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:چكيده

و اقسام آن از ديدگاه متفكران گوناگون همواره مو در ادبيات اسالمي. است بوده بحث ضوعآزادي
ميةاز واژ گاه از. يستنشود كه چندان شفاف حريت در مقابل آن استفاده تـرين مباحـث مهم يكي

و ادبيات شيع.ها كجاست اين است كه حدود آزادي  عام با توجـه طوربهه در ميان متفكران اسالمي
مي پرسشي، امامتةشدن مقول به مطرح  گيرد اين است كه آيا امامت جلودار آزادي اسـت كه شكل
؟يا خير

و. استشهيد بهشتي در اين ميان داراي جايگاه ممتازي  آزادي داراي،ويةدستگاه انديـش در نظام
و و امامـتةسنجي خاصـي نيـز ميـان دو مقولـ از سوي ديگر نسبت جايگاهي كليدي است  آزادي

.گردد برقرار مي
و مفهوم آزادي از نگاه شـهيد بهـشتي بررسـيةتا در درجدشومي حاضر تالشةدر مقال  اول معنا

و سپس نسبت آن با مقولردگ .دشو امامت مشخصةد

:واژگان كليدي
 شهيد بهشتي انقالب اسالمي،، سياسيةانديش آزادي، امامت،
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 آزادي چيستي
و متعـددي بـه نگـارش درآمـده در پاسخ و فضاهاي گوناگون آن، آثار متنوع به چيستي آزادي

و،است و تفسير واحـد به برداشت كه چرا هنوز بشر و بررسي دارد  اما اين پرسش جاي طرح

و تلقياز آزادياي فتهپذير .هاي گوناگوني از آزادي وجود دارد دست نيافته است

ا و و تعدد بحث از آزادي بههبعاد مختلف آن از آن روست كه هر انديش تنوع وري با توجه

به تعريف اين واژ پيش و مرام خويش و مسلك و اساسيةفرضها و شاخص مهم هـاي پرداخته

را«: آيزايا برلينةبه نوشت. اي براي آن برشمرده است ويژه در تاريخ بشر همـه اخالقيـون آزادي

و حقيقـت بـه قـدري اند؛ اما معناي آزادي نيز مانند ستوده  كلمات خوشبختي، خـوبي، طبيعـت

كه با هرگونه تفسيري جور درمي  نويسندگان،نويسدميوا.)243ص،1368برلين،(»آيد كشدار است

.اند تاريخ عقايد بيش از دويست تعريف براي اين واژه ضبط كرده

و تقـس است اين داردرحال آنچه اهميتههب بنـدي آزادييمكه امروزه عمـدتاً در تعريـف

مي  و منفـي عموماً به كار شاخص آيزايا برلين ارجاع داده كه براي آزادي دو معناي مثبـت شود

.شده استقائل 

و اختيـار. استاي اما آزادي در ادبيات اسالمي نيز داراي جايگاه ويژه واژگاني نظير حريت

به  واهشد كار برده در ادبيات كالسيك اسالمي به جاي آزادي به جلوند ومي هرچه آييم تطـابق

آزادي مشاهده در باب بحثةنوعي همساني ميان ادبيات اسالمي با ادبيات مدرن غربي در زمين 

.دشو مي

عالمـه. گرددمي مطرحارائه شده در اين زمينه در متون اسالمي از سوي فقها مباحثعموم

سه واژ  و اختيـار را از هـم تفكيـك آزادي، رهاةمحمد تقي جعفري در تبيين مفهوم آزادي، يي

را. كند مي به«وي در تعريف رهايي، آن  دانـد مـي» طور نـسبي بازشدن قيد از مسير جريان اراده

و حـق)403ص،1377جعفـري،( به مانـدن در مكـاني محكـوم شـده اسـت ؛ براي مثال شخصي كه

ش،خروج از آن محدوده را ندارد در،شـود مـي رها ود، وقتي اين ممنوعيت از وي برداشته  امـا

دو. نـدكهاي ديگري آزادي او را سـلب عين حال ممكن است ممنوعيت وي آزادي را نيـز بـه

و آزادي تصعيدشده: كند درجه تقسيم مي و محض .آزادي طبيعي

كه ممكن است آزادي طبيعي محض عبارتست از توانايي انتخاب يك هدف از ميان اشيايي

اننبه عنوان هدف منظور شو  و يا كه ممكن است وسيله تلقيد تخاب يك وسيله از ميان اشيايي

).405ص،همان( گردند

و سلط« اما آزادي تصعيدشده از نگاه وي عبارتست از  شخصيت بر دو قطب مثبـتةنظاره

صهمان(»و منفي كار ،405(.
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و سلط«اما اختيار در نگاه وي و منفـي كـار يـاةاعمال نظاره  شخصيت بر دو قطب مثبـت

ش .)405ص،همان( است»گيري خير ايسته با هدفترك

بي، معاصرةخميني به عنوان فقيه برجست امام مي آزادي را :داند نياز از تعريف

مس« كه تعريف داشته باشـدلهئآزادي يك كـسي. شـان آزاد اسـت مـردم عقيـده. اي نيست

كه شما حتماً بايد اين عقيده را داشته باشيد الزامشان نمي ص1361خميني، امام(» كند ،88(.

ا كه موضوع مقاله حاضر با محوريت شهيد بهـشتي  بحـث، مقالـهة در ادامـ سـت، اما ازانجا

مي آزادي از نگاه ايشان  اصلي اين است كه شهيدبهشتي يك دستگاه نظـريةفرضي. شود مطرح

به عنوان شخصيتي پراگماتيست داردخاص  كـه نمونـه مشهور شـده؛ هرچند امروزه وي بيشتر

 بنـابراين.كنـد ساز ياد مـي عالي آن تعريف تدا اسكاچپل است كه از وي با عنوان فردي دولتا

و به تعبيري مـي در دستگاه فكري وي آزادي داراي جايگاهي محوري مي تـوان آن را دال باشد

كه امامت در نگاه شهيد بهـشتيةفرضي. محوري در گفتمان شهيدبهشتي دانست   ديگر اين است

سد به و هيچي در مقابل آن عمل نمي مثابه و امامت وجودةگونه تبايني ميان دو مقول كند  آزادي

.ندارد

 آزاديو بهشتي شهيد
استقالل، آزادي، جمهوري«شعار. پيروزي انقالب اسالمي در ايران نويدبخش نسيم آزادي بود

و تشكيل نظام جمهوري» اسالمي و اساسي مبارزات مردم بود  اسالمي ايران از شعارهاي اصلي

و حركت توده و اسـتعمار را چـشيدهةها سلط هاي محرومي بود كه سال تبلور خواست  استبداد

و استقالل، خواستار برپايي جمهوري اسالمي و استعمار در قالب آزادي و با نفي استبداد بودند

.شدند

ب هر كنـد؛مي دو هدف عمده را دنبال،اصالح جامعه صورت گيرد رايحركت اجتماعي كه

و تخريب ساختارهاي نابهنجار  و ساختارهاي جديد،نخست، رفع موانع .و دوم، ايجاد زيربناها

و اين ايجاد بر مبناي مالك و معيارهايي صورت مـي آن تخريب پـذيرد كـه بـر اسـاس آنهـا ها

مي  به وضع مطلوب شكل كه پس از بـههمانقالب اسالمي ايران.گيرد حركت از وضع موجود

و برپـاييوها پهلويةطلبان هاي اصالح حركت رسيدنتبس بن  بـا هـدف رفـع موانـع اصـالح

كه زمينه جامعه و تعالي انسان اي : ها باشد صورت گرفـت، دو هـدف اساسـي داشـت ساز رشد

