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و

تقدیم به

به خاطر پدر و مادر بزرگوارممحضر ارزشمند 
آمیزي که در دوران هاي محبتي تالشهمه

اند و بامهربانی چگونه ام انجام دادهمختلف زندگی
.اندزیستن را به من آموخته

و

ي نجیب و همدلی که با واژه، همسر عزیزم
و تالش راستین را شنایی داردآمغرور تالش، 

کند و د و عطر رویایی آن را استشمام میشناسمی
.رساندرسیدن به اهداف عالی یاري میمرا در راه



ز

اريزسپاسگ

ن پایان نامه را به پایان شکر شایان نثار ایزد منان که توفیق را رفیق راهم ساخت تا ای
.برسانم

به عنوان استاد محمد عابدي اردکانی دکتردیشمند جناب آقاي از استاد فاضل و ان
.کمال تشکر را دارم، اندراهنما که همواره نگارنده را مورد لطف و محبت خود قرار داه

اکبر ،  جناب آقاي دکتر فرزانه و فرهیختهاستادخود را ازهمچنین مراتب سپاس 
.دارمندکسب علم و معرفت مرا یاري نموددر راه که غفوري

و با تشکر خالصانه خدمت همه کسانی که به نوعی مرا در به انجام رساندن این مهم
.اندیاري نموده



ح

چکیده

مملکـت یـک هـاي خواستهواهدافآمال، آرزوها،دهندهنشانکشوریکاساسیقانون
57انقـالب ازبعـد سیاسی-حقوقیرخدادترینمهمدر واقع، .باشدمیآیندهنسلوخودبراي

60ازبـیش بـا اساسـی، کـه  قـانون بررسیخبرگانِمجلسدر. بوده استاساسیقانونتدوین
نائـب به عنـوان بهشتی،ه بودگرفتصورتمملکتاساسیمسائلمورددرگفتگووبحثجلسه
پـرداز نظریـه یـک عنـوان بهایشان ،ریاستبرعالوه. داشتعهدهبهراجلساتمدیریترئیس،
پرداختـه هايموضوعومطالبازبسیاريبطوري که . دکرمیایفادر این جلساتکلیدينقشی
بـه . باشـد مـی وينظـرات وهـا دیـدگاه ازمتأثرمستقیمغیرومستقیماساسی،قانوندرشده

ءوالیـت فقیـه، آزادي، آرا  دربـاره ایـران اسـالمی جمهـوري اساسیقانوندرآنچهدیگرعبارت
. داشـته اسـت  بهشـتی شـهید نظریاتازياتوجهقابلپذیريتأثیراست،شدهقید... می وعمو

آنرابطهوایشانطبقاتیپایگاهوي،شخصیتبررسی: ازاهداف این پژوهش عبارتندبطور کلی 
گوناگونسیاسیهايگروهنظراتبازگوییوي،سیاسیءآراشرحمردم،عامهوروشنفکرقشربا

برتأکیداساسی،قانونخبرگانجلساتاداره دربهشتیمدیریتیشیوهاساسی،انونقمورددر
بـا توانستندداشتند،افرادهبقیبرکهخاصینفوذشهید بهشتی با. باشدمیایشانماهوينقش

. شودگنجاندهقانوندرفقیهوالیتماننداصولیکنند تامتقاعدرادیگرانخوداصولومنطق
سیاسـی اندیشمندانمعاصر،تاریخمحققانپژوهان،دانشبیشترآشنایی،تواندمیشپژوهاین

انقالب،ازبعددورانبرحاکمفضايوي،سیاسیءآرا،بهشتیشهیدشخصیتبارا امروزنسلو
درراایشـان مـاهوي -مـدیریتی نقـش نهایتدرواساسیقانونمورددرایشانمختلفنظرات
.کندفراهمیاساسقانونتدوین

.مدیریت،فقیهوالیتآزادي،اساسی،قانونبهشتی،:کلیديکلمات
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کلیات تحقیق

بیان مسئله–1-1



٣

ایـران اخیـر قـرن یـک اجتماعیسیاسی وتحولبزرگترین،1357سال اسالمیانقالب
دراساسـی نقـش کـه قـرین بـوده  بزرگیهايشخصیتوافرادباانقالباین. شودمیمحسوب

محمدبهتوانمیافراداینمهمتریناز. اندداشتهامراینرهبريومدیریتهدایت،گیري،شکل
تحصـیالت گشـود، جهـان بـه دیـده اصفهاندر1307سالدروي. کرداشارهبهشتیحسین

ادامـه تهـران وقـم دردکتريوخارجمقطعدرراتکمیلیتحصیالتواصفهاندررامقدماتی
).22: 1386سرابندري،(داد

تشـکیالتی وانقالبیتفکربنايتجدیدبزرگمعمارانترینبرجستهازیکیرااوتوانمی
تدبیرنجهسرپبهوندبودبرخوردارجامعشخصیتیازایشان. آوردشماربهایراناسالمیانقالب

ـ نمورفـع راانقالبرويپیشموانعِومشکالت،تنگناهاازبسیاريخود،کارآمدمدیریتو . ددن
پایـداري، وصـالبت همراهبه،عمیقهايبینشوهادانشازمنديبهرهورزانگیفَورزي،اندیشه
دادمیشتاببخشی آننتیجهوبازدهیدروکردمیتأثیرگذارتررااوهايتمدیری.

مملکـت یـک هـاي خواستهواهدافآمال، آرزوها،دهندهنشانکشوریکاساسیقانون
تـدوین 57انقـالب ازبعـد سیاسـی حقوقی،رخدادمهمترین.باشدمیآیندهنسلوودخبراي
وبحثجلسه60ازبیشبا اساسی، کهقانونبررسیخبرگانِمجلسدر.باشدمیاساسیقانون

مـدیریت رئـیس، نائـب به عنـوان بهشتیگرفت،صورتمملکتاساسیمسائلمورددرگفتگو
را در ایـن  کلیـدي نقشـی پردازنظریهیکعنوانبهریاستبرعالوه. داشتعهدهبهراجلسات
هاي پرداخته شده در قانون اساسی، مستقیم و بسیاري از مطالب و موضوع. نمودمیایفاجلسات

به عبارت دیگر آنچه در قانون اساسی جمهوري . غیر مستقیم متأثر از دیدگاه و نظرات وي است
پـذیري قابـل تـوجهی از    تأثیرقید شـده اسـت،   ... کومت، آزادي و اسالمی ایران درباره مردم، ح

، ایـن  هامقولهکوتاه به نظریات وي درباره بعضی از ایی اشاره.نظریات شهید بهشتی داشته است
. کندمیواقعیت را به خوبی آشکار 

مـورد آن، درمـذاکرات مشـرح اساسـی و قـانون پیرامونعنوانتحتمباحثاتیدروي
کهیمهمنکتهاما. هستندسهیمحکومتامورتمامیدرمردم:گویدمیحکومت درممردنقش

کـه اسـت این،خوردمیچشمبهعمومیآرايومردمبارابطهدربهشتیشهیدهاي اندیشهدر
اینبهقائلودانستهحکومتتأثیرونفوذقانونیت،قدرت،پشتوانهراعمومیآراينقشایشان،

حرکـت هـا آنمشروعهاي خواستهجهتدروباشدمتکیمردم،آرايبربایدتحکومکهاست
ادارهگـروه یـک یـا فـرد یکقدرتاستحکامواعتبارپشتوانهاینکهنظر بهعمومیئآرا. نماید

اي درجـه هیچدرحکومتیهیچیعنیشود،توجهآنبهکامالًبایدکهاستروشیاست،کننده
ازنباشـد، برخوردارمردمحمایتازکهحکومتیهمچنینوکندتحمیلمردمبرراخودنباید

زوربهکهشود میناچاربدهد،انجامکاريتواند میناصوالًونیستبرخوردارهمهاآنهمکاري



٤

1378، بهشـتی (شـود  مـی ظـالم وکماشکارآیینتیجه،دردارد؛نگهپاسرراخودشسرنیزه
:20-19(.

تشـریح گونـه اینراآزاديمرج،وهرجوآزادي، زورمداريعنوانتتحمباحثیدروي
موجوداتهمهبرانسانامتیاز. خویشمحیطساختنوخویشساختنبرانسانتسلط:کندمی

وفـق بـر راطبیعـی شـرایط وباشدمسلططبیعتبرتواند میکهاستاینطبیعت،عالمدیگر
وجودبهمانعوسدطبیعی،نامساعدعواملهجومبرابردریاکند،دگرگونخودنیازوخواسته

شـعار بزرگتـرین کـه اسـت، ایـن بـه قائلودانستهاسالماساسیشعارآزادي رابهشتی،. آورد
.)1382:18،بهشتی(استآزادياسالم،

حـزب مورددرراخوددیدگاهاسالمیجمهوريحزبعنوان تحتمباحثیدرهمچنین
راهمـدیگر کـه افـرادي یـافتن سـازمان وآمدنگردهمیعنیحزب: استهکردبیانگونهاین
ودیـن اسالم را به عنـوان یـک  . هستندمعتقداسالمبهدارند واعتمادهمدیگرشناسند، بهمی
بـر پایـه ایـن مفروضـات خواهـان تشـکیل       . قبول دارندمعنويواقتصادياجتماعی،نظامیک

).50: ب1390،بهشتی(حکومتی بر طبق دین اسالم هستند

قـانون :دارنـد مـی بهشتی درباره ساختار حکومت در نظام جمهوري اسالمی بیـان شهید
صـورت ایـن بـه مالحظـه، درخـور زمـانى مقطـع یکبراىوایرانشرایطبامتناسباساسى،
دریعنـى مـردم، مسـتقیم منتخبِجمهورىرئیساول،: ازاستعبارتکهاستشدهپیشنهاد

قـانون ایـن در. قضـایی دستگاهسوم،. دیگرشوراهاىوملىشوراىمجلسدوم،. متابارابطه
ازانتخاب. استمستقیمغیربلکهنیست،مستقیمقضایىدستگاهانتخابدرامتنقشاساسى

دسـتگاه ومجلـس جمهـورى، رئیسیعنىسه،ایناز. رهبرىوامامتطریقازامااست،امت
مسـتقیم غیـر منتخَبِدولتاینکهوزراءووزیرنخستیعنىآید،مىوجودبهدولتىقضایى،

معـین مجلـس وجمهـورى رئـیس اساسـى، قانونطبقبرباید،رادولتاینچوناست،مردم
طریقازدیگرىجمهورى،رئیسطریقازیکی: شودمیمربوطامتبهطریقدوازدولت. کنند

.)44: 1378بهشتی،(ملىشوراىمجلس

درراهـا انانسـ خداونـد، کـه هسـتند، معتقـد وکننـد  میردرااسالمدرتحمیلایشان
»ببریـد فرمـان پیـامبر ایـن از: اَطیعوالرَّسولَ«است،گذاشتهآزادزندگیشانراهودینپذیرش
ایـن دررامعصـوم دورانعصـر بـا غیبتعصرتفاوتایشان. نیستتحمیلیولیاست،تعیینی

امـام خودشـان را  ،آگاهیوشناختبابایدمردمنیست،کاردرتعیینیگردیکهدانندمینکته
تعیینـی دیگـر امامـت، منصـوص، منصوبِمعصومِامامِغیبتدر عصرامروزولی«.کنندانتخاب
وامـت رابطـه بنـابراین . اسـت انتخابییاپذیرفتنیشناختنی،بلکهنیست؛همتحمیلینیست؛

بهشتی،(»تحمیل وجود نداشته باشدتعیین ونه باشد و در پذیرشآگاهاامامت بر پایه شناختی
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درشـما «اسـت،  مـردم توسطفقیهانتخاباجتهاددورانطولدرقضیهایندیمو).1378:40
رهبروتقلیدمرجعکهاید،شنیدهکسهیچازیاایداندهخوجاهیچمتماديهايقرناینطول
حـال بـه تـا شـما آیاکنید؟تقلیداوازمجبوریدبگویندوشندباکردهتحمیلمردمبررادینی

.دارنـد متقابـل مسـئولیت یکـدیگر بـه نسبتامتوامامت.)41:همان(»اید؟اندهخویاشنیده
ایـن دارمشـما برکهحقوقیاز! مردم:فرمایندمیالبالغهنهجازاییخطبهدر)ع(علیحضرت

زننـد، مـی حـرف هـا آنبامردمکهتاریخ،طواغیتوپادشاهانجباران،زبانبهمنباکه،است
مـن از! نـه . کنـیم انتقـاد علیبهکنیم میجرأتماکجابگویدخودبهکسیمبادا. نزنیدحرف
نباشـد، نگهـدارم ونگهبـان خدااگرمن،. بگوییدمنبه،رسدمینظرتانبهآنچهوکنیدانتقاد
نشـان رااي نقطـه درکـارم وبگیریـد منبرايخردهشماشم، کهباآنازبرترکهنیست،چنان

).43:همان(بود نمیچنینبایدکهبدهید،

وتـدوین دربهشـتی مـدیریتی وفکـري برجسـته نقـش بیانگرمالحظات،اینمجموعه
اسـت عبارتپژوهشاینآغازيسوالاست،ایراناسالمیجمهورينظاماساسیقانونبررسی

است؟بودهچه1358سالاساسیقانوندربهشتیشهیدقشن: اینکهاز

اجراازهدف-1-2
اساسیقانونتدویندربهشتیشهیدنقشبررسیازاستعبارتتحقیقاینکلیهدف

وي، شخصـیت بررسـی : ازعبارتنـد جزیـی وخاصاهداف.جمهوري اسالمی ایران1358سال
بـازگویی وي،سیاسـی ءآراشـرح مـردم، عامهوکرروشنفقشرباایشانرابطهطبقاتی وپایگاه

جلسـات درمـدیریتی وي شـیوه اساسـی، قـانون مـورد درسیاسی گونـاگون هايگروهنظرات
افـراد بقیـه بـر ایشـان کـه خاصـی نفوذوایشانماهوينقشبرتأکیداساسی، قانونخبرگان

ماننـد اصـولی تاکنند،تقاعددیگران را مخوداصولومنطقباتوانستندداشتند، به طوري که
.بگنجاننداساسیقانوندرفقیه راوالیت

تحقیقنتایجکاربرد-1-3
اندیشـمندان معاصـر، تاریخمحققانپژوهان،دانشبیشترآشنایی،تواندمیپژوهشاین

بعددورانبرحاکمفضايوي،سیاسیءآرابهشتی وشهیدشخصیتبارا امروزنسلوسیاسی
شـهید مـاهوي -مـدیریتی نقـش نهایـت درواساسیقانونمورددرنظرات مختلفب،انقالاز

.کندفراهماساسیقانونتدویندررابهشتی
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تحقیقسواالت-1-4

کلیسوال-1-4-1

است؟بودهچه58سالاساسیقانونتدویندربهشتیشهیدنقش

فرعیسواالت-2-4-1

است؟داشتهنقشبهشتیسیاسیهايیشهاندوافکارگیريشکلدرعواملیچه

بـوده چـه اساسـی قـانون تـدوین وبررسیزماندرایرانجامعهبرحاکمفکريشرایط
است؟

قـانون تـدوین وبررسـی دريتـأثیر چهوبوده؟چهبهشتیشهیدمدیریتیهايویژگی
است؟داشتهاساسی

مـردم، فقیـه، والیـت ياهـ مقولـه بـه نسـبت ویژهبهبهشتیشهیدسیاسیآراءوافکار
است؟بودهچه... واحزابآزادي،حاکمیت،

است؟بودهگذارتأثیراساسیقانونبرچگونهسیاسیآراءوافکاراین

پیشینه تحقیق-1-5
1358وین قـانون اساسـی سـال   تـد در مورد نقش شـهید بهشـتی در  جامعیاثرتاکنون

مکتـوب وآثـار هـا  مصـاحبه ،هـا سخنرانییکسرياما . استنشدهلیفتأجمهوري اسالمی ایران 
مهمترین آنان عبارتنـد .استآمدهدر به رشته تحریر پراکندهصورتبهشهید بهشتیپیرامون

:از

به دنبـال  ،)1387(»بهشتیومطهريسیاسیاندیشهدرآزادينقش«زایی در اثر لک-
با یکدیگرهایشاندیدگاهمقایسهومطهريوبهشتیاهللاآیتاندیشهدرسیاسیآزاديچیستی

مـذهب وتوحیـدي نظامبراساسانسان،کهاستاستوارفرضپیشاینبرپژوهشتمام. است
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صـاحب وآزادياسـاس، اینبرواستشدهآفریدهانتخابگروارادهصاحبمختار،آزاد،تشیع،
هـاي  حکومـت نیـز وبودهدمفیاست،آدمیگوهرآزاديکهاینبهتوجهباانسان،بودناختیار

.استمطرودتوحیدينظامدراستبدادي

اسـت  ایـی  عنوان مقاله)1385(»بهشتیشهیدنگاهدراجتماعیسیاسی وهايآزادي«-
.استکردهارائهمعارفاز گروهایالمپزشکیعلومدانشگاهعلمیهیئتعضومقدم،موسويکه
به نظـر  .یافته استنگارش،ويدینیاندیشهوشهید بهشتیمکتوبآثاربراساسپژوهشاین

وسیاسـی لئمسـا درخصـوص فرهنـگ جهـانی رخـدادهاي بهشتی با توجه بـه ، شهید نگارنده
نـاب فرهنگبرمبتنیسیستمیطرحیيارائهدرصدداجتماعی،هايآزاديویژهاجتماعی، به

سطحدرواجتماعيصهعردرتحقققابلونویندینی،نگرشبیانگرکهاست، طرحیاسالمی
وجهانیسیادتيداعیهکهدموکراسیلیبرالاساسبیغوغاهايدرمقابلبتواندوباشدجهان

مداردینومتدینيهاانانساضطرابآتشبرمرهمیونمودهعلمقددارد،راهاانانسرهبري
.باشد

وسـخنان »بهشـتی شـهید حقوقیهاياندیشه«در ) 1368(گنجینیاهدایتاهللافرج-
جمـع آوري  هـا آنبنديدستهواساسیحقوقبادر ارتباطرا بهشتیشهیدمرحومهايدیدگاه

ایـن فصـل سومیندروبهشتی را بررسی کرده حقوقیهاياندیشهوي در این اثر،. کرده است
در این ها و مواضع شهید بهشتیاشاراتی به دیدیگاهدارد،اختصاص»فقیهوالیت«که بهکتاب
.داشته استباره 

ــاب- ــانمقتضــیاتواســالم«قاســمی درکت ــدگاهاززم )1387(»بهشــتیشــهیددی
راعقـل طریـق اززمـان مقتضـیات واسالمبینجمعهاي این متفکر اسالمی را درباره،دیدگاه
هـاي ویژگـی وشرایطآن،و جایگاهعقلتعریف، کرده است، همچنین در این اثر دربارهبررسی
اسـالمی حکومتهايچالشوهاآسیبوحکومتیاحکام،فتوااختالفات،)فقیهوالیت(رهبري
.کرده استبحث 

اسـالمی، شـوراي مجلساساسیقانونینهایبررسی،مجلسمذاکراتمشروحصورت-
فقیـه، والیـت بـا مـرتبط اصولتصویببهمربوطاثر دیگري است که در آن مذاکرات) 1364(

توان به بعضی مواضع و با مطالعه این اثر، می. استتفصیل ذکر شدهبه... وعمومیآرايآزادي،
.هاي شهید بهشتی و نیز نحوه مدیریت وي در مجلس خبرگان قانون اساسی پی برددیدگاه

شـهید سیاسـی در اندیشـه ،آزادي«پژوهشی به نامدر1387در سال مهدويرحمت-
نسـبت مختلفیاندیشمندانتاکنونکه،داندمیمفاهیمترینقدیمیازیکیراآزادي»بهشتی
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هـم مختلفـی پـردازان نظریهاندیشمندان،اینازجدا. انددادهنشانمتفاوتیهايواکنشآنبه
. انـد پرداختـه مختلـف هـاي  نظریهقالبدرآنتبیینبهاندیشمندانآراءازاستفادهباکهبودند
شـهید اندیشـه تبیـین بـه آزاديهـاي  نظریهازاستفادهباهکاست،ایننیزويپژوهشهدف

بـا ترتیـب بـه تـوان  نمـی راآزاديمـورد دربهشتیشهیدآراء. بپردازدمورد آزاديدربهشتی
بهفردفعالیتسربریموانعکرد، زیرا ويتبیین1برلینمثبتومنفینظریه آزاديازاستفاده

اسـالمی، جامعـه یکقالبدرفرداهدافبودنمحدودهمچنینواسالمیمبانیرعایتخاطر
جهـل، نـادانی، ازرهـایی معنـاي بـه بهشـتی اندیشه شـهید درآزاديکهآنجااز،دهدمیقرار

تبیـین بـراي مناسـب نظریـه اسـت؛ آگـاهی وانتخابحقداشتنطبعیت،قیودفقر،خرافات،
نظریـه ایـن بـا بیشـتري نزدیکیوتقرابکهاست؛2کرنستونمترقیآزادينظریهوي،اندیشه

.دارد

نقـش تحلیـل در88سالدربهشتیشهیدآثارنشربنیادبامصاحبهدرکنیمهدوي-
گویـد مـی اساسی اظهاراتی دارد، وي در بخشی از این مصاحبه قانونتصویبدربهشتیشهید

مرحوم. اصولرو دمحتواتنظیمدر: داشتاساسینقشجهتدودربهشتیشهیدمرحوم:که
قـانون اصـول دانشـگاهیان، وعلمـا کردنجمعباداشت، توانستکهمدیریتیبابهشتیشهید

جلسـات ادارهدیگر،جهتدر امابود،محتواییجهتازاینکند،تنظیموآوريجمعرااساسی
ایـن بهالبمطدربارهبخواهندوباشنددانشگاهیانوعلماآندرکهجلساتیادارهبود؛ در واقع

مباحثـه روزهـا اساسـی قـانون اصـول ازیکیدربارهگاه. نیستايسادهکارکنند،بحثمهمی
آن هم،هاآنرساندنتصویببهوموضوعاتبنديجمعوهابحثاینرساندننتیجهبه. شدمی

ودرسـتی بهرانقشاینکه،بودبهشتیمرحومنظیرکماقداماتجملهازءآرااکثریتباغالباً
).1389،بقعه(کردایفاکامل

بنیـاد سـایت ( خبرکافهدرکرمانیحجتیمحمدجوادباوگوگفتدرستودهمعصومه-
بهشـتی شهید: کهکندمیاشارهبهشتیشهیدکلیدينقشدرمورد) 1389بهشتی،شهیدآثار

عـین درکه،بوداینبهشتیشهیدهنر. برساندتصویببهرااساسیقانونتوانست،خودهنربا
بهشتیشهید. داشتکاملاشرافغربینهادهايوغرببهجامعه،درروحانیتنقشبهاعتقاد

رأي،نداشـتند مسـئله ایـن بـه تسلطیکهخبرگانیمجلستوانست، ازخوداشرافبهتوجهبا
.کندتصویبرااساسیقانوناصولوبگیرد

اما محقق دراین اند،هپرداختبهشتیجتماعی شهیداوسیاسیذکر شد، تنها به آرائآثار
و در بحث اصلی خود نظرات سیاسی کاربرد، پژوهش با توجه به منابع موجود به بررسی فلسفه

. استپرداختهنقش مدیریتی و ماهوي شهید بهشتی در قانون اساسیبه
١

 -berlin
٢
- ceroneston
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تحقیقروش-1-6
تحلیلی، به بررسی -توصیفیروشزاگیريبهرهباتااستآنبرپژوهشایندرنگارنده

نظرازنقش شهید بهشتی در تدوین قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران بپردازد، این پژوهش
ازوکیفـی بررسـی موردمتغیرنظرتاریخی، ازواسناديمحتواوماهیتنظرمقطعی، اززمان
.استبنیاديهدفنظر

سازماندهی تحقیق-1-7
کلیاتشاملاولفصلاست؛شدهسازماندهیترتیباینبهفصلپنجدرحاضرپژوهش

بخـش اول شـامل   دو بخـش اسـت،   دوم چهارچوب نظري که شـامل فصلدر. باشدمیتحقیق
هـایی از کـارگزاران و   به نمونهدر ادامه کارگزار و رابطه این دو است و ،ساختاربه مسائل مربوط 

به مـدیریت و  نظریات مربوطه و نهایتاً در بخش دوم، پرداختساختارها در انقالب اسالمی ایران 
سیاسـی شـهید   هـاي اندیشـه زندگینامـه و سومفصلدر. مطرح شده استهاي موفق آنشیوه

فلسـفه و  شناسـی، انسـان بینی،جهانبهنگارنده. استگرفتهقراربررسیوبحثموردبهشتی
پرداختـه  زب، آزادي و والیـت فقیـه  حعناصر اصلی مبانی اندیشه سیاسی بهشتی یعنیکارکرد

مقدمه کوتاه از بیانبهپنجمفصلو نقش مدیریتی شهید بهشتی بررسیبهچهارمفصل.است
در ساسـی و در نهایـت نقـش مـاهوي شـهید بهشـتی      قانون اهايویژگی، انقالب اسالمی ایران

ازکلـی یـري گنتیجهبه یک ششم فصلاست و در آخرمجلس خبرگان قانون اساسی پرداخته 
.پردازدمیمذکور و نقش شهید بهشتی در قانون اساسیفصولتمام



١٠

فصل دوم



١١

مبانی نظري تحقیق

مقدمه -2-1
چراییبهمربوطهايپرسشبهدادنپاسخبراياستکوششیشناسیجامعههاينظریه

اسـت فراینـدي پـردازي نظریهوشناسیجامعهتبیینرايبهستندتالشیهانظریهدرواقعامور،
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ایـن دربـاره هـاي نظریـه سـاختن بـه وشـده آغـاز ) توصـیف یعنی(مشاهداترشتهیکباکه
.)21: 1387دواس،(شودمیمنتهیمشاهدات

راتصـادفها حسـن فریـب کـه دهـد نمیاجازهنخست: داردکاربردسهتحقیقدرنظریه
امکانهايتوانندمیکهدهندمیدستبهمعناییشدهمشاهدههايالگوازهانظریهدوم. بخوریم
دهندجهتوشکلراتحقیقاتیتالشهايتوانندمیهانظریهنهایتدروکنندمطرحرادیگري

: 1386ببـی، (کننـد هدایتاحتمالیاکتشافاتسمتبهتجربیمشاهداتطریقازرامحققو
درقانونمنـد الگوهايیافتنعمدهطوربهاجتماعیعلمیينظریهتدوینازهدفواقعدر). 96

).64همان،(استاجتماعیزندگی

این فصل شامل دو بخش است، در بخش اول به شرح نظریات مطرح شده درباره عوامـل  
نظریات مطرح شده به سه . شودشکل دهنده و سازنده تحوالت اجتماعی و سیاسی پرداخته می

انـد، در مبحـث   گرایی و تأثیر متقابل ساختار بر کارگزار تقسـیم شـده  یی، ارادهدسته ساختارگرا
هـاي اصـلی و در پایـان    گیري، مفروضهساختارگرایی به شرح نظریات مطرح شده، عوامل شکل

گرایی و مفروضه در مبحث بعد نگاهی اجمالی به اراده. کنیمانتقادهاي وارده بر آن را بررسی می
رد، در ادامه تأثیر متقابل ساختار بر کارگزار که نظریه اصلی و مورد تأکید ما اصلی آن خواهیم ک

گیري، نظریات مطرح شده، تأثیر در این پژوهش است را بررسی خواهیم کرد، سپس روند شکل
هایی از تـأثیر  الملل را دنبال خواهیم کرد و در پایان به نمونهآن بر اندیشه اسالمی و روابط بین

هـاي رایـج در   و کارگزاران در انقالب اسالمی ایران اشاره و در بخـش دوم بـه نظریـه   ها ساختار
هاي رایج در مدیریت موفق، رهبري کارآمد، عناصر مدیریت گذري خواهیم کرد، در نهایت شیوه

. را مورد بازبینی قرار خواهیم داد.... مدیریت و 

اسی عوامل شکل دهنده و سازنده تحوالت اجتماعی و سی-2-2
در مورد عوامل شکل دهنده تحوالت اجتماعی و سیاسی به طور کلی سه نظریه مطـرح  

متقابـل سـاختار بـر    تـأثیر -3) کـارگزارمحوري (2گرایـی اراده-12ساختارگرایی-1. شده است
کیسـت؟ کـارگزار : کنـیم مـی برخـورد کارگزار/ساختارمسئلهبهسیاسیتبیینهردر. کارگزار
پدیـد مواضـع ازشـماري ترتیـب، بـدین چیسـت؟ ساختاربااورابطهوي؟فردیااست،جمعی

مسئلهیکبلکهنیست؛روشیانظریهیککارگزار/ گرایی و ساختاراراده،گراییساختار. آیدمی
وجبرگرایـی بـا گرایـی ساخت. گیردقراربررسیموردمختلفهايدیدگاهازتواند،میکهاست

١- Structuralism
٢ -Intentionalism
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افـراد همـه اسـاس، ایـن بر. آمیزدمیهمدرکارکردگراییباوداردکنزدیپیونديگراییغایت
.استشدهتبدیلنظریهاینچالشمهمترینبهمسئلههمین. هستندساختارهامقهور

گرایـی واقـع وگیـدنز یـابی سـاخت نظریـه . داردقـرار ساختارگراییمقابلدرگراییاراده
بـراي 1هـاي کـالین . کننـد عبـور کـارگزار /ختارسـا انگـاري گانهدوازهستندددرصدانتقادي

-سـاختار مسـئله . پردازدمی2ماستریخترأيتحلیلبهکارگزار/ ساختارمسئلهکردنکاربردي
همـواره کـه چرااست؛دادهشکلرااجتماعیوسیاسیهاينظریهاصلیهستههموارهکارگزار

سـاختارهاي نقشیااست،بیشترهجامعدرگرکنشوکارگزارنقشکهبودهمطرحمسئلهاین
خـود کالمـی یـا معرفتـی مبانیدرکهکسانیورهایینظریهانقالب،طرفدارانمعموالحاکم؟
ــان ــیآزادراانس ــدم ــد-دانن ــتهمانن ــااگزیستانسیالیس ــتهدر-3ه ــان،واولدس جبرگرای

درنیسـتند، قائلنسانااختیاربرايچندانیبهايکهییهاآنیاکارانمحافظهوساختارگرایان
در ادامـه بـه شـرح هـر کـدام از نظریـات       . )448: 1388حقیقـت، (گیرنـد  مـی قـرار دومدسته

.پردازیممی

گرایی ساختار-2-2-1

کند،باورتواندمینباشدکردهمشاهدهرابیستمقرنتاریخیهولناكهايتالطمهرکس
نهاديهاينظاماینکهیا،اندشدهمتمرکزهانهاددرونمهارتوظرافتبهانسانیامورتمامکه

هايتوده. اندکردهرووزیررااجتماعیساختارهايها،  انقالبوهاجنگ. ماندگارنداًالزامموجود
ازدورمـدتی بـراي وگردیدنـد بیگانهنهادهاازتوطئهکوچکهايگروههمطورهمین-مردم

سرعتبهوریختهبهمراجوامعتمامی-کردندزندگیثباتموجدوثباتبانهاديساختارهاي
تاریخادوارازبرخیمختلف،کشورهايدرگوناگونهايشیوهبا. دادندتشکیلتازههاي حکومت

اکنـون ومناقصاتومناقشاتبادیگربرخیواندرفتهپیشتوطئهوطرحباکهرسد،میبنظر
اکنونآنچهوشود میتنظیموتعییننهادهادروناجتماعیرفتارکلکندباورکهنیستکسی
آلـن ).423: 4،1380گـرث (بـود  خواهـد چنانهمیشهوبودهچنینهموارهاستشدهنهادي

گراساختبینیجهانوفکرينظامآنامروزه«:دارداجتماعی بیان میدر توصیف ساخت 5بیرو
مناسـبات وروابـط ازايمجموعـه حدردانسانیوماديواقعیتهرآندرکهشود میشناخته
تمییزودیگریکازآنانتفکیکطریقازآنفرمولشناختبهتواندمیعقلوشود میشناخته

).1380:409،بیرو(»یافتدستاستترکیبیواقعامرتمامیکهنکتهاینقبولبادوگانگی

١- Colin Hay
٢- Maastricht
٣- Existentialists
٤  -Geres
٥- Allen Bearo
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بودهشناختیجامعهلیلتحونظریهدرمفاهیممهمترینازیکیهموراهاجتماعیساخت
ساختبینگانگیدواطرافدرکهمعاصر،شناسیجامعهمهممباحثبهتوجهباواقعدر. است

وماهیـت دربـارة . اسـت شـده بـدل متداولمفهومیبهاکنونمفهوماینزند،میدورکنشو
مـاعی اجتسـاخت تعریـف مـورد دراماگرفته،صورتفراوانیهايبحثاجتماعیکنشمعناي

دربـدیهی مفهـومی معمـوالً اجتماعیساختتر،دقیقبیانبه. استشدهانجاماندکیکارهاي
.نداردصریحتعریفیابحثبهنیازيکهشود میگرفتهنظر

در. استبودهگوناگونوگنگآوري،شگرفطرزبهمفهوماینازعملیهاي استفادهاما
بهشناسانجامعهروایناز.نداردوجودچندانیتوافقاجتماعیساختواژهمعنايدربارةنتیجه
ومتفـاوت هـاي برداشـت برآنانزیرا،گویندمیسخنآندربارةآمیزتفاهمسوءکامالاي گونه

).1،1385:9خوزه(هستندمتکیاجتماعیساختازتلویحیعموما

ضـرورت ازوآمددپدیانسانیعلومبهنسبتعلمیغیردیدبهواکنشدرساختارگرایی
. گفـت سـخن انـد، مسلطهاانسانزندگیبرکهمنسجمیهاينظامتبیینوکلعلمیشناخت

درفکـري مکتباین. استمختلفیهايگرایشدارايووجهیچندجنبشیکساختارگرایی
مجمـوع در. کـرد رشـد پـاریس درودوانیـده ریشـه متحـده ایـاالت وپـراگ سویس،روسیه،

گـرا وحـدت مکتـب ایـن شناختموضوعکل. استعلمیتفکرخاصشیوةیکی،ساختارگرای
بـه کهشود،تبدیلواحديروشبهبایدساختارگراییکهگیرد،مینیروکلیباوراینازواست
احیـاي دنبـال بـه سـاختارگرایی دیگـر، سوياز. بخشدوحدتفکري،نظامیکقالبدرعلوم

درانسـانی هـاي فعالیـت کوشد،مییعنیاست،جهانوانساندربارةکنندهپارچهیکرویکرد
).105: 1385علمداري،(کندجمعیکجارامختلفهايحوزه

نشـانه و2شناسـی انسـان هـاي رشـته بـر نظـري لحـاظ بهگراییساختارتأثیرترینبیش
شناسـی جامعـه « راخـودش يعالقـه مـورد يرشته،بودمصمم4دورکیم. استبوده3شناسی
اثـر مهمتـرین وي امـا . بـود کـرده جعـل 5کنـت اگوستاصل ازدرکهفرانسويايواژهبنامد،

دورکیم که اکثر فعالیت علمی. بودکردهجعلراکنتفکريهايفعالیتاعظمبخشودورکیم
داد، معتقد بود دین مهمتـرین سـاختار اجتمـاعی زنـدگی انسـان      خود را بر روي دین انجام می

بیـانگر انـد جمعـی تصـورات دینـی تصـورات . اسـت اجتمـاعی اعـالء حـد بهيامردین«. است
همگردییهاگروهدروندرفقطکههستندعملیهايشیوهدینیمناسکجمعیهايواقعیت

»اسـت ذهنـی حـاالت بعضـی داشـتن نگـه بـرانگیختن و زنـده  آنهدفوشوندمیپیداآمده

١ - khose
٢- Anthropology
٣ - Semiotics
٤ - Durkheim
٥ - Auguste Conte
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ایـن «:داندمین در جامعه را نیز به این صورت کارکرد ساخت دی1برگر). 1383:13،دورکیم(
برابردر. بخشدمیتعالیوگیرد میدر برراواقعیتبهبخشیدننظمدرانسانکهمقدس،نظم

برابـر درراآدمـی مقـدس نظـم بادرستارتباطیداشتن. کندمیفراهمهاناهنجاريازهراس
).26: 2،1387تامسون(»کندمیحفاظتنظمیبیکابوسخطرات

گرایـی، تاریخباضدیت،3پوزیتیویسمبهگرایش: دارداصلیيمشخصهپنجساختارگرایی
يمشخصـه خصوصدر. 4اومانیسمباضدیتوگرایینظریهزدایی،اسطورهسیاستبهيپایبند

دائماشتیاقیهمسو،اینبه5سورسوودورکیمزمانازساختارگراییسنتکهاستواضحاول،
.اسـت کـرده اختیـار علـم بـه پوزیتیویسـتی رویکـردي هـم واستداشتهبودنعلمیبهدائم

تـر، خنثـی ايشـیوه بـه یـا شـده خوانـده »علمـی «آمیـز تحقیـر ايشـیوه بـه یاکهرویکردي
بـا ضـدیت وبودنعلمیيداعیهسانبدینکهساختارگرایی،. استشدهنامیدهپوزیتیویستی

ينظریـه هم. استگرفتهفاصله7انتقاديينظریهو6گراییفرهنگازقاطعانهدارد،گراییتاریخ
اینقالبدرراداريسرمایهگراییفایدهتمدنازنفرتشانگراییفرهنگهموانتقاديينظریه

هاست؛تمدنانواعمیاندرتمدنیکفقطتمدناینکه. کنندمیتئوریزهگرایانهتاریخرویکرد
ايآینـده یـا گذشـته بـه حـال، زمـان مقابلنقطهدر،شوندیمقادرطریقبدینمکتبدواین

زمـان حـال  يدربـاره پـردازي نظریـه بـه معمـوالً ساختارگراییعکس،بر.شوندمتوسلآرمانی
).1385:137میلر،(پردازد می

در 9کرایـپ ). 142:همان(کندمی»زداییمرکزیت«8سوژهازبارزيوجهبهساختارگرایی
منطـق یـا سـاختار یـک وجـود فکـر «: داردساختارگرایی بیان میروشايبیان مهمترین مزای

وهـی سـازمانده مـنظم ايشـیوه بـه راخـود مصـالح کـه دهدمیراامکاناینمابهايشالوده
).1385:182،کرایپ(»کنیمبنديطبقه

ونظیـر بـی حکـم سـیطرة تحتانقالبحوزةدرپردازينظریهسواینبه1979سالاز
هـاي انقـالب وهـا دولتکتابدر11اسکاچپولتداازنقلبه10گلدستوناست،ايگونهایمپاراد

خلـق هـا  انقـالب کـه 12فیلیـپس ویندلمشهورجملۀیادآوريباکهاستکردهبیاناجتماعی

١ - Berger
٢ -Tomson
٣- Positivism
٤ - Humanism
٥ - Saussure
٦ -Oriented culture
٧- Critical Theory
٨- Subject
٩- Krayp
١٠- Gladstone
١١- Theda Askachpol
١٢- Philips
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اسکاچپولعقیدهبه. کندمیمشخصراخودساختارگراییموضع،دهندمیرخبلکهشوند،نمی
هـاي موقعیـت درکههاییملتوهاگروهمیانمنازعاتوعینیروابطبرراساختارگدیدگاهیک

درخـاص بازیگرانهايایدئولؤژيیاها،دیدگاهمنافع،برنهوکندمیتأکیددارند،قرارمتفاوتی
خـالی جـاي وندارنداعرابازمحلیساختاري،شرایطبهمردمهايواکنشاوتفکروهاانقالب
دیـدگاه درمـردم مقاصـد وهـا تالشبهتوجهعدم. استمحسوس،کنندمیقالبانکهکسانی

هسـتند مـردم اقـدامات همـه کننـده تعیـین ساختاريشرایطاست، کهمعنابدانساختارگرا
.)120: 1387گلدستون،(

: باشدمیشامل موارد ذیل اجتماعیساختارهايمشخصات

هـاي فعالیـت ازمسـتقل یعـی طبسـاختارهاي خالفبراجتماعیساختارهاي- 1
.نیستندکنترلشانتحت

انجامفعالیتشاندرآنچهازکارگزارانتصوراتازمستقلاجتماعیساختارهاي- 2
.نیستنددهندمی

ــاختارهاي- 3 ــاعیس ــناجتم ــت،ممک ــااس ــورتنه ــبیبط ــند نس ــدار باش پای
.)1،1388:310مارش(

امـواج بـه پاسـخ درانـد، گرفتـه قرارشدیدحملهموردساختارگرایاناخیر،هايسالدر
بــه2الکــانماننــدآنــانازگروهــی. انــدکــردهتعــدیلراشــانمواضــعبرخــیانتقادهــاشــدید

نظریـه سـخت هستهحفظضمن4ماشريماننددیگربرخیاند،یافتهگرایش3فراساختارگرایی
ـ وقایعازپس5آلتوسر. کردندسازگارروز،فکريتحوالتموجباراآنخود، خـود از1968یم
ابـزار عنوانبهفلسفهنقشکردنبرجستهباوي. کرداصالحرااشمواضعازبرخیوکردانتقاد
اهمیـت شـرایط، تغییـر درفرديهايارادهنقشوسیاسیعمل،انقالبسالح،طبقاتیمبارزه

ازواقـع در. کـرد انتقـاد خودقبلیهاي نظریهگرایینظریهازمناسبت،همینبهودادبیشتري
راخـود خاصهايویژگی،کندمیبرخوردآنباشخصکهموقعیتیهرخر،أمتآلتوسردیدگاه

گـاه ومقتضـی نحـو بـه یـا بیاندیشـد مقتضـی نحوبهشخصمورد،هردرکهطلبدمیودارد
راهبـردي مطلـب یکوگردد میبازسیاسیلحظهدراندیشیدنبهموضوع. کندعملمتفاوت،

دربـارة ناپـذیر بینـی پـیش حـدس یـک بیـانگر ايمواجههرکهرسید،نتیجهاینبهوي. است
سـخن رادیکـال گشـودگی بـه نیـاز ازوياساس،همینبر. استهاذهنیتواعمال،ساختارها

موضوععنوانبهتحقیق،درساختارانگارةبکارگیريازعبارتعام،بطورساختارگرایی. گویدمی

١- Marsh
٢- Lacan
٣- Post-structuralist
٤- Mashry
٥- Althusser
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وبازتـابی سـاختاري، غیرعواملباساختارمفهومامتزاجامکانتعبیر،اینبا، همطالعمورداصلی
).1385:123،علمداري(بودخواهدپذیرامکانذهنی

گراییاراده-2-2-2

اسـت داخلازیاخوديتبیینیگرایی اراده. داردقرارساختارگراییمقابلدرگرایی اراده
. داردتمرکزسیاسیواجتماعیتعامالتغنیبافتوانسانیيکارگزاراجتماعی،نهادهايبرکه

عمـل کـارگزار وسـاختار بـین رابطـه مـورد درعلتـی تـک وسادهدیدگاهیبانیزگرایی اراده
).312: 1388مارش،(کند میتصوراراديکنشمحصولمثابهبهراساختارهایعنی،کنندمی

ازباالترباوري وارادهاحتمال،کنندگی،تعیینعدممفاهیمبانزدیکپیونديگرایی اراده
آثـار اقتضـایی ماهیتبرتأکیددرگرایی اراده.)313:همان(داردروش شناختیفردگراییهمه

فهممنظوربهاست،معتقددیدگاهاین. هستنداختیارگراییبهمتهماغلباجتماعی،وسیاسی
بهیکتناظريکهگویی. کنیممالحظهراکنشگرانهايارادهوانگیزهصرفابایدسیاسی،نتایج
: گویدمیزمینهایندر1جسوپ.)313:همان(داردوجودکنشاثراراده وبینیک

. آیـد مـی دسـت بـه راهبـرد شـود، گیريجهتمشخصايوظیفهسمتبهانگیزهیاارادهوقتی«
دراهـداف آنبـه رسـیدن جهـت سـایل ووابزارترینمناسبجستجويواهدافانتخابمستلزمراهبرد،
. کننـد مـی تغییـر زمانعاملبهتوجهبامناسبراهبردهاي. استزمانازايلحظهدروخاصهايزمینه

)1378:305استوکر،وماوش: ازنقل. (»استارادهوراهبردمحصولکارگزاريبنابراین،

کنندمیعملشدهساختارياجتماعیزمینۀدرکارگزاران،»جسوپ«دیدگاهبهتوجهبا
راهبردساززمینهفرایند،اینوگیردمیشکلهاآنراهبرديیادگیري،هاآنآگاهیافزایشباو
روابـط درهـا ملتواحزابافراد،کارگزاريتنهانهاساس،اینبر. شودمیآنانبعدياقداماتو

برخـوردار خاصـی جایگـاه ازانقالبـی کـارگزاران اهمیتونقشبلکهیابد،میافزایشالمللبین
رونـدهاي بـر هـا آنثیرگـذاري أتوآفرینـی نقـش بـه بایـد الملـل بینروابطنظریۀکهشودمی
.کندتوجهالمللیبین

ازبعضـی وسـاختارها نـه ،کنـد مـی تأکیدآن2سلبینبراریکآنچهازگلدستون به نقل
فراینـدهاي دراصـلی نیروهـاي کـه هستند،نبازیگراوهااین ایدهبلکهتاریخ،گستردهقطعات
ناپـذیر اجتنـاب وطبیعـی فرایندهاییهستند وبشرمخلوقاتها انقالب. روندمیبشمارانقالبی

١- jesop
٢- Eric Slbynbr
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بـر نـه وهـا انتخاببربلکهجبرگراییبرنهمردمبربلکهساختارهابرنهبایدبنابراین،. نیستند
.)120: 1387گلدستون،(کنیمکزتمرجامعهدگرگونیبربلکهصرف،هايارهزگ

کارگزار–ساختار -2-2-3

نظریـه دوشناسـانه روشهـاي ناکارآمديبهتوجهبایابیساختنظریهدر1گیدنزآنتونی
از. کنـد ارائـه تـر جامعاينظریهوآیدفائقکارگزار/ساختارنگارياگانهدوبراست،درصددفوق

وسیلهوابزارحال،عیندروهستند انسانکارگزاريتهساخاجتماعیساختارهايوي،دیدگاه
وسـاختارگرایی نظریـه بینتعادلیکهمسئلهایناصلرسد مینظربه. هستندنیزساختاین

نبایدبینابینیهاينظریهحال،عیندر.رسدمینظربهمعقولامريشود،ایجادبایدگراییاراده
کنـد؛ مـی پیداجدیدتعریفیگیدنزدیدگاهاز»ساخت«ثالمطوربه. گرددمنجرگوییکلیبه
گرایـی واقـع نظریـه شـود، جمـع گرایـی اختیاروگراییارادهباراحتیبهتواند میکهايگونهبه

بـر . داردنظـر سـاختار وکارگزارنقشدادنآشتیبهايگونهبهگیدنزمانندنیزسکاربانتقادي
عمیقـاً وگرفتـه شکلپیشازهايمحیطبارابطهدرتنهاانسانیکارگزارهرنظریه،ایناساس

تعیـین مسـتقیم طـور بـه رانتـایج سـاختارها دیگر،طرفازولییابد؛میمعناشدهساختمند
هـاي محـدودیت . سـازند مـی مشـخص راراهبردهاوهاانتخاببالقوهدامنهتنهابلکه؛کنندمین

ازوهسـتند؛ انسـان اختیـار ) کننـده تحدیـده و(دکنندهتهدیطرفیکازاجتماعی،وفیزیکی
طـور بـه کـم دستتوانندمیگرانکنشپس. باشندمینیزاوبرايفرصتمستلزمدیگر،طرف
).450: 1388حقیقت،(دهندتغییرراساختارهاجزیی

گـران کـنش توانـایی ،کنـد میمتمایزطبیعیعلومازراسیاسیواجتماعیتحلیلآنچه
بایدخودهايتبییندربنابرایندارد،قرارآنچارچوبدرکهاستمحیطیبهدادنشکلبراي

سیاسـی تحلیـل بـراي ویـژه بـه اقـدام ایـن دهیم،اختصاصکارگزارانبهفعاالنهنقشبتوانیم
واسـت مندعالقهمترقیانهسیاسیواجتماعیدگرگونیيهاانامکبهکهدارد،اهمیتانتقادي

گـران کنشواقعدرکند،مسئولیتاحساسخودهايکنشپیامدهايبهنسبتافرادخواهد می
سـاختاري بسترتوسطنهایتدرهاآنعملتواناییهايشاخص،سازندمیراتاریخکههستند،

یـک کـارگزار وساختاررابطهپسشود،میتعیینگیرند،میقرارنآچارچوبدرکنشگرانکه
).407: 1384هاي،(تاسپویاکامالًرابطه

بهتنهاسیاسییااجتماعیساختاریکیعنییکدیگرند،مستلزممنطقاًکارگزاروساختار
،بینـد مـی تـدارك آنبـراي کههاییفرصتیازنند؛میکارگزاريبرکههاییبندوقیدواسطه

١- Anthony Giddens
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اسـت ممکنکهکارگزاريازاجمالیتصوريحداقلبدونساختارتصوربنابراین. یابدمیتدوام
: 1388مـارش، (هستیممختلفیکارگزارانتنوعشاهدماساختاريهردر. باشدآنتأثیرتحت
305.(

:کارگزاروساختارمناظرهدرشدهاتخاذمواضع

یانظریهچنینبهاجتماعیهستیویژهبهوسیاسیواجتماعیجهانماهیت.1
.دهدمیشناسیهستیعنواناجتماعی،هستیفلسفه

دانـش نظریه(سیاسیفرایندیااثرحادثه،ازمعتبروکاملتبیینیکاهیتم.2
).308:همان)(شناسیمعرفتیا

ــدســاختارگرایی.3 ــانزدیــکپیون صــورتمــاموکــارکردگراییگرایــی،جبــرب
).310:همان(داردگراییغایت

ویـدنز گنظریـه کـه یـابیم مـی درکنـیم، مقایسهاسالمیدیدگاهبارافوقنظریاتاگر
داردسـازگاري مـا دینـی تعـالیم بـا نخستدیدگاهدوازبیشمراتببه) سومدیدگاه(1سکارب .

