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چکیده
پژوهش حاضر سعی دارد با هدف بررسی بررسی دیدگاه های سیاسی شهید آیت اهلل 
که:  دهد  پاسخ  سؤال  این  به  اسپریگنز،  توماس  روش شناسی  براساس  و  بهشتی 
دیدگاه های سیاسی شهید بهشتی چگونه شکل گرفته است؟ یافته های این پژوهش 
شناخت  در  ریشه  متفکر،  این  سیاسی  دیدگاه  شکل گیری  که  دارد  این  از  حکایت 
بحران های دوران معاصر خود داشته و بهشتی، بحران جامعة معاصر خود را حاکمیت 
طاغوت و عللی مانند استبداد، ستم پذیری مردم، رواج اندیشه های مادی و غیر دینی 
را از عوامل ایجادکنندة این حاکمیت می داند. او با در نظر گرفتن علل بحران، جامعة 
بازسازی شده خود را در قالب نظام امت و امامت طرح ریزی کرده و راه رسیدن به این 
جامعة آرمانی را در استقرار نهاد والیت فقیه، کادرسازی و توسعة منابع انسانی متعهد، 

نهادسازی، رواج آزادی و تحقق عدالت اجتماعی می بیند.
واژگان کلیدی: بحران، طاغوت، آزادی، والیت فقیه، نظام امت و امامت، نهاد.

1. Thomas A. Spragens
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مقدمه
وقوع انقالب اسالمی ایران و به تبع آن، تأسیس نظام جمهوری اسالمی را می توان از 
ابعاد گوناگونی مورد واکاوی قرار داد که در این میان، بررسی اندیشه های رهبران و 
هدایت کنندگان این جریان عظیم سیاسی - اجتماعی، اهمیت فراوانی دارد. آیت اهلل 
محمد بهشتی به عنوان یک اندیشمند در پی برپایی حکومت اسالمی در جامعة ایران 
برآمد و بی شک، یکی از مؤثرترین افراد در طی شکل گیری این آرمان بود که با پیروزی 
انقالب اسالمی تحقق یافت. لذا، بررسی سیر شکل گیری اندیشة سیاسی بهشتی، برای 

درک تحوالت ایران معاصر حائز اهمیت است. 
این پژوهش به دنبال این است که دریابد نحوة شکل گیری دیدگاه های سیاسی 
شهید بهشتی چگونه بوده است، لذا با بهره گیری از روش شناسی توماس اسپریگنز در 
فهم اندیشة سیاسی، به واکاوی سیر فکری شهید بهشتی می پردازد. بر این اساس، 
بحران سیاسی - اجتماعی موجود در جامعه، علل بروز این بحران، شاخص های نظام 
و  بیانات  از  استفاده  با  این مقصود،  به  راهکارهای رسیدن  و  بحران  از  آرمانی عاری 

نوشته های شهید بهشتی مورد بررسی و مداقه قرار می گیرد.

چهارچوب نظری: روش شناسی اسپریگنز
امروزه منطق بازسازی شدة اسپریگنز، روش پنهان نگاری اشتراوس، روش های مختلف 
هرمنوتیکی، روش شناسی کوئینتن اسکینر، تحلیل گفتمان و بسیاری دیگر، قابلیت ها 
و ظرفیت های جدیدی را به ویژه پس از چرخش پسامدرن، پیش روی محققان علوم 

سیاسی قرار داده است )حقیقت 1387: 100(.
اسپریگنز از جمله سنت گرایان علم سیاست محسوب می شود که به بهره گیری 
است  قائل  سیاسی  علوم  مطالعة  در  انسان شناسی  و  فلسفی  تاریخی،  روش های  از 
باید  که  سیاسی  نظریه های  فهم  راستای  در  او  کوشش های   .)13 )اسپریگنز 1377: 
نظری،  چهارچوبی  کرد،  ترسیم  سیاسی  اندیشیدن  روش  و  آن  میان  تمایزی  خط 
فلسفی، منطقی و کاربردی ارائه می دهد که به مدد آن می توان منطق درونی هر نوع 
نظریه پردازی را کشف نمود )حقیقت و حجازی 1389: 188(. سخن اصلی اسپریگنز 
این است که همة اندیشه های استوار را می توان با کشف منطق درونی آنها دریافت و 

