ر و ﺣ ﺎ ﻧ ﯿ ﺖ ﺷ ﯿ ﻌﮫ

در ﻗﺮون اﺧﯿﺮ ﮐﮫ ﺟﻨﺒﺶھﺎ و ﻧﮭﻀﺖھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺘﻌﺪدی در ﺟﮭﺎن اﺳﻼم و ﮐﺸﻮرھﺎی اﺳﻼﻣﯽ روی داده ،ھﻤﻮاره روﺣﺎﻧﯿﻮن ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮی در ﻣﺒﺎرزات اﯾﻔﺎ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،اﻣﺎ در ﻧﮭﻀﺖ
اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺮدم اﯾﺮان ﮐﮫ از اواﯾﻞ دھﮫ ﭼﮭﻞ آﻏﺎز ﮔﺮدﯾﺪ ،روﺣﺎﻧﯿﺖ ﺷﯿﻌﮫ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﮫ ﺗﻨﮭﺎﯾﯽ در راس ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺒﺎرزات ﻗﺮار ﮔﯿﺮد و آن را ﻣﻘﺘﺪراﻧﮫ ھﺪاﯾﺖ ﮐﻨﺪ .ﮔﺬﺷﺘﮫ از رھﺒﺮی ﺧﺎص
ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )رﺣﻤﺔﷲﻋﻠﯿﮫ( ﮐﮫ در ﮔﺮاﻧﯿﮕﺎه اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻗﺮار داﺷﺖ ،ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ دﯾﮕﺮی از روﺣﺎﻧﯿﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﮫ طﻮر ﮔﺴﺘﺮده اﯾﻔﺎی ﻧﻘﺶ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﭘﺲ از ﭘﯿﺮوزی
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ و ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﮫ ﻧﻮﻋﯽ در ﭘﯿﺸﺒﺮد ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮدهاﻧﺪ.

ﻓﮭﺮﺳﺖ ﻣﻨﺪرﺟﺎت
 - ١ﺟﺎﯾﮕﺎه طﺒﻘﮫ روﺣﺎﻧﯽ در ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣﯽ
 - ٢ارﮐﺎن اﺳﺎﺳﯽ ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب
 - ٣ﻧﻘﺶ روﺣﺎﻧﯿﺖ در ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب
 - ۴ﺣﯿﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آﯾﺖﷲ ﺑﮭﺸﺘﯽ
 - ۴.١ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
 - ۴.٢ﻣﺒﺎرزات ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺷﮭﯿﺪ ﺑﮭﺸﺘﯽ
 - ۵روﺣﺎﻧﯿﺖ و ﺗﺼﺪی ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ از دﯾﺪﮔﺎه ﺑﮭﺸﺘﯽ
 - ۶وظﺎﯾﻒ روﺣﺎﻧﯿﺖ از ﻣﻨﻈﺮ ﺷﮭﯿﺪ ﺑﮭﺸﺘﯽ
 - ۶.١ﺗﺒﻠﯿﻎ رﺳﺎﻟﺖ
 - ۶.٢ﺗﮭﺬﯾﺐ اﺧﻼق
 - ۶.٣ظﻠﻢﺳﺘﯿﺰی روﺣﺎﻧﯿﺖ
 - ۶.۴ﺗﺄﺛﯿﺮ رھﺒﺮی اﻣﺎم ﺑﺮ وظﺎﯾﻒ روﺣﺎﻧﯿﺖ
 - ٧آﺳﯿﺐﺷﻨﺎﺳﯽ روﺣﺎﻧﯿﺖ از دﯾﺪﮔﺎه ﺑﮭﺸﺘﯽ
 - ٧.١ﭘﺎﮐﺴﺎزی روﺣﺎﻧﯿﺖ از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻨﺤﺮف
 - ٧.٢ﺣﻀﻮر ﻗﻮی رھﺒﺮی دﯾﻨﯽ در اداره ﺟﺎﻣﻌﮫ
 - ٨ﭘﺎﻧﻮﯾﺲ
 - ٩ﻣﻨﺒﻊ
ﺟﺎﯾﮕﺎه طﺒﻘﮫ روﺣﺎﻧﯽ در ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣﯽ

در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ،ﻣﻮﺿﻮع ﻣﮭﻢ ﺟﺎﯾﮕﺎه و ﻣﻨﺰﻟﺖ طﺒﻘﮫ روﺣﺎﻧﯽ در ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣﯽ از ﺟﻤﻠﮫ ﻣﺴﺎﯾﻠﯽ ﺑﻮد ،ﮐﮫ از ھﻤﺎن ﺳﺎلھﺎی آﻏﺎزﯾﻦ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻧﻈﺎم ،ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﮫ ﻗﺮار داﺷﺘﮫ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﮫ
ﺳﻌﯽ ﺷﺪه ﻧﻈﺮات و اﻧﺪﯾﺸﮫھﺎی ﺷﮭﯿﺪ ﺑﮭﺸﺘﯽ ،ﮐﮫ ﺧﻮد از ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﺷﺨﺼﯿﺖھﺎی روﺣﺎﻧﯽ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮدهاﻧﺪ ،طﺮح و ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
ﻧﻘﺶ روﺣﺎﻧﯿﺖ در ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی و ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﮑﺎر اﺳﺖ .روﺣﺎﻧﯿﻮن ﺷﯿﻌﮫ ﺑﺮ ﺧﻼف روﺣﺎﻧﯿﺎن اھﻞ ﺳﻨﺖ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﮐﺴﺐ ﻗﺪرﺗﯽ وﯾﮋه ،ﻧﻘﺸﯽ ﺣﺴﺎس و ﻣﮭﻢ ،در
ﺣﺮﮐﺖھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﯾﮏ ﻗﺮن اﺧﯿﺮ و در ﺗﺤﻮﻻت ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﮫ از ﺟﻤﻠﮫ در ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ،ﻟﺒﻨﺎن ،اﯾﺮان و ﻋﺮاق اﻣﺮوز اﯾﻔﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ھﺮ زﻣﺎن روﺣﺎﻧﯿﺎن ﺷﯿﻌﮫ اﯾﺮان ﺑﺎ ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺣﺎﮐﻢ
ﺑﮫ ﻣﺒﺎرزه ﭘﺮداﺧﺘﮫاﻧﺪ ،ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﺒﺮد را ﺑﺎﺧﺘﮫ اﺳﺖ .ﻗﺪرت روﺣﺎﻧﯿﺎن ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﭘﺎﯾﮕﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﻌﻨﻮی آﻧﺎن در ﻣﯿﺎن ﺗﻮده ﻣﺮدم ،ﻗﺎﺑﻞ ﻗﯿﺎس و ﺑﺮاﺑﺮی ﺑﺎ ﻗﺪرت رھﺒﺮان ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﻏﯿﺮﻣﺬھﺒﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ھﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻦ رﺷﮏ و ﺣﺴﺪ ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ و در ﻋﯿﻦ ﻧﯿﺎزی ﮐﮫ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ داﺷﺘﮫاﻧﺪ .ھﺮ زﻣﺎن ﮐﮫ ﺗﻮاﻧﺴﺘﮫاﻧﺪ ،از ﺣﺬف آﻧﮭﺎ و ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺑﮫ
آنھﺎ درﯾﻎ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ .ھﻤﯿﻦ ﻗﺪرت و ﻧﻔﻮذ روﺣﺎﻧﯿﺖ ﺷﯿﻌﮫ در ﻣﯿﺎن ﺗﻮده ﻣﺮدم ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﮫ دﺷﻤﻨﺎن روﺣﺎﻧﯿﺖ ﺷﯿﻌﮫ ﺑﻌﺪ از ورود آﯾﺖﷲ ﺳﯿﺪﷴﺑﺎﻗﺮ ﺣﮑﯿﻢ ﺑﮫ ﻋﺮاق ،او را ﺗﺮور و از
ﺻﺤﻨﮫ ﺗﺤﻮﻻت ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻋﺮاق ﺣﺬف ﮐﺮدﻧﺪ .در اﯾﺮان ﻧﯿﺰ روﺣﺎﻧﯿﺖ ھﻤﻮاره ﺑﺎ ﻣﺮدم ﺑﻮده و ﺑﺎ آﻧﮭﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﭘﯿﻮﻧﺪ و ارﺗﺒﺎط ﻋﻤﯿﻖ ﻣﯿﺎن ﻣﻠﺖ و
روﺣﺎﻧﯿﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺳﺮاﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﭘﯿﻮﻧﺪ و ﺣﻀﻮر ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ و ﻣﻮﺛﺮ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻮﺟﺐ وﻗﻮع اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .ھﻤﯿﻦ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ اﻧﻘﻼب را از ﺳﺎل  ١٣۵٧ﺗﺎ ﺑﮫ اﻣﺮوز،
ﺣﻔﻆ و ﭘﺎﯾﮫھﺎی آن را ﺗﺤﮑﯿﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ .ھﺮ ﭼﻨﺪ ﺗﻼشھﺎﯾﯽ در ﺳﺎلھﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﮫ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺟﺪا ﮐﺮدن روﺣﺎﻧﯿﺖ از زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ ﻣﺮدم و اﯾﺠﺎد ﻓﺎﺻﻠﮫ ﻣﯿﺎن آﻧﮭﺎ ،ﺑﺤﺮان اﻋﺘﻤﺎد و
ﺑﺪﺑﯿﻨﯽ را ﻣﯿﺎن روﺣﺎﻧﯿﺖ و ﻣﺮدم اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﮫ اھﺪاف ﺧﻮد ﮐﮫ ھﻤﺎن ﺗﻀﻌﯿﻒ ﭘﺎﯾﮕﺎه روﺣﺎﻧﯿﺖ در ﻣﯿﺎن ﻣﻠﺖ و ﻧﯿﺰ ﺿﺮﺑﮫ ﺑﮫ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﻨﺪ.
ارﮐﺎن اﺳﺎﺳﯽ ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب

ﺳﮫ رﮐﻦ اﺳﺎﺳﯽ در ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﯽ داﺷﺖ .رھﺒﺮی ،ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﺳﮫ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﮭﻢ در ﭘﯿﺮوزی اﯾﻦ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﮫ ﻋﮭﺪه ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )رﺣﻤﺔﷲﻋﻠﯿﮫ( ﺑﻮد.
اﯾﺸﺎن از ﻣﺘﻦ روﺣﺎﻧﯿﺖ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﮫ ﺑﻮد .ﭘﺎﯾﮕﺎه وﺳﯿﻊ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺣﻀﺮت اﻣﺎم راﺣﻞ در ﻣﯿﺎن ﺗﻮده ﻣﺮدم ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ اﻧﮑﺎر اﺳﺖ .در ﮐﻨﺎر رھﺒﺮی ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ و ﻣﺘﻨﻔﺬ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻣﻌﻨﻮی،
روﺣﺎﻧﯿﺖ ﻧﯿﺰ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﮭﻤﯽ در ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ داﺷﺘﮫ اﺳﺖ .در ﻗﺮن اﺧﯿﺮ ،رھﺒﺮان ﻣﻠﯽ اﯾﺮان ﮐﮫ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻟﯿﺒﺮال ﺑﻮدﻧﺪ ،ھﻢ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﮫ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﺪون ﺣﻤﺎﯾﺖ روﺣﺎﻧﯿﺎن و
ﻋﻠﻤﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﺗﻮدهھﺎی ﻣﺮدم ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﻧﻤﻮد و آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ ﺣﺮﮐﺖ درآورد .ﻟﺬا ﺑﺎ آﻧﮭﺎ ﻧﻮﻋﯽ ﺗﻔﺎھﻢ ﺗﺎﮐﺘﯿﮑﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺷﺎﯾﺪ روﺣﺎﻧﯿﺎن ،ﺗﻮدهھﺎی ﻣﺮدم را در ﺟﮭﺖ ﻧﯿﻞ ﺑﮫ

اھﺪاف ﻣﻠﯽ ،ﺗﺤﺮﯾﮏ و ﻓﻌﺎل ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
] [١ﷴی ،ﻣﻨﻮﭼﮭﺮ ،اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ،زﻣﯿﻨﮫھﺎ و ﭘﯿﺎﻣﺪھﺎ ،ص ،١٠٧ﺗﮭﺮان :دﻓﺘﺮ ﻧﺸﺮ و ﭘﺨﺶ ﻣﻌﺎرف.١٣٨٠ ،
ﻧﮭﻀﺖ ﻣﺸﺮوطﮫ و ﻣﻠﯽﺷﺪن ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ از ﺟﻤﻠﮫ ﻣﻮاردی ﺑﻮد ﮐﮫ روﺣﺎﻧﯿﺎن ﻧﻘﺶ رھﺒﺮی ﻣﺮدم را در آﻧﮭﺎ ﺑﺮﻋﮭﺪه داﺷﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ رھﺒﺮان ﻏﯿﺮروﺣﺎﻧﯽ و ﻟﯿﺒﺮالھﺎ ﺗﻨﮭﺎ ﻣﯿﻮه ﭼﯿﻨﺎن آن
ﺟﻨﺒﺶھﺎ ﺑﻮدهاﻧﺪ .از طﺮف دﯾﮕﺮ روﺣﺎﻧﯿﺎن ﺑﺮای رژﯾﻢھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ از ھﻤﮫ ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ دﯾﮕﺮ ﺧﻄﺮﻧﺎکﺗﺮ ﺑﻮدهاﻧﺪ ،زﯾﺮا آنھﺎ ﮐﻤﺘﺮ اھﻞ ﺳﺎزش و ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺎ زد و ﺑﻨﺪھﺎی
ﺳﯿﺎﺳﯽ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﮫ اﺻﻮﻻ در ﻣﻔﮭﻮم و ﻣﻌﻨﺎی ﻣﺎﮐﯿﺎوﻟﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖ ،ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻧﯿﺎﻓﺘﮫ ﺑﻮدﻧﺪ و اﮔﺮ ھﻢ وارد ﻣﯿﺪان ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ،ﺻﺮﻓﺎ ﺑﮫ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﻮد ﮐﮫ ﻣﻠﺖ و ﻣﺬھﺐ را در ﺧﻄﺮ
ﻣﯽدﯾﺪﻧﺪ.
در ﺳﯿﺴﺘﻢ روﺣﺎﻧﯿﺖ اﯾﺮان ،ﺳﻠﺴﻠﮫ ﻣﺮاﺗﺐ رﺳﻤﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﺑﺮ ﺧﻼف ﺳﯿﺴﺘﻢھﺎی ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺣﺰاب ،راﺑﻄﮫ ﺧﺸﮏ ﻣﺎﻓﻮق و ﻣﺎدون ﺑﺮ آن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﮫ ﺻﺮﻓﺎ
راﺑﻄﮫای ﻗﻠﺒﯽ و ﻣﻌﻨﻮی ﺑﺮ اﺳﺎس اﺟﺘﮭﺎد و ﺗﻘﻠﯿﺪ ،ﮔﺮوهھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺑﺎ روﺣﺎﻧﯿﺎن و در ﻧﮭﺎﯾﺖ ﺑﺎ رھﺒﺮان ﻣﺬھﺒﯽ در ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﮑﺘﺐ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯽدھﺪ.
در اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ،اطﺎﻋﺖ ﮐﻮرﮐﻮراﻧﮫ و اﺟﺒﺎر ،ﻣﻔﮭﻮﻣﯽ ﻧﺪارد .ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﻋﻀﻮﮔﯿﺮی ﻣﻄﺮح ﻧﯿﺴﺖ و ورود ﺑﮫ ﮔﺮوهھﺎی ﻓﻌﺎل ،ﺷﺮاﯾﻂ و وﯾﮋﮔﯽھﺎی ﺧﺎص ﻻزم ﻧﺪارد .ﺗﻨﮭﺎ ﻗﺒﻮل اھﺪاف و
ﭼﺎرﭼﻮب ﮐﻠﯽ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺣﺮﮐﺖھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ_ﻣﺬھﺒﯽ ﻣﺮدم ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و از ﻣﯿﺎن ھﻤﯿﻦ روﺣﺎﻧﯿﺎن اﺳﺖ ﮐﮫ رھﺒﺮان ﻣﺬھﺒﯽ_ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺰرﮔﯽ ھﻤﭽﻮن اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ
)رﺣﻤﺔﷲﻋﻠﯿﮫ( ظﮭﻮر ﻣﯽﮐﻨﺪ.
»راﯾﺖ ﮔﺮادم« در راﺑﻄﮫ ﺑﺎ ﻧﻘﺶ روﺣﺎﻧﯿﺖ و ﻣﺴﺠﺪ در ﻣﺒﺎرزه ﻣﺮدم اﯾﺮان ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ:
»واﻗﻌﯿﺖ اﻣﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ روﺣﺎﻧﯿﺖ در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم زﻧﺪﮔﯽ ﻧﻤﻮده و ارﺗﺒﺎط ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮی ﺑﺎ آﻧﮭﺎ داﺷﺘﮫ اﺳﺖ و ﻧﺘﯿﺠﺘﺎ از اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺗﻮدهھﺎ آﮔﺎھﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ دارد .ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺰء ﻻﯾﻨﻔﮏ
زﻧﺪﮔﯽ ﺗﻮدهھﺎی ﻣﺮدم و ﺑﺎزار اﺳﺖ و ﺑﺎزار ،ﻣﺮﮐﺰ زﻧﺪﮔﯽ ﻋﺎدی ﻣﺮدم .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ روﺣﺎﻧﯿﺖ ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖھﺎی دوﻟﺖ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻧﻈﺮات آﻧﮭﺎ دارای ﭼﻨﺎن ﻣﺸﺮوﻋﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺣﺘﯽ در
ﺳﺨﺖﺗﺮﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ اﺳﺘﺒﺪادی ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﮫ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .از طﺮف دﯾﮕﺮ ﺷﺒﮑﮫ ارﺗﺒﺎطﯽ روﺣﺎﻧﯿﺖ و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺴﺠﺪ ،ﻗﺪرت ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ھﻤﮫ اﻗﺸﺎر ﻣﺮدم را ﺑﺮای آﻧﮭﺎ ﻓﺮاھﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ«.
] [٢ﷴی ،ﻣﻨﻮﭼﮭﺮ ،اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ،زﻣﯿﻨﮫھﺎ و ﭘﯿﺎﻣﺪھﺎ ،ص ،١٠٧ﺗﮭﺮان :دﻓﺘﺮ ﻧﺸﺮ و ﭘﺨﺶ ﻣﻌﺎرف.١٣٨٠ ،
اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )رﺣﻤﺔﷲﻋﻠﯿﮫ( ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ و ﺗﺠﺮﺑﮫ ﻧﮭﻀﺖ ﻣﺸﺮوطﮫ و ﻣﻠﯽ ﺷﺪن ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ ،وﻗﺘﯽ رھﺒﺮی را ﺑﮫ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺖ ،اﺟﺎزه ﻧﺪاد دﯾﮕﺮان از ﺟﻤﻠﮫ ﻟﯿﺒﺮالھﺎ ،در رھﺒﺮی و
ﺑﮭﺮهﺑﺮداری از ﺛﻤﺮه ﻣﺒﺎرزات ﻣﺮدم ﺷﺮﯾﮏ ﺷﻮﻧﺪ .او از اﺑﺘﺪا ھﺪف ﺧﻮد را ﻧﮫ در ﭘﯿﺮوزی و ﺗﺤﻘﻖ ﺧﻮاﺳﺘﮫھﺎی ﺧﻮد و ﻣﺮدم ،ﺑﻠﮑﮫ در اﺟﺮا و ادای ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺷﺮﻋﯽ ﻗﺮار داد .اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ
)رﺣﻤﺔﷲﻋﻠﯿﮫ( ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﭘﺎﯾﮕﺎه روﺣﺎﻧﯿﺖ در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم و ﺗﮑﯿﮫ ﺑﺮ ﺷﻌﺎرھﺎ و ﻣﻌﯿﺎرھﺎی روﺷﻦ اﺳﻼﻣﯽ و ﻗﺎطﻌﯿﺖ ﺧﺎص ﺧﻮد ،ﺗﺎﮐﺘﯿﮏھﺎی ﻻزم را ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﮫ ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﮫ اﯾﺪه آل
اﺳﻼﻣﯽ ﺑﮫ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺖ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻧﯿﺰ ﻣﻮﺟﺐ ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺷﺪ.
ﻧﻘﺶ روﺣﺎﻧﯿﺖ در ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب

ﺷﮭﯿﺪ ﺑﮭﺸﺘﯽ درﺑﺎره روﺣﺎﻧﯿﺖ و ﻣﻌﯿﺎر ارزﺷﯽ ﮐﮫ ﺑﺮای روﺣﺎﻧﯿﺖ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻨﺪ ﻓﺮﻣﺎﯾﺸﺎت ﮔﺮاﻧﻤﺎﯾﮫ ﻣﺘﻌﺪدی از ﺧﻮد ﺑﮫ ﺟﺎ ﮔﺬاﺷﺘﮫاﻧﺪ اﯾﺸﺎن در ﺟﺎﯾﯽ ﺑﯿﺎن ﮐﺮدهاﻧﺪ» :در ﻓﺮھﻨﮓ ﻣﺎ،
روﺣﺎﻧﯿﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﻋﻠﻤﺎ ،ﺻﺎﺣﺐ ﻋﻠﻢ و ﺗﻘﻮا ﮐﮫ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﻟﮕﻮ ﺑﻮدن در اﻧﺪﯾﺸﮫ اﺻﯿﻞ و ﻋﻤﻞ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﮫ را داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ« ،ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮ ﯾﮏ روﺣﺎﻧﯽ ﻋﻠﻢ ﻧﺪاﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ اھﻞ ﻋﻠﻢ ﻧﺒﺎﺷﺪ و
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﯾﻦ را ﻧﺪاﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ اﻟﮕﻮ ﺑﺮای اﻧﺪﯾﺸﮫ اﺻﯿﻞ و ﻋﻤﻞ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ آن روﺣﺎﻧﯽ ﻣﻄﻠﻮب ﻧﯿﺴﺖ .روﺣﺎﻧﯽ آن ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ در اﻧﺪﯾﺸﮫ و ﻋﻤﻞ و ﺗﻌﮭﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮای
ﻣﺮدم اﻟﮕﻮی اﻧﺪﯾﺸﮫ و ﻋﻤﻞ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺟﻤﻠﮫ دﯾﮕﺮ اﯾﺸﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ »روﺣﺎﻧﯿﺖ در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ و اﻓﮑﺎر ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺻﺎﺣﺒﺎن اﻧﺪﯾﺸﮫھﺎ دو ﮔﻮﻧﮫ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎﯾﺪ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺟﺎذﺑﮫ و داﻓﻌﮫ ،اﯾﻦ ﺟﺎذﺑﮫ و داﻓﻌﮫ دﻗﯿﻘﺎ
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﺟﺎی ﺧﻮدش ﺑﮫ ﮐﺎر رود و ﮐﺴﺎﻧﯿﮑﮫ ﻓﻘﻂ دﻓﻊ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﯾﻨﮭﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﮐﺞ ﺳﻠﯿﻘﮫ ھﺴﺘﻨﺪ و ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﺴﺎﻧﯿﮑﮫ ھﻤﮫ را ﺟﺬب ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،آﻧﮭﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ اﻟﺘﻘﺎطﯽ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﺳﻼم،
ﺧﻮد ﻣﮑﺘﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ دارای ھﺮ دو ﺑﻌﺪ ﺟﺎذﺑﮫ و داﻓﻌﮫ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،اﻧﺬار دارد ،ﺗﺒﺸﯿﺮ ھﻢ دارد.
] [٣آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﻓﮑﺎر واﻧﺪﯾﺸﮫھﺎی ﺷﮭﯿﺪ ﻣﻈﻠﻮم ﺑﮭﺸﺘﯽ ،ﺷﻤﺎره  ،٨٠ص ،٣٣ﺗﮭﺮان :ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺘﺸﺎرات روزﻧﺎﻣﮫ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ.١٣٨٠ ،
ﺷﮭﯿﺪ ﻣﻈﻠﻮم آﯾﺖﷲ ﺑﮭﺸﺘﯽ ھﻤﭽﻨﯿﻦ درﺑﺎره ﻧﻘﺶ روﺣﺎﻧﯿﺖ در ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ در دوران اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ و در دوران ﻣﻤﺘﺪ ﺑﯿﻦ ﺳﺎل  ١٣۴١ﺗﺎ ﺣﺎل ،ﺑﮫ ﺗﺪرﯾﺞ
روﺣﺎﻧﯿﻮن وارد ﻣﯿﺪان ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﻋﺪهای ﭘﯿﺸﺘﺎز ﺑﻮدﻧﺪ و زودﺗﺮ وارد ﺷﺪﻧﺪ .ﻋﺪهای ﺑﮫ دﻧﺒﺎل آﻧﮭﺎ وارد ﺷﺪﻧﺪ و در ﺳﺎل  ١٣۵٧ھﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺴﺎﺟﺪ ﻣﺎ ﭘﺎﯾﮕﺎه رزم و ﻧﺒﺮد ﺑﻮد .ﻣﺮدم آﻧﺠﺎ دور ھﻢ
ﺟﻤﻊ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .روﺣﺎﻧﯽ و روﺣﺎﻧﯿﺖ دوﺷﺎدوش ﻣﺮدم ﮐﺎر و ﺣﺮﮐﺖ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ داﺷﺖ .در ﺳﺎل  ١٣۵٧ﺑﮫ ﺧﺼﻮص از ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ﺑﮫ ﺑﻌﺪ ﺣﻀﻮر روﺣﺎﻧﯿﻮن ﺑﺎ ﻣﺮدم در ﺻﺤﻨﮫھﺎی ﻧﺒﺮد
روز ﺑﮫ روز ﮔﺴﺘﺮده ﻣﯽﺷﻮد.
] [۴او ﺑﮫ ﺗﻨﮭﺎﯾﯽ ﯾﮏ اﻣﺖ ﺑﻮد ،ص ،٣٠٢ﺗﮭﺮان ،واﺣﺪ ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﺑﻨﯿﺎد ﺷﮭﯿﺪ.١٣۶١ ،

ﺣﯿﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آﯾﺖﷲ ﺑﮭﺸﺘﯽ

ﺷﮭﯿﺪ ﻣﻈﻠﻮم آﯾﺖﷲ ﺑﮭﺸﺘﯽ در ﺳﺎل  ١٣٠٧در ﯾﮑﯽ از ﺧﺎﻧﻮادهھﺎی اﺻﯿﻞ روﺣﺎﻧﯽ اﺻﻔﮭﺎن ﺑﮫ دﻧﯿﺎ آﻣﺪ .دوران ﮐﻮدﮐﯽ اﯾﺸﺎن ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﺤﻮﻻت ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آﻏﺎز ﺳﻠﻄﻨﺖ رﺿﺎﺧﺎن
ﺳﭙﺮی ﺷﺪ و دوران ﺗﺤﺼﯿﻼت اﺑﺘﺪاﺋﯽ و ﻣﺘﻮﺳﻄﮫ اﯾﺸﺎن ﺑﺎ ﻣﻮﺟﯽ از ﮔﺮاﯾﺸﺎت ﻓﮑﺮی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﮐﮫ در آن روزﮔﺎر ﺟﺎﻣﻌﮫ اﯾﺮان را در ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد ھﻤﺰﻣﺎن ﺑﻮد.
در ﺳﺎلھﺎی  ١٣٢۵ﺑﮫ ﺑﻌﺪ ﮐﮫ ﺳﺎلھﺎی اﻗﺎﻣﺖ ﺷﮭﯿﺪ ﺑﮭﺸﺘﯽ در ﻗﻢ و اداﻣﮫ ﺗﺤﺼﯿﻼت اﺳﻼﻣﯽ در ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﮫ ﺑﻮد .رواج اﻓﮑﺎر ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر در ﺣﺎل اوﺟﮕﯿﺮی ﺑﻮد.
ھﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اﯾﻦ روﯾﺪاد ،ﻣﺒﺎرزات روﺣﺎﻧﯿﺖ ﺑﮫ رھﺒﺮی ﻣﺮﺣﻮم آﯾﺖﷲ ﺳﯿﺪاﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ﻋﻠﯿﮫ درﺑﺎر ﷴرﺿﺎ ﭘﮭﻠﻮی در ﺣﺎل ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﻮد .در آن زﻣﺎن ،ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﮫ ﻗﻢ ﻋﮭﺪهدار
ﻣﺒﺎرزات ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﮑﺮی ﻋﻠﯿﮫ ﻣﻮج اﻓﮑﺎر ﻣﺎدی و اﻟﺤﺎدی ﺑﻮد و روﺣﺎﻧﯿﻮﻧﯽ ﮐﮫ در ﺧﺎرج ﺣﻮزه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﮫ رھﺒﺮی ﻣﺮﺣﻮم آﯾﺖﷲ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ،رﺳﺎﻟﺖ ﻣﺒﺎرزات ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻋﻠﯿﮫ درﺑﺎر ﭘﮭﻠﻮی را
ﺑﺮدوش ﻣﯽﮐﺸﯿﺪﻧﺪ.
ﺷﮭﯿﺪ ﻣﻈﻠﻮم ﺑﮭﺸﺘﯽ از اﻓﺮاد ﻣﻌﺪودی ﺑﻮد ﮐﮫ از ﯾﮏ ﺳﻮ در ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﮫ ﻗﻢ ﺑﺎ ﻋﻼﻣﮫ ﻓﻘﯿﺪ آﯾﺖﷲ ﺳﯿﺪﷴﺣﺴﯿﻦ طﺒﺎطﺒﺎﯾﯽ ،ﻓﯿﻠﺴﻮف ﺑﺰرگ و ﻣﻔﺴﺮ ﮐﺒﯿﺮ ﻗﺮآن )ﮐﮫ اﻗﺪام ﺑﮫ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﻣﺠﻤﻌﯽ
از ﺷﺎﮔﺮدان ﻣﺒﺮز ﺧﻮد ﺟﮭﺖ ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﻣﮑﺘﺐھﺎی ﻓﮑﺮی و ﺗﺪوﯾﻦ اﻓﮑﺎر ﻓﻠﺴﻔﯽ و اﻋﺘﻘﺎدی ﺧﻮد ﻧﻤﻮده ﺑﻮد( ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﺒﺎرزه ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﮑﺮی ﻋﻠﯿﮫ ﻣﻮج اﻧﮑﺎر ﻣﺎدی و اﻟﺤﺎدی ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮد و
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻋﻤﻼ در ﻣﯿﺪان ﻣﺒﺎرزات ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻋﻠﯿﮫ درﺑﺎر ﭘﮭﻠﻮی ﺣﻀﻮر داﺷﺖ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،او و ﯾﺎران و ھﻤﻔﮑﺮاﻧﺶ اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﮫ را در ﻣﯿﺪان ﻣﺒﺎرزات ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﮫ دﺳﺖ آورده ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ ﻣﺴﻠﻤﺎنھﺎ ھﺮﮔﺰ در ﻣﺒﺎرزات ﺧﻮد ﺑﺪون اﺗﮑﺎ ﺑﮫ روﺣﺎﻧﯿﺖ ﺑﮫ ﭘﯿﺮوزی ﻧﺨﻮاھﻨﺪ
رﺳﯿﺪ و روﺣﺎﻧﯿﺖ ﻧﯿﺰ اﮔﺮ ﺑﮫ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻧﯿﺮوھﺎی ﮐﺎرآﻣﺪ ﻓﮑﺮی و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﭙﺮدازد و ﺻﺮﻓﺎ ﺑﮫ آن دﺳﺘﮫ از ﻣﺒﺎرزان ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﮫ در داﻧﺸﮕﺎهھﺎی ﻏﺮب و ﺷﺮق و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ داﻧﺸﮕﺎهھﺎی داﺧﻞ
ﮐﺸﻮر ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺷﺪه و ﺑﻨﯿﺎن ﻓﮑﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻣﺒﺎرزاﺗﯽﺷﺎن ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ اﺻﯿﻞ ﻣﺬھﺒﯽ ﻓﺎﺻﻠﮫ دارد اﻋﺘﻤﺎد ﮐﻨﺪ ،ھﻤﻮاره در آﺧﺮﯾﻦ و ﺣﺴﺎﺳﺘﺮﯾﻦ ﻟﺤﻈﺎت ﺑﺎ ﺧﯿﺎﻧﺖ و ﯾﺎ اﻧﺤﺮاف آﻧﮭﺎ ﻣﻮاﺟﮫ
ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ھﯿﭻ ﻣﺒﺎرزهای ﺑﮫ ﭘﯿﺮوزی ﻧﮭﺎﯾﯽ ﻧﺨﻮاھﺪ رﺳﯿﺪ.
] [۵ﺟﺎوداﻧﮫ ﺗﺎرﯾﺦ ،ﺷﻤﺎره  ،٨ص ،۴٣ﺗﮭﺮان ،اﻧﺘﺸﺎرات روزﻧﺎﻣﮫ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ.١٣٨٠ ،

← ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺷﮭﯿﺪ ﻣﻈﻠﻮم آﯾﺖﷲ ﺑﮭﺸﺘﯽ ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮد را از دوران ﺟﻮاﻧﯽ و ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻗﺎﻟﺐ ﺧﺪﻣﺎت ﻓﺮھﻨﮕﯽ و ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ آﻏﺎز ﮐﺮد .او ھﻤﻮاره از ﺟﺪاﯾﯽ دو ﻗﺸﺮ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮده ﺟﺎﻣﻌﮫ
ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮدهھﺎی ﺣﻮزهھﺎی ﻋﻠﻤﯿﮫ و ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮدهھﺎی ﻣﺪارس ﺟﺪﯾﺪ و داﻧﺸﮕﺎه ﺑﮫ ﺷﺪت رﻧﺞ ﻣﯽﺑﺮد .از اﯾﻦ رو ﺑﺮای ﭘﯿﻮﻧﺪ و ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دو ﻗﺸﺮ ﺗﻼش زﯾﺎدی ﮐﺮد .ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ

ﻣﻨﻈﻮر ھﻢ او دﺑﯿﺮﺳﺘﺎﻧﯽ در ﻗﻢ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﮐﺮد .ﻧﺎم آن را ﻧﯿﺰ »دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن دﯾﻦ و داﻧﺶ« ﮔﺬاﺷﺖ.
ﺗﻼشھﺎی ﭘﺮﺛﻤﺮ ﺷﮭﯿﺪ ﻣﻈﻠﻮم آﯾﺖﷲ ﺑﮭﺸﺘﯽ ﺑﺮای ﺧﻨﺜﯽ ﮐﺮدن ﺗﻮطﺌﮫ دور ﻧﮕﮭﺪاﺷﺘﻦ اﻓﮑﺎر روﺣﺎﻧﯿﺖ از اﺟﺘﻤﺎع ،ﺑﻌﺪھﺎ در ﺷﮑﻞھﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اداﻣﮫ ﯾﺎﻓﺖ .از ﺟﻤﻠﮫ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﻣﺪرﺳﮫ رﻓﺎه
در ﺗﮭﺮان ،ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺟﻠﺴﺎت ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﻣﺬھﺒﯽ و ﺗﺸﮑﯿﻞ ھﺴﺘﮫای ﺑﺮای ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﺘﺎبھﺎی درﺳﯽ ﺑﮫ ﮐﻤﮏ ﺷﮭﯿﺪ ﺣﺠﺖاﻻﺳﻼم ﺑﺎھﻨﺮ ﮐﮫ از ﮔﺎمھﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﺛﺮ در ﺟﮭﺖ رﺳﻮخ اﻓﮑﺎر ﻋﻤﯿﻖ
ﻣﺬھﺒﯽ در ذھﻦ داﻧﺶ آﻣﻮزان و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻓﮑﺮی آﻧﺎن ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﻋﻠﯿﮫ رژﯾﻢ ﻣﻨﺤﻮس ﭘﮭﻠﻮی ﺑﮫ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ.
← ﻣﺒﺎرزات ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺷﮭﯿﺪ ﺑﮭﺸﺘﯽ
دوران ﻣﺒﺎرزات ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺷﮭﯿﺪ ﺑﮭﺸﺘﯽ از زﻣﺎن ﻧﮭﻀﺖ آﯾﺖﷲ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ آﻏﺎز ﺷﺪ .ﺷﮭﯿﺪ ﻣﻈﻠﻮم آﯾﺖﷲ ﺑﮭﺸﺘﯽ ﮐﮫ در ﺳﺎل  ١٣۴١ﺑﮫ ﻓﺮﻣﺎن اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﮫ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﺷﻮرای روﺣﺎﻧﯿﺖ
ﺟﻤﻌﯿﺖھﺎی ﻣﻮﺗﻠﻔﮫ اﺳﻼﻣﯽ در آﻣﺪه ﺑﻮد ﺗﺎ ﺑﮫ ﮐﻤﮏ دﯾﮕﺮ روﺣﺎﻧﯿﻮن ﻋﻀﻮ اﯾﻦ ﺷﻮرا رھﺒﺮی ﻓﮑﺮی ﺟﻤﻌﯿﺖ ﯾﺎد ﺷﺪه را ﻋﮭﺪه دار ﺑﺎﺷﺪ .اﻋﺪام اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺣﺴﻨﻌﻠﯽ ﻣﻨﺼﻮر ،ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ ﺷﺎه
ﺧﺎﺋﻦ ،ﮐﮫ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺎﺧﮫ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖھﺎی ﻣﻮﺗﻠﻔﮫ اﺳﻼﻣﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ،از ﺟﻤﻠﮫ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﮫ اﻣﻀﺎ و ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﮭﯿﺪ ﺑﮭﺸﺘﯽ و ﺷﮭﯿﺪ ﻣﻄﮭﺮی در ھﻤﯿﻦ دوران اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.
ﺷﮭﯿﺪ ﺑﮭﺸﺘﯽ ﭘﺲ از ﻋﺰﯾﻤﺖ ﺑﮫ آﻟﻤﺎن در ﺳﺎل  ،١٣۴۴اﻗﺪام ﺑﮫ ﺗﺎﺳﯿﺲ اﺗﺤﺎدﯾﮫ اﻧﺠﻤﻦھﺎی اﺳﻼﻣﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن در اروﭘﺎ ﮐﺮد ﮐﮫ اﯾﻦ اﺗﺤﺎدﯾﮫ ﻣﻨﺸﺎ ﻣﺒﺎرزات داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﻋﻠﯿﮫ رژﯾﻢ ﻣﺰدور
ﭘﮭﻠﻮی در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺷﺪ و ھﻢ اﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ ﻣﺒﺎرزات ﺧﻮد را ﻋﻠﯿﮫ اﺳﺘﮑﺒﺎر ﺟﮭﺎﻧﯽ ھﻤﭽﻨﺎن اداﻣﮫ ﻣﯽدھﺪ.
آﯾﺖﷲ ﺑﮭﺸﺘﯽ ﭘﺲ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﮫ ﺗﮭﺮان ،از اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ روﺣﺎﻧﯿﺖ در ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﺗﻈﺎھﺮات و راھﭙﯿﻤﺎﺋﯽھﺎی ﻣﯿﻠﯿﻮن در ﺳﺎل  ۵۶و  ۵٧ﺑﻮد .او در ﺗﺎﺳﻮﻋﺎ و ﻋﺎﺷﻮرای ﺳﺎل
 ١٣۵٧و ﺑﺎ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﮭﻢ ﺧﻮد در ﺧﯿﺎﺑﺎن و ﻣﯿﺪان آزادی و اﻋﻼم ﺧﻠﻊ ﺷﺎه از ﺳﻠﻄﻨﺖ ،ﻓﺼﻞ ﺟﺪﯾﺪی در ﻣﺒﺎرزات ﻋﻠﯿﮫ درﺑﺎر ﻣﻨﺤﻮس ﭘﮭﻠﻮی ﮔﺸﻮد .ﭘﺲ از رخ ﻧﻤﻮدن ھﻤﯿﻦ ﺗﺤﻮل
ﺑﻮد ﮐﮫ ﺷﺎه ﻣﺰدور ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮫ ﻓﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻣﺒﺎرزات ﻣﺮدم ﺑﺎ رھﺒﺮی ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )رﺣﻤﺔﷲﻋﻠﯿﮫ( در  ٢٢ﺑﮭﻤﻦ  ١٣۵٧ﺑﮫ ﭘﯿﺮوزی رﺳﯿﺪ .ﻻزم ﺑﮫ ﯾﺎدآوری اﺳﺖ ﮐﮫ
ﺷﮭﯿﺪ ﻣﻈﻠﻮم آﯾﺖﷲ ﺑﮭﺸﺘﯽ در ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺳﺎلھﺎی  ١٣۴٩ﺗﺎ  ١٣۵٧ﺳﮫ ﺑﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎواک دﺳﺘﮕﯿﺮ و ﺑﮫ زﻧﺪان اﻓﮑﻨﺪه ﺷﺪ ﮐﮫ آﺧﺮﯾﻦ آن روزھﺎی دھﮫ اول ﻣﺤﺮم  ١٣۵٧ﺑﻮد .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ،
ﺷﮭﯿﺪ ﻣﻈﻠﻮم ﺑﮭﺸﺘﯽ در ﻣﯿﺎن ﯾﺎران اﻣﺎم از اﺳﺎﺳﯽﺗﺮﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺻﻮرت داده اﺳﺖ.
روﺣﺎﻧﯿﺖ و ﺗﺼﺪی ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ از دﯾﺪﮔﺎه ﺑﮭﺸﺘﯽ

