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  تشکر و قدرداني

خداوند را سپاسگزارم که دوره تحصيالت تکميلي در مقطع ارشد را با توفيق تلمذ از محضر اساتيد 
  :ارجمندي به پايان برد که تذکار نامشان مايه افتخار است

  

از جناب آقاي دکتر داوود فيرحي کمال تشکر را دارم که نه به مانند يک استاد راهنما، بلکه همچون 
تر پايان دانش و از آن مهمتک تک مراحل کارتدوين، بنده ناقابل را از چشمه بيدوستي همراه و دلسوزدر 

  .اخالق حسنه خويش سيراب نمودند

  

اوالً در تمامي مراحل تدوين : از جناب آقاي دکتر سيد عليرضا حسيني بهشتي از دو بابت سپاسگزارم
گو اينکه موضوع پايان  - نه جانبداري طرفي و به دور از هرگواين پايان نامه هميشه با کمال عدالت و بي

بنده را ياري نمودند و ثانياً با در اختيار قرار دادن کتب  - نامه در باب شخصي غير از پدر بزرگوارشان است
  .و مجموعه آثار شهيد بهشتي، سهم بسزايي در پيشرفت کار ايفا نمودند

آثار شهيد بهشتي و ديگر   همکارانشان مسئول دفتر نشر  - در پايان الزم مي دانم از سرکارخانم بهبود
براي تمامي عزيزان آرزوي  موفقيت روز افزون .در انتشارات بقعه ، کمال تشکر و قدرداني را داشته باشم

  .دارم
 



 

 

  چکيده

 
ان ین میآنچه در ا. باشدیدار مشهیر يامقوله یشمندان اسالمیان متفکران و اندیدر م يپرسش از آزاد

- یت دولت میمشروع يهانهیو فراهم شدن زم يان آزادینسبت م يگشته است، برقرارکمتر بدان توجه 

باشد؟ آیا یت میرگذار در مشروعیتأث يامر یو اجتماع يفرد يهايحضور و بسط آزاد یا به راستیآ. باشد

 در میان متون تولید شده از سوي متفکران اسالمی آزادي به عنوان یک دغدغه اولیه مطرح شده است؟ و

هاي سیاسی موجود همواره تالش گشته است تا توجیهاتی براي دستگاه حاکمه یا اینکه با توجه به نظام

  فراهم گردد؟

قرار  ید بهشتیشه ين سوال در مقابل متون و دستگاه نظریده است تا ایان نامه تالش گردین پایدر ا

... ت ایآ يسترش آن همواره براحفظ و گ يمختلف برا يهاسمیه مکانیو لزوم تعب يدغدغه آزاد. ردیگ

یهمواره در آثار ایشان ن نوع نگرش، آزادیرسد با توجه به ایبوده است و به نظر م يضرور يامر یبهشت

  .نقشی پررنگ دارد و حتی از عناوین کتب وي نیز این امر مبرهن است

  

رزش فی نفسه دارد و هم آنچه در این میان حائز اهمیت است اینکه از نگاه شهید بهشتی، آزادي هم یک ا

  .کندیک ارزش ابزاري؛ تا آنجا که به مانند پلی براي دستیابی به مشروعیت عمل می

  

شهيدبهشتی، آزادی، مشروعيت، انقالب اسالمی، حکومت اسالمی: واژگان کليدی
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  طرح تحقيق وکليات مقدمه -۱ فصل

  
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

٢  

  مقدمه -۱- ۱
توان گفت که آنها الجرم خود رادر برابر پرسش يمسلمان م ينيشمندان دياند ياسيشه سيبا مرور اند

از تالش آنها معطوف به  ينرو بخش قابل توجهينند و از ايبيده و ميت ديو مشروع ينسبت آزاد ياساس

در ر آنها يان ناپذير و احتجاجات متفاوت وپايشود و البته تعابين دو ميا يوند ذاتيت پيفيا کياثبات ، انکار 

د به سهم مؤلفه يت بايو مشروع ين نکته است که عالوه بر دو مؤلفه آزاديد ايمزبور، مؤ ينسبت سنج

 ياسي، سي، اجتماعيو عوامل فرهنگ يخيط تارير شرايتواند تحت تأثيکه خود م يمؤلف توجه شود؛ مؤلف

 ياز نسبت سنج شه،ين انديل پژوهشگران و مورخين صورت سطح تحليدر ا. ره قرار داشته باشديو غ

شود و آن يمنتقل م ين و مهمترياديشمند خاص، به سطح بنيک انديت در انگاره يو مشروع يآزاد

ن يگر، پژوهشگران و مورخيبه عبارت د. با ساختارهاست يمذهب - ياسيس" يشه ورزينسبت نفس اند

، مرکز ثقل توجه خود را معطوف يمذهب-ياسيس يشه ورزيشه، با نشانه گرفتن نسبت ساختارها و اندياند

و  ياز نسبت آزاد يريگيجهان استدالل و نتينرو بيکرده و از ا يشه ورزيک سنت انديبه کشف و فهم 

توان يم يکند و به اعتباريدا ميپ يو تبع يفرع يتيشمند مورد مطالعه او، اهميشه انديت در انديمشروع

  .خواهند شديز خود به خود برآورده ن ين اهداف فرعيگفت ا

  مسألهطرح  -۲- ۱
در ميان متفکران معاصر اسالمي در دستگاه نظري و چارچوب فکري شهيد بهشتي مقوله آزادي همواره از 

اما تاکنون بحث آزادي به صورت عام وآزادي سياسي به طور اخص نه .باشداهميت فراواني برخوردار مي

اي که ارتباط دو سويه.فلت واقع شده استرد غتنها در آثار شهيد بهشتي بلکه عمدتاً در حوزه اسالمي مو

بهشتي ميان مقوله آزادي و لزوم مشارکت آزادانه مردم در امور مربوط به حکومت و سرنوشت ... ايت ا

  .نمايدنمايند در نهايت زمينه فراهم آمدن مشروعيت حکومت اسالمي راايجاد ميخويش برقرار مي

يشه سياسي شهيد بهشتي معطوف به کشف و فهم يک از اين رو تحقيق حاضر با تمرکز بر اند

ماعي و فهم قصد و نيت مولف هاي اجت ورزي است و حسب توجه جدي به مباحث زباني و زمينه انديشه

  .شود شود از دانش هرمنوتيک و به طور مشخص از هرمنوتيک روشي اسکينر استفاده مي گرفته ميکه پي



 

٣  

  اصليسوال  -۳- ۱
  ؟.شهيد بهشتي چگونه است سياسی نسبت معنايي مفاهيم آزادي ومشروعيت در انديشه 

  تحقيقفرضيه  -۴- ۱
  .در نظريه حکومت اسالمي شهيد بهشتي مشروعيت دولت مبتني بر آزادي است

  تحقيق انجامسابقه و ضرورت  -۵- ۱
کتب،مقاالت (مختلفهاي  يت اهللا بهشتي در زمينهآفراواني تحقيقات انجام شده در باب شهيد 

بايد عنوان گردد که تاکنون در باب شهيد بهشتي کاري به شکل  باشداما نسبتاً زياد مي )ها ومصاحبه

نکته مهم .تطبيق مفاهيم در آثار ايشان انجام نگرفته است واز اين لحاظ اين رساله منحصربه فرد است

ن کمتر کاري در ارتباط با شهيد دهد اين است که تاکنوديگري که ضرورت اين تحقيق را نشان مي

  .بهشتي با توجه به آثار اصلي ايشان انجام گرفته است

  موضوعبررسي ادبيات  - ۶- ۱
اهم کارهايي که تاکنون در ارتباط با شهيد بهشتي البته همچنان که عنوان گرديد کمتر با عنايت به 

  :تأليفات ايشان انجام گرفته است عبارتند از

 نوشته غالمعلي رجاييسيره شهيد دکتر بهشتي  •
  در اين کتاب همچنان که از عنوان آن پيداست، نگارنده بحث اساسي خويش را بر روي (

  خصوصيات و ويژگيهاي شخصيتي شهيد بهشتي متمرکز نموده است و چندان به انديشه شهيد
 ). پردازدبهشتي نمي

 
  

 هاي اجتماعي شهيد بهشتي نوشته صديقه قاسمي شناخت انديشه •
  اجتماعي –تاب به شکل مصاحبه تهيه شده است و در آن برخي از آرا و انديشه هاي سياسي اين ک(

  ).  شهيد بهشتي، از سوي مصاحبه شوندگان مورد بحث و بررسي قرار گرفته است
  

 کتاب اسالم ومقتضيات زمان نوشته صديقه قاسمي •
  پايان نامه کار شده است ترين آثاري که در باب انديشه هاي شهيد بهشتي در قالبيکي از جدي(

  تريندر اين اثر نگارنده تالش نموده است تا مهم.باشدو سپس به انتشار درآمده همين کتاب مي



 

٤  

  هاي شهيدباشند را در چارچوب انديشهموضوعاتي را که متفکران معاصر اسالمي با آن روبرو مي
  ).بهشتي مورد بحث قرار دهد

  
 هاجريکتاب بهشتي و انقالب نوشته مسيح م •

  اين اثر جايگاه و نقش شهيد بهشتي را در تحوالت منجر به انقالب و وقايع بعد از آن مورد بررسي(
  ). دهدقرار مي

  
 بحثپايان نامه حاضر با آثار مذکور اين است که  ترين تفاوتهاييکي از مهم •

  به صورت باشد که کمتر در آثار ايشاناساسي اين اثر مقوله آزادي از نگاه شهيد بهشتي مي
  اي در کنار ساير موضوعات بوده استمورد بحث قرار گرفته و همواره مقوله جداگانه     

  

  تحقيقاهداف  -۷- ۱
  :نمايد عبارتند ازي که محقق در اين رساله دنبال ميترين اهدافممه

  بيان و فهم مفهوم آزادي از نگاه شهيد بهشتي- ۱

  در انديشه ورزي سياسي شهيد بهشتيسياسي -فهم تاثير و تأثرات زمينه هاي اجتماعي- ۲

  توجه به متن آثار، به مثابه تجسم درگيري مؤلف در يک عمل ارتباطي قصد شده در يک ساختار- ۳

  اجتماعي - زباني

  نشان دادن اين امر که آزادي زمينه ساز مشروعيت است- ۴

  تحقيقروش  -۸- ۱
آنجا که موضوع تحقيق  و از. بديهي است که روش تحقيق در تناسب و براساس موضوع تحقيق باشد

ورزي است و عطوف به کشف و فهم يک سنت انديشهحاضر با تمرکز بر انديشه شناسي يک انديشمند، م

هاي اجتماعي و فهم و قصد و نيت مؤلف که پي گرفته ميتوجه جدي به مباحث زباني و زمينهحسب 

قصد ومنظور مؤلف تأکيد  شود از دانش هرمنوتيک و بطور مشخص از هرمنوتيک روشي اسکينر که بر

  .شوددارد استفاده مي
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  پژوهش سازماندهي - ۹- ۱
ترتيب . باشدگيري مياين تحقيق عالوه بر کليات طرح تحقيق، شامل چهار گفتار و يک نتيجه

که به  در فصل دوم: باشد بدين مفهوم کهيفصول آن، ضمن رعايت مالحظات روشي، اساساً تاريخي م

اشاره گذرا به مجادالت روش شناسي در دو رويکرد علي و تفسيري،  بحث روش شناسي پرداخته است؛

هاي دانش هرمنوتيک و تأکيد بر هرمنوتيک روشي بندياصالت هرمنوتيک در فهم آثار علوم انساني، دسته

  .گرايي اسکينر از سرفصل هايي است که در اين گفتار مالحظه خواهد شدو تمرکز بر هرمنوتيک قصد

مرحله اصلي زندگاني شهيد بهشتي تحت عنوان دوره تولد وقم، دوران  ۴شده است تا  تالش سوم در فصل

تبعيد به تهران، دوره حضور شهيد بهشتي در آلمان و سرانجام دوره بازگشت به ايران و تحوالت قبل و 

فراواني  آنچه در اين ميان از نگاه نگارنده اهميت. بعد از انقالب تا شهادت ايشان مورد بررسي قرار گيرد

  .باشدهاي قديمي حوزوي ميدارد، تالش در راستاي کسب و تحصيل علوم جديد در کنار درس

بحثي کلي در باب معناي آزادي، . تالش شده است موضوع اصلي مورد توجه قرار گيرد در فصل چهارم

آزادي،  هاي انسان شناختيمناقشات مفهومي، آزادي از نگاه شهيد بهشتي و تقسيم بندي آن، زمينه

  .باشدترين مباحث اين فصل ميامامت و آزادي و سرانجام سازوکارهاي آزادي سياسي از مهم

مباحثي همچون خاستگاه حکومت از نگاه شهيد بهشتي همچنين نسبت سنجي  و سرانجام در فصل پنجم

  .ميان دو مفهوم آزادي مشروعيت مورد بحث قرار گرفته است
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  روش شناسی -۲ فصل
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  مقدمه -۱- ۲
ــاز روش هرمنوت يد بهشــتيشــه شــهيدر فهــم اند ــينر، ياســک يک و چــارچوب نظــري ــک هرمنوت يعن ي

ــر دو روش ينقداســک.شــدقصدگرااســتفاده  ــار محــور« و»يمــتن محــور«نر ب  ي، و احتجاجــات و»يبافت

را  ياجتمـاع  ينـه هـا  يخ و زميت مولـف، در بسـتر تـار   يـ بر صـائب بـودن قـراردادن عامـل قصـد ون      يمبن

دو روش  يهاييا نارسـا يـ غلـط انـداز    يکـدها  ييعتـاً هـم شناسـا   يطب.م گرفـت يخـواه  ين گفتـار پـ  يدر ا

 ي، دو مطلـب اساســ ييک قصـدگرا يـ در هرمنوت ياساسـ  يمحورهــا يينر، و هـم شناسـا  يمـورد نقـد اسـک   

ــر آنهــا تک يد بهشــتيشــه شــهيق و خــوانش انديــخواهنــد بــود کــه در طــول تحق د خواهــد يــه و تاکيــب

  .     شد

  اهميت روش -۲- ۲

ا يشود که دانش ين فرض ميتسامح چن يسه مقوله روش،پژوهش و دانش، با اندک يدر نسبت سنج

گر اگر روش را مدخل ارتباط و نوع مواجهه يبه عبارت د. گر استيمستقل از دو قسم د يامعرفت، مولفه

- يپاسخ به مساله آغاز م يبرا يند جستجويا فرايم آنگاه پژوهش ييف نمايتعر) ا مسالهي(ده يمحقق با پد

ا يکه فارغ از انجام گرفتن  يافتن جستجو، محقق به حصول دانش نائل گردد؛ دانشيان يشودتا با فرض پا

- تقدم مولفه ين با فرض تلقيبنابرا.مستقل دارد يا نادرست بودن آن، وجوديز درست يونيقنگرفتن تحق

 ياصل يست که دعوايز نياغراق آم دانش،←پژوهش←روش←) دهيپد(مساله : مذکور به صورت يها

د دانش غلط، ياز تول يريتواند ضمن جلوگيکه م يم؛ انتخابيمحققان را معطوف به انتخاب روش بدان

شرفت ير و همزمان با پياخ يهاکم در سدهلذا دست.ت کنديا معتبر هدايمحقق را به علم ودانش درست 

معطوف به روش  ياديعلوم و مجادالت مربوطه تا حدود ز، منزلت يعيژه علوم طبي، بويطره علوم ماديو س

 يهاشناسان را به دستهن مجادالت ضمن آنکه انسانيا. خاص آنها در حصول به دانش درست بوده است

توان از يافته است که به طور مشخص ميز ين يم کرده، آشکارا صبغه فلسفيتقس يمتعدد و غالباً متعارض

ندگان يلذا هرچند نما. اد نمودي)يا انسانييعلوم روح( يوآلمان) يلسفه تحصلف( يسيانگل- يدو سنت فرانسو

ل حوزه يل، با تشکيمون، آگوست کنت و مخصوصا استوارت مياز جمله سن س يسيانگل-يسنت فرانسو
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 ينده سنت آلمانين نمايترنت به عنوان مهميلهلم ومخالف بودند اما در مقابل، از و يمستقل علوم انسان

نک به نظر خودش توانسته بود به اعتبار روح وذهن و با اتکاء به علم يکه ا يشود؛کسياد ميه ن دوريا

آنچه  يده ويبه عق. ان دهديپا يه واساس علوم انسانيپا يعنين مسأله حل نشده، يتربه مهم يروانشناس

ت يبلکه صرفا نحوه درک آنها از واقع يسازد نه فرق موضوعيز ميگر متمايکدين دو دسته از علوم را از يا

  :واحد است

ل يبه دل) يانسان( يکه امور مربوط به علوم روحيدهند در حاليم تن ميش مستقيعت به آزمايامور طب«

شوند در ضمن تجربه يجه ميمعطوف به هدف نت ياراد يتيکه خود از فعال ييهامناسباتشان با ارزش

  ).۵۷- ۶۷: ۱۳۷۲فروند، (» .شونديدرک م يزندگ

موثر اما  يهاتي، ضمن اشاره واذعان به فعاليمربوط به علوم انسان يهاهين فروند در کتاب نظريژول

زن مورخ بزرگ ياند،گوستاودرونقش داشته يت مستقل علوم انسانيس هويکه در تاس يشمندانيمتفرقه اند

، موضوع ياحث روش شناست مبيداند که به جهت اهميم ين کسيرا نخست) ۱۸۰۸- ۱۸۸۱( يآلمان

ز قائل يبا تما يو.خ بکار بستيم در تاريل را به طور مستقيتأو يعنييسرنوشت ساز در حوزه علوم انسان

. قرار داد) verstehen(را در برابر روش تفهم ) erklarin(ن ييخ،روش تبيعت و تاريان طبيشدن م

 يخود درباره علوم انسان يه کلينظر ياديو بن يآنرا از سرگرفت و مولفه اساس يلتايکه بعداً د يزيتم

و منظم دو گروه  يص منطقيز و تشخيدر تم يشناختن ضابطه روشيترساخت ودر حال حاضر مناسب

  .)۲۴- ۳۲: ۱۳۷۷پالمر،(ياست و علوم انسان يعيعلوم طب

موده ن ي، مذهبياسيشمند سيک انديشه و آثار ياند يز که خود را موظف به بررسيق حاضر نيهذا تحقيعل

از دانش  ياز چارچوب خاص يرد؛ اما به جهت روشيگيقرار م يالواقع در حوزه علوم انسانياست، ف

نر استفاده و متابعت ين اسکيکوئنت يمؤلف محور، و چارچوب نظر يک روشيهرمنوت يعنيک يهرمنوت

به عنوان تر آن خاص يک و چارچوبهايمختصر با مباحث هرمنوت يين جا آشنايخواهد نمود که در هم

  .نر ضرورتا از نظر خواهد گذشتياسک يمتدولوژ يمدخل معرف
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  خچه و تحوالتيتار:کيهرمنوت -۳- ۲
مشتق  hermeneueinنيويو هرمن hermeniaاينيهرم يونانييو فعل ياز صورت اسم hermeneuticsکلمه 

ام آور و يپ ين واژگان به خدايه ايماشود و چون بنيل کردن ترجمه ميل و تأويشده و عموما به تأو

ون، متضمن آشکارکردن، شرح دادن ينيشود هرميمعطوف م hermesهرمس  يعنيونان باستان ييرياساط

  .و عمل به فهم درآوردن است

: ۱۳۷۷پالمر،(شوند يف ميتعر يزمان يک که اساساً درچارچوبهايعلم هرمنوت ييمعنا يهااگر از تفاوت

ک،مدرن و يکالس يعني ن دانش،يا يهايدر دسته بندصرف نظر کرده و فقط به سه قالب مطرح ) ۴۱- ۵۴

و » يروش شناخت«د پالمر، در دو سنت يمعاصر،حسب تأک يکيم آنگاه تفکر هرمنوتيمعاصر بسنده کن

ن دو اضافه يرا بر ا يک انتقاديز هرمنوتين يو البته برخ) ۵۵: ۱۳۷۷پالمر،(ک هستند يقابل تفک» يفلسف«

گنجد اما اجماالً ين مقال نمير در ايدو دسته اخ يريگيالبته هر چند پ). ۳۱: ۱۳۸۱ي ،منوچهر(کنند  يم

 يدارشناسيح پدينرو، توضيخود فهم توجه داشته و از ا يشناس يبه هست ياست اگر سنت فلسف يگفتن

 يد بر فرض توان ارتباطيبا تأک يک انتقاديشود، در هرمنوتياو مهم م يوجود داشتن خود انسان برا

ان آنها يجاد تفاهم ميز ايت نامطلوب روابط افراد، و نيوضع يشناسبين دانش در آسياز ا انسان، ينيشيپ

  .تحت سلطه است يهاانسان ييو رها يشتر معطوف به آزادينرو بيشود؛از اياستفاده م

موسوم شده است،طرفداران  يلتاير ماخر و ديشال يکه به سنت روش شناخت يک روشيدر بحث هرمنوت

مستقل باشد و به  يعياز نوع خود را داراست که بتواند از علوم طب يتي، تماميآن معتقدند علوم انسان

عمل کنند، بلکه در  يعيمتداول در علوم طب يمتدها يد بر مبناينبا ين جهت اصحاب علوم انسانيهم

نند که يبيرا م يام عام اصول روش شناختن و بهره مند از نظياديک آن دانش مضبوط بنيعلم هرمنوت

به عنوان  يلو بتيلذا عالوه بر ام). ۹۰- ۹۱: ۱۳۷۸خته گران،ير(رد يقرار بگ يعلوم انسان يتمام يبتواند مبنا

ن دسته از اصحاب يز در زمره همينر نين اسکياست که کوئنت ي،گفتنيلتاينده برجسته سنت دينما

ک به مثابه روش قائل است و ي، به هرمنوتيموضوعات علوم انسان يک قرار دارد که در فهم معانيهرمنوت

ت يبه قصد ون ياجتماع يهانهيو زم يخيط تارينکه نامبرده عالوه بر شرايرد و حسب ايگيآنرا بکار م
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ن عنوان ، بدان يمعروف است که تحت هم» ک قصد گرايهرمنوت«دارد روش او به  يمؤلف، توجه خاص

  .م پرداختيخواه

  ک قصد گرايتهرمنو -۴- ۲
از دانش  ينر تالش نموده است در فهم آثار انسانيد اسکيذکر گرد يک روشيهمچنانکه در مبحث هرمنوت

ط يو شرا يزندگ يک اثر، ضمن توجه به زبان، فضاييفهم معنا يبرا يو. ديک استفاده نمايهرمنوت

 يک روشيهرمنوت«چارچوب ت مؤلف دارد به طور مشخص در يکه بر قصدون يد و اصراري، و با تاکيخيتار

 يا مفهوم، ضروريک اثر ييو فهم معنا ييکه در طلب رمزگشا يشود؛روشيم يمعرف» مؤلف محورقصد گرا

شه يو ملموس در اند ينيخود و هم مخصوصاً بطور ع ينر هم در مباحث روش شناسياست که اسک

نر را در دو يفات اسکياالت و تألتوان مجموعه مقيرسد مين اساس به نظر ميبر ا.رديگيبه کار م ياسيس

  .ياسيس يشه شناسيدر اند يو ينمود ملموس روش شناس -۲يبخش روش شناس-۱بخش خالصه نمود

ن مقاالت يتر، مهم)Tully,1988(» نر و منتقدانش يمعنا و بافتار؛اسک«با عنوان  يدر کتاب ١يمز توليج

ن نقدها را ينر به ايتاً پاسخ اسکيوارده، و نها ياساس ياز نقد ها يز برخيو ن ينه روش شناسينر در زمياسک

است که در پرتو آن،  ينر ارائه روشيشود هدف اسکين کتاب مشخص ميبا مرور ا.نموده است يگردآور

  .ک اثر مقدور گردديه مناسب در فهم ياتخاذ رو

مستند  يررسق نقد و بيمسأله شروع کرده و سپس از طر يريگين اثر، بحثش را از مرحله شکلدر ا يو

را به چارچوب روش مورد نظر خود رهنمون  ي، خواننده و هر محققيو بافتارمحور يدو روش متن محور

فات اوست که ين تألياز مهمتر ٢»نينو ياسيشه سياند يادهايبن«با عنوان يو يکتاب دو جلد. کنديم

ن اثربه لحاظ روش يا ينموده است که نکته اصل يدو دوره رنسانس و رفرم را بررس ياسيشه سيدرآن، اند

شه را ياند ياست و لذا بررس يخيتار يهاينهبا فهم زم ياسيس يشه شناسيوند مباحث اندي، پيشناس

خالق و مؤلف اثربا مسائل و  يهاها و پاسخنسبت پرسش يو. دانديآن نم يخيتار يهانهيمنفک از فهم زم

                                                
1 James Tolly 
2 The foundation of modern political toughi,Vol 2.s,Cambridge,Cambridge university Press,1978. 
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مسأله و اثر،  ينر معناياز نظر اسک. نديبيگفتار م- کنش يرا نوع يخيط تاريو شرا يمشکالت تجربه زندگ

ست و لذا بدون توجه به زبان خاص ين يخيط تاريک شرايافته و مندرج در يت تجسم يجز قصد و ن يزيچ

ک ييبررس يکه ويزمان ينمود؛ حت يشمندان را بررسيشه انديتوان انديمربوطه نم يآن دوره و بازساز

آنرا در  يمفهوم، بلکه تحول مفهوم يستيدهد نه به چيرا در دستور کار خود قرار م - يزادآ يعني- مفهوم

قبل از  يآزاد«ن رو است که کتاب ياز هم. کنديو معنا و قابل فهم م ي، بررسيخيک تجربه تاري

 يداخل يهادر دوران جنگ ينحوه تحول مفهوم آزاد يالواقع معطوف به بررسيف يو ١»سميبراليل

  .سم شده استيبراليانگلستان در قرن هفدهم تا دوران مدرن ول

ست؛ اوالً هم ين ينامه، تصادف يمعرف ياني، در بخش پاياوليکتاب ماک يعنينر يشک ذکر اثر مهم اسکيب

اً در ياست؛ ثان يشه شناسيان نامه به طور مشخص اندين پايق ايو هم موضوع تحق ياوليموضوع کتاب ماک

ت اصول روش يرعا ينماينه تمامتواند آيم ياوليشمند، کتاب ماکيک انديياسيشه سيدو فهم ان يبررس

- يداري، ناپاياسيس يها، التهابي، مجادالت فکريخيتار يهانر باشد و ثالثاً موقفيمورد نظر اسک يشناس

- يب يد بهشتيوشه ياوليماک يخيتجربه تار يمسائل اساس يو به طور کل يرونيب ي، فشارهايداخل يها

متفاوت باشند، به جهت  يخين دو برش تاريا يم، مجادالت و پرسشهاياگر مفاه يستند و حتيشباهت ن

کاهد و البته ينم يار، و وحدت اصول بازسازيت وحدت معيرعا يهااز ارزش يزي، چيمباحث روش شناس

  :ن مدعاستيد اينر مؤيسخن اسک

غبار  يرا از البال يد مشکالتي، باياوليم ماکيو تعاله ها يفهم نظر ين خواهد بود که براياستدالل من ا«

خود در باب فلسفه  يهار نوشتهيار و گفتارها وسايم که او به وضوح در دو کتاب شهريزمان باز و آشکار کن

م الزم است يبرس يدگاهين دينکه به چنيا يو اما برا. ده استيديشتن را با آنها روبرو مي، خوياسيس

ونان و روم و يفلسفه  يط فکريمح يعنيم؛ يکن ينيف شده بازآفريآثار در آن تصنن يرا که ا يطيمح

ل سده يا در اوايتاليا يشهرها-در دولت يزندگ ياسيط سين محيفلسفه رنسانس و همچن

  .)۱۰، ۱۳۸۰نر،ياسک(»شانزدهم

                                                
1Quentin skinner,liberty before liberalism,Cambridge,Cambridge university press,1988. 
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 ينماو هم راه يو يشناسيه چارچوب روشبه وضوح هم نما» ياوليماک«نر در مقدمه يان اسکين بيا

ن اساس به يابر .باشديد ميو قابل فهم کردن آن مورد تاک ياسيشه سياست که در اند ينياديخطوط بن

از  يبخش ينينر، با اصول بازآفرياسک يت روش شناسيک و رعاياز دانش هرمنوت يرسد بهره مندينظر م

د يشه يعنيق يتحقن يشمند مسلمان مورد نظر اياند ياسيس يشه ورزيران و فهم انديخ معاصر ايتار

  .باشد  يدر تناسب قابل قبول يبهشت

  يمتعارف روش شناس ينر و نقدچارچوبهاياسک -۵- ۲
 يينر مورد توجه خواهد بود اساساً به شناساين فراز از تالش اسکيکه از ا يمقدمتاً قابل ذکر است، بهره ا

شود که در يمعطوف مشمند يک انديشه يغلط انداز در خوانش اند ينه ها و کد هايادها، زميبن يبرخ

 يارييد بهشتيشه شهياتفاق افتاده در قرائت اندهاي ي کژتابيبرخ ييز، ما را در شناسايق نين تحقيطول ا

، ياعم از اثر ادب-ک اثر استيفهم  يده که در پينر هر مورخ اين مفهوم که از نظر اسکيخواهد کرد؛ بد

سنده يگرفتن دو پرسش باشد؛ اوالً نو يه اساساش معطوف بد توجهيبا- رهيو غ ي، مذهبي، اخالقياسيس

دا کند و يسنده اثر را پينو يپرسش اساس،گريا به عبارت ديپاسخ بدهد و  يقصد داشته است به چه سؤال

  را اتخاذ کند که به فهم آن اثر برسد؟ يه و روش مناسبيچه رو) دهيمورخ ا(اً خوانندهيثان

ن باور است يبر ا -شوديز محسوب مين يو يان روش شناسيالواقع بن يکه ف- رامون سؤال دومينر پياسک

ودر حال ١»متعارف«ا روش هرچند متفاوت امايک، دو پاسخ يکه در چارچوب روش و دانش هرمنوت

ها در حال رونق باشد يدهن ايمورخ يد اتخاذ آن از سويکه شا ين روشيباشد؛ اوليگسترش، مطرح م

د يفهم متن تاک يهرگونه تالش برا 3»ييچارچوب نها«عنابخش و فراهم کننده اثربه عنوان م 2»بافتار«بر

گر که اقتباس و يدر روش د. ميکنياد مي4»خوانش بافتارمحور يروش شناس«شود که ما از آن به يم

خود  يمعنا يد رمزگشايخود متن،به عنوان تنها کل يتر است بر استقالل و بسندگيرش آن عموميپذ

                                                
1 -usual 
2 -context 
3 –ultimate framework 
4 –methodology of contextual reading 
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 ين روش، هر گونه تالش برايدر ا. معروف است ۱»خوانش متن محور يروش شناس«که به شود يد ميتاک

خ يمعنا و فهم تار«نر در مقاله يلذا اسک.شوديثمر دانسته و کنار گذاشته م يرا ب ۲»يبافتارکل« ينيبازآفر

کند در يد مين دو روش متداول، متمرکز شده و تأکيان عدم تکافو ايو ب يشناسبيبر آس ،۳»ده هايا

باشند و  يمناسب يا حتيله درست ويتواند وسين دو روش، نميک از ايچيک اثر، هيحصول فهم درست 

دن يفهميکه برا يطيکند هر دو روش مذکور در اتخاذ فروض و شرايح ميلذا قاطعانه و بدون مماشات تصر

ن دو يک از ايرش هر يذن پياند و بنابرامرتکب شده ياند اشتباهات فلسفدانسته يضرور ۴»اظهارات«

 يهايسردرگم« يکسريها، با دهيخ ايدر تار يات جاريجه ختم شده است که ادبين نتيروش، به ا

  .غلط توأم شود يتجرب يو ادعاها ۵»يمفهوم

 ياست که از اشتباهات مابق يافت قابل اقتباسيره يدو روش مذکور، در پ يب شناسينر در پرتو آسياسک

از نقطه نظر  يمندها، ضمن بهرهدهيخ ايافت، در خدمت به پژوهش تارين رهيمبرا باشد و لذا معتقد است ا

 .تر خواهد بودبخشتيمطبوع و رضا يليخاص خود، بد يفلسف

  خوانش متن محور يروش شناس يبررس - ۵-۱- ۲
ن يز با اياستفسار متن از خود ون يمتن در شکل ده ييخودکفا ين روش با ادعايهمچنانکه گفته شد ا

را پوشش داده است، به زعم  ين موضوعات فلسفيترو گسترده يمطالعات يهان حوزهيشتريفرض که ب

فروض  يز با خود به همراه داشته است؛ لذا ويها را نيها وآشفتگين سردرگميشترينر بالتبع بياسک

به  ۶»يعناصر فرازمان«يک که متضمن و محتويالسک يا ادبيين روش را در مطالعه آثار فلسفين اياديبن

. رديگيهستند را نشانه م ۹»عام يکاربرد«با ۸»)يازل(يخيفراتار يحکمت«يو حت ۷»عام يهادهيا«شکل

                                                
1 –methodology of text reading 
2–total context 
3–Quentin skinner,meaning and understanding in the history of ideas,meaning and context.P,p29-67 
4-utterances 
5–conceptual muddles 
6timeless wisdom 
7 –universal ideas 
8–dataless wisdom 
9–universal application 
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، فارغ از يو ۱»مجدد يابيارز«د الجرم، يرا اتخاذ نما ين نگاهيده، چنيمورخ ا ين مفهوم که وقتيبد

شود تا ياثر م يمکان - يفرازمان يهابه تالش مستمر و متمرکز بر پرسش معطوف - يخيتار ينيبازآفر

  .را ارائه کند ياسيات سيات موجود از جمله واقعيشنهادات و مقاصد عام درباره واقعيپ

خارج از متن  يچ موضوعيمتن است و ه يد معنايکنند متن،کلياستدالل م يمحورقائالن به خوانش متن

هم  يرونيمتن را شکل دهد و لذا دخالت دادن اطالعات ب يياز ساختار معنا يبخش يتواند حتينم

 يافتنينات مؤلف، دستيها و نزهينکه انگيتواند اصالت متن را خدشه دارسازد ضمن ايخطاست و هم م

خود، » يگفتار - کنش«کردينر با روياما در عوض اسک.هوده استينه بين زميهستند و هرگونه تالش درا

ک دانسته و لذا همچنانکه در صفحات قبل به يفهم متون کالس يرا شرط ضرور يفتار اجتماعشناخت با

 يو تجربه زندگ يخيط تاريشمند در بستر شرايشه اندياند ينياشاره شد،بر بازآفر ياوليمقدمه کتاب ماک

  .کنديد ميتأک

و  يفرازمان يهاعناصر و مؤلفهمکان، متضمن افکار زمان و  يشه را در ظرفهاياند ينيرش بازآفرينر پذياسک