بي يكي محو پايه و سـركوب هاي ظلم، ستم، و تـشكيل،عـدالتي، اختنـاق و ديگـري تـصحيح

مت نهادها وساختارهاي جامعه در پاسداري از آزادي،رو هميناز. فاوتاي و اجتماعي هاي فردي

و سلطهها گروهطلبي برابر توسعه  هـاي فكـري ترين دغدغه طلبي حكومت، از جمله مهمي فشار

و فعاالن انقالب بود  ص1381بهشتي،(و عملي رهبران ،8(.
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 آزادي اسـت،اسالمترين شعار شهيد بهشتي نيز بزرگةهمگام با انقالب اسالمي، در انديش

و احرار ص1357بهـشتي،( اوسـتو انسانيت انسان بـه آزاد بـودن،و اسالم دين آزادگان در.)113،

و انسان از آن ؛رو كـه انـسان اسـت، طالـب آزادي اسـت نگاه بهشتي، آزادي، ذاتي انسان است

مي بنابراين، آزادي و سلب آن به مسخ انسان ، 1361 فارسـي،(انجامـد بخشي از هويت آدمي است

.)57ص

و بـزرگ بهشتي اساساً هدف انقالب را معطوف بـه آزادي مـيهللا آيت تـرين ويژگـي دانـد

.خواندميگير جهاني انقالب ايران را آزادي چشم

 آزادي معناي
به گونـههللا آيت هـاي مختلفـي بهشتي ضمن اينكه اعتقاد دارد متفكران در طول تاريخ آزادي را

مية دربار،اند تعريف كرده :گويد عامل اين اختالف تعاريف

و اين مفهوم نيز همچون مفاهيم عميق« و پيشرفت زمـان اسـت و پربار ديگر متأثر از زمان

و حساسيت و نيازها و فرهنگي هاي موجود در جامعـه در هر زمان متناسب با شرايط اجتماعي

ص1361فارسي،(»و فرهنگ حاكم بر زمان معناي خاصي دارد ،56(.

و ضرورت،درهرحال از شرايط اجتماعي و اعتقادات حاكم بـر جامعـه، و افكار هاي زماني

به. جمله عناصر گوناگوني برداشت از آزادي است  گوناگوني، بايد نخست به ايـن اين با توجه

، اشتراكي در بحثة چراكه اساساً نقط،بحث پرداخت كه معناي آن از نگاه شهيد بهشتي چيست 

و بررسـي ايـن نقطـ» آزادي چيستي«از به تحليل پي آن  مـشترك پرداختـهةوجود ندارد تا در

كه مفاهيمي شناخته شده؛شود و سلول و بر سـر معنـاي برخالف مفاهيمي مانند نور، انسان اند

.وجود ندارديآنها اختالفنظر

: دكتر بهشتي يعنيةآزادي در انديش

خ« و ساختن محيط امتياز انسان بـر همـه موجـودات. ويشتسلط انسان بر ساختن خويش

مي  كه و شـرايط طبيعـي را بـر وفـق ديگر عالم طبيعت اين است تواند بر طبيعت مسلط باشـد

و مانع بـه  و نياز خود دگرگون كند يا در برابر هجوم عوامل نامساعد طبيعي سد وجـود خواسته

.)1183ص،1361واحد فرهنگي بنياد شهيد انقالب اسالمي،(» بياورد

و سـاختن محـيط«به،شهيد بهشتي ضمن تعريف آزادي تسلط انسان بر سـاختن خـويش

مي اشاره كرده،» خويش و در واقع دو معناي متمايز آزادي را يادآور شود كه البته وابستگي تـام

ازا اين دو معناي متمايز از آزادي عبارت. تمامي با يكديگر دارند :ند

و« به معناي يك نياز عميق كه هر فردي بـه طـور طبيعـي خواهـان آن آزادي اصيل دروني

مي  و از عدمش رنج به معناي يك واقعيـت اجتمـاعي؛ مـثالً وقتـي است و ديگري، آزادي برد،
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آن: گوييم مي در فالن جامعه آزادي وجود دارد، يعني آزادي به عنوان يك واقعيت اجتماعي در

ميبه. جامعه حضور دارد  و در فالن گوييم عكس وقتي و اسـتبداد جامعـه آزادي وجـود نـدارد

به عنوان يك واقعيت اجتماعي حـضور نـدارد  » اختناق حاكم است، يعني در اين جامعه آزادي

ص1361واحد فرهنگي بنياد شهيد انقالب اسالمي،( ،1185(.

و معنـاي اجتمـاعي را از هـمهللا آيت بهشتي دو معناي متفاوت آزادي يعني معنـاي فـردي

و بـه شـخص انـسان. است كردهتفكيك  و درونـي معناي فردي آزادي، خواستي اسـت ذاتـي

مي  كه به نوع روابط مربوط و معناي اجتماعي آن واقعيتي است اجتماعي  در درون جامعـه شود

و بند« آزادي فردي يعني،در نگاه شهيد بهشتي. يابد ارتباط مي انسان هنگامي«و» آزادي از قيد

مي  و بند را احساس ب قيد آكند كه و نيز حساسيت داشته باشده ص1361فارسي،(ن آگاهي تـا.)56،

به پديده  و شناخت و عاقالنه اي حادث نشود، نمي آگاهي . اي داشـت توان با آن برخورد منطقي

به درصورتي و بندها از انسان نمي،خوبي شناسايي نشوندكه قيد و آزادي توانـد بـراي رهـايي

و مهم آنها اقدامي كند؛ بناب  و شـناخت راين نخستين ترين عامل براي رسيدن بـه آزادي، آگـاهي

ص1380بهشتي،(است  ،56(.

بنـدو بـاري جـدا شهيد بهشتي اين است كه وي آزادي را از بـيةنكته بسيار مهم در انديش

:كند مي

مي« كه اين همه در ستايش آن سخن كه گفتيم،رود آزادي ونه بـي؛ همين است بنـدوباري

و آزادگـذاردن نيـروهضابط و آنارشيسم و خودكامگي مطلق و منـافي بـا ناپذيري هـاي مخـرب

و ديگران  و مصالح خود او و مزاحم حقوق هـا در مفهـوم ازادي اين نـوع آزادي.كرامت انسان

 خطرناك كه به دلخواه خود عملةكه آزاد گذاردن يك ديوان،گنجد اسالم نمي پذيرفته شده در 

و ديگـرانوييا ديگران نيست، بلكه ستمي آشـكار بـر خود او خيري براي كند، متضمن هيچ

و آزاد. است و الگوهـاي هوسـبارگي و جاني يا تبهكاران ديگر چون دزدان ناموس گذاردن دزد

بي  بي حساب وسوسه فساد يا آزادگذاردن و متزلزل كردن هـاي بـاورةامـان همـ انگيزي در مردم

و به تعبير ديگر ايجاد  و ناباوري در مردم، استعداد مطلوب ها را به سـرگرداني بيماري وسواس

و خسته  مي فرساينده و نوميدكننده دچار هـاي است كه در همه نظـام دليلبه همين؛سازد كننده

مي  مي اجتماعي همواره روي اين اصل تأكيد كه حدود آزادي را قانون معين بهـشتي،(» كنـد شود

.)404-405ص،1388

آ ميايشان سپس :كند زادي فردي را بيشتر باز

به معناي رهايي از بندهاي برونـي نيـست، بـه معنـاي آزادي از بنـدهاي« آزادي فردي تنها

