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حيات سياسی و علمی شهيد سيد محمد حسينی بهشتی؛ مشكله 
زمانه و مبانی فكری در بستر گفتمان انقالب اسالمی1

سيد محمدجواد قربی2
چکيده 

انديشه، گفتار و سيره عملی شهيد بهشتی در بس��تر گفتمان انقالب اسالمی يكی از 
موضوعاتی است كه بررسی آنها می تواند حائز اهميت باشد؛ زيرا انقالب اسالمی ارتباط 
محكمی با متفكران خويش دارد و خيلی از دستاوردهای فكری و عملی متفكران انقالب 
نيز بر اس��تمرار و تداوم گفتمان انقالب اس��المی تأثير ايجابی داشته اند و تبيين مبانی 
فكری اين انديشمندان می تواند به فهم بهتر انقالب اسالمی كمك شايانی نمايد. شهيد 
سيد محمد حسينی بهشتی يكی از متفكران بزرگ جهان اسالم محسوب می شود كه 
در حوزه عمل و انديشه بسيار پركار بوده است؛ تا جايی كه برخی از انديشه های ايشان 
در قانون اساس��ی، قوه قضاييه، آزادی های مدن��ی در جامعه ايرانی، ش��وراها و... تبلور 
يافته است. انديشه های ايشان تحت تأثير بنيان ها و مبادی فرانظری )هستی شناسی، 

1.  اين مقاله مستخرج از طرح پژوهشی با عنوان »انديشه سياسی شهيد سيد محمد حسينی بهشتی« می باشد 
كه در مركز اسناد انقالب اسالمی انجام شده است.

2. دانش آموخته كارشناسی ارشد انديشه سياسی اسالم پژوهشكده امام خمينی)ره(
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انسان شناس��ی، معرفت شناس��ی( بوده و برخی از انديشه های ايش��ان بازتاب واكنش 
ايشان به شرايط و مشكالت زمانه خويش می باشد كه برخی از آنها تجربه رژيم پهلوی، 
مادی گرايی افراطی در زندگی امروزی، رواج انديش��ه های ماركسيستی و ليبراليستی، 
ظهور و رواج مكاتب مادی در جهان معاصر و... می باشند. در نهايت بايد اذعان داشت كه 
مبنای اصلی حيات سياسی و علمی شهيد بهشتی در گفتمان انقالب اسالمی، قرآن يا 
همان اسالم ناب محمدی)ص( می باشد كه آثار اين گرايش را می توان در تمامی مواضع 
سياسی و اجتماعی، فعاليت های مدنی، تقريرات و كتب منتشرشده ايشان مشاهده كرد 
و همين پايبندی به مبانی اسالمی بوده است كه پيوند انديشه های وی با انقالب اسالمی 

را تحكيم بخشيده است. 
كليدواژه ها: ش��هيد بهش��تی، مش��كله زمانی، بنيان ه��ای فكری، انسان شناس��ی، 
هستی شناس��ی، رژيم پهلوی، مادی گرايی، حيات علمی، مكاتب مادی، انديش��ه های 

ماركسيستی و ليبراليستی. 

مقدمه
سامان و پيشرفت جهان و جوامع بشری، مديون انديش��ه انديشمندان است؛ اگرچه 
اغلب، سياستمداران در ظاهر نقش اساسی را ايفا كرده اند. شايد بهتر است بگوييم جامعه 
مطلوب بر محور انديشه انديشمندان سياسی می چرخد و سياستی كه مبتنی بر تفكر و 
انديشه دانشمندان نباشد، اگر جامعه را تخريب نكند و به انحطاط نبرد، خود مايه مسرت 
و خوشبختی اس��ت.1 از اين رو، انس��ان هاي بزرگ و به خصوص انديشمندان سياسی 
مي توانند در تغيير و تحول سرنوش��ت تاريخي جوامع و ملت ها مؤثر و سرنوشت س��از 
باشند. بسياري از آنان در سرتاسر تاريخ بشريت بر كره خاكي، توانسته اند روحيه، خلق 
و خو، عادات و س��نن و فرهنگ ملت يا جامعه  اي را دس��ت خوش تحول كنند و با ايجاد 
دگرگوني در جوامع بشري، آنها را به سوي تمدني عالي تر سوق دهند. در اين ميان، نوابغ 
و قهرمانان، پيامبران و پيشوايان ديني، مصلحان سياسي و اجتماعي و شهيدان راه حق و 
هدايت، جايگاه وااليي دارند. زيرا آنها حركت خود و جامعه را در جهت مصالح و نيازهاي 
واقعي جامعه تنظيم مي كنند و بر اس��اس حق و حقيقت سخن مي گويند.2 شهيد سيد 

1. علی اكبر عليخانی، انديش��ه سياسی در جهان اس��الم، تهران، پژوهشگاه علوم انس��انی، فرهنگ و مطالعات 
اجتماعی،1384، ج1، ص20. 

2. محمدحسين جمشيدی، زندگی سياسی سيد محمدباقر صدر با تكيه بر تأثيرگذاری بر انقالب اسالمی ايران، 
تهران، پژوهشكده امام خمينی)ره( و انقالب اسالمی،1389، ص1-2.
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محمد حسيني بهشتي از جمله شخصيت هاي كم نظير در دوران معاصر سرزمين ماست 
كه در برهه اي خاص، بيش��تر مردم با جنبه هاي ويژه اي از وجودش آشنا شدند. شهيد 
بهشتي در كوران حوادث اول انقالب، با خلق حماسه اي به يادماندني و فراموش ناشدني، 
راست قامتانه بر عقيده و انديشه خويش پاي فشرد و جاودانه تاريخ شد. دريافت واقعي 
شخصيت ايشان مستلزم شناخت و آگاهي همه جانبه از او و اهداف و آرمان  هايي است 
كه او را در جاده پرفراز و نش��يب زندگي به حركت درآورد تا ب��ه حيات مادي و معنوي 
پرثمري دست يافت.1 به همين دليل اس��ت كه در خصوص شناخت و بررسی اين عالم 

بزرگوار بيان می كنند: 
معرفي راه و رسم وارستگاني چون بهشتي در روزگار و شرايط جامعه 
و فرهنگ ما ضرورتي انكارناپذير اس��ت. امروز جوانان و دانش��جويان و 
طالب ما به الگوهايي چون بهشتي سخت محتاج اند. امروز دين شناسي 
و مطالعات اس��المي و فلس��فه و تفقه با الگوي بهش��تي بسي كارساز و 
ثمربخش است. امروز سلوك اجتماعي و سياسي بهشتي نمونه اي روشن 
و متين از سياست ورزي اسالمي پيش  روي ما مي نهد. سياستي عاري از 
جمود،  خودكامگي، ارتجاع، وادادگي و وابستگي و آكنده از هوشمندي، 
عقالنيت، اعتدال، آرمان خواه��ي، عدالت طلبي و آزادگي. اميد آن دارم 
كه همه عالقه مندان به اعتال و س��عادت ايران و همه كوشندگان در راه 
تحقق اهداف متعالي اسالم اين الگوهاي گرانقدر را بيشتر بشناسند و به 

نسل جست وجوگر امروز معرفي كنند.2
نكته بعدی اين است كه شهيد بهشتی يك انديشمند پركار بوده كه مباحث علمی وی 
از عمق و منطق استدالل بااليی برخوردار می باش��د و عالوه بر حوزه سياسی، در قلمرو 
مباحث اقتصادی، اجتماعی، عقيدتی و احكام، فقه پزشكی، هنری، تربيتی و غيره دارای 
آرا و برداشت های نوينی هستند كه بر اس��اس متون دينی استخراج شده اند و هدف از 
اين برداشت ها، كمك به برطرف نمودن سؤاالت، شبهات، دغدغه ها، نيازها و مشكالت 
جوامع انسانی بوده است و صرفاً منحصر به زمان حال نمی باشند. به عنوان مثال، در حوزه 

1. حسن اردش��يری الجيمی، رهيافت: گزيده اي از ديدگاه هاي شهيد بهش��تي، قم، مركز پژوهش هاي صدا و 
سيما، 1386، ص1. 

2. نگاهی دوباره؛ بازخوانی انديشه های اقتصادی، اجتماعی و سياسی شهيد آيت اهلل دكتر بهشتی، آيت اهلل موسوی 
اردبيلی، »پيام آيت اهلل موسوی اردبيلی به همايش نگاهی دوباره به آثار و انديشه های آيت اهلل شهيد بهشتی«، قم، 

دانشگاه مفيد،1392، ص14. 



مقاالت
54

دوره سوم   سال چهاردهم   شماره  51    بهار 96

پزشكی، مسائل مربوط به س��قط جنين همچنان در 
مباحث فقه پزشكی مطرح می باشد يا در حوزه هنری، 
موس��يقی و نوع تفريحات همواره مورد توجه فقيهان 
می باش��د. به طور اخص در قلمرو انديش��ه سياس��ی 
نيز مباحثی همچون آزادی و نس��بت آن با حكومت 
اس��المی، عدالت پايدار، حكومت مطلوب، اختيارات 
و شئون ولی فقيه، حقوق شهروندی، اقليت ها و غيره 
همچنان از داغ ترين مباحث انديشه سياسی متفكران مسلمان می باشد كه در مجموعه 
آثار شهيد بهش��تی موجود هستند و نظرات ايشان نس��بت به خيلی از هم دوره ای های 
ايشان، از طراوت و تازگی بيشتری برخوردار اس��ت و می تواند همچنان مورد استفاده 
قرار گيرد و اين تأكيد ناشی از اين مهم است كه مبانی فكری و دستگاه انديشگی ايشان 

منطبق با آموزه های اسالمی و مبانی انقالب اسالمی ايران می باشد. 
نكته بعدی در خصوص اهميت بازخوانی انديشه های شهيد بهشتی و منسوخ نشدن 
آنها، كارآمدی انديش��ه های نظام ساز1 ايش��ان می باش��د؛ به اين معنا كه، كادرسازی و 
نظام سازی های سياس��ی، حقوقی- قضايی و اجتماعی ايشان در طی دهه های گذشته 
همچنان از توانمندی الزم برای پاس��خ گويی به نيازهای جديد جامعه ايرانی برخوردار 
است. قانون اساسی، قوه قضاييه، كار تشكيالتی حزبی، نظام مندسازی نهادهای علمی 
و حوزوی، تأس��يس نهادهای دينی از جمله اقدامات عملی شهيد بهشتی می باشند كه 
منطبق با سيره و انديشه های نظری ايش��ان است و همين موضوع داللت دارد كه ميان 
كارآمدی نهادهای انقالب اسالمی با انديشه های ايش��ان ارتباط وثيقی وجود دارد. در 
عين حال بايد اذعان داشت انديشه های سياسی متفكران شيعی برخالف انديشمندان 
غربی، كمتر با موضوع كهنه و منسوخ شدن مواجه می شوند و علت اساسی اين موضوع، 
هم خوانی آرا و تقري��رات آنها با آموزه ه��ای وحيانی و كتاب اهلل اس��ت؛ و از آنجايی كه 
قرآن در بس��تر زمان كهنه نمی شود، انديش��ه های مس��تخرج از آن در صورت قرائت 
صحيح، می توانند همواره مورد توجه باشند و در حوزه نهادسازی ها، تغييرات سياسی، 
آموزش های انسانی و تربيت ش��هروندان و غيره مورد اس��تفاده قرار گيرند و تجربيات 
جديد نظری نيز بر غنای آنها بيفزايند. از آنجايی كه ش��هيد بهش��تی تأكيد زيادی بر 

1. رك: شريف لك زايی، »نهادگرايی در انديشه و عمل شهيد بهشتی«، پژوهشنامه انقالب اسالمی، س1، ش3، 
تابستان1391، ص145-167.

معرفي راه و رسم وارستگاني 
چون بهشتي در روزگار و 
شرایط جامعه و فرهنگ ما 
ضرورتي انكارناپذیر است. 
امروز جوانان و دانشجویان 
و طالب ما به الگوهایي چون 

بهشتي سخت محتاج اند
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برداشت صحيح و قرائت كاربردی از قرآن1 داشتند، ميزان فرسودگی انديشه های ايشان 
بسيار اندك بوده و با بازخوانی انديشه های ايشان می توان، جامعه مسلمانان را از وجود 
انديشه های ناب اين بزرگوار سيراب نمود. الجرم، در ادامه به بررسی بنيان های انديشه 
شهيد بهش��تی در دو حوزه حيات سياس��ی و اجتماعی و مبانی فكری ايشان خواهيم 

پرداخت. 

بنيان های اندیشه شهيد بهشتی 
بازسازي انديشه ديني يكي از مؤلفه هاي اساسي گفتمان ديني- سياسي ايران معاصر 
به شمار مي آيد كه در جهت تجديد حيات ديني و كارآمدتر كردن دين صورت پذيرفته 
است. اين بازسازي متضمن اهدافي چون تعميم انديش��ه ديني براي ايفاي نقش برتر 
سياسي و اجتماعي، همانند كردن آن با مقتضيات زمان و بهره گيري از توانمندي هاي 
دين براي مبارزه با اس��تبداد داخلي و سلطه خارجي بوده است. گس��ترش دامنه اين 
بازشناسي در ميان انديشمندان ش��يعي ايران نقطه عطفي در تحوالت فكري و عملي 
تاريخ معاصر ايران است. منظور از بازس��ازي فكر ديني، همه تالش هايي است كه براي 
كارآمدتر كردن دين و تجديد حيات آن صورت پذيرفته و آثار عميقي بر تفكر و شاكله 
روحانيت معاصر شيعه بر جاي گذاشته است. به لحاظ تاريخي دوره پس از جنگ جهاني 
دوم در ايران ش��روع يك دگرگوني كامل در دريافت مذهبي و نيز س��اخت تفكر ديني 
علماي شيعه است؛ چراكه در شرايط جديد پس از سقوط رضاشاه از يك سو جريان هاي 
چپ مبتني بر ماركسيس��م به مثابه مهم ترين جريان روش��نفكري مطرح شدند كه از 
اصلي ترين پايه هاي آن، ضديت با دين و انديشه ديني بود و از سوي ديگر، دين ستيزي 
در قالب پيراستن مفاهيم س��نتي از دين توسط برخي از روش��نفكران همچون احمد 
كسروي ترويج شد. اين چالش ها و مبارزه طلبي ها نيز واكنش هايي را در اليه هاي مذهبي 
جامعه در پي داشت. دگرگوني يادشده از لحاظ كمي و كيفي تا پيروزي انقالب اسالمي 
روند فزآينده اي يافت و تأثير جدي بر تفكر سياس��ي معاصر شيعه بر جاي گذاشت؛ هر 
چند به طور كلي جريان تفكر اسالم فقاهتي در اصل ارايه دهنده بينش سنتي بود ولي 
در عين حال، در درون خود آمادگي الزم براي نوانديشي را فراهم ساخت و در كنار آن 
انديشه گراني ظهور كردند كه با طرح ديدگاه هاي خويش و به ويژه بيان دين به زبان روز و 
بر اساس مقتضيات زمان و مكان، تحولي عمده در پذيره هاي سنتي- ديني ايجاد كردند. 

1. سيد محمد حسينی بهشتی، روش برداشت از قرآن، تهران، بقعه،1390، ص11-44. 
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اين جريان فراتر از انگيزه ه��اي اجتماعي، به 
شكل ش��گفت آوري نيز سياس��ي بوده است. 
سخنگويان عمده اين تحول را در اين دوران، 
مي توان افرادي چون آيت اهلل بروجردي)ره(، 
عالمه طباطبايي)ره(، امام خميني)ره(، استاد 
مطهري)ره(، شهيد بهشتي و غيره قلمداد كرد 
كه بيشترشان ضمن تالش براي طرح مجدد 
دين در جامعه، در آماده سازي تفكر ديني براي 
ايفاي نق��ش برتر سياس��ي- اجتماعي جدي 
بودند. كوشش هاي آنها در ميان جامعه شيعي ايران، بيشتر صرف هدف هاي مهمي چون 
آماده سازي ديني براي ايجاد يك حركت فعال بر اساس دين، مبارزه با بي ديني و تفسير 
نوين از پذيره هاي سنتي شيعه، آزادي خواهي و مبارزه با استعمار خارجي بوده است.1 
چنين رويكردی در سيره نظری و عملی شهيد بهشتی به عنوان يكی از متفكران انقالب 
اسالمی به خوبی مشاهده می شود. ايشان يكی از مؤثرترين ياران امام بود كه تالش های 
زيادی در بازسازی و احيای تفكر دينی، به ثمر نشاندن نهال انقالب و اسالم در بين مردم 
و جامعه مسلمين عهده دار بود و مبارزات خود را در عرصه سياسی و فرهنگی توسعه داده 
و به اصالح فكر و انديشه مردم، به ويژه دانش��جويان و جوانان معتقد بود. اين مسئله در 
كنار اين موضوع برجسته تر می شود كه در زندگی انسان ها زمان هايی وجود دارد كه آن را 
از ساير مرحله ها ممتاز می نمايد اما در اين ميان هستند كسانی كه تمام زندگيشان ممتاز 
و تأثيرگذار است. شهيد بهشتی از جمله شخصيت هايی است كه زندگيش استثنايی و 
ممتاز بود به گونه ای كه همواره مورد حمله ليبرال ها و منافقين بود.2 عالوه براين، بهشتی 
انديش��مندی بود كه عالوه بر مباحث نظری حوزوی و دانشگاهی، به دنبال راه چاره ای 
برای برون رفت از مشكالت بود از اين رو، انديشه های نهادی وی مترصد بهبود شرايط 
جامعه و نظام سياس��ی بود. با توجه به موضوعات فوق، برای شناخت بهتر انديشه های 
سياسی و حقوقی ايشان، در ادامه به بررسی زندگی سياسی، آثار تأليفی و مبانی فكری 

ايشان خواهيم پرداخت.

1. جالل درخشه، »بازسازی انديشه دينی و تأثير آن بر گفتمان سياسی شيعه در ايران معاصر با تأكيد بر ديدگاه 
شهيد مطهری)ره(«، فصلنامه دانش سياسی، دوره 2، ش3، پاييز 1385، ص117-119.

2. فاطمه مالكی و ديگران، مردی در هامبورگ، اصفهان، سازمان فرهنگی تفريحی شهرداری اصفهان،1392، 
ص9-11.

محيط هایی هستند كه باروری و 
نيك خواهی، خيرخواهی  رشد 
و خداخواهی انسان را آسان تر 
می كنند. ميدان ها و محيط هایی 
شيطان پرستی،  بعد  كه  هستند 
هواپرستی، خودپرستی، تبه گرایی 
و تباهی گرایی انسان را آسان تر 
می كنند. اینجاست كه اسالم انگشت 
می گذارد بر اینكه ضرورت دارد 

محيط اجتماعی اصالح بشود
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1. زندگی سياسی، اجتماعی و علمی شهيد بهشتی؛ با رویکردی بر مشکله زمانه
همان گونه كه شهيد بهشتی تأكيد دارد: 

ميان من و محيط زندگی ام رابطه های گوناگون وجود دارد. يكی از اين 
رابطه ها آگاهی و شناخت است. ما انسان ها با محيط زندگيمان انواع و 

اقسام رابطه را داريم.1
انسان موجودی اجتماعی و محصول محيط اجتماعی خود است2 و بين فرد و جامعه 
روابط متقابل وجود دارد؛ يعنی فرد در عين حال كه از جامعه تأثير می پذيرد، بر آن تأثير 
می گذارد.3 شهيد مطهری معتقد است كه بينش، امری نسبی و محصول رابطه خاص هر 
فرد با محيط طبيعی و اجتماعی اوست .4 محمدجواد باهنر در كتاب انسان و خودسازی 
بيان می كند كه »شرايط طبيعی و شرايط محيطی، اجتماعی، اقتصادی و سياسی برای 
شكل دادن به خصلت های انسان ها نقش بسيار اساسی دارد و حتی برای برداشت و نوع 
قضاوت درباره ارزش ها نقش بس��يار مهمی را ايفا می كند... محيط انسان را می سازد و 
اصول و ارزش هايی را به وجود می آورد و آنها را به شخص تلقين می كند.«5 شهيد بهشتی 
در كتاب محيط پيدايش اس��الم در خصوص ضرورت شناخت محيط و شرايط زمانی و 

مكانی يك انديشه، مكتب يا حتی شناسايی افراد تأكيد می كنند:  
حقاً شناس��ايی محيط پيدايش هر چيزی، در بهتر شناختن خود آن 
چيز خيلی اثر دارد. ممكن است ما از بعضی چيزها، شناسايی سطحی 
داشته باش��يم بدون اين كه بدانيم متعلق به كجاست و در چه شرايطی 
به وجود آمده است ولی شناس��ايی عمقی يك موجود يا پديده بستگی 
تام به شناس��ايی محيط پيدايش آن موجود و پديده دارد. حتی درباره 
شناسايی افراد، يا شناس��ايی پديده های صنعتی يا هنری يا اجتماعی، 

اين حكم تقريباً كلی است.6 
ايشان در جايی ديگر اذعان می كنند؛ 

1.سيد محمد حسينی بهشتی، شناخت از ديدگاه فطرت، تهران، بقعه،1390، ص17.
2. عبدالرحمن عالم، تاريخ فلسفه سياسی غرب، تهران، دفتر مطالعات سياسی و بين المللی وزارت امور خارجه، 
1385، ص1؛ رك: محمدحسين جمشيدی، رخ انديشه: روش شناسی شناخت انديشه های سياسی، تهران، كلبه 

معرفت، 1385، ص124-128.
3. محمدحسين فرجاد، اصول و مبانی جامعه شناسی، تهران، اساطير، 1376، ص53.
4. مرتضی مطهری، مجموعه آثار شهيد مطهري، تهران، صدرا،1377، ج2، ص227.

5. محمدجواد باهنر، انسان و خودسازی، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسالمی،1387، ص103-104.
6. سيد محمد حسينی بهشتی، محيط پيدايش اسالم، تهران، بقعه،1387، ص39. 



مقاالت
58

دوره سوم   سال چهاردهم   شماره  51    بهار 96

آيا واقعاً همه محيط ها برای ش��كوفايی و باروری انسان يكسان است؟ 
نه! محيط هايی هستند كه باروری و رش��د نيك خواهی، خيرخواهی و 
خداخواهی انسان را آسان تر می كنند. ميدان ها و محيط هايی هستند كه 
بعد شيطان پرستی، هواپرستی، خودپرستی، تبه گرايی و تباهی گرايی 
انسان را آسان تر می كنند. اينجاست كه اسالم انگشت می گذارد بر اينكه 

ضرورت دارد محيط اجتماعی اصالح بشود.1 
الجرم بررس��ی ش��رايط محيط��ی و زندگ��ی سياس��ی و اجتماعی ايش��ان در فهم 

انديشه هايشان تأثيرگذار خواهد بود. 
سيد محمد حسينی بهش��تی در س��ال 1307 در يكی از خانواده های اصيل روحانی 
اصفهان به دنيا آمد.2 دوران كودكی ايش��ان همراه با تحوالت سياس��ی اجتماعی آغاز 
سلطنت غاصبانه رضاخان سپری ش��د و دوران تحصيالت ابتدايی و متوسطه ايشان با 
موجی از گرايش های فكری گوناگون ك��ه در آن روزگار جامعه ايران را در برگرفته بود، 
همزمان می باشد. هنگامی كه شهيد بهشتی دوره مقدمات و سطح علوم اسالمی را در 
حوزه علميه اصفهان می گذراند، چه در درون حوزه و چه در ميان مردم به تجربه تحوالت 
سياس��ی اجتماعی می پرداخت و با مطالعه مكتب های گوناگون وارداتی كه آن روزها 
بازارش��ان داغ بود، داده های فكری آن مكتب ها را با توجه به آگاهی های عميقی كه از 
همان دوره به دليل استعداد سرشار و عالقه و پشتكار فراوان به مطالعه و تحقيق نسبت 
به علوم اسالمی داشت محك می زد.3 ايشان از همان دوران كودكی و نوجوانی، به جای 
پرداختن به بازی و تفريح، به يادگيری قرآن و معارف می پرداختند.4 از سن چهار سالگی 
شروع به تحصيل علم در مكتب خانه نمود و بعد از آن وارد مدرسه ثروت شد.5 ايشان در 
سال 1321 وارد مدرسه صدر شد و پس از تحصيل ادبيات عرب، منطق، كالم و سطوح 
فقه و اصول، در س��ال 1325 راهی قم شد و به مدرس��ه حجتيه رفت. در قم خارج فقه 

1. سيد محمد حسينی بهشتی و ديگران، آزادی، هرج و مرج و زورمداری، تهران، بقعه، 1386، ص54. 
2. سيد محمد حسينی بهشتی، زندگی نامه و خدمات فرهنگی مرحوم شهيد آيت اهلل دكتر سيد محمد حسينی 

بهشتی، »زندگی نامه آيت اهلل بهشتی«، تهران، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، 1394، ص15-16. 
3. مسيح مهاجری، جاودانه تاريخ: آش��نايی با افكار و انديشه های شهيد مظلوم آيت اهلل بهشتی، تهران، روزنامه 

جمهوری اسالمی ايران،1390، ج8، ص41. 
4. رك: علی عليزاده، ديدار با ابرار، تهران، سازمان تبليغات اسالمی، 1374، ص31-32.