الوالجبـر (اسـت  دارد و معتقـد اختیـار وجبـر بـه نسبتبینابینحالتیشیعیکالمدیدگاه
درشاید. گیردمیقرارمعتزلهواشاعرهتفریطیوافراطیدیدگاهدوبینجهت،ایناز؛)تفویض
درفرد. دادنسبتاسالمیمقدسمتونبهرابینابینیدیدگاهچنینبتواننیزاجتماعیمسائل
جبرگرایـی نـوعی بهوشودموجودشرایطتسلیمکهاست،جبرمقهورچناننهاسالمیجامعه

مسئلهاگرمثال،طوربه. دهدانجامکند،میارادهچهآنهربتواندکهاستچناننهودهدتن
مزبـور انگـاري گانـه دوبروکنیمفرضگراارادهوساختارگرادیدگاهدوبینرامذهبیرهبري

بـود خواهـد گرایانـه ارادههـاي نظریـه مؤیـد زیـادي اندازهبهدینیرهبراننقشورزیم،اصرار
.)451: 1388حقیقت،(

اهللاصلی-مصطفیمحمدچونبزرگیهايشخصیتتاریخزیاديياندازهتااسالمتاریخ
راخودکمترهارسد آنمینظربهاولوهلهدرواست؛-السالمعلیه-علیامامو–آلهوعلیه

صـدر ) دوريحرکـت (ترمیدوربتوانشایدالبته. دیدندمیخویشزمانهساختارهايدرمحدود
درچهآنحال،هربه. کردمنسوبساختارهاقوتبهرا) ع(علیامامشدننشینخانهواسالم
کـه اسـت آن،رسـد مـی نظربهراهگشاکارگزار/ساختارمسئلهومذهبیرهبريسنجینسبت
کـه گونـه همـان . داردوجودنگارياانهگدوبرآمدنفائقومتضادهاينظریهبینجمعامکان
کندکمکمقایسهوسنجینسبتایندرمابهتواند میبهترسومدستههايهنظریشد،گفته

).451:نهما(

١ -Roy Bhoskar
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دیدگاهوسومدستههاينظریهدرکارگزاروساختارنقشبیندادنآشتیحال،عیندر
اینگونهچهاگرکهکنیم،مشخصبایدسبببدین. سازدابهامدچارنوعیبهرامانبایداسالمی
هـر دخالتسهمبایدتريمشخصشکلبهحالهربهولیدارند،توجهعاملدوهربهنظریات

طـرف یـک از) اسـالمی انقالبدر(مذهبیرهبرينظریهمثال،طوربه. نمایندتعیینراملعا
طرفازولینماید؛کیدأتکنندهتحدیدساختارهايو) کارگزاريو(رهبريعاملبرداردسعی
).451همان،(داند میساختارهاازبیشرارهبرينقشدیگر،

انقـالب ازجـدي تحلیـل هردرکهداردن میبیا1فیلیپساستداللنقل ازبهگلدستون
نظـر درآورنـد، مـی وجودبهکهفرهنگیوکنند میخلقکهجهانیکارگزاران،نقشبایدحتماً

اجتمـاعی نتـایج وسـاختاري شـرایط میـان واسطحلقهمردماقداماتوهااندیشه. شودگرفته
دیکته،دهندمیانجاممردمکهچهآنشرطوقیدبیصورتبهساختاريشرایطبعالوه،هستند،

وحـد یـا نمایند،میایجادمردماقداماتبرايخاصیهايمحدودیتآنچهعوضدر،کنندمین
بیشوراهیکازبیشانقالبی،یندفرایکدر،سازندمیصخمشراهاانامکازخاصیطیفمرز

یـا انقالبیهايشورشوقوعماکنابتواندشایدساختاريشرایط. داردوجودبالقوهنتیجهیکاز
کهدهندتوضیحتوانندنمیامانمایند،تعیینراسیاسیقدرتتسخیرازپسموجودهايگزینه
چـه تحقـق احتمالیانمایند،میدنبالراهاییگزینهچه،کنندمیعملچگونهافرادوهاگروه

شـوند، مـی عقالنـی فرایندواردممردچگونهوکجاکهاستاینمسئلهدارد،وجودییهاانامک
گلدسـتون، (دادتشـخیص سـاحت دودرتـوان میراانقالبیهايفراینددرافرادحیاتینقش

1387:121.(

سـازمان راجمعیت،کنندمیایفااجتماعیهايانقالبدرفرديبهمنحصرنقشرهبران
بیـان روشنبطور،آیندمیمهگردآنحولمردمکهرانگرشی،همهمهمترازشایدودهندمی
اسـتفاده يهـا انجـاود مفاهیمازآنانبسیجومردمانگیختنبربرايانقالبیرهبران. نمایدمی
رهـایی، وفرصـت ازبرخورداريدموکراسی،برابري،آزادي،عدالت،نظیرهاییالایده. کنندمی
قدرتمنـد وجـذاب مفـاهیم نـوز هنیسـتند، منـد بهـره آنازهاانانسازبسیاريکهجهانیدر

.)122:همان(شوندمیمحسوب

کمـی تعدادتنها. دارندراخودجایگاهساختارها.استانسانیکنش و عمل،جهاناساساً
شـرایط وجمعـی ،فـردي ارادةمیـان دیالکتیکرابطهونسبیوزنسربربحثدرمتفکراناز

،دهنـد مـی يأردوایـن ازیکـی بنفعقاطعطوربفرایند،یاواقعهیکنتیجهتعییندرتاریخی
. باشـد برخـوردار اهمیـت ازخاصـی شـرایط دراست،ممکنیکهرکارگزاري،وساختارگرایی

هايمحدودیتباهاانانساعمالمعموالً. داردبستگیتاریخیخاصشرایطبهانسانعملحوزه

١ -Philips
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ازخاصـی طیـف غالبـاً ختارهاسـا . شـود مـی ایجـاد ساختارهاوسیلهبهکهاستمواجهخاصی
دیکتـه ،دهنـد مـی انجـام مـردم کـه راآنچـه و چراچونبیاما،سازندمیمشخصراهاانامک

وجـود توانـد مـی ندیگـري بدونیکهیچکهانسانی،عملوساختاريشرایطتعاملکنند مین
انجـام هـا انتخـاب . گیرنـد میقراربررسیموردهاگزینه،کندمیخلقرابشرتاریخ. باشدداشته

نهفتـه هـاي  نظریـه درآمیزرضایتهايپاسخودرستبررسی. گردندمیدنبالهاراهوشود می
:همان(بگیرندنظردرهریک،معنادارهاينقشهمراهرا،ساختارهاوکارگزارهابتوانندکهاست
128(.

سیاسـت درچـه هـا هویـت تفاوت اصلی در بین ساختار و کارگزار وجود هویـت اسـت،  
رانظـم وپـذیري بینـی پـیش ازحـداقلی کـم دستآنکهبرايداخلیدرجامعهچهوالمللبین

راذهنـی بینـا هـاي هویـت وجـود هادولتمیانماندگارانتظارت. هستندضروريمین کند،ضت
اراقتـد ازخطرنـاکتر جهـانی ها،هویتازعاريجهان. باشندپایداراندازهآنکهکندمیایجاب
دیگـران وخودتـان بـه ،دارنـد ضـروري ویـژه کـار سـه ايجامعههردرهاهویت. استگریزي

شـما بـه وقتـی هـا  هویـت . کیسـتند دیگرانکهگویندمیشمابهوکیستیدشماکهگویندمی
بـا ارتبـاط درترجیحـات یـا منـافع ازخاصـی ايمجموعهبرداللتاًقویکیستندکهگویندمی

. دارندخاصکنشگرانیباارتباطدروخاصهاییحوزهدرماقداهايگزینه

بردولت،هر. ستادولتآنبعديهايکنشوترجیحاتتلویحاً گویايدولتهرهویت
عمـل طریـق ازهمزمـان وشناسـد  مـی راهـا  آندهـد مـی نسبتدیگرانبهکههویتیاساس

راهـویتی آنکـه کهاستاینمهمکتۀن. کندمیتولیدبازراخودشتهویاشروزمرهاجتماعی
نهـایی داور. نـدارد کنترلـی کنـد مـی پیدادیگرانبرايهویتآنکهنهاییمعنايبر،سازدمی

ضـروري وذاتـی همانقـدر آدمی،روح). 456: 1،1386لینکیلتر(استبیناذهنیساختاريمعنا
ودرونـی عوامـل . اسـت بنـدي ردهاساسبرشدناجتماعیاریتجبکهاست،اجتماعیزندگی
گـو . خیـزد میبرافشانیدستبهیکدیگرباجمعی،وفرديهايهویتشدگیآشکاردربرونی
: 2،1381جنکینـز (نیسـتند تخیلـی حـال ایـن باشوند؛میمجسمخیالدرها هویتایناینکه
291.(

معروف شده 3انهانگارالملل، به رویکرد سازهمناظره ساختار بر کارگزار در سطح روابط بین
قـرار دانـش، هـاي دکتـرین االذهـانی، بـین اعتقـادات رويراخویشتمرکزانگاراناست، سازه

آنـان کـه صـورتی بههاانانسهايو هویتمنافعکهتصورنداینبرآناناینکه،ضمندهندمی
و رفتهگشکلمشتركاعتقاداتهمانطریقازکنند،میدركسایرینباروابطدرراخویشتن

١- Lynkyltr
٢- Jenkins
٣- Structural Angaranh
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حاکمیـت ماننـد جمعـی اجتمـاعی نهادهـاي چونابزارهاییشرایطاینتحت. شوندمیتبیین
و سـاخته توانـد  مـی ویابـد  میتشکلبازیگرانبرداشتاساسبرزدگیآشوبوضعیتیادولت

ينظریـه دروندرتـر وسـیع جـدالی از). 222-223:1384قـوام، (باشـد هـا آنذهـن پرداخته
سـاختارهاي بـا چگونـه کـارگزاران کـه مسئلهاینبهگرافردوگراکلیافترهمیاناجتماعی

الملـل، بـین روابـط در. کننـد مـی برقـرار  ارتبـاط دارندقرارآنبستردرکه) ماديیامعنایی(
فرهنگ به عنـوان کـارگزار  آیااست، کهموردایندرمعناگرایانوگرایانماديمیانهايتفاوت
).207-208:1386ونت،(نه یادارداهمیتها ساختاردر چارچوب اساساً

هـا،  هـا، کارگزارهـا، ایـده   هویـت نقـش بـاب درجدیدسواالتطرحبهمنجرانگاريسازه
دروالمللـی بینحکومتونهادگراییمورددرملی،امنیتمینأتدرعلمیمفاهیموهنجارها

.استگردیدهجدیدنیسرزمیوغیرسرزمینیفراملیمناطقاجتماعیساختمورد

:باشند که شامل موارد زیر استانگاران داري مفروضات اساسی میسازه

.دارندهاواقعیتساختدرکنندهتعییننقشیماباورهاي.1
اسـت ايحـوزه بلکهنیست،مشخصیومعینچیزسیاسیواجتماعیدنیاي.2

.استاجتماعیساختفرایندمحصولنوعی–ذهنیبینذاتاً
آنازمـا دریافـت ودركازمسـتقل عینـی اجتماعی–سیاسیواقعیتهیچ.3

نداردوجوداجتماعیفعالیتازمستقلاجتماعیِحوزههیچ-نداردوجودتواقعی.
نقشماديعواملاندازهبهبایدهمماديغیرعواملبرايالمللبینروابطدر.4

.شدقائل
بـین دركاهمیـت برتأکیددتوانیمنپوزیتوتیسمانگاران،سازهاکثردیدگاهاز.5
).1،51:1385هاي(بپذیردرااالذهانی

دارد؛وجـود منفردناظرانزبانوذهنازمستقلجهان)1:معتقد است2ونتالکساندر
قابـل مسـتقیما جهـان ایـن اگـر حتـی )3دارنـد؛ اشارهجهاناینبهنوعاًعلمیهاينظریه)2

اجتماعیوانواعطبیعیانواعمیانتفاوتبهقائلحالعیندرونتآنبرعالوه. نباشدمشاهده
اعتقـادات بـه بیشـتري وابستگی) 2ترند؛خاصمکانیوزمانینظرازاجتماعیانواع)1. است

ونـت، نظراز.  اندانسانیهايرویهبهوابستهبیشتراجتماعیانواعآنضمن) 3دارند،کنشگران
هافاکتترینبنیاديکهمعنااینبههستند،5گرامادينولیبرالیسمو4گرایی، نو واقع3گراییواقع

قـرار گرایـان معنـا برابـر و درداننـد میمادينیروهايسازماندهیوسرشتراجامعهمورددر

١- Hay
٢- Alexandra Wentworth
٣- Realism
٤- The New Realism
٥ - Neoliberalism oriented material
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معنـاي بهکهدانند،میاجتماعیآگاهیساختاروسرشتراهافاکتترینبنیاديکهگیرند،می
ـ ماديهايتوانمندياینکهوجودباونت،باوربه. هاستتوشناخهاانگارهتوزیع دارنـد، تاهمی

ناشیبدبینانهتصویرجايو بهاندیشیدساختارمفهوممورددرترفرهنگیشکلیبهتوان میاما
ایـن از. رسـید تغییربرايجدیدامکاناتبه،ساختارفرهنگیعدببرتاکیدباقدرت،برتمرکزاز

بـه وکننـد مـی عملماديمنابعبسترعنوانبهکهمشترکند،شناختیهاياختارساینمنظر،
).325-1386:326ونت،(دهند میانسانیکنشبرايراالزممعنايهاآن

بـراي راهـی . دهـد مـی دسـت بـه هویـت سیاستازتفسیري خاصانگاري،سازهمکتب
،مـذهب جنسـیت، نـژاد، قومیـت، ،گرایـی ملتچگونهکه،کندمیپیشنهادمسئلهاینشناخت

جهان سیاستتفسیردریکبهیکذهنی یا کارگزارانبیناهايهمبستگیسایرومایگیجنس
وهـا جنبـه چـه شـوند، مـی سـاخته ها هویتچگونهاینکهدرك. دارندنقشیا همان ساختارها

برنامهازمهمیبخشازندسمیرایکدیگرهاآنچگونهواستهمراههاآنبازتولیدباهاییرویه
).475:1386لینکلیتر،(دهد میتشکیلرابرسازيمکتبپژوهش

نتیجه گیري-2-2-4

معمـوالً راخـود مطالعهموردموضوعواهمیتتاریخوجامعهدرافرادنقشبهاولگروه
نقشیاجامعهربحاکمقوانینوساختارهابهدومدستهکهحالیدر؛دهدمیقرارفرهمندافراد

نظریهسهکارگزار/ساختارمسئلهخصوصدرکلی،طوربه؛کندمیاستنادآنامثالوهارسانه
بـه دومنظریـه دارد؛توجهکارگزاربهنسبتساختارتاهمیوتاولویبهاولنظریه. داردوجود
سـاختار نگاريانهادوگبرداردسعیسومگروهامااست؛معتقدساختاربهنسبتکارگزارتاولوی

جـاي نخستدستهدرساختارگرایان. کندبررسیراهاآنجانبهدورابطهوآیدفائقکارگزارو
وشـود  میظاهرندرتبهرهبراننقشانقالب،ساختاريهاينظریهدرمثال،طوربه. گیرندمی
تلقـی تـاریخ لوحـان هسـاد -گلدسـتون جکتعبیربه-هاآنگیرد،میقراراشارهموردهماگر
بهـره مـورد اقتصاديوسیاسیاجتماعی،نیروهايتوسطنیاتشانوجهبهتریندرکهشوندمی

).1388:451حقیقت،(گیردمیقراربرداري

وفراینـدها حوادث،کهاستآنپیدرودهدمیساختاربهرابرتريساختارگرادیدگاه
سیاسـی واجتمـاعی سـاختارهاي عملکـرد حسببررامشاهدهقابلسیاسیواجتماعینتایج

درمعمولهايشیوه. کندتبیین-شوندمیتلقیهاآنحاملتنهابازیگرانکه-نشدنیمشاهده
تـرجیح عـوض دروکننـد مـی عمـل واقعـی انسانیکارگزارانازدوراياندازهتاساختارگرایی

راهاآنکهاستآنبرگمانکهبپردازند،ساختارهاییدربازیگرانکردنايزمینهبهدهند،می
واسـت علتـی تکوسادهدیدگاهاین. دارندقرارتصوراتشانازخارجعموماًوکنندمیمحدود
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صـور تمـام وجبرگرایـی بـا سـاختارگرایی پیونـد . بینـد مـی محـدود ساختارتوسطراکارگزار
سـوي بهراتغییرفرایندهايویژهبهسیاسیواجتماعیفرایندهايکهدیدگاهی–گراییغایت

کـه جـا آن، ازدهـد میشکلراآنضعفنقطه-بیندمیتکاملحالدرتاریخیغاییوضعیت
ونیکهايارادهبینتوانند،نمیعملدروگیرندمینادیدهراافرادمستقلنقشساختارگرایان

کـارگزاري واجتمـاعی نهادهـاي بر-ساختارگراییبرابردر–گراییارادهشوند،قائلتفاوتبد
).451:همان(استکردهپیداتمرکزانسانی

هاساختواقعیتأثیرتوانندنمیودارندعلتیتکوسادهدیدگاهینیزگرایانارادهالبته
هـاي ناکارآمـدي بـه توجـه بـا یـابی سـاخت نظریهدرگیدنزآنتونی. دریابندانسانیارادهبررا

اينظریـه وآیدفائقکارگزار/ساختارانگاريدوگانهبراستدرصددفوقریهنظدوشناسانهروش
دروهسـتند انسـان کـارگزاري ساختهاجتماعیساختارهايوي،دیدگاهاز. کندارائهترجامع
بینتعادلیکهمسئلهایناصلرسد مینظربه. هستندنیزساختاینوسیلهوابزارحال،عین

حـال، عیندر؛رسدمینظربهمعقولامريشود،ایجادبایدگراییارادهوساختارگرایینظریه
گیـدنز دیـدگاه از»سـاخت «مثـال طوربه. گرددمنجرگوییکلیبهنبایدبینابینیهاينظریه

جمـع گراییاختیاروگراییارادهباراحتیبهتواند میکهايگونهبه؛کندمیپیداجدیدتعریفی
وکارگزارنقشدادنآشتیبهايگونهبهگیدنزمانندنیزسکاربانتقاديگراییعواقنظریهشود،

پـیش ازهـاي محیطبارابطهدرتنهاانسانیکارگزارهرنظریه،ایناساسبر. داردنظرساختار
طـور بهرانتایجساختارهادیگر،طرفازولییابد؛میمعناشدهساختمندعمیقاًوگرفتهشکل

. سـازند مـی مشـخص راراهبردهـا وهاانتخاببالقوهدامنهتنهابلکه؛کنندمینتعیینممستقی
انسـان اختیـار ) کنندهتحدیدهو(کننده تهدیدطرفیکازاجتماعی،وفیزیکیمحدودیتهاي

دسـت توانندمیگرانکنشپس. باشندمینیزاوبرايفرصتمستلزمدیگر،طرفازوهستند؛
).450: 1388حقیقت،(دهندتغییرراساختارهایجزیطوربهکم

نظریات مدیریت -2-3

مدیریتعاممعناي-2-2-1

ومهـم نقـش اخیـر، هـاي درسـال توسـعه ارکـان تـرین عمدهازیکیعنوانبهمدیریت
زندگیدروبشرهايدرفعالیتنتیجتاًوداشتهازکشورهابسیاريملیدرسرنوشتراايگسترده

دارايتـاریخی، لحـاظ بـه مادرکشورمدیریت،دانش. استکردهایفارابسزاییمسهاجتماعی
درمدیریتیاصولکارگیريبهازراارزشمنديتجارباسالم،تعالیمواستطوالنیسابقهیک

مسـئول ،هـا انسـازم انـواع دروسـطوح درهمهمدیران،تمام.استآوردهفراهمگذشتهقرون
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باشـند، داشتهگروهدراهدافرامشارکتبهترینبتوانندافرادتاستند،هشرایطینمودنفراهم
عوامـل ازکـاملی دركکـه دهنـد، انجـام خـوبی بهراخودوظایفتوانندمیهنگامیمدیران،
تـأثیر درعملکردشـان کهو اخالقیسیاسیاجتماعی،تکنولوژي،اقتصادي،نظیرعواملبیرونی،

سـاده امااست،آسانمدیریت). 23:1377نصرآبادي،ورحمانی(باشندداشتهراخواهد گذاشت
جهـت درافـراد هـدایت باشند،داشتهآگاهیهاانانسبررفتارحاکمبرقوانیناگرمدیران. نیست
بـه منـوط اودرآوردنحرکـت بهورهبريکهاستموجوديانسان. نیستمشکلیکاراهداف

بشـر . اسـت ضـروري بسـیار اوکـردن هـدایت وانسـان شـناخت لذا. استاوازدقیقشناخت
نیازمنـد مدیریتورهبريبهوبالقوهاستعدادهايوهاتواناییسريیکداراياست،موجودي

.است

مردمبرحکومتورهبريدربارهغیراسالمیواسالمیبزرگاندیشمندانتاریخ،درطول
انـد، قرارداداهتحقیقوبررسیموردگوناگوندرابعادرامدیریتموضوعخویشسهمبههرکدام

اسـت، بـوده مطـرح دورگذشتهازامورسرپرستیورهبريدغدغهومشغولیدلجهتایناز
شـیوه بـه اگرمدیریت. استدرگیرمدیریتومسئولیتبامعاصردوراندرهرکسکهطوريبه

افـراد ازبسـیاري . اسـت ترقطعیموفقیتوکمترمشکالتپرثمر،تهافعالیپذیرد،انجامدرست
ومعضـل کـه درحـالی اسـت، مـادي منـابع کمبودجامعهاساسیمشکل،کنندمیفکرامروزه
ها سازمانترینضعیفصحیحمدیریت.منابعدرکمبودنهاستمدیریتشیوهدرجامعهمشکل

).37:همان(اندازدمیاضمحاللونابوديورطهدرراقوييهاانسازمغلط،مدیریتوقويرا

اسـت، روبـه روآنبـا سازمانیهردرمدیرکهرادشواريوضعبتوانیم،اینکهمنظوربه
است،روبهروآنباسازمانهردرکهمشخصاتیمورددرکلیطوربه. استالزم،کنیممجسم
انسـان اجتمـاعی حیـات ازاییجلوههاانسازمامروزه). 1353:8مقدس،(کنیمبیانرامطالبی

مرزهـاي بـا وآگاهانـه همـاهنگی بـا کـه انسانیعقلهايساختهاینتحوالتوساختار. است
قرارکنکاشوبحثموردگوناگونزوایايازحاضرعصردر،کنندمیدنبالرااهدافیمشخص،

عرضـه سـازمان کـه هـدفی یامحصولبهتوجهبدونمشخصاتاین). 9:1379باله،(گیرند می
یاهدفسازمانی،هرکنندهمشخصعاملاولیندارد،وجودهاانسازمکلیهدرتقریباً،کنندمی

بـدون سـازمانی اگـر . باشدداشتهوجودهدفبدونسازمانیداردامکانآیا.استآنهايهدف
نیـز سـازمان دیگـر طرفازوگردیدنخواهدعایدایینتیجهوقتاتالفبجزمسلماًباشد،هدف

وسیلهبهمگربود،نخواهدپذیرامکانسازمانهدفاجراي). 1353:8مقدس،(ماند معنا مییب
ایـن درداد،انجامنفریکبوسیلهراآنبتوانکهباشد،طوريعملاجراياگرومردمازگروهی
).9:همان(نخواهد گردید تشکیلسازمانیهدف،آنرسانیدنانجامبرايصورت
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مختلـف افـراد تـالش طریقاز،شودمیزمانساهدفاجرايبهمنتهیکهعملیجریان
ونظارتمسئولوبودهبیشتراختیاراتدارايتعداديجریاناتایندر. گرددمیمنتجسازمان
باعـث دارد،وجودافرادهايمسئولیتمیزاندرکهتفاوتیهمینهستند،دیگراناعمالکنترل

).9:همان(دبیاوروجودبهسازماندررامراتبسلسلسهکهشود می

هاي شخصیتی رهبريویژگی-2-2-2

به مدیریت گمارده می شوند شخصیهايویژگیاساسبر: شخصیتیویژگی- 1
.شودمیمنصوبجاییدررهبريبهکاريانجامدرتواناییداشتنو بر اساس

شـود، مـی منصـوب رهبريبهکردارشورفتاراساسبر: رفتاريهايویژگی- 2
.شودمیگماشتهرهبريبهاعضاءدیگراعتمادوسابقهحسنبهکسی

بـه خـاص کـاري انجـام برايمکانیوزمانیشرایطبهبناکهکسی: اقتضایی- 3
.شودمیگماردهرهبري

.شودمیبرگزیدهرهبريبهخاصموقعیتاساسبر: موقعیتی- 4

انجـام مسـتمر وآگاهانهصورتبهکهعملی،کردتعریفتوانمیاینگونهنیزرامدیریت
راهدرکمـک جهـت کـه اسـت، افراديدارايسازمانیهر،دهدمیشکلسازمانبهوشود می

دیگرانازبیشمدیرانایننامد،میراافراداین. پذیرندمیراهاییمسئولیتاهداف،اینتامین
همواجـ شکسـت بـا سازماناحتماالً،بخشاثرمدیریتیکوجودبدونولی،آیندمیچشمبه

درنمایند،نفوذاعمالکارکناننگرشبروکنندمیتعیینراحرکتآهنگمدیرانشد،خواهد
انجـام فرایندمعنايبهمدیریت).5: 1385اعرابی،(دارندوجودجاهمهدرهاانسازمکهدنیاي
وبخشـی اثـر -فراینـد اصـطالح چند. استدیگرانوسیلهبهکارآمدوبخشیاثرطوربهکارها

ازبسـیاري واقعـی دنیـاي در).19: 1385،پـی (شودمیتلقیمهممدیریتبحثدراراییک
راآنـان مدیریتوهستندگذارتأثیردارند،کاربردافرادرفتارشرحبرايشخصیتیهايخصلت

کلیـد مربوطهتوانمنديواضطراريشرایطریزيبرنامه). 272:همان(دهد میقرارتأثیرتحت
ازانتقـال بـراي پاسـخگو هـاي واحدساختندرمدیرتوانهمانواقعدرموفقبحرانمدیریت
شـرایطی دروبودهمجهزمقاماتکهاست،موقعیتیدربحرانی،شیوهبهعاديعملکردشرایط

). 1379:76تاجیک،(دهندتطبیقمحیطیهايضرورتتمامیباتواندمیکه
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هـا آنمـدیریت تفـاوت دررانهادهـا شکسـت وموفقیـت علـت صاحبنظرانازبسیاري
1،1964دراکـر (استآنمدیریتسازمان،هربخشحیاتعضودراکر،پیتراعتقادبه. دانندمی

اسـت، معتقدوداندمیانسانیفعالیتزمینهمهمترینرامدیریتکینیتر،هارولد.)351-354:
وریـزي طـرح رامحیطـی کـه سـت، اایـن هامحیطهمهدروسطوحتمامدراصلیوظیفهکه

تعیـین اهـداف بهوکنندکاریکدیگرباگروهیصورتبهبتوانندآندراعضاتاکنند،نگهداري
).2،1988:4کینتنر(یابنددستشده

دافرارفتارتبییندرشخصیتیویژگیپنج-2-2-3

یـا اسـت، درونینیرويکنترلتحتکهبداند،وبتواندبایدمدیریک: کنترلیخود: الف
تعصبحساببهراعلتوشودمیدیگرانسرزنشموجبوي،عملکردضعیفارزیابیبیرونی،

.گذارندمیست،هاآنکنترلازخارجکهحوادثییاهمکارانشیااو

وعاطفیکمتروعملگراشخصیتاست،ماکیاولیهاياندیشهازثرأمت: گريماکیاولی: ب
کـار بـه اسـت، مـوثر وسـیله اگر"شعارکند،توجیحراوسیله،تواندیمهدفکهاینبهمعتقد
.استهاماکیاولیستدیدگاهبیانگرخوبیبه"ببرید

،کنـد مـی فرقهمباخودشانبهنسبتمردمعالقهعدمیاعالقهمیزان: نفسعزت: ج
توانـایی کـه رنـد باواینبردارند،باالنفسعزتکهکسانی،گویندمینفسعزتراویژگیاین
بیشتريریسکازافراداینباشند،برخوردارموفقیتازتوانندمیودارندراامورانجامبرايالزم

.هستندمتنوعیومتعدديهايشغلپذیرشخواهانودارنددیگرانازشغلپذیرشبهنسبت

وعیتیمـوق عوامـل بـه نسـبت رفتارشـان تعدیلجهتدرافرادتوانایی: پذیريسازش: د
مختلـف شـریط بـا راخـود سـرعت بـه قادرنددارند،باالییناپذیريسازشکهافراديخارجی
.دهندوفقآنباراراخودوساختهمنطبق

ایـن اثـر دهنـده نشـان آنازاجتنـاب یـا پذیريخطربهگرایش: پذیريخطرمیزان: ه
).275-273: 1385پی،(استافرادگیريتصمیمبرايالزمزمانمدتبرویژگی

١- Drucker

٢ -Kreitner
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داناییمدیریت-2-2-4

هـاي دغدغـه ازآننشـر وپخـش وسازماندروندرهاداناییآزادمبادلهفرایندتسهیل
تـالش روشـن، ومثبـت اهـداف اتخـاذ باداناییمدیریت). :138251ابیلی،(استسازمانمهم

دستاوردهاي. داردمیمولمعسازمانبرونودرونازاعمداناییمنابعشناساییدررامستمري
دانـایی، مـدیر عنـوان بـه خـود انسانیسرمایهبترینمجرّوداناترینانتخاببادانایی،مدیریت
کارکسبراهبردباآنسازيیکپارچهوسازمانداناییراهبردتدوینبهرااجراییعالیمدیران

کننـد  مـی بـازي راتفـاهم وگـو گفتراهداناییمدیریتاندیشهوفرهنگترویجباوداردمیوا
.)52: همان(

افرادبینارتباطات-2-2-5

طریـق ازوسـیله بدانکوشند،میافرادکهفرایندي:کنندمیتعریفاینگونهراطاتاارتب
ایجـاب ارتباطـات کـاربردي تعریـف یابند،دستمشترکیدركبهنمادینهايپیامانتقالنقل
-2. شـوند مـی افـراد وجـود مسـتلزم ارتباطـات -1: کنیـد هتوجاصلینکتهسهبهکهکندمی

کننـد، برقرارارتباطیکدیگرباافراداینکهبرايیعنیگردد،میمشتركدركمستلزمارتباطات
جنبهارتباطات-3.باشندرسیدهنظرتوافقبه،برندمیکاربهکهواصالحاتیمفاهیمدربارهباید

کـه ،باشـد مـی عقایديدهندهنشانیانماینگرکهاست..... هاشارصورتبهیعنیدارد،نمادي
هـا، هـدف مینأتـ وتعیـین راهدرتوانندمیمدیران.)1379:903،استونر(شوندبدلوردباید

یکـی از  مناسـب بـا دیگـر اعضـاء    ارتبـاط ).7:همـان (دهنـد یـاري نحوبهترینبهراها سازمان
).650: 1378،زرابین(هاي برگزیده رهبري است ویژگی

مدیریتنقشوانسانیروابطاهمیت-2-2-6

هسـتند، طرفـه دومسیرهاکهآیدمیدراجرابهروابطیدرمدیریت- 1
.گذاردمیاثردیگريبرآنانازیکهر

جـانبی یـا اییحاشیهاثراتکهآیدمیدراجرابهروابطیدرمدیریت- 2
.بینجامدبهترنتایجبهاستکنمماثراتاینگذارد،میاثرهمدیگرانبرآن

). 10:همـان (کنند میبرقراررابطهچندینهمزمانصورتبهمدیران- 3
).11: همان(استمطلوباهدافبهرسیدنمدیریتدرییآکارمعانیازیکی

:نخسـت دارد،زیـادي اهمیـت مدیرانبرايبخشاثرارتباطاتوجودعمدهدلیلسهبه
مسـیر یـک ارتبـاط کنتـرل، وافرادهدایت, سازماندهیریزي،نامهبرمدیریت،یندهايفرآبراي

تـدوین درصـدد سـازمان، دردیگـران باارتباطمجرايازمدیراناست،شدهشناختهومتداول
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ریـزي، طـرح واختیـار تفویضشیوهدربارهدیگرانباکردنصحبتطریقازوآیندمیبربرنامه
.شوندمیدیگرانارتقايموجبانگیزشیهايبرنامهدایجابامدیران،کنندمیسازماندهی

همـه ازتـا ،سـازد مـی قـادر رامدیران،بخشاثرارتباطاتایجاددرمهارتداشتن: دوم
.کننداستفادهسازمانفرهنگیچنددنیايدرموجوداستعدادهاي

رفصـ آنبـا مـدیر وقـت بیشـتر اتفاق،حسببرکهاست،فعالیتنوعیارتباطات:سوم
کنـد ریـزي برنامـه وبیندیشدوبنشیندخودمیزپشتمدیري،داردامکانندرتبهشود ومی

).902-1379:901،استونر(

جریـان دردارد،فـرد بـه منحصـر شخصیتیانسانهر: دیگرانباارتباطدرگیريجهت
نحـوه در.)123: 1387،دهقـان (دهنـد مـی بـروز اییویژهخصوصیاتدیگرانباپیوندبرقراري
:همان(شوندمیتقسیمغیرمستقمومسقیمبسته،باز،گیريجهتبهافرادخصوصیاتارتباط
125.(

درارتباطاتمدیریت-2-2-7

باهمانگونهوشناختراپیامگیرندهیادگیريمکانیزمبایدافراددرنفوذبراي- 1
.برقرارکردارتباطاو

.هستندبصريیاتصویرييهاانانسافرادازبعضی- 2
.هستند) شنیداري(سامعیافرادازبعضی- 3
.هستندارقامییاآماريافرادازبعضی- 4
و و دیگـر مقاصـد  آرامـش -اضـطراب -اعتمـاد -اشتیاقتوانمیصداازطریق- 5

.القاءکردپیامدرگیرندهراحاالت
و رحمـــانی(اســـتطرفـــهیـــکارتبـــاطازمفیـــدترطـــرفدوارتبـــاط- 6

).40:1377نصرآبادي،

.کردتوجهزیرنکاتبهبایدتباطاتاردر-
.کنیداستفادهمفاهیمانتقالدردقیقروشنهايواژهوسادهجمالتاز- 1
.نزنیدفریادنکنید،زیادصحبتنکنید،گوییکلی- 2
.کنیدرادركپیامگیرنده) وجسمیروحی(وضعیت- 3
.نکنیدبیانموضوعازآمیز و خارجتعصببیهوده،سخنان- 4
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:موثرارتباطاتمدیریتبرايدستورالعمل-
.ارتباطاتفرآیندبهورودازقبلخودبرايعقیدهومفهومتشریح- 1
.ارتباطهدفواز مقصوددقیقبررسی- 2
.کنیدمشورتدیگرانباارتباطاتریزيبرنامهدر- 3
).50:همان(باشدمیپیگیرينیازمندثرموارتباط- 4

فرایندهاي مدیریت-2-2-8

ورهبـري سـازماندهی، ریـزي، برنامه: یریت باید انجام داد شاملچهار فرایندي که در مد
.هستندمدیریکاصلیوظیفهچهارها این.کنترل می باشد

فراینـد یـک رامـدیریت کارهـا، دادنانجـام برايمنظمشیوهاز: استعبارتفرایند-1
اسـتعداد مهارت،زانمیازصرفنظرمدیران،همهکه،کنیممیتأکیدنکتهاینبرزیرانامیم،می

کـه رامشخصـی کارهـاي یـا هايتفعالینظر،موردهايهدفبهرسیدنبرايخود،توانایییا
.دهندانجامدارند،همباتعاملمیامتقابلرابطه

نظـر مـورد اقـدامات وهـا هدفدربارهقبلازمدیرکهاستمعنیبدین: ریزيبرنامه-2
نـوعی اسـاس بـر ومنطبـق یـا وبرنامهروش،یکاساسبررادخواقداماتوکارها،اندیشیده

بـراي شـود، تمـد بلنـد هـاي هدفدارايسازمانکهشودمیباعثبرنامه،دهدمیقرارهواس
رهنموديیعنیبرنامه،اینازگذشته،کندمیاتخاذراهارویهبهترینهاهدفاینبهیابیدست

آنوکندمیتامینراخودنیازموردمنابعاهدافشبهدنرسیبرايسازمان-الف: اساسبرکه
کـه زنندمیاقداماتیبهدستسازماناعضاي-ب. کندمیخرجهایشهدفبهرسیدنبرايرا
ونظـارت طبـق بـر بایـد اهـداف بهرسیدنراهدرپیشرفت-ج.باشدمنطبقسازماناهدافبا

.پذیریدصورتسازمانکنترل
بـه اعضـا، بـین منـابع وسازمانیاختیارات،کارهاتخصیصوتنظیمیندفرآ: سازماندهی

گونـاگون هايهدفکهاستبدیهی. یابنددستسازمانهايهدفبهبتوانندهاآنکهاییگونه
درانگیـزه ایجـاد ونفـوذ اعمـال راهنمـایی، مسـتلزم رهبري. داردگوناگونساختارهايبهنیاز

ـ در. دهنـد انجامرانظرموردکارهايهاآنکهیایگونهبهاست،کارکنان رهبـري هـاي تفعالی
روابطـی . کننـد میهمکاريآنانباکهراافرادياست،برخوردارزیاديتاهمیازانسانیروابط
بـه تـا نمایـد، تشـویق رانظرموردافرادکوشد،میرهبريهنگامبهمدیر.نمایندبرقرارنیکوتر
بـه مناسـب، جـوي ایجـاد طریـق ازمـدیر ،برآیندآیندهبهدستیابیدرصددوبپیوندددیگران

).7: 1385، اعرابی(بکنندراخودسعینهایتکهکندمیکمککارکنان
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مدیریتشیوهچهار-2-2-9

اسـتفاده مـدیریتی، اصـلی هـاي شـیوه باهاروشاینازترکیبیازکارآمد،مدیرانکلیه
.کندمیتغییرکارمندان،خاصشرایطباعواطفازها،نیبهبستهآنکهکنند می

1 -تواناییازمدیرآید،برمیدیکتاتوريلغتازکهطورهماندیکتاتوريتمدیری
انجامطریقبدینراکاراین«: گویدمیاو. کندمیاستفادهاوضاعکنترلبرايخودشخصی

انجـام ترتیببدینبایدکارکنیدمیکارجااینشمااگر....و گفتمطورياینمندهید،
:الـف . یـاخیر اسـت مؤثردیکتاتوريمدیریتشیوهآیاکهکندمیمشخصعاملدو».شود

.استمدیریتتحتکهکسی: ب) حالشرایط(اوضاع
. اسـت قانونکتابيوسیلهبهمدیریتروش،این: مقرراتیوخشکمدیریت- 2
تنهـا . اسـت خاصـی آهنـگ ونظمنیازمندشرکت،یکسیاستدرقانونکتابازاستفاده
.شوندقانونفدايبایدچیزهمهواستمهمسازماندرقانوناجراي

ياجـازه کسیهرکهنیستمعنابدینتمدیرینوعاین: دموکراتیکمدیریت- 3
مـدیریتی تصـمیم هـا آنکهدهیممیاجازهوقتییا. داردراروشآندررأيونظراظهار

نوعاین،گفتتوانمی. کنیممیاعمالرادموکراتیکمدیریتکهنیستمعنابدینبگیرند،
.استهاگیريتصمیمدردیگرانبامشورتپایهبرمدیریت
تمـام تـوانیم میاست،حاضرحالدرمدیریتيشیوهبهترین: فرديمدیریت- 4

وتـک بـه تـک خـوب هايمدیریتتمامزیرابنامیم،فرديمدیریتراخوبهايیتمدیرّ
تشخصـی حدودبهکنیممیاستفادهفرديتمدیریعبارتازوقتی. هستندفردبهمربوط

هـاي خصیصـه از. هسـتند فـردي هايویژگیاصطالحبهکهحدودي؛کنیممیاشارهافراد
هـاي  نظریـه ،1390،یارمدیرسایت(کنیممیاستفادهکارپسرفتیاپیشرفتبرايفردي

.)مدیریت

اثربخشمدیریت-2-2-10

.هاستنقشمهمترینشماردرروشنیبهمدیرنقش- 1
.استدیگرانبههیتوجبی) مدیران(کجرويتعلّترینشایع- 2
.اوستزیردستانسانینیرويمدیرمنابعترینارزشبا- 3
.داردبدنبالگیريتصمیمدرراکارکنانپذیرشگیريدرتصمیممشارکت- 4
ییکـارآ افـزایش خـدمت، تـرك کـار، ازیبـت غکـاهش باعثشغلیرضایت- 5
.شدخواهددرکارکنانحوادثوکاهش
.شدخواهدریتمدیکاراییافزایشباعثافرادبامدیرنزدیکارتباط- 6
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.استکارکنانباانسانیارتباطایجادمهارتمدیرقدرتمهمترین- 7
ــدیریت- 8 ــیمـ ــهیعنـ ــورتبـ ــیصـ ــتگروهـ ــردنحرکـ ــانی(کـ و رحمـ

).70:1377نصرآبادي،

مدیریتدرقاطعیت-2-2-11

ـ بـا راجویانـه سلطهرفتارگرفت،اشتباهتجاوزوپرخاشگريبانبایدراتقاطعی تقاطعی
شـما اینکهنهشماستتانسانیدادننشانوتجربهکردنعمیقتقاطعیهدفنگیرید،اشتباه

.جوکندسلطهفردیکبهتبدیلرا

.شودمیردفدرقاطعیتعدمسببکهعواملی

.تبحرکموتجربه، کمدانش- 1
.خاصمسئلهبهباورعدمورفتارينقص- 2
.خجالتیوترسوشخصیتنادرست،هايایده- 3
.ضعفنقطهداشتنوافرادهمهداشتننگهراضی- 4

ازعبارتنداستاساسیمهارتپنجشاملدرکارداشتنتقاطعی:

هـاي شـیوه وفهـد دقیـق شـناخت جهـت دردرستتفکر: يجدیابیجهت- 1
.اهدافبهحصولجهتعملیات،درست

تجربـه ومهـارت داشـتن بـاال، تمرکـز قدرتونظمداشتن: کارانجامتوانایی- 2
.کافی

درانجـام نامناسـب عـاطفی هايواکنشکارازناشیترسواضطرابکنترل- 3
.شودمیکارتخریبباعثکار

کنـاره کـار ازدیگـران بـا ارکـ خاطره بافراداغلب: کاردرخوبانسانیروابط- 4
).73:همان(شوندمیاخراجیاگیرندمی

مدیریتدرانضباط-2-2-12

هدفچندیایکمینأتبراياجزاازايمجموعههماهنگیوهمکاري: استعبارتنظم
).75: همان(باشداجزاتوحدازناشیهدفاینرسیدنکهنحويبهواقعی،

ریتمدیدرریزيبرنامه-2-2-13
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بهاقدامسپس)ریزيبرنامهفکرقسمت(ریختراآنطرحبایدابتداهرکاريانجامبراي
.کردریزيبرنامهبایدايبرنامههردرموفقیتبراي)ریزيبرنامهعملیقسمت(نمودهعمل

سازماندروريبهرهاهداف-2-2-14

هزینه،کاهش-3فراداگزینششرایطبهبود-2کاردرمحیطزندگیتکیفیبهبود-1
ازنیـروي بهینهاستفادهوکارمحیطدرترصمیمانههمکاري-4ایمنیبهبودکیفیت،بهبود

).85:1377،نصرآباديو رحمانی(انسانی

مدیریتدرگیريتصمیم-2-2-15

گیـري تصمیمشیوه،سازدمیمتمایزکارآمدغیرمدیریکازراقموفّمدیریککهآنچه
دانشـمندان ازیکـی . استسازماناهدافدقیقشناختدرگروگیريامرتصمیماین. استهاآن

بـا  متـرادف رامـدیریت وگیـري تصـمیم رامدیروظیفهمهمترین، سایموننامبهمدیریت،علم
بدسـت بـراي منابع،انتقالبرايمنابع،تخصیصبرايگیريتصمیم. استدانستهگیريتصمیم
میـان ازحـل راهیـک انتخـاب جهـت پـاداش، وتنبیـه بـراي خـاص، موضوعحذفیاآوردن
.باشدزیرهايخصیصهدارايبایدگیريتصمیمدرستشیوه. استمتفاوتهايگزینه

مسئلهبابرخورد- 1
مسئلهو ادراكاحساس- 2
).90:همان(اطالعاتآوريجمع- 3

اسالمنظرازمدیریتاخالقیاصول- 16- 2- 2
گرایشیااخالقیفطرتاست،قائلانسانبرايماسالمبیندینکهفطريابعادازیکی

ومنافعازمستقلکهاست،شروخیرمیانتمییزفطريبعداینرسالت. استاخالقیخیربه
نبایـد ستموظلم. کردپرهیزدروغازوگفتراستباید. کندمیحکمنیزشخصیماديمضار
همچـون کـه اسـت رسولیفطري،بعداین،شکستنبایدراپیمانوعهد. بودوفاداربایدکرد،

. استصادقوامین) هنريفطرتعلمی،فطرتزیستی،فطرت(درونیرسوالندیگرودیگران
آوردمـی براعتراضفریادکند،سرپیچیاوفرمانازاگروکند میحکمحقبهخداوندجانباز
افـق اسـالم، دسـتورات اساسبرمدیریتدرکهشود میمالحظه). 5: 1359،اییقمشهالهی(

ـ آنـان، ماديمنافعنهاست،کارکنانسعادتوکمال،مدیرهدف.استمتفاوتدید بایـد هالبتّ
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گهربـار کتـاب البالغهنهج). 286: 1384،رضاییان(نیستندالجمعمانعهدواینکهداشت،توجه
حضرتفرامیناز.باشدمیمدیریتهنرتقویتجهتارشادهاازعظیمیمنبع) ع(علیحضرت

:گرفتتوانمیراذیلنتایج) ع(علی

.دهددخالترافردييهاهوس، اموردراجراينبایدمدیر- 1
قـانون مقابـل درراهمگـان وکنـد رعایـت راعـدالت بایدحالهمهدرمدیر- 2
.بداندیکسان

.باشدنظرموردخداوند،سازماناموردرانجام- 3
نواقصوعیوبکهکندسعیوپنداردخودخانوادهچونراسازمانبایدمدیر- 4

.بیابدراآناصالحراهوکردهتحلیلوتجزیهمدیریتحیطهدرراموجود
بـه اعلـی و در حدبدارددوستراو شرافتخودوظیفهموقعیت،بایدکارمند- 5

.بگذاردارزشآن
ــتدر- 6 ــتخدامرعای ــاناس ــغل،داوطلب ــتش ــتريدق ــودبیش ــانی(ش ورحم

).123: 1377،نصرآبادي
غالـب موانـع ومشکالتبرتوانندمیکارآمدوصحیحمدیریتبادولتمردانوزمامداران

مقاصـد واهـداف تحقـق بـراي ومطلـوب نحـو بـه حکومتوقدرتهاياهرموابزارازوآیند
درعناصـري بایـد کارآمـد وصـحیح مدیریتیافتنتعینیبراياستبدیهینمایند،وريبهره
و تجربـه ،تخصـص ودانـش : ازعبارتنـد هـا آنتـرین مهـم کـه آیندکاربهعواملیوزندآمیهم

ظهـور بهبراي. ارزیابیونظارت،ریزيبرنامه،امکاناتازوريبهره،بودجهتخصیص،دهیسامان
اهمیـت حائزهاآنازیکهروباشندمیضروريشدهیادعواملهمهکارآمدمدیریتدرآمدن
یکـی امکاناتازصحیحوبجابرداريبهرهشوند،گذاشتهبررسیبهمجزاطوربهیدباوهستند

.شودمیمحسوبکارآمدوتوانمندمدیریتگیريشکلدرموثرعناصروعواملاز

وگیـرد صـورت تسـامحی وقصورچنانچهکهاستايگونهبهعنصروعاملایناهمیت
مقاصـد واهـداف تحقـق مسـیر درامکانـات ازشایستهنحوبهحکومتیکارگزارانوزمامداران
بـه ورودمـی ضـعف ورکـود بـه روآنـان مـدیریت تحـت هـاي حـوزه نکننداستفادهگوناگون
آگـاهی وعمیـق کالمـی در) ع(رضاامامحضرت. رسدمینشدهبینیپیشوالزمهايبازدهی
جلـوگیري ضرورتوزمامدارانوحاکمانتوسطامکاناتازوريبهرهعاملونقشدربارهبخش

ایـن در) ع(رضاامام: فرمایدمیچنینمهمعاملاینازاستفادهدرکوتاهیوغفلتهرگونهاز
حکومـت وقـدرت صـاحبان توسـط راامکانـات ازصـحیح وريبهـره اهمیـت سـو یکازکالم
تشـکیالت درهآمـد فـراهم امکانـات ازاسـتفاده درمسـامحه وقصـور سودیگرازونمایاندمی

بـراي بـزرگ مصـیبت ورنجیکراکشوروجامعهتوسعهورشدوامورپیشبردبرايحکومتی
.شمرندبرمیسیاسیکالنهايمدیریت
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کارآمـد مـدیریت تحقـق برايکهدارد،نظرواقعیتدوبه) ع(امامکالممحتوايومتن
امکانـات ازصـحیح وريبهـره اهمیـت میـزان ونقـش ازتـوان  مـی نه. باشندمیضروريبسیار

بـه آوردمیدنبالبهکهارزشمندينتایجوآثارازوکردپوشیچشمحکومتیوسیعتشکیالت
ازصـحیح وريبهـره درکوتـاهی وقصـور ازناشـی آسـیب وآفاتتوان مینه. گذشتسهولت
.)1390: حاجی(داشتپنهانهادیدهازبالندهوپویاجامعهبرايراامکانات

ناآراميهاانسازم-2-2-17
شود که هستند، سازمان ناآرام نامیده میگستردهتعارضوتضادهایی که داراينسازما
:هاي ذیل استداراي ویژگی

گروهـا بینافقیتعارضهستند،افقینوعازسازمانیتعارضاتبیشتر: افقیتعارض: الف
.دهندمیرويدارند،قرارسطحیکدرسازمانیمراتبسلسلهدراغلبکهواحدهایییا

. کنـد میبروزسازمانیمراتبسلسلهمختلفسطوحدرواحدهابین: عموديتعارض: ب
. دهـد مـی رويمزایـا، وحقوققدرت،کنترلچونمسائلیباارتباطدربیشترتعارضنوعاین

مسـکوت معمـوالً کـه افـراد واقعـی نیازهايوفردازسازمانتوقعاتبینتضادهاترینپیچیده
.دهندمیرويمانده،

روابـط بـر دارد،وجـود سازمانازبیرونکهگروهیمیانخصومت: اجتماعیتعارض:ج
تعـارض افـزایش باعـث توانـد مـی سیاسیواییفرقهاقتصادي،تفاوتهاي. گذاردمیاثرسازمانی

).23-1379:22،زادگانعباس(بشودسازماندرون

مذاکرهايهمهارت-2-2-18
وتجار،سیاستمدارانکهاستاییگیویژیامهارتافراد،ازبسیاريدیدازمذاکرهحرفه

یـا باشـد، داشـته وجوداختیارجاهر). 19: 1385اونسون،(دهندمیقراراستفادهموردرهبران
ایـی ابطـه راگرحتی،گیرندمیقراراستفادهموردمذاکرههايمهارت. باشدگیريتصمیمبهنیاز
).20:همان(باشدهمکاريیارقابتمبنايبرافرادبین
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جلساتبرگزاري- 19- 2- 2
:کردتوجهذیلنکاتبهبایدجلساتبرگزاريدر

-3. شـوند مطرحبایدجلساتدرمسائلینوعچه-2.باشدچگونهبایدشرایط- 1
جلسـات بـر يرتأثیچهبایدبیرونیجو-4.علنیغیریاباشدعلنیصورتبهبایدجلسات
).846: 1384زرجی،( باشدچگونهبایدجلساتبرگزاريامایوساعات-5.بگذارند

جلسهیکوکنترلادارهنحوه- 20- 2- 2
اطـالع هـا آنتـک تـک بـه به صورت مکتوب کارکنانبهقبلروزچندازجلسهموضوع

بـراي جلسـه ازگردهمـایی هـدف درج و تابلودرجلسهموضوعومکانزمان،درج.شودرسانی
افـراد ایـن وظایفجملهازگرددانتخاببایدزمانمدیریکجلسههربرايشود،بیاندیگران
هریککردنصحبتمیزانکنترل-3جلسهصورتثبت-2جلسهزمانکنترل-1: ازعبارتند
یک مدیر براي موفقیـت در یـک سـازمان بایـد بتوانـد تعریفـی دقیـق از        ).870:همان(ازاعضاء

. داشته باشد تا بتواند برنامه و اهداف سازمان را اجرا کند... ان، اصول، عناصر و سازم

کارآمدمدیریت- 21- 2- 2
کـه هسـتند خاصـی نگـرش وفلسـفه دارايموفق،يهاانسازمکالنمدیرانورهبران

. دهـد مینشانبودننتایجدنبالبهوگراییعملباهمراهراشفقتوتخیلازخالقیت،تلفیقی
اسـتقامت وجسـارت بنیـه، انـرژي، ازايآمیزهکهمدیرانیبهتاکردرعایتبایدراصلاهشت

:ازعبارتند،یافتدستهستند

.هستندخودموریتمأوهدفبهمعتقدشدیداًودارجهت،دارهدف: اولاصل

.کندمیایجادموفقیتوپیشرفترابرايبسیارمناسبیجوومحیط: دوماصل

.باشندداشتهعالیدرسطحانگیزشیرکنانکا: سوماصل

سـازمان درسـطح قدرتواختیارمسئولیت،تفویضقدرتواختیارتفویض:چهارماصل
باشدمطلوببسیارسازمانمختلفسطوحدرگیريتصمیماثربخشوکیفیتتاشود میسبب

).99: 1377نصرآبادي،ورحمانی(
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تحقیقنظريچهارچوب-2-3
متقابـل تـأثیر (سـوم رویکـرد ازتحقیقاینبررسیبرايموجود،نظریاتررسیبازپس

هـا  سـاختار کـه گفـت تـوان مـی رویکـرد ایناساسبراست،شدهاستفاده) کارگزاربرساختار
یـر تغیراموجـود سـاختارهاي انـد توانستههاکارگزاروبگذارندتأثیرکارگزاررويبراندتوانسته

.دهند

ایراناسالمیانقالبدرساختارهاوکارگزاراننقشازهایینمونه-2-4
را بـا حـزب وطبقه،گروهچندینبا خود ،هاانقالبازبسیاريمانندایران1357انقالب

دوامچنـدان ائـتالف ایـن پیروزياما ساختمتحدبودندکهنهرژیممخالفکهگوناگونعقاید
منحصررهبرينقشویژه،به، داشتمتمایزيهايویژگیاهاز سایر انقالبایرانانقالب. نیاورد