چهارچوب منطق آنها را شناسایی کرد )تیلور و رجایی 1393: 60(.
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نظریة بحران اسپریگنز چهار مرحله دارد:
گام نخست: او ادعا می کند اندیشمندان سیاسی هر دوران به شدت واقع گرا بوده 
و اندیشه های سیاسی آنها پاسخ به مشکالت محیط سیاسی آنهاست. بر این اساس، 
نظریه ها صرفاً تفریح آکادمیک نبوده، بلکه عماًل به موضوع های عملی و روزمرة سیاست 
ارتباط داشته و تالش آنها بر این است که تصویری جامع و درکی نسبی از دنیای 

سیاست ارائه دهند )برزگر 1383: 48(.
گام دوم: جست وجوی دلیل بی نظمی، پس از مشاهدة بحران بی نظمی بوده است. 
نظریه پرداز بعد از شناسایی مشکل نمی تواند آرام بگیرد، بلکه باید ریشة مشکل را یافته 
و به مطالعة دقیق در علل بی نظمی و کارکرد نادرست اوضاع سیاسی مشاهده شده 
بپردازد که این مرحله بسیار دشوار است. الگوی فکری بعضی نظریه پردازان سیاسی، 

تالشی برای رسیدن به این هدف است )عزیزاللهی 1386: 146(.
گام سوم: نوبت به طرح این پرسش می رسد که اگر این وضعیت، نامطلوب و بی نظم 
است؛ پس وضعیت مطلوب و نظم آرمانی کدام است )برزگر و عباس تبار 1385: 55(. 
لذا، نظریه پرداز در این مرحله معموالً تخیالت خود را به خدمت گرفته و می کوشد تا 
تصویر یک نظام سیاسی را که در زمان او وجود ندارد، به صورت آرمانی ترسیم نماید.

گام چهارم: برای غلبه بر بحران راه حلی ارائه می شود. نظریه پرداز در این مرحله از 
هست ها گذر کرده و به گام چهارم یعنی بایدها می رسد، طرح موضوع آرمان شهر در 
این مرحله است )داوری 1377: 270(. این مرحله از نظریه پردازی - تصویر جامعة احیاء 
شده - به »جسم شناور« می ماند و ظاهراً باید قبل از ارائة راه حل بیاید، ولی ممکن 
است قبل یا بعد از تشخیص علل بی نظمی ارائه شود؛ حتی گاهی ممکن است قبل 
از مشاهدة بی نظمی باشد. در بیشتر موارد، تصویر جامعة احیا شده احتماالً، به شیوة 
دیالکتیکی، با مشاهدة بی نظمی و تشخیص علل آن مرحله به مرحله ظاهر می شود 

)اسپریگنز 1377: 41(.
در مجموع، ممکن است نظریه پرداز به صراحت نظریة خود را بر اساس مراحل 
اسپریگنز بیان نکرده باشد و یا ممکن است بعضی از اندیشمندان دیگر، علل اصلی و 
انگیزة خود در بررسی نظم سیاسی را توضیح نداده و یا آنها را در قسمت های کوچکی 
از نوشته های نه چندان معروف خود پنهان نمایند. لذا، پژوهشگر یا مخاطب وظیفه 
دارد تمام ابعاد نظرات اندیشمند را به خوبی مطالعه کرده و ضمن کشف زوایای پنهان 
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آن، اندیشة او را براساس این چهار مرحله تنظیم نماید تا بتواند بهتر و آسانتر، انگیزه ها 
و اهداف نظریه پرداز را درک نماید )مرتضویان و دهقانی 1393: 84(. 

بحث و بررسی
در ادامة این پژوهش، اندیشه و دیدگاه های سیاسی آیت اهلل شهید بهشتی با استفاده 
از چهار مرحلة اسپریگنز، یعنی تشخیص بحران، علل بحران، جامعة آرمانی و راه حل،  

مورد بحث و بررسی  قرار می گیرد.

1. مشاهده بحران: حاکمیت طاغوت
شهید بهشتی به این پرسش که: درد اصلی در جامعة ایران در سال های منتهی به 

انقالب اسالمی چه بوده است؟ چنین پاسخ می دهد: 
وقتی از یک قشر متعهد آگاه عظیم می پرسیدی درد اصلی چیست؟ 
می گفت دارند اسالم را در جامعة ما ریشه کن می کنند... مانع از حاکمیت 
اهلل و حاکمیت اسالم و حاکمیت قرآن بر این سرزمین و جامعه هستند. 
البته درد فقر، درد تبعیض، رنج مشکالت اجتماعی هم بود. مردم ما این 
را یافته بودند که ثروت هایشان به غارت می رود و بسیاری از آنها در رنج 
و فقر و محرومیت زندگی می کنند )حسینی بهشتی 1390ب: 272-273(.  
مادام که در یک جامعه در یک سو گرسنة بیچاره از سرما لرزان وجود 
دارد، و از سوی دیگر متنعمان برخوردار از همه چیز، این جامعه لجن 
است. تمام چهره اش را هم که با قرآن بپوشانید باز لجن است. آیا کسی 
است  قرآنی  جامعة  جامعه،  آن  ببیند  که  می شود  این  منتظر  دنیا  در 

