ﺳ ﯿﺪ ﷴ ﺣ ﺴ ﯿ ﻨ ﯽ ﺑ ﮭ ﺸ ﺘ ﯽ ا ﺻ ﻔ ﮭ ﺎ ﻧ ﯽ

ﺷﮭﯿﺪ "آﯾﺔ ﷲ دﮐﺘﺮ ﺣﺴﯿﻨﯽ ﺑﮭﺸﺘﯽ" در دوم آﺑﺎن ﻣﺎه  ١٣٠٧ھـ .ش در ﺧﺎﻧﻮادهای روﺣﺎﻧﯽ و ﻣﺘﺪﯾﻨﯽ در اﺻﻔﮭﺎن دﯾﺪه ﺑﮫ ﺟﮭﺎن ﮔﺸﻮد .ﭘﺪر ﺑﺰرگ ﻣﺎدرش ﻣﺮﺣﻮم "ﺣﺎج ﻣﯿﺮ ﷴ ﺻﺎدق
ﻣﺪرس ﺧﺎﺗﻮن آﺑﺎدی" از ﻣﺮاﺟﻊ و ﻣﺠﺘﮭﺪﯾﻦ طﺮاز اول ﻋﺼﺮ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﮫ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﻣﺪ .وی ﺗﺤﺼﯿﻼﺗﺶ را در ﻣﮑﺘﺐ ﺧﺎﻧﮫ و در ﺳﻦ ﭼﮭﺎر ﺳﺎﻟﮕﯽ آﻏﺎز و ﺑﮫ ﻋﻠﺖ ﺳﺮﻋﺖ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺑﮫ
ﻋﻨﻮان ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ ﺗﯿﺰھﻮش در ﺑﯿﻦ ﺧﺎﻧﻮاده و دﯾﮕﺮان ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﺷﺪ.
] [١راﺳﺖ ﻗﺎﻣﺘﺎن ﺟﺎوداﻧﮫ ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم دﻓﺘﺮ اول )او ﺑﮫ ﺗﻨﮭﺎﺋﯽ ﯾﮏ اﻣﺖ ﺑﻮد( ،ص ،۶٩واﺣﺪ ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﺑﻨﯿﺎد ﺷﮭﯿﺪ.١٣۶١ ،
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ﭘﺪر و ﻣﺎدر

ﭘﺪرش از روﺣﺎﻧﯿﻮن اﺻﻔﮭﺎن و اﻣﺎم ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻣﺴﺠﺪ ﻟﻮﻣﺒﺎن ﺑﻮد و ﺑﮫ ﮐﺎرھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ ﻣﺮدم ﻣﯽ ﭘﺮداﺧﺖ و ﺑﺮای ﺗﺒﻠﯿﻎ و رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﮫ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺷﺮﻋﯽ ،ﺑﮫ روﺳﺘﺎھﺎی اطﺮاف اﺻﻔﮭﺎن ﻣﯽ رﻓﺖ
و ﺑﮫ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دﯾﻨﯽ ،ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ و ﺑﯿﺎن اﺣﮑﺎم ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮد و ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ اﻗﺎﻣﮫ ﻣﯽ ﮐﺮد و ﻣﺸﮑﻼت آﻧﺎن را ﺑﺮطﺮف ﻣﯽ ﺳﺎﺧﺖ.
ﻣﺎدرش ﻧﯿﺰ زﻧﯽ ﭘﺎﮐﺪاﻣﻦ و ﭘﺮھﯿﺰﮐﺎر ﺑﻮد و در اﻧﺠﺎم اﺣﮑﺎم ﺷﺮﻋﯽ و آداب اﺳﻼﻣﯽ دﻗﺖ ﻧﻈﺮ داﺷﺖ .اﯾﻦ ﺑﺎﻧﻮی ﻣﺤﺘﺮم دﺧﺘﺮ ﺣﻀﺮت آﯾﺔ ﷲ ﺣﺎج ﻣﯿﺮ ﷴ ﺻﺎدق ﺧﺎﺗﻮن آﺑﺎدی اﺳﺖ.
اﯾﺸﺎن از ﻣﺮاﺟﻊ ﺑﺰرﮔﻮار و ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺻﺎﺣﺐ ﻧﺎم ﺑﻮد.
آﻏﺎز ﺗﺤﺼﯿﻞ

ﮐﻮدﮐﯽ ﭼﮭﺎر ﺳﺎﻟﮫ ﺑﻮد اﻣﺎ ﺑﺎ ھﻤﺴﺎﻻن ﺧﻮد ﺗﻔﺎوت داﺷﺖ .اﺧﻼق ﻧﯿﮏ او ﺣﮑﺎﯾﺖ از آﯾﻨﺪه درﺧﺸﺎﻧﺶ ﻣﯽ ﮐﺮد .اﯾﺸﺎن ﺗﺤﺼﯿﻼت را در ﭼﮭﺎر ﺳﺎﻟﮕﯽ در ﻣﮑﺘﺐ ﺧﺎﻧﮫ ای آﻏﺎز ﻧﻤﻮد .ﺧﯿﻠﯽ

ﺳﺮﯾﻊ ﺧﻮاﻧﺪن و ﻧﻮﺷﺘﻦ و روﺧﻮاﻧﯽ ﻗﺮآن را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺖ .ﺗﺎ اﯾﻨﮑﮫ ﺑﻌﺪھﺎ ﺑﮫ دﺑﺴﺘﺎن دوﻟﺘﯽ رﻓﺖ و ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ اﻣﺘﺤﺎن ورودی از او ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﮐﻼس ﺷﺸﻢ ﺑﺮود وﻟﯽ از ﻧﻈﺮ ﻣﺎ
ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ او را ﺑﺮای ﮐﻼس ﭼﮭﺎرم ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ .ﭘﺲ از آﻧﮑﮫ ﺗﺤﺼﯿﻼت دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ را ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﺪ .در اﻣﺘﺤﺎن ﺷﺸﻢ اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺷﮭﺮ ،ﻧﻔﺮ دوم ﺷﺪ .ﺳﭙﺲ ﺑﮫ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﺳﻌﺪی رﻓﺖ و
ﺳﺎل اول و دوم را در دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﮔﺬراﻧﺪ.
] [٢ﯾﺎدﻧﺎﻣﮫ ﺷﮭﯿﺪ ﻣﻈﻠﻮﻣﮫ ،ﺳﯿﺪ ﻓﺮﯾﺪ ﻗﺎﺳﻤﯽ ،ص .١٧

ورود ﺑﮫ ﺣﻮزه

در  ١۴ﺳﺎﻟﮕﯽ ) ١٣٢١ش (.ﺗﺤﺼﯿﻼت دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن را ﻧﯿﻤﮫ ﺗﻤﺎم ﻣﯽ ﮔﺬارد و ﺑﮫ ﯾﮑﺒﺎره ﻣﺴﯿﺮ زﻧﺪﮔﯽ اش ﻋﻮض ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺷﻮﻗﯽ ﺑﺮای ﺣﻀﻮر در ﺣﻮزه ﻧﻮر اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﮫ ﺟﺮﮔﮫ
ﺣﻮزوﯾﺎن در ﻣﯽ آﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻀﺎی ﻣﻌﻨﻮی اﯾﻦ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﭘﺎک ،راه ﺳﻌﺎدت را در ﭘﯿﺶ ﮔﯿﺮد و ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺟﺎﺗﮭﺎی ﺷﺒﺎﻧﮫ ﺧﻮﯾﺶ در آن ﻣﺤﯿﻂ روﺣﺎﻧﯽ ،ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ھﻮای دوﺳﺖ ﭘﺮ و ﺑﺎﻟﯽ
ﺑﺰﻧﺪ.
آﻗﺎ ﺳﯿﺪ ﷴ ﭼﮭﺎر ﺳﺎل در ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﮫ اﺻﻔﮭﺎن ﺑﮫ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻋﻠﻮم دﯾﻨﯽ ﭘﺮداﺧﺖ و در اﯾﻦ ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎه ﺑﺎ ﭘﺸﺘﮑﺎر ﻓﺮاوان و اﺳﺘﻌﺪاد درﺧﺸﺎﻧﯽ ﮐﮫ داﺷﺖ دروﺳﯽ را ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﺪت ھﺸﺖ
ﺳﺎل ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﻮﻧﺪ ،در ﻣﺪت ﭼﮭﺎر ﺳﺎل ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﺪ و در  ١٨ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﺮای ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻋﺎﻟﯽ و ﺑﮫ دﺳﺖ آوردن داﻧﺴﺘﻨﯿﮭﺎی ﺗﺎزه ﺑﮫ ﺷﮭﺮ ﻣﻘﺪس ﻗﻢ ﻋﺰﯾﻤﺖ ﮐﺮد ﺗﺎ در ﺟﻮار
ﭘﺮﺑﺮﮐﺖ ﺣﻀﺮت ﻓﺎطﻤﮫ ﻣﻌﺼﻮﻣﮫ ﻋﻠﯿﮫ اﻟﺴﻼم و در ﻣﺤﻀﺮ اﺳﺘﺎدان ﮔﺮاﻧﻘﺪر ،ﻓﯿﺾ ﮐﺴﺐ ﮐﻨﺪ.
در ﻣﺪرﺳﮫ ﺣﺠﺘﯿﮫ در ﺣﺠﺮه ای ﺳﺎده ﺳﮑﻨﯽ ﮔﺰﯾﺪ و ﺑﮫ درس و ﺑﺤﺚ ﻣﺸﻐﻮل ﮔﺸﺖ و ﺑﺎ دوﺳﺘﺎﻧﯽ ﭼﻮن ﺷﮭﯿﺪ ﻣﻄﮭﺮی )ره( و اﻣﺎم ﻣﻮﺳﯽ ﺻﺪر آﺷﻨﺎ ﺷﺪ و در ﻣﺪت ﺷﺶ ﻣﺎه ﺑﻘﯿﮫ دروس
ﺳﻄﺢ )ﻣﮑﺎﺳﺐ و ﮐﻔﺎﯾﮫ( را ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﺪ و در ﺳﺎل  ١٣٢۶در درس ﺧﺎرج ﻓﻘﮫ و اﺻﻮل ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮد .در ھﻤﯿﻦ ﺳﺎل ﺑﺎ ھﻤﻔﮑﺮی دوﺳﺘﺎﻧﯽ ﭼﻮن ﺷﮭﯿﺪ ﻣﻄﮭﺮی ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ای ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺒﻠﯿﻎ
ﻣﺬھﺒﯽ در روﺳﺘﺎھﺎی دور اﻓﺘﺎده ،ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﻋﻄﺶ داﻧﺶ