5. در خصوص دوران نوجوانی شهيد بهشتی رك: غالمعلی رجايی، سيره ش��هيد دكتر بهشتی، تهران، شاهد، 
1380؛ امامعلی شعبانی، تاريخ شفاهی زندگانی و مبارزات آيت اهلل شهيد دكتر بهشتی، تهران، مركز اسناد انقالب 
اسالمی،1387؛ ناصر طاهرنيا، شهيد بهشتی، تهران، شركت افست سهامی عام،1380؛ و افسانه وفا، زندگی سيد 

محمد حسينی بهشتی، تهران، روايت فتح، 1385.
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و اصول را نزد س��يد محمد محقق داماد و آيت اهلل خمينی 
فرا گرفت و در درس آيت اهلل بروجردی، س��يد محمدتقی 
خوانس��اری و حجت كوه كمری نيز حاضر می شد. بخشی 
از كفاي��ه را نزد مرتضی حائری ي��زدی و بخش ديگر آن را 
به همراه مكاسب نزد داماد خواند. درس منظومه منطق و 
كالم كه در اصفهان نيمه كاره مانده بود به دليل كم بودن 
استاد فلس��فه در قم ادامه نيافت و بيش��تر به فقه و اصول 
می پرداخت. در كنار تحصيلش در ق��م، همانند اصفهان، 
تدريس نيز می كرد و مخ��ارج زندگيش را از اين راه تأمين 
می كرد. در سال 1327 ديپلم ادبی را با شركت در امتحان 

متفرقه اخذ كرد و به دانش��كده علوم معقول و منقول )دانشكده الهيات و علوم اسالمی 
كنونی( دانشگاه تهران وارد ش��د. مدرك كارشناسی رش��ته معقول )فلسفه و حكمت 
اسالمی( را در سال 1330 از دانشگاه تهران دريافت كرد. عنوان پايان نامه او »بساطت يا 
تركب جسم« بود كه آن را زير نظر محمود شهابی با درجه عالی به پايان رساند. بهشتی 
پس از گرفتن ليسانس تصميم داشت برای مطالعه فلسفه غرب با بورس تحصيلی ای كه 
در آن پذيرفته شده بود به خارج از كشور سفر كند. در آن زمان او در كالس های فلسفه 
در بحث هايی كه می شد اشكال می گرفت، با اس��تاد جدل می كرد و استاد نيز به همان 
شيوه پاسخش را می داد و گاه حتی س��ؤال و جواب ها به داد و فرياد كشيده می شد. به 
همين دليل از فلسفه اسالمی نااميد شده بود. در همان دوره محمدحسين طباطبايی از 
تبريز به قم می آيد. بهشتی به اين استاد جديد هم اميدی نداشت و فقط به خاطر اصرار 
دوس��تش مرتضی مطهری، در يك جلس��ه از كالس های وی حاضر شد. بعد از كالس 
اش��كالی كه به درس وی داش��ت به او گفت. طباطبايی با دقت به حرف او گوش كرد و 
با او با آرامش و بدون تعص��ب و تندی بحث كرد. اين برخورد طباطبايی روی بهش��تی 
تأثير عميقی گذاشت، به  طوری كه او از تحصيل در خارج از كشور منصرف شد و به قم 
بازگشت. در درس های اسفار مالصدرا و شفای ابن سينا و نيز جلسات بحث كتاب اصول 
فلسفه و روش رئاليس��م نزد طباطبايی حضور می يافت. در اين دوره بخشی از وقتش را 
به تدريس درس زبان انگليس��ی در دبيرس��تان های قم اختصاص می داد، از جمله آنها 
دبيرستان حكيم  نظامی بود. در 1333 نيز دبيرستان دين و دانش را در قم تأسيس كرد. 
در سال 1335 دوره دكتری خود را در رشته فلسفه آغاز كرد. اما با توجه به فعاليت در 

از اولين مؤلفه های محيطی 
تأثيرگذار بر اندیشه شهيد 
بهشتی، شرایط حاكم بر 
جامعه ایرانی می باشد 
و عملكرد منفی رژیم 
تا  پهلوی سبب گشت 
ایشان به شدت مترصد 
تحصيل یك نظام سياسی 
مطلوب باشند كه منبعث 
از آموزه های اسالمی باشد 
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قم و مبارزات و سفر به آلمان نتوانست به موقع دوره را به پايان برساند و سرانجام در سال 
1353 از پايان نامه دكتری خود تحت عنوان »مسائل مابعدالطبيعه در قرآن« دفاع كرد. 
در س��ال 1339 به  همراه علی مشكينی، عبدالرحيم ربانی ش��يرازی و سيد محمدرضا 
گلپايگانی و مدرسين ديگر درصدد برآمدند تا به حوزه علميه قم سازماندهی بيشتری 
بدهند. اين تالش به تهيه طرح و برنامه ای هفده ساله برای تحصيل علوم اسالمی انجاميد 

و اين طرح اساس تشكيل مدارسی چون مدرسه حقانی شد.1
البته پرداختن به مباحث علمی، روح تشنه وی را س��يراب نمی كرد و به فعاليت های 
مدنی و سياسی هم رغبت زيادی داشت. در جريان نهضت ملی شدن نفت به كنش گری 
پرداخت و شكس��ت نهضت ملی ش��دن نفت به تجربه عميقی برای وی تبديل گشت2 
و می توان از اولين داليل اهميت داش��تن تشكل و نظام تش��كيالتی در انديشه شهيد 
بهشتی را واكاوی زمينه ها و علل شكست نهضت نفت توسط ايشان دانست. زيرا ايشان 
بعد از مشاهده شكست نهضت، به فكر تربيت نيروی مستعد برای اهداف ملی پرداخت 
و دبيرستان دين و دانش نيز ثمره چنين تفكری می باشد. ايشان در خصوص كنشگری 

سياسی خود در جريان اين نهضت و اوضاع زمانه خويش چنين بيان می دارد:
در س��ال 1329 و 1330 كه تهران بودم، مقارن بود ب��ا اوج مبارزات 
سياسي- اجتماعي نهضت ملي نفت به رهبري مرحوم آيت اهلل كاشاني و 
مرحوم دكتر مصدق. من به عنوان يك جوان معمم مشتاق در تظاهرات 
و اجتماعات و ميتينگ ها ش��ركت مي كردم. در سال 1331 در جريان 
30 تير به اصفهان رفته بودم و در اعتصابات 26 تا 30 تير شركت داشتم 
و شايد اولين يا دومين سخنراني اعتصاب كه در ساختمان تلگراف خانه 
بود را به عهده من گذاشتند. يادم هس��ت كه كار ملت ايران را در رابطه 
با نفت و اس��تعمار انگليس با كار ملت مصر و جمال عبدالناصر و مسئله 
كانال سوئز و انگليس و فرانسه و اينها، مقايس��ه مي كردم. در آن موقع 
موضوع سخنراني اخطاري بود به قوام السلطنه و شاه و اين كه ملت ايران 
نمي تواند ببيند نهضت ملي شان مطامع استعمارگران باشد. به هر حال 
بعد از كودتاي 28مرداد در يك جمع بندي به اين نتيجه رسيديم كه در 

1. محمدرضا سرابندی، سخنرانی ها و مصاحبه های آيت اهلل شهيد دكتر سيد محمد حسينی بهشتی، تهران، مركز 
اسناد انقالب اسالمی، 1386، ج1، ص26-21؛ و حسين رودسری، الگوی حضور؛ نگاهی به سيره شهيد بهشتی در 

عرصه تعليم و تربيت، تهران، مدرسه، 1393، ص31-40. 
2. رك: مسيح مهاجری، »شهيد بهشتی، ركن بزرگ انقالب«، جمهوری اسالمی ايران، 1373، ص12. 
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آن نهضت، ما كادرهاي ساخته شده كم داشتيم، باز اين مسئله مفصل 
اس��ت. بنابراين تصميم گرفتيم كه يك حركت فرهنگي ايجاد كنيم و 
در زير پوشش آن كادر بسازيم؛ و تصميم گرفتيم كه اين حركت اصيل 

اسالمي و پيشرفته باشد و زمينه اي براي ساخت جوان ها گردد.1
از اين رو، تجربه جدی فعاليت در راستای نهضت ملی شدن نفت، بسترهای اين مهم 
را فراهم آورد كه بهشتی به يك انديش��مند نهادگرا تبديل شود. داود فيرحی در كتاب 
فقه و سياست در ايران معاصر2 در اين خصوص بيان می كنند كه بهشتی يك عمل گرای 
نظريه پرداز و يك نظريه پرداز عمل گراست. در واقع شخصيت های تأثيرگذار اين دوره 
چند نفر بودند، مثل امام موسی صدر يا شهيد  بهش��تی كه در ميان مرز عمل و نظر كار 
می كردند.3 در كتاب توسعه و تضاد نيز هم از ايشان به عنوان سازمان دهنده ای قدرتمند 
ياد شده است.4 البته تمامی وجوه انديشه ايش��ان نهادگرا نبود اما بخش مهمی از آرا و 
بيانات ايشان به گونه ای بود كه می توان ايشان را انديش��مندی نهادگرا در نظر گرفت. 
كادرس��ازی ها، تربيت نيروهای مؤمن و انقالبی، فعاليت در حزب جمهوری اس��المی 
ايران، تأسيس مدارس و... نمونه هايی از مصاديق اين موضوع می باشند كه جرقه اهميت 

كادرسازی های فوق، در جريان ملی شدن نفت بود. 
در س��ال هاي 1335 تا 1338 وارد فضاي فرهنگي اجتماعي و مبارزات سياسي شد. 
كاري كه طليعه آن در سال 1339 با تأسيس كانون اسالمي دانش آموزان و فرهنگيان 
قم آغاز ش��د و همراه با دكتر محمد مفت��ح و گروهي ديگر از همفكران به س��خنراني و 
تشكيل جلسات تبليغي و ديني مي پرداخت. اين فعاليت ها سال هاي طوالني سرلوحه 
كار وي بود و بعد با تأليف و تحقيق در معارف و علوم ديني گسترش يافت. دقت در حيات 
و ش��رايط فعاليت فكري و فرهنگي دكتر بهشتي بيانگر اين اس��ت كه وي عالمي نوگرا 
و نوانديش بود؛ به گونه ای كه تفاوت منش و مش��اغل و كيفيت دانسته هايش نيز مؤيد 
همين امر است. او متعلق به همان نسل متعهد و نگراني از روحانيون بود كه در نهايت به 
اصالح ساختارهاي اجتماعي و سياسي از طريق انقالب اسالمي پرداختند و راه كار علمي 
خويش را نيز در گسترش كار فرهنگي متمركز كردند. بهشتي عالي ترين دوره هاي علوم 
س��نتي در حوزه ها را خوانده و به واقع مجتهدي عالي رتبه بود. اما از همان ايام، سوداي 

1. سيد فريد قاسمی، يادنامه شهيد مظلوم آيت اهلل دكتر سيد محمد حسينی بهشتی، قم، حر، 1361، ص20.
2. داود فيرحی، فقه و سياست در ايران معاصر، تهران، نی، 1393، ج2، فصل هشتم.

3. داود فيرحی، »بهشتی دنبال تعادل در جمهوری اسالمی بود«، شرق، 1394/4/7، ص9.
4. فرامرز رفيع پور، توسعه و تضاد، تهران، شركت سهامی انتشار، 1377، ص122.
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نوگرايي و درك مس��ائل زمان و مقتضيات جديد داش��ت؛ به همين دليل رغبتي تام به 
تحصيل در دانشگاه و آموختن زبان هاي فرنگي نشان داد. در سال 1342، شوراي فقهي 
و سياسي جمعيت هاي مؤتلفه اسالمي را همراه با استاد مطهري و حجت االسالم انواري و 
مواليي تشكيل داد و مدرسه علميه حقاني را به صورت جديد سامان دادند. در سال هاي 
1343 و بعداً در سال هاي 1349 و 1350، همراه با دكتر محمدجواد باهنر و دكتر علي 
گلزاده غفوري و س��يدرضا برقعي، كتب تعليمات ديني مدارس راهنمايي و متوسطه را 

تدوين و تهيه كرد.1
تاس��يس كانون دانش آموزان قم با كمك دكتر مفتح تشكيل هسته تحقيقاتی جهت 
پژوهش درباره حكومت اسالمی و تنظيم مقاالتی چون »روحانيت در اسالم و در ميان 
مسلمين« مقدمه ای بود كه شهيد بهشتی برای جنبش عظيم سال 42 به رهبری امام 
خمينی)ره( فراهم آورد. فشار ساواك در سال 1342 منجر به هجرت ناخواسته ايشان 
از قم به تهران شد. اينجا بود كه با توصيه امام خمينی)ره( به عضويت شورای روحانيت 
و فقاهت هيئت های مؤتلفه اس��المی درآمد و هنوز مدتی از اقامتش در تهران نگذشته 
بود كه از سوی حكومت نيز به طور موقت بركنار ش��د و نتوانست به فعاليت در آموزش 
و پرورش ادامه دهد. تدبير آيت اهلل بروجردی برای تأس��يس مسجد هامبورگ و تأكيد 
ايش��ان بر ضرورت فعاليت روحانيون صالح در خارج از مرزهای ايران باعث شده بود تا 
مراجع تقليد وقت بر اهميت اين موضوع واقف باش��ند. در آغاز سال 1344، بهشتی با 
توصيه مراجع تقليد به آلمان رفت تا امام جماعت مس��جد هامبورگ ش��ود.2 در همان 
جا بود كه با تأس��يس مركز اسالمی هامبورگ و ارس��ال و تنظيم گزارش هايی از مركز 
برای مبارزان داخل كشور، مرزهای قيام امام خمينی)ره( را تا مركز اروپا گسترش داد. 
از س��وی ديگر، با تأليف كتاب ها و مقاالت اس��المی به زبان های اروپايی موج جديدی 
از عالقه مندی به اسالم را در اروپا باعث شد. حضور دانش��جويان انقالبی در اروپای آن 
روزگار، مركزی برون مرزی برای پيش��برد اهداف انقالب به وج��ود آورده بود. ايرانيان 
مس��لمانی كه روزگاری در س��ودای آموزش علوم و فنون، به مغرب زمين س��فر كرده 
بودند، در ناخودآگاه جمعی شان به اين نتيجه رس��يده بودند كه امروز اولويتی فراتر از 
كس��ب معارف تجربی و علوم دقيقه دارند. آنها مهيای انقالب بزرگی می شدند كه قرار 
بود مرزهاي��ش، دروازه تمدن بزرگ ايران��ی را درنوردد و به بافت سياس��ی- اجتماعی 

1. مرضيه س��ليمانی، »مردی مقتدر: طرحی از زندگی آيت اهلل دكتر س��يد محمد حسينی بهشتی«، خردنامه 
همشهری، ش55، 1384/4/7، ص2.

2. در اين زمينه رك: محمدرضا سرابندي، »بهشتي در هامبورگ«، زمانه، ش24، شهريور1383، ص79-82. 
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جهانی عرضه شود كه هيچ راه ديگری جز 
كاپيتاليسم و سوسياليسم پيش روی خود 
نمی ديد. مركز اسالمی هامبورگ پايگاهی 
برای تبديل اين حس ناخودآگاه به اعتماد 
به نفس عمومی بود. با آمدن شهيد بهشتی، 
دانش��جويان اروپايی دريافتند كه گفتمان 
انقالب اسالمی، بنيادهای فكری خود را نه 
از سرمايه داران و جمع گرايان، كه از آيين 
ارجمندی برمی گيرد كه آزادی و برابری را 
در سايه رستگاری بش��ری تبيين و توصيه 

می كند. حاال ديگر برساختن ايدئولوژی اسالمی، نيازی به تقليد از آموزه های ماركس و 
جان استوارت ميل نداشت. در تابستان 1348 نيز بهشتی به عراق رفت تا ضمن تجديد 
بيعت با امام كه آن روزها در نجف به سر می برد، با بزرگانی چون آيت اهلل سيد محمدباقر 
صدر و آيت اهلل العظمی حكيم ديدار و گفت و گو كند. درك نقش و اهميت فعاليت های 
صدر در سوريه، لبنان و تركيه باعث شد بهش��تی به اين كشورها سفر كند و به تحكيم 
جايگاهی بپردازد كه روحانی بلندآوازه ش��يعه در آن س��رزمين ها برای اسالم و تشيع 

فراهم آورده بود.1
شهيد بهشتی در مدت اقامت در آلمان ارتباط خود را با عناصر مذهبی و مبارز داخل 
كشور حفظ كرد و گزارش و فعاليت های خود در مسجد هامبورگ را برای مراجع تقليد 
ارسال می داشت. گزارش های ساواك حكايت از نامه نگاری های متعدد در مورد فعاليت 
و نحوه اقدامات شهيد بهشتی در ش��هر هامبورگ برای دوس��تان و بستگانش و حتی 
روحانيونی از جمله محمدتقی فلس��فی، محمدتقی مصباح ي��زدی، عبدالكريم ميری، 
ميرمحمدباقر مدرسی و س��يد صدرالدين جزايری دارد كه در آن همچنين اشاراتی به 
وضع دانشجويان ايرانی و مسلمان در هامبورگ نموده است. بر همين اساس، نامه های 
ارسالی شهيد بهشتی به ايران توسط ساواك كنترل می شد و بدين ترتيب فعاليت های 
ايشان تحت نظر قرار می گرفت. البته دكتر بهش��تی بدون هراس از اين گونه نظارت ها 
مبارزات خود را در راستای اقدامات فرهنگی همچنان دنبال می كرد. از جمله آن مرحوم 

1. هدی ملكی، بازخوانش يك شخصيت ماندگار؛ نگاهی به زندگی س��يد محمد حسينی بهشتی، تهران، پيام 
آزادی، 1387، ج1، ص16-17. 

بهره مندی شهيد بهشتی از متون غربی 
و آثار بزرگان اندیشه جهان به معنای 
اقتباس گرایی و تأثيرپذیری عميق از آنها 
نيست. بلكه ایشان برای شناخت مكاتب 
و اندیشه های رایج جهان و پاسخ به 
نيازهای بشر امروزی، به سمت و سوی 
مطالعه و استفاده از آثار متفكران غربی 
سوق یافتند و با حفظ استقالل رأی و 
اندیشه كه منبعث از منابع اصيل اسالمی 
و داشته های علمی ایشان بود، به نقد و 

اصالح آنها نيز می پرداختند
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در يك انجمن علمی و ادبی كه دسته ای از فارغ التحصيالن ايرانی در هامبورگ تشكيل 
دادند يك بحث علمی درباره رابطه علم و دين اس��الم ايراد كرد كه در شنوندگان تأثير 
بسياری داشت. تمام اين فعاليت ها و س��خنرانی ها داليلی بود كه دستگاه امنيتی رژيم 
پهلوی پس از بازگشت آيت اهلل بهشتی به ايران مانع خروج ايشان به آلمان شود. شهيد 
آيت اهلل دكتر بهشتی پس از بازگشت به ايران، مبارزه عليه رژيم پهلوی را در شكل های 

گوناگون تا پيروزی انقالب اسالمی ادامه داد.1
ايشان از اصلی ترين عناصر روحانيت مبارز بود كه در سازماندهی تظاهرات و راهپيمايی 
ميليونی در سال 56 و 57 مهم ترين نقش را داش��ت. در آبان 1357 شهيد بهشتی بعد 
از هجرت امام از عراق به فرانسه، سفری به پاريس كرد و به زيارت امام نائل شد و هسته 
اصلی شورای انقالب اس��المی كه شهيد بهشتی و ش��هيد مطهری اولين و اصلی ترين 
عناصر آن بودند در همان سفر تشكيل شد. بازگشت ايش��ان از پاريس با محرم خونين 
1357 قرين بود و در روزهای تاسوعا و عاشورای همين محرم بود كه او با سخنرانی های 
بس��يار مهم خود در خيابان و ميدان آزادی و اعالم خلع شاه از سلطنت، فصل جديدی 
در مبارزات عليه دربار منحوس پهلوی گش��ود. پس از رخ نمودن همين تحول بود كه 
شاه مزدور تصميم به فرار گرفت و سرانجام مبارزات مردم با رهبری امام خمينی)ره( در 
22بهمن 1357 به پيروزی رسيد. الزم به ذكر است كه شهيد بهشتی در فاصله سال های 
49 تا 57 سه بار توسط ساواك دس��تگير و به زندان افكنده شد كه آخرين آن روزهای 

دهه اول محرم 57 بود.2 
بعد از پيروزی انقالب و تشكيل ش��ورای انقالب، شهيد بهش��تی يكی از مؤثرترين و 
فعال ترين و با اس��تقامت ترين افراد ش��ورای انقالب بودند و نيز ب��ا رأی مردم تهران به 
مجلس خبرگان راه يافت و همچنين از س��وی امام خمينی)ره( به رياست ديوان عالی 
كشور برگزيده شد. ش��هيد بهش��تی همچنين با تعدادی از افراد مؤمن و معتقد، حزب 
جمهوری اس��المی ايران را تأسيس نمودند و ايش��ان را به دبيركل حزب برگزيدند و تا 
لحظه شهادت در اين سمت بودند.3 در عين حال، تحوالت سياسی و اجتماعی ايران در 
كنار مقتضيات جهانی نظير مكاتب ماركسيستی، دگرديسی در سبك زندگی ملت ها، 
روی آوردن به نحله های فكری نيهليستی و... بر انديشه سياسی ايشان تأثير گذاشتند 

كه در ادامه به بررسی اين رخدادها و جريان های تأثيرگذار می پردازيم. 

1. محمدرضا سرابندي، »بهشتي در هامبورگ«، همان، ص80-82.
2. مسيح مهاجری، جاودانه تاريخ، همان، ص53-54.

3. سيد فريد قاسمی، همان، ص28.
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الف. تجربه رژيم پهلوی و نظام سياسی غير اسالمی 
از اولين مؤلفه های محيطی تأثيرگذار بر انديشه بهشتی، شرايط حاكم بر جامعه ايرانی 
می باشد و عملكرد منفی رژيم پهلوی سبب گش��ت تا ايشان به شدت مترصد تحصيل 
يك نظام سياسی مطلوب باشند كه منبعث از آموزه های اسالمی باشد و در آن هيچ گونه 
نشانه ای از سلب آزادی، استبداد، نفی دين، ظلم و تعدی عليه حقوق انسانی شهروندان، 
قالبی بودن، تك حزبی بودن، فساد و... نباش��د. به همين منظور، مواجهه ايشان با رژيم 
پهلوی تأثير عميقی بر نحوه نگرش ايش��ان بر نوع نظام سياسی گذاشت به گونه ای كه 
موجب شد ايشان به فكر طراحی الگوی مطلوب حكومت اسالمی بيفتد. شهيد بهشتی 
در خصوص پرداختن به موضوع حكومت اسالمی و نظام سياسی اسالمی می فرمايند: 

ما همواره به مسئله سامان دادن به انديشه حكومت اسالمی و مشخص 
كردن نظام اسالمی عالقه مند بوديم و اين را به صورت يك كار تحقيقاتی 
آغاز كرديم. اين كارهای مختلف بود كه ب��ه حكومت گران آمد و من را 
ناچار كردند به تهران بيايم. كه در ته��ران نيز آن همكاری را با قم ادامه 
می داديم. بعد از چند ماه، فش��ار دستگاه كم ش��د. باز گاهی آمد و شد 
می كرديم، هم برای مدرسه حقانی و هم برای همين جلسات حكومت 
در اسالم كه البته بعدها س��اواك اينها را گرفت و دوستان ما را تار و مار 

كرد.1
هر حركت اجتماعی كه به منظور اصالح جامعه ش��كل گيرد دو هدف عمده را دنبال 
می كند: نخس��ت، رفع موانع و تخريب س��اختارهای نابهنجار؛ و دوم، ايجاد زيربناها و 
س��اختارهای جديد. آن تخريب و اين ايج��اد بر مبنای مالك ه��ا و معيارهايی صورت 
می پذيرد كه بر اس��اس آنها حركت از وض��ع موجود به وضع مطلوب ش��كل می گيرد. 
انقالب اسالمی ايران نيز، كه پس از به بن بست كشاندن حركت های اصالح طلبانه توسط 
پهلوی ها با هدف رفع موانع اصالح و برپايی جامعه ای كه زمينه ساز رشد و تعالی انسان ها 
باشد صورت گرفت، دو هدف اساسی داشت: يكی محو پايه های ظلم، ستم، بی عدالتی، 
اختناق و سركوب؛ و ديگری تصحيح و تشكيل نهادها و ساختارهای جامعه ای متفاوت. از 
همين رو، پاسداری از آزادي های فردی و اجتماعی در برابر توسعه طلبی گروه های فشار 
و سلطه طلبی حكومت، از جمله مهم ترين دغدغه های فكری و عملی رهبران و فعاالن 

1. سيد محمد حسينی بهشتی، او به تنهايی يك امت بود! راس��ت قامتان جاودانه تاريخ اسالم، »و به اوست كه 
سوگند می خورم سازش نمی كنم«، تهران، واحد فرهنگی بنياد شهيد، 1361، ص61. 
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انقالب و به خصوص شهيد بهشتی بود.1
با اين اوصاف، شهيد بهشتی طی سال های اوليه تحصيل 
در ق��م و اواخر دهه 1320 شمس��ی يك��ی از دغدغه های 
اصلی اش را وضعيت جامعه سياس��ی پيرامونش تشخيص 
دادند كه نمونه ها در زندگی ايشان زياد است. در اوايل دهه 
1330 يك كارگروه در قم در حوزه علميه با شركت جمعی از فضال  برای مطالعه ماهيت 
حكومت اسال می تشكيل دادند. بعدها به دال يل حساسيت سازمان امنيت وقت، كار اين 
گروه متوقف می شود و در برخی از يورش هايی كه به خانه های اعضا می شد فيش های 
اين كار هم ضبط  شد. ولی شهيد بهشتی برخی از مباحث آن را در نشريه مكتب تشيع 
با عنوان »حكومت در اس��ال م« به چاپ رساند. بعد از آن ش��هيد بهشتی باز هم در باب 
حكومت اس��ال می به تعمق می پردازد و باألخره می انجامد به تشكيل حزب جمهوری 
اسال می و به شكل بارزتر در قانون اساسی آمده است. بنابراين شهيد بهشتی نزديك به 
سه دهه، دغدغه ماهيت حكومت را داشته و روی آن كار جدی نظری و عملی هم انجام 
داده و اينطور نبوده كه بر اثر وقوع انقال ب اين موضوع به فكرش خطور كرده باشد.2 ايشان 
در سال 1338 مسائل حكومت در اسالم را به بحث می كش��اند و با ديگر سيستم های 
حكومتی جهان مقايسه می كند و با بيانی رسا و شيوا در سال های خفقان و ديكتاتوری 

شاهنشاهی، مسائل حكومتی را در مكتب اسالم بررسی می نمايند.3 
ب. هجرت به آلمان و آشنايی با انديشمندان و افكار گوناگون

ش��هيد بهش��تی بنابر ضرورت و با اصرار مراجع تقليد به هامبورگ س��فر نمود تا در 
مسجدی كه توس��ط مرحوم آيت اهلل بروجردی بنيان گذارده ش��ده بود و محل تجمع 
مسلمانان هامبورگ بود، به فعاليت و هدايت و ارشاد پردازد. البته انگيزه اصلی هجرت 
شهيد بهش��تی به خارج از كشور همان احس��اس نيازی بود كه مسلمانان هامبورگ به 
وجود يك روحانی مبلغ و محقق داشتند. شهيد بهش��تی در آن ديار احساس می كرد 
كه جوانان مسلمان نياز شديدی به يك تشكيالت اسالمی دارند و در برابر سازمان های 
الحادی كه به اغوای دانشجويان می پرداختند، وجود چنين سازمان و تشكيالتی بيشتر 
ضروری می نمود. با اين بينش، اتحاديه انجمن های اسالمی دانشجويان در اروپا توسط 

1. سيد محمد حسينی بهشتی و ديگران، آزادی، هرج و مرج و زورمداری، همان،1390، ص7. 
2. عليرضا بهشتی، »مبانی عقالنی مشروعيت حكومت«، اعتماد ملی، 1387/4/24.