)حسینی بهشتی 1379: 59(.
شهید بهشتی با مشاهدة اوضاع و شرایط اجتماعی و سیاسی زمانة خویش، جوامع 
را به دو دستة جوامع توحیدی یا قرآنی و جوامع طاغوتی تقسیم نموده و بحران جوامع 
معاصر را بحران حاکمیت طاغوت در طیف وسیعی از جوامع برمی شمرد. در همین 
راستا، طاغوت را چنین تعریف می کند: »به کسانی که روحشان با طغیان و سرکشی 

عجیبن شده باشد طاغوت می گویند« ) حسینی بهشتی1390الف :281(. 
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طاغوت، واژه ای قرآنی که هشت مرتبه در قرآن کریم به کار رفته است و از مادة 
طغیان به معنی تعدی و تجاوز از حد برمی آید )مکارم شیرازی 1374 ج3: 418( و ممکن 
است اعم از حد عقلی و شرعی صورت گیرد. این کلمه، تا حدی مبالغه در طغیان را 
هم می رساند و برای مواردی استعمال می شود که وسیلة طغیان باشند، مانند اقسام 
معبودهای غیر خدا، امثال بت ها و پیشوایان ضاللت از بنی آدم، و هر متبوعی که خدای 

تعالی راضی به پیروی از آنها نیست )طباطبایی 1385 ج3: 526(. 
در دوران معاصر و به خصوص پس از پیروزی انقالب اسالمی، کاربرد واژة »طاغوت« 
در ادبیات سیاسی ایران و جهان اسالم  شایع گردید. امام خمینی)ره( اغلب، این کلمه را 
برای اشاره به شاهان پهلوی و درباریان به کار می برد. بهشتی نیز بارها واژة طاغوت را  

در سخنرانی ها و مصاحبه های خود دربارة حکومت پهلوی به کار برده است.
به طور کلی از نظر اسالم، تمامي نظام هایي که حاکمیت سیاسي و حقوقي آنها 
مي شود  تلقي  طاغوت  و  غیردیني  نظام  باشد،  اسالمي  مشروع  نظام  دایرة  از  خارج 
آنها  سیاسي  و  اجتماعي  نظام هاي  که  جوامعي  نیست.  قبول  مورد  نظراسالم  از  که 
قرآن،  نظر  از  نباشد،  اسالم  دیدگاه  با  مطابق  اجرا،  و  قضاوت  قانون گذاري،  بُعد  در 
داراي نظام هاي طاغوتي اند، از طرف دیگر نظام هاي سیاسي که در برخي از کشورهاي 
اسالمي وجود دارد که در بعضي معیارها برگرفته از فرهنگ و تعالیم اسالم است، اما در 
بُعد مشروعیت اصل والیت و حاکمیت سیاسي، حاکمیت حقوقي و قضایي از معیارهاي 
از هرگونه همکاری و  نیز نظام طاغوتی به حساب آمده و  اصیل شیعه فاصله دارند، 

مراجعه به  آنها نهی شده است )یوسفی 1385: 1(.
بهشتی، حکومت پهلوی نیز فقط ظاهری اسالمی داشت و در نتیجه، در  از نظر 

زمرة حکومت های طاغوتی تلقی می گردید:
آباد می شدند  اسالم آریامهری، اسالمی بود که مسجدها تر و تمیز و 
...اجتماعات بود، عاشورا هم بود، تاسوعا هم بود، ...نام اسالم هم بود، ...اما 

نظام، نظام اسالمی نبود )حسینی بهشتی 1390ب: 277-278(. 
ویژگی های طاغوت از دیدگاه بهشتی چنین است: 

طاغوت کسی است که تمام تکبر و بزرگ بینی در او جمع شده باشد، 
طاغوت کسی است خود را فراتر از قانون می داند و به هیچ کس پاسخگو 
نیست، خود را عقل کل و دیگران را نادان می داند، با زور و قلدری بجای 
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هزار  را سرکوب می کند، طاغوت  مخالفانش  و  تصمیم می گیرد  مردم 
چهره است و می تواند به هر شکل و لباسی ظاهر شود )ر.ک: سخنان 

شهید بهشتی دربارة طاغوت(.
به این ترتیب، بهشتی حاکمیت طاغوت در جامعة ایران را انعکاس یافته در حکومت 

پهلوی تلقی نموده و در زمرة نظریه پردازان تغییر شرایط حاکم در جامعه، درمی آید.