ھﺮ ﭼﮫ ﮐﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ آﻣﻮﺧﺖ اﻧﺪﯾﺸﮫ او ﺗﺸﻨﮫ ﺗﺮ و ﻋﺸﻖ او ﺑﮫ آﻣﻮﺧﺘﻦ اﻓﺰوﻧﺘﺮ ﻣﯽ ﮔﺸﺖ .ﺑﺎ اﯾﻨﮑﮫ در ﺳﺎل دوم دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﺗﺤﺼﯿﻼﺗﺶ را ﻧﯿﻤﮫ ﺗﻤﺎم ﮔﺬاﺷﺘﮫ و ﺑﮫ ﺳﻮی ﺣﻮزه ﺷﺘﺎﻓﺘﮫ ﺑﻮد،
دوﺑﺎره ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﮫ ھﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ درﺳﮭﺎی ﺣﻮزوی ،ﻓﺮاﮔﯿﺮی دروس ﻧﺎﺗﻤﺎم ﮔﺬﺷﺘﮫ را ﻧﯿﺰ اداﻣﮫ دھﺪ .ﺑﺎ ﮐﻮﺷﺶ ﻓﺮاوان و اﺳﺘﻌﺪاد ﺳﺮﺷﺎر ﺧﻮﯾﺶ آن دو ﻣﺴﯿﺮ ﻋﻠﻤﯽ را ﺑﺎ ھﻢ اداﻣﮫ داد،
ﺑﮫ طﻮر ﮐﮫ در ﺳﺎل  ١٣٢٧ﻣﻮﻓﻖ ﺑﮫ اﺧﺬ دﯾﭙﻠﻢ ادﺑﯽ ﮔﺸﺖ و در ھﻤﺎن ﺳﺎل وارد داﻧﺸﮑﺪه ﻣﻨﻘﻮل و ﻣﻌﻘﻮل )اﻟﮭﯿﺎت و ﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ( ﺷﺪ و در رﺷﺘﮫ ﻓﻠﺴﻔﮫ ﺑﮫ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﭘﺮداﺧﺖ و
در ﺳﺎل  ١٣٣٠ﻣﻮﻓﻖ ﺑﮫ اﺧﺬ داﻧﺸﻨﺎﻣﮫ ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ در رﺷﺘﮫ ﻓﻠﺴﻔﮫ ﺷﺪ.
اﯾﺸﺎن ﭘﺲ از اﺧﺬ ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ از ﺗﮭﺮان ﺑﮫ ﻗﻢ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻧﻤﻮد و در درس ﺧﺎرج ﻓﻘﮫ و اﺻﻮل ﺷﺮﮐﺖ ﺟﺴﺖ و ﺑﮫ ﻣﻮﺟﺐ ﻋﻼﻗﮫ ﻓﺮاواﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻓﻠﺴﻔﯽ و ﻋﻘﻠﯽ داﺷﺖ در درس اﺳﻔﺎر و
اﻟﮭﯿﺎت ﺷﻔﺎ ﻋﻼﻣﮫ طﺒﺎطﺒﺎﺋﯽ ﺣﻀﻮر ﯾﺎﻓﺖ و از ﺷﺎﮔﺮدان ھﻤﯿﺸﮕﯽ آن درس ﺑﮫ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ آﻣﺪ و در ﺷﺒﮭﺎی ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﮫ و ﺟﻤﻌﮫ ﺑﺎ ﺷﮭﯿﺪ ﻣﻄﮭﺮی و دﯾﮕﺮ دوﺳﺘﺎن ﺟﻠﺴﮫ ﮔﺮم و ﭘﺮﺷﻮری ﺑﺮ ﭘﺎ
ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﮫ ﻧﺘﯿﺠﮫ آن ﺑﮫ ﺻﻮرت ﮐﺘﺎب ارزﺷﻤﻨﺪ »اﺻﻮل ﻓﻠﺴﻔﮫ و روش رﺋﺎﻟﯿﺴﻢ« ﺑﺎ ﭘﺎورﻗﯿﮭﺎی ﺷﮭﯿﺪ ﻣﻄﮭﺮی ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮔﺮدﯾﺪ.
ﭘﺲ از ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻞ و ﺗﺪرﯾﺲ در ﺷﮭﺮ ﻣﻘﺪس ﻗﻢ ،در ﺳﺎل  ١٣٣۵وارد داﻧﺸﮑﺪه اﻟﮭﯿﺎت ﺷﺪ و ﺗﺎ ﺳﺎل  ٣٨در آن داﻧﺸﮑﺪه ﻣﺸﻐﻮل ﺗﺤﺼﯿﻞ در دوره دﮐﺘﺮا ﺑﻮد ،وﻟﯽ ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم
ﺗﺤﺼﯿﻞ در آن داﻧﺸﮑﺪه ﺑﺨﺎطﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﮭﺎی ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﻓﺮھﻨﮕﯽ ،ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﮫ در داﺧﻞ و ﺧﺎرج ﮐﺸﻮر ﺑﮫ ﻋﮭﺪه داﺷﺖ ،ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ از رﺳﺎﻟﮫ دﮐﺘﺮای ﺧﻮﯾﺶ را اراﺋﮫ دھﺪ و اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﮫ
ﺗﺄﺧﯿﺮ اﻓﺘﺎد .ﺳﺮاﻧﺠﺎم در ﺗﺎرﯾﺦ  ١/١١/١٣۵٣رﺳﺎﻟﮫ دﮐﺘﺮای ﺧﻮد را ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﻄﺒﯿﻌﮫ در ﻗﺮآن« ﺑﺎ راھﻨﻤﺎﯾﯽ اﺳﺘﺎد ﺷﮭﯿﺪ ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻣﻄﮭﺮی اراﺋﮫ و از آن دﻓﺎع ﮐﺮد و
ﻣﻮﻓﻖ ﺑﮫ اﺧﺬ دﮐﺘﺮا در رﺷﺘﮫ ﻓﻠﺴﻔﮫ ﺷﺪ.
ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﺘﺐ درﺳﯽ

زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺳﺮدﻣﺪاران واﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﻏﺮب ﺑﺮ آن ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان را ﺑﮫ ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺎدی ﻏﺮﺑﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ،دﯾﻦ را ﺑﮫ دﺳﺖ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﺳﭙﺎرﻧﺪ .در ﭼﻨﯿﻦ
دوراﻧﯽ ﺣﺴﺎس دﮐﺘﺮ ﺑﮭﺸﺘﯽ ﺑﺎ ھﻤﮑﺎری دﮐﺘﺮ ﺑﺎھﻨﺮ در ﺑﺨﺶ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ رﯾﺰی ﮐﺘﺎﺑﮭﺎی وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺑﮫ ﺗﮭﯿﮫ و ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﺘﺎب دﯾﻨﯽ ﺑﺮای ﻣﺪارس اﻗﺪام ﮐﺮد و از اﯾﻦ طﺮﯾﻖ
ﻧﮕﺬاﺷﺖ ﮔﺮد ﻏﺮﺑﺖ ﺑﺮ روی اﯾﻦ ﮔﻮھﺮ ﮔﺮاﻧﺒﮭﺎ ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ و ﻧﺴﻞ ﺟﻮان را ﺑﮫ ﻓﺮھﻨﮓ ﻏﻨﯽ اﺳﻼم آﺷﻨﺎ ﺳﺎﺧﺖ.
] [٣ﯾﺎدﻧﺎﻣﮫ ﺷﮭﯿﺪ ﻣﻈﻠﻮﻣﮫ ،ﺳﯿﺪ ﻓﺮﯾﺪ ﻗﺎﺳﻤﯽ ،ص .۴۵