مي. دروني هم هست  تواند بشر را از بندهاي بروني رهايي بخشد، اما اين قـدرت قدرت مادي

كه تمـامي بنـدها كـهميتواند آزادي را به ارمغان آورد، زيرا آزادي تنها وقتي معنا پيدا نمي كند
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و ايـن تنهـا وقتـي صـورت بخش مهمي از آنها بندهاي درونـي اسـت از ميـان برداشـته شـود

كه انسان در كنار قدرت مادي، قدرت معنوي الزم را در جهت آزاد ساختن خويـشتن مي پذيرد

.)57،ص1361فارسي،(»از تمامي بندهاي دروني داشته باشد

ا و مشروعيت به نـوع روابـط اجتمـاعي مربـوط مـي اما ضرورت كه گـردد جتماعي آزادي

مس« و انسان تنها مـوقعيئناشي از اين است كه اين و اصيل است له يك خواست دروني جدي

به اين نياز دروني مي كه در جامعه تواند اي اي آزاد زندگي كند يعنـي در جامعـه اش پاسخ گويد

به عنوان يك وا كه آزادي در آن واحد فرهنگي بنيـاد(» قعيت اجتماعي وجود داشته باشدزندگي كند

ص1361شهيد انقالب اسالمي،  ،1100(.

به اين دليل مي و تقدس دفاع از آزادي اجتماعي را نيز از شهيد بهشتي ارج داند كـه آزادي

مي  و نياز دروني ناشي كه يك خواسته و به همين دليل است كسي كه از اين نـوع آزادي«شود

مي  و در واقع دفاع از كليه خواست دفاع هـا كند در حقيقت دفاع از آزادي جامعه، دفاع از انسان

ص1361واحد فرهنگي بنياد شهيد انقالب اسالمي،(است»و نيازهاي اصيل انساني ،1157(.

به صورت يك واقعيت درآمده باشد آزادي در جامعه كه :اي وجود دارد

ب« اگـر آزادي از بطـن جامعـه سـر بـر. يرون آمده باشد يعني از متن روابط اجتماعي حاكم

و پايگاه اجتماعي نداشته باشد، چيزي جز آزادي كاذب نيست  به عنـوان يـك.... نياورده آزادي

و مجزايي نيست تـا بتـوان واقعيت اجتماعي، همچون ديگر واقعيت  هاي اجتماعي، چيز انتزاعي

و تحقـق داد آورد بدان دست يافت، بلكه از متن جامعه سر برمي  بهـشتي،(»و بايد فعليت بخشيد

ص1357 ،59(.

 نفي آزادي را مـساوي بـا مـسخ دانسته،كه شهيد بهشتي آزادي را رمز عظمتدشوميمشاهده

و انسانيت انسان عنوان مي و وقتـي؛كند شخصيت  زيرا وقتي آزادي نباشد، انتخاب معنا نـدارد

و معمار سرنوشـت خـويش باشـد تواند انتخاب معنا نداشت، ديگر انسان نمي ؛ خالق شخصيت

وي چنان :گويدميدر اين بارهكه

و آزادي. آزادي ذاتي انسان است« و وقتي انسان بدان لحاظ كه انسان است آزاد است طلب،

كه آزادي، بخشي از هويت انسان است، طبيعتاً سلب آن به مسخش منجـر خواهـد   قبول كرديم

ص1381بهشتي،(» شد ،25(.

كهة مهم در انديشةنكت آزادي را عمدتاً در سطح اجتماع معرفيوي شهيد بهشتي اين است

مي كند مي :پردازدو در اين راستا ابتدا به بررسي ليبراليسم موجود در غرب

كه بر پاي« . انسان آزاد بنا شده، بر پايـه آزادي فـرد انـسانةليبراليسم يعني آن طرز تفكري

را تواند خواستهكه فرد انسان موجودي است آزاد، مي اساس اين مكتب اين است و تمنياتش ها

مي بشناسد به اين خواستهو و رشـد تواند در راه رسيدن و به آنها برسد و تمنيات تالش كند ها
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چه از نظر رفتاري، چـه از نظـر و چه از نظر فرهنگي و و شخصيتي انسان چه از نظر شخصي

ب  ه اين است كـه بـه او يعنـي فـرد انـساني آزادي بـدهيم، بـه او اقتصادي، چه از نظر اجتماعي

مي بگوييم آن كه تو دلت كن طوري بي(» خواهد حركت صتا بهشتي، ،2(.

و خصلت سپس ويژگيوا مي ها :دهد هاي اساسي ليبراليسم را به صورت خالصه توضيح

و انديشهةپاي) الف و اصالت خرد وو نفـي هـر، ليبراليسم بر راسيوناليسم  نـوع سرچـشمه

و معرفت و انديشه استجزبهمبدأ آگاهي .عقل

در)ب و تحسين جلوه ليبراليسم و براساس اصـالت فـرد و تمدن اخير غربي، هاي فرهنگ

و اينكه فرد انسان اصالت دارد به .وجود آمده است انديويدآليسم

و هويت اصيل جامع ليبراليسم آرام)ج به سوي پذيرش نسبي جامعه و آرام ه حركـت كـرده

و ليبراليسم سوسيال درآورده است بي(سر از سوسياليسم ليبرال صتا بهشتي، ،11(.

و سپس تمايلمي واردايراداتي را بر ليبراليسم غربي نخست وي كـه اسـاس يابـدميسازد

:كندهاي موجود در اسالم را اين گونه معرفي آزادي

كه براي انسان، برا« ي فرد انسان اين منزلت را قائـل اسـت كـه تـو اي ليبراليسم از اين نظر

به انسان حركت كن، پويش داشته باش، عقلت را به را كار انداز، فكرت را كـار انـداز، انتخابـت

از اين نظر هـم بـسيار. كار بينداز، بساز خودت را، بساز محيطت را، تسليم وضع موجود نشو به

هـا ايـن.و اسـتعدادهاي درونـي انـساني اي اسـت بـراي شـكفتن نيروهـا زمينهو هم جالبست 

و مثبت ليبراليسم است جنبه را،هاي جالب و آگـاهي  اما ليبراليسم در آنجا كه تنها منبع معرفت

به عنوان يك سرچشمه مستقل آگاهي بهايي نميمي عقل و اصالت وحي را و ارجـي نامد  دهـد

و نمي نمي و از نظر پذيرد آيا از اين نظر هم چيز خوبي است؟ گذارد بهةهماز نظر ما معتقدان

يكي از متعالي  ترين وحي الهي، ليبراليزم از اين نظر چيز بدي است، خطرناك است، انسان را از

مي سرچشمه بي(» كند هاي بركت يعني وحي دور صتا بهشتي، ،8(.