2. علل بحران
پس از مشاهدة بحران، مرحلة تشخیص علل بحران آغاز می شود که اندیشمندان و 
متفکران در این مرحله، ریشه های علل و عوامل بحران جوامع معاصر خویش را بررسی 
می کنند. بهشتی، پس از اینکه بحران جامعة معاصر خویش را در طاغوت و حاکمیت 
بحران  او،  نظر  از  می پردازد.  طاغوت  حاکمیت  بحران  علل  بررسی  به  می بیند،  آن 

حاکمیت طاغوت ریشه در عوامل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جوامع معاصر دارد.

عوامل سیاسی: استبداد و انحصارطلبی
واژة استبداد را در تعریف خودرأیی، خودسری و خودکامگی به کار برده اند. استبداد 
در لغت، »اکتفا کردن شخص به رأی خویش در کاری که شایستة مشورت است« و 
در اصطالح سیاسی، »تصرف کردن یک نفر یا جمعی در حقوق ملی بدون ترس از 

بازخواست« تعریف شده  است )قادری 1382: 219(. 
شهید آیت اهلل بهشتی، استبداد و وجود نداشتن فضای آزاد را از مهمترین مسائل 
جامعه تلقی نموده و آن را از عوامل ریشه ای بحران حاکمیت طاغوت می دانست. او 
استبداد را به معناهای مختلفی چون، دیکتاتوری، خودکامگی، استکبار، رئیس انتصابی 

و نگرش قیم مآبانه و نگاه انحصارطلبانه به کار می برد: 
جامعه ای که به استبداد دچار است، همانند درختی است که به آفت زدگی 

مبتالست )به نقل از: فارسی 1361: 58(. 
از نظر بهشتی، استبداد باعث نفی آزادی افراد در جامعه است: 

نفي آزادي، مساوي مسخ شخصیت و انسانیت انسان است، زیرا وقتي آزادي 
نباشد انتخاب معنا ندارد و وقتي انتخاب معنا نداشت دیگر انسان نمي تواند 
خالق شخصیت و معمار سرنوشت خویش باشد )به نقل از: فارسی 1361: 57(.
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نفی آزادی مانع شکل گیری و شکوفایی استعدادهای فردی، پیشرفت و توسعه و 
عقب ماندگی جامعه می شود. از نظر شهید بهشتی: 

استکبار هم زمینةتعالی انسانی را برای مستکبر می خشکاند و هم عرصة 
تکامل را بر مستضعف تنگ می کند )حسینی بهشتی 1388: 375(.

بهشتی، عمده ترین تمایالت بشر در زندگی اجتماعی و تاریخی را تکاثر )افزون طلبی( 
دم  دو  ویژگی همچون شمشیری  دو  این  او،  دیدگاه  از  می داند.  و خویشتن دوستی 
هستند، در صورت هدایت، اساس پیشرفت بشر در طول تاریخ را فراهم می آورند و 
چنانچه مهار نگردند، ایجاد زیان خواهند نمود )بهشتی 1388: 296(. وی بر این عقیده 
است که در جامعة استبدادزده، انسانها از شرایط استبدادي تأثیر مي پذیرند، در نتیجه 
خلق و خوي آنان نیز حالتي استبدادزده به خود گرفته و این امر، موجب افزایش انگیزة 

منفعت پرستی و خود بینی انسانها در روابط اجتماعی بین خود و دیگران می گردد: 
مصلحتی  اصوالً  شخصی،  مصالح  جز  ما  عصر  مسلمان های  بیشتر 
و مصلحت می شنوند، جز مصلحت  منفعت  نام  نمی شناسند. هر وقت 
نمی کند  خطور  آنها  فکر  به  فرزندانشان  و  زن  مصلحت  و  خودشان 

.)97 ج1:   1386 )سرابندی 
این  در  ریشه  اسالمی  جوامع  در  عقب ماندگی ها  از  بسیاری  بهشتی،  منظر  از 