3. سيد محمد حسينی بهشتی، حكومت در اسالم، قم، معراج، 1338، ص3.

شهيد بهشتی معتقد است 
كه طغيان تمایالت و 
انگيزه های مادی موجب 
تباهی و سقوط تمدن و 
جامعه انسانی خواهد شد 
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شهيد بهشتی بنيان نهاده شد و فعاليت های اسالمی سامان گرفت.1 شهيد بهشتی با ايراد 
سخنرانی، سازماندهی، سمينارهای اسالمی، تهيه جزوات، رهنمودهای تشكيالتی و در 
مواردی كمك مالی از مسجد هامبورگ، دانشجويان مسلمان ايرانی را ارشاد می نمود. 
عالوه بر فعاليت های فوق، »مركز اسالمی هامبورگ« با رهنمودهای آن عالم متفكر راه 
هدايت و راهنمايی مسلمانان ايرانی را طی می نمود. همين مركز بود كه بارها از جانب 
ش��اه برای ديدار از آن تالش و تقاضا به عمل آمد، ولی هر بار شهيد بهشتی مانع اينكار 
می شد تا اينكه سرانجام ش��اه به كمك پليس آلمان به مركز اسالمی هامبورگ رفت تا 
بدين ترتيب عالوه بر تظاهر به اسالم، شهيد بهشتی را نيز لكه دار نمايد، لكن وقتی به آنجا 
رفت متوجه شد شهيد بهشتی قبل از آمدن او به شهری ديگر رفته تا بدين وسيله نقشه او 
را نقش بر آب نمايد. شهيد بهشتی بيش از پنج سال در آلمان به سر برد و در سال 1349 
به ايران آمد.2 از جمله اقدامات شهيد بهشتی در آلمان می توان به موارد زير اشاره كرد: 
•  تدوين پيش نويس اساس��نامه اتحاديه انجمن های اسالمی دانشجويان اروپا )گروه 

فارسی زبانان(؛
•  دادن هويت مستقل به انجمن اسالمی دانشجويان فارسی زبان؛

•  مناظره با س��ران كليس��ا: ايش��ان مناظره مهمی با اس��قف اعظم اتريش در حضور 
دانشجويان دانشگاه وين داشت كه با استدالل قوی آن را به نفع اسالم تمام كرد؛

•  راه اندازی نشريه مكتب مبارز و قدس به سفارش ايشان و توسط اعضای ايرانی اتحاديه 
در مقابل هفته نامه اعضای حزب توده ايران در اروپا. نشريه مكتب مبارز موجب انسجام 

دانشجويان مسلمان ايرانی در برابر گروه های غير مذهبی شد؛
•  دور نگه داشتن اتحاديه انجمن های اسالمی در آلمان از آسيب ساواك؛

•  تأليف كتاب نماز چيست و چاپ آن در آلمان و ايران؛
•  مناظره با توده ای ها3 و غيره. 

ارسال و تنظيم گزارش هايی از مركز اس��المی هامبورگ برای مبارزان داخلی، تهيه 
كتاب صدای اسالم در اروپا و تنظيم مقاله های »كدام مسلك« و »نقش ايمان در زندگی 

1. در خصوص اتحاديه انجمن های اسالمی و برنامه ها، پيام ها و سياس��ت گذاری های شهيد بهشتی رك: سيد 
محمد حسينی بهشتی، اتحاديه انجمن های اسالمی دانشجويان در اروپا، تهران، بقعه،1390. 

2. »برگ هايي از زندگي و مبارزات شهيد بهشتي«، پاسدار اسالم، س27، ش319، تير1387، ص28-31.
3. رقيه بيك زاده، »جوان از ديدگاه شهيد مظلوم آيت اهلل دكتر محمد حسينی بهشتی«، پايان نامه سطح دو حوزه 
علميه، قم، شورای عالی حوزه علميه قم، 1383، ص22-19؛ و گزارشی خواندنی از ايام اقامت شهيد دكتر بهشتی 

در آلمان، معارف، ش37، مرداد 1385، ص18-19.
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اسالم« از فعاليت های علمی ديگر ايشان در اين سفر است.1 عالوه بر فعاليت های علمی 
و اجرايی ايشان در آلمان، می توان آشنايی با فالسفه و متفكران غربی را يكی از ثمره های 

سفر ايشان به آلمان دانست. به عنوان مثال، ايشان می فرمايند: 
زبان آلمانی را هم در س��ال های اقامت در آلمان ياد گرفتم و از منابع 
علم��ی آلمانی مخصوصاً در زمينه اقتصاد و فلس��فه اس��تفاده ش��ايان 

می كنم.2
ش��هيد بهش��تی به مطالعه عميق ماركس و اثر كاپيتال به زبان اصل��ی يعنی آلمانی 
پرداختند. محمد پيش��گاهی فرد در يكی از خاطرات خويش از تسلط ايشان بر مباحث 

ماركسيسم اين گونه بيان می كند كه: 
چند ماهی از انقالب نگذش��ته بود كه پس از ف��وت آيت اهلل طالقانی، 
مسعود رجوی از آيت اهلل بهشتی تقاضای مالقات كرد و آيت اهلل بهشتی 
او را در منزلش پذيرفت و آن طور كه خود شهيد بهشتی می گفت جلسه 
مفصلی با مس��عود رجوی داش��ته اس��ت. رجوی در آن مالقات تقاضا 
كرده بود با توجه به مجموعه ای كه در مملكت داريم، به لحاظ س��ابقه 
مبارزاتی و اشراف بر مسائل سياس��ی و اقتصادی و موقعيت اجتماعی 
شما، در نظر داريم با ش��ما ارتباط برقرار نموده و بيعت نماييم. منتهی 
شرايط و نظرياتی داريم و آقای بهشتی گفته بودند: اختالفات ما با شما 
يك اختالفات صوری و س��طحی نيس��ت بلكه اختالفات عميق بوده و 
از اعتقادات اصولی سرچش��مه می گيرد. آن طور كه خود ش��هيد برايم 
تعريف كرد، ايشان درباره اسالم شناسی با رجوی بحث كرده بود؛ به ويژه 
مباحثی كه بعد از جدايی اپورتونيس��ت ها3 به وجود آمده بود و رجوی 
رهبری آن جريان را به عهده داش��ت. البته ايش��ان فرمودند كه من در 
مباحث اسالمی به دليل عدم تسلط رجوی چندان وارد نشدم؛ اما به او 
گفتم آقای رجوی، اشكال من بر شما در اين است كه حتی ماركسيسم را 
هم نشناخته ايد. اين سخن تعجب او را برانگيخته و از اين رو در اين زمينه 
با من وارد بحث شد. به او گفتم: شما اين زيربنای اقتصادی ماركسيسم 

1. رك: فرشته مرادی، نگاهی به زندگی و مبارزات شهيد دكتر بهشتی، تهران، ميراث قلم، 1387، ص51. 
2. سيد محمد حسينی بهشتی، زندگی نامه و خدمات فرهنگی مرحوم شهيد آيت اهلل دكتر سيد محمد حسينی 

بهشتی، همان، ص26. 
3. فرصت طلبی و در پی فرصت مناسب بودن برای رسيدن به اهداف شخصی بدون اعتقاد به اصولی خاص. 
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را از چه كتابی گرفته ايد؟ گفت: از كتاب كاپيتال ماركس. گفتم: از كدام 
نسخه است؟ متأسفانه اشتباهات زيادی در ترجمه نسخه آلمانی به زبان 
انگليسی وجود دارد و اگر ش��ما به كتاب اصلی به زبان آلمانی مراجعه 
كنيد، متوجه می شويد كه خيلی اش��تباهات اساسی در تعريف اقتصاد 
ماركس وجود دارد. من اين تفكر اش��تباه رادر تحليل های شما ديده ام. 
س��پس از رجوی تعريف ارزش اضافی در اقتصاد را خواسته بود. رجوی 
تعريفی ارايه داده بود كه ش��هيد بهش��تی گفته بود: اش��كال ما همين  
جا است. شما اصاًل ماركسيسم را نش��ناخته ايد و تعريف ارزش اضافی 
اين نيست. اين تعريف از ترجمه ش��ده كتاب كاپيتال به زبان انگليسی 
گرفته شده اس��ت، ولی من اصل آن را برايتان می خوانم. سپس كتاب 
آلمانی كاپيتال ماركس را آورده و آن را خوانده و ترجمه كرده بود. آنگاه 
رو به او كرده بود، گفته بود: اختالف ما با ش��ما اين است كه شما هنوز 
اصول را نمی دانيد. شما با يك سری ش��عار آمده، مبناهايی را به عنوان 
اسالم شناسی، اقتصاد اسالمی و اقتصاد ماركسيستی با هم خلط كرده و 
آن را مبنای ايدئولوژيك خود قرار داده ايد. ما به طور كلی اينها را قبول 
نداريم. ش��ما بايد همه اينها را زمين گذارده و اس��الم را از منظر اصول 
خودش شناخته و به آن عمل كرده، تبليغ و تبيين كنيد. در اين صورت 
ما حاضريم با ش��ما صحبت و بحث كنيم و اين رويه را ادامه بدهيم تا به 

يك نقطه ای برسيم.1 
مطالب فوق، گويای واقف بودن بهشتی به ابعاد گوناگون مكتب ليبراليسم و ماركسيسم 
است. البته ايشان در حوزه های تربيتی، فرهنگی و روانشناسی هم از انديشمندان غربی 
بهره برده اند. به عنوان نمونه، ايش��ان به آثار ويليام جيمز2 نيز رجوع داش��ته اند و حتی 
مقاله ای از ايشان به عنوان »عادت« را ترجمه كرده ا   ند كه در كتاب نقش آزادی در تربيت 
كودكان نيز آمده است.3 عالوه براين، مطالعه كتاب اسالم اثر پرفسور گرنبوم4 بر ايشان 
تأثيری مثبت داشت و حتی بازبينی و نگارش كتاب حكومت در اسالم را باعث گرديد و 

1. رضا مختاری اصفهانی، خاطرات محمد پيشگاهی فرد، تهران، مركز اسناد انقالب اسالمی، 1385، ص203-
.201

2. ويليام جيمز، »عادت«، ترجمه محمد حسينی بهشتی، مكتب تشيع، ش3، خرداد 1340، ص127-143.
3. سيد محمد حسينی بهشتی، نقش آزادی در تربيت كودكان، تهران، بقعه، 1390، ص93-106.

4. G.E.Von Grunebaum
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همان گونه كه بهشتی در مقدمه اين كتاب آورده است:
چندی پيش به يك كتاب انگليس��ی برخوردم كه اسم آن اسالم و به 
تعبير مؤلف، مجموعه مقاالتی بود كه درباره ماهيت يك ميراث تمدن 
و فرهنگ و توسعه و تكامل آن نوشته شده بود... همه مقاالت كتاب، از 
جمله مقاله حكومت در اسالم مشتمل بر مطالب جالب و ارزنده ای بود كه 
از كثرت مطالعه و عالقه وافر مؤلف به تحقيق در مسائل مربوط به اسالم 
حكايت می كرد و حقا اين مطالعه وسيع آن هم از يك اسالم شناس غربی 
در خور تقدير و س��تايش اس��ت. با اين حال، در مقاالت مختلف كتاب، 
نارس��ايی هايی وجود داش��ت كه نيازمند توضيح يا در خور انتقاد بود. 
مطالعه اين مقاله سبب شد كه نگارنده به دنبال يادداشت هايی كه تقريباً 
دوازده س��ال پيش هنگام بحث از حكم نمازجمعه و ارتباط آن با مقام 
حكومت كرده بودم، مسئله حكومت در اسالم را از جهات مختلف مجدداً 
مورد مطالعه و بررسی قرار دهم. نتيجه اين مطالعات كه مشتمل بر نظر 
اسالم درباره اجتماع، حكومت، نوع حكومت، سهم مردم در حكومت و 
مقايسه اين نظر با بحث های متداول حقوقدانان و جامعه شناسان درباره 

حكومت است، در چند قسمت تدوين و تنظيم گرديده است.1  
به هر روی، نمی توان اين موضوع را ناديده گرفت كه مطالعه آثار اقتصادی، سياس��ی، 
فلسفی، تربيتی و روانشناسی و غيره توسط شهيد بهشتی در طی حضورشان در آلمان، 
بر آرا، جهت دهی به تفكر و انديش��ه های ايشان تأثيرگذار بوده اس��ت. به عنوان مثال، 
پرداختن به موضوعاتی نظير ليبراليس��م، نقد تفكرات آزادمنش��انه افراطی، تش��ريح 
ديدگاه های سياسی هگل و... نشان می دهد كه برخورد داشته های فكری شهيد بهشتی با 
نظام و دستگاه فكری و سياسی آلمانی باعث شد ايشان به فكر مقابله با برخی انديشه های 
رايج در آلمان كه در جهان پايگاه های قوی ای داش��تند، بيفتند. بايد توجه داش��ت كه 
بهره مندی ايش��ان از متون غربی و آثار بزرگان انديشه جهان به معنای اقتباس گرايی و 
تأثيرپذيری عميق از آنها نيست. بلكه ايش��ان برای شناخت مكاتب و انديشه های رايج 
جهان و پاسخ به نيازهای بشر امروزی، به سمت و سوی مطالعه و استفاده از آثار متفكران 
غربی سوق يافتند و با حفظ استقالل رأی و انديشه كه منبعث از منابع اصيل اسالمی و 
داشته های علمی ايشان بود، به نقد و اصالح آنها نيز می پرداختند. به عنوان مثال می توان 

1. سيد محمد حسينی بهشتی، حكومت در اسالم، همان، ص4-6.
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به جلسات نقد و بررس��ی افكار فيلسوف آلمانی 
هگل و يا ماركس اشاره كرد. 

پ. مادی گرايی افراطی انسان معاصر 
نبايد اين س��نت الهی را از نظر دور داشت كه 
سرنوشت ملت های صرفاً مصرف كننده، هالكت 
و نابودی است. شهيد بهش��تی معتقد است كه 
طغي��ان تماي��الت و انگيزه های م��ادی موجب 
تباهی و س��قوط تمدن و جامعه انسانی خواهد 
شد و چنين بيان می دارد كه انسان ها دارای دو 
سرش��ت خاكی و الهی هس��تند و در عين حال 

تمايالت گوناگون و انگيزه های متفاوتی دارند. ب��ا طغيان و افراط در اين تمايالت نظير 
سودجويی، جاه طلبی، خودخواهی، شهوت پرستی، قدرت طلبی و مادی گرايی، موجبات 
تباهی فرد و جامعه فراهم می شود.1 از اين رو، اميال شهوانی انسان ها اگر كنترل نشوند 
زمينه ساز عصيان فرد و جامعه عليه ارزش های انس��انی و روی آوردن به سوی ماديات 

می شود. 
همان گونه كه بهشتی بيان می كند در نهاد و سرشت انسان عوامل متضادی آفريده شده 
و تمايالت گوناگونی در نهادش قرار داده شده است. خواسته ها و اميال او بسيار متنوع و 
متضادند؛ يك دسته از اميال و خواسته های او متوجه هواها و هوس ها از قبيل آنچه اميال 
صرفاً حيوانی ناميده می شود كه هدفش بهره مندی از خوردنی ها، آشاميدنی ها، ديدنی ها 
و لذت هاست، می باشد و در مقابل اين اميال و خواسته ها تمايالت نيرومند ديگری به او 
داده شده كه وی را از منطقه خطر دور می كند و به جايی برتر و باالتر  كشانده و به زندگی 
معنوی، عقالنی، نورانی و انسانی دعوت می كند. توانايی ها و نيروها و اراده انسان در ميان 
اين دو دسته اميال و خواسته های متضاد و مختلف دائم در حال تشنج و اضطراب است. 
يك انسان را مالحظه می كنيد، می خواهد كاری را انجام دهد، می بينيد بی تأمل و خيلی 
سريع آن را انجام می دهد، چون اين كار از كارهای عادی اوست و به آن عادت كرده است. 
جنگ ميان هواها و هوس ها و ميان زندگی معنوی، ميان مادی گری و معنويت در درون 
انس��ان از همان روز ازل نهاده ش��ده و پايه زندگی اش را بر مبارزه گذاشته است. در راه 
خواسته ها و هدف های يك انسان مشكالت و موانع بی شماری هست، كه چون به برخورد 

1. سيد محمد حسينی بهشتی، درس گفتارهای فلسفه دين، تهران، بقعه، 1392، ص324.

شهيد بهشتی از منتقدان جدی 
نظام سرمایه داری بودند و ضمن 
مخالفت با رفاه زدگی ناشی از 
سرمایه داری، بيان می كنند كه 
باید افراد را از اليناسيون اقتصادی 
برهانيم و اخالقيات را در زندگی 
جاری نمایيم به گونه ای كه ارتباط 
محكمی بين اقتصاد، اخالقيات و 
معنویت برقرار گردد و این بدان 
معناست كه باید انسانی متعادل و 

عادل بسازیم
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با آنها عادت  كرده ايم معموالً وجود آنها را به خوبی ح��س نمی كنيم. اگر كمی دقيق تر 
حساب كنيد در زندگی روزمره و روزانه  خودتان روزی چند بار بايد با اين موانع برخورد و 
مبارزه و جنگ كنيد.1 با اين اوصاف، جامعه انسانی بايد به جنگ با اميال بی نهايت بشتابد 
و مانع فروپاشی ارزش ها گردد. با وجود تكرار چنين هشدارهايی از سوی متفكران غربی، 
جوامع ليبرال دموكراسی و نظام سرمايه داری در مادی گرايی غوطه ور هستند و هر روز 
در راستای امور مادی بيشتر نيز گام برمی دارند و اين موضوع يكی از بحران های انسان 
معاصر می باشد كه در شرايط زمانی شهيد بهشتی هم وجود داشت و همين خطر و بحران 
بود كه ايش��ان در يكی از مهم ترين آثار خويش به نام شناخت اسالم، با موضوع »انسان 

عصر ما« و »جانورانی حريص« شروع به آغاز مباحث خويش می نمايند. 
ايشان در ابتدای كتاب شناخت اسالم بيان می دارند: 

تمدن مادی امروز همواره با گره گشايی هايی بس ارزنده كه از زندگی 
بش��ر كرده و توانايی های خيره كننده كه در مقابله با طبيعت به او داده، 
در زمينه افزون خواهی مادی آن قدر فلسفه بافته، شعر و ترانه يا سرود 
مقدس خوانده و س��ر و صدا و غوغا راه انداخته كه انس��ان عصر ما را به 
صورت جانوری حريص درآورده است كه ش��ب و روزش در غم توليد و 
مصرف و افزايش آن می گذرد و به چيزی جز آن نمی انديشد. مادی گری 
و اقتصادزدگی چنان در انسان عصر ما ريش��ه دوانده كه او را به صورت 
يك ماشين توليد و مصرف درآورده، يا در حد قوت اليموت يا در طريق 
دست يابی به زندگی مجهز و لوكس و وسايل تفننی هر چه لوكس تر، و 
اين وضع چنان همه گير اس��ت كه زندگی بيشتر انسان های زمان ما، از 
هر نوع محتوای ارزنده ديگر تقريباً خالی شده است. انسانی كه يك روز 
كرامت خود را در آزادی و آزادگی می يافت و در اين راه جان فدا می كرد، 
اينك غالم حلقه به گوش توليد و مصرف شده و همه آزادمنشی های خود 

را به پای اين بت زمان قربانی كرده است.2
به همين دليل، ايش��ان در ادام��ه بيان می كنند ك��ه هر قدر پيش��رفت تمدن مادی 
بيشتر شده، نيازمندی های مصرفی انسان نيز رو به فزونی گذارده و راه های تأمين اين 
نيازمندی ها، پيچيده تر شده است تا آنجا كه بسياری از مردم، سالمت جسمی و اخالقی 

1. سيد محمد حسينی بهشتی، مبارزه پيروز؛ تاريخ تحليلی قيام عاشورا، تهران، بقعه، 1391، ص9-10.
2.سيد محمد حسيتی بهشتی، محمدجواد باهنر و علی گلزاده غفوری، ش��ناخت اسالم، تهران، بقعه، 1390، 

ص30-31.
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خود را هم در اين راه فدا می كنند. در جامعه ماده گرای امروز همه ارزش های عالی انسان 
به تدريج كنار نهاده شده يا می شود و همه چيز، حتی ارزش های اخالقی، تنها در حدود 
مالحظات مادی اعتبار و ارزش پيدا كرده اس��ت. در بيش��تر نقاط دنيا زيربنای واقعی 
تعليم و تربيت همين مالك های م��ادی و اقتصادی، و جهت اصلی برنامه های تربيتی و 
تعليماتی ساختن انسان هايی شده است كه بازده اقتصادی بيشتری برای جيب ديگران 

يا در خدمت اقتصاد و لذائذ مادی هستند.1 
به اعتقاد بهش��تی، بيش��تر جريان های برجس��ته تاريخ از دل جريان های س��تم بار 
محروميت آفرين به وجود آمده اند؛ از جريان ه��ای رفاه آور هم جريان های تازه به وجود 
آمده است. نيهيليسم غرب، نيهيليس��م و پوچ انگاری اروپای غربی، از رفاه مادی پوك 
و پوچ و بی معنی انسان های جامعه صنعتی ش��ده و به ثروت و رفاه و لذت و تنوع رسيده 

اروپای غربی و امريكا برخاست.2
به همين داليل بود كه ايش��ان از منتقدان جدی نظام س��رمايه داری بودند3 و ضمن 
مخالفت با رفاه زدگی ناشی از سرمايه داری، بيان می كنند كه بايد افراد را از اليناسيون 
اقتصادی برهانيم و اخالقيات را در زندگی جاری نماييم به گونه ای كه ارتباط محكمی 
بين اقتصاد، اخالقي��ات و معنويت برقرار گردد و اين بدان معناس��ت كه بايد انس��انی 
متعادل و عادل بسازيم.4 به هر روی، ايشان در كتاب بانكداری، ربا و قوانين مالی اسالم 
در خصوص بهره مندی های زندگی بيان می كنند كه »انسان اسالم، از بهره مندی های 
زندگی برخوردار می ش��ود و برای او كش��ش نيز دارد اما بهره من��دی از اين مواهب در 
زندگی جاری، در برابر عشق به خدا و عشق به رضای او كشش كمتری دارد. يعنی انسان 
اسالم، اگر خيلی تكامل يافته باش��د، عاشق خداست، عاشق دلباخته ای كه هميشه آن 
چيز برايش نقش تعيين كننده دارد كه رضای دوست را به دست آورد.«5 اين مسائل در 
حالی است كه در شرايط زمانی شهيد بهشتی، آغاز تبليغات بسياری برای مصرف زدگی 
انس��ان و شیء ش��دگی وی بود كه روز به روز در حال گس��ترش بود و نظام اقتصادی و 
سياسی در سطح جهانی بر ساخت انسان های حريص، مادی گرا و به يك معنا »حيوان 
صرفاً اقتصادی« تأكيد داشتند و اين موضوع باعث حساسيت و ناراحتی شهيد بهشتی 

1. همان، ص31.
2. سيد محمد حسينی بهشتی، دكتر شريعتی جست وجوگری در مسير شدن، تهران، بقعه، 1390، ص17.