ز از ياما متن محوران ن.داندياند برابر ممحور گفتهن به روش متنيکردن هرآنچه را که قائلبالتبع با پاک

د يمحقق تأک ۲»نيشيتصورات پ«ا يفرضها شيعام، بر پ يهاک و در دفاع از اصالت مؤلفهيهرمنوت يمنظر

واژگان ثابت  يمطلوب برخ يريمختلف، با بکارگ يفکر يارهاخ جستيکنند که تاريداشته واستدالل م

ن است که هر يانگر اين بيشوند و ايهستند مشخص م ۳»يشباهت خانوادگ« يکه دارا يزيم متمايومفاه

لذا ما به .اندبوده يشگيق هميدر باب عال ۴»داريپا يسؤاالت«مالحظه يک در پيسندگان کالسيک از نوي

ک يم؛ مخصوصاً در ياز داريشواهد و قرائن اثر ن يخانوادگ يهااز شباهت يحداقل بعض ينيشيدرک پ
                                                

1-recover 
2–preconceptions 
3–familyresemblance 
4–abiding questions 
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 ينکه نداند در پيش فرضها و ايک محقق، بدون پيرممکن است که ين غيرآشنا، ايگانه و غيفرهنگ ب

نر مسئله غامض ياما اسک.ک نائل گردديک اثر کالسيرا دارد به فهم  يزيافتن چه چيست وانتظار يچ

کشد که در آن، يش ميمحقق را پ يدستگاه ذهن ين کنندگييمسلم دانستن عامل تع يعنيروانشناسان 

که يم و هنگاميشويات سوق داده مير مشخص به ادراک جزئيک مسيمان در يق تجربه گذشتهما از طر

در  يلذا حت.باشد يرخاص ميک مسيادراک در  يايند، مهين قالب و چارچوب ارجاع موجود است، فرايا

م، يسازمان ده يريناپذها را به طور اجتنابفرضشين الگوها و پيمنحصر به خود که ما ا يليخک فرض ي

يم جهت ميکنيا درک ميم و يکنيکه ما فکر م ين ومحتومياست ادراک و تفکرمان به عمل مع يهيبد

برحسب آشنا  م ناآشنا رايتوانيم و فقط ميکن يدن، طبقه بنديد به منظور فهمين اساس ما بايبرا.ابندي

نست که انتظار و يمان ايخيبسط فهم تار يدر تالش ما برا يشگين خطر هميم؛ بنابرايکن يطبقه بند

ن کننده در ييد گفته و انجام داد باشد، خود به خود عامل تعيک نفر حتماً وبايتوقع ما درباره آنچه که 

ه ممکن است واقعاً آن کارها را انجام ک ييزهايبر گفتن و انجام دادن چ ي، مبن 1»عامل«فهم ما نسبت به

  .قادر به انجام آنها نبوده است يا حتينداده و 

اد ي2»ينيشيپ يمهايتذکارپارادا«به  ينيشير تصورات پيزناپذيج گرين آثار و نتاينکه از اينر ضمن اياسک

را در روش متن  3»يخيتار يسخره ها«سقوط به انواع  يشگيک،خطر هميکند در فهم آثار کالس يم

الواقع انتساب قول ناگفته و  يکه ف–ن انحرافات ير دانسته و از پرده برداشتن از اياجتناب ناپذ يمحور

  .ن قرار استيکند که اجماالً از اياد مي4»يافسانه شناس«به - است يعمل ناکرده به کس

  نيدکتر يافسانه شناس - ۱- ۵-۱- ۲
جه يدهد که ذهن مورخ، در نتيرخ م ياد کرده، هنگامين افسانه ياترينر از آن به پاين افسانه که اسکيا

شود يسوق داده م يک دارد به سمتيسنده کالسيکه از نو يو انتظار و توقع ينيشير قرارگرفتن پيتحت تاث

                                                
1 -ajent 
2–the notion of priority paradiyms 
3-historical absurdity 
4-mythology 
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افت کند؛ و لذا يفهم ودر يک از موضوعات مورد بحث ويرا از هر  يهانيا دکترين يکه صراحتاً دکتر

ن ين، خطر اول ايک دکتريک به يه پرداز کالسينظر يا کامالً ضمنيمتفرقه اظهارات  يوارونه شدن بعض

خ يو تار يفکر يوگرافيدر ب يعنييخيجاد دو گونه مشخص سخره تاريتواند در قالب ايافسانه است که م

  .ها نشان داده شونديدها يواقع

ک متفکر و يکند که در آن ممکن است ياد مي يوگرافيژه بي، به عنوان خطر و1»ف محضيتحر«نر ازياسک

ن منظور، تصور و يچن يشود که اساساً و يده، کشف و معرفيک نگاه و عقيسنده به عنوان دارنده ينو

خود، به » دفاع از صلح«از کتاب يوس در فرازيليمثالً مارس. ح نداشته استيان و توضيرا در ب ييمعنا

مردم  ينياس با نقش تقنيک حاکم در قييياجرااست ارسطو در خصوص نقش يرات کتاب سيتقر يبعض

وس يلين عبارت مارسيبه ا يد وقتين جدين و مفسريازشارح يکيکند، و حال يت اشاره ميتحت حاکم

- يم يک قوا، کشف و معرفيک نهادمند نظر وعمل و تفکين تفکيبه دکتر يرا به عنوان آشنا يرسد، ويم

، حداقل دو قرن پس از يخيک کش و قوس تاريتواند در يمن ين دکتري، ايکه به طور واقعيکند در حال

انقالب  يعنيخاص  يخيک بستر تاريکه به طور مشخص در  يمفهوم. وس مطرح شده باشديليمرگ مارس

  .شودياعالم م ين آزاديط تأمياز شرا يکيکا، به عنوان يآمر

مدلل کردن  يبرا يخيمتعدد تارنر، استناد به شواهد ياسک يهايژگياز و يکينجا قابل ذکر است يدر هم

ن ين، عالوه بر مورد فوق الذکر، به افسانه انتساب دکتريباشد لذا در خصوص افسانه دکتريخود م يادعاها

به  ين قرارداد اجتماعيانگلستان به سر ادوارد کوک، و افسانه انتساب دکتر 2»قانون مشترک«امکان الغاء

به جان الک و  ياسين اعتماد سيت و دکتريبر رضا يمبتن چارد هوکر و افسانه انتساب سنت حکومتير

  .کندينگتون استناد ميمز هريک قوا به جين تفکيز به افسانه دکترين

سندگان يداند که اگر نويم يو ضرور يادين سؤال بنيطرح ا يبرا ينر شواهد مذکور را فرصتياسک

اند، ان آنها ناکام ماندهيخودشان در اظهار و باند چرا را داشته يشفاف يهانين دکتريچن يک دعويکالس

                                                
1- sheer anachronism 
2 –common low 
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 يحيها و اشارات تلوحدس يها اجازه دارند مقصود و منظور آنها را از رودهين ايکه مورخيبطور

ن اساس يبر ا.کرده و نشان دهند يها بازسازدهيخ ايتر از تارار متفاوتيبس يقينگونه مهلک ودر طريمبهم،ا

- نيدکتر١»ينمونه آرمان«استخراج  يرا تالش برا ييهاينگاريخن تاريچننر وجه مشخصه انحراف ياسک

ق، به سرعت ين مورد تحقين است که دکتريا يافتين رهيداند و لذا خطر چنين دست مياز ا ييها

سم و يک ارگانيبمانند و به مثابه  يها جاودان باقشهيخ انديل شده و در تاريتبد 2»تيک ماهيتجسم «به

- ها که محصول اجتنابنين دکتريابد و لذا تجسم ايح و بسط يف، تشري،توصيزمان يريپذ ک انطباقيدر 

- يح مينر تصريالبته اسک. ها را به دنبال دارددهيخ ايو سخره تار ييمعنا ياست، ب يمحورر روش متنيناپذ

 يعنيمتن  يرونيب يها، جز به خاطر توجه و تمرکز صرف بر متن و لحاظ نکردن مؤلفهين فهميکند چن

از افسانه  يناش يخيو سخره تار ييمعناين بيلذا اول.ستيت مؤلف نيو قصد ون يخيتار - يط اجتماعيشرا

ده گفته است واقعا در آن يک ايا آنچه مورخ درباره يان شود که آين پرسش نمايتواند در پرتو اين ميدکتر

  است که در اثر مؤلف وجود دارد؟ ين همانين واقعاً ايا ايافته وآيزمان ظهور 

 ييهان است بربسط بخشيدکتر يخ واقعين که خاص تارياز افسانه دکتر يناش يخين سخره تارياما دوم

 يک استانداردهاياز  يستيبا ياسيو س يه اخالقينکه نظريان اينر با بياسک.شوديده متمرکز مياز خود ا

ن يا يبرخوردار باشند در روش متن محور 3»مرسوم يهااستاندارد« يکسريا حداقل از يو  يدرون يقيحق

زان منعکس کردن مشخصه و يآنان صرفاً براساس م يهاهيسندگان و نظريافتد که نويانحراف اتفاق م

ت يز به خاطر به رسميمعاصران آنها ن يشوند وحتين ميا تحسيد، سرزنش يو اهداف جد ياوصاف زندگ

را گواه قابل  ياوليماک ياسينر گونه مواجهه باآثار سياسک .نخواهند ماندب ينصيا نشناختن آنها بيشناختن 

ن جز به خاطر يم وايياعالم نما ينير ديو غ ير اخالقيدرنگ غيرا ب ياوليس ماکيداند که تدريم يتوجه

را  يخيق و پژوهش تارين کل تحقيست که دکتريرفته شده نيم پذيو پارادا ياسيو س يت تفکر اخالقيماه

الواقع بن  يبه خدمت گرفتن گذشته است ف يبرا يم مناسبيم ما پارادايا پاراداينکه آيکند؛ اين مييتع

ها، نين شکل از افسانه دکتريگر ايبه عبارت د. گردديم يتلق يخيهر کاوش تار يبرا يزيرت انگيبست ح

                                                
1 ideal type 
2 -histatized into an entity 
3 -traditional standards 
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ستند و موضوعات آنها رش هياست که مورد پذ ييهانيا دکتريک يه پردازان کالسينظر يريمستلزم بکارگ

  .شونديص داده ميمناسب تشخ

  انسجام يافسانه شناس - ۲- ۵-۱- ۲
ها به نيک در دکتريسندگان کالسي، متبحرپنداشتن نويخيتار يهاسلوک پژوهش ياديبن ياگر الگو

ن، به يآسان خواهد بود که مورخ يشان در هر موضوع باشد آنگاه به صورت خطرناکزهيعنوان وجه مم

بدهند که ممکن است فاقد  يک از متون، به آنها انسجاميا عرضه کردن هر يافت يدر درفه يک وظيعنوان 

  .آن باشند

فه ين وظيد وجود دارد ايهابز شک و ترد ياسيفلسفه س ين موضوعات اصليشترين اساس اگر درباره بيبر ا

ابد که بحث يتا دراتان را خوانده ين بار لوين او، چنديدکتر يکشف انسجام درون ياست که برا 1»شارح«

 ياسيفه شارح، در انسجام و نظام مند کردن آثار سين احساس وظيهم. بر فرض انسجام بوده است يو

ا يف شارح ياز وظا يکييياز افسانه انسجام است؛ گو يگريان آثار پراکنده آنها گونه ديوم و هردر از ميه

سندگان يش به تفکر نويشاپيه، پيرون يجه ايمنسجم است که در نت يها در شکلدهياندن ايمفسر،نما

نائل نشده  ين درکيبه چن يا حتين نبوده و يدهد که ممکن است آنها هرگز چنيم يک انسجاميکالس

 يل ميخ انتزاعات تبديها بلکه به تاردهيخ ايشود، نه تارين نوشته ميچننيکه ا يخين تاريبنابرا. باشند

  .شود

توان يفقط م يکند که به قول ويو جهت اشاره م يبه دو سون افسانه انسجام، ينر در بسط اياسک

اما نه - زيرت انگيح ينکه تصوريا يکي: شونديده مينام يکيزي، دو باور متاف ۲»ن حالتيزتريرآميتحق«در

که خود  يتيمت تنزل مضمون قصد ونيوجود دارد که ممکن است شارح و مفسر، ولو به ق -ير واقعيغ

يي از کل اثر که مخل مت تنزل بخشهايبه ق يانسجام آن داشته وحتسنده ممکن است در ينو

 يمثالً اکنون در مورد الک معروف است که و.تر اقدام کنديام با انسجام عاليک پيانسجامند،به استخراج 

                                                
1 –exegete 
2 -in the pejorative sence 
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به مثابه  يف شود که آراء وين و تعريتدو يااش به گونهياسيو س يمتقدم اخالق يعالقمند بود آثار فکر

ه پرداز يک نظريبتوان برآن برچسب  يان کند که به آسانيمسلط و برجسته را نما يتير، موقعکيک پي

متأخر ودر  يهانها نگاهيکند که ايقت توجه نمين حقياز الک به ا ين فهميچن.برال زده شوديل ياسيس

گر،الک در يبه عبارت د.استاش انکار کردهيسالگيآنها را در سن س يالک است و و يسن پنجاه سالگ

- يکه افسانه انسجام ازآن برم يکيزيگر باور متافيد). tully,1988(ستيهنوز آن الک معروف ن يسالگيس

نست که مؤلف نه بطور قاطع بلکه ممکن است از شارح و مفسر انتظار داشته باشد جهت کشف و يزد ايخ

ن حدود يرا معطوف به هم ينر پرسش واقعيش بگذارد اما اسکياز انسجام را به نما ياثر،حدود يمعرف

ها ا تقابليدر متن وجود دارند  يبوده که بطور واقع يآشکار يا آنها حدومرزهايداندکه آياثر م يهاتقابل

متن و  ي، پرسش از ناسازگاريت مشکوکين وضعينر در چنيهستند؟ لذا اسک يقيحق ييهاو تناقض

ن حال يدر ع يو.د به آن پرداخته شونديداند که با يم ياصل يمحاسبه تناقضات را پرسشها يچگونگ

افتن يرييتواند در تغيک اثر که ميوجود دارد که تناقضات و انشعابات  يکند شواهد و قرائتيم يادآوري

 يلذا و.کنار گذاشته شده اند يستميمسلط قرن ب يليک اقتدار خيله يرد بوسيتفکر مؤلف مفروض قرار گ

  :ديگو يرت زده ميو مارکس،ح ياوليباآثار ماک ينشيرد گزبا شاهد گرفتن گونه برخو

- نين دکتريتربيب و غرياز عج يکيها تعمداً دهيخ ايدر تار ياز اعمال جار ياريد که بسيآين برميچن«

  ).tully,1988(»د تناقضات را حل کنديبا يکيکند که يق ميک را تصديباور اسکوالست يها

، »ناخودآگاه - رياجتناب ناپذ« ياهستند که به گونه يفاتياز جمله تحرالذکر رسد موارد فوقيبه نظر م

خورد که آگاهانه و صراحتاً از حل يهم برم ينر به موارديباشند، اما اسکيبرافسانه انسجام مترتب م

» ن خطوطيدر ب«ت اربابان قلم،يشود از جمله در دوران خفقان و آزار و اذيتناقضات موجود در اثر، دفاع م

- قتيظاهراً حق يهادگاهيشود و لذا اگر ديل ميک ضرورت تبديارتدوکس، به  يهادگاهيپنهان کردن د

م که تقابل ين شويسندگان توانا، به صورت متناقض آشکار شود ما ممکن است معقوالنه ظنيپوش نو

اما . وده استنم يرک خود طراحيخوانندگان قابل اعتماد و ز يبرا يمشهود، تعمداً به عنوان عالمت رمز

داند که يم يايداً ناموجهن شديشيه رفع تناقض را، بر دو فرض پين رويدر دفاع از ا ينر مشکل اصلياسک

 يکردن نسخه اصلير مستدل واژگونرش را از فرض غياست؛ اوالً پژوهش، کل خط س يدفاع بر آن مبتن
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. شوديقتاًمستدل منفک ميحق يينقدگراراً از ين خطوط، تقدير برآمده از قرائت بياًهر تفسيد ثانيجويم

ن خطوط، با نادان بودن افراد برابر يغام در بيدن پيدر د ينست که ناکامين ادعا ايج معناشناسانه اينتا

نکه چه ين موارد، ايافزون بر ا.قابل اعتماد، باهوش و متفکر يايدن؛ عبارتست از خوانندهاست و بالعکس، د

است که  يره، موارديمؤلف و غ يباکيز مشکل بيم و نيخطوط را متوقف کنن يدن ايد يهنگام تالش برا

ن افسانه را به ندرت مشمول گزارشات ينوشته شده در چارچوب ا يهايخکند تا تارينر را مجاب مياسک

 .انديقتاً در گذشته بودهبداند که حق يناب در باب تفکرات يخيتار

  يمقدم ساز يافسانه شناس - ۳- ۵-۱- ۲
به - خاص متون يها به خاطر حال و هوادهين ايشدند که مورخيت مشتق مين واقعياز ا يدو افسانه قبل

ق ين باور است که ما همچنان از طرينر بر ايابند اما اسکييم يخاص يسمت و سو - ريگونه اجتناب ناپذ

آنها  يخير تاريم که طرق تفسيامواجه يشتريب يمتقدم، باخلق استداللها يمهايهمان عامل تذکار پارادا

ما از  يک براياز موضوعات متون کالس يافسانه منحرف شود؛ از جمله ممکن است بعض يتواند به سويم

 يليکه خ يايل آن کند به گونهه و تحلير تجزيده خود را درگيبرخوردار شود که مورخ ا يتيچنان اهم

 يژگيبطور خالصه و. را معطوف و مسبوق به آنها کند يخيا عمل تاريک اثر ييعالقمند شود مقصود و معنا

ن موضوع يت امروزيک،با معنا و اهميسنده کالسيمورد نظر نو يق نامناسب محتوايش انداختن، تلفيبارز پ

 يمدع -موجه و مجاز يو به وجه - ق معنا کردنيکه مفسر از طر ياباشد به گونهياز نظر شارح و مفسر م

افالطون در کتاب جمهور را به عنوان  ياسيدگاه سيمثالً د.شود يگريعمل دا يک موضوع يدا کردن يپ

را  يت خاصيسم مسئوليانيتاريا در ظهور توتاليتر مالحظه نموده يتوتال ياستمدار حزبيک سيدگاه يد

است که  يميازمند مفاهين ييهان شرحيشود چن يهمچنانکه مالحظه م. ميت روسو کنيمتوجه قصد ون

ر يت و تاثيقت و اهميق نامناسب مذکور، با حقيجه تلفياند؛ لذا در نتبعد در دسترس بوده يفقط در زمانها

  .ندارند يقتيشود که حقيعمل م ياآثار به گونه يخيتار

يد از جد يهادن مؤلفهيو د يابيي دستشارح و مفسر، برا يزيرو برنامه يکند طراح يد مينر تأکياسک

ممکن است در  يرين تفسيست بلکه چنين يخطر صرف افسانه مقدم سازد، يبع يليها و عناصر خمؤلفه

ن وجود يبا ا).tully,1988(م شود يز سهين يکردن ين معنيت مفسر، در چنيمعضل معنا کردن قصد ون
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ا عمل، ينست که اثر يکند ايبه آن اشاره م ينر در خصوص افسانه مقدم سازيکه اسک يار مهمينکته بس

ق يشدن از طر ين انتظار اگر با معنيا). tully,1988(نده باشد يشدن، منتظر آ يمعن يمجبور است برا

  .آن برابر است يريرد وضوح خطرناک بودن ان با اجتناب ناپذيگانه و ناآشنا صورت گيک فرهنگ بي

  محدود بودن افکار يافسانه شناس - ۴- ۵-۱- ۲
که مراحل رشد  قظانيبن  يح يعنيل يمورد نظر ابن طف يت داستانياگر فرض شود برخالف شخص

ک يرد، يگيره دور افتاده شکل ميک جزير ودر يبدون هرگونه معاشرت با غ يو استنتاجات و يعقالن

، مخلوق و منحصر يا آثار ويداشته است آنگاه اثر  يگر متفکران دسترسياآثار دير متفکران يمتفکر به سا

ز ير قرارگرفتن متفکر نيو تحت تاث يرير پذيشود بلکه موضوع تاثينم) خود مؤلف يعني(ک نفريبه فکر

ن انحرافات حاصله را در قالب افسانه محدود بودن افکار ينر دست کم دو مورد از ايگردد که اسکيمطرح م

ف يخود در توص ۱»ت ممتازيموقع«ن خطر وجود دارد که مورخ ممکن است از يرد؛ اوالً ايگيم يمطرح و پ

نکه مورخ اشتباهاً فرض يگر ايک سوء استفاده کند، و ديسک اثر کاليک مرجع مشخص ييهاي گزارهبعض

متأثر بوده  يگر از ويا به عبارت دين داشته يشيسندگان پيبه نو ياشارات يسنده مورد نظر ويکند که نو

ط يشود بلکه مستلزم مالحظه شرا ير تهيح و تعبيتواند از توضير نمينر مقوله تاثياست؛ که از نظر اسک

کند ياشاره م يبه موارد ياسيد سيخ عقاينر در تاريباشد؛ لذا اسک يمناسب مفهوم م يريبکارگ يبرا يکاف

 ياسيباشند؛ مثالً با مالحظه سوابق آراء سيم) ا فاقد اصل و منشاي(يخيو تار ينيکه فاقد اصالت تکو

دن اثر شي، بيکنون يهايتيدر باب علل نارضا يدر تأمالت يشود که هدف ويادموند برک گفته م

ر الک بوده است و يشود که تحت تأثيکه درباره خود بروک گفته ميبوده در حال 2»نگ بروکيبول«ريتأث

نر در پرتو يبوده است که اسک ياوليز متأثر از ماکير هابز بوده و هابز نيشود تحت تأثيدرباره الک گفته م

) A(سنده متقدمير نوياز احتجاج تاث ي، افسانه ناشيرير پذيط الزم در تاثيطرح نمودن استلزامات و شرا

ن ينکه دکترياً ايباشد ثان BوAن يب يک تشابه ذاتيد يدهد؛ اوالًبا ين نشان ميچن) B(يسنده بعديرابر نو

Bن ير از دکتريغ ين مرتبط و مناسبي، دکترA ار يتشابه، بس ينکه احتمال تصادفيافته باشد و ثالثاً اين
                                                
1–vantage point 
2-boling broke 
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 Aتوانسته از يم Bشود که  يوجود دارد و نشان داده م ير شباهتاگ يگر حتيبه عبارت د. اندک باشد

ن مرتبط يک موضوع، به طور مستقل از دکتريبه مثابه  Bهمواره نشان داده شود که  يستيمتاثر باشد با

  .شوديمجزا نم

بر هابز و  ياولير ماکيم تأثين مدل مالحظه کنيفوق الذکر را بر حسب ا يهااست اگر مثال ينر مدعياسک

ز الک از هابز هرگز به يون ياوليمخصوصاً هابز از ماک. خورديشکست م Aدر مرحله  يهابز بر الک حت

نگ بروک بر ادموند برک، هر دو ير مورد بحث هابز و الک و بولينکه تأثيضمن ا. اندطور شفاف بحث نکرده

  ).tully,1988(مانديناتمام م Bدر مرحله 

 يسازي مفهومقيک بحث را به طرين است که مورخ، يانه محدود بودن افکار ان افسيگر هميک شکل دي

در مؤلفه آشنا حل شوند؛ مثالً  - زيخطا آم يجه مشابهتيدر نت - گانه بحثيها و عناصربکند که مؤلفه

انقالب انگلستان را مرتبط به گسترش  يکال در طيراد ياسين تفکر سياديبن يهايژگياز و يکيکه يمورخ

ن يرهنمون شود که ا يريگجهين نتيمزبور، به ا يداند ممکن است پس از مفهوم سازيم يحق رأ

فهم ومعنا  يبرال دمکراسيآن زمان انگلستان را بر حسب فلسفه ل» جنبش مساوات طلبان« يخواسته ها

مستبد، که مربوط به  يمقاومت در برابر حکومتهامان دوم الک در باب حق يپ«ا مثالً در مباحث ي. کند

رهنمون شود که  يريگيجهن نتيک مورخ به ايب و پاک است، حال ينج ياسيت در جوامع سيگاه رضايجا

که  يزيد، چيح بحث الک استفاده نمايتشر يم برايک پاراداي، به مثابه » تياز رضا يحکومت ناش«مفهوم

ان يت قطعاً و منحصراً در ارتباط با بنيالک به مفهوم رضا ياکنون پرواضح است که دلبستگ

ده در يک مورخ ايکه يهنگام يکند حتينر اضافه مياسک tully,1988)(است ) مشروع(جوامعقانونمند

 يهايژگياو و يهاميکه پارادايهنگام يکند و حتينم يک متن، از ارائه آدرس الزم کوتاهيح يتشر

م مورد استفاده مورخ، ممکن است به يکند باز هم خطرقرابت مفاهيمنعکس مک متن را يدهنده سازمان

  .خ منجر شود و بر آن نقاب زنديبه موضوع و ماده تار يناجور و اساس يهاوصله يبعض

 يدياصطالحات کل يادب ير معانييتغ يرينظ يگرين بخش و لحاظ کردن مشکالت متفرقه ديان ايدر پا

ز يزان صداقت در نوشتن و نيفهم، م يط به مثابه خشت کج، طرح خودمختارغل يريگجهيزمان، نت يدر ط

نر را در نقد ياسک يتوان دلنگرانيت دارد، ميبا موضوع قصد ون يدر معنا کردن اثر که ارتباط تنگاتنگ
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خود و  ينيشيپ يهامين عبارت خالصه کرد که چنانچه مورخ حسب تذکار پاراداي، در ايروش متن محور

ها در ن افسانهيرد خطر ايده بگيرا عمالً ناد يمشخص يعموم يارهايباشد که مع يتيدر وضع نکهيا اي

  .ر استيمختلف اجتناب ناپذ يطرق

  خوانش بافتار محور يروش شناس -۵-۲- ۲
د داشت و نسبت به يمتن تأک يد فهم معنايبر متن، به عنوان تنها کل ينر اگر روش قبليبه زعم اسک

ه بر بافتارها، از عنصر ير با تکياعتنا بود در روش اخيت مؤلف بيز قصد ونيو ن يخيتار - ياجتماع يبافتارها

نر معطوف ي، نقد اسکين اساس، اگر در روش متن محوريبر هم. استکرده يپوشت مؤلف چشميقصد و ن

نقد ر، يت مؤلف بود در روش اخياز عدم توجه به دو مولفه بافتارها و ن يبه برمال کردن انحرافات فهم ناش

ن روش يگر هرچند اياز طرف د. ت مولف استياز عدم توجه به ن يناش يهابياساساً معطوف به آس يو

ه ياست با داعين فلسفه و سيو بالتبع مخالفت آگاهانه مورخ - شود ياقامه م يدر برابر روش متن محور

ن محورها بر حسب اد مخالفت متيبن د فراموش کردياما نبا - ميرا دار يت متن محورياستقالل و حاکم

  .نر باآنها متفاوت استياست و لذا جنس مخالفت اسک يده عام و حکمت فرازمانيرش و دفاع از ايپذ

در فهم و  يخيط تاريو شرا يکه بر بافتار اجتماع ينيادينر، روش بافتار محور، حسب اتکاء بنياز نظر اسک

به عبارت . کند قابل توجه استياجتناب م يخطرات متن محور ين حد که از برخياثر دارد، تا ا يمعنا

باشد که مولف در چارچوب آنها عمل  ييهاتيده مستلزم فهم همه اتفاقات و فعاليگر اگر فهم هر ايد

سنده به خاطر آن ينهفته است که نو يدر درک جامعه ا ين فهمياز چن ياست حداقل بخش يهينموده، بد

  .نوشتيروش م

کند و يم يخيط تارير بافتارها و شرايرا به طور مشخص، درگ ياسيس يهايشهدگن فهم انيتا آنجا که اسپر

داً به يستند بلکه شدين يک عالقه دانشگاهيصرفاً  ياسيات سيکامالً روشن است که نظر«: ديگو يم

ن چارچوب يز در همينر نياسک). ۲۴: ۱۳۷۰گنز، ياسپر(» .شوندياست مربوط ميو روز س يموضوعات عمل

 - ديجد يطيرش شرايالواقع در چارچوب پذ يف... ت ويچون الک، آدام اسم يشمندانيکه اندرد يپذيم

خوانش  ينر که منجر به نقد جدياند اما حرف اسکمتقاعد به نوشتن شده - اگر با آن مخالف باشند يحت

فتار ن بايب يک ارتباط علير ياگر مطابق خوانش اخ ياست؛ از نظر و يگريز ديشود چيم يبافتار محور
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افتد يها به خطر مدهيات مستقل ايخ حيشک تاري، ب) يمعلول - يرابطه عل(رديان، شکل بگيان و خود بيب

 ياً حتيده آنها خلق خواهد شد؟ ثانيا واقعاً ايد خواهند کرد که آيها وحشت زده ترددهين ايجه مورخيدر نت

شوند و يها مدهيخ ايو تار يسبب صورتبند ياجتماع يم که بافتارهايرين دو را بپذيا ياگر فرمول تعامل

 يشوند در هر صورت معمايم يخيط تاريو شرا يبافتار اجتماع ير صورتبندييز متقابالً باعث تغيها ندهيا

ف يل و تخفين معما را معطوف به تقلياز پاسخ به ا يمينر نياسک. مرغ و تخم مرغ همچنان محفوظ است

ط يشرا يکسريو  يحيتوض يبافتارها يستيان بايب يرد برايپذيگر ميداند اما از طرف ديشأن انسان م

ک عمل، با فهم يا دانش علل يآ«:پرسد يز ميد آميمقدم وجود داشته باشد اما به طور فوق العاده ترد يعل

زان يجاد کنش الزم باشد به همان ميا يط متقدم برايشرا يکسريچون اگر درک . »خود آن برابر است؟ 

ت عامل، به مفهوم ين اعتبار و اصالت قصد ونياست و ا يضرور) تيقصد و ن(ف از کنش عاملز درک هدين

ات را به يها و نزهيوجود دارد که انگ يکيه اسکوالستيک توجيالبته .بافتار محوران خواهد بود ينقض مدعا

توان يمعلول، بهتر مده را به عنوان يچيمند و پتين يهاکنش يصورت حتنيم که در ايريعنوان علت بپذ

 ييممکن است من قصد انجام کارها«: ديگو يارتباط قصد و عمل م ينر در نسبت سنجياما اسک. ديفهم

غلط آنها، از  ين باور است نسبت سنجيبر ا يهذا ويعل» .را داشته باشم اما هرگز موفق به انجام آنها نشوم

ق مطالعه بافتار يتصور فهم اثر از طر ياعتباريبشود که مالحظه آنها به يراب ميس 1»ميتصور غلط وخ«دو

نر با يبا کنش مرتبط شود؛ لذا اسک يت، به طور تصادفيکه قصد ون ين تلقيکند؛ اول ايکمک م

دا يت پيک کنش موضوعيدر  يزيت آميکه ممکن است هرگز به طور موفق» Xانجام  يقصد برا«کيتفک

- يشود بلکه هدف از کنش را مشخص ميکنش مربوط نمکه صرفاً به وقوع » Xقصد در انجام «نکند و

تواند به  يانجام، م ين قصد برايبنابرا.ستين يتصادف يک تقدم علين باور است قصد، هرگز يکند، بر ا

ن تصور غلط يدوم. د درک و فهم شوديک علت بلکه بايک علت فرض شود اما قصد در انجام، نه يعنوان 

وابسته به  يدن، به طور قابل توجهيکردن و فهم ياست که معن يبتنن فرض ميخوانش بافتار محور بر ا

. ال.ج ۲»قصد شده يرگفتاريغ يروين«نجا با وام گرفتن مفهومينر در اياسک. گرنديکديا الزم وملزوم يهم 

                                                
1 –crucial misconception 
2–intended illocutionary 
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ان نطقش انجام داده باشد ابداً نه يممکن است در ب) عامل(ک کارگزارين باور است اوالً آنچه ين، برايآست

است يشود که حصول فهم آن ضروريکردن نطق مربوط م يهمسنگ با معن يرويک ني، بلکه به »معنا«به 

نجامد اما به حصول يکنش ب يمعنا ۱»يابيرمز«ا يبتواند به کشف  ياگر مطالعه بافتار اجتماع ياً حتيو ثان

  .اهد بودقصدشده قادر نخو يرگفتاريغ يرويفهم آن ن

اموزد چگونه يد بيک پادشاه بايکه  ياولين جمله ماکينر براساس موارد فوق الذکر و با احتجاج به اياسک

کند تا خصلت يرا از درون بافتار عام دوره رنسانس استخراج م يمختلف و متنوع يلت نباشد، معانيبافض

قصد  يرگفتاريغ يرويورت فهم نبر بافتار محض را در برابر ضر يبالقوه گمراه کننده خوانش مبتن

  .قرار دهد) قصددار(شده

 يادعاها - خلق شود يکه ممکن است به آسان - را يافتين رهينر خطر چنيه موارد فوق الذکر اسکيبرپا

که در آن بدون توجه به  يخينامد مثالً اشتباهات تاريم ۲»اصرار کاذب«آنها را يدانسته که و يغلط تجرب

 ۳»مانيا يقرنها«را سرآمد يتالش شد قرن نوزده و عصر روشنگر...، عمل ويفروتنر ينظ - مانيالزامات ا

لذا .و کاذب است يکند جعليد ميده ثابت، اصرار و تأکيکه بر ا يگرتصوريبه عبارت د.کنند يمعرف

دوره ک ياگر مطالعه خود را به  ين باور است حتيبوده و بر ا يبلکه ذهن ينر اساساً نه تجربياسک يدلنگران

ک کل، يده به مثابه يدر جهت تمرکز بر خود ا ياساس يذهن يک سردرگميم، هنوز يمحدود کن يخيتار

ن اصطالح را يدر رنسانس، ا ۴»تيده اشرافيا«خياست؛ مثالً مورخ ممکن است در تار يخيق تاريسزاوار تحق

که  يتواند مورد خاصينم ن سبک معنا کردن عمالًيا.ممتاز معنا کند يت مشخصاً اخالقيفيدر اشاره به ک

ت، سلطنت را يکه باکن نشان داد که اشرافيد؛ مثالً هنگاميم روشن نمايدن آن را داشته باشيما قصد فهم

ن به نظر برسد که بخش دوم گزارش، يد چنيل داد، بالفاصله شايالحاق نمود اما قدرت را تقل يبه مونارش

ت، در اختالف يا اشرافينکه آيباشد؛ مضافاً ا يدارت ايبلکه معطوف به وضع ينه متضمن خصائل اخالق

هستند که  ين دست، معضالتياز ا ي؟ و موارديا اکتسابياست  يا نجابت، نسبيلت؟ و آيا فضياست  ييدارا

                                                
1 -decode 
2–spurious persistence 
3–ages of faith 
4 -nobilitas 
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ت يا از رفتار اشرافيدر اتوپ) more(که موريتعجب ندارد هنگام يلذا جا. کننديف ميمعناها را تحر