حکومـت امااندبودهمذهبیایدئولوژيدارايها انقالبازبرخی. داشتندروحانیوني کهفردبه
حکومتامکانهمغیرروحانیوناکثر. بودجدیدايپدیدهاسالمی ایران انقالبازپسروحانیون

بهحکومتکهبودندمعتقدوگرفتندکمدستراکردن، متحکورا در روحانیت، تواناییهمو
).15: 1383کدي،(رسیدنخواهدروحانیون

تقسیممشخصدستهدوبهتوانمیرا56سالآستانهدررژیممخالفیندیگرعبارتبه
ایـن ازکهمخالفینیدومدستهوداشتندوجودهم1343سالازقبلکهآناناولدسته. کرد
تثبیـت ). 24: 1386زیبـاکالم، (گذاشتندوجودعرصهبهپاایرانسیاسیصحنهدربعدبهسال

وسیاسـی شـدن نهادینـه بـا مخـالف، هـاي گـروه حـذف روحـانیون، غلبهبااسالمیجمهوري
آمـدن کـار رويواسـالمی حکومتتکوین). 15: 1،1388اسپوزیتو(بودهمراهانقالباجتماعی
وطرحبرمبتنیکهبوداتفاقیاندازههمانبهحاکمسیاسینیرويعنوانبهافراطیمذهبیون

امامنهامابود،نوشتهاسالمیحکومتتأسیسچگونگیيدربارهقبالًخمینیاماماگرچهنقشه،
چـه بـه امرابتدايدرحکومتیچنینکهدهندتوضیحتوانستندنمیاوهمکاراننهوخمینی

).28: 1378،استمپل(گرددایجادبایدنحو

ایراناسالمیانقالبدرکارگزاران-2-5

١
-Esposito
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سـاختارهاي وکـارگزاران ازمختلفـی انـواع وجودشاهدایراناسالمیانقالبهنگامدر
استبودهچنانساختارهاوکاکرگزارناینارتباط. ایمبودهخارجیوداخلیاجتماعیسیاسی،

درظهورشـان ازپسکهطوريبهدانست؛تارهاساخاینموجدراکارگزارانعملکردتوانمیکه
توانیم میراساختارهااین. افزایندمیاوضاعوخامتبهوگرفتهقرارکارگزارانبامتقابليرابطه

ودینـی -سـنتی سـاخت شـامل داخلـی هايساختار. کنیمتقسیمخارجیوداخلینوعدوبه
اي  گونهبههموارهتاریخطولدراخلیدساختاراینوضعیت. شودمیمدرنشبه-جدیدساخت

کـرده مهیـا خـارجی سـاختارهاي وکارگزاراناثرگذاريوحضوربرايراشرایطکهاستبوده
اسـت داخلیکارگزارعاملباسیاسیاجتماعیتحوالتپویشدراولویتدیگر،عبارتبه. است

داخلـی کـارگزاران یبررسـ بـه نخسـت پـس، . اسـت کـرده ایجـاد راتحوالتوقوعساختارکه
دینی، کارگزاران جدید و مدرن و کـارگزاران چریـک و   -که شامل کارگزاران سنتی. پردازیممی

.می باشد..... فدائی خلق و 

داخلیگزارانرکا-2-5-1

دینی-سنتیکارگزاران-2-5-1-1

طولدرکهاستسنتیهايارزشومناسکدینی،نهادهايوجودشاملایرانيجامعه
وروحـانیون سـاختار، ایـن اصـلی کـارگزاران از. اندگرفتهشکلایراندرسالصدچهاروزاره

سـوم طبقـه وسـنتی کارگزانوران،پیشهتجار،بازاریان،شامل،سنتیمتوسططبقاتاکثریت
وجـود طبقـه ایـن اعضـاي بینکهغیرماديوماديمستحکمروابطبهتوجهبا. اندبودهجامعه
بسیجتوانباالتریندارايطبیعیطوربهتوده،واجتماعینیروهايکیفیوضعیتزنیوداشته
اجتمـاعی ومالیقدرت، نفوذ. اندبودهانقالبیفعالیتوموجودوضعبامخالفتجهتدرمنابع

تـوان مـی رامدرنشبهوجدیديطبقهاعضاييریشهحتیکهاستبودهحديبهطبقهاین
يدسـته سـه بـه انقـالب ازقبـل درانقالبیـون اسـاس، ایـن بـر . ستجتیسنيطبقهایندر

تقسـیم مجاهـدین وفـداییان ها،چریکوحزبیمخالفینسنتی،ومذهبینیروهاي،روحانیون
.ندشدمی

دسـته اول،  . ندشـد مـی تقسـیم دسـته سـه بـه خـود روحـانیون شامل، سنتیکاگزاران
هـا آن. دانسـتند مـی بـد ومـذموم امـري راسیاستدرشرکتکه،بودندغیرسیاسیروحانیون

سیاسـی روحانیوندسته دوم، . کردپیشهتقیهبایدمعصومامامغیبتزماندرکهبودندمعتقد
بـا مـدارا طریـق ازبایـد زمانایندربودندمعتقدکهگلپایگانیاهللاآیتمانندهستند، رومیانه

ازمتشـکل شـوراي بتوانکهبودامیدوار،جامعهدراساسیقانوناجرايبهممارستوحکومت
سیاسـی روحانیوندر نهایت دسته سوم، . ایجادکردراجامعهدراساسیقانونبرناظرروحانیون
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دررااسالمیحکومتوکردسرنگونرافعلیحکومتبایدکهبودندمعتقدها آنبودند،مخالف
ایـن . بودنـد خمینـی اهللاآیتبهوابستگانیاانشاگردروحانیونازقشراین. نمودایجادجامعه
درمختلفـی منـابع دارايگرفتند،دستدرراقدرتسایرین،برغلبهباهمنهایتدرکهگروه
در نهایت بایـد گفتـه   . پردازیممیهاآنبهمختصرطوربهکهبودندخودسیاسیمبارزاتجهت

معطـوف آنبـه نگـاه بیشترینکهدر ایرانسیاسیجامعهکارگزارانترینمهمازشود که یکی
).89: 1388اخترشهر،(استبودهروحانیترود،میآنازانتظاربیشترینواست

انقالبسختوسفتپشتیبانراعلماءایرانیکردگانتحصیل1357انقالبازپیشتا
: 1388اتوزیـان، ک(کـرد پیـدا تغییـر چیزهمهانقالبازقبلزماندرامادانستند،میمشروطه

تـوده واصـلی کـارگزاران عنوانبهخمینیامامپیرواسالمیحکومتطرفدارروحانیون). 165
درمتفاوتکارگزارانوجودسببچهآن. استتأکیدمورد،کارگزارانهمراهانعنوانبهمردم

واسیسیاحزاببهمجهزجدیداجتماعیگروهیکنهوجود،شدمی اسالومشروطهانقالبدو
بـر نظـارت درالهـی حقمدعیومنبعبهمجهزسنتیروحانیونبلکهغیردینیهايایدئولوژي

ملـت منتخـب نماینـدگان ازمتشکلکه نهادترینعالیحتیغیرروحانی،مقاماتهمهعملکرد
. بود

ومشـروطه انقـالب میـان هـاي سـال درایرانکهاستواقعیتاینازناشی،تناقضاین
ها است؛ این دگرگونیکردتجربهراايعمدهاجتماعیواقتصاديهايدگرگونی،سالمیاانقالب
دولـت ایجـاد ،ارتبـاطی وآموزشـی هاينظامگسترش،شدنصنعتیوشهرنشینیروندشامل

پرولتاریايوروشنفکرطبقهویژهبهجدید،طبقاتموقعیتوجایگاهبهبودمتمرکز،دیوانساالر
نیروهـاي وبـازار بورژوازيخردهویژهبهسنتیمتوسططبقاتاهمیتورشماکاهش،صنعتی
یـک ازاقتصـادي -اجتماعیهايدگرگونیکهایناز همهترمهم. باشدمیآنبه متعهدمذهبی

آگاهیدیگرسويازوتضعیفراخود پیروانوقدیمیاربابانمیانارثیپدرهايوابستگی،سو
بـه . کـرد تقویـت راشهريپرولتاریايوروشنفکرطبقهویژهعیتجمجدیدهايبخشطبقاتی

طبقـاتی افقیهايوابستگیبهمکَمکَايفرقهاي،طایفهاي،قبیلهعموديِپیوندهايکوتاهبیان
سیاسـی روحـانیون تنهـا ). 150ـ30: 1386ازغندي،نیزو654: 1385آبراهامیان،(شدتبدیل

هـاي سنتپایهبرجدیدساختارسازيدرسعیوموجودهايساختارنابوديبهچشمبودند که 
راآنکـارگزاران وموجـود هاي سـاختار موقعیـت کـه نـد کردمـی سـعی هاآن. داشتندگذشته

اسـالمی حکومتتشکیلمبنی برجامعهدرراخودنظرموردمشروعیتودهندجلوهنامشروع
جامعـه مختلـف طبقـات ومـردم بیشتربیندرروحانیون.کننداعمالگذشته،سنتيپایهبر

کـارگزاران حقیقـت، در. کننـد همراهخودباراهاآنتوانستندمیوداشتندجامعوکاملنفوذ
. بودندحکمرانیبرايخودمشروعیتیافتندنبالبهانقالب
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انقالبمدرنوجدیدکارگزاران-2-5-1-2

چـپ احزاب. ندشدمیتقسیمراستوچپدستهدوبهکارگزاران جدید و مدرن انقالب
. بودنـد آزادينهضـت وملـی جبهـه ماننـد هـا، دمـوکرات لیبرالیاراست،احزابوتودهمانند
گردد میبازقاجاريدورهاواخربهایراناجتماعیساختاردرنیروهااینظهوروحضوريسابقه

دلیـل بـه امـا ؛داشتندايبرجستهنقش،روشنفکرانعنوانبارضاخانیابیقدرتوظهوردرو
ازسـرخوردگی بـا وندشـد واقـع رضاشاهغضبموردزودخیلیداشتند، هاآنی کهذاتوبافت

بهبازگشتبانیروهااین1320شهریورازپس. ماندندسکوتدر1320يدههتاويحکومت
ازبرخـی مـؤثر هـاي نقـش ایفـاي باایرانگوناگونتحوالترونددراجتماعوسیاستيعرصه

پشتازراانگلیسدستممکلتبهخیانتدرايانورخامهتعبیربهکهتودهحزبجزبه،هاآن
.شدندنفتصنعتکردنملیبهموفقبود،بسته

نیروهـاي بهنسبتبیشتريمشکالتبانیروهااینکهبودمرداد28کودتايازپساما
جدیـد نیروهايهمچنین. شدندواقعشاهغضبموردهاسنتیازبیشزیراشدند؛مواجهسنتی

بـه نسـبت بیشتريمشکالتباهموارهونبودهبرخوردارچندانیمالیامکاناتازطلباصالحو
هـاي محـیط بـا مـرتبط نیروهـاي هـا آناکثرکهچرااند،بودهگریبانبهدستسنتینیروهاي

قـدرت سـاخت بـا ترشـان نزدیـک رتبـاط ادلیـل همـین بهوبودندخارجیوداخلیآکادمیک
ومـادي منافعکهبوداي گونهبهارتباطاین. کردمیتريافزونمشکالتدچارراآنان،سیاسی

ازبـود، اقتصـادي وصـنعتی يتوسعهبهمربوطکهکوچکیبخشجزبه،نیروهااینغیرمادي
بـراي چنـدانی غیرمـالی ومـالی منـابع نیزهاآنوبودخطردرشدتبهسیاسیساختسوي

.نداشتنداختیاردرقیصهناینجبران

......چریک، فدائیان خلق و کارگزاران-2-5-1-2

مسـلح مبارزینکلیطوربهوخلقمجاهدین،خلقفدائیانها،چریکشاملسومدسته 
ارانکارگزاینحقیقتدرامااستبودهچریکیعملیاتهاآنتشکیلوجوديفلسفهکهشدمی
از مخـالفین  این دسته). 591: 1385،آبراهیمیان(داشتندراخودخاصعقایدوشیوهکدامهر
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بـري را بـه   یعنـی برا ،در پی آن بودند که عقیده خودها انقالبها در دیگر همانند سایر رادیکال
نـد کردمـی بـراي رسـیدن بـه هـدف خـود از هـیچ راهـی کوتـاهی ن        هـا آن،حد اعالء برسـانند 

.(Roy:١٩٨٠٫٦٨)

ساختارها-2-6
ساختارهاي خارجی-2-6-1

الملل بعد از جنگ دوم جهانی که بـر اسـاس دموکراسـی، حقـوق بـین      ساختار نظام بین
الملـل نظام بـین . )١٩٦٧:٩,Falson(ود از تجاوز به یکدیگر شکل گرفته بالملل و جلوگیري 

Humanities and(ي مردم بودگیري دمکراسی در جوامع بر پایه امنیت و آزادخواهان شکل

Social Sciences, و بلوك شرق و غرب با تقسیم ساختار نظام بین الملل به د).١٩٩٠:٨٧
ایـم نـوعی جنـگ روانـی و تبلیغـاتی بـوده     گري حـاکم بـر جهـان، مـا شـاهد     و بعد از نظامی

(Morgenta,١٩٧٣: در این عصر، ایران به عنـوان هـم پیمـان اصـلی ایـاالت متحـده      . (٨٠
. شـد منطقه شـناخته مـی  پک و ژاندارمآمریکا در خاورمیانه، نیروي پنجم نظامی جهان، رهبر اُ

.اصلی در ایران بودندتنها قدرت1332مرداد 28کودتاي ها بعد از آمریکایی

هـاي  جتماعی بـر پایـه توسـعه و رشـد جنـبش     هرچند غرب خواهان نوعی دموکراسی ا
,Lanine)بـا آزادي بیـان   اجتماعی و نهادهاي اجتماعی همـراه   ١٩٧٨: و بسـیاري از  (١٩٤

دتعهـدات و معاهـدات در سـاختار نظـام بـین الملـل بـر اسـاس حفاظـت از حقـوق بشـر بـو            
(Gigorg,١٩٧٦: هـاي سیاسـی در   بـراي آزادي ایی، اقدامی ولی جز فشارهاي رسانه. (٢٣٣

اقـدام 50دهـه  روي از اوایل بلوك شرق نیز به فرماندهی شو. دندر ایران انجام ندادوران پهلوي
این وضع، محیط بین المللی سازنده و کارآمدي را . به عادي سازي روابط با حکومت پهلوي کرد

براي حکومت پهلوي ایجاد کرده بود تا این حکومت از لحاظ بین المللی مشکل خاصی نداشـته  
.باشد

ساختارهاي داخلی-2-6-2

هـاي  هبـر مؤلفـ  تأکیـد ان عوامل بلنـد مـدت ـ بـا     عوامل ساختاري و غیر ارادي ـ به عنو 
ز هـر انقالبـی در شـرایط خـاص    چگونه قبل ا،کهکندمیساختاري وضعیت اجتماعی مشخص 

شـود  میالبته عواملی که منجر به تحوالت ساختاري . دنشومیدچار تحوالت ساختاري جوامع،
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الت ساختاري جد بسیاري از تحودر ایران فرایند مدرنیزاسیون مو. اي متفاوت استدر هر جامعه
رند؛ ، نظر داافرادبیش از اعمال ارهاهاي خود به ساختگرایان در بررسیبه طور کلی ساخت. شد

یازد که همیشه نسـبت  کند و به کارهایی دست میمیهایی پیروي زیرا معتقدند انسان از شیوه
بر مبناي دیدگاه . کندمیارائه آگاهی ندارد و در شرایط یکسان نیز پاسخ هاي همسانیهاآنبه 

.ساختارگرایی، این ساخت اجتماعی است که عامل تغییر و تحوالت اجتماعی و سیاسی است

ارتباطات اجتمـاعی اسـت کـه وحـدت     از ي ساخت جامعه، شبکه1رادکلیف براوننظراز
هنـد دمـی ها نقـش اصـلی آن را تشـکیل    شود که پایگاهمیي مستمري خالصه ها در شبکهآن

)Brown,١٩٥٢: ن بنابراین بررسی انقالب در سطح سـاختی مربـوط بـه سـطح کـال     ).١٩٠
مطـابق همـین ارتباطـات درون    . ي بـه هـم متصـل اسـت    روابط اجتماعی در درون یک شـبکه 

از انقـالب  اند، قبـل هاي انقالبی بودهفت که بیشتر جوامعی که شاهد حرکتتوان گاي میشبکه
ي بسـیار  ه طوري که انقالب نه در یـک جامعـه  ؛ باندشدهاي اجتماعی هبه نوعی دچار دگرگونی

یار و نه در جوامـع بسـ  دهدمیسنتی و در سطح پایینی از پیچیدگی اجتماعی و اقتصادي روي 
که دهدمیهاي دیگر خشونت و نااستواري، بیشتر در جوامعی رخ انقالب نیز مانند صورت. نوین

این تحـوالت و  ).389: 1375، هانتینگتنون(اندا تجربه کردهاجتماعی و اقتصادي رنوعی تحول 
گزاران انقالب مورد بررسـی قـرار داده و برخـی    رهاي گذشته به عنوان کابحثعامالن آن را در 

.تحوالت حادث شده را از نظر گذراندیم

ساختارهاي داخلی جدید و شبه مدرن-2-6-2-1

ه مدرنیته ناقص که بر پایه ارزیابی غیر واقعیمبتنی بر نوعی شبایرانساختار شبه مدرن
ي ویژگی جدیدي استوار بود که آن را تبدیل بـه امـري مقـدس و    از مدرنیته ایرانی بود، بر پایه

از نظـر  ،نجات دهنده جامعه از نظر مدافعان و امري نامقدس و شیطانی و عامل انحطاط جامعه
ضمن این که این وضـعیت بـا رشـد اقتصـادي     ). 82-79: 1380،مکیار(مخالفان گردانیده بود 

). 256: 1386ازغندي،(همراه شده بود 1355تا 1352ایران بین سال هاي

مرداد جایگاه خود را برتر از قبل و نیـروي خـود را   28محمد رضاشاه که بعد از کودتاي 
ران همـت  ي رسانه، رادیـو، تلویزیـون، نشـریات و روزنامـه در ایـ     دید، به توسعهتقویت شده می

از شـبه مدرنیتـه غربـی    نمـادي هاي مکرر و امثال آن گماشت، بنیاد فرح شکل گرفت و جشن
مدار دها خواستار تحول در شخصیت سنتی و مذهبی ایرانیان بودند سري این برنامههمه. بودند

این حکومت از راه جذب افـراد طبقـه متوسـط جدیـد و     . اصلی این حرکت حکومت پهلوي بود

١
-Brown
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ه داشتن افراد متمول جامعه، سعی در مشروعیت سازي نظام خود بر پایه ناسیونالیسنم راضی نگ
از طریـق ایـن طبقـه سـعی در تربیـت      هـا آن. ایرانی و ایجاد هویت مدرن براي ایرانیان، داشت

ست کـه بـر طبـق آن بـراي     مؤید این قضیه دیدگاه باال. کارگزارانی براي ادامه حکومت داشتند
ــخیص ارزش ــاي تش ــرد      ه ــاه ک ــه نگ ــان جامع ــار حاکم ــه رفت ــد ب ــام بای ــک نظ ــاکم در ی ح

)٩٨٨:١٩٨٨،(Ball .     در نهایت، حکومت پهلوي در جذب نیروي طبقـه متوسـط جدیـد بـه
دلیل این که حکومت بر دیکتاتوري استوار بود و اقدامات شاه با شعارهایش تضاد داشت، ناکـام  

دینی رشـد و نمـو یافتـه    -ماعی سنتیاز سوي دیگر، این طبقه جدید در یک ساخت اجت. ماند
.بود

گیرينتیجه-2-7
ومـدیریت بـا توانسـتند انقالبازپیشيبرههدرروحانیونشرایط،مجموعبهتوجهبا

هاآن. دهندتغییراسالمیحکومتتشکیلنامبه،خوديخواستهسمتبهرااوضاعخوددانش
برخـی کـه اسـت اسـاس همینبر. نداشتندولقبراخارجیوداخلیساختارهايازکدامهیچ

درجسـور ومصـمم غـرب، مقابـل درجـو ستیزهانقالبیایراناسالمیانقالبکهبودندمعتقد
شکبی. است) استکبار(غربیعنیدیرین،دشمنبانبردسرگیرييآمادهکهجهانیسطحی
کـاري ایـران نقـالب اپیـروزي بـدون اسـالمی کشورهايدیگردراسالمیهايجنبشپیروزي

).262: 1،1377هارنی(استبودهغیرممکن

شـکنانه ساختاسالمی،هايجنبشکهامراینبرتأکیددرکدينیکیازنقلبهدوزن
اغلـب گذشـته يسـده دودراسـالمی ياحیاگرایانـه هـاي جنـبش کـه کنـد مـی تأکیدبودند،

دردخالـت یااستعمارغرب،تسلطضدبرمعموالًواندبودهآمیزيخشونتسیاسیهايجنبش
ویـژه بهاخیرسالچندمتعصباحیاگرایانههايجنبش. اندداشتهجریاناسالمیهايسرزمین

باکاملطوربههاجنبشاین. نیستجدیديکامالًيپدیدهولیداشت،ايتازهویژگیایراندر
ومتوسـط طبقـه عمدتاًفدارانشطروعبدومحمدآننمادکهغربطرفداراسالمیلیبرالیسم

توجـه مـورد طـوالنی هـاي دورهبـراي کهاسالمیلیبرالیسم. داردتضاداند،بودهثروتمندطبقه
مـردم نجـات پـی درکهآنازبیشاسالمیاحیاگري. استاسالماخیردورهغربینویسندگان

کـه داردپیونداییهجنبشباباشدغربفرهنگیومذهبیفیزیکی،،فکريعجماتازمسلمان
: 1379دوزن،(دهدمینشانخودازغربیالگويغالبدراسالمکردنلیبرالیبهکمتريتوجه

14.(

١- Harney
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بارزترینازیکیوجودروحانیونتوسطساختارشکنیوانقالبپیشبرددرمؤثرعوملاز
ایناگر. استاجتهادیعنیسیاسیاسالموشیعهفرهنگدرپویاییوپذیريانعطافهايجلوه
علمیهايبرداشتازبسیاريوجدیددوراندراجتماعیوسیاسیمسائلازبسیارينبوداصل

اسـالم آنتبـع بـه وشدمینانجامبودایراناجتماعیوسیاسینیازهايباهماهنگکهدقیق
یگـر  دطرفـی از). 28:نویسـندگان ازجمعـی (رسـید نمیتکاملورشدازاندازهاینبهسیاسی

دسـتگاه گیريشکلبهمنجرشدایجادپهلويدولتتوسطکهناقصمدرنیتهازمردمخستگی
بـه بازگشـت شـامل  آنبارزترینکه. داشتاساسیوجهدوکهشدجدیديمفهومیومعنایی

بـوده بهشـتی یدهشـ نظام پهلوي،مخالفیکی از روحانیون). 319: 1384احمدوند،(بودسنت
زدند اساسیتغییراتبهدستموجودساختاردراصلیکارگزارانازیکیانعنوبهایشان،است

ترین مجالسی که باعث نهادینه شـدن  از مهم. که منجر به شکل گیري انقالب اسالمی شده بود
انقالب اسالمی ایران بر اساس اسالم و اصل والیت فقیه در جامعه شد، مجلس خبرگـان قـانون   

به عنوان نظریه پرداز و مدیر جلسات، نقشـی انکـار ناشـدنی در    شهید بهشتی. اساسی بود است
. این مجلس داشتند
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فصل سوم
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نامهزندگی
و

اندیشه سیاسی شهید 
بهشتی

مقدمه-3-1
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هاي شخصیتی، آثار، مبـانی معرفـت شـناختی تفکـر     نامه، ویژگیزندگیدر این فصل به 
پرداختـه  در چارچوب فقه سیاسی ن به مصادیق اندیشه سیاسی شهید بهشتی سیاسی و در پایا

. شودمی

بهشتیدکترشهیداهللاآیتزندگینامه-3-2

. شـد متولدلومبانمحلهدراصفهانشهردر1307آباندومدربهشتی،حسینیمحمد
چهـار  سـن درخانهمکتبیکدرراخودتحصیالتیافت،رشدروحانیخانوادهیکدر ایشان
بـه خـانواده جمـع درقرآن نمـود، نوشتنوشروع به خواندنسریعکرده و خیلیآغازسالگی
دررابرداشـت ایـن یادگیري،درپیشرفتسرعت،شدمیشناختهنوجوان تیزهوشیکعنوان

براي ادامه تحصیل در مقطـع چهـارم ابتـدایی پذیرفتـه شـد و بـه       .بودآوردهبه وجودخانواده
اخراج رضا (شهریور 20حوادثکهدبیرستان بوددومستان ثروت رفت، درطی گذراندن سالدب

.آمدپیش) از ایرانشاه

بـه اسـالمی معـارف یـادگیري برايهااننوجودرشوريوعالقهشهریور20حوادثبا
تحصـیالت 1321سـال داشـت، اسـالمی معارفبهکهشدیديعالقهعلتبه. بودآمدهوجود
تـا 1321سـال از.رفـت اصـفهان صدرمدرسهبهتحصیلادامهبرايوکردهرهاراستانیدبیر

خوانــدســرعتبــارااصــولوفقــهســطوحکــالم،منطــق،عــرب،اصــفهان ادبیــاتدر1325
برخـورد ويبافراوانلطفحوزه بابود، اهلشدهموجبپیشرفتسرعتاین.)1359،بهشتی(

بـرود، در طـول مـدت    قمبهتحصیلادامهبرايگرفت،تصمیمکهبودسطحدورهاواخرکنند؛
1325سالتحصیل در اصفهان یک دوره ریدر زبان انگلیسی و مقدمات زبان فرانسه را آموخت،

سـال اولازوکـرده تکمیـل راکفایهومکاسبسطح،بقیهقمدرماهششحدود. آمدقمبه
).1386:23،سرابندري(کردشروعراخارجدرس1326

امـام دامـاد، محقـق اهللاآیتمرحومهمچوناساتیدينزدو اصولفقهخارجدرسبراي
تقـی محمـد سیدآیت اهللامرحومنزدهمکمیمدتوبروجردي،اهللاآیتمرحوم،)ره(خمینی

راسطحبقیهکهماهیششآندرکرد،تلمذکمريکوهحجتاهللاآیتمرحوموخوانساري
مقداريویزديحائريمرتضیشیخحاجاهللاآیتنزدمقداريهمرامکاسبوکفایهخواند،می
ادامهقمدرخواند، کهراکالمومنطقمنظومهاصفهاندر. خواندداماداهللاآیتنزدراکفایهاز

تدریسوگوناگونمطالعاتاصول،فقه،بهبیشتر،بودکمموقعآندرفلسفهاستادچوننداد،
دیپلم ادبـی گرفتنبا. دادادامهجدید راتحصیالت1327سالدر.)1359،بهشتی(پرداختمی
دوره،)کنـونی اسـالمی معارفوالهیات(منقولومعقولدانشکدهبهآمدنومتفرقهصورتبه

.گذراند30تا29هايسالفاصلهدررالیسانس
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تـدریس مخارج،تأمینبرايتهراندر1330و1329سالدرآمد،تهرانبهسومسال
قـم بـه هـا اندبیرسـت درتـدریس وتحصـیل ادامهبرايوگرفتلیسانس1330سال. کردمی

1330سالازشد،مشغولقمحکیم نظامیدبیرستاندرانگلیسیزباندبیرعنوانبه. بازگشت
).رص ه مقدم:1380،یاران امام به روایت اسناد ساواك(فلسفی پرداختکاربهبیشتر1335تا

ومالصـدرا اسـفار . رسـید شفاء خـدمت مـی  واسفاردرسبراي طیطباطباییعالمهاستادنزد
اجتمـاعی وتبلیغـی فعالیتهـاي چند سال اقامت در قـم، اینطولدرخواندراسیناابنشفاء

.داشت

ومنتظـري مرحومومطهريشهیدباقمبهورودازبعدسالیکیعنی1326سالدر
دورتـرین بهکهکردهتنظیمايبرنامهند،شدمینفر هجدهکه حدوددیگر از روحانیون،ياعده

در کـه 1330و1329سـال در.کردنداجرارابرنامهایندو سالوبروندتبلیغبرايروستاها
رهبـري بهنفتملینهضتاجتماعی-سیاسیمبارزاتبا اوجبودمقارنتهران اقامت داشتند،

درمشـتاق معمـمِ جـوان یـک عنـوان ایشان به. مصدقمرحوم دکتروکاشانیاهللاآیتمرحوم
اصـفهان بـه تیـر 30جریـان در1331سالدر. کردشرکت میمتینگهاواجتماعاتتظاهرات،

هـا سـخنرانی اکثـر  موضـوع موقـع آندرداشت،شرکتتیر30تا26اعتصاباتدروبودرفته
مطـامع  شاننهضت ملیببینددتوانمینایراناینکه ملتکهبودشاهوالسلطنهبه قواماخطاري

). 27: 1386سرابندري،(دوبشاستعمارگران

درکـه یافتند،دستنتیجهاینبهبنديجمعیکانقالبیون درمرداد28کودتايازبعد
آغازیفرهنگحرکتیکگرفتند،تصمیمبنابراین. داشتندکمشدهساختهکادرهاينهضت،آن

اصـیل فعالیت یک حرکـت اینکهشدبر اینتصمیمبسازند؛کادرآنپوششزیرکنند، که در
میـان شـهید بهشـتی پیونـد   گـردد، هـا انجوساختبرايايباشد و زمینهپیشرفتهواسالمی
متعهـد وآگـاه قشـر دواینکه«بودند،معتقدودانستندعالی میپیونديراو روحانیدانشجو

).1359:بهشتی(»دنکنحرکتخالصواسالم اصیلپایهبریکدیگردوشادوشهمیشهباید

مکتـب اسـالم، مکتـب . بـود شـده شروعحوزهدرهمنوشتنیهايفعالیتزمانآندر
نو با عمق و توجیح علمی نسلبراينوزبانبامتونیتهیهبرايکهبود،هاییحرکتآغازتشیع،

همکاريتشیعمکتبدرو اکثراًاسالممکتبدرمختصريایشانبراي نسل جوان شکل گرفت،
گذراند،الهیاتدانشکدهدررامعقولوفلسفهدکترايدوره1338تا1335سالهايدر. کردمی
گفتـار جلسات1338سالهماندر. آمدتهران میبهکارودرسبود، برايقمدرکهحالیدر

شـیوه بـا وجـوگر جسـت نسلبهاسالمپیامرساندنبرايجلساتاین. شدشروعتهرانماه در
سخنرانیموضوعوکردمیسخنرانینفریکجلسههرشد،میبرگزارماههردرکهبودجدید

سـپس وشدمیضبطنواررويسخنرانیهااین. بشودمطالعهآنمورددرتاشدمیتعیینقبالً
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یکوماهگفتارکتابجلدسههاآنعمدهاز. ردندکمیمنتشرکتابوجزوهصورتبهراهاآن
وطالقـانی اهللاآیـت ومطهـري اهللاآیـت جلسـات ایـن در. شدمنتشرعاشورانام گفتاربهجلد

.)ر: مقدمه ص: 1380،ساواكاسنادروایتبهامامیاران(داشتندشرکتدیگرآقایان

ارشـاد حسینیهدربعدهاچهآنقبیلازکاريراهدربود،گامیحقیقتاین جلسات در
وافتادندقمعلمیهحوزهبهدادنسامانفکربهشدتبه1339سالدرروحانیون. گرفتانجام

در. داشـتند به آندهیسازمانوحوزهنظمریزيبرنامهبرايمتعدديجلساتحوزه،مدرسین
درحـوزه سالهفدهمدتدراسالمیعلومتحصیالتبرايبرنامهوطرحجلسات یکاینطول

حقانیـه مدرسـه معروفترشنمونهکهاينمونهمدارستشکیلبرايبود،ايپایهاینوتهیه شد
دشاجراجاآندربرنامهاینوشدتأسیسحقانیمدرسهترتیباینبه. بودمنتظریهمدرسهیا
شرکت. شدادینهنهروحانیتوامامبا رهبرياسالمیانقالب1341سالدر. )رمقدمه : همان(

ایشـان . بودآوردهوجودبهایرانمسلمانمردمانقالبیتالشهايدرعطفینقطهروحانیتفعال
پیونـد تقویـت مناسـبت بهقمدرهاسالهماندرکهاینتاداشت،حضورهاانجریایندرنیز

ن کـانون را مسئولیت ایـ وزدنددستقمآموزاندانشکانونایجادبهطلبهودانشجوفرهنگی
ودانشـجو پیونـد بـراي تـالش ازدیگرينمونهحقیقتدر. گرفتنددستبهمفتحدکترشهید

وهـا تـالش ایـن . بـود اسـالم درمبـارزه فرهنـگ گسـترش ورشـد روحانی در جهت مبارزات،
خارجقمازکهکردندناچاررابهشتیشهید42سالزمستاندروآمدگرانرژیمبرهاکوشش

رابطـه نزدیکازمبارزهايو با گروهآمدندتهرانبه42در سالعزیمت کند،تهرانبهوبشود
).1359:بهشتی(ند کردبرقرار

پیشـنهاد بـه داشـت، ايیافتـه و سازمانفعالبا ایشان رابطهمؤتلفههايهیئتجمعیت
شهید،کردندتعیینسیاسیوفقهیشورايعنوانبهنفريگروه چهاریکمرکزي، امامشوراي

هـا فعالیـت ایـن . از اعضاي این گروه بودنـد موالئیآقايوانواريآقايبهشتی،شهیدمطهري،
مدارسدینیتعلیماتکتابدوستانشانباکهافتادند،فکراینبههاسالهماندر. داشتادامه

الـت دخازجلسـات دور ایـن . بدهنـد تغییـر بـود، آمـده تغییـرش فـراهم  بـراي امکـانی کهرا
همکـاري بادینیتعلیماتجدیدکتابهايجدید وبرنامهپایه. شدتشکیل میرژیمهايدستگاه

مسـئله بـه همـواره ایشان.تالیف گشت...برقعی وآقايوغفوريدکترآقايوباهنردکترآقاي
بهرااینوبودمندعالقهاسالمینظامکردنمشخصواسالمیحکومتاندیشهبهدادنسامان
.)، مقدمه ص ط1380:ساواكاسنادروایتبهامامیاران(کردآغازتحقیقاتیکاریکصورت

مرحـوم دسـت بـه کـه هـامبورگ، مسـجد تأسیسمناسبتبههامبورگيهاانمسلم
ایـران بـه محققـی مرحـوم چونآورده کهفشارمراجعبهبود،گرفتهصورتبروجردياهللاآیت
اهللاآیـت ومیالنیاهللاآیتمتوجهفشارهااین. برودجاآنبهگردییک روحانیبایدبودند،آمده
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بایـد کهکردند،اصراربهشتیبه شهیدمیالنیاهللاآیتوحائرياهللاآیتوبودشدهخوانساري
منصـور کهبودکردهتصویبمؤتلفههايهیئتنظامیشاخهچوندیگرطرفیاز. جا برودآنبه
آندرهـم بهشـتی شـهید اسـم شد؛دنبالپروندهمنصور،انقالبیعداماازبعدوکننداعدامرا

کشـور ازخـارج تـا شـود، خـارج ایرانازایشانبه نحويانقالبیون تصمیم گرفتند،. بودپرونده
). 1359،بهشتی(باشندفعالیتمشغول

در.بشـنود فعالیـت مشـغول جـا آندرونقل مکان کردنداین شرایط موجب شد ایشان
چـون . بودنـد محتـاج اسـالمی تشکیالتمثلِتشکیالتنوعیکبهواقعاًبورگ دانشجویانهام
وچـپ الحادييهاانسازموکنفدراسیونولیگرویدند،میاسالمبهعالقهباي ایرانیهاانجو

مسـلمان يهاانجوازتنچندهمتباکهاینتا. کردندمیاغواومنحرفراهاانجواینراست
وهنـدي وپاکسـتانی وعـرب و تنی چنـد از بـرادران  اروپادرمسلماندانشجویاندیهدر اتحا

گـروه دانشـجویان اسـالمی هـاي انجمناتحادیههستهکردند،میدر آنجا کارکه... وافریقایی
مرکـز، .گرفـت سـامان هـامبورگ گـروه اسـالمی مرکزوآوردندوجودبهراجاآنزبانفارسی
بهانقالبیاسالمشناساندنبرايهاییفعالیتوهااروپاییبهاسالمشناساندنيبراهاییفعالیت

بـه بـار یـک سال5طی ایندرکهبود،جاآنسال5ازوي بیش.کردمیرا دنبال جواننسل
سفري1348سالدررفت،ترکیهبهبعدوداشتلبنانوسوریهبههمسفري. شدمشرفحج
1349سالدرودادندسروسامانجا راآنکارهايورسیدند امامخدمتهبوکردهعراقبههم
).42-41: 1386،سرابندري(بازگشتندایرانبه

قـم درراعلمـی هـاي فعالیـت کردند،دنبالراهاکتابتهیهوریزيبرنامهکاردر ایران
آقـاي همکـاري بـا راياگستردهتحقیقاتیهايفعالیتحقانیمدرسهبارابطهدرودادندادامه

هاییهسته1355سالدر.انجام دادند،...ومفتحآقايواردبیلیموسويآقايوکنیمهدوي
در. گرفـت شـکل مبـارز روحانیت1356-1357درسالآمد،وجودبهتشکیالتیکارهايبراي
دیگربار57سالدر. کردندمتمرکزرانیروهاهمه،ه بودگرفتاوجمبارزاتیمسائلکه56سال

عاشـورا روزدرداشـت، هـا راهپیمـائی ومبـارزاتی هـاي برنامـه درکهنقشیوفعالیتدلیلبه
هسـته شـوراي  رفتنـد، ایشـان خـدمت روزيچنـد پاریسبهامامرفتنازبعدشدند،دستگیر
ابتـدا انقـالب شـوراي . شـد تشـکیل دادندایشانکهدستوريوامامارشادينظرهايباانقالب

شهیداردبیلی، موسويآقايرفسنجانی،هاشمیآقايمطهري،شهیدازمرکباشاصلیستهه
مهندسوطالقانیاهللاآیت،ايخامنهآقايکنی،مهدويآقايبعدها. بودبهشتیشهیدوباهنر

).1359،بهشتی(اضافه شدندهمدیگرعدهوسحابیدکتروبازرگان

بـه تهـران مـردم ازراينـیم وملیـون یـک ازبـیش کسبباانقالبازبعددرایشان
مـدیریت البتـه شـد، رئیسی انتخـاب نائببهآنجادرویافتراهاساسیقانونخبرگانمجلس



٥١

ویـارگیري بـه جمهـوري حـزب دبیرکـل عنوانبهسپسبود،ایشانعهدهبهراجلساتاصلی
بـا منـاظره ومیزگردها، سخنرانیکتاب،نوشتنمانندتبلیغیکارهايپرداخت و بهنیروتربیت
اسـالمی جمهوريحزبانقالبی وروحانیوناکثریتطرفازایشانپرداخت،مخالفافراددیگر

تـرك راانتخابـات صحنهاماممخالفتباولیشد،معرفیجمهوريریاستکاندیدايعنوانبه
.ندشدمنصوبامامطرفازدیوان عالی کشورریاستعنوانبهسپسکردند،

:کرداشارهذیلمواردبهتوانمیایشانبارزخصوصیاتاز

واردکهبودکاريهربهدادنسامانوسازماندهیبهشتی،آقايهايویِژگیاز.1
زمینهایندرخویینیموسوياهللاآیت. داشتندآگاهیخودزمانهمسائلشدند و بهمیآن
:فرمایندمی

درتوانستندمیوداشتنداسالمدنیايازخارجدرمطرحائلمسوجهانازکهشناختیباایشان«
آفـرین نظمفکريکنند،جلوگیريتفریطوافراطازدینیاجتماعیسیاسیویژهبهفعالیتیوحرکتیهر
مـدت درو1357و1356هـاي سـال مبـارزات دوراندرراهـا ویژگیاینتأثیروداشتندسازماندهندهو

»بـود اساسـنامه تهیـه وتشـکیالت ایجـاد موضـوع .کـرد پیگیـري تـوان میانقالبيپیروزازپسکوتاه
).1390بقعه،(

نـوعی است،شدهارائهدینازکهمنطقیبیوخشنتصاویربااخیرسالیاندر.2
والمسلمیناالسالمحجت. استآمدهپدیدماجواننسلدردینازرمیدگیوگریزيدین

:دارندمیشرایط راه حلی را بیان اینبرابرادیب درمسعود
ایـن ازونمودمعرفیجامعهبهصحیحاي گونهبهرامطهريوبهشتیامثالتوانباگر«

نجاتفعلیوضعازتواندمیجامعهشناساند،جامعهبهرارحمانیومتینمعقول،اسالمطریق،
جوانـان تشـنه لـب بـه تـوان مـی کهاست،گواراییآبمانندبهشتیمرحومجهت،ایناز. یابد

بـود، یافتـه کمالفرديوباالصدرسعهباوالنظروسیعانسانیبهشتی،. نمودتقدیمماروزگار
درهـم داشـت، بـروز وظهـور ایشـان شخصـیتی مـنش وکـردار ورفتاردرهمخصالاینکه

وبـود آشنافقهبااجتهادحددراولدرجهدروي. بودمتبلورایشانهايگیريموضعوگفتارها
امامکهبوددلیلهمینبه. داشتکاملتسلطوآشناییفقهیوحوزويمتونباکهبودفردي
شرایطیچنیندر. نمودندمنصوبالقضاتیقاضیوکشورعالیدیوانرئیسعنوانبهراایشان

ــاروبرویــی ــامدرنیتــهب ــرايبســیاريمشــکالتب ــودهمــراهاســالمیجوامــعوتمــدنب وب
متفکـران ازگروهـی جانبازکهمهمیاقداماتازیکی. برانگیخترابسیاريهايالعملعکس

کـه شـود دادهبایدجدیدتمدنبهپاسخیچهکهبوداینگرفت،صورتراستاایندراسالمی
کـه بـود ایـن هاحلراهاینعصارهوجامعاماشد،مطرحناحیهاینازمتفاوتیهايپاسخالبته
میراثوهویتمدرنیته،مثبتمواهبازمنديبهرهواستفادهعیندرکهرسیدترکیبیبهباید

یافـت وفـور بـه بهشـتی شـهید آثـار درهـا تـالش اینگونـه . شودحفظاسالمیتمدنارزشمند
).1390همان،(»شودمی
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یـافتن بهشتیآقايمرحوممانندمسلمانمتفکرانواندیشاننواصلیدغدغه.3
محمـد . اسـت بـوده چـه معاصردوراننیازهايبهدینپاسخکهمشکلاینازشديبرون

: کندمیبیانزمینهایندرخاتمی
. اسـت مشـاهده قابلکامالًایشانعملکردوافعالنیزوافکاروهااندیشهدرمسالهاین«

وبودمشکلاینحلجهتنظريومعرفتیهايبنیانیافتندنبالبههمبهشتیجهت،ایناز
راهیـافتن دنبـال بـه حـزب وانجمنمدرسه،تاسیسمانندعملیاقداماتانجاموتجربهباهم

باورهـاي ازمنـد، نظـام واصولیالبتهونوینتفاسیريارائهباایشان. بودمشکلاینبرايحلی
جدیـد جهـان دراسـالمی وایمـانی زنـدگی شـیوه یافتنبرايبسیاريکوششسنتیودینی

نواندیشـی حرکتبرجستهعناصرجزوبهشتیشهیدمرحومگفتتوانمیجهتایناز. تداش
نسبتیچهدنیاودینبینوايرابطهچهوحیوعقلبینکه. استبودهاخیرقرندودردینی
)1390،همان(» استبرقرار

دررایـج شـیوه بـه تمسـک عدمروحانی،یکعنوانبهبزرگوارشهیدویژگی.4
موسـوي والمسـلمین االسـالم حجتاست،مذهبی و  انجام کارهاي تشکیالتیهايمحیط
:نمایدمیبیانزمینهایندرالري

درسـفانه أمت. زمـان ماسـت  دررایـج هـاي شیوهازیکیاندیشاندگرنفیوطرد«
سـعودي، عربسـتان درچـه ومصـر االزهردرچهکلیسا،درچهاعتقاديودینیهايمحیط

؛کننـد میتلقیدیناصلینسخهعنوانبهراخودشاناعتقادهايوباورهادین،وراممتولیان
مسائلضعفوشدتبهنسبتدارند،اعتقاداتیمسائلودینازمتفاوتیبرداشتکهکسانی

کـه ،کـرد مـی بسندهنظارتوکردننظارهبهگذشتهدرروحانیت. ندکردمیبرخوردهاآنبا
روحانیتعناصرتریناصلیازبهشتیاهللاآیتمظلومشهید. دادندمیامانجراکاردولتمردان

مهمتـرین 57و56سـال درمیلیونیراهپیمائیهايوتظاهراتسازماندهیدرکهبود،مبارز
ایـران انقالبیجامعهدرتشکیالتیتفکربهشتی، ترویجاهللاآیتمظلومشهید. داشترانقش

.)1390،بقعه(هستند برخوردارايالعادهفوقاهمیتوارزشازاسالمی

ایشان همراه بـا چنـد تـن از اعضـاي حـزب جمهـوري       1360روز هفتم تیر ماه سال در 
امـر ظـاهر بـه تروریسـتی حادثـه ایـن در. اسالمی در یک واقعه تروریستی به شهادت رسیدند

شـهادت بـا کـه بـود ایـن حقیقتاما. رسیدندشهادتبهمجلسنمایندهچندینوزیرچندین
هگرفتمیاسالپاينوانقالبازرسیدمیبنظرکهآنچهازبزرگتربسیارشخصیتیبهشتیشهید
انقـالب شخصـیت دومـین عنـوان بهويازسیبیبیرادیوبهشتیشهیدشهادتازبعدشد،

هرددرکـه بودند،دیگريکسانسیاسیجایگاهاساسبروسادهتحلیلیباشاید.بردنامایران
. بـود شدهگرفتهانقالبازانقالبشخصیتدومینکهبود،اینواقعیتاما. داشتندقرارباالتري
.استموثرانقالببردپیشدرمظلومشهیدنقشکهدانستمیخوبدشمن

هـوش وطرفیکازروزمسائلودینیمسائلازعمیقوژرفآگاهیبابهشتیشهید
آینـده درگـذار تـأثیر بسـیار شخصیتیداشت،مدیریتویزيربرنامهدرخصوصاًکهسرشاري
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اسـالمی انقالبعظیمحرکتپردازنظریهعنوانبه) ره(راحلاماماگر.آمدمیحساببهنظام
حساببه،کردمیمطرحراداريحکومتازجدیديشکلمردمبهاعتمادباودینپایهبرکه

عملیـاتی بهشـتی شـهید وداشتعهدهبرراآنتفصیلوتوضیحسمبلمطهريشهیدآوریم،
.بودشدهدارعهدهعمالًروزهايمالكبهتوجهباداريحکومتدرراتفکراینکردن

بهاساسیقانونخبرگانمجلسهدایتواساسیقانونتدویندربهشتیشهیدفعالیت
آنچـه . استموثرنظامتمشروعیهايپایهمعماريدروياندازهچهتاکهدهدمینشانخوبی

چشـم درخـاري ) ره(امامتعبیربهآنموازاتبهوموثرانقالبپیشبرددررامظلومشهیدکه
ممتـاز راويکهبودشدهجمعمظلومشهیددرکهبود،مهمویژگیچندبود،ساختهدشمنان

بتوانـد خـوب هکـ ،شـد میسبباینوبودآشناحوزهودینباخوبیبهاینکهیکی. ساختمی
سـوم .بودويوسیعو بینشنگاهدوم. کندتحلیلدینزاویهزاودینیصبغهباراروزمسائل
، سـرابندري،  1359،بهشـتی (داشـتند افـراد برگذارتأثیرونافذجذاب،ایشان شخصیتیاینکه

آثـار  ، سایت بی بـی سـی، سـایت بنیـاد نشـر      1380، یاران امام به روایت اسناد ساواك، 1386
).1386بهشتی، 

:  استفاجعهعمقبیانگر1360تیرماه7حادثهبعد ازدرخمینیامامنظر

. داددسـت ازکـربال شـهداي عددبهبیگناهتن72بزرگفاجعهایندرایرانملت« 
بـه خـدمت وقـف راخـود کـه کندمیتقدیمجامعهبهرامردانیکهاستسرافرازایرانملت

درمشـورت بـراي کـه نمودندشهیدراگروهیخلقدشمنانوبودندکردهمسلمینواسالم
خلـق، بـراي مجاهـدت مـدعی کـوردالن ایـن عزیـز، ملت. بودندآمدههمگردکشورمصالح
شهیدباشماکهگیرم. بودندخلقصدیقوفعالخدمتگزارانازکهگرفتندخلقازراگروهی
بـود شـما خصـوص واسـالم دشمنانچشمدرخارومردمظلوموزیستمظلومکهبهشتی

بهتــرینازشــانبســیاريکــهبیگنــاهنفــرهفتــادازبــیشبــاداشــتید،سرســختانهدشـمنی 
جـز داشتیددشمنیچهبودندملتوکشوردشمنانباسرسختمخالفوخلقخدمتگزاران

.باشیدمیغربوشرقچپاولگرانکنانصافراهوخلقدشمنانازخلقاسمباشماآنکه

ملـت بـراي یـک هـر کـه دادیـم دسـت ازراوفـاداري عزیـزان ودوستانچهگرما
ازرامتعهديبسیاربرادرانچهگرمابودند،ارزشمندپشتوانهوقويبسیاراستوانهستمدیده

انقالبـی نهادهـاي ومظلـوم ملـت بـاري وبودندبینهمرحماًالکفارعلیاشداًکهدادیمدست
امـواج وخلـق خروشـان سـیل لکـن رفتنـد، میشماربهبخشثمرايشجرهواستوارسدي

باایرانملت. کردخواهدجبرانراکمبوديهربزرگخدايبهاتکالواتحادباملتشکننده
مقابـل درورودمـی پـیش بـه مـواج دریـایی همچـون متعـال قـادر الیزالقدرتبهاعتماد

درکـه راعـاجز درمانـدگان شـما اسـت، ایستادهمرصوصیصفباآنانهايتفالهوابرقدرتها
وپشـت بزرگخداوندوفرستدمیجهنمبهمی کشیدراآخرنفسهايوایدخزیدههاسوراخ

.)3-15:2جلد1380خمینی،امامصحیفه(» استملتوکشوراینپناه
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مبانی تفکر سیاسی شهید بهشتی -3-3

فقیه یا فیلسوف اسالمی، مستلزم آگاهی از این قضیه پرداختن به اندیشه سیاسی یک
دینیکتنهاادیاندیگربامقایسهدراسالماست که اسالم یک دین سیاسی و اجتماعی است،

اجـرا مختلـف اشکالبهآنحقوقیوسیاسینظریهواستبودهنیزدولتینظامیبلکهنیست،
میـان درپیـامبر وفـات ازبعدکهبحثیرینآمیزتمناقشهومهممسئلهنخستین. استگردیده

: 1385بشـیریه، (دبومسلمانانامتسیاسیرهبريوجانشینیمسئلهافکند،تفرقهمسلمانان
اسـت؛ بـوده مسلمانانفکريحیاتازحوزهترینفعال،اخیرقرندودرسیاسیاندیشه). 233
آزادي وکسبجهتدرمسلمان،مختلفمللدارادامهمبارزهبهتوجهبااولدرجۀدرامراین

.)16: 1380عنایت،(استگرفتهصورتغربیهايقدرتازکشورهایشاناستقالل

مسـتوجب کهکسیبردحاجراي: همانندزیادياوامربهمتعالخدواندکهاستبدیهی
ایـن . تاسـ دادهفرماناسالمکیانازپاسداريومرزهاحفظجهاد،برايسپاهتجهیزاست،آن
ازکـه فـائقی قدرتتنهابرآیندکارهااینعهدهازتوانندنمیتنچندیایککهاستحالیدر

محسـن، (بکنـد چنیناینتواندمیباشد،برخوردارامتمجموعهفرمانبرداريووسیعامکانات
ازیراست،هشدمیتلقیحیاتیامرياسالمیحکومتگیريشکلاسالم،آغاراز).142: 1385

خداونـد دسـتور بـه بنـابراین . برآیندالهیفرامیناجرايعهدهازتوانستند،نمیتنهاییبهافراد
ازبعـد . کننـد اجـرا زمـین درراالهـی حکـم بتوانندتاهمی نموداسالحکومتبرپاییدرسعی

اسـالمی قوانینواصولمجموعهنیازمنداسالمیشکلبهحکومتادارهبرايحکومت،تشکیل
بنیـاد رااسـالمی فقـه بنـابراین کننـد، حکمرانیاسالمیحکومتدرآنمبنايبرکه،اندهبود