ﻧﻮﯾﺪ ﺻﺒﺢ

ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ اﻧﺪﯾﺸﮫاش ﻣﯿﺎن اﻣﺮوز و ﻓﺮدا ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯽ زد .اﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪ ژرف ﺑﯿﻦ ﺑﺮای آﯾﻨﺪه ای روﺷﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ رﯾﺰی ﻣﯽ ﮐﺮد و ﭼﺎره اﯾﻦ ﻣﮭﻢ را در اﯾﺠﺎد ﺗﺤﻮل در ﺣﻮزه ﻣﯽ دﯾﺪ .ﺑﺪﯾﻦ
ﺧﺎطﺮ در ﺳﺎل  ١٣٣٩ﺑﮫ ﻓﮑﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ درﺳﺖ و دﻗﯿﻖ ﺑﺮای ﺣﻮزه اﻓﺘﺎد و ﺑﺎ ھﻤﻔﮑﺮی دوﺳﺘﺎﻧﺶ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﮫ رﺳﯿﺪ ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺤﻮﻟﯽ اﺳﺎﺳﯽ ﺗﻮاءم ﺑﺎ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ رﯾﺰی اﺻﻮﻟﯽ اﻧﺠﺎم
ﮔﯿﺮد ﺗﺎ طﻼب ﺗﺤﺖ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﻣﻨﻈﻢ و ﻣﺪون در آﯾﻨﺪ و در آﯾﻨﺪه ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺆ ﺛﺮ و ﻣﻔﯿﺪ واﻗﻊ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎ ھﻤﮑﺎری ﺷﮭﯿﺪ ﻗﺪوﺳﯽ )ره( و دﻋﻮت از اﺳﺎﺗﯿﺪ ﺑﺰرﮔﻮاری ﭼﻮن ﺣﻀﺮات آﯾﺎت ﻣﺸﮑﯿﻨﯽ ،ﻣﺼﺒﺎح ﯾﺰدی و ﺟﻨﺘﯽ اﻗﺪام ﺑﮫ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﺪرﺳﮫ ﺣﻘﺎﻧﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و آن را ﺑﮫ ﻣﺜﺎﺑﮫ
ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻣﮭﻤﯽ ﺑﺮای ﺗﺮﺑﯿﺖ طﻼب ﻣﺘﻌﮭﺪ و اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻗﺮار دادﻧﺪ.
ﭘﺲ از ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب ﺷﮑﻮھﻤﻨﺪ اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺰ آن ﻧﮭﺎد ﭘﺎﮐﯽ ﮐﮫ دﮐﺘﺮ ﺑﮭﺸﺘﯽ و ﺷﮭﯿﺪ ﻗﺪوﺳﯽ ﻧﺸﺎﻧﺪﻧﺪ ،ﺑﮫ ﺑﺎر ﻧﺸﺴﺖ و آﺛﺎر ﻣﻔﯿﺪ و ﻣﺆﺛﺮی در اﯾﻦ اﻧﻘﻼب ﻋﻈﯿﻢ داﺷﺖ.
ﺣﺮﮐﺖ ﻓﺮھﻨﮕﯽ

در دوران زﻧﺪﮔﯽ ﺷﮭﯿﺪ ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﭼﮫ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻣﻘﻄﻌﯽ و ﭼﮫ دراز ﻣﺪت ﺑﮫ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد .از ﺟﻤﻠﮫ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﻣﮭﻢ و ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﺷﮭﯿﺪ ،ﻓﮑﺮ ﺳﺎﻣﺎن دادن و اﺻﻼح ﺣﻮزه
ﻋﻠﻤﯿﮫ ﻗﻢ در زﻣﯿﻨﮫ ﺷﯿﻮه ﺗﺪرﯾﺲ و ﺑﺮﻧﺎﻣﮫھﺎی آﻣﻮزﺷﯽ آن ﺑﻮد ﮐﮫ ﻧﺘﯿﺠﮫ آن ﺗﺪرﯾﺲ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ  ١٧ﺳﺎﻟﮫ ﺑﺮای ﺗﺮﺑﯿﺖ طﻼب ﺟﻮان ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﻌﺪا اﺳﺎس ﮐﺎر ﻣﺪرﺳﮫ ﺣﻘﺎﻧﯽ ﺷﺪ.
] [۴ﯾﺎران اﻣﺎم ﺑﮫ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک ،س ش ،ص ص.
از دﯾﮕﺮ ﺣﺮﮐﺖھﺎی ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﻣﮭﻢ ،اﻗﺪام ﺑﮫ ﺗﺎﺳﯿﺲ دﯾﺒﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم »دﯾﻦ و داﻧﺶ« در ﻗﻢ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﺎ ھﻤﺮاھﯽ ﺟﻤﻌﯽ دﯾﮕﺮ و ﺑﺎ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺧﻮد ﺷﮭﯿﺪ اداره ﻣﯽﺷﺪ؛ ﮐﮫ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺗﺠﺮﺑﮫ
ﻋﻠﻤﯽ ،آﻣﻮزﺷﯽ و ﭘﺮورﺷﯽ در ﯾﮏ ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺬھﺒﯽ ﺑﻮد .ورود ﺑﮫ ﻓﺮھﻨﮓ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در اﯾﻦ ﻣﺤﯿﻂ و ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﻓﺮھﻨﮕﯿﺎن ،ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯿﺎن داﻧﺸﺠﻮ و طﻠﺒﮫ ،ﺑﺮﮔﺰاری ﮐﻼس زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﺮای
طﻼب،

] [۵ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ زﻧﺪﮔﯽ و ﮔﺰﯾﺪه اﻓﮑﺎر ﺷﮭﯿﺪ ﻣﻈﻠﻮم آﯾﮫ ﷲ ﺑﮭﺸﺘﯽ ،ص.۴١
ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﺘﺎبھﺎی ﺗﻌﻠﯿﻤﺎﺗﯽ دﯾﻨﯽ ،ﻋﺰﯾﻤﺖ ﺑﮫ آﻟﻤﺎن و اﯾﺠﺎد ﻣﺮﮐﺰ اﺳﻼﻣﯽ ھﺎﻣﺒﻮرگ و اﯾﺠﺎد ھﺴﺘﮫ اﺗﺤﺎدﯾﮫ اﻧﺠﻤﻦھﺎی اﺳﻼﻣﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﮔﺮوه ﻓﺎرﺳﯽ زﺑﺎن و ...ﺑﺮﺧﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی
ﻓﺮھﻨﮕﯽ اﯾﺸﺎن ﺑﮫ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ؛ ﮐﮫ اﻟﺒﺘﮫ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﮫ ﻣﺠﺎل ﺑﺎزﮔﻮﺋﯽ ھﻤﮫ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی اﯾﺸﺎن اﺳﺖ.
] [۶ﯾﺎران اﻣﺎم ﺑﮫ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک ،ص ش.
] [٧روزﻧﺎﻣﮫ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،ﺷﻤﺎره  ،۴٣۶٢ص .١٢

ﺳﻔﺮ ﺑﮫ آﻟﻤﺎن

در ﺳﺎل  ١٣۴۴ﺑﺮای اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻟﺖ ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ ﺑﮫ آﻟﻤﺎن ﺳﻔﺮ ﮐﺮد ﺗﺎ اﻣﺎﻣﺖ ﻣﺴﺠﺪ و ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺴﺠﺪ و اداره اﻣﻮر ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻓﺎرﺳﯽ زﺑﺎن و رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﮫ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣﻘﯿﻢ آﻧﺠﺎ را
ﺑﮫ ﻋﮭﺪه ﮔﯿﺮد.
وی در ﻣﺴﺠﺪی ﮐﮫ آﯾﺔ ﷲ ﺑﺮوﺟﺮدی ﺑﺮای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺳﺎﺧﺘﮫ ﺑﻮد ،ﻣﺸﻐﻮل ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﮭﺎی ﻣﺬھﺒﯽ و ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﺷﺪ و ﺑﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ اﺗﺤﺎدﯾﮫ اﻧﺠﻤﻨﮭﺎی اﺳﻼﻣﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻓﺎرﺳﯽ زﺑﺎن و »ﻣﺮﮐﺰ
اﺳﻼﻣﯽ ھﺎﻣﺒﻮرگ« ﭘﺎﯾﮕﺎھﯽ ﻣﮭﻢ ﺑﺮای ﺟﺬب اﻧﺪﯾﺸﮫ ھﺎ و ھﺪاﯾﺖ آﻧﺎن ﺑﮫ وﺟﻮد آورد.
] [٨او ﺑﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﯾﮏ ﻣﻠﺖ ﺑﻮد ،واﺣﺪ ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﺑﻨﯿﺎد ﺷﮭﯿﺪ ،دﻓﺘﺮ اول ،ص .۴٣
اﻟﺒﺘﮫ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﮭﺎی اﯾﺸﺎن در ﻣﺪت ﭘﻨﺞ ﺳﺎل اﻗﺎﻣﺖ در آﻧﺠﺎ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﮫ ﻣﻮارد ﯾﺎد ﺷﺪه ﻧﺒﻮد ،ﺑﻠﮑﮫ اﯾﺸﺎن ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﮔﺮوھﮭﺎ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮد و داﻣﻨﮫ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﮭﺎﯾﺶ را در ﺳﻄﺢ اروﭘﺎ ﮔﺴﺘﺮش داد.
ﻣﮭﻨﺪﺳﯽ اﻧﻘﻼب