  .بکشاند 1»يحرمتيب«ل دارد کل مفهوم نجابت را به درونيکند او تمايصحبت مان به عنوان نجابت ينظام

اگر  يرا نقد کرد؛ اوالً حت يتوان از دو جهت پروسه بافتار محور يکم منر معتقد است دستين اسکيبنابرا

م، به خاطر يفهم ومعنا کن يخيک دوره مشخص تاريک فرهنگ ودر يده را در درون يک ايم يما بخواه

متفاوت و کامالً  يو با قصدها يمثال يهابا اشارات و داللت يهادهيز ايکلمات و ن ياشکال مختلف و مجزا

ت يم موقعيدوار باشيد اميم لذا نبايم برآن فرهنگ و دوره متمرکز شويتوانينم يناسازگار، ما به سادگ

لت نمود، فهم بافتار، به طرق د همجنانکه نمونه باکون داليان را حل نمايز معضل اظهار بيبافتارها ن

  .کندير مييتغ يادهيچيپ

ن معنا و استفاده، بر يز بينر با تماينست که اسکيد ايآيالواقع به دنبال نقد اول مين نقد وارده که فيدوم

 يو بافتار اجتماع يخيط تاريت مشخص در استفاده از کلمات، عبارات و جمالت در شرايعنصر قصد ون

 ين گام عبارتست از آن بخش مهميم در اوليرياد بگييخين تاريم از چنيتوانيلذا آنچه ما نم.کنديد ميتأک

که در ذهن،  ييهاد و آن عبارتست از پرسشيکند تا آنرا اظهار نمايجاد ميده، در تفکر هر متفکر ايکه ا

قادر به  يحت يالعاتن مطيم ما از چنينست که متوجه شويخلق شده تا بدانها پاسخ دهد ودر گام دوم ا

سندگان مختلف نبوده ينو يکننده برايينتع يده، عامليگر ايم و به عبارت ديستيده نيفهم رخداد خود ا

  .م هستنديمختلف سه يهاتيتها، در موقعين نياز عامل يفيها و طي از گزارهبلکه تنوع

اوالً  يو يل روشيدوار است بديامان نقد خود بر دو خوانش متن محور و بافتار محور متون، ينر در پاياسک

اند نائل ي معنا شدن قصد شدهاً به حصول آنچه که متون برايرا نداشته باشد و ثان يرادات دو روش قبليا

 .گردد

  نرياسک روش  -۵-۳- ۲
فهم متن،  يوه مجزايف دو شيدو عنوان با مسما در تعر يو بافتار محور يهمچنانکه گذشت متن محور

شود ياد مي» ييقصدگرا«نر که از آن بهيد روشن شود در روش اسکيامر با يباد ره بودند اما دريکنش و غ

                                                
1 -disrepute 
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 ير، بافتار، بازخوانيل، تفسيان، زبان، کنش، تأوير فهم، معنا، بيگر، نظيها وعناصر دتواند مولفهيچگونه م

ن ين اوليبنابرا. ابنديسازمان  يينر هستند در مفهوم قصدگرايروش اسک يديم کليکه همه از مفاه... و

است و چگونه  يدر روش، به چه معن يينکه قصدگرايمطرح شود عبارتست از ا يستيکه با يسؤال مهم

  ها را در خود جمع کند؟ين مولفهتواند همه ا يم

واژه .قانع کننده را ارائه کند يواژه معنا، پاسخ يسيشه انگليکند در پرتو ريتالش م يان فيبرا

باشد ين مطلب ميدر ذهن داشتن است ناظر بر ا يکه به معناmeinenياز واژه آلمان meaningيسيانگل

ا يا مولف به هنگام دست زدن به آن عمل ياست که عامل  يالواقع همان يره، فيک عمل و اثرو غييکه معنا

ق داشته ين طريا وصول بدان را از ايان يآنچه عامل، قصد ب يعنيه ين توجيا. اثر، در ذهن داشته است

ت عامل يا حاصل آن، از قصد نيک عمل يي، معناييبنا به قصدگرا. شوديخوانده م ييه قصدگرااست امروز

  .)۲۴۳: ۱۳۸۱،يف(رديگ يآن نشأت م

 يخيط تاريهر عمل به طور ثابت، مربوط به زمان و شرا ينست که معنايا يينکته قابل توجه در قصدگرا

ا لحظه يد؛ عالم يگشايما م يعالم آدمها را بر روا اثر خالق، در آن اتفاق افتاده و فهم ياست که عمل 

ل معطوف به يط است که تأوين شرايکرده است ودر هم يا خالق اثر در آن زندگيکه عامل  يخاص

 يصرفاً با بازساز يرد که در آن، درک رفتارها و محصوالت انسانيگينر شکل ميمورد نظر اسک يبازساز

گر فهم، عبارتست از همان فهم يشود؛ به عبارت ديثر حاصل مر در کنش و خلق ايدرک خود افراد درگ

البته .دهنديا انجام ميط خودشان انجام داده ين آنها بر حسب ضوابط و شراياست که عامل ييکارها يمعنا

- يمم بلکه بر حسب تقسيدهد قرار دهيکه عامل انجام م يت آگاهانه عامل را معادل اعماليد قصد ونينبا

شه مورد پرسش خواهد بود و يت موجود در خود عمل، هميان شد قصديب ير صفحات قبلقصد که د يبند

است  يط بافتار اجتماعيباشد و آن شرايعامل م يتر زندگن مستلزم قرار دادن اعمال در بستر گستردهيا

نر ياسکان ين مضمون از بيفوق را با ا يتوان پاسخ کوتاه و مقدماتيم. که در آن، عمل انجام گرفته است

ک يم عبارتست از آنچه يشويکه ما در مطالعه هر متن با آن مواجه م يگرفت که مسأله اساس يپ

قصد  يک عمل ارتباطيان کند عمالً متن را به يمخاطب ب يقصد داشته است برا يکه ويسنده در زمانينو
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ده يچيپ ن قصد مرکب ويمعطوف به فهم ا يستيآن با 1»ل مجدديتحص«ل کرده است که يشده تبد

  .)tully,1988(سنده باشدينو

نر و ياسک يهاي، عمده دغدغهرسد در طول صفحات گذشته و به مناسبت نقد دو روش قبليبه نظر م

ز از تکرار مباحث، تالش ينجا جهت پرهيان و مشخص شده باشد لذا در ايد دنبال کند بيرا که با ياهداف

  .مينر مشخص نمائيز مورد نظر اسکيمتما يرا در قالبها ين روش شناسيخواهد شد خطوط روشن ا

د يده نباير وجود دارد که مورخ ايو تفس ين بازسازيب يک ارتباط منطقينر ياسک يدر روش شناس - ۱

بند شود يرا صرفاً به قصد آگاهانه عامل گره بزند و بدان پا يعمل و يا معنايفراتر تفکر عامل 

ک ييمعنا يتواند حت يدهد ميکه عمل را در بستر مناسبش قرار م يريند تفسيق فرايبلکه از طر

نر ير مورد نظر اسکيبه عبارت بهتر تفس). ۲۴۸: ۱۳۸۱،يف(عمل را بهتر از خود عامل درک کند

- يمرتبط با خود قرار داده م يو قصد يروشنگر است که در آن اعمال، در بستر اجتماع ينديفرا

 يزبان يه معناين چارچوب است که نظريدر هم. ملخود عا يدر جهان فرهنگ يعنيشود 

ک يا انجام يک جمله يبا گفتن  يآنکه کس يرد که مطابق آن برايگيز شکل مين ييقصدگرا

بر  ينير معيتاث ،قيطر يت را داشته باشد که بدينن قصد ونيد ايرا مراد کند با ييکنش، معنا

 يپ) عامل(ت اويرد که به نيپذير را ميتاثن يا يزمان يمخاطبش بگذارد و فکر کند که مخاطب و

- ينده نشأت مياز قصد ارتباط از جانب گو ي، از نوع خاصيزبان ينجا معنايببرد، که در ا

آن، با  ير متن و فهم معناينر، تفسياسک يلذا در روش شناس).۲۴۳- ۲۴۸: ۱۳۸۱،يف(رديگ

است که » يگفتار - شکن«اي» يانيب - عمل«بر ين، مبنيه کنش گفتار آوستياقتباس از نظر

خاص است که به مثابه  يقصد و منظور يا عمل کردن عامل از رويبراساس آن گفتن، نوشتن و

  .ين قصد و منظور استهم ييمفسر، رمزگشا يفه اصليم و لذا وظياد کرديرو، در شده يک ني

توجه ک کنش، معطوف به يا يک متن ييمعنا ييد شد که رمز گشايدر صفحات گذشته بارها تاک - ۲

لذا . خاص است يخيط تاريو شرا ياجتماع - يک بافتار زبانيات عامل در يها و نزهيمفسر به انگ

                                                
1-recover 
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آن، امکان يم که دررا شکل بده يم قواعديتوانيا ما مين است که آينر اياسک يپرسش اصل

ن خوانش در ارائه يکه متضمن بهتر يل مجدديام متن فراهم شود؛ همان تحصيل مجدد پيتحص

  معنا باشد ينبهتر

را دو  يو بافتار محور يقائالن متن محور ينر ادعاينکه اسکين اياست در ع يهين سوال بديدر پاسخ به ا

ا عامل در خوانش يسنده يات نويها و نزهيده گرفتن انگيبداند اما وجه مشترک هر دو را ناد يپاسخ جار

ت و يزه ها، نيانگ«دهدو قابل ذکر است مقالهيه هر دو قرار ميه نقد خود عليرا پا ين تجاهليداند و چن يم

ات مؤلف در فهم يزه و نيافت مذکور در اجتناب از دخالت انگيالواقع نقد دو ره ينر فياسک» ر کردنيتفس

  .متن است يو معنا

 يخيط تاريو شرا يبافتار اجتماع يزه و قصد مولف در گستره زبانينر از دل معنا و فهم انگياسک - ۳

د هر يگوين مينکه لنيگردد مثالً ايان است رهنمون ميگراخيکه خاص تار يهجه قابل توجيبه نت

- استمدار باشد و در برابر آن افالطون، مشارکت در دولت را معطوف به بهرهيک سيد يآشپز با

، مسئله يرساند که از نظر فلسفيجه مين نتينر را به ايداند اسکيلت خاص مياز فض يمند

خاص وجود دارد و به همان  يهاخاص به پرسش يهام؛ تنها پاسخيندار يشگيجاودان و هم

 يز وجود دارند؛ لذا مسئله براين يوجود دارد پرسشگران متفاوت يزان که سواالت متعدديم

بر . ز همان باشدين نيلن يتواند برايک برده است، نميد مشارکت کند چون يافالطون که اشپز نبا

پرسش و پاسخ  ينست که هر متنيها ادهيخ ايبر مطالعه تارد معتيمعتقد است کل ين اساس ويا

است  يهيم و بديدوار باشيک اميم به مطالعه متون کالسيتوانين روش ميخاص خود را دارد و با ا

م که تفکر ياموزيد بيخطاست؛ ما با يکار يک از نظرگاه امروزيفهم متون کالس يتالش برا

 .خودمان باشد يخودمان برا

نامه بايد عنوان گردد که با توجه به مباحث مطروحه در باب روش اسکينر، در اين پاياندر انتها، 

بايد . گردد تا از آن براي توضيح و تبيين دستگاه نظري شهيدبهشتي استفاده گرددتالش مي

عنوان نمود که مباحث شهيدبهشتي در باب مقوالت آزادي و مشروعيت، به يک معنا برآيند 
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ميان انديشه وي و شرايط تاريخي صورت گرفته است، زيرا از نگاه اسکينر همه  تعامالتي است که

القاعده انديشه متفکر سياسي نيز از همين منطق گيرد و عليچيز در شرايط تاريخي شکل مي

بنابراين با اين رويکرد، در انديشه شهيدبهشتي درحقيقت بايد درپي اين باشيم . نمايدپيروي مي

اي خاص را ابراز داشته است، يعني بايد در در باب آزادي و يا مشروعيت عقيده که وي چرا مثالً

  .  پي چرايي ابراز آن باشيم و نه اينکه صرفاً چه چيزي گفته است

ترين گردد تا مهمبنابراين با توجه به اهمييت باالي مولفه شرايط تاريخي، در فصل بعد تالش مي

  .نامه ارائه گرددتلف زندگي، در قالب زندگيتحوالت فکري شهيدبهشتي در ادوار مخ
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  ک زندگیاز يطرحی  -۳ فصل
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در اين . رچوب اصلي روش اسکينر و مباحث مربوط به آن ارائه گردددر فصل قبل تالش گرديد تا چا

اين است که تلقي اصلي . باشدفصل دغدغه اصلي، کاربست اين روش در دستگاه نظري شهيد بهشتي مي

هاي ضمن مدنظر داشتن روش اسکينر، در انديشه شهيدبهشتي، شرايط زماني معين باعث ايجاد دغدغه

  . نمايدگردد و در نهايت اين امر يک دستگاه نظري خاص را ايجاد ميمعين مي

  مقدمه -۳-۱
درسال به بار نشستن انقالب .ن مرزوبوم گشودیخ ایدرتار ینیشک فصل نو یران بیا یانقالب اسالم

 یاهللا هاشمآیت ،ینیخمي چون اماماي برجستههایتشخص يهامرهون زحمات ورشادت 1357
  .بود یاهللا بهشتیتو آ یرفسنجان

شان به مدد یون آن روز ایر انقالبیفا نمود وبه تعبیل ایبدیب یل انقالب نقشی مراحدر تمام یبهشت ...اآیت
ند یبود که در فرا یتین شخصیرگذارتریاش، بعداز امام، تاثیتیریالعاده مدیز توان فوقون یروح يخودساز

  .یی داشتانقالب نقش بسزا
شود بنابراین ارائه سیر تطور فکري از آنجا که موضوع رساله حاضر با محوریت شهید بهشتی انجام می

 .رسدنامه ضروري به نظر میایشان در قالب زندگی

  :رد که عبارتند از یگیقرار م یررسدوره مورد ب 4شان در یا ین بخش زندگیدر ا
  دوره تولد وقم •
  دوره تهران •
  دوره آلمان •
  ران وشهادتیدوره بازگشت به ا •

  تولد -2- 3
ی، ک خانواده روحانیبان شهر اصفهان در در محله لن 1307ی، در دوم آبان بهشت ینید محمد حسیس 

بلکه با  ،ن و شرعیبود که نه از راه د یون متشرعید فضل اهللا از روحانیس ،پدرش. چشم به جهان گشود
وي داراي .  )9: تا یه قم، بین حوزه علمیجامعه مدرس( نمود یامرار معاش م ، ونیکار و تالش و عرق جب

د محمد هاشم، از یس ويجد .  نموددفتر رسمی ازدواج و طالق بود و عمدتاً از این راه گذران زندگی می
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نزد ه زیستی او زباتقوا و ساد .شد ین خاندان محسوب میفتخارات افضال و زهاد معروف اصفهان و از ا
  ).157: 1377، مرکز بررسی اسناد تاریخی( خاص و عام بود
ه اصفهان یحوزه علم يون و مدرسان برجسته یفرزند محمد هاشم از روحان یبهشت ینیفضل اهللا حس

فضل اهللا پس  .ت در آمدیپرداخت و به سلک روحان ینیالت علوم دیز همچون پدر به تحصیفضل اهللا ن .بود
د انقالب یاد شهیبن واحد فرهنگی(کرد  خانواده پدري خویش زندگی میگم در کنار یاز ازدواج با معصومه ب

خود چند روز  یاداره زندگ يبرا يو .بان را بر عهده داشتو امامت جماعت مسجد لن) 39: 1361 ،یاسالم
ز تحت یبان دو روستا را نین عالوه بر مسجد لنداد و همچن دیگر اختصاص می را نیز به کارهايدر هفته 

 يدر سال هم چند روز به روستاها .خود قرار داده بود یمذهب يو آموزشها یشرع يهایتپوشش فعال
  ).27: 1385، يکرد( افتیش وفات  1341در سال  يو .رفتیز اطراف حسن آباد میدورتر و ن

و میر محمد پدر بزرگ ا .بودند ینید يز از سلسله علماین یبهشت ینید حسد محمیس يخاندان مادر
ن مدرسه چهار باغ اصفهان یاز مدرس يادآبي میر سید ابوالقاسم مدرس خاتون آبادي نوهصادق خاتون

وان علما در نجف اشرف به خاك سپرده یا رفت و در ایاز دن 1302حجه یدر اواخر ذ القاسممیر سید ابو.بود
  ).90: 1348، يمهدو( شد

و به  کرد میاد ییکیبه ن ،ده بودیات پدر بزرگش شنیاز آنچه که از حاالت و روح یبهشت ...آیت اها بعد
من از «: گفت میهمانگونه که خود  ،از نوع تفاخر نبود ابداً ياد آورین نوع یالبته ا .شدت از او متاثر بود

از علما و  ياریبس).  71: 1361، یقاسم(» .دیآ یبدم مطبعا  ،هر نوع افتخار کردن به گذشته و به حال
 ( اندي بهره مند شدهحاضر شده و از و يآبادخاتون در حوزه درس ینیاز جمله حضرت امام خم بزرگان،

  ). 31: 1374زاده، یعل
و  یرکیدر ز ،زگاریپاکدامن و پره ییز بانویگم نحمد حسینی بهشتی، خانم معصومه بید میمادر س
ا، یطاهر ن ( کوشا بود یو شرع ینیخوش خو و در انجام احکام د ،ریکم نظ ين داریا و دیح ي،خردمند

ه ا رفتیاز دن ير محمد صادق خاتون آبادیو م نمودوي محمد را وضع حمل میکه  یهنگام). 13: 1380
ر صادق یم .دیبه شفاعت ائمه را پرس یابیید و از او راز دستگم او را در عالم خواب دیمعصومه ببود، 

  ).33-34: 1382، ییرجا( المنفعه خواندالصالحات و عامیاتد بر حفظ محمد داد و او را باقیدستور اک
و  یآشنا به مسائل اسالممادرش که حافظ قرآن، . ژه محمد از دوران حمل او آغاز شدیت ویترب
در دوران  .و داشتت ایبه رشد و ترب ياریتوجه بس ،بود يآبادین دختر مرحوم مدرس خاتونهمچن

قرآن به  ين آوایبنا به گفته او همواره با وضو و با طن .نمود تا نماز را اول وقت بخواندیحملش مراقبت م
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قرآن به گوش  يد و آوایکشیتر آنکه هرگاه از تالوت قرآن دست میداد و از همه جالبر میفرزند خود ش
  ).57: 1387، یشعبان (کرد  میپستان مادرش را رها  ،دیرس ید محمد نمیس

  تحصيالت - ۱- ۲- ۳
 ،ظاهر شده بود يدر و ید محمد که از دوران کودکیو نبوغ و هوش سرشار س یتیژه تربیط ویوجود شرا

الت را یب تحصین ترتیبه مکتب خانه بفرستند و او بد یخانواده اش را بر آن داشت تا او را در چهار سالگ
ت یاو حکا یرفتار و علم و ذکاوتش از نبوغ ذات ،سن او نسبت به کالم .)26: 1387، یشعبان ( آغاز کرد

  ). 34: 1374زاده، یعل(کرد  می
دبستان شد و در  یراه ،ت در خواندن و نوشتنیخانه و کسب موفقي قرآن در مکتبریگپس از فرا
ن دبستان یدر همرا  ییالت ابتدایتحص .بهمن نام گرفت ثبت نام نمود 15ثروت که بعد ها  یدبستان دولت

نفر دوم  ،شد یششم که به صورت هماهنگ در سطح استان برگزار م یید و در امتحانات نهایان رسانیبه پا
  ).56: 1385، يکرد( شد

خوب و  یلیخ يهایرستانرفت که از دب يرستان سعدیپس از اتمام دوره دبستان به دب ید بهشتیشه
، زین دوره نیدر ا يو). 17: 1380ا، یطاهرن (نمونه در اصفهان بود و سال اول و دوم را در آنجا گذراند

 يجامعه( آمدیآموزان ممتاز مدرسه به شمار مگرفت و از دانشیشتر فرا میت بیش را با جدیهادرس
  ).10: تا یه قم، بین حوزه علمیمدرس

از فشار همه جانبه حکومت بر  يمقدار ،میرژ یاسیس يهايریگ با گسترش در 1320ور یپس از شهر
ق یها موجب تشوینهن زمیا .دیفراهم گرد یکسب علوم اسالم ين فرصت برایون کاسته شد و بهتریروحان
الت یتحص 1321او در سال  .ه شدیرستان و رفتن به حوزه علمیل از دبیبه ترك تحص یبهشت ...آیت ا

و  ینینسبت به علوم د ید بهشتیشه ینبوغ و استعداد ذات .را رها کرد و به مدرسه صدر رفت یرستانیدب
سال به اتمام  4 یباعث شد تا دوره سطح را فقط در ط ،شانید مدرسه صدر به این توجه وافر اساتیهمچن

  ).30: 1387، یشعبان( ن امر در نوع خود نادر بودیبرساند که ا
به قم  يالت حوزویل تحصیجهت تکم ،ش1355ی و به سال سالگ 18انجام در ی سرد بهشتیشه

  ).31: 1387، یشعبان( مت کردیعز
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  دوره قم -۳-۳

  يالت حوزويتحص -۱- ۳- ۳
ل یتکم يبرا ،ه اصفهانیعلم يهااش از علوم حوزهیراب نشدن روح تشنهبه علت س ید بهشتیشه

ه را که مرحوم یبه قم رفت و مدرسه حجت یجده سالگیش و در ه1325ی، به سال و اسالم ینیمطالعات د
 ،ماه 6در حدود  يو).31: 1387، یشعبان( انتخاب نمود ،کرده بود يانگذاریبن يت اهللا حجت کوه کمریآ

 ی، بیربان( درس خارج را شروع نمود ،ش1326ل کرد و از آغاز سال یه را تکمیمکاسب و کفا ،ه سطحردو
د یشه .ت اهللا محقق داماد شروع کردیدرس خارج فقه و اصول را از محضر استاد مرحوم آ وي).   115: تا

ن دروس را که یر ایتقر ،ت اهللا محقق داماد داشتیس خارج آي که به درل عالقه وافریبه دل یبهشت
د یاد شهیبنواحد فرهنگی ( ر کردیاز فضال و علما دا يبا عده ا ،ن مورد عالقه طالب جوان بودیهمچن

  ).31: 1361، یانقالب اسالم
جامعه ( ه قم بودندین ورود به حوزه علمینخست يهایشان در سالگر اید دیاز اسات ی،نیامام خم

اما عالقه  ،دا کردیاگرچه فقط در چند درس امام حضور پ يو). 11: تا یه قم، بین حوزه علمیمدرس
 ».را بزرگ کردم یبهشت يمن آقا«:فرمودندد بدون علت نبود که امام یشان داشت و شاینسبت به ا یخاص

  ).3: تا ی، بیاسالم يحزب جمهور(
 ( ندکرد میبود که در درس امام شرکت  ین گروهیعضو اول ی،د بهشتینجاست که شهینکته جالب ا

 ي،خوانسار یاهللا محمد تقیتتوان به آیه قم میدر حوزه علم ید بهشتید شهیگر اساتیاز د).7: تا یباهنر، ب
 اهللاآیتو مرحوم  يبروجرد اهللاي، آیتزدییحائر یخ مرتضیحاج ش اهللاي، آیتاهللا حجت کوه کمریتآ

  .اشاره نمود یگانیگلپا
نه یکه در زم يمنحصر به فرد يهاییل توانایبه دل ،ه اصفهان و قمیعلم يهای در حوزهد بهشتیشه

 .ندکرد میس یتر از آن تدریینپادر سطوح  ،ه حوزهیل مدارج عالیدر کنار تحص ،داشتند يعلوم حوزو
ن خصوص یدر ا اي،اهللا خامنهآیت.د برجسته و بارز حوزه شدندیاز اسات یک،یشان پس از اتمام دوره خارجیا

  : گویدین میچن
شان در یا یعنی .معروف قم بودند ياز فضال یکییبهشت يآقا ،به قم رفتم 1337در سال  یمن وقت« 

شناختم که به یرا م ییهادادند و طلبهیه را درس میمدرس سطح بودند و ظاهرا سطوح عال ،آن وقت
از فرزندان مرحوم داماد هم بودند که در درس مرحوم  یله بعضماز ج .رفتندیم ید بهشتیدرس شه



 

٣٦  

ن یکه خود ا ی،ن از لحاظ فقهیا .کرد میت یخود را ترب يهاشدند و ایشان استاد زادهیحاضر میبهشت
  ).46: 1387شعبانی،( ».بود ییت باالیک شخصیید بهشتین است که شهیاز ا یحاک

اهللا العظمی ، به همراه آقایان مرتضی مطهري و حسینعلی منتظري به توصیه آیت1326وي در سال 
  .بروجردي جهت سفرهاي تبلیغاتی به دورترین روستاهاي کشور مسافرت نمودند

الت یتحص ،) يحوزو (م یالت قدین فکر افتاد که عالوه بر تحصیبه ا ،ش1327ی در سال د بهشتیشه
ي غالب و حاکم بر جو هایشهخالف اند ين فکرین که چنیبا ا ،را هم ادامه بدهد)  یدانشگاه (د یجد

وارد دانشکده معقول و  ،به صورت متفرقه یپلم ادبین با گرفتن دیااي علمیه در آن روزگار بود بنابرهحوزه
 يشان در سالهایا .ل شدیدر رشته فلسفه فارغ التحص 1330شد و در )  یات و معارف اسالمیاله (منقول 
تر جهت کامل کردن زبان ی و از همه مهمدانشگاه يهایشتر از درسجهت استفاده ب ،1330و  1329

جهت  نیو از ا کرد میس یتدر ی،زندگ ينه هاین هزیتام يبه تهران آمد و برا ی،نزد استاد خارج یسیانگل
بساطت یا «انس که طی آن شهید بهشتی از پایان نامه خود با عنوان سیپس از اخذ مدرك ل .خودکفا بود

 ییاز محضر عالمه طباطباي مطهر یاستاد مرتض زیر نظر دکتر محمود شهابی، به توصیه» ترکیب جسم
با عالمه  ییآشنا ،اندی عنوان نمودهد بهشتیض شد و آنچنان که خود شهیبه مدت پنج سال مستف

 ن استاد سر و کله بزندین سال را با ایمت رفتن به خارج را فسخ و چندیشان عزیسبب شد که ا ییطباطبا
ات و معارف یدر دانشکده اله یفلسفه اسالم يدر آزمون دکتر یبهشت آیت اهللا). 50: 1387، شعبانی(

ه فلسفه و معقول را در رشت يدوره دکتر 1338تا  1335و از سال  شد شرکت کرد و قبول یاسالم
  ).13: تا یه قم، بین حوزه علمیجامعه مدرس ( دانشکده فوق گذراند

 ک سلسله اقدامات عمدتاًیدست به  ی،و دانشگاه يحوزو یالت عالیدر کنار تحص ،در قم ید بهشتیشه
  :ن آنها عبارتندیتراز مهم یز زدند که برخین یعلم -یآموزش

  ن و دانشيرستان ديس دبيتاس - ۲- ۳- ۳
اصغر ، پوریدد رشي آقایان عبد المجیو با همکار یتوسط بهشت، 1333در سال  ن و دانشیرستان دیدب
ز بر عهده یرستان را نیت دبیریمد ،به عنوان موسس یبهشت شهید. س شدیمحمد مفتح تاسی و هیفق

: 1385، يکرد( م بودیالکرارشد حاج شیخ عبد فرزند يزدییحائریمرتض اهللا، آیتازیداشت اما صاحب امت
60.(  
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 ياد تعاون و رفاه اسالميبن - ۳- ۳- ۳

در بدو  )ره(ی نیامام خم يرایپذر نهایت به مدرسه رفاه تبدیل شد، که د یه و فرهنگیریاد خین بنیا
ی، رفسنجان یهاشم ی،دکتر بهشت .ن دفتر دولت موقت بودیل اولین محل تشکیران و همچنیورودشان به ا

ت یفعال ی،ت دکتر بهشتیبا هدا ،اد در عملین بنیا .رفاه بودندره یت مددکتر رجایی و باهنر اعضاي هیأ
  ).25- 28: 1375پرهام، (کرد  یمیاسیس

  )ه يمنتظر (ي ه حقانيمدرسه علم -۴- ۳- ۳
اي نوین اجتماعی و با کمک بحثه يت طالب جوان برایو با هدف ترب ید بهشتین مدرسه به همت شهیا

 1339بود که در سال  یمدرسه به دنبال جلساتن یس ایتاس .س شدیتاس ،ش 1342در  یحقان يامالی آق
 ی و جنت ي،رازیش یربان ی،نیمشک جمعی از یاران خود مانند آقایانو مساعدت  يشان با همفکریا ،ش
 ،سیتدر ،رش طالبیدر پذ ینینو يهارسه حقانی به همت شهید بهشتی روشمد .ل دادیتشک يدیسع

 یت مدرسه را به آقاي علیشان مسئولیا .اجرا کرد.. .و ین مطالب درسیتدو ،تیرینحوه مد ی،متون درس
 آیت اهللا. رساندیم ياریبه آن  ،به هنگام اقامت در آلمان یحت ،ار نمود و خود تا حد توانی واگذقدوس

: 1385، يکرد(کرد  مین یاز بودجه مدرسه را تام یداشت و بخش ياه این مدرسه توجه ویژهز بین یالنیم
اندرکاران به دلیل اعتمادي که به دستو  کرد میدر امور مدرسه دخالت ن که وي ی بودن در حالیا). 59

  ).296: 1376، يمختار( ندکرد میآزادانه عمل  مسئوالن مدرسه کامالً ي آنان داشت،هامدرسه و برنامه

  آنمکتب قر - ۵- ۳- ۳
ل جوان را با ق نسین طریتا از ا کرد میجوانان  ير قرآن برایدر مکتب قرآن اقدام به تفس یبهشت شهید

بود که خواستار  یمحل تجمع کسان ،جلسه مورد نظر بنا بر اظهارات وي،. ام قرآن آشنا سازدیمحتوا و پ
ت و ین جمع داشت و به واسطه هدایبا ا يکه و یل ارتباطیبه دل). 74: 1361 ی،قاسم( اسالم زنده بودند

 1350مکتب قرآن در سال  .ر شدیدستگم قرار گرفت و توسط ساواك یگرد رژیمورد پ ،ن جمعیا يرهبر
تجمع جوانان مسلمان دختر و پسر و  يشده بود برا يشد و مرکزیپا مي شنبه برها، روزشکل گرفت

نفر  500- 400حدود  .شهر تهران بود يشتر در مناطق مرکزیاعضا و ب يهایار در خانهمحل آن به طور س
اقدام  ی،از صرف و نحو عرب یآگاه يبا داشتن مقدارکه  یاز کسان یبهشت شهید. ندکرد میدر آن شرکت 

  : گفت یو م کرد میانتقاد  ،ندکرد میر قرآن یبه تفس
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تن نحو و بدهم که جمعی از دوستان من با دانسخواهم تذکر یم یول ،ستیزبانم زبان مالمت ن«
کار مضحک ن یا .خواهند مفسر قرآن بشوندیم ،ک کتاب لغت کوچکیف و با اعتماد به یصرف ضع

: 1385، يکرد( ».میمتحول شده مراجعه کن ید به عربیما با ،است در عربی تحول شرط... است
51.(  

نماز «عالوه بر این شهید بهشتی در طی دوران حضور خویش در قم، به تهیه و تنظیم کتاب 
م امر عالم خلق و عال«، »بانکداري و قوانین مالی اسالم«و همچنین مقاالت مهمی مانند » چیست
  .، پرداختند»روحانیت در اسالم و در میان مسلمین«و » یک قشر جدید در جامعه ما«، »در قرآن

  دوره تهران -۳-۴
ر محل کار از ییبا حکم تغ ،با فشار ساواك و بدون سر و صدا ید بهشتیشه ی،شمس 1342در زمستان 

مطرح شده  ید بهشتیشه یالاگرچه مسئله انتق ،در حکم .به تهران منتقل شد ،اداره آموزش و پرورش قم
ن حکم احساس خطر ساواك قم بود و فشار ساواك به آموزش و پرورش باعث یناً در پشت ایقیاما  ،بود
). 83: 1387، یشعبان ( د داشتیشتر حالت تبعیب اشیقت انتقالیشد و در حق ی ويم حکم انتقالیتنظ

ی اسالمي کانون انجمنراه انداز: ل یدر قم از قب ید بهشتیشه یاسیس يهایتل فعالین اقدام به دلیا
وي درکانون  يها، سخنرانی)ره  (ینیروابط با امام خم ،ن حوزه و دانشگاهیجاد وحدت بیا ،آموزاندانش
 ید بهشتید شهیپس از تبع .شکل گرفت ي،د به ارکان نظام پهلویآموزان و حمله شدی دانشاسالمانجمن

زبان انگلیسی به س یرا جهت تدر يو یشتر ،ت و آزار بیاذ يبرا ،پرورش تهران اداره آموزش و ،به تهران
را به مدرسه  يد ساواك ویشد يها، اما به دلیل حساسیتدخترانه تهران فرستاد يهایکی از دبیرستان

  ). 83: 1387، یشعبان( بود فرستادند)  یحیمس (یمذهب يت هایمتعلق به اقل يگرید

  تهران_  ياجتماع يفکر يت هايفعال -۴-۱- ۳
  ی گردد د در تهران اشاره میدر دوران تبع ید بهشتین اقدامات شهیترل به مهمیدر ذ

  تدريس در مدرسه کمال - ۱- ۴-۱- ۳
کمال را بر عهده  یت دبیرستانریکه مد ییرجا، از سوي آقاي د به تهرانیپس از تبع یبهشتیدشه
س و اداره مدرسه یدر امر تدر ید بهشتیشهیشتر به خاطر تجارب ن امر بیا .شد يدعوت به همکار ،داشت

که ینت اینکته حائز اهم).  91: 1387، یشعبان ( رفتیصورت پذ ی اوتیشخص يهایژگین و دانش و وید
ت اهللا یآ ی،اهللا سحابدکتر ید(  مدرسه کمال يمرکز يشورا يشدن اعضا یو زندان يریبا دستگ



 

٣٩  

امور اداره مدرسه دچار  ي،م پهلویوسط رژت) و مهندس بازرگان  یمهندس عزت اهللا سحابی،طالقان
وارد عمل شد و  یبهشتیدن زمان شهیاما در ا ،ده شودیاش پاشیرازهک بود که شیگشت و نزد ینابسامان
مدرسه رامرتفع ساخت و  یت آموزشیمشکالت به وجود آمده بر سر راه فعال ،جلسات متعدد يبابرگزار

  ).92: 1387، یشعبان( دیمدرسه و مانع از انحالل آن گرد یو علم یات آموزشیموجب تداوم ح