اندیشـه توضـیح بـه ، در ادامـه شودمیعجیناسالمیفقهبااسالمیحکومتپسزین. نهادند
.شودمیپرداختهسیاسیفقهچارچوبدربهشتیشهیدسیاسی

دارد، بـه تبـین   ایی که به عالم هستی نهیک متفکر اسالمی بنا به دیدگاه معرفت شناختا
درتحقیـق ومطالعـه ازعبارتشناسیمعرفتیامعرفتنظریه«پردازد، تفکر سیاسی خود می

موضوعواستآدمیشناختومعرفتکردنموجهنحوهوهامحدودیتقلمرو،منابع،سرشت،
دراست، کهمعتقدمحقق). 10: 1388واعظی،(»باشدمیمطلقطوربهشناختومعرفتآن،

دارد،وجـود سـاختارها وکنشـگران ازمعنـادار نظـامی فیلسوفیااندیشمندهرتفکريفلسفه
است،پیرامونجهاناصلیساختوانساننظامایندراصلیکنشگر
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مطلـوب جامعـه بـه راجـع هنجـاري مباحـث سیاسـی، فلسفهازوسیعیبخشکههمچنان«
واعتبـار میـزان وهـا ارزشایـن بـه نسـبت مـا معرفـت نحوه. استآنبرحاکمهايارزشوسیاسی
وسیاسـی معرفـت سرشـت دربحـث بنابراین،. استشناختیمعرفتبحثینیزهاارزشاینحقانیت

تـوان  می،دهدمیتشکیلراسیاسیشناسیمعرفتمایهدرونآن،توجیهنحوهوهامحدودیتومنابع
واعظـی، (»گیـرد میشکلآنبامتناسبشناسیمعرفتبرمبتنیلزوماًسیاسیفلسفههرکرد،ادعا

1388 :10 .(

فقـه اسـت، عمیقـی وگسـترده فکـري نظـام دارايکهاستاندیشمنديبهشتیشهید
تفکـر باآشناییبراياست،ایشانتفکرينظامازجزییسیاسیواجتماعیمسائلیاوسیاسی

یـک درشناسـی معرفـت مباحثدر. دانستجهانوانسانازراويتعریفبایدشمندیانداین
رسیدنهايراهواهدافهستی،عالمدرانسانجایگاهوتعریف،شودمیتلقیمهمآنچهمکتب

در«.اسـت کـرده خلـق زمینروىبررابسیارىموجوداتتعالىوتباركخداوند. استآنبه
آمـده وجـود بـه معینـى ویژگـى وخصوصیتبابرترموجودیکگوناگون،موجودتاینمیان
.)1390:11پبهشتی،( »است

و دیگـري تجزیهقدرتیکىاست؛مربوطهمبهسختکههست،انساندرویژگىدو«
یعنـى . اندیشـد مـى کـه استجاندارى. اندیشهقدرتازبرخورداراست،جاندارىانسان. تحلیل

کنـد؛ مىتحلیلوتجزیهکند؛مىمطالعهد؛کنمىمحاسبهاشدرونىوحسىهاىدریافتروى
عـد بدر«). 12:پ1390بهشـتی، (»داردخاصـى توانـایى بعـد ایـن دروکنـد؛ مـى بندىجمع

ایـن ازکهاست،موجودىتنهاانسانشکبىکردنبندىجمعوتحلیلوتجزیهواندیشیدن
عدب.)13:همان(» استرینىنوآفوخالقیتوابتکارآنبرعالوهانسان. استبرخوردارقدرت
اندیشـمند، اسـت جانـدارى وجـانور انسـان . بودنانتخابگروآزاد«از استعبارتانساندیگر

کـه تبینـی وتفکـري بینشاساسبرایشان).  14: همان(»نوآفریننواندیش،خالّق،تحلیلگر،
ازانسـان ببینیماینکهیعنیردیگمعنايبهپردازند؛میاسالمدرانسانجایگاهتعریفبهدارند،

بهشـتی شـهید . استآزادىبااییرابطهچهدارايوساختچهوبافتچهداراىاسالمدیدگاه
:کندمیبیاناینگونهراجهانساختارهايوانسانآزاديرابطه

. استشدهآفریدهآزادکهاستهمینانسانامتیازاتبزرگترینازیکىاسالمدیدگاهاز«
وجـود بـه انسـان، پیـدایش نقطهیعنىاوج،نقطهوعطفنقطهآندرآفرینش،درکهیزىچآن

آمـده پدیـد محـیط سـاز  وخودسـاز وآزادآگـاه، محیطخودآگاه،موجودیککهبوده،اینآمده
توانسـت مـى مواهـب آنپرتـو درکـه داد،مـواهبى اوبـه وساختطورىراانسانخداوند. است

بنـدگى وبردگـى واسارتازاوکهبود،اینمسألهاولینبنابراین،. کندعملطبیعتدرخداگونه
ازانسـان کـه اسـت ایـن مسـأله اولین. نسبىآزادىبلکهمطلق،آزادىنهالبتهشد؛آزادطبیعت
.استآزادطبیعتبندگىوبردگى
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یـت حاکمبـه نزدیـک چیزىیامطلق،حاکمیتدیگرموجوداتبرطبیعتقوانینیعنى
ورامهـم راطبیعـت کـه دارد،راتوانآنانسانرسد،مىانسانبهنوبتوقتىولى. داردمطلق،

کند،حرکتطبیعتگسترهایندرتواندمىچگونهببیندوبشناسد،راطبیعتقوانینکند؛مهار
اینهـا . کنـد عـوض راطبیعـت قوانینتواندنمىانسانالبته. نباشدقوانیناینمحکومهمیشهتا

انسـان امـا . شـوند نمىعوضانساندستبههستند؛الهىقوانیناینهاهستند؛خداوندىقوانین
قوانیناینمحکوموبردهواسیرهموارهکهبکند،حرکتچنانوسیعىبسیارمیداندرتواندمى

آزادىعمـال اپرتـو دروآگاهىپرتودرکهدادهراآزادىاینانسانبهخداوندحقیقتدر. نباشد
بیاوردبیرونقانونیکقلمروازرا،خودشخواستوتمایلموردزندگىِمحیطرا،خودشبتواند

.)1381:33،بهشتی(»ببرداوستدلخواهکهقانونىآنقلمروبهو

قـرآن .  اسـت توحیدمسائلترینبنیاديازیکیدینی،تفکرشناختیمعرفتمباحثدر
سیاسـی، هـاي اندیشـه مبانیشرحوطرحضمنقرآن. استاسالمدرسیاسیتفکراصلیمنبع

ازبخشـی وایمـان وسـیع قلمـرو ازجزئـی عنوانبههااندیشهومبانیاینبهعملیواعتقادي
قـرآن، تفکـر درکـه بطـوري . نگـرد میمسلمانیکحیاتازايگوشهواسالمتعالیممجموعه
بررسـی . نیسـت پـذیر امکانمسلمانانزندگیواسالمایمان،ازسیاسیعملواندیشهتفکیک
بـه سیاسیفقهعنوانتحتکهاست،هاییبحثکلیهکلیدقرآن،درسیاسیهاياندیشهمبانی
آفرینشجهانبرخدامطلقحاکمیتگردد،میمطرحاسالمدرحکومتوسیاستبخشویژه

تنهـا توحید،معنیزیرااست؛الماساعتقادياصلنخستینتوحید،متقندالیلمنطقینتیجه
حکـیم مبـدأ بـه آفـرینش نظامکلوابستگیجهان،بودنهدفداربلکهنیست،خدابودنخالق
هـدایت حکیمانـه مشـیت یـک تحـت هستیکاروانشدهحسابوموزونحرکتقیوم،وحی،

استهشدکشیدهاوسويبهوآغازاوازکهشایسته،کماالتسمتبهموجوداتهمههماهنگ
). 259: 1366زنجانی،عمید(

قائمـاً الْعلْـمِ اُولُـو الْمالئکَـۀُ و وهواالالهالاَنَّهشَهداللّه«:آیت اهللا بهشتی تفسیر این آیه
سطلهالبِالْقالایگـانگى روىچیزهرازبیشقرآنالهیاتاست، درمعتقد»1الْحکیمهوالْعزیزُا

در . تبوده اس»نیستخدایىاهللازغیراللّهاالالهال«نیزقرآنتیننخسشعاروکردهتکیهخدا
خـدا، «کوتـاه آیهحتى درهاي گوناگون آمده است، ین شعار بیش از شصت بار با عبارتقرآن ا

وگرانقـدر کـه اوجزدهند که جز او خدایی نیست،مىگواهىعادالنهدانایان،همهوفرشتگان 
لقـا درراهسـتی مسیرایشان). 103: جیم1390، بهشتی(»گاري نیستاست، خداوندکاردان

عنـوان بهوحیباشیم،داشتهاللهیبهنگاهیبایدجهانتفسیردرکهمعتقدندودانندمیالهی
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کـه اسـت آنکلـی بطوروحی«شود میدانستهبشريعالموالهیعالممیاناصلیرابطحلقه
). 58: 1387بهشتی،(»کنندمىتغذیهنآسرچشمهازپیامبرانوانبیا

اند،دادهارائهآنبهمختلفیهايجوابفیلسوفانودانشمندانبشري،مختلفمکاتبدر
درمختلفیتفسیرهايوکردهذکردرآنرامختلفیاهدافکریمقرآندرنیزاسالممبیندین
بیهـوده وعبـث جهـان ایـن کهپذیریم،برااصلاینبایداولوهلهدراند؛کردهارائهزمینهاین

درکـه واژگـانی جملـه اسـت؛ از شـده گرفتهنظردرآنبراياهدافیبلکهاست،شدهنیافریده
حـق واژهگرفتـه قـرار تفسـیر مـورد بسیاروشدهبیانهستینظامهدفداريتبیینوتوصیف

.بکـاربرده شـده اسـت   هسـتى نظامبودنهدفداروبودندارجهتمعناىبهراحقواژه.است
السمواتخَلَقنَاما: و زمین را به حق آفریدیمهاانکه ما آسمکندمیآیات بسیار اعالم قرآن در 
»ایـم آفریـده حـق بـه رازمـین وهـا  انآسـم مـا گویـد مـى خـدا بِالَحقاالبینَهماماوواالَرض

).53-52: 1390بهشتی،الف(

آیـت اهللا بهشـتی   » ًباطالهذَاخَلَقتماربنااالَرضِولسمواتاخَلقِفىیتَفَکَّرونَالَّذینَ«
یی هسـتند، کـه در آفـرینش    هـا آني بـا ایمـان   هاانطبق مفهوم این آیه یعنی انس: فرمایندمی

اي حـال  ستگاه هستی را باطـل نیافریـده  خدایا این د: گویندمیاندیشند و ها و زمین میانآسم
سـت داراي  هاآنو زمـین و آنچـه در   هاانن طبیعت، آفرینش آسماي آفرینش ایباطل نیافریده

در «برداشـت ایندرفرمایندمیبهشتیشهید). 52: 1390: الفبهشتی،(جهت و هدفی است
. انگـاري پـوچ مقابلدربودنحق. واقع حق بودن هستی را در مقابل پوچ بودن آن مطرح است

). 54: 1390الفبهشتی،(»دف و جهتی داردبه معناي این است که جهان هستی هحق،این

و زمین به حق است و باطـل  هاانآفرینش آسمگویدمیاگر قرآن ن«: فرمایندبهشتی می
هـاي اجتمـاعی همگـی بایـد     ین ترتیب قوانین و مقررات و نظامنیست و داراي هدف است، به ا

آمـاده  هـا انانه و آزادانه انسطوري تنظیم شوند که این میدان گسترده را براي این مسابقه آگاه
هر رفتار، هر کمبود، هر محدودیت نابجا، هر بی بند و باري نابجا، هر عامل اجتماعی . نگه دارند

و هر عامل اجتماعی و هر محدودیت نابجا، هر بی بند و باري نابجا، هـر عامـل اجتمـاعی و هـر     
اهد مانع تحقق ایـن هـدف شـود    عامل مصنوعی که در این قلمرو و میدان به وجود بیاید و بخو

).55:همان(» باید از میان برداشته شود

وي. اسـت انسـان گرایـىِ حقآنوکند،مىیاددیگريمطلبازبحثادامهدربهشتی
رابرتـر انسـان ودانـد مـی دوستیعدلودوستیحقدرقرآندیدگاهازراانسانانسانیتاوج

بـراي باشـد، پذیرحقکهانسانیبهشتینظراز.استترلیمتسحقبرابردرکه،داندمیانسانی
. کشاندمیانحرافوبختیتیرهوشقاوتبهراانسانحقبرابردرمقاومت.استترآمادهسعادت
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. دانـد مـی مقاومـت ایـن عوامـل ازرابـودن خودپرسـت وبـودن هواپرسـت هـوس، وهـوا وي
.استپرستىحقضداستکبار. استپرستىحقضدخودپرستى

متعال یاد کنـد، خداىازخواهدمىوقتىآیات، قرآنازآیهچندیندر«: فرمایدمیوي
ک اللّـه فَتَعـالَى : کندمىیادمطلقحقعنوانبهراخدا لـه الالحـقُّ الملـخداونـد بـاد واال(اال ا

الهم الحق و در جاي و ردوا الَی اهللاِ مو: مطلق و در جاي دیگرحقحق،خداىجهان،فرمانرواى
شوند به سوي خدا کـه مـوال و سـرور    ها بازگردانده میانردوا الَی اهللاِ موالهم الحق و انس: دیگر

). 58: همان(»ست؛ موالیی که حق استهاآن

وقراردادىحقنهامااست،پرستىحقتعبیر،یکبهخداپرستى،«بهشتیدکترنظراز
حـق نـه ونسـبى حـق نـه .تاسـ مرزاینمهم. استاینمهممطلق،حقبلکهنسبى،حقنه

بـراى به پذیرش خداي حـق، گردد میهاي حق هم باز بلکه حق مطلق پذیرش نظامقراردادى،
شناخت نظام حق، دو منبع دارد، یکی منبع علم، آگاهی، اندیشـه و عقـل   قرآندیدگاهازاینکه

ین دسته از آیات بـه ایـن نتیجـه    ندي ابوي با جمع).58:همان(» بشري و دیگري منبع وحی
راحق است و هدفی که این جهـان  رسد، که از نظر قرآن این جهان چون داراي هدف است می
اکنون پس از روشن شدن مبـانی تفکـر سیاسـی    . انسانخودنهاستانسانعملکند،مىحق

.پردازیمهاي سیاسی و تفکري شهید بهشتی میمقولهوي، بعضی از  مهمترین 

مبانی فقه سیاسی و حکومتی از نظر شهید بهشتی3-3-1

پرداختن به تفکر سیاسی یک فقیه باید در دل یک چـارچوب و سـاختار صـورت گیـرد،     
گویاي مطلب باشد فقه سیاسی است، در این بخش به طور کوتاه تواندمیبهترین ساختاري که 

ن به فقه سیاسی و روشن شدن مصادیق بعد از پرداخت. شودمیبه تعریف و معناي فقه پرداخته 
فقه حکومتی از نظر شهید بهشتی به مصادیق فقه سیاسی یا مبانی تفکر سیاسی شهید بهشتی 

فقهااصطالحدرواستآمدههوشوفهممعرفت،علم،معنیبهلغتدرفقه،. شودمیپرداخته 
خـدا، بـا رابطـه درنانسـا عملـی احکـام بـه مربـوط که،شودمیگفتهشریعتازبخشآنبه

معـانی درواسـت دیـده خـود بـه تحوالتیاسالمدرفقهکلمهمعنی. استدیگرانوخویشتن
کردهاطالقآنمفهومبهودینعلمبربیشترراکلمهاینقرآن. استشدهگرفتهبکارمختلفی

ودقیـق مفهـ ازاسـت عبارتفقهجدید،اصطالحدربنابراین). 12: 1366زنجانی،عمید(است
مجموعـه معنـی بهگاهوآنبهمربوطتفضیلیمداركومنابعازاسالمعملمقرراتاستنباط

.)12:همان(شود میاطالقنیزفقهامستدلآراءوشدهاستنباطعملیوشرعیمسائل
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وجـود نظرهـایی اخـتالف سـنی وشیعیفقهايمیاناسالم،درفقهمنابعخصوصدر
منـابع جملـه ازرامرسـله مصـالح واستحسانقیاس،همچونمدارکینتساهلفقهاي. دارد

متقـابالً فقهـاي  وانـد دانستهمینبوياحادیثازجزئیراسنتوشمردهشرعیحکماستنباط
واستحسـان قیـاس، داده،توسـعه معصومامامانتقریروافعالواقوالراسنتمعتقدند،شیعه

دنیـاي ازتصـویري شیعیادبیات. )16:همان(اندشمردهساقطراعتبادرجهازرامرسلهمصالح
درالهـی حـاکمی ومعصـوم امـامی مـدار برسیاسیزندگیآندرکه،کندمیترسیمرادینی
درراشـیعه فقـه اصـلی امتیـاز شیعهفقهیمکتب.)283: 1388فیرحی،(استاستوارزمین
مکتـب فقهـی منبـع معصـوم اماماناحادیث. انددمینبويسنتتلقیدرویژهبهوفقهمنابع
عمید(پذیردنمیراادلهدیگرعقل،واجماعسنت،کتاب،بجزشیعهدیگرسويازاست،شیعه

.)22: 1366زنجانی،

قرآنیدالیل) الفشاملکهدارد،وجودزیادينقلیادلهونصوصشیعهدرامامتبراي
امامـت دالیـل ومـودت آیۀ-4. االمراولیآیۀ-3. الیتوآیۀ-2.  تطهیرآیۀ-1: شیعهامامت
همچنـین . باشدمیثقلین-4منزلت-3انذار-2دار-1:احادیثشاملکهپیامبرنزددرشیعه
: 1385فیرحـی، (باشـند مـی غیبـت -3والیت-2عصمت-1: شیعهامامتدرارزشیهايپایه

191   .(

حسـبه، بـه مربوطمسائلبهکهشود میمحسوبفقهازشاخصهیکتنهاسیاسیفقه
امامـت، منکـر، ازنهـی ومعـروف بـه امـر الملـل، بینحقوقجهاد،خارجی،سیاستحکومت،
اسالمبهدعوتقلوبهم،مولفهشرعی،وجوهاتآوريجمعمامورانقضاوت،امرا،نسبخالفت،

مجموعه آثار این، با توجه بهوجودبا).  41-38: 1366زنجانی،عمید(گیردمیبردرنیزرا.... و
حکـومتی از نظـر   فقـه اصلیهايلفهئتوان مومی.... وهاسخنرانیها، شهید بهشتی شامل کتاب
:ایشان را اینگونه بیان کرد

.نظام سیاسی بر پایه اصل والیت فقیهتاسیس- 1
.رهبران جامعهصفاتواسالمیحاکمانشرایط- 2
.فقیهوالیتاجرايکیفیت- 3
. سیاسیاخالقواسالمیحکومترةسی- 4
.انتخابحقوآزاديحدود- 5
.اسالمیجوامعدراقلیتهاحقوق- 6
.اسالمیتوجمهوریترابطه- 7
.زنانحقوقوبشرحقوق- 8
.تحزب و تشکیالت- 9
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ها و مصـادیق فقـه   سیاسی شهید بهشتی و موئلفهدر ادامه به بیان برخی از ابعاد اندیشه 
:ت فقیه، تحزب است، می پردازیمحکومتی که شامل آزادي، والی

آزادي از نظر شهید بهشتی -3-3-1-1

آزادي به معناي عام-3-3-1-1-1

»آزاتیـه «پهلـوي واژهیاو»آزاته«اوستاییواژهازرا»آزادي«واژهصاحبنظرانازبرخی
م1954/ خورشـیدي 1333سـال بـه 2ونیسـت بـن و1گرشـویچ مانندپژوهشگرانی. اندگرفته

مـیالد ازپـیش پـنجم سدهآرامیاسنادازبرخیدر»آزاد«معنیبه»آزات«: واژهکهوشتند،ن
پارسـی واژه.باشددرستسخنایناگر. استرفتهکاربهبردهزنیکآزاديباپیونددرمصر

در»آزادي«واژهکـه برآننـد برخـی . گرددمیبازکهنبسیارروزگارانبهسامیزباندر»آزاد«
ايشیوهبه. نیستکردنیاثباتدیگربرخیدیدگاهازادعااینولیرفته،کاربهنیزکهنسیپار

تحـت .داردوجـود پارسـی زباندر»آزادي«واژهبرايکهمعناییکهگویدمیهرتسفلدنمونه،
معـانی درخـود نوبهبهنیزواژهاینواستهمراهعربیدر»حرّ«واژهباکهاستمعناییتأثیر

متـداول وروشنمفهومومعنیولی. استرفتهکاربه»آزادمنش«و»بزرگوار«مانندگوناگون
.)9: 1374،حائري(استبودهآنضد بردگیمفهومومعنیهماناآن

تهـیج انقـالب بـراي رامـردم کهحسیبیشترین: داردبیان می4به نقل از پین3فالسون
مفهـوم در»آزادي«واژهدیگـر، سخنبه. (١٩٧٦.١٨١:Folson)ت اسآزاديحسکند،می

کـار بـه دمکراسیبنیادواقتصاديواجتماعیسیاسی،هايآزاديباپیونددربیشترخودنوین
آزادياندیشه،آزاديسخن،آزاديانجمن،آزاديمانندگوناگونهايآزاديچارچوبدررفته و

گفـت بایـد حقیقتدر. استشدهتعریفياقتصادوسیاسیتکاپوهايوکارآزاديمطبوعات،
گفتـه بـه ودهـد مـی تشـکیل راآزاديمفهـوم ازبخشیحکومترونددرهمگانیشرکتکه

نیزشود میبرقرارفرديتکاپوهايدیگردرکههاییآزاديباسیاسی،آزاديگونهاین،5پارتریج
وسیاسـی هـاي آزاديدروازيبـورژ تکاپوهـاي کـه بایـد افـزود  نیزرانکتهاین. استپیونددر

انقـالب وم1776/ق1190سـال بـه آمریکـا انقـالب : آوردپدیـد نیزبزرگانقالبدواقتصادي
خـود پـرآوازه هـاي اعالمیـه بـا انقالبدواینکهاستروشن. م1789/ق1204سالبهفرانسه

ايشیوهبهههمیشبرايراجهانملتهايهمههايآزاديوحقوقنتوانستبشرحقوقپیرامون

١-grashvych
٢ -Ben Vincent
٣ - Folson
٤ - pine
٥- Partryj
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فرهنـگ آکسـفورد در بیـان مفهـوم سیاسـی آزادي بیـان       ).11-9:همـان (کنـد تضمینبسنده
بگـذاریم احتـرام دیگـران نظـرات بـه بتـوانیم :به معناي این است کـه سیاسیآزاديکند،می

)Oxford: ٨٨٤.(

معنا، مفهوم و مصادیق آزادي از نظر شهید بهشتی-3-4-2

ابتدا بـه تعریـف واژه   ،دارندمفاهیم یوه استداللی که در توضیح طبق شبربهشتیشهید
بى شک در یک جامعه «.کنندمیآنرا بیان ... سپس بر جنبه کارکردي آن، تنگناها وپردازند،می

»ســازنده آراء و افکــار، شــرط زنــده مانــدن و پیشــرفت کــردن اســت ســالم وزنــده، برخــورد
،کرده استتأکیدظام اسالم بر آزادي فرد بسیار نکندمیتأکیدوي ). 1382:18بهشتی،(

اى که در رابطه با آزادي، هرج و مرج، زورمداري اسالم ما در طول مدت چندین دهساله«
یـم،  اایـم، یـا بحـث کـرده    ه، یا نوشـت ایمبر ضد هر گونه جباریت، سخن گفتهو مبارزه مسلمانان

بینى و ایدئولوژى، از نظر نظام عقیده و ر جهانم از نظایم که اسالهمیشه بر این نکته تکیه کرده
را اینگونه تعریف انسانیشهید بهشتی آزادي).18: همان(»رفتارى، بر آزادى انسان تأکید دارد

: کندمی

آزادي در جهان بینى اسالم، انسانْ شدنى است مستمر و پویشى اسـت خودآگـاه،   «
در جهان بینى اسالم، انسـانْ شـدن   . نوان تأکید داریمعما بر این چهار. انتخابگر و خودساز

پویشـى اسـت   . همواره یک شدن است؛ پویش است؛ تالش است. است؛ شدنى است مستمر
هـا و  هـا، خواسـت  در نهـاد و نهـانش، کشـش   . انتخاب کننده، خودسـاز . خودآگاه و انتخابگر

او بـر اسـاس   . داردمـى اهایى آفریده شده که او را به این حرکت و پـویش خودسـاز و  انگیزه
شـود، بـا قـدرت    و تجربـه و عمـل، بـارور مـى    آگاهیهایى که در فطرتش زمینه دارد، در پرتـ 

گزینـد و  ازنده را آگاهانه و آزادانه برمىگزینشى آزاد که به او داده شده، جهت این پویش س
. شودمىرود و ساخته کند، جلو مىنتخاب و اختیار کرده است، رشد مىدر جهتى که خود ا

ارزش او در . اوسـت سازى آگاهانه و آزادانه ویژگى اساسى انسان همین خودسازى و محیط
آزادانه به راه زشـتى و شـر و   تواند آزادانه به راه خیر و فضیلت درآید، یاهمین است که مى

).20:همان(»این است آزمون بزرگى که در آن شرکت دارد. پستى و ناپاکى فرو غلتد

.آورداثبات ادله خود میدریاتی از قرآن کریم راآامه بحث براي توضیح بیشتر وي در اد
. معیاً بصیرا، انّا هدیناه السبیلاالنسان من نطفۀ امشاجٍ نَبتَلیه فَجعلناه س«ایشان در تفسیر آیات 

ان این دو ایش2»فلیکفُراءقُل الحقُ من ربکم، فَمن شاء فَلیؤمن و من ش«و 1» شاکراً و اما کفوراً

او را شنوا و بینا . تافته و در هم آمیخته آفریدیم، تا وى را بیازماییماما ما انسان را از چکیده اى به هم« )2دهر، آیه ( - 1
.»ما راه را به او نشان دادیم تا یا خواستار نعمت شود یا ناسپاس. ساختیم

».بگو حق از جانب خداوندگارتان است؛ هرکس مى خواهد باور کند و هر کس مى خواهد باور نکند« )28کهف، آیه ( -2
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از آزادي بـر اسـاس بیـنش    ایشانبرداشت اصلی؛ دانندمیآیه مبارکه مصداقی بر آزادي انسان 
اسالم یـک  » «گیردها مایه مىل از اصول و ریشهئمساهمه «:اصول و عقاید اسالم استوفکري

یاسى، هاى فردى و اجتماعى، در شکل سآزادي. اندیشه و رفتار به هم پیوسته است،نظام عقیده
شـوند،  هرگاه مورد بحث واقع مـی هاى رفتارى،اقتصادى، فرهنگى، هنرى و به طور کلى آزادي

).21:همان(»شودبحث باید بر اساس برطبق اصول و پایه اسالم 

خلق کرده و موجـودات بسـیاري تحـت    موجودات فراوانى را در این جهان متعالخداوند 
ه موجود گوناگون، یک موجـود برتـر بـا خصوصـیت و     در میان این هم«. هدایت قرار داده است

دو ویژگـى در انسـان   ).11:پ1390بهشـتی، (»به وجود آورده استبه نام انسانویژگى معینى
یعنی .)12:همان(تحلیل و جمع بندى،هست که سخت به هم مربوط است؛ یکى قدرت تجزیه

انسان عالوه «و عمل به آنسپس رسیدن به نتیجهتوانایی تفکر در یک مورد مشخص، تبیین و 
.)13همان،(»باشدمیرا نیز دارا خالقیت و نوآفرینى ، ابتکاربر  آن

انسـان جـانور و   . آزاد بـودن و انتخـابگر بـودن   «: عبـارت اسـت  ویژگی انسانبعد دیگر
؛ مختـار طـرف ها همـه یـک  این.نوآفرینوجاندارى است اندیشمند، تحلیلگر، خالّق، نواندیش

تعریـف  نـی کـه دارنـد بـه    یایشان بر اساس بینش تفکري و تبی). 14:همان(»رف دیگربودن ط
به معناي دیگر یعنی اینکه ببینیم انسـان از دیـدگاه اسـالم    ،پردازندجایگاه انسان در اسالم می

از دیـدگاه اسـالم یکـى از بزرگتـرین     «. داراى چه بافت و چه ساختى در رابطه بـا آزادى اسـت  
کـه در  آن چیزى. )32: 1382بهشتی،(»استهمین است که آزاد آفریده شدهامتیازات انسان 

ه ، ایـن بـود  هآفرینش، در آن نقطه عطف و نقطه اوج، یعنى نقطه پیدایش انسان، به وجود آمـد 
. ه اسـت ساز پدید آمدخودساز و محیط،آزادیک موجود آگاه، خودآگاه، محیط آگاه،«: کهاست 

توانسـت خداگونـه   اهبى داد که در پرتو آن مواهب مىو به او موخداوند انسان را طورى ساخت 
:بنابراین، اولین مسأله این بود که او). 32:همان(»در طبیعت عمل کند

از اسارت و بردگى و بندگى طبیعت آزاد شد؛ البته نـه آزادى مطلـق، بلکـه آزادى    «
یعنـى قـوانین   . زاد استاولین مسأله این است که انسان از بردگى و بندگى طبیعت آ. نسبى

ولـى  . داردطبیعت بر موجودات دیگر حاکمیت مطلق، یا چیزى نزدیک به حاکمیت مطلـق،  
رسد، انسان آن توان را دارد کـه طبیعـت را هـم رام و مهـار کنـد؛      وقتى نوبت به انسان مى

تواند در این گستره طبیعـت حرکـت کنـد تـا     و ببیند چگونه مىقوانین طبیعت را بشناسد
اینهـا  . تواند قوانین طبیعت را عوض کنـد البته انسان نمى. ن قوانین نباشدشه محکوم ایهمی

امـا  . شـوند لهى هستند؛ به دست انسان عـوض نمـى  قوانین خداوندى هستند؛ اینها قوانین ا
تواند در میدان بسیار وسیعى چنـان حرکـت بکنـد، کـه همـواره اسـیر و بـرده و        انسان مى

در حقیقت خداوند به انسان این آزادى را داده که در پرتو آگاهى . محکوم این قوانین نباشد
و در پرتو اعمال آزادى بتواند خودش را، محیط زندگىِ مورد تمایل و خواست خـودش را، از  

.)33:همان(»قلمرو یک قانون بیرون بیاورد و به قلمرو آن قانونى که دلخواه اوست ببرد
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فـائق آیـد،   تبر طبیعـ ،قوه تفکر و تعقل خود قادر استانسان به شرط به کار انداختن
سان یک موجود از دیدگاه اسالم، ان. سان توان تحمیل اراده خود بر طبیعت را داردنیعنی اینکه ا

او ؛اسـت »آگاه آزاد«کهو بزرگترین ویژگى و برجستگى او همین استممتاز و برجسته است
انسان با چیره شدن بر طبیعـت و بـا ایـن    . کندانتخاب مىکه آزادانه و آگاهانه انتخابگرى است

لیم اتعـ «: ایشان در مورد جبر اجتمـاعی معتقدنـد کـه   .آزادى که براى حرکت در طبیعت دارد
).51:همان(» جبر اجتماعى نیستبهانسان محکوم:این است کهدیدگاه اسالم،واسالم

گونه اسـت و نقـش اراده انسـان را    که حالت ساختارانسان در برابر حاکمیت آن قوانینى
،ماتریالیسم تاریخى،مکانیزم اجتماع،اجتماعىهاىسنت،قوانین اجتماعى:مانندکنند مینفی 

اسـالم،  معرفت شناختیجبر اجتماعى و جبر اقتصادى مطرح مى شود، از دیدگاه،جبر تاریخى
ارچوب آن ساختار و یا خـارج  از  و قادر است در چاستساختار، فعال انسان دقیقاً در برابر این 

یعنـى  . از نظر اسالم، در جامعه هم قوانینى وجـود دارد .آن به فعالیت و حتی تغییر آن بپردازد
ولـى مهـم ایـن اسـت کـه      . هایى داردها و شیوهر تاریخ، روشحرکت اجتماع و حرکت انسان د

ها و بر تنگناهایى که در پرتو تواند بر پدیدهانسان مى. محکوم این قوانین نیستانسان هیچ گاه 
.  ها را بر هم زندبایستد و معادلههاآنو در برابر قیام کندحاکمیت همین قوانین به وجود آمده، 

راایشان انقالب ایران،زنندایران را مثال میاسالمینظرشان انقالبو صحتتأیید ایشان براي
،هاى حاکم بر اجتماع و تاریخ دارندنین و سنتشناسان غربى از قواآن شناختى که جامعهنه بر

پیـرو  ،که پیرو مارکسیسم، ماتریالیسـم تـاریخى  کسانىبراىهمچنین ،دانندمینقابل پذیرش 
انقـالب یـک   . دانندمیناقتصادى بر انسان هستند، قابل باور واجتماعى،تاریخىحاکمیت جبر
شناسـى  جامعهممکن است که با هر انقالبى، البته . انسان محکوم این قوانین نیستپیام داشت، 

ایشان معتقدند کـه  . اى را درباره روند تکاملى انسان در جامعه کشف کندعلمى قانونمندى تازه
تر و بـا ایمـان بیشـتر    آگاه، انسان هر قدر این قوانین را بهتر بشناسد و خودش را بهتر بشناسد«

بنـابراین، انسـان   . کندمیاین قوانین آزادتر ، خودش را از میدان حاکمیت و سلطه کندمیعمل 
هـاى اجتمـاعى   هاى اجتماعى و پیـروزي او حادثه. یخ، نوآفرین خواهد بودهمواره در راستاى تار

).52:همان(»جدیدى را خواهد آفرید

کیفیت روابـط و  -2. هیچ انسانى محکوم هیچ جبر اجتماعى نیست-1: بنا به بیان قرآن
گذارند، اما نه در حد جبر بلکه روى انتخاب آگاهانه انسان اثر مىقتصادى، مناسبات اجتماعى و ا

، نقـش محـیط اجتمـاعى و نقـش     بنابراین. یا دشوارتر کننددر حد اینکه انتخاب او را آسان تر
عوامل اجتماعى روى انتخاب انسان، در حد جبر نیست، بلکه در حد دشوار شدن یا آسان شدن 

ن به صورت یک کل، همیشه سازنده تاریخ اسـت؛ هـر چنـد کمـابیش    بر این اساس، انسا. است
در برابر عوامـل اجتمـاعى، در   اما، این اثرپذیرى،. قرار داردتاریخ و محیط اجتماعىتأثیرتحت 

جبـر  انسـان بازیچـه جبـر تـاریخ،    ، اینکـه دهد؛ از نظر اسالمشکل مىانسانکه به،حدى است
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کنند میاین مسئله باز به قرآن رجوع تأیید ایشان در. ستطبقاتى، یا جبر مادى شود، مردود ا
نفسها، و تُوفّى کلُ نفسٍ ما عملَت و هم یوم تَأتى کلّ نفس تُجادل عن«: و در تفسیر آیه مبارکه

همین توجیهات جبر اجتمـاعى و  ،احیانا این توجیهات ممکن است«: فرمایندمی...1»الیظلَمون
).53:همان(»باشدهاجبر طبقاتى و نظایر این

کلّما دخلت اُمۀٌ لَعنت .قبلکم من الجنّ واالنس فى النارقال ادخلوا فى أمم قدخلت من«
تهم عذاباً ضعفا من ربنا هوءالء اضلّونا فَااُختها حتى اذا ادار کوا فیها جمیعا، قالت اُخراهم ألولهم

کان لکُم علینا من فضل فذوقو ا و قالت اولهم ألخرهم فمنقال لکل ضعف ولکن التعلمون. النار
هـیچ انسـانى،   ،آزاد استفرديانسان در برابر ستم طبقاتى، ستم . »2العذاب بما کنتم تکسبونَ

، بـه  ... هیچ شرایط اجتماعى، تحت تأثیر جبـر اقتصـادى، بـه کفـر و فسـاد و محرومیـت و       در
از نظراجتمـاعى، از حاکمیـت   «: این است که انسانقرآنپس، بیان . شودکشانده نمىتبهکارى

). 54:همان(»استهر گونه جبر اجتماعى آزاد

ضـرورت اصـالح   ، کننـد مـی فعالیت نبراى شکوفایى انسان جوامع به صورت یکسان همه 
بـه  کهجوامعی.شده استتأکیدبسیار بر آن اصلی اساسی است که در اسالم محیط اجتماعى 

، نسبت به جوامعی که به دهندمیاهمیت بیشتري ) يمادي و غیر ماد(هاي و توسعه ارزشرشد
اسـالم دغدغـه آزادي،   در دین مبین). 54:همان(، موفقترنددهندمیاین اصل اهمیت کمتري 

ي مظلـوم، هـا اناسالم معتقد است، انس. مظلومین و همه مردم وجود داشته استآرمان تکامل،
افـراد پیشـتاز،   «بـه آنـان اصـطالح    شهید بهشـتی  هستند،اجتماعى هايموتور محرکه جنبش

با خودسازى، آگاهى «که این افراد کنند میتأکیدو بر این اصل دهدمیرا » السابقون السابقون
نقش ها،تر کردن تودهگاهبه حرکت در آوردن و آوهادر ایجاد حرکتو خودشان را باالتر ببرند

).55: همان(»مهمی ایفا کنند

توان به وجود آورد که افراد میهاى الهىارزشتوحیدى را بر محورجامعه اسالمى زمانی 
را از بـین  ي درونی و بیرونـی خـود  تضادها، تضادهاى طبقاتى،هاى طبقاتىآزاد آگاه، وابستگی

ها اجتماعى خود بـه خـود محـدود    در نظام اجتماعى اسالمى آزادي«. تا به مقصد برسند،ببرند
دودارند،هاى قانونى که در نظام اسالمى به وجود محدودیتسالم از نظر ا).92:همان(»شودمى

).روزى که هر انسانى مى آید تا از گذشته خود دفاع کند و گذشته اش را توجیه کند(111نحل آیه -1
فرمان الهى در روز قیامت این است که بـه  تبهکـاران، بـه منحرفـان، بـه کژاندیشـان و       «) از سوره اعراف39و 38آیات (-2

همراه بـا آن فاسـدان   : ها، گفته مى شودکههمه آنکجروان، به ستمگران و به تجاوزگران، به فاسدها و به ائمه کفر و فساد، به 
در این آتـش جاودانـه و پرلهیبـى    ! و تبهکاران و ستمکاران پیشگام گذشته تان به آتش دوزخ بروید، که فرجام شما آنجاست 

، خـدا لعنتشـان کنـد   : ها ساخته شده است ، هر گروهى وارد مى شود، به گروه دیگر لعنت مـى کنـد  که به دست خود انسآن
آن . شوند آن وقت شروع مى کننـد بـه همـدیگر پرخـاش کـردن     وقتى همه با هم جمع مى! ا آوردندها این بال را به سر ماین

پاسـخ  . گوید، خدایا، اینها ما را گمراه کردند، اقالً عذاب اینها را دوبرابر کـن  کند و بعد مىگروه بعدى به آن گروه قبلى رو مى
. »ستمگران براستى گنهکاران بزرگند. دوبرابر و چند برابر عذاب دارید ؛ خبر نداریدالهى این است که هر دو گروه
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) 2اینکه آزادى یک فرد تا آنجا اعمال شود که بـه آزادى دیگـران ضـربه نزنـد     ) 1«.داردمنبع 
کند، این براى رشد فساد در جامعه آماده مىها را کند و زمینهمىهایى که محیط را فاسدآزادي
.)93:همان(»شودمى گرفته مىهم در نظام اسالهاآزادي

سبت به دیگـران  که تفاوت اصلی در تعریف خداوند در اسالم نشهید بهشتی معتقد است 
مختـار  کـه ىیخـدا -2. یکى در نقطه علم بى پایان-1«: ذیل متفاوت استادیان در دو مقوله 

چ محدودیتى مشیت و خواستش با هیاست،»فعال لما یرید « خدا واقعیتى است مختار»است
انسان را بر اساس همان اصل مختار بودن 1»و الیسئل عما یفعل و هم یسئلون « . روبرو نیست

پیشوایان و امامـان ، رسوالن،مشعل هدایت وحىآفرید تا بتواند بر اساس هدایت تشریعی مانند 
ایـن اسـاس   خدا و آزادي انسان باید بـر ءرابطه بین هدایت بوسیله اولیا. به سعادت دست یابند

ها بخواهد به آزادى انسان لطمه اگر این نقش. به آزادى انسان لطمه وارد نیاورد«باید باشد، که
اَفَاَنت تکـره النّـاس  «) .15: پ1390،بهشتی(»وارد بیاورد بر خالف مشیت خدا عمل شده است

فى استضعاف به کاربرد زور در اسالم تنها براى از بین بردن عامل انحرا«2»حتى یکونوا مؤمنین
هاى سیاسى و اجتماعى، بسیارى از تدابیر اسالم در نظام«حتی ). 17:همان (3»شودمیبردهکار 

شمشـیر اسـالم بـراى از    «).16:همان(» در حقیقت درجهت از بین بردن عوامل ضد آزادى است
هدف اسـالم  .)17:همان(»گاهش شمشیر استاستضعافى که تکیه. بین بردن استضعاف است

آزاد از تسـلط  ،آزاد از بند هوا و هـوس ،آزاد از همه چیز،انسانِ آزاد تربیت کند«:ین است کها
تـا راه  ،آزاد آزاد،آزاد از تسـلط دیگـران  ،گرایش به جاه طلبى و قـدرت و ثـروت  آزاد از ،خشم

گویـد مـن کتـاب نصـیحت و     قـرآن مـى  «.)18همان (»خویشتن را همواره آزادانه انتخاب کند
).19:همان(»اما براى چه کسانى؟ براى انسان انتخابگر،ت هستمهدای

آخـرین آیـه سـوره بقـره     تفسـیر حث خود را در مورد تکلیف الهى بـا بشهید بهشتی در 
ذنا ان  ال یکلّف اللّه نَفساً الّا وسعها، لَها ما کسبت و علَیها ما اکتَسـبت ربنـا ال  «: فرمایندمی تؤاخـ

ربنا و ال تُحملنا ما ال . نا و ال تَحملْ علَینا اصراً کَما حملته على الّذین من قَبلنارب. نسینا اَو اَخطأنا
این آیه را دلیلی 4»اَنت مولینا، فانصرنا على القومِ الکافرین. طاقۀَ لَنا به، واعفعنّا واغفر لَنا وارحمنا

از نظر توانـایی و سـطح انتظـار    ، بلکهدانندمیرا برابر نهاانکه خداوند همه انسدانندمیبر این 
بایـد پشـتوانه حفـظ   را در نظر می گیـرد، مجازاتى که، نظام اجتماعى اسالمى.متفاوت هستند

تحت تأثیر تـرس  فردتا هم خودگیرد، مىقرار مجازات تحتباشد، او »نظام احسن اجتماعى«

).23( سوره انبیاء آیۀ-1
.)99( سوره یونس آیۀ2

مستضعف به معناي طبقات ضعیف جامعه هستند که قدرتهاى خودکامه در جامعه مانع آن می شوند، که انسانها، آگاه شوند و پس -3
).17پ،1390:بهشتی(همراه با تلخیص از(لخواه خود را اختیار کننداز آگاهى راه د

آنچه به سود هر انسانى است، دستاورد خود او آنچه هم به . تکلیفى نمى نهد مگر در حدود توانایى اش) (286آیه (سوره بقره -4
س).در حدود توانایى اشخدا بر عهده هیچ کس تکلیفى نمى نهد مگر . زیان هر انسانى است بازده کار خود اوست
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. و فساد کشـیده نشـوند  هم به گناههاى غلط نشود و دیگرانبه آسانى تسلیم عادت،از مجازات
). 39:همان(قرار دادن دیگران نیز استتأثیرتحت براى اجتماعی چون مجازات

شخصیت عبارت اسـت  :دارندمیبیان 1شخصیتشهید بهشتی در تعیین رابطه آزادي با 
هاى روانـى و رفتـارى هـر انسـان کـه      هنگى شکل یافته عوامل و منظومهاز آن سازمان، آن هما

زرگتـرین علـت   بمسئولین جامعـه بایـد آگـاه باشـند کـه     . ط استبا محیانسانارى منشأ سازگ
» خودسـازى روحیـه  «: یابد و به سعادت برسد این است کـه رشد خواهد موفقیت انسانى که مى

الگویى باشد برخوردار ازکماالتى که دوست دارد دیگران به دست «، یعنی این انسانباشدداشته 
ت علمى، متانت، وقار، محبت، خودجوشى، معلومات، حسـن برخـورد و   آراستگى به کماال. آورند

:گویدمیشهید بهشتی در این باره ). 160:همان(»لیاقت اوست

؛ تـو  کنیرا وادار به ایمانهاناتو حق ندارى انس:فرمایندمیوند به پیامبرش خدا«
هـاي مناسـب در  رسـاخت ، وظیفه پیـامبر ایجـاد زی  نشان بدهىهاناراه ایمان را به انسباید

هایی که در جامعه ایجاد شده است، افراد آزادانه به انتخـاب  جامعه است، تا با توجه به بنیاد
زمینه بـه  ، اماکافی برخوردار بودقدرتاز باید این ساختارهاالبته در فراهم کردن بپردازند،

ینـه مسـاعد بـراى   رد و زمبـ از بـین ب رازمینه هاى منفـى کار بردن قدرت در این باشد که 
کمکى بیش هاآنحتى پیغمبر و امام و قرآن براى ساختن انس«. انتخاب فراهم شودبهترین
.)161همان (»نیستند

يدر گفتـار بهشـتی علیرضا، دهدمیاز آنجا که آزادي پایه و مبناي لیبرالیزم را تشکیل 
هاي مثبت و جمالی از جنبهبا ارائۀ فهرست الیبرالیسم،درمورد شهید بهشتیدیدگاهمربوط به 

.کنندمیرا  چنین بیان لیبرالیسم شهید بهشتی از منفی لیبرالیسم، ارزیابی

.مخالفت با حاکمیت و حکومت استبداد فردي-1

ــا اســتبداد جمعــی، چــه -2 بنــدي صــورتدر شــکل اســتبداد طبقــاتی درمخالفــت ب
.تماعیهاي جبر اجمارکسیستی و چه در قالب اصالت جمع و سازوکار

کـه تـو اي انسـان    ،لیبرالیسم از این نظر که براي فرد انسان این منزلت را قائل است-3
حرکت کن، پویش داشته باش، عقلت را به کار بینداز، بساز خودت را، بساز محیطت را، تسـلیم  

هـا و  اي اسـت بـراي شکسـتن نیـرو    وضع موجود نشو، از این نظر هم بسیار جالب است و زمینه
).1359بهشتی،به نقل از (»هاي درونی انسانداستبدا

3. بدنکالبد مردم ،تن،2.) کم (مى از دور سیاهى آد1.) ا.] (ع[شخص : گویدفرهنگ معین درباره شخص و شخصیت چنین مى- ١
. کسى که در نمایشنامه یا داستان نقشى دارد و با خصوصیات خود ظاهر مى شود.) نم(6. ذات5. جسد، ارث4. آدمى، انسان

احساسات، عواطف و (مجموعه عوامل باطنى هر شخص، مجموع نفسانیات 2. یه مختص هر شخص، خاصه هر فرد سج1شخصیت 
.یک فرد شخص) افکار
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هاي اقتصادي فردي، آزادي تولید تکیۀ لیبرالیسم اقتصادي بر مالکیت فردي، فعالیت-4
امـا لیبرالیسـم،   ).1389بهشـتی، (شـود و توزیع که منشأ رشد و شکوفایی اقتصادي جامعه مـی 

.ذشتبه آسانی گهاآنتوان از هاي منفی هم دارد که نمیجنبه

از نظر معتقدان به وحی الهی، لیبرالیسم در این که تنهـا منبـع معرفـت و آگـاهی را     -1
دهد، در معـرض انتقـاد   داند و به وحی به عنوان یک سرچشمۀ مستقل آگاهی بها نمیعقل می

.است

هاي نامرئی و کند که تنگنالیبرالیسم از این نظر که آنقدر روي آزادي فردي تکیه می-2
هـاي  داري جهانی بر عرصۀ میدان عمل افراد و گـروه ا که حاکمیت اقتصاد آزاد و سرمایهمرئی ر

).1389،بهشتی(نیز انتقاد وارد است،انگاردکوچک تحمیل کند، نادیده می

از دیدگاه شهید بهشتی، آزادي موهبت بزرگی است که باید براي توزیع عادالنۀ آن چاره 
خـواهیم نفـی   هاي مثبتش را نمـی کنیم، هرگز آن جنبهنفی میوقتی ما لیبرالیسم را، اندیشید

ي را در چـارچوب تفسـیر خـود از    اهنهشتی، چنین آزادي فراگیر و عادالبشهید . )همان(کنیم
آوردن بـه  ایمـان «ناپـذیر اسـت،   از دیدگاه وي، دین تحمیـل . داندگفتمان دینی امکان پذیر می

، اما وقتی کسی اسـالم آورد و آن را بـه عنـوان    )همان(» اسالم الزامی، اجباري و اکراهی نیست
حدود الهی هـم  . ورزدهاي اسالم با تمام وجود عشق میدین قبول کرد، نسبت به یکایک آورده

.آگاه باشد، خواه نباشدهاآنشود، خواه از حکمت و فلسفۀ یکایک بر همین اساس پذیرفته می

یوالیت فقیه از نظر شهید بهشت-3-3-1-2

یکی از مهمترین اصولی که بعد از انقالب جمهوري اسالمی مطرح بوده، اصل والیت فقیه 
و سپس بـه واکـاوي اصـل والیـت     شود میکوتاه به اندیشه امام خمینی ایی اشارهدر ابتدا. است

پردازیم، شهید بهشتی میفقیه از لحاظ معنا، مفهوم و کارکردهایش در یک نظام سیاسی از نظر 
:فرمایددر تعریف والیت فقیه میینی امام خم

یس جمهور با ئطاغوت است یا خدا اگر امر خدا نباشد ر،والیت فقیه در کار نباشد«
اطاعـت از طـاغوت   ،غیر مشروع است، وقتی غیر مشروع شد طاغوت استنصب فقیه نباشد

خـداي  رود کـه بـه امـر   طاغوت وقتی از بین می.وارد شدن در حوزه او طاغوت است.است
فهمنـد اسـالم چـه اسـت     تبارك تعالی کسی نصب  شود، شما از این چهـارنفري کـه نمـی   

که یک فاجعه کنند میخیال هاآنفهمند که فقیه یعنی چه یفهمند فقیه چه است نمنمی
، دانندمی، نه والیت فقیه، اینها اسالم را فاجعه دانندمیبه جامعه است اینها اسالم را فاجعه 

حکومت اسالمی و والیت فقیـه در  (»فاجعه نیست والیت فقیه تبع اسالم استه والیت فقی
).125:1386،دفتر چهل پنجم،تبیان،اندیشه امام خمینی
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: کندمیبیان و اقسام والیتدر همین راستا شهید بهشتی در تعریف واژه والیت

در پـى  کلمه والء و وِالء یعنىدارد،معنى اصلىیک در زبان عربى والیت«
یکدیگر قرار گرفتن و پهلوى هم بودن دو چیز، به طورى که هیچ چیز ایـن دو را از  

این والء و والیت و پیوندى چنین نزدیک، وقتى به زنـدگى فـردى و   . هم جدا نکند
نفر به یکدیگر چنان پیوسته چندوقتى . کندآید تجلیاتى پیدا مىاجتماعى بشر مى

فاصله نشود، آن وقت ایـن پیونـد تجلیـاتى    هاآنشوند که هیچ عامل خارجى میان 
تـرین و نخسـتین تجلـى آن، دوسـتى و بـه تعبیـر راغـب در        اولین و ساده. یابدمى

اى کـه از صـمیم قلـب یکـدیگر را دوسـت داشـته       دوسـتى . استمفردات، صداقت
.)11: 1383ب،بهشتی(»باشند

شـت مشـترك در زنـدگى    داشـتن سرنو «کنند میاینگونه تبیین والیت اجتماعىایشان 
یا به قبیله به صورت یک تواندمیواحد ایناقتصادى و نظامى در یک واحد اجتماعى؛ ،سیاسى

1).13:همان(»جامعه انسانى باشدیا به صورت یک ملت صورت یک

به نظـر  . پردازدخود به تبیین لزوم اصل والیت فقیه در جامعه میئشهید بهشتی در آرا
که اتخاذ ترین کارها نیاز به یک رهبر دارد، درکار جمعى باید مشخص شوددر جزییوي، انسان 