آﯾﺖﷲ ﺷﮭﯿﺪ ﺑﮭﺸﺘﯽ ﺿﻤﻦ اﺷﺎره ﺑﮫ ﻧﻘﺶ و ﺣﻀﻮر روﺣﺎﻧﯿﺖ در ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی و ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ و ھﻤﮑﺎری ﻧﺰدﯾﮏ و ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم و روﺣﺎﻧﯿﺖ در ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی و ﭘﯿﺮوزی
اﯾﻦ اﻧﻘﻼب ،ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ» :ﺗﺼﺪی ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ از ﺳﻮی روﺣﺎﻧﯿﺖ در ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﯾﮏ وظﯿﻔﮫای اﺳﺖ ﮐﮫ ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )رﺣﻤﺔﷲﻋﻠﯿﮫ( ﺑﺮ دوش اﯾﻦ ﻗﺸﺮ ﻧﮭﺎدﻧﺪ و ﺧﻮاﺳﺘﺎر اﻧﺠﺎم
آن از ﺳﻮی روﺣﺎﻧﯿﺖ ﺑﮫ ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ وﺟﮫ ﻣﻤﮑﻦ ﺷﺪﻧﺪ«.
ﺷﮭﯿﺪ ﺑﮭﺸﺘﯽ در ھﻤﯿﻦ ارﺗﺒﺎط ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺗﯿﺮﻣﺎه  ۵٨ﺑﻮد ﮐﮫ  ۶ﯾﺎ  ٧ﻣﺎه از ﺗﺸﮑﯿﻞ و ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب ﻣﯽﮔﺬﺷﺖ ،ﺧﺪﻣﺖ اﻣﺎم ﻋﺮض ﮐﺮدم ،ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﮭﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﮫ دوش ﻣﺎھﺎ ﺑﻮده و اﮔﺮ
اﺟﺎزه ﺑﺪھﯿﺪ ﻓﻌﻼ ﮐﺎرھﺎ دارد راه ﻣﯽاﻓﺘﺪ ﻣﺎ ﺑﺮوﯾﻢ ﺳﺮاغ آن ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖھﺎ ،اﻣﺎم ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﻧﮫ ،ﺷﻤﺎ و دوﺳﺘﺎﻧﺘﺎن ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ و ﺣﻀﻮر داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،وظﯿﻔﮫ ﺑﻮد .اﻣﺮوز ھﺮ روﺣﺎﻧﯽ در
ﺻﺤﻨﮫ اداره ﮐﺸﻮر ﺣﻀﻮر دارد ،ﺑﺎ اﺣﺴﺎس وظﯿﻔﮫ ﺣﻀﻮر دارد«.
] [۶ﺟﺎوداﻧﮫ ﺗﺎرﯾﺦ »آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﻓﮑﺎر واﻧﺪﯾﺸﮫھﺎی ﺷﮭﯿﺪ ﻣﻈﻠﻮم آﯾﺖﷲ ﺑﮭﺸﺘﯽ« ،ﺷﻤﺎره  ،۵ص ،۵٣ﺗﮭﺮان :ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺘﺸﺎرات روزﻧﺎﻣﮫ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ.١٣٨٠ ،

وظﺎﯾﻒ روﺣﺎﻧﯿﺖ از ﻣﻨﻈﺮ ﺷﮭﯿﺪ ﺑﮭﺸﺘﯽ

آﯾﺖﷲ ﺷﮭﯿﺪ ﺑﮭﺸﺘﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﮫ ﺷﺎن و ﺗﮑﻠﯿﻒ روﺣﺎﻧﯽ و روﺣﺎﻧﯿﺖ در ﻧﻈﺎم ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ وظﯿﻔﮫ اﯾﻦ ﻗﺸﺮ را ﺧﺪﻣﺖ ﺑﮫ ﻣﺮدم و ﮔﺮه ﮔﺸﺎﯾﯽ از ﮐﺎر ﻣﺮدم داﻧﺴﺘﮫاﻧﺪ .اﯾﺸﺎن
ھﻤﭽﻨﯿﻦ اظﮭﺎر ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﮫ »اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﮫ ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮع ﺻﻨﻔﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﮫ ﯾﮏ ﻣﺴﺌﻠﮫ ﺑﻨﯿﺎدی در راﺑﻄﮫ ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﮫ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺎ اﺳﺖ روﺣﺎﻧﯿﺖ ﯾﮏ ﺳﻠﺴﻠﮫ وظﺎﯾﻒ و ﻧﻘﺶھﺎی دﯾﺮﯾﻨﮫ داﺷﺘﮫ
اﺳﺖ .اول اﯾﻨﮑﮫ :روﺣﺎﻧﯿﺖ ھﻤﻮاره ﻧﻘﺶ ﺑﯿﺎن اﺳﻼم اﺻﯿﻞ را ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﺮ ﻋﮭﺪه داﺷﺘﮫ اﺳﺖ .اﮔﺮ ﻣﺮدم ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ دﯾﻦﺷﺎن ،اﺳﻼمﺷﺎن ،ﻗﺮآنﺷﺎن ،ﮐﺘﺎبﺷﺎن ،ﺳﻨﺖﺷﺎن درﺑﺎره
ﻋﻘﺎﯾﺪ اﺳﻼﻣﯽ و اﺣﮑﺎم اﺳﻼﻣﯽ و اﺧﻼق اﺳﻼﻣﯽ ﭼﮫ ﮔﻔﺘﮫ ﺑﮫ روﺣﺎﻧﯽ ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
← ﺗﺒﻠﯿﻎ رﺳﺎﻟﺖ
روﺣﺎﻧﯿﻮن ﮐﻢ ﺣﺮﮐﺖﺗﺮ ،آﻧﮭﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ در اﯾﻔﺎی اﯾﻦ وظﯿﻔﮫ ﻣﯽﻧﺸﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺮدم ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﮐﻨﻨﺪ روﺣﺎﻧﯿﻮن ﭘﺮ ﺣﺮﮐﺖﺗﺮ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﺷﻨﺎسﺗﺮ آﻧﮭﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳﻤﺖ ﻣﺮدم ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ
رﺳﺎﻟﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺗﺒﻠﯿﻎ ﮐﻨﻨﺪ ،وﻟﯽ ﺑﮫ ھﺮ ﺣﺎل وظﯿﻔﮫ ﺑﯿﺎن اﺳﻼم در درﺟﮫ اول ﺑﺮ ﻋﮭﺪه روﺣﺎﻧﯿﺖ ﺑﻮد و ﻧﯿﺰ وظﯿﻔﮫ ﺗﺤﻘﯿﻖ درﺑﺎره اﺳﻼم و اﺳﻼمﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﻣﺠﺘﮭﺪ ،ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮ ،ﻣﺮﺟﻊ
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ در زﻣﯿﻨﮫ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺳﻼﻣﯽ را داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﯾﻦھﺎ در درﺟﮫ اول ﺑﺎﯾﺪ از ﺣﻮزهھﺎی ﻋﻠﻮم اﺳﻼﻣﯽ و از ﺣﻮزهھﺎی روﺣﺎﻧﯿﺖ ﺑﯿﺮون ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ ،آﻧﺠﺎ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻧﺸﻮ و
ﻧﻤﺎ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺳﺎﺧﺘﮫ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﺰرگ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﺷﻮﻧﺪ» .
] [٧ﺟﺎوداﻧﮫ ﺗﺎرﯾﺦ ،ﺷﻤﺎره  ،٧ص ،١٣٣ﺗﮭﺮان :ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺘﺸﺎرات روزﻧﺎﻣﮫ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ.١٣٨٠ ،
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،وظﯿﻔﮫ ﺗﺤﻘﯿﻖ درﺑﺎره اﺳﻼم ﺑﺮ ﻋﮭﺪه روﺣﺎﻧﯿﺖ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﮐﺎر از ﻗﺸﺮ دﯾﮕﺮی ،ﺑﮫ ﻧﺤﻮ ﻣﻄﻠﻮب ،ﺳﺎﺧﺘﮫ ﻧﯿﺴﺖ.
← ﺗﮭﺬﯾﺐ اﺧﻼق
ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻌﺪی ،ﺗﮭﺬﯾﺐ اﺧﻼق اﺳﺖ ﮐﮫ ﺷﮭﯿﺪ ﺑﮭﺸﺘﯽ از آن ﺑﮫ ﻋﻨﻮان وظﯿﻔﮫ دﯾﮕﺮ روﺣﺎﻧﯿﺖ ﯾﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ:
»روﺣﺎﻧﯿﺖ ﻧﻘﺶ ﻋﻤﺪهاش را در اﯾﻦ ﻣﯽدﯾﺪ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺳﺨﻨﺶ ﺑﺎ ﺑﯿﺎﻧﺶ ،ﺑﺎ رﻓﺘﺎرش ،ﺑﺎ ﻣﻌﺎﺷﺮﺗﺶ ،ﺑﺎ ھﺪاﯾﺘﺶ ،ﺑﺎ ﺗﺬﮐﺮش ﻣﺮدم را ﺑﮫ اﺧﻼق ﭘﺎک دﻋﻮت ﮐﻨﺪ .اﺧﻼق ﺟﺎﻣﻌﮫ را ﻣﮭﺬب ﮐﻨﺪ ،ﺟﺎﻣﻌﮫ
را از آﻟﻮدﮔﯽھﺎ دور ﮐﻨﺪ و ﺑﮫ ﮐﻤﺎﻻت اﺧﻼﻗﯽ ﺑﯿﺎراﯾﺪ .اﯾﻦ ﻧﻘﺶ از وظﺎﯾﻒ و ﮐﺎرﮐﺮدھﺎی ﻣﮭﻢ روﺣﺎﻧﯿﺖ ﺑﻮد«.
] [٨ﺟﺎوداﻧﮫ ﺗﺎرﯾﺦ ،ﺷﻤﺎره  ،٧ص ،١٣۴ﺗﮭﺮان :ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺘﺸﺎرات روزﻧﺎﻣﮫ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ.١٣٨٠ ،
در اداﻣﮫ اﯾﺸﺎن ﺑﮫ ﮐﺎرﮐﺮدھﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ روﺣﺎﻧﯿﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ روﺷﻨﮕﺮی در ﺟﺎﻣﻌﮫ و ﻣﺒﺎرزه ﻋﻠﯿﮫ رژﯾﻢ ظﺎﻟﻢ و طﺎﻏﻮت ،اﺷﺎره ﮐﺮدهاﻧﺪ» :ﮐﺎرﮐﺮد دﯾﮕﺮ روﺣﺎﻧﯿﺖ ،روﺷﻨﮕﺮی ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺑﻮد
در ﺟﮭﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪن اﻧﺤﺮاﻓﺎت ﻓﮑﺮی ﮐﮫ ﺑﻨﺎم اﺳﻼم ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﺮدم داده ﻣﯽﺷﻮد .روﺣﺎﻧﯿﻮن در ﺑﯿﺪار ﮐﺮدن ﻣﺮدم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ اﻓﮑﺎر اﻧﺤﺮاﻓﯽ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﺛﺮی داﺷﺘﮫاﻧﺪ .ﺑﮫ ﻣﺮدم ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﮫ
آﻧﭽﮫ ﻣﺎﯾﮫ ﻧﺠﺎت اﺳﺖ اﺳﻼم اﺻﯿﻞ اﺳﺖ ﻧﮫ اﺳﻼم آﻣﯿﺨﺘﮫ ﺑﮫ ﻏﯿﺮ اﺳﻼم«.
← ظﻠﻢﺳﺘﯿﺰی روﺣﺎﻧﯿﺖ