3. علی عرب مازار يزدی، نگاهی دوباره؛ بازخوانی انديشه های اقتصادی، اجتماعی و سياسی شهيد آيت اهلل دكتر 
بهشتی، »مؤلفه های اصلی نظام اقتصاد اسالمی از ديدگاه شهيد بهشتی«، قم، دانشگاه مفيد،1392، ص501. 

4. سيد محمد حسينی بهشتی، مسئله مالكيت، تهران، سيد جمال، بی تا، ص28-31.
5. سيد محمد حسينی بهشتی، بانكداری، ربا و قوانين مالی اسالم، تهران، بقعه، 1387، ص84.
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می گشت زيرا با كرامت انسانی و غايت مندی جامعه انسانی هم خوانی نداشت. ايشان با 
نگرشی انتقادی چنين وضعيتی را اين گونه به تصوير می كشند: 

وقتی دائماً به انس��ان تلقين كنند كه او يك حي��وان اقتصادی بيش 
نيس��ت، وقتی با تبليغ ش��بانه روزی غنای اقتصادی و افزايش امكانات 
گوناگون مادی را تنها معيار خوش��بختی و تنها نش��انه پيش��رفت يك 
ملت يا گروه يا طبقه قلمداد كنند، وقتی ش��ب و روز، بيخ گوش ها و در 
برابر چش��م ها همواره از كيميای پول، معجزه پول، مشكل گشايی پول 
و خروارها پول صحبت كنند كه از راه شانس يا از طريق غارت مستقيم 
و غير مس��تقيم هم نوعان به دس��ت آيد و در راه ارض��ای مبتذل ترين 
خواسته های حيوانی صرف شود، خود به خود انسان ها، يا بهتر بگوييم، 
انس��ان نماهای عصر ما به جانوران حريصی تبديل می شوند كه شب و 
روز بی امان و از هر راه شده، در پی پول درآوردن برای مصرف كردن در 
راه لذت جويی های مادی هر چه بيشتر باش��ند، غالمان حلقه به گوش 
توليد و مصرف شوند، زندگی آنها از هر نوع محتوای عالی و ارزنده ديگر 
كه برازنده انسان و انسانيت است خالی شود و يكسره به پوچی و ابتذال 

گرايد.1
بنابراين، از آنجايی كه ش��هيد بهش��تی معتقد به »روبنا بودن اقتصاد و زير بنا بودن 
اسالم«2 داشتند، مادی زدگی جامعه بشری در عصر خويش را يك آفت جدی می ديدند 
و عالوه بر اين موضوع، به روش ها و راهبردهای اقتصادی هم نقدهای جدی داشتند و در 
اين مسير، آموزه های دو مكتب ماركسيستی و ليبراليستی را آفت و تهديدی جدی در 
برابر بشريت و آموزه های اقتصاد اسالمی می دانستند كه الزم می دانستند در برابر آنها 
به واكنش و موضع گيری بپردازند و حجم باالی آثار و س��خنرانی های اقتصادی ايشان 

گواهی بر اين مدعاست.
ت. ظهور مكاتب مختلف و گمراهی جامعه انسانی 

در ده��ه 50 و 60  انديش��ه های گوناگون در جامع��ه ايران نقش��ی تعيين كننده در 
شكل دهی به جريان های فكری، سياسی و فرهنگی داشتند و از يك سو، در ميان برخی 

1. سيد محمدحسينی بهشتی، محمدجواد باهنر و علی گلزاده غفوری، همان، ص31-32.
2. سيد محمد حسينی بهشتی، سخنرانی های شهيد مظلوم بهشتی، »مكتب و تخصص«، تهران، سيدجمال، 

بی تا، ص67.
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از قش��رهای تحصيل كرده فرهنگی و دانش��گاهی 
ايران كه به طور مس��تقيم ي��ا غالباً غير مس��تقيم 
با علوم تجربی س��ر و كار داش��تند به واسطه خلط 
ميان قلمروهای معرفتی، گرايش��ی به جانب نگرش 
مبتنی بر اصالت علم )سيانتيسم( پديد آمده بود. به 
طوری كه فراتر از دستاوردهای علم و صنعت، يگانه 
معيار برای درستی هر انديشه و سخنی را منوط به 
تأييد آن از جانب علم يا جامعه عالمان می دانس��ت. 
در اين مي��ان، در عرصه تفكر اجتماعی و سياس��ی 
با آن كه نظام س��لطنتی حاكم بر اي��ران هيچ گونه 
سنخيتی با انديش��ه ليبرال دموكراسی نداشت اما 

اين انديش��ه در ميان عده ای به عنوان آرمانی مقبول در مغرب زمين قلمداد می شد كه 
بايد جامعه ايرانی برای گام برداشتن در مسير پيشرفت به جانب آن حركت كند به ويژه 
آن كه اين تفكر را با نوعی كش��ش به جانب اباحی گری نيز همراه و محقق ساخته بود. 
به دليل محيط پرفشاری كه از س��وی نظام حاكم ايجاد شده بود و همچنين به واسطه 
شعارهای عدالت خواهانه مكتب ماركسيس��م طيف گرايش های فكری چپ به ويژه با 
پشت گرمی فكری، تشكيالتی و حتی مالی اردوگاه نظام كمونيسم در ميان گروه هايی 
از تحصيل كردگان كشور حضوری فعال داشت و عمدتاً از دريچه همين جريان فكری، 
نگرش تكاملی تاريخی هگلی و ايدآليس��م آلمانی با قرائت نقادانه، بلكه تخريب گرايانه 

ماركسيستی در محيط فكری جامعه حضوری كم رنگ داشت.
در براب��ر چنين طرز نگرش��ی، انديش��ه های تحصيل گ��را )پوزيتويس��م( و عمل گرا 
)پراگماتيس��م( توجه جمع قابل مالحظه ای را به خود جلب نم��ود. به اقتضای فضای 
فكری پديد آمده گرايش به هيچ انگاری )نيهليسم( با برگردان عمده آثار نيچه به زبان 
فارسی و تأليفاتی دارای همين مضمون از جانب نويسندگان داخلی برای خود جايی را 
باز كرده بود. در طی سال های نزديك به تدوين كتاب های تعليمات دينی انديشه های 
اگزيستانسياليستی به ويژه از طريق ترجمه آثاری از ياسپرس، سارتر و اندك مباحثی 
پيرامون هايدگر نيز پا به عرصه فكری كشور گذاردند. كوشش شهيد بهشتی و همراهان 
ايشان نظير محمدجواد باهنر، گلزاده غفوری، مفتح و ديگران اين بود تا در چنين فضايی 
از انديش��ه به معرفی دينی بپردازند كه از يك س��و انديش��ه ها، آرمان ها و راهبردهايی 

شهيد بهشتی معتقد بودند عصر 
حاضر، »عصر تزلزل سریع 
ارزش ها« می باشد كه برخی 
مكاتب از آنها حمایت می كنند 
و با تأكيد بر نسبی گرایی، سعی 
در بی ثباتی ارزش های انسانی، 
اخالقی و اجتماعی دارند و به 
همين منظور، مقابله با مكاتبی 
كه زمينه ساز گمراهی جامعه 
انسانی می شوند، ضروری و 

حائز اهميت است
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را برای زندگی انس��ان دين دار در دني��ای معاصر بر 
مبنای برداش��تی اصيل از دين طرح كنند و از سوی 
ديگر، در قب��ال موضوعات مطرح ش��ده از جانب اين 
مكاتب، دريافتی همراه با فهم و نقادی دارد، بی آنكه 
به مواجهه ای مجادله آميز با آنها بپردازد. عالوه بر اين 
انديشه دينی مطرح شده در سطح كشور، می بايست 
نقش��ی تصحيح كننده هم ب��رای آن دس��ته از طرز 
تلقی های قشری و سنتی از اس��الم داشته باشند كه 
آن را با تمامی مظاهر سنت دينی برابر می شمردند و يا به نوعی عرفان گرايی واقعيت گريز 
روی آورده بودند و هم ب��رای جريان هايی از تفكر دينی كه به انديش��ه اصالت علم و به 
مكاتب گوناگون فكری به مقتضای شرايط آن روزگار به ويژه ماركسيسم گرايش داشتند، 

عملكردی روشن گرايانه داشته باشند.1 
در عين حال، ايشان در برابر افراد داخلی نظام كه مترصد تقليل دادن دين و كمرنگ 
كردن ديانت و به نوعی ترويج سكوالريس��م بودند، به ش��دت ايستادگی می كردند و به 
شبهات موجود پاسخ می گفتند. به عنوان مثال، ايش��ان در برابر مطلبی كه حسن نزيه 
در روزنامه كيهان مبنی بر ناكارآمدی دين و اسالم برای موضوعات سياسی، اقتصادی 
و قضايی تقرير كرده بود، به پاس��خگويی پرداختند و به طور كاماًل شفاف پاسخ شبهات 
را دادند.2 برخی ديگر نيز با اس��تعانت از مكاتب غربی نظير ليبراليس��م و برداشت های 
ناروا از آن، سعی در ارايه قرائت های نوينی از آزادی و زندگی مدنی داشتند كه حدود و 
ثغور اين برداشت ها، نافی حقوق  ديگران بود و با آرای اسالم متمايز می نمود. به همين 
دليل، ايشان به موضوع آزادی اشاره های زيادی داش��تند3 و در برنامه های تلويزيونی، 
كتب درسی، سخنرانی ها و تقريرات خويش سعی نمودند تا مباحث آزادی، بی بندوباری 

بی قيد و شرط، زورمداری و هرج و مرج4 ناشی از آزادی های افراطی را تشريح نمايند.
در نهايت اين كه ايشان معتقدند عصر حاضر، »عصر تزلزل سريع ارزش ها« می باشد 
كه برخی مكاتب از آنها حمايت می كنند و با تأكيد بر نس��بی گرايی، سعی در بی ثباتی 

1. محمدرضا بهشتی، شهيد بهشتی و آموزش و پرورش، تهران، »شناخت اسالم در بستر انديشه جامعه فكری 
ايران«، مدرسه، 1388، ص179-180.

2. محمد عابدی، دفاع فرهنگی در سيره ابرار، قم، معروف، 1379، ص135-136.
3. رك: سيد محمد حسينی بهشتی و ديگران، آزادی، هرج و مرج و زورمداری، همان. 

4. در اين خصوص رك: شريف لك زايی، »آزادی، هرج و مرج، زورمداری )مناظره ای با حضور شهيد دكتر بهشتی 
درباره آزادی(«، حكومت اسالمی، ش34، زمستان 1383، ص165-179.

اندیشه ها و تقریرات شهيد 
بهشتی از جامعيت كم نظيری 
او مجتهد  بود.  برخوردار 
كليه  در  كه  بود  متفكری 
انسانی  علوم  رشته های 
صاحب نظر بود و عالوه بر این 
از مكتب های فلسفی، فكری و 

سياسی روز نيز آگاهی داشت
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ارزش های انس��انی، اخالقی و اجتماعی دارند1 و به همين منظور، مقابله با مكاتبی كه 
زمينه ساز گمراهی جامعه انسانی می شوند، ضروری و حائز اهميت است.

بعد از بررسی شرايط محيطی فوق مشخص گرديد كه شهيد بهشتی مترصد بهره گيری 
از آموزه های اس��المی برای برون رفت جامعه انسانی و بش��ريت از مشكالت پيش رو در 
عرصه فكر، زندگی شخصی و اجتماعی، معنويت و حكومت ها می باشد و در اين راستا، 
با بهره گيری از نب��وغ و روش اجتهادی، به اس��تخراج راه كارهايی عملی برای چالش ها 
و تهديدهای سياس��ی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، تربيتی، پزشكی، هنری و غيره 
پرداخت تا از اين طريق بتواند به پايداری حكومت اس��المی و جمهوری اسالمی كمك 

نمايد. 

2. آثار سياسی شهيد بهشتی 
عمر به نسبت كوتاه شهيد بهشتی و مشغله فراوان ناشی از برنامه ريزی و سازماندهی 
حركت های اجتماعی و مش��اركت فعال در به ثمر رس��يدن انقالب اسالمی و پی ريزی 
اركان نظام جمهوری اسالمی ايران، مانع از آن شد كه ايشان فرصت و فراغت الزم را در 
جهت تنظيم يادداشت های فراوانی كه  حاصل  سال ها پژوهش  و مطالعه  جدی در معارف  
دينی  بود، بيابند و به  همين  دليل، بيش��تر آثار آن  انديشمند ژرف نگر به  صورت  گفتار و 
يادداشت های  ابتدايی  باقی  مانده  است.2 با وجود اين موضوع، آرا، انديشه ها و تقريرات 
شهيد بهش��تی از جامعيت كم نظيری برخوردار بود. او مجتهد متفكری بود كه در كليه 
رشته های علوم انس��انی صاحب نظر بود و عالوه بر اين از مكتب های فلسفی و فكری و 
سياسی روز نيز آگاهی داشت. او دارای قلمی رسا و بيانی شيوا بود. نوشته ها، سخنرانی ها 
و مصاحبه هايی كه از ش��هيد بهشتی باقی مانده اند نش��انگر عمق انديشه و دقت فكر و 
ظرافت بيان و رسايی قلم او می باشند. ايشان معتقد بودند به ميان مردم رفتن و تربيت 
و پرورش عملی مردم را دنبال كردن اولين وظيفه هر انسان عالم متعهد است. از سوی 
ديگر، شهيد بهشتی سرتاسر عمر خود را به تبليغ اسالم و مبارزه در راه تحقق آرمان های 
اس��المی گذراند و به همين داليل، فرصت كافی برای نوشتن پيدا نكرد. آثار باقی مانده 
از شهيد بهشتی كه بيش��تر آنها را سخنرانی ها و درس های ايش��ان تشكيل می  دهند، 

1. سيد محمد حس��ينی بهش��تی، بايدها و نبايدها: امر به معروف و نهی از منكر از ديدگاه قرآن، تهران، بقعه، 
1388، ص91-92.

2. سيد محمدحسينی بهشتی، خدا از ديدگاه قرآن، تهران، بقعه، 1390، ص11.
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مجموعه كم نظيری از معارف اسالمی است.1
شهيد بهشتي فردي باهوش و با اس��تعداد بود و عالوه بر دروس رايج در حوزه ها كه از 
محضر استاداني چون مرحوم آيت اهلل العظمي بروجردي و امام خميني رحمه اهلل عليه 
آموخته بود با معارف ديگري جز آنچه در حوزه تدريس مي ش��د نيز آشنايي داشت. در 
سال هاي آخر دهه بيست توفيق حضور در مجلس درس فلسفه عالمه طباطبايي را يافته 
بود و يكي از معدود روحانيون جواني بود كه عالمه مق��االت چهارده گانه كتاب اصول 
فلسفه و روش رئاليسم را نخست براي قرائت و تدريس در جمع آنان تحرير كرده بود. در 
سال هاي اقامت در آلمان با فلسفه هاي جديد اروپايي بيشتر آشنا شده بود. در سال هاي 
قبل از پيروزي انقالب، در جلسات هفتگي كه در منزل خود داشت، در جمعي از جوانان 
دانشگاهي درس هايي در زمينه فلسفه هگل و اقتصاد تدريس مي كرد و در اين جلسات 
مس��تقيماً به متون اصلي هگل و نيز به كتاب كاپيتال ماركس مراجعه و از آنها استفاده 

مي كرد.2 ايشان در خصوص تقريرات و آثار خويش بيان می كند: 
آثاری كه از من منتشر شده به صورت مقاالت در سالنامه مكتب تشيع 
بوده و همچنين در شماره های اول مكتب اسالم. نشريه سه ماه مكتب 
تشيع از نش��ريات پس��تی بود و روال كار اين بود كه از يك مجموعه از 
ويليام جيمز مقاالت را ترجمه می كردم. بقيه تأليفات است. بعد در آلمان 
چند جزوه بحث داشتم با عناوين »نقش ايمان در زندگی انسان«، »كدام 
مس��لك؟«، يك دوره »نامه من« بدون نام من منتشر شدند. بعد كتاب 
خدا از ديدگاه قرآن كه يك كتاب تحقيقی پيرامون قرآن است و رساله 
دكتری من است كه چندين بار چاپ شده. يك سخنرانی هم درباره نماز 
داشتم كه بعدا تحت عنوان نماز چيست؟ چندين بار چاپ شده، اخيراً 
درباره مالكيت و درباره شناخت بحث هايی داشتم كه حزب تكثير كرده 
است. بحثی پيرامون كيفيت »آشنايی با قرآن« و مطالعه قرآن داشتم كه 
روی نواری بوده و بعداً در روزنامه جمهوری اسالمی چاپ شده و اخيراً با 
تصحيح آماده چاپ است. اينها نوشته های چاپ شده است و نوشته های 

1. مسيح مهاجری، »شهيد بهشتی، ركن بزرگ انقالب«، همان، ص40؛ همچنين رك: حزب جمهوری اسالمی، 
فهرست موضوعی بخشی از آثار شهيد مظلوم بهشتی، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسالمی، 1361.

2. غالمعلی حداد عادل، بررسی مبانی فكری آيت اهلل شهيد دكتر بهشتی، »با ياد بهشتی«، تهران، بقعه، 1377، 
ص38-39.
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منتشر نشده و تكميل نشده متعددی هم وجود دارد.1
در خصوص آثار متعددی كه ايش��ان به تقرير درآورده اند يا در س��خنرانی های علمی 
به طرح مباحث نوين و مورد نياز جامعه پرداخته اند، می توان بصيرت را مشاهده نمود. 
به اين معنا كه »نوعی روش��ن بينی نسبت به مسائل كه روش��ن، قاطع و صريح قضاوت 
نمايند.«2 ايشان در تمامی مراحل حيات علمی و سياسی خويش، با درايت و هوشمندی 
نسبت به مس��ائل موضع گيری می كردند و حتی در صورتی هم كه نسبت به موضوعی 
اطالع دقيق نداش��تند نظري��ات غير قطعی نمی دادن��د. اين اعتدال و روش��ن بينی در 
روش شناسی تفسيری شهيد بهشتی هم نمود بارزی دارد.3 آثار شهيد بهشتی به شرح 

زير هستند: 
- محيط پيدايش اسالم

- مبانی نظری قانون اساسی 
- بايدها و نبايدها

- آزادی، هرج و مرج و زورمداری 
- واليت، رهبری و روحانيت 
- حق و باطل از ديدگاه قرآن 

- سه گونه اسالم 
- شناخت اسالم 

- حكومت در اسالم 
- حزب جمهوری اسالمی ايران )مواضع تفصيلی( 

- حزب جمهوری اسالمی ايران )گفتارها، گفت و گوها و نوشتارها( 
- ويژگی های انقالب اسالمی ايران 

- بررسی و تحليلی از جهاد، عدالت، ليبراليسم، امامت 
- مواضع ما و...

بيشتر آثار فوق مجموعه سخنرانی های ش��هيد بهشتی می باشند كه بر اساس ارتباط 
موضوعی يا سلسله موضوعات مرتبط در يك مجموعه جمع آوری شده اند. در اين ميان، 

1. سيد محمد حسينی بهشتی، زندگی نامه و خدمات فرهنگی مرحوم شهيد آيت اهلل دكتر سيد محمد حسينی 
بهشتی، همان، ص25.

2. محمدجواد باهنر، گفتارهای تربيتی، تهران، شاهد، 1387، ص70.
3. رك: سيد عبداهلل فاطمی نيا، بررسی مبانی فكری آيت اهلل شهيد دكتر بهشتی، »اعتدال و روشن بينی تفسيری 

آيت اهلل دكتر بهشتی«، تهران، بقعه، 1377. 
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كتاب حكومت در اسالم، شناخت اسالم، حزب جمهوری اسالمی ايران، واليت، رهبری 
و روحانيت و مبانی نظری قانون اساسی از بيشترين اهميت در بررسی آرا و انديشه های 
سياسی شهيد بهش��تی برخوردار هستند و می توان از كتاب ش��ناخت اسالم به عنوان 
مانيفست انديشه های بهشتی ياد كرد. زيرا عصاره ای از انديشه های ايشان در زمينه های 
اقتصادی، سياسی، اعتقادی، تربيتی، فرهنگی و غيره در اين كتاب آمده است و می توان 
با مداقه در آن، رئوس كلی انديشه سياسی و حقوقی ايشان را دريافت. اهميت اين اثر به 
حدی است كه برخی سخن از تأثيرگذاری اين كتاب در تحقق انقالب اسالمی به ميان 

می آورند. به عنوان نمونه، يكی از پژوهشگران بيان می دارد:
بی ترديد كتاب شناخت اسالم نقش بسزايی در تحقق انقالب اسالمی 
در سال1357 داشته است...اين كتاب نقش بسزايی در مشتاق ساختن 
جوانان به آئين اسالم و برقراری حكومت اس��المی و تحقق آن در دهه 

پنجاه داشته است.1
در عين حال، نوع نظام سياسی و انديش��ه های مرتبط با ارتباط امت و امام، مديريت 
جامعه، رهبری و واليت، عدالت، جامعه عادالنه و نظام اسالمی و مباحث كليدی سياست 
در دو اثر شناخت اسالم و مبانی نظری قانون اساسی قابل رؤيت می باشد. البته مباحث 
واليت و رهب��ری به طور اخص در كت��اب واليت، رهبری و روحانيت ب��ه عنوان يكی از 

مهم ترين محورهای انديشه ايشان نيز بررسی و تبيين شده است. 

3. مبانی فکری و نظری شهيد بهشتی
آنچه در بازگويی يك انديش��ه حايز اهميت اس��ت، توجه به وجوه گوناگونی است كه 
هم در خود انديشه قابل توجه است و هم در چگونگی شكل گرفتن آن. البته رابطه بين 
تفكر و عوامل دخيل در شكل گيری آن رابطه  بس��يار پيچيده ای است و اكنون مكاتب 
معرفت شناس��ی متعددی به بحث و جدال در اين زمينه مش��غول اند؛ تا آنجا كه شايد 
بتوان گفت انديش��ه در باب اين عوامل اكنون خود به انديش��ه ورزی مبدل شده است. 
علت اين امر شايد در اين باشد كه تميز بين تفكر انسانی و آنچه بر انديشه ورزی انسانی 
تأثير می گذارد مستلزم تأمل در باب خود ماهيت تفكر است. ارايه پاسخ به پرسش هايی 
چون تأثير شخصيت مؤلف، تأثير ساختار زبانی، ارتباط بين سنت يا سنت های فكری با 

1. منصور پهلوان، شهيد بهش��تی و آموزش و پرورش، »بررسی تحليلی كتاب شناخت اسالم«، تهران، مدرسه، 
1388، ص149 و 157.
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تفكرات جاری و نقش شرايط اقتصادی و اجتماعی در 
شكل گيری آرا و افكار می تواند هم در فهم يك انديشه 
خاص مؤثر واقع ش��ود و هم اينكه در شيوه انديشيدن 
به معنای عام مثمر ثمر باش��د. مجادالت جاری ميان 
ساختارگرايی، هرمنوتيك، ساخت شكنی، تبارشناسی 
و ديگر گونه های انديشه شناسی به خوبی بيانگر اهميت 
اين مطلب است.1 انديشه سياس��ی، يكی از انواع تفكر 
است كه در باب آن مباحث گوناگونی ارايه شده است. 
آنچه به  رغ��م تفاوت مي��ان انواع ش��رح و تبيين های 

گوناگون درباره انديشه سياسی می توان درباره آن گفت اين است كه هر انديشه سياسی 
مش��تمل بر پنج داللت اس��ت كه عبارت اند از داللت وضعی، دالل��ت معرفتی، داللت 
هنجاری، داللت عملی- كاربردی و داللت فكری. داللت اول اين اس��ت كه هر انديشه 
سياسی به معضل عمده جامعه می پردازد. اين را می توان داللت وضعی ناميد. هر انديشه 
سياسی وضع موجود و ش��رايط و موقعيت و وضعيت معينی كه در آن انديشه می شود 
را بيان می كند. داللت وضعی همانا تبيين وضع موجود و تحليل ش��رايطی است كه در 
آن انديشه ورزی صورت می گيرد و هر انديشه سياسی معين در پاسخ به اين ضرورت ها 
يا بحران ها انديشيده شده است. ش��اخص ترين بحران هايی كه در طول تاريخ انديشه 
سياسی مشخص ش��ده اند، عبارت اند از: بحران ثبات، بحران مشروعيت، بحران امنيت 
و بحران اقتدار. تشخيص مس��ائل و بحران ها در هر شرايط تاريخی و اجتماعی معين از 
طريق مقومات نظری صورت می گيرد. داللت معرفتی، شامل جهان بينی، انسان شناسی 
و اخالق است. داللت معرفتی همانا منابع و مبانی فكری در هر انديشه سياسی است. اين 
مقومات نظری می توانند متكی بر تعاليم وحيانی، تأمالت فلس��فی، تفكرات اجتماعی 
يا ديگر صور انديش��ه باش��ند. بنابراين انواع انديشه سياس��ی متكی بر مقومات نظری 
معينی هستند. فلس��فه سياسی، كالم سياسی، ادبيات سياس��ی، شريعتنامه سياسی، 
ايدئولوژی سياس��ی هر يك از انواع مبانی معرفتی خاصی بهره می برند. ش��اخص ترين 
انواع مبانی معرفتی در تاريخ انديشه سياس��ی انسان شناسی آنهاست كه شامل انسان 
چونان حيوان ناطق، گرگ انسان، موجودی عاقل و موجودی زبانی می شود. به عبارت 

1. عباس منوچهری، نگاهی دوباره: بازخوانی انديش��ه های اقتصادی، اجتماعی و سياسی شهيد آيت اهلل دكتر 
بهشتی، »عقل و نقل و داللت های معرفتی انديشه سياسی شهيد بهشتی«، تهران، بقعه، 1392، ص270-271. 