در کار جمعى امـام و رهبـر الزم   . بر عهده کیست،وجود نداردتصمیم در مواردى که اتفاق نظر
فـوراً معـین   ،فرسـتاد پیغمبر بزرگوار اسالم وقتى که براى انجام مأموریتى دو نفـر را مـى  . است
، پس اصل مسأله ضرورت رهبرى، امامت، پیشوایى). 183:همان(امیر باشدکرد که کدامشان مى

همه که درکنندمیتأکیدشهید بهشتی در موارد مکرر . اى بسیار روشن استزمامدارى، مسأله
ایشان در نقد کسانی که والیت و رهبـري  ،وجود داشته باشدسرپرست کارهاي جمعی باید یک

:کندمین در جامعه را قبول ندارند، بیا

نقطه ضعفى که در دایره محاسبات من، از عوامـل شکسـت و ناکـامى بسـیارى از     «
بـه  . کار جمعى انجـام بـدهیم  بی برنامگی ایم با صرفا خواسته، که هاى ما بوده استکوشش

سامان اجتماعى بـه آن  دربیاوریم،برنامگی بیگیریم این حالت را از محض اینکه تصمیم مى
یا این را داریم یا آن را، اما هـر  . خوردها به هم مىول معین کنیم، رفاقتبدهیم و مقام مسئ

آنچـه ارزش دارد، تـوأم   . بینـیم و چون این طور بوده خیلى خسارت مـى ! هرگزدو را با هم،
.)184:همان(»بودن این دو با هم است

چیـزى کـه   امـا آن «باشدوجود داشته یک نوع رابطه عاطفیرابطه رهبر و پیرو بایددر
پیوند یعنى پیوند میان امام و مأموم،. که قلباً مطاع باشد،رئیسى استتعیین امام ومهم است،

از نظر شـهید بهشـتی دو گونـه رهبـر در جامعـه      ).184:همان(»قلبى باشد و روح داشته باشد

آثارنشربنیادتنظیموتهیهبهشتى؛حسینىمحمد/ روحانیترهبرى،والیت،کتاب « کنید بهمراجعهبراي مطالعات بیشتر -١
»عدببه16صفصات .
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ز اه رهبرى که از جانب خدا تعیین شده باشد، یـا از جانـب کسـى کـه آن کـ     :اول«وجود دارد
ایشـان  .)185:همـان (»دوم رهبـر انتخـابی  یعنى رهبر انتصـابى،  .جانب خدا تعیین شده باشد

و معتقدند اگـر حضـرت   کنند میوجود انتصاب در پذیرش حضرت محمد را الهی بودن آن ذکر 
تسـن اهـل  فرق شیعه و. دانندمیي أند مردم به ایشان رکردمیمحمد در هر انتخاباتی شرکت 

:معتقداسـت دانـد، امـا شـیعه   را در حد پیغمبر پایان یافته مـى اصل اینآنانه در این است، ک
در .دادترین کارها رئیس و مـدیري قـرار مـی   براي جزییحیاتش طور که پیغمبر در زمان همان

و ائمـه  ) ع(علـى حضـرت  امبر اسـالم پی. استهم پیشوایانى را معین کردهزمان بعد از وفاتش 
را بـه  ی وجـود نداشـته اسـت، بلکـه آن    تعیینت معتقدند کهسناهلاما.ددندیگر را تعیین کر

اگر اختالف نظرى هست به اصطالح در صغرى است نه در کبرى؛ «. شوراي صحابه واگذار کردند
). 188:همان(»در مصداق و در مورد مطلب است نه در اصل قانون

حال انتخاب ؛شودمیخاب مطرح ته انئلمس،زمانی که ما با انتخابی الهی روبه رو نیستیم
،ظر بگیریمندر براي تعیین رهبرراهایىها و مالكاما باید ضابطه.استغیرمستقیم یامستقیم

: استاینگونه دموکراتیکهاياز نظر شهید بهشتی نحوه انتخاب در حکومت

در یک حکومت دموکراتیک به معنى معروف، یعنى حکومتى که ارزشش آن است «
افراد براى رهبرى این است کـه ابخدمت مردم و خدمتگزار مردم باشد، مالك انتخکه در 

کسانى که هر چه بیشتر بتوانند ابتکار و قـدرت فکـرى و قـدرت اجراییشـان را در خـدمت      
بنابراین، رهبر خوب در یـک  . خواست همه یا اکثریت قرار دهند باید به مقام رهبرى برسند

هـاى همـه مـردم یـا     هاى او بـراى تـأمین خواسـته   لیاقتکه،اى رهبرى استچنین جامعه
.)190:همان(»اکثریت مردم، بیشتر باشد

بـه داناسالمیعنی،متخصص،مطلع،شناس،اسالم« کسی کهیعنیفقیهایشاننظربه
ومبـانی ازآناسـتخراج ودیناحکامعلمدانستندرکهکسیرود، بهمیبکاراحضاصطالح

احکـام،  بتواندکسییعنیشود میگفتهباشد،نظريصاحبواجتهادوتخصصدرحداشادله
مشـروح  (»بفهمـد نظـر صـاحب یـک صـورت بـه سـنت وکتـاب ازرااسـالم تعـالیم وقوانین

ایشان براي این شناخت و انتخاب رهبر در جامعه چندین راه را معرفی . )1364:392،مذاکرات
: کنندمی

هاى فردى  در ایـن مـورد   آن شناسایی. مردم عرضه شودباید نظام و سیستمى بر«
آیا در این سیستم، انتخابات عمومى باشـد؟  . کافى نیست و به یک نظام و سیستم نیاز است

اى حزبى باشد؟ آیا در این سیستم، انتخاب به وسیله درجهآیا در این سیستم انتخابات چند
هاى این مسأله در شرایط مختلف، زمانزبدگان جامعه باشد؟ انتخاب اهل حل و عقد باشد؟

.)219:همان(»کندو احوال سیاسى مختلف فرق مىمختلف، جاهاى مختلف، اوضاع

:راه استنبنا به نظر شهید بهشتی بهترین راه براي انتخاب در جامعه ای
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اما در شرایط سالم پیشرفته جامعه اسالمى ، برداشتى که من از مجموع مطالعاتم «
ترین راه انتخاب ترین انتخاب و منطبقزمینه تا این لحظه دارم این است که مطمئندر این 

شناسیم، براى یـک امـت و گـروه    یارهاى اسالمى که تا این لحظه مىرهبرى با موازین و مع
ایـن  . اى سیستماتیک اسـت، مشـابه بـا انتخابـات حزبـى     پیشرفته آگاه، انتخاب چند درجه

.)1383:219ب،بهشتی(»دهمرت یک نظر مىبه صوکه فعالً،پاسخى است

، بلکه معتقدند باید فقیه در جامعـه  دانندمیایشان حضور علمی فقیه در جامعه را کافی ن
فقـاهتش  تنهاتجربه تاریخ نشان داده است که اگر فقیه«: اجرایی داشته باشدحضور فیزیکی و

بلکه بایـد خـود نیـز در    ،نیستکافی ،را اعمال کند، تخصصش را در شناخت اسالم اعمال کند
).280:همان(»تا اشکالی پیش نیاید،آن نیز سهیم باشدياجرا

یـا  شوندیا اجرا نمىدر صورت فقاهت تنها، اصول دینکه ،تجربه نشان داده است«
مـن بـراى اداى مسـئولیتم در برابـر     . شونددر اجرایش از مجراى اصیل اسالمى منحرف مى

ه در طول این دو سال تجربه عینى کرده اسـت، ایـن جریـان را در    تاریخ، به عنوان کسى ک
که اگر ،دهمپیشگاه خدا، در این خانه خدا و در برابر و با حضور شما خلق خد ا شهادت مى

گیر فقیه اسالم شناس باتقواى شجاعِ آگاه به مسایل روز، در جریان عمل و اجرا، مراقبت پى
مانتى عملى براى اسالمى ماندن نظام حاکم اجتمـاعى  ولو به حداقل ممکن، تأمین نشود، ض

).  281:همان(»وجود ندارد

زمانهشرایطولیبودند،روبهرووالیتوفقاهتمقولهدوباخوددرعصر) ع(صادقامام
عبـاس بنـى وامیـه بنـى میانتضادازصادقامام«گذاشتبازفقاهتبرايراایشاندستتنها

در. داشـت نفـر هـزار ازبـیش تـا گاهىنفر،صدهابادرسهاىحوزهواتجلسوکرداستفاده
خیـر، والیتاعمالبراىاما. گذاشتندبازفقاهتاعمالبراىراصادقامامدستآخر،هاىسال
گذاشـتند نمىامافرمود،مىفقاهتاعمالامامتشدورانآخرسالچندآنطولدرصادقامام

)  ع(صـادق امامعصردرجامعهاساسیمشکلبهشتی،شهید).282:همان(»بکندوالیتاعمال
نبـود؟ اسـالمى سـالم وصحیحجامعهصادقامامعصرجامعهکه«: ندکردمیتبییناینگونهرا

حکومتدستگاهزمانآندر). 283:همان(»داشتفقیهفقاهتگرچهنداشت،فقیهوالیتچون
رامسلمانمردمواسالمیسرزمینخلیفه،: شاملاسالمیدولتیکهايویژگیتمامواسالمى
ابوحنیفـه فتـواى کنـد، اجرارا) ع(صادقامامفتواىآنکهجاىبهحکومتدستگاهولى. داشت

والیتـى رهبـرى هـم فقـاهتى رهبرىهمجامعهدرفقیهباید«. کردمىاجراناقصصورترابه
).282:همان(»کند

کـه کشـیده زحمتمجتهدیعنیفقیه«: کندمیرذکبهشتیشهیدازنقلبهسرابندري
.دهـد فتـوا بتواندکهزمانبهآگاهوتقواباوشجاعوکشیدهزحمتوخواندهدرسسالهاده
» شـد خواهنـد سـرنگون باشـند کـه مقـامی هـر درندارنـد، قبـول رافقیـه والیتکهییهاآن
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یـت فقیـه در نظـام جمهـوري     از نظر شهید بهشـتی فقاهـت وال  .)624-622: 1380سرابندي،(
:        شودمیاسالمی بر این مبنا اجرا 

نفقیـه نظـرات اسـالمى را بیـا    ،کـه روال بر این اسـت  در نظام جمهوري اسالمی «
هم باید فتاوى فقاهت رهبـرى و رهبـرى فقیـه را    هاآنکه _، فقهاى شوراى نگهبانکندمی

قوانینى کـه از مجلـس گذشـته مطـابق     قوانین را تطبیق کردند و معلوم شد _رعایت کنند
اسالم است، یعنى فقهاى شوراى نگهبان نقش فقاهتى فقیه رهبر را در تأیید انطباق قـوانین  

سپس باید در مجارى اجراى قوانین، والیت فقیه و تسلط او بر کیفیت «. با اسالم ایفا کردند
ر انطبـاق بـا اسـالم، در    تا این قوانین مصوب و تضمین شده از نظـ ،اداره جامعه تأمین شود
»کى فقاهت فقیه، دیگرى والیـت فقیـه  ی. شود والیت فقیهاین مى. مقام عمل هم اجرا شود

.)1383:282ب،بهشتی(

عدالتباشئونهمهاخالقش، رفتارش دراعمالش،کهفقیهیعادل، یعنیفقیهبرعهده«
محرمـات، اجتنـاب از وپرهیـز واجبـات، ،فـرائض تمـامی بـه عملاز: استعبارتکهاسالمی

مشروح مـذاکرات، (»وجود داشته باشداورفتاردراعتدالیچنیناز یکنشانوباشدهماهنگ
زمانیچهدر«:دانندمیفقیهبودنبیداروبودنآگاهرافقیهدرالزمشرطایشان). 1364:392
زمـان ایـن دراشاسـالمی امتواشاسالمیجامعهدرخودشنیازهايبداندوکندمیزندگی

تأکیدآنبربهشتیشهیدکهاستدیگريعناصرازمدیریت و شجاعت)393:همان(»چیست؟
اومردماکثریتکهگفتیم«: کنندمیمطرحمردمپذیرشرااساسیشرطایشانولی؛کنندمی
قـوا، تبـا عـادل، فقیهعنوانتحتتواندمینکسییعنی. باشندپذیرفتهوشناختهرهبريبهرا

بایـد کههستندمردماینکندتحمیلمردمبهراخودشبهمدبرومدیرشجاع،زمان،بهآگاه
قیـد ایشـان سپس). 393:همان(»باشندپذیرفتهوباشندشناختهرهبريبهصفاتاینبارااو

اگـر «. شـود مـی تشـکیل رهبـري شـوراي نباشداکثریتاگروآورندمیراعمومیءآرااکثریت
همکهفقهاازنفرچهارالیسهیعنیشود میتشکیل رهبريي موفق ندادند، شورايأریتاکثر

. ندارنـد هـم بـه برجسـتگی چنـان ولـی مـدبر ومدیرشجاع،زمان،بهآگاهعادل، باتقوا،طراز،
وامـر والیـت دارعهـده یعنی. شوندمیآندارعهدهباالشرایطواجدفقهايازمرکبشورایی
).394:همان(»شوندمیامتامامت

و تشکیالت از منظر شهید بهشتیحزبت-3-3-1-3

در این بحث، به مقدمه کوتاه در مورد تحزب و سپس به واکاوي اندیشه شهید بهشتی در 
.پردازیماین اصل می.... مورد ویژگی، اهداف، ضرورت، فلسفه تشکیل و

پیـروزي و  برايخودخاصنامهبرباهاحزب. استتحزبسیاستجزمهمترینواولین
Braker(شوندسیاست میکسب قدرت وارد میدان حرکـت «تحزب به معناي . )١٩٨٧٫٥٠:

:الـویري (» اسـت سیاسـی هـدف یـک پیشبردبرايهمفکريهاانانسازیافتۀ گروهیسازمان
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کنند میحرکتتوسعهسمتبهکهجوامعیهايشاخصازیکی«: استمعتقدمؤمنی. )1389
حضورهاجامعهایندرجمعیعملوجمعیکارشرایطیچهتحتواندازهچهتاکهاستینا

حسینیمحمدرضا).1390مومنی،(»استکردهپیدانصابیحددروقبولقابلانضمامیعینیِ
نـوع در: فرمایندمیتصریحتشکیالتیکاروبهشتیشهیدتحزب،مورددرسخنرانیدربهشتی
مسئلۀجهان و خداانسان،مثلثایندر،کنیممیبرقرارخداباوخودمانجهانباکهايرابطه
حرکـت جامعـه یـک افـراد اگـر . ایـی دارد کنندهتعیینالعادهفوقنقشآلایدهوموجودتصویر
زمـان ازحـزب ).1389بقعـه، (رسـند میموفقیتبهزودتر. بپذیرندخودشانحرکتراجمعی
هـم ابتـدا درکـه ییهـا واژهجملهاز. استشدهبسیاريتحولوتغییردچارامروزبهتاپیامبر
اخوه،نفر،عصبه،ضمیق،فتیه،،)پیمانهم(حلیفرحت،رفیق،«توان بهمیاندبودهحزبمعنی
).1389: الویري(گردندبرمیقبیلگیمباحثبهبیشترکرد، کهاشاره»بنووبطن،قوم،شیعه

اخت مفاهیم سیاسی مانند تحزب در جامعه ایران باید به بررسی این براي رسیدن به شن
مفاهیماین. شودسنجیدهتاریخیهايگزارهوسیرهوروایاتقرآن،مفهومیفضاياصطالح در

بـه اگـر دینـی، حکومتودینیهنجارهايحاکمیتدینی،بافتخاطربهماجامعۀدرنوپدید
درومانـد خواهـد بـاقی فرهنگینخبگانحددرنشوند،عرضهبنیاددیناستنادوفهمصورت

در مقاله بـه نـام تحـزب در    محسن الویري). 1389الویري،(کرد نخواهدپیدارسوخهاتودهبین
هاي آن به اسـالم در  هاي تحزب و بایستگیاستناد اندیشه: اندیشه شهید بهشتی، بیان می دارد

مرحوم شهید بهشتی دو مبنـا بـراي تحـزب در    . خوردچشم میجاي آثار شهید بهشتی به جاي
که بـر مبنـاي آن   ،شناختی بدانیمیم مبنایی انسانتوانمیمبناي اول را . اندآثارشان بیان کرده

شناختی است که این مبناي دوم ایشان مبنایی اسالم. دانندتحزب را حق طبیعی هر انسانی می
بـه عنـوان  شـهید بهشـتی  ).1389:الویري(بینیممیهاي مختلف در آثار ایشان را هم به شکل

بیـان کردنـد و از   اسـت، شناس، برداشت کلی خودشان را که مبتنی بر اسـالم دینياندیشمند
کـردن تحـزب در   یکـی از راهکارهـاي تعمیـق و عمـومی    «.به اسالم سخن گفتندءضرورت ابتنا

ا استادي کامل و تسـلطی بـه   شهید بهشتی ب). 1389: الویري(»جامعۀ ما تبیین دینی آن است
تشـکیالت و تحـزب   فلسفهبهشتیشهید. این مسئله توانستند تحزب در ایران را نهادینه کنند

:کندمیبیاناینگونهدر جامعه را

عامـل ما،اسالمىواجتماعىانقالبازمقطعاینگیري تشکیالت درفلسفه شکل«
وتحـزّب ضـد وتشـکّل ضـد تبلیغات. ستابیشترهرچهتوانوسرعتباانقالبپیشبرندة

ودیدههماسالمىمطلوبومحبوبهاىچهرهقلموزبانازاگرحتىیافتگى،سازمانیضد
خودشـان خواهنـد مـى کـه استیىهاآنمنافعوشدنمندبهرهخطدرعمالًشود،شنیده

.)84:ب1390،بهشتی(»باشیممتفرّقماوباشندمتشکّل
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بـر  کهیف خطیرى که به خصوص در زمینۀ امر به معروف و نهى از منکربراى انجام وظا
ایــن . عهــدة هــر مســلمان اســت، همبســتگى و وحــدت و یکپــارچگى و تشــکّل ضــرورت دارد 

تشـکّل و  . آیـد تشکّل و وحدت در درجۀ اول بر پایۀ امامـت و امـت بـه وجـود مـى     ،همبستگى
براى تحقـق  . ست، ولى کافى نیستا، الزم وردآبرمحور امامت به وجود مىرایکپارچگى وحدتى 

بخشیدن به بخشى از واجبات اجتماعى کافى است، ولى براى تحقق بخشیدن به بخشـى دیگـر   
یکى از واجبات مهم و اساسى جامعه، ادارة جامعه است و بـراى ادارة جامعـه الزم   . کافى نیست

هـاى  ریـزى انند از عهـدة برنامـه  ها عهده دار ادارة جامعه شوند که بتونااست مجموعه اى از انس
ها را گرد هم آورند و هماهنگ با یکدیگر کـار  افراد الزم براى اجراى این برنامه،گوناگون برآیند

بشناسند و جذب کنند و عـالوه بـر ایـن، اسـتعدادهاى     ،اى هستهر جا فرد ساخته شده. کنند
.مناسب را کشف کنند

امـا عـالوه بـر امامـت،     . بر پایۀ امامت به وجود آیداین مقدار و این درجه از تشکّل باید 
این تشکّل باید در طول امامـت باشـد نـه در    . دهى بیشترى نیز الزم استساماندهى وسازمان

رابطۀ بـا امـام   هاى معتقد به امامت و امامِ وقت که درفته از انسانسامان یامجموعۀ. عرض آن
بـه  . رودربایستى بـه کـار نبرنـد   انه را عمل کنند،وقت، هر نوع توضیح و تذکر و نصیحت دلسوز

اما در هر مورد امام تصمیمى بگیرد، . رسد به امام بگویندحکم تعهد الهى، هرچه به نظرشان مى
البته امام خود به خود بخش . آن را مخلصانه و دلسوزانه اجرا کنند، نه اینکه در مقابلش بایستند

آن را معین اند و قانون اساسى ما حد و مرزمسئوالن نهادهها را به عهدةگیرىعظیمى از تصمیم
پیروزي در پیشبرد تشکیالتدیگر از عوامل .این از خصوصیات این تشکیالت است. کرده است

خواهیم راه خدا برویم، اگر مستلزم این بود که بگویند مرگ بـر  ما که مى«.رضاي خداوند است 
این شـرك  . اگر آدم اسیر درود بر کى شد، مشرك شده است. مما، باید آنجا هم راه خدا را بروی

»خـوریم مـا چـوب عـدم تشـکیالت را تـا بـه حـال خـورده ایـم و مـى          «). 246:نهمـا (» است
.)246:همان(

تشکالتوگروهفقدانعلتبهگذشتههايدههدروراهاوایلدر،معتقد بودند کهایشان
ـ بـود، ایمانبود،فردبود،انسان«. نداشتیمراپیروزيتوانرهبريو بـود، تحـرك بـود، دتعه

وبیایـد تـا بـود الزمرهبـرى یکاینجابود، درکمامامتعنصر اساسی به نام امابود،فداکارى
دستورزمانىهردروکندهدایتداند،مىصحیحکه، سوهربهوکندبسیجراعظیمنیروهاى
).281:مانه(» بدهدرازمانآنبامتناسب

شناسـایی بهاحتیاج«کهاستاصلایندرنهضتحیاتادامهرمزبهشتیاز نظر شهید
» رهبـرى راسـتاى دراىبرنامـه پایـۀ برافراداینشدنهمسوبهوبرنامهداشتنبهدارد،افراد
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آمـدن کاررويانقالبازبعددرمنسجمتشکیالتنداشتندرضربهاولینایشان.)282:همان(
.دانستندمیاضطراررويازآنانآمدنکارروريودانستندمیبازرگاندولت

پـرورش درجامعـه یـک محـیط «:شـوند مـی متـذکر تشـکیالت درباره ضـرورت ایشان
اولبشود؟باروراستعدادهاکهبودامیدوارتوانمىچگونه.شوندمیتلقیمهمبسیارهااستعداد

قطـع جهـت درصـنایع سـالم مـدیریت عهـدة ازبتواننـد کـه .شـود شـناخته اسـتعدادها باید
. )72:همـان (اسـت نیازموردخیلىکنند،پیشرفتوکارما به بیگانگاناقتصادىهاىوابستگى

زیرارسدمینظربهضروريجامعهمدیریتواستعدادیابیپیشبرددرحزبیاتشکیالتنقش
بشـود، شناسـایى اسـتعدادها بایـد . تهسـ جدیـد نیازهاىسازندگىدورانراىبشکبى«که

یـک بـه مـا . بگیـرد قرارتواندمىکجادرگروهىهروکسىهربشودمعلوموبشودبندىگروه
رایکـدیگر اسـتعدادها آندرکـه هسـتیم، نیازمنـد منسجمهماهنگخالّقِنیرومندتشکیالت

.)75:همان(»بیابند

جهـان، درانقالبانتشارپیدرکهداشتقراراىمرحلهدرانقالبعصردرایرانجامعۀ
اگـر کـه کنـد مـی اشـاره نکتهاینبههوشمنديبابهشتیشهید.بودتشکّلبهنیازمندسخت

کـه  هستنددیگريکسانینپردازندجامعهدرتشکلایجادبهجامعهدراسالمطرفدارانقالبیون
یـابى سـازمان وسـازماندهى تجربـۀ ونداافتادهتشکّلخطدرهاستسالنخواهیدیابخواهید«

فرصـت، اولـین درتـا نشسـته کمیندریافتهسازماناقلیتاین. انداقلیتهرچنددارند،دیرینه
دراسـالم بهشـتی، از نظـر شـهید  .)77:همان(»دهدقرارخودطعمۀراپاخاستهبهتودةشما
مسـابقه راهاسـالم، راهمؤمنان،اىافراد،اي«:کهکندمیرا مطرح موضوعاینتشکیالتمورد

مسـابقۀ یـک درامـا . شـدن تـر اسـالمى وترمطلوبالگوىدربگذاریدمسابقه. استخیراتدر
»کـرد درسـت بایـد راایـن واینجاسـت کـار رمـز . منفـى تخریبـى مسـابقۀ یکدرنهمثبت،

. )79:همان(

بگذارندصداقتبررابنا،اولاصل: گیرندمیاصولی را براي تحزب در نظر شهید بهشتی
دیگـر واجتمـاعى مواضـع اقتصـادى، مواضع سیاسی، مواضععقیدتى،مواضع.بگویندراستو

اینکـه دوماصـل ). 79:همـان (کننـد بیـان صـراحت بـا حـاکم نهادهـاى برابردررامواضعشان
بـه انـد، پذیرفتـه رااسالمیاساسىخطوطهستند،معتقداسالماصولواصلبهکههایىگروه

ندهنـد قـرار احتـرام هتکموردمنفىوتخریبىبرخوردبارایکدیگروبگذارنداحترامیکدیگر
.)80:همان(

رهبـرى طـول درتشکیالت:اوالً: بهشتی داراي چند ویژگی هستندشهیدنظرازاحزاب
اسالمىنظامچونباشد،امتوامامتنظامِبخشندةتحققبایدتشکیالتآن،عرضدرنهباشد

بـا تشـکیالت ایـن رابطـۀ :دوم. باشـد امامـت معـارض کـه ایننهاست؛امامتوامتنظامما،
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روحانیـت وتشـکیالت ایـن عهـدة برکهتعهداتىووظایفسوم،. روحانیتوعلمیههاىحوزه
سـازمان عینـىِ عملـىِ واعتقادىوایمانىهاىرابطه. شودرعایتبایدمتقابلصورتبهواست

و انقـالب یـک مراحـل ازقسـمتى بهبخشیدنتحققواهدافازبخشىبهرسیدنبراىفتهنیا
بهبخشیدنتحققواهدافازدیگربخشىبهرسیدنبراىولىباشد،کافىتواندمىروىپیش

بـه اعتقـاد واسـالم بـه اعتقـاد پرتـو درما. نیستکافىانقالبیکىهاانآرمازدیگرقسمتی
شـهید ازنقـل بـه بهشـتی حسینیعلیرضا. )226:همان(برآمدیمجهادرصددداسالمىوظایف
بیـان شـود، سـپرده آنـان بـه مسـئولیت بایـد که در حزبافراديویژگیبرشمردنبهبهشتی

: داردمی

دیگـر ايمسـئله هـر ازبرایشـان اسالمبهپایبنديدهدنشانشانزندگیکهکسانی-1
.استترمهم

وقدرتبرايتشنگینهدارندخدمتبرايشیفتگیکهکسانیبهاهمسؤلیتسپردن-2
.)1390بهشتی،(استمطرحکاردانیولیاقتآندر

بـه بیرونازاینکهنهبیایدوجودبهتشکیالتدرونازبایدهاتشکّلواحزاباینرهبري
بطـور شـتی بهشـهید کـه مالیمنابعتأمیندرسالمتواستقاللپاسداشت. بشودتحمیلآن

وجهـت درشناسـایی . اسـت هـا انتـو خردهبرتکیهآنمهمرکنوکندمیاشارهآنبهمکرر
کهتشکیالتیانضباطمسئلۀدربارة. تشکیالتیکاراصولبهپایبنديباالخرهاستعدادها؛پرورش
سـادة عضـو یـک کهنیستاینجورکه«دادتذکربایدرانکتهاینکندمیمطرحبهشتیشهید

ازانتقادآزاديدیگر،مهممسئلۀ). همان(»بشودلهتشکیالتسنگینهايچرخزیرتشکیالت،
ایـن بایـد هسـتند، اسـتعدادي بـا يهـا انانسـ ،ایرانمردمهستندمعتقدایشان، استرهبران
اگـر وکـرد استعدادیابیبایداولمرحلهدرکهشوندمیمتذکرایشاندادپرورشراهااستعداد

.شودمیکشیدهانحرافبهجامعهنپذیرد،صورتملعاین

بـراي راراهوگردد میسیاسیبازفضايیکهدف از تشکیالت در جامعه موجب ایجاد
بایدهاگروه. گرددنمیایجادجامعهدراقلیتاستعماردیگروآوردمیفراهمهمگانیمشارکت

جبهـۀ یـک درکننـده هـدایت عـالى نقطۀیکهاآنمجموعۀبراىتابکوشندتوانشانتمامبا
الزمکـارایى غالباًضربتىمسایلبراىموقّتىهاىتوافقاینکهبراى. آیدوجودبهواقعىاسالمىِ

ایمـان ورهبرىبهایمانباکههایىمسلمانبراىبزرگخطر.)82:ب1390بهشتی،(نداردرا
بـه راانقالبـى وبردنـد رنـج وردنـد کحرکتعدالتوفقاهتخطبهایمانوفقاهتاسالمبه

ازبهشـتی شهیدهدفترینمهم.استمردمنشدنمتشکّلدررساندند،حاکمنظامبرپیروزى
وبشوندجذبوکشفنیروهاآن،طریقازتابودمطلبهمیناسالمیجمهوريحزبتشکیل
.بکنندپیداپرورش
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ازهممردمفعالحضوروشارکتمداشتننگهفعال. استاسالممقدسآییناساسبر
درمکـرر بطـور بهشـتی شـهید . بشـود دادهتوجـه آنبـه مرحلهایندربایدکهاستمسائلی

حاالواندکردهانقالبکهکنندفکرمردممبادا«که کنند میاشارهانقالبازبعديهاسخنرانی
حـزب چـه (بهشـتی هیدشـ دیـدگاه ازتشکیالتیهرهدف. »خودشانزندگیدنبالبروندباید

.اسـت اسالمینمونۀجامعۀیکایجاد،)آنو بعد ازقبلماهايتشکّلچهواسالمیجمهوري
ورشـد بازِراهاینکهجاىبهاستعدادهاکهاىجامعهدربروند،هدربههاانانسکهاىجامعهدر

رشـد وشـدن تـر انانسـ خـط برخـورد شکفتگىمانعِوسدبههموارهکنند،پیداراشکوفایى
وتملّـق انحرافـىِ خطـوط سوىبهبکند،تأمینرااشجامعهوخودشپیشرفتوترقىکردن،

» شـود کشـانده تخریـب حتـى یـا معـین هـاى گـروه یـا افرادنظرجلبمزاجگوى،چاپلوسى،
).72همان،(

د،بـو حزبیکازفراترکهحزبی. بوداصیلتفکراینبارزحزب جمهوري اسالمی نمونه
درمختلفهايسلیقهونظراتباانقالبنیروهايتمام. بودانقالبنیروهايجمعیائتالفیک
خاصـیت «: گویـد مـی چنـین رفسـنجانی هاشـمی اهللاآیتکهجاییتابودند،آمدههمدورآن

جمـع حـزب درراافـراد اینایشاندیدیم. کردیمتجربههمحزبدرداشتایشانکهدیگري
درگیـر حسـابی همباحاالکهاستهاییجریانهمینشدندجمعکهافراديمینه. بودکرده

درايجبهـه حقیقتدرجمهوريحزببابهشتیشهید.)7/4/80،اسالمیجمهوري(»هستند
از نکات قابـل مالحظـه در مـدیریت    .انقالب تشکیل داده بودهايآرماندشمنانبابرابر مبارزه

ایی در تـامین بودجـه عمـل    بوده است، ایشان به طور کامالً حرفهایشان تامین بودجه در حزب
:ازراحزبایشان بودجه : ندکردمی

هـاى مردمـى   هاى اسالمى داراى پایگـاه لب بودجهبراى ج«:وجوهات شرعیه.1
هاى اسالمى دارد، اجازه هم دارد که بـراى ایـن   بودند و چون حزب، اسالمى است و فعالیت

.)326:همان(»مصرف کندکار از وجوهات شرعیه
ولى اساساً حزب باید بر پایۀ حق عضویت اعضا «: از طریق گرفتن حق عضویت.2

هـاى  هایـم و بـه شـما بگـویم حـوز     دانید، آغـاز کـرده  کار کند و این کار را همانطور که مى
.)326:همان(»ریال را آغاز کرده اند100مان هم فعالً گرفتن ماهى حداقل دانشجوي

بـه نسـبت شناسـی آسـیب بـه نـوعی بـه مختلـف مباحـث دربهشتیشهیددر نهایت 
دسـته سـه بـه راهانهضتایشان. پردازدمیتشکیالتیکارهايواجتماعیسیاسی،هاينهضت
مسـلمانان فـداکاري بـه مبتنـی کـه محمديراستیناسالم،»راستیناسالم«:کنندمیتقسیم
. اسـت حاکمهگروهمنافعومصلحتتابعکهیاسالم»تابعیتیسیاسیمصلحتیاسالم«است،

.)25:ب1390،بهشتی(استمحیطیشرایطتابعکهاسالمی»اقلیمیاسالم«
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چهارمفصل
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نقش مدیریتی
بهشتیشهید

در
اساسیقانونتدوین

58سال
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مقدمه-4-1
ن قانون اساسی پرداختـه  این فصل به نقش مدیریتی شهید بهشتی در مجلس خبرگادر 

ومهـم نقـش اخیـر، هـاي سـال درتوسـعه ارکانترینعمدهازیکیعنوانبهمدیریت،شودمی
دروبشرهايدرفعالیتاًنتیجتواستداشتهکشورهاازبسیاريملیسرنوشتدرراايگسترده
تـاریخی، لحـاظ بهمادرکشورمدیریت،دانش. استکردهایفارابسزاییسهماجتماعیزندگی
اصـول کـارگیري بـه ازراارزشـمندي تجـارب اسـالم، تعـالیم واستطوالنیسابقهیکداراي

،هـا انسازمانواعدروسطوحدرهمهمدیران،تمام.استآوردهفراهمگذشتهقروندرمدیریتی
داشتههگرواهدافدررامشارکتبهترینبتوانندافرادتاهستند،شرایطینمودنفراهممسئول
ازعوامـل کاملیدركدهند،کهانجامخوبیبهراخودوظایفتوانندمیهنگامیمدیران،باشند،

تـأثیر  درعملکردشـان کهاخالقیوسیاسیاجتماعی،اقتصادي، تکنولوژي،نظیرعواملبیرونی،
ما در ایـن فصـل بـه تشـریح،     ) 23:1377نصرآبادي،و رحمانی(باشند داشتهراگذاشتخواهد

.پردازیممی58یین و تحلیل نقش مدیریتی شهید بهشتی در تدوین قانون اساسی سال تب

مجلس خبرگان قانون اساسی مانند سازمان ناآرام- 2- 4
متفاوت تشکیل شده استهايهدیدگابامختلفاعضاياز خبرگانمجلساز آنجایی که 

واطالعـات داراينظـر، بصـاح عضـاء اازیـک هرنامید،»نا آرامسازمان«توان آن را نوعی می
راخودشـان خـاص دالیـل دیگـران وخـود نظریـات ردوتثبیـت دربودند کـه خاصیفلسفه

یـک ازبایدیت این جلساتمدیر،بوددشواربس کاريجلساتاینمدیریتآورند، از این رو می
رادیگـران خـود یـا   نظراثباتودیگراننظریاتردتواناییاحترام،حفظحیندربتواندطرف
همچنـین خصـومت  . فراوانـی دارد تجربـه بهنیازجلساتمدیریتشرایط،ایندرباشد،داشته
گـذارد، مـی اثـر اعضـاء در مجلـس  روابـط بـر ،رندداوجودمجلسازبیرونکههاییگروهمیان

گروهـی  درونتعـارض افـزایش موجـب نیـز سیاسیایی وفرقهاقتصادي،هايتفاوتهمچنین
.دوشمیمجلس

اسـت، روبـه روآنبـا مجلسهردرمدیرکهرادشواريوضعبتوانیم،اینکهمنظوربه
است روبهروآنباسازمانهردرکهمشخصاتیمورددرکلیطوربهاستالزم،کنیممجسم

تحـوالت وسـاختار . اسـت هاانساناجتماعیحیاتازاییجلوهها،سازمانامروزه.را بیان کنیم
،کنـد میدنبالرااهدافیمشخص،مرزهايباوآگاهانههماهنگیباکهانسانیعقلساختهاین

). 1353:8مقدس،(همه سازمان به یک گونه است درتقریباً
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. بـود اسـالم پایهبراساسیقانونیکتدوینوتهیهمجلس خبرگان قانون اساسیهدف
آسـیبی هـر ازمملکـت واساسیقانونقیه،فوالیتاصلتصویبباکهبودند،معتقداعضااکثر
در . داشـتند ناشـدنی انکـار نقشـی بهشـتی شـهید اصلاینتصویبدرشد،خواهدداشتهنگاه

، ولـی تعارضـات   بودنـد روحـانیون ازاعضااکثریتاینکهوجودبامجلس خبرگان قانون اساسی، 
انکارناشـدنی بـود،  ایـن مجلـس  اعضـاء بـین گرفته ناشی از اصول مختلف قـانون اساسـی   شکل

چـون مسـائلی ،تـوان مشـاهده کـرد   میاساسیقانونبندندبدرها را آنبیناساسیاختالفات
...اراده عمومی، والیت فقیـه، آزادي و ،مردمنقشآزادي،حکومت،تشکیلنحوه،قدرتکنترل

حضـور  جلسمایندرکه مذهبیهاياقلیت.ی جدي تبدیل شده بودهایدر بین اعضا به چالش
و به دنبال تثبیت دین خود به صورت رسمی و برخورداري لیبرالیستیمشئخطاکثراًداشتند،
در بودند،کردهتحصیلکشورازخارجدرکهکسانیهاي مذهبی بودند، از سوي دیگراز آزادي
بـه تفکـر نزدیـک  نیـز اعضاازبعضیبیندر. بودندجوامع غربیاصولبر پایهقوانینیپی وضع

.بودمشهودچپ

ساختار مجلس خبرگان قانون اساسی و اعضاء- 3- 4
و1358فـروردین 12درکشـور بـراي عنوان جمهوري اسالمیتثبیتوتصویبازپس

مسـئوالن ذهـن کـه مهمـی مسئلهمردم،سويازآراء98/2بااسالمیجمهورينظامپذیرش
بـود اساسـی قـانون تدوینوظیمتنداشت موضوعمیمشغولخودبهرارهبريجملهازکشور

بـا آنمقـررات ودرآیـد مـنظم ومدونصورتیبهاسالمیجمهوريقوانینبایستمیکهزیرا
ایـن پیشـنهادي راهچنـدین میاندرلذا. کندپیداقانونیشکلویابدتحقیقاسالمیمحتواي

خبرگـان ازلسـی مجسپسوتهیهاساسیقانونازنویسیپیشابتداکهگردیدمعمولطریقه
قـرار تصـویب نهایتاًواصالح، بررسیموردرانویسپیشطرحآنتاشودتشکیلمردممنتخب

).1369:28،صفار(دهد

ءاعضاهايدادهوآمارتحلیلقانون اساسی و در بررسی جایگاه طبقاتی اعضاي خبرگان
وروحانینماینده51ایندهنمنفر72عومجمازهستیم،روحانیونغیربرروحانیونغلبهشاهد

بـر روحـانی اعضايدرصد2/29بردرصد 8/70غلبهازنشانوهستندروحانیغیرنماینده21
8/52حـدود خبرگاناعضايپدراناینکهازحاکیآمدهبدستآمارطبقبر. استروحانیغیر

ازنشـان کـه اسـت کشـاورز درصد5/2،کارگردرصد 4/0، کاسبدرصد 8/27،روحانیدرصد 
اکثـراً -جدیـد متوسططبقهازاعضاازدرصد4/0حدودتنهاوداردسنتیمتوسططبقهتفوق

درصـد  7/66کـه رسیدنتیجهاینبهتوانمیءاعضاانقالبازقبلمشاغلاز. اندبوده–کارمند
ازیحـاک انقـالب بعـد مشاغل. اندبودهجدیدمتوسططبقهمشاغلازءاعضابقیهوحوزهاستاد

شـغل درصـد 7/0حدودوندکردمیدنبالراحوزهدرتدریسدرصد 9/56تعدادکهاستاین
نفر13حدودیعنیدرصد18/0حدودتنهااعضاکلازاینکهترجالب.شدنددارعهدهراقضاوت
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سـطوح درحـوزوي تحصـیالت ءاعضـا ازنفر59کهدرصد82/0ونداشتندحوزويتحصیالت
درصـد 3/58وخـارج درصـد  9/13،مقـدمات درصـد  2/4، سطحدرصد50/0(حوزهمختلف
مسلطدرصد 2/79حدود. باشدمیدرصد50/0ازکمتراعضاجدیدتحصیالت. دارندرا)اجتهاد

زبـان بـه مسلطدرصد14/0حدودوانگلیسیزبانبرمسلطدرصد20/0حدود، عربیزبانبر
در روحـانی غیراعضاياکثر. بودندایران پخشنقاطبینردروحانیاعضاياکثر. بودندفرانسه

. انـد بـوده )  ... نفـر یـک (خوزسـتان و) نفـر یک(اصفهانوتهران) نفریک(تبریزاقلیت،میان
کـه آزادفضـایی درولی مردماست،نبودهنامزدهابیندرشرطی الزام آورءاعضابودنروحانی

رأيروحـانی بـه نامزدهـاي  بودنـد، کردهشرکتانتخاباتنآدرانقالبیوناتفاقبهغریباکثر
.دادند

درصدفراوانیمتغیر

518/70روحانی

212/29غیر روحانی

72100کل

.جدول شماره یک-4-1

درصد فراوانی
1/18 13 ندارد
6/5 4 سطح
2/4 3 مقدمات
9/13 10 خارج
3/58 42 اجتهاد

100 72 کل
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رئیسی مجلس خبرگان نائبعنوانبهبهشتیشهیدانتخابچگونگی-4-4
قانون اساسی

ي،أر40بامنتظرياهللاآیترئیسه،هیئتتخابانبرايآمدهعملبهگیريرأيازپس
رئیسنائبسمتبهيأر40بابهشتیدکتراهللاآیتاساسی،قانونرگانبخمجلسریاستبه
پـس از اینکـه بـه    منتظـري اهللاآیت.شدندانتخابدبیرسمتبهأير24آیت با دکترآقايو

،ریاسـت عنـوان بـه شـان انتخاببـراي دیگـران ازمنصب ریاست مجلس رسیدند، پس از تشکر
چون. کنندادارهرامجلسامروزکهکنم،میتقاضابهشتیدکترآقايازموقتاًوعجالتاً«:گفتند

مشـروح مـذاکرات،   (»بگیـرم عهـده بـر راکاراینآیندهدرامیدوارموهستندکارمتندرناآل
منتظـري آقـاي کهزمانیتا«: کردندبیانجلساتمدیریتادامهدربهشتیدکتر).38: 1364

). 71:همان(»کنممیادارهراجلساتبندهنخواهند

جلساتمدیریتدربهشتیشهیدشخصیتیویژگی- 5- 4
اعتمادسابقه،امور، شامل حسنانجامتوانایی درشخصیتی وشهید بهشتی بنا به ویژگی

عالوه بر ایـن  .شدندردهگمامدیریتبهمکانی خاص آن موقعوزمانیو شرایطخودبه دیگران
توانـایی ایشـان در خـود کنترلـی موجـب      . هاي ذیل نیز بودشرایط شهید بهشتی داراي ویژگی

جا هاي نا بهگیريخود را کنترل کند و به تصمیمبیرونیو درونینیرويکه ایشان بتواندشدمی
کـه باورنـد ایـن بر،دارندباالنفسعزتکهنفس بودند، کسانیایشان داراي عزت. دست نزنند

ریسکازافراداینباشند،برخوردارتموفقیازتوانندمیودارندراامورانجامبرايالزمتوانایی
متنوعیومتعدديهايشغلپذیرشوخواهاندارنددیگرانازشغلپذیرشبهنسبتبیشتري
هـایی از نحـوه   ونـه نم. هـا بـود  اي از این ویژگـی شخصیت شهید بهشتی داراي مجموعه.هستند

.مدیریتی شهید بهشتی در ادامه آورده شده است

نحوه اداره جلسات-4-5-1

ابتدا بـا سـخنان   . بوداساسروند کلی کار جلسات مجلس خبرگان قانون اساسی بر این 
کـه در  کسـانی  سـپس  ، شدمی، جلسه شروع و اسامی غائبین جلسه قبل قرائت مجلسریاست

اکثریتپس از به .پرداختندبودند به ایراد سخن میویسی کردهنی نامجلسه قبل براي سخنران
ها ادامه ر بر روي لوایح پیشنهادي کمیسیونو کاشد میآغازرارسمیجلسهرسیدن نمایندگان

. کردمیپیدا 
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بـود معتقـد بهشتیند شهیدکردمیمخالفین و موافقین به یک اندازه ابراز بیان و عقیده 
راراههنامـ آیـین کـه بودتقدعمایشانرفت،پیشنامهآیینطبقبایدمجلسکاريروندبراي
طرزهمومجلسکارطرزدرمتماديهايلسادرشدهتجربهروش.استکردهروشنمابراي
ایندیروزاینکهازبعدبخواهیمگراخوباستکردهروشنرامجلسکار،لسمجدرگیريرأي
نفـر مجـدداً وکننـد صحبتموافقومخالفیکودهیممیادامهرابحثبازشدصحبتهمه

صـریح بایدپیششنهادياصولکهداشتتوجهباید.)257:همان(رابگویندنظرشان... وسومی
معنـوي وماديهايجنبهوباشدکاملوجامعوهکوتاخالصهوباشدنداشتهابهامیعنیباشد
).260:همان(باشدکردهرعایتراخود

بعـد شدقرارقانونرعایتبراي: کندشهید بهشتی در مورد روند کاري جلسات بیان می
یـا کلمهپیشنهادنمایندگانازکدامهراگرونکنیماضافهآنبهچیزيدیگراصول،تصویباز

هردراینکهنهوند کنمطرحآنجادروبروندتشریفمربوطهکمیسونبهدارندراچیزيحذف
بر،شودنمیعملطریقاینبهگذاريقانونمجلسدرزیرا، کنندبیانابرازندتوانستکهییجا
امضـا پانزدهازکمتراگرپیشنهاديهرهماهنگیشورايویسهئرهیاتدرمصوبمذاکراتاثر

شودروشنکاروضعاینکهبرايحالاینبانیستعلنیجلسهدرمجددطرحقابلباشدداشته
.)269:همان(گیریممیيأر

، تذکر به نمایندگان در مورد  رعایت دقت روند کار مجلس  بیان کردندشهید بهشتی در
روزدوایندرکهچنانهمکهاستایندهمشرحایرانعزیزتملومردمبرايبایدرامطالبی

درنونیقامهموبنیادياصولکه شاملپیشنهادياصلیکبررسیبرايکردیممشاهدهاخیر
مـل أتخـود هـاي جملـه درمقداري، ایمکردهصرفهزینهونیرواینقدرمااست،اساسیقانون

استمااعتقادورفتار،احساس،یزندگپایهومبنااصولاینکهبدانیموباشیمداشتهبیشتري
نونقـا بـراي ایـران انقالبـی وعزیـز ملتشمانمایندگانهمهکهاستاهمیتیخاطربهاینو

جلسهودادنظرآنمورددرروزهربتوانکهنیستيچیزاساسیقانونوهستیدقائلاساسی
ایرانجامعهوایرانملتاساسیقانونجامعیتواستحکاماتخواهیمنمیهیچگاهولی. گرفت

چیـز دووقـت درجوییصرفهوسرعتالبتهشودسرعتفدايایراناسالمیجمهورينظامو
قـانون جامعیـت واسـتواري واستحکامدرکهاستاینماکارشرطبلکههستندهمازجداي
ودقـت مـا مـوکلین وایـران عزیزملتکهامیدوارمبندهبنابراین،نشودوارداییخدشهاساسی
وانقالبـی ضـرورت ، انقـالب جهـت دردرسـت اقـدامی راخودشـان نمایندگانبیشترکوشش
حـداکثر هستیمموظفنیزآیندهاصولبررسیدرماکهکهدانندبودریابنددشانخوخواست

پــس بررســی اصــول ).271:همــان(بگیــریمنظــردرآناســتحکامومتانــتبــرايراکوشــش
زمـان، مکـان و موضـوع جلسـه بعـد مشـخص       ،آمد در نهایتگیري به عمل میپیشنهادي رأي

.)278:همان(شدمی
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گاهیدانشوروحانیقشردواعتماد-4-5-2

تشـکیل روحـانی غیـر وروحانیقشردوحضوربااساسیقانونخبرگانمجلسجلسات
غیـر بـر روحـانیون غلبـه بـر دالاساسیقانونخبرگاناعضايهايدادهوآمارتحلیل،شدمی

هستندروحانیغیرنماینده21وروحانینماینده51نمایندهنفر72مجمعازاستروحانیون
قشردواین.استروحانیغیربرروحانیاعضايدرصد 2/29بردرصدي 8/70هغلبازنشانو

ازاسـتادي عنـوان بههموحوزويروحانیعنوانبههمایشانکردند،اعتمادبهشتیشهیدبه
خارجدرهاسالداشت،کاملآگاهیمدرنیتهمظاهرازهمایشان،شدمیشناختهدانشگاهاهل

هـم وکـرد میمطالعهراآنانآثارداشت،آشنایینامیاندیشمندانبا،کردمیزندگیکشوراز
منابعبهسریعدسترسیخارجیيهاانزببهایشانتسلطپرداخت،میمناظرهبهآنانباگاهی
قـرار اجتهـاد مقـام درایشاندیگرطرفیاز،نمودمیتسهیلشانایبرايراروزبهواولدسته

جـامع شـخص بـه راایشـان دیـن، تفسـیر مقـام ودیـن فروعواصولبرکاملتسلطداشتند،
. کردمیجلبخودبهراهمهاعتمادکهبود،کردهتبدیلاالطرافی

مدیریتدرانضباط-4-5-3
چنـد یـا یـک مینأتـ برايءاجزاازايمجموعههماهنگیوهمکاريازاستعبارتنظم

ورحمــانی(باشــداجــزاوحــدتازشــینا،هــدفایــنرســیدنکــهنحــويبــهواقعــی،هـدف 
.کردتوجهزیرنکاتبهبایدارتباطاتدر. )1377:75نصرآبادي،
.کنیداستفادهمفاهیمدرانتقالدقیقروشنهايواژهوسادهجمالتاز- 1
.نزنیدفریادنکنید،زیادصحبتنکنید،گوییکلی- 2
.کنیدرادركپیامگیرنده) وجسمیروحی(وضعیت- 3
.نکنیدبیانازموضوعآمیزوخارجتعصببیهوده،سخنان- 4
راجلسـه برنامـه ابتـدا نـد، کردمـی پیرويخاصیانضباطازایشانجلسات،مدیریتدر

ومـوافقین گیـري رأيطـی در،شـد میمشخصقبلازبعد،جلسهسخنرانند،کردمیمطرح
صحبتفرصتوند،کردمیصحبتمخالفینموافقین،تعدادبهند،کردمینویسیاسممخالفین

بیان ایشان.کردمیبسیارکوششبهشتیشهیدجلسات،انضباطدربود،همهبراينظراعالمو
مشروح (».ها به نظم نباشدگذارم برنامهکنم، نمیرا مدیریت میکه جلسات تا زمانی«ندکردمی

.)1364:48مذاکرات،
قبلیپیشنهاديمتندردند،کربندي نطق پیش از دستور بیان میایشان در مورد زمان

نـیم ایـن درواسـت ساعتنیمدستورازقبلنطقبرايوقتاکثرحدکهاستشدهبینیپیش
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یـا  ).153:همان(باشدمشخصنطقزمانبایدحتماًوشود میتقسیمنفرپنجتادوبینساعت
رفت کارهاسـت،  اداره منظم جلسات عامل بسیار مهمی در پیش« داشتنددر جاي دیگر بیان می

ها مطرح شوند سـپس در صـحن محلـس    ن، قوانین ابتدا باید در کمیسیونبراي بهتر اداره کرد
، بیـان  دهنـد مییسی خود انجام رئشهید بهشتی اولین نطقی که بعد از نائب ). 30:همان(بیاید
ال گیري در مجلس باید تعیین آیین نامه داخلی باشد، چون به هـر حـ  اولین تصمیم«:کنندمی

سـت و  گیري درباره آیین داخلی و براي کارمـان نیـاز اساسـی ا   ادامه این کار موکول به تصمیم
.)21:همان(گیردبدون آن نظم شکل نمی

ینی که بر عهده طلیعه امر انجام وظیفه سنگ«با عنوان این امر که امروز دربهشتیشهید
که سعی کنیم در هـر  مفید باشدیادآوري این اصل بخودم و دوستان . کنمگرفتیم، احساس می

، مسـئله بعـدي را   شودمیایی و مطلبی به حداقل صحبت کنیم، وقتی یک مسئله مطرح مسئله
شهید .)13:همان(مطرح نکنیم، به حقوق دیگران احترام بگذاریم، در حرف یکدیگر وارد نشویم