ﭘﺲ از آﻧﮑﮫ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﮔﺬرﮔﺎھﮭﺎ و ﻓﺮاز و ﻧﺸﯿﺒﮭﺎی ﻣﮭﻤﯽ را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻧﮭﺎد و ﺧﻮن ھﺰاران ﺷﮭﯿﺪ و ﺟﺎﻧﺒﺎز ﺑﮫ ﺛﻤﺮ ﻧﺸﺴﺖ و اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ در آﺳﺘﺎﻧﮫ ﭘﯿﺮوزی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ،
ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )ره( آن روزھﺎ در ﭘﺎرﯾﺲ ﭘﺎﯾﮫ ھﺎی ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ اﺳﻼﻣﯽ را طﺮح رﯾﺰی ﻣﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻮرای اﻧﻘﻼب را ﺗﺸﮑﯿﻞ دادﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﺸﻮر را ﺑﺮ طﺒﻖ
ﻣﻮازﯾﻦ اﺳﻼم و ﻗﺮآن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﯾﮑﯽ از ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اﻋﻀﺎی اﯾﻦ ﺷﻮرا ﮐﮫ از طﺮف ﺣﻀﺮت اﻣﺎم )ره( اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ ،دﮐﺘﺮ ﺑﮭﺸﺘﯽ ﺑﻮد.
آﯾﺔ ﷲ ﺑﮭﺸﺘﯽ ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان دﺑﯿﺮ ﺷﻮرا اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ .اﯾﻦ ﺷﻮرا در آن ﺑﺮھﮫ ﺣﺴﺎس و ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺳﺎز وظﯿﻔﮫ ﻣﮭﻤﯽ را ﺑﺮ دوش داﺷﺖ و ﻣﻨﺸﺎء ﺧﺪﻣﺎت ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﮫ اﺳﻼم و اﻧﻘﻼب
ﮔﺸﺖ ،ﺑﻮﯾﮋه اﯾﻨﮑﮫ در آن دوران  -ﺑﮫ ﺧﺎطﺮ آﺷﻔﺘﮫ ﺑﻮدن اوﺿﺎع و ﻧﺒﻮدن ﻗﻮه ﻣﻘﻨﻨﮫ  -اﯾﻦ ﺷﻮرا ﻧﻘﺶ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری داﺷﺖ و دو وظﯿﻔﮫ ﻣﮭﻢ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽ داد :ﯾﮑﯽ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز
ﮐﺸﻮر و دﯾﮕﺮی اﺟﺮای آن ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﮐﺸﻮر و دﯾﮕﺮی اﺟﺮای آن ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﮫ اﯾﻦ ﻧﯿﺰ از ﺳﻮی اﻋﻀﺎی ﺷﻮرا ﯾﺎ اﻓﺮادی ﮐﮫ ﺷﻮرا اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﮐﺮد ،اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﺪ.
ﻣﺪﺗﯽ ﻧﯿﺰ دﮐﺘﺮ ﺑﮭﺸﺘﯽ از طﺮف ﺷﻮرای اﻧﻘﻼب ﺑﮫ دادﮔﺴﺘﺮی رﻓﺖ ﺗﺎ ﺑﮫ ﺑﺎزﺳﺎزی اﯾﻦ ﺗﺸﮑﯿﻼت ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﭙﺮدازد و ﻗﻀﺎت اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﻣﺘﻌﮭﺪ را ﺑﮫ ﮐﺎر ﮔﯿﺮد ﺣﻀﻮر اﯾﺸﺎن در اﯾﻦ ﻣﻮرد
ﻧﯿﺰ ﭼﻮن ﮔﺬﺷﺘﮫ ﻣﺆ ﺛﺮ اﻓﺘﺎد.
ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺣﺰب ﺟﻤﮭﻮری

در آن روزھﺎی ﺣﺴﺎس و ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺳﺎز اﻧﻘﻼب ،در ﺑﺮاﺑﺮ آن ھﻤﮫ ﺣﺰب ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻨﺤﺮف ،وﺟﻮد ﯾﮏ ﺗﺸﮑﻞ اﺳﻼﻣﯽ ﭘﯿﺮو راه اﻣﺎم ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺪاری از ارزﺷﮭﺎ ﺿﺮوری ﺑﻮد .در آن
زﻣﺎن دﮐﺘﺮ ﺑﮭﺸﺘﯽ ﮐﮫ ھﻤﻮاره ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﮫ ﻧﻈﻢ و ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ رﯾﺰی و ﺗﺸﮑﯿﻼت ﺑﻮد ،ﺑﺎ ﺻﻼﺣﺪﯾﺪ ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )ره( در ﻓﺮوردﯾﻦ ﺳﺎل  ١٣۵٨ﺣﺰب ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﺎ ھﻤﻔﮑﺮی و
ھﻤﮑﺎری ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رھﺒﺮی ﺣﻀﺮت آﯾﺔ ﷲ ﺧﺎﻣﻨﮫ ای و دﯾﮕﺮ دوﺳﺘﺎن ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﺮد ﺗﺎ ﭘﺎﯾﮕﺎھﯽ ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎن و ﻣﺘﻌﮭﺪ و ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﮫ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﮫ ﺑﺎﺷﺪ .آﯾﺔ ﷲ ﺑﮭﺸﺘﯽ ﺗﺎ
ھﻨﮕﺎم ﺷﮭﺎدت ﺑﮫ ﻋﻨﻮان دﺑﯿﺮﮐﻞ ﺣﺰب ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﻧﺠﺎم وظﯿﻔﮫ ﻣﯽ ﻧﻤﻮد.
] [٩روزﻧﺎﻣﮫ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ١٨ ،ﺗﯿﺮ .١٣۶٣

ﺗﺪوﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ

ﭘﺲ از آﻧﮑﮫ ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻣﺮدم ،ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ دﮐﺘﺮ ﺑﮭﺸﺘﯽ ﻧﺎﯾﺐ رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن ﺑﻮد و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن ﺑﮫ رﯾﺎﺳﺖ اﯾﺸﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﺪ .اﯾﻦ
ﻣﺪﯾﺮ دﻟﺴﻮز ﻧﻈﺎم ،ﺑﮫ رﻏﻢ ﻣﺸﻐﻠﮫ ﮐﺎری ﻓﺮاوان ،ﺑﺎ ﺗﻼش و ﮐﻮﺷﺶ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده و ﺑﺎ ھﻤﻔﮑﺮی و ھﻤﮑﺎری ﯾﺎران دﻟﺴﻮز اﻣﺎم و اﻧﻘﻼب ،ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ را ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﺮدﻧﺪ؛ ﮐﮫ
ﺑﮫ ﺗﺄﯾﯿﺪ اﻣﺎم و ﺗﺼﻮﯾﺐ اﻣﺖ رﺳﯿﺪ .ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ در واﻗﻊ ﺧﻮﻧﺒﮭﺎی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮد.
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از اﻗﺪاﻣﺎت اﯾﺸﺎن ،روﺷﻦ ﮐﺮدن ﺟﺎﯾﮕﺎه وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﮫ در اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﻣﻘﺪس ﺑﻮد .ﮔﺮﭼﮫ ﺑﻌﻀﯽ از ﻟﯿﺒﺮال ھﺎ و ﻣﻠﯽ ﮔﺮاﯾﺎن ھﻤﭽﻮن ﺑﻨﯽ ﺻﺪر ﺧﺎﺋﻦ ﺑﺎ آن ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ وﻟﯽ آﯾﺔ
ﷲ ﺑﮭﺸﺘﯽ ﺑﺎ دﻻﯾﻞ و ﺑﺮاھﯿﻦ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﮫ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺟﻮاب ﻣﯽ داد .و ﺳﺮاﻧﺠﺎم اﺻﻞ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﮫ در ﻣﺠﻠﺲ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪ.
در ﺳﻨﮕﺮ ﻋﺪاﻟﺖ

ﭘﺲ از اﺳﺘﻘﺮار ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )ره( ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر )ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﻗﻀﺎﯾﯽ ﮐﺸﻮر( را در اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه  ١٣۵٨ﺑﮫ دﺳﺖ ﺑﺎﮐﻔﺎﯾﺖ آﯾﺔ ﷲ ﺑﮭﺸﺘﯽ ﺳﭙﺮد
] [١٠اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ،ﺻﺤﯿﻔﮫ ﻧﻮر ،ج  ،١١ص .٢٧٩
ﺗﺎ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺗﺸﮑﯿﻼت ﺣﯿﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﻧﻘﺶ ﻣﮭﻢ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ای در ﺟﺎﻣﻌﮫ دارد ،زﻣﯿﻨﮫ اﺟﺮای ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﻼم ﺑﺎ درک و دراﯾﺖ واﻻی اﯾﺸﺎن ﻓﺮاھﻢ ﮔﺮدد و ﻋﺪل و ﻗﺴﻂ در ﺟﺎﻣﻌﮫ رواج ﯾﺎﺑﺪ.
اﯾﺸﺎن ﻧﯿﺰ در طﻮل ﻣﺪت ﻋﮭﺪه داری اﯾﻦ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ ﺧﻄﯿﺮ و ﺷﺮﯾﻒ ﻣﻨﺸﺎء ﺧﯿﺮ و ﺧﺪﻣﺖ ﮔﺸﺖ و اﻣﻮر ﻗﻀﺎﯾﯽ ﮐﺸﻮر را ﺳﺮوﺳﺎﻣﺎن داد و آن را اﻧﺴﺠﺎم ﺑﺨﺸﯿﺪ و ﺑﺎ ﺑﮫ ﮐﺎرﮔﯿﺮی ﻗﻀﺎوت
ﻋﺎدل و ﻋﺎﻟﻢ ،ﻧﻈﺎم ﻗﻀﺎﯾﯽ را دﮔﺮﮔﻮن ﺳﺎﺧﺖ .آن ھﻤﮫ ﺗﻼش ﺑﯽ وﻗﻔﮫ او در اﯾﻦ ﻗﻮه ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﺸﺪﻧﯽ اﺳﺖ و ﺑﺮاﺳﺘﯽ ﮐﮫ او ﻣﻈﮭﺮ ﻋﺪاﻟﺖ ﻋﻠﻮی ﺑﻮد.
در اوج ﻣﻈﻠﻮﻣﯿﺖ

در طﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ،ھﻤﺎره اﻧﺪﯾﺸﮫ ھﺎی ﺑﺰرگ در ﻋﺼﺮ ﺧﻮﯾﺶ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﻣﺎﻧﺪه اﻧﺪ .ﭼﻮن ھﻤﮕﺎم ﺑﺎ ﻋﺼﺮ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﮫ ﭘﯿﺶ ﻧﺮﻓﺘﮫ و ﭘﺎ را ﻓﺮاﺗﺮ از ﻋﺼﺮ و اﻧﺪﯾﺸﮫ ﮔﺬاﺷﺘﮫ اﻧﺪ .در اﯾﻦ ﺑﺮھﮫ

ﺷﺨﺼﯿﺖ اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ آﯾﺔ ﷲ دﮐﺘﺮ ﺑﮭﺸﺘﯽ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮد .اﯾﻦ ﻓﺮزاﻧﮫ ﺑﻠﻨﺪﻧﮕﺮ ﺗﺎ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ در ﻗﯿﺪ ﺣﯿﺎت ﺑﻮد ،ھﻤﭽﻨﺎن ﻏﺮﯾﺐ و ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﻣﺎﻧﺪ.
اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ رخ ﻣﯽ داد ﮐﮫ ﻧﻤﺮودﯾﺎن زﻣﺎن  -آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﻣﻨﺎﻓﻘﯿﻦ  -او را ﺧﻮب ﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ و ﺑﺨﻮﺑﯽ ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ او ﯾﮑﯽ از ارﮐﺎن اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﻣﻘﺪس اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ و ﻧﻘﺶ ﻣﮭﻢ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه
ای دارد و ﺑﺎﯾﺪ از اﯾﺸﺎن ﺷﺮوع ﮐﺮد آﻧﮭﺎ وﺟﻮد او را ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻌﯽ در راه رﺳﯿﺪن ﺑﮫ اھﺪاف ﺷﻮﻣﺸﺎن ﻣﯽ دﯾﺪﻧﺪ و ﺑﺮای ﻧﯿﻞ ﺑﮫ ﻣﻘﺎﺻﺪﺷﺎن اﻗﺪام ﺑﮫ ﺗﺮور ﺷﺨﺼﯿﺘﺶ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و او را اﺑﺮاھﯿﻢ
ﮔﻮﻧﮫ در آﺗﺶ ﺳﻮزان ﺗﮭﻤﺘﮭﺎ اﻓﮑﻨﺪﻧﺪ و ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﯿﻮه اﯾﻦ ﺳﺪ ﻣﺤﮑﻢ را از ﻣﺴﯿﺮﺷﺎن ﺑﺮدارﻧﺪ و راھﺸﺎن را ھﻤﻮار ﺳﺎزﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﮫ اھﺪاف ﺗﺎرﯾﮑﺸﺎن ﻧﺎﯾﻞ آﯾﻨﺪ.
اﻟﺒﺘﮫ طﺮاح اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ اﺳﺘﻌﻤﺎر ﺑﻮد و ﻣﻨﺎﻓﻘﯿﻦ ﻣﺠﺮﯾﺎن طﺮح ﺑﻮدﻧﺪ و اﺳﺘﻌﻤﺎر ﻧﯿﺰ ھﺪﻓﺶ آن ﺑﻮد ﮐﮫ ﻣﺸﺮوطﮫ ای دﯾﮕﺮ ﺗﮑﺮار ﮔﺮدد .ﻣﻨﺎﻓﻘﯿﻦ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ھﺪف اﺳﺘﻌﻤﺎر ی،
ﺷﺨﺼﯿﺖ دﮐﺘﺮ ﺑﮭﺸﺘﯽ را ﻧﺸﺎﻧﮫ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺑﺎ ﺗﮭﻤﺘﮭﺎﯾﯽ ﭼﻮن اﻧﺤﺼﺎر طﻠﺐ ،ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ دار و  ...ﺳﻌﯽ در ﺧﺪﺷﮫ دار ﮐﺮدن ﺷﺨﺼﯿﺖ اﯾﺸﺎن داﺷﺘﻨﺪ و ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎرﺷﺎن ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ او را از
ﺻﺤﻨﮫ اﻧﻘﻼب ﺧﺎرج ﺳﺎزﻧﺪ .ﮔﺮﭼﮫ در واﻗﻊ ھﺪف ﺗﺮور ﺷﺨﺼﯿﺖ دﮐﺘﺮ ﺑﮭﺸﺘﯽ ﻧﺒﻮد ،ﺑﻠﮑﮫ اﯾﻨﺎن زﻣﯿﻨﮫ را ﺑﺮای ﮐﻨﺎر زدن روﺣﺎﻧﯿﺖ ﻓﺮاھﻢ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.
] [١١روزﻧﺎﻣﮫ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ۵ ،ﺗﯿﺮ ١٣۶٣؛  ٧ﺗﯿﺮ ١٣۶٩؛  ١ﺗﯿﺮ .١٣٧٢
اﯾﻦ دل ﭘﺎک و روح ﺑﻠﻨﺪ ھﺮﮔﺰ در دﻓﺎع از ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ ،ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺑﯿﺎن از ﻧﯿﺎم ﺑﺮﻧﮑﺸﯿﺪ؛ اﮔﺮ ﭼﮫ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن از ﺣﻘﺎﯾﻖ ﭘﺮده ﺑﺮداﺷﺖ و واﻗﻌﯿﺘﮭﺎ را روﺷﻦ ﮐﺮد.
وﯾﮋﮔﯽ ھﺎی اﺧﻼﻗﯽ

در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﮫ ﺑﺮﺧﯽ از ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت اﺧﻼﻗﯽ ﺷﮭﯿﺪ ﺑﮭﺸﺘﯽ اﺷﺎره ﻣﯽﺷﻮد:
← ﻧﻤﺎز اول وﻗﺖ
ﯾﮑﯽ از وﯾﮋﮔﯿﮭﺎی ﺑﺎرز آﯾﺔ ﷲ ﺑﮭﺸﺘﯽ ،ﺗﻮﺟﮫ ﻓﺮاوان ﺑﮫ ﻧﻤﺎز ﺑﻮد ھﯿﭻ ﮔﺎه ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ اﯾﺸﺎن را از ﻧﻤﺎز اول وﻗﺖ ﺑﺎز دارد .ھﻨﮕﺎم ﻧﻤﺎز ،ﮐﺎرھﺎ را رھﺎ ﻣﯽ ﺳﺎﺧﺖ و ﺑﮫ ﺳﻮی ﺗﮑﻠﻢ
ﺑﺎ ﺧﺪا ﻣﯽ ﺷﺘﺎﻓﺖ و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ ﺟﻠﺴﮫ ای ﺑﻮد و ﻣﻮﻗﻊ ﻧﻤﺎز ﻓﺮاﻣﯽ رﺳﯿﺪ ﯾﺎدآوری ﻣﯽ ﮐﺮد ﮐﮫ ﻣﻮﻗﻊ ﻧﻤﺎز اﺳﺖ ،ﺑﺮای ﻋﺒﺎدت ﺧﺪا ﺧﻮدﻣﺎن را آﻣﺎده ﮐﻨﯿﻢ.
← ﻓﺮوﺗﻨﯽ
ﺷﮭﯿﺪ ﺑﺎھﻨﺮ درﺑﺎره ﺗﻮاﺿﻊ و ﻓﺮوﺗﻨﯽ او ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺘﮫ اﺳﺖ:
»ﺧﺼﻠﺘﮭﺎی اﯾﺸﺎن ﻣﻤﺘﺎز ﺑﻮد .اﯾﺸﺎن در ﻋﯿﻦ آن ﻣﺘﺎﻧﺖ و اﺑﮭﺘﯽ ﮐﮫ داﺷﺖ  -ﺑﮫ ﻟﺤﺎظ آن ﻣﻘﺎم و ﺷﺨﺼﯿﺖ  -در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻮاﺿﻊ و ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺆ دﺑﺎﻧﮫ ای ﭘﺮ از اﺣﺴﺎس و
ﻋﺎطﻔﮫ ھﻤﺮاه ﺑﺎ روان ﺷﻨﺎﺳﯽ اﺻﯿﻞ ژرف اﺳﻼﻣﯽ داﺷﺘﻨﺪ .ﺟﻠﺴﺎت اﯾﺸﺎن ﻣﻌﻤﻮﻻ ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺻﻔﺎ و ﻧﺸﺎط ﺑﻮد و ﺻﺪاﻗﺖ ﮐﺎﻣﻠﯽ در ﻗﻀﺎوﺗﮭﺎ و اظﮭﺎر ﻧﻈﺮھﺎﯾﺸﺎن ﺑﮫ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ ﺧﻮرد،
اﻋﺘﻤﺎد ﻣﯽ آورد و اطﻤﯿﻨﺎن ﻣﯽ ﺑﺨﺸﯿﺪ«.
] [١٢ﻣﺠﻠﮫ ﻣﺮزداران ،ﺳﺎل دوم ،ش .٢٢

← ﺣﻖ ﭘﺬﯾﺮی
از ﺻﻔﺎت ﻧﯿﮏ آن ﻋﺎﻟﻢ ژرف اﻧﺪﯾﺶ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ ﺣﻖ ﺑﻮد ،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺑﮫ ﺿﺮر او ﺗﻤﺎم ﻣﯽ ﺷﺪ .ھﻤﯿﻦ ﮐﮫ ﻣﯽ ﻓﮭﻤﯿﺪ ﺳﺨﻨﯽ ﺣﻖ اﺳﺖ ،آن را ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ .و اﯾﻦ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺻﻔﺎی روح آن اﺳﻮه
اﺧﻼق اﺳﺖ.
] [١٣ﻣﺠﻠﮫ ﻣﺮزداران ،ﺳﺎل دوم ،ش  ،٢٢ص .١۴

