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مقدمه

شــهید ســید محمــد حســینی بهشــتی متفکــر و سیاســت مداری اســت کــه نــام او همیشــه 
ــای  ــی از ویژگی ه ــز ناش ــر چی ــش از ه ــئله بی ــن مس ــد. ای ــد مان ــی خواه ــخ باق در تاری
ــا دیگــر  ــاس ب ــود و او را در قی ــام دارا ب ــن شــهید واالمق ــردی اســت کــه ای منحصربه ف
ــروزی  ــت پی ــارزات او در جه ــود. مب ــز می نم ــته و متمای ــون، برجس ــن و انقالبی مبارزی
انقــالب اســالمی، شــناخت او نســبت بــه غــرب به واســطه ي زندگــی در آلمــان، 
ــزب  ــیس ح ــش وی در تأس ــی )ره(، نق ــام خمین ــر ام ــهید در محض ــن ش ــاگردی ای ش
جمهــوری اســالمی، اقدامــات او در شــورای انقــالب، تالش هــای وی بــرای گنجانــدن 
ــور او در رأس  ــالمی و حض ــوری اس ــی جمه ــون اساس ــه در قان ــت فقی ــه ي والی نظری

ــز اســت. ــن برجســتگی و تمای ــل ای ــه، دالی ــوه ي قضائی ق

بررســی اندیشــه و عمــل سیاســی شــهید بهشــتی از آن رو دارای اهمیــت اســت کــه بــا 
واکاوی آن، می تــوان چرایــی و چگونگــی تأســیس نظــام جمهــوری اســالمی را درک 
ــن  ــذاری ای ــراد در پایه گ ــن اف ــود از تأثیرگذارتری ــرف او خ ــک  ط ــرا از ی ــود، زی نم
نظــام جدیــد سیاســی بــود و از طرفــی دیگــر، در میــان مبــارزان اســالمی جایگاهــی واال 
داشــت. از ایــن جهــت، شــهادت وی خســرانی بــزرگ بــرای نظــام اســالمی تازه تأســیس 
بــود. آنچــه در ادامــه می آیــد بازخوانــی گوشــه ای از تفکــر و عمــل سیاســی آن شــهید 

عالی قــدر اســت. باشــد کــه بتوانــد مــا را در ادامــه ي اندیشــه و عمــل او یــاری کنــد.



محمد شیخانی
پژوهشگر حوزه ی اندیشه ی سیاسی

در پاســخ بــه چیســتی آزادی و فضاهــای گوناگــون آن، آثــار متنــوع و متعــددی 
بــه نــگارش درآمــده اســت. امــا ایــن پرســش جــای طــرح و بررســی دارد کــه 
چــرا هنــوز بشــر بــه برداشــت واحــد و تفســیر واحــد و مــورد پذیــرش همــگان 

از آزادی دســت نیافتــه اســت و تلقی هــای گوناگونــی از آزادی وجــود دارد.

ــر  ــه ه ــت ک ــف آن از آن روس ــاد مختل ــث از آزادی و ابع ــدد بح ــوع و تع تن
اندیشــورزی بــا توجــه بــه پیش فرض هــا و مســلک و مــرام خویــش بــه 
تعریــف ایــن واژه ی مهــم و اساســی در زندگــی بشــر پرداختــه و شــاخص های 
ــخ  ــن، »در تاری ــا برلی ــته ی آیزای ــه نوش ــت. ب ــمرده اس ــرای آن برش ــژه ای ب وی
ــد  ــز مانن ــای آزادی نی ــا معن ــتوده اند؛ ام ــون آزادی را س ــه ی اخالقی ــر، هم بش
کلمــات خوشــبختی، خوبــی، طبیعــت و حقیقــت به قــدری کشــدار اســت کــه 

شهید بهشتی به مفهوم آزادی چگونه 
می نگریست؟
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ــد.«1 ــور درمی آی ــیری ج ــه تفس ــا هرگون ب

ــر  ــی نظی ــژه ای اســت. واژگان ــگاه وی ــز دارای جای ــات اســالمی نی آزادی در ادبی
ــرده  ــه کار ب حریــت و اختیــار، در ادبیــات کالســیک اســالمی به جــای آزادی ب
ــالمی از  ــون اس ــه، در مت ــن زمین ــده در ای ــای ارائه ش ــوم بحث ه ــدند. عم می ش
ســوی فقهــا ارائــه میگــردد. عالمــه محمدتقــی جعفــری در تبییــن مفهــوم آزادی، 
ــد.2 امــام خمینــی  ــار را از هــم تفکیــک میکن ســه واژه ی آزادی، رهایــی و اختی

ــد: ــف می دان ــاز از تعری ــر، آزادی را بی نی ــته ی معاص ــه برجس ــوان فقی به عن

ــردم عقیده شــان آزاد  ــف داشــته باشــد. م ــک مســئله ای نیســت کــه تعری »آزادی ی
اســت. کســی الزامشــان نمی کنــد کــه شــما حتمــاً بایــد این عقیــده را داشــته باشــید.«3

امــا از آنجــا کــه موضــوع یادداشــت حاضــر بــا محوریــت شــهید بهشــتی انجــام 
می گیــرد، در ادامــه ی یادداشــت، بحــث آزادی از نــگاه وی بررســی می شــود. 
نکتــه ی اصلــی در اندیشــه ی شــهید بهشــتی در بــاب آزادی ایــن اســت کــه در 
ــه آزادی در آن  ــت ک ــری اس ــم فک ــام منظ ــک نظ ــه ی اول وی دارای ی درج
ــن آزادی  ــر، ای ــوی دیگ ــد و از س ــل می کن ــوری عم ــک دال مح ــه ی ی به مثاب
بــا آزادی موجــود در غــرب کامــاًل متفــاوت و مبتنــی بــر دو مؤلفــه ی اجتماعــی 

بــودن و اتــکای بــه وحــی اســت.

 

شهید بهشتی؛ معنا و چیستی آزادی 

شــرایط اجتماعــی و ضرورت هــای زمانــی و افــکار و اعتقــادات حاکــم بــر جامعه، 
از جملــه عناصــر گوناگونــی برداشــت از آزادی اســت. بــا توجــه بــه گوناگونــی 
برداشــت از آزادی، بایــد نخســت بــه ایــن بحــث پرداخــت کــه معنــای آن از نــگاه 

1- برلین، آیزایا )1368(، چهار مقاله درباره ی آزادی، ترجمه  ی محمدعلی موحد، چ 1، تهران، خوارزمی، ص 243.
2- جعفــری، محمدتقــی )1377(، تحقیــق در دو نظــام حقــوق جهانــی بشــر از نــگاه اســام و غــرب و تطبیــق آن دو بــر یکدیگــر، 

چ 1، تهــران، ص 403.
3- امام خمینی، روح اهلل )1361(، صحیفه ی نور، چ 1، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی، ص 88.
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شــهید بهشــتی چیســت؛ چراکــه اساســاً نقطــه ی اشــتراکی در بحــث از »چیســتی 
آزادی« وجــود نــدارد تــا در پــی آن بــه تحلیــل و بررســی ایــن نقطــه ی مشــترک 
ــور، انســان و ســلول کــه مفاهیمــی  ــد ن ــه شــود، برخــالف مفاهیمــی مانن پرداخت

ــای آن هــا اختالف نظــر نیســت. ــر ســر معن شناخته شــدهاند و ب

ــر ســاختن خویــش و  آزادی در اندیشــه شــهید بهشــتی یعنــی »تســلط انســان ب
ســاختن محیــط خویــش.«4

ــادآور  ــز آزادی را ی ــای متمای ــع دو معن ــن تعریــف در واق ــا ای شــهید بهشــتی ب
میشــود کــه البتــه وابســتگی تــام و تمامــی بــا یکدیگــر دارنــد. ایــن دو معنــای 
ــل  ــق و اصی ــاز عمی ــک نی ــای ی ــه معن ــد از: آزادی ب ــز از آزادی عبارت ان متمای
درونــی کــه هــر فــردی به طــور طبیعــی خواهــان آن اســت و از عدمــش رنــج 

ــه معنــای یــک واقعیــت اجتماعــی.5 میبــرد و دیگــری، آزادی ب

شــهید بهشــتی دو معنــای متفــاوت آزادی، یعنــی معنــای فــردی و معنــای اجتماعــی 
را از هــم تفکیــک می کنــد. معنــای فــردی آزادی، خواســتی اســت ذاتــی و 
درونــی و بــه شــخص انســان مربــوط میشــود و معنــای اجتماعــی آن واقعیتــی اســت 
اجتماعــی کــه بــه نــوع روابــط اجتماعــی مربــوط میشــود. در نــگاه شــهید بهشــتی، 
ــد را احســاس  ــد« و »انســان هنگامــی قیدوبن ــردی یعنــی »آزادی از قیدوبن آزادی ف
می کنــد کــه بــدان آگاهــی و نیــز حساســیت داشــته باشــد.«6 از نــگاه وی، نخســتین 

و مهمتریــن عامــل بــرای رســیدن بــه آزادی، آگاهــی و شــناخت اســت.7

ــه وی آزادی  ــت ک ــن اس ــتی ای ــهید بهش ــه ی ش ــم در اندیش ــیار مه ــه ی بس نکت
ــق  ــد از طری ــد و معتقــد اســت حــدود آزادی بای ــاری جــدا می کن را از بیبندوب

ــون معیــن شــود.8 قان
4- واحد فرهنگی بنیاد شهید انقاب اسامی )1361(، بهشتی، سید مظلوم امت، دفتر دوم، تهران، ص 1183.

5- همان، 1185.
6- فارسی، جال الدین )1361(، فرهنگ واژه های انقاب اسامی، چ 1، تهران، بنیاد فرهنگی امام رضا، ص 56.

7- حسینی بهشتی، سید محمد )1380(، نقش آزادی در تربیت کودکان، چ 2، تهران، بقعه، ص 56.
8- حسینی بهشتی، سید محمد )1388(، حزب جمهوری اسامی، چ 1، تهران، بقعه، ص 404.



او یک ملت بود ...
7

شــهید بهشــتی ارج و تقــدس دفــاع از آزادی 
اجتماعــی را نیــز بــه ایــن دلیــل می دانــد 
ــی  ــاز درون کــه آزادی از یــک خواســته و نی
اســت  دلیــل  همیــن  بــه  و  ناشی میشــود 
ــاع  ــوع آزادی دف ــن ن ــه از ای ــی ک ــه »کس ک
میکنــد، در حقیقــت دفــاع از آزادی جامعــه، 
ــه ی  ــاع از کلی ــع دف ــان و در واق ــاع از انس دف

ــت.9 ــانی« اس ــل انس ــای اصی ــتها و نیازه خواس

نقد لیبرالیسم غربی 

ــود از  ــده ی خ ــی ترسیم ش ــه ی مفهوم ــتی در هندس ــهید بهش ــدی ش ــت بع حرک
ــوان  ــی به عن ــم غرب ــد لیبرالیس ــای آن، نق ــردن معن ــخص ک ــس از مش آزادی پ
مهم تریــن مدعــی در اختیــار داشــتن آزادی اســت و بــرای ایــن مســئله حرکــت 
ــه ی  ــوان پای ــد کــه لیبرالیســم آن را به عن ــاً از نقطــه ای آغــاز می کن خــود را دقیق

ــد. ــود می دان ــه ی خ نظری

نکتــه ی مهــم در اندیشــه ی شــهید بهشــتی ایــن اســت کــه وی آزادی را عمدتــاً در 
ســطح اجتمــاع معرفــی میکنــد. از نــگاه وی، »لیبرالیســم یعنــی آن طــرز تفکــری 
کــه بــر پایــه ی انســان آزاد بنــا شــده اســت، بــر پایــه ی آزادی فــرد انســان. اســاس 
ایــن مکتــب ایــن اســت کــه فــرد انســان موجــودی اســت آزاد، میتواند خواســته ها 
ــات  ــن خواســته ها و تمنی ــه ای ــد در راه رســیدن ب و تمنیاتــش را بشناســد و میتوان
تــالش کنــد و بــه آن هــا برســد و رشــد انســان، چــه از نظــر شــخصی و شــخصیتی 
ــاری، چــه از نظــر اقتصــادی، چــه از  و چــه از نظــر فرهنگــی و چــه از نظــر رفت
نظــر اجتماعــی بــه ایــن اســت کــه بــه او، یعنــی فــرد انســانی، آزادی بدهیــم. بــه 

9- واحد فرهنگی بنیاد شهید انقاب اسامی، 1361. ص 1157.

آزادی اسالمی از  �
نگاه شهید بهشتی ایراد 

لیبرالیسم غربی را ندارد، 
زیرا صرفًا مبتنی بر عقل 
ناقص بشری نیست و در 

واقع همین عقل است که با 
تأیید ناتوانی خود و شناخت 

منبع موثقی به نام وحی به 
سمت آن حرکت می کند.
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او بگوییــم آن طــوری کــه تــو دلــت می-خواهــد حرکــت کــن«

وی معتقــد اســت بزرگ تریــن ضعــف لیبرالیســم عــدم اتــکای آن بــه منبــع وحی 
ــه  ــدان ب ــت و آگاهــی اســت و از نظــر همــه ی معتق ــه معرف ــکای صــرف ب و ات
وحــی الهــی، لیبرالیســم از ایــن نظــر چیــز بــدی اســت، خطرنــاک اســت، انســان 

ــد.10 ــی وحــی دور میکن ــن سرچشــمه های برکــت یعن را از یکــی از متعالی تری

اسالم و آزادی از نگاه شهید بهشتی 

بعــد از مشــخص شــدن معنــای آزادی و نقــد لیبرالیســم غربــی، شــهید بهشــتی ســراغ 
ــگاه شــهید بهشــتی، اســالم آزادی انســان را  ــه ی اســالم و آزادی مــی رود. از ن مقول
به عنــوان نقطــه ی قــوت آفرینــش می شناســد و انســان گوهــر تابنــاک هســتی اســت.