جویی براي صرفه«کند یمگذاري به دیگر اعضا پیشنهاد تسریع در انجام امور قانونبهشتی براي 
و مـوافقین در جلسـه بعـد  ،گیـرد بهاي مختلف را در دسـترس آقایـان قـرار    در وقت آیین نامه

بیهـوده  وقـت مجلـس   تاصورت بگیرد گیريرأيسپسد،نمخالفین طرح نظر خود را بیان کن
کر تـذ ایشان در مورد تعیین وقـت سـخنرانی بـراي جلسـه بعـد، مکـرراً      .)31:همان(هدر نرود 

حـث  ، بشودمیجلسات فردا صبح و عصر آغاز «دادند، تا در جلسه بعد به مشکلی بر نخورندمی
اگر «.)50:همان(و چون در جلسه وقتی براي این کارها نیستدرباره کلیات قانون اساسی است

به کمیسیون بفرستد تا در آنجـا بـه آن رسـیدگی    کسی پیشنهادي به آیین نامه دارد، آنرا کتباً
.)51:همان(»ندکن

در طـی جلسـه بـراي بعـد     «:داشتندبندي براي جلسه بعد اعالم میایشان در طی زمان
دقیقـه  7هر کسی باید حدو . وقت گرفتندنفر براي ابراز نظر، 22ت داریم و سه ساعت وقظهر،

بهنیازاساسیقانونتصویبکهلواساینبهپاسخدربهشتیشهید.)65:همان(»صحبت کند
درولیباشد،میآقایانبعضیشخصینظرنقطهاین«: فرمایدمیکرد،صبربایدونداردعجیلت

بـه انقـالب درنهـایی هـاي گیـري تصمیمکهامامشخصهمودوستاناکثریتهمشرایطاین
در مورد نظارت بر رعایت موارد قـانونی  »دارندوداشتهتأکیدکاراینرويبراستایشانعهده

در مـورد تعیـین سـخنران بـراي     مـثالً شـود گرفتهيأرامورترینجزییدرکردند کهیبیان م
اضـافه مهلکیکنهمبیستمادهاولجملهدر«کهداردمیبیانایشانهاي قبل از دستور نطق

روزهرصبحششساعتکهدستورازقبلنطقمخصوصجدولدرکهصورتاینبهبفرمایید
دستورازبعدودستورازپیشنطقدرحالبهتاکهکسانی،شودمینصباعالناتتابلورويبر

رونـد بهتذکرشهید بهشتی در مورد. )154:همان(» کنندسخنرانیکهدارندلویتوااندنداشته
نـد، گرفتمـی وقتدستورازقبلنطقبرايکسانیبهایشان دانند،بارها تذکر میمجلسکاري
بعضیچندهرباشد،اساسیقانونچهارچوبواساسبربایددستورازنطقکهندکردمیبیان
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موجـب اسـت، ضـروري غیـر کاراینکهدهندتوضیحراوزرمطالبکهدارندسعیدوستاناز
).156:همان(شودمیبیهودهکاريدورومجلسکاريروندازدوري

دربه طوري که دادمیمجلس دقت کافی را به خرج وقتتنظیمدر نحوه شهید بهشتی 
ازکـه شـود  میقرارایشان نظربهبنارمضانمباركماهدرخبرگانمجلسکاريساعاتمورد

ادامهمغربنمازالینیمچهاردهساعتازظهرازبعدونیمدوازدهالیصبحنیموتهفساعت
جلسـات دوازدهسـاعت ازبعدکهکنندمیپیشنهادآنکهکمبودساعتنیمبرايوپیدا کند

مقـدم آقايدهند، میایی تذکرقاي مراغهبه آدرکارها نظمدر زمینه ).176: همان(شودبرگزار
آنطبـق وبـرویم جلـو شـده هتهیـ قبلازهايطرحاساسبربایدمادبفرماییاجازهاییمراغه
صـحبت اندازهبهایدبو نکنند صحبتقبلیاجازهبدونخواهممیآقایانازوکنیمریزيبرنامه
).240-239:همان(باشدوقتمجلسنمایندگانهمهکردن

رعایـت بـراي موظفمجلساتمدیرونمایندهعنوانبهمنکردند کهتأکیدایشان بارها 
بـه ولـی بگیـرم تصمیموبدهمنظرجلساتکارادامهدربارهتوانمنمیشخصاًداخلینامهآیین
رماگـذ میمجلسعهدهبهراتصیمیاتخاذوضعیتیچنیندرقتودرجوییصرفهبرايناچار

یککهموافقندهستندنفرهفتشصتالناکهجلسهدرحاضرنمایندگانازنیمیازبیشاگر
بفرماییـد قیـام مـوافقین ایـن بنـابر ،دهـیم مـی ادامـه رابحثشانکندصحبتموافقومخالف

. بـود مجلـس ریاسـت عهدهبه مجلسوقترفتنهدربهدر مورد تذکراتدادن ).259:همان(
جلـوگیري وقـت بیهودهصرفازتادهندارائهمکتوبصورتبهرامطالبشانان آقایاستبهتر
.)149:همان(شود

اسمسخنرانیبرايکهکسانیکهداشتتوجهبایددستورازپیشنطقمورددر
دیدصالحواجازهباتوانندمینویسندمیاسمکهافراديواستصمشخزماننویسندمی
در مورد. )176:همان(کننداستفادهتوانندمیبقیهازنمایندگیبهیکنفریسهئرتأهی

پیشنهاديوقتهربدهیدوبنویسیدابتدادارند کهپیشنهادات ارائه شده در مجلس بیان می
ما). 243:همان(ندکصحبتمخالفعنوانبهتوانندمییکنفروقتآنشدخواندهونوشته

.)273:همان(نداریمدیگراصلیکدربارهکارادامهبرايفرصتیامروزماهستیمنظمطرفدار

دیگرينمایندهسخناثنادرایینمایندهاگرکهاستشدهدادهتذکرينامهآییندر
درتواندمیهنمایندآنباشددیگرينمایندهبهمربوطکهکندبیانآنرابخواهدوبیابدمطلبی
خواهشاندآوردهتشریفوهستنداینجادرکهافرادياز). 285:همان(بگویدسخنآنجواب

قانونطریقازکهکنندسعیبلکهنشوندوارددوستاندیگرسخندرنظراعمالبرايکنم،می
باشدقالبیوسادهاساسیقانونکهگذاشتیمقرارما). 286همان(بشوندبحثوارد

اعتراضشفاهاًمردمموکلیناوقاتگاهیمکتوب،قوانیناساسبرمدیریت). 325:همان(
ابالغاعتراضکتباًبایدکهکردندمیبیاناعتراضاتاینجوابدربهشتیشهیدکردند،می
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داشتندجلساتمدیریتينحوهبهنسبتکهاییمراغهمقدماعتراضمورددرایشان. بشود
).10/9/58(کردندبیان

صحبتگذرد،میمجلسدرکهآنچهبهتوجهباکنممیخواهشايمراغهآقاي
استشدهگذاشتهرأيبهکهپیشنهاديمتنکهکنممیعرضتفاهمسوءرفعبرايبفرمایید

بهخواهندمیودارندخودجلودروهستندمتوجهراآنمتندوستانبلکهشود،خواندهتنها
مقابلدرجلسهمسئولعنوانبهمنکند،میتوهینمجلسبهحرفهاایننچوبدهندرأيآن

اندنوشتهراآنهمهبلکهشدخواندهتنهانهپیشنهاد،کهکنممیاعالماییمراغهآقايهايحرف
نگذاشتمبندهامروزولیکنندمیارائهرامطلبیهمبروهمدرهمهکهگفتندایشانضمناً
واندکردهصحبتنوبتشانونویسیاسماساسبرحضارهمهکندصحبتحدشازبیشکسی
).1364:152مشروح مذاکرات،(کندصحبتحدشازبیشکسیدهمنمیاجازهبنده

دیگرانبامناسبارتباط-4-5-4

طریـق ازوسیلهبدانکوشند،میافرادکهفراینديکنند،میتعریفاینگونهراطاتاارتب
ایجـاب ارتباطـات کـاربردي تعریـف یابند،دستمشترکیدركبهنمادینهايپیامالانتقنقل
-2. شـوند مـی افـراد وجـود مسـتلزم ارتباطـات -1: کنیـد توجهاصلینکتهسهبهکهکندمی

کننـد، برقرارارتباطیکدیگرباافراداینکهبرايیعنیگردد،میمشتركدركمستلزمارتباطات
جنبهارتباطات-3.باشندرسیدهنظرتوافقبه. برندمیکاربهکهواصالحاتیممفاهیدربارهباید

کـه ،باشـد مـی عقایديدهندهنشانیانماینگرکهاست..... اشارهصورتبهیعنیدارد،نمادي
).903: 1379،استونر(شوندبدلوردباید

انقالبازقبلدریبهشتشهیدرزمانهمونزدیکاندوستان،ازمجلساعضاياکثریت
مطرحدیگرانباارتباطدرشادابیومشربیخوشبهدوستانوانقالبیونبیندرایشانبودند،
مجلسدرفضااینایجاد،شدمیجلساتدرشادابیموجبدیگران،بابرخوردنحوهاین. بودند

مـومنی  .کننـد صـرف راکافینیرويوکنندشرکتانرژيباجلساتدراعضاتاشدمیموجب
بارابهشتیمحمدسیدیادونامهمیشهکهاست،اموريدیگرازاساسیقانونکه ، معتقد است

آراءازپـر بودمحیطیخودبرايکهرسیدتصویببهمجلسیدرقانون. کشدمییدكبهخود
.)1389، بقعه(بود انقالببزرگان

تمـام دیگـران، بـه نسبتکاملزاديآوکاملاحترامبابهشتیشهیددیگرانبهاحترام
ازیکـی کـه کندیمبیانمجلسدربارهاخودبهشتیشهیددادند،میگوشرادیگراننظرات
بدونباشدتکراريکههمچندهردیگرانحرفهايبهکهاستاینبندهشخصیتیهايویژگی
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جلسـه درکهوقتیبودزیادبسیارمجلسدرءآراتضارب.)156:همان(دهممیگوشاعتراض
صورتهمینبهشدمینظراعمالوگشتمیارائهمخالفیوموافقنظراتشدمیارائهطرحی

راقـانونی سـه ئیرتئهیکهبودامرهمینخاطربهرفت،میپیشکنديبهمجلسکاريروند
دنـ کننظـر اظهـار قبلازنویسیاسمبامحدودزمانومشخصحددرافرادبایدکهکردوضع
ذکـر همیشـه ایشـان . شـود ارائـه بیشتريدقتوسرعتباقوانینکهشدمیموجباصلاین
نظـر اخـتالف دارنـد جـود ومنظرصاحباساتیدوعلماهمهاینکهجلساتیایندرندکردمی

روسـریعتر ها را کاراینکههستیمموظفمازمانمحدویتعلتبهولی،نیستخاصیمسئله
.)258:انهم(ببریمجلوبه

جلسات و هدفدار بودن جلساتمدیریتدروريبهره-4-5-5

-2. کـار درمحـیط زنـدگی کیفیـت بهبود-1:عبارت اند از سازماندروريبهرهاهداف
درترصمیمانههمکاريایمنیبهبودکیفیت،بهبودهزینه،کاهشو افرادگزینششرایطبهبود

بـا شـهید بهشـتی  ). 85:1377،نصرآباديو رحمانی(سانیانازنیرويبهینهواستفادهکارمحیط
ایـن ازکارآمـد، مـدیریت بـا توانستندبود،حاکمکهزیاديکاريفشارومحدودزمانبهتوجه

مشـارکت پایـه بـر جامعـه روزنیازهـاي ودینیآرابرمبتنیقوانینیتاکنند،استفادهامکانات
.بگذارندبنیانمردم

اگـر بخواهنـد   .ذکري به مطالبی که نمایندگان محترم بیان داشتند، بدهمدانم، تمیالزم « 
در بیرون مجلـس  می توان  ایی وارد کنند، جایی ایرادش در اینجا نیست و به اصالت مجلس خدشه

این مطالب آزادنه بحث شود، این مجلس بر داشتن اعتبار قانونی تشـکیل شـده اسـت، کسـانی کـه      
. ي دادنـد أغیر معمم همه نماینده اقشار ملت هستند، کسانی که به مـا ر اینجا هستند، اگر معمم یا

باید پاسخ داده بشود نباید مجلـس  طبعاً. وقتی این مسائل مطرح بشود. از قشرهاي گوناگون هستند
باید طبق موازین و هدف جلسه حرکـت کنـیم و طبـق آزادمنشـی و    . از محورهاي خود خارج بشود

ا تدوین قانونی اسالمی براي مردم ایران و نسل هـاي بعـدي اسـت، پـس     برنامه پیش برویم، هدف م
.)1364:43مذاکرات،مشروح(»باید سعی و تالش دو چندان انجام بدهیم

بیـان زمینـه ایـن درويداشـت راکارهـا پیشـرفت رونـد دغدغههمیشهبهشتیشهید
بـراي استبهترنداردهمخوانیمجلسفکريمحتوايباموجودهايمتنازبعضی،کهداردمی

خـاص ايزمینـه درکسـانی . بـدهیم انجامالعادهفوقجلسات،جلساتکاريرونددرپیشرفت
بتـوان وبشـود انجـام زودتـر کارهـا ایـن وکنندشرکتجلساتایندروبیاینددارندتخصص

قـرار راندیگاختیاردروشوندتکثیرمتونایناستممکناگروکرداستخراجراهاچهارچوب
وبگیرنـد قـرار کارهاجریاندروبکنندمطالعهجلساتبهآمدنازقبلآقایانتابشودگذاشته

دربرونـد خـود خـاص هايکمیسیونبهشدهتهیههايچهارچوبامورشدنترتخصصیبراي
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بهشـتی شـهید .)179:همـان (بشودادارهبهترمجلستابگیردصورتمشورتهاکمیسوناین
درقـبالً کـه رودمـی کاربهمواديبررسیوبازبینیبرايمجلسکارکهندتداشسعیهمیشه

بررسیمورددر صحن اصلی سپسواندگرفتهقراربررسیموردخودشانخاصهايکمیسیون
شـد مـی کارهـا رونـد ردتسـریع وامـور شـدن تـر تخصصـی موجبکاراینگرفته شود، قرار

.)201:همان(

اعضاءدیگرهمفکريباهمراهمشورتیمدیریت-4-5-6

بـراي -1دارد،زیـادي اهمیتمدیرانبرايبخشاثرارتباطاتوجودعمدهدلیلسهبه
مسـیر یـک ارتبـاط کنترل،-3افراد وهدایت،سازماندهیریزي،برنامه-2مدیریت،فرایندهاي

تـدوین درصـدد ازمان،سـ دردیگـران باارتباطمجرايازمدیراناست،شدهشناختهومتداول
ریـزي، طرحواختیارتفویضشیوهدربارهدیگرانباکردنصحبتطریقازوآیندمیبربرنامه

اصـل . شوندمیدیگرانارتقايموجبانگیزشیهايبرنامهایجادبامدیران،کنندمیسازماندهی
کـه کسـی وبوداعضادیگرباهمفکريومشورتپایهبراساسیقانونخبرگانمجلستشکیل

مختلـف هايجنبهواصولبهنسبتکاملآگاهیازبایدپردازد،میمدیریتبهجلساتایندر
خصوصـیت ایـن ازبهشـتی شـهید کنـد، راهنمـایی رااعضـاء دیگربتواندتاباشد،داشتهراآن

دارنـد تعنایدوستانکلیطوربهوبگویدرانظراتش،تواندمیبعديگوینده«. بودندبرخوردار
مـا کـه شکلیآنبهولی. استمباحثهنوعهمانمجمعی،چنیندرافکاروآرابرخوردنوعکه

رابحثازمقداريیعنیکنیم،بیانرانظرمانادامهدرماگفت،کسیوقتییعنیداریم،عادت
.)37:همان(»کنیممیردنداریمقبولکهمقداريو،کنیممیبیانداریمقبولکه

هـم گیري مرأيومجلسکاريرونددردتوانمیمشورتکهکردمیبیانبهشتیشهید
اگـر کـه ندکردمیبیانمجلسکاريروندر دبارهاایشانکند،میفراوانیکمکاعضابه، باشد
وبرویممجلسبیرونبهبایدباشدنداشتهرامشورتوپاسخگوییتوانمجلسداخلدرکسی

ایشان در طول .)159:همان(بشودارائهبهترکیفیتباوبهتروسریعترکارهاتاکنیمهمفکري
کردند، مـثال در طـی تصـویب  اصـول مختلـف نظـرات       جلسات از تذکر به دیگران استفاده می

بـا آرامـش خـاص نظـرات دیگـران را      ایشـان  . شـد دیگران بیان، و تذکرات دیگران خوانده مـی 
دکه این اصل یا هر اصل دیگري را در آینده بتـوانیم، در  کنیشما چه پیشنهادي می. خواندندمی

گیري کنـیم، کـه هـر    يأجلسه عمومی به راي بگذاریم، یعنی ما در جلسه عمومی چه جوري ر
.)241:همان(»را با تمام حضور ذهن انجام پذیردکسی راي خود 

ضـرورت وآنازخاسـته بردقتونظرتبادلومشورتکاربهکهکهکسانیهمهبراي
ایـران انقالبوملتسرنوشتبهگیريتصمیموقانونهرینتدوکاردردقتونظرتبادلاین
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رااصـلی وقتـی کهاستروشندارندبیشتريآشناییاساسیقانونبهنسبتبخصوصاسالمی
باشیمنداشتهآنبرايکافیرايوکنیممیمطرحخاصتنظیمیوتغییريوکیفیتبااینجا
اسـت ایـن معنایش،ندادندموافقرايکهییهاآننیستاصلآنگذاشتنکنارمعنایشهرگز

وانـد داشـته مشـکل قانونشکلباآنانبلکه،نیستنداندموافقراينظراصلمحتوايبهکه
بهترخواهانآنانوهستندپایبندمحتوابهوهستنداییکلمهیاجزبهجزتغییرخواهانآنان

بلکـه نـداریم ایـی واهمـه وتـرس هیچگونـه گونـاگون ئآراونظـر فاختالازماهستندشدن
ازدفـاع در.)226:همـان (شـود  مـی قوانینپویاییوشدنبهترموجبشرایطاینکهمعتقدیم
همـه اندکردهتأکیدعظاممراجعوامامکردمعرضبندهکههمانطور:کردندبیان میهمفکري

قشـرهاي وهـا گـروه همـه همکاريوهمفکريباوخداوندیاريبهکههستیمآنخواستارما
کسانیووکسبهدانشجویانفکرصاحبافرادتحصیلکرگانومسلمانغیرومسلماناجتماعی

جامعقانونبتوانیمتاکنیممیاستفادهآنانرأي وهمفکريازقائلنداحتراماسالمبهنحويبه
.)333:انهم(نماییمتدوینراکاملیو

ضروريمواقعدرکارشناسینظراعالم-4-5-7

گیـري تصمیمشیوه،سازدمیمتمایزکارآمدغیرمدیریکازراموفقمدیریککهآنچه
ازیکـی . اسـت محـیط سـازمان اهدافدقیقشناختدرگروهگیريامرتصمیماینواستهاآن

ودانـد مـی گیـري تصـمیم رامـدیر فـه وظیمهمترین، 1سایمونبه ناممدیریتعلمدانشمندان
منابع،انتقالمنابع،تخصیصبرايگیريتصمیم. استدانستهگیريتصمیممترادفرامدیریت
میـان ازحـل راهیـک انتخـاب جهـت وپـاداش، تنبیـه خـاص، موضوعحذفیاآوردنبدست
وجـامع نکـه ایبـراي قـوانین تصویبدرمجلسکاريرونددراوقاتگاهیمتفاوتهايگزینه
بـود معتقـد بهشـتی شـهید ،شدمیگنجاندهشدمیشاملبایدکهراموارديکلیهباشدکامل
نظـر اعمـال وکـرد اعتـراض مسـئله ایـن بـه بارهاويباشدکوتاهجامعیتعیندربایدقانون
لواصــتلفیــقیــا در رونــد کــار مجلــس در مــورد . )1364:165مــذاکرات،مشــروح(کــرد مــی

که در صحن چهارمگروهپیشنهاديمتنطور مثال ایشان در مورد کرد، بهبیان میپیشنهاداتی
ایندرچوننیست،مجلسدرطرحقابلدارد که دیگربود بیان میشدهاصالحمجلسعمومی 

بـه ایـن ازاستکردنتلفوقتواسترویهخالفکاراینوکردندعنایتیکمدوستانمورد
وجلسـه درطـرح قابلمتننظراینازبنابراین،بکنمرویهخالفکارمنندهیداجازههمبعد

یـک تهرانـی آقـاي ،گـذاریم مـی يأربـه راآنکـه کردندپیشنهاديتهرانیآقاينیستيأر
شـود بردهمقدمهبهآنکلوبشودحذفدواصلاصوالًکهاستاینآندارندجدیدپیشنهاد

١-Simon
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ایـن کنـد بیـان داردمخـالف پیشـنهادي کسـی اگرشددهداآندربارهکافیاندازهبهتوضیح
دوماصلکهداشتتوجهبایدوکندعملمملکتکلبرايالگوییعنوانبهبتواندبایدمجلس

مشـکل بـه دهیمتغییریاحذفآنرابخواهیماگرواستایراناسالمیجمهورينظامبنايزیر
).25: همان(خوریممی

انجامید و بعضی از اعضـا  هاي مختلف که بعضاً به اختالف میهگروهاي پیشنهاديطرح
اسـت اینسوالها بودند ایشان در این مورد بیان کردند،خواهان گروه تلفیق از میان کمیسیون

یـا نفريهفتگروهاین افرادوکنیمگردآورينمایندهنفردویایکنفرگروهیهرازمااگرکه
فقـط مـا . بیاورنـد مجلـس اصـلی صحنبهو تصویبرامتنیو دبدهنتشکیلرانفريچهارده
یـک دریـا وباشندهاگروهنمایندهآقایانکهکندتفاوتی نمیبگذاریم،يرأبهآنرا کهموظفیم

باید طبیعی هر گروهی است،حقنیست و آزاديخالفمتنیکگذاشتنيأربه . باشندگروه
بـراي . گـذاریم مـی رأيبهآنراسپسکندبیانراخودنظرگروههرکهبدهیداجازهدر مجلس 

، کردندمطالعهمطلبآندربارهبیشترآنهاچون،هستنداحقها نسبت به گروه تلفیقآناینکه
بـه راآنبعدوبدهدتوضیحتواندمیدهندهپیشنهادوقائلیماحترامپیشنهاديهربراساسما

مـاده آنوقـت گرفـت قـرار مجلـس قبـول موردحلراهانعنوبهپیشنهادآناگر. بگذاریمرأي
مطـرح راگروهـی هـر پیشـنهاد فقـط نامـه آیـین اساسبرما. شودمینامهآیینبرايجدیدي

شـهید  . )242:همـان (شـود مـی گیـري يأرسـپس وشودمیپرداختهارزیابیونقدوکنیممی
جلسـه درشـده انجـام مـذاکرات بر اسـاس « :کنندبهشتی براي عدم ائتالف وقت پیشنهاد می

کـه شـد ایـن بنـابر همـاهنگی شـوراي ورئیسههیاتمشتركهايهیئتجلسهوصبحدیروز
جلسهبهطرحآوردنازپیشکارکیفیتباالبردنومجلسشدنادارهبهتربرايپیشنهادهایی

کـه منشـی نکهایبرايکنممیقرائتکهشدپیشنهادي،هاطرحاینبرمبناارائه شود،عمومی
کمتريوقتاینجاوباشدکردهطیرابیشتريتکاملیمرحلهشود،میآوردهعمومیجلسهبه
).255: همان(بگیردرا

مدیریت و انجام درست کارهادرصالبت-4-5-8

قاطعیـت رابـا جویانـه سلطهرفتارگرفت،اشتباهتجاوزوپرخاشگريبانبایدراقاطعیت
راافـراد اینکـه نهاستانسانیتدادننشانوتجربهکردنعمیققاطعیتهدف،متفاوت است

اعضـا بـه نسـبت کهکاملیروییخوشحیندربهشتیجوکند شهیدسلطهفردیکبهتبدیل
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وکنـد غیبتجلساتدریاکند،صحبتمجازشحدازبیشترکسیکهنبودند؛حاضرداشتند،
ایی بفرمایید، بنشینید باید بر طبق قاي مقدم مراغهآ«دشوضایعاعضادیگرتوسطدیگرانحق

وبنیاديراکارداشتعادتبهشتیشهید).1364:482مذاکرات،مشروح»نوبت صحبت کنید
اگـر اییمراغهآقاي«دادند،میاییمراغهمانند تذکرات متعددي که به مقدم. دهدانجاماساسی
اجـازه بیایـد تریبـون بهخواهیدمیاگرونیدکبیانخودصندلیپشتهماندرداریدتذکري

صالبت ایشان در .)482:همان(»شودمیجلسهدرنظمخوردنبرهمموجبکاراینودهمنمی
: گویدمیويمورددررفسنجانیهاشمی... اآیت. مورد نحوه  انجام امور زبانزد خاص و عام بود

کارهـاي بـراي بودنـد حاضـر دیگـران کـه بـود ایـن دیگرانباایشانهايتفاوتازیکی«
درسـت تشـکیالت وحـزب اینجـوري بایدشماگفتمیایشاناما. کنندصرفوقتتريسطحی

دانیدمیرسیدیدجاییبهوقتیبعد. کشدمیطولهاسالوکنیددرستحکومتسیستمکنید،
)7/4/80سالمیاجمهوري(» .ندکردمیمطرحایشانرااصولیچیزهايکالوکنیدمیکارچه

بجاهايگیريتصمیم-4-5-9

یـک اسـاس برجمعیردخاینهدایتاماباشد،جمعیردخاساسبربایدگیريتصمیم
جلسـات درگیـري، راينحـوه .باشـد مینگريآیندهوکاملجسارتمستلزمکامل،نگريآینده

آیین نامه داخلی مجلس 43دهمادر . باشدقعودوقیاماساسبرگیريرأيبایدعمومیورسمی
قیامدرگیري، رأيداداحتمالجلسهیسئرصورتیکهدر.خبرگان قانون اساسی بیان شده است

بـر راگیـري رأيتوانـد، مـی یسئرنکندمینأترادهندهيأرکاملآزاديکردنبلندیاقعودو
يأرمخفیيأرازمنظور. گرفتخواهدصورتمخفیبطوروورقهوسیلهبهمخفیيأراساس

بااصولیاساسیقانوناصولمورددراستشدهتصویبنامهآییناینطبقیعنیاستنامبی
باشـد اساسـی نظـر اخـتالف اصولدراگرکهباشیمکوشاخیلیبایدشود تصویبقعودوقیام

).203:انمه(شود انجاممخفیصورتبهراگیريرأيخودخاصتشخیصبارئیسههیئت

اعضاءدیگربرايآرامفضايایجاد-4-5-10

تنشبدونوآرامفضايوجودجمعیجلساتتشکیلدرضروريوالزماقداماتدیگراز
جلسـات مدیریتاست،جلساتمدیریتعهدهبرمجلسدرفضااینایجاداست،اعضابیندر

نظراعمالحقوکندتقسیممساويبطورهمهبینرازمانکند،نگاهچشمیکبههمهبهباید
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جلسـات تـا بشود،احساسبیشتريهمبستگیاحساساعضاکلیهبینتا. بدهدرادیگرانبهرا
عالوه بر این در حین کار مجلـس فضـاي بیـرون    .شوندتشکیلتنشبدونوآرامکامالطوربه

ت مجلـس و  ایی نسـب هاي سرسختانهگیريهاي سیاسی مختلف موضعروهبسیار متشنج بود و گ
.قوانین مطرح در آن گرفته بودند، مدیریت جلسات را کار سختی کرده بود

مطالبدرسازيروشن-4-5-11

شد، که مـبهم و ناآشـنا بـود، در    هایی در مجلس مطرح میگاهی اوقات در مجلس طرح
اگـر که فرمودندجمله ایشان میکردند، منهاي مختلفی را انتخاب میرئیس راهاین مواقع نائب

روشـن بـراي کنـیم مـی دعوتآنخاصگروهنمایندگانازباشدعیبیونقصمطالبارائهدر
شود و مطرحجدیدکامالًپیشنهاداتاگریا)228:همان(بدهندتوضیحوبیاورندتشریفسازي

ازورسـد میمربوطهگروهبهنوبت، باشدداشتهراخودخاصگروهتذکراتوتکمیلیپیشنهاد
.)239:همان(بدهدراالزمهتوضیحاتوبیایدگروهاینازنمایندگیبهنفریکخواهیممیآنان

اعضاءدیگربامذاکره-4-5-12

مـورد مذاکرههايمهارت. باشدگیريتصمیمبهنیازیاباشد،داشتهوجوداختیارجاهر
شـهید . باشـد همکـاري یارقابتايمبنبرافرادبیناییرابطهاگرحتی،گیرندمیقراراستفاده
بحـث بـه جلسـات ازخارجوداخلدرقانونمختلفاصولتصویببراياعضاءدیگربابهشتی

قـانون اولدهگانـه اصولتصویبدروبودندمجلساولگروهکارعضوکهایشاننشستند،می
بیرون از مجلس بـا  ایشان در .داشتنداساسینقشگذشت،میاولگروهکارنظرازکهاساسی،

نشتند، به بحث می، مناظرات با موافقین و مخالفین قانون اساسی هاسخنرانیتشکیل میزگردها، 
گروهرا نقد یا تصحیح کنند، ایشان در درون مجلس نیز در کارتا نظرات دیگران را بشنوند، آن

عی در بهتـر تصـویب   و سـ تـأثیر نشتند تا بر روي نظرات دیگـران  دیگر اعضا به بحث میاول با 
.شدن قوانین و آشنایی اعضاي جامعه با این قوانین داشتند

همـه بـه تنـه یـک خوداساسیقانونبهحمالتآماجمقابلدرایشان سعی داشت که
تـالش نتیجـه کـه حـال عیندر. نمایدخرجراهایندرراخودشخصیتودهدجوابشبهات
اهللاآیـت مظلـوم شهیدتدبیروهادوراندیشیرهونمهمهازبیشاست،ملتبرگزیدهخبرگان
سويازمستدلبیاناتباهمراهاساسیقانونجزجزدربارهدقیقنظریاتارائه. باشدمیبهشتی
قانونخبرگانمجلسادارهدرایشانکهايالعادهفوقتدبیروقدرتهمچنینوبهشتیشهید

تصـویب وتـدوین دررانقشترینکنندهتعیینایشانکهشدسببدادند،بروزخودازاساسی
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قـرار بدهنداجازهآقایاناگر.)1361:40مهاجري،(باشندداشتهاسالمیجمهورياساسیقانون
بـرود کمیسـیون بـه برویـد داریدپشنهاديحضرتعالیاگربرودکمیسیسونبهپیشنهادهاشد

برايکهبکنمکاريجلسهمسئولوانعنبهخواهممیمن،بفرماییدتوجهطاهريآقاي. بدهید
.یمگرفتمییادراشدهنوشتهپیشنهادعینهاگروههمهمورددر. کنممیهاگروههمه

يأربـه رااصـول خالفپیشنهاداینمن،اینکهبانباشدمخالفجلسهدرچکسیهاگر
مشـروح (ریمگـذا نمـی رايبـه باشـد مخـالف نفریکحتیاگرکنیممیراياعالمگذاریممی

.)1364:249مذاکرات،

پوشش خبري درست-4-5-13

هـاي دیگـر را   ههاي مختلف سعی در جـذب نیـرو و نفـی گـرو    در اوایل انقالب که گروه
ایی متشنج سعی در تخریب یکدیگر داشتند این شـرایط بـه مجلـس    داشتند با ایجاد جو رسانه

هاي تشکیل مجلس خبرگان قانون اساسـی  در اولین روز.خبرگان قانون اساسی نیز کشیده شد
در روزنامه اطالعات و کیهان قید شده بود که آیت اهللا منتظري از سمت ریاست استعفا دادند و 

کـه داشـتند مطلـع    هـا ي روزنامهشهید بهشتی با مطالعه. اندشدهشهید بهشتی جانشین ایشان 
).71:همان(شده در جلسه بعد این خبر را اصالح کردند 

شـما محتـرم مخبـرین اي کهکنممیاستفادهفرصتازوکنممیعرضمناسبتنبدی
کموصحیحکامالًطوربهاخبارخودینانساوکاريوجدانومسئولیتبربناکهداریدوظیفه

خواهندمیکههستدشمابیندرکسانیکنیدمخابرهخوديأربهتفسیروسانسوربدونزیاد
داشـته توجـه کننـد، اسـتفاده خـود نفعبهشرایطاینازبتوانندتاکنندخرابوآلودهرافضا

درکـه خـواهرانی وآقایـان اینکـه تابدهیدانجامبهتردیدودقتباراخودکارهايکهباشید
ورادیـو کهاستمعتقدمجلساینندهند،نشانخودازنامطلوبیواکنشدارندحضورمجلس
بـه بنده،هستیمناراضیهاآنازاینجادرماواستگرفتهپیشدرارمناسبیناروندتلوزیون

شـما بـه کـنم مـی ایجـاد کارروندبرايرامناسبیجودارموظیفهکهجلساتمدیریتعنوان
انجامرادیگرياقدامماگرنهوکنیداصالحراخودکاريروندزودترچههرکهدهممیاخطار

).161:همان(دهیممی

ند که عرایض خـود را بـه صـوررت مکتـوب بـه      کردمیپیشنهاد ءد بهشتی به اعضاشهی
خبرنگاران بدهند، تا اخبار به صورت صحیح مخابره شوند و مردم از این جلسات آگـاهی کامـل   

خوبیبهراخودکاربایدمخبرینکهاستمدعااینبرآقایانفرمایشاتهمه. )61:همان(بیابند
ریختـه هـم بـه رامجلسداخلاوضاعنادرستاقدامیدردابامدروزنامه ارخبرنگ، بدهندانجام
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بـه داشـت، جـو سازيآرامدرسعیکهجلساتمدیریتعنوانبهبهشتیشهید،کردمیوضع
نکنـد، بیانراواقعیتونکنداصالحرامطالببعديشمارهدراگرکهداداخطاربامدادروزنامه
).183: همان(شدخواهدواردقانونراهازوبگیردپیشدرراقانونیراهیسهئرهیات

مجلـس درملـت خبرگانطرفازبندهکهداردمیبیانگروهیرسانهبهنسبتایشان
یـک درکـه کـنم مـی اعـالم گروهیرسانهومجالتها،روزنامهتمامبهاساسیقانونخبرگان

بـه رسـانه ازاسـتفاده براسـاس بایـد سـت، اگرفتهشکلنبويسنتواسالمپایهبرکهجامعه
روحازتخلـف معنـاي بـه تخلفگونههروباشدهمراهنیتسنحباواسالمیواصیلصورت
،گرفـت راآنجلـو بایـد اسـت ایـی زمینـه هـر درتخلـف ایناستاسالمیارزشهايوانقالب

سـازنده نقشحساسیاماایندرتوانندمیکهگروهیهايرسانهوروزنامهمورددربخصوص
نقـش کـه باشـیم مراقـب خودشانمیدواریماکهدنباشداشتهتخریبینقشنکردهخدایییاو

تاکردیدپرراپرسشنامهآقایاناینکهجزنداریممطلبیدردستوردیگرباشندنداشتهتخریبی
.)184:همان(برسدآقایاناطالعبهوبشودبنديگروهیعاًرس

بررسـی بـه تاملوتعمقبابایدمااساسیقانونخبرگانمجلسدرباشیدداشتهتوجه
بگیـریم نظردررازمانوسرعتوکردبیهودهامورصرفراخودوقتنبایدبلکهبپدازیماصول

نظردرراعدالتودقتخودهايبرنامهپخشدرکهدهممیاخطارتلوزیونورادیوبهدیگربار
تـري جديبرخوردوکردخواهیمشکایتماحتمابکنندمتشتجراوضعاهندبخواگروبگیرند

.)481:همان(داشتخواهیمنظردررا

صحیحرسانیاطالع-4-5-14

هـاي  مورد نحوه کـارکرد و بیـان دیـدگاه   یکی از وظایف ریاست مجلس اطالع رسانی در
ون اساسی بیـان کردنـد   ، ایشان در مورد گزینش انتخاب محل مجلس خبرگان قانمجلس است

: که

تـرجیح مـا کـه برسـانم مـردم عمـوم اطالعبههارسانهطریقازکهدانممیالزم«
گذشـته دارايواسـت طـاغوت یادگارزیرانیستمناسبمجلسکنونیمحلکهدادیممی

ایـن بـه نیـازي وگرفتنـد مـی جلسـه دیگريجايدربایدانقالبیملتاینونیستخوبی
تشـریفات گونههیچبدونسادهمکانیکدرکهیمتخواسمیماونداشتیمفعلیتشریفات

مـا ولیباشدداشتهخودنأشدرجاییملتخبرگانمجلسوبشودبرگزارمجلساضافی
نیازرویمبهجدیديمکانیخواهیدمیاگرکهگفتندآقایانداشتیمکهییتدمحدوعلتبه
مـا لـی وداردراخـود خـاص تشریفاتوکردنهزینههبنیازواستجدیديتجهیزاتبه
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کهدادیمترجیحایرانانقالبیدولتمنافعومردممصلحتبهبناونبودیمامراینبهراضی
.)163:همان(»بگیریمجلسهمکانهمیندر

اساسیقانونمجلسکاريروندبرايتومانملیوندهحدودبوجهموقتدولت
گـري اسـراف بـه رامجلـس ونداشتجامعهدرمناسبیبازخووردگیرد کهمینظردر

کردند که در مورد نحوه خرج کردن بودجه بیان میاییایشان در جلسهکردندمیمتهم
:

خـرج هنـوز واسـت شـده گرفتهنظردراعتباریکصورتبهصرفاًبودجهاین«
ازبرخـورد مشـکلی بـه خـود کاررونددراساسیقانونخبرگانمجلساگر،استنگشته

راخـودش خاصهايهزینهمجالساینبرگزاريکههرچندکنیممیاستفادهبودجهاین
خواهـد تمـام بـه وادارهنـاچیزي هزینهبامجلساینکهکهمعتقدمبندهچندهر، دارد
وهستیمجوییصرفهبهظفومومسئولایرانانقالبیمردمنماینددگانعنوانبهماشد،

.کنیممینیزراکارهمین

همـراه حضـار تأکیـد وتکبیربامجلسصحندربهشتیشهیدسخناناین
:داشتندبیانایشانشد

ایرانعزیزملتخواهندمیدوستانکهکهاستقضیهاینموئددوستانتأکید«
کـه اسـت نـاچیزي وکوچـک خـدمت اینعزیزملتشمايهافداکاريبرابردرکهبداند
ولـی اسـت سازسرنوشتایرانعزیزملتبراياساسیقانونلهأمسگرچهد،گیرمیانجام

کـرد نخواهنـد دریافـت مالیپاداشهیچگونهمسلماًخدمتاینبرابردرشمانمایندگان
یـا کـرد جوییصرفهبایدخدماتمورددرکهبودخواهدهاییهزینهصرفاًهزینهبنابراین

بقیـه گیرد ومیانجامافطارهنگامشبیاظهرکه،استهسادبسیارهاییپذیراییاحیاناً
بـر خزانـه بـه مبلـغ ایـن وشود میناچیزيچیز.... وخودکاروکاغذجملهمنهاهزینه
.)163:همان(گشتخواهد

دفاع از نقش خود و کارکرد صحیح مجلس-4-5-15

ایشان بارهـا از نحـوه   شد، انتقادات همیشه از ریاست مجلس در داخل و خارج گرفته می
: داشتند کهمدیریت خود بیان می

نه، جز در جهت نظم دادن به کارها، آیا سخنی بنده از اول جلسه تا حاال به عنوان نمو« 
کـنم، کسـی کـه    ر جلسه حاکم است، بناچار صحبت میام، طبعا به خاطر اینکه هیجانی دگفته

فرمایید من در جهت دفـاع یـا   کند، اگر میصحبت جلسه را ادامه بدون صحبت بدونتواندمین
بخـاطر  گویم، چنین چیزي نیست من اگر صرفاًبعنوان  مسئول جلسه چیزي میدر رد مطلبی 

دفاع از مطلب در اصول قبلی صحبت کردم بـه علـت مسـئولیتم در گـروه اول بـود و گرنـه در       
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امـا بـه   . صـحبت نکـردم  جلسات قبلی که اینجا بودم کمتر صحبت کردم، یا گاهی اوقات اصـالً 
وضـیحی الزم  عنوان مسئول جلسه در جواب افراد و دوستانی که نظري دادند، اعتراضی دارند، ت

.)482:همان(»خوب بنابراین بهتر استکنم،دارند، عرایضی می

خـدمات «ازیکیبهشتیشهید: گویدمیبارهایندراردبیلیموسويآقايکهطوريبه
خبرگانجلسهادارهداد،مینشانرابهشتیلیاقتوواقعیتآنکهشچشمگیروارزندهبسیار
.)1380:100مهاجري،(»بودندمعظمفقهايوملتخبرگانازاعضااکثرکهمجلسیادارهبود،

مجلسصالحیت-4-5-16

،تهمـت مـورد مجلسصالحیتمجلسازخارجمختلفهايگروهطرفازمواقعبعضی
گذاشـت، میمنفیاثرمجلسکارروندبرگیريجبههاین. گرفتمیقرارتیصالحیبیوتراءاف

ایشان بیـان  . بدهدمناسبپاسخخودخاصدالیلباشبهاتاینبرکردمیسعیبهشتیشهید
،اسـت شدهتشکیلاسالمیکارشناسانوفقهاازمجلساینکهتوجه داشته باشید«: کردندمی

مشــروح(»اســتمحــرزتخصصشـان وهســتندتخصــصواجتهــادشـرایط واجــدکــهکسـانی 
بـرادرانم خدمت«:بیان داشتند کهریسههیاتکارکردایشان در مورد .)1364:182مذاکرات،

درآقایـان کـه اسـت کـاري همـان اسـت دادهانجـام سهئیرهیاتکهکاريکهکنممیعرض
زمینـه درمجلـس بـر ظارتن،جلساتمدیریت،جلسهوردستهتهییعنیانددادهقراراختیارش

مجلـس طـول دربارهـا بهشـتی شهید. )200:همان(نکرده استآقایانکاردردخالتیووقت
وظیفـه بـه کـه هسـتیم اینجاشبتاصبحازروزهرماکهکردمیبیاناساسیقانونخبرگان

.)163:همان(برسیمایرانانقالبیمردمبهخدمتیعنیخود

هاريگیرأينحوه -4-5-17

تجربه اولیه انقالبیون در تشکیل مجلس، به نوبه خود کاري جالب و بحث برانگیز بود، از 
درشهید بهشـتی .گیري بودتوان به آن توجه کرد، نحوه رأيمواردي که در مبحث مدیریت می

، داریـم جلسمدردرگیرييأرنوعسهماکهکنندمیبیانمجلسدرگیريرأيسیستممورد
کـل اکثریـت موافقیت:سوماً، مجلسدرحاضراکثریتیتموافق:دوماً،یکعالوهبهنصف:اوالً

گیري به عهده هیئت رئیسـه  با توجه به اینکه مشخص کردن نحوه رأي.)159:همان(نمایندگان
بود، آنان در موارد معمولی از شیوه اکثریت نسبی افراد حاضر در جلسه استفاده، ولی در مـوارد  

هـاي مجلـس در مـورد اصـول مختلـف      گـروه . کردندء استفاده میآراسومدواز شیوهمشکوك
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نحـوه شد، شهید بهشـتی در مـورد   دادند و باید در بین آنان رأي گرفته مینظرات متفاوتی می
وقـت دقیـق سـه مـدت بـه نمایندگانبهاکنون«کردند ها بیان میگروهنظراتبینگیرييأر

اگـر وگیـریم مـی يأرسـپس وبنشـینند يأربـه مربوطـه هايدنهاپیشمورددرکهدهیممی
.)241:همان(»رویممیبعديگروهسراغبهنیاورديأرگروهپیشنهاد

در این نحوه شهید بهشتی بیان،شدصورت اجرا میبه دوهاگروهگیري بین نظرات رأي
درمـا اسـت انـدك  نظـرات وقتی-1. شوندمیتقسیمنوعدوبهنظراتکلیطورهبکردندمی

یکـی داردوجـود نیـز حالتدواولوضعیتمورددرگیریممیيأرنظراتبین ازلحظههمان
يأربـه سـپس ،کنندبیاندارندکهشنهاديپیهرمخالفوموافقوبخوانیمراپیشنهاداینکه

کـه اسـت ایـن دومحالـت کنـیم، مـی متوقـف راگیرييأر،رسیداکثریتبهوقتیگذاریممی
هـاي بـرگ بـه توجـه باکسهروبدهیمانجامممتنعومخالف،موافقصورتبهراگیرييأر

کنیممیاستخراجراءآراسپس، دبیندارصندوقبهرايأراوستجلويکهسبزيوزردسفید،
مرجـع بـه گـردانیم مـی برراهاآنبودمتعددنظراتاگر-2شودمیتمامکهآورداکثریتاگر
.)150:همان(هاي مجلس یا کمیسیونکنندههماهنگیشورايمانندصالح،ذي

بـود،  جملـه بـه جملهصورتگیري به گیري در مجلس، رأيهاي رأيیکی از شیوهالبته
در میان اساسیقانوناصولو اختالف نظر در بینچالشعلت اصلی استفاده از این روش وجود 

وشـد تصـویب مـی  سـختی بـه اصـول ، ندداشـت راخـود خاصنظرافرادازکدامهر.بوداعضا 
خواندهاصلیصحندرخطبهخطاصولکهشداینبربناپسخورد،میمتعددهاياصالحیه

گیـري بـدین صـورت    نحوه رأياساسیقانوندوماصلتصویبدرمثالً؛شودگیري انجاميأرو
اسـت توحیدينظامیاسالمجمهوريامنظ«کردقرائترااولجملهیسئرنائبکهانجام شد،

بر اساساساسیقانوناصولاکثر شد، تصویبانجامگیريرأيسپسو» استایمانپایهبرکه
بیان راخودنظراتتوانستند،اکثریت افراد می، حسن این روش این بود کهشدانجامروشاین

.)257:همان(کنند و با رضایت کامل از روند محلس به کار خود ادامه دهند
مـا گیـري، در رأي«: کـرد گیري در مجلس بیـان مـی  شهید بهشتی در مورد نحوه رأي

درراجزیـی اصالحات،شدیممطمئنوقتی؛استقبولقابلمتنکداماولببینیمخواهیممی
را استنزدیکتربه یکدیگر کهمتونیآن،استمتفاوتهمبامتونچون،آوریممیعملبهآن

نحـوه  ).246:همـان (رسـاند مـی مقصـد بـه رامـا تـر سـریع وبهترراهاینگذاریم،أي میبه ر
هـایی از نحـوه  تـوان بـه نمونـه   شد، میگیري در مجلس تحت نظر هیئت ریسه انتخاب میرأي
قانوناصولمورددرفرمایند که میبهشتیشهیدگیري در مجلس اشاره کرد در این مورد  رأي

).204:همان(استيأرچهلحداقلبهنیازیعنیباشدسومدوگیرييأربایداساسی
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)مخالفینبهنظر،اعالمآزادفضاي(مخالفینبهصحبتفرصت-4-5-18
بـا اوقـات اکثـر درکـه ایشـان نظـر داشـت، گونهدموکراتیکشخصیتیبهشتیشهید

حـق اکثریت،کهداد،نمیاجازهخودبههیچگاهایشانولیبود؛همراهمجلساکثریتهمراهی
داشتند،گفتگوطریقازخودنظراتسازيروشندرسعیتوانستندمیتاوکندضایعرااقلیت
شـهید وبودنـد مخـالف مجلـس اقلیـت کهاست،فقیهوالیتاصلتصویبقضیهاینبرشاهد

آقايبههمخوامیکهراآنچه«شودتصویبطرحاینمذاکرهطریقازتاداشتند،سعیبهشتی
شـرط بـه شودمیرعایتکاملطوربهاینجادربیانآزاديکه،استاینکنم،عرضاییمراغه
آزاداینکـه بـراي نهاست،اصولرعایتبرتذکردهم،میشمابهکهراتذکراتیواصولرعایت

خفقانجوندهیماجازه« : دارندمیبیانمراغهمقدمبهتذکريدرایشان).48:همان(»نیستید
جلسـات منطق،وکاملآزاديوآرامشبابدهیداجازهشعاري،خفقانحتیشود،مجلسوارد

جـدایی واخـتالف عنـوان بـه هرگـز رانظرهااختالفبهشتیشهید). 48:همان(کنیمادارهرا
گیـري رأيکنـیم، نظـر تبـادل ومشـورت همباکنیمعادتباید: بودندمعتقدوپنداشتندنمی

دفاعدربهشتی). 154: 1361مهاجري،(باشدمحترمماهمهبرايآورد،اکثریترأییهرکنیم
آغـاز عبـارت ایـن بـا راخـود سـخنرانی اساسی،قانونخبرگانمجلسدرفقیهوالیتاصلاز

راکـافی والزمآمـادگی آنهنـوز آیـد، مـی میـان بهمسائلبرخیازصحبتیوقتی« : کندمی
ایـن چـون وبفهمیموبیابیمراحتراهمدیگر.  کنیمدركدرسترادیگریکحرفکهنداریم

احسـاس هیچگونهکهحديدرآسانوراحترامطالبمانبکوشیمکهماستوظیفهاستطور
).390: 1364مذاکرات،مشروح(»کنیمبیاندرهمبانیاوردمیانبهپیشداوري

کـافی آزاديوکامـل صـراحت بـه مـا همهکند،میبیاندیگرجاییدربهشتیشهید
عـادت آنبـه نیـز اوایـل همانازماگذاریممیصحهآنبروپذیریممیراعقایدوآراءبرخورد

خـالف تنهـا نهعقایدوآراءبیانجلساتایندرکهبگوییمهمیشهبرايیکجاهمماکهکرده
).281:همان(استمانونیقاوشرعیوظیفهوادبمحبتالزمهبلکهنیستاحتراموادب
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مقدمه-5-1

هايویژگیوانقالب اسالمی ایرانمورددرنظریاتشرحبهخالصهطوربهفصلایندر
مجلسدرروحانیونانتخاببهردمماعتمادونزدیکیاست، گرایششدهپرداختهاساسیقانون

شـهید نظـرات وآراسـپس اسـت، فصـل ایـن درتأکیدموردمباحثازاساسیقانونخبرگان
نظراتبهپژوهشتکمیلبرايشده وبیانو اصول متأثر از آراء ایشان اساسیقانوندربهشتی
.تاسشدهاشارهاساسیقانوندربهشتیشهیدماهوينقشمورددردیگران

ایراناسالمیانقالبمعنا و محتوا-5-2

هاي جدیـد  انقالب یعنی تغییر ناگهانی و قهرآمیز نظام بوسیله مردم و حاکم شدن ارزش
Oxford(اسـت در جامعه اصـول اقتصـاد، سیاسـت، آندرکـه ایـی پدیـده ).  ٢٠٠٥:١٣٠٢,

آیـد  مـی وجـود بـه یـد جدهـاي ارزشبـا جدیددولتیوکنندمیتغییردولتونهادهاجامعه،
)Plano,ودقتضعفعلتبهبیشترانقالبدربارهشدههرچند نظریات مطرح ). ١٩٨٢:٢١١

ولـی .)82: 1387عیوضی،(اندگرفتهقرارنقدموردکنند،میارایهکهمعیارهاییدقیقدشواري
رااديآزاسـتقرار هـدف استعضـاف رهاییکههنگامیتنهاکهاستمعتقد1وجود، آرنتاینبا

نیـز   2کـوهن . )1383:11میالنـی، (گفـت سـخن انقالبازتوانمیباشدداشتهخویشسرلوحه
توجـه مـورد اخیـرا کهاستمسائلیازاقتصاديرشدوانقالبنیزودیکتاتوريوانقالبرابطه
راانقـالب 3هـانتینگتن دیگـر تعریفـی در. )1387،11:کـوهن (استگرفتهقرارپردازاننظریه

سیاسی،سازگارهايوجامعهبرحاکماساطیروهاارزشآمیزقهرواساسیسریع،درونیرتغیی
.)1383:12میالنی،(داندمیدولترفتارورویهورهبرياجتماعی،ساختار

بـه اعتقـاد اساسبرمردم،معتقد استدر دلیل اسالمی بودن انقالب ایرانزنجانییدعم
هـاي ارزشوقـوانین حاکمیـت ایجادزمینهدرعمومیمسئولیتبهایمانوآنتداوموامامت
دانسـتند، دسـت بـه    مـی مـردود ونامشـروع راغاصبهاينظامباهمکاريرابطههرگونهالهی