← ﻧﻈﻢ
از دﯾﮕﺮ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت اﺧﻼﻗﯽ اﯾﺸﺎن ﺗﻮاﺿﻊ و ﻧﻈﻢ اﯾﺸﺎن ﺑﻮد؛ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺣﺘﯽ ھﯿﭽﮕﺎه ﺟﻠﻮﺗﺮ از ﺧﻮاھﺮ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺧﻮد ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﯽﮐﺮد
] [١۴ﺗﻮﻻﺋﯽ ،ﻣﺠﯿﺪ ،ﺻﺪ دﻗﯿﻘﮫ ﺗﺎ ﺑﮭﺸﺖ ،ص ،۶۶ﺗﮭﺮان ،ﺑﻨﯿﺎد ﻧﺸﺮ آﺛﺎر و اﻧﺪﯾﺸﮫھﺎی ﺷﮭﯿﺪ آﯾﮫ ﷲ دﮐﺘﺮ ﺑﮭﺸﺘﯽ ،١٣٨۶ ،اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﺴﺘﻨﺪ.
و آﻧﻘﺪر ﻣﻘﯿﺪ ﺑﮫ ﻧﻈﻢ ﺑﻮد ﮐﮫ در اﯾﺎم ﺗﻌﻄﯿﻞ ﮐﮫ وﻗﺖ ﻣﺨﺼﻮص ﺟﮭﺖ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﮫ اﻣﻮر ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻮد ،درﺧﻮاﺳﺖ دﯾﺪار ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﮐﺸﻮر و ﯾﺎ ﻣﯿﮭﻤﺎﻧﺎن ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن را رد ﻣﯽﮐﺮد و ﯾﺎ
اﯾﻨﮑﮫ دﻗﺖ ﺧﺎﺻﯽ ﺟﮭﺖ ﻓﮑﺮ ﮐﺮدن اﺧﺘﺼﺎص داده ﺑﻮدﻧﺪ.
] [١۵ﺗﻮﻻﺋﯽ ،ﻣﺠﯿﺪ ،ﺻﺪ دﻗﯿﻘﮫ ﺗﺎ ﺑﮭﺸﺖ ،ص.١٠٠
زﻧﺪﮔﯽ او ﺳﺮاﺳﺮ ﻧﻈﻢ ﺑﻮد و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮش ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﮔﺮو ﻧﻈﻢ ﺑﻮده و ﺑﺪﯾﻦ وﺳﯿﻠﮫ اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ را ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﭘﯿﻤﻮده اﺳﺖ .ھﻤﺴﺮ اﯾﺸﺎن در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ »دﮐﺘﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﻈﻢ
ﺑﻮدﻧﺪ ،ھﺮ ﭼﻨﺪ اﯾﺸﺎن ﯾﮏ ﻣﺮد ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻮدﻧﺪ و در ﺟﻠﺴﺎت زﯾﺎد ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﭼﯿﺰی ﮐﮫ ﻣﻦ از وی ﺑﮫ ﯾﺎد دارم اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ اﻣﮑﺎن ﻧﺪاﺷﺖ دﯾﺮﺗﺮ از ﻣﻮﻗﻊ ﻣﻘﺮر در ﺟﻠﺴﮫای ﺣﺎﺿﺮ
ﺷﻮد و ﺑﮫ ھﺮ وﺳﯿﻠﮫای ﮐﮫ ﺑﻮد در ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻘﺮر ﺧﻮدﺷﺎن را ﺑﮫ ﻣﺤﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ .وی ﻣﯽ ﮔﻔﺖ »ﻣﺎ ﺗﺎ ﻧﻈﻢ در ﮐﺎرھﺎﯾﻤﺎن ﻧﺪاﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﮐﺎرھﺎی ﻣﻤﻠﮑﺖ را ﭘﯿﺶ
ﺑﺒﺮﯾﻢ«.
] [١۶ﻣﺠﻠﮫ ﻣﺮزداران ،ﺳﺎل دوم ،ش  ،٢٢ص .١٣

← ﺑﺮدﺑﺎری
از دﯾﮕﺮ ﺻﻔﺎت ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه آن ﮔﻮھﺮ ﮔﺮاﻧﺒﮭﺎ ،ﺻﺒﺮ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﺎﻣﻼﯾﻤﺎت ﺑﻮد .ھﺮ ﮔﺎه ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻣﻮاﺟﮫ ﻣﯽ ﺷﺪ ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﻧﻤﯽ ﮔﺮدﯾﺪ ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺎ ﺻﺒﺮ و ﻣﺘﺎﻧﺖ آن را ﺣﻞ ﻣﯽ ﮐﺮد .ھﻤﺴﺮ اﯾﺸﺎن
ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ:
»ﻣﻦ ﺧﺼﻮﺻﯿﺘﯽ را ﮐﮫ از اﯾﺸﺎن در ﻣﺪت  ٢٩ﺳﺎل زﻧﺪﮔﯽ دﯾﺪم ،ﻣﻼﯾﻤﺖ و ﺻﺒﺮ ﺑﻮد.اﯾﺸﺎن ﺑﮫ ﻗﺪری ﺻﺒﺮ و ﻣﻼﯾﻤﺖ و ﻣﺘﺎﻧﺖ ﺑﮫ ﺧﺮج ﻣﯽ داد ﮐﮫ اﻧﺴﺎن را ﺧﺠﺎﻟﺖ زده ﻣﯽ ﮐﺮد .در
ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ زﻧﺪﮔﯽ اﯾﻦ ﻣﺮد ﻣﺒﺎرز و ﺑﺎ ﺗﻘﻮا ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﻣﻮرد ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ ﺑﯽ ﻣﻮرد ﺑﮫ ﯾﺎدﻧﺪارم«.
] [١٧ﻣﺠﻠﮫ ﻣﺮزداران ،ﺳﺎل دوم ،ش  ،٢٢ص .١٣

← در ﺧﺎﻧﮫ
در ﮐﺎرھﺎی ﺧﺎﻧﮫ ﺑﮫ ھﻤﺴﺮﺷﺎن ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﺮد و ﺑﮫ درس ﺑﭽﮫ ھﺎ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺟﺪی ﻣﯽ ﻧﻤﻮد .از وﺿﻊ درﺳﯽ و ﻣﺸﮑﻼﺗﺸﺎن ﻣﯽ ﭘﺮﺳﯿﺪ و ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﺮد .ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﻧﻈﺎرت اﯾﺸﺎن در
ﻣﻨﺰل اﺳﺮاف و اﺳﺘﻔﺎده ﺑﯽ ﺣﺪ و ﺣﺼﺮ ﮐﻤﺘﺮ ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽ ﺷﺪ ،ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﮫ ﺷﺪن ﺑﭽﮫ ھﺎ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﭘﻮل ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻗﺮض اﻟﺤﺴﻨﮫ ﻣﯽ داد ﺗﺎ از ﺣﻘﻮق ﻣﺎھﯿﺎﻧﮫ آﻧﮭﺎ ،ﮐﮫ ﻣﻌﺎدل ده ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﻨﺸﺎن
ﺑﻮد ،ﮐﻢ ﮐﻨﺪ .در ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﭽﮫ ھﺎ ،ﻧﮫ آﻧﮭﺎ را ﺑﯽ ﺑﻨﺪ و ﺑﺎر و ﻟﻮس ﺑﺎر ﻣﯽ آورد و ﻧﮫ ﺧﺸﻦ و ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺪی .ﺷﻮق ﺑﮫ ﻧﻤﺎز و روزه و دﯾﮕﺮ واﺟﺒﺎت را در ﺑﭽﮫ ھﺎ ﺑﮫ طﻮر اﺧﺘﯿﺎری اﯾﺠﺎد ﻣﯽ
ﮐﺮدﻧﺪ.
] [١٨ﻣﺠﻠﮫ ﻣﺮزداران ،ﺳﺎل دوم ،ش  ،٢٢ص .١۵

← اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﺮدن از ﺑﯿﺖاﻟﻤﺎل
ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮭﯽ ﮐﮫ از ﺷﮭﯿﺪ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،ﺗﻮﺟﮫ اﯾﺸﺎن ﺑﮫ ﻧﺤﻮه درآﻣﺪ و ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺨﺎرج زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻮد .اﯾﺸﺎن ھﺮﮔﺰ از ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل ﺑﺮای ﮔﺬراﻧﺪن زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﺮد؛ ﺑﻠﮑﮫ از راه
ﺗﺪرﯾﺲ ،ارﺗﺰاق ﻣﯽﻧﻤﻮد .ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ اﯾﺸﺎن در اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﮫ ﺑﮫ اﻧﺪازهای ﺑﻮد ﮐﮫ در دوران اﺷﺘﻐﺎل ،ﺗﺪرﯾﺲ در دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ،دﺑﯿﺮ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت دﯾﻨﯽ ﻧﻤﯽﺷﺪ؛ زﯾﺮا ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﺮ ﻋﮭﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ
آﻣﻮزش ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت دﯾﻨﯽ ،ﺧﻮد ﺑﮫ ﺧﻮد از وظﺎﯾﻒ روﺣﺎﻧﯽ اﺳﺖ و ﺑﮫ ﺟﺎی آن دروس دﯾﮕﺮ از ﺟﻤﻠﮫ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﯽﻧﻤﻮد.
] [١٩ﯾﺎران اﻣﺎم ﺑﮫ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک ﺻﺬ ،ﺻﺮ.

ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ ﺑﺎرز ﺷﮭﯿﺪ ﺑﮭﺸﺘﯽ

از ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺑﺎرز ﺷﮭﯿﺪ ﻋﻤﻞ ﺑﮫ وظﯿﻔﮫ و اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ در ﻣﺴﯿﺮ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻮد .ﺟﻤﻠﮫ ﻣﻌﺮوف اﯾﺸﺎن ﮐﮫ »ﻣﺎ ﺷﯿﻔﺘﮕﺎن ﺧﺪﻣﺘﯿﻢ ﻧﮫ ﺗﺸﻨﮕﺎن ﻗﺪرت« ،ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻋﯿﻨﯽ ﻣﻄﻠﺐ اﺳﺖ .اﯾﺸﺎن در اﯾﻦ
ﻣﺴﯿﺮ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ھﻤﮫ اﺗﮭﺎﻣﺎت و اھﺎﻧﺖھﺎ ﺳﮑﻮت اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺮد و ﻓﻘﻂ ﺑﮫ اﻧﺠﺎم وظﯿﻔﮫ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮد و ھﻤﯿﻦ ﺳﺮ ﻣﻈﻠﻮﻣﯿﺖ "ﺷﮭﯿﺪ ﺑﮭﺸﺘﯽ" ﺑﻮد" .ﺑﻨﯽ ﺻﺪر" و طﺮﻓﺪاران او ﺑﺎ آن ھﻤﮫ اﻧﺘﺸﺎر
ﺷﺎﯾﻌﺎت ﺑﺮ ﻋﻠﯿﮫ اﯾﺸﺎن و ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ او ،ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ در ﻋﺰم او ﺧﻠﻠﯽ وارد ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﮫ راﺳﺘﯽ ﻣﺼﺪاق آﯾﮫ ﺷﺮﯾﻔﮫ »ﮐﺎﻧﮭﻢ ﺑﻨﯿﺎن ﻣﺮﺻﻮص«
] [٢٠ﺻﻒ/ﺳﻮره ،۶١آﯾﮫ.۴
ﺑﻮد.
او دﻓﺎع از ﺧﻮد را ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﮫ آﯾﮫ ﮐﺮﯾﻤﮫ »ان ﷲ ﯾﺪاﻓﻊ ﻋﻦ
] [٢١ﺣﺞ/ﺳﻮره ،٢٢آﯾﮫ.٣٨
اﻟﺬﯾﻦ آﻣﻨﻮا« ﺑﮫ ﺧﺪاوﻧﺪ واﮔﺬاﺷﺘﮫ ﺑﻮد و ﺣﺘﯽ در ﺟﻮاب ﮐﺴﯽ ﮐﮫ از او ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ از "اﻣﺎم اﻣﺖ" ﺗﺎﺋﯿﺪﯾﮫای ﺑﮫ ﻧﻔﻊ ﺧﻮد ﺑﮕﯿﺮد ،ﮔﻔﺖ» :ﻗﺮار ﻧﯿﺴﺖ در ﻣﺸﮑﻼت از اﻣﺎم ھﺰﯾﻨﮫ ﮐﻨﯿﻢ ،ﻣﺎ ﺳﭙﺮ
ﺑﻼی اوﺋﯿﻢ ﻧﮫ او ﺳﭙﺮ ﺑﻼی ﻣﺎ«
] [٢٢ﺗﻮﻻﺋﯽ ،ﻣﺠﯿﺪ ،ﺻﺪ دﻗﯿﻘﮫ ﺗﺎ ﺑﮭﺸﺖ ،ص.٩٢
و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ھﻢ ،ﭼﻨﺎن آﺑﺮوﺋﯽ ﺑﮫ اﯾﻦ ﺷﮭﯿﺪ ﻣﻈﻠﻮم )اﺷﺎره ﺑﮫ ﻟﻘﺐ ﻣﻈﻠﻮم ﮐﮫ ﺗﻮﺳﻂ ﺣﻀﺮت اﻣﺎم رﺣﻤﺔﷲﻋﻠﯿﮫ ﺑﮫ اﯾﺸﺎن داده ﺷﺪ (.داد ﮐﮫ ھﻤﮕﺎن ﺑﻌﺪ از ﻓﺎﺟﻌﮫ ھﻮﻟﻨﺎک ھﻔﺖ ﺗﯿﺮ ١٣۶٠
ھـ .ش ﮐﮫ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ ﺷﮭﺎدت اﯾﺸﺎن و  ٧٢ﺗﻦ از ﻣﺨﻠﺺﺗﺮﯾﻦ ﯾﺎران اﻣﺎم و اﻧﻘﻼب ﺷﺪ ،در ﺣﺴﺮت از دﺳﺖ دادن اﯾﻦ ﻋﺒﺎی ﻋﺰت )اﺷﺎره ﺑﮫ رؤﯾﺎی اﻣﺎم اﻣﺖ ﮐﮫ در ﺧﻮاب دﯾﺪه ﺑﻮدﻧﺪ
ﻋﺒﺎﯾﺸﺎن ﺳﻮﺧﺘﮫ اﺳﺖ .ﺑﻌﺪ از آن ﺑﮫ ﺷﮭﯿﺪ ﺑﮭﺸﺘﯽ ﺳﻔﺎرﺷﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﮫ ﻣﻮاظﺐ ﺟﺎن ﺧﻮد ﺑﺎش ﭼﺮا ﮐﮫ ﺷﻤﺎ ﻋﺒﺎی ﻣﻦ ھﺴﺘﯿﺪ(.
] [٢٣ﺗﻮﻻﺋﯽ ،ﻣﺠﯿﺪ ،ﺻﺪ دﻗﯿﻘﮫ ﺗﺎ ﺑﮭﺸﺖ ،ص.٩
و اﻗﺘﺪار اﻣﺎم ﺑﮫ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ.
] [٢۴اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ،ﺻﺤﯿﻔﮫ ﻧﻮر ،ج ،١۵ص ،١ﻣﺆﺳﺴﮫ ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﻧﺸﺮ آﺛﺎر اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ رﺣﻤﺔﷲﻋﻠﯿﮫ  ،١٣٧٨ ،ﭼﺎپ اول.

آﺛﺎر

اﯾﺸﺎن در ﻋﺮﺻﮫ ﻗﻠﻢ ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﯽ داﺷﺖ و ﺑﮫ رﻏﻢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﮭﺎی ﮔﺴﺘﺮده و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﮭﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ ﮐﮫ ﻋﮭﺪه دار ﺑﻮد ،در زﻣﯿﻨﮫ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺧﻮﺑﯽ داﺷﺘﮫ اﺳﺖ .آﺛﺎر ﻗﻠﻤﯽ اﯾﺸﺎن از
دو ﺟﮭﺖ ﺣﺎﯾﺰ اھﻤﯿﺖ اﺳﺖ:
 .١ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ اھﻤﯿﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﮫ رﺷﺘﮫ ﺗﺤﺮﯾﺮ در آﻣﺪه اﺳﺖ ؛ ھﻤﭽﻮن »ﻧﻤﺎز ﭼﯿﺴﺖ؟« از آﻧﺠﺎ ﮐﮫ ﻧﻤﺎز ﺳﺘﻮن دﯾﻦ اﺳﺖ و ﻗﻮام اﯾﻤﺎن ﺑﺮ اﯾﻦ ﭘﺎﯾﮫ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ و ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ اﻋﻤﺎل ،ﺑﮫ اﯾﻦ
ﻣﮭﻢ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻧﺮدﺑﺎﻧﯽ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﮫ ﺑﺎم ﺑﻠﻨﺪ ﺑﻨﺪﮔﯽ اﺳﺖ.
 .٢ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﺿﺮورت ﻣﻮﺿﻮع ﻧﮕﺎرش ﯾﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ .اﯾﺸﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﺷﺮاﯾﻂ زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﯿﺎز ﺟﺎﻣﻌﮫ  -و ﻧﮫ در ﯾﻘﯿﻦ  -در زﻣﯿﻨﮫ ﻣﻌﯿﻨﯽ ﺑﮫ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﺄﻟﯿﻒ ﭘﺮداﺧﺘﮫ و ﺑﮫ
ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻔﻨﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری اﻧﺠﺎم ﻧﺪاده اﺳﺖ .ﻣﺜﻼ درﺑﺎره ﻣﺴﺄﻟﮫ ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﺳﻼﻣﯽ ،ﮐﮫ ﯾﮏ ﺑﺤﺚ ﻣﮭﻢ و ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺎﺳﺖ و ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺪان ﺗﻮﺟﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﺘﺎﺑﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ ﻣﯽ ﻧﮕﺎرد
و از ﻧﻈﺮ اﺳﻼم ﺑﮫ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺴﺄﻟﮫ ﻣﯽ ﭘﺮدازد .آﺛﺎر ﭼﺎپ ﺷﺪه اﯾﺸﺎن ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
 .١ﺧﺪا از دﯾﺪﮔﺎه ﻗﺮآن
 .٢ﻧﻤﺎز ﭼﯿﺴﺖ؟
 .٣ﺷﻨﺎﺧﺖ
 .۴ﺷﻨﺎﺧﺖ دﯾﻦ
 .۵ﻧﻘﺶ دﯾﻦ در زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن
 .۶ﮐﺪام ﻣﺴﻠﮏ؟
 .٧روﺣﺎﻧﯿﺖ در اﺳﻼم و در ﻣﯿﺎن ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ
 .٨ﻣﺒﺎرزه ﭘﯿﺮوز
 .٩ﺑﺎﻧﮑﺪاری و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ در اﺳﻼم
 .١٠ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ
ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ از آﺛﺎر اﯾﺸﺎن ھﻨﻮز ﭼﺎپ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و ﺷﻮرای اﺣﯿﺎی آﺛﺎر آن ﺑﺰرﮔﻮار در ﺗﻼش اﺳﺖ ﮐﮫ در آﯾﻨﺪه آن آﺛﺎر را ﮐﮫ اﮐﻨﻮن ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻧﻮار ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ،ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﺳﺎزد.