مصلحت اندیشی فردی دارد.
استبداد فردی: بهشتی انواع حکومت ها را به پادشاهی یا سلطنتی، آریستوکراسی، 
جمهوری و تئوکراسی طبقه بندی می کند )بهشتی 1390ج : 11( و با نقد قدرت پرستی، 

معتقد است که:
معموالً در جوامع بشری در نظام های گوناگون حکومت ها بیشتر تجسم 

تشنگی و تشنگان قدرت بودند )حسینی بهشتی 1380 ج3 :90(.  
بنابراین،  بهشتی قدرت پرستی را زمینة حاکمت طاغوت می داند:

جامعه  آن  در  باشد.  قدرت  تشنگان  زمامدارانش  که  جامعه ای  هر  در 
طاغوت خود به خود جای خودش را به دست آورده است )به نقل از: باقی 

نصرآبادی 1385: 109(.
بهشتی، حکومت پادشاهی یا سلطنتی را از میان انواع حکومت ها، حکومت فردی یا 
شخصی می داند که خود را به زور به مردم تحمیل کرده است )بهشتی1390ج: 18(. به 
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طور کلی، هر حکومت فردی که خود را به زور و برخالف خواست و ارادة ملت و مردم 
بر جامعه تحمیل کند، مغایر با اصول اسالم و منشأ طاغوت می داند: 

هیچ کس حق ندارد بر طبق مبانی اسالم که والیت، قدرت و زمامداری 
و  امتیازطلبی  تفوق طلبی،  این  کند.  تحمیل  مردم  بر  را  خودش 
برتری طلبی بر طبق منطق قرآن و بر طبق اندیشة اسالمی و ایدئولوژی 
اسالمی، مردود، مطرود، مایة فساد و مایة تیره بختی در دنیا و آخرت است 

بهشتی 1390ج: 11(.  )حسینی 
استبداد جمعی: این نوع استبداد، ممکن است بیشتر در قالب رأی اکثریت، احزاب 
و گروه های مسلط در جامعه و یا در سطح فعالیت های گروهی و تشکیالتی همچون 
انواع سازمان ها، انجمن های رسمی یا غیر رسمی، احزاب و... ظاهر شود. بهشتی عالوه 

بر استبداد فردی، استبداد جمعی را نیز منشأ طاغوت در جامعه می داند:
هر نوع من پرستی و خودپرستی، ضد خداپرستی است. می خواهد این 
من، یک نفر باشد می خواهد من، پنجاه نفر باشد. مِن تشکیالتی مثل 
مِن غربی منشأ خودپرستی و تبدیل شدن این پنجاه نفر به یک طاغوت 
انسان طاغوت شود  این است که  است.   همانطور که مِن فردی منشأ 

)سرابندی 1386 ج2: 641(.  
بهشتی در کنار استبداد، انحصارطلبی را از عوامل استبداد و سلطه طلبی عنوان 

می کند: 
تشکل انحصارطلب و انحصاراندیش، از جانب هر فرد و هر گروه و هر 
جمع باشد، شیطانی از آب در می آید. معنای طاغوت همین است که 
طاغوت می گوید من، غیر از من هیچ چیز، آن وقت در برابر خلق، کارش 
به طغیان کشیده می شود، سرکش می شود )واحد فرهنگی بنیاد شهید 

انقالب اسالمی 1361: 651-653(. 

عوامل اجتماعی و فرهنگی
شهید بهشتی، عوامل اجتماعی و فرهنگی از جمله ستم پذیری مردم و نیز فرهنگ 
یاد  عنوان طاغوت پروری  به  آن  از  که  را  افراد در سطح جامعه  بین  روابط  نادرست 

می کند، جزء عوامل مؤثر در ایجاد حاکمیت طاغوت در جامعه معرفی می کند.
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ستم پذیری مردم: شهید بهشتی با انتقاد صریح از جامعة  منفعل که در سکون در 
پی وقوع رخدادی برای نجات خویش است )سرابندی 1386 ج1: 130( عدم مشارکت 
با  او  ایجاد بحران می داند.  از جمله علل  را  بودن مردم جامعه  انفعالی  و  افراد  فعال 
بررسی و شناخت جامعة خویش، افراد جامعه را به پنج گروه جستجوگران حقیقت، 
جاه طلبان، فرصت طلبان، ناراضیان، و افراد معمولی یا »بوجار« تقسیم کرده و عموم 

مردم را از گروه آخر دانسته و آنها را آماج انتقاد قرار می دهد: 
روزمرگی خوکرده  به  روزمره،  زندگی  زندگی زده؛ طالب  بودند  مردمی 
و خواهان یک نوع نظام و قدرتی هستند که در پناه آن نظام و قدرت 