کهچراداند،میانقالبراایران1979انقالبمیالنی.)1384:15،زنجانیعمید(انقالب زدند
اسـاس مـردان دولـت وسـرنگون جامعـه پـایین تطبقـا جمعیمشارکتباشاهرژیمآنطی

-1383:39،میالنـی (شـد ایجادآنبجايجدیدينهادهايوساختارومتحولآنمشروعیت
40.(

١ -Arent
٢- kohn
٣ -Hantyngton
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عقایـد بـا وحـزب وطبقهگروهچندیدنها،انقالبازبسیاريمانندایران1357انقالب
ائـتالف ایـن ها،انقالبازاريبسیهمانندساختمتحدبودندکهنهرژیممخالفکهراگوناگون

نقـش ویـژه، بـه داشـت متمـایزي هايویژگیایرانانقالبنیاورد،دوامچندانپیروزيازپس
حکومتامااندبودهمذهبیایدئولوژيدارايهاانقالبازبرخیروحانیون،فردبهمنحصررهبري

توانـایی هـم وحکومتامکانهمروحانیونغیراکثر. بودجدیدپدیدهانقالبازپسروحانیون
رسیدنخواهدروحانیونبهحکومتکهبودند،معتقدوگرفتندکمدستراحکومتبهروحانیت

).1383:15،کدي(

تقسیممشخصدستهدوبهتوانمیرا 56سالآستانهدررژیممخالفیندیگرعبارتبه
ایـن ازکهمخالفینیدومدستهوداشتندوجودهم1343سالازقبلکهآناناولدسته. کرد

در.)1386:24،کـالم زیبـا (گذاشـتند وجودعرصهبهپاایرانسیاسیصحنهدربعدبهاساس
ازایراناست،برانگیختهآرامیناایران1979انقالبهمچونرویداديکمتر20قرندومنیمه
غلبـه بـا اسـالمی جمهـوري تثبیـت . اسـت دیـده خـود بـه بسـیاري تحوالتانقالباینزمان

بـود همـراه انقـالب اجتمـاعی وسیاسـی شـدن نهادینهبامخالف،هايگروهحذفروحانیون،
.)1:1388،15اسپوزیتو(

سیاسـی نیـروي عنـوان بـه افراطیمذهبیونآمدنکاررويواسالمیحکومتتکوین
دربـاره قـبال خمینـی امامچهاگرنقشه،وطرحبرمبتنیکهبود،اتفاقیاندازههمانبهحاکم

سـتند توانمیناوهمکاراننهوخمینیامامنهامابود،نوشتهاسالمیحکومتسیسأتچگونگی
اهللاآیتحالهربهگردد،ایجادبایدنحوچهبهامرابتدايدرحکومتیچنیندهند، کهتوضیح

ــی  ــودراهدرتوانســـت،خمینـ ــهخـ ــرینبـ ــکلبهتـ ــرایطازشـ ــرهشـ ــرداريبهـ ــدبـ کنـ
.)2:1378،280ستمپلا(

اساسیقانونمعنا و مفهوم -5-3

١- Esposito
٢- Astmpl
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حکومـت ارکانهمهکهاصولیمتضمن. کشورهاستهمهقوانینچارچوباساسیقانون
بـر بایـد تصـمیمات ومقـررات تمامودانندمیآندقیقرعایتبهموظفراخودملتافرادو

راهنحـوي بـه هاکشوراساسیقوانینزابسیاريدراینوجودبا. شوداجراوتنظیمآناساس
).7:1369مدنی،(شودمیبینیپیشاسالمیجمهوريدراساسیقانوناصالح

آنحقـوق اسـاس وچهـارچوب وکشـور هـر حکومتسیستمشالودهکهاساسیقانون
اختیارات،حدودآن،قواي،حکومتشکلاساسیقواعدواصولدارايمعموالًشود،میمحسوب

اجتمـاعی،  فـردي، هـاي آزاديوحقـوق اساسی،نهادهايوظایفوتشکیالتازیکهروظایف
کشورهاییدر.)25:همان(باشدمیکشورسیاسیواقتصاديفرهنگی،کلیهايگذاريسیاست

بـه سندایناست،اساسیقانوننامبهنوشتهسندیکمبنايبرحکومتشانواجتماعادارهکه
وشناسـنامه بهتـرین اسـت بـدیهی . رودمـی شماربهآنهااساسیحقوقمنبعترینمهمعنوان

ها،آلایدهها،آرمانمتضمنکهاست،کشورآناساسیقانونکشورهرشناساییسندگویاترین
وابتدادرمعموالًکهکشورهااساسیقانون. استجامعهآنبرحاکمارزشیمعیارهايواهداف

طبعـاً وشـوند مـی تـدوین وتنظـیم جدیـد، هايحاکمیتیاواعیاجتمسیاسی،دورههرآغاز
طبیعـی شـوند، میآندارعهدهنظامیهرفرهنگیوعلمیهايشخصیتترینموجهوبهترین

مقـررات وقـوانین وکشـورها اجتمـاعی نظامدرراجایگاهتریناصلیوترینمهمبایدکهاست
).1386:13شبانی،(باشدداشتههاآن

اساسیقانونالزمهايویژگی-5-4

کـه شـرایطی واجدبایداست،اساسیحقوقمنبعمهمترینکهاساسیقانون- 1
سـري یـک بـر مبتنیبایدکشوريهراساسیقانونباشداستزیرشرحبهآنهاترینمهم

ارزشـهاي گـرفتن نظـر دربـا و. باشدخودمختصاجتماعوملتخاصمعیارهايواصول
همـان منطقـی نتیجـه هـم آنمختلفاصولوگشتهتنظیموتهیهخوديجامعهخاص
.باشدنظرموردزیربناییارزشهايومعیارهاواصول

تقلیـدي صـرفاً نبایـد شـکل درچهومحتوادرچهکشوريهراساسیقانون- 2
الزممطابقتکامالًخودجامعهاقتصادي، مذهبی، فرهنگی،سیاسیاوضاعبابایدبلکهباشد

هرازوباشدروشنوصریح،واضحکامالًبایداساسیقانوناصولومقررات. باشدداشتهرا
آناصولتحلیلوتفسیردرنشودسببامراینتاگردد،خودداريابهاموپیچیدگیگونه

.گرددگروهییاو)شخصی(ايسلیقهتفاسیردستخوشمتغیراوضاعوشرایطحسببه
واصولازبعضیازنظرصرفاساسیقوانینخصوصاًقوانینتمامیکهآنجاییاز-3

آنمـواد واصـول ازبسـیاري هسـتند، الیتغیـر وثابتکهآنهابنیاديومبناییمعیارهاي
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نمایندگانومقننینارادهازناشیارگانهاونهادهابینروابطتنظیموشکلنظرازخصوصاً
تقنـین درنقـص وضـعف ،خطاهرگونهامکانبهتوجهباکهباشند،میکشوريوملتهر

).36: همان(باشدفراهمآیندهبازنگري درشرایطاستالزمها،انسان

نویسپیشطرحنقایصمهمترین-5-5

اعتقادياصولوبنیاديمسائلازکهنظاموامترهبريوزعامتمسئلهمذبورطرحدر
اقتصـادي نظـام طـرح ایـن درهمچنـین ونشـده ینـی بپـیش باشد،میشیعهدیدگاهازاسالم

ومحرومیترفعبرايمقرراتیوبرنامههرگونهفاقداصوالًوبودنشدهتبییناسالمیجمهوري
ــی ــودفقرزدای ــف.ب ــودمشــخصطــاغوتدوراندرشــدهغصــبنامشــروعثروتهــايتکلی نب

ازدیگـر قـوه دوبرمهارولکنتربیوسیعاختیاراتبهتوجهبامجریهقوه. )30: 1369مدنی،(
ازطریـق مجلـس انحاللاختیاربهتوجهبامقننهقوهاستقاللبود،برخورداربرتريوتفوقیک
).31:همان(بودگرفتهقرارخدشهموردجمهوررئیسبهپرسیهمه

58سالاساسیقانونخبرگانمجلسدرروحانیونانتخاببهمردمگرایشدلیل-5-6

سهازهمراهی طرفدارانشو بهخمینیاهللاآیترهبريبهمخالف رژیم پهلويروحانیون
نیـروي واقتدار، قدرتازمنظور. بودندبرخوردارالزماقتداراز-1. بودندبرخورداراصلیویژگی
بـه جدیـد سـاختار ایجادقدرتوقدیمساختارهايتخریبتوانایییعنیموجودوضعیتتغییر
.  بـود برخـوردار قدرتاینازخمینیامامحضرتبپذیرند،راجدیدساختاینمردمکهنحوي

کامـل آگـاهی اسـالم مبـین دیـن بـه نسبتایشاندیگرسوياز،گذشتهبهعلموآگاهی-2
ایدئولوژي-3. بودندداراراالزماطالعاتبعدبهمشروطهازباالخصایرانيگذشتهازداشتند،

جمهـوري قالـب درایـران مـردم بـراي جدیـد هدفیوایدئولوژيجادایبهاقدامایشان،جدید
. نمونـد ایجادرا-بودغیبتزماندر) عج(عصرامامنائبکه-فقیهوالیتاصلپایهبراسالمی

بـا . بـود جعفـري شـیعه فقـه اصولازایشاناجتهادباالخصواسالمازبرگرفتهایدئولوژياین
اعتمـاد آنانبهمردموکنندجلبخودبهرامردمنظرتوانستند،گروهاینعناصر،اینبهتوجه
خـود امـین راروحـانیون مـردم : کـرد اشـاره ذیـل مواردبهتوانمیعناصراینبرعالوهکنند،

مـردم کنـار درشـرایط تمامدرروحانیونداشتند،اعتمادروحانیونبههاسالآنهادانستند،می
ازبـیش حضـور نظـر، ایـن تبلـور وسـپردند آنـان بـه راخودملکتمآیندهایران،ملت.بودند
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طبقاتتمامازکهروحانیونی.بود58سالاساسیقانونخبرگانمجلسدرروحانیوندرصد70
1.بوداسالممبیندینپایهبرحکومتیآنانهدفداشتند؛حضور

نقش ماهوي شهید بهشتی در تدوین قانون اساسی-5-7

آناولـین اسـت؛ بـوده اساسیقانونتدوینشاهدباردوتاریخشطولدرتاکنونایران
اسناداساسبر. ایران بوداسالمیجمهورياساسیقانونآندومینومشروطیتاساسیقانون

رویکـردي شـکل گرفـت،    .مشـروطیت واسـالمی جمهـوري اساسیقانونتدویندرهانوشتهو
قانونمباینتایی کهبود، اندیشهبهشتیشهیدآندمدارسرکهگراییقانونيمبتنی بر اندیشه

اندیشـمندان توجـه .بـود شـریعت جدیـد بـا  عصرمقتضیاتوهاضرورتبهتوجهقانونگذار باو
رهسـپار اسـالمی هـاي آمـوزه اساسبراساسیغیرواساسیقوانینتدوینسمتبهمسلمان را

بـه تجهیـز بـا کـه داشت،قرارمسلمانلحانمصومتفکراناینيزمرهدربهشتیمرحومبود،
دنیايبااسالمانطباقبهغرب،حقوقازآگاهیوجدیددنیايباآشناییواسالمیهاياندیشه
مبـانی کتـاب آگـاه، فقیهـی عنـوان بهبهشتیشهیدروایناز. اندیشیدمیآنپویاییومدرن
يرشـته بهجامعهکالنمدیریتوعتشریدین،احیاياصالح،موضعازرااساسیقانوننظري
. درآوردتحریر

اساسـی قـانون وجودباايعده. استزیادمقالوقالآنتصویبواساسیقانونبابدر
رونـد قـانون ایـن گیـري شـکل رونـد . ... داشتند و مشکلآنمحتوايباايعده. بودندمخالف

ایـن بـه بایداساسیقانونخبرگانجلسمرئیسنائبعنوانبهبهشتیشهیدونبودايساده
:گفتمیچنیناساسیقانونوجودضرورتبابدرایشان.گفتمیپاسخمشکالت

آزادي،اسـتقالل، «برآوریدفریادمیلیونیهايراهپیماییدرکهاستدرستشما« 
خواهـد، مـی اسالمیجمهوريملتایناند،فهمیدهدنیاهمهکهحاالو»اسالمیجمهوري

راخـود نظـر مـردم تاشود،برگزاررفراندمبایدبنابراین. کنیمصادررسمیشناسنامهیک
مـردم  بهمتکیاسالمیجمهورينظامکهماند،میثابتهمیشهبرايسندبایعنی. بگویند
.)33: 1363نیا،هدایتبه نقل از (»خواهدمیهماساسیقانوناسالمیجمهورياست،

تألیف 58دلیل گرایش مردم به انتخاب روحانیون در مجلس خبرگان قانون اساسی سال براي مطالعه بیشتر به مقاله تحت عنوان-1
. نگارنده مراجعه کنید
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وایراناساسیقانونتدویندرتوجهیقابلسهمبهشتیشهید، فتگجرأتبهتوانمی
یـا "معمـار "رااونظـران صـاحب برخـی همدلیلهمینبه. داشتآنهايگیريجهتتعیین

آغـاز 58ماهمرداددراساسیقانونخبرگانمجلساند،نامیدهاسالمیجمهورينظام"طراح"
. کـرد مـی ادارهراجلسـات عمالًوشدسرئینایبراآ3/2کسببابهشتیمرحوموکردکاربه

از"برتـر فکـر "اینمنشانهآزادمشیکناردرحقوقیمباحثبهکاملتسلطجدیت،قاطعیت،
حقوقیوفقهیاصطالحاتومفاهیمبااوهویداست، آشناییهاسالآنمذاکراتاسناداليالبه

فکـر "صفتنامیدنمستحقرااوواقعاًاروپاییهايکشوردراوتجربیاتبارکولهکناردراسالم،
بـه بعـدها ودادنـد اوبـه منصفمنتقدانبعضاًودوستانکهاصطالحی. ساختمی"جمعبرتر

کهآنجااز. کردندآنجایگزینرا"انحصارطلب"یا"مصلحدیکتاتور"اصطالحفهمیکجواسطه
شـهید بودنـد، شـده تقسـیم نفـري دههگروهفتبهاساسیقانونخبرگانمجلسنمایندگان

نـویس پـیش دوازدهـم، تـا اولاصول. گرفتجايگروهرئیسعنوانبهواولگروهدربهشتی
.استگروهاینتالشمحصولآنمقدمهواساسیقانون

تـأثیر مـورد دربهشـتی شـهید حقـوقی هـاي اندیشـه مؤلـف گنجینیاهدایتاهللافرج
واروپـایی کشـورهاي درويحضورسابقهبهکشور،اساسیانونقبربهشتیشهیدهاياندیشه
دربهشـتی مرحـوم «: کـرد تصـریح واشـاره کشـورها ایـن دربسـیار اطالعـات ودانشکسب
دفاعیـات اگـر کـه ايگونـه بـه . داشـت جدیدينقشاساسیقانوناصولتدوینونویسپیش

سـید استاد).33: 1363نیا،هدایت(»رسیدنمیتصویببهاصولازبعضینبود،ایشانمستند
:کهکنندمینقلخسروشاهیهادي

تنهـا نـه جدید،آکادمیکـفلسفیـعلمیمسائلبابهشتیشهیدعمیقآشنایی«
بلکهنگردید،ایشاندرفکريالتقاطبروزوپیدایشیاواصیلمبانیازایشاندوريموجب
همـین رويوسـاخت اسـتوارتر اساسـی، وصـحیح مبانیواصولبهپایبنديدرراایشان
قـرار اندیشـه، ومبـانی درالتقـاط یـا اصـول ازانحرافمسیردرهرگزبهشتیشهیداصل،

بـه کـه کوشـید همـواره ایشـان بـرعکس، بلکهبرنداشت،گامیاصوالًمسیرایندرنگرفت،
ازییکـ نیـز، شخصـی لحـاظ بپـردازد، از راسـتین عقیـدتی مبـانی اصولیوصحیحتبیین

دربـود، حتـی  ایمـانی ــ عقیـدتی مسـائل بـه حوزوي،هايشخصیتوعناصرپایبندترین
مراعـات راعقیـدتی حقایقواصولاخالقی،وعباديمسائلبرعالوهخود،زندگیجزئیات

کـه اسـت، هـایی ظلـم نوعآنازتنهانهبهشتیشهیدبهدادن»التقاط«نسبت. کردمی
سـایت وب(»اسـت اخالقـی انسـانی مبانیازدوربهبلکهندارد،منطقیاساسوپایههیچ

.)ایشان

:گفـت بهشتیشهیدیادمانتابستانهفکريجشنوارهپایانیدرمراسمشاهرودياهللاآیت
بـه اشارهبامراسمایندرایشانایرنا،گزارشبه.استاساسیقانونکلمعمارواقعدربهشتی،

:گفتاست،اسالمیانقالباصلیمیثاقومنشورکهاساسیقانونتدویندربهشتیشهیدنقش
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درنظـام خـدمتگزاران دیگـر وبهشتیشهیدهمتبهکهکشورماناساسیقانون«
حاکمیـت دلیلبهاسالمیانقالبازسالسیگذشتازپسامروزشد،تدوینانقالباوایل
بیـان بـا شاهرودي.داردبرتريدنیاقوانینازبسیاريبهنسبتاسالمیودینیمسایلروح
درويهـاي نوشتهدستطریقازشهیداینتفکراتوبیاناتازتوانیممیهمامروزکهاین

هـایش اندیشـه کـه بـود، آنبهشتیشهیدهايویژگیازیکی:افزودشویم،مندبهرهمسایل
اسـت، ممکـن شـمندان علمـا ودان ازبسـیاري :کـرد تأکیـد وي.نداشتمحضنظريجنبه

نظـري قالـب درآنهاهايبحثمحدودهولی. باشندداشتههاییخالقیتنظريهايدربحث
بهشـتی شهیدنظریاتولیندارد،چندانیدخالتمردممعیشتوروزمرهزندگیدرواست

.)ایرنا(»هستندانسانهازندگیدرآفریننقشوموثرکهاست،هاییرهنمودشاملهمواره

از دو جهـت در نظـر   تـوان مـی در مجلس خبرگان قانون اساسـی را  قش شهید بهشتی ن
اذعـان بهشـتی شـهید آثارنشرمرکزبامصاحبهدرکنیمهدوياهللاآیتهگرفت، در این رابط

تنظـیم دریکی: داشتاساسینقشجهتدودراساسیقانوندربهشتیشهید«:کهدارندمی
نبایـد : اسـت معتقـد -انقـالب دورانمبارزیناز-مؤمنیفرشاد).1390:بقعه(» لاصوومحتوا
اصـول درصـد 90ازبـیش . انگاشتنادیدهاساسیقانوناصولتدوینبررابهشتیشهیدتأثیر

).1390:همان(داشت قراربهشتیشهیدافکارتأثیرتحتاساسیقانوناقتصادي

. اسـت انکـار غیرقابـل اساسینونقااصولبندبندتدویندربهشتیبسزايوفعالنقش
علـی آقايمدعا،اینبراستصادقیگواهخبرگانمجلسجلساتمذاکراتمشروحبهمراجعه

اصلتصویببرفراوانیتأکیدایشان«: کهدارندمیاذعانبهشتیشهیدنزدیکانازپرورشاکبر
عنـوان بـه اصـل ایـن نهایتـاً تـا کردنـد، صـرف زیـادي تالشراهایندروداشتندفقیهوالیت
.)60:کیهان(» گذشتاساسیقانونخبرگانمجلستصویبازاساسیقانوناصولتریناصلی

قـانون تنظـیم دربـود، معتـدل اصـولگراي یـک کنند که ایشاناذعان میمهدوي کنی
امـروزي، دینـی، حـال عـین دروالتقـاط ازعـاري اصولاینکهداشتراتالشنهایتاساسی
سـازد، ممکنراعدالترعایتکهباشدآندراصولیونباشدفرديوباشدکومتیحوسیاسی

). 1389،بقعه(باشداسالمیآنمحتوايحالعیندرونشودطرفداريخاصیگروهیاطبقهاز

همـه بـه تنـه یـک خـود اساسیقانونبهحمالتآماجمقابلدرکهایشان سعی داشت
تـالش نتیجـه کـه حـال عیندر.نمایدخرجراهایندرراخودشخصیتودهدجوابشبهات
اهللاآیـت مظلـوم شهیدتدبیروهادوراندیشیمرهونهمهازبیشاست،ملتبرگزیدهخبرگان
ازمسـتدل بیانـات بـا همراهاساسیقانونجزبه جز دربارهدقیقنظریاتارائه. باشدمیبهشتی

خبرگـان مجلـس ادارهدرایشـان کهايعادهالفوققدرت، تدبیرهمچنینبهشتی،شهیدسوي
وتـدوین دررانقـش تـرین کننـده تعیـین ایشانکهشدسببدادند،بروزخودازاساسیقانون
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بیانیـه بـه اساسـی قـانون دربـاره ایشـان .باشندداشتهاسالمیجمهورياساسیقانونتصویب
واهـداف هـا، آرمـان تمـام کـه معنـا ایـن بـه . استتعبیرکردهاسالمیانقالبشدهبنديفصل

قـانون نیـز دیگـر جـاي درایشـان . دیـد شودمیاساسیقانوندرراانقالبیمردمهايخواست
.استنامیدهجامعه"خونگردشسیستم"رااساسی

درکردسعیایشان. استایشاننزداساسیقانوناهمیتمیزاندهندهنشانموارداین
وایشـان اگر. باشدداشتهاسالمقوانینباانطباقنظرازرامشکلکمتریناساسیقانونتنظیم

هـم کـار محصـول ورسیدنمیتصویببهکوتاهزمانآندراساسیقانوننبود،ایشانتفکرات
موسسهبااییمصاحبهدرنیزکرمانیحجتی).1378:40بهشتی،(بودنمیقبولقابلومحکم

بـه رااساسـی قانونتوانست،خودهنربابهشتیشهید«:کهفرمایندمیبهشتیشهیدآثارنشر
درروحانیـت نقـش بهاعتقادعیندرکهبوداینبهشتیشهیدهنرمننظربه. برساندتصویب
خـود اشـراف بـه توجـه بـا بهشتیشهید. داشتکاملاشرافغربینهادهايوغرببهجامعه،
ایشان.)1388:بقعه(»بگیردرأيداشتندنمسئلهاینبهتسلطیکهخبرگانیمجلسازتوانست

تصـویب بـه نیـاز اسالمیحکومتمعتقدندکهايمراغهآقايبهاساسیقانوننقشازدفاعدر
:کهفرمایندمیچنینندارد،قانون

قبـول قابـل شمانظربهوندارداساسیقانونبهنیازياسالمکهگوییدمیصحیح«
انقـالب یـک اساسـی قـانون کنـیم، تهیهرامسلمانجامعهوملتیکاساسیقانون. است

مـا گرفت،شکلاسالمبخاطرکهانقالبی،چنینوجامعهچنینیکاساسیقانوناسالمی،
طـرف برآنرانیازبیاوریم،اساسیقانوندررااسالمیمبنايکهایم،کوشیدهاینجاتااولاز

.)391: مشروح مذاکرات(»کنیم

بهشتیشهیدنظرازقانوناثبات-5-8

:کهدارندمیبیاناسالمنظرازقانونامضايمورددربهشتیشهید

اسـالم کـه گوییممىخودمانشناسىاسالمدروخودمانفقهدرماکهاستاین«
وبـود معمـول هـا روشوهاسنتها،قانونسلسلهیککهکردظهوراىجامعهومحیطدر

عــادىرســوموآدابدراعتقــادات،دراخالقیــات،درات،اجتماعیــدرمعــامالت،درمــردم
هـا، سـنت اعتقـادات، رسـوم، وآدابسلسـله یـک بهاجتماعى،وخانوادگىفردى،زندگى
راهـا ایـن ازکـدام هـر خواست،اسالمکهوقتى. بودندکردهعادتمقرراتوقوانیناحکام،
نکـردن عـوض خـود نکرد،عوضکههمراکدامهرکرد،اعالمراجدیدشنظربکندعوض

روشن،خیلىمسألهاین.بودرسوموآداببرداشت، اخالق،ایده،قانون،آنامضاىمعنایش
.)1383:179ب،بهشتی(»استفهمقابلومنطقى
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ماکهقدرهمین«که کنندمیتوجهنکتهاینبهخودبحثتکمیلبرايادامهدرایشان
کـه فهمـیم مىوکنیممىاستنباطنیافتیم،آنبرخالفنصىاسالمى،نصوصدروسیعتتبعبا

مخـالف دلیلنبودن. استمخالفدلیلنبودنآندلیلحقیقتدراست،همیننیزاسالمنظر
ابتـدا درمـا نیزرهبرىزمینهدر).180:همان(»کندمىایفارادلیلنقشمواردازبسیارىدر

آنهابههموارهدنیامردموهستندروشنىمسائلکه،کنیمشناسایىرامسائلسلسلهیکباید
مخـالف نظـر کجـا درمسائلاینمورددراسالمببینیمبایدآنازپس. اندبودهپایبندومعتقد

نـداده، مخـالفى نظـر اسـالم دریـافتیم کـه قـدر همین.استندادهمخالفنظرکجادروداده
نظـر تنهانهاسالمکههایىآنبهرسدچهاست؛ماسالنظربامطابقمسائلاینپسگوییممى

گـاه دهـد مىانجامبشرکهکارهایى. استکردههمتأییدراآنهابلکهندادهآنهادربارهمخالفى
بـه مربوطکارآناینکهازاعمبدهد؛انجامراکارىخواهدمىنفریکیعنى. استفردىکارى

بـا راآنتـوان مـى اسـت، فـردى کهمادامکار،. دباشجامعهبهمربوطیاباشد،خودششخص
).180:همان(گرفتتصمیماشدربارهفردىصورتبهوکردادارهفردىیتمسؤل

این اصل یکی از . استاصلی که در دوران غیبت در شیعه مورد توجه است، اصل اجتهاد 
شـرایط تناسببهواساسبربایداجتهاد«: استگذاري است، شهید بهشتی معتقدمبانی قانون

دراولدرجـه درکـار این. بگیردصورتکارىنیازهابراصولاینتطبیقبراىوزمانىمختلف
ایشان ).202:همان(»دارندبهتريشناختوترندآگاهدینمسائلبهکهاستکسانىصالحیت
را در دل آن در آیات قرآن به تتبع و تفسیر پرداخت و نیازهـاي روز و جدیـد   توانمیمعتقدند 

اعصـار وادواروشـرایط تمـام براىراجزئیاتتمامکهنیستاینبهقرآنکمال«: بیرون آورد
کمال.  »استگذاشتهبازتفسیراهلبراىراتفسیرراهکهاستاینبهقرآنباشد،کمالداشته
اللّهتابکخالفما«مقابلدرنهاستکتابمفسرومکملسنتوعترتکهاستاینبهقرآن

). 208: همان(» فاترکوه

درمسـتقیم طـور بـه بهشـتی شـهید کـه اصـولی دربارهپرسشیبهپاسخدرنیاهدایت
سـایر درکـه داردخاصیهايویژگیایراناساسیقانون«: گفتاست،داشتهنقشآنهاتصویب
وجمهوریـت رابطـه ، فقیـه والیـت بهمربوطاصولمثل؛شودنمیدیدهکشورهااساسیقوانین
دربهشـتی مرحـوم خـود .انـد شـده جمعاساسیقانوندرزیباییبهاصولاینکهفقیهوالیت
کهشد،تهیهکمیسیونیدرفقیهوالیتبهمربوطاصولنویسپیش، کهکندمیتصریحجایی
فقیهوالیتبهمربوطاصولشودمیروایناز. اندبودهکمیسیونآنعضواوهمفکرانوایشان

.آوردحساببهبهشتیمرحومیادگارهايازرا

اهللاآیـت مظلومشهیدعلیهاسالمیانقالبخارجیوداخلیدشمناندشمنیترینبیش
قـانون خبرگـان مجلـس درراخـود کارسـاز نقشایشانکهشدابرازوآغازهنگامیازبهشتی
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بـه اساسـی قـانون ایناگرکهدانست،میبخوبیدشمن. دادندنشاناسالمیجمهورياساسی
آنکهازپیشجهتهمینبه. بکشاندانحرافبهراانقالبدتوانمیندیگربرسدتثبیتوتصویب

راخـود ئافتـرا وتهمـت بـا همراهتندحمالتدشمنبرسد،پایانبهاساسیقانونتدوینکار
قـانون ایـن یبتصووتدویندرايکنندهتعییننقشکهبهشتیاهللاآیتمظلومشهیدمتوجه
ــانمــود،داشــت ــدبلکــهت ــهازبتوان آوردبعمــلجلــوگیريمهــمامــرایــنرســیدنانجــامب

).40: 1361مهاجري،(

گرفته از آرائ شهید بهشتیتأثیربررسی اصول -5-9

اولاصل-5-9-1

بـه اشدیرینـه اعتقـاد اسـاس برکه57انقالبپیدرایراناسالمیجمهوريحکومت
درخمینیامامرهبريبهراپیروزمندانه خوداسالمیانقالبپیدرقرآن،حقوعدلحکومت

کـه راکسـانی کلیـه درصد/.98اکثریتباوکردندشرکت58سالفروردینیازدهپرسیهمه
اصـل ایـن بـا بایـد اساسیقانونشهید بهشتیدیدازدادندمثبتيأرآنبهداشتندرأيحق

بودند که اصل اول قانون اساسی در هر حکومتی باید شامل مواردي ایشان معتقد. شدمیشروع
گیري نظام جمهوري اسالمی ایشان علت اصلی شکل. باشدحکومتنوعحکومت،طرز:همچون

هاآرمانو باید دراستمردمخونینانقالبقوانین آن ثمرهومجلس، ایندانندرا این اصل می
سـتمدیده ملـت یـک مـداوم هـاي تـالش وهارنجباید ثمرهداشته باشد،ریشهماملتعقایدو

درشایینهـا مرحلـه ودارددیرینـه سـابقه هـایش فداکاريومبارزهکهباشدفشارزیرمحروم
آنثمرهواستداشتهبرجستهاییویژهاسلوبوشکلکنونتا42خردادپانزدهاخیرهايسال

اسـالمی جمهورينظاماصالتاولاصل. استبوده)57-56(اخیرسالدودرگستردهانقالبی
شـهید بهشـتی شـعار اصـلی مـردم در      . )200: 1364،مشروح مـذاکرات (شودمیشمردهایران

ایـن بهمردمایشان معتقد بودند کهدانستند،میاسالمیجمهوريآزادي،واستقاللراانقالب 
اجـراي خواسـتار آنـان بلکـه . اشـد باسالمیصورتبهآنشکلفقطکهنکردندشعار نیز اکتفا

جمهـوري ویژگی برجسته نظامبهشتیشهید).395:همان(بودند زندگیشئونتمامدراسالم
جامعـه مـدیریت ،این اصـل دانند ایشان معتقدند بنابربودن آن میامامت،وامتاسالمی برپایه

. باشدمیمتفاوتلفمختهايشرایطبامتناسبمکان،وزمانهردرآنشکلگیرد ومیشکل
اهللاآیتباشدمکتباساسبربایدبلکه تحمیلوتعییننبایدآندرکهاستآنمهمنکتهتنها

مالحظـه درخـور زمـانى مقطـع یـک بـراى وایـران شرایطبامتناسبرااساسیقانونبهشتی
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ایـن  .)65:همـان (استاسالمعملیوعقیدتیاصولسنّت،کتاب،اساسبرنظاماین. دانندمی
.اصل با اکثریت آرا و مبتنی بر نظر شهید بهشتی تصویب شد

دوماصل-5-9-2

:پایهبرکهاستنظامیایراناساالمیجمهورينظام

اوحاکمیـت اختصاصـاً وتشـریع وتکـوین دراوعدلویکتاوندخداهبایمان- 1
.استگرفتهشکل

.وانینقبیاندرآنبنیادينقشوالهیبه وحیاعتقاد- 2
بـه عملـی وقلبـی التـزام وانسانتکاملدرآنسازندهنقشومعادبهاعتقاد- 3

.اسالم
شهید بهشتی در مورد اصولی مانند حاکمیت خداوند، آزادي انسـان و جبـر بـه توضـیح     

:پردازیمپردازند که ما مختصري در سطور ذیل به آن میمی

خدا، اعتقادبهایمانشودنمیمربوطاهدافبهواستمملکتاساسودوم، پایهاصل« 
نگـرش طـرز وپایـه انسانیوااليارزشوجهاندرعدلوامامتنبوت،معاد،وحی،تمدن،به

توان بـه اهـداف عالیـه مـادي و     زیر بناي جامعه اسالمی است و در پرتو آن میشناختیهستی
).1364:212مشروح مذاکرات،(» معنوي دست یافت

خـاص ابعـاد بارادمید و انسانالهیانسان روحماديپیکرخداوند بهکه که مکتبیدر
درتعـالی کهآنهدفوجهان،انسانبهراماشناختانهمعرفتدیداین.استکردهخلقخود
بـر تـا بپـردازیم قـانون وضـع بهنگرشیچنیینمبنايبربایدمارساند،میراآنمختلفابعاد

بـه نظـام ایـن بایـد . بیـاورد دسـت بهراما استانقالباهدافواخروي،دنیويسعادتاساس
).212:همان(دایی وارد نیاورهانسان لطمآزادبهکهباشداییگونه

آفریـده آزادکـه اسـت همـین انسـان امتیازاتبزرگترینازیکىاسالمدیدگاهاز«
پیـدایش نقطـه یعنـى اوج،نقطهوعطفنقطهآندرآفرینش،درکهچیزىآن. استشده

وخودسـاز وآزادآگـاه، محـیط خودآگـاه، موجـود یـک کهبوده،اینآمدهوجودبهانسان،
پرتـو درکهداد،مواهبىاوبهوساختطورىراانسانخداوند. استآمدهپدیدسازمحیط

اوکـه بـود، اینمسألهاولینبنابراین،. کندعملطبیعتدرخداگونهتوانستمىمواهبآن
. نسـبى آزادىبلکـه مطلـق، آزادىنـه البتـه شد؛آزادطبیعتبندگىوبردگىواسارتاز

طبیعتقوانینیعنى. استآزادطبیعتبندگىوبردگىازانسانکهاستاینمسألهاولین
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وقتـى ولـى . داردمطلـق، حاکمیـت بهنزدیکچیزىیامطلق،حاکمیتدیگرموجوداتبر
قـوانین کنـد؛ مهـار ورامهمراطبیعتکهدارد،راتوانآنانسانرسد،مىانسانبهنوبت

همیشـه تـا کنـد، حرکتطبیعتگسترهایندرتواندمىچگونهببیندوبشناسدراطبیعت
قـوانین اینهـا . کندعوضراطبیعتقوانینتواندنمىانسانالبته. نباشدقوانیناینمحکوم

انسـان امـا . شـوند نمـى عـوض انساندستبههستند؛الهىقوانیناینهاهستند؛خداوندى
ایـن محکـوم وبـرده ،اسیرهموارهکهبکند،حرکتچنانوسیعىبسیارمیداندرتواندمى

پرتـو دروآگـاهى پرتودرکهدادهراآزادىاینانسانبهخداوندحقیقتدر. نباشدقوانین
یکقلمروازرا،خودشواستخوتمایلموردزندگىِمحیطرا،خودشبتواندآزادىاعمال
.)1381:33،بهشتی(» ببرداوستدلخواهکهقانونىآنقلمروبهوبیاوردبیرونقانون

واسـت سـاختارگونه حالـت کهقوانینىآنحاکمیتبرابردرانسانجبروانسانآزادي
اجتمـاع، انیزممکاجتماعى،هاىسنتاجتماعى،قوانین: مانندکنندمینفیراانسانارادهنقش

دیـدگاه ازشـود، مـى مطـرح اقتصـادى جبرواجتماعىجبرتاریخى،جبرتاریخى،ماتریالیسم
آنچـارچوب دراسـت قـادر وفعـال ساختار،اینبرابردردقیقاًانساناسالم،شناختیمعرفت
هـم هجامعـ دراسـالم، نظـر از. بپـردازد آنتغییـر حتـی وفعالیتبهآنازخارجیاوساختار
. داردهـایى شـیوه وهاروشتاریخ،درانسانحرکتواجتماعحرکتیعنى. داردوجودقوانینى

بروهاپدیدهبرتواندمىانسان. نیستقوانیناینمحکومگاههیچانسانکهاستاینمهمولى
وبایسـتد آنهابرابردروکندقیامآمده،وجودبهقوانینهمینحاکمیتپرتودرکهتنگناهایى

فقـط مـا اسـت متعالخداوندسويازقانونوضعوتشریع).53:همان(زندهمبرراهامعادله
1364مشروح مـذاکرات، (کنیممیرعایتآنچهارچوبدررسیدهمابهکهوحیطریقازباید

نظـر ازاسـت انبیـا دعـوت اساساستاسالمینظامبارزصفتاست،نظامپایهتوحید). 217:
وصـف یـک ازرزودگذوضعیفهايشائبهبرخیبودنصرفبهوآسانیبهیمتوانمینماآنقر

معنـاي بـه خداوندحاکمیت). 218:همان(کنیمصرفنظرنظاممانوآیینقرنیچهاردهتارخی
.انسان استزندگیعرصهدرخداجانبههمهحضور

اساسیقانوندوماصلبهمربوطقوانینی

انقالبیاسالمتداومبرآناساسینقشوتمرمسرهبريوامامت- 1
اودرنهفتهالهیگوهرپرورشانسانوااليارزشهايوکرامت- 2
خویشسرنوشتساختندرانساناختیاروآزادي- 3
ستمکشیوستمگريگونههرنفیواقتصاديواجتماعیعدلوقسط- 4
دیگرانوخودتکاملراهدراودجهاوانسانمسئولیت- 5
سنتوکتابفهمدرمتخصصانتالشوانقالبیاجتهاد- 6



١١٤

بشريتجاربوپیشرفتهفنونوعلومازکاملاستفاده- 7
. بـود تقریـر نحـوه دراختالفاتترینبیشوشدروبهروچندانه نمخالفتبا: دوماصل

درسـنت اهـل فقـه وجـود خواهانواصلاینمخالفنحويبهسنتاهلنمایندگانازبعضی
مـردم نماینـده العزیـز عبـد شـدند، روروبـه مجلساکثریتمخالفتباکهبودندیاساسقانون

،دنـ گنجابقـانون را درسـنت اهـل فقهـی اصولکردسعیکهبوداز جمله این افرادبلوچستان
بـرادران بـه احتـرام اساسیقانوندر،بیان کردعبدالعزیزدر پاسخ به درخواست بهشتیشهید

نگرانـی هیچگونـه بـرادران ایـن واسـت شدهقیدخودمذهبوعقایدبهآزاديدرسنتاهل
.دادموافقيأروشدمتقاعدعبدالعزیز .باشندنداشته

سوماصل-5-9-3

بسـیج راخـود امکانـات تمـام ذیلاهدافبهنیلبرايبایدایراناسالمیجمهورينظام
.کند

بـا مبـارزه وایمـان اسـاس براخالقیفضائلرشدبرايمساعدمحیطیایجاد- 1
.اقتصاديمفاسد

.جمعیهايرسانهطریقازعمومیهايآگاهیسطحبردنباال- 2
.هادانشگاهوضیتبهبودرایگان،بدنیتربیتوپرورشوآموزش- 3
کارهادرنوآوريوتفکرخالقیت،روحیهپرورش- 4
خارجیاستثمارواستعمارهرگونهطرد- 5
استبدادگونههرمحو- 6
قانونحدوددرسیاسیواخالقی،اجتماعیهايآزاديتامین- 7
مردماجتماعیوسیاسیمشارکت- 8
مناسبادارينظامایجاد- 9

نظامیبنیهکاملتقویت-10

صحیحاقتصادریزيپی-11

جانبههمهحقوقتامین-12

مردمبینتعاونوتوسعه-13

عادالنهروابطبرقراري-14
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اسـت ایـران مـردم آرزوهـاي وآمـال هکننـد بـازگو اصـل ایـن بهشـتی از نظر شـهید  
داشتند که بر طبـق اصـل دوم قـانون اساسـی کـه شـامل       شهید بهشتی بیان می.)278:همان(

.گیرد، این اصل با موافقت اکثریت آرا تصویب شدهاي نظام است، اهداف نظام شکل میپایه

چهارماصل-5-9-4

: گویدمیاصلاینتوضیحردبهشتی. باشدسنتوکتاباساسبربایدقوانینکلیه

سـنت وقـرآن اسـالم، اسـاس برمقرراتمانوقوانینتمامکهبگوییمیمتوانمینما
رعایـت بـا بگـوییم بایـد مـا باشد،اسالمازمتخذبایدمقرراتهمهکهبگوییمبایدما. باشد

مـثالً مـا اینکهبراينباشدهاآنمخالفوبودههاآنمحدودهدرسنتوکتابکلیخطوط
حـدود رعایـت بـا فناینکارشناسانواستادانتجاربازبایدرانندگیوراهنماییاموردر

اجتمـاعی نظامدرکهکنیممشخصبایدما.)315:همان(کنیماستفادهسنتوکتابکلی
اسـالم روحوباشـد اسالمیقوانینهمهیعنینمودمیایفارامهمینقشچهکتابوسنت

.)317:همان(نباشداسالممخالفمواقعبعضیدراینکهیاویابدیتجلآندر

حتـى همه،کهداردقراررأسدرآنچه«.استبهتراولرویکردبهشتیشهیدنظربه
اصولنکنند،تخلفمویىسرِآنازوباشنداومراقببایدتقلید،مرجعو) ع(امامحتى،)ص(پیغمبر

).1378:42،بهشتی(»استسنّتوکتابساسابراسالمعملىِوعقیدتى

االَقاویـلِ بعضعلَیناتَقَولَلَو«: فرمایدمى) ص(اکرمپیغمبردربارهکریمقرآنحتى
:کنندشهید بهشتی در تشریح این آیه بیان می»الوتینمنهلَقَطَعناثُمبِالیمینِمنهالَخَذْنا

وفرمـان وخـدا گفتـه برخالفاگرضفربهاماکند،نمىچنینهرگزخدارسول«
آیـه ایـن بهشـتی نظـر از. کشـاند خواهیمنابودىبهرااوماببندد،مابهسخنىخداتعلیم
زمـان، سـلیقه، مطـابق تانیستمجتهددستدرنرممومیکمثلدین«: کهآنستبیانگر
مکتبـى قع،وادردربیاورد،خواستدلشهرشکلىبهوخواستدلشجورهرمردمومکان

مکتـب دیگـر اصـالً بیـاورى دربخـواهى کهشکلىهربهراآنبتوانىوباشدموممثلکه
).42:همان(»نیست

اسـت نظـامى کـه، اسـت ایـن بهشتینظرازاسالمسیاسىنظامویژگىاولین
پسندید،رامکتباینکسهرنیست،هماجبارىمکتب،برابرایندرمتعهدومکتبى
نبستدلآنبهکههمکسىهروآیدمیآنسويبهبستدلآنبهوداشتدوست

وعقیـدتى اصـول دارد،قـرار قلهواوجدرآنچهاسالممکتبدر. آیدنمیآنسمتبه
در دفـاع از ایـن   ).25: 1390بهشـتی، دال (است سنّتوکتاباساسبراسالمعملىِ
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کردنـد، ایـن اصـل بـا     سـخنرانی يطاهرمشکینی،مکارم،منتظري،اهللاصل نیز، آیت
. تصویب شدءاکثریت آرا

اصل پنجم-5-9-5

مهمترین بحثی که .»باشدعهده فقیه عادل میدر دوران امام معصوم، زعامت جامعه به«
در تدوین قانون اساسی یا بلکه در بعد از انقالب مطرح شد، اصل والیت فقیـه بـود، اصـلی کـه     

آنـرا نـوعی دیکتـاتوري    مخـالف هاي گروهدانستند و قالب اسالمی میآنرا ضامن انیانگرااسالم
هر چند در پیش نویس قانون اساسی براي ایـن اصـل جـایی در نظـر گرفتـه      . کردندمعرفی می

نشده بود، ولی کارگروه اول به ریاست شهید بهشتی به معرفی و قرار دادن این اصـل در قـانون   
پـیش تغییـر براياساسیقانونخبرگانمجلسنقشازایشان دردفاع.اساسی همت گماشتند

دیگـر دهـیم، تغییـر رااصـلی یـا وبیاوریمنبوده،رااصلییکاینجامااگر«: فرمایندمینویس
کـار دريتـأثیر خبـره اعضـاي همـه ایناگرباشد،عکسمطلبشاید. نیستخبرگانمجلس

کـه است،درستقبلیاساسینونقاچوننیست،خبرگانمجلسآنوقتنکند،اصالحودننده
ماننـد راخبرگـان مجلسایشان).1364:484،مشروح مذاکرات(»استگذشتههاخبرهدیداز

درراایـن خـودم بنـده نداردفرقیمؤسسانمجلسبامجلساین«: دانندمیموسسانمجلس
).484: همان(»استمؤسسانمجلسهماناینآقاکهکردماعالمتلویزیونیسخنیک

آنبـر عـالوه ، شهید بهشتی در دفاع از این اصل در مجلس خبرگان تالش بسـیار کـرد  
علـی امـام مسـجد دربهشـتی شـهید نزدیکـان ازپـرورش اکبرآقاي هدایت نیا به نقل از علی

فقیـه والیتاصلتصویببرفراوانیتأکیدایشان«: داردمیاذعان7/4/1357تاریخدراصفهان
اصـول تـرین اصـلی عنوانبهاصلایننهایتاًتاکردند،صرفزیاديتالشراهنایدروداشتند

شهید.)35: 1363نیا،هدایت(»گذشتاساسیقانونخبرگانمجلستصویبازاساسیقانون
. داشـت مهـم نقشیفقیهوالیتبهمربوطاصولبویژهاسالمیاساسیقانونتدویندربهشتی،

:نویسدمیاصلاینازیتحلیلدربزرگوار،شهیدآن

اجتمـاعی هـاي نظاموهاجامعهیکی: هستنددوگونهاجتماعیهاينظاموهاجامعه
قیـد هیچبدونعمومی،ئآرا: ازاستعبارتاصلآنوهستندمتکیاصلیکبرفقطکه
امـا …لیبـرال یـا دموکراتیـک، هـاي جامعـه شـود، مـی گفتـه اینهـا بهمعموالًکهشرطو

اعـالم درحقیقـت . انـد کـرده انتخـاب را…مکتبـی یاهستند، ایدئولوژیکدیگريهاجامعه
اسـالمی، جمهوري. باشدمکتباینچهارچوبدرماچیزهمهبایدبعد،بهایناز،اندکرده
وانقـالب طـول درماملتچون.دموکراتیکجمهوريباداردفرقاست،مکتبینظامیک
رابعـدي حکـومتی نظـام چهارچوب،انتخاباینبا. کردراخودشانتخاباولرفراندمدر

طبـق بـر گـوییم مـی کهاساسیقانونایندیگراصولواصلایندروکردهمعینخودش
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همهفقیهوشناساسالموآگاهرهبریکواسالمرهبریکعهدهبر.اسالماحکاموضوابط
مقیـد دنیـا، جـاي همـه در, مکتبـی هـاي جامعـه در. ماستملتاولانتخابآنخاطربه

قـانون نهـایی بررسـی مـذاکرات مشـروح (»باشـد مکتـب پایـه بـر حکومتشانکههستند
).378اساسی،

کـه کشـیده زحمتمجتهدیعنیفقیه«:کنددري به نقل از شهید بهشتی ذکر میسرابن
.دهـد تـوا فبتواندکهزمانبهآگاهوتقواباوشجاعوکشیدهزحمتوخواندهدرسسالهاده

»شـد خواهنـد سـرنگون باشـند کـه مقـامی هـر درندارنـد، قبـول رافقیـه والیـت کهآنهایی
قـانون خبرگـان مجلسدرفقیهوالیتاصلازدفاعدرشهید بهشتی.)624: 1380سرابندي،(

الزمآمـادگی آنهنوزآید،میمیانبهمسائلبرخیازصحبتیوقتی«: کندمیبیاناساسی،
وبفهمـیم وبیـابیم راحتراهمدیگر.  کنیمدركدرسترایکدیگرحرفکهنداریمراکافیو

احسـاس هیچگونـه کـه حـدي درآسـان وراحترامطالبمانبکوشیمکهماستوظیفهچون
).390: 1364مذاکرات،مشروح(»ریمبگذمیاندرهمبانیاوردمیانبهپیشداوري

مخالفـت بـه س خبرگان قانون اساسی، اقلیتـی مجلدرفقیهوالیتنظریهمخالفت بادر
ازراهاآزاديکند،انکارراعمومیءآرانقشخواهد،میاین اصل: کهبودندمعتقدبرخاستند و

ایـن بهپاسخدر. بدهدقراردارد،معینیوظیفهکهمعینیقشراختیاردرراحکومتببرد،بین
درحضـرت غیبـت زمـان بگویـد، در خواهـد مـی پـنج اصـل «: فرمودندبهشتیشهیدانتقادات

عهـده بـر رهبـري وحکومتثقلمرکزیعنیاست،امامتوامروالیتایراناسالمیجمهوري
).392:همان(»باشدفقیه

داناسالماسالم،ورزیده، دانايشناس، مطلع،اسالمکه«کسییعنیفقیهایشاننظربه
ازآناسـتخراج ودیـن احکـام علمدانستندرکهکسیبه.رودمیبکاراخصاصطالحبهالبته

بتواندکسییعنیشودمیگفتهباشد،نظريصاحبواجتهادوتخصصحددراشادلهومبانی
» نظـر بفهمـد  صـاحب یـک صـورت بـه سـنت وکتـاب ازرااسـالم تعلـیم وقـوانین واحکام

اعمـالش، کـه فقیهـی عنـی یعـادل فقیـه برعهده«:کندو در جایی دیگر بیان می)392:همان(
وفـرائض تمـامی بـه عملاز: استعبارتکهاسالمیعدلباشئونهمهاخالقش، رفتارش در

دراعتـدال چنـین یـک نشـان وباشدهماهنگمحرمات،ازدوريواجتنابوپرهیزوواجبات
بـا اووباشـد زنـده دلـش درهمیشـه خـدا یـاد کهاستکسیخداترستقوا،با. باشداورفتار

).392: همان(» کندنگرانخداراهازتخلفیکمترین

در«: دانند، یعنی بداند کـه میفقیهبودنبیداروبودنآگاهرافقیهدرالزمشرطایشان
دراشاسـالمی امـت واشاسالمیجامعهدرخودشنیازهايکند و بداندمیزندگیزمانیچه
بربهشتیشهیدکهاستدیگريعناصراز،شجاعتمدیریت،) 393:همان(» چیست؟زماناین
کـه گفتـیم «: کننـد مـی مطـرح مـردم پذیرشرا،اساسیشرطایشانولی.کنندمیتأکیدآن
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فقیـه عنوانتحتدتوانمینکسییعنی. باشندپذیرفتهوشناختهرهبريبهرااومردماکثریت
مـردم ایـن کنـد تحمیـل مـردم بـه راخودشمدبرومدیرشجاع،زمان،بهآگاهتقوا،باعادل،

قیدایشان).393:همان(»باشندپذیرفتهوشناختهرهبريبهصفاتاینبارااوبایدکههستند
.شودمیتشکیلرهبريشوراينباشداکثریتاگروآورندمیراعمومیءآرااکثریت

کها،فقهازنفرچهارالیسهیعنیشودتشکیلرهبريشوراينداشتاکثریتاگر«
هسـتند و مـدبر ومـدیر شـجاع، زمان،بهباتقوا، آگاهعادل،فقیه،آنانهمهو اکثرطرازهم

دارعهـده بـاال شـرایط واجدفقهايازمرکبشوراییآنوقت. ندارندهمبهبرجستگیچنان
).394:همان(»شوندمیامتامامتوامروالیتدارعهدهیعنی. شوندمیآن

:واقعیت استضرورت اصل والیت فقیه در جامعه این از نظر شهید بهشتی 

خواسـتیم مـى وقتـى قـدیم، ازمـا کهبوداینشدیمآنمتوجهانقالبازبعدکه«
روزه،نمـاز، ئلامسدین،مسایلازروزهاآن. رفتیممىفقیهسراغبفهمیم،رادینمانمسائل

چیزهـا آنایـم فهمیدهحاالدیم؛فهمیمىرا... وخمس، زکاتتاسوعا،عاشورا،زیارت،حج،
همهاجتماعى،هاىنظامهمهبایدما. استتروسیعخیلىماماست، دیندینازبخشىهم

فقیـه سـراغ بـه اینهـا همـه براىپس. بفهمیماسالمازراهایماننامهآیینهمهقوانینمان،
.)1383:279ب، بهشتی(»رویممى

