
 

 

 باسمه تعالی

 گذری بر زندگی شهید بهشتی

 ۷۰۳۱شهید سید محمدحسینی بهشتی در دوم آبان 

هجری شمسی در اصفهان چشم به جهان گشود. پدرش از 

روحانیان اصفهان و امام جماعت مسجد لومبان بود. وی از 

چهار سالگی به مکتب رفت و در اندک زمانی قرائت قرآن و 

ا ورود به دبیرستان به دلیل خواندن و نوشتن را آموخت و ب

 ۷۰۳۷رها و در سال  عالقه به تحصیل علوم دینی، مدرسه را

 .وارد حوزه علمیه شد

یعنی در هجدهمین بهار زندگی خود به قم  ۷۰۳۱به سال 

 ۷۰۳۱عزیمت کرد و در کنار تحصیل علوم دینی، در سال 

 موفق به دریافت دیپلم ادبی در امتحانات متفرقه شد. در

ان سال، وارد دانشکده الهیات معقول و منقول شد و در هم

با دریافت درجه لیسانس به قم بازگشت و در  ۷۰۰۳سال 

 .دبیرستان حکیم نظامی مشغول تدریس زبان انگلیسی شد

ازدواج نمود که حاصل این پیوند، دو پسر و  ۷۰۰۷در سال 

، دبیرستان دین و دانش قم ۷۰۰۰دو دختر بود. وی در سال 

سرپرستی آن را برعهده  ۷۰۳۳أسیس نمود و تا سال را ت

، دوره دکترای ۷۰۰۱تا  ۷۰۰۱های داشت. در فاصله سال

فلسفه الهیات را گذراند سپس، با شرکت فعال در مبارزات 

از سوی ساواک مجبور به عزیمت از شهر  ۳۳و  ۳۷های سال

 .قم به تهران گردید

 تقلید به شهید بهشتی بنا بر ضرورت و با اصرار مراجع

 هامبورگ سفر نمود تا در مسجدی که توسط مرحوم آیت

 اهلل بروجردی بنیان گذارده شده بود و محل تجمع

 مسلمانان هامبورگ بود، به فعالیت و هدایت و ارشاد پردازد.

 شهید بهشتی بیش از پنج سال در آلمان بسر برد و در سال

آلمان  به ایران آمد و ساواک بازگشت مجدد او را به ۷۰۳1

 ۷...ممنوع کرد

 ادامه فعالیت های سیاسی تا پیش از انقالب

پس از بازگشت به ایران، دوباره در آموزش و پرورش مشغول 

های به کار شد و سپس به عنوان کارشناس ارشد در کتاب

های درسی ایران اشتغال علوم دینی در سازمان تدوین کتاب

های درسی تابداشت و به همراه شهید باهنر به گردآوری ک

ها پرداخت. ایشان همچنین از طرف وزارت برای مدرسه

 .فرستاده شد هایی مانند آبادانفرهنگ به مأموریت

های در عالوه بر آن در کنار کارهای علمی و تکمیل کتاب 

های تفسیر قرآن را دست نگارشش و کارهای حوزه، جلسه

جوان  کرد که دختران و پسرانبرگزار می« مکتب قرآن»در 

های گوناگون به کردند. نیز در مناسبتدر آن شرکت می

به اتهام اقدام علیه  ۷۰۱۳پرداخت. در فروردین سخنرانی می

امنیت ملی بازداشت شد و چند روزی را در زندان کمیته 

 . مشترک ضد خرابکاری زندانی بود

زندانی شدن چندروزه باعث تعطیلی کالس های تفسیر  

هایی برای ایجاد در تالش ۷۰۱۱از سال  .قران شد

های تشکیالتی شرکت داشت که به ایجاد جامعه هسته

 .انجامید روحانیت مبارز

هایش کوشش ٔ  گیری انقالب بر دامنهبا اوج ۷۰۱۱از سال  

 .۳افزود
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سفری به اروپا و آمریکا داشت. هدف او در  ۷۰۱۱در بهار  

هماهنگی  این سفر دیدار با دانشجویان و استادان دانشگاه و

 .های باورمند به رهبری امام بودهای سیاسی گروهحرکت

پس از هجرت امام به پاریس برای دیدار با ایشان عازم  

 .فرانسه شد

پس از سخنرانیش بازداشت شد و مدت  ۷۰۱۱در عاشورای  

 .و کمیته مرکزی بود کوتاهی را در زندان اوین

 فردی و اجتماعی شهید بهشتی)ره( هایسیره 

های شهید مظلوم، آیةاللّه دکتر بهشتی قدس از ویژگی یکی

سره، توجه فراون به نماز بود هیچ گاه چیزی نمی توانست 

ایشان را از نماز اول وقت باز دارد. هنگام نماز، کارها را رها 

شتافت و اگر چناچنه می ساخت و به سوی تکلم با خدا می

ی می کرد جلسه ای بود و موقع نماز فرا می رسید، یادآور

که موقع نماز است، برای عبادت خدا خودمان را آماده 

 .کنیم

از دیگر ویژگی های سیدالشهدای انقالب بود.  فروتنی؛

شهید باهنر درباره تواضع و فروتنی ایشان چنین گفته است: 