مي اينوي سپس :كند گونه بيان

به عنوان نقط« مةاسالم آزادي انسان را و انسان گوهر تابناك هـستيي قوت آفرينش شناسد

و آگاه آفريده شده است  و تـوان.است بدانكه از چه آزاد و آگـاه زمينـه  اسالم براي انسان آزاد

و انـسان را دعـوت به حـد فـراوان قائـل اسـت و پيدا كردن راه را و خودانگيختگي  شكوفايي

ك مي و خرد حركت و خرد در انسان كند نخست در پرتو نور فروزان باطن يعني عقل و عقل ند

و رفيـع است ولي انسان به كمك همين انديشه تحليل  و خرد روشنگر يك سرچشمه بزرگ گر

ا  و كتاب و نبوت انبيا وو سنت پيغمبران را مـيهللاپرارج آگاهي ديگر يعني وحي خدا شناسـد

ت.يابد مي به اين مرحله رسيد قانون زندگي را صرفاً به كمك عقل كنـد، نظـيم نمـي وقتي انسان

به عنوان زيربناي،كند عقل در تنظيم قانون در حد خودش دخالت مي  محاسـباتةهم اما وحي
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 اسالمي، اسالم انسان را موجود آزادة در جامع.گاه انسان است هاي عقلي همواره تكيهو بررسي

مي مي و حتي به اين موجود آزاد نهيب كه در شرايط اجتماعي نايست، نميـ داند ر، بميـر يـا زند

هـاي فـردي، امـا در اسـالم آزادي. هرحال تسليم محيط فساد نشو بميران، الاقل هجرت كن، به 

و در چـارچوب.هاي اجتماعي نيز دارد محدوديت انسان آزاد است اما در چـارچوب حـدوداهللا

و نظـام  و احكام خدا مسئوليت خطيري اسـت كـه در جامعـه و شناسايي حدوداهللا قوانين الهي

و مجتهد است، بنـابراين در شـناخت حـدوداهللا جامعـ اسال  اسـالمي مـا تـابعةمي برعهده فقيه

بي(» باشيم مرجعيت آگاه رهبري مي صتا بهشتي، ،14(.

درةكـه شـهيد بهـشتي معتقـد اسـت، شـهروندان جامعـد شـوميبنابراين روشن  اسـالمي

مي آزادي و حدودي و بـراي رسـيدن بـه هاي فردي خود داراي حد  ايـن بايـد عظمـت باشـند

كه مهم آزادي مي،ها ترين عامل در تحديد اين آزادي ها محدود گردد از همانا حدوداهللا و باشـد

كه  به اهميت زندگيوياينجاست مياپي :برد جتماعي

و مـشوق نظر از فطري اسالم صرف« بودن يا نبودن زنـدگي اجتمـاعي بـراي بـشر، حـامي

و مستحكمةتعاليم عالي. زندگي اجتماعي است  كـردن اسالم بر اساس حفظ پيوندهاي اجتماعي

و يـا  و ازهـم پاشـيدن جامعـه اسـت و پراكنـدگي و جلوگيري كامـل از سـقوط اجتمـاع  آنها

كه بـا حفـظ پيونـدهاي عالي ترين صفات انساني از نظر اسالم وقتي ارزش واقعي خود را دارد

و با انجام وظايف فرد نسبت به اجتماع  ص1367بهشتي،(»همراه باشداجتماعي توأم ،41.(

به همواره آزاديوا رد حدود مـيمناكه واسطه اين هاي موجود در غرب را و مـي باشـد  كنـد

بيم ا توان هـا بـه خيـر مـشترك از ايـن زاويـه نگريـست كـه ايـن گونـه آزادي موضـوع يـنه

:انجامند نمي

كه يك برادر شما هستم، هميشه در سخن« و ام دشمن ها گفته من و دشـمنان خـدا ان اسالم

بي  به معني و خواستاران آزادي كه مـا بـه آزادي انـسان سـخت،بندوباري دشمنان قرآن  بدانند

و معتقديم اما آزادي انسان مي. پايبند نه دموكراسي روسي نه دموكراسي ما و مريكـايياخواهيم

مي  شدو اروپاي غربي كـه در آن انـسان هـم آزاد اسالم را خواسـتاريمةخواهيم، ما انسان آزاد

و هم بنده  چه غير خداست. است و آزاد از بندگي هر و انديشه(بنده كي؟ خدا هاي شهيد بنياد نشر آثار

).ش1360بهشتي، 

و كليدي در انديش كهةنكته بسيار مهم دهاتنهـا محـدوديت واروي شهيد بهشتي اين است

نه جبـر اجتمـاعيمي قوانين الهي معرفيةبر آزادي انساني را از ناحي و وي در مجـادالت.كند

مي خود با ماركسيست .نمود ها خصوصاً بر اين نكته بسيار تأكيد

و جبر قوانين اجتماعي كـه محـيط ماركسيست كه انسان هميشه از جبر طبيعت ها معتقدند

مي  و محيط اوستباانسان.دشو اوست، محدود كه دور و كنـد برقـرار مـي رابطهاين مناسبات
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و مناسبات به آن قوانيني كه جامعه . كنـد تحميـل مـيويبه آن هميشه آزادي او محدود است

و يك جامع اين به . تابعي است از محتواي مناسبات كلي آن جامعهةترتيب آزادي يك فرد

به ماركسيست م اما شهيد بهشتي در پاسخ :كهگويديها

و بزرگ« و برجسته است و برجستگي او همين اسـتت انسان يك موجود ممتاز رين ويژگي

مي.كه آگاه است  و آگاهانه انتخاب كه آزادانه به همين جهت مـا بايـد. كند او انتخابگري است

تعليم اسالم اين است. روي اين ويژگي انسان تكيه كنيم انسان در برابر جبر طبيعت، آزاد است

ح.كه انسان محكوم جبر اجتماعي هم نيست  به نام قـوانين انسان در برابر كه اكميت آن قوانيني

و سنت  و اجتماعي و جبـر تـاريخي و ماترياليـسم تـاريخي و مكانيزم اجتمـاعي هاي اجتماعي

مي  و جبر اجتماعي مطرح  از ديدگاه اسالم، انسان دقيقاً در برابر اين جبرهـا.شود جبر اقتصادي

به اين قـوانين نيـست انسان هيچ.آزاد است و بـر توانـد بـر پديـده مـي انـسان. گاه محكوم هـا

و  و در برابـر آنهـا بايـستد به وجود آمده، بـشورد كه در پرتو حاكميت همين قوانين تنگناهايي

و محاسبه معادله او. ها را برهم بزند، انسان همواره در راستاي تـاريخ، نـوآفرين خواهـد بـود ها

و پيروزي حادثه آف هاي اجتماعي و حماسه هاي اجتماعي جديدي را خواهد را هاي تـازه ريد اي

كه بر اساس هيچ  ، 1381بهـشتي،(» يك از قوانين شناخته شده قبلي قابل تبيين نيستند خواهد سرود

).42-44ص

و شهيد بهشتي سپس به بيان قرآن در اين زمينه مي : گويدميپردازد

.هيچ جبر اجتماعي نيستبه هيچ انساني محكوم-

و مناسبات اجت- و روابط و اقتصادي روي انتخاب آگاهان كيفيت  انسان اثرةماعي

شـدن اسـت گذارند، اما نه در حد جبر، بلكه در حـد دشوارشـدن يـا آسـان مي

ص1381بهشتي،( ،44(.

ميهللا آيت كه بهشتي سپس عنوان :نمايد

شد« و هم در ساخت او نقـش داردةمحيط اجتماعي هم ساخته ولـي در ايـن. انسان است

ا  و خودسازي دروني اوستْصلساختن متقابل، نه محكوم جبر طبيعي اسـت، نـه. انسان انسان

و تاريخي، بلكه به  هايي كـه طبيعـت يـا نظـام حال در برابر محدوديتهر محكوم جبر اجتماعي

مي اجتماعي برايش به ص1381بهشتي،(» آورد، قدرت حركت مخالف دارد وجود ،78(.