  س مدرسه رفاهيتاس - ۲- ۴-۱- ۳
س یدر تاس ی ويت و اساسینقش پر اهم ،د در تهرانیدر دوره تبع ید بهشتیشه یت فرهنگیگر فعالید

که  »علوي «و » کمال «، »دین و دانش « یشان در مدارس ا یخیتجربه بزرگ و تار .مدرسه رفاه بود
ي و مذهبی و سیاسی بر جاي گذارد، موجب را از جهت فکر یج خوبیمخصوص پسران بود توانسته بود نتا

دختران بدهند که به اتفاق مورد  يرا برا یس مدرسه مخصوصیشنهاد تاسیپ ی،بعد از مدت شد که وي
از خانواده  ،نرستایدر مقطع دب ،آموزان دخترمدرسه رفاه به جذب دانش. ب قرار گرفتیرش و تصویپذ
 یاسیب بر عهده داشت و از زنان مبارز سیعه دستغیالشریت آن را خانم گوهرریمد .پرداخت یمذهب يها

ن مدرسه یس ایرا در تاس يکه نقش محور ید بهشتیشه .ن مدرسه استفاده شدیس در ایتدر يآن روز برا
ی ن از سخنرانان اصلیالوه بر اه امکانات مدرسه ر از منابع مختلف به عهده داشت و عیکار ته ،داشت

را مطرح  یآموزان مباحث مختلفین و دانشمعلم يرفت و برایظهر مدرسه رفاه به شمار مازجلسات بعد
اد رفاه به شمار یمدرسه و بن يئت امنایهمچنان جزو ه ی،انقالب اسالم يروزیتا پ ید بهشتیشه .کرد می
  . آمدندیم

  ديکانون توح - ۳- ۴-۱- ۳
غ ینشر و تبل يبرا ییهایهشد و به صورت پا ياندازی راهبهشت با مساعدت شهیدی که گر موسساتیاز د

 ين موسویحسیرتوسط مهندس م ،ن ساختمانیا یطراح .د بودیکانون توح ،آمددر اسالم و تجمع جوانان
  ).54: 1381، یزبانیم( دکتر باهنر رونق گرفتیت با همت و فعال ،ن کانونیت و تالش در ایو فعال
  : استین مورد گفتهدر ا ید بهشتیخود با شه ياز همکار وي
 ،ن مرکزیس ایکه در تاس ،دیاز جمله کانون توح .ل بودین قبیاز ا يل مراکزیگر تشکیمساله د«

  ).22- 23: 1362باهنر، ( ».شد یجالب یغاتیتبل ی، ن مرکز هم کانون علمیا .میداشت يهمکار



 

٤٠  

ار فعال یز بسین یاسینه امور سیدر تهران در زم ید بهشتیشه یجیترو _یعلم يهایتن فعالیدر کنار ا

ن یمهندس ید در تهران در انجمن اسالمیتبع يهایشان در سالا یاسیس يهایتبودند که نقش عمده فعال
  .ودب یموتلفه اسالم يهایئتو ه

  نيمهندس يانجمن اسالم - ۴- ۴-۱- ۳
در راه  یمذهب يهااصول و ارزش ندسین را براي احیايمه یاسالمي ا نجمنهاشهید بهشتی  فعالیت
از سخنرانان ثابت  يو). 107: 1387، یشعبان (کرد میاحساس  ي،م مستبد پهلویمبارزه با ظلم و ستم رژ

 ياعضا ،انیدانشجو ،ها، بازاريانجمن ين انجمن شد که با حضور پر شور و پر شمار اعضایجلسات ماهانه ا
  ).2 :1377مرکز بررسی اسناد تاریخی، ( دیگردیبر گزار م يو نهضت آزاد یجبهه مل
- یعرنگ تر شد و ابعاد وسانجمن پر نیشان در جلسات ایحضور ا ،به تهران ید بهشتید شهیبا تبع

عدالت ؛ مبارزه با ظلم و ستم و  ي،غالبا درباره فداکار ،شان در جلسات انجمنیا يهابحث. افتییتر
- یا اظهارشد و توام با پرسش و پاسخ و یحضار روبرو مار خوب یحکومت در اسالم بود که با استقبال بس

شهید بهشتی طی همین دوران مقاله مهمی با عنوان قانون علیت در علم . رفتیپذینظرات آنان صورت م
  .و دین ارائه نمود

 يموتلفه اسالم يئت هايه - ۵- ۴-۱- ۳

رو رهبر و یهمه پشد و  یو قرآن ینید ی،اسالم ،کپارچهیبه صورت  ،رانیا یپس از آنکه انقالب اسالم
یبه علنیمهو ن يسر ی،متشکل علن يها، جمعیتم به پا خاستندیه رژیکصدا علی،ینیامام خم ،شانیمقتدا

مختلف  يهااسالمی بود که خود متشکل از هیئتي موتلفههاها هیئتوجود آمد که یکی از این جمعیت

ها و شیخ علی ، اصفهانیاهللایزمسجد عز 3که در ) 109: 1387شعبانی، ( شدند  سیاسی می –یمذهب

  .گرفتصورت می
از خطر  يریموضوع جلوگ ،ز ارتباط داشتیها نگیري فعالیتشد و با اوجبحثی که در آن زمان مطرح می

در  .ندالت باالتر ارتباط داشتیتشک به همین منظور اعضا و. الت موتلفه بودیدر درون تشک يعوامل نفوذ
گونه نفوذ و کسب هر  يهرگروه فقط از وجود خود خبر داشت و راه برا ی،التیتشک يبندیمن تقسیا

کرد  میر و درسطح شهر تهران پخش یامام را تکث يهایهه و اعالمیاطالع ،ن گروهیا .مانداطالعات بسته می
ا ها رداشت که همین فعالیت ییهااین جمعیت همچنین در برخی شهرها رابط ).110: 1387 شعبانی،(

  .دادندر انجام میدر آن شه



 

٤١  

ون مورد اعتماد یتن از روحان ی، از حضرت امام خواستند تا چندینات موتلفه اسالمی، ه1342در سال 
دکتر  ي،مطهر یت اهللاز آیامام ن). 49- 50: 1385، يکرد ( ندینما یالت معرفیحضور در تشک يخود را برا

 یت معرفیروحان يرا به عنوان شورا ییموالاالسالم احمد ي، و حجۀن انواریالدیمه ی، آیت اهللابهشت
ی، بهشت که در اسناد ساواك مربوط به شهید ن استیلب توجه انکته جا. )158: 1380،ينوذر ( کردند

به  .باشد وجود ندارد یاسالمیت موتلفهدر جمع ي وي، که نشانگر اقداماتشهاهیچ گونه گزارشی از فعالیت
الت موتلفه است که یبودن تشک یمخف کند اوالًیلب توجه من خصوص جیکه در ا يزیب آن چیهر ترت

 یو هاشم یبهشت ي،چون مطهر ياشدهروحانیون شناخته اًیکار بر آن اصرار داشتند، ثان يدر ابتدا
ن حال در آن مقطع یدر ع ،ساواك دور باشند یچوب اقدامات حفاظتي نبودند که از چهارافراد یرفسنجان

  ).85: 1385، يکرد( شدندیوتلفه نممتوجه ارتباط آنها با م
توسط شاخه   1/12/43در  ،منصور یتنها پس از قتل حسنعل ،افتیآنچه ساواك بدان دست 

 یهاشم ، از آیت اهللاو شکنجه ییان بازجویبود و در جر ییمحمد بخاراي هایموتلفه و با گلولهنظام
ز ین ید بهشتید به ارتباط شهیاما قاعدتاً با ،دشان نشدیعا يزیز چین)505: 1374 ی،رفسنجان(ی رفسنجان

به  یمال يهاتوجه شدند که شهید بهشتی فقط کمکها مجوییها در خالل بازالبته آن .ندکرد مید یترد
  .رسانده استهاي زندانیان میهخانواد

 يبرا یار سختیط بسیشرا ،موتلفه يهاهاي اعضاي هیئتته شدن منصور و موج شدید دستگیريبا کش
ساواك  .به آلمان مطرح شد یبهشت ، موضوع اعزام شهیدتین وضعیدر ا. هواداران و اعضا آن به وجود امد

ن اعزام مخالفت یموتلفه با ا يهاخرداد و عضویت در هیئت 15ان یدر جر یاسیچون سابقه س یلیبه دال
توانست براي شهیدبهشتی  ساري این مشکل برطرف شد و ويخوان ، بویژه آیت اهللاما با تالش علما ،دیورز

 271750/20نامه شماره  یط 22/12/1343ن حال، ساواك در یبا ا).85: 1385، يکرد (ویزا تهیه کند 
، بازداشتش موکول به زایشان در کسب ویت ایرا صادر کرد که با توجه به موفق یبهشت يریحکم دستگ

از یکن باتوجه به نیل ،در آلمان بماند يادیدر ابتدا قصد نداشت مدت ز یبهشت شهید. از آلمان شد بازگشت
هامبورگ  یدر مرکز اسالم 1349تا سال  ،گر آلمانید يهایان هامبورگ و شهرد مسلمانان و دانشجویشد

  ).85: 1385، يکرد( ماندگار شد
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  ) ۱۳۴۳ - ۱۳۴۹ ( دوره آلمان  -۳-۵
ی، آیت اهللا النیمآیت اهللا : ، از جمله از علما و مراجع بزرگ يای بنا به درخواست عدهد بهشتیشه

به آلمان رفت و  1343ان هامبورگ در سال یرانیمسجد ا یسرپرست يبرا ي،حائر خوانساري و آیت اهللا
  .ران بازگشتیبه ا 1349سال 
پس  .جستجو نمود یاسالمي موتلفههارا باید در ارتباطش با هیئتبه آلمان  ي سفر ويهاترین زمینهمهم

دا یآن پ یفقه يشورا يژه اعضایت و به وینسبت به جمع يدیت شدیم حساسیمنصور رژ یحسنعلاز ترور 
  ).147: 1387، یشعبان( آنان پرداخت يریکرد و به دستگ

س یتاس ي،بروجردیرانیان هامبورگ که مرحوم آیت اهللا ن سال مسجد ایدر هم ،انات فوقیزمان با جرهم
محمد محققی الهیجانی خ یشترین آنها بازگشت آقاي مهممواجه شد که  يا، با مشکالت عدیدهکرده بود
  ).120: 1387، شعبانی( نداشت ین مسجد مسئولیران بود و ایل و مشکالت به ایدال يابنا به پاره

شناس و مل دست به دست هم داد تا آیت اهللا میالنی و آیت اهللا خوانساري به دنبال فرد زبانن عوایهمه ا
، آیت اریبس يفوق پس از جستجو يعلما .حوزه باشند و امور آنجا را هم اداره کند يان علمایدر م یعالم
دست یرهز چین ينه علوم حوزویشناخت و در زمیرا خوب م ین که زبان آلمانیرا با توجه به ا یبهشتاهللا 

  ).120: 1387، یشعبان( دندیجهت امر فوق برگز ،ان اقران خود ممتاز بودیو در م
موافقت نمود که به آلمان برود اما از همان آغاز  ،بزرگ وقت يشنهاد علمایشان پس از اصرار دوستان و پیا

ران یان هامبورگ به ایرانیدر آنجا بماند و پس از سامان دادن امور مسجد ا یم گرفت که مدت کوتاهیتصم
  .بازگردد
ق، اردن، سوریه و لبنان وارد هامبورگ ، به ترتیب با عبور از عرارانیپس از خروج از ا ید بهشتیشه

  ).121: 1387، یشعبان( ملحق شدند يز چند ماه بعد به وین اشگردیدوخانواده

  در آلمان يد بهشتيشه يهانگاهي به فعاليت - ۱- ۵- ۳
  

  هامبورگ ياداره مرکز اسالم - ۱- ۵-۱- ۳
هامبورگ بود  یان به مرکز اسالمیرانیاز مسجد ا ،ن مرکزیل نام ایتبد ي وي،هااز اولین و موثرترین کار

کرد میتر گسترده یره فعالیت وي راگذاشت و داي جذب دیگر مسلمانان جهان باز میکه راه را برا
  :گویدشهید بهشتی خود در این ارتباط می ).70: 1385، یزبانیم(
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یافتم که یک اشتباه بزرگ صورت گرفته است و آن در بدو ورود به هامبورگ، به فاصله کوتاهی در«
- هاي اسالمیبردن عنوان جمعیت اسالمی ایرانیان در هامبورگ تمام تالشبا استعمال و به کاراینکه 

شناسد، ما که که اسالم آیینی است جهانی و ملیت نمیایم و با آنمان را به ایرانیان محصور کرده
گاهی برادران  سابقاً: دوستان گفتند. ایمحامل پیام اسالم در اروپا هستیم مارك ملیت به خودمان زده

هاي اخیر به وجود آمده بود کردند؛ چون این نام در همین سالهاي فارسی شرکت میافغانی در برنامه
و قبل از به ثبت دادن، نامش جمعیت اسالمی هامبورگ بود، این تغییر نام باعث قطع ارتباط برادران 

از زیر این نام محدودکننده بیرون  قبل از هر چیز الزم بود که ما خودمان را...... افغانی شده بود
بنابراین با مطالعه زیاد تصمیم گرفتیم اصوالً واحد اسالمی را که ما مسئول آن بودیم به نام . بیاوریم
هاي بنیاد نشر آثار و اندیشه(» .هاي وسیع عمل داشته باشیممرکز اسالمی هامبورگ درآوریم تا شعاع«

  ).43: 1380شهید بهشتی، 
  

  وحدت شيعه و سنيتالش براي  - ۲- ۵-۱- ۳
 عیان اهل تسنن و اهل تشیمحل مناقشه  م را که عمدتاً یمسائل ،پس از ورود به آلمان ید بهشتیشه

 يانه اي مدبرهایمرکز اسالمی کم رنگ ساخت و سیاستها، در مراسمزدبود و استعمار نیز بدان دامن می
ع هم جز اذان و یتش يعلما يه طبق فتوارا ک» اهللایول یشهد ان علا«به طور مثال جمله  .ش گرفتیدر پ

 ،آمدند یکه به مرکز م ییها، داشتن روسري براي خانمد به قصد رجاء گفت حذف کردیست و بایاقامه ن
حذف  ،ع بودین اهل تسنن و تشیرا که محل اختالف و مناقشه ب یاز مستحبات ياریدانست و بس یکاف

  ).125: 1387، یشعبان( نمود

  انيدانشجو ارتباط گسترده با - ۳- ۵-۱- ۳
م خارج یمق یرانیان ایش نقش دانشجویباعث افزا ،1350خفقان گسترده درون کشور در دهه  يفضا

تی تنها د بهشینمود که شه نعاذا باید. دیگرد ،کشور که در اروپا و مخصوصا در آلمان پر شمار بودند
از سوییو ارج از کشور ان خین نقش را در به صحنه کشاندن دانشجویشتریب فردي بود که در خارج کشور

  :گویدوي در این باره می. تنویر افکار آنان در باب اسالم و مسائل اسالمی داشته است
دانستیم که بگوییم جوانان مسلمان ما که دوستان عزیز، ما رسالت مرکز اسالمی هامبورگ را این می«

نمود ولی وقتی وارد بسیا دشوار میاین کار . آیند در دامان کفر و الحاد نیفتندبراي تحصیل به خارج می
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اگر از راه وارد . شده، کاري است سهل و ممتنع و نه دشوارمیدان عمل شدیم، دیدیم عجیب اشتباه می
به هر ترتیب ما الزم ... شوید سهل است و اگر از بیراهه وارد شوید ممتنع است؛ دشوار اصالً معنی ندارد

ن روابط نزدیک داشته باشیم، نه فقط با دانشجویان ایرانی، بلکه با دانستیم قبل از هر چیز با دانشجویامی
  ).45- 46: 1380هاي شهید بهشتی، بنیاد نشر آثار و اندیشه(» .همه دانشجویان مسلمان

  

  هاي اروپاييرابطه با دانشگاه - ۴- ۵-۱- ۳
  :دیگوین ارتباط میخود در ا ید بهشتیشه
  
- قسمت یهامبورگ دارد و بدان عمل کرده است پاسخ به سواالت علم یکه مرکز اسالم يگریفه دیوظ«

ن یدر ا. دارد یشناسبه نام شرق یخود دانشگاه هامبورگ قسمت. اروپاست يهادانشگاه یشناسشرق يها

پروفسور اشپولر دو نوبت از ما وقت گرفت که خودش همراه کادر  ين قسمت آقایس ایچند ماه گذشته رئ

او  يشان بود، بنده به جایرا که در برنامه خود ا یند و درسیاین رشته به مساجد بیا انیو دانشجو یعلم

اتفاقاً دو موضوع .شتر استین بحث، تخصص شما حتماً از ما بیکرد در ایکه اظهار منیا يم؛ برایبگو

و  عهیان شیر قرآن در میتفس يهاوهیگر شیآن و د يهاشهیعه و ریه در مذهب شیتق یکی: حساس بود

  ).50: 1380، ید بهشتیشه يهاشهیاد نشر آثار و اندیبن(» .وهین دو شیان ایاهل سنت و فرق م

  

  رابطه با ساير مبارزين - ۵- ۵-۱- ۳
در مباحثات  ينه ویریار دیصدر  یتماس او با موس. ز ارتباط داشتین خارج کشور نیگر مبارزیبا د يو
به  ،کرد.. .ه ویترک ،عربستان ،به عراقهم که  ییسفر ها ینکه طیافت ضمن این زمان شدت یدر ا یعلم

  ).73: 1381، یزبانیم( شان بهره مند شدیا يهاهنماییمالقات امام شتافت و از را
توان به تهیه و تنظیم کتاب هاي فکري شهید بهشتی در طی دوره حضور در آلمان میاز دیگر فعالیت

نقش ایمان در زندگی «و » کدام مسلک«زبان دنیا و همچنین مقاالت  5به » صداي اسالم در اروپا«
  .اشاره نمود» اسالم
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  ) از بازگشت تا شهادت ( ران يدر تحوالت ا ير گذاريران و تاثيدوره بازگشت به ا -۳-۶
شان قصد داشتند که مجددا یا. ران شدیعازم ا یبنا به ضرورت شخص ید بهشتیشه ،ش 1349در سال 

ساواك  ییم فوق منصرف شدند ؛ از سویاز تصم یلیبه دال ،رانیبه آلمان بازگردند اما در مدت اقامت در ا
ن با یکشور و همچن یبا توجه به اوضاع داخل ید بهشتیگر خود شهید يشان شد و از سویمانع بازگشت ا

ص یدتر تشخیران را مفیحضور در ا ،هامبورگ سر و سامان گرفته است ین که مساجد اسالمیعلم به ا
  ).147: 1387، یشعبان( دادند

  :م نمود که عبارتند ازیتوان به دوره قبل و بعد از انقالب تقس ین دوران را میوقابع ا

  دوره قبل از انقالب - ۱- ۶- ۳
  

  يعتيشر يو دکتر عل يد بهشتيشه - ۱-۱- ۶- ۳
بر  ینید يهم چون روشنفکر يو .ران معاصر استیا ين چهره هایتریاز موثرکییعتیشر ید علیبدون ترد

فوق العاده اعمال  ينفوذ 50ل دهه یو اوا 40اواخر دهه  ینید يو به خصوص روشنفکر يروشنفکر يفضا
 يایاز زوا ي،این چهرهاست که چن یهیبد .ز هم چنان اعتبار خود را حفظ کردیکرد و پس از مرگ ن

گاه از او همچون  .ردیمختلف قرار گ يسه هایش و مذمت و باالخره مقایستا ی،گوناگون مورد نقد و بررس
ن مورد یا شدن دیک کردن یدئولوژیبا برداشت ا يو ینید يآرا یاد شده و زمانییسم اسالمیلوترپروتستان
  ).80: 1381، يقادر( ردیگ یقرار م ینقد و بررس

شان یا .آن روز است يافضدر  یعتیبه دکتر شر ید بهشتیت دارد نگرش شهینجا اهمیاما آنچه در ا
  :معتقد بود
تواند یخطا و استباه و لغزش در کار او هست و نمحه سرشار سازنده و آموزنده است ؛ دکتر یک قری«

و سازنده او را  یعال يها، ارزشهاین اشتباهات و لغزشچ کس حق ندارد به خاطر ایاما ه .نباشد
ان در ین آقایاست که ا یروش ،از اسالم منحرف است ز که قطعاًیمکرر گفته بودم آن چ .ردیده بگیناد

  ).22: 1379، یبهشت( ».اندیش گرفتهبرخورد با دکتر در پ
ار موثر و یش بسیخو یشتن اسالمیدر بازگشت نسل جوان به خو یعتیدکتر شر يشان کارهایاز نظر ا

 یشتن اسالمیاو موفق شدند که به خو يهایدهها و دو نوشته هاي گفتهها از مجراها و قشري از گروهاریبس
  ).94: 1379، یبهشت( ش بازگردندیخو
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 یعتیش از دکتر شرین حال منصفانه خویبا نقد عالمانه و در ع ،1350در دهه پر التهاب  ید بهشتیشه
ند مقابله و کرد یمیاسالم معرف یف واقعیرا تحر یعتیشر يکه آرا ییهایاندر مقابل جر ،او يو آثار و آرا

  .نمودندینان را مذمت میروش برخورد ا

  ت مبارز تهرانيجامعه روحان - ۱-۲- ۶- ۳
م مستبد یدر سقوط رژ یار اساسیکه نقش بس ،فرزند ارشد امام ی،شهادت حاج آقا مصطفان یبعد از جر

شه به وجود ین اندیا ،م شاه فعال بودندیه رژیکه در مبارزه عل یونیاز روحان یدر ذهن برخ ،داشت يپهلو
). 183: 1387، یشعبان( الت و اساسنامه باشد یتشک يبدهند که دارا یک تشکلیت یآمد که به روحان

اگرچه  .ادامه نهضت امام بود ،التین تشکیدر ا یزه اصلیبود و انگ ید بهشتیشه ،شهین اندیا یطراح اصل
بعد از  ما تشکیل و تنظیم اساسنامه آنا، ش مطرح شد 1356ت مبارز از سال یل جامعه روحانیبحث تشک

جامعه در  يشرکت اعضاا یبمرکز يانتخابات شورا 1357در سال  .انجام شد یانقالب اسالم يروزیپ
ت مبارز تهران یجامعه روحان يمرکز ين شوراینخست ،مجموعه باغ سبز کرج برگزار شد که در آن جلسه

 يهایالت منسجم و وجود چهرهاز تشک يت مبارز تهران به خاطر برخورداریجامعه روحان .شکل گرفت
 هللات ایو آ یرفسنجان یهاشم اهللاي، آیتد مطهریشه ،باهنری،شهیدد بهشتیبرجسته انقالب از جمله شه

: 1387، یشعبان( انقالب و بعد از آن داشت يروزیدر بحبوحه پ يدیار کلینقش بس ی،لیاردب يموسو
185.(  

روحانیون آگاه و  ر نظر دو نفر ازیو هر منطقه ز کرد میت یمنطقه تهران فعال 8ت مبارز در یجامعه روحان
کارها را آنها  یبود که خط اصل ینفر مشاور عال 3ا ی 2 يداراز یالت نیتمام تشک .شدمتعهد اداره می

شد و جلسات قلم استاد مطهري نوشته می ها بهبسیاري از بیانیه .ندکردمین و به مناطق اعالم ییتع
به هر ). 337: 1378، يد ناصریس( د یگردیز هر هفته در یک منطقه برگزار میت نیمنظم جامعه روحان

 یاسیع قدرت سیجامعه و هم در توز یاسیکرد سیمت رویت هم در نقطه عزیوحانر جامعه ریحال تاث
دور از  ،میران بنامیا ین انقالب را انقالب روحانیبازرگان گفته بود اگر ا ير بود تا آنجا که آقایچشم گ

  ).178: 1363بازرگان، (  میت نگفته ایواقع
  
  



 

٤٧  

  ع بعد از انقالبيوقا - ۲- ۶- ۳

  انقالب يشورا - ۲-۱- ۶- ۳
ت یتبادل نظر و هدا يبرا ،ران به فرانسهیشار از ایاران ایرفت و آمد  ،به فرانسه ینیبا هجرت امام خم

انقالب شد تا  يصحبت از شورا ي،د مطهریامام با شه يهای از مالقاتکیدر  .افتیموثر تر انقالب شدت 
ن یا .وارد آورد يم پهلویکر رژیرا بر پ ییانقالب ضربه نها ،ن شورا در داخل کشوریت ایر و هدایبا تدب
   ماه اعالم شدیدر د ت آن رسماًیاما موجود ،ل شدیانقالب تشک يم در آذر ماه اتخاذ و شورایتصم

  ).104: 1385، يکرد(
  :نه گقته است ین زمیدر ا ید بهشتیشه

ت یاز روحان ينفر 5ک گروه ین معنا که اول اما به یبد ،ندکرد مین ییتع ینیافراد را امام خم«
: این عده عبارت بودند از. نده مملکت تالش کنندیآ يافراد الزم برا ییشناسا يدادند که برامسئول 

: 1381، یزبانیم(  ».دکتر باهنر و خود بنده ی،لیاردب يموسو ی،رفسنجان یهاشم ي،ت اهللا مطهریآ
55.(  
ارتباط دائم با امام  .بود يم پهلویرژ یل در امر فروپاشیتسه ،انقالب در مرحله اول يشورا یهدف اصل

ن یالزم به ذکر است که در ا. گران در ارتباط با امام بودندیش از دیب یو بهشت يبرقرار بود و مرحوم مطهر
اما  .س آن انتخاب شدیبه عنوان رئ یت اهللا طالقانیس انجام گرفت که آین رئییشورا نخست انتخابات تع

  ).104: 1380، يمهاجر(  بود ید بهشتیانقالب با شه يشورا يریدب
ا یس و یانگل ،کایشان در مورد مذاکره با امریا .ار رهگشا بودیانقالب بس يدر شورا ید بهشتینظرات شه

انقالب  يهایاربر اساس مع مان را قبالًیهایدگاهد دیسران ارتش در بحبوحه انقالب معتقد بود که ما با
: 1387، یشعبان( میت حرف بزنیآنها با قاطعد با یبا ،میکنیکه صحبت م یبعد با هر کس .میم کنیتنظ

209.(  
  :ان توجه است یانقالب شا يدر شورا ید بهشتیت شهیدو نکته در باب فعال

 ییگر عدم انحصارگرایآنان داشت ونکته د ياز سو یبه جوانان و کار حزب یشان اعتقاد خاصینکه ایاول ا
 ،مشغول به کار شدند ي،دیکل يهار مسئولیتد، انقالب يکه در شورا یاز جوانان ياریبس .شان بودیا یحزب

 یشان میا یحزب ییگرایعه انحصارن نکته قلم بطالن بر شاینبودند و ا یحزب جمهور اسالم ياز اعضا
  ).178: 1368، یبهشت( دیکش



 

٤٨  

  يمجلس خبرگان قانون اساس - ۲-۲- ۶- ۳
س و یبه عنوان رئ يمنتظر ...آیت ا. آغاز به کار کرد 28/5/1358در روز  یمجلس خبرگان قانون اساس

ن را در ین مبارزیترمجلس نخستین مجلسی بود که قدیمی نیا .ده شدندیس برگزینائب رئ یدکتر بهشت
یمتفاوت براي آزادي و رهایی از رژیم هايدئولوژیان گذشته با ایکه در سال يافراد ،داده بود يخود جا

را تجربه  ین مجلس انقالبیاول ارزه کرده بودند،در کنار هم مب یو جمع يانفراد يهااستبدادي در سلول
یت اهللا منتظري از شهید  ن رو آیاز ا .ن بودیار سخت و سنگیبس ین جمعیت و کنترل چنیریمد .ندکرد می
را بر عهده  ، اداره بسیاري از جلسات صحن علنی مجلس خبرگانشانیا يخواست کردند که به جادر
در  ،العادهماه تالش فوق 3ی ن مجلس طیمصوبات ا .ر را انجام دادیطفه خین وظیز این یدکتر بهشت. ردیبگ

 ییب نهایبه تصو 12/9/58م شد و در یک مقدمه و موخره تنظیاصل و با 157فصل و  13در  58آبان 
  ).345- 348: 1380، یزچید( دیران رسیملت ا

  ييقضا يعال يشورا - ۲-۳- ۶- ۳
فوذ کند و ممکن است اعمال ن ،ردیگمیییه قرار س قوه قضاز دیدگاه شهید بهشتی کسی که در رأا

 ،کشور ییقضا ين بود که در کارهایا یشنهاد ويلذا پ .در جامعه گردد یعدالتباعث ایجاد مفسده و بی
  ).217: 1387، یشعبان( محترم باشد ییقضا یعال ينظر شورا
 آملی و آیت اهللای، آیت اهللا جوادي املش یمرحوم ربان ی،قدوس ی، شهیدد بهشتیشه ،ن شورایا ياعضا
ی و با توجه نیبه اصرار امام خم وي.بود ید بهشتیشورا از آن شه يدیاما نقش کل .بودند یلیاردب يموسو
از همان ابتدا با واقع  وي. شورا را بر عهده گرفت یوان عالیاست دیصدر ر یه بنیشان از ناحیا ینگرانبه دل

- یاشتن قضات خوب قابل حل است و بدون آن نمه در گرو دییدانست که مشکل قوه قضایکامل م ینیب
  :ن دستگاه داشت یدر ا ییر بناید به اصالحات زیتوان ام
 ،ب و نقص نشدهیع یار بیه تمام عییک قوه قضایل به ین فرصت کوتاه تبدیه ما با اییاگر قوه قضا«
 است یکار آسان یو ساختن قاض یدا کردن قاضیمگر پ شود؟میدا یپ ین است که کجا قاضیا يبرا
  ).139: 1360شب زنده دار، (

  : دانست ت دستگاه قضایی را از سه محور میمشکال یدکتر بهشت
  نیقوان )1
 ییکادر قضا )2

 احکام ياجرا )3



 

٤٩  

و  یاحکام شرع ياجرا يدر راستا یدکتر بهشت. آن است ين بخش قضا، اجرایتراو معتقد بود مهم
شنهاد داد که با یرا پ ییس قضایطرح پل ،کندصادر میی که ه در احکامییقوه قضا ییش توان اجرایافزا
  ).141: 1385،يکرد( روبرو شد یاسالم يب مجلس شورایتصو

  حزب جمهوري اسالمي - ۲-۴- ۶- ۳
ت و حزب یجمع ،ک تشکلیجاد یشه ایدر اند یانقالب اسالم يروزیان قبل از پیسال ی،دکتر بهشت

 ».هاورین يشکل دادن و شکل گرفتن را ،تشکل است يحزب به معنا«شان معتقد بود که یا. بود یاسالم
  ).140: 1361، یقاسم(

د یت کرد و با استقبال شدیاعالم موجود ی،انقالب اسالم يروزیروز بعد از پ 7 یاسالم يحزب جمهور
نقش مذاکره با امام در  یرفسنجان یهاشم يان آقاین میالبته در ا. دیت  مواجه گردیعضو يبرا یمردم

شان را یا ياریان بسین میدر ا .شان را جلب نمودیداشت و سر انجام نظر مساعد ان رابطه را بر عهده یا
معتقد بودند که حزب  یگر برخید يسوء استفاده کرده و از سو یاسالم يمتهم نمودند که از نام  جمهور

جهت  ید بهشتیاست اما شه یاسیو استبداد س يکتاتوریبه دنبال د یاسیقدرت س يبا دست گذاشتن رو
  :شان معتقد بودیا .کردمیح یها مواضع حزب را تشرکردن توطئه یخنث
 يجمهور ییوفاانقالب اسالمی و بقاء و دوام و شکما ارزش دارد که در خدمت  يبرا یحزب تا وقت« 

  ).66: تا یافتخارزاده، ب( ».باشد یاسالم
کشاندند و  یبه فاز نظام یاسیت مخالفت خود را از عرصه سینها ی،ستیبا اقدامات ترور یاسیس يهاگروه

 یعراق يحاج مهد ،1358در سال  .آنها بکاهند یاسیاز مانور س ،حزب یاصل يروهایتالش کردند با ترور ن
کبخت و محمد یمهندس ن ي،اعالم کرد بعد از شهادت مطهر یاسالم يحزب جمهور .دیبه شهادت رس

ن وجود حزب با یبا ا). 679: 1370بهنود، ( است  یاسالم يد حزب جمهورین شهیاو چهارم  یباقر رحمان
به  یان التقاطیچپ و جر یاسیس يهاعالوه بر گروه. دادتائید امام به راه خود ادامه می و یت بهشتیدرا

سم یبرالیان لیند جرکردمیت یفعال یاسالم يه حزب جمهورین خلق که علیسازمان مجاهد يرهبر
برجسته  يز با حزب و اعضایآن دولت موقت ن ییمود اجراو ن ينهضت آزاد يموجود در انقالب به رهبر

  ).154: 1385، يکرد(کرد  میآن مخالفت 
  :بیر کلی شهید بهشتی بدین شرح بودات و دیدر زمان ح یاسالم يحزب جمهور يهایتن فعالیترمهم

 داشته است  یشبرد انقالب اسالمیدر پ يزنده روز که نقش موثر یاسیس يهایتحضور در فعال.الف

 اسالم يمراسم روز کارگر در تحت لوا يبرگزار.ب



 

٥٠  

 یاسالم يندگان مجلس شورایدر انتخابات نما یحضور حماس.ج

 یب قانون اساسین و تصویدر تدو يو محور ینقش اساس.د

 حزب يهایدگاهجهت انعکاس نظرات و د یاسالم يانتشار روزنامه جمهور.ه

 يشورا .ان رفتیاز م يادیقوام حزب تا حدود ز ،دکتر با هنرن یو همچن ید بهشتیبعد از شهادت شه
ام از ین ایدر ا. ن رفتیه از بیم شد و انسجام اولیحزب به سه گروه چپ و راست و معتدل تقس يمرکز

ز با آن موافقت نمودند و عمالً حزب یل گردد که امام نیتقاضا شد تا حزب به طور موقت تعط ینیامام خم
  .ا نشدیگر احید

  شهادت - ۳- ۶- ۳
برجسته آن  يبا حضور اعضا یاسالم يکه جلسه حزب جمهوریر ماه در حالیروز هفت ت20:30ساعت 

فجار آنچنان پر موج ان .ختیجلسه را به هم ر يفضا ،ختن آواریانفجار و ر يناگهان صدا ،ل شده بودیتشک
). 196: 1385، يکرد( خت یز فرو ریسالن ن یمنازل اطراف شکسته و سقف بتون يهاقدرت بود که شیشه

ن خلق که یترور شد و روز بعد سازمان مجاهد ير مقام معظم رهبرین که در روز ششم تینکته جالب ا
ارانشان یتن از  73شان را به همراه یا ،ش متقاعد سازدیبا خو یهمراه يرا برا ید بهشتینتوانسته بود شه