بتوانند زندگی روزمره را بگذرانند )حسینی بهشتی 1385: 77(. 
بنابراین، از دیدگاه شهید بهشتی روزمرگی به ستم پذیری منجر شده و در ردیف 

ستمگری، گناه محسوب می شود:
ستم پذیری از دیدگاه اسالم همان اندازه گناه است که ستمگری؛  ای 
انسان، تو آزادی، به پا خیز! در برابر ستم طبقاتی، ستم گروهی، ستم 
شخصی، مقاومت کن! تو آزادی. اگر ستم پذیر شدی خود را مالمت کن 

)حسینی بهشتی 1381: 46(.
ایجاد  از علل  را یکی دیگر  و مرادی  رابطة مرید  بهشتی،  شهید  طاغوت پروری: 
مدرسه،  در  نادرست  آموزش  و  فرهنگ  در  ریشه  که  می داند  طاغوت  شکل گیری 

دانشگاه و... دارد: 
من نمی دانم این، چه انحرافی است که در مزاج جامعة ما است که اصاًل 
خوشش می آید مرادی داشته باشد و به او ارادت بورزد، چیز عجیبی 
است همان چیزی که قرآن با آن مبارزه کرده است. خیال نکنید این 
رابطه بین مردم و عالمان دین به وجود آمده. رابطه بین محصل و معلم 
دبیرستان و دانشگاه هم چیزی از همین قبیل است که به طاغوت ها 

خیلی شبیه است )حسینی بهشتی 1390الف: 270-272(. 
بهشتی، روابط غیر نقادانه در نهادهای آموزشی جوامع رشد نیافته را غیر سازنده 
توصیف نموده و معتقد است این نوع از روابط باعث می شود، زمامداران در این جوامع 

بدون نقد و بازخواست به کار خود ادامه دهند )حسینی بهشتی 1390الف: 272(:
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هیچ زیربنای اجتماعی از آن زیربنای شوم خطرناکتر نیست که انسان یا 
انسان هایی بتوانند هرچه می خواهند، انجام دهند؛ بی آنکه بتوان بر آنها خرده 
گرفت و بی آنکه بتوان از آنها بازخواست کرد )حسینی بهشتی 1379: 98(.

رواج اندیشه های مادی و غیردینی
در روزگاری که بهشتی می زیست، مکاتب مادی در سطحی گسترده در جوامع بشری 
منتشر شده و مورد توجه قرار گرفته بودند. نقدهای بهشتی به مارکسیسم و لیبرالیسم 
نشان دهندة آن است که او، رواج این مکاتب الحادی را از علل بحران جامعة معاصر 

خود، از جمله ایران تلقی می نمود. 
و  مناسبات  و  اسیر ساختارها  را  انسان  مارکسیستی،  مارکسیسم: ساختارگرایی 
روابط اجتماعی کرده و آزادی انسان را به قوانینی که این جامعه و این مناسبات به 
او تحمیل می کند، محدود می نماید. شهید بهشتی، سلب اراده و اختیار از انسان و 
قرار دادن نوع بشر در چهارچوب  جبرگرایانه را از مصائب جوامع مارکسیستی قلمداد 

می نماید: 
حیات عقلی، ذهنی و فکری انسان نمی تواند صرفاً ملهم و مشتق از ماده 

و روابط تولیدی مادی جامعه باشد )بهشتی و دیگران 1386: 176(. 

در مقابل، بهشتی انسان را از جبر مادی رها و آزاد در نظر می گیرد: 

انسان جزئی است از طبیعت، اما تکامل یافته، بدان حد که افاضة روح 
الهی و ارزش فوق طبیعی باعث شده که در پرتو آن به ارادة آزاد و قدرت 
آگاهی و مسئولیت دست یافته و همین موهبت، او را نه تنها اسیر و 
محکوم ماده یا هر پدیدة مادی و رابطة تولیدی نکرده ، بلکه شایستة 
حاکمیت و تسلط بر طبیعت و دگرگون ساختن پدیده ها و روابط مادی 

نموده است )بهشتی و دیگران 1386: 175(.
به طور کلی، بهشتی این اندیشة مارکسیستی را که به جمع، اصالت داده و جامعة 
اقسام  از  بشری را در یک مکانیزم جبری در حال حرکت به سویی معین می داند، 
حاکمیت تفکر طاغوتی تلقی نموده که نتیجة آن، استبداد طبقاتی و استبداد جمع بر 