كه در نظام اسالم محدوديت بههاي قانوني ميي : آيد دو ريشه دارد وجود

به آزادي ديگران ضربه نزند- كه . اينكه آزادي يك فرد تا آنجا اعمال شود

كه محيط را فاسـد مـي آزادي- و زمينـه را بـراي رشـد فـساد در جامعـه آمـاده هايي كنـد

مي اين آزادي؛دساز مي .شود ها هم در نظام اسالمي گرفته
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و جايگاه آزا كه معنا  شهيد بهشتي مشخص گرديـد، آنچـه اهميـت داردةدي در انديشحال

.بخشيدتوان اين آزادي را تحقق اين است كه چگونه مي

مي در اين راستا به و شهيد بهشتي نظر طوربه رسد جايگاه مفهوم انسان نزد متفكران اسالمي

.است داراي نقشي محوري،خاص

 دينو شناسي انسان
و جهان مكتبدبنيا كه وسيل ينيب ها  شـناخت آن مكتـب يـاةهاي مختلف، اصول فراگيري است

به انسان است ترين اصوليديكي از بنيا. نيز هست بيني جهان به اين معنـي كـه.، نگرش نسبت

و تـابع چـها رابطه انسان چگونه موجودي است؟  و اجتماعي چگونه اسـت ش با محيط طبيعي

چ باشد؟ رابطه قوانيني مي و به اش با آينده ميةطور كلي آيند يست سـازند؟ انسان را چه عواملي

و انديشه(نقش خود انسان در اين ميان چيست؟  ص1380هاي شهيد بهشتي، بنياد نشر آثار ،55.(

به انسان مي شهيد بهشتي در اين ميان ميو. پردازد شناسي اسالمي :كند چنين بيان

و در جهان« و بيني اسالم، انسان شـدني اسـت مـستمر  پويـشي اسـت خودآگـاه، انتخـابگر

شـدني. بيني اسالم، انـسان، شـدن اسـت در جهان. ما بر اين چهار عنوان تأكيد داريم. خودساز

و انتخـابگر. است مستمر  و پويش است؛ تالش است، پويشي است خودآگاه . همواره يك شدن

و خودساز انتخاب ص1381بهشتي،(»كننده ،17(.

ان وي و گونـاگون نخستين ويژگي مهم و اسالم را بافت رنگارنگ، متنـوع سان از نظر قرآن

:نمايد وي عنوان مي

انسان موجودي يك بعدي يا دو بعـدي نيـست، موجـودي. انسان موجودي است آميخته«

و فراوان است با ابعاد گوناگون، مايه  و با استعدادهاي متنوع نه. هاي رنگارنگ تنهـا اين موجود،

ن  و از نظر بافت جسمي  سبت به جانداران ديگر امتيازهاي خاصـي دارد بلكـه از بافـت روحـي

ص1386بهشتي،(»استعدادهاي برتري نيز برخوردار است ،137(.

مي پرسشياما در اينجا :آيد مهم پيش

و مايه« و تنوع شد چرا انسان با اين همه رنگارنگي ؟ آيا هـدفه است هاي گوناگون آفريده

امـا چـه آزمايـشي؟. آزمـايش قـرار گيـردةها بود؟ نه، او بايد در بوتـ اي از انسان تشكيل موزه

در. هاي مواد آلـي يـا معـدني نيـست آزمايش مواد شيميايي؟ نه، آزمايش انسان از نوع آزمايش 

 در اين آزمـايش بـا]به تعبير شهيد بهشتي[انسان. آزمايش انسان، نوع آزمايش هم تازه است

ص1386بهشتي،(»مل آگاهيعا: كند يك عامل عمده شركت مي ،130(.
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اب.به او ابزارهاي كسب آگاهي داده شده است تا در اين آزمايش، آگاهانه شركت كند يـنه

مي چنان. هاي اكتسابي نيز اكتفا نشده است آگاهي براي انسان كمكـي بـراي فرمايدكه پروردگار

به آگاهي فرستاديم . يعني وحي؛دستيابي

از سان در اين آزمايش فقط با عامل آگـاهي شـركت مـي با اين مقدمات، آيا ان كنـد؟ نـه، او

و حق انتخاب است؛برد عامل بسيار مهم ديگري نيز بهره مي . اين عامل، آزادي

را براي همين انسان از نطفه«:به تعبير شهيد بهشتي اي درهم آميخته آفريده شد تا بشود او

ن  طرفه كه معلوم است انسان بايد بود، در خيابان يك در معرض انتخاب قرار داد واال اگر در هم

به راه حق،. چطور راه برود  بنابراين انسان آزاد گذاشته شده است تا يا شكر موهبت را بگذارد،

و بااين  و عدل برود و عدل پشت پـا زنـد خير و خير به حق و در. همه نعمت را كفران كند او

اميكي از بزرگ.اين مسير آزاد است  كه مي ترين . توانـد معـصيت كنـد تيازهاي انسان اين است

ترين امتيـاز انـسان اسـت كـه آدم تواناست در برابر خداوندگارش نافرماني كند، بله اين بزرگ

فرمانبرداري اجبـاري، يعنـي اگـر. تواند نافرمان باشد تا فرمانبرداريش ارزشي ديگر پيدا كند مي

آن چيـزي كـه ارزش دارد،. دان ارزشـي نـدارد كسي را مجبور كردند از راه خاصي بـرود، چنـ 

و سيدناصري،(»فرمانبري همراه با انتخاب است ص1378ستوده ،87(.

: بنابراين، بهترين تعريف براي انسان اين است

و انتخابگر« مي. انسان جانداري است آگاه كند؟ او با اين انتخاب، حال، با انتخاب خود چه

و سرنوشت خود را مي  مي.زدسا آينده شوداز ايـن سرنوشت انسان با انتخاب آگاهانه او ساخته

كه اسالم هيچ چيز را بر كسي تحميل نمي  را جهت است و سيدناصـري،(»كند حتي دين ، 1378ستوده

.)87ص

و انديش و اين آزادي را البته رايگـانِ شهيد بهشتي، انسانةدر نگاه  اسالم، انساني است آزاد

به او گفتنداين. اندبه او نداده و به او دادند : آزادي را

و سرنوشت خودت را بـساز! اي انسان« و سـعادتي كـه بـه دسـت. آينده هـر خوشـبختي

و تيره. ها بيايد، محصول كار آگاهانه خود آنهاست انسان هـا نيـز محـصول بختي انسان هر رنج

و انتخاب غلط آنهاست  ان. كار آگاهانه سان دادنـد يـك مـسئوليت همراه با اين روح الهي كه به

كه از البه.كوچك هم به او دادند  و پـيچ گفتند تو با اين روح الهي مسئول آن هستي الي بندها

درو خم  و و محيط اجتماعي وجود دارد، بـاةرابط هايي كه در پيكرت  پيكرت با محيط طبيعت

به سوي و انتخاب خود راه را  افتخار انـسان بـودن هركه. تاريك يا روشن بگشاييةآينداختيار

و انتخاب كـردن را هـمو حامل روح خدا بودن را مي خواهد، بايد بار سنگين مسئوليت داشتن

ص1386بهشتي،(»به دوش بكشد ،135-134(.
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نمايـد، شناسي خود كـامالً بـر آزادي انـساني تأكيـد مـي شهيد بهشتي بعد از آنكه در انسان

و فضالي حوزه  مطالب :دهديرا هم مخاطب قرار

كه به مـردم ايـران« و آن پيشنهاد اين است و فضالي حوزه هم يك پيشنهاد دارم به طالب

و اين خودسـازي  و آزادانه خود را بر مبناي معيارهاي اسالمي بسازند فرصت بدهيد تا آگاهانه

م رشد اسالمي را فـراهةبه مردم ما كمك كنيد، آگاهي بدهيد، زمين. را بر مردم ما تحميل نكنيد 