در واقــع از نــگاه شــهید بهشــتی، اســالم بــرای انســان آزاد و آگاه زمینــه و تــوان 
شــکوفایی و خودانگیختگــی و پیــدا کــردن راه را بــه حــد فــراوان قائــل اســت 
و انســان را دعــوت میکنــد نخســت در پرتــو نــور فــروزان باطــن، یعنــی عقــل 
و خــرد، حرکــت کنــد. عقــل و خــرد در انســان اســت، ولــی انســان بــه کمــک 
همیــن اندیشــه ی تحلیلگــر و خــرد روشــنگر یــک سرچشــمه ی بــزرگ و رفیــع 
ــنت  ــاب ا... س ــا و کت ــوت انبی ــدا و نب ــی خ ــی وح ــر، یعن ــی دیگ ــرارج آگاه پُ

پیغمبــران را میشناســد و مییابــد.

ــی را  ــراد لیبرالیســم غرب ــگاه شــهید بهشــتی ای در حقیقــت آزادی اســالمی از ن
ــن  ــع همی ــر عقــل ناقــص بشــری نیســت و در واق ــی ب ــاً مبتن ــرا صرف ــدارد، زی ن
عقــل اســت کــه بــا تأییــد ناتوانــی خــود و شــناخت منبــع موثقــی بــه نــام وحــی، 

ــد: ــت می کن ــمت آن حرک ــه س ب

ــل  ــک عق ــه کم ــاً ب ــی را صرف ــون زندگ ــید، قان ــه رس ــن مرحل ــه ای ــان ب ــی انس »وقت
10- حسینی بهشتی، سید محمد. لیبرالیسم چه می گوید، مشهد، مرکز تبلیغات پیروان والیت فقیه، ص 8.
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ــا  ــد، ام ــت می کن ــودش دخال ــد خ ــون در ح ــم قان ــل در تنظی ــد، عق ــم نمی کن تنظی
وحــی به عنــوان زیربنــای همــه ی محاســبات و بررســی های عقلــی همــواره تکیــه گاه 
انســان اســت. در جامعــه ی اســالمی، اســالم انســان را موجــود آزاد میدانــد و حتــی 
بــه ایــن موجــود آزاد نهیــب میزنــد کــه در شــرایط اجتماعــی نایســت، نمیــر، بمیــر یــا 

بمیــران، الاقــل هجــرت کــن، بــه هــر حــال تســلیم محیــط فســاد نشــو.«

ــت  ــن اس ــرد ای ــی می گی ــر آزادی غرب ــتی ب ــهید بهش ــه ش ــری ک ــراد دیگ ای
ــت.  ــئله مبراس ــن مس ــالم از ای ــا اس ــت، ام ــدود اس ــد ح ــی فاق ــه آزادی غرب ک
فاقــد  اینکــه  به واســطه ی  را  غــرب  در  موجــود  آزادی هــای  همــواره  وی 
حــدود اســت رد می کنــد و می تــوان بدیــن امــر از ایــن زاویــه نگریســت کــه 

این گونــه آزادی هــا منجــر بــه خیــر مشــترک نمی گردنــد:

ــه ام دشــمنان اســالم  ــرادر شــما هســتم، همیشــه در ســخن ها گفت ــن کــه یــک ب »م
و دشــمنان خــدا و دشــمنان قــرآن و خواســتاران آزادی بــه معنــی بیبندوبــاری 
بداننــد کــه مــا بــه آزادی انســان ســخت پایبنــد و معتقدیــم، امــا آزادی انســان. مــا 
ــه دموکراســی آمریکایــی و اروپــای غربــی  ــه دموکراســی روســی میخواهیــم و ن ن
میخواهیــم، مــا انســان آزادشــده ی اســالم را خواســتاریم کــه در آن انســان هــم آزاد 
اســت و هــم بنــده. بنــده ی کــی؟ خــدا و آزاد از بندگــی هــر چــه غیــر خداســت.«11

تقابل با جبر مارکسیستی 

نکتــه ی بســیار مهــم و کلیــدی در اندیشــه ی شــهید بهشــتی این اســت کــه وی تنها 
محدودیــت وارده بــر آزادی انســانی را از ناحیــه ی قوانیــن الهــی معرفــی میکنــد 
و نــه جبــر اجتماعــی. وی در مجــادالت خــود بــا مارکسیســت-ها، خصوصــاً بــر 
ایــن نکتــه بســیار تأکیــد مینمودنــد. مارکسیســتها معتقدنــد کــه انســان همیشــه از 

11- بنیاد نشر آثار و اندیشه های شهید بهشتی، 1360، ص 11.
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جبــر طبیعــت و جبــر قوانیــن اجتماعــی، کــه محیــط اوســت، مــورد محدودیــت 
ــه  ــت، در رابط ــط اوس ــه دور و محی ــبات ک ــن مناس ــان در ای ــرد. انس ــرار میگی ق
قــرار میگیــرد و همیشــه آزادی او محــدود اســت بــه آن قوانینــی کــه ایــن جامعــه 
و ایــن مناســبات بــه او تحمیــل میکنــد. بــه ایــن ترتیــب، آزادی یــک فــرد و یــک 

جامعــه، تابعــی اســت از محتــوای مناســبات کلــی آن جامعــه.

ــک  ــد اســت کــه انســان ی ــه مارکسیســت ها معتق ــا شــهید بهشــتی در پاســخ ب ام
ــاز و برجســته اســت و بزرگ تریــن ویژگــی و برجســتگی او همیــن  موجــود ممت
ــه انتخــاب  ــه و آگاهان اســت کــه آگاه اســت. او انتخاب گــری اســت کــه آزادان
میکنــد. بــه همیــن جهــت، مــا بایــد روی ایــن ویژگــی انســان تکیه کنیــم. انســان در 
برابــر جبــر طبیعــت، آزاد اســت. تعلیــم اســالم ایــن اســت کــه انســان محکــوم جبــر 
اجتماعــی هــم نیســت. انســان در برابــر حاکمیــت آن قوانینــی کــه بــه نــام قوانیــن 
اجتماعــی و ســنت های اجتماعــی و مکانیســم اجتماعــی و ماتریالیســم تاریخــی و 

جبــر تاریخــی و جبــر اقتصــادی و جبــر اجتماعــی مطــرح میشــود، آزاد اســت.

انســان هیچــگاه محکــوم بــه ایــن قوانیــن نیســت. انســان میتوانــد بــر پدیده هــا و بــر 
تنگناهایــی کــه در پرتــو حاکمیــت همیــن قوانیــن بــه وجــود آمــده، بشــورد و در 
برابــر آن هــا بایســتد و معادله هــا و محاســبه ها را بــر هــم بزنــد، انســان همــواره در 
راســتای تاریــخ، نوآفریــن خواهــد بــود. او حادثه هــای اجتماعــی و پیروزیهــای 
اجتماعــی جدیــدی را خواهــد آفریــد و حماســه های تازهــای را خواهــد ســرود 

کــه براســاس هیچ یــک از قوانیــن شناخته شــده ی قبلــی قابــل تبییــن نیســتند.«12

شــهید بهشــتی ســپس بــه بیــان قــرآن در ایــن زمینــه میپــردازد و معتقــد اســت هیــچ 
ــبات  ــط و مناس ــت و رواب ــت و کیفی ــی نیس ــر اجتماع ــچ جب ــوم هی ــانی محک انس
ــه  ــا ن ــد، ام ــر می گذارن ــه ی انســان اث اجتماعــی و اقتصــادی روی انتخــاب آگاهان

12- حسینی بهشتی، سید محمد )1381(، آزادی هرج ومرج، زورمداری، چ 1، تهران، بقعه، ص 44.
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در حــد جبــر، بلکــه در حــد دشــوار شــدن یــا 
آســان شــدن.13

ــد: »محیــط  ــوان میکن آیــت اهلل بهشــتی ســپس عن
اجتماعــی هــم ساخته شــده ی انســان اســت و هــم 
ــن ســاختن  ــی در ای در ســاخت او نقــش دارد. ول
متقابــل، اصــل، انســان و خودســازی درونــی 
ــه محکــوم جبــر طبیعــی اســت،  اوســت. انســان ن
نــه محکــوم جبــر اجتماعــی و تاریخــی، بلکــه بــه 

هــر حــال، در برابــر محدودیتهایــی کــه طبیعــت یــا نظــام اجتماعــی برایــش بــه وجــود 
ــف دارد.«14 ــت مخال ــدرت حرک ــآورد، ق می

نتیجه گیری 

ــرح  ــی مط ــن اساس ــک رک ــوان ی ــتی به عن ــهید بهش ــه ی ش ــه ی آزادی در اندیش مقول
می شــود و شــهید بهشــتی نقطــه ی حرکــت خــود را همیــن مفهــوم قــرار می دهــد. امــا 
تلقــی وی از آزادی از ســویی تفــاوت بســیاری بــا آزادی غربــی دارد و از ســوی دیگــر، 
ــک  ــد. تفکی ــخ می ده ــز پاس ــتی نی ــر مارکسیس ــه جب ــئله، ب ــن مس ــوب همی در چارچ
آزادی فــردی از آزادی اجتماعــی، تفکیــک آزادی از بی بندوبــاری و محــدود شــدن 
ــاب آزادی  ــون، از مؤلفه هــای اندیشــه ی شــهید بهشــتی در ب آزادی در چارچــوب قان
ــه عقــل و  ــی را اتــکای صــرف آن ب ــه آزادی غرب ــراد وارده ب اســت. وی مهم تریــن ای
معرفــت بشــری عنــوان می کنــد؛ خألیــی کــه در متــون و بطــن اســالم کامــاًل جبــران 
ــارز ایــن  ــام وحــی بــه تکمیــل عقــل می پــردازد و نکتــه ی ب ــه ن می شــود و مقولــه ای ب
اســت کــه عقــل خــود پــی بــه ناتوانــی بــرده و بــه ســمت وحــی الهــی حرکــت می کند.

13- همان.
14- همان، ص 78.

ایرادی که شهید بهشتی  �
بر آزادی غربی می گیرد این 

است که آزادی غربی فاقد 
حدود است، اما اسالم از این 
مسئله مبراست. وی همواره 
آزادیهای موجود در غرب را 

به واسطه ی اینکه فاقد حدود 
است رد میکند و میتوان بدین 

امر از این زاویه نگریست که 
این گونه آزادیها منجر به 

خیر مشترک نمیگردند.



محمدحسین پارسا
پژوهشگر تاریخ اندیشه 

ســال گذشــته بــود کــه مصاحبــه ای دربــاره ی شــهید »بهشــتی« منتشــر شــد1 و در 
آن اشــاره شــده بــود کــه آن بزرگــوار نــگاه مــدرن بــه دیــن داشــته و از همیــن 

جهــت بــا اســتاد »مطهــری« متفــاوت بوده انــد. 

ــه تأســیس مدرســه، حــزب و... از نشــانه های  همچنیــن توجــه شــهید بهشــتی ب
ــتی  ــون بهش ــه چ ــان ک ــن بی ــه ای ــود، ب ــده ب ــمرده ش ــان برش ــدرن ایش ــر م تفک
همــواره توجــه بــه »فــرم« -بــه عنــوان شــاخص اصلــی نــگاه مدرن داشــته اســت؛ 
از ایــن رو مرتــب در پــی تأســیس و ایجــاد ســازه و فــرم بــرای دیــن بوده اســت. 
)نــه بــه دنبــال محتــوا(. همچنیــن ادعــا شــده بــود کــه ایشــان چنــدان از والیــت 

فقیــه دفــاع نکــرده و اســاس تفکــر ایشــان بــا والیــت فقیــه میانــه ای نــدارد.

1- پنجره، سال سوم، شماره ی 97 مصاحبه با آقای دکتر فیاض

آیا دین شهید بهشتی مدرن بود؟
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در این باره، چند نکته به اختصار توضیح داده می شود:

نخســت؛ مقایســه ی اســتاد مطهــری و شــهید بهشــتی از جهــات متعــددی 
ــر  ــتگی ناپذی ــر کار و خس ــه، پ ــخصیتی نابغ ــری ش ــتاد مطه ــت. اس ــه اس بی وج
در عرصــه ی تفکــر اســالمی بوده انــد کــه می تــوان گفــت بــار فکــری انقــالب 
اســالمی را ایشــان تــا حــدی یــک تنــه بــه دوش کشــیدند و هنــوز هــم شــاید 

ــی نیامــده اســت. ــت ایشــان بدیل ــا خصوصی ــوان گفــت ب بت

امــا شــهید بزرگــوار بهشــتی، عــالوه بــر اینکــه بــه نوعــی شــاگرد اســتاد مطهــری 
محســوب می شــدند- چــرا کــه اســتاد راهنمــای شــهید بهشــتی در دانشــکده ی 
الهیــات، اســتاد مطهــری بودنــد- بــا توجــه بــه ســایر نیازهــای جامعه ی اســالمی و 
شــخصیتی هــم کــه داشــتند، بیشــتر عهــده دار کادرســازی، فعالیت هــای ترویجی 

-و در نهایــت در دوره ی انقــالب اســالمی- نظام ســازی و ماننــد آن شــدند.

ــه همیــن دلیــل قــوت و عمــق مســائل مطــرح شــده توســط اســتاد مطهــری-  ب
هــم بــه دلیــل نبــوغ ایشــان و هــم بــه خاطــر تمرکزشــان در حوزه هــای فکــری 
اساســاً از عمقــی شــگرف نســبت بــه ســایر متفکریــن اســالمی برخــوردار بــوده 
ــه  ــردد ک ــث نمی گ ــری، باع ــه ی فک ــتاد در عرص ــوت اس ــن ق ــا ای ــت. ام اس
دیگــران لزومــاً در فضــای غیراســالمی بــا چارچوبــی مــدرن قــرار گیرنــد. ایــن 
ــی نیســت  ــچ وجــه پذیرفتن ــه هی ــاب شــهید بهشــتی ب ــه خصــوص در ب ــه ب نکت

ــم پرداخــت. ــه آن خواهی چنانچــه در بندهــای بعــدی ب

بــه هــر روی نــه پرداختــن بــه مســائل اجرایــی، نشــانه ی بی ســوادی اســت و نــه 
اهمیــت کادر ســازی کمتــر از کار فکــری و نــه کار تشــکیالتی و ســازمان یافتــه 
نشــانه ای از نــگاه »فرمیــک« بــه دیــن اســت. اصــالح برنامه هــای حــوزه و روز 
ــه ی اســالمی، دغدغــه ای  ــن جامع ــه نیازهــای نوی ــا توجــه ب ــد نمــودن آن ب آم
بــوده کــه امــام خمینــی نیــز از پیشــتازان آن بــوده و اســتاد مطهــری نیــز بارهــا 
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ــه ای از آن در  ــه نمون ــد ک ــرده بودن ــه ک ــاب ارائ ــن ب ــود را در ای ــه ی خ دغدغ
کتــاب »ده گفتــار« آمــده اســت.