به اعتقاد شهيد بهشتی، قرآن 
خدا را از فقر و نياز پيراسته 
می داند و بر این بی نيازی به 
صورت یك اصل مهم در 
خداشناسی تكيه می كند؛ 
اصلی كه می توان به كمك آن 
برخی از انحراف های فكری و 
عقيدتی را كه درباره خدا پيدا 

شده است، باز شناخت
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ديگر، مقومات نظری ه��م تبيين وضعيت و 
معضالت )دالل��ت وضعی( را و هم ترس��يم 
راه حل ه��ا و مطلوبيت ها )دالل��ت هنجاری( 
را تمهيد می كنند. داللت ه��ای هنجاری، بر 
وضعی كه موجود نيست داللت دارد. داللت 
هنجاری در هر انديشه سياسی گونه معينی از 
وضع هنجاری را ترسيم و تدوين می كند. هر 
انديشه سياسی برای برطرف كردن معضالت 
موجود، الگوهای سياسی، اصول و معيارها و 
هنجارهای معينی را تدوين و توصيه می كند. 
از شاخص ترين داللت های هنجاری در تاريخ 
انديشه می توان به آرمان شهر افالطون، مدينه 
فاضله فاراب��ی، اتوپيای توماس م��ور، دولت 
مدنی جان الك اش��اره ك��رد؛ و از مهم ترين 
هنجارهای سياس��ی می توان عدالت، قانون، آزادی، حق، وفاق و همبستگی را نام برد. 
اين الگوها و هنجارها به صورت عملی مورد اس��تفاده قرار گرفته ان��د كه همان داللت 
كاربردی انديشه سياس��ی می ش��ود. داللت كاربردی برای ارايه راه حل های عملی در 
وضعيت معين اجتماعی و سياسی پردازش می شود. بدين معنا، انديشه سياسی مبنای 
خط مشی ها و راهكارها در سياست گذاری اجتماعی اس��ت. كاربرد انديشه سياسی به 
صورت قوانين اساسی، قوانين موضوعه و استراتژی های كالن سياسی اقتصادی همچون 
نظام نمايندگی، دولت تك حزبی، نظام جمهوريتی، دولت رفاه، حقوق اساسی، حقوق 

شهروندی و اقتصاد برنامه ريزی در تاريخ تجربه شده است.1 
داللت های فوق را می توان در انديشه ش��هيد بهشتی مورد بررسی قرار داد و مصاديق 
زيادی برای آنها وجود دارد اما آنچه در اين بخش مورد توجه است، داللت های معرفتی 
است؛ زيرا برای شناخت دقيق تر انديشه های سياسی ش��هيد بهشتی، پيش از هر چيز 
بايد از مبانی فكری او آگاه شد. بنيادهای نظری هر فيلسوف سياسی، به مسائل اساسی 
مشترك چون طبع انسان، نظام هستی و ضرورت دولت و غايات جامعه سياسی مربوط 
می شود. بايد بدانيم در نگاه شهيد بهشتی، به عنوان يك انديشمند سياسی و صاحب نظر 

1. عباس منوچهری، عقل و نقل و داللت های معرفتی انديشه سياسی شهيد بهشتی، همان، ص270-271.

شهيد بهشتی از مباحث هدفداری نظام 
به این نتيجه می رسد كه اگر هدف 
آفرینش این است كه انسان به كمال 
و عمل نيكو و كار بایسته برسد، باید 
قوانين و مقررات و نظام های اجتماعی، 
همگی طوری تنظيم شوند كه این 
ميدان گسترده را برای این مسابقه 
آگاهانه و آزادانه انسان ها آماده نگه 
دارند؛ از این رو هر رفتار، هر كمبود، 
هر محدودیت نابجا، هر بی بندوباری 
نابجا، هر عامل اجتماعی و هر عامل 
مصنوعی كه در قلمرو و ميدان به 
وجود بياید و بخواهد مانع تحقق این 

هدف شود باطل است، ظلم است
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در امور فلسفی و سياسی، انسان، دولت، جامعه و هستی دارای چه ويژگی ها و مشخصات 
و مؤلفه های بنيادی است. نگاه ش��هيد بهش��تی به اين امور به ما كمك می كند تا آرا و 
نظريات وی را در بخش سياس��ت و جامعه بهتر درك كنيم. اصوالً فيلسوفان سياسی و 
انديشمندان، درك خاصی نسبت به اين گونه مسائل دارند.1 الجرم در اين بخش، مبانی 
فكری ايشان در حوزه انسان شناسی و هستی شناس��ی را مورد بررسی قرار می دهيم تا 
بتوان تأثير اين مبانی بر انديشه سياسی ايش��ان را مالحظه نمود و همان گونه كه خود 

ايشان بيان می كنند: 
خدايي را كه اس��الم معرفي مي كند، پيغمبري را كه اس��الم معرفي 
مي كند، رس��تاخيز و معاد و س��را و جهان ديگري را كه اس��الم معرفي 
مي كند، انساني را كه اسالم معرفي مي كند، شيوه زندگي انساني را كه 
اسالم معرفي مي كند، مسئوليتي را كه اسالم بر عهده ما گذاشته است، 
روابط اجتماعي و روابط ميان قشرهاي مختلف جامعه، به خصوص روابط 
ميان مردان و زمام��داران و روابط متقابل ميان آنه��ا، روابط اقتصادي، 
علمي، اخالقي، عاطفي و همه اينها را آن طور كه اسالم خواسته و ساخته 

و پرداخته است به همان صورت بشناسيم.2
الف. هستی و خداشناسی

هستی شناسی شرحی است عام از اين كه چه چيزی وجود دارد و چگونه عمل می كند. 
به عبارت ديگر، هستی شناسی يعنی بنيادی ترين انديشه ها درباره سرشت غايی يا جوهر 
چيزها؛ يعنی ساختارهای جهان واقعی )اش��ياء و واحدها(. اين اصطالح با اين پرسش 
كليدی پيوند دارد كه وجودها يا هس��تی ها چه هس��تند.3 در عين حال، ميان هستی و 
خالق هستی ارتباط نزديكی وجود دارد و به همين دليل می توان اين دو مسئله را در يك 
راستا مورد بررسی قرار داد؛ زيرا در انديشه های متفكران اسالم در هنگام طرح مباحث 
هستی شناس��ی، مس��ئله فاعل و علت العلل نيز مطرح می ش��ود. همان گونه كه شهيد 
بهشتی در كتاب شناخت اسالم بيان می كند: اس��الم عالم طبيعت را با همه بزرگي، با 
همه ريزه كاري ها و با همه رابطه هاي متقابل كه ميان پديده هاي گوناگونش وجود دارد، 
واقعيتي مي داند به هم پيوسته اما نيازمند و وابسته، وابسته به واقعيتي بي نياز، مستقل و 

1. ابراهيم طالبي دارابي، »انسان و جهان در نظام فكري شهيد بهشتي«، پگاه حوزه، ش185، 1385/4/3، ص4. 
2. سيد محمد حسينی بهشتی، اتحاديه انجمن های اسالمی دانشجويان در اروپا، همان، ص168-169.

3. محمدتقی قزلسفلی، فلسفه فلسفه سياسی، تهران، رشد آموزش، 1390، ص40.
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غير وابسته، كه خدايش مي ناميم. اين واقعيت غير وابسته واقعيتي است نامحسوس كه 
همچون همه واقعيت هاي نامحسوس ديگر بايد از راه نشانه هاي محسوس به هستي به 
او پي برد و در حدود گويايي و روشنگري همين نشانه هاست كه مي توانيم بر آگاهي هاي 
ارزنده درباره او دست يابيم. قرآن كه اساسي ترين مأخذ براي شناخت جهان بيني اسالم 
است، در زمينه خداشناسي همواره از آيات يعنی نشانه هاي خدا ياد مي كند و از انسان ها 
مي خواهد كه به اين نشانه ها بينديش��ند و از اين راه سرچشمه هستي را بشناسند. اين 
نشانه يابي براي عده اي از انسان ها كاري است سرراست و فطري و در آنها يقيني قاطع، 
رسا و روشن نسبت به خدا به وجود مي آورد، چنان كه گويي خدا را مي بينند. البته نه با 
چشم، بلكه با بينش باطني و به اصطالح معروف با شهود. ولي براي عده اي ديگر مطلب 
به اين آساني و سرراستي نيست، زيرا آنها به چون و چرا و تجزيه و تحليل خو گرفته اند. 
در اين تجزيه و تحليل عده اي با ش��كيبايي و بردباري پيش مي روند و به نتايج روشني 
مي رسند ولي عده اي ديگر در پيچ و خم استدالل ها خسته و كوفته وا مي مانند، بي آن 
كه به نتيجه روشني رسند.1 ايشان معتقدند كه هستی و جهان واقعيتی عينی و مستقل 
از ذهن انسان است. در عين حال، انس��ان و ذهن انسان جزيی از جهان خلقت است كه 

می تواند به آگاهی دست يابد.2
در دستگاه فكری شهيد بهشتی، خداشناس��ی اگر در حد يك شناخت بديهی نباشد، 
الاقل امری فطری اس��ت3 و معنی ديگری كه برای فطری بودن خداشناس��ی می توان 
گفت اين است كه شناخت حق، به استدالل های پيچيده و تو در تو نياز ندارد، به همين 
جهت قرآن هم هر جا استداللی كرده است، از اين حد فراتر نمی رود كه انسان را بر توجه 
به ساده ترين و روش��ن ترين دريافت های فطری اش برانگيزد و از او بخواهد كه به نتايج 
ضروری و غير قابل ان��كار اين دريافت ها، تن در دهد. در بس��ياری از موارد حتی به اين 
مقدار هم پای استدالل به ميان كشيده نمی ش��ود و قرآن به همين اندازه اكتفا می كند 
كه سست پايگی و موهوم بودن يك عقيده يا گرايش ضد الهی را به انسان گوشزد كند و 
از اين راه او را بر جست و جوی بيشتر و استوارتر درباره خدا برانگيزد.4 از نظر اهل سير و 
سلوك و عرفان، بشر اگر به اين كمال دوستی فطری خويش بيشتر برسد، و كمال سير و 

1. سيد محمد حسينی بهشتی و ديگران، شناخت اسالم، همان، 1390، ص71.
2. سيد محمد حسينی بهشتی، شرح مواضع ما؛ راه های كسب آگاهی، اصفهان، حزب جمهوری اسالمی ايران، 

بی تا، ص1.
3. سيد محمد حسينی بهشتی، خدا از ديدگاه قرآن، همان، ص51.

4. همان، ص61.
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سلوك، رياضت و تمرين و عبادت، به آن نيرو بخشد، به تدريج به مرحله ای می رسد كه 
خدا را می يابد، مرحله شهود و يافتن، كه خود به خود با يقين همراه است؛ يافتن و يقينی 
كه مجالی برای ش��ك باقی نمی گذارد. به نظر اينان تنها راه مطمئن برای خداشناسی، 

همين خداجويی است كه سرانجام به خدايابی می رسد.1
به اعتقاد بهشتی، قرآن خدا را از فقر و نياز پيراسته می داند و بر اين بی نيازی به صورت 
يك اصل مهم در خداشناس��ی تكيه می كند؛ اصلی كه می توان ب��ه كمك آن برخی از 
انحراف های فكری و عقيدتی را كه درباره خدا پيدا شده است، باز شناخت.2 بايد گفت 
هر كس وجود خدا را باور داشته باشد، خود به خود او را الاقل با صفتی كه می شناسد و 
متناس��ب با راهی كه از آن به وجود خدا پی برده است باور خواهد داشت و خداشناسی 
او دست كم با ش��ناخت صفاتی از قبيل مبدأ خالق، رب و مدبر، واجب الوجود و... همراه 

خواهد بود.3 در كتاب خدا از ديدگاه قرآن آمده است: 
مسئله اساسی همان شناخت مبدأ نخستين هستی؛ يعنی خداست، 
كه علت اولی است. علتی كه سررشته بس طوالنی علت و معلول ها، به 
آن می رس��د و همه از آن به وجود آمده اند. اين علت نخستين جوهری 
است نامحسوس كه مبدأ هستی همه جواهر ديگر، اعم از جواهر حسی 
و غير حسی اس��ت. ارس��طو مكرر از پرارجی و بلندپايگی اين بخش از 
معرفت، كه كاوش درباره مبدأ نخستين را برعهده دارد، ياد می كند و در 

يكجا آن را شريف ترين و مقدس ترين علم می خواند.4
يكی از واقعيت های عينی كه قرآن ما را به شناخت آن و پايه و مبنا قرار دادن آن، برای 
همه انديشه های بعدی دعوت می كند، اين مسئله است كه جهان هستی روندی هدف دار 
دارد. اين عالم هستی عالمی بی هدف نيس��ت و يكتاپرستی فقط يك عقيده و امر ساده 
معنوی نيس��ت بلكه توحيد و يكتاپرستی يك ريش��ه فكری جديد برای زندگی انسان 
است. بر اساس انديشه شهيد بهشتی، آفرينش هستی و فرمان روايی بر جهان هر دو از 
خداست؛ نه هيچ چيز به خودی خود پيدا شده و نه هيچ كاری بی فرمان او واقع می شود. 
در عين حال، مالكيت خدا بر سراسر هستی امری مطابق با منطق فطرت است.5 مداقه در 

1. همان، ص59.
2. همان، ص165.
3. همان، ص157.

4. همان، ص31-32.
5. سيد محمد حسينی بهشتی، ارزش ها در نگاه شهيد بهشتی، تهران، روزنامه جمهوری اسالمی ايران، 1375، 

ص1.
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انديشه های شهيد بهشتی نشان می دهد كه معرفت واقعی و حقيقی نسبت به پروردگار 
امری شايسته و الزم است؛ زيرا يكتاپرستی جامع، ديگر كمبودی برای زندگی بشر باقی 
نمی گذارد و كمبودهای انسان و جوامع بشری ناش��ی از عدم يكتاپرستی و انحراف در 
هستی و خداشناسی است.1 از اين رو، ايش��ان خداشناسی را يك وظيفه می دانستند و 

اين چنين تشريح می كنند: 
مسئله اساس��ی در انتخاب من و ش��ما به عنوان انس��ان موجود آگاه 
انتخاب گر اين است كه تاريكی ها و روش��نی را درك كنيم و بشناسيم 
نورانيت خدا، و راه خ��دا را در ميان ظلم��ات و تاريكی های رنگارنگ و 

گوناگون گم نكنيم.2
خداوند را كه ما مبدأ و غايت هستی می دانيم، در همه چيز مطلق است3 و شهيد بهشتی 

در مقاله »توحيد در قرآن« بيان می كند كه: 
نظام علت و معلول از نظر قرآن، نظامی است نيرومند، پر ارج و دارای 
اعتبار، و انس��ان با آن كه به كمك نيروهای خداداد و دانش اين نظام به 
كارهايی شگفت انگيز دست می زند، باز بايد در همه تالش هايش مواظب 
اين نظام باش��د و در همان حدود كه روابط متقاب��ل علت و معلول به او 
امكان عمل می دهد، عمل كند وگرنه كوشش هايش بی اثر می ماند ولی 
همين نظام نيرومند و پراعتبار نيز مقهور اراده خداست... همان خدای 
توانا و دانا كه اين اس��باب را آفريده و به هر يك اثر و خاصيت يا اثرها و 
خاصيت ها داده، در هر لحظه می تواند اثر و خاصيت يك يا چند سبب را 

بگيرد و آنها را خنثی كند.4 
به خاطر همين عظمت می باشد كه وی تأكيد می نمايد از نظر اسالم، ستايش مخصوص 
خداس��ت كه كمال بی نهايت اس��ت. غير از خدا هيچ كس و هيچ چيز شايسته ستايش 
نيس��ت. از هر كس و هر چيز در حدود ارزش واقعی اش می ت��وان قدردانی و در حدود 
محبت و خدمتش می توان تشكر كرد، ولی قدردانی و تشكر هرگز نبايد رنگ چاپلوسی، 
مداحی و ستايشگری به خود گيرد. مداحی و س��تايش گری يك آفت بزرگ اخالقی و 

1. سيد محمدحسينی بهشتی، حج از ديدگاه قرآن، تهران، بقعه، 1391، ص34-35.
2. سيد محمد حسينی بهشتی، سخنرانی های شهيد مظلوم بهشتی، »آزادی در اجتماع«، تهران، سيدجمال، 

بی تا، ص37. 
3. سيد محمد حسينی بهشتی و ديگران، آزادی، هرج و مرج و زورمداری، همان، ص27.

4. سيد محمد حسينی بهش��تی، ديدگاه توحيدی، »توحيد در قرآن«، ايزدی و مسكوب )به كوشش(، تهران، 
فرهنگ اسالمی، 1356، ص157.
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يك آفت بزرگ اجتماعی است1 كه ياد خدا بودن و 
ايمان باطنی می تواند از اي��ن گناه جلوگيری نمايد 
و به همين دلي��ل، توجه به خدا يك��ی از مهم ترين 

ارزش های تربيت دينی می باشد.2  
از نظر ش��هيد بهش��تی، جهان و هس��تی، عبث و 
بيهوده خلق نشده است. خداوند آسمان ها و زمين را 
به حق آفريده است: »ما خلقنا السموات و االرض و 
ما بينهما االبالحق« و اين حق به معنای اين است كه 
انسان ها ايدئاليست نباشند و نگويند اين عالم »وهم 

و خيال« است، بلكه معتقد باشند جهان هس��تی هدف و جهتی دارد. انسان ها، نه تنها 
بايد در نفی پندارگرايی و پوچ انگاری بكوشند، بلكه اين هدف هستی را متحقق نمايند 
كه به نظام آفرينش بينديش��ند و هدف های آن را شناس��ايی كنند و بر مبنای قوانين، 
مقررات و قراردادهای اجتماعی كه خداوند آن را وضع كرد و بنا نهاد، عمل كنند. خداوند 
هم از انس��ان هايی ياد می كند كه با ايمان خود به نظام آفرينش، می انديشند و اعتقاد 
دارند كه خدا اين دستگاه را باطل و عبث نيافريده اس��ت. بدين ترتيب، از نظر آيت اهلل 
بهشتی، نظام هستی، هدف دار است؛ هر چند از نگاه ما، اين مسئله امری بديهی است؛ و 
وقتی فيلسوف و انديشمند از آن به عنوان اصل و اساس انديشه های خود دفاع می كند، 
می تواند به عنوان مبنای بحث انديشه های سياسی تلقی شود. حال كه نظام، از نظر وی، 
هدف دار و عبث و پوچ آفريده نشده است، اين س��ؤال مطرح می شود كه هدف و جهت 
نظام هستی چيس��ت؟ آيا اين اهداف را خداوند مشخص كرده است؟ چرا و چگونه بايد 
به آن توجه كنيم؟ ايشان با اشاره به آيه هفتم سوره مباركه هود،3 به اين نتيجه می رسد 
كه خداوند اين جهان متنوع و گوناگون را كه در ش��ش مرحل��ه آفريده، برای انجام كار 
حسن و نيك و مسابقه آگاهانه و آزادانه انسان ها قرار داد؛ اين آيه از نظر وی، به صراحت 
نشان می دهد كه آسمان ها و زمين از ماده ای همگون شروع و به پيدايش انسان بر عرصه 
اين صحنه بسيار متنوع منتهی شده است؛ همه اين مقطع آفرينش، برای اين است كه 
ميدانی رنگارنگ و متنوع برای عمل و كار انس��ان به وجود بيايد و انسان در مسابقه به 

1. سيد محمد حسينی بهشتی، نماز چيست؟، تهران، بقعه، 1390، ص22.
2. سيد محمد حسينی بهشتی، موسيقی و تفريح در اسالم، تهران، بقعه، 1390، ص17.

َماَواِت َواألَْرَض فِي ِستَّه أَيَّاٍم َوَكاَن َعْرُشُه َعلَی الَْماء لَِيْبُلَوُكْم أَيُُّكْم أَْحَسُن َعَماًل َولَِئن ُقلَْت  3. »َو ُهَو الَِّذي َخلَق السَّ
َِّذيَن َكَفُرواْ إِْن َهَذا إاِلَّ ِسْحٌر مُِّبيٌن.« ْبُعوثُوَن ِمن بَْعِد الَْمْوِت لََيُقولَنَّ ال َُّكم مَّ إِن

شهيد بهشتی: اسالم تعليماتش 
را بر این پایه تنظيم كرده كه 
بشر در زندگی باید هدف 
جدی داشته باشد و اصاًل 
انسان باید انسانی جدی تربيت 
شود. اگر انسان طوری تربيت 
شد كه در او اراده نيرومند و 
هدف گيری عالی در زندگی 
نباشد، این انسان، ساخته و 

پرداخته اسالم نيست
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خيرات و نيكی ها در اين ميدان بس گسترده و وسيع 
قرار گيرد و نهان انسان با انتخاب راه و شيوه عملی كه 
دارد، آشكار گردد و معلوم شود در ميان اين موجودات 
تازنده، كدام برنده و ك��دام بازنده اند؛ يعنی اين مقطع 
از هستی دارای آهنگی اس��ت، و آهنگش آماده بودن 
برای عمل انسان ها، برای كار انس��ان ها و برای تالش 
انسان ها است؛ تالشی كه هدفش مشخص شدن اين 
است كه كسی نيكوكارتر اس��ت. پس، مطابق ديدگاه 
شهيد بهشتی، اينكه نظام آفرينش حق است، به يك معنا باز می گردد به اينكه نپنداريم 
جهان بی فرجام و انسان بی هدف خلق شده است. در حقيقت آنچه انسان را از پوچی و 
خيال بيرون می آورد، اين است كه انسان سرانجام و فرجامی دارد و آن فرجام با عمل او 
در اين قلمرو وسيع و رنگارنگ تعيين می ش��ود، بنابراين اگر قرار بود، انسان و عمل او و 
پاداش و كيفرش در كار نباشد، آفرينش او عبث و بيهوده بود: »افحسبتم انما خلقناكم 
عبثا و انكم الينا الترجعون«. در انديشه بهشتی، حق دو معنای اصلی پيدا می كند: آن چه 
هست و آن چه بايد باشد. در علوم عينی وقتی می گوييم حق، ناظر به معنای اول است؛ 
يعنی آنچه هس��ت. وقتی در حقوق و اديان و اخالق از حق صحبت می كنيم، به معنای 
دوم است؛ يعنی آن چه بايد باش��د. و چون نظام هستی حق است، به اين ترتيب ميدان 

عمل برای تميز حق و باطل برای انسان ها بايد وسيع و باز باشد.1 
شهيد بهش��تی از مباحث هدفداری نظام به اين نتيجه می رسد كه اگر هدف آفرينش 
اين است كه انس��ان به كمال و عمل نيكو و كار بايسته برس��د، بايد قوانين و مقررات و 
نظام های اجتماعی، همگی طوری تنظيم ش��وند كه اين ميدان گس��ترده را برای اين 
مس��ابقه آگاهانه و آزادانه انس��ان ها آماده نگه دارند؛ از اين رو هر رفتار، هر كمبود، هر 
محدوديت نابجا، هر بی بندوباری نابجا، هر عام��ل اجتماعی و هر عامل مصنوعی كه در 
قلمرو و ميدان به وجود بيايد و بخواهد مانع تحقق اين هدف شود باطل است، ظلم است. 
اين خالف حق است و بايد از ميان برداشته ش��ود. مؤلفه اصلی اين نظر و رأی اين است 
كه انسان ها فقط بايد در برابر حق تسليم ش��وند و مسلمان، يعنی آدمی كه حق پرست 
است و فقط زير بار حق می رود و در برابر حق لجاج و عناد و استكبار ندارد؛ نه تنها انسان 
مسلمان حق پرست است، بلكه در نگاه شهيد بهشتی، اوج انسانيت انسان در حق پرستی 

1. ابراهيم طالبي دارابي، »انسان و جهان در نظام فكري شهيد بهشتي«، همان، ص4-6.