ساز بود که ي قدرتمند و دولتازمان دهندهي که به قول اسکاچپل سافرد یبه شهادت رساندند و  به زندگ
- داده میخاتمه ) 122: 1377ع پور، یرف( انقالب فراهم آورد يروزیپ يرا برا یتوانست امکانات مناسبیم

  .شود
ر شرکت یبوده که در جلسه اول حزب در روز هفت ت یکه خود از کسان یرفسنجان یبنا به گفته هاشم
داشته در جلسه دوم  ي و حاج احمد خمینیان معالج مقام معظم رهبرکه با پزشک يکرده و به علت قرار

 انس و ید بهشتیدر آن روز شه .بر جلسه حاکم بود یبیشرکت نکرده و از حزب خارج شده احساس عج
به (  دادن يد هم قصد دلدارید الهام و شایشا .کرد میش تراوش یهامحبت از وجودش و کلمات و برخورد

  ).520: 1370، یرفسنجان( ن چرا باشدیجواب ا ،گرانیبه د) در روز قبل اي خامنهاهللا خاطر ترور آیت
  :گردد ایشان به عنوان خاتمه بحث ذکر مینامه یتاز وص یبخش در انتها

چیز به فروغ الهی که در ش از هر یب یر بستگانم که در زندگیکنم به همسر و فرزندانم و ساوصیت می«
م و یرح، رحمان و ریبص ،عیسم ،ریقد ،میعل يکتاییمان به خدایو با ا ت دهندیاهم ،هاستدل انسان

اد خدا ین و اهتمام به ذکر و یامبران و کتابش قرآن و از ائمه معصومیاز خاتم پ يرویامبر بزرگوارش و پیپ
ز با یهمه خلق و ست يبرا یر خواهیثار و خیثار و ایگر و انفاق و ایعبادت د ،و نماز با حضور قلب و روزه



 

٥١  

ر در جماعت و انس با مردم راه سعادت یگین راه و حضور پیامان در ا، در راه پیروزي حق  جهاد بیباطل
  ).296: 1387،یشعبان(» .خود بازگرداندند يرا به رو

  
نامه، در فصل آينده اي از تحوالت فکري و سياسي شهيدبهشتي در قالب زندگيپس از ارائه خالصه

ه مقوله آزادي از نگاه شهيدبهشتي مورد بررسي قرار گيرد تا بدين وسيله فرصت گردد تا جايگاتالش مي

 .پيوند ميان دو مقوله آزادي و مشروعيت فراهم کرد

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

٥٢  

  يه پرداز آزاديظرن -۴ فصل

 

 

 

 

 

 



 

٥٣  

  مقدمه -۴-۱
جايگاه نظري مفهوم آزادي در انديشه سياسي شهيدبهشتي باشد، آنچه در فصل حاضر داراي اهميت مي

هاي حاضر در انديشه سياسي شهيد بهشتي، آزادي دغدغه اساسي اين است که با توجه به مولفه.باشدمي

  .باشدزمينه ساز نيل به مشروعيت در چارچوب حکومت اسالمي مي

در فصل گذشته تالش شد با بررسي زندگي شهيد بهشتي مراحل اساسي تطور فکري ايشان مورد بررسي 

پردازي ده آزادي همواره دغدغه اساسي ايشان در تمامي مراحل فکري و تئوريبه اعتقاد نگارن.قرار گيرد

  .سياسي بوده است

آنچه در اين فصل مد نظر است، ابتدا توجه به آزادي در مفهوم عام آن و سپس بررسي آزادي سياسي مي 

آزادي سياسي هاي مربوط به آزادي است، حتي برخي برآنند که ترين بحثترين و مهمباشد که از اساسي

با .اين قسم از آزادي به نقش و تاثيرگذاري مردم در نظام سياسي اشاره دارد.ها مي باشدمادر آزادي

لک (سنجش ميزان آزادي سياسي در يک جامعه مي توان به نوع وشکل واقعي يک حکومت پي برد  

  ).۱۳۸۷:۱۴زايي

  يمشکله آزاد -۴-۲
عام و شهيد بهشتي به طور خاص بايد همواره اين در بررسي انديشه سياسي متفکران اسالمي به طور 

پيش فرض را مد نظر داشت که انسان براساس نظام توحيدي و مذهب تشيع، صاحب اراده و انتخابگر 

آفريده شده است و بر اين اساس، آزادي و صاحب اختياربودن انسان، با توجه به اين که آزادي گوهر  

 ).۱۴:۱۳۸۷لک زايي(استبدادي در نظام توحيدي مطرود است  هاي آدمي است، مفيد بوده ونيز حکومت

هاي زندگي سياسي است و از اين منظر همواره مورد توجه انسان بوده است،  ترين بحثآزادي از اساسي

هاست و همه دوست دارند آزاد زندگي کنند و در زندگي خود دست به زيرا آزادي خواسته همة انسان

توان يافت که بدون هيچ اجبار و اکراهي تن به قيد و بند ناخواسته انساني را مي شايد کمتر. انتخاب بزنند

در مقايسه با ساير مخلوقات است  اين از امتيازات آدمي. بسپرد و آزادي فطري خويش را دربند کشد

  ).۸۵: ۱۳۷۸ستوده و سيد ناصري؛(



 

٥٤  

اي که در آزادي سياسي است، مقوله امروزه يکي از مباحث رايج در جامعه ايران، بحث آزادي و به ويژه

  .يکصد سال اخير جامعه ايراني با آن رو در رو بوده است

که به معناي آزادي از بردگي است گرفته تا » حريت«از واژة : براي آزادي تعاريف زيادي ذکر شده است

- آزادي ذکر کردهبه گفته آيزايا برلين تاکنون دويست معنا و مفهوم براي . مفاهيم سياسي و اجتماعي آن

به عبارت ديگر آزادي در تعبير . هاستاند و وجه اشتراک اين تعاريف،  نبود موانع بر سر راه انتخاب انسان

آيزايا برلين خود آزادي را چنين تعريف . مدرن آن،  يعني رهايي از جبر غير و انتخاب عمل با اراده خود

  : کندمي

او در ). ۲۴: ۱۳۶۸برلين، (» .امراه تحقق آرزوهاي انسان دانستهمن آزادي را عبارت از فقدان موانع در «

 : گويدداند و ميجاي ديگر آزادي را به معناي عدم مداخله ديگران در کارهاي فردي مي

. کشي و اسارت اوست به وسيله ديگرانآزادي شخصي عبارت از سعي در جلوگيري از مداخله و بهره«

  ).۲۴: ۱۳۶۸برلين، (» .کننددنبال مي هاي خاص خود راديگراني که هدف

اثر "دو مفهوم آزادي"بهرحال اگر کتاب  نظريه عدالت رالز تاثيرگذارترين کتاب در فلسفه سياسي است، 

  ).۸۹:۱۳۸۵سويفت،  (ايزايا برلين  تاثيرگذارترين مقاله منفرد در اين زمينه است 

شايد .باشدجدال در باب آن، بسيار ريشه دار ميدر ميان متفکران و انديشمندان اسالمي نيز سابقه بحث و

بتوان گفت اين تکثرو گستردگي در بحث آزادي و فقدان اتفاق جمعي بر برداشت واحد از آزادي به اين 

اند و هر ها و عقايد متفاوتي بودهاند داراي انديشهسبب است که نخست افرادي که به اين بحث وارد شده

اين اند که دراو مسلک ومرام خويش به يک تلقي از اين موضوع دست يافتههفرضکدام با توجه به پيش

ديگر اينکه اين اختالف در طول تاريخ با توجه به .ها چشمگير وبه وضوح قابل مشاهده استصورت تفاوت

شرايط و نيازهاي زمان حادث شده و فضاي عمومي و مسايل سياسي و قدرت حاکمان در فقدان توافق 

تاثير نبوده است، و اين گونه است نظران و اتخاذ موضعي متفاوت با ديگران بيران و صاحبجمعي انديشو

هاي معنوي که در برخي موارد بر عناصر انديشه اي و اعتقادي آن تاکيد گرديده ودر موارد ديگر به جنبه

  ).۲۰:۱۳۸۷لک زايي(انگشت نهاده شده است ...و دروني آزادي و
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آيا افراد اراده آزاد و اختيار دارند يا : دانندطور معمول صفت و خاصيت اراده ميدر فلسفه، آزادي را به 

اعمال آنها به کل جبري است؟ آشکار است که پاسخ اين پرسش به درک و دريافت هر کس از طبيعت 

شناسي، آزادي را در اقتصاد و جامعه). ۷۵: ١٣٨٣هيوود، (تر از آن، ذهن آدمي بستگي دارد بشر و مهم

اند،  و در ارتباط با زندگي اجتماعي» عامالن آزاد«افراد چقدر : دانندميشه يک رابطه اجتماعي ميه

  ).۷۵: ۱۳۸۳هيوود(مند شوند توانند انتخاب به عمل آورند و از امتيازات بهرهديگران مي

  شهيد بهشتي وآزادي -٣-٤
» استقالل،  آزادي،  جمهوري اسالمي«شعار . پيروزي انقالب اسالمي در ايران، نويدبخش نسيم آزادي بود

از شعارهاي اصلي و اساسي مبارزات مردم بود و تشکيل نظام جمهوري اسالمي ايران تبلور خواست و 

ها سلطه استبداد و استعمار را چشيده بودند و با نفي استبداد و هاي محرومي بود که سالحرکت توده

  .برپايي جمهوري اسالمي شدنداستعمار در قالب آزادي و استقالل،  خواستار 

کند؛نخست، رفع هرحرکت اجتماعي که به منظوراصالح جامعه صورت گيرد دو هدف عمده را دنبال مي

آن تخريب و اين ايجاد بر .موانع و تخريب ساختارهاي نابهنجار؛ و دوم، ايجاد زيربناها و ساختارهاي جديد

ساس آنها حرکت از وضع موجود به وضع مطلوب شکل پذيرد که بر امبناي مالکها و معيارهايي صورت مي

- هاي اصالح طلبانه توسط پهلويانقالب اسالمي ايران نيز، که پس از به بن بست کشاندن حرکت.گيردمي

ها باشد صورت گرفت، دو اي که زمينه ساز رشد و تعالي انسانها با هدف رفع موانع اصالح و برپايي جامعه

عدالتي، اختناق و سرکوب؛ و ديگري تصحيح و هاي ظلم، ستم، بيپايه يکي محو: هدف اساسي داشت

هاي فردي و اجتماعي در از همين رو پاسداري از آزادي. اي متفاوتتشکيل نهادها وساختارهاي جامعه

هاي فکري و عملي ترين دغدغههاي فشار و سلطه طلبي حکومت، از جمله مهمبرابر توسعه طلبي گروه

  ).۸:۱۳۸۱بهشتي، (فعاالن انقالب بود رهبران و 

همگام با انقالب اسالمي،  در انديشه شهيد بهشتي نيز، بزرگترين شعار اسالم آزادي است و اسالم دين 

در نگاه بهشتي، آزادي، ). ۱۱۳:بهشتي، بي تا(باشد آزادگان و احرار است و انسانيت انسان به آزاد بودن مي
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بنابراين، آزادي بخشي از هويت .رو که انسان است، طالب آزادي استذاتي انسان است و انسان از آن 

  ).۵۷:۱۳۶۱فارسي (آدمي است و سلب آن به مسخ انسان مي انجامد 

گيري جهاني داند و بزرگترين ويژگي چشمبهشتي اساساً هدف انقالب را معطوف به آزادي مي... آيت ا

  :داندانقالب ايران را،  آزادي مي

قبل از اسالمي بودن و مکتبي بودن، ويژگي ديگري داشته است که بيش از همه در اين انقالب « 

هاي اجتماعي را در اش، آزاديانقالبي است که با پيروزي: دنيا مورد توجه واقع شده و آن اين است

گذرد ها از زمان استقرارشان ميهايي که سالجامعه به حدي توانسته تأمين و تحميل بکند که رژيم

گيري جهاني اين بزرگترين ويژگي چشم. هايشان چنين آزادي بدهنداند،  به ملتز نتوانستههنو

  ).۱۱:بهشتي، بي تا(  ».انقالب، آزادي است

  معناي آزادي -۴-۳-۱
هاي مختلفي تعريف بهشتي ضمن اين که اعتقاد دارند متفکران در طول تاريخ آزادي را به گونه... اآيت

  :گويدتالف تعاريف مياند درباره عامل اين اخکرده

بار ديگر متأثر از زمان و پيشرفت زمان است و در هر و پر اين مفهوم نيز همچون مفاهيم عميق«

هاي موجود در جامعه و فرهنگ زمان متناسب با شرايط اجتماعي و فرهنگي و نيازها و حساسيت

  ).۵۶: ۱۳۶۱فارسي، (» حاکم بر زمان معناي خاصي دارد

هاي زماني و افکار و اعتقادات حاکم بر جامعه، از جمله عناصر اجتماعي و ضرورت در هر حال شرايط

با توجه به گوناگوني برداشت از آزادي، بايد نخست به اين بحث . گوناگوني برداشت، از آزادي است

چيستي «پرداخت که معناي آن از نگاه شهيد بهشتي چيست، چرا که اساساً نقطه اشتراکي در بحث از 

وجود ندارد تا در پي آن به تحليل و بررسي اين نقطه مشترک پرداخته شود، بر خالف مفاهيمي » يآزاد

  .نظر نيستاند و بر سر معناي آنها اختالفمانند نور، انسان و سلول که مفاهيمي شناخته شده

  :آزادي در انديشه دکتر بهشتي يعني

ز انسان بر همه موجودات ديگر عالم امتيا. تسلط انسان بر ساختن خويش و ساختن محيط خويش«

تواند بر طبيعت مسلط باشد و شرايط طبيعي را بر وفق خواسته و نياز طبيعت اين است که مي



 

٥٧  

واحد ( » . خود دگرگون کند يا در برابر هجوم عوامل نامساعد طبيعي سد و مانع به وجود بياورد

  ).۱۱۸۳: ۱۳۶۱فرهنگي بنياد شهيد انقالب اسالمي،  

  :معنا آزادي ربطي وثيق با خالقيت دارد، چرا که در اين

هاي پيشرفته انسان در رويارويي با شرايط طبيعي ميدان انديشيخالقيت فني و صنعتي و چاره«

تواند هواي سرد مطبوع او در يک محيط گرمسير مي. اي براي آزادي به وجود آورده استگسترده

آبي يا گازي بنشيند و به طبيعت گرم منطقه خويش پاي کولر ور شود و دربسازد و از آن بهره

در پرتو خالقيت، انسان درجه بااليي از آزادي . بگويد من زير سلطه سوزان تو نيستم و آزادم

  ).۵۵: بهشتي، بي تا(» .خويش را تأمين کرده است

ع در واق» تسلط انسان بر ساختن خويش و ساختن محيط خويش«شهيد بهشتي ضمن تعريف آزادي به 

اين دو معناي . شود که البته وابستگي تام و تمامي با يکديگر دارنددو معناي متمايز آزادي را يادآور مي

  :متمايز از آزادي عبارتند از

آزادي به معناي يک نياز عميق و اصيل دروني که هر فردي به طور طبيعي خواهان آن است و از «

در فالن : گوييمواقعيت اجتماعي؛ مثالً وقتي مي برد، و ديگري، آزادي به معناي يکعدمش رنج مي

به . جامعه آزادي وجود دارد، يعني آزادي به عنوان يک واقعيت اجتماعي در آن جامعه حضور دارد

گوييمدر فالن جامعه آزادي وجود ندارد و استبداد و اختناق حاکم است،  يعني در عکس وقتي مي

واحد فرهنگي بنياد شهيد انقالب (» .تماعي حضور ندارداين جامعه آزادي به عنوان يک واقعيت اج

  ).۱۱۸۵: ۱۳۶۱اسالمي، 

. کندبهشتي دو معناي متفاوت آزادي يعني معناي فردي و معناي اجتماعي را از هم تفکيک مي... آيت ا

شود و معناي اجتماعي آن معناي فردي آزادي، خواستي است ذاتي و دروني و به شخص انسان مربوط مي

در نگاه شهيد بهشتي آزادي فردي . شوديتي است اجتماعي که به نوع روابط اجتماعي مربوط ميواقع

کند که بدان آگاهي و نيز انسان هنگامي قيد و بند را احساس مي«و » آزادي از قيد و بند«يعني 

ان با آن تواي حادث نشود،  نميتا آگاهي و شناخت به پديده). ۵۶: ۱۳۶۱فارسي، (حساسيت داشته باشد 

تواند در صورتي که قيد و بندها به خوبي شناسايي نشوند انسان نمي. اي داشتبرخورد منطقي و عاقالنه



 

٥٨  

ترين عامل براي رسيدن به آزادي،  آگاهي براي رهايي و آزادي از آنها اقدامي کند؛ بنابراين تحسين و مهم

 ).۵۶: ۱۳۸۰بهشتي، (و شناخت است 

  :کندبندو باري جدا ميشهيد بهشتي اين است که وي آزادي را از بي نکته بسيار مهم در انديشه

     بندوباري و ضابطهرود همين است که گفتيم، نه بيآزادي که اين همه در ستايش آن سخن مي«

هاي مخرب و منافي با کرامت انسان و مزاحم   ناپذيري و خودکامگي مطلق و آنارشيسم و آزادگذاردن نيرو

گنجد که آزاد ها در مفهوم ازادي مورد قبول اسالم نميلح خود او و ديگران؛ اين نوع آزاديحقوق و مصا

گذاردن يک ديوانه خطرناک که به دلخواه خود عمل کند، متضمن هيچ خيري براي او يا ديگران نيست، 

دان ناموس و آزاد گذاردن دزد و جاني يا تبهکاران ديگر چون دز. بلکه ستمي آشکار بر او و ديگران است

امان همه انگيزي در مردم و متزلزل کردن بيحساب وسوسهالگوهاي هوسبارگي و فساد يا آزادگذاردن بي

ها را به ها و به تعبير ديگر ايجاد بيماري وسواس و ناباوري در مردم، استعدادهاي مطلوب در آنباور

- به همين جهت است که در همه نظام. دسازکننده و نوميد کننده دچار ميسرگرداني فرساينده و خسته

بهشتي، (» .کنندشود که حدود آزادي را قانون معين ميهاي اجتماعي همواره روي اين اصل تأکيد مي

۱۳۸۸ :۴۰۵ -۴۰۴.(  

  :کند ايشان سپس آزادي فردي را بيشتر باز مي

ندهاي دروني هم آزادي فردي تنها به معناي رهايي از بندهاي بروني نيست، به معناي آزادي از ب«

تواند آزادي را تواند بشر را از بندهاي بروني رهايي بخشد، اما اين قدرت نميقدرت مادي مي. هست

کند که تمامي بندها، که بخش مهمي از آنها به ارمغان آورد، زيرا آزادي تنها وقتي معنا پيدا مي

پذيرد که انسان در کنار قدرت بندهاي دروني است از ميان برداشته شود و اين تنها وقتي صورت مي

» .مادي، قدرت معنوي الزم را در جهت آزاد ساختن خويشتن از تمامي بندهاي دروني داشته باشد

  ).۵۷: ۱۳۶۱فارسي، (

آزادي دروني نجات . اي برونييابد و هم جلوهاي دروني ميبهشتي آزادي هم جلوه... بنابراين از نگاه آيت ا

از همه قيد و بندهاي هوا و هوس است و در واقع آزادي از تمامي تعلقات دروني است و آزادي بيروني 
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رهايي از همه زنجيرها و موانعي است که به دست مستبدان بر سر راه انسان گذاشته شده است و آدمي را 

  .اندهاي خود کردهاسير و مجبور خواسته

ناشي از اين است که «گردد رت و مشروعيت اجتماعي آزادي که به نوع روابط اجتماعي مربوط مياما ضرو

اش تواند به اين نياز درونياين مسأله يک خواست دروني جدي و اصيل است و انسان تنها موقعي مي

به عنوان يک اي زندگي کند که آزادي در آن اي آزاد زندگي کند يعني در جامعهپاسخ گويد که در جامعه

  ).۱۱۰۰: ۱۳۶۱واحد فرهنگي بنياد شهيد انقالب اسالمي، (» .واقعيت اجتماعي وجود داشته باشد

داند که آزادي از يک خواسته و شهيد بهشتي ارج و تقدس دفاع از آزادي اجتماعي را نيز به اين دليل مي

  آزادي دفاع  کسي که از اين نوع«شود و به همين دليل است که مي نياز دروني ناشي

ها و نيازهاي اصيل کند در حقيقت دفاع از آزادي جامعه، دفاع از انسان و در واقع دفاع از کليه خواستمي

  ).۱۱۵۷: ۱۳۶۱واحد فرهنگي بنياد شهيد انقالب اسالمي، (است » انساني

  :اي وجود دارد که به صورت يک واقعيت درآمده باشدآزادي در جامعه 

اگر آزادي از بطن جامعه سر بر نياورده و . اجتماعي حاکم بيرون آمده باشد يعني از متن روابط«

آزادي به عنوان يک واقعيت .... پايگاه اجتماعي نداشته باشد،  چيزي جز آزادي کاذب نيست 

هاي اجتماعي، چيز انتزاعي و مجزايي نيست تا بتوان بدان دست اجتماعي،  همچون ديگر واقعيت

  ).۵۹: ۱۳۵۷بهشتي، (» .آورد و بايد فعليت بخشيد و تحقق دادجامعه سر برمييافت، بلکه از متن 

کند و نفي آزادي را مساوي با مسخ گردد که شهيد بهشتي، آزادي را رمز عظمت عنوان ميمشاهده مي

کند، زيرا وقتي آزادي نباشد، انتخاب معنا ندارد و وقتي انتخاب معنا شخصيت و انسانيت انسان عنوان مي

  .تواندخالق شخصيت و معمار سرنوشت خويش باشدداشت، ديگر انسان نمين

  :انتخاب مبتني بر آزادي است که سازنده سرنوشت و خالق شخصيت انسان است و نيز

طلب، و وقتي قبول انسان بدان لحاظ که انسان است آزاد است و آزادي. آزادي ذاتي انسان است«

» .است،  طبيعتاً سلب آن به مسخش منجر خواهدشد کرديم که آزادي، بخشي از هويت انسان

  ).٢٥: ١٣٨١بهشتي، (
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کنند،  نکته مهم در انديشه شهيد بهشتي اين است که ايشان آزادي را عمدتاً در سطح اجتماع معرفي مي

  :پردازدو در اين راستا ابتدا به بررسي ليبراليسم موجود در غرب مي

اساس اين . پايه انسان آزاد بنا شده، بر پايه آزادي فرد انسان ليبراليسم يعني آن طرز تفکري که بر« 

- ها و تمنياتش را بشناسدو ميتواند خواستهمکتب اين است که فرد انسان موجودي است آزاد، مي

ها و تمنيات تالش کند و به آنها برسد و رشد انسان چه از نظر تواند در راه رسيدن به اين خواسته

از نظر فرهنگي و چه از نظر رفتاري، چه از نظر اقتصادي، چه از نظر شخصي و شخصيتي و چه 

اجتماعي به اين است که به او يعني فرد انساني آزادي بدهيم، به او بگوييم آن طوري که تو دلت 

  ).۲:بهشتي، بي تا(» .خواهد حرکت کنمي

  :دهدوضيح ميوار تهاي اساسي ليبراليسم را به صورت خالصهها و خصلتايشان سپس ويژگي

پايه ليبراليسم بر راسيوناليسم و اصالت خرد و انديشه و نفي هر نوع سرچشمه و مبدأ آگاهي و  .۱

 .معرفت غير عقل و انديشه است

هاي فرهنگ و تمدن اخير غربي، و براساس اصالت فرد و انديويدآليسم ليبراليسم درتحسين جلوه .۲

 .ستو اين که فرد انسان اصالت دارد به وجود آمده ا

ليبراليسم آرام آرام به سوي پذيرش نسبي جامعه و هويت اصيل جامعه حرکت کرده و سر از  .۳

 ).۱۱:بهشتي،  بي تا(سوسياليسم ليبرال و ليبراليسم سوسيال در آورده است 

گردد که سازد و سپس متمايل به اين ميسپس ايشان، ابتدا ايراداتي را بر ليبراليسم غربي مطرح مي

  :اي موجود در اسالم را اين گونه  معرفي نمايدهاساس آزادي

ليبراليسم از اين نظر که براي انسان، براي فرد انسان اين منزلت را قائل است که تو اي انسان «

حرکت کن، پويش داشته باش، عقلت را به کار انداز، فکرت را به کار انداز، انتخابت را به کار بيانداز، 

اي از اين نظر هم بسيار جالبست زمينه. ، تسليم وضع موجود نشوبساز خودت را، بساز محيطت را

هاي جالب و مثبت ليبراليسم ها جنبهاين. است براي شکفتن نيروها و استعدادهاي دروني انساني

نامد و اصالت وحي را به عنوان است اما ليبراليسم در آنجا که تنها منبع معرفت و آگاهي را عقل مي

پذيرد آيا از اين نظر هم چيز گذارد و نميدهد و ارجي نمياهي بهايي نمييک سرچشمه مستقل آگ
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خوبي است؟ از نظر ما و از نظر همه معتقدان به وحي الهي، ليبراليزم از اين نظر چيز بدي است، 

» .کندهاي برکت يعني وحي دور ميترين سرچشمهخطرناک است، انسان را از يکي از متعالي

  .) ۸:بهشتي، بي تا (

  :نمايدايشان سپس عنوان مي

شناسد و انسان گوهر تابناک هستي است اسالم آزادي انسان را به عنوان نقطه قوت آفرينش مي«

بدانکه از چه آزاد و آگاه آفريده شده است، اسالم براي انسان آزاد و آگاه زمينه و توان شکوفايي و 

کند نخست در پرتو ست و انسان را دعوت ميخودانگيختگي و پيدا کردن راه را به حد فراوان قائل ا

نور فروزان باطن يعني عقل و خرد حرکت کند و عقل و خرد در انسان است ولي انسان به کمک 

همين انديشه تحليلگر و خرد روشنگر يک سرچشمه بزرگ و رفيع پر ارج آگاهي ديگر يعني وحي 

يابد، وقتي انسان به اين مرحله اسد و ميشنو سنت پيغمبران را مي... خدا و نبوت انبياء و کتاب ا

کند، عقل در تنظيم قانون در حد خودش رسيد قانون زندگي را صرفاً به کمک عقل تنظيم نمي

گاه هاي عقلي همواره تکيهکند اما وحي به عنوان زيربناي همه محاسبات و بررسيدخالت مي

داند و حتي به اين موجود آزاد نهيب د ميانسان است، در جامعه اسالمي، اسالم انسان را موجود آزا

زند که در شرايط اجتماعي نايست، نمير، بمير يا بميران، الاقل هجرت کن، به هر حال تسليم مي

هاي اجتماعي نيز دارد،  انسان آزاد هاي فردي، محدوديتاما در اسالم آزادي. محيط فساد نشو

ن الهي و شناسايي حدوداهللا و احکام خدا است اما در چارچوب حدوداهللا و در چارچوب قواني

مسئوليت خطيري است که در جامعه و نظام اسالمي برعهده فقيه و مجتهد است،  بنابراين در 

  ).۱۴:بهشتي، بي تا(» .باشيمشناخت حدوداهللا جامعه اسالمي ما تابع مرجعيت آگاه رهبري مي

هاي فردي خود دان جامعه اسالمي در آزاديگردد که شهيد بهشتي معتقد است، شهرونبنابراين روشن مي

ها محدود گردد که بايستي که اين آزاديباشند و براي رسيدن به عظمت ميداراي حد و حدودي مي

ها همانا حدوداهللا مي باشد و از اينجاست که ايشان پي به اهميت ترين عامل در تحديد اين آزاديمهم

  :برندجتماعي ميا زندگي
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ظر از فطري بودن يا نبودن زندگي اجتماعي براي بشر، حامي و مشوق زندگي       ناسالم صرف«  

تعاليم عاليه اسالم بر اساس حفظ پيوندهاي اجتماعي و مستحکم کردن آنها و . اجتماعي است

ترين صفات جلوگيري کامل از سقوط اجتماع و پراکندگي و از هم پاشيدن جامعه است و يا عالي

م وقتي ارزش واقعي خود را دارد که با حفظ پيوندهاي اجتماعي توأم و با انجام انساني از نظر اسال

  ).۴۱: ۱۳۶۷بهشتي، (» .وظايف فرد نسبت به اجتماع همراه باشد

  کند و هاي موجود در غرب را به واسطه اين که فاقد حدود مي باشد رد ميايشان همواره آزادي

  :گردندها منجر به خير مشترک نمياين گونه آزادي توان بدين امر از اين زاويه نگريست کهمي

ام دشمنان اسالم و دشمنان خدا و ها گفتهمن که يک برادر شما هستم، هميشه در سخن«  

بند و بندوباري بدانند که ما به آزادي انسان سخت پايدشمنان قرآن و خواستاران آزادي به معني بي

خواهيم و نه دموکراسي آمريکايي و اروپاي اسي روسي ميما نه دموکر. معتقديم اما آزادي انسان

. خواهيم، ما انسان آزاد شده اسالم را خواستاريم که در آن انسان هم آزاد است و هم بندهغربي مي

هاي شهيد بهشتي؛ بنياد نشر آثار و انديشه(» .بنده کي؟ خدا و آزاد از بندگي هر چه غير خداست

۱۳۶۰.(  

کليدي در انديشه شهيد بهشتي اين است که ايشان تنها محدوديت وارده بر آزادي نکته بسيار مهم و 

  .کند و نه جبر اجتماعيانساني را تنها از ناحية قوانين الهي معرفي مي

مارکسيستها معتقدند . نمودندايشان در مجادالت خود با مارکسيستها خصوصاً بر اين نکته بسيار تأکيد مي

. گيردطبيعت و جبر قوانين اجتماعي، که محيط اوست، مورد محدوديت قرار مي که انسان هميشه از جبر

گيرد و هميشه آزادي او محدود است به انسان در اين مناسبات که دور و محيط اوست در رابطه قرار مي

 به اين ترتيب آزادي يک فرد و يک جامعه. کندآن قوانيني که اين جامعه و اين مناسبات به او تحميل مي

  .تابعي است از محتواي مناسبات کلي آن جامعه

  :اما شهيد بهشتي در پاسخ به مارکسيستها معتقد است که

انسان يک موجود ممتاز و برجسته است و بزرگترين ويژگي و برجستگي او همين است که آگاه «

ي اين ويژگي به همين جهت ما بايد رو. کنداو انتخابگري است که آزادانه و آگاهانه انتخاب مي. است
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تعليم اسالم، اين است که انسان محکوم . انسان تکيه کنيم انسان در برابر جبر طبيعت، آزاد است

هاي انسان در برابر حاکميت آن قوانيني که به نام قوانين اجتماعي و سنت. جبر اجتماعي هم نيست

تصادي و جبر اجتماعي، اجتماعي و مکانيزم اجتماعي و ماترياليسم تاريخي و جبر تاريخي و جبر اق

گاه محکوم به شود از ديدگاه اسالم، انسان دقيقاً در برابر اين جبرها آزاد است انسان هيچمطرح مي

ها و بر تنگناهايي که در پرتو حاکميت همين قوانين به تواند بر پديدهانسان مي. اين قوانين نيست

ها را بر هم بزند، انسان همواره در ا و محاسبههوجود آمده، بشورد و در برابر آنها بايستد و معادله

هاي اجتماعي جديدي را خواهد هاي اجتماعي و پيروزياو حادثه. راستاي تاريخ، نوآفرين خواهد بود

اي را خواهد سرود که بر اساس هيچ يک از قوانين شناخته شده قبلي قابل هاي تازهآفريد و حماسه

  ).۴۲- ۴۴: ۱۳۸۱بهشتي، (» .تبيين نيستند

  : نمايدپردازد و عنوان ميشهيد بهشتي سپس به بيان قرآن در اين زمينه مي

 .هيچ انساني محکوم هيچ جبر اجتماعي نيست .۱

گذارند،  اما نه و مناسبات اجتماعي و اقتصادي روي انتخاب آگاهانه انسان، اثر ميروابط و  کيفيت .۲

 ).۴۴: ۱۳۸۱بهشتي، (ت در حد جبر،  بلکه در حد دشوار شدن يا آسان شدن اس

  :نمايد کهبهشتي سپس عنوان مي... آيت ا

ولي در اين ساختن . محيط اجتماعي هم ساخته شده انسان است و هم در ساخت او نقش دارد«

انسان نه محکوم جبر طبيعي است،  نه محکوم جبر . متقابل، اصل انسان و خودسازي دروني اوست

هايي که طبيعت يا نظام اجتماعي برايش به در برابر محدوديتاجتماعي و تاريخي، بلکه به هر حال 

  ).۷۸: ۱۳۸۱بهشتي،  (» .آورد،  قدرت حرکت مخالف داردوجود مي

  : آيند دو ريشه دارندهاي قانوني که در نظام اسالمي به وجود ميمحدوديت

  . اين که آزادي يک فرد تا آنجا اعمال شود که به آزادي ديگران ضربه نزند - ۱

ها کند، اين آزاديکند و زمينه را براي رشد فساد در جامعه آماده ميهايي که محيط را فاسد ميآزادي - ۲

  .شودهم در نظام اسالمي گرفته مي
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حال که معنا و جايگاه آزادي در انديشه شهيد بهشتي مشخص گرديد،  آنچه اهميت دارد اين است که 

  توان اين آزادي را تحقق داد؟چگونه مي

در اين راستا به نظر مي رسد جايگاه مفهوم انسان نزد متفکران اسالمي و شهيد بهشتي به طور خاص  

  .داراي نقشي محوري مي باشد

  شناسي و دينانسان -۴-۴
- بينيهاي مختلف، اصول فراگيري است که وسيله شناخت آن مکتب يا جهانبينيها و جهانبنيان مکتب

به اين معني که انسان چگونه موجودي . نگرش نسبت به انسان استها، ترين اصوليکي از بنياني. اند

اش با آينده اش با محيط طبيعي و اجتماعي چگونه است و تابع چه قوانيني مي باشد؟ رابطهاست؟رابطه

بنياد (سازند؟ نقش خود انسان در اين ميان چيست؟ چيست و به طور کلي آينده انسان را چه عواملي مي

  ).۱۳۸۰هاي شهيد بهشتي، يشهنشر آثار و اند

  :نمايدايشان عنوان مي. پردازدشناسي اسالمي ميشهيد بهشتي در اين ميان به انسان

ما بر اين . شدني است مستمر و پويشي است خودآگاه،  انتخابگر و خودساز بيني اسالم، انساندر جهان«

همواره يک شدن و . شدني است مستمر. تبيني اسالم، انسان، شدن اسدر جهان. چهار عنوان تأکيد داريم

: ۱۳۸۱بهشتي،  (» .کننده و خودسازانتخاب. پويش است؛ تالش است، پويشي است خودآگاه و انتخابگر

۱۷.(  

- ايشان نخستين ويژگي مهم انسان از نظر قرآن و اسالم را بافت رنگارنگ، متنوع و گوناگون وي عنوان مي