در ایــن میــان فرصتــی بــرای شــهید بهشــتی پدیــد آمــد کــه برنامه ریــزی خوبــی 
بــرای مدرســه ی حقانــی انجــام داده و کار اصــالح حــوزه را الاقــل بــه صــورت 
ــالب  ــرای انق ــازی ب ــه کادرس ــه ب ــد و البت ــرا نماین ــه اج ــک مدرس ــه در ی نمون
ــه و  ــن مدرس ــاواک روی ای ــیت س ــه حساس ــی ب ــم نگاه ــد. نی ــالمی بپردازن اس
نظــام  مختلــف  در حوزه هــای  آن  فارغ التحصیــالن  بعدهــا  کــه  خدماتــی 

ــت. ــان اس ــق ایش ــی دقی ــی و هدف یاب ــانه هایی از تیزبین ــدند، نش ــده دار ش عه

همیــن نــگاه اصالحــی اســالمی در مدرســه ی دیــن و دانــش و بعدهــا در 
ــا  ــاه، مرکــز اســالمی هامبــورگ و حــزب جمهــوری اســالمی بن مدرســه ی رف
ــرای اداره ی جمهــوری  ــه مقتضیــات هــر یــک اســتمرار یافــت و نیروهایــی ب ب
اســالمی یــا ترویــج تفکــر اســالمی پدیــد آورد. گرچــه ادعایــی نبــوده و نیســت 
ــوده اســت. آدمــی اســت و اختیــار و  ــر وفــق مــراد ب کــه تمامــی خروجی هــا ب

راه حــق و باطــل.

ــای  ــراوان دارد، تأکیده ــروز ف ــور و ب ــتی ظه ــهید بهش ــر ش ــه در تفک دوم؛ آنچ
بــر  اســالمی  اهــداف  و  اصــول و چارچوب هــا  بــر حفــظ  ایشــان  مکــرر 
ــان  ــه ایش ــوی ک ــه نح ــت ب ــه اس ــق کلم ــای عمی ــه معن ــالمی ب ــه اس ــای تفق مبن
ــاًل  ــگاه کام ــن ن ــد. ای ــاب نمی پذیرن ــن ب ــی را در ای ــاه آمدن ــن کوت کوچک تری
و صــد در صــد در مقابــل نــگاه مــدرن بــه دیــن یعنــی دیــدگاه متجددانــی ماننــد 
مجتهــد شبســتری و ســروش و امتــداد سیاســی آن هــا ماننــد خاتمــی و حجاریان- 

ــد: ــر نمای ــث نزدیک ت ــه بح ــا را ب ــد م ــه می توان ــد نمون ــر چن ــت. ذک اس

الــف( نمونــه ی مشــهودی از مدعــای نگارنــده در بحــث ربــا »در اســالم« آمــده 
ــی،  ــق عقل ــی دقی ــک بررس ــا ی ــدا ب ــتی ابت ــهید بهش ــث ش ــن بح ــت. در ای اس
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ماهیــت ربــا را مشــخص کــرده و پــس از آن 
بــه دلیــل تحریــم ربــا از جانــب اســالم هیــچ 
گونــه تســامحی را در برابــر آن نمی پذیرنــد. 
ایشــان تأکیــد می کنــد: »مــن شــخصاً در 
برخــورد بــا مواضــع مکتبــی قاطــع، صریــح و 
ســختگیرم. یعنــی چه؟یعنــی بــا ماســت مالــی 
ــن  ــم«2 و در ای ــب شــدیداً مخالف کــردن مکت
ــه عــده ای از روشــنفکران روحانــی و  ــاب ب ب
ــر  ــد و تعبی ــال می زن روحانیــون روشــنفکر مث
می کنــد کــه آن هــا »می کوشــیدند ربــای 
ــد و آن را  ــه کنن ــوی توجی ــه نح ــی را ب بانک

ــد!«3 مســلمان کنن

ــم  ــی علی رغ ــه حت ــدگاه برخــی فقهاســت ک ــالف دی ــن موضــع برخ ــاً ای اتفاق
اشــتهار بــه ســنتی بــودن، بــه راحتــی عمــق اهــداف اســالمی را نادیــده گرفتــه و 

فتــوا بــه حلیــت برخــی معامــالت ربــوی بــه ظاهــر اســالمی شــده، می دهنــد.4

ب( نمونــه ی دیگــر، بحــث قربانــی کــردن در حــج اســت. ایشــان در کتــاب پــر 
نکتــه ی خــود دربــاره ی حــج کــه بــا عنــوان »حــج در قــرآن« منتشــر شــده اســت. 
ــؤال  ــن س ــه ای ــخ ب ــج در پاس ــام ح ــه در ای ــد ک ــل می کنن ــی نق ــث قربان در بح

ــاره ی قربانــی و صحــت آن ســؤال می کردنــد، گفتــه بــود: آن هایــی کــه درب

ــا صراحــت گفتــم کــه گوســفندی را کــه قربانــی می کنیــد، اگــر می دانیــد   »ب
ــه  کــه زیــر آوار خاکــی کــه بلــدوزر پــس فــردا از ایــن طــرف و آن طــرف ب
ــن  ــد. ای ــی حســاب نکنی ــن را قربان ــت. ای ــزد، خواهــد رف ســمت مســلخ می ری

2- بهشتی، سید محمد، دکتر شریعتی جستجوگری در مسیر شدن، تهران، بقعه، 1379، چ سوم، ص 28
3- همان، ص29

4- برای تبیین بیشتر ر.ک ربا در اسام

آنچه در تفکر شهید  �
بهشتی ظهور و بروز فراوان 
دارد، تأکیدهای مکرر ایشان 

بر حفظ اصول و چارچوب ها 
و اهداف اسالمی بر مبنای 

تفقه اسالمی به معنای 
عمیق کلمه است به نحوی 

که ایشان کوچک ترین 
کوتاه آمدنی را در این باب 
نمی پذیرند. این نگاه کاماًل 

و صد در صد در مقابل نگاه 
مدرن به دین یعنی دیدگاه 

متجددانی مانند مجتهد 
شبستری و سروش و امتداد 

سیاسی آن ها مانند خاتمی و 
حجاریان- است.
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ــا  ــد ب ــن اصوالً نمی توان ــت ... ای ــر اس ــن تبذی ــت، ای ــول نیس ــاًل قب ــی اص قربان
آیــات و روایــات مربــوط بــه قربانــی جــور درآیــد. چطــور انســان می توانــد بــا 
ایــن عمــل، تقــرب الــی اهلل کنــد؟ قربانــی یعنــی انســان بــا ایــن کار متقــرب الــی 
اهلل شــود.. مگــر خــدا دســتور تبذیــر بــه مــا می دهــد؟! مگــر بــا گنــاه می توانیــم 

بــه خــدا نزدیــک شــویم؟!«5

ســوم؛ دیــدگاه عمیــق شــهید بهشــتی نســبت بــه مســئله ی حاکمیــت سیاســی و 
والیــت فقیــه، الحــق جــزو نــکات درخشــان تفکــر آن شــهید بزرگــوار اســت. 
ــت و  ــان والی ــداد هم ــالمی را امت ــوری اس ــام جمه ــه و نظ ــت فقی ــان والی ایش

ــد: ــان می دانن ــت امام امام

»نــام نظــام سیاســی در قانــون اساســی جمهــوری اســالمی چیســت؟ اســم آن را 
چــه نــوع نظامــی بگذاریــم؟... حقیقــت ایــن اســت کــه برداشــت تشــیع راســتین 
ــت.  ــرده اس ــی ک ــام را قباًلپیش بین ــن نظ ــرای ای ــام ب ــب ترین ن ــالم، مناس از اس
می توانیــد بــا ایــن اشــاره ای کــه کــردم خودتــان بگوییــد تشــیع راســتین بــرای 
نظــام سیاســی اســالم چــه عنــوان گویایــی را انتخــاب کــرده اســت؟ نظــام امــت 
و امامــت؛ نظــام سیاســی اجتماعــی جمهــوری اســالمی، نظــام امــت و امامــت 
اســت و حــق ایــن اســت کــه بــا هیــچ یــک از ایــن عناوینــی کــه در کتاب هــای 

حقــوق سیاســی یــا حقــوق اساســی آمــده قابــل تطبیــق نیســت.«6

آیــا ایــن، همــان عمیق تریــن نگــرش بــه والیــت فقیــه نیســت؟ بــه نظــر 
می رســد بی انصافــی اســت شــخصیتی چنیــن متعهــد بــه اســالم -آن هــم 
اســالمی متفقهانــه و عمیــق، نــه ظاهــری، قشــری و متجددانــه- را در چارچــوب 
مــدرن تفســیر کــرده و متجــددان ســکوالر را بــه صــرف ارتباطــی کــه بــا وی 

داشــته اند، اســتمرار وی بدانیــم.

5- حج در قرآن، دفتر نشر فرهنگ اسامی، 1378، چ پنجم، صص90 و 91
6- مبانی نظری قانون اساسی، 1380، سوم، بقعه، ص 1



حسن یعقوب نیا
کارشناسی ارشد علوم سیاسی

حجــت االســالم محمــد ســروش محالتــی در سلســه مقاله هایــی بــا عنــوان »بــا 
میــراث شــهید بهشــتی چــه کــرده ایــم ؟!«، منتشــر شــده در ســایت کلمــه، بــر 
ایــن ادعــا اســت کــه قانــون اساســی، نظــام جمهــوری اســالمی ایــران پــس از 
ــتاری  ــت!؟ در نوش ــه اس ــه گرفت ــتی فاصل ــهید بهش ــه های ش ــری از اندیش بازنگ
ــه ی  ــردی مقال ــد رویک ــی و نق ــه بررس ــتیم ب ــرآن هس ــد، ب ــش رو داری ــه پی ک
ــورت  ــه ص ــث ب ــاد بح ــا و ابع ــی زوای ــه تمام ــن ب ــم و پرداخت ــور بپردازی مذک

ــم. ــی دیگــر میگذاری ــه فرصت ــی را ب مصداق

ــی  ــون اساس ــتی، قان ــهید بهش ــس از ش ــه پ ــود ک ــی میش ــرم مدع ــنده محت نویس
ــا ســه چالــش موجــه گردیــد؛ چالــش در تفســیر  ــران، ب جمهــوری اســالمی ای
ــون  ــون اساســی و چالــش در تعطیلــی قان ــر قان ــون اساســی، چالــش در تغیی قان

اگر شهید بهشتی زنده بود، با قانون 
اساسی کنونی کنار می آمد؟
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اساســی و در هــر یــک از ایــن ســه مرحلــه، بخشــی از تفکــر شــهید بزرگــوار 
بهشــتی کــه پشــتوانه ی قانــون اساســی بــود، آســیب  می بینــد! وی ســپس 
ــد: ــرح کن ــر مط ــوع زی ــب دو موض ــکاالتی را در قال ــبهات و اش ــد ش میکوش

1. در ابتــدا معتقــد اســت کــه در تغییــر قانــون اساســی درســال 1368، بســیاری 
ــون اساســی 1358، در  از ایده هــا و آرمانهــای شــهید بهشــتی درج شــده در قان

موضوعــات زیــر نادیــده گرفتــه شــد و آســیب جــدی دیــد:

حــذف شــورای رهبــری، حــذف شــرط »پذیــرش مــردم« در انتخــاب رهبــری، 
حــذف انتخــاب مســتقیم رهبــری توســط مــردم، توســعه ی اختیــارات رهبــری، 
از بیــن رفتــن اســتقالل قــّوه ی قضائیــه، در اختیــار رهبــری قــرار گرفتــن 

ــون اساســی ــد نظــر در قان ــت صــدا و ســیما و چگونگــی تجدی مدیری

ــه را  ــن نتیج ــاال، ای ــده در ب ــرح ش ــات مط ــد موضوع ــس از نق ــرانجام پ 2. س
ــته ی  ــه خواس ــی از آنچ ــون اساس ــال 1368، قان ــری س ــه، در بازنگ ــرد ک میگی
ــت کــه جــزء اهــداف  ــر یاف ــوارد بســیاری تغیی ــت، و م ــه گرف ــود فاصل ــام ب ام

ــود! ــری نب ــه بازنگ اولی

ــی بحــث و شــبه ی مهــم  ــد روشــن میشــود کــه شــاکله ی اصل ــق آنچــه آم طب
ــون اساســی  ــن اســت کــه در بازنگــری قان ــی ای ــای محمــد ســروش محالت آق
تغییراتــی فراتــر از مــواردی کــه در حکــم حضــرت امــام خمینــی رحمــه 
ــا و  ــیاری از ایده ه ــه بس ــه ای ک ــه گون ــاد، ب ــاق افت ــود، اتف ــده ب ــن ش اهلل تعیی
آرمانهــای مــورد نظــر شــهید بهشــتی در قانــون اساســی 1358، نادیــده گرفتــه 
شــد. از آنجایــی کــه شــیوه ی بررســی نوشــتار حاضــر، نقــد رویکــردی اســت، 
براســاس چنــد موضــوع و نکتــه ی کلیــدی کــه در زیــر میآیــد خواهیــم دیــد، 
در ســنجه ی نقــد و ارزیابــی عقالنــی ادعــای ایشــان دارای چــه وزنــی اســت.
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1. تأملی در مفهوم بازنگری 

ــه ایــن مفهــوم کــه  ــه(، یــک فعــل پســینی اســت؛ ب بازنگــری )بازبینــی راه رفت
پــس از تجربــه و ســپری کــردن یــک دوره ی اجرایــی، مــا بــر فــراز تجربــه هــای 
پیشــین خــود مــی نشــینیم و کرده هــا، داشــته ها و پنداشــته های خــود را مــورد 
بازنگــری قــرار میدهیــم. بــه بیــان دیگــر، پســینی در اینجــا بدیــن معناســت کــه، 
پــس از اجــرای برنامــه یــا امــری، بازنگــری صــورت میگیــرد. بنابرایــن در خــود 
مفهــوم)concept( بازنگــری ، ایــن معنــا نهفتــه اســت کــه مــا میتوانیــم با درس 
گرفتــن از تجربه هــای گذشــته، ضمــن ارزیابــی علــل نقــاط قــوت و ضعــف و 
بــا بــه کار بســتن همــه ی محاســن، ضعــف هــا را بــه قــوت تبدیــل کنیــم. پســینی 
در مقابــل پیشــینی قــرار میگیــرد، بازنگــری بــه لفــظ پیشــینی متضمــن ملحــوظ 
کــردن درســهایی اســت کــه از گذشــته یــاد گرفتهایــم. حاصــل ســخن آنکــه 
بازنگــری یعنــی ملحــوظ کــردن عبــرت) نقــاط گذشــته( در حــال. ایــن روح و 

قلــب تپنــده ی بازنگــری اســت.