اﯾﺸﺎن ﺳﭙﺲ ﺑﮫ ظﻠﻢﺳﺘﯿﺰی روﺣﺎﻧﯿﺖ اﺷﺎره ﮐﺮدهاﻧﺪ:
»از وظﺎﯾﻒ و ﻧﻘﺶ روﺣﺎﻧﯿﺖ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ظﻠﻢ و ظﺎﻟﻢ اﺳﺖ .ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﮫ اﺻﻞ رژﯾﻢ ،رژﯾﻢ ظﻠﻢ و ﺿﺪ اﺳﻼم و ﺿﺪ ﻋﺪل ﺑﻮد ،روﺣﺎﻧﯿﺖ ﺑﺎ ﮐﻞ رژﯾﻢ ﯾﺎ ﺑﺎ اﯾﺎدی رژﯾﻢ در ﻣﻨﺎطﻖ ﺧﻮدش
ﻣﯽﺟﻨﮕﯿﺪ و ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽﮐﺮد ،ﺣﺎﻻ ھﻢ ﮐﮫ اﺻﻞ ﻧﻈﺎم ،ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ اﻣﺎ ھﻨﻮز اﯾﺎدﯾﺶ ،اﺑﺰارش ،ﮐﺎرﮐﻨﺎﻧﺶ ،ھﻤﮫ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ؛ روﺣﺎﻧﯿﺖ ھﺮ ﺟﺎ ظﻠﻢ و ﺳﺘﻤﯽ از اﯾﻦ
ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪهھﺎی طﺎﻏﻮت در ادارهھﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت و در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﺒﯿﻨﺪ ھﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎ او ﻣﯽﺟﻨﮕﺪ و ﻣﯽرزﻣﺪ .اﯾﻨﮭﺎ اﻣﺘﯿﺎز ﻧﻘﺶ روﺣﺎﻧﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ در ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺗﺎ ﺳﺎل ١٣۴١ .ﻧﻘﺶ روﺣﺎﻧﯿﺖ در
ھﻤﯿﻦھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻋﺮض ﮐﺮدم ﺧﻼﺻﮫ ﻣﯽﺷﺪ ﺑﮫ اﺿﺎﻓﮫ ﺗﺤﺼﯿﻞ و ﺗﺪرﯾﺲ در ﺣﻮزهھﺎ«.
] [٩ﺟﺎوداﻧﮫ ﺗﺎرﯾﺦ ،ﺷﻤﺎره  ،٧ص ،١٣٩ﺗﮭﺮان :ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺘﺸﺎرات روزﻧﺎﻣﮫ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ.١٣٨٠ ،

← ﺗﺄﺛﯿﺮ رھﺒﺮی اﻣﺎم ﺑﺮ وظﺎﯾﻒ روﺣﺎﻧﯿﺖ
دﮐﺘﺮ ﺑﮭﺸﺘﯽ ھﻤﭽﻨﯿﻦ از رھﺒﺮی دﯾﻨﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )رﺣﻤﺔﷲﻋﻠﯿﮫ( و ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺴﺘﺮده آن ﺑﺮ ﻗﻠﻢ و وظﺎﯾﻒ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖھﺎی روﺣﺎﻧﯿﺖ ﯾﺎد ﮐﺮدهاﻧﺪ:
»ﺳﺎل  ١٣۴١ﯾﮏ روﺣﺎﻧﯽ ﺑﺮﺟﺴﺘﮫ آﻣﺪ و ﻧﻘﻄﮫ ﻋﻄﻔﯽ در ﻧﻘﺶ و ﮐﺎرﮐﺮد روﺣﺎﻧﯿﺖ ﺑﮫ وﺟﻮد آورد .ﺗﺎ آن ﻣﻮﻗﻊ روﺣﺎﻧﯿﻮن ﺑﮫ دو ﺑﺨﺶ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ﯾﮏ ﻋﺪه روﺣﺎﻧﯿﻮﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ در
ﺳﯿﺎﺳﺖ وارد ﺑﻮدﻧﺪ و ﯾﮏ ﻋﺪه ھﻢ از ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﺮھﯿﺰ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
اﻣﺎ از ﺳﺎل  ،١٣۴١ﺣﻀﺮت اﻣﺎم )رﺣﻤﺔﷲﻋﻠﯿﮫ( ﺑﺎ ﻓﻘﺎھﺘﺶ ،ﻋﻠﻤﺶ ،اﺧﻼﻗﺶ ،ﻣﮭﺬب ﺑﻮدﻧﺶ ،ﻣﮑﺎرم و ارزشھﺎی واﻻﯾﺶ ،ﻋﺪاﻟﺘﺶ ﺑﮫ ﺧﺎطﺮه و ﯾﺎدﺑﻮد ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب دوره اﻧﺤﻄﺎط و اﻋﺘﺰال
روﺣﺎﻧﯿﺖ از اﯾﻔﺎی ﻧﻘﺶ در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﺎﯾﺎن داد .از اﯾﻦ ﻣﻘﻄﻊ ﺑﮫ ﺑﻌﺪ ﻧﻘﺶ و ﺣﻀﻮر روﺣﺎﻧﯿﺖ در ﺟﺎﻣﻌﮫ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﺮرﻧﮓﺗﺮ ﺷﺪ .اﻣﺎم آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ روﺣﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮد ﺳﯿﺎﺳﺖ و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎﺷﺪ.
اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ و ﻧﻘﺶ ﭘﺮرﻧﮓﺗﺮ ﺷﺪ و ﺣﻠﻘﮫ ارﺗﺒﺎطﯽ ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم و روﺣﺎﻧﯿﺖ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﺪ .روﺣﺎﻧﯿﺖ در ﻣﺘﻦ ﺟﺎﻣﻌﮫ وارد ﺷﺪ .ورود روﺣﺎﻧﯿﺖ ﺑﮫ ﻣﺘﻦ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺗﺎ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اداﻣﮫ ﯾﺎﻓﺖ و
از اﯾﻦ ﻣﻘﻄﻊ ﺑﮫ ﺑﻌﺪ ﻧﯿﺰ روﻧﺪ ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ و ﺳﯿﺮ ﺻﻌﻮدی ﺧﻮد را طﯽ ﻧﻤﻮد«.
] [١٠ﺟﺎوداﻧﮫ ﺗﺎرﯾﺦ ،ﺷﻤﺎره  ،٧ص ،١٣٩ﺗﮭﺮان :ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺘﺸﺎرات روزﻧﺎﻣﮫ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ.١٣٨٠ ،
از اﯾﻦ رو و ﺑﺮ اﺳﺎس دﯾﺪﮔﺎه ﺷﮭﯿﺪ ﺑﮭﺸﺘﯽ ،وظﺎﯾﻒ و ﮐﺎرﮐﺮد روﺣﺎﻧﯿﺖ از ﻓﺮدای ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺎ ﺑﮫ اﻣﺮوز ﻣﺘﻌﺪد و ﻣﺘﻨﻮع ﮔﺸﺖ و روﺣﺎﻧﯿﺖ در اﻣﺮ ﻗﻀﺎ ،ﺳﯿﺎﺳﺖ ،اﻣﻮر
ﻓﺮھﻨﮕﯽ و ﺣﺘﯽ اﻗﺘﺼﺎدی وارد ﺷﺪ و ﺧﻮد در ﺧﺪﻣﺖ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ و اھﺪاف واﻻی آن ﻗﺮار داد.
آﺳﯿﺐﺷﻨﺎﺳﯽ روﺣﺎﻧﯿﺖ از دﯾﺪﮔﺎه ﺑﮭﺸﺘﯽ

ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯿﺎن روﺣﺎﻧﯿﺖ و ﻣﺮدم و ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دو ،ﻧﻘﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﮭﻤﯽ در ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ و ﺗﺪاوم آن داﺷﺘﮫ اﺳﺖ .آﻧﭽﮫ ﮐﮫ روﺣﺎﻧﯿﺖ را اﻣﺮوز آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎھﺶ
ﺗﻮان و ﮐﻤﺮﻧﮓ ﮐﺮدن ﻧﻘﺶ آن در اﺟﺘﻤﺎع و اﻣﻮر ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻓﺮھﻨﮕﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﺸﻮر ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ ،اﯾﺠﺎد ﻓﺎﺻﻠﮫ ﻣﯿﺎن روﺣﺎﻧﯿﺖ و ﻣﺮدم و دوری اﯾﻦ ﻗﺸﺮ از ﺗﻮده ﻣﺮدم اﺳﺖ .ﺷﮭﯿﺪ ﺑﮭﺸﺘﯽ
ھﻤﻮاره ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ:
»دﺷﻤﻦ ﺑﺮای ﺣﺬف روﺣﺎﻧﯿﺖ از ﺻﺤﻨﮫ و ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن آن ﺑﮫ اﻧﺠﺎم وظﺎﯾﻒ ﮔﺬﺷﺘﮫ و ﻗﺒﻞ از ﺳﺎل  ١٣۴١و ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ،ﺳﻌﯽ دارد ﺗﺎ ﺑﯿﻦ روﺣﺎﻧﯿﺖ و ﻣﺮدم ﻓﺎﺻﻠﮫ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ و
ﺿﻤﻦ اﯾﺠﺎد ﺳﻮ ﺗﻔﺎھﻤﺎت و ﺑﺪﺑﯿﻨﯽ در ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ روﺣﺎﻧﯿﺖ و اﯾﺠﺎد ﺑﺤﺮان اﻋﺘﻤﺎد ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دو ﺑﮫ ھﺪف ﺧﻮد ،ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺬف روﺣﺎﻧﯿﺖ در اﻣﻮر ﺳﯿﺎﺳﯽ و در ﻣﺘﻦ ﺟﺎﻣﻌﮫ اﺳﻼﻣﯽ،
دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ .در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ،ﺗﻮطﺌﮫ ﻋﻠﯿﮫ روﺣﺎﻧﯿﺖ آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﺗﻮطﺌﮫای ﮐﮫ ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم و روﺣﺎﻧﯿﺖ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﯿﻔﺘﺪ ھﻤﺎن ﻗﺼﺪی ﮐﮫ زﻣﺎن رﺿﺎﺧﺎن ﺑﻮد ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﺗﮑﺮار ﮐﻨﻨﺪ.
زﻣﺎن رﺿﺎﺧﺎن ﮐﺎر را ﺑﮫ ﺟﺎﺋﯽ رﺳﺎﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ روﺣﺎﻧﯽ اﮔﺮ ﺳﯿﺪ ﺑﻮد ﺑﮫ اﺣﺘﺮام ﺳﯿﺎدﺗﺶ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد در ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺳﻮارش ﺑﮑﻨﻨﺪ ،اﮔﺮ ﺳﯿﺪ ﻧﺒﻮد ﺳﻮار ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﺷﻮم
اﺳﺖ .ھﻤﺎن ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺷﻮم را اﻻن دارﻧﺪ ﺗﮑﺮار ﻣﯽﮐﻨﺪ«.
] [١١او ﺑﮫ ﺗﻨﮭﺎﯾﯽ ﯾﮏ اﻣﺖ ﺑﻮد ،ص ،٣٠٨ﺗﮭﺮان ،واﺣﺪ ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﺑﻨﯿﺎد ﺷﮭﯿﺪ.١٣۶١ ،

← ﭘﺎﮐﺴﺎزی روﺣﺎﻧﯿﺖ از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻨﺤﺮف
اﯾﺸﺎن ﺳﭙﺲ ﺑﮫ ﭘﺎﮐﺴﺎزی روﺣﺎﻧﯿﺖ از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻨﺤﺮف اﺷﺎره ﮐﺮدهاﻧﺪ:
»در ﻟﺒﺎس روﺣﺎﻧﯿﺖ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﺎﺻﺎﻟﺢ وﺟﻮد دارﻧﺪ .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ دﺳﺖ ﺧﻮد روﺣﺎﻧﯿﺖ ﺣﺴﺎب اﯾﻨﮭﺎ روﺷﻦ ﺷﻮد و ﮐﻨﺎر زده ﺷﻮﻧﺪ .آﺳﯿﺐ دﯾﮕﺮ ﺑﺤﺚ ﺟﺪاﯾﯽ دﯾﻦ از ﺳﯿﺎﺳﺖ اﺳﺖ .ﺑﺎ طﺮح
ﻣﻮﺿﻮع ﺟﺪاﯾﯽ دﯾﻦ از ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن ﺗﻼش دارﻧﺪ ﺗﺎ روﺣﺎﻧﯿﺖ را از ﺻﺤﻨﮫ اداره ﺟﺎﻣﻌﮫ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻏﺎﯾﺐ ﺳﺎزﻧﺪ .ھﺪف از دور ﺳﺎﺧﺘﻦ روﺣﺎﻧﯿﺖ از ﺻﺤﻨﮫ ﺳﯿﺎﺳﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ
ﮐﺎرھﺎیﺷﺎن را ﺑﮑﻨﻨﺪ«.
ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﮫ اﯾﻦ ھﺪف ،ﺑﺤﺮان ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ دﯾﻨﯽ را در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺳﻌﯽ در اﻟﻘﺎی اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع دارﻧﺪ ﮐﮫ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ دﯾﻨﯽ ﺗﻮان ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﮫ ﺧﻮاﺳﺖھﺎ و
ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﺮدم و ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻠﺖ را ﻧﺪارد.
ﺑﯿﻨﺶ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ دﯾﻨﯽ از ﯾﮏ ﺳﻮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و رھﺒﺮی اﻓﺮاد آﺷﻨﺎ ﺑﮫ ﻣﮑﺘﺐ را در ﻧﻈﺮ دارد و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ھﻤﮫ ﻣﺮدم در ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮیھﺎی ﺳﺮﻧﻮﺷﺖﺳﺎز و ﭘﯿﻤﻮدن ﻣﺴﯿﺮ ﺗﮑﺎﻣﻞ
را ﺑﺮای اﻓﺮاد و ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﯿﻨﺸﯽ ﮐﮫ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل و ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺷﮭﯿﺪ ﺑﮭﺸﺘﯽ اﺳﺖ و اﯾﺸﺎن ﻓﻠﺴﻔﮫ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﮫ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﯿﻨﺸﯽ را در ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ ﮐﮫ از ﺟﺎﻣﻌﮫ اﺳﻼﻣﯽ دارﻧﺪ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .از
ﻧﻈﺮ ﺷﮭﯿﺪ ﺑﮭﺸﺘﯽ »ﺟﺎﻣﻌﮫ اﺳﻼﻣﯽ ،ﺟﺎﻣﻌﮫ اﻧﺴﺎن ﻣﺪﻧﯿﺖ ﯾﺎﻓﺘﮫ ،اﻧﺴﺎن ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﮫ ،اﻧﺴﺎن ھﺪاﯾﺖ ﺷﺪه ،ﻧﻈﺎم ھﺪاﯾﺖ ﺷﺪه و ﻧﻈﺎم ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﻧﻘﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه و ﺣﮑﻮﻣﺖ آﮔﺎه ﻋﺎدل« اﺳﺖ.
] [١٢ﺑﮭﺸﺘﯽ ،ﺳﯿﺪﷴﺣﺴﯿﻦ ،رﺑﺎ در اﺳﻼم ،ص ،۶٣ﺗﮭﺮان :دﻓﺘﺮ ﻧﺸﺮ ﻓﺮھﻨﮓ اﺳﻼﻣﯽ.١٣۶٩ ،