فرد است )سرابندی 1386 ج2: 416(.
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لیبرالیسم: بهشتی به لیبرالیسم نقد پایه ای دارد. از دیدگاه او، اساس لیبرالیسم بر 
راسیونالیسم استوار است، راسیونالیسم عقل بشری را خود بسنده تلقی کرده و انسان 

را از منبع عالی وحی بی نیاز می  انگارد: 
لیبرالیسم در رابطه با نفی اصالت و حاکمیت شریعت و قانون الهی و 

دینی بر انسان است )حسینی بهشتی بی تا: 66(.
از دیدگاه بهشتی به سبب اینکه لیبرالیسم، انسان را از سرچشمة فیض و برکت 
وحی خداوند دور می نماید؛ خطرناک بوده و فردگرایی به عنوان نقطة کانونی لیبرالیسم 

مورد انتقاد او قرار دارد: 
که  می کند  تکیه  فردی  آزادی  روی  آنقدر  که  نظر  این  از  لیبرالیسم 
چشمش نمی تواند آن تنگناهای نامرئی و مرئی را که حاکمیت نظام های 
فرد  آزاد  مانع حرکت  و  ببیند؛  را  به وجود می آورد،  فرد  برای  طاغوتی 
می شود؛ از این نظر هم درخور انتقاد است )حسینی بهشتی بی تا : 68(. 
چنانکه ذکر شد، حاکمیت قوانین غیرالهی در جامعه و تهی نمودن عرصة جامعه 
از حاکمیت قوانین الهی، یکی از ویژگی های طاغوت است؛ بر این اساس، از دیدگاه 
بهشتی رواج اندیشة لیبرالیسم یکی از علل بحران طاغوت در جوامع معاصر می باشد.

نظم و خیال، بازسازی جامعه: نظام امت و امامت
بهشتی، حاکمیت طاغوت در جامعه را ریشه ای ترین معضل موجود در جامعه می داند و 
این، نقطة آغاز تالش های فکری بهشتی برای سامان حکومت اسالمی به شمار می رود؛ 
تالش هایی که رفته رفته از صورت نظری صرف خارج شد و با پیروزی انقالب اسالمی 
به عرصه عمل می رسد. شهید بهشتی را می توان در شمار یکی از موثرترین افراد در 

تأسیس نهادهای نظام نوپدید پس از پیروزی انقالب اسالمی نام برد. 
کتاب کوتاه حکومت اسالمی، حاصل سال های 1338 و 1339 خورشیدی را می توان 
نقطة آغاز تالش های فکری بهشتی در نظر گرفت. او در این کتاب به آرا و عقاید تعدادی 
از اندیشه ورزان علم سیاست در باب حکومت پرداخته و نتیجه می گیرد که »اجتماع به 

هرشکل که باشد حکومت می خواهد« )حسینی بهشتی 1367: 45(.
بهشتی، پس از مطالعه و بررسی انواع حکومت های فردی، طبقة خاص و عامه به 

نوع چهارمی از حکومت، یعنی تئوکراسی توجه خاصی می کند: 
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در تئوکراسی یک عامل دیگر به میان می آید و آن خداست. حساب در 
درجة اول، روی روابط خدا و بندگان خداست. اینجا سخن از تأمین مصالح 
مردم به وسیلة خالق آنها و حکومت برگزیدة خدای متعال است و ضامن 
ارادة خداست که از جانب خود حکومتی بر مردم فرستاد )حسینی بهشتی 

.)50 :1367
بدین ترتیب، بهشتی ارجحیت را بر یک نظام خدا محور قرار داده و شالودة بنیان 
فکری خویش را بنیان  می نهد. از نظر او، حکومت پیامبران نمونة عالی تئوکراسی بوده 
)بهشتی 1367: 80-79( و جامعه ای که پیامبر)ص( در مدینه برپا نمود، یک جامعة  نمونة  
حق پرستی، عدالت، فضیلت و مکرمت است که تاکنون، نمونة دیگری از این جامعه را 

در تاریخ سراغ نداریم )سرابندی 1386 ج1: 156(.
اما نقد بهشتی در آن دوران به مفهوم تئوکراسی جالب توجه است: 

در این نوع حکومت از آن جهت که ارادة مردم در انتخاب حکومت مؤثر 
نیست و یک نفر بی آنکه از جانب مردم برگزیده شده باشد بر آنها حکم 
می راند، به دیکتاتوری یا استبداد فردی قابل تشبیه است )حسینی بهشتی 