2. فاصله ی قابل مالحظه ی تقریبا 10 سال بین قانون اساسی صدر 
انقالب و بازنگری آن 

قانــون اساســی نخســتین کــه در 12 آذر ســال 1358 بــا حضــور دکتــر بهشــتی 
ــون اساســی کــه در  ــا قان ــزرگان دیگــر بررســی و تصویــب شــده اســت، ب و ب
ســال 1368 مــورد بازنگــری قــرار گرفــت یــک فاصلــه دهســاله پیمــوده اســت. 

ــردن  ــوظ ک ــری و ملح ــوم بازنگ ــاال )مفه ــه ی ب ــه دو مقدم ــه ب ــا توج ــال ب ح
فاصلــه ی زمانــی تصویــب و بازنگــری( نویســنده محتــرم را دعــوت مــی کنــم 
ــا  ــه ایــن مســئله توجــه کننــد کــه اوال، بایــد توجــه داشــت، اگــر عمــر ب کــه ب
ــه 10  ــن فاصل ــن شــهید بزرگــوار ای ــا ای ــداد ت ــر بهشــتی اجــازه می برکــت دکت
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ــتند  ــر میتوانس ــد، مگ ــز درک کنن ــاله را نی س
ده ه  یــک  ایــن  در  نهفتــه  تجربه هــای  بــه 
ــا  ــان ب ــر ایش ــا، اگ ــند؟! ثانی ــه باش ــی توج ب
اندیــش،  آزاد  و  نقــاد  روشــن،  ذهــن  آن 
االن در قیــد حیــات بودنــد آیــا تغییــر و 
تحــوالت صــورت گرفتــه در بازنگــری را 

تاییــد نمیکردنــد؟! ســوالی کــه اینجــا بــه ذهــن مــی رســد، ایــن اســت کــه آیــا 
دکتــر بهشــتی کــه قبــل از انقــالب بــه عنــوان یــک نظریهپــرداز و اســتاد بــزرگ 
دانشــگاه بــا تــوان مدیریتــی قــوی تشــکیالتی مطــرح اســت، بــا دکتــر بهشــتی 
کــه بعــد از انقــالب  نزدیــک بــه دو ســال رییــس قــوه قضاییــه بــوده، از لحــاظ 
تجربــه ی مدیریتــی و اجرایــی متفــاوت نیســت؟! و همچنیــن اگــر شــهید مظلــوم 
ــالب را درک  ــد انق ــاله بع ــا دوره ی 32 س ــتند ت ــت را داش ــن فرص ــتی ای بهش
ــتری  ــورداری بیش ــی کش ــی و مدیریت ــی، اجرای ــارب کالن سیاس ــد و تج کنن
ــتر از آن  ــه، بیش ــورت گرفت ــرات ص ــر تغیی ــالوه ب ــا ع ــد، آی ــی کردن ــب م کس
را نیــز تاییــد نمیکردنــد؟ اگــر شــهید بزرگــوار بهشــتی بــر فــراز یــک تجربــه ی 
10 ســاله میخواســت محصــول خــودش را کــه قانــون اساســی اســت بازنگــری 

ــه؟! ــا ن ــی کــرد ی ــد م ــد، بازنگــری را تایی کن

قطعــا اگــر ایشــان هــم نتایــج ایده هــا و نظــرات خــود را در عمــل هماننــد مقــام 
معظــم رهبــری و دیگــر متفکــران و بــزرگان انقــالب اســالمی مــی دیدنــد، بــر 

همــه ی مســایل مهــر تاییــد می زدنــد.

3.ارزیابی قاعده ی مشهور حقوقی »البینه علی المدعی والیمین علی 
من انکر«

بازنگری به لفظ پیشینی  �
متضمن ملحوظ کردن 

درسهایی است که از گذشته 
یاد گرفتهایم. حاصل سخن 
آنکه بازنگری یعنی ملحوظ 
کردن عبرت) نقاط گذشته( 

در حال. این روح و قلب تپنده 
ی بازنگری است.
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مسأله ای دیگری که حجت االسالم محمد سروش محالتی باید بدان پاسخ 
دهند این است که آیا تا به امروز کسی در نظام جمهوری اسالمی ایران از 
مجامع و کانال های رسمی سخنی و گفته ای مبنی بر این که مدل و الگوی 

اداره ی کشور؛ تنها، تاکید می کنم تنها، براساس دیدگاه ها و ایده های شهید 
بهشتی باشد، بیان کرده است؟!آیا تا به حال کسی ادعا کرده که ما فقط با نظر 

شهید بهشتی حکومت می کنیم؛ که االن حضرتعالی می فرمایید از میراث 
شهید بهشتی منحرف شده ایم؟! چون روح یک نظام جمهوری این تک رایی 

را بر نمی تابد، و بر اساس قاعده ی مشهور حقوقی » البینه علی المدعی والیمین 
علی من انکر« اگر ادعایی در این زمینه وجود دارد، بهتر است نشان دهید 

و  بفرمایید چه کسی؟ چه زمانی و کجا حرفی در این مورد بیان کرده است. 
شاید بفرمایید در مجامع علمی و گفتارهای پژوهشی به نقش برجسته ی شهید 
بهشتی اشاره شده، سخن شما درست است ولی همان طور که بیان شد بحث 

ما حوزه ی عمومی و رسمی و اعالم انحصار قانون اساسی به شخص ایشان 
است. البته الزم به ذکر است که ایده ها و نظرات شهید بهشتی هنوز هم رکن 

مهمی از منظومه ی فکری جمهوری اسالمی ایران را تشکیل می دهد، و مورد 
احترام مسئولین نظام و تمامی اقشار جامعه اسالمی است.

 

4.بررسی تفکر مطلق انگارانه ی مقاله

نویســنده ی محتــرم در سراســر مقالــه خــود بــر ایــن نظــر اســت کــه مهم تریــن 
شــاخص اندیشــه ی شــهید بهشــتی آزاداندیشــی اســت ولــی آنچــه از ایــن مقالــه 
ــنده ی  ــت . نویس ــگاری اس ــر مطلق ان ــج تفک ــتر تروی ــود، بیش ــت می ش برداش
ــردازی  ــه ی نظریه پ ــتی را درمنظوم ــهید بهش ــتدالل ش ــن اس ــا کدامی ــرم! ب محت
ــاره ی نظــام جمهــوری اســالمی ایــران، مطلــق فــرض می کنید؟حتــی اگــر  درب
ــه  ــد )البت ــما می فرمایی ــه ش ــوده ک ــتی آن ب ــت اهلل بهش ــر آی ــه نظ ــم ک بپذیری
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ایــن گونــه نیســت(، و هــم اکنــون از نــص گفتــه ی ایشــان فاصلــه گرفتــه ایــم، 
مگــر آزاد اندیشــی یکــی از مولفه هــای فکــری شــهید بهشــتی نیســت؟ از ایــن 
گذشــته چگونــه بــر اســاس اســتدالل عقلــی، ایــده ی شــورایی بــودن را در زمینه 
ــر  ــل از دیگ ــی در مقاب ــد ول ــد می کنی ــردی کالن تایی ــری راهب ی تصمیم گی
ــوان  ــه عن ــرا ب ــی نمی برید؟چ ــالمی نام ــالب اس ــران انق ــردازان و متفک نظریه پ
مثــال ســخنی از اســتاد بــزرگ مطهــری یــا خــود مقــام معظــم رهبــری در ایــن 
ــه نظــر می رســد اتــکا و اجرایــی کــردن نظرشــخصی  زمینــه نمی زنیــد؟ ولــی ب
یــک متفکــر، نظــام جمهــوری اســالمی را از مجــرای دموکراتیــک خــارج مــی 

کنــد.

 

برآیند سخن

ــض  ــاوی تناق ــود ح ــد در ذات خ ــل نبای ــک تحلی ــه ی ــت ک ــه اس ــایان توج ش
ــود را  ــه خ ــه اینک ــد، ن ــته باش ــازگاری داش ــد س ــر بای ــارت دیگ ــه عب ــد، ب باش
نفــی کنــد، بــه نظــر می رســد ایــن قائــده در تحلیــل حجــت االســالم محالتــی 
ــند  ــه  س ــی ک ــون اساس ــه قان ــت ک ــد گف ــان بای ــت. در پای ــده اس ــت نش رعای
ــذاری  ــتم قانون گ ــاس سیس ــت، و  براس ــران اس ــالمی ای ــوری اس ــی جمه مترق
اســالم تدویــن شــده اســت، دارای ظرفیــت هــای باالیــی اســت و مــی توانــد در 
تمامــی زمــان هــا پاســخ گــوی مشــکالت و نیازهــای جامعــه در حــوزه ی امــور 

ــی باشــد. ــی و حکومت عموم



هادی بیات
پژوهشگر

ــی  ــی کــه در حــوزه ی مســایل کالم ــه مناســبت بحث ــود کــه ب ــش ب ســال ها پی
ــرآن« نوشــته ی »شهیدبهشــتی«  ــدگاه ق ــاب »خــدا از دی ــا کت ــال میکــردم، ب دنب
ــه در  ــی ک ــال دقت های ــن ح ــودن و در عی ــه ب ــی و بیپیرای ــدم و روان ــنا ش آش
ــار ایشــان  ــه آث ــدی ب ــود باعــث عالقه من ــه ب ــه کار رفت ــار بحــث ب گوشــه و کن
گردیــد. مطالعــه ی تدریجــی ســایر آثــار ایشــان کــه بــه مناســبتهای گوناگــون 
توفیــق آن دســت میــداد چنــد نکتــه ی قابــل توجــه در آثــار ایشــان را روشــن 

ــد: ــاط بیشــتری دارن ــا بحــث مــا ارتب ــه ب ــان ســه نکت مینمــود کــه از آن می

1- عمــده مباحــث شهیدبهشــتی را شــاید بتــوان در حــوزه ی حکمــت عملــی 
ــا در اســالم، اقتصــاد اســالمی، بایدهــا و نبایدهــا، نقــش آزادی  جــای داد: »رب
ــه  ــه ی از منکــر در قــرآن و ...« )البت ــه معــروف و ن در تربیــت کــودکان، امــر ب

والیت فقیه از دیدگاه شهید بهشتی
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ــد کــه در جــای خــود حــاوی  ــاری در حــوزه ی حکمــت نظــری هــم دارن آث
مطالــب مفیــد و راهگشــایی اســت: »خــدا از دیــدگاه قــرآن، شــناخت از 

ــرت و ...«( ــدگاه فط دی

2- شهیدبهشــتی تأکیــد زیــادی دارنــد »کــه اســالم یــک نظــام وســیع عقیــده و 
عمــل اســت. شــناختن هــر جــزِء کوچــک از یــک نظــام وقتــی ممکــن اســت که 
نخســت بــر دیــدگاه کلــی آن نظــام و بــه اصطــالح معــروف بــر »جهــان بینــی« 
آن آگاه باشــیم و بــرای شــناخت ایــن جــزء از آن دیــدگاه کلــی و در چارچوب 
ــه مناســبات ایــن  ــه کار تحقیــق شــویم و در ایــن تحقیــق ب وســیع کل، دســت ب

جــز بــا اجــزای دیگــر ایــن نظــام و بــا کل نظــام از هــر جهــت توجــه کنیــم.«1

خــود شهیدبهشــتی نیــز ســعی فــراوان داشــته اند کــه چنیــن تحقیقــی را صــورت 
دهنــد و حتــی طــرح کلــی چنیــن تحقیقاتــی را آمــاده کــرده بودنــد و بخشــی از 

آن را بــه صــورت گروهــی آغــاز کــرده بودنــد.2

ــک  ــد ی ــی مباحــث شــهید بهشــتی )کــه در بن ــه حــوزه ی اصل ــا توجــه ب 3- ب
ــجویی  ــار دانش ــاً اقش ــه عمدت ــان ک ــان ایش ــوزه ی مخاطب ــز ح ــد( و نی ــاره ش اش
ــد، روش  ــی بودن ــالم شناس ــِی اس ــث تخصص ــا مباح ــنا ب ــا آش ــواِن ن ــل ج و نس
شهیدبهشــتی تبییــن معقــول- و نــه منقــول- دســتورها و مباحــث اســالمی اســت. 
ــول  ــوارض معق ــا ع ــوازم ی ــی ل ــه برخ ــر ب ــول ناظ ــور معم ــه ط ــی ب ــن تبیین چنی
چنیــن دســتورهایی اســت. ایشــان بــا شــروع از مبانــی مقبــوِل -و در عیــن حــال 
ــرار داده و صحــت،  ــورد بررســی ق ــول- مخاطــب، مباحــث اســالمی را م معق
انســجام و ضــرورت بــه کارگیــری آنهــا را بــرای مخاطــب روشــن مینمودنــد. 
چنیــن توضیحاتــی کــه در پــی تبییــن ســاده و در عیــن حــال خــرد پذیــر 
ــا کارهــای  ــم اســت- ب ــی اســت و در جــای خــود بســیار مغتن دســتورهای دین

1- باز شناسی یک اندیشه، 1380، اول، بنیاد نشر آثار و اندیشه های شهیدآیت اهلل بهشتی، ص 91
2- اصــل ایــن طــرح بــا نــام »طــرح کوششــی تــازه در راه شــناخت تحقیقــی اســام« در کتــاب بازشناســی یــک اندیشــه، صــص 