  :نمايد

انسان موجودي يک بعدي يا دو بعدي نيست، موجودي است با ابعاد  .انسان موجودي است آميخته« 

اين موجود، نه تنها از نظر بافت جسمي . هاي رنگارنگ و با استعدادهاي متنوع و فراوانگوناگون، مايه

نسبت به جانداران ديگر امتيازهاي خاصي دارد بلکه از بافت روحي واستعدادهاي برتري نيز برخوردار 

  ).۱۳۷: ۱۳۸۶، بهشتي(» .است

  :آيداما در اينجا سؤالي مهم پيش مي
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اي از هاي گوناگون آفريده شد؟ آيا هدف تشکيل موزهچرا انسان با اين همه رنگارنگي و تنوع و مايه«

اما چه آزمايشي؟ آزمايش مواد شيميايي؟ نه،  . ها بود؟ نه، او بايد در بوته آزمايش قرار گيردانسان

در آزمايش انسان،  نوع آزمايش هم تازه . هاي مواد آلي يا معدني نيستآزمايشآزمايش انسان از نوع 

عامل : کندانسان به تعبير شهيد بهشتي در اين آزمايش با يک عامل عمده شرکت مي. است

  ).۱۳۰: ۱۳۸۶بهشتي، (».آگاهي

هاي آگاهي بدين. به او ابزارهاي کسب آگاهي داده شده است تا در اين آزمايش، آگاهانه شرکت کند

  .يعني وحي: ما براي انسان کمکي براي دستيابي به آگاهي فرستاديم. اکتسابي نيز اکتفا نشده است

کند؟ نه،  او از عامل بسيار مهم با اين مقدمات، آيا انسان در اين آزمايش فقط با عامل آگاهي شرکت مي

  .اين عامل، آزادي و حق انتخاب است: بردمي ديگري نيز بهره

  :تعبير شهيد بهشتيبه 

اي در هم آميخته آفريده شد تا بشود او را در معرض انتخاب قرار داد اصالً براي همين انسان از نطفه« 

بنابراين انسان آزاد . طرفه که معلوم است انسان بايد چطور راه برودو اال اگر در هم نبود، در خيابان يک

ه راه حق، خير و عدل برود، و با اين همه نعمت را گذاشته شده است تا يا شکر موهبت را بگذارد، ب

يکي از بزرگترين امتيازهاي .او در اين مسير آزاد است. کفران کند و به حق و خير و عدل پشت پا زند

آدم تواناست در برابر خداوندگارش نافرماني کند، بله، اين . تواند معصيت کندانسان، اين است که مي

. تواند نافرمان باشد تا فرمانبرداريش ارزشي ديگر پيدا کندت که ميبزرگترين امتياز انسان اس

آن . فرمانبرداري اجباري، يعني اگر کسي را مجبور کردند از راه خاصي برود، چندان ارزشي ندارد

  ).۸۷: ۱۳۷۸ستوده و سيد ناصري،  (» .چيزي که ارزش دارد، فرمانبري همراه با انتخاب است

  : ف براي انسان اين استبنابراين، بهترين تعري 

کند؟ او با اين انتخاب، آينده و حال، با انتخاب خود چه مي. انسان جانداري است آگاه و انتخابگر«

شوداز اين جهت است که سرنوشت انسان با انتخاب آگاهانه او ساخته مي. سازدسرنوشت خود را مي

  ).۸۷: ۱۳۷۸وده و سيد ناصري،  ست(» .کند حتي دين رااسالم هيچ چيز را بر کسي تحميل نمي
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. انددر نگاه و انديشه شهيد بهشتي، انسان اسالم، انساني است آزاد و اين آزادي را البته رايگان به او نداده

  :اين آزادي را به او دادند و به او گفتند

يد،  ها بياهر خوشبختي و سعادتي که به دست انسان. آينده و سرنوشت خودت را بساز! اي انسان«  

ها نيز محصول کار آگاهانه و انتخاب غلط بختي انسانهر رنج و تيره. محصول کار آگاهانه خود آنهاست

گفتند تو با .همراه با اين روح الهي که به انسان دادند يک مسئوليت کوچک هم به او دادند. آنهاست

در پيکرت و دررابطه پيکرت هايي که الي بندها و پيچ و خماين روح الهي مسئول آن هستي که از البه

با محيط طبيعت و محيط اجتماعي وجود دارد، با اختيار و انتخاب خود راه را به سوي آينده تاريک يا 

خواهد، بايد بار سنگين هر که افتخار انسان بودن و حامل روح خدا بودن را مي. روشن بگشايي

  ).۱۳۴- ۱۳۵: ۱۳۸۶ي،  بهشت( » .مسئوليت داشتن و انتخاب کردن را هم به دوش بکشد

نمايد، به طالب و شناسي خود کامالً بر آزادي انساني تأکيد ميشهيد بهشتي بعد از آن که در انسان

  :کندفضالي حوزه پيشنهاد مي

به طالب و فضالي حوزه هم يک پيشنهاد دارم و آن پيشنهاد اين است که به مردم ايران فرصت «

بر مبناي معيارهاي اسالمي بسازند و اين خودسازي را بر مردم ما  بدهيد تا آگاهانه و آزادانه خود را

به مردم ما کمک کنيد، آگاهي بدهيد، زمينه رشد اسالمي را فراهم کنيد ولي بر . تحميل نکنيد

خواهدخودسازي داشته او مي. انسان بالفطره خواهان آزادي است. مردم هيچ چيز را تحميل نکنيد

ر قرآن، بخواهيد مسلمان بودن و مسلمان زيستن را بر مردم تحميل مبادا بر خالف دستو. باشد

انسان، عاشق آزادي . که اگر تحميل کرديم، آنها بر ضد اين تحميلتان طغيان خواهند کرد. کنيد

ها آنقدر تحميل راه و عقيده بر انسان. خواهدبه دست خود و با انتخاب خود، خود را بسازدمي. است

که براي ترويج اسالم اصرار داشت، پافشاري مي ) ص(به پيغمبر اکرمش  نامطلوب است که خدا 

انداخت تا مردم را به راه خدا بياورد خطاب کشيد و خودش را به رنج و تعب ميکرد؛ زحمت مي

خواهي مردم را وادار و مجبور کني که مسئوليت تو هم حدي دارد، تو مي! اي پيغمبر: کندمي

توصيه من به طالب عزيز و فضالي ارجمند اين است که منادي ! بر نيستاين راه پيغم.مؤمن باشند

اش امر به معروف و ناهي از منکر با رعايت تمام معيارهاي اسالمي. کننده به حق باشيدحق و دعوت
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به طور مسلم، آن اسالمي ارزش دارد که از درون . باشيد، اما مجبورکننده مردم به راه اسالم نباشيد

نديديد مردم ما در اين دوران پر ارزش انقالب خودشان . ها بجوشد و بشکفدعشق انسانها و انسان

بزرگترين اصل بعد از پيروزي يک انقالب . اي نشان دادندچه خودجوشي و چه خودشکوفايي

طور که مردم ما با آزادي به راه اسالم آمدند و رهبري اسالم را چيست؟ تداوم انقالب همين

طور که يک مسيحي، رهبري عالي اسالمي ما را آزادانه پذيرفت، بگذاريد در تداوم پذيرفتند، همان

انقالب هم مردم آزادانه راه خدا، راه اسالم، راه حق، راه خير، راه صفا و راه صدق را انتخاب کنند و 

ده کنم با توفيق الهي و با استفاآرزو مي. اين سفارش من به طالب و فضالي عزيز است. ادامه دهند

از رهنمودهاي رهبر عاليقدر انقالب بتوانيم مراحل بعدي انقالب را با موفقيت بگذرانيم و در صراط 

: ۱۳۸۳بهشتي،  (» .بتازيممستقيم الهي به سوي جامعه عدل اسالمي، با سرعتي کم نظير به پيش

۲۵۶.(  

ني ايران و بر اين اساس در خاتمه اين بحث بايد عنوان نمود که شهيد بهشتي با توجه به شرايط خاص زما

که انقالب ايران به تازگي به پيروزي رسيده است، بر اصل آزادي انساني و قدرت انتخابگري وي تأکيد 

کشد يعني دين براي شهيد بهشتي نقشي کامالً نمايد و از متن دين اين آزادي را بيرون مياي ميويژه

  .ابدينمايدو به سطح يک ابزار تقليل نميمحوري ايفا مي

  

  آزادي و امامت -۴-۵
نگاه شهيد بهشتي،  قانون نقشي بنيادي ايفا مي نمايد و البته در  در ادامه بررسي، بايد عنوان گردد که 

زيرا رهبري با توجه به نقش بنيانگذاري خود،  . گردددر اينجا نقش امامت و رهبري بسيار برجسته مي

دهد و آنچه حائز اهميت است اين که از ساسي را ميدستور تشکيل نهادي با نام مجلس خبرگان قانون ا

  .گرددطريق اين مجلس آزادي در درون قانون اساسي نهادينه مي
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هاي نخستين پيروزي ها و اقدامات جمهوري اسالمي در سالتدوين قانون اساسي از مهمترين ضرورت

ساخت، لذا امام را مشخص ميهاي نظام ها و چارچوبقانون اساسي اهداف، آزادي. اسالمي بودانقالب

  .خميني دستور به تدوين آن مطابق با شرع انور اسالم دادند

براي تدوين قانون اساسي تصميم بر اين گرفته شد که مجلسي از خبرگان قانون اساسي تشکيل شود، لذا 

راي ي انتخابات مجلس خبرگان باما با طرح مسئله. ي انتخابات در سراسر کشور مطرح گرديدمسئله

تدوين قانون اساسي، اختالفات گروهها و احزاب سياسي، که هر يک در پيروزي انقالب اسالمي وسرنگوني 

بسياري از احزاب و گروههاي سياسي به مخالفت با . رژيم مستبد پهلوي سهمي داشتند، سرباز نمود

ي است و ما از عهدة نمودند که اين کار خيلي بزرگاي استدالل ميعده. تشکيل مجلس خبرگان پرداختند

ها و اصناف و آييم؛ وضع قوانيني که جامع و مانع، و شموليت بر همه مردم جامعه از طيفآن بر نمي

  .و اشخاص بود هابيني اين گروهاين حرف نمايانگر خودکم. گروههاي مختلف داشته باشد

ها در نظام تعيين چارچوبهنمودند که با تشکيل خبرگان قانون اساسي و مخالفان ديگر استدالل مي

اسالمي، ديگر ميدان براي تاخت و تاز احزاب و گروههاي سياسي وجود نخواهد داشت و تصويب قانون 

اين طرز تفکر، نمايانگر دورانديشي سياسي اين گروه از . اي به نظام خواهد دادگاه قوياساسي تکيه

- اين مخالفت. اساسي جمهوري اسالمي بود مخالفان تشکيل مجلس خبرگان قانون اساسي و تدوين قانون

ها اگر چه نخستين سنگ بناي ضديت با مجلس خبرگان قانون اساسي و بعدها با خود قانون اساسي 

و انقالبيون انديشمندي ) ره(گشت، ليکن در آغاز ره به جايي نبرد و با درايت و کياست حضرت امام  

  .ي هاشمي رفسنجاني، مقدمات انتخابات فراهم شدچون شهيد بهشتي، شهيد مفتح، شهيد باهنر و آقا

اما آنچه در اينجا حائز اهميت است نقش و جايگاه شهيد بهشتي چه در روند انتخابات مجلس خبرگان 

ها را پررنگ سازد و قانون را قانون اساسي و چه در روند قانونگذاري بود تا از اين طريق نقش آزادي

  .اي فردي و اجتماعي قرار دهدهپشتوانه محکمي براي حفظ آزادي

با  ۱۳۵۸مرداد  ۲۸بهرحال پس از تعيين نمايندگان مجلس خبرگان قانون اساسي اين مجلس رسماً در 

نخست براي تعيين . پيام امام خميني که توسط هاشمي رفسنجاني قرائت شد، کار خود را آغاز کرد

رأي به رياست آن انتخاب شد؛ اما اندکي بعد  ۴۰گيري شد که آيت اهللا منتظري با کسب رياست آن رأي
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هاي مجلس چندان قوي نبود،  چون آيت اهللا منتظري بينش شهيد بهشتي را نداشت و در اجراي برنامه

 اي شد که خودشد و حتي سرانجام وضعيت به گونهها توسط شهيد بهشتي اجرا ميعمالً بيشتر برنامه

آيت اهللا منتظري پيشنهاد داد که شهيد بهشتي به جاي ايشان به عنوان رياست مجلس خبرگان قانون 

  .اساسي تعيين شود

شهيد بهشتي در آغاز رئيس شوراي انقالب بود و بعد که مجلس خبرگان نيز در دست ايشان قرار گرفته 

اين حتي حسادت بعضي از همفکران ايشان تبديل شد و ) ره(بود، عمالً به چهرة دوم انقالب، بعد از امام  

البته فراموش نکنيم که تبليغات . را حتي در حزب جمهوري اسالمي و جامعه روحانيت مبارز برانگيخت

  .تأثير نبودمخالفين و دشمنان شهيد بهشتي نيز در چنين برداشتي بي

اجبار آنان را به آزادي رساند،  توان تحميل کرد و به در انديشه شهيد بهشتي، آزادي را بر يک جامعه نمي

اي رشد يافته باشد که خود بتواند آزادي خود را تأمين و تضمين کند واال با بلکه اين جامعه بايد به اندازه

زدايي درختي که به گونه بالفاصله پس از آفتبه همان. آيداز ميان برداشتن ديکتاتور، آزادي به دست نمي

اي که گرفتار استبداد است، همان درختي است که به نشيند، جامعهنميآفت دچار شده، درخت به بار 

  .از ميان برداشتن فرد مستبد تنها يک شرط الزم است و نه کافي. زدگي مبتالستآفت

  :گويدک جامعه ميدر ادامه براي پيدايش آزادي از بطن ي وي

پندارند با فشار و بسياري مي. شدبايد براي جامعه شرايطي فراهم کرد که بتواند آزادي را تحقق بخ« 

ها کوشند بدون توجه به ويژگيتوان به آزادي رسيد و لذا پس از ساقط کردن ديکتاتور ميتحميل مي

گونه هاي موجود در جامعه و بدون در نظر گرفتن ظرفيت و پذيرش جامعه، آزادي را بدانو واقعيت

تر از اين نيست که هيچ چيز خطرناک... نمايندفهمند بر جامعه تحميل خواهند و يا ميکه خود مي

هاي موجود جامعه اي با واقعيتگونه رابطههاي ذهني خود، که هيچآلانسان بخواهد بر اساس ايده

به . دهدخواهد سوق ميندارد،  و حتي مخالف و متضاد با آن است، جامعه را به طرف آنچه خود مي

توان ان يک درخت را به بار نشاند، با فشار و تحميل هم نميتوگونه که با فشار و تحميل نميهمان

در يک جامعه آزادي ايجاد کرد و هر اقدامي که بيش از قدرت جذب و ظرفيت و تحمل جامعه باشد، 

  ).۲۲۰: ۱۳۸۳بهشتي، (» .نه تنها مؤثر نخواهد بود که به رشد استبداد کمک خواهد کرد
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براي تحقق آزادي در . نهادينه شود بايد شرايط آن را مهيا ساخت بنابراين، براي اين که آزادي در جامعه

آزادي هدفي انتزاعي نيست تا بتوان بدان دست «جامعه بايد در درجه نخست به اين مسأله باور داشت که 

اي تنظيم شود که نيروهاي جديد که گونهبايد زمينه به . »يافت، بلکه بايد آن را تحقق و فعليت بخشيد

کنند رشد کنند و تبديل به نهاد گردند و نيروهاي قديمي که ميراث ي آزادي جامعه تالش ميدر راستا

  .اي مناسب شود که آزادي فعليت يابددوران استبدادند، تضعيف و نابود شوند تا زماني بعد شرايط به گونه

بطه با دولت و بهشتي مدنظر است، آن بخش از آزادي است که در نسبت و را... آنچه در انديشه آيت ا

هر مقداري که مردم در حاکميت سياسي بيشتر . شوديابد و تفسير ميقدرت و حاکميت سياسي معنا مي

گذار باشند، جامعه از آزادي بيشتر و برتري برخوردار است و حکومت نيز مطابقت خواست و ميل آنها تأثير

اسي نقشي نداشته باشند، خود به خود کند؛ اما اگر مردم در برپايي، تداوم و ثبات نظام سيحرکت مي

يابد با زور و اسلحه و سرکوب مخالفان و ايجاد فضاي روست و ميحاکميت با بحران مشروعيت روبه

هاي فردي در نزد البته اين به معناي آن نيست که آزادي. آور و استبدادي به حيات خود ادامه دهدخفقان

ها در يا تالشي براي نهادينه کردن اين دسته از آزادي شهيد بهشتي اهميت درجه دوم داشته باشد و

 .قانون اساسي جمهوري اسالمي ننموده است

ايشان در . هاي مرحوم بهشتي آنچه بسيار اهميت دارد  اصل امامت و رهبري استدر آراء و انديشه

ايشان کامالً  نمايد و اين در جاي جاي آثارمباحث خويش،  تأکيد فراواني بر اصل امامت و رهبري مي

  .مشهود مي باشد

  

  :پردازدشهيد بهشتي ابتدا به تشريح نظام جمهوري اسالمي مي

- ترين نام را براي اين نظام قبالً پيشحقيقت اين است که برداشت تشيع راستين از اسالم مناسب«

امت اجتماعي جمهوري اسالمي نظام امت و ام - نظام سياسي. »نظام امت و امامت« بيني کرده است 

هاي حقوق سياسي يا حقوق اساسي است و حق اين است که با هيچ يک از اين عناويني که در کتاب

  ).۱۵: ۱۳۷۷بهشتي،  (» آمده، قابل تطبيق نيست
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شهيد بهشتي در رأس نظام جمهوري اسالمي، اصول عقيدتي و عملي اسالم بر اساس کتاب و سنت را 

بر طبق اين اصول عقيدتي . بايست از همين قله سرازير گردددهد و معتقد است که همه چيز ميقرار مي

و عملي،حامالن مسئوليت و صاحبان اصلي حق در اين ايدئولوژي در اين نظام عقيده و عمل، ناس و 

  ).۱۶: ۱۳۷۷بهشتي،  (اند مردم

  :کند گيري امت اشاره ميايشان سپس به فرايند شکل

عامه مردم است و در ميان عامه مردم آنها که بر محور  بر اساس کتاب و سنت، تمام نظر مکتب به« 

» .شوند امتگيرند از تقدم و اولويت خاص برخوردارند،آنهاميشوند و شکل مياين مکتب جمع مي

  ).۱۶: ۱۳۷۷بهشتي،  (

زيرا وي، امت را . گيردو از اينجاست که بحث کليدي و محوري شهيد بهشتي در رابطه با امت شکل مي

دهد و بر اساس اين محور اصلي است که جايگاه امت مشخص ارتباط دو سويه با امامت قرار مي کامالً در

  :گرددمي

اسالم مي . از نظر ايدئولوژي اسالمي و مباني عقيده و عمل اسالم، امت حتماً نياز دارد به امامت«

در مسير الي اهللا خواهيد اگر مي! گويد اي ملتمي. خواهد خطوط کلي و اصلي سعادت را نشان بدهد

نباشيد بايد به حبل متين و عروه الوثقي امامت چنگ » مغضوب عليهم و ال الضالين«گم نشويد و از 

  ).۱۶: ۱۳۷۷بهشتي، (» بزنيد

اما آنچه در اينجا حائز اهميت است، نوع نگاهي است که شهيد بهشتي به مقوله امامت و رهبري در جامعه 

به عامه مردم نقش  تواند در القاء تربيتتي براي امام از آن جهت که ميرسد، شهيد بهشبه نظر مي. دارند

  :مهمي ايفا نمايد، جايگاه وااليي را قائل است

خواهد از نو از انسان موجود در طبيعت، يک موجود هاي خط امام اين است که مييکي از ويژگي«

  .)۱۸۲: ۱۳۷۴بهشتي، (» پرواز کننده بسازد تا در قفس زنداني نشود

  :بايست به دو ويژگي اساسي امام اشاره نمودبنابراين در مجموعه آرا و آثار شهيد بهشتي مي

 .گردداوالً اين که امام در مقام بنيانگذار جامعه مطرح مي .۱

 .براي امام و رهبر،  جايگاه تربيتي وااليي قائل است .۲
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  : کندايشان اذعان مي

بينانه را در پيروزي انقالب ايران، منصفانه و واقع به حق، کساني که بخواهند نقش عوامل گوناگون«

گيريهاي امام، خط امام که همان صراط مستقيم ارزيابي کنند بايد اعتراف کنند که امام، هدف

، عامل اساسي و بنيادي موفقيت انقالب ايران در ۱۳۵۷بهمن  ۲۲تا  ۱۳۵۶خداوندي است، از سال 

  ).۲۶۳: ۱۳۸۳بهشتي،  (» شکست رژيم شاهي بود

- ها و دامايشان امامت و رهبري در سطح جامعه را قبل انقالب عامل اساسي در رهايي ملت ايران از توطئه

نشانده شاهي بر سر راه ملت به وجود آورده دانند که شيطان بزرگ و رژيم دستافکني ميهاي تفرقه

  .بودند

کننده جريان انقالب در عين حال هدايت در مجموعه آرا و نظرات، کامالً نقش امام به عنوان بنيانگذار و

اسالمي، حائز اهميت است، و شهيد بهشتي امامت را به عنوان عروه الوثقي جامعه اسالمي و امت معرفي 

  :نمايدمي

اين يک واقعيت و يک تجربه مکرر بوده است تا امروز هر بار در برابر مسائل ! خواهران! برادران«

ايم؛ با او در ميان ايم، حل مشکل را به نزد پير مغان بردهقرار گرفتهآور دشوار و پيچيده و نگراني

ملت ايران، جامعه اسالمي، امت . ايم؛ امام رهنمودي قاطع و روشن فرا راهمان نهاده استگذاشته

ها و هاي اجتماعي به آرمانها و حرکتراه رسيدن واقعي در همه تالش! اسالم، امت انساني جهان

ي و الهي اين است که در ميان اصول زيربنايي انقالب و حرکت، در هيچ لحظه و هيچ هاي انسانهدف

  ).۲۶۷: ۱۳۸۳بهشتي،  (» آفرين امامت غافل نمانيمبخش و سعادتمرحله، از نقش خالق، رهايي

اما آنچه حائز اهميت است اين مي باشد که شهيد بهشتي منافاتي ميان اصل امامت و رهبري در جامعه با 

  :بيندي نميآزاد

نقش خدا به عنوان مبدأ هستي و آفريدگار فعال لما يريد، نقش پيامبران به عنوان رهبري و « 

راهنمايان امت، نقش امام به عنوان زمامدار و مسئول امت و مدير جامعه، همه اينها نقشي است که 

نسان لطمه وارد بياورد، ها بخواهد به آزادي ااگر اين نقش. بايد به آزادي انسان لطمه وارد نياورد

  ).۱۷: ۱۳۸۰بهشتي،  (» .برخالف مشيت خدا عمل شده است
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  :نمايندها عنوان ميترين وظايف امام در جامعه را تشخيص مصلحتايشان يکي از مهم

شود و تنها رهبري است که با آن ديد باال، با آن ديد محيط، با اطالعاتي که از هر گوشه جمع مي«

تواند بگويد امروز اين کار مصلحت است، الزم است، معروف است، شود، ميموازنه مي آنجا زير و زبر و

چون جامعه . گويد، مصلحت نيست، منکر است، انجام ندهيدفردا در مورد همان کار مي. انجام بدهيد

! اش با الفباي رهبري خيلي کم است و بلهاي بوده که ديمي بزرگ شده، اصالً آشناييما يک جامعه

اين کار خوب است و در : گويدهبر همان رهبر است، ولي در شرايط سياسي و اجتماعي خاص مير

اين کمال رهبري اوست و نه . گويد همان کار با همان برچسب بد استشرايط دگرگون شده فردا مي

رو بينيد ما در دينداريمان با مشکالت گوناگوني رو به اگر مي).  ۱۲۵- ۱۲۶: ۱۳۷۹بهشتي،  (نقص او 

رود، مان هر روز به دست يکي کاله سرمان ميهاي ديني و اجتماعيبينيد در تکاپوهستيم، اگر مي

بايد عالج آن را در افزايش آگاهي عمومي و تالش در به هم پيوستگي آگاهان بر محور يک رهبري 

  ).۱۳۳: ۱۳۷۹بهشتي،  (آگاه درست قابل اعتماد جستجو کرد 

دهندگي را بر عهده دارد؟ پاسخ کامالً مشخص است؛ امام و رهبري يک اما چه کسي نقش اين آگاهي

اما قبل از اين شهيد بهشتي به فرايند انتخاب . گيردامام در اينجا نقش يک مرشد را بر عهده مي. جامعه

  :پردازد رهبر در جامعه مي

اگر غير . الني امير شماستف: نفر را فرستاد و به آنها فرمود ۵پيغمبر بزرگوار اسالم،  براي فالن کار «

رود پس اصل مسأله ضرورت رهبري، امامت، پيشوايي، زمامداري و از اين باشد کار پيش نمي

- ۱۸۳: ۱۳۸۳بهشتي،  (اي بسيار روشن است مسئوليت درجه اول در هر کار دو نفري به باال مسئله

۱۸۲.(  

  :ايشان سپس عنوان مي نمايد

اول انتخاب رهبر اين است که رهبر نسبت به آن مسلک  در يک جامعه متعهد به مسلک، شرط« 

تر باشد،  ولو در مواردي هاي آن مسلک، شايستهبندتر، و براي تحقق بخشيدن به آرمانآگاهتر، پاي

بر خالف خواست همه يا اکثريت مردم عمل کند در يک جامعه مسلکي،  انتخاب حکومت با خواست 

اکثريت است، اما عمل رهبر ممکن است با خواست و تمايالت اکثريت است، انتخاب رهبر با خواست 
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عمل رهبر در اينجا با مصلحت اکثريت متناسب است و نه با تمايالت . اکثريت متناسب نباشد

اين است که حکومت و رهبر در يک جامعه مسلکي در درجه اول مربي است، در درجه دوم . اکثريت

لذا امام و رهبر در چنين حکومتي مرشد و راهنما نيز . ارداداره آن جامعه آهنگ تربيت د. مدير است

کشاند اين مسأله اول در مسأله برد و ميمرشد به اصطالح معروف؛ يعني افراد را در راهي مي. هست

  ).۱۹۱: ۱۳۸۳بهشتي،  (رهبري، در يک جامعه مسلکي است 

اي از پيشرفت و موفقيت يک عمدهبنابراين، از مجموعه آراء شهيد بهشتي کامالً مبرهن است که بخش 

جامعه، مرهون باال بودن سطح کيفي و کافي بودن وضع کمي مديريت در آن جامعه است که اين مديريت 

  ).۵۵: بهشتي،  بي تا(در جامعه همانا، امامت و رهبري يک جامعه مي باشد 

  :وي در ادامه نکته اي بسيار با اهميت را متذکر مي گردد

ي نيست ولي نقش امام و نقش امامت بايد در جامعه انقالبي اسالمي ما، جاودانه شخص امام جاودان«

  ).۲۶۶: ۱۳۸۳بهشتي،  (» .بماند

ها و در خاتمه بايد عنوان گردد که از نگاه شهيد بهشتي، دين جايگاه ابزاري ندارد و وي اساساً ريشه

يعني دين به طور اعم و دين اسالم . کندراههاي رسيدن به آزادي و عظمت را از درون دين استخراج مي

  .کندبه طور اخص، در نزد شهيد بهشتي زمينه را براي آزادي و انتخابگري انسان فراهم مي

سياسي نامه در انديشهبا توجه به اهميت مقوله مشروعيت و پيوند آن با مقوله آزادي از نگاه اين پايان

يابي ه بحثي نظري در باب مشروعيت، ابتدا به ريشهگردد تا ضمن ارائشهيدبهشتي، در فصل بعد تالش مي

منشأ حکومت از نگاه شهيدبهشتي پرداخته وسپس از طريق تأکيد بر مولفه رأي مردم، ميان مقوالت 

  . آزادي و مشروعيت پيوند برقرار گردد
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 آزادی و مشروعيت -۵ فصل
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  مقدمه -۱- ۵
شد تا به ترتيب روش شناسي، طرحي از زندگاني شهيد بهشتي و سرانجام  در فصول سه گانه قبل تالش

باشد برقراري آنچه در اينجا حائز اهميت مي. بحث آزادي از ديدگاه شهيد بهشتي مورد بحث قرار گيرد

اما قبل از آن ارائه بحثي . باشدبهشتي مي شهيدارتباط مفهومي ميان دو مقوله آزادي و مشروعيت از نگاه 

.                                                                                                                            رسدبه نظر مي ت ناگزيري در باب مفهوم مشروعينظر

  مفهوم مشروعيت -۲- ۵
مفهوم را در نوشته  هاي ايناگر چه ريشه. مشروعيت در نظريه جديد سياسي جايگاه مهمي يافته است 

توان ديد که انديشه عدل را در کتاب جمهور خود به صراحت توضيح داده است، اما متفکران افالطون مي

  .                                                     .اندجديد سياسي آن را به طور منظم بيان کرده

هاي ميانه هم به در گذشته، در اروپاي سده. استمشروعيت به معناي قانوني بودن يا طبق قانون بودن 

هاي سنتي، اصول قانون اساسي و بعدها واژه مشروعيت در اشاره به روش. رفتهمين معني به کار مي

به معني » رضايت«اي فرا رسيد که در آن عنصر بعد از آن هم مرحله. ها به کار برده شدانطباق با سنت

در عصر حاضر نخستين بار ماکس . اساس فرمانروايي مشروع دانسته شدآن افزوده شد و رضايت پايه و 

به عقيده او مشروعيت بر باور مبتني است و از . وبر مفهوم مشروعيت را به صورت مفهومي عام بيان کرد

ترديد، قدرت حق کاربرد بي. قدرت فقط وقتي موثر است که مشروع بوده باشد. طلبدمردم اطاعت مي

صورت با قدرت بايد مشروعيت داشته باشد، در غير اين. اما اين عنصر اصلي آن نيستاجبار را دارد 

  ).                                                       ۱۰۵: ۱۳۷۹عالم، (دشواري روبرو خواهد شد

آنجا که . در مکالمات افالطوني دانست خويشتنداريتوان مشروعيت را معادل در يک اين هماني مي

همه نيروها فرودستي خويش را در مقابل نيروي «نمايد که يعنيافالطون اين واژه را اين گونه تعريف مي

  .      گرددها و مباني نظري مشروعيت مدرن نزديک ميبه نوعي به پايه» .برتر بپذيرند

. يعني توجيهي از حق فرمان دادن و اطاعت کردن. در معناي مدرن، مشروعيت توجيهي از حاکميت است

چنين امري . کند که فرمان و اطاعت، توأم با حق و حقانيت تلقي شودقدرت هنگامي مشروعيت پيدا مي
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هاي انساني، زيرا قدرت در ذات خود متضمن نابرابري است؛ و در ميان نابرابري. الزمه استمرار قدرت است

مشروعيت پاسخي . باشداشي از قدرت و حاکميت نيازمندد توجيه خود نميهيچ يک به اندازه نابرابري ن

ها حق فرمانروايي دارند و ديگران وظيفه اطاعت؟ اي از انسانبه اين پرسش است که به چه دليل عده

  ).                                                                   ۲۱: ۱۳۸۵فيرحي، (

کند که به مثابه اصلي طبيعت آن ايجاب مي. کندحاکميت را انساني و تلطيف مي مشروعيت، قدرت و

ها، هر چند انواع مشروعيت. منطقي و عادالنه، از طرف حاکمان و انبوه فرمانبرداران مورد قبول واقع شود

ت، هاي مشروعيکنند، اما علي االصول، نظامبه محض تحقق و اجرا، از برخي جهات نامعقول جلوه مي

ها، به عنوان بازوي انقياد، با هر گونه شورش و قدرت جادويي دارند که به مثابه فرشتگان محافظ مدنيت

  ).                                                    ۲۱: ۱۳۸۵فيرحي، (کنندعصيان مبارزه مي

  :رابرت دال معتقد است
ش همگاني دست يافتن شخص يا گروه کند بر پذيرمشروعيت همان اصلي است که داللت مي«

معيني به مقامي سياسي به طور کلي از راه اعمال قدرت يا در برخي موارد ويژه بر اين اساس که 

هاي عمومي اجراي اقتدار هماهنگ اعمال قدرت براي دستيابي به آن مقام با برخي اصول و رويه

  ).۱۰۵: ۱۳۷۹عالم، (» .است

ترين نمايد، بنابراين در زير به مهمشروعيت بدون ذکر انواع آن ناقص ميبحث از معنا و جايگاه مفهوم م

  .گرددمنابع آن اشاره مي

  منابع مشروعيت - ۲-۱- ۵
  

  :به عقيده ماکس وبر، مشروعيت سه نوع دارد
  

مشروعيت ممکن است مبتني بر اعتقاد گسترده به سنن ديرين و بر نياز به اطاعت از : سنتي. ۱

  .کنندسنن اعمال اقتدار ميرهبراني باشد که طبق اين 

مشروعيت ممکن است مبتني بر هواخواهي از تقدس ويژه و استثنايي؛ و يا خصائل : کاريزماتيک.۲

  .قابل ستايش يک شخص باشد
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مشروعيت ممکن است بر اين باور مبتني باشد که قدرت بنا به قانون واگذار شده : عقاليي-قانوني.۳

  .شودفته مشروع دانسته ميآنچه به طور قانوني انجام يا. است

رسد در باب مشروعيت تاکنون عمده ادبيات توليد شده بصورت سلبي بوده است يعني بيشتر به نظر مي

اند، مباحث مشروعيت و عدم مشروعيت حاد هاي سياسي مختلف با بحران مواجه گرديدههرگاه نظام

اسي در خطر افتد، آن نظام بابحران بايد اشاره کرد که اگر وضعيت مشروعيت يک نظام سي. گشته است

اگر جامعه دچار بحران مشروعيت شود، در نظام اجتماعي موجود هم تغييراتي به وجود . شودروبرو مي

هاي اصلي به گفته ليپست، هرگاه موقعيت گروه. بنابراين بحران مشروعيت بحران تغيير است. آيدمي

هاي خاص، بر سر هاي در حال پيدايش در دورهيان گروهکار در معرض تهديد قرار گيرد، يا در ممحافظه

آمد دسترسي به سياست و قدرت سياسي کشاکش صورت گيرد، حتي اگر نظام سياسي به طور معقول کار

آيي نظام به طور مکرر يا براي از سوي ديگر، اگر کار. گيردباشد، مشروعيت نظام در معرض تهديد قرار مي