شهيد بهشتی: اسالم و ادیان 
می خواهند انسان عاشق 
تربيت كنند. نمی گویم انسان 
بی عقل، می گویم انسانی كه 
هم عاقل باشد و هم عاشق. 
نمی خواهد عاقل بی عشق 
تربيت كند. آنچه می خواهد، 

عاشق عاقل است
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است و انسان برتر، انس��انی است كه در برابر حق تسليم تر اس��ت. انسان حق پذير برای 
سعادت آمده است. تيره بختی و انحراف انسان در اين است كه در برابر حق مقاومت كند. 
از نظر شهيد بهشتی، اين جهان دارای هدف است، حق است و هدفی كه اين جهان را حق 
می كند، عمل انسان است و نه خود انسان. از ديدگاه ايشان، شناخت نظام حق از نظر وی 
دو منبع دارد: يكی منبع علم، آگاهی، انديشه و عقل بشری، و ديگری منبع الهام و وحی 
الهی؛ يعنی آنچه می تواند به انسان حق را بشناساند، يكی انديشه مستقيم است و ديگری 
وحی محكم متقن. به طور كلی در نگاه شهيد بهشتی، نظام هستی خالقی دارد كه حق 
مطلق است و اين نظام دارای هدف و غايت است. انسان در اين نظام، محور و احسن است 
و همه آسمان ها و زمين برای گزينش آزادانه و آگاهانه عمل برتر و حسنه انسان تمهيد 
شده است و چون انسان بايد مطابق آيين و مقررات الهی به مسابقه نيكو برسد، نبايد هيچ 
محدوديت و رادعی كه مظهر باطل و ظلم است، در مسير او ايجاد شود؛ از اين رو انسان 
اين هستی، به دنبال حق می گردد و منبع ش��ناخت دين حق، عقل و وحی است، پس 
انسان، مانند نظام هدفدار است و هدف او حق پرستی و تسليم در برابر حق است. قوانين، 
مقررات، سنن و انبيا برای همين هدف بحق برای انسان آمده اند.1 ايشان در كتاب حق و 
باطل از ديدگاه قرآن ذكر می كنند كه هدف دار بودن جهان هستی نيز يك حق می باشد:

يكی از واقعيت های عينی كه قرآن ما را دعوت می كند به ش��ناخت و 
پايه و مبنا قرار دادن آن برای همه انديشه های بعدی اين مطلب است كه 
جهان هستی روندی هدفمند دارد. اين جهان، اين عالم هستی، عالمی 
بی هدف نيست. جهان هدف دارد. آسمان ها و زمين هدف دارند. حتی 
هدفی را كه انسان برای خود انتخاب می كند در ارتباط با هدفدار بودن 

جهان است. جهان هستی حق است يعنی هدف دارد.2
ايشان در عين حال به اين موضوع اشاره می نمايند كه همه انسان هايی كه در درونشان 
ميلی، گرايشی و عش��قی به حق، به صدق، به عدل، به كمال، به ش��جاعت، به ايثار، به 
فداكاری، به عطوفت و رحمت و دلسوزی به ديگران و انصاف هست و همه آنهايی كه در 
دلشان عشق و عالقه ای به اين گونه ارزش ها می يابند، بدانند كه اينها راهی به سوی خدا 

يافته اند و راهی به سوی خدا دارند.3 
در يك جمع بندی بايد اذعان نمود كه نحوه نگرش ايش��ان نس��بت به هستی و خالق 

1. همان. 
2. سيد محمد حسينی بهشتی، حق و باطل از ديدگاه قرآن، تهران، بقعه، 1390، ص32. 

3. سيد محمد حسينی بهشتی، شناخت عرفانی، تهران، بقعه، 1390، ص18. 
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سبب شده تا انديشه های سياس��ی و اجتماعی ايش��ان معطوف به اين موضوع باشد و 
مؤلفه های كليدی سياست نظير قدرت، امنيت و... به صورت كامل از آن خداوند باشند و 
انسان ها به اندازه نزديك شدن به خداوند می توانند به مقداری از آن دست يابند. وجود 
جهان ديگر باعث گرديده كه انسان سياسی نتواند برای دست يابی به اهداف خويش از هر 
وسيله ای استفاده نمايد بلكه شروطی را پيش روی خود می بيند كه در صورت بی توجهی 
به آنها، عذابی اخروی در انتظار وی خواهد بود و به همين دليل ميان سياست اسالمی 
با ساير سياست های مادی گرای غربی و ليبراليستی تفاوت وجود دارد. هستی شناسی 
سياسی بهشتی را می توان اين گونه تش��ريح كرد كه امور سياسی در اين جهان، صرفاً 
نبايد مترصد تحصيل قدرت، مناصب سياسی و منافع مادی صرف باشد بلكه بايد رضايت 
الهی را در نظر بگيرند و ابزاری برای آبادانی حيات معنوی و اخروی باش��ند و مسئولين 
و حاكمان در جوامع اسالمی بايد از ابزار سياس��ت در مسير خدمتگذاری به مردم بهره 
گيرند و سعادت اخروی امت اسالمی برای آنها مهم باشد. با توجه به همين مسائل است 
كه می توان نوع دوستی، مهربانی، خيرخواهی و جذابيت در مؤلفه های سياسی جامعه را 
در انديشه بهشتی مشاهده كرد. با اين اوصاف، هر مقداری كه اهداف ترسيم شده برای 
مؤلفه های سياسی به رضايت الهی توجه داشته باشد، پسنديده تر می باشد و به ميزانی 
كه از صراط مس��تقيم فاصله بگيرد در جريان باطل قرار می گيرند و تقسيم بندی حق و 
باطل در انديشه سياسی كه به وفور يافت می شود، ناشی از رويكرد هستی شناسی وی 
می باشد. در تعبيری ديگر، مهم ترين تأثير هستی شناس��ی بر انديشه سياسی بهشتی 
را می توان، »تالش برای س��اختن و آبادانی زندگی آن جهانی« از طريق ابزار سياست 
دانست؛ يعنی قدرت حاكم و مسئوليت های حكومتی بايد پلی برای رسيدن به مقاصد 

متعالی و الهی باشند.
ب. انسان شناسی

هر نظريه سياسی- اجتماعی و هر تصويری درباره جامعه، حكومت و عدالت، در تحليل 
نهايی بر نوعی برداشت از »سرشت بشر« تكيه دارد. اين برداشت چه آشكارا بيان شده 
باشد و چه به شكل تلويحی، سنگ بنيادينی اس��ت كه بقيه اجزای نظريه گرداگرد آن 
بنا می شود و چونان معياری اس��ت كه هر اصل و رويه سياسی و اجتماعی ديگری با آن 

سنجيده می شود.1 

1. احمد شفيعی و ديگران، »صورت پردازی مفهوم انسان و چگونگی تأثير آن بر انديشه سياسی«، انسان پژوهی 
دينی، دوره هشتم، ش26، پاييز و زمستان 1390، ص119-121. 
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نوع نگرش شهيد بهشتی مبتنی بر انسان شناسی دينی می باشد1 و می توان بيان داشت 
كه در انسان شناس��ی دينی نيز ابعاد، ويژگی ها، حقايق و ارزش های گوناگون انسانی از 
طريق مراجعه به متون مقدس دينی )كتاب و سنت( به دست می آيد. به بيان ديگر در 
انسان شناس��ی دينی به جای بهره گيری از روش های تجربی، عقلی يا ش��هودی برای 
شناخت انسان از روش نقلی استفاده می شود. پاره ای از اشكاالت در انسان شناسی های 
تجربی و فلسفی و عرفانی باعث شده كه بهترين راه برای شناخت انسان، روش دينی و 
وحيانی باشد، چراكه حقيقت انسان، همانند كتابی است كه نيازمند شرح است و شارح 
اين كتاب هم كسی جز مصنف آن يعنی پروردگار آفريننده آن نمی تواند باشد و خداوند 
سبحان هم حقيقت انسان را به وس��يله انبياء و اولياء و فرشتگان خود شرح كرده است 
و با بيان اين كه آدمی از كجا آمده، به كجا م��ی رود و در چه راهی گام برمی دارد، او را با 
خويشتن، با آفريدگار، با گذشته، حال و آينده اش آشنا كرده است. البته بايد توجه داشت 
كه در اديانی مانند مسيحيت و يهوديت تحريف صورت گرفته است و لذا بر اساس متون 
مقدس آن اديان نمی توان به شناخت انسان دست يافت. ولی اين مشكل در مورد اسالم 
كه متن مقدس آن يعنی قرآن، مصون از هر گونه تحريف بوده و بيانات مفسران واقعی 
آن يعنی اهل بيت)ع( هم، موجود است، وجود ندارد. لذا می توان با مراجعه به اين ثقل 
اكبر و تفسير آن به وسيله ثقل اصغر )ائمه)ع(( به انسان شناسی دينی واقعی دست يافت. 

چند ويژگی عمده را می توان برای اين نوع انسان شناسی بيان كرد: 
الف. جامعيت: انسان شناسی دينی ابعاد مختلف وجود انسان را مورد توجه قرار داده و 
از ابعاد جسمانی و زيستی، تاريخی و فرهنگی، دنيوی و اخروی، فعلی و آرمانی و مادی 
و معنوی سخن به ميان آورده است؛ بر اين اساس وقتی از بعدی خاص سخن می گويد، 
با توجه به مجموعه ابعاد وجودی انس��ان آن را مطرح می كند، چرا كه گوينده سخن از 
معرفتی كامل و جامع نسبت به انسان برخوردار است. البته بايد توجه داشت كه دغدغه 

اصلی دين، هدايت انسان به سوی كمال و سعادت حقيقی اوست. 
ب. توجه به مبدأ و معاد: برخالف انسان شناسی های غير دينی كه در آنها، انسان يا به 
كلی از مبدأ و معاد بريده است يا در قالبی كلی از آنها سخن به ميان می آيد كه نمی تواند 
برای چگونه زيستن انسان راه گشا باشد، در انسان شناسی دينی مبدأ و معاد به عنوان دو 
مسئله مهم برای انسان مورد توجه قرار می گيرد و پيرامون رابطه زندگی انسان با مبدأ و 

1. رك: سيد عليرضا حسينی بهشتی، بررسی مبانی فكری آيت اهلل شهيد دكتر بهشتی، »منزلت انسان در نظام 
سياسی اسالم از ديدگاه شهيد بهشتی«، تهران، بقعه، 1377، ص80-122. 
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معاد به تفصيل بحث می شود. 
پ. اتق�ان: انسان شناس��ی دينی ب��ه دليل 
بهره من��دی از معارف وحيان��ی خطاناپذير، از 

استحكام و اطمينان بااليی برخوردار است.1
انسان موجودی اس��ت كه با همه  هستی در 
ارتباط اس��ت. اگر توجه و تعلق او فقط حيات 
دنيا باشد، رشد و استعداد او زندانی شده و آن 
چه بايد بش��ود، نمی ش��ود؛ مثل اين است كه 
نهنگ را كه آب واس��ع مانند دريا برای رش��د 
الزم دارد در استخر پرورش دهند و باعث تلف شدن او ش��وند. انسان برای آن چه بايد 
بش��ود، نظرگاه وس��يع و جهان  بينی واقعی الزم دارد و حيات دنيا برای جوالن فكری 
او كافی نيس��ت. تحولی كه زيربنای آن بر انسان شناسی صحيح اس��توار باشد هرگز به 
بن بست نمی رس��د اما هر جا شالوده  كار بر ش��رايط عاجل و زودگذر قرار گرفت، كار به 
بن بست كش��يده و از آن چه فرار می كردند به صورت خشن تر گرفتار می آيند. مثاًل اگر 
از ديكتاتوری فرار  كنند، راه به بن بست رسيدنش اين است كه روی شرايط عمل نمايند 
و در نتيجه محصول كار دوباره ديكتاتوری خواهد شد. يا اگر برای رفع اختالف طبقاتی 
اقدامی بر طبق شرايط انجام دهند، معنی به بن بست رسيدنش اين است كه اسم طبقات 
عوض  می شود اما حقيقت آن به صورت حاكم و محكوم به قوت خود بلكه به شدت بيشتر 
باقی می ماند. در تربيت اگر چيستی انس��ان مشخص شود، باعث می گردد كه متناسب 
با آن دستورات الزم تربيتی در كانون خانواده رعايت گردد و خيلی از مسائل با شناخت 
درست انسان حل ش��ود، اما اگر از ابتدا انسان كه دس��ت مايه كار است شناخته نگردد، 
كار تربيت كودك به بن بس��ت می كش��د و صفتی را كه با آن مبارزه می كردند، جايش 
صفت مذموم ديگری می آيد. تربيت دقيقاً همس��ايه  ديوار به ديوار انسان شناسی است؛ 
به اين معنی كه اگر كسی در انسان شناس��ی ذوق پيدا كرد، بالفاصله در مسئله  تربيت 
صاحب نظر می شود.2 همين موضوع به طور واضح در انديشه های شهيد بهشتی وجود 
دارد و هجم سخنرانی ها و تقريرات ايشان در خصوص تربيت و انسان تربيت شده توسط 

1. عبدالحسين خسروپناه و رضا ميرزايی، »چيس��تی انسان شناسی«، انسان پژوهی دينی، دوره هفتم، ش24، 
زمستان1389، ص42-43.

2.محی الدين حايری  شيرازی، انسان شناسی، قم، دفتر نش��ر معارف ، 1395؛ و همان، انسان الهی، تهران، لوح 
محفوظ، 1378.          

آنچه اسالم از هر مسلمان، از مرد 
و زن، از پير و جوان مي خواهد، 
پاكدامني و خویشتن داري در برابر 
طغيان هوس ها، پيشگيري از عوامل 
مختلف فردي و اجتماعي كه به 
طغيان هوس ها و افسارگسيختگي 
و خودكامگي انسان كمك مي كند، 
و  همه جانبه  عدالت  از  دفاع 
ریشه دار اجتماعي و كوشش در راه 

تكامل فضيلت هاي انساني است
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ايشان گواهی بر اين موضوع است. بر اساس چنين بينشی است كه ايشان معتقدند كه 
يكی از مهم ترين رسالت های انبياء نيز تربيت است و از آنجايی كه يكی از خصلت های 
انسانی، احتياج داشتن به هدايت، راهنمايی و كمك شدن در مسير صحيح زندگی است، 

زمامداران بايد مردم را به صراط مستقيم هدايت نمايند. از اين رو می فرمايند: 
انسان در انتخاب راه زندگی و پيمودن راه زندگی، به هدايت، راهنمايی 
و رهبری احتياج ف��راوان دارد. هداي��ت دو مرحل��ه دارد: يكی مرحله 
راهنمايی و نشان دادن راه و ديگری مرحله رهبری؛ يعنی رهرو را با خود 
در صراط مستقيم بردن. معلم به انسان می آموزد؛ مربی انسان را در مسير 
می برد؛ مرشد می آموزد؛ به انسان راه را نشان می دهد، اما پير راه، انسان 
را با خود در راه می برد و به همراه خود به سوی آنچه هست می كشاند. و 
در زندگی اجتماعی رهبر، راه های سعادتمند زيستن را ترسيم می كند و 
انگيزه های به راه افتادن در اين راه را در انسان برمی انگيزد و اوج می دهد 
تا انسان ها بدانند، راه سعادتمند زيس��تن چيست و در اين راه بيفتند و 

حركت كنند.1 
به همين منظور، انسان تربيت شده اسالم در انديشه بهشتی، دارای هدف و غايت است 
و انسانی كه براساس مبانی فكری اسالم ساخته و پرداخته می شود دارای اراده نيرومند 

و هدف گيری عالی در زندگی است و همان گونه كه ايشان بيان می دارند: 
اس��الم تعليماتش را بر اين پايه تنظيم كرده كه بش��ر در زندگی بايد 
هدف جدی داشته باشد و اصاًل انسان بايد انس��انی جدی تربيت شود. 
اگر انسان طوری تربيت ش��د كه در او اراده نيرومند و هدف گيری عالی 
در زندگی نباشد، اين انسان، س��اخته و پرداخته اسالم نيست. زندگی 
مسلمان بايد جدی باشد و هدف های جدی در آن داشته باشد؛ يعنی هر 
چيزی كه انسان را از صورت جدی بودن و هدف های عالی جدی داشتن 

در زندگی خارج كند، بر خالف جهت تربيتی اسالم است.2
ايشان در كتاب بايدها و نبايدها ذكر می نمايند كه: 

اسالم و اديان می خواهند انسان عاشق تربيت كنند. نمی گويم انسان 
بی عقل، می گويم انس��انی كه هم عاقل باش��د و هم عاشق. نمی خواهد 

1. سيد محمد حسينی بهشتی، »تجلی هدايت و عدالت در امامت«، پگاه حوزه، ش185، 1385/4/3، ص14-16.
2. سيد محمد حسينی بهشتی، موسيقی و تفريح در اسالم، تهران، روزنه،1394، ص25.
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عاقل بی عش��ق تربيت كند. آنچه می خواهد، عاشق عاقل است. انسانی 
كه حساب ها را برسد، چش��م هايش را باز كند، گوش هايش را باز كند، 
زمينه ها را مطالعه كند، مقتضيات را نگاه كند، استعدادها و آمادگی ها 
را حساب كند، موانع را حس��اب كند، مشكالت را حس��اب كند، تمام 
اينها را حساب كند و راه مناس��ب را انتخاب كند. اما اين را بداند كه در 
زندگی، از تالش باز ايستادن وجود ندارد. اين، كار آدم عاشق است. در 
او شوری و گرمايی اس��ت كه نمی گذارد آرام بگيرد. آرامش انسان های 
نوميد، انسان هايی كه ممكن است محاسبه آنها را به نوميدی بكشاند، 

در آنها نيست.1 
به همين دليل است كه در منظومه فكری شهيد بهشتی، يك فرد و يك انسان قيمتی 
دارد و تمام مكانيسم ها و نظام های اجتماعی بسيج می شود تا »انسان های خودساخته 

انتخابگر انسانی انديش« بسازند.2
الجرم، خودسازی يكی از مؤلفه های مهم برای انس��ان ها در شريعت اسالم محسوب 

می شود و به همين فراخور بهشتی معتقد است: 
برنامه مستمر خودسازی با استفاده از همه عوامل مؤثر در خودسازی، 
اما نه خودسازی خانقاهی، كه خودس��ازی اسالمی مدنظر است. انسان 
در اجتماع و در ميدان عمل و تالش، نه انسان تك و تنها. ماركس انسان 
را فرزند كار و عمل معرفی می كند و قبل از او هگل با همان ايده آليسم 
خويش چنين كرد. ولی اسالم فراتر و جامع تر از همه، انسان را ساخته 
عمل معرفی می نماي��د و اين مس��ئله در روايات اس��المی مكرر گفته 
شده است... انس��ان با يك سلسله اس��تعدادها، با يك سلسله مايه ها و 
دست مايه ها به وجود می آيد اما انسان آينده، ساخته دست عمل است 
با بينش صحيح و با بس��يج كردن همه استعدادهای نهفته برای عمل و 
قرار گرفتن در حلقه خوبان، يعنی خوبان تالش گر، سخت كوش و مقاوم 

می توانند چنين شوند.3
آيت اهلل بهشتی، برای ارايه يك تعريف منطقی از انس��ان، از روش تقسيم ثنايی بهره 
می برد و با خارج كردن مشتركات انسان و ساير موجودات می كوشد تا برای انسان فصل 

1. سيد محمد حسينی بهشتی، بايد ها و نبايدها، همان، ص49-50.
2. سيد محمد حسينی بهشتی، سه گونه اسالم، تهران، بقعه، 1385، ص31. 

3. همان، ص34-35.



95
ی...

شت
ی به

سين
د ح

حم
د م

 سي
يد

شه
ی 

علم
ی و 

اس
 سي

ات
حي

96
ار 

  به
  5

ه  1
مار

  ش
م 

ده
هار

ل چ
 سا

  
وم

ه س
دور

قريبی دقيق تر از »ناطق« بجويد. از منظر ايشان ويژگی های ديگری نيز در انسان وجود 
دارد كه بيش از هر ويژگی ديگر می تواند انسان را از غير انسان ممتاز كند.

قدرت تحليل گری فكری، خالقي��ت، نو آوری، انتخابگ��ری و اختيار 
عناصری هس��تند كه هر يك در پيوندی عميق با ديگری، انس��ان را به 
طور كامل از غير خودش ممتاز می كند. در باور ايشان خالقيت و نوآوری 
محصول تحليل گر بودن انس��ان و اختيار الزمه انتخاب گری اوس��ت. 
بنابراين، تعريف ايشان از ماهيت انس��ان چنين است: موجودی دارای 
حيات، رشدكننده و برخوردار از حواس، كه كارهايش تنها از بستر ميل 
برنمی  خيزد بلكه همواره با تحليل گری و بر اساس انتخاب و اختيار انجام 
می شود. به بيان ديگر تعريف منطقی انس��ان از منظر ايشان عبارتست 
از جانداری انديش��مند، تحليل گر، خالق، نوانديش، نوآفرين و مختار. 
دو ويژگی در انسان هست كه س��خت به هم مربوط است؛ يكی قدرت 
تجزيه و تحليل و جمع بندی. انس��ان جانداری است برخوردار از قدرت 
انديشه. جانداری است كه می انديشد. يعنی روی دريافت های حسی و 
درونی اش محاس��به می كند؛ مطالعه می كند؛ تجزيه و تحليل می كند؛ 
جمع بندی می كند؛ و در اين بعد توانايی خاصی دارد. انسان در اين بعد 
يك خصوصيت دارد و آن ابتكار و خالقيت و نوآفرينی اس��ت. بنابراين، 
می گوييم انديشه تحليلگر جمع بندی كِن نوآفرين. ولی اگر تنها ويژگی 
انسان قدرت انديشه و تجزيه و تحليل و خالقيت و ابتكار و نوآفرينی بود، 
فكر نمی كنم می توانس��ت خود را به عنوان تافته جدا بافته عالم هستی 
بشناسد؛ بعد ديگر و ويژگی دوم، كه به انس��ان كرامتی خاص خودش 
و ارزشی فوق العاده داده و به راس��تی او را به عنوان يك موجود برتر در 
عالم خلقت شناسانده، چيست؟ آن بعد ديگر عبارت است از آزاد بودن 
و انتخابگر بودن. انسان جانور و جانداری اس��ت انديشمند، تحليل گر، 

خالق، نوانديش، نوآفرين. اينها همه يك؛ و دو: مختار. 
بنابر آنچه گذش��ت می توان گفت از منظر شهيد بهش��تی ماهيت انسان يا به عبارت 
ديگر پاس��خی كه می تواند در برابر سؤال از چيستی او ارايه ش��ود با ويژگی های اصلی 
انديشمندی و تحليل گری و مهم تر از آنها اختيار همراه است. از آنجا كه فصل را مقوم و 
محصل نوع دانسته اند با صراحت می توان گفت انسانی كه نمی انديشد و اختيار و انتخاب 
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را ف��رو می نهد ماهيتی انس��انی ن��دارد. در ميان 
آثار ايش��ان، تعريف ديگری از انسان نيز به چشم 
می خورد. تعريفی كه از بس��تر انديشه فلسفی و 
جهان بينی توحيدی برمی خيزد. آيت اهلل بهشتی، 
تعريفی فلسفی از انسان ارايه می كند كه ناظر به 
هويت اوست: در جهان بينی اسالم، انسان شدنی 
است مستمر و پويشی است خودآگاه، انتخابگر و 
خودساز. ايشان ش��خصيت انسانی را، شخصيتی 
س��يال و متغير می دانند كه در هيچ لحظه ای به 
حال قبلی خود باقی نمی ماند و هر لحظه در حال »ش��دنی« تازه است. همان مفهومی 
كه در حركت جوهری انسان بيان شد. از ديگر سوی عناوين سه گانه بعدی نشانگر اين 
حقيقت است كه شدن انسان و حركتش از قوه به فعل مرهون خودآگاهی، انتخابگری 
و خودسازی اوست. به اين معنی كه سعه وجودی و مرتبه بودن و وجود انسان مستقيماً 
محصول آگاهی و انتخابگری اوس��ت و اوس��ت كه با بهره مندی از چنين ويژگی هايی، 
چگونه بودن خويش را رقم می زند. در مجموع هر دو تعريفی كه ايشان از انسان به دست 
می دهند نقش بسيار پر رنگ دو عنصر اختيار و آگاهی جالب توجه است؛ عناصری كه 
به باور ايشان منشأ كرامت انسان و سبب شايس��تگی او برای احراز مقام خليفه اللهی و 
نمايندگی خدا روی زمين است. با توجه به اين دو عنصر اساسی می  توان گفت حركت 