 خواهـد او مـي. انسان بالفطره خواهان آزادي است. كنيد ولي بر مردم هيچ چيز را تحميل نكنيد

و مـسلمان مبادا برخالف دستور قرآن، بخواهيد مسلمان. خودسازي داشته باشد را بودن زيـستن

. كه اگر تحميل كرديم، آنها بر ضد ايـن تحميلتـان طغيـان خواهنـد كـرد. بر مردم تحميل كنيد 

و با انتخـاب خـود، خـود را بـسازدبه خواهدمي. ن، عاشق آزادي است انسا آنقـدر. دست خود

و عقيده بر انسان  به پيغمبر اكرمش تحميل راه كه خدا كه براي ترويج)ص(ها نامطلوب است

مي اسالم اصرار داشت، پافشاري مي و تعب كرد؛ زحمت و خودش را به رنج انداختمي كشيد

را  به مـسئوليت تـو هـم حـدي دارد، تـو! اي پيغمبـر: كنـده خدا بياورد خطاب مـي تا مردم را

كه مؤمن باشند مي و مجبور كني توصـيه مـن بـه! اين راه پيغمبـر نيـست.خواهي مردم را وادار

و دعوت  كه منادي حق و فضالي ارجمند اين است به حـق باشـيد طالب عزيز امـر بـه. كننده

و ناهي از منكر با رعايت تم  به راه ام معيارهاي اسالمي معروف اش باشيد، اما مجبوركننده مردم

و عـشق انـسان طور مسلم، آن اسـالمي ارزش دارد كـه از درون انـسانبه. اسالم نباشيد  هـا هـا

و بشكفد  و. بجوشد نديديد مردم ما در اين دوران پرارزش انقالب خودشان چـه خودجوشـي

اص بزرگ. اي نشان دادند چه خودشكوفايي  ل بعد از پيروزي يك انقالب چيـست؟ تـداوم ترين

و رهبـري اسـالم را پذيرفتنـد، انقالب همين كه مردم مـا بـا آزادي بـه راه اسـالم آمدنـد طور

طور كه يك مسيحي رهبري عالي اسالمي ما را آزادانه پذيرفت، بگذاريد در تداوم انقالب همان

و هم مردم آزادانه راه خدا، راه اسالم، راه حق، راه خير  و راه صـدق را انتخـاب كننـد ، راه صفا

و فضالي عزيز است. ادامه دهند مي. اين سفارش من به طالب و بـا آرزو كنم بـا توفيـق الهـي

قـدر انقـالب بتـوانيم مراحـل بعـدي انقـالب را بـا موفقيـت استفاده از رهنمودهاي رهبر عالي 

به سوي جامع  و در صراط مستقيم الهي  پـيش نظيـر بـه با سرعتي كـم عدل اسالمي،ةبگذرانيم

ص1383بهشتي،(»بتازيم ،256(.

 امامتو آزادي
ميةدر ادام كه در نگاه شهيد بهشتي، قانون نقشي بنيادي ايفا و بررسي، بايد عنوان گردد نمايـد

و رهبري بـسيار برجـسته  زيـرا رهبـري بـا توجـه بـه نقـش. اسـت البته در اينجا نقش امامت
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مي گذاري خود، دست بنيان و آنچـه ور تشكيل نهادي با نام مجلس خبرگان قانون اساسي را دهد

.دشومي آزادي در درون قانون اساسي نهادينه،كه از طريق اين مجلساست اين دارد اهميت 

و اقـدامات جمهـوري اسـالمي در سـال ترين ضرورت تدوين قانون اساسي از مهم هـاي ها

و چـارچوبن اساسي اهداف، آزادي قانو. اسالمي بود نخستين پيروزي انقالب  را ها هـاي نظـام

به تدوين آن مطابق با شرع انور اسالم دادند ساخت، لذا امام مشخص مي .خميني دستور

براي تدوين قانون اساسي تصميم گرفته شد كه مجلسي از خبرگان قانون اساسـي تـشكيل

طـ. انتخابات در سراسر كشور مطرح گرديدةمسئلشود، لذا  انتخابـات مجلـسةمـسئل رح اما با

اي عـده.آشـكار شـدو احـزاب سياسـيها گروهخبرگان براي تدوين قانون اساسي، اختالفات 

و ما از عهد دندكرمياستدالل آييم؛ وضع قوانيني كـه آن برنميةكه اين كار خيلي بزرگي است

و شموليت بر همه مردم جامعه از طيف  و مانع، و جامع و اصناف مختلـف داشـتهيها گروهها

.و اشخاص بودها گروهبيني اين اين حرف نمايانگر خودكم. باشد

و تعيين چارچوبهـا در كرد مخالفان ديگر استدالل مي كه با تشكيل خبرگان قانون اساسي ند

و  و تاز احزاب ي سياسي وجود نخواهـد داشـتها گروهنظام اسالمي، ديگر ميدان براي تاخت

به نظام خواهد داديگاههو تصويب قانون اساسي تكي هـا اگرچـه نخـستين اين مخالفـت. قوي

و بعدها با خود قانون اساسي  در ولـي، بودسنگ بناي ضديت با مجلس خبرگان قانون اساسي

و كياست حضرت امام و با درايت انديـشمندي چـون هاي انقالبيو)ره(آغاز ره به جايي نبرد

و  شدشهيد بهشتي، شهيد مفتح، شهيد باهنر .آقاي هاشمي رفسنجاني، مقدمات انتخابات فراهم

و جايگاه شهيد بهشتي،اهميت است داراياما آنچه در اينجا چه در رونـد انتخابـات، نقش

چه در روند قانون و را گذاري بود تا از اين طريق نقش آزادي مجلس خبرگان قانون اساسي هـا

و قانون را پشتوان و اجتماعي قرار دهد آزادي محكمي براي حفظةپررنگ سازد .هاي فردي

در، پس از تعيين نمايندگان مجلس خبرگان قانون اساسي،هرحالهب 28 اين مجلس رسـماً

كه هاشمي رفسنجاني با پيام امام1358مرداد .، كار خود را آغـاز كـرد نمودقرائت آن را خميني

كه آيت نخست براي تعيين رياست آن رأي  رأي بـه رياسـت40با كسب اهللا منتظري گيري شد

و در اجـراي اما اندكي بعد چون آيت.آن انتخاب شد اهللا منتظري بينش شهيد بهشتي را نداشت

و حتي كردميشهيد بهشتي اجراراها عمل بيشتر برنامهدرهاي مجلس چندان قوي نبود، برنامه

كه خود آيت گونه سرانجام وضعيت به كه شهيد بهشتي بـه جـاي اهللا منتظري پيشنهاد داد اي شد

.ايشان به عنوان رياست مجلس خبرگان قانون اساسي تعيين شود

و به اجبار آنان را بـه شهيد بهشتي، آزادي را بر يك جامعه نميةدر انديش توان تحميل كرد

به  و اندازه آزادي رساند، بلكه اين جامعه بايد اي رشديافته باشد كه بتواند آزادي خود را تـأمين

كـه گونـه همـان؛آيـد دسـت نمـي با از ميان برداشـتن ديكتـاتور، آزادي بـه گرنهو،ين كند تضم
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به بالفاصله پس از آفت كه گرفتار اسـتبداد جامعه.نشيند بار نمي زدايي درختي، درخت شـده اي

به آفت باشد، همچون  از ميان برداشتن فرد مستبد تنها يـك شـرط. باشد مبتال درختي است كه