  .ثبات مشروعيت نظام سياسي در خطر خواهد افتاد زمان درازي از بين برود،

  يد بهشتيدگاه شهيت از ديمشروع -۳- ۵

. در فصل گذشته در ارتباط با ديدگاه شهيد بهشتي در ارتباط با مقوله آزادي به طور مبسوط بحث گرديد

ترين مولفه باشد اين است که در نظام فکري شهيد بهشتي مهمآنچه در فصل حاضر داراي اهميت مي

باشد؟ براي روشن شدن اين مطلب ابتدا الزم ثيرگذار در مشروعيت بخشي به حکومت اسالمي چه ميتا

است ديدگاه شهيد بهشتي در باب مقوله حکومت ارائه گردد تا از خالل آن مقوله مشروعيت خود بخود 

  .پديدار گردد

  و حکومت يد بهشتيشه - ۱- ۳- ۵
اي كه اجرا اجتماعي زندگي كرده و همواره فرد يا دستهها هميشه به حالت انسان از نگاه شهيد بهشتي،

كوتاهي دوران هرج و . اندها باشد، بودهكننده مقررات و حافظ نظامات اجتماعي كه مستلزم حكومت بر آن

- و حكومت مستبد را به آن ترجيح ميدهنده آن است كه جامعه آن را نپسنديده  مرج نيز نشان

  ).٦-١٤: بهشتي، بي تا(ددهن
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ستين مطالعات منظم درباره حكومت متعلق به دانشمندان يونان باستان است، كه شامل سه مورد نخ

  :باشدنخستين مي

اتوكراسي، مناركي (را به دو نوع حكومت سلطان عادل و سلطان مستبد   سقراط آن :حكومت فرد) ١

  .نمايدتقسيم مي) يا ديكتاتوري فردي

و ) اشراف(؛ تيموكراسي )طبقه ممتاز مانند فالسفه(شامل اريستوكراسي :حكومت طبقه خاص) ٢

  .است) سرمايه داران صاحب نفوذ(اليگارشي يا پلوتوكراسي

در اين نوع حكومت، مناصب اختصاص به فرد يا طبقه خاص نداشته  :حكومت عامه يا دموكراسي) ٣

هاي ز خواستهاده مردم و پيروي آنان ااصل اول، تعيين هيأت حاكمه با ار. و داراي اصولي است

. اصل دوم مساوات عمومي و اصل سوم شامل تأمين مصالح عمومي ضمانت شده است. عمومي است

ها جمهوري و سلطنتي آناز نظر . برخي ميان شكل حكومت و طرز اداره اجتماع تفاوت گذاشته اند

است،  باشد كه ممكن است با دموكراسي يا ديكتاتوري كه دو نوع طرز ادارهدو شكل حكومت مي

  .ترندل دموكراسي از بقيه كاملف و اصوتوأم باشد كه البته بعضي أشكال در تأمين هد

   كه بهحكومتي است كه از جانب خدا به يك شخص يا گروه خاصي :تئوكراسي يا حكومت الهي) ٤

- حكومت انبيا و اوصيا از اين زمره. عنوان خليفة اهللا بر مردم حكومت مي نمايند، واگذار شده است

  ).٦-١٤: بي تابهشتي،(اند

  حکومت و مشروعيتمنشأ  -٢- ٣- ٥

داند و يكي  جو مي خواه و حق شناسي شهيدبهشتي اشاره شد كه او انسان را موجود حق در بحث از انسان

ها براساس نوعي  به بيان بهتر، انسان.گرايي از ديدگاه وي، تشكيل حكومت است ازنمودهاي اين حق

رو، ضرورت حكومت، تالش در تحقق  از اين. ا پاسدار حق و عدل باشنددهند ت قرارداد، حكومت تشكيل مي

پس، حكومت در درجه اول بر كرامت . گرايي آدمي و تامين تكامل، بهزيستي و سعادت اوست وجوه حق

عدالتي و  اعتنا باشد و در آن بي هاي آدمي بي اگر حكومتي به كرامت و فضيلت. شود انسان استوار مي

در اينجا به بحث دولت اخالقي و . تنها انساني كه اسالمي هم نيست آن جامعه نه تبعيض حاكم شود،



 

٨٠  

به همين دليل وي نظام . كند رسيم كه در نظر شهيدبهشتي از الگوي امت و امامت پيروي مي ارزشي مي

هاي اين نظام را حق و  او شاخصه. دانست اجتماعي جمهوري اسالمي را نظام امت و امامت مي - سياسي

. داند؛ يعني خصلت اين نظام، عدل و انصاف و حمايت از حقوق عامه، حق خدا و خلق اوست مي عدل

گيرد و براساس  در نظر شهيدبهشتي كلي است كه براساس اعتقاد و التزام به اسالم شكل مي» امت«

 زند؛ اما وي معتقد است كه امامت در عصر غيبت كبري، ديگر مي» امام«قراردادي دست به انتخاب 

از اين حيث، او رابطه امت و امامت را . تعييني و انتصابي نيست، بلكه شناختني، پذيرفتني و انتخابي است

بر همين اساس، در چنين نظامي . داند بر شناخت آگاهانه و نه پذيرفتن از روي تعيين و تحميل مي مبتني

گونه كه اشاره  امامت، همان در الگوي سياسي امت و. امت و امامت نسبت به يكديگر مسئول و متعهدند

رو، به نظر شهيدبهشتي، در ميان  از اين. با انتخاب آزاد خود، نقش مهمي دارند) مردم مسلمان(شد، امت 

. انواع حكومت، نوع جمهوري كه مبتني و متكي بر آراء مردم است، با مباني اسالم سازگارتر است

خواهد  به دعاي حضرت ابراهيم است كه از خدا مي كه مربوط(شهيدبهشتي با اشاره به آيه عهد در قرآن 

) گيرد شنود كه عهد من ستمكاران را در برنمي ذريه ايشان همه از صالحان و امامان باشد و پاسخ مي

براين نظر است كه اين عهد براي امام معصوم باقي است؛ اما در زمان غيبت صادق نيست؛ چراكه در عصر 

اش به  كسي كه زمامداري. اين تابع عهد الهي نيست. كنيم ا انتخاب ميزمامدار امت ر] امت[غيبت، ما 

تر از زمامدار امتي است كه  وسيله خداوند به او داده شده، عهد براي او باقي است و ميدان واليتش وسيع

شود و آن، اينكه نصب و عزل حاكم اسالمي در زمان  از اين بيان يك نكته استنتاج مي. كنيم ما انتخاب مي

غيبت به دست مردم است؛ چرا كه مردم براساس يك قرارداد اجتماعي خودخواسته زمام امور خويش را 

» جمهوري اسالمي  مواضع حزب«او در كتاب . اند، پس حق هم دارند كه او را عزل كنند به حاكم داده

  :نويسد مي

ه اسالم را به عنوان دين و يك مردم يا الاقل اكثريت آنها آگاهانه و آزادان در يك جامعه اسالمي يك«

آيين زندگي فردي و اجتماعي خويش برگزيده و با اين گزينش يك قرارداد اجتماعي به وجود 
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اند كه اداره جامعه آنها بايد براساس اسالم باشد و همه نهادهاي اجتماعي آنها بايد برپايه تعاليم  آورده

  ».ديگرشان حاكم شود هاي اسالم باشد و اين خواست آنها بايد بر تمام خواست

  :نمايدپردازد و عنوان ميهاي موجود ميوي سپس به بررسي و نفي حکومت

هاي بشري و در  معموال در جامعه. هاي مختلف آهنگ و رنگ گوناگون دارد حكومت در ميان جامعه«

قدرت به صورت يك . ها بيشتر تجسم تشنگي و تشنگان قدرت بودند هاي گوناگون، حكومت نظام

ها دلشان براي قدرتمند شدن و  خيلي. ها جاذبه دارد تمنا و هوي و هوس براي بسياري از انسان

ها و تمتعات ديگر زندگي را حاضرند فداي  مندي ي بهره بسيارند مردمي كه همه. رياست كل مي زند

ودن و ي قدرت طلبي، رييس ب انگيزه. اما بت آنها و مقصود آنها قدرت و رياست است  قدرت كنند؛

اش به  شكوه و جالل داشتن، براي حكومت كنندگان سرزمين ما در طول تاريخ چندين هزار ساله

اند كه  ي ثروت بودند، كساني بوده اند كه تشنهه كساني بود. شود اول شناخته مي ي درجه عنوان انگيزه

هاي  بر ثروت عشق و عالقه به هوسبازي و هوسراني داشتند و چون مسند حكومت را براي دستيابي

هاي پليد ديگرشان مسند مناسبي  باد آورده و زحمت نكشيده و رسيدن به تمنيات نفساني و هوس

اند تا به مسند حكومت و قدرت برسند و از آن راه و حتي قهرماني كرده . اند اند، تالش كرده يافته مي

هاي  از راه اند كه احياناً ني بودهبينيم كسا به تمنيات ديگر خود نائل آيند؛ ولي در بيشتر موارد ما مي

توانستند بساط عيش و عشرت بگسترانند، با اين حال از  توانستند به ثروت و پول برسند، مي ديگر مي

اند تا به  اند و شب و روز زحمت و رنج را تحمل كرده اند، تالش كرده ي اينها صرف نظر كرده همه

گويم اينها كساني هستندكه هيچ  دهم، مي مي »تشنگان قدرت«من به اينها لقب . حكومت برسند

هايي  در ميان اينها به چهره. كند چيز جز جاه و جالل و جبروت قدرت و رياست ارضايشان نمي

هاي  فضيلت. اند شان داده کنيم كه حتي ناموسشان را در راه دستيابي بر رياست و قدرت برخورد مي

در اين عبادتگاه و معبد شيطاني قدرت پرستي، . اند دهشان را بر سر راه كسب قدرت قرباني كر اخالقي

  ).١٣٥٩، بهشتي(».همه چيز در راه اين مقصود قرباني شده است



 

٨٢  

داند و هاي فوق بري ميشهيد بهشتي بعد از ارائه ديدگاه مزبور حکومت مورد نظر اسالم را از شاخصه

  :نمايد کهگونه عنوان مياين

اين ا و عظمت داشته باشد،نگ تشنگي قدرت، جاه و جالل، كبريحكومتي كه آه در نظام اسالم،  «

ش، همه چيزش، خود به يحكومت، حكومت اسالمي نيست؛ اين حكومت، طبيعتش ، ماهيتش ، بقا

الي و حقوق والي بر مردم، وي معروف حقوق مردم بر  در آن خطبه) ع(علي . خود ضد اسالم است

واي بر آن حاكمي : فرمايد مي) ع(علي . گذارد مي ي ضعف حكومت كنندگان انگشت روي اين نقطه

كه قصد بزرگي فروختن، بزرگي به خود گرفتن، بزرگي در لباس و تشريفات و عظمت و جالل و 

حكومت كننده و والي كه در برابر مردم با ژست بزرگي و عظمت .ظاهر داشتن را داشته باشد كبرياي

ريفات حكومت كنندگان طاغوتي دنيا را بگسترانند، و جبروت و جاه و جالل نمايان شود و بساط تش

اين مشرك است، اين موحد نيست، چرا؟ براي اينكه عظمت و كبريا در اين هستي مخصوص ذات 

 ١٧تو كه با كمال خلوص هر روز حداقل   !مسلمان. اليزال خداوندي است؛ خداست كه عظيم است

واال و پاك باد خداي من، » بي العظيم و بحمدهسبحان ر«گويي   شوي و مي خم مي  كني، بار ركوع مي

خداي عظيم و ستايش و حمد و ثناي من از آن اوست و مخصوص او؛ بايد بداني اين ذكر در هنگام 

ي اسالمي و نظام اسالمي بساط عظمت مخصوص  ركوع پرمعناست؛ معنايش اين است كه در جامعه

كني و  گذاري و سجده مي  بر خاك ميبار پيشاني  ٣٤خداي يكتاست و تو كه هر روز حداقل 

واال و پاك باد خداي من، آن خداي واالترين و باالترين و » سبحان ربي االعلي و بحمده«گويي  مي

ستايش و ثناي من همراه با تسبيح من مخصوص خداي است؛ بايد بداني كه تعالي و علو باالنشيني 

دار شود، هر يك  مي ما اين اصل خدشهخدا گواه است اگر در نظام جمهوري اسال. مخصوص خداست

از ما كه مسئوليتي را از جانب امت و امام بر عهده داريم، هوس پيدا كنيم كه ما نيز داراي جاه و 

ي انحرافي از خلق متعالي توحيدي  جالل و جبروت باشيم، ولو به تعداد بسيار كم، آن وقت زاويه

ها انحراف از مسير پاك و مقدس و نوراني اسالم  يلومترمان پيدا شده و بايد نگران ك اسالمي در جامعه

  ).١٣٥٩،بهشتي( باشيم
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- نمايد اما براي آن شروطي قائل ميبهشتي سپس حکومت اسالمي را حکومتي الهي معرفي مي شهيد

  :گردد

تأمين مصالح و ضمانت آن، برگزيده بودن حكومت، دخالت اراده مردم در نصب و عزل حكومت و «  

ضامن بودن خدا نيز به اين معني است كه . مه از اموري است كه خداوند تعيين مي نمايدتعيين برنا

از جانب خود، حكومتي بر مردم فرستاده است؛ هر چند هنگام تعيين حكومت، اراده مردم دخيل 

نبوده اما پس از آن كه به اراده خداوند تعيين گرديد، بدين معني نيست كه حكومتي مخالف اراده 

كسي كه از جانب خدا به حكومت منصوب گشته است، مصالح عمومي . ه آنان تحميل گرددمردم ب

را به بهترين وجه ممكن ) هاديني كل جامعه بشري در طول زمان مصلحت مادي، معنوي، اخالقي و(

  ).٢٩: بهشتي، بي تا( تأمين مي نمايد

  تيو مشروع يآزاد -٤- ٥

  ياسيس يآزاد يسازوکارها - ۱- ۴- ۵
هايي را که شهيد بهشتي استقرار آنها را در قانون ترين آزاديگردد تا مهمدر اين قسمت تالش مي

  .داند مورد بررسي قرار گيرداساسي زمينه ساز مشروعيت دولت مي

  يانتخاب و رأ ين سرنوشت و آزادييحق تع - ۱- ۴-۱- ۵
بهشتي، در جامعه اسالمي، مردم در جريان امور نقش تعيين کننده دارند ولي تفاوت شه شهيددر اندي

هاي به اصطالح دموکراتيک اين است که در نظام صلي نقش مردم در اين نظام با نقش آنها در نظاما

شود، مکتبي که خود مردم يا الاقل اکثريت آنها، اسالمي اين نقش از مجاري مورد قبول مکتب اعمال مي

  :وي از نگاه. اند آيين و راه و رسم زندگي آنها باشدآزادانه پذيرفته و تصميم گرفته

داند و نگهداري و نگاهباني آن را به خود مردم اسالم، جامعه را ساخته و پرداخته خود مردم مي«

سازيد، دهد که سرنوشت جامعه را شما با دست خودتان ميها هشدار ميگذارد و به انسانوامي

اند که زندگي پيامبران مبلغ اين فکر بوده. بکوشيد و تالش کنيد تا اين که سرنوشت راخوب بسازيد



 

٨٤  

صحيح اجتماعي تنها از اين راه ميسر است که مردم در اداره امور اجتماع خود، چون اداره امور خانه 

  ).۸۱- ۱۰۱: ۱۳۶۷بهشتي،  (» .شخصي خود مباشرت داشته باشند و کار مردم به دست مردم باشد

  

  :در انديشه شهيد بهشتي

حس نکنند، اصوالً آتيه روشن و قابل اعتمادي هاي اجتماعي را اي که افراد مسئوليتدر جامعه« 

  ).۶۳: ۱۳۸۷لک زايي،  (» .براي کسي نيست

در اين ديدگاه يک انسان مسلمان نه تنها در برابر مسلمانان متعهد و مسئول است، بلکه درباره ديگر 

  : گوستها نيز پاسخانسان

هاي جهان ه همه انسانيک مسلمان يا يک ملت مسلمان در برابر فالح همه مسلمانان، بلک«

  ).۱۰۶۷: ۱۳۶۱بنياد شهيد انقالب اسالمي،  (» .مسئولند

يکي از مهمترين اموري که مسلمان نبايد از آن غفلت کند، مسألة تعيين حاکميت و قدرت سياسي است 

چرا که ت نشان دهد، کند از خود حساسيو بايد در قبال اين که چه کسي و چگونه بر او فرمانروايي مي

عالوه بر اين بايد پاسخگوي سکوت خود در . ت سياسي با جان و مال و ناموس وي در ارتباط استقدر

انتخاب نوع حکومت و تعيين سرنوشت سياسي به دست مردم و نظارت بر ن، بنابراي. پيشگاه خداوند باشد

نتخاب رهبري ناپذير يک انسان مسلمان است و از اين رو مردم در احکومت و کنترل آن از وظايف تفکيک

- بهشتي به همين نکته اشاره مي شهيد. ندجوي و ساير مسئوالن و کارگزاران نظام سياسي مشارکت مي

  : داندکند و نظام اسالمي ايران را سراسر مردمي مي

در طي يک سال اول پيروزي موفق شده اصل نظامش را با رأي رسمي ملت مشخص کرده و قانون «

ان مبعوث ملت بنويسد و بعد براي کمال استحکام با رأي مستقيم اش را به دست نمايندگاساسي

کدام انقالب را در دنيا ... رئيس جمهورش را با رأي آزاد ملت انتخاب کندب برساند، ملت به تصوي

  ).تا بهشتي، بي(» ؟.سراغ داريد که سال اول توانسته باشد در جو آزادي، اين کارها را انجام دهد
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توان يافت که ضمن ترسيم نقش مردم در نظام سياسي، بر اين نکته ت فراواني ميدر سخنان ايشان جمال

هاي مشروع آنان حرکت بايست متکي به آراي مردم باشد و در جهت خواستهتأکيد کرده که حکومت مي

  :گويدوي در سخناني در مذاکرات مجلس نهايي خبرگان قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران مي. کند

کننده است مومي از نظر اين که پشتوانه اعتبار و استحکام و قدرت يک فرد يا يک گروه ادارهآراي ع«

اي نبايد خود را بر روشي است که بايد کامالً به آن توجه شود؛ يعني هيچ حکومتي در هيچ درجه

 مردم تحميل کند، و به عالوه حکومتي که از حمايت مردم برخوردار نباشد، از همکاري آنها هم

شود که به زور سر نيزه خودش را ير توان انجام بدهد و ناچار ميبرخوردار نيست و اصوالً کاري نمي

: ۱۳۶۴مجلس شوراي اسالمي،  (» .شودشود و هم ظالم مياش کم ميپا نگه دارد، در نتيجه کارايي

۳۳۱.(  

- در جايي ديگر نقش آراي عمومي را به عنوان پشتوانه قدرت و قانونيت و نفوذ و تأثير حکومت ذکر مي          

  :کند

طبيعي است اگر مردم احساس کنند در چرخه قدرت جايگاهي ندارند و حکومت رابطه متقابلي با «

کنند اکمان مشي ميورزند و در جهت خالف خواست حآنان ندارد، از همکاري با آن خودداري مي

  ).۳۳۱: ۱۳۶۴مجلس شوراي اسالمي، (

  :گويدشهيد بهشتي با تأکيد فراوان به نقش مردم در انقالب، مي 

گويم و اگر زنده ماندم تا زنده هستم بارها خواهم گفت ام و امروز هم ميمن ديروز و ديروزها گفته«

در هدايت اين انقالب سهيم بوده و  هاو توده مسلمانم نوشت که خلق و ملت عوام الناس و خواه

: بهشتي،  بي تا(» .ما با شما مردم راه پيدا کرديم و رفتيم. االن هم هست و فردا هم خواهد بود

  ).الف۱۱۳

شود و اين کار را موجب بهشتي در جايي ديگر لزوم توجه به نظر مردم در ادارة جامعه را يادآور مي شهيد

  :اندداحساس مسئوليت بيشتر مردم مي

هر قدر ما به افراد در ادارة امور عمومي بهاي بيشتر و نقش بيشتر بدهيم، آنها احساس حضور «

  ).۳۶۰: ۱۳۶۴مجلس شوراي اسالمي،  (» .کنندبيشتر و مسئوليت بيشتر مي
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  :شودهاي زير اعمال مياز نگاه شهيد بهشتي نقش و حضور مردم در صحنه از راه

  انتخاب مکتب - ۲- ۴-۱- ۵
اسالمي، يک يک مردم، يا الاقل اکثريت آنها، آگاهانه و آزادانه اسالم را به عنوان دين و در يک جامعه 

اند که آيين زندگي فردي و اجتماعي خويش برگزيده و با اين گزينش يک قرارداد اجتماعي به وجود آورده

يه تعاليم اسالم به وجود هاي اجتماعي آنها بايد بر پااداره جامعه آنها بايد براساس اسالم باشد و همه نهاد

  هاي ديگرشان حاکم باشدآيد و اين خواست آنها بايد بر همه خواست

  انتخاب قانون اساسي - ۳- ۴-۱- ۵
قانون اساسي، مسائل اصلي اداره جامعه براساس اسالم را براي هميشه يا الاقل براي يک مقطع زماني دراز 

قانون اساسي . کنداعتبار قانوني پيدا نميکند و تا اکثريت جامعه به آن رأي موافق ندهد مدت تعيين مي

  .ما به همين صورت از جانب ملت تصويب گرديد

  انتخاب رهبري - ۴- ۴-۱- ۵
همانطور که سنت ديرينه جامعه ما در انتخاب مرجع تقليد بوده و در قانون اساسي ما نيز در زمينه تعيين 

شوند، يا با پذيرش مستقيم وسيله اکثريت ملت تعيين ميرهبري آمده، رهبر يا اعضاي شوراي رهبري به

  .اکثريت قاطع ملت، يا با رأي اکثريت خبرگان منتخب مردم

  انتخاب نمايندگان مجلس شوراي اسالمي - ۵- ۴-۱- ۵
وسيله مجلس شوراي قوانين اجرايي در هر زمينه بايد با رعايت کامل موازين اسالم و قانون اساسي به

  .شوندأي اکثريت مردم تعيين مياسالمي بررسي و تصويب شود و نمايندگان اين مجلس با ر

  انتخاب اعضاي شوراهاي ديگر - ۶- ۴-۱- ۵
بيني شده، شوراهاي مردمي در سطح گسترده، در روستاها، شهرها و گونه که در قانون اساسي پيشهمان

- اعضاي اين شوراها نيز به. کنندموسسات بر جريان کارها نظارت دارند و به حسن جريان امور کمک مي

  ).۳۹۲- ۳۹۳: ۱۳۸۸بهشتي، (شوند ميوسيله مردم انتخاب 
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يابند که کنند و در برخورد با مسائل جامعه حضور بيشتري ميدر صورتي مردم احساس مسئوليت مي 

هايي از نظام سياسي شود و در بخششناسي آنان ارج نهاده مياحساس کنند اين حضور و مسئوليت

هيچ تأثير عملي ندارد، بديهي است که شوق و ذوق اگر افراد دريابند که مشارکت آنان . تأثيرگذار است

اعتمادي به شوند و اين بياعتماد ميدهند و به حکومت و نظام سياسي بيحضور و مشارکت را از کف مي

  :گويددر ضرورت اتکاي به آراي عمومي بهشتي مي. معناي عدم مشروعيت و ناکارآمدي حکومت است

حل مختلف ناشي از يک مطلب ديگر است و آن اين است که ضرورت اتکاي به آراي عمومي در مرا«

بهترين نوع حکومت و بهترين نوع ادارة آن کشور آن نوع حکومت و مديريتي است که قدرتش را از 

  ).۳۶۰: ۱۳۶۴س شوراي اسالمي، مجل(» .حمايت عموم بگيرد و نه از سر نيزه و نه از هيچ عامل ديگر

  :مي ايران، ناظر بر اين امر مي باشداصل ششم قانون اساسي جمهوري اسال

انتخاب : در جمهوري اسالمي ايران، امور کشور بايد به اتکاء آرا عمومي اداره شود از راه انتخابات«

پرسي ها؛ يا از راه همهرئيس جمهور، نمايندگان مجلس شوراي اسالمي، اعضاي شوراها و نظاير اين

  ».گرددن ميدر مواردي که در اصول ديگر اين قانون معي

  :نمايد کهو يا اصل پانزدهم قانون اساسي تأکيد مي 

- حق حاکميت ملي از آن همه مردم است و بايد به نفع عموم به کار رود و هيچ فرد يا گروهي نمي«

تواند اين حق الهي همگاني را به خود اختصاص دهد يا در جهت منافع اختصاصي خود يا گروه 

  ».معيني به کار برد

نمايد مبني بر اي بسيار مهم و محوري را ارائه ميربارة تعيين حاکم و رهبر نظام سياسي نيز نکتهايشان د

  :اين که

تحميلي ست، امروز در اين عصر غيبت امام معصوم، مخصوصاً در اين عصر، امامت ديگر تعييني ني«

مامت در عصر ما يک بنابراين رابطه امت و ا. هم نيست، بلکه شناختني و پذيرفتني يا انتخابي است

بهشتي،  (» .شناختن آگاهانه و پذيرفتن، نه تعيين و تحميل! دقت بفرمائيد. رابطه مشخص است

۱۳۷۷ :۱۷.(  
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و از آنجا که . در اينجا کامالً مبرهن است که در انديشه ايشان مشروعيت حکومت ناشي از مردم است

عيين و تحميل ميسر است، رابطه ميان آنان نيز رهبري جامعه با شناخت و پذيرش آگاهانه و آزادانه و نه ت

با تعهد و گر مسئول و متعهدند، اين امامت و امت نسبت به يکدي«يک سويه و يک طرفه نيست، بلکه 

  ).۲۳: ۱۳۷۷بهشتي، . (»مسئوليت متقابل

ه رهبري بلکل کرد، توان بر مردم تحميبنابراين، در نگاه ايشان در جامعه اسالمي، حتي رهبري را نيز نمي

  :شوددر نظام اسالمي آگاهانه و آزادانه توسط مردم برگزيده مي

اين رهبري را هيچ کس بر ملت تحميل نکرده . کندملت، رهبر خود را آگاهانه و آزادانه انتخاب مي«

  ).۹۰: ۱۳۷۸ستوده و سيد ناصري،  (» .رهبري انتخاب شده از سوي مردم است... است

اند، در تداوم و خود را در انقالب اسالمي آگاهانه و آزادانه انتخاب کردهبديهي است مردمي که رهبري 

  .استمرار انقالب اسالمي نيز نقش داشته و در حکومت تأثيرگذار باشند

هاي فراواني در راه نهادينه کردن اصل رهبري در جامعه اسالمي و قانون شهيد بهشتي بنابراين مجاهدت

قانون اساسي جمهوري اسالمي آن را تبديل به نهاد نمودند اما همچنان اساسي نمودند و در اصل پنجم 

تلقي ايشان از رهبري بسيار مهم بود و ايشان تالش نمودند تا اين طرز تفکر را بعد از نهادينه کردن اصل 

  :واليت فقيه ترويج نمايند که

اداره آن . مدير استحکومت و رهبر در يک جامعه مسلکي، در درجه اول مربي است، در درجه دوم «

مرشد به . لذا امام و رهبر در چنين حکومتي مرشد و راهنما نيز هست. جامعه آهنگ تربيت دارد

  ).۱۹۱: ۱۳۸۳بهشتي،  (» .کشاندبرد و مياصطالح معروف؛ يعني افراد را در راهي مي

  :گويدو يا آنجا که ايشان مي

ماعي در حقيقت در جهت از بين بردن عوامل هاي سياسي و اجتبسياري از تدابير اسالم در نظام«

کوشش اسالم اين است که انسان آزادتر تربيت کند، آزاد از بند هوا و هوس، آزاد از . ضد آزادي است

از همان اول . تسلط خشم و شهوت و آزاد از تسلط ديگران تا بتواند راه خويش را آزادانه انتخاب کند

مساوات و عدالت و برابري بود و اين مسئله در موفقيت اسالم که پيغمبر آمد، منادي آزادي، منادي 

  ».است) ص(امبر اسالم  خود مولود خاتميت پيخيلي مؤثر بوده است و امامت در شيعه نيز خودبه
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گونه که ذکر گرديد نقش بسيار مهمي در نهادينه کردن قانون اساسي در بنابراين امامت و رهبري همان

دند و شهيد بهشتي نيز به همين منوال تالش نمودند تا پس از نهادينه کردن جمهوري اسالمي ايفا نمو

  .جايگاه نظارت و تربيتي براي ايشان قائل گردد، اصل رهبري در قانون اساسي

  حق نظارت - ۲- ۴- ۵
دهد و ثانياً،  در جامعه اسالمي يک انسان مسلمان اوالً، مسئول و پاسخگوي کارهايي است که انجام مي

با اين وصف، در جامعه و . ها، اعم از مسلمان و غير مسلمان متعهد و پاسخگوستانساندر برابر ساير 

هاي گوناگون صورت کنترل حکومت از راه. حکومت اسالمي همه افراد موظف به کنترل حکومت هستند

قد امروزه يکي از انواع کارکردهاي احزاب و نهادهاي مدني نظارت و کنترل بر ارکان حکومت و ن. گيردمي

که همه نچيزي که در نظام سياسي اسالمي عالوه بر اياست،  و ارزيابي نقاط قوت و ضعف نظام سياسي

ها نيز وظيفه شرعي دارند که به چنين امري فرد فرد انسانرا دارا باشند،  ها بايد چنين کارکرديتشکل

  . مبادرت ورزند

مباني نظري قانون «د و در آثاري چون دان شهيدبهشتي نظارت مردم را بر هرم قدرت جامعه الزم مي

در نظام اسالمي فقط يك مقام به نظر وي،. ن نظارت را نشان دهدكوشد تا سازوكار اي مي» اساسي

  :غيرمسئول وجود دارد و آن هم خداست لذا همه مسئولند

هايي بتوانند  تر نيست كه انساني يا انسان هيچ زيربناي اجتماعي از آن زيربناي شوم خطرناك« 

. آنكه بشود از آنها بازخواست كرد آنكه بشود بر آنها خرده گرفت و بي خواهند، بكنند، بي هرچه مي

  ).٢٥: ١٣٧٧بهشتي، (» .مسئوليت در جامعه مسئوليت متقابل است

ست كه حق نظارت را در جامعه و از »سداشت حق و عدل، اين محترمين چيزهاپا«به نظر شهيدبهشتي، 

  : رساند سوي مردم به اثبات مي

در جامعه اسالمي آن بهشتي كه آزادي در آن نباشد و كسي را با ... ترند حق و عدل از همه محترم«

  .)٣٤: ١٣٧٧بهشتي، (» .كسي كاري نباشد، وجود ندارد
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  :نمايدسپس عنوان مي

ما بايد از همين سپيده دم جمهوري اسالمي اگر دو تا چشم داريم ده چشم ديگر هم قرض ! زانعزي«

در اسالم حكومت در خط اشباع و ارضا و ميل به قدرت، . كنيم، مواظب باشيم دچار انحراف نشويم

ي، در هر حددر اسالم حكومت در هر. ردحرام است، گناه است و عقاب دنيا و آخرت را به همراه دا

حكومت، . تر را بر دوش كشيدن است در هر جايي ، تنها و تنها بار سنگين ،اي منصبي، در هر درجه 

هر كسي شرايط و امكانات بيشتر خدمت . يعني شرايط و امكانات بيشتر خدمت را در اختيار گرفتن

 . ودش تر مي در اختيارش بگذارند، وظيفه و مسئوليتش در جهت خدمت به مردم خود به خود سنگين

ي حكومت،  انقالب اسالمي ما تا وقتي كه تمام افراد قرار گرفته در شبكه )١٣٦٠: تابهشتي، بي(

ي مطلوبش در بافت و ساخت حكومت نرسيده  منت به مردم نشوند، به مرحله عاشقان خدمت بي

تاريخ  هاي گوناگون در در اين شهر نيشابور، در شهري كه وارث افتخارات گوناگون و وارث رنج. است

ي كساني كه به شكلي در  هاي اسالمي است، مردم هشيار و بيدار شهر بايد مواظب باشند همه سده

اي بر عهده دارند تا چه اندازه در درونشان اين انقالب  ي امور مردم مسئوليت و وظيفه كار اداره

هاست و در  الب ارزشانقالب در درجة اول، انق  !برادرها و خواهرها. اخالقي و روحي تحقق پيدا كرده

ما بايد . ها كاري ساخته نيست هاست و اال از دگرگوني شكل آن هدف نهايي هم انقالب در ارزش

مان رسوباتش هنوز  در جامعه هاي طاغوتي ي ضد ارزش ي همه مواظب باشيم به عمر كوتاه باقي مانده

سپاريم؛ براي اينكه ما در اين ي اسالم بالهاي متع نها را به ارزشنده، پايان بدهيم و جاي آامباقي

مان حركت كند، برادران عزيز از روي  مقطع زماني يك معماست وقتي حركت كنيم، وقتي ماشين

مهر و عالقه و صميميت همراه ماشين حركت كنند، گاهي ماشين سرعت داشته باشد، ماشين را نگه 

شان را سوار يك ماشين  همه. گيرد شويم، باز هم قلبمان آرام نمي داريم و در جمع آنها پياده مي مي

به مهر و لطفشان بخواهيم كمترين توجهي كنيم، كه اين كار، هم انحراف . كوچك كنيم، امكان ندارد

ي شما مردم حل  از اسالم است، هم انحراف از انسانيت است؛ اما معما را بايد يك روزي با همت همه

رگيري سر راهمان باشد، به آن اهميت ندهيم و ي د اي جز اين نداريم كه هر مسئله ما چاره. كرد
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را با همان تواضع و فروتني ها  همچنان در متن مردم و در دل جامعه و با شما مردم روزها را و ساعت

ما اگر توفيق پيدا كنيم با آگاهي و همكاري و . آاليشي و صفاي اسالمي بگذارنيم نگي و بيو يكر

ين خط پاك و نوراني و اصيل اسالم را ادامه بدهيم، به ي قشرهاي مختلف مردم ، ا همراهي همه

ي  خواست خداوند با پرتواني و ياري شما مردم با ايمان، موفق خواهيم شد آن امت وسط و آن جامعه

ي  الگو و نمونه را به وجود آوريم و اين وظيفه نه تنها براي مردم يك شهر است كه براي همه

ما امروز در اين خط . اهاي اين سرزمين جمهوري اسالمي استي شهرها و روست شهروندان، در همه

ند كوش جمهوري اسالمي از هر نظر مي بينم مسئوالن مختلف من وقتي مي. پاك، بحمداهللا قرار داريم

ي  توان به ادامه گذارم كه خدايا مي دارم و خداي را سپاس مي ساده و مردمي باشند، دل قوي مي

. رويم، مسئوالني از اين قبيل داشته باشيم همچنان هر چه جلو مي رحمتت اميدوار بود كه ما هم

بينيم كه اينها رفتارشان با مردم  وقتي فرماندارها، استاندارها، وزراء معاونان و مسئوالن گوناگون را مي