هـاي نظـام وهـا جامعـه «: کـه فرماینـد مـی اشـاره هانظامانواعتوضیحدربهشتیشهید
هـیچ بـدون مـردم ءآراازاستعبارتاصلآنوهستندمبتنیاصلیکبهفقطکهاجتماعی

مـردم عامـه یعنیلیبرال،–دموکراتیکايجامعهشودمیگفتهآنهابهمعموالًکهشرطوقید
فسادراهانظاماینعیبایشان).1364:395مشروح مذاکرات،(»مردمعامهحکومتدهند،می

بـر پـس دادندمثبترأيجمهورينظامبهابتداایرانیان«کهمعتقدندایشان.دانندمیاکثریت
قواعـد چـارچوب دراسـالم احکامضوابطوپایهبرکهاساسیقانونکردند،ریزيبرنامهپایهآن

هايجامعهدراست،ملتانتخابآنبخاطرهمهفقیهوآگاهیکاسالمرهبریکبرعهدهاسالم
.)395:همان(»هستندمفیددنیاجايهمهدرمکتبی

داننـد مـی اصـل همینرااسالمیآمریکا با جمهوريمخالفتاصلیعلتبهشتیشهید
وسرزمیناینبرقرآنحاکمیتواسالمحاکمیتواللّهحاکمیتازمانعآمریکامزدورکه رژیم

راایـن مامردم. بودهماجتماعىمشکالترنجتبعیض،دردفقر،دردالبته.هستندجامعهاین
محرومیـت وفقـر ورنـج درآنهاازبسیارىورودمىغارتبههایشانثروتکهبودندیافتههم

دربهشـتی شـهید کـه دیگـري فرازانقالبیاجتهاد. )1383،273ب:بهشتی(»کنندمىزندگى
سـنت وکتـاب فهمدرمتخصصانپویاییدرانقالبیاجتهاداصل،دکننمیبیاناصلاینمورد
یعنـی باشـد داشـته انقالبـی اجتهـادي بایـد بمانداسالمیاسالمی،جمهورياینکهبراي،است
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انقالبیروحیهازبایدنهادهاهمهباومسائلهمکهاجتهادينباشدکارانهمحافظهکهاجتهادي
).1364:213مشروح مذاکرات،(کندبرخوردار

جدیـد بـه تفکـر و    مسائلبابرخورددرکهاستاینکنندهبیانحقیقتدر،پویااجتهاد
و نیازهـاي بـه   ءآرابهراخودش،کندمیبه این اصل ملتزمخود راکهمجتهدي،تأمل بپردازیم
شـرایط واجـد کـه بگیـرد صـورت تخصصاساسبربایدداجتهااما). 212:همان(روز آشنا کند

درمـا فرماینـد میآقایانکهاصلیآنحقیقتدروکتابفهمدرتخصصهمآنباشندصخا
ایم که بتوانیم مسائل دین خود را مطـابق  به استفاده از اصل پویا به نام اجتهاد شدهملتزماینجا

از معدود کسانی بود که به مخالفت با این اصـل  میرمرادزهی. )213:همان(تکنولوزي روز کنیم 
کـه صورتیدرولیاستبودهمردمازنظاممشروعیت،نویسپیشدربود،معتقدوي. اختپرد

،کنـد میمختلطرانظامکاراصول اینوشدهگرفتهنظردرامنظمشروعیتبرايمبناسهالنا
شـورا بـه نهایـت دروعمـومی يآرایـا فقیـه، والیتبهنظاممشروعیتشدهمطرحقوانیندر

مردمازراخودمشروعیتعلیحضرتکهآورندمیمصداقیالبالغهنهجازشانایاست،رسیده
در نهایـت بـه ایـن نتیجـه     ،سـت اکردهواگذارمردمخودبهراحکومتتعیینخداوندداند،می
بیاید، آینده مملکت به خطـر  وجودبهقانونرونددراساسیابهاماتباشدگونهاینگررسد، امی

:کندبیان میمرادزهیمیرجوابدرتیشبهشهید. )404:نهما(خواهد افتاد 

آنجوانـب تمـام دراسـالم بـه معتقـد مااینکهیعنیاستمکتبیماقانوناصل«
دوراندرامامـت اصلکنندهبیانپنجاصلاست،امامت،اسالماساسیاصلوپایه،هستیم
درهمهعمومیآراوشورا،باتانتخاکند،میایجادمسئولیتمابراياین اصل است،غیبت

.)406: همان(ندارندیکدیگربامنافاتیگونههیچواستساختارایندل

اصل ششم-5-9-6

شـوري هـم امـر و«. اسـت جامعـه اموراساسیمبانیازیکیشورااسالمیجمهوريدر
کـردن تـر کاملجهتدرچیزهرازبیشاسالموقرآننظرازمشورتنقشو، مشورت»بینهم

خـرد عقلچندمجموعهیکوداردخردعقلیکنفریکهراینکهبرايست،هاگیريتصمیم
نظـام عمـومی در ئآراهبـ کریمقرآنتعالیمطبققانون اساسی برششماصل. دارنداندیشهو

بایـد  .مشـورت عنصـر اساسـی اسـت    ،امـور نظـام  تمامدر.استکرده تأکیداسالمی جمهوري
چـارچوب درجانبـه همـه گیريتصمیموکاملبررسیبهشوراهااینشوند،تشکیلشوراهایی

کـردن ادارهبهتـر درمشـورت وشـورا نقـش بنابراین. بپردازندقوانینمحدودهدراختیاراتشان
حکومـت مبنـاي عمـومی يآرا.اسـت قانونوقدرتپشتوانهعمومی،يآرانقشاست،جامعه
کشورامور»بینهمشوريامرهماالمروفیوشاورهم«:فرمایدمیکهقرآندستورطبقبراست،
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وقـانون ایـن درکـه ترتیبـی وآنـان صالحیتحدوددرمردممنتخبشوراهايطریقازباید
جداگانـه فلسفهدوشوراوعمومیيآرا.گرددفصلوشودحلمیمشخصآنازناشیقوانین

.داردبهشتیشهیداندیشهدر

ضـرورت وداردفلسـفه یـک کشـور ادارهدرعمـومی يآرادادندخالـت ضرورت«
کـه ايشـده حسـاب حـدود دربایـد عمـومی ئآرا. دیگرفلسفهشوراومشورتازاستفاده
ومـردم بـه متکـی بایـد حکومتوباشدداشتهنقشکشورادارهکاردرشد،خواهدتعیین

اسـالمی، جامعهیکدرکارها،رداینکهدیگرمسألهواستمسألهیکاین. باشدمردمرأي
اشدربـاره خواهندمیکهاییرشتهآندرنظرانصاحبآراازونباشندرأيخودبایدافراد

: 1364،مـذاکرات مشـروح (»اسـت دیگـر مسألهیکهماین. کننداستفادهبگیرند،تصمیم
440.(

حکومتیوهبعالوکندتحمیلمردمبرراخودنبایددرجههیچدرحکومتیهیچ« 
کـاري اصـوالً ونیسـت برخـوردار همآنانهمکاريازنباشد،برخوردارمردمحمایتازکه

وکـم کارایشهمنتیجهدرنگهدارد،سرپاراخودششود،میناچاروبدهدانجامدتوانمین
بود،هممردمقبولموردحکومتاگرحاالکهاست،اینشورامسألهبنابراین. شودمیظالم

نقـش گویممیاینجادر. آمدسرکارودادندرأياوبهمردمیعنینبوداشکالینظراینازاو
دراگـر .اسـت الزموواجبگیريتصمیمبرايالزمهايآگاهیمیزانبردنباالنظرازشورا

صـرفاً کـه کنـیم، قـانونی وقطعـی بایـد آنرابایدکلمهیکباشدهذکرآنضرورتعبارت
یمتـوان مـی اولگـروه نظـر وپیشـنهاد بهنسبتکهبوددفاعیوتوضیحاینشد،نباتوصیه
پرتـو دراقلیتهـا وطبقـات اقشار،افراد،تمامیکهاین اصل هستیمماخواستار. کنیمعرض
).442: همان(»کنیمایجادشرافتمندانهزندگیاسالمتعالیم

:آورندمیشورااصلاثباتبرايعقلیدالیلنقلی،دالیلبرعالوهایشان

دروکنندمیبیشتريمسئولیتاحساسباشند،داشتهبیشتريحضورمردماگر« 
تـأثیر . اسـت نفـر یـک ازبهتـر نفـر چندتأملوتفکرقدرت. شودمیادارهبهترامورنتیجه
آراءبـر تأکیـد . دارنـد بهتـري تـأثیر تصـمیم اتخـاذ درهمزیرا. دارداموراجرايدربهتري

).445:همان(» شودبحثاحیاناًتاباشدآیاتبرمتکیکهنداردلزومیمیعمو

حکـومتی ،حکومتنوعبهترین«: کنداینگونه توصیف میحکومت رانوعبهترینایشان
عمومیآراء).445:همان(» ... و هاسرنیزهبرمتکینهوباشدعمومحمایتبرمبتنیاست، که

. دخالـت دارد تصـمیم یکاتخاذاز دو طریق درعمومیآرا. فکر می شودسبب عمیق تر شدن
انتخـاب نماینـده یـا    یعنـی دوماً به صورت غیر مسـتقیم . اوالً به صورت مسقیم، مانند رفراندوم
مـردم انتخـاب وعمـومی ءآراازرااجتماعیشـان قـدرت «نمایندگانی براي اجـراي کارهـا کـه   

). 445: همان(»استعیاجتماصرفاً درحمایتشتأثیر«و»گیرندمی
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جـدي رااسـالمی جمهـوري نظـام گیـري شـکل درمردمنقشوخواستبهشتیشهید
بهشـتی شـهید ،اسـت بـوده مردمخواستاستدادهرختاکنوناست، آنچهمعتقدودانندمی

پردازند،  ایشان مجتهدان اسالمی میودانشمندانء، علمامیاندرعقلمسئله به تبیین جایگاه 
ابزارهايازیکیعنوانبهراقلبلکه عنکردندنفیراعقلنقشکدامهیچکنونتاتقدند، کهمع

بلکه آنجه مهم است، تعیین حدود عقـل و  .اندمورد تأکید قرار دادهدینیاصولاستباطدرالزم
مبـانی ازیکیعنوانبهشوراایراناسالمیجمهورينظامدر. نقل در استباط اصول دینی است

هودبـ عمومیئآرابهمتکیاسالمیريوجمه»بینهمشوريهمامرو«. هستجامعهاسالمی
ازیکـی عنـوان بـه ویابـد تجلی میمجلسنمایندگاني و جمهورتساریانتخاباتصورتو به 
اسـالمی  تشـخیص قیدعالوه براي شورا بهشتیشهید. شودمیتلقینظاممشروعیتهايپایه

اسالمیمصلحتوتشخیصبراينهاديیاشورابایدبه معناي این که دنآورمیرابودن قوانین
شـورایی نظـام کـه اسـت معتقـد رشـیدیان .)316:همـان (باشـند داشـته وجـود قوانینبودن

راشـورایی ريوجمهـ ریاستپیشنهادحتیمنتظرياهللاآیت. استاسالمبهنظامتریننزدیک
.با اکثریت آرا تصویب شد، این اصل نیز )332:همان(دهدمی

اصل نهم-5-9-7

وظیفهآنحفظوناپذیرندجدایییکدیگرازآزاديواستقاللایراناسالمیريوجمهدر
بـه حـق نـدارد   آزاديازاسـتفاده نـام بهمسئولیومقامهیچاست،مردمعموموآحادیکایک

بـه مسـئولی هیچوکندواردخدشهکمترینایرانارضیتمامیتوفرهنگی،سیاسیاستقالل
مقرراتوقوانینوضعبارامشروعهايآزاديدتوانمینایرانارضیتمامیتواستقاللحفظنام
آزاديحـق مورددرتأکیدموردمواردازشهید بهشتی معتقد بود که ).424:همان(ببردبیناز

امـام سیرهوتفکردراصلاین،استنظامسرانازانتقادوبیانآزادياسالمی،جامعهدرمردم
شـهید بهشـتی بـراي تأییـد حرفشـان      .استدركقابلایشانگفتاروآثارجايدرو) ع(علی

: آورندایی از نهج البالغه میخطبه

وپادشـاهان وجبـاران زبانبامنباکهاستایندارمشمابرکهحقوقیاز! مردم«
بـه کسیمبادا. نزنیدحرفمنبازنند،میحرفآنهابامردمکهزبانیآنباتاریخ،طواغیت

بـه آنچـه وکنیـد انتقـاد مـن از! نه. کنیمانتقادعلیبهکنیممیجرأتماکجابگویدخود
برتـر کهنیستچناننباشد،نگهدارمونگهبانخدااگرمن،. بگوییدمنبهرسدمینظرتان

چنینبایدکهبدهیدنشانرااينقطهکارمردوبگیریدمنبرايخردهشماکهباشمآناز
.)186:همان(»بودنمی
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سیزدهاصل-5-9-8
مقرراتطبقکهشوندمیشناختهرسمیاقلیتتنهامسیحی،کلیمی،زرتشتی،ایرانیان

آیـین طبـق بردینیتعلیماتوشخصیهاحوالدروآزادندخوددینیمراسمانجامدراسالمی
:دارندشهید بهشتی در توضیح این اصل بیان می. )473:همان(د کننعملخود

مـذاهب پیـرو کـه ایـران مختلفنواحیوترکمن،کردبلوچبرادرانبهرانکتهاین
اشـعري اثنـا شیعهمذهبشناختنرسمیتبهکهفرستممیبرادرانبهراپیامایندیگرند،

اسـالم مـذاهب دیگـر گیـري جبهـه یانفیمنزلهبهعنوانهیچبهاساسیقانونوایراندر
. کنـد دایجافاصـله مـا میـان بخواهـد وبینـدازد راهبـه مامیانراشائبهایننبایدونیست

کـه دارممـی اعالمزرتشتومسیحیتیهود،دینجملهمنایراندینیاقلیتبهچنینهم
زنـدگی بـه زادانـه آیدانتومیشماوکردنخواهدنفیراشماآزاديهیچگونهاسالمیقانون
.)186:همان(بپردازیدخود

وتموافقـ بـه اوشانابیتهاي نمایندگان اقلیت به نوبه خود قابل توجه بود، گیريموضع
قیـد آوردنخواهانارمنیمردمنمایندهخاالتیانهرایر.)486:همان(این اصل پرداخت تمجید
وهسـتند متفـاوت جامعهدومسیحیتوارامنهکهبودمعتقدوي،بوداساسیقانوندرارمنی
آقـاي .)488:همـان (انـد هدادکشـته وبـوده حـق دارايایـران اسالمیانقالببهنسبتارامنه
پسنیزشهزاديرستمموبد) 490:همان(کردموافقتاصلینابانیز) یهودنماینده(راددانش

هـایی چـون  خواسـته یی آناناز سو).490:همان(دیدندمناسبرااصلنایتمجیدوتعریفاز
ایـران  ناصائبیاز طرفی و آوردن قید رسمیت دین خود در قانون اساسی داشتند،دینیشوراي
.در این اصل بودندخوداسمقیدخواهان

حقـی گونـه همـه ازاقلیـت نماینـدگان کـه کنـد مـی بیـان اصلاینتفسیردربهشتی
ازکهکنندفکراقلیت دینی ایرانمبادا،هستندبجزیی از این انقالدیگرانمانندود برخوردارن

معبـد ،بهمـذ درآزاديحقدر قانونشدهقیدهاياقلیت.)490:همان(هستنددوربهجامعه
.هستنداساسیقانونمجلسدرنمایندهودینیاعمال، انجاممخصوص

چهاردهماصل-5-9-9

است کـه عمومیحقیاستاجتماعیسرنوشتتعیینحقهمانکهملیحاکمیتحق
رعایـت باشرایطواجدافرادانتخابوتعینراهازیامستقیماًتادادهملتآحادهمهبهخداوند
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خـود بـه راهمگـانی الهـی حـق ایـن دتوانـ مینگروهییافرديهیچشوداعمالقوانینکامل
اسـتدالل  ،کنـد مـی مشـخص راگروهـی یاخوداختصاصیمنافعخدمتدریابدهداختصاص

ورهبـران عنـوان بـه پیـامبران نقـش « :شهید بهشتی در مورد این اصل نیز قابل توجه اسـت 
نقشـى اینهـا همـه جامعـه؛ مـدیر وامتمسئولوزمامدارعنوانبهامامنقشامت؛راهنمایان

سانانآزادىبهبخواهدهانقشایناگرواقعدرنیاوردواردلطمهانسانآزادىبهبایدکهاست،
). 15: 1390بهشتی، پ(»استشدهعملخدامشیتخالفبربیاوردواردلطمه

وبـزرگ مسـأله اسالماقتصادىواجتماعىسیاسى،نظامدرکهراچیزيبهشتیشهید 
بـا کـه بسـازد، آزادىپویـاى هاىانسانکه،اینستدارد،ايکنندهتعییننقشواستاساسى
تقـوا وفضـیلت وپـاکى راهبـه خدا،راهبهحق،راهبهویشتنختربیتدرآزادينقشانتخاب
بـین ازجهـت درحقیقـت دراجتماعى،وسیاسىهاىنظامدراسالمتدابیرازبسیارى. درآیند
جانبازشمؤمنیارانومسلمانانباخدافرمانبهاکرمپیغمبراگر. استآزادىضدعواملبردن

الناستکرهاَفَاَنت«. شوندمسلمانشمشیرزوربهاینهاکهت،نیسآنبراىجنگد،مىمشرکانبا
مسـلمان شمشیرباآنهااینکهبهرسدچهبکنىتوانىنمىهماکراهشان«»مؤمنینیکونحتى
. )16: 1390پبهشتی،(»شوند

بـه استضـعاف انحرافـى عاملبردنبینازبراىمسلمینواسالمشمشیرواقعدر«
هستندآنمانعکهبیندمىرااىخودکامههاىقدرتجامعه،درستضعفم. استافتادهکار
مسـئله بهاسالماگر. کننداختیارراخوددلخواهراهآگاهىازپسوشوندآگاهها،انسانکه

کـه اسـت ایـن براىدهد،مىاهمیتاسالمىنظامدرانسانىهرنیازحداقلتأمینوانفاق
انسـان کـه خواهـد، مىاسالمپس. نکنددیگراناقتصادىبردهراآزادهاىانسانفقر،عامل
وشـهوت وفجـور وفسقعلنىصورتبهوعمومىمجامعدرنبایدگویدمىاگر. باشدآزاد
درجنسـى شهوتطغیانایجادازاجتماعىمحیطخواهدمىکهاستاینبراىباشد،گناه

). 18-17: 1390بهشتی،پ(» باشددآزامحیطایندرانسانتاباشد؛پاكهاانسان

ایـن درحـق اصـلی صـاحبان ومسئولیتحامالنعملی،وعقیدتیاصولاینطبقبر«
برايراناسکلمهایشان).  65:همان(»اندمردمو”ناس“عمل،وعقیدهنظامدراینایدئولوژي،

. کنندمیذکراستبانقالبودنطبقهبیوبرابريمشخصهکهنژادي،وعقیدههربامردمهمه
بـر کـه آنهامردمعامهمیاندرواستمردمعامهبهمکتبنظرتمامسنت،وکتاباساسبر«

»برخوردارنـد خـاص اولویـت وتقـدم ازگیرنـد، مـی شـکل وشـوند میجمعمکتباینمحور
وکنندیممطرحکلیمعنیبهراناسشوند،میقائلتمایزامتوناسمیانایشان). 66:همان(

).66:همان(»استکردهپیداالتزاماسالمبهکهشودمیاطالقکسیبهامتمعتقدند

صـالح است؛ناسهمهخدمتدراسالم«: کنندمیمعرفیاینگونهرااسالمهدفایشان
»اندیشـد مـی بشـر کـل سـعادت بهاسالمینظام،رامسلمانانصالحفقطنهخواهدمیراهمه
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. داردنیـاز امامـت بـه حتمـاً عمل،وعقیدهمبانیواسالمیایدئولوژينظرازت،ام). 68:همان(
اسـت نهادهاییوافرادوجودمستلزمهدفایناست،بشرکلرساندنسعادتبهاسالم،هدف

استفاده»الوثقیعروةوالمتینحبل«واژهازبهشتیشهید. دهندقرارهدایتجهتدرمردمکه
ایشـان . رسـد مـی سـعادت بـه انسـان کهاستاصلاینپناهدرتنهاکهاست،معتقدوکندمی

مردممعتقدندودانندنمیتحمیلیگونههیچرااندآمدهخداوندسمتازکهرارهبرانیپذیرش
ولـی اسـت، تعیینـی . ببریـد فرمـان پیامبرایناز: اَطیعوالرَّسولَ«. هستندمختارآنپذیرشدر

بـا غیبـت دوراناصـلی تفاوتبهشتیشهید). 1364:420،مذاکراتحمشرو(»نیستتحمیلی
کـار درتعیینـی دیگـر «: داننـد مینکتهایندررااندداشتهحضورمعصومکهتاریخ،ادواردیگر

معصـومِ امامِغیبتعصردرامروز. کنندانتخابخودشانآگاهیوشناختبابایدمردمنیست،
شـناختنی، بلکـه نیسـت؛ تحمیلـی وتعیینـی دیگـر امامـت، عصـر، ایندرمنصوص،منصوبِ

وتعیـین اسـت، آگاهانهشناختیپایهبرامامتوامترابطهبنابراین. استانتخابییاپذیرفتنی
.آوردرايموافقراي52بااصلاین).420:مذاکراتمشروح(»دانندنمیراجایزتحمیل

سیاصل-5-9-10

دینیايهاقلیتیااسالمیغیرواسالمیهايانجمن،نفیص، سیاسیيهاانجمناحزاب،
رااسـالمی جمهـوري اساسـی قانوناصولاینکهبهمشروطآزادندو شدهشناختهيهاجمعیت

منعآنهادرشرکتازتوانمینراهیچکسواستآزادگروهاایندرافرادشرکت،دننکننقض
تشکیالتفلسفهبهشتیشهید).683: 1364کرات،مشروح مذا(کردمجبورآنهادرشرکتبهیا
:کندمیبیانگونهاینراجامعهدرتحزبو

عامـل مـا، اسالمىواجتماعىانقالبازمقطعدراینتشکیالتگیريشکلفلسفه«
وتحـزّب ضـد وتشـکّل ضـد تبلیغات. استبیشترهرچهتوانوسرعتباانقالبپیشبرندة

ودیدههماسالمىمطلوبومحبوبهاىچهرهقلموزبانازگراحتىیافتگى،سازمانیضد
خودشـان خواهنـد مـى کـه اسـت آنهایىمنافعوشدنمندبهرهخطدرعمالًشود،شنیده

.)84:ب1390،بهشتی(»باشیممتفرّقماوباشندمتشکّل

:داردمیبیانادامهدر

منکـر ازنهىومعروفبهامرزمینۀدرخصوصبهکهخطیرىوظایفانجامبراى«
ایـن . داردضرورتتشکّلویکپارچگىووحدتوهمبستگىاست،مسلمانهرعهدةبرکه

وتشـکّل . آیـد مـى وجـود بهامتوامامتپایۀبراولدرجۀدروحدتوتشکّلهمبستگى،
بـراى . نیسـت کـافى ولىاست،الزمآورد،مىوجودبهامامتبرمحورراوحدتىیکپارچگى

بـه بخشـیدن تحقـق بـراى ولىاست،کافىاجتماعىواجباتازبخشىبهبخشیدنقتحق
بـراى واسـت جامعـه ادارةجامعه،اساسىومهمواجباتازیکى. نیستکافىدیگربخشى
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ازبتواننـد کـه شـوند جامعـه ادارةدارعهـده هاانسانازاىمجموعهاستالزمجامعهادارة
آورنـد همگردراهابرنامهایناجراىبراىالزمافرادبرآیند،نگوناگوهاىریزىبرنامهعهدة

وکننـد جذبوبشناسندهست،اىشدهساختهفردجاهر. کنندکاریکدیگرباهماهنگو
بـر بایـد تشـکّل ازدرجهاینومقداراین. کنندکشفرامناسباستعدادهاىاین،برعالوه
).245:همان(»آیدوجودبهامامتپایۀ

تشـکّل این. استالزمنیزبیشترىدهىسامانوسازماندهىامامت،برعالوهاما«
بـه معتقـد هـاى انسـان ازفتـه یاسامانمجموعۀ. آنعرضدرنهباشدامامتطولدرباید

رادلسـوزانه نصـیحت وتـذکر وتوضیحنوعهروقت،امامبارابطۀدرکهوقتامامِوامامت
امـام بهرسدمىنظرشانبههرچهالهى،تعهدحکمبه. نبرندکاربهیستىرودرباکنند،عمل

اینکـه نهکنند،اجرادلسوزانهومخلصانهراآنبگیرد،تصمیمىامامموردهردراما. بگویند
عهـدة بـه راهـا گیـرى تصمیمازعظیمىبخشخودبهخودامامالبته. بایستندمقابلشدر

خصوصـیات ازایـن . اسـت کردهمعینراآنمرزوحدمااساسىنونقاواندنهادهمسئوالن
مـا «.اسـت خداوندرضايتشکیالتپیشبرددرپیروزيدیگرعواملاز. استتشکیالتاین
راههـم آنجـا بایدما،برمرگبگویندکهبوداینمستلزماگربرویم،خداراهخواهیممىکه

ــدا ــرویمراخ ــر. ب ــیرآدماگ ــردروداس ــىب ــد،ک ــركش ــدهمش ــتش ــن. اس ــركای ش
حـال بـه تاراتشکیالتعدمچوبمافرمودید،خودتانکهگونههمان«). 246:همان(»است

).246:همان(» خوریممىوایمخورده

از مجلسنقش شهید بهشتی در دفاع از قانون اساسی در خارج-5-10

ب اسالمی و قانون اساسی در خـارج از  پردازان انقالهید بهشتی به عنوان یکی از نظریهش
کـه سخنرانیدرشهید بهشتی.پرداختندلیغ و معرفی اصول قانون اساسی میمجلس نیز به تب

ارشادحسینیهدر9/9/58تاریخدراساسیقانوننهاییبررسیمجلسکارپایانازپسماهیک
آنمعنـادار ومهـم اصـول ها،بنـد اسالمی،جمهورياساسیقانوندربارهتفصیلبهکرد،ایراد

درنهاد،نام»امامتوامت«راجدیدسیاسینظامآنکهازپسسخنرانیایندراو. گفتسخن
درمنصـوص، منصوبِمعصومِامامِغیبتعصرایندرامروز«: کردتأکیدصراحتبهآنتوضیح

انتخابییاپذیرفتنیشناختنی،بلکهنیست؛همتحمیلینیست؛تعیینیدیگرامامت،عصر،این
خـود ،"اساسیقانوننظريمبانی"کتابتحریربابهشتیشهیدمرحوم).1388، بقعه(»است

اهمیـت يدرجـه نظران،صاحبيگفتهبه. کردمطرحاسالمیجمهوريتئوريپردازنظریهرا
اساسـی قـانون يکننـده تبیـین کـه اسـت، "مشـروطیت رسـائل "اهمیـت مانندبهکتاباین

وماستکشوراساسیقانوندکترینيزمرهدربهشتیمرحوماندیشهشکبی. بودشروطیتم
قـانون بهشـتی دکترشهیدشناخت،رااساسیقانونمضامینتوانمیخوبیبهآنيمطالعهبا

سـالمت بـود معتقـد ونامیدمی"بدنخونگردشدستگاه"راایراناسالمیجمهورياساسی
واساسیقانونمندنظامودقیقکاربهمنوطجدیدنظامساختاردرهامانسازوهادستگاهکل
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شـرط حفـظ بـه منوطراکشوردراساسیقانوناجرايایشان. استکشوردرآنکاملاجراي
بـه نسـبت بارهادانست،میاسالمیجمهورينظامکالنوخرداجزايوارکانبرمردمنظارت

. بـود دادههشدارکشوراموراجرايدرمردممشارکتونظارتبتغیدراستبدادبازتولیدخطر
مـردم تـک تـک را وظیفـه اسـالمی جمهـوري نظـام دررامنکرازنهیومعروفبهامربهشتی

مـردان وزنـان یکایـک نیسـت، سربهعمامهفقطخیربهدعوتحامل«: گفتمیودانستمی
ر وخیـر بهکنندهدعوتامت امـت مـال مسـئولیت ، باشـند منکـر ازاهینـ ومعـروف بـه آمـ
).همان(»است

اوجانبازجدیدنظامساختارطراحیبرمانیفستیمنزلهبهکهسخنرانیایندربهشتی
تأکیدآنضمنودانستمیانقالبازخطردفعراآنانآگاهانهحضوروملتنظارتشرطبود،
:نداردمرزوشرطنظارت،کردمی

بفرسـتید، تـان اسـالمی واجتمـاعی ضمیراعماقبهراجملهاینکنممیخواهش«
مانندنماند،زندهمااجتماعیواسالمیضمیراعماقدرجملهاینمفاداگرکنید،باورچون

حضـور شـرط بـه . بـود خواهـد چنـین نیـز ماانقالباست،خطرمعرضدرکهانقالبیهر
اسـالمی جامعـه در”چـه تـو به“و”چهمنهب“. جامعهادارهدرامتافرادیکیکآگاهانه
دیگـران قلمـرو درکـه هنگـامی در”چـه تـو به“. استدرستمعنایکبهبله. نداردوجود

بـراي . نـدارد معنـی ”چهمنبه“و”چهتوبه“کنیمینظارتاگراماکنی،میبیجادخالت
مـن بـه “و”چهتوبه“لبتهادخالت،براياماندارد،وجود”چهتوبه“و”چهمنبه“نظارت

.)40: 1378بهشتی،(» آرينظارتنه،دخالت. داردوجود”چه

نظـام اینبرايرانامترینمناسباسالمازراستینتشیعبرداشتکه،استاینحقیقت
نظـام اسـالمی جمهـوري اجتمـاعی سیاسینظام«. ”امامتوامتنظام“. استکردهبینیپیش
حقـوق هـاي کتـاب درکـه عنـاوینی ایـن ازیـک هیچباکهاستاین، حقاستامامتوامت

موفقیـت عـدم علـت ایشـان ).48:همـان (»نیسـت تطبیققابلآمدهاساسیحقوقیاسیاسی
وزحمـات کـل انتخاباینبابودنددانستند و معتقدمیآنبودنوارداتیراایراندرمشروطه
.رفتبینازشد،یدهکشمشروطیتانقالببرايکههاییرشادت

بـراي . خـورد چشمشـان پـاي وکردنـد راتجربهاینایرانانقالبیونباریکاتفاقاً«
. ”مشـروطه “: بگذارید؟جایشچهدانیدمیحاالگفتندبعد. کردندانقالباستبدادازرهایی
گفرهنـ بـه مربـوط وبـود ايعاریهبودشدهانتخابجدیدنظامبرايکهعنوانیاینچون
داشـته توانسـت مـی عـاریتی فکرایناصلیصاحباندرکهراتأثیريآنحتینبود،اسالم
.)50:همان(»استهمینعاریتیچیزخاصیت. نداشتمابرايباشد
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نظامنبودند،آشناجدیدنظاممفهومومعنیبامردمانقالباواندرچونمعتقدندایشان
مردمتودهبرايهنوزعنواناینچونانقالب،اثنايرد«نکردیم،معرفیکاملطوربهراجدید
وبـود گویاوخوبهمبسیارکهشدانتخاب”اسالمیحکومت“اولشعارعنوانبهنبود،روشن
جمهـوري “شـد گفتهوقتآنداردهمجمهوررئیسحکومتینظاماینشدمعلوموقتیسپس

).60:همان(»استامامتومتانظامنظام،اینکاملوراستیننامولی. ”اسالمی

هـاي قـرن ایـن طـول درشـما «. اسـت مردمتوسطفقیهانتخاباجتهاددورانطولدر
مـردم بـه رادینیرهبروتقلیدمرجعکهایدشنیدهکسهیچازیاایداندهخوجاهیچمتمادي
انـده خـو یـا شنیدهحالبهتاشماآیاکنید؟تقلیداوازمجبوریدبگویندوباشندکردهتحمیل

:ازاستعبارتکهاستشدهپیشنهادشکلىآنتوصیفدر).200: 1378بهشتی،(»اید؟

مجلـس دوم،. امتبارابطهدریعنىمردم،مستقیممنتخبِجمهورىرئیساول،«
درامـت نقـش اساسـى قـانون ایـن در. قضاییدستگاهسوم،. دیگرشوراهاىوملىشوراى
ازامـا اسـت، امتازانتخاب. استمستقیمغیربلکهنیستمستقیمایىقضدستگاهانتخاب
دولتـى ،قضایىدستگاهومجلسجمهورى،رئیسیعنىسه،ایناز. رهبرىوامامتطریق

اسـت، مـردم مستقیمغیرمنتخَبِدولتاینکهوزراءووزیرنخستیعنىآید،مىوجودبه
دولـت . کنندمعینمجلسوجمهورىرئیسساسى،اقانونطبقبرباید،رادولتاینچون

مجلسطریقازدیگرىجمهورى،رئیسطریقازیکی: شودمیمربوطامتبهطریقدواز
).44: 1378بهشتی،(»ملىشوراى

تأکیدامربراینخودوکردنمیرداساسیقانوندررااشکالونقصوجودبهشتیشهید
بافـت مـا، نیـاز مـا، فرهنگبامتناسب. کردیمدرستدمانیخواساسیقانونیکما«:کهدارد

شناسـایی عینـی تجربـه وعملموقعدربایداما. داردنواقصحتماً. رسومبابعدومااجتماعی
چنـد گذشـت ازپـس هـم آنمـتمم شدتصویباساسیقانونخودکهطریقهمانبهوشود
: کیهـان روزنامـه (»شـود تصویبوینتدوکیفیتهمانبا. استشدهمشخصنواقصکهسال،

7/3/60 .(
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فصل ششم

گیرينتیجه
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گیريبحث و نتیجه-6-1
وتغییرات، به طور کلیاین پژوهش بر اساس نظریه ساختار و کارگزار  شکل یافته است

سـاختارگرایی، نـام بـه اولرویکردشود،میتبیینکلیرویکردسهاساسبرجهاندرتحوالت
کننـده تعیـین راپیرامـون سـاختارهاي وآوردمـی پـایین بهزیاديبسیارحدتاراانساناراده
شود،میهاساختارمنکروسازسرنوشتراانسانیارادهنقشگراییارادهدیگرطرفیازداند،می
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متقابـل تـأثیر نـام بـه میسورویکردجهان،تحوالتوتغییراتبهبناگذشتههايدههدرولی
عرصـه واردالمللیبینوملیسطحدرجهانتغییراتوتحوالتتبیینبرايکارگزاروساختار
.استمشهودآندرنیزاسالمیتفکرازپاییردکهشده،علمی

پرداختیم، ضمن بررسی و نقد این سه رویکـرد  رویکردسهبررسیبهپژوهشایندرما
دیم کـه نظریـه سـوم، یعنـی تـأثیر متقابـل سـاختار بـر کـارگزار بهتـرین و           به این نتیجه رسی

کارآمدترین روش براي تحلیل رویدادهاي جهان است، سپس بـه بررسـی سـاختار و کـارگزاران     
.شکل دهنده انقالب اسالمی ایران پرداختیم

یانـه، خاورمدرآمریکامتحدهایاالتاصلیپیمانهمعنوانبهایران در عصر پهلوي دوم،
ازبعـد هـا آمریکـایی . شـد مـی شـناخته منطقهژاندارمواُپکرهبرجهان،نظامیپنجمنیروي

بـه نیـز شـرق بلـوك از سوي دیگـر  . بودندایراندراصلیقدرتتنها1332مرداد28کودتاي
ایـن . کـرد پهلـوي حکومـت بـا روابطسازيعاديبهاقدام50دههاوایلازشورويفرماندهی

ایـن تـا بـود کـرده ایجـاد پهلـوي حکومتبرايراکارآمديوسازندهالمللیبینمحیطوضع،
در دوران اسـتبداد پهلـوي در ایـران    .باشـد نداشتهخاصیمشکلالمللیبینلحاظازحکومت

. براي از بین بردن این اختناق انجام ندادنداقدامیایی،رسانهفشارهايجزنظام بین الملل،

راخـود نیـروي وقبلازبرترراخودجایگاهمرداد28کودتايازدبعکهرضاشاهمحمد
همـت ایـران درروزنامـه ونشـریات تلویزیـون، رادیـو، رسانه،يتوسعهبهدید،میشدهتقویت

غربـی مدرنیتـه شـبه ازنمـادي آنامثالومکررهايجشنوگرفتشکلفرحبنیادگماشت،
سردمداربودندایرانیانمذهبیوسنتیشخصیتدرتحولارخواستهابرنامهاینيهمه. بودند
وجدیـد متوسـط طبقـه افـراد جذبراهازحکومتاین. بودپهلويحکومتحرکتایناصلی
ناسیونالیسمپایهبرخودنظامسازيمشروعیتدرسعیجامعه،متمولافرادداشتننگهراضی
تربیـت درسـعی طبقـه ایـن طریـق ازهـا آن. تداشایرانیان،برايمدرنهویتایجادوایرانی

. داشتندحکومتادامهبرايکارگزارانی

ومـدیریت بـا توانسـتند انقالبازپیشيبرههدرروحانیونشرایط،مجموعبهتوجهبا
هاآن. دهندتغییراسالمیحکومتتشکیلنامبهخود،يخواستهسمتبهرااوضاعخوددانش
.نداشتندقبولراخارجیوداخلیايساختارهازکدامهیچ

انقـالب پیـروزي بـدون اسالمیکشورهايدیگردراسالمیهايجنبشپیروزيشکبی
بـوده بهشـتی یدهشـ پهلـوي، نظـام مخالفروحانیونازیکی. استبودهغیرممکنکاريایران
تغییراتبهتدسموجودساختاردراصلیکارگزارانازیکیعنوانبهایشاناساساینبراست،

باعـث کهمجالسیترینمهماز. استشدهاسالمیانقالبگیريشکلبهمنجرکهزدنداساسی
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مجلـس شـد، جامعـه درفقیهوالیتاصلواسالماساسبرایراناسالمیانقالبشدننهادینه
نقشـی جلسـات، مـدیر وپـرداز نظریهعنوانبهبهشتیشهید. استبوداساسیقانونخبرگان

.داشتندمجلسایندرناشدنیکاران

رسـاند،  بررسی مبانی تفکر سیاسی شهید بهشتی ما را به این نتیجه میدر فصل سوم به 
دادنـد،  که ایشان با توجه به استنباطی کـه از آیـات قـرآن داشـتند اندیشـه خـود را نظـم مـی        

ویـژه بـه یاسیسفقهعنوانتحتکهاست،هاییبحثکلیهکلیدقرآن،درسیاسیهاياندیشه
آفـرینش جهـان بـر خـدا مطلـق حاکمیتگردد،میمطرحاسالمدرحکومتوسیاستبخش
تنهـا توحید،معنیزیرااست؛اسالماعتقادياصلنخستینتوحید،متقندالیلمنطقینتیجه
حکـیم مبـدأ بـه آفـرینش نظامکلوابستگیجهان،بودنهدفداربلکهنیست،خدابودنخالق
هـدایت حکیمانـه مشـیت یـک تحـت هستیکاروانشدهحسابوموزونحرکتقیوم،وحی،

شـده کشـیده اوسـوي بـه وآغـاز اوازکهشایسته،کماالتسمتبهموجوداتهمههماهنگ
.است

تعیین-2عدالت-1: استاستواراصلسهبرامامتوامترابطهبهشتیشهیدنگاهدر
بربهشتیشهیدنظرازاسالمیحکومت.رابطهبودنارهدفد-3) آگاهانهشناخت(تحمیلنهو

: اسـت معتقـد بهشتی.  مردمیمشروعیت-2) الهی(سنتحفظ-1: ابدیمیمشروعیتاصلدو
مسـئول وزمامدارعنوانبهامامنقشامت؛راهنمایانورهبرانعنوانبهپیامبراننقشکه

واقعدرنیاوردواردلطمهانسانآزادىبهبایدکهاستنقشىهااینهمهجامعه؛مدیروامت
شـده عمـل خـدا مشـیت خالفبربیاوردواردلطمهانسانآزادىبهبخواهدهانقشایناگر

اساسىوبزرگمسألهاسالماقتصادىواجتماعىوسیاسىنظامدرکهراچیزيبهشتی. است
دراسـالم تـدابیر ازبسـیارى کـه، دانـد میایندارد،دهندهشکلوکنندهتعییننقشواست
.استآزادىضدعواملبردنبینازجهتدرحقیقتدراجتماعى،وسیاسىهاىنظام

شـوند، اندیشـمندان   متفکران اسالمی در چند اخیر به طور کلی به سه دست تقسیم می
یـه اسـالم بودنـد    گرا که معتقد به اصـول اول لیبرال اسالمی مانند رشید رضا، اندیشمندان سلفی

مانند وهابی ها دسه سوم اندیشمندانی که در پی به روز کردن اسالم نسبت به مقتضیات جدید 
آن تفاوت اساسی که در بین این اندیشـمندان  . بوده است، مانند شهید مطهري و شهید بهشتی

فی گـرا  اسالمی وجود دارد، تعریف و شناختی است که آنان از اسالم، جهان و انسان دارند، سـل 
بازگشت به اصول اولیه را تنها راه نجات جهان اسالم و مسـلمانان را از خـواب و غفلـت معرفـی     

کنند، هرچند آنان از تکنولوژي و کشفیات جهان استفاه می کنند ولی فلسفه و عقالنیت آنرا می
به اسـالم  رضا نوعی دیدگاه واقع گرا نسبت قبول ندارند، اندیشمندان لیبرال اسالمی مانند رشید
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بایـد اسـالم کنونیزماندرکهبودندمعتقدوپذیرفتند داشتند، آنان غلبه غرب بر اسالم را می
.بگیرددرسآنهايآموزهازتابکندراغربشاگردي

واسـالم اصـالت منکـر تواننمیبودندمعتقدآنبانیانکهاستدیدگاهیسومدیدگاه
غـرب ومدرنیتـه مواهـب ازبایـد طرفیازوداشتاعتقاداسالمبههمبایدشد،غربپیشرفت
آنانبهفراوانیکمکدینیاصولاستنباطوفهمدراجتهادوعقلپذیرشوجودکرد،استفاده

وجودهرچند.  گیردمیجاییسومدستهدرکهاستدیشمندانیناجملهازبهشتیشهید. کرد
ماننـد سـوم دسـته متفکـران بـین درهـان جوانسانشناختیهستیشناختی،معرفتمبانی

بهشـتی شـید اساسیتفاوتولیباشد،همانند... ومطهريشهیدوبهشتیشهیدینی،مخامام
امـور وعمـل حوزهدرتفکرواندیشهحوزهدرحضوربرعالوهایشانکهاستآندردیگرانبا

خاصیویژگی... ونشگاهیداتحصیالتگذراندنوغربدرحضورسالهاداشتند،حضورجرایی
.کندتعمقوبیندیشدهدفداروبینانهواقعکهبود،دادهمتفکراینبهرا

نقش مدیریتی و ماهوي شهید بهشتی در قانون اساسی به عنوان موضوع در فصل چهارم،
اصلی بحث، در این پـژوهش بـوده اسـت، بررسـی نقـش مـدیریتی شـهید بهشـتی بـر اسـاس           

صورت گرفته است، در بررسی نقش مدیریتی ایشان، ابتدا به نحوه چگونگی هاي مدیریت تئوري
قشـر دواعتمـاد ،جلسـات ادارهنحـوه هاي موفق مدیریتی ایشان مانند انتخاب و سپس ویژگی

مـدیریت دروريبهـره ، دیگـران بـا مناسـب ارتبـاط ، مدیریتدرانضباط، دانشگاهیوروحانی
نظـر اعالم،اعضـاء دیگـر همفکـري بـا همراهمشورتییتمدیر، جلساتبودنهدفداروجلسات

، بجـا هـاي گیريتصمیم، کارهادرستانجامومدیریتدرصالبت، ضروريمواقعدرکارشناسی
پوشـش ، اعضـاء دیگـر بـا مـذاکره ، مطالـب درسازيروشن، اعضاءدیگربرايآرامفضايایجاد

پرداختـه شـده   مجلسصحیحارکردکوخودنقشازدفاع، صحیحرسانیاطالع، درستخبري
.است

پنجم به بررسی نقش ماهوي شهید بهشتی در تدوین قانون اساسـی پرداختـه   فصلدر 
، نقش ماهوي شهید بهشتی در تدوین قانون اساسی از دو جهت قابل بررسـی اسـت،   استشده

قـرار  در مورد نقش اول تأثیر تفکري شهید بهشتی در مورد اصول قانون اساسی مـورد بررسـی  
گرفته و اصول مهمی مانند اصل اول، که کلیات قـانون اساسـی و بـر اسـاس تشـکیل حکومـت       
اسالمی بر پایه قوانین اسالم بوده است، این اصل بر اساس دیدگاه ایشان نسبت به اسالم شـکل  
گرفته که در دوران غیبت امام معصوم، حکومت باید بر اساس والیت فقیه و سنت اسالم تشکیل 

عـالی و رشـد   یا در اصل دوم که مربوط به اهداف قانون اساسی و نظام مـی باشـد، بـر ت   شود، و
.انسان تأکید شده است
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در اصل پنجم تأکید شده است که در دوران غیبت تشکیل حکومت باید بر اساس والیت 
ه کند که ببررسی اصول مختلف قانون اساسی هر کدام این واقعیت را آشکار می.... فقیه باشد و 

ازخارجدراساسیقانونازدفاعدربهشتیشهیدنقش. نحوي متأثر از دیدگاه ایشان بوده است
عنوانی دیگر است که در این پژوهش به آن پرداخته شده است، شهید بهشتی در خارج مجلس

پرداخت، ایشـان سـعی   از مجلس با مباحثه، مناظره و متینگ به دفاع از اصول قانون اساسی می
کـه سـخنرانی دربهشتیشهید. که مردم را با این اصول آشنا و قوانین را نهدینه کنندداشتند

ارشادحسینیهدر9/9/58تاریخدراساسیقانوننهاییبررسیمجلسکارپایانازپسماهیک
آنمعنـادار ومهـم اصـول بنـدها، اسالمی،جمهورياساسیقانوندربارهتفصیلبهکرد،ایراد

درنهاد،نام»امامتوامت«راجدیدسیاسینظامآنکهازپسسخنرانیایندروا. گفتسخن
درمنصـوص، منصـوبِ معصـومِ امامِغیبتعصرایندرامروزکردتأکیدصراحتبهآنتوضیح

انتخابییاپذیرفتنیشناختنی،بلکهنیست؛همتحمیلینیست؛تعیینیدیگرامامت،عصر،این
مـردم تکتکوظیفهرااسالمیجمهورينظامدررامنکرازنهیومعروفبهامربهشتی. است
امتمردانوزنانیکایکنیست،سربهعمامهفقطخیربهدعوتحامل: گفتمیودانستمی

شـهید  اسـت امـت مالمسئولیتباشند،منکرازناهیومعروفبهآمروخیربهکنندهدعوت
ران اصلی در انقالب تحت تأثیر ساختارهاي سنتی و مدرن دست بهشتی به عنوان یکی از کارگزا

به تدوین قانون اساسی جمهوري اسالمی زدند و هدف ایشان نهادینه کـردن انقـالب جمهـوري    
.اسالمی ایران بود

محدودیت هاي تحقیق-6-2

،نظریات مدیریت، فلسفههش به علت اینکه تلفیقی از چند نظریه مختلف مانند،این پژو
به علت مبهم بودن موضوع، عدم پـژوهش،  وبهره گرفته ...و نظریات سیاسی،رفت شناختیمع

. هاي گسترده در روند کار شده بودمنابع محدود موجب دشواري

پیشنهادات-6-3

هـاي علمـی   باید تحلیل و بررسی نخبگـان حکـومتی در چهـارچوب و تئـوري    - 1
.صورت بگیرد
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سالمی، خلع به وجود آمده در فلسفه سیاسی بررسی مبانی تفکر اندیشمندان ا- 2
.دهدایران معاصر را کاهش می

با بررسی چگونگی نحوه اصول قانون اساسی موجب آشـنایی و درك بهتـر آن   - 3
.شودمی

منابع و ماخذ
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نشـر : رانتهـ . محمـدي گلترجمه. انقالبدوبینایران). 1385. (یرواندآبراهیمیان،-
.نی

مانـدگی عقـب فکريپارادایموروشنفکرانایرانیمدرنیته). 1380. (تقیارمکی،آزاد-
.اجتماعنشر: تهران. ایراندر

: تهـران . مـدیریتی نـوین مفاهیمبراییدیباچه). 1382. (حسنموفقی،وخدایارابیلی،-
. شیوهنشر

.اندیشهوفرهنگانتشارات: تهران. یرانادردانشوقدرت). 1384. (شجاعوند،احمد-

: تهـران . دینـی حکومـت درسیاسیپذیريجامعههايمولفه). 1388. (علیشهر،اختر-
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: تهـران . خـواه حقیقـت مهـدي ترجمـه . ایـران انقـالب نتایج).  1383. (نیکیارکدي،-
.ققنوسانتشارات

مـدیر محسـن ترجمـه . آنجهـانی بازتابوایرانانقالب). 1388. (الجاناسپوزیتو،-
.بازراتانتشاایران،واسالمبازشناسیمرکز:تهران. چیشانه

موسسـه . شـجاعی منـوچهر ترجمـه . ایرانانقالبدرون).  1378. (ديجاناستمپل،-
.رسافرهنگیخدمات

هـاي پـژوهش دفتر. پارسیانعلیترجمه. مدیریتهاينظریه). 1379. (جیمزاستونر،-
.فرهنگی

.10/9/58،اطالعات-

.فرهنگیهايپژوهشدفتر: تهران. مدیریت). 1385. (محمدسیداعرابی،-

بهشتیشهیدآثارنشربنیادتهران.بهشتیشهیدنگاهازتحزب). 1389(الویري،

.8/3/1380شاهرودياهللا آیتبامصاحبهایرنا-

میتـرا وگوهریـان ابـراهیم محمد: مترجم. مذاکرههايمهارت). 1385. (اونسونبادن،-
.کبیرامیرانتشارات: تهران.محسنی
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محمـدي ملکرضاحمیددکترترجمه.سازمانهاشناسیجامعه.)1379. (نکاتریباله،-
.دادگسترنشر:تهران

فاضـل، رضـا ترجمـه اول،جلداجتماعی،علومدرتحقیقروشهاي). 1386(ارلببی،-
.سمتانتشارات: تهران

.نینشر:تهران. المللبینروابطدرجدیدهايدیدگاه). 1377.(وحیدبزرگی،-

.نینشر: تهران. ایرانسیاسیشناسیجامعه). 1386. (حسینریه،بشی-

بهشتیشهیدآثارنشربنیادتهران.  بهشتیشهیدولیبرالیزم.)1389.(علیرضابهشتی،-

.کبـري غیبـت دوراندرحکومتمشروعیتعقالنیتمبانی.)1390.(علیرضابهشتی،-
بهشتیشهیدآثارنشربنیادتهران

شـهید آثـار نشـر بنیـاد تهـران .  بهشـتی شـهید ولیبرالیزم.)1389.(رضاعلیبهشتی،-
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Abstract

Martyr Beheshti Role in Drafting Constitution

٥٨ Years

By:
Mohamad Ali Nazari

Constitution of a country reflects the aspirations, dreams, goals and aspirations of a
nation for themselves and future generations. In fact, the most important legal events -
political constitution was drafted after the ٥٧th. Constitution of the Assembly of Experts,
with over ٦٠ sessions of discussion about the problems the country was a heaven as Vice
President, he was responsible for managing meetings. In addition to the presidency, as a
theorist he played a key role in these meetings. So many topics and issues addressed in
the constitution, is directly or indirectly influenced by his views. In other words, what the
constitution of the Islamic Republic of Iran's supreme leader, freedom of public opinion
and ... Stated that the Opinions martyr Beheshti has had considerable influence. The
overall objectives of this research include: review of her personality, her relationship with
the base class intelligentsia and the general public, describing his political views, restate
the opinions of various political groups in the constitution, management style paradise in
the constitution of expert meetings, emphasizing their role is essential. Martyr Beheshti
special influence on the rest of the people were able to persuade others with logic and
principles such as the principle of velayat-e faqih to be included in the law. This research
can, familiarize scholars, researchers, history, political thinkers and the generation of a
martyr Beheshti's personality, his political views, the atmosphere during and after the
revolution, many of his ideas about the constitution and the management role - essential
He drafted the constitution provides.

Keywords: paradise, constitution, freedom, clerical, management.
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