خصلت های ایشان ممتاز بود. ایشان در عین آن متانت و 

و شخصیت در عین حال، ابهتی که داشت به لحاظ آن مقام 

حالت تواضع و برخورد بسیار مؤدبانه ای پر از احساس و 

عاطفه همراه با روان شناسی اصیل ژرف اسالمی داشتند. 

جلسات ایشان معموال همراه با صفا و نشاط بود و صداقت 

کاملی در قضاوت ها و اظهار نظرشان به چشم می خورد، 

 .اعتماد می آورد و اطمینان می بخشید

پذیرفتن یکی دیگر از صفات نیک آن عالم ژرف اندیش، 

بود، حتی اگر به ضرر او تمام می شد. همین که می  حق
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پذیرفت؛ و این بیانگر فهمید سخنی حق است، آن را می

صفای روح آن اسوه اخالق است. زندگی شهید بهشتی 

قدس سره سراسر نظم بود و موفقیت چشمگیرش بیشتر در 

ین وسیله این مسیر را با موفقیت پیموده گرو نظم بوده و بد

 ۷است

 عروج به آسمان

، دفتر مرکزی حزب جمهوری ۷۰۱۳در هفتم تیرماه سال 

اسالمی، در حالی که جمعی از بلندپایه ترین و دل سوزترین 

مسؤوالن نظام، هم چون آیت اللّه بهشتی رئیس دیوان عالی 

نماینده کشور، چهار وزیر، دوازده معاون وزیر و حدود سی 

مجلس در آن جلسه حضور داشتند، با بغض منافقان منفجر 

یار وفادار انقالب و امام، با ذکر خدا بر لب و بدن  ۱۳شد و 

های پاره پاره، به دیدار حق شتافتند. در پی این حادثه، 

مردم انقالبی ایران، در سراسر کشور مجالس عزاداری 

عمیق خود را از باشکوهی برگزار کردند و با این کار، نفرت 

دشمنان انقالب و به ویژه منافقان نشان دادند. حضرت امام 

خمینی رحمه اهلل درباره این حادثه جان سوز فرمودند: 

تن بی گناه، به عدد  ۱۳ملت ایران در این فاجعه بزرگ، »

 «شهدای کربال از دست داد

 شهید بهشتی از نگاه امام و رهبری

حاضر کرده بودند و  اشخاصی که برای خدمت خودشان را

خدمتگزار این کشور بودند اشخاصی بودند که آنقدری که 

من از آن ها می شناسم، از ابرار بوده اند، از اشخاص متعهد 

بوده اند که در رأس آنها مرحوم شهید بهشتی است. ایشان 
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را من بیست سال بیشتر می شناختم، مراتب فضل ایشان و 

ایشان بر من معلوم بود و  مراتب تفکر ایشان و مراتب تعهد

آن چه که من راجع به ایشان متأثر هستم، شهادت ایشان 

در مقابل او ناچیز است و آن مظلومیت ایشان در این کشور 

بود. مخالفین انقالب، افرادی که بیشتر متعهدند، مؤثرتر در 

انقالبند، آنها را بیشتر مورد هدف قرار داده اند. ایشان مورد 

ابستگان به آنها در طول زندگی بود. تهمت هدف اجانب و و

ها، تهمت های ناگوار به ایشان می زدند. من او را یک فرد 

متعهد، مجتهد، متعهد، متدین، عالقه مند به ملت، عالقه 

مند به اسالم و به درد بخور برای جامعه خودمان می 

بهشتی مظلوم زیست و مظلوم مرد، به خاطر  ۳دانستم.

اش کسی به عمق و واالیی شخصیت زندگیکه در دوران این

 ۰این مرد پی نبرد. 

 

 

 
 

 
  -11233433  تلفن: مدرسه علمیه پیروان حضرت زهرا

 

 

 

 

 

 

                                                 
 ۱۷۱، ص ۷۳، ج صحیفه امام. ۷

 .مقام معظم رهبری۰ 

 

 شهید عدل و عدالت

 
 

 
 

 

 

 