از )بودن( به )چگونه شدن( در انسان محصول اين دو عنصر است.1
در كتاب شناخت عرفانی اين گونه تشريح می شود كه انسان اگر به پويش و حركت و 
جنبش و تالش خودش نگاه بكند، اگر به خويشتن خويش بازگردد، اگر آهنگ زندگيش 
را به دقت بنگرد، می بيند زندگی انس��ان اگر صرفاً بر پايه محاسبات و برنامه ريزی ها و 
جهت يابی های عقل حسابگر باشد زندگی او پوچ و بی معنی است... ريشه سلطه نيهيليسم 
و پوچ انگاری بر ذهنيت بخش عظيمی از انسان ها و جوامع پيشرفته صنعتی در همين 
است. در اين رابطه كه انس��ان هر چه بهره مندتر و به آرزو رس��يده تر باشد، خطر نفوذ 
احساس پوچی و هيچی در او بيشتر است. برای اينكه آنهايی كه هنوز به خيلی چيزها 
نرسيده اند. ذهنيت ش��ان به همان چيزهايی كه به آنها دست نيافته اند متمركز است و 

1. محمدحسن مخبر، نگاهی دوباره؛ بازخوانی انديش��ه های اقتصادی، اجتماعی و سياسی شهيد آيت اهلل دكتر 
بهشتی، »تعريف انسان در آيينه انديشه شهيد مظلوم آيت اهلل دكتر بهشتی«، قم، دانشگاه مفيد، 1392، ص254-

 .249

بهشتی اعتقاد دارد جامعه اسالمی 
باید از مصرف زدگی ناشی از 
هوس كيشی«  و  »خودپرستی 
رهایی یابد؛ زیرا انسان های 
هوس گرا یكی از آسيب های جدی 
جوامع بشری محسوب می شوند. 
از این رو، انسان ها باید سعی 
نمایند از مادی گرایی رهایی یابند 

تا جامعه ایمانی تحقق یابد
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فرصت اين انديشه باالتر و اين حساب و محاسبه اساسی تر را پيدا نمی كنند. اما اگر آدم 
همه اينها را طی كرد و در آخر ديد كه حاال چه شد، می بيند هيچ است... تمام تالش ها و 
كارهای انسان های بی ايمان و خدا گم كرده و ضالين و سرگشته و بی هدف، نظير سرابی 
است كه تا آدم به آن نرس��يده دنبالش می دود؛ س��رابی در بيابانی در برابر انسان تشنه 
سيراب نشده ای؛ سرابی در بيابانی، تاالبی در بيابانی، در برابر ديدگان حريص تشنه ای كه 
از دور آن را آب می پندارد ولی وقتی به آن می رسد می بيند چيزی نيست. اگر انسان به 
آن نقطه رسيد كه ديد چيزی نيست و توانست به خود بيايد و بيدار بشود، توانست به آنجا 
برسد كه بفهمد اينها همه حجاب و پرده بود و رخ دلدار را در آنجا بيابد، به سعادت رسيده 

است.1 شهيد بهشتی در تعبيری زيبا اين ارتباط را با تمثيل عاشقی تشريح می كنند: 
برای انسان حسابگر، انگيزه ها، معش��وق ها، خواست ها، خواسته ها و 
محبوب ها وجود دارد. وقتی اين انسان حس��ابگر به آنها رسيد و اشباع 
شد تازه می بيند كه همه قافيه ها را يك جا باخته؛ ديگر برای او عشقی، 
محبتی، گرمايی، فروغی و آتشی نمی ماند، در حالی كه انسان تا وقتی 
زنده است كه عشقی داشته باش��د. زندگی بی عشق مردگی است. همه 
انس��ان هايی كه زود بفهمند؛ زندگی بی عش��ق مردگی است، همه اين 
معشوق ها و محبوب ها و خواسته ها موقت و گذراست و درخور آن نيست 
كه عشق انسان بماند و عشق انسان باش��د، همه اينها خيلی آسان... به 

خدا می رسند؛ آن كه »يِحبهم و يِحبونه« است.2
البته نبايد ناديده گرفت كه بهش��تی منكر محاسبه گری انس��ان نمی شود بلكه عقل 
محاس��به گر مادی را به تنهايی برای س��نجش رفتار و عملكرد مناس��ب نمی داند زيرا 
گمراه كننده است. به همين منظور، وی انس��انی را مورد نظر دارد كه خداترس است و 
به همين دليل دائماً به محاسبه عملكرد خويش می پردازد تا در مسير گمراهی و غفلت 
قرار نگيرد. از اين رو، محاسبه گری صحيح كردار و رفتار امری پسنديده است. ايشان در 
كتاب شب قدر، شمای كلی يك انسان نمونه را با ظرافت زيبايی كه مستخرج از مبانی 

اسالمی و قرآن شريف است، اين گونه ترسيم می كند: 
يكی از نشانه های انسان خداترس اين است كه می بينی در دين قوی 
است، انضباطش با نرمش همراه، ايمانش از روی يقين، حريص به كسب 

1. سيد محمد حسينی بهشتی، شناخت عرفانی، تهران، بقعه، 1390، ص10-14. 
2. همان، ص14. 
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آگاهی و آگاهيش همراه با پرظرفی و شكيبايی است. در حال بی نيازی و 
دارايی ميانه رو، در عبادت و بندگی خدا خاشع، و در تهيدستی با ظاهری 
آراسته، در سختی پر توان در پی درآمد حالل، شاداب و در راه راست و 
گريزان از طمع و آز است. به كارهای شايسته می پردازد، اما باز هم نگران 
است. روز را با اهتمام به سپاس و قدردانی نعمت خدا به پايان می برد و 
با اهتمام به ياد خدا و دل بيداری آغاز می كند، شب با دلهره سر بر بالين 
می نهد و بامدادان شاد و خرم به استقبال كار و تالش می رود و دلهره از 
اين دارد كه مبادا دچار غفلت و بی خبری شده باشد. رحمت و بخشايش 
الهی كه با تالش خويش بر آن دس��ت يافته اس��ت. اگر دل پر هوس در 
برابر انجام وظيفه ای كه برايش نامطلوب است از فرمان او سرپيچيد، او 
را تنبيه كند و در جای ديگر از برآوردن تمنا و خواس��ته اش سر برتابد. 
چش��مش به ارزش های جاودانه و فناناپذير روشن است و دلش از آنچه 
زودگذر و ناماندنی اس��ت روگ��ردان. پرظرفی و ش��كيبايی را با آگاهی 
درآميخته و حرف را عمل می س��ازد. آرزويش دور و دراز نيست، لغزش 
كم، قلبش خاش��ع، دلش قانع، خوراكش اندك، كارش آس��ان، دينش 
استوار، شهوتش مرده و خشمش فرو برده است. به او اميد خير می رود و 
از آسيب و آفتش نگرانی نيست. اگر در ميان بی خبران به سر می برد، باز 
هم نامش در شمار هشياران بيداردل می آيد، و اگر در ميان بيداردالن 
است، از بی خبران محسوب نمی گردد. اگر كسی بر او ستم كند، وی را 
می بخشايد و اگر احسان خود را از او بازدارد، باز هم به او احسان می كند، 

و اگر از او ببرد، باز هم او در تجديد پيوندها می كوشد.1 
بهشتی معتقد بودند كه ممكن است مواضع انسان در دگرگونی ها تغيير كند2 و شايد 
علت اين موضوع را وجود خواس��ته ها، اميال و تمايالت گوناگون انس��ان می دانس��ت3 
ولی تأكيد داش��تند كه انسان مسلك دار بايد تابع مسلك باش��د4 و انسان دارای بينش 
ماترياليستی و مادي گری، با انسان دارای بينش الهی از يك سو متصل به مبدأ و از سوی 
ديگر به معاد، خود به خود و به صورت��ی اجتناب ناپذير، معيارهای فكری و مقياس های 

1. سيد محمد حسينی بهشتی، شب قدر، تهران، بقعه، 1390، ص68-70.
2.سيد محمد حسينی بهشتی، دكتر شريعتی جست وجوگری در مسير شدن، تهران، بقعه،1390، ص95.

3.سيد محمد حسينی بهشتی، گفتار عاشورا، »مبارزه پيروز«، تهران، ميالد، بی تا، ص38.
4. سيد محمد حسينی بهشتی، بانكداری، ربا و قوانين مالی اسالم، همان، 1390، ص33.
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بررسی ش��ان، نمی تواند كاماًل و صد در صد يكس��ان باش��د. حتی وقتی در يك مسئله 
مادی هم بحث می كنند، باز معيار و مقياس شان با هم كم و بيش متفاوت است و اساساً 
نمی تواند تفاوت نداشته باشد. اينها نمی توانند از يك ديدگاه و از يك نقطه نظر، به مسائل 
بنگرند، باألخره دو ديدگاه است.1 بهشتی اعتقاد دارد كه آئين اسالم بر انسان چند بعدی 

تأكيد دارد و در اين زمينه می فرمايد: 
اس��الم آئين انسان سازی اس��ت و انسان تك بعدی نمی س��ازد، بلكه 
انس��ان دارای قدرت تكامل در ابعاد گوناگون می سازد و ساختن انسان 

چندبعدی، نه تك بعدی.2 
بنابراين، انس��ان مورد نظر بهش��تی بر اس��اس موازين اس��المی بايد مترصد تكامل 
فضيلت های انس��انی باش��د و ضم��ن توجه ب��ه پاكدامن��ی و خويش��تن داری، بايد از 

خودكامگی ها جلوگيری نمايد؛ 
آنچه اس��الم از هر مس��لمان، از مرد و زن، از پير و ج��وان مي خواهد، 
پاكدامني و خويشتن داري در برابر طغيان هوس ها، پيشگيري از عوامل 
مختلف فردي و اجتماعي كه به طغيان هوس ها و افسارگس��يختگي و 
خودكامگي انسان كمك مي كند، دفاع از عدالت همه جانبه و ريشه دار 

اجتماعي و كوشش در راه تكامل فضيلت هاي انساني است.3
در كتاب فلسفه دين نيز بهشتی ذيل »انسان از ديدگاه قرآن« بيان می كند: ماجرای 
آفرينش آدم در قرآن چنين ترس��يم ش��ده اس��ت كه آدمی در جريان تحول مادی و 
دگرگونی های فيزيولوژيك به مرحله ای رسيد كه با نفخه روح الهی، آفرينش ديگر يافت و 
در مسير عادی طبيعی خود به يك جهش الهی و ملكوتی دست يافت و موجودی برتر شد 
بدان گونه كه حتی فرشتگان مأمور شدند در پيشگاه او خضوع كنند و نيروهای معنوی 
جهان هم رام او باشند. شجره ممنوعه بهشت، نه آن شجره معرفتی است كه نبايد بدان 
دست يافت، بلكه نوعی سودجويی و كامجويی اس��ت كه بايد مهار شود و بدين وسيله، 
انسان نيروی اراده و خودداری خويش را بيازمايد، حتی اگر عصيان می كند، نشانه اراده 
آزادی است كه به او داده شده است. دست يافتن به معرفت نه تنها برايش ممنوع نيست، 
بلكه بدين موهبت مخصوص شده كه خدايش به او آنچه را كه نمی داند تعليم می كند و 
اصوالً راز شرفش بر فرشتگان، آگاهی هايی است كه پيدا می كند، همان چه كه فرشتگان 

1. همان، ص153.
2. سيد محمد حسينی بهشتی، روش برداشت از قرآن، همان، ص47. 

3. سيد محمد حسينی بهشتی، اتحاديه انجمن های اسالمی دانشجويان در اروپا، همان، ص19.
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بر آنها دست نيافتند. حتی اخراج از بهشت، مقدمه 
نوعی خودكفايی و بروز استعدادها و تكاپوی خالق 
است و حركتی اس��ت از مرحله پيش ساختگی به 
مرحله خودسازی. هبوط گرچه به دنبال عصيان 
است اما طرد و نفرت دائم برنمی انگيزد و با استغفار 
و خودآگاهی مورد رحمت ق��رار می گيرد. رابطه 
خدا با انس��ان، نه موضع گيری خصمانه است و نه 
رقابت، چون خدا غنی بالذات و قادر مطلق است 
كه اگر همه انسان ها از فرمانش سرپيچی كنند به 
او زيانی نمی رسد و در او كمبودی حاصل نمی ش��ود، لذا از نگرانی و حسد به دور است. 
وانگهی عصيان انسان نه با قدرت حاكمانه ايس��ت كه دست خدا را ببندد، بلكه با همان 
قدرت انتخاب و نيروی اراده ايس��ت كه خدا به او عطا كرده است. خدا انسان را در روی 
زمين خليفه قرار داد، يعنی حاكميت و سلطه زمين برای اوست، كه بر آن حكمی راند 
و در آن تصرف كند و اين نه تنها در زمين كه در آس��مان نيز؛ مواهب سماوی كه قابل 
مهار كردن و تصرف انسان هاست در چنبر تس��خير آنان قرار داده شده است. خدا را نه 
از آفرينش سلطه انس��ان ها بر طبيعت واهمه ايس��ت كه او را بر اين تشويق می كند و از 
او می خواهد تا زمين را آباد كند و از نيروهای نهفته كوه ها و دش��ت ها بهره برگيرد و راز 
كرامت انسان اين حاكميت و قدرت تصرف و تسلط بر خشكی و درياست. انسان در بينش 
قرآن، نه موجودی پيش ساخته و محكوم طرح جبری تقدير است، و نه موجودی تهی و 
رها و برخود واگذار شده، در محيطی تاريك و بی هدف. بلكه انسان سرشار از استعدادها 
و تمايالت و انگيزه ها و سائقه ها است، همراه نوعی رهبری درونی و هدايت فطری كه اگر 
آلوده نگردد به سوی حق فراخوانده می شود و استعداد يافتن آگاهی و مهارت های خالق 
را دارد. در عين حال، اين انس��ان حامل بار امانت الهی است كه همان شعور و اراده نافذ 
است كه مسئوليت زاست و هم رمز انسانيت انسان است و اين موهبت بزرگ همان است 
كه آسمان ها و زمين و كوه ها يارای پذيرش آن را نداشتند و برازنده آن نبودند چون واجد 
استعداد و لياقت حمل آن نبودند و انسان توانست نيروی انتخاب و اراده آزاد را بپذيرد.1

بر اساس مبانی انسان شناسی شهيد بهشتی، انسان ها با يكديگر برابر هستند و هيچ گونه 
امتياز طبقاتی بيجا برای افراد وجود ندارد زيرا خداوند انسان ها را فارغ از رنگ و نژاد و با 

1. سيد محمد حسينی بهشتی، درس گفتارهای فلسفه دين، همان، ص301-304.

شدنی  انسان  بهشتی:  شهيد 
است، صيرورتی است، پویشی 
است، حركتی است خودآگاه، 
خودساز، محيط ساز و انتخاب گر، 
كه بر اساس انتخاب آگاهانه و 
آزادانه اش هم خود را می سازد و 
هم در تغيير ساخت محيط طبيعی 
خود دخالت گسترده می كند و 

محيط اجتماعی خود را می سازد



10
1

ی...
شت

ی به
سين

د ح
حم

د م
 سي

يد
شه

ی 
علم

ی و 
اس

 سي
ات

حي

96
ار 

  به
  5

ه  1
مار

  ش
م 

ده
هار

ل چ
 سا

  
وم

ه س
دور

جنسيت و مذهب برابر آفريده است و بر اساس همين مبانی است كه همه افراد بهره مند 
از حقوق و آزادی های اجتماعی هستند. ايشان می فرمايند: 

دين آسمانی اس��الم اين گونه امتيازات ناروا را به كلی الغا كرده است 
و در اس��الم امتياز طبقاتی به هيچ وجه و هيچ رنگ وج��ود ندارد. افراد 
انسان، سفيد و سياه، عرب و عجم، ش��رقی و غربی، شهري و روستايی، 
عالم و جاهل، فقير و غنی، سردار و س��رباز، شاه و رعيت و سايرين همه 
در استفاده از كليه حقوق و آزادي هاي اجتماعی برابرند. مالك به دست 
آوردن مش��اغل و مناصب، شايستگی ش��خصی و معلومات و صفات و 
ملكات الزم براي تصدي آنها اس��ت و هيچ عام��ل خانوادگی و ارثی در 
آن دخالت ندارد. از هر كس می پرس��ند خودت كيس��تی و چيستی؟ 
نمی پرسند پدرت كيست و از كدام قبيله، خانواده و طبقه هستی. همه 
كس می تواند با پشت كار و كوشش و به كار انداختن استعدادهاي خداداد 
خود به هر كار كه بخواهد و شايس��تگی آن را پيدا كن��د بپردازد. حتی 
عالی ترين مناصب و مقامات اجتماعی حكومتی و عالی ترين مدارج علمی 
و معنوي در گرو هيچ چيز جز شايس��تگی نيست. در اسالم كسب علوم 
و معارف گوناگون در انحصار طبقه معينی نيست. همه به كسب علوم و 
معارف دين و آشنايی به قرآن و روايات تشويق شده اند. زبان كسی براي 
خواندن آيات قرآن يا روايات بريده نمی شود. حافظ قرآن و حديث، هر كه 
باشد، مورد تشويق و تكريم است و پيكر هيچ كس براي از بر كردن آيات 
قرآن يا احاديث پاره پاره نمی شود. اين حقوق همگانی و تشويق عمومی 
از صدر اس��الم تاكنون همواره براي همه محفوظ بوده است. در اسالم 
همه مردم در برابر كليه قوانين و دس��تگاه هاي قانونی برابرند. هر كس 
از هر طبقه و داراي هر شغل و مقام و منصب باشد مشمول كليه قوانين 
هست. قوانين اسالم و دستگاه هاي قضايی و اجرايی آن، شغل و مقام و 
مزاياي فردي نمی شناسد. رئيس حكومت با يك فرد عادي، مالك عمده 
با كشاورز، كارفرماي بزرگ با كارگر ساده، عالم و جاهل، مرجع تقليد و 
مقلدين او، شاه و رعيت و... همه در برابر قانون و مجريان آن يكسانند. در 
دادگاه ها و سازمان هاي ديگر حكومتی حتی انجام تشريفات خاص براي 
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اشخاص ممنوع است.1
در نوع نگرش نسبت به ويژگی های باطنی و ظاهری افراد در انديشه بهشتی، دو دسته از 
انسان ها در مقابل يكديگر در صحنه های سياسی صف بندی می كنند؛ عده ای خداپرست 
و عده ای ديگر هواپرست هستند. جبهه حق را خداپرستان تشكيل می دهند و دسته دوم 
را اهل باطل يا همان استثمارگران تش��كيل می دهند. از اين رو، نوع نگرش به انسان ها 
در گفتار و تقريرات شهيد بهش��تی، نوع عملكرد گروه های سياسی را نمايان می سازد. 
به عنوان مثال، ايش��ان بيان می كنند كه دو جريان سياسی در عالم وجود دارد؛ جريان 

صالحين و جريان فاسدين. 
ايشان در خصوص اين موضوع بيان می كنند: 

مبدأ صالح در درون انس��ان اس��ت؛ ايمان اس��ت، عمل صالح است، 
اخالق است؛ اخالق متعالی؛ به س��وی خدا حركت كردن است. بازتاب 
بيرونی اش جنگ ميان طاغوتيان و االهيان اس��ت. هم��ان طور كه در 
درون، جنگ ميان گرايش به خدا و ميل به خدا و گرايش به ش��يطان و 
هوای نفس است، در برون هم جنگ ميان كسانی است كه هواپرستند 
و خداپرستند. اين هواپرستی می تواند اش��كال گوناگونی داشته باشد. 
يكی از شكل هايش استثمارگری است؛ يكی از شكل هايش سلطه گری 
است؛ يكی از شكل هايش تبهكاری و باده گساری و زن بارگی است و هر 
فساد ديگری. ما بياييم همه اين فاسدها را در يك جبهه بياوريم؛ همه 
صالح ها را هم در يك جبهه. بگوييم صالحين، فاسقين؛ مؤمنين، كافرين؛ 
عباداهلل، عبادالش��يطان. اگر اينطور كرديم، فكر می كنم به يك نتيجه 

مطلوب می رسيم.2
بهش��تی اعتقاد دارد جامعه اس��المی بايد از مصرف زدگی ناش��ی از »خودپرستی و 
هوس كيشی« رهايی يابد؛ زيرا انس��ان های هوس گرا يكی از آسيب های جدی جوامع 
بشری محسوب می شوند. از اين رو، انسان ها بايد سعی نمايند از مادی گرايی رهايی يابند 

تا جامعه ايمانی تحقق يابد و همان گونه كه ايشان بيان می دارد: 
چه عواملی ما را از كسب ايمان بازمی دارد؟ خودپرستی، هواپرستی، 

1.سيد محمد حسينی بهشتی، مباحثی درباره مرجعيت و روحانيت، »روحانيت در اسالم و در ميان مسلمين«، 
تهران، شركت سهامی انتشار، 1341، ص141-139، همچنين رك: سيد محمد حسينی بهشتی، روحانيت در 

اسالم و در ميان مسلمين، تهران، روزنه، 1395.
2. سيد محمد حسينی بهشتی و ديگران، آزادی، هرج و مرج و زورمداری، همان،1390، ص119. 
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هوس كيش��ی؛ مس��ئله ای كه امروز دنيای مصرفی، به تعبيری دنيای 
ُكنزوميست با توجه به هوس كيش��ی بدان گرفتار است و راه را بر همه 
نهضت های اصيل مش��كل می كند. انس��ان های رفاه زده، انس��ان های 
هوس كيش، اصالت لذت مادی، اصالت لذت های ش��كمی و از شكم به 
پايين؛ ديگر جايی برای قل��ب و مغز باقی نمی گ��ذارد؛ قلب را كه اصاًل 
می ميراند، مغز را هم در خدمت همان شكم و پايين  تر درمی آورد. تمام 

شد، سخت مواظب باشيد دچار هوس كيشی نشويد.1
بايد اذعان داشت كه مبانی انسان شناسی ش��هيد بهشتی بر انديشه های سياسی وی 
تأثير زيادی گذاشته اس��ت تا جايی كه آزادی به عنوان يكی از كليدی ترين مؤلفه های 
انديشه سياسی ايشان، بر اساس نوع نگرش به انس��ان تعريف، پردازش و مفهوم سازی 
می شود. ايشان از چند اصل مهم ياد می كنند كه به اختصار می توان رابطه آزادی و نوع 
نگرش به انسان را در منظومه فكری ايشان مورد بررسی قرار داد. اين اصول عبارت اند از:
يك. انسان شدنی اس��ت، صيرورتی است، پويش��ی است، حركتی اس��ت خودآگاه، 
خودساز، محيط ساز، و انتخاب گر، كه بر اساس انتخاب آگاهانه و آزادانه اش هم خود را 
می سازد و هم در تغيير س��اخت محيط طبيعی خود دخالت گسترده می كند و محيط 

اجتماعی خود را می سازد.
دو. محيط اجتماعی هم ساخته شده انسان است و هم در ساخت او نقش دارد. ولی در 

اين ساختن متقابل، اصل انسان و خودسازی درونی اوست.
سه. بنابراين، انسان نه محكوم جبر طبيعی است، نه محكوم جبر اجتماعی و تاريخی، 
بلكه به هر حال در برابر محدوديت هايی كه طبيع��ت يا نظام اجتماعی برايش به وجود 
می آورد قدرت حركت مخالف دارد. بدين ترتيب يكی از بزرگ ترين ويژگي های انسان 
اين اس��ت كه به راس��تی آزاد اس��ت و انتخاب كننده، و اين صرفاً يك حق نيست، بلكه 
يك واقعيت هم هست، كه انسان هر چه بيشتر به آن بپردازد، گسترده تر و پيشرفته تر 

می شود. 
چهار. در رابطه با انسان، يعنی فرد و جامعه و اصالت فرد و اصالت جامعه، ما معتقد به 
نقش متقابل فرد و جامعه هستيم، اما با تأكيد بر نقش فرد به عنوان مبدأ. پيشتازانی كه 
حركت ها را آغاز می كنند و قدرت درك درد و رنج و آرمان ها و زمينه های حركت توده ها 
را دارند، می توانند آنها را به حركت درآورند و با كمك آنها جريان های اجتماعی نويی را به 

1. سيد محمد حسينی بهشتی، سه گونه اسالم، همان، ص42.
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وجود آورند كه اين جريان ها روی بسياری از افرادی كه ديرتر آگاه می شوند و به حركت 
درمی آيند، اثر می گذارند و آنها را ب��ا خود همراه می كنند. اين نق��ش فرد، نقش افراد 
پيشتاز، السابقون السابقون، و نقش آنهايی كه توانسته اند با خودسازی، آگاهی خودشان 
را بيشتر و باالتر ببرند، در ايجاد حركت ها و به حركت درآوردن و آگاه تر كردن توده ها، 
از مسائل مهمی است كه ما در فهم مسئله آزادی خيلی روی آن تكيه داريم. همچنين 
بر رابطه ای كه بعد ميان اينها و توده ها به وجود می آيد و باز توده ها را به عنوان افراد آگاه 
و شيفته يك جريان به ميدان نبرد سازنده اجتماعی می كشد، تكيه داريم. روی اين هم 
تكيه داريم كه به هر حال در اين جريان آنچه خيلی مهم است اين است كه افراد از روی 
آگاهی و خصلت هايی كه برای خودشان به وجود می آورند و در آنها زمينه دارد و به آن 
رشد می دهند، می توانند حركت داشته باشند؛ حركت آزاد آگاه، فارغ از وابستگي های 
طبقاتی، فارغ از مسائل گفته شده در زمينه تضادهای طبقاتی. اينها می آيند تا تضادها را 
از بين ببرند و جامعه اسالمی توحيدی را كه بر محورهای ارزش های الهی، يگانه می شود، 
پديد آورند. نمی توان اين نقش و اي��ن تحرك و اين انبعاث آنها را با مس��ائل طبقاتی و 
تضادهای طبقاتی توجيه كرد. بنابراين، محيط اجتماعی نقش دارد: نقش آسان كننده 
تغييرات درونی يا دشواركننده آن. از اين رو، در هدايت كلی يك جامعه به سوی فالح، 
نمی شود به وضع محيط اجتماعی به كلی بی اعتنا بود و گفت هر فردی خود را بسازد تا 

جامعه ساخته شود. نه؛ اين طور نيست.1
در نهايت، مداقه در مجموعه تقريرات و بيانات شهيد بهشتی گواه اين مسئله است كه 
نوع نگاه ايش��ان به انسان، مبتنی بر انسان شناسی دينی اس��ت و مقتضيات اين نگرش 
دينی به جامعه انسانی، وجود پذيرفتن دو بعد برای انسان می باشد؛ بعد مادی و معنوی 
كه اين دو با يكديگر ارتباط دارند و تعالی هر كدام در گرو ديگری است؛ به اين معنا كه 
برای رسيدن به تعالی بعد معنوی انسان نمی توان از رشد مادی جنبه های انسانی غفلت 
نمود و بالعكس. اين جريان باعث می ش��ود كه مؤلفه های كليدی انديش��ه ايشان نظير 
حكومت، عدالت، قدرت، امنيت، نظام عادالنه اجتماعی و... تحت تأثير اين نگاه باشند. 