103-99 منتشــر شــده اســت. توضیــح ناشــر در پاورقــی ص 89 نیــز در بــاب ســرانجام آن جالــب اســت.
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ــد کامــاًل  ــه ابعــاد متعــدد بحــث و ریزهکاریهــای فنــی میپردازن تحقیقــی کــه ب
ــتند. ــاوت هس ــطح متف در دو س

حاصــل ایــن مقدمــه، یکــی آن اســت کــه در بررســی اندیشــههای شهیدبهشــتی 
ــام  ــا در مق ــتند ی ــث هس ــی3 بح ــام تحقیق ــان در مق ــه ایش ــود ک ــه نم ــد توج بای
ــری  ــداد. دیگ ــرایت ن ــری س ــه دیگ ــی را ب ــکام یک ــه، اح ــا در نتیج ــی ت تبیین
ــب اســالم،  ــد مکت ــه ســعی شــهیدبزرگوار در فهــم نظاممن ــا توجــه ب آن کــه ب
ــض«  ــر ببع ــض و نکف ــن ببع ــان »نوم ــه ی ایش ــم اندیش ــز در فه ــگران نی پژوهش
عمــل نکــرده و تمامــی مباحــث را یــک جــا دیــده و خصوصــاً بــه مبانــی نظــری 

ــذول داشــتهاند. ــی مب مباحــث ایشــان توجــه کاف

 

اندیشه ی شهیدبهشتی درباره ی حکومت اسالمی و والیت فقیه 

بررســی ابعــاد مختلــف اندیشــه ی شهیدبهشــتی در ایــن موضــوع از حوصلــه ی ایــن 
نوشــتار خــارج اســت امــا اشــاره بــه برخــی از مبانــی و نــکات مــورد تأکیــد ایشــان 
ــه آن  ــود. خاص ــد ب ــان خواه ــه ی ایش ــی اندیش ــوط اصل ــنگر خط ــدی روش ــا ح ت
کــه بررســی مــا دربــاره ی نقــد، نســبتی بــه آن شــهیدبزرگوار اســت مبنــی بــر ایــن 
ــه  ــه هیــچ گون کــه ایشــان والیــت فقیــه را یــک قــرارداد اجتماعــی میدیدنــد و ب
ــک  ــرف ی ــه آن را ص ــد بلک ــل نبودن ــاب قای ــن ب ــی در ای ــه ی بودن ــاب و ال انتص
قــراردادی میدیدنــد کــه مــردم مســلمان بــا یکدیگــر صــورت داده و کســی را در 
رأس هــرم قــدرت بــه نــام »ولــی فقیــه« قــرار میدهنــد.4 بــرای بررســی صحــت و 
ســقم چنیــن دیــدگاه ی ابتــدا مبانــی نظــری شهیدبهشــتی در حــوزه ی حاکمیــت را 

مــرور کــرده و ســپس شــواهد دیگــری را در پنــج بنــد ارایــه مینماییــم:
3- نمونــه ای از ایــن بیــان تحقیقــی را می تــوان در کتــاب »بهداشــت و تنظیــم خانــواده« بــا مشــخصات کتــاب شناســی زیــر 

دنبــال کــرد )حســینی بهشــتی، بهداشــت و تنظیــم خانــواده، 1379، ســوم، بقعــه(
4- ایــن نکتــه مشــخصاً در آرای دکتــر علــی رضــا بهشــتی به شهیدبهشــتی منتســب شــده اســت. بــرای نمونــه ر.ک مقالــه مبانی 
/14/06/1390/http://www.kaleme.com ــتی ــدگاه شهیدبهش ــت از دی ــت در دوران غیب ــروعیت حکوم ــی مش عقان

71961-klm
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الــف( شهیدبهشــتی در کتــاب »خــدا از دیــدگاه قــرآن« پــس از طــرح اصــل 
بحــث توحیــد، بــه ابعــاد مختلــف توحیــد پرداختــه و از جملــه »توحیــد در ســر 

ســپردگی و اطاعــت« را مطــرح میکنــد. بنــا بــه نوشــته ی ایشــان:

»از نظر قرآن اطاعت بر دو گونه است:

1- اطاعــت همــراه بــا ســر ســپردگی و تســلیم بیقیــد و شــرط در برابــر آن چــه 
بــه آدمــی گفتــه میشــود. از نظــر قــرآن این نــوع اطاعــت در حقیقــت »عبودیت« 

اســت کــه مخصــوص خداســت و هیــچ موجــود دیگــر شایســته ی آن نــه.

2- اطاعــت از کســانی کــه بــه حــق بــر مــا والیــت دارنــد و رعایــت مصلحــت 
ــا رعایــت عواطــف پــاک انســانی ایجــاب کــه  خــود مــا و مصلحــت عمــوم ی
فرمانبــردار آن باشــیم؛ نظیــر اطاعــت پیغمبــر و امــام و پیشــوایانی کــه بــه فرمــان 
پیغمبــر و امــام و یــا بــر طبــق موازیــن معتبــر در عصــر غیبــت بــه ایــن منصــب 
رســیده باشــند یــا اطاعــت پــدر و مــادر و ... . شــرط وجــوب ایــن نــوع اطاعــت 
ایــن اســت کــه دســتور صاحبــان ایــن مناصــب از حــدود عــدل و قانــون تجــاوز 
ــدا  ــت از غیرخ ــا، اطاع ــن مبن ــا ای ــه ب ــت ک ــن اس ــی روش ــه خوب ــد.«5 و6  ب نکن
جایــز نیســت مگــر آن کــه کســی »والیــت بــه حــق« بــر مــا داشــته باشــد ماننــد 
پیامبــر یــا امــام معصــوم یــا زمامــداران دوران غیبــت، آن هــم نــه هــر زمامــداری 
بلکــه زمامــداری کــه بــر طبــق موازیــن معتبــر در عصــر غیبــت بــه ایــن منصــب 

رســیده باشــد. جالــب ایــن کــه شهیدبهشــتی در پاورقــی7

همین مبحث نکته ی بسیار مهمی را تذکر میدهند:

5- حسینی بهشتی، محمد، خدا از دیدگاه قرآن، 1379، نهم، دفتر نشر فرهنگ اسامی، صص 132-133
6- این مطلب، به تعبیر دیگر در اصل دوم قانون اساسی مطرح شده است: 

جمهوری اسامی نظامی است بر پایه ی ایمان به: 
خــدای یکتــا )الالــه اال اهلل( و اختصــاص حاکمیــت و تشــریع بــه او و لــزوم تســلیم در برابــر امــر او... )ایــن اصــل از طــرف گــروه 

)یــا بــه تعبیــری کمیســیون( اول مجلــس خبــرگان کــه شهیدبهشــتی عضــو آن بوده انــد، ته یــه شــد
7- قابــل ذکــر اســت کــه کتــاب »خــدا از دیــدگاه قــرآن« تقریبــاً تنهــا کتابــی اســت کــه توســط شهیدبهشــتی تألیــف شــده 
اســت. اکثــر کتــب دیگــر ایشــان مجموعهــای از ســخنرانیهای ایــراد شــده توســط شهیدبهشــتی. )البتــه برخــی جــزوات مکتــوب 

و یــا همــکاری در تألیــف کتــب درســی دینــی را نبایــد از قلــم انداخــت(
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ــی  ــت، یک ــپردگی و اطاع ــد در سرس »توحی
اســالمی  توحیــد  ارج  پــر  جنبه هــای  از 
ــادی  ــی و اقتص ــام اجتماع ــه در نظ ــت ک اس
کننــده ای  تعییــن  نقــش  جامعه یاســالمی، 

دارد.«8

ــرارداد  ــک ق ــرف ی ــا، ص ــن مبن ــاس ای براس
ــت از  ــروعیت اطاع ــد مش ــی نمی توان اجتماع
حاکــم )ولــو فقیــه و اســالم شــناس( را تأمیــن 
نمایــد بلکــه در صورتــی می توانــد والیــت و 
ــر طبــق  ــر حــق داشــته باشــد کــه ب تســلطی ب
موازیــن معتبــر بــه آن منصــب رســیده باشــد. 

بــه خصــوص اگــر توجــه کنیــم کــه توحیــد در اطاعــت نقــش تعییــن کننــده ای 
ــالمی دارد. ــی اس ــام اجتماع را در نظ

ب( شهیدبهشــتی تعبیــری کــه از نظــام سیاســی اســالم در عصــر غیبــت 
می نماینــد؛ تعبیــری اســت کــه در چارچــوب یــک قــرارداد اجتماعــی محــض 
ــیر  ــداد مس ــی، امت ــام سیاس ــن نظ ــه ای ــت ک ــر آن اس ــه بیانگ ــد بلک نمی گنج

امامــت )بــا مفهومــی کــه فضــای شــیعی ارایــه می نمایــد( می باشــد.

»نــام نظــام سیاســی در قانــون اساســی جمهــوری اســالمی چیســت؟ اســم آن را 
چــه نــوع نظامــی بگذاریــم؟... حقیقــت ایــن اســت کــه برداشــت تشــیع راســتین 
ــت.  ــرده اس ــبینی ک ــاًل پیش ــام را قب ــن نظ ــرای ای ــام ب ــب ترین ن ــالم، مناس از اس
می توانیــد بــا ایــن اشــارهای کــه کــردم خودتــان بگوییــد تشــیع راســتین بــرای 
نظــام سیاســی اســالم چــه عنــوان گویایــی را انتخــاب کــرده اســت؟ نظــام امــت 
و امامــت؛ نظــام سیاســی اجتماعــی جمهــوری اســالمی، نظــام امــت و امامــت 

8- حسینی بهشتی، محمد، خدا از دیدگاه قرآن، صص 132-133

در بررسی اندیشه های  �
شهیدبهشتی باید توجه 
نمود که ایشان در مقام 

تحقیقی بحث هستند یا در 
مقام تبیینی تا در نتیجه، 

احکام یکی را به دیگری 
سرایت نداد. دیگری آن که با 
توجه به سعی شهیدبزرگوار 

در فهم نظام مند مکتب 
اسالم، پژوهشگران نیز در 

فهم اندیشه ی ایشان »نومن 
ببعض و نکفر ببعض« عمل 

نکرده و تمامی مباحث را یک 
جا دیده و خصوصًا به مبانی 

نظری مباحث ایشان توجه 
کافی مبذول داشته اند. 
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اســت و حــق ایــن اســت کــه بــا هیــچ یــک از ایــن عناوینــی کــه درکتاب هــای 
حقــوق سیاســی یــا حقــوق اساســی آمــده قابــل تطبیــق نیســت.«9

ایــن تعبیــر خــود بــرای ایــن کــه رهبــری اســالمی در دوران غیبــت را در امتــداد 
ــی اســت  ــِن مــردم، کاف ــرار داد اجتماعــی بی ــا یــک ق ــم ی ــان ببینی والیــت امام
ــری حاصــل  ــن تعبی ــن کــه از تشــیع راســتین چنی ــر ای ــه ب ــا تکی ــه خصــوص ب ب

میشــود- امــا شهیدبهشــتی تأکیدهــای دیگــری نیــز دارنــد:

 »امــت، از نظــر ایدئولــوژی اســالمی و مبانــی عقیــده و عمــل اســالم، حتمــاً نیــاز 
دارد بــه امامــت. دقــت بفرماییــد! یــک وقــت مکتبــی میگویدامــت، بــدون ایــن 
کــه بــه آن جهــت بدهــد کــه عمــل کنــد. ]امــا[ اســالم میخواهــد خطــوط کلــی 
و اصلــی ســعادت را نشــان بدهد.میگویــد: ای امــت! اگــر میخواه یــد در مســیر 
الــی اهلل گــم نشــوید و از »مغضــوب علیهــم و الضالیــن« نشــوید بایــد بــه حبــل 

المتیــن و عــروة الوثقــای امامــت چنــگ بزنیــد.«10

آیا چنین تعبیری از امامت، خاصه ی این که »اسالم میگوید« مترادف با 
یک قرارداد اجتماعی است؟ 

نکتــه ای کــه در عیــن روشــنی تأکیــد بــر آن ضــروری اســت ایــن کــه چنیــن 
ــد  ــز شــأن امامــت میگردن ــا نیســت کــه کســانی کــه حای ــن معن ــه ای ــی ب تحلیل
ــر و  ــخص پیامب ــور مش ــه ط ــتند. ب ــوردار نیس ــانی برخ ــب یکس ــاً از مرات لزوم
امامــان از اهــل بیــت او، معصــوم و منصــوص11 هســتند و شــکی نیســت کــه در 
دوره ی غیبــت، امــاِم معصــوِم منصــوص در دســترس نیســت. امــا مهــم آن اســت 

9- حسینی بهشتی، مبانی نظری قانون اساسی، 1380، سوم، بقعه، ص 15
10- همان ص 16

ــه  ــا توجــه ب ــا تعبیــر »منصــوب« اســتفاده میکننــد. ب ــه جــای تعبیــر منصــوص، از تعبیــر تعیینــی ی 11- شهیدبهشــتی گاه ب
ــه شــده اســت- ایــن تعبیــر منصــوب نافــی  ــه ارای ــی نظــری ایشــان و شــواهد متعــدد کــه برخــی از آنهــا در همیــن مقال مبان
انتصــاب کلــی دربــاره ی رهبــران اســامی در دوره ی غیبــت نیســت بلکــه ناظــر بــه منصــوص و تعیینــی بــودن امامــان معصــوم 

اســت.
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ــه  ــل ب ــت نظــام امــت و امامــت تبدی کــه از منظــر شهیدبهشــتی در دوره ی غیب
قــراردادی اجتماعــی نمیشــود و در عــرض ســایر قراردادهــای اجتماعــی بشــر-

ــای  ــرد. جمله ه ــرار نمیگی ــد میگــردد- ق ــای سیاســی منعق کــه در ســایر نظامه
درخشــان شهیدبهشــتی را بــار دیگــر بــا تفصیــل بیشــتر مــرور میکنیــم:

»اســالم ... میگویــد: ای امــت! اگــر میخواه یــد در مســیر الــی اهلل گــم نشــوید و 
از »مغضــوب علیــم والضالیــن« نشــوید بایــد بــه حبــل المتیــن و عــروة الوثقــای 
امــت چنــگ زنیــد. ایــن امامــت تــا وقتــی کــه در حــد پیامبــر اســت کــه با نشــان 
ــود  ــه میش ــن گفت ــود، بنابرای ــن میش ــده معی ــدا آم ــب خ ــاص از جان ــژه و خ وی
امامــت ابراه یــم، امامــت موســی، امامــت محمد)صلی اهلل علیه وآلــه( اینــان 
ــوص و  ــوم منص ــان معص ــالم، امام ــر اس ــس از پیامب ــتند. در دوره ی پ ــام هس ام
منصوبانــد ولــی بــا ایــن کــه تعیینــی اســت تحمیلــی نیســت .... ولــی امــروز در 
ــت  ــر، امام ــن عص ــوص در ای ــوِب منص ــوِم منص ــام معص ــت ام ــر غیب ــن عص ای

ــا انتخابــی اســت.«12 دیگــر تعیینــی نیســت، بلکــه شــناختنی و پذیرفتنــی ی

بــه وضــوح روشــن اســت کــه شهیدبهشــتی جریــان امامــت را یــک جریان مســتمر 
ــای  ــی معن ــده حت ــر نگارن ــه نظ ــه دارد. ب ــم ادام ــت ه ــه در دوران غیب ــد ک میبین
انتخــاب هــم در جمله هــای شهیدبهشــتی بــا کمــک قرایــن تبییــن میگــردد: 
شــناختن و پذیرفتن؛»رابطــه ی امــت و امامــت در عصــر مــا یــک رابطه ی مشــخص 
اســت. دقــت بفرماییــد! شــناختن آگاهانــه و پذیرفتــن، نــه تعییــن و نــه تحمیــل«13

ج( شهیدبهشــتی در بحــث از ویژگی هــای امــام امــت، گاه ی بــه ادلــه ی نقلــی 
ــد  ــن مینماین ــام روش ــای ام ــل ویژگی ه ــا تحلی ــد و ب ــاع میدهن ــم ارج ــث ه بح
کــه در واقــع از منظــر ایشــان تفــاوت امــام منصــوص و غیرمنصــوص در ایــن 
ــه بررســی  ــاج ب ــن شــده و احتی ــاِم منصــوص تضمی اســت کــه ویژگی هــای ام

12- همان، ص 16-17
13- همان، ص 17
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نــدارد ولــی در بــاب امــاِم غیرمنصــوص، بایــد ویژگی هــای الزم احــراز گــردد:

»ملــت ایــران، جامعــه ی اســالمی، امــت اســالم! ... راه رســیدن واقعی در همه تالشــها 
و حرکتهــای اجتماعــی بــه آرمان هــا و هدف هایالــه ی و انســانی امــت، ایــن اســت 
کــه در میــان اصــول زیربنایــی انقــالب و حرکــت، در هیــچ مرحلــه از نقــش خالق، 
رهایــی بخــش و ســعادت آفریــن امامــت غافــل نمانیــم. »امّــا مــن کان مــن الفقهــا، 
صائنــاً لنفســه حافظــاً لدینــه، مخالفــاً لهــواء، مطیعــاً المــر مــواله، فلعــوام اَن یقلـّـدوه« 
ایــن اصــل امامــت اســت. اگــر امــام، معصــوم و منصــوص و منصــوِب خــدا باشــد، 
تکلیــف روشــن اســت. در زمــان غیبــِت آن امــام، آن فقیــه و عالــم و اســالم شــناس 
اصیــل کــه »صائنــاً لنفســه« باشــد، خــود دار باشــد .... یــک چنیــن امــام و رهبــری 

اســت کــه شایســتگی دارد، تودههــا دنبالــه رو، مطیــع دســتور فرمــان او باشــند.«14

ــارات  ــن اختی ــل اســت کــه ای ــه قای ــی فقی ــرای ول ــی ب د( شهیدبهشــتی اختیارات
ــن  ــه ای ــرا ک ــت چ ــری نیس ــه رهب ــض ب ــل تفوی ــی قاب ــای اجتماع ــا قرارداده ب
اختیــارات را نیــز مــردم هــم ندارنــد کــه بخواهنــد بــه وی تفویــض نماینــد بلکــه 
صرفــاً بــرای امــام و صاحــب والیــت از جانــب خداونــد در نظــر گرفتــه شــده 
اســت. بــرای نمونــه ایشــان در مباحــث تفســیری »ربــا در اســالم« که در ســالهای 
ــاب تنــزل ارزش پــول و  ــه ســؤالی در ب 53-52 ارایــه شــده اســت، در پاســخ ب
ــه  ــن ک ــر ای ــی ب ــیله مبن ــر الوس ــام از تحری ــوای ام ــدن فت ــس از خوان ــرمایه پ س

»تثبیــت قیمتهــا جایــز نیســت مگــر بــرای امــام یــا والــی مســلمین« میفرماینــد:

ــری  ــی از آن و راه جلوگی ــای ناش ــا و زیانه ــدن »ارزش«ه ــن آم ــأله ی پایی »مس
از ایــن زیانهــا یــک چیــز بیشــتر نیســت: هدایــت و کنتــرل دولــت مســلمین و 
اســالمی، کــه بــر طبــق معیارهــای اســالمی بــه قــدرت رســیده باشــد و بــر همیــن 

ــد، همه یمشــکالت در آن جــا حــل میشــود.«15 ــه را اداره کن اســاس جامع
14- حسینی بهشتی، والیت، رهبری، روحانیت، 1383، دوم، بقعه،ص266-267

15- بــرای نمونــه ای دیگــر از چنیــن اختیاراتــی بــرای ولــی فقیــه کــه حاکــی از آن اســت کــه در امتــداد والیــت امامــاِن معصــوِم 
منصــوص اســت. ر.ک: حســینی بهشــتی، اقتصــاد اســامی، ص 107
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معلــوم میگــردد کــه ولــی امــر مســلمین نــه براســاس قــرارداد اجتماعــی بلکــه بــر طبــق 
ــن  ــی چنی ــرارداد اجتماع ــد و ق ــیده باش ــدرت رس ــه ق ــت ب ــالمی میبایس ــای اس معیاره
اختیاراتــی را همســان بــا امــام معصــوم- بــرای وی تأمیــن نمیکنــد چــرا کــه خــود چنیــن 
اختیــاری نــدارد کــه بخواهــد تفویــض نمایــد. نمونهــای دیگــر از همیــن ســنخ، الیحه ی 
اصالحــات ارضــی اســت کــه او و دو تــن از فقهــا تنظیــم کردنــد و بــه تصویب شــورای 

انقــالب رســید. شهیدبهشــتی در توضیــح مبانــی ایــن الیحــه می گویــد:

ــش  ــک معنای ــر مال ــی ه ــت خصوص ــک و مالکی ــر مال ــخصی ه ــت ش »مالکی
ــا حقوقــی( نمیتواننــد برخــالف  ایــن اســت کــه دیگــران )اشــخاص حقیقــی ی
ــن مالکیتهــا )ی  ــی مقتضــای ای ــد. ول ــال او تصــرف کنن ــک در م ــت مال مالکی
ــه  ــد. ب ــد در آن تصــرف کن ــر هــم نمیتوان ــی ام ــن نیســت کــه ول شــخصی( ای
تعبیــر دیگــر مالکیــت شــخصی و خصوصــی، در طــول حــق اولویــت و والیــت 

ــه در عــرض آن«16 ــوال اســت، ن ــات در ام ــر در تصرف ــی ام ول

ــبت  ــر نس ــی ام ــخصی، ول ــت ش ــوزه ی مالکی ــی در ح ــه حت ــی ک ــن والیت چنی
بهصاحــب مــال اولویــت داردآیــا میتوانــد جــز از ســنخ والیــت الــه ی -و امــری 
ورای قراردادهــای اجتماعــی- باشــد؟ آیــا چنیــن والیتــی از قراردادهــای 
اجتماعــی مســلمین حاصــل میشــود؟ بــه تعبیــر شهیدبهشــتی ایــن حــق مالکیــت 
اشــخاص اســت کــه ذیــل حــق ولــی امــر در تصرفــات قــرار دارد نــه بالعکــس!

هـــ( امــا مهمتریــن مــوردی کــه دســت آویزی شــده تــا برخــی رهبــری و امامت 
امــت اســالمی را از دیــدگاه شهیدبهشــتی صرفــاً یــک قــرارداد اجتماعــی 
بداننــد، توضیحــات ایشــان پیرامــون آیــه ی امامــت ابراه یــم اســت: »و اذ ابتلــی 
ابراه یــم ... قــال انــی جاعلــک للنــاس امامــاً .... قــال ال ینــال عهــد الظالمیــن«17

ــروری  ــام ض ــرای ام ــت« ب ــرا »عصم ــه چ ــن ک ــه و ای ــل آی ــتی در ذی شهیدبهش

16- او به تنهایی یک امت بود، ص 381 مندرج در بازشناسی یک اندیشه. ص 168
17- سوره ی بقره آیه ی 124
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ــد: ــت میفرماین اس

»او ]معصــوم[ فقــط زمامــدار امــت نیســت 
امــت را در  مــا خودمــان زمامــدار  چــون 
زمــان غیبــت انتخــاب می کنیــم و ســمت 
ــد  ــن عه ــم. ای ــه اومیده ی ــا ب ــداری را م زمام
الــه ی نیســت. قصــه از ایــن باالتــر اســت: 
ــه وســیله ی  کســی اســت کــه زمامــداری او ب
مــا بــه او داده نشــده بلکــه بــه وســیله ی خــدا 

بــه او داده شــده اســت. والیتــش والیــت الــه ی اســت، نــه والیتــی کــه مــا بــه او 
ــاال...«18 ــس ب ــطحی ب ــت در س ــرآن اس ــن ق ــیم ... او مبیّ داده باش

درباره ی این نظر چند نکته قابل توجه است: 

ــری جامعــه ی  ــل امــت و مســأله ی رهب ــه امامــت در مقاب ــه اساســاً ب ــن آی 1- ای
اســالمی نظــر نــدارد بلکــه دایرهــای وســیعتر را شاملمیشــود. چنــان کــه 
ــس  ــطحی ب ــت در س ــرآن اس ــن ق ــد: »او مبیّ ــاره کردهان ــز اش ــتی نی شهیدبهش
ــده  ــرح ش ــه مط ــان جلس ــان هم ــه پای ــخی ک ــش و پاس ــی در پرس ــاال« و حت ب
ایشــان تصریــح میکننــد کــه قصــه، قصــه ی زمامــداری نیســت کــه اگــر قصــه ی 
ــی  ــدی دسترس ــن عه ــوم و چنی ــه معص ــت ک ــر غیب ــود در عص ــداری ب زمام

ــت.«19 ــداری اس ــش از زمام ــأله بی ــه مس ــم؟ »بلک ــه کار کنی ــم چ نداری

2- تعابیــر شهیدبهشــتی در ایــن بحــث- کــه بــا توجــه بــه زمــان تفســیر آیــات 
دیگــر حــدود ســالهای 50 تــا 52 اســت- اگــر همــان معانــی را بدهــد کــه برخی 
ــت  ــارض اس ــین متع ــواهد پیش ــی و ش ــا مبان ــت ب ــد گف ــد بای ــت کردهان برداش

18- حسینی بهشتی، والیت، رهبری، روحانیت ص 167
19- همان، ص 175

شهیدبهشتی اختیاراتی  �
برای ولی فقیه قایل است که 
این اختیارات با قراردادهای 

اجتماعی قابل تفویض به 
رهبری نیست چرا که این 
اختیارات را نیز مردم هم 

ندارند که بخواهند به وی 
تفویض نمایند بلکه صرفًا 

برای امام و صاحب والیت از 
جانب خداوند در نظر گرفته 

شده است.
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یعنــی اگــر حاکمیــت و تشــریع از آن خداونــد اســت،20 اگــر اطاعــت از پیامبران 
و امامــان بــه دســتور الــه ی اســت و زمامــداران عصــر غیبــت نیــز بایــد صرفــاً بــر 
ــن منصــب رســیده باشــند،21 اگــر  ــه ای ــر در عصــر غیبــت ب ــن معتب ــق موازی طب
توحیــد در سرســپردگی و اطاعــت نقــش تعییــن کنندهــای در نظــام اجتماعــی 
ــخصی  ــت ش ــخصی و والی ــت ش ــی مالکی ــر حت ــالمی دارد،22 اگ ــه ی اس جامع
بــر امــوال در طــول والیــت ولــی امــر اســت،23 اگــر نظــام سیاســی و اجتماعــی 
ــت و  ــام ام ــتین- نظ ــیع راس ــاس تش ــت براس ــالمی در دوران غیب ــه ی اس جامع
امامــت اســت24 اگــر احــکام و دســتورهای حکومــت همچــون احــکام خــدا و 
قوانیــن واجــب االطاعــه اســت25 چگونــه میتــوان گفــت: »مــا ســمت زمامــداری 
را بــه کســی میده یــم« بــه عبــارت دیگــر ایــن ظاهــر کالم در مقابــل ســایر آرا 

و اندیشــههای شهیدبهشــتی قــرار دارد و البتــه بایــد تأکیــد کــرد:

اول، اغلــب آرای یــاد شــده در قســمت های قبلــی مقالــه کــه در تقابــل بــا ظاهــر 
ــه طــور طبیعــی مــورد  ــه آن متأخــر می باشــند و ب کالم ایشــان هســتند نســبت ب
قبــول تــر- و دوم، شــاید منظــور ایشــان در آن ســخنرانی صرفــاً ایــن باشــد کــه 

»امامتــی تحقــق پیــدا نمیکنــد تــا امتــی در کار نباشــد.«26

آری فقــط در ایــن صــورت میتــوان کالم مــورد بحــث از ایشــان را در منظومه ی 
ــا  فکــری آن بزرگــوار جــای داد و نظــام اندیشــه ی شهیدبهشــتی را از صــدر ت

ســاقه هماهنــگ دانســت.

20- صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، ص 212 به بعد
21- خدا از دیدگاه قرآن، ص 133

22- همان
23- باز شناسی یک اندیشه، ص 168

24- مبانی نظری قانون اساسی، ص 15
25- باز شناسی یک اندیشه، ص 162

26- هدایت نیاگنجی، اندیشههای حقوقی شهیدبهشتی، 1382، اول، مؤسسه ی فرهنگی دانش و اندیشه ی معاصر، ص61



قاسم تبریزی
عضو شورای پژوهشی مؤسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی 

بــرای یافتــن پاســخ ایــن ســؤال بــه گفــت و گــو بــا »قاســم تبریــزی« عضــو شــورای 
پژوهشــی مؤسســه مطالعــات و پژوهش هــای سیاســی و عضــو شــورای فصلنامــه 

مطالعــات تاریخی نشســتیم. 

به عنوان اولین سؤال مختصری در خصوص پیشینه ی سیاسی و عملکرد 
بنی صدر پیش از انقالب توضیح دهید.

بنی صــدر اواخــر دهــه ی 30 وارد عرصــه ی مبــارزات سیاســی شــد و مبــارزات خود 
را نیــز از جبهــه ی ملــی آغــاز نمــود. بعدهــا در ســال 1342 بــرای ادامــه ی تحصیــل 
ــت کنفدراســیون  ــه عضوی ــی ب ــوان عضــو جبهــه ی مل ــه عن ــت و ب ــه فرانســه رف ب

ارتباط بنی صدر با ماجرای ترور شهید 
بهشتی چیست؟
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ــوده،  ــی، حــزب ت ــر نیروی هــای جبهــه ی مل ــی کــه مشــتمل ب ــان ایران دانش جوی
حــزب پــان ایرانیســم و جریــان چــپ بــه اضافــه ی چنــد عضــو مذهبــی بــود درآمد. 
بــا آغــاز فعالیــت نهضــت آزادی در اروپــا، او نیــز فعالیــت خــود را بــا ایــن گــروه 

در فرانســه آغــاز نمــود.

ــا مهاجــرت امــام)ره( بــه پاریــس، او نیــز بــه جمــع یــاران و طرفــداران امــام)ره(  ب
ــراف  ــان در اط ــه جری ــور س ــاهد حض ــا ش ــع م ــت در آن مقط ــد گف ــت. بای پیوس
امــام)ره( بودیــم. جریــان اول عبــارت بودنــد از: روحانیـّـت، شــاگردان و مدافعــان 
حقیقــی امــام)ره(؛ جریــان دوم سیاســیونی کــه در احــزاب و جریان هــای اســالمی 
بودنــد کــه بنــا بــه دالیــل اعتقــادی بــه امــام)ره( پیوســتند و جریــان ســوم عــده ای از 
فعالیــن سیاســی کــه نوعــی سرگشــتگی شــخصیتی و ســرگردانی فکــری داشــتند، 

امثــال دکتــر »ابراهیــم یــزدی«، »صــادق قطــب زاده« و »ابوالحســن بنی صــدر«.

بــا توجــه بــه حضــور بنی صــدر در اطــراف امــام)ره( کــه گاهــی بــه عنــوان مترجــم 
ــات  ــا در مطبوع ــود آورد ت ــه وج ــرای وی ب ــی ب ــرد موقعیت ــش می ک ــای نق ایف
خارجــی و نیــز در داخــل بــه نوعــی مطــرح شــود. چــرا کــه تــا آن موقــع شــهرت و 

جایگاهــی حتــی در بیــن سیاســیون و مبــارزان مذهبــی نیــز نداشــت.

ــای  ــد و در کاره ــران آم ــه ای ــام)ره( ب ــراه ام ــن 57 هم ــدر، در روز 12 بهم بنی ص
اجرایــی دولــت موقــت نــه تنهــا هیــچ گونــه مشــارکتی نداشــت بلکــه بــه نوعــی 

ــد. ــه شــمار می آم ــازرگان« هــم ب ــدس ب ــای »مهن ــت آق منتقــد دول

وی در گیــر و دار درگیری هایــی کــه در جامعــه بــه دلیــل حضور فعــال جریان های 
ــکار،  ــق، ســازمان پی ــی خل ــوده، چریک هــای فدای مارکسیســتی اعــم از حــزب ت
حــزب رنجبــران و ... وجــود داشــت بــه عنــوان منتقــد، فعالیت هــای بســیاری انجــام 
داد. ایــن مســأله نیــز بیــن بچه هــای مذهبــی کــه بیش تــر شــور و هیجــان داشــتند بــا 
اســتقبال مواجــه گردیــد. البتــه بایــد گفــت ایــن فعالیت هــا و ســخنرانی ها در ظاهــر 
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بــرای نقــد جریــان چــپ بــود امــا هــدف اصلــی وی از ایــن مســأله کســب شــهرت 
و بسترســازی بــرای ریاســت جمهــوری بــود.

ــه دلیــل عقایــد و شــخصیت خاصــش و نیــز مواضــع سیاســی کــه در یــک  وی ب
چارچــوب خــاص نمی گنجیــد در شــورای انقــالب نیــز بــا شــخصیت های 
برجســته ای ماننــد: »شــهید مطهــری«، »شــهید بهشــتی«، »شــهید باهنــر« و »آیــت اهلل 
خامنــه ای« اختــالف داشــت. بــه عنــوان نمونــه ایشــان معتقــد بــود کــه نابغــه ی قــرن 
اســت و ایــن را آشــکارا نیــز اعــالم کــرده بــود یــا این کــه معتقــد بــود کــه اجتهــاد 
64 مشــخصه دارد کــه البتــه هیــچ کــس ایــن مشــخصه ها را بــه صــورت یــک جــا 
نداشــته و تنهــا خــود او حایــز همــه ی آن هــا بــوده اســت. بــه هرشــکل در اولیــن 
دوره ی انتخابــات ریاســت جمهــوری، بنی صــدر بــا چهره ی طرفــداری از امــام)ره( 

و خــط امــام)ره( موفــق بــه کســب 11 میلیــون، رأی شــد.

امــام)ره( کــه او را می شــناختند در همــان مراســم تنفیــذ فرمودنــد: »براســاس قانــون 
مــن شــما را بــه عنــوان رییــس جمهــور تعییــن می کنــم و امیــدوارم کــه شــخصیت 

شــما قبــل از گرفتــن مقــام و بعــد از آن تغییــری نکنــد.«

در ایــن مقطــع بنی صــدر رییــس شــورای انقــالب شــد و از آن جــا کــه احســاس 
ــی و  ــای انقالب ــا نهاده ــازگاری ب ــای ناس ــت داد بن ــه او دس ــدرت ب ــه ق ــیدن ب رس
نیروهــای انقــالب را گذاشــت. درحقیقــت نخســتین رییــس جمهــور ایــران اولیــن 
نغمــه ی جدایــی آشــکار را در 17 شــهریور، ســر داد بــه نحــوی که در میدان شــهدا 
گزارش هــای موجــود را بــه گونــه ای وارونــه جلــوه داد و تمــام آن مشــکالت را بــه 
گــردن قــوه ی قضاییــه انداخــت. بــه واقــع می تــوان گفــت ایــن، اولیــن گام عملــی 
ــای  ــس از ســخنرانی ایشــان »شــهید بهشــتی« و آق ــود. پ ــا نظــام ب ــه ب وی در مقابل
»هاشــمی رفســنجانی« طــی اظهارنظــری، قانــون را مــالک تعییــن وظایــف هــر فــرد 

دانستند.
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در کنــار ایــن کار ایشــان در برابــر احــزاب، گروه هــا و نهادهایــی کــه وجود داشــت 
تحــت عنــوان دفتــر همــکاری رییــس جمهــور بــا مــردم یک تشــکل تأســیس کرد 
کــه در حقیقــت یــک حــزب بــه شــمار می آمــد ولــی بــا عنــوان دفتــر همــکاری. 
اعضــای ایــن حــزب عناصــری از ســازمان مجاهدیــن خلــق، مائوییســت ها، جبهه ی 
ــا انقــالب  ــی و هم ســویی ب ــاری، هم دل ــه هم ی ــچ گون ــد کــه هی ــا و ... بودن ملی ه
ــه ای  ــه گون ــدر ب ــای بنی ص ــه برنامه ه ــید ک ــی رس ــه جای ــتند. کار ب ــام نداش و نظ
هماهنــگ می شــد کــه بــرای فرمانــده ی ســپاه و یــا دریافــت گزارش هــای نهادهــا 
و جلســاتی از ایــن دســت، دفتــر هیــچ گاه وقــت نمــی داد. در حالی کــه اعضــای 
جبهــه ی ملــی، ســازمان مجاهدیــن خلــق و گروه هــای دیگــر مرتــب جلســات ســه، 
چهــار ســاعته بــا وی داشــتند. در واقــع هرچــه زمــان می گذشــت، پیونــد آقــای بنی 
صــدر بــا ســازمان مجاهدیــن خلــق، جبهــه ی ملــی، نهضــت آزادی و ... در خفــا، 

بیش تــر می شــد.

بــا آغــاز حملــه ی نظامــی حــزب بعــث عــراق بــه ایــران، ایشــان بــا همــان روش و 
تفکــری کــه داشــت از دادن هرگونــه امکانــات بــه نهادهــای انقالبــی اعــم از ســپاه، 
کمیته هــای انقــالب اســالمی و نیروهــای بســیج مردمــی، خــودداری می کــرد. در 
ــا هــدف ایجــاد هماهنگــی میــان ارتــش،  ــا وجــود آن کــه امــام)ره( ب ایــن میــان ب
ســپاه و بســیج نیروهــای مردمــی، نمایندگــی فرماندهــی کل قــوا را بــه بنی صــدر 

دادنــد، ولــی او تنهــا ســعی داشــت بــر ارتــش تکیــه کنــد.

او بــه پشــتوانه ی انتخــاب چنــد فرمانــده و بــا تصــور فرمــان بــری نیروهــای نظامــی 
ــترش  ــن زدن و گس ــعی در دام ــوا، س ــی کل ق ــی فرمانده ــی از نمایندگ و انتظام
اختــالف و نفــاق میــان ســپاه و ارتــش داشــت. در ایــن راســتا، فرمانــده ی ســپاه را 
دو مرتبــه تغییــر داد البتــه ایــن اقــدام در ظاهــر قانونــی بــود و جــزو اختیــارات وی به 

شــمار می آمــد لکــن در حقیقــت بــرای تضعیــف ســپاه بــود.

از یــک ســو امــام)ره( مســأله ی جنــگ را مســأله ی اصلــی انقــالب مطــرح می کــرد 
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تــا اذهــان جامعــه بــه مســایل فرعــی کشــانده نشــود و از دیگــر ســو بنی صــدر ســعی 
می نمــود اذهــان جامعــه را بــه اختــالف و تشــتت بینــدازد. بــا ایــن حــال هــر مقــدار 
ــداف،  ــوب اه ــام)ره( و چارچ ــط ام ــالم، خ ــد، از اس ــو می آم ــدر جل ــه بنی ص ک
رســالت و ماهیـّـت انقــالب فاصلــه می گرفــت. در ایــن رابطــه مســایلی کــه مطــرح 
می کــرد تکیــه بــه ملــی گرایــی داشــت و بــه طــرف ایــران منهــای اســالم می رفــت 
کــه ایــن مســأله در مقــاالت منتشــر شــده از او در روزنامــه ی »انقالب اســالمی« قابل 
مشــاهده اســت. در نهایــت تذکــر ائمــه ی جمعــه، روحانیــون و بیانیه هــای نهادهــا 
نیــز کارســاز نبــود و ایشــان بــا قــرار گرفتــن در یــک سراشــیبی و فاصلــه گرفتــن 
از قانــون، از ریاســت جمهــوری اســالمی ایــران بــه رهبــر یــک گروهــک، تبدیــل 
شــد. در ایــن میــان گروه هــای چــپ مائوییســتی، کمونیســتی و صهیونیســت ها در 
کنــار منافقیــن، ایشــان را یــک ظرفیــت مناســب بــرای در هــم شکســتن انقــالب و 

نظــام دیدنــد.

برداشــت منافقیــن و بنی صــدر ایــن بــود کــه امــام)ره( بنــا بــه دالیلــی قــدرت عــزل 
وی را نــدارد. دلیــل اول آن کــه نمایندگــی فرماندهــی کل قــوا را در اختیار داشــت. 
ــن مســأله را ناممکــن می ســاخت. ســوم آن کــه  ــگ ای ــن کــه شــرایط جن دوم ای
ــکا داشــت.  ــون رأی خــود ات ــه 11 میلی ــوده و ب ــی کشــور ب رییــس جمهــور قانون
ــدرت و اثرگــذاری  ــز ق چهــارم آن کــه گروه هــا و احــزاب اطــراف خــود را حای
ارزیابــی می کــرد. در کنــار همــه ی این هــا بنی صــدر از پشــتوانه ی تبلیغاتــی 

ــرد. ــره می ب ــام)ره( به ــل ام ــی در مقاب ــانه های خارج رس

باالخــره بنی صــدر بــه طــور کامــل خــط خــود را از نظــام، جــدا کــرد. اقداماتــی 
چــون عمــل بــر خــالف قانــون، فرمان بــه ضرب و شــتم مــردم، کشــاندن اختالفات 
بــه ســطح جامعــه و میــان مــردم، تشــنج آفرینــی برضــد مجلــس، قــوه ی قضاییــه، 
ــای  ــای انقــالب و دادگاه ه ــای انقــالب و ســخنرانی برضــد ســپاه، کمیته ه نهاده
ــا گروهک هــای مخالــف، معــارض و ... نمودهــای  انقــالب اســالمی، همراهــی ب
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بــارزی از ایــن مســأله اســت.