و .نه كافيالزم است

مي درونوي در ادامه براي پيدايش آزادي از :گويد يك جامعه

پندارنـد بسياري مـي. بايد براي جامعه شرايطي فراهم كرد كه بتواند آزادي را تحقق بخشد«

مي  و تحميل و لذا پس از ساقط كردن ديكتاتور مـي با فشار به آزادي رسيد كوشـند بـدون توان

به ويژگي  و واقعيت توجه و پـذيرش ها و بدون درنظـر گـرفتن ظرفيـت هاي موجود در جامعه

ميانهمجامعه، آزادي را  مي گونه كه خود و يا  هـيچ....فهمند بر جامعه تحميل نماينـد خواهند

گونـه هاي ذهني خود كه هـيچآل تر از اين نيست كه انسان بخواهد بر اساس ايده چيز خطرناك

و متضاد با آن است، جامعـه را بـه هاي موجود جامع اي با واقعيت رابطه و حتي مخالف ه ندارد،

و تحميل نمي همان. خواهد سوق دهد طرف آنچه خود مي را گونه كه با فشار توان يك درخـت

و تحميل هم نمي  و هـر اقـدامي كـه به بار نشاند، با فشار توان در يك جامعه آزادي ايجاد كرد

و تحمل جامعه با  و ظرفيت نه بيش از قدرت جذب تنها مـؤثر نخواهـد بـود كـه بـه رشـد شد،

ص1383بهشتي،(»استبداد كمك خواهد كرد ،220(.

بـراي. بايـد شـرايط آن را مهيـا سـاخت،بنابراين، براي اينكه آزادي در جامعه نهادينه شود

آزادي هـدفي«بـاور داشـت كـهرالهئ نخـست ايـن مـسةتحقق آزادي در جامعه بايد در درج 

و فعليت بخـشيد انتزاعي نيست تا  بايـد زمينـه.»بتوان بدان دست يافت، بلكه بايد آن را تحقق

مي گونه به كه نيروهاي جديد كه در راستاي آزادي جامعه تالش  رشد كننـد،كنند اي تنظيم شود

و نابود شوند تـا و نيروهاي قديمي كه ميراث دوران استبدادند، تضعيف به نهاد گردند و تبديل

كه آزادي فعليت يابد ونهگ زماني شرايط به .اي مناسب شود

و رابطههللا آنچه در انديشه آيت كه در نسبت  بهشتي مدنظر است، آن بخش از آزادي است

و حاكميت سياسي معنا مي و قدرت مي با دولت و تفسير در. شود يابد هـر مقـداري كـه مـردم

و گذار باشند، جامعـه از آزادي بيـشتر حاكميت سياسي بيشتر تأثير  و برتـري برخـوردار اسـت

و ميل آنها حركت مي و ثبات.كند حكومت نيز مطابقت خواست  اما اگر مردم در برپايي، تداوم

و شـود مـيرو خود حاكميت با بحران مشروعيت روبهبه نظام سياسي نقشي نداشته باشند، خود

و ايجـاد فـضاي خفقـان كه يابدميدر و سـركوب مخالفـان و اسـلحه و اسـتبدادي آور بـا زور

د توان نمي هـاي فـردي در نـزد البته اين به معناي آن نيـست كـه آزادي.ادبه حيات خود ادامه

يان دوم داشته باشة درجيشهيد بهشتي اهميت  و ويد از بـراي نهادينـه اينكـه كـردن ايـن دسـته

نها در قانون اساسي جمهوري اسالمي آزادي .استه كردتالشي
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و انديشه و رهبـري اسـت،وم بهشتي آنچه بسيار اهميت دارد هاي مرح در آرا . اصل امامت

و رهبري جـاي آثـارو ايـن در جـاي داردوي در مباحث خويش تأكيد فراواني بر اصل امامت

.استكامالً مشهود وي

به تشريح نظام جمهوري اسالمي مي :پردازد شهيد بهشتي ابتدا

كه برداشت تشيع راستين از اسالم« ترين نام را براي اين نظام قبالً مناسب حقيقت اين است

و امامت«بيني كرده است پيش  اجتماعي جمهوري اسالمي نظام امـت-نظام سياسي.»نظام امت

كه با هيچ و حق اين است كه در كتابو امامت است يا يك از اين عناويني هاي حقوق سياسي

ص1377بهشتي،(» حقوق اساسي آمده، قابل تطبيق نيست ،15(.

و عملـي اسـالم بـر اسـاس شهيد بهشتي در رأس نظام جمهوري اسالمي، اصول عقيـدتي

مي  و سنت را قرار و معتقد است كه همه كتاب مي دهد . بايست از همين قله سـرازير گـردد چيز

و عملي، و صاحبان اصلي حق در اين ايـدئولوژي بر طبق اين اصول عقيدتي  حامالن مسئوليت

وو و مردم در اين نظام عقيده ص1377بهشتي،(اند عمل، ناس ،16(.

به فرايند شكلوا مي سپس :كند گيري امت اشاره

به عام« و سنت، تمام نظر مكتب و در ميان عامةبر اساس كتاب  مردم آنها كـهة مردم است

مي بر محور اين مكتب جمع مي و شكل و اولويت خاص برخوردارند، شوند  آنها گيرند از تقدم

ام مي ص1377بهشتي،(»تشوند ،16(.

و محوري شهيد بهشتي در مي خصوصاز اينجاست كه بحث كليدي  زيرا،گيرد امت شكل

و بر اساس اين محور اصـلي اسـت وي امت را كامالً در ارتباط دوسويه با امامت قرار مي دهد

:دشوكه جايگاه امت مشخص مي

و عمل اسال« و مباني عقيده . م، امت حتمـاً نيـاز دارد بـه امامـت از نظر ايدئولوژي اسالمي

و اصلي سعادت را نشان بدهد اسالم مي خواهيدمي اگر! گويد اي ملتمي. خواهد خطوط كلي

از در مسير الي  و ال الـضالين«اهللا گم نشويد و و» مغضوب عليهم نباشـيد بايـد بـه حبـل متـين

ص1377بهشتي،(» الوثقي امامت چنگ بزنيدةعرو ،16(.

و رهبـرية، نوع نگاهي است كه شهيد بهشتي به مقول دارد در اينجا اهميت اما آنچه  امامت

ميبه. در جامعه دارد آن نظر مي سببرسد، شهيد بهشتي براي امام از  تربيـتيتواند در القا كه

: مردم نقش مهمي ايفا نمايد، جايگاه وااليي قائل استةبه عام

كه يكي از ويژگي« خواهد از نـو از انـسان موجـود در طبيعـت،ميهاي خط امام اين است

، 1374 جمهـوري اسـالمي،ةانتـشارات روزنامـ(» يك موجود پروازكننده بسازد تا در قفس زنـداني نـشود 

).182ص
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و آثار شهيد بهشتي مي بايست بـه دو ويژگـي اساسـي امـام اشـاره بنابراين در مجموعه آرا

:نمود

ج اينكه امام در مقام بنياننخست- ميگذار .دشو امعه مطرح

و رهبر، جايگاه تربيتي وااليي قائل استدوم،- .براي امام

مي وي : كند اذعان

و« كه بخواهند نقش عوامل گوناگون را در پيروزي انقالب ايـران، منـصفانه به حق، كساني

هـاي امـام، خـط امـام كـه همـان گيري بينانه ارزيابي كنند بايد اعتراف كنند كه امام، هدف واقع

و بنيـادي 1357 بهمـن22 تـا 1356صراط مستقيم خداوندي اسـت، از سـال  ، عامـل اساسـي

ص1383بهشتي،(» موفقيت انقالب ايران در شكست رژيم شاهي بود ،263(.