← ﺣﻀﻮر ﻗﻮی رھﺒﺮی دﯾﻨﯽ در اداره ﺟﺎﻣﻌﮫ
ﻣﺤﻮر ﻣﮭﻢ دﯾﮕﺮی ﮐﮫ از راهھﺎی ﺗﺎﻣﯿﻦ ھﺪف ﻣﺘﻌﺎﻟﯽ و ﻧﮭﺎﯾﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و رھﺒﺮی دﯾﻨﯽ و ﻣﻮرد ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺷﮭﯿﺪ ﺑﮭﺸﺘﯽ اﺳﺖ ،راﺑﻄﮫ ﻣﯿﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ارزشھﺎ اﺳﺖ .ﺷﮭﯿﺪ ﺑﮭﺸﺘﯽ ﺑﺎ ﻗﺎطﻌﯿﺖ
ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﺣﻀﻮر ﻗﻮی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و رھﺒﺮی دﯾﻨﯽ در اداره ﺟﺎﻣﻌﮫ و ﮐﻨﺘﺮل ھﻤﮫ ﺟﺎﻧﺒﮫ آن ،ﺗﻨﮭﺎ راه ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از وارد ﺷﺪن ﺿﺮﺑﮫ ﺑﺮ ارزشھﺎ و زﯾﺎنھﺎی ﻧﺎﺷﯽ از آن اﺳﺖ .ﻣﮭﻢﺗﺮ
آﻧﮑﮫ ﺷﮭﯿﺪ ﺑﮭﺸﺘﯽ ،ﻋﺪاﻟﺖ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را از ﻋﺪاﻟﺖ اﺧﻼﻗﯽ و ﻣﻌﻨﻮی ﺟﺪا ﻧﻤﯽداﻧﺪ و ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﺗﺎ ﻋﺪاﻟﺖ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺤﻘﻖ ﻧﯿﺎﺑﺪ ﻧﻤﯽﺗﻮان اﻧﺘﻈﺎر
ﺗﺒﻠﻮر ارزشھﺎ و ﺗﺠﻠﯽ ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ و اﺧﻼق در رﻓﺘﺎر ﻣﺮدم و رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را داﺷﺖ.
] [١٣ﺑﮭﺸﺘﯽ ،ﺳﯿﺪﷴﺣﺴﯿﻦ ،ﻧﻘﺶ اﻧﺒﯿﺎ و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان در ھﺪاﯾﺖ و ﻋﺪاﻟﺖ ،ص ،١۴ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ﮔﻔﺘﺎرھﺎی ﺷﮭﯿﺪ ﻣﻈﻠﻮم ﺑﮭﺸﺘﯽ ،ﺗﮭﺮان ،اﻧﺘﺸﺎرات ﺳﺘﺎد ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺮاﺳﻢ ھﻔﺘﻢ ﺗﯿﺮ.١٣۶٢ ،
اﻣﺎ اﻣﺮوز ﺗﻼشھﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪ ﺟﻠﻮه دادن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ دﯾﻨﯽ در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺗﻼشھﺎ ﺑﺎ ھﺪف ﺗﺮوﯾﺞ ﺑﺪﺑﯿﻨﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ روﺣﺎﻧﯿﺖ و ﺣﺬف آن از ﺗﺤﻮﻻت ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد.
اﯾﻦ آﺳﯿﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ آن را ﺷﻨﺎﺧﺖ و در رﻓﻊ آن ﮐﻮﺷﯿﺪ.
رھﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ اﻋﻼم ﺳﺎل  ١٣٨٧ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺳﺎل ﺷﮑﻮﻓﺎﺋﯽ وﻧﻮآوری ،ﻗﻮای ﺳﮫﮔﺎﻧﮫ ﻧﻈﺎم و ھﻤﮫ دﺳﺘﮕﺎهھﺎ ،ﻧﮭﺎدھﺎی ﻣﺴﺌﻮل و ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ روﺣﺎﻧﯿﻮن را ﺑﺎ
ﺗﻼش ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﮫ از ﺳﻮی ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن ﺑﺮای ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪ ﺟﻠﻮه دادن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ دﯾﻨﯽ در ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﺸﻮر آﮔﺎه و ﺑﯿﺪار ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﮫ را ھﻤﮫ دﺳﺘﮕﺎهھﺎ و ﻧﮭﺎدھﺎی

ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺪی ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و ﺧﺪﻣﺖ ﺑﮫ ﻣﺮدم و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﮫ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﺸﺮوع ﻣﺮدم را در ھﻤﮫ زﻣﯿﻨﮫھﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻓﺮھﻨﮕﯽ و ...را در ﺻﺪر ﺑﺮﻧﺎﻣﮫھﺎ و اوﻟﻮﯾﺖھﺎی ﮐﺎری
ﺧﻮد ﻗﺮار دھﻨﺪ و ﺑﮫ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،در ﻋﻤﻞ ﻧﺸﺎن دھﻨﺪ ﮐﮫ دﯾﻦ اﺳﻼم و رھﺒﺮی دﯾﻨﯽ و اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮫ ﺧﻮﺑﯽ از ﻋﮭﺪه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و اداره ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﺮآﯾﺪ.
ﭘﺎﻧﻮﯾﺲ

 ↑ .١ﷴی ،ﻣﻨﻮﭼﮭﺮ ،اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ،زﻣﯿﻨﮫھﺎ و ﭘﯿﺎﻣﺪھﺎ ،ص ،١٠٧ﺗﮭﺮان :دﻓﺘﺮ ﻧﺸﺮ و ﭘﺨﺶ ﻣﻌﺎرف.١٣٨٠ ،
 ↑ .٢ﷴی ،ﻣﻨﻮﭼﮭﺮ ،اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ،زﻣﯿﻨﮫھﺎ و ﭘﯿﺎﻣﺪھﺎ ،ص ،١٠٧ﺗﮭﺮان :دﻓﺘﺮ ﻧﺸﺮ و ﭘﺨﺶ ﻣﻌﺎرف.١٣٨٠ ،
 ↑ .٣آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﻓﮑﺎر واﻧﺪﯾﺸﮫھﺎی ﺷﮭﯿﺪ ﻣﻈﻠﻮم ﺑﮭﺸﺘﯽ ،ﺷﻤﺎره  ،٨٠ص ،٣٣ﺗﮭﺮان :ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺘﺸﺎرات روزﻧﺎﻣﮫ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ.١٣٨٠ ،
 ↑ .۴او ﺑﮫ ﺗﻨﮭﺎﯾﯽ ﯾﮏ اﻣﺖ ﺑﻮد ،ص ،٣٠٢ﺗﮭﺮان ،واﺣﺪ ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﺑﻨﯿﺎد ﺷﮭﯿﺪ.١٣۶١ ،
 ↑ .۵ﺟﺎوداﻧﮫ ﺗﺎرﯾﺦ ،ﺷﻤﺎره  ،٨ص ،۴٣ﺗﮭﺮان ،اﻧﺘﺸﺎرات روزﻧﺎﻣﮫ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ.١٣٨٠ ،
 ↑ .۶ﺟﺎوداﻧﮫ ﺗﺎرﯾﺦ »آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﻓﮑﺎر واﻧﺪﯾﺸﮫھﺎی ﺷﮭﯿﺪ ﻣﻈﻠﻮم آﯾﺖﷲ ﺑﮭﺸﺘﯽ« ،ﺷﻤﺎره  ،۵ص ،۵٣ﺗﮭﺮان :ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺘﺸﺎرات روزﻧﺎﻣﮫ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ.١٣٨٠ ،
 ↑ .٧ﺟﺎوداﻧﮫ ﺗﺎرﯾﺦ ،ﺷﻤﺎره  ،٧ص ،١٣٣ﺗﮭﺮان :ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺘﺸﺎرات روزﻧﺎﻣﮫ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ.١٣٨٠ ،
 ↑ .٨ﺟﺎوداﻧﮫ ﺗﺎرﯾﺦ ،ﺷﻤﺎره  ،٧ص ،١٣۴ﺗﮭﺮان :ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺘﺸﺎرات روزﻧﺎﻣﮫ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ.١٣٨٠ ،
 ↑ .٩ﺟﺎوداﻧﮫ ﺗﺎرﯾﺦ ،ﺷﻤﺎره  ،٧ص ،١٣٩ﺗﮭﺮان :ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺘﺸﺎرات روزﻧﺎﻣﮫ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ.١٣٨٠ ،
 ↑ .١٠ﺟﺎوداﻧﮫ ﺗﺎرﯾﺦ ،ﺷﻤﺎره  ،٧ص ،١٣٩ﺗﮭﺮان :ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺘﺸﺎرات روزﻧﺎﻣﮫ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ.١٣٨٠ ،
 ↑ .١١او ﺑﮫ ﺗﻨﮭﺎﯾﯽ ﯾﮏ اﻣﺖ ﺑﻮد ،ص ،٣٠٨ﺗﮭﺮان ،واﺣﺪ ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﺑﻨﯿﺎد ﺷﮭﯿﺪ.١٣۶١ ،
 ↑ .١٢ﺑﮭﺸﺘﯽ ،ﺳﯿﺪﷴﺣﺴﯿﻦ ،رﺑﺎ در اﺳﻼم ،ص ،۶٣ﺗﮭﺮان :دﻓﺘﺮ ﻧﺸﺮ ﻓﺮھﻨﮓ اﺳﻼﻣﯽ.١٣۶٩ ،
 ↑ .١٣ﺑﮭﺸﺘﯽ ،ﺳﯿﺪﷴﺣﺴﯿﻦ ،ﻧﻘﺶ اﻧﺒﯿﺎ و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان در ھﺪاﯾﺖ و ﻋﺪاﻟﺖ ،ص ،١۴ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ﮔﻔﺘﺎرھﺎی ﺷﮭﯿﺪ ﻣﻈﻠﻮم ﺑﮭﺸﺘﯽ ،ﺗﮭﺮان ،اﻧﺘﺸﺎرات ﺳﺘﺎد ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺮاﺳﻢ ھﻔﺘﻢ ﺗﯿﺮ.١٣۶٢ ،

ﻣﻨﺒﻊ

ﺳﺎﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﮫ از ﻣﻘﺎﻟﮫ »ﺟﺎﯾﮕﺎه روﺣﺎﻧﯿﺖ در ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣﯽ از ﻣﻨﻈﺮ ﺷﮭﯿﺪ ﺑﮭﺸﺘﯽ« ،ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ .١٣٩۶/٠۶/٠٧