ﺷﮭﺎدت

او ﻣﺜﻞ ھﻤﯿﺸﮫ ﺑﺎ ﺗﺒﺴﻤﯽ ﺑﺮ ﻟﺐ ،ﻗﺒﻞ از ﻏﺮوب ﺑﮫ دﻓﺘﺮ ﻣﺮﮐﺰی ﺣﺰب ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ آﻣﺪ و در ﺟﻠﺴﮫ اﻋﻀﺎی ﺣﺰب ﺟﻤﮭﻮری ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮد .ﺟﻠﺴﮫ ﺑﺎ ﻗﺮاﺋﺖ ﻗﺮآن ﮐﮫ روﺣﮭﺎ را ﺑﺎ
ﻣﻠﮑﻮت ﭘﯿﻮﻧﺪ داد ،آﻏﺎز ﺷﺪ و ﭘﺲ از ﺗﻼوت ﻗﺮآن ،ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻗﺎﻓﻠﮫ ﺳﺎﻻر ﺷﮭﺪای ھﻔﺖ ﺗﯿﺮ ﺷﺮوع ﺷﺪ ،ﮐﮫ ﻧﺎﮔﮭﺎن دﺳﺖ ﻧﻔﺎق  -ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ )ﻣﻨﺎﻓﻘﯿﻦ( ﺧﻠﻖ  -از آﺳﺘﯿﻦ ﺷﺐ ﺑﺪر آﻣﺪ و
در ﺷﺒﺎﻧﮕﺎه ھﻔﺘﻢ ﺗﯿﺮ ،ﺗﯿﺮی رواﻧﮫ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﮐﺮد ﮐﮫ ﺑﺮ اﺛﺮ آن آﯾﺔ ﷲ ﺑﮭﺸﺘﯽ )در  ۵٣ﺳﺎﻟﮕﯽ( و ﺑﯿﺶ از ھﻔﺘﺎد ﯾﺎر ﺑﺎوﻓﺎﯾﺶ ﺑﮫ درﺟﮫ ﺷﮭﺎدت ﻧﺎﯾﻞ آﻣﺪﻧﺪ و ﺑﺎ ھﺠﺮﺗﯽ ﺧﻮﻧﯿﻦ و
ﭘﺮوازی ﺳﺮخ در ﮐﻨﮕﺮه ﻋﺮﺷﯿﺎن ﺟﺎی ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺧﺎﮐﯿﺎن را در ﺳﻮگ و اﻓﻼﮐﯿﺎن را در ﺳﺮور ﻧﺸﺎﻧﺪﻧﺪ.
آن زﻣﯿﻨﯿﺎن ﻗﺪﺳﯽ را ﭘﺲ از ﺗﺸﯿﯿﻊ ﺑﺎ ﺷﮑﻮه و ﺗﺠﻠﯿﻞ ﻓﺮاوان ،در ﺑﮭﺸﺖ زھﺮا ﺑﮫ ﺧﺎک ﺳﭙﺮدﻧﺪ.
ﭘﺎﻧﻮﯾﺲ

 ↑ .١راﺳﺖ ﻗﺎﻣﺘﺎن ﺟﺎوداﻧﮫ ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم دﻓﺘﺮ اول )او ﺑﮫ ﺗﻨﮭﺎﺋﯽ ﯾﮏ اﻣﺖ ﺑﻮد( ،ص ،۶٩واﺣﺪ ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﺑﻨﯿﺎد ﺷﮭﯿﺪ.١٣۶١ ،
 ↑ .٢ﯾﺎدﻧﺎﻣﮫ ﺷﮭﯿﺪ ﻣﻈﻠﻮﻣﮫ ،ﺳﯿﺪ ﻓﺮﯾﺪ ﻗﺎﺳﻤﯽ ،ص .١٧
 ↑ .٣ﯾﺎدﻧﺎﻣﮫ ﺷﮭﯿﺪ ﻣﻈﻠﻮﻣﮫ ،ﺳﯿﺪ ﻓﺮﯾﺪ ﻗﺎﺳﻤﯽ ،ص .۴۵
 ↑ .۴ﯾﺎران اﻣﺎم ﺑﮫ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک ،س ش ،ص ص.
 ↑ .۵ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ زﻧﺪﮔﯽ و ﮔﺰﯾﺪه اﻓﮑﺎر ﺷﮭﯿﺪ ﻣﻈﻠﻮم آﯾﮫ ﷲ ﺑﮭﺸﺘﯽ ،ص.۴١
 ↑ .۶ﯾﺎران اﻣﺎم ﺑﮫ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک ،ص ش.
 ↑ .٧روزﻧﺎﻣﮫ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،ﺷﻤﺎره  ،۴٣۶٢ص .١٢
 ↑ .٨او ﺑﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﯾﮏ ﻣﻠﺖ ﺑﻮد ،واﺣﺪ ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﺑﻨﯿﺎد ﺷﮭﯿﺪ ،دﻓﺘﺮ اول ،ص .۴٣
 ↑ .٩روزﻧﺎﻣﮫ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ١٨ ،ﺗﯿﺮ .١٣۶٣
 ↑ .١٠اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ،ﺻﺤﯿﻔﮫ ﻧﻮر ،ج  ،١١ص .٢٧٩
 ↑ .١١روزﻧﺎﻣﮫ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ۵ ،ﺗﯿﺮ ١٣۶٣؛  ٧ﺗﯿﺮ ١٣۶٩؛  ١ﺗﯿﺮ .١٣٧٢
 ↑ .١٢ﻣﺠﻠﮫ ﻣﺮزداران ،ﺳﺎل دوم ،ش .٢٢
 ↑ .١٣ﻣﺠﻠﮫ ﻣﺮزداران ،ﺳﺎل دوم ،ش  ،٢٢ص .١۴
 ↑ .١۴ﺗﻮﻻﺋﯽ ،ﻣﺠﯿﺪ ،ﺻﺪ دﻗﯿﻘﮫ ﺗﺎ ﺑﮭﺸﺖ ،ص ،۶۶ﺗﮭﺮان ،ﺑﻨﯿﺎد ﻧﺸﺮ آﺛﺎر و اﻧﺪﯾﺸﮫھﺎی ﺷﮭﯿﺪ آﯾﮫ ﷲ دﮐﺘﺮ ﺑﮭﺸﺘﯽ ،١٣٨۶ ،اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﺴﺘﻨﺪ.
 ↑ .١۵ﺗﻮﻻﺋﯽ ،ﻣﺠﯿﺪ ،ﺻﺪ دﻗﯿﻘﮫ ﺗﺎ ﺑﮭﺸﺖ ،ص.١٠٠
 ↑ .١۶ﻣﺠﻠﮫ ﻣﺮزداران ،ﺳﺎل دوم ،ش  ،٢٢ص .١٣
 ↑ .١٧ﻣﺠﻠﮫ ﻣﺮزداران ،ﺳﺎل دوم ،ش  ،٢٢ص .١٣
 ↑ .١٨ﻣﺠﻠﮫ ﻣﺮزداران ،ﺳﺎل دوم ،ش  ،٢٢ص .١۵
 ↑ .١٩ﯾﺎران اﻣﺎم ﺑﮫ رواﯾﺖ اﺳﻨﺎد ﺳﺎواک ﺻﺬ ،ﺻﺮ.
 ↑ .٢٠ﺻﻒ/ﺳﻮره ،۶١آﯾﮫ.۴
 ↑ .٢١ﺣﺞ/ﺳﻮره ،٢٢آﯾﮫ.٣٨
 ↑ .٢٢ﺗﻮﻻﺋﯽ ،ﻣﺠﯿﺪ ،ﺻﺪ دﻗﯿﻘﮫ ﺗﺎ ﺑﮭﺸﺖ ،ص.٩٢
 ↑ .٢٣ﺗﻮﻻﺋﯽ ،ﻣﺠﯿﺪ ،ﺻﺪ دﻗﯿﻘﮫ ﺗﺎ ﺑﮭﺸﺖ ،ص.٩
 ↑ .٢۴اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ،ﺻﺤﯿﻔﮫ ﻧﻮر ،ج ،١۵ص ،١ﻣﺆﺳﺴﮫ ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﻧﺸﺮ آﺛﺎر اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ رﺣﻤﺔﷲﻋﻠﯿﮫ  ،١٣٧٨ ،ﭼﺎپ اول.

ﻣﻨﺎﺑﻊ

ﺳﺎﯾﺖ اﻧﺪﯾﺸﮫ ﻗﻢ ،ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﮫ از ﻣﻘﺎﻟﮫ »ﺷﮭﯿﺪ آﯾﺖ ﷲ ﺳﯿﺪ ﷴ ﺣﺴﯿﻨﯽ ﺑﮭﺸﺘﯽ«.
ﺳﺎﯾﺖ ﭘﮋوھﮫ ،ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﮫ از ﻣﻘﺎﻟﮫ »ﺷﮭﯿﺪ ﺑﮭﺸﺘﯽ«.
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