و نظرةدر مجموع به عنوان بنياني آرا و در عين حال هدايت ات، كامالً نقش امام كننـده گذار

و شهيد بهشتي امامـت را بـه عنـوان عرو اهميت دارايجريان انقالب اسالمي،  ايالوثقـةاست،

ميةجامع و امت معرفي :نمايد اسالمي

و يك تجرب! خواهران! برادران«  مكرر بوده است تا امروز هر بار در برابـرةاين يك واقعيت

و نگراني و پيچيده به نزد پير مغان برده آور قرار گرفته مسائل دشوار با ايم، حل مشكل را او ايم؛

و روشن فرا راهمان نهاده اسـت در ميان گذاشته  ةملـت ايـران، جامعـ. ايم؛ امام رهنمودي قاطع

و حركـت راه رسيدن واقعـي در همـه تـالش! اسالمي، امت اسالم، امت انساني جهان هـاي هـا

به آرمان  و هدف اجتماعي و ها كه در ميان اصول زيربنايي انقالب و الهي اين است هاي انساني

و هيچ مرحله، از نقش خالق، رهايي حركت، و سعادت در هيچ لحظه آفرين امامت غافل بخش

ص1383بهشتي،(» نمانيم ،267(.

در استاين دارداما آنچه اهميت و رهبـري كه شهيد بهشتي منافـاتي ميـان اصـل امامـت

:بيند جامعه با آزادي نمي

و آفريدگار فعال لمايري« به عنوان مبدأ هستي به عنـوان رهبـري نقش خدا د، نقش پيامبران

و مدير جامعه، همـه اينهـا نقـشي  و مسئول امت به عنوان زمامدار و راهنمايان امت، نقش امام

به آزادي انسان لطمه وارد نياورد كه بايد ها بخواهد به آزادي انـسان لطمـه اگر اين نقش. است

ص1380بهشتي،(» وارد بياورد، برخالف مشيت خدا عمل شده است ،17(.

يكي از مهم مي ترين وظايف امام در جامعه را تشخيص مصلحت وي :نمايد ها عنوان

كه با آن ديد باال، با آن ديد محيط، با اطالعاتي كـه از هـر گوشـه جمـع« تنها رهبري است

مي مي و موازنه و زبر و آنجا زير مي شود تواند بگويد امروز اين كار مصلحت اسـت، الزم شود،

مي. وف است، انجام بدهيد است، معر  گويـد، مـصلحت نيـست، منكـر فردا در مورد همان كار

كه ديمي بزرگ شده، اصالً آشنايي چون جامعه ما يك جامعه. است، انجام ندهيد  با اي بوده اش
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و بله و اجتمـاعي! الفباي رهبري خيلي كم است رهبر همان رهبر است، ولي در شرايط سياسي

و در شرايط دگرگون شد اين كار: گويد خاص مي  گويـد همـان كـار بـا فردا مـيةخوب است

او. همان برچسب بد است  نه نقص و ص1379بهـشتي،(»اين كمال رهبري اوست اگـر«.)126-125،

رو بينيد ما در دينداري مي بينيـد در تكاپوهـاي رو هستيم، اگـر مـيبه مان با مشكالت گوناگوني

و اجتماعي  به دست ديني رود، بايـد عـالج آن را در افـزايش يكي كاله سرمان مـي مان هر روز

و تالش در به  هم پيوستگي آگاهان بر محـور يـك رهبـري آگـاه درسـت قابـل آگاهي عمومي

ص1379بهشتي،(»اعتماد جستجو كرد ،133(.

چه كسي نقش اين آگاهي و اما دهندگي را برعهده دارد؟ پاسخ كامالً مشخص اسـت؛ امـام

امـا قبـل از ايـن شـهيد. گيـرد امام در اينجا نقش يك مرشد را برعهده مـي.رهبري يك جامعه 

به فرايند انتخاب رهبر در جامعه مي :پردازد بهشتي

آنةدر يك جامع« كه رهبـر نـسبت بـه  متعهد به مسلك، شرط اول انتخاب رهبر اين است

و براي تحقق مسلك آگاه به آرمان تر، پايبندتر، شا بخشيدن در يستههاي آن مسلك، تر باشد، ولو

 مـسلكي، انتخـابة در يـك جامعـ.مواردي برخالف خواست همه يا اكثريت مردم عمل كنـد 

حكومت با خواست اكثريت است، انتخاب رهبر با خواسـت اكثريـت اسـت، امـا عمـل رهبـر

و تمايالت اكثريت متناسب نباشد  عمـل رهبـر در اينجـا بـا مـصلحت. ممكن است با خواست

و نه با تمايالت اكثريت اكثريت متنا  و رهبـر در يـك جامعـه. سب است كه حكومت اين است

. آن جامعه آهنگ تربيت داردةادار. اول مربي است، در درجه دوم مدير استةمسلكي در درج 

و راهنما نيز هست و رهبر در چنين حكومتي مرشد به. لذا امام اصطالح معـروف؛ يعنـي مرشد

مي  و افراد را در راهي مس.كشاندميبرد مسئ اين  مـسلكية رهبري، در يك جامعـةلئله اول در

ص1383بهشتي،(»است ،191(.

كه بخش عمده آشكار شهيد بهشتي كامالًيبنابراين، از مجموعه آرا و است اي از پيـشرفت

و كـافي بـودن وضـع كمـي مـديريت در آن  موفقيت يك جامعه، مرهون باال بودن سطح كيفي

كه اين  مي جامعه است و رهبري يك جامعه ، تـا بهشتي، بـي(باشد مديريت در جامعه همانا، امامت

.)55ص

را وي در ادامه نكته :دشومي يادآوراي بسيار بااهميت

و نقش امامت بايد در جامع«  انقالبـي اسـالميةشخص امام جاوداني نيست ولي نقش امام

ص1383بهشتي،(»ما، جاودانه بماند ،266(.
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 نتيجه
در.دگـرد اين مقاله تالش شد تا جايگاه نظري مفهوم آزادي از نگاه شهيد بهـشتي بررسـي در

به عنوان آب اما كمتر،محور مدنظر بوده آثار شهيد بهشتي آزادي همواره . شـده اسـت توجهنه

تس،وي ضمن تعريف آزادي و جامعل به توانايي انسان بر و اشاره خودةط بر خويش  آن را بـه،

و اجتماعي تقسيم شاملليدو نوع اص كه بـا ادبيـات مـدرن در بـاب آزادي كرده آزادي فردي

مس. سازگار است به آزادي مثبتةلئاما به تعبير برليني آن بيشتر كه شهيد بهشتي  مهم اين است

و از همين نگاه به نقد آزادي مي معتقد است پـردازد كـه از سـويي داراي هاي موجود در غرب

وبيتمايز آنچناني با  منبعي است؛ يعنـي تنهـا بـر عقـل بـشريتكديگر اينكهبندوباري نيست

و از وحي به .دور است تكيه دارد

نهةنكت بلكه با توجـه بـه، تنها مانعي براي آزادي نيست مهم ديگر اينكه امامت در نگاه وي

و  به اينكه از طريق نيزنقش هدايتي كه شهيد بهشتي براي امام قائل است  فرمـان امـام با توجه

و آزادي مجلس خبرگان قانون اساسي شكل مي مي گيرد گردد، ها در درون قانون اساسي نهادينه

مي نوعي زمينه به .باشد ساز آزادي نيز
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