4. اسالم به عنوان منبع اصلی اندیشه های بهشتی 
پيروزی انقالب اسالمی و شكل گيری نظام جمهوری اسالمی، نويدبخش حضور فعال 
دين در عرصه های سياسی- اجتماعی بود. اين ايده در سطح ملی ترسيم كننده هويت 

1. سيد محمد حسينی بهشتی و ديگران، آزادی، هرج و مرج و زورمداری، همان، ص75-78
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دينی- ملی و حيات سياسی- اجتماعی ايرانيان و در 
سطح فراملی تبيين كننده ضرورت بازسازی تمدن 
اسالمی و اعاده هويت و عزت به مسلمانان در دوران 
معاصر بود. ترسيم هويت دينی- ملی و تالش برای 
بازسازی تمدن اسالمی، پرسش ها و معضالتی جديد 
را در دو سطح مذكور به  وجود آورد كه تاكنون منابع 
دينی و دين داران در عرصه عل��وم و مراكز علمی با 
آن به  طور جدی مواجه نشده بودند. پاسخ  گويی به 
اين پرسش ها و معضالت، بی ترديد نيازمند بازنگری 
در مبانی و بينش حاكم بر علوم انسانی و اجتماعی 

رايج در كنار بازگشتی روشمند و نقادانه به سنت فكری است. اين بازنگری ضمن فراهم 
ساختن زمينه های الزم برای بهره گيری از توانمندی های سنت و دانش سنتی، امكان 
اس��تفاده از ظرفيت ها و قابليت های علوم جديد در دوران معاصر را به ارمغان می آورد.1 
بی ترديد برای انسان كه مخلوق برگزيده خداوند متعال است، باالترين علوم و نيكوترين 
هدايت ها الزم اس��ت كه قرآن كريم بالش��ك واجد چنين امتيازی بوده و اساساً جهت 
هدايت انسان نازل شده اس��ت و اين قرآن هدايت اس��ت كه راه ميانه و مستقيم برای 
پيشرفت و تكامل انسان در تمامی ابعاد حيات فردی و اجتماعی در حوزه های مختلف 
زندگی را برای او فراهم می س��ازد. به تعبير قرآن كريم: »َقْد َجاَءُكم  ِمَن اهلَلِ نُوٌر َو ِكَتاٌب 
ُلَماِت إِلَی  النُّوِر بِإِْذنِِه َو  الُم َو يُْخِرُجُهْم ِمَن الظُّ مُِّبيٌن يَْهِدی  بِِه اهلَلُ َمِن اتََّبَع ِرْضَوانَُه ُسُبلَ  السَّ
يَْهِديِهْم إِلَی  ِصَراٍط مُّْسَتِقيٍم«2 و وجه تمايز اصلی اين هدايت نورانی و روش های توأم با 
سعی و خطای بشری كه در اغلب موارد آن نتايج و دستاوردهای خسارت بار و غير قابل 
جبران را نصيب انسان ها و جوامع می سازد، همين است كه نور هدايت قرآن محكم ترين 
و پايدارترين رهنمودهاس��ت كه هيچ گاه نفی و نقص نخواهد شد. همان گونه كه آمده 
الَِحاِت  َِّذيَن يَْعَمُلوَن الصَّ ��رُ الُْمْؤِمِنيَن ال است: »إِنَّ َهَذا الُْقْرآَن يِْهِدي لِلَِّتي ِهَي أَْقَوُم َويَُبشِّ
أَنَّ لَُهْم أَْجًرا َكِبي��ًرا.«3 اگر رهنمودهای غير قرآنی انحراف پذي��ر و خطاپذيرند و امكان 
ابطال آن نيز ندامت و حس��رت برای فرد و جامعه را به دنبال دارد و انواع عدم تعادل ها 

1. ابوالفضل سلطان محمدی، انديشه سياسی عالمه وحيد بهبهانی، تهران، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی، 
1386، ص9.

2. قرآن كريم، سوره مائده، آيات 15 و 16.
3. همان، سوره اسراء، آيه 9. 

رویكرد شهيد بهشتی به قرآن به 
عنوان راهنمای عمل و اندیشه و 
اسالم به عنوان مكتب راهنمای 
بشر بوده است. در این راستا، 
هر چند به یك معنا همه آثار او 
بر مبنای اصل قرار دادن فهم 
قرآنی برای مواجهه با مسائل 
مختلف شكل گرفته اند، برخی 
از آثار به شكل خاص تر به دانش 

قرآن شناسی اختصاص دارد
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و اعوجاج ها و بی ثباتی ها را می تواند در پی داش��ته باشد، اما آموزه ها و هدايت های ناب 
قرآنی انحراف ناپذير است و خطا و بطالن در حريم مقدس آن امكان ورود نخواهد داشت.1 
به همين دليل است كه س��يد قطب بيان می كند زندگی در سايه )صراط( قرآن كريم، 
نعمتی است كه فقط هر كس كه آن را چشيده باش��د، آن را ادراك می كند.2 از اين رو، 
تعاليم قرآن منشأ عملكرد انسان ها در افعال خارجی اوضاع نفسانی آنها می باشد و همان 

اوضاع نفسانی است كه منشأ عملكرد سوء يا خوب آنها در روابط با ديگران می شود.3
دامنه مطالعات و تحقيقات آيت اهلل دكتر سيد محمد حسينی بهشتی به قدری گسترده 
و متنوع و در عين حال عميق اس��ت كه به راس��تی توصيف او به صفتی معين را دشوار 
می كند. تحقيقات ژرف انديشانه در فلسفه اسالمی، فهم متون فلسفه غرب كه با تسلط 
وی به زبان های انگليسی و آلمانی بدون واس��طه صورت می گرفت، دانش تحليلی او از 
تاريخ اسالم و جهان، آشنايی با تاريخ و فلس��فه علم، مطالعات گسترده در زمينه علوم 
اجتماعی و انس��انی نوين، دانش عميق در فقه و اصول آن و تبح��ر در علوم حديث، آن 
چنان در آثار به جای مانده از او متجلی است كه زبان را در مقابل توانمندی هايی كه طی 
عمر كوتاه پنجاه و سه ساله اش كس��ب كرده، به تحسين وامی دارد. اما گزاف نيست كه 
مهم ترين دغدغه فكری وی را فهم قرآن و يافتن راه های عمل به آن در زندگی شخصی و 
اجتماعی بدانيم. به همين سبب است كه استناد به قرآن و تكيه بر استدالل های قرآنی، 
تقريباً بر همه گفتارها و نوشتارهای او سايه افكنده است.4 در كتاب انديشه های قرآنی 

شهيد بهشتی آمده است: 
از مروری بر آثار باقيمانده از شهيد آيت اهلل دكتر سيد محمد حسينی  
بهشتی و نيز زندگانی به نسبت كوتاه و كارنامه بس درخشان او در بيش 
از سه دهه تالش اجتماعی، به عنوان يكی از برجسته ترين انديشمندان 
مصلح مس��لمان معاصر، درمی يابيم كه رويكرد وی ب��ه قرآن به عنوان 
راهنمای عمل و انديش��ه و اس��الم به عنوان مكتب راهنمای بشر بوده 
است. در اين راستا، هر چند به يك معنا همه آثار او بر مبنای اصل قرار 
دادن فهم قرآنی برای مواجهه با مسائل مختلف شكل گرفته اند، برخی از 

1. شوقی احمد دنيا، برداشت های اقتصادی از قرآن كريم، ترجمه محمد صفری، تهران، دانشگاه امام صادق)ع(، 
1389، ص11-12.

2. سيد قطب، فی ظالل القرآن، قاهره، دارالشروق، 1982، ج1، ص11، به نقل از ابراهيم برزگر، استعاره صراط 
در انديشه سياسی سيد قطب، تهران، دانشگاه امام صادق)ع(، 1390، ص9.

3. اصغر آقامهدوی، قدرت سياسی، تهران، دانشگاه امام صادق)ع(، 1391، ص11.
4. سيد محمد حسينی بهشتی، در مكتب قرآن: تفسير سوره حمد، تهران، روزنه، 1392، ص7. 
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آثار به شكل خاص تر به دانش قرآن شناسی اختصاص دارد. در اين ميان، 
دو دوره درس گفتارهای تفس��ير قرآن، يك��ی در دوره تصدی مديريت 
مركز اس��المی هامبورگ )1349-1344( و ديگری پس از بازگشت و 
پيش از تعطيل شدن جلس��ات »مكتب قرآن« توسط ساواك در سال 
1355، حائز اهميت ويژه ای است. درس گفتارهای مربوط به دوره اقامت 
در آلمان، س��وره های منتخب قرآن را دربرمی گيرد و درس گفتارهای 
مربوط به »مكتب قرآن«، از ابتدای قرآن آغاز و به تفسير آيات 102 تا 
110 سوره آل عمران و بحث مبسوط امر به معروف و نهی از منكر خاتمه 
می يابد. افزون بر اين، بايد به درس گفتارهايی مراجعه كرد كه در زمينه 
موضوعات خاص با محوريت قرآن ايراد شده است، مانند سلسله مباحث 
حق و باطل از ديدگاه قرآن. نوش��تارها، گفتارها و گفت وگوهای متعدد 

ديگری نيز در اين زمينه از شهيد بهشتی باقی مانده است.1
ايشان در خصوص قرآن بيان می كنند: 

قرآن، كتابی ناظر به انسان و بافت های تودرتو و گوناگون روح و روان 
و انديشه و رفتار برخاس��ته از اميال و خواسته های آدمی است. به دليل 
گوناگونی انسان ها و تنوع بی اندازه يی كه در بافت های روانی و ذهنی و 

رفتاری بشر هست، تأثير قرآن بر روی انسان ها، متفاوت است.2 
البته ايشان تأكيد دارند كه هدف شناختن تعاليم اسالم است كه به صورت يك نظام 
عقيده و عمل كه به پرسش های انسان در همه مسائل عملی و در بخشی از مسائل نظری 
كه به آغاز و انجام جهان و تبيين كلی خلقت مربوط است، پاسخ های روشن می دهد. در 
اين شناخت در عين آگاهی بر نظا م های ديگر فكر يا عقيده و عمل بايد از مخلوط كردن 
اين نظام ها با نظام خاص اسالم كاماًل پرهيز كرد مگر در مواردی كه به راستی يك تعليم 
اسالمی ناظر به يك تعليم يا يك سلس��له از تعاليم نظام ديگر يا نظام های ديگر باشد و 

بخواهد آن را رد يا تأييد يا اصالح كند.3
دكتر بهشتي ش��ناختي نوگرايانه از اس��الم داش��ته، با چنين رويكردي اسالم را نيز 
معرفي مي كند. منبع چنين ش��ناختي متون ديني و به ويژه ق��رآن كريم به مثابه متن 

1. بنياد نشر آثار و انديشه های شهيد بهش��تی، نگاهی دوباره: بازخوانی انديش��ه های قرآنی دكتر بهشتی، قم، 
دانشگاه مفيد قم، 1395، ص8-9.

2. سيد محمد حسينی بهشتی، روش برداشت از قرآن، همان، ص23.
3. رك: سيد محمد حسينی بهشتی، كوششی نو در راه شناخت تحقيقی اسالم، تهران، روزنه، 1394.
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نخس��تين انديشه اس��المي اس��ت اما آنچه شناخت 
وي را از ديگ��ر گونه هاي معرفتي متمايز مي س��ازد، 
رويكرد نوگرايانه وي در مراجعه به اين متن است. اين 
رويكرد در روش شناس��ي دكتر بهشتي نمايان است. 
روش شناسي دكتر بهشتي در مراجعه به قرآن كريم 
بر دو اصل بنيادين بنا شده است. اصل نخست، قابليت 
فهم همگاني قرآن كريم اس��ت. به عقيده وي، قرآن 
براي استفاده همگان آمده است و اين مطلبي است كه 
آيات قرآن روي آن تأكيد ف��راوان دارد. البته اين امر، 
به مفهوم امكان فهم همه آيات براي همگان نمي باشد 
چرا كه قرآن كريم برخوردار از برخي آياتي است موسوم به متشابه كه فهم آنان نيازمند 
برخورداري از توانايي ها و قابليت هايي است كه همگان ممكن است دارا نباشند. از اين 
رو، دكتر بهشتي با اذعان به اين واقعيت اين گونه نتيجه گيري مي كند كه قسمت عمده 
قرآن براي فهم عموم مردم است نه براي فهميدن گروهي خاص. قابليت فهم عمده قرآن 
كريم براي همگان البته مستلزم توجه به نكاتي است كه وي بدين شكل خالصه مي كند؛ 
قرآن به زبان عربي است، به زبان عربي عصر پيغمبر اس��ت، مطلبي است كه به صورت 
شفاهي القا شده و بعداً به صورت سينه به سينه ضبط شده و هم نوشته و ثبت شده است. 
بر اساس اين نكات سه گانه، شناخت دقيق زبان عربي، ش��ناخت معناي رايج واژگان و 
الفاظ قرآن كريم در عصر پيغمبر و نهايتاً ش��ناخت ش��رايط محيطي و اجتماعي زمان 
نزول به مثابه قرائن مورد نياز فهم صحيح آيات، الزم و ضروري اس��ت. افزون بر چنين 
پيش شرط ها و پيش زمينه هاي روش ش��ناختي، درك ارتباط آيات قرآن نيز الزمه فهم 
صحيح آن به حساب مي آيد. از نظر دكتر بهشتي اگر چه قرآن كالمي است كه در شرايط 
تاريخي خاصي نازل شده و به مسائل آن زمان نظر دارد اما به حكم اين كه كتابي جاويد و 
جهاني است، هرگز نمي توان مقصود از آيات را به آن چه مربوط به شرايط ويژه آن زمان 
است، محدود كرد و در نتيجه قابل تعميم به زمان ها و مكان هاي ديگر است. اين ديدگاه 
از آنجا كه فهم قرآن كريم را تاريخ مند ندانس��ته و به تعمي��م چنين فهمي به زمان ها و 
مكان هاي ديگر دانسته، در نتيجه احكام برگرفته از آيات را در زمان حاضر نيز الزم االجرا 
مي داند، با رويكرد تجددگرايانه متمايز مي گردد و از آنجا كه تعميم چنين فهمي مستلزم 
تسلط بيشتر بر فهم همه قرآن است و در نتيجه نيازمند اجتهاد پويا و مطابق با شرايط 

اندیشه های شهيد بهشتی 
تا حدودی متأثر از محيط 
سياسی و اجتماعی ایشان 
و شرایط جهانی است ولی 
و  بی چون  تسليم  ایشان، 
چرای جریان های فكری و 
تحوالت سياسی نبودند بلكه 
با ميزان اسالم به نقد و ارزیابی 
امور سياسی می پرداختند و 

موضع گيری می نمودند
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زماني و مكاني است، با رويكرد سنت گرايانه نيز فاصله پيدا مي كند. چنين اجتهادي در 
واقع برداشتي از قرآن كريم است كه به حكم تعدد اجتهادات مي توان به تعدد برداشت ها 
و تفاس��ير از قرآن كريم نيز حكم راند. اين نتيجه گيري، پاي اص��ل بنيادين ديگر را در 
روش شناسي دكتر بهش��تي به ميان مي آورد. اصل دوم، عدم جواز تفسير به رأي است. 
بر اس��اس اين اصل تعدد تفاسير تا جايي معتبر شناخته مي ش��ود كه منطبق بر قواعد 
تفسيري بوده و نه بر دريافت شخصي مفسر بدون توجه به قواعد مذكور.1 به همين دليل، 
دكتر بهشتي به سطوح فهم قرآن كريم اعتقاد داشته، بر اين باور است كه در سطوح باالتر 
از س��طح عمومي و همگاني، فهم قرآن نياز به تخصص دارد و در برخي از سطوح نياز به 
استفاده از سرچشمه وحي نيز الزم است. وي دليل چنين نيازي را عدم جواز تفسير به 
رأي با وجود آيات متشابه در قرآن كريم مي داند. وي آيات متشابه را به دو دسته تقسيم 
مي كند؛ متشابه كامل مثل الم و امثال آن، و متشابه نسبي، يعني عبارتي كه تا حدودي 
معنايش روشن است ولي از يك حد فراتر، متشابه مي شود و بنابر اين متشابهات كامل 
به طور كلي و در متشابهات نسبي تا حدودي بايد از دست زدن به تأويل خودداري كرد. 
از نظر وي، زمينه تفسير به رأي در چنين آياتي وجود دارد. ضرورت پرهيز از تفسير به 
رأي در روش شناسي دكتر بهشتي، ضرورت ارجاع به منابع معرفتي ديگر يعني احاديث 
را آشكار مي سازد. اما در مراجعه به اين احاديث نيز توجه به اين نكته ضروري است كه 
استفاده از احاديث و روايات در فهم قرآن حرفه اي است بسيار ظريف و بسيار دقيق و يك 
كار كاماًل فني و تخصصي است. در مجموع دكتر بهشتي امكان ارايه برداشت ها و تفاسير 
متعدد از قرآن كريم و استفاده از احاديث براي فهم قرآن كريم را مي پذيرد اما به شرط 
آن كه به حد تفسير به رأي و به حد تحميل عقايد دلخواه به قرآن نرسد. مي توان گفت 
كه در اسالم شناسي دكتر بهش��تي كه با روش شناسي تفسيري وي به دست آمده، سه 
گونه اسالم قابل شناسايي است. اسالم راستين، اسالم مصلحتي و اسالم اقليمي. گونه 
نخست، اسالم واقعي است و گونه س��وم نيز مي تواند به گونه نخست برگردد و راستين 
شود.2 بهشتی اعتقاد دارد اسالم واقعی می تواند به انسان و جامعه كمال بدهد و علت اين 
مسئله از ديدگاه بهشتی اين است كه آيات قرآن كريم زنده هستند و به عبارتی ديگر، 
تعاليم اسالمی نيز تعاليم جاودانی هستند.3 به همين دليل، منبع اصلی انديشه خويش را 

1. منصور ميراحمدی، نگاهی دوباره؛ بازخوانی انديشه های اقتصادی، اجتماعی و سياسی شهيد آيت اهلل دكتر 
بهشتی، »نوگرايی دينی در انديشه سياسی دكتر بهشتی«، قم، دانشگاه مفيد، 1392، ص344-350.

2. همان، ص344-350.
3. سيد محمد حسينی بهشتی، ارزش ها از نگاه بهشتی، همان، ص5-6.
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اسالم و قرآن قرار داد و توصيه ايشان به جامعه اسالمی، اتصال به منبع حقيقی شناخت 
و معرفت، يعنی قرآن كريم و تعاليم اسالمی است. 

در جمع بندی اين فصل بايد افزود كه انديشه های بهشتی تا حدودی متأثر از محيط 
سياسی و اجتماعی ايشان و شرايط جهانی است ولی ايش��ان، تسليم بی چون و چرای 
جريان های فكری و تحوالت سياس��ی نبودند بلكه با ميزان اسالم به نقد و ارزيابی امور 
سياسی می پرداختند و موضع گيری می نمودند. نگاه اس��المی به انسان و جهان باعث 
گرديد كه نوعی فرجام انديشی و غايت مداری در انديش��ه سياسی ايشان وجود داشته 
باشد و ترس��يم جامعه عادالنه جهانی نمود عينی اين موضوع در منظومه فكری ايشان 
می باشد و در عين حال، پيروزی جريان حق بر گروه های ظالم جهانی، سنت الهی سقوط 
تمدن های مادی، امنيت پايدار در جامعه مهدوی و... نشان می دهد كه سياست مورد نظر 

ايشان تحت تأثير آموزه های قرآنی است. 

فرجام سخن
شهيد بهش��تی يكی از متفكران انقالب اسالمی می باشند كه س��يره عملی و نظری 
ايشان برای اس��تمرار و تقويت گفتمان انقالب اسالمی بس��يار حائز اهميت می باشد. 
يكی از موضوعات بنيادی در خصوص شهيد بهشتی، بررسی بنيان های انديشه و حيات 
علمی و سياسی ايشان اس��ت كه می تواند در فهم و ش��ناخت بهتر انديشه ها و رويكرد 
اجرايی ايشان در فرآيند بسط گفتمان انقالب اسالمی حائز اهميت باشد. به يك معنا، 
فعاليت های اجرايی ايشان بر اس��تمرار و تداوم انقالب اسالمی تأثير زيادی نهاده است 
تا جايی كه ايشان را می توان انديشمندی نهادگرا به حساب آورد؛ به اين معنا كه خيلی 
از انديش��ه های راهبردی بهشتی در حوزه قانون، تش��كل و احزاب، فعاليت های مدنی، 
نوع آزادی و... در جامعه متبلور شده و نهادسازی هايی برای آنها صورت گرفته است كه 
نمود عينی و درخش��ان آن را می توان در تدوين قانون اساسی، استقرار قوه قضاييه و... 

مشاهده نمود. 
انديشه های بهشتی تا حدودی تحت تأثير ش��رايط زمانی ايشان بود و بازتاب واكنش 
ايشان برای بهروزی و تأمين سعادت انسان ها بود؛ تحوالت جهانی نظير رواج نيهليسم و 
پوچ انگاری در جامعه جهانی، گسترش افكار ماركسيستی و ليبراليستی در محافل علمی 
و دانشگاهی و رخنه آنها در بدنه نظام های اسالمی، رواج بی عدالتی های رژيم پهلوی و 
لزوم طرح ريزی حكومت منطبق با آموزه های اسالمی، مادی گرايی و مصرف زدگی جوامع 
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انسانی و غيره باعث شد تا ايش��ان به واكنش در برابر آنها بپردازند و به فكر تشريح نظام 
سياس��ی و حكومت مطلوب خويش بيفتند. طرح اوليه انديشه های ايشان در خصوص 
مباحث سياسی و حكومت اسالمی در سال 1339 در مجله مكتب تشيع انجام شد كه در 
چند شماره به موضوعات مختلف حكومت در اسالم پرداخت و بعد از آن، در سخنرانی ها 
و تقريرات ايشان مباحث مختلف سياسی نظير واليت، آزادی، تشكل سياسی، عدالت، 

قانون و... مطرح گرديد.
بن مايه تفكرات سياس��ی و اجتماعی و انديشه های حكومتی ايش��ان، اسالم )قرآن، 
نهج البالغه، س��يره معصومين، روايات و...( بوده اس��ت و همين موضوع سبب گرديده 
اس��ت تا مبانی هستی شناسی و انسان شناس��ی ايشان بر بينش سياس��ی ايشان تأثير 
عميقی بگذارد. از آنجايی كه بهشتی به دو جهان مادی و معنوی اعتقاد داشت و چنين 
می پنداشت كه اين جهان وس��يله ای برای آبادانی زندگی اخروی انسان هاست، تأكيد 
داشت كه همه مؤلفه های سياس��ی نظير قدرت، حزب و تشكل، آزادی و... وسيله هايی 
هستند تا انس��ان ها بتوانند آخرت خويش را بس��ازند و همين امر مانع از فزون طلبی، 
قدرت پرستی، شهوت گرايی، هرج و مرج، بی بند و باری و... می شد. الجرم، امت و امام در 
برابر نعمت های دنيوی و ابزاری كه در خدمت آنها بود، مسئول بوده و بايد پاسخگوی فعل 
و قول خويش باشند. پس، شهيد بهشتی بر انصاف، صداقت و مسئوليت پذيری مسئوالن 
اعتقاد راسخی داشت و معتقد بود همگان بايد از تشنگی قدرت و جاه و مقام رهايی يابند 
و به س��مت معنويات گام بردارند. چنين رويكردی سبب ارتباط وثيق دين و سياست و 

جدايی ناپذيری آن در انديشه سياسی بهشتی گرديد. 