امــام اول ســال 60 طی ســخنانی فرمودنــد: »این 
ــت و  ــی اس ــون گرای ــون و قان ــال قان ــال، س س
همــه بایــد بــه قانــون پای بنــد باشــند.« در مقابــل 
بنی صــدر طــی اظهارنظــری گفــت: »مــن قانون 
را قبــول نــدارم.« امــام)ره( نیــز در واکنــش بــه 
ایــن اظهارنظــر فرمــود: »کســی کــه می گویــد 
ــون او را قبــول  ــدارم، قان ــون را قبــول ن مــن قان

ــن ســال  ــون می گــردد. همی ــر اســاس قان ــک مملکــت همــه چــی ب ــدارد. در ی ن
ــون خاضــع باشــند.  ــر قان را ســال قانون گرایــی اعــالم می کنــم. همــه بایــد در براب

ــند.«  ــون می ترس ــا از قان ــند. دیکتاتوره ــون می ترس ــا از قان دزده

ســازمان مجاهدیــن در اردیبهشــت مــاه مجــدد تهدیدهــای خــود برضــد نظــام را 
آغــاز کــرد. امــام)ره( فرمــود شــما نیــز اســلحه را بــر زمیــن گذاشــته و در چارچوب 
قانــون فعالیــت کنیــد امــا از دفتــر رییــس جمهــور مرتــب گــزارش می رســید کــه 
بنی صــدر بــه دنبــال حرکــت ضــد انقالبــی ســازمان مجاهدیــن خلــق، رفتــه رفتــه 

ــاز نظامــی می شــود. وارد ف

بنــی صــدر طــی ســخنانی در کرمانشــاه و در حضــور نیروهــای ارتــش، ســعی در 
مظلــوم نمایــی می کنــد تــا ارتــش را در مقابــل ســپاه قــرار دهــد. بــا رســیدن ایــن 
خبــر بــه امــام)ره(، ایشــان طــی نامــه ای بــه ارتــش اعــالم می کنــد کــه از ایــن پــس 
ــردم و  ــزول ک ــوا مع ــی کل ق ــود در فرمانده ــی خ ــدر را از نمایندگ ــای بنی ص آق

نام بــرده بایــد فقــط بــه حــدود وظایــف قانونــی خــود بپــردازد.

در آن مقطــع بحــث قصــاص مطــرح بــود. پــس از آن کــه الیحــه ی قصــاص کــه 
یــک اصــل قرآنــی اســت از طــرف شــورای عالــی قضایــی بــه مجلــس شــورای 

امام اول سال 60 طی  �
سخنانی فرمودند: »این سال، 

سال قانون و قانون گرایی 
است و همه باید به قانون 
پای بند باشند.« در مقابل 
بنی صدر طی اظهارنظری 

گفت: »من قانون را قبول 
ندارم.« امام)ره( نیز در 

واکنش به این اظهارنظر 
فرمود: »کسی که می گوید من 
قانون را قبول ندارم، قانون او 

را قبول ندارد.
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ــن الیحــه خــالف  ــی اعــالم کــرد کــه ای اســالمی ارجــاع داده شــد، جبهــه ی مل
اصــول انســانی اســت و مــردم را بــه تظاهــرات دعــوت کــرد. در حقیقــت پشــت 
پــرده ی ایــن ماجــرا ســازمان مجاهدیــن خلــق و ابوالحســن بنی صــدر قرار داشــتند. 
ــد  ــه شــمار می آمدن ــن تظاهــرات ب ــدگان در ای ــن کــه عمــده شــرکت کنن منافقی
ــن  ــی ای ــی تمام ــازوی نظام ــد. ب ــرده بودن ــی ک ــری نظام ــاده ی درگی ــود را آم خ

ــود. ــن ب ــازمان منافقی ــا، س جریان ه

پــس از اعــالم برکنــاری بنی صــدر از نمایندگــی فرماندهــی کل قوا و مطرح شــدن 
بحــث عــدم کفایــت سیاســی وی، توســط منافقیــن در یــک خانــه ی تیمــی پنهــان 
ــه ارتــش و مــردم دســتور مقاومــت می دهــد. حــال  ــال خــود ب ــه خی و از آن جــا ب
آن کــه در حقیقــت فرمــان بنی صــدر نــه بــه ارتــش بــود و نــه بــه مــردم، بلکــه همان 
ــای  ــا، گروهک ه ــداران آن ه ــیا و طرف ــای میلیش ــق، اعض ــن خل ــازمان مجاهدی س

حــزب دموکــرات و امثــال این هــا، مخاطــب بنــی صــدر بودنــد.

واکنش ها به این اقدام بنی صدر چه بود؟

ــا ایشــان مرتبــط بودنــد، توصیــه می کردنــد  همــان موقــع برخــی کــه تــا حــدی ب
کــه در انظــار عمومــی حاضــر شــده و در مجلــس از خــود دفــاع کنــد. امــام)ره( 
ــا ملــت  ــن گروهک هــا جــدا کــن و ب ــا حســابت را از ای ــد: »بی هــم اعــالم می کن
ــرای هدایــت بنی صــدر بســیار تــالش کــرد. حتــی زمانــی کــه  بــاش.« امــام)ره( ب
مخفــی شــده بــود، اعــالم کــرد دنیایــت را تبــاه کــردی؛ مراقــب بــاش در آخــرت، 
روســیاه نشــوی. بــرو گوشــه ای بنشــین و کتــاب بنویــس. حتــی امــام)ره( راهنمایــی 
ــن غــرور و  ــا ای ــرداز ام ــه کارهــای فکــری بپ ــرو ب ــو ب ــد کــه ت و ارشــادش می کن

ــد. ــت را نمی ده ــری درس ــازه ی تصمیم گی ــه او اج ــی ب خودخواه

زندگــی مخفــی بنی صــدر بــا منافقیــن از ایــن خانــه ی تیمــی بــه آن خانــه ی تیمــی 
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ــرح  ــالمی مط ــوری اس ــزب جمه ــار ح ــأله ی انفج ــه مس ــا آن ک ــد ت ــه می یاب ادام
می شــود البتــه این جــا مشــخص اســت کــه بنی صــدر و منافقیــن تنهــا نیســتند بلکــه 

دســت های آمریکایی هــا و انگلیســی ها در کار اســت.

در افتادن با نظام با همان عدم کفایت آغاز شد؟

ــام،  ــور در نظ ــل از حض ــدی کام ــا امی ــت و ن ــدم کفای ــد از ع ــع بع ــه؛ در واق بل
بنی صــدر در جهــت انتقــام گیــری بــه مقابلــه و رویارویــی علنــی روی مــی آورد. 
بــه هــر شــکل منافقیــن از اول انقــالب دنبــال بــه دســت گرفتــن تمــام قــدرت و- نه 
ــروزی قلمــداد  ــاز و صاحــب پی ــذا خــود را پیــش ت ــد ل تنهــا بخشــی از آن- بودن
می کردنــد. از ســویی بنــی صــدر هــم دچــار غــرور، خودخواهــی و عنانیــت بــود. 
فلــذا کامــاًل عــادی بــود کــه او هــم در ایــن کارزار وارد حیطــه ی برنامــه ی منافقیــن 
ــود.  شــود. اگــر بنی صــدر فقــط قــدرت می خواســت، رییــس شــورای انقــالب ب
رییــس جمهــور هــم بــود. فرماندهــی کل قــوا را نیــز بــه عهــده داشــت. یــک حزب 
-دفتــر همــکاری رییــس جمهــور بــا مــردم- و یــک روزنامه هــم در اختیار داشــت. 
ــود  ــارش ب ــیما در اختی ــدا و س ــون و ص ــرد تلویزی ــه اراده می ک ــز ک ــع نی ــر موق ه
لــذا هیــچ چیــزی کــم نداشــت. ولــی مقیـّـد بــه قانــون نبــود و در چارچــوب جــای، 
ــون  نمی گرفــت یعنــی یــک رییــس جمهــور قــدرت دارد کــه در چارچــوب قان
تعریــف می شــود. اگــر رییــس جمهــوری از قانــون عبــور می کنــد معلــوم اســت 
کــه غــرور و خودخواهــی دارد. رییــس جمهــور، رییــس قــوه ی قضاییــه و رییــس 
مجلــس هــر یــک، اختیاراتــی دارنــد کــه در چارچــوب قانــون مطــرح می شــوند.

چه ارتباطی بین عزل بنی صدر و انفجار ساختمان حزب جمهوری که 
طی آن رییس وقت قوه ی قضاییه، برخی از اعضای کابینه و تعدادی 
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از نمایندگان مجلس به شهادت رسیدند، وجود دارد؟

اســتناد مــا در خصــوص وجــود ایــن ارتبــاط بــر چنــد پایــه اســتوار اســت. یکــی این 
کــه شــخصیت ایشــان بــه ســازمان مجاهدیــن خلــق بــه عنــوان یــک گــروه محارب 
پیونــد خــورده بــود یعنــی از جایــگاه رییــس جمهــور جمهــوری اســالمی، تنــزل 

پیــدا کــرده و در کنــار »مســعود رجــوی« قــرار می گیــرد.

ــا خــارج از  دیگــر آن کــه در تأییــد ایــن مدعــا کــه اقدام هــای آن هــا هماهنــگ ب
مرزهــا بــود، بایــد گفــت بنی صــدر و رجــوی با یــک هواپیمــا از ایــران خــارج و در 
پــادگان نظامــی فرانســه پیــاده می شــوند. دقــت داشــته باشــید کــه پــس از ورود بــه 
فرانســه بــه این هــا پناهندگــی ویــژه ی سیاســی-نظامی داده می شــود. یعنــی جلــوی 
ــاهپور  ــه از »ش ــور ک ــه همان ط ــس فرانس ــوی پلی ــدر و رج ــت بنی ص ــل اقام مح
بختیــار« محافظــت می کنــد وظیفــه ی مراقبــت از آن هــا را نیــز بــه عهــده می گیــرد.

دلیــل بعــد آن کــه پــس از حضــور در فرانســه، شــورای مقاومــت ملــی مرکــب از 
تمــام احــزاب و گروه هایــی کــه در ایــران برضــد انقــالب بــا ســازمان مجاهدیــن 
خلــق و بنی صــدر همــکاری می کننــد، تشــکیل می شــود. شــورایی کــه عملیــات 
تــرور را در ایــران پــی ریــزی می کنــد. جالــب آن کــه نشــریات ســازمان مجاهدیــن 
خلــق نیــز جزییــات ترورهــا را تشــریح می کــرد. ترورهایــی کــه منجــر بــه شــهادت 
ــه هــر ترتیــب ابوالحســن بنی صــدر عضــو شــورای  بیــش از 17 هــزار نفــر شــد. ب
ــدر  ــوند بنی ص ــه می ش ــه وارد فرانس ــی ک ــان زمان ــت. در هم ــی اس ــت مل مقاوم
دختــرش را بــه عقــد مســعود رجــوی در مــی آورد لــذا پیونــد تبــار هــم بــه وجــود 

می آیــد.

از ســویی پــس از اســتقرار منافقیــن در عــراق، پیونــد آن هــا بــا دشــمن متجــاوز بــر 
ضــد کلیـّـت، امنیــت و منافــع ایــران، آشــکار می گــردد. در نظــر داشــته باشــید در 
دوره ای کــه بنی صــدر رییــس جمهــور ایــران بــود ارتــش عــراق بــه ایــران حملــه 
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ــبک  ــه س ــه ب ــمن -البت ــا دش ــارزه ب ــی مب ــدر مدع ــا بنی ص ــان روزه ــرد. در هم ک
ــتای  ــش در راس ــان و متحدان ــه همراه ــم ک ــا می بینی ــن در این ج ــود. لک ــود- ب خ

ــتند. ــران می ایس ــل ای ــراق، مقاب ــع ع ــت ها و مناف سیاس

پــس از مدتــی منافقیــن احســاس می کننــد کــه دیگــر ایــن کارآیــی نــدارد و بــه 
اهدافشــان رســیده اند. اهدافشــان ایــن بــود کــه در ایــران تشــنج بــه وجــود بیاورنــد 
ــدر  ــی بنی ص ــد از مدت ــانند. بع ــهادت برس ــه ش ــالب را ب ــران انق ــی از رهب و برخ
ــه در داخــل و  کارآیــی خــود را از دســت داد و در حقیقــت عنصــری شــد کــه ن
نــه در میــان ضــد انقــالب کارآیــی و جایگاهــی ندشــت. ســازمان منافقیــن بــا کنــار 

ــد. ــه می ده ــود ادام ــه راه خ ــدر ب ــتن بنی ص گذاش

پــس از آن هــم بنی صــدر نــه تنهــا حاضــر نمی شــود بــه خطــا، انحــراف و انحطاطی 
کــه در همــکاری بــا ســازمان منافقیــن مرتکــب شــده اعتراف کنــد بلکــه در توجیه 
ــا ســازمان و خــود رأی  ــالف نظــر ب ــی، مســایلی فرعــی هم چــون اخت ــن جدای ای

ــش می کشــد. ــا و ... را پی ــا در تصمیم گیری ه ــودن آن ه ب

علی رغم تمامی قانون شکنی های بنی صدر که به آن اشاره کردید، 
بعضاً شنیده می شود ضد انقالب مدعی می شوند که در خصوص بحث 

عدم کفایت سیاسی، امام)ره( این اختیار را طبق قانون نداشت و 
برخالف قانون بنی صدر را عزل نمود. ارزیابی شما از این ادعا چیست؟

بــه اعتقــاد بنــده کســانی کــه ایــن بحــث را مطــرح می کننــد قانــون را نمی شناســند. 
ــه  ــاظ این ک ــه لح ــه ی اول ب ــود را دارد. در مرحل ــاص خ ــب خ ــأله مرات ــن مس ای
امــام)ره( خــود بــه عنــوان ولــی فقیــه و فرمانــده ی کل قــوا جایگاهی قانونی داشــت 
ــه بنی صــدر داده بــود و بعــد هــم ایــن عنــوان را از ایشــان  و نمایندگــی خــود را ب

ــد. ــس می گیرن بازپ
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در مرحلــه ی بعــد طبــق قانــون، مجلــس شــورای اســالمی می توانــد رییــس جمهور 
را اســتیضاح کــرده، رأی بــه عــدم کفایــت داده و برکنــار کنــد. بنابرایــن رأی بــه 
ــه کــه  عــدم کفایــت بنی صــدر در مجلــس صــادر شــد. گذشــته از آن همان گون
بعــد از انتخــاب رییــس جمهــور و تأییــد شــواری نگهبــان، رهبــر و ولی فقیــه بایــد 
حکــم رییــس جمهــور را تنفیــذ کنــد، در رد صالحیــت هم به همین شــکل اســت. 
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