شوم كه اين خط پاك پرفروغ  كنم و اميدوار مي رفتاري پر مهر و متواضعانه است، احساس شعف مي

اگر . آينده وجود ندارد ي اميد به  جز اين راهي وجود ندارد، جز اين زمينه. رود جلو ميهمچنان به 

است، بايد رفتار و روش ) ص(است، اگر اينجا سرزمين پيروان محمد ) ع(اينجا كشور شيعيان علي 

  »دي حكومت كنندگان چنين باش همه

شان به هم بسته  دارند، چون سرنوشت اي است كه همه با يكديگر كار اسالمي، جامعه جامعهبنابراين، 

. داند او يكي از سازوكارهاي اين نظارت را قانون اساسي مي.است و همه داراي سرنوشت مشتركندوپيوسته 

داند و معتقد است  او قانون اساسي را به منزله دستگاه گردش خون سيستم سياسي جمهوري اسالمي مي

نيز او معتقد است كه . شوند ها درست تغذيه مي يك سلولكه اگر گردش خون سالم نگه داشته شود؛ يكا

  .آورد حق و عدل ممانعت به عمل ميقانون اساسي ميثاقي است ملي كه از ديكتاتوري و انحراف از معيار 

در گفتار باال کامالً مبرهن است که از نگاه شهيد بهشتي مشروعيت حکومت در گرو مردمي بودن حکومت 

بودن اين است که مردم آزادانه در امور مربوط به خود و سرنوشتشان دخالت  باشد و الزمه مردميمي

  .نمايند
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  :داند که بايد انجام گيرد به عقيدة ويبهشتي انتقاد سازنده و روشنگر را يک وظيفه مي شهيد

در جامعه اسالمي بايد باب بحث و انتقاد و اظهارنظر باز باشد تا مسئوالن متوجه نقايص کار خود «

منظور از اين انتقاد اين است که اشخاص بتوانند مسئوالن را متوجه . ند و به اصالح امور بپردازندبشو

بستن باب . نقايص کار خودشان بکنند و آنها با پي بردن به نقايص، برنامه و کارشان را اصالح کنند

- در برنامههايي حکومت. انتقاد در يک حکومت، در واقع بستن چشم و گوش نظارتي يک نظام است

تر سازند و از هر ابزاري براي هاي نظارتي خود را دقيق و گستردهشوند که روزنههاي خود موفق مي

  ).۷۳: ۱۳۸۷لک زايي،  (» .هاي خود سود جوينداصالح برنامه

  :گويدشهيد بهشتي در اين رابطه مي

رئيس جمهور دارد، يک نوع نظارت محدود . ملت و امت کارگزاران را چند چشمي زير نظر دارند«

شوراي نگهبان اينجا . يک نظارت مفصل شوراها، يعني مجلس شوراي ملي و شوراهاي ديگر دارند

شوراي نگهبان يک کار . اندآفرين کردهاين شوراي نگهبان را هم خيلي بزرگ و سؤال. کاري ندارد

ا اصول اسالم و اصول کند ببيشتر ندارد و آن اين است که قوانيني که مجلس شوراي ملي تصويب مي

  ).۲۲: ۱۳۷۷بهشتي،  (» .قانون اساسي منطبق باشد

  :گيرداز طريق ديگري هم کار دولت از طرف ملت مورد نظارت قرار مي 

رهبري و خود مردم مشترکاً از طريق بازرسي کل کشور و از طريق دستگاه قضايي، به خصوص «

  ).۲۲: ۱۳۷۷بهشتي،  (» .است بازرسي کل کشور که يکي از سازمانهاي دستگاه قضايي

  :نمايدشهيد بهشتي نظارت و حضور آگاهانه اعضاي يک جامعه را شرط اصلي عدم تخطي دولت عنوان مي

. اما به يک شرط. کند که بر خالف مصالح ملت قدمي بردارد؟ خيرحاال ديگر آيا دولتي جرأت مي«

  ).۲۲: ۱۳۷۷بهشتي،  (» .داره جامعهآن شرط چيست؟ به شرط حضور آگاهانه يکايک افراد امت در ا

  :کند که داند و عنوان ميايشان نظارت مردم را داراي حد و مرز نمي

گذرد با دقت هر فرد بايد به آنچه در پيرامونش مي. در مورد نظارت بايد بگويم شرط و مرز ندارد«

اجرا به مقامات رسد بگويد، افشاگري کند، تذکر بدهد و براي بنگرد و اگر چيزي به نظرش مي

  ).۲۸: ۱۳۷۷بهشتي،  (» .مسئول اطالع بدهد
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نيز ترتيباب مختلف را به نحوي ايجاد نموده است که همه  ۱۳۵۸ايشان در قانون اساسي مصوب سال 

  .چيز در رابطه با امت و در نظارت مستقيم ايشان باشد

مالحظه، شکلي پيشنهاد شده  متناسب با شرايط ايران و براي يک مقطع زماني در خور، در قانون اساسي

  :است که عبارت است از

  .يعني در رابطه با امتم مردم، رئيس جمهوري منتخب مستقي: اول

  .اندها هم در رابطه با امتاين. مجلس شوراي ملي و شوراهاي ديگر: دوم

  .دستگاه قضايي: سوم

يعني نخست وزير و : آيدمييعني رئيس جمهوري، مجلس و دستگاه قضايي، دولتي به وجود ن سه، از اي 

وزراء که اين دولت منتخب غيرمستقيم مردم است، چون اين دولت را بايد، بر طبق قانون اساسي، رئيس 

يکي از طريق . شوداين است که دولت از دو طريق به امت مربوط مي. کنند نجمهوري و مجلس معي

  ).۲۱: ۱۳۷۷بهشتي،  (رئيس جمهوري، ديگري از طريق مجلس شوراي ملي 

بهشتي هر انساني در اظهارنظر نسبت به مسئوالن در هر موقعيت و مقام که  رة شهيددر انديشه و سي

شمرد که ايشان دانشگاه را از مراکزي برمي. باشند آزاد است و آنان هم بايد پاسخگوي اعمال خود باشند

  :حاضر شوندتوانند در آنجا انتقاد کنند و مسئوالن بايد براي توضيح در آنجا مي

دانشگاه بايد جاي آزادي باشد براي اين که بتوانند از مسئوالن انتقاد کنند و دانشگاه هم بايد سعي «

ها نکند مسئوالن را به آنجا دعوت بکند تا اين انتقادها با توضيح مسئوالن همراه باشد و چه خود اي

واحد فرهنگي بنياد شهيد انقالب ( ».بندي ساده برسندخود انتقادکنندگان بتوانند به يک جمعو چه 

  ).۱۰۴۴: ۱۳۶۱اسالمي،  

نقادي از از نيشود و هيچ فرد، جامعه و حکومتي بيانتقاد باعث رشد و حرکت جامعه به سمت مطلوب مي

گشودن باب انتقاد در واقع گشودن راه رشد و بروز و ظهور استعدادهاي نهفته در درون . و نظارت نيست

  :گويد با درک اين مطلب ميبهشتي . يک ملت است



 

٩٤  

ها وانتقادها بايد شود در جامعه اسالمي بگوئيم کسي انتقاد نکند؟ مطبوعات و سخنرانيمگر مي«

واحد فرهنگي بنياد شهيد انقالب (» .افکنانه باشدسازنده و خيرخواهانه باشد، نه اين که اختالف

  ).۸۵۱: ۱۳۶۱اسالمي،  

در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران، اصوالً فصلي تحت عنوان  در همين راستا بايد عنوان نمود که

  :به تصويب مجلس خبرگان قانون اساسي رسيده است که مثالً بر طبق اصل نوزدهم» حقوق ملت«

مردم ايران از هر قوم و قبيله که باشند از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اينها «

  ».دسبب امتياز نخواهد ش

  :و يا بر طبق اصل بيستم 

همه افراد ملت اعم از زن و مرد، يکسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انساني،  «

  ».سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسالم برخوردارند

ملت مورد تصويب قرار  بنابراين، بر طبق اين اصول، مسلماً حق انتقاد و اظهارنظر نيز براي همه افراد

گرفته است که مسلماً اين امر در صورتي واجد اهميت خواهد بود که افراد نيز داراي مصونيت در برابر 

بهشتي همواره در سخنان خويش در پي تأمين و تضمين امنيت انتقادکنندگان  شهيد. انتقاد خود باشند

  :گفتبود و مي

گوشه ايران کسي مزاحم و متعرض کسي ديگر شود که گويم، هر جا در هر با صراحت اين را مي«

. کننده کارش مورد تنفر ماستگيري کرده، اين مزاحمتچرا نسبت به مسئوالن کشور انتقاد يا خرده

کنم جو پاک و مطهر از همه برادرها و خواهرهاي با ايمان و عاشق و شيفته انقالب تقاضا مي

هاي مخالف با خواست اسالم آلوده نسازيد و نگذاريد يگيرگونه موضعجمهوري اسالمي را با اين

نه خير . در اين رژيم هم اختناق هست! اي بابا: کسي بتواند در داخل ايران و در خارج ايران بگويد

واحد فرهنگي (» .در اين رژيم در رابطه با انتقاد صريح و روشن از مسئوالن هيچ اختناقي نيست! آقا

  ).۴۲۱: ۱۳۶۱، بنياد شهيد انقالب اسالمي

تر نيز در قانون اساسي براي نمايندگان مجلس نيز در نظر اين انتقاد و نظارت در سطحي بسيار وسيع  

  :نمايد کهگرفته شده است مثالً اصل هفتاد و يکم ابتدا عنوان مي



 

٩٥  

  ».تواند قانون وضع کندمجلس شوراي اسالمي در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسي مي«

  :يا اصل هفتاد و ششمو 

  ».مجلس شوراي اسالمي حق تحقيق و تفحص در تمام امور کشور را دارد«

  :و يا اصل هشتاد و چهارم

هر نماينده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همة مسائل داخلي و خارجي کشور «

  ».اظهارنظر نمايد

. اتشان کامالً در قانون اساسي نهادينه گشته استو البته مصونيت نيز براي نمايندگان در قبال اظهارنظر

  :دارداصل هشتاد و ششم قانون اساسي در اين باره اظهار مي

توان نمايندگان مجلس در مقام ايفاي وظايف نمايندگي در اظهارنظر و رأي خود کامالً آزادند و نمي«

 ر مقام ايفاي وظايف نمايندگياند و يا آرايي که دآنها را به سبب نظراتي که در مجلس اظهار کرده

  ».تعقيب يا توصيف کرداند، خود داده

نگري و بينش شهيد بهشتي در باب نهادينه کردن آزادي و انتقاد در قانون اساسي را نبايد البته اين روشن

شود که وي ميان انتقاد زيرا در سخنان ايشان موارد فراواني يافت مي. به صورت افراطي نيز تفسير نمود

در نظر وي انتقاد سازنده و . افکنانه جدايي افکنده استدلسوزانه و خيرخواهانه و انتقاد مغرضانه و تفرقه

  :دلسوزانه از مسئوالن در تمام سطوح آزاد است،  اما با رعايت دو شرط

سازي پيرامون پردازي و شايعهکنند راست باشد، دروغاظهار نظر و مطلبي که درباره آنها مي  - ۱«

با زبان و بيان دلسوزانه و بي  - ۲هاي باطل نزند و راست بگويد ها نکند، تهمت نزند، برچسبآن

شما درباره مسئولي در هر . توزانهغرضانه بگويد، نه با زبان و بيان و عبارتهاي مغرضانه و کينه

اسالمي  همه زنان و مردان در جمهوري. توانيد بگوييدميد، دانيموقعيتي که باشد آنچه را که مي

ايران اعم از مسلمان و غير مسلمان در اظهارنظر پيرامون شخصيت و طرز کار مديران و مسئوالن 

جامعه در هر درجه که باشند، آزادند با رعايت اين دو شرط که دروغ نگويند و بيانشان، بيان نصيحت 

  ).۱۳۶۱:۲۶۱واحد فرهنگي بنياد شهيد انقالب اسالمي،  (» .و دلسوزي و ارشاد باشد
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کند که هدفش بايد ايشان البته انتقاد را همان امر به معروف و نهي از منکر عمومي اسالمي عنوان مي

 :باشد نيکي

با اين ، هاي پراکنده بايد امتي به وجود آيد داراي هدف و رهبريهاي پراکنده و قبيلهاز شما انسان«

وقتي قدرت . تش به سوي نيکي باشدکند، دعووقتي در دنيا دعوت مي. يدعون الي الخير: مختصات

کارهاي ناشايسته و . دهندتوانند فرمان بدهند، به کارهاي شايسته فرمان ميکند و ميپيدا مي

  ).۲۰: ۱۳۷۹بهشتي،  (» .چنين جماعتي است که سعادتمنداست. کنندنادرست را قدغن مي

  :بنابراين

د سازنده يعني همان امر به معروف و نهي کنم هر کس به هر عنوان بخواهد جلو انتقامن اعالم مي«

از منکر عمومي اسالمي را در اين پديدة جمهوري اسالمي بگيرد، از راه اسالم منحرف است و به 

  ).۲۶۲: ۱۳۶۱واحد فرهنگي بنياد شهيد انقالب اسالمي، (» .عنوان مسلمان از او بيزارم

نتقاد از حاکمان بايد باز باشد تا مردم در هر بنابراين، کامالً آشکار شد که شهيد بهشتي معتقدند باب ا

در انديشه . کنندهايي مشاهده کردند، با طيب خاطر و امنيت الزم آن را مطرح مياي که نارساييگوشه

کنند از امنيت برخوردارند و کسي حق تعرض به آنان را شهيد بهشتي حتي کساني که خدا را نيز انکار مي

  :ندارد

اصالً خدا نيست و ما هم متعرض : گويندتو اين مملکت کساني هستند که مي. اظهارنظر آزاد است«

  ).۲۱۴: ۱۳۶۱واحد فرهنگي بنياد شهيد انقالب اسالمي،  ( » .آنها نيستيم

دهد و اعالم بيزاري و افکند هشدار ميدر موردي ديگر نسبت به کارهايي که جان انساني را به خطر مي

  :کندبرائت مي

: ۱۳۸۷لک زايي،  (» .وردي که بخواهد جان يک انسان آزاد را به خطر بيندازد، بيزاريمما از هر برخ«

۷۷.(  

  ياسيس ياحزاب و گروهها يآزاد - ۳- ۴- ۵
  .اند تا اين مسئله را به صورت يک اصل نهادينه نمايندشهيد بهشتي در متن قانون اساسي تالش نموده
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گرد هم آمدن، سازمان پذيرفتن و اعتماد . دداما ابتدا بهتر است در باب مفهوم حزب نزد ايشان بحث گر

داشتن افراد به يکديگر از جمله ارکان حزب در نظر بهشتي است؛ البته سمت و سو و مبناي اعتقادي و 

هاي اند نيز از عناصري است که وجه تمايز تعريف  بهشتي با تعريفديني افرادي که در کنار هم گرد آمده

  :گويدب در نظام اسالمي ميايشان در تعريف حز. مشابه است

در نظام اسالمي يعني گرد هم آمدن و سازمان يافتن و سازمان پذيرفتن افرادي که همديگر حزب «

به اسالم معتقد هستند به عنوان يک دين و يک نظام . يگر اعتماد دارندشناسند و به همدرا مي

م جامعه اسالمي را اداره کنند يا حاکميت اسال يهخواهند بر پااجتماعي و اقتصادي و معنوي، و مي

  ). ۶۵۰: ۱۳۶۱واحد فرهنگي بنياد شهيد انقالب اسالمي،(» ..آن جامعه اسالمي سهيم گردند ةدر ادار

  :نمايدبعد از ارائه تعريفي از حزب، شهيد بهشتي عنوان مي

هدفند هم هاي ديگر که با او همفکر ويکي از حقوق طبيعي هر انسان آن است که بتواند با انسان«

همکاري نزديک داشته باشد تا با هم به صورت يک گروه سازمان يافته درآيند و با رعايت موازين، به 

اين آزادي در زمينه بيان نقطه نظرهاي . هاي اجتماعي ديگر بپردازندتبليغ نظرات خود يا فعاليت

. نه محدوديتي نداردگوسياسي و اقتصادي و اجتماعي با رعايت کامل اصول و احکام اسالم، هيچ

هاي عملي مناسب با شرايط زمان و مکان، ولي مطابق با ها و راهتوانند در ابتکار برنامهها ميگروه

احکام و مقررات اقتصادي و سياسي و جزايي اسالم، در يک مسابقه مثبت و سازنده شرکت کنند، 

- ها و گروهاحزاب و سازمان زيرا جامعه اسالمي امت واحده است ولي جامعه تک حزبي نيست زيرا

هاي خصمانه که هايي که به راستي مسلمانند با هم رابطه برادرانه و مثبت و سازنده دارند، نه رقابت

احزاب و .نشاندزند و رشک و کينه توزي و تفرقه را به جاي آن ميبرادري و وحدت امت را بر هم مي

توانند با نسبت عادالنه از امکانات عمومي ند ميهايي که ملتزم به احکام و مقررات اسالم باشجمعيت

هاي مستقل يا مشترک براي بيان آرا و افکار و مردمي نظير راديو و تلويزيون استفاده کنند و برنامه

بهشتي، (» .هاي راديو و تلويزيون باشدترين بخشتواند از سازندهخود داشته باشند و اين بخش مي

۱۳۸۸ :۴۰۷ -۴۰۶.(  
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زيرا اين کار باعث کنار . نمايند که يک حزب نبايد انحصار طلب باشدارد مختلف تأکيد ميايشان در مو

  :جامعه برخوردارند ةهاي الزم براي ادارهايي است که از صالحيتگذاشتن ديگر افراد و شخصيت

مهم اين است که بايد حزب انحصار طلب نباشد، يعني اين عقيده را نداشته باشد که فقط ما « 

بايد هر کجا . م و آنها که در خارج از تشکيالت هستند، خوب نيستند، به درد بخور نيستندخوبي

تواند مثل ما باشد و هاي تشکيالتي شناسايي کردند بگويند او هم ميانسان مومن و داراي ارزش

اي بدين صورت چند حزبي شد،  اگر يک جامعه. منشأ تصميم باشد و منشأ خير و منشأ ثمر باشد

براي اين که از مجموع اين احزاب يک جبهه متحد . آيدکنم که ديگر اشکالي پيش نميفکر ميمن 

واحد فرهنگي بنياد (» .تواند بوجود بياوردتواند کار کند و مرکزيت هم ميآيد که ميبه وجود مي

  ).۶۵۱: ۱۳۶۱شهيد انقالب اسالمي، 

گزار يافت شود بايد از عنصري دلسوز و خدمتبنابراين، مالک خدمت به مردم است و در هر کجا که 

  .ظرفيت و نيروي آن استفاده شود

داند و انحصار طلبي را بهشتي انحصار طلبي و انحصار انديشي را در هر شکل آن امري ناپسند مي شهيد   

 طلبشان شکل انحصارضمن اين که اي. کندبه عنوان سر منشأ طغيان و استبداد و سلطه طلبي عنوان مي

  : کندرا به عنوان تشکل شيطاني معرفي مي

تشکل انحصار طلب و انحصار انديش، از جانب هر فرد و هر گروه و هر جمع باشد، شيطاني از آب «

آن وقت در ! غير از من هيچ چيز» من«گويد معناي طاغوت همين است که طاغوت مي. آيددرمي

واحد فرهنگي بنياد (» .شودود، سرکش ميشبرابر حق، در برابر خلق، کارش به طغيان کشيده مي

  ).۳۵۶،  ۱۳۶۱شهيد انقالب اسالمي، 

در بينش و نگرش شهيد بهشتي فعاليت تمامي احزابي که چارچوب قانون اساسي را رعايت کنند در نظام 

  : جمهوري اسالمي ايران، آزاد است

هاي سياسي که اين مواضع و نيز گروه. تشکيل احزابي که قانون اساسي را رعايت کنند، آزاد است«

مشخص در قانون اساسي و قوانين مجرد را که پس از انقالب تصويب شده رعايت بکنند، آزادي و 
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شان و افرادشان محترم خواهند بود و هست بنابراين، تنها مبناي معتبري که براي فعاليت فعاليت

  . هاي سياسي مطرح است، قانون اساسي استاحزاب و گروه

  : ت و ششم قانون اساسي آمده استدر اصل بي

هاي ديني شناخته شده،  هاي اسالمي يا اقليتهاي سياسي و صنفي و انجمنها، انجمناحزاب، جمعيت

آزادند، مشروط به اين که اصول استقالل، آزادي، وحدت ملي، موازين اسالمي و اساس جمهوري اسالمي 

نها منع کرد يا به شرکت در يکي از آنها مجبور توان از شرکت در آهيچ کس را نمي. را نقض نکنند

  . ساخت

  : نمايداصل بيستم و هفتم قانون اساسي نيز عنوان مي

  » .به شرط آن که مباني اسالم نباشد آزاد استبدون حمل سالح، ها، پيماييتشکيل اجتماعات و راه«

ه تنها ممنوع نيست، بلکه به نظر با توجه به ديدگاه و بينشي که آيه اهللا بهشتي داراست، تعدد احزاب ن

هاي سياسي براي ها در رشد فرهنگ سياسي جامعه تأثير دارد چرا که گروهايشان وجود احزاب و جمعيت

- ريزي دقيقکنند و اين رقابت به معناي تالش براي برنامهرسيدن به مقصود خويش، با يکديگر رقابت مي

  : است تر و کاملتر براي اداره جامعه به نحو مطلوب

اساس شيوع پيدا کرده زيرا اصوالً تعدد احزاب ممنوع نخواهد شد شگفت است چنين که شايعه بي«

  ).۱۱۷۹: ۱۳۶۱بنياد شهيد انقالب اسالمي، (» .در يک جامعه اسالمي تعدد احزاب جايز است

از اين کند و ميزان آزادي هر يک هاي سياسي را به سه قسم تقسيم ميها و تشکلشهيد بهشتي گروه

  : ها عبارتند ازاين گروه. کندها را بيان ميگروه

هاي گوناگون براي هاي اسالمي که بر اساس بينش اسالمي با برنامهاحزاب و جمعيت: گروه نخست

اجراي تعاليم اسالم و در راه عينيت بخشيدن به نظام اسالمي به وجود آيند از آزادي کامل 

راه صدق و راستي باشند و با يکديگر مسابقه مثبت و سازنده  برخوردارند، به شرط آنکه همگي در

هاي خود به انحراف از اخالق متعالي اسالمي گرايش پيدا نکنند، داشته باشند و در تبليغات و فعاليت

  .وگرنه از کارهاي انحرافي آنها طبق ضوابط قانوني بايد جلوگيري شود
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يربناي اسالمي ندارند ولي در موضع خصومت و هاي غيراسالمي که زاحزاب و سازمان: گروه دوم

توانند فعاليت کنند و وظيفه رويارويي و ضديت با اسالم نيستند، نيز با رعايت شرايط باال آزادند و مي

  .اي منطقي، ضعف مباني آنها را براي عموم روشن کنندافراد و احزاب اسالمي است که با شيوه

کننده اسالم است، اگر در ضداسالمي که اصوالًٌ ايدئولوژي آنها نفي هاياحزاب و جمعيت: گروه سوم

همين احزاب اگر در موضع تخريب باشند، . موضع تخريب نباشند و صرفاً به تبليغ اکتفا کنند، آزادند

 ).۴۰۸: ۱۳۸۸بهشتي، (ممنوعند و بايد با قاطعيت از کار آنها جلوگيري شود 
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  نتيجه گيري -۶ فصل
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- هايي را که ميباطترين استننويسي است، مهمگيري غير از خالصهبا مفروض پنداشتن اين امر که نتيجه

  :     باشدالبته قبل از آن ذکر نکاتي الزامي مي. گرددنامه حاضر برداشت نمود ذکر ميتوان از پايان

- که در خانوادهوه بر اينشهيد بهشتي عال آنچه از ابتداي نگارش براي محقق اهميت داشت اين بود که - ۱

اي به امر فراگيري دروس جديد در کنار  دروس سنتي پرور به دنيا آمد، اما همواره توجه ويژهاي دانش

از . گذار بوداين امر در درک، تبيين و تحليل شهيد بهشتي از مفاهيم مدرن بسيار تأثير. حوزوي داشت

اين که مدتي را در کشور آلمان و شهر هامبورگ گذراندند، از نزديک  سوي ديگر شهيد بهشتي با توجه به

بنابراين بايد عنوان نمود ايشان تا حدود . هاي علمي تمدن غرب آشنايي يافتندبا دستاوردها و پيشرفت

زيادي از سطح نظام سنتي حوزوي باالتر رفته بودند، البته اين به معناي تخطي از اصول نبايد برداشت 

بهشتي عمدتاً درگير بحث اقتضائات زماني و لزوم انطباق احکام اسالمي با مسائل پيش ... لکه آيت اشود، ب

رسد در اين مسأله تا حدود مياي دارند وبه نظر ان نگرش ويژهدرمورد مسأله آزادي نيز ايش. آمده بودند

ين امر اين است که ايشان هاي اترين نشانهيکي از مهم.زيادي نظري نيز به نظريات مدرن آزادي دارند

هاي زماني توان يک برداشت مونيستي از آزادي ارائه نمود زيرا شرايط اجتماعي، ضرورتمعتقد است نمي

بهشتي در  بنابراين شهيد. دي استها از آزاو افکار و اعتقادات حاکم بر جامعه از داليل گوناگوني برداشت

رند، معتقدند که در کنار آن نبايد برداشت واحدي از آزادي را کنار اينکه اعتقاد راسخي به مسأله آزادي دا

ترين نکات افتراق شهيد بهشتي در باب مسأله آزادي با ساير نيز بر جامعه تحميل نمود و اين يکي از مهم

کنند و يا در صورت له آزادي به صورت سلبي برخورد ميباشد که يا با مسأانديشمندان اسالمي مي

نکته مهم ديگر که باعث افتراق شهيد . نمايندشکل واحدي از آن را به جامعه تزريق مي پذيرش آن، تنها

گردد اين مسأله است که ايشان شرط الزم وجود آزادي در جامعه را آگاهي و بهشتي از سايرين مي

عني بنابراين آزادي در يک جامعه بايد به عنوان يک واقعيت وجود داشته باشد ي.نمايدشناخت معرفي مي

توان بر يک جامعه تحميل به صورت طبيعي سربرآورد و نهادينه شود، از اين رو آزادي را نمي

تضعيف نيروها و نهادهاي استبدادي در جامعه و تقويت نيروها و نهادهاي معتقد به آزادي از جمله .نمود

                   .                                            شرايط تحقق آزادي در جامعه است
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سوم  همچنانکه در فصل. اي به مقوله آزادي دارندبهشتي نگاه ويژه باشد که شهيدکامالً مبرهن مي - ۲

وي شناسي هاي خاص انسانگاهديد نامه عنوان گرديد اين نگاه ويژه به آزادي را بايد در درونپايان

ين بوده است که بر اساس نگرش متفکران نامه اترين مفروضات اين پاياني از مهميک. جستجو نمود

طور ويژه، انسان بر اساس نظام توحيدي و مذهب تشيع، آزاد، اسالمي به صورت عام و شهيد بهشتي به

گر آفريده شده است و بر اين اساس، آزادي و صاحب اختيار بودن انسان، با مختار، صاحب اراده و انتخاب

هاي استبدادي در نظام توحيدي مطرود مفيد بوده و نيز حکومتتوجه به اينکه آزادي گوهر آدمي است، 

ن است که آنچه در ديدگاه با توجه به مطالب ذکر شده در باال، اعتقاد شخصي نگارنده پايان نامه اي. است

ايشان در . باشدبهشتي مغفول مانده است، نگرش غلط انسان شناختي از سوي متفکران غربي مي شهيد

نمايد اما، مقوله انسان را نزد متفکران اسالمي و همچنين از ديدگاه شرع انور باز مي که با ظرافتحالي

باشد؛ يعني کند از ناحيه تک منبعي بودن آن ميترين ايراداتي را که به ليبراليسم غربي وارد ميمهم

اما به . رده استداند، در حاليکه مقوله شرع را فروگذار کليبراليسم غربي را مبتني بر عقل صرف غربي مي

توان مبنا قرار داد همانا مبناي غلط انسان شناختي رسد اين يک ايراد ثانويه است، زيرا آنچه را مينظر مي

  .باشدمي

  :توان نمود از اين قرار استالذکر، مهمترين استنباطي که از اين پايان نامه ميي فوقبا ذکر مقدمه

ترين و چه در زمان بعد از پيروزي انقالب اسالمي، يکي از مهمشهيد بهشتي چه در دوران قبل از انقالب 

اي که وي يکي از به گونه. دنمايهاي اجتماعي عنوان مياهداف انقالب را معطوف به گسترش آزادي

با چنين نگرشي بر آزادي، .نمايدگير جهاني انقالب ايران را، آزادي عنوان ميهاي چشمترين ويژگيبزرگ

- اهداف عالي و برتر انساني، آزادي سياسي نيز در نظام اسالمي معنا و مفهومي خاص مييعني رسيدن به 

بنابراين، دولت . ها براي سعادت و بهروزي انسان استها و فعاليتيابد، چه اين که در اين نظام همه تالش

ردم نيز به دولت کند تا به اين مقصود نايل شوند و مدارد و به مردم مساعدت ميدر اين راستا قدم برمي

طبيعي است که در صورت بروز هرگونه انحراف و .رسانند تا در راستاي چنين هدفي سير کندمدد مي

خطايي از هر سوي، چه از طرف دولت و چه از طرف مردم، تذکر، انتقاد و اعتراض به عنوان اصلي اساسي 

راد را به زمامداري و اداره جامعه ترين افتوانند شايستهدر هر صورت مردم مي.و مهم انجام خواهد شد
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البته مالک و مبناي عمل دولت و مردم، چه طرفداران و چه . برگزينند و از حق رأي کامل برخوردار باشند

بنابراين مخالفان نيز در چنين فعاليت خواهند کرد و کسي را ياراي . مخالفان حاکميت قانون خواهد بود

                                             .          تعرض به آنان نخواهد بود

ابل انکاري در حاکميت بر خويش گردد که شهيد بهشتي براي مردم نقش غيرقبنابراين کامالً آشکار مي

ي اين امر اين است که مردم از حق تعيين سرنوشت و آزادي انتخاب و رأي باشد و الزمهل ميقائ

ود که از نگاه شهيد بهشتي در مواردي که تمنيات مردم برخالف البته بايد عنوان نم.برخوردار باشند

توانند به اين تمنيات گردن نهند و اگر عوام فريبي کنند و به هاي اسالمي باشد، مسئوالن هرگز نميارزش

عنوان احترام به خواست مردم به تمنيات ضداسالمي آنها تن در دهند،  مردم حق دارند بعداً آنها را 

د و به آنها بگويند وظيفه شما اين بوده که ما را آگاه کنيد، نه آنکه به بهانه احترام به خواست مواخذه کنن

 .ملت، دنباله رو تمايالت زودگذر ما گرديد

ايشان مخصوصاً ضمن اشاره به آراي مردم در يک حکومت، از نقش آراي عمومي به عنوان پشتوانة قدرت، 

اي هيچ حکومتي نبايد کند و بر اين باور است که در هيچ مرحلهمشروعيت و تأثيرگذاري حکومت ياد مي

شود و خود را بر مردم تحميل کند، چرا که در صورت بروز چنين کاري، از مشروعيت حکومت کاسته مي

آنگاه مردم احساس مسئوليت نخواهند کرد، زيرا وقتي به رأي و نظر آنان توجه نشود ديگر تعلق خاطري 

بهشتي بهترين نوع حکومت . کنندل و رودرروي خود محسوب ميحکومت را در مقاب به حکومت ندارند و

داند که قدرتش را از حمايت عموم مردم بگيرد و نه از و بهترين نوع اداره کشور را حکومت و مديريتي مي

بحث مهم ديگر در زمينه مشروعيت بخشي به حکومت از نگاه شهيد . سرنيزه و هر نوع عامل ديگري

ترين اين ابزارها حزب يکي از مهم.تواند اعمال گرددي سازو کارهايي است که از طريق آن آزادي ميبهشت

حزب معبد من «:کرده است کهرسد که شهيد بهشتي با اين جمله همواره زندگي ميبه نظر مي.باشدمي

  »                                                .است

رود و خود به صورت عملي در حزب جمهوري پردازي فراتر ميي از سطح نظريههشتدر اين زمينه شهيد ب

ي از بهشتآزادي و تعدد احزاب از نگاه شهيدبنابراين کامالً بديهي است که .پردازداسالمي به فعاليت مي

نظر شخصي نگارنده اين است که مورد . باشدبخش به يک حکومت ميترين فاکتورهاي مشروعيتمهم
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- ترين مواردي است که شهيد بهشتي را از ساير متفکران اسالمي جدا ميحزاب نيز از جمله مهمآزادي ا

بي که از اها و احزيعني از ميان گروه. نمايدالبته ايشان همواره آزادي را در پيوند با قانون مطرح مي.نمايد

توطئه مسلحانه و غير مسلحانه  هاي برانداز نظام سياسي که بهتواند شکل بگيرد، تنها گروهنگاه ايشان مي

هايي که ايدئولوژي ضداسالمي دارند و اسالم ايشان حتي براي گروه. باشند، حق فعاليت ندارندمشغول مي

پردازند و از سوي ديگر با نظام جمهوري اسالمي نيز را قبول ندارند اما تنها به مبارزه فرهنگي با اسالم مي

بنابراين . دهدنون اساسي جمهوري اسالمي ايران اجازه فعاليت ميدرگيري سياسي ندارند درچارچوب قا

ترين عوامل در زمينه تحزب، شهيد بهشتي دوري از انحصارگرايي و انحصار طلبي را يکي از مهم

- نمايد زيرا ايشان منشأ طغيان و سلطه طلبي و استبداد را در انحصارطلبي ميمشروعيت بخش عنوان مي

 .کندحزاب نه تنها ممنوع نيست بلکه به رشد فرهنگ سياسي جامعه نيز کمک ميبنابراين تعدد ا.داند
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Abstract  
 

To question the freedom is a rooted subject among the Islamic thinkers. The thing that has 

been regarded less in this subject is the relationship between freedom and provision of 

contexts for government’s legitimacy. Is the presence and extension of individual and 

social freedoms really an effective factor on legitimacy? Has freedom been proposed as a 

prime concern in the literatures of Islamic thinkers? Or regarding the available political 

regimes, has it been attempted to make justifications for the current governing regime? 

In the present thesis, this question has been encountered with the literature and theoritical 

system of Shahid Beheshti. The concern of freedom and the need of implementing various 

mechanisms to retain and extend it has always been a vital matter to Shahid Beheshti and it 

seems that in regard to this point of view, freedom always plays an important role in his 

literature which can be observed clearly in his books. 

The important thing is that from Shahid Beheshti’s perpective, freedom has both intrinsic 

and instrumental values; which acts a bridge to legitimacy. 
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