.)50 :1367
سیر تحوالت فکری شهید بهشتی - همراه با تحوالت سیاسی و اجتماعی ایران در 
خالل دهه های 40 و 50 خورشیدی - به ارائة طرح جامعة آرمانی در قالب »نظام امت و 
امامت« هم زمان با پیروزی انقالب اسالمی، از سوی او منجر شد. مفهوم »امت و امامت« 
پیش از او توسط علی شریعتی، دیگر متفکر اسالمی به کار رفته بود و شریعتی، آن را به 
 ویژه در تبیین نقش و اهمیت امامت معصوم در اندیشه شیعه به کار می برد؛ در حالی که 
شهید بهشتی اوالً، به جای امت و امامت، از ترکیب »نظام امت و امامت« استفاده کرده و 
ثانیاً این مفهوم و ترکیب را، عالوه بر امامت معصوم و عصر حضور، به دورة غیبت، رهبران 

غیرمعصوم و البته نظریة والیت فقیه نیز توسعه می دهد )فیرحی 1393 ج2: 358(.
بهشتی در توصیف جامعة طرح ریزی شدة خود چنین می گوید:

انتخاب  تشیع راستین برای نظام سیاسی اسالم چه عنوان گویایی را 
جمهوری  اجتماعی  سیاسی  نظام  امامت.  و  امت  نظام  است؟  کرده 
اسالمی نظام امت و امامت است و حق این است که با هیچ یک از این 
عناوینی که در کتاب های حقوق سیاسی یا حقوق اساسی آمده قابل 
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تطبیق نیست... در اثنای انقالب، چون این عنوان هنوز برای تودة مردم 
روشن نبود، به عنوان شعار اول »حکومت اسالمی« انتخاب شد. وقتی 
معلوم شد این نظام حکومتی رئیس جمهور هم دارد آن وقت گفته شد 
»جمهوری اسالمی«. ولی نام راستین و کامل آن »نظام امت و امامت« 
است. در رأس این نظام، اصول عقیدتی و عملی اسالم بر اساس کتاب و 

سنت است )حسینی بهشتی 1390ج: 15(. 

بهشتی، این طرح و ایده نو را اینگونه توصیف می نماید: 

یک ایدة اجتماعی ممکن است کاماًل جدید و بی سابقه باشد و ممکن 
به  ولی  دارد،  تاریخی  طوالنی  سابقة  که  باشد  سابقه داری  ایدة  است 
بر  سابقه دار  ایدة  این  تطبیق  کیفیت  دادن  نشان  با  و  جدید  صورتی 
.)72  :1385 بهشتی  )حسینی  شود  عرضه  مکانی  و  زمانی  جدید  شرایط 

می توان پررنگ شدن نقش امت در این نظریه را در پاسخ به دغدغة فکری بهشتی 
- از زمان تألیف مقالة حکومت اسالمی در دهة 30 خورشیدی - دانست. او معتقد بود 
که »رابطة امت و امامت در عصر حاضر یک رابطة مشخص است. شناختن آگاهانه و 

پذیرفتن نه تعیین و تحمیل )حسینی بهشتی1390ج: 17(.
به این ترتیب، بهشتی به تطبیق نظاِم برخاسته از قرآن و سنت با شرایط زمانة 
خویش، در قالب نظام امت و امامت می پردازد. تأکید بر حق تعیین سرنوشت توسط 

مردم، گواه توجه بهشتی به بازیگری امت در ساختن سرنوشت جامعه است: 
حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر 
سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته  است. هیچ کس نمی تواند این 
حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص 

قرار دهد و... )اصل 56 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران(. 
بهشتی، مردمی بودن حکومت را در گرو پایبندی به اصول اسالم می داند: » مردمی 
بودن حکومت در جامعة اسالمی در پرتو مکتبی بودن آن تأمین می شود« )حسینی بهشتی 
1388: 383(. این تأکید بر مکتبی بودن و مکتبی ماندن جامعه، نیاز به نهاد رهبری دینی 

را که در اندیشة بهشتی در قالب نهاد والیت فقیه سامان می یابد، آشکار می سازد.
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راه درمان یا رسیدن به جامعة آرمانی
شهید بهشتی، راه های دینی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و آموزشی را برای رسیدن 

به جامعة کمال مطلوب در قالب نظام امت و امت ارائه می کند.

والیت فقیه
اصل راهبردی در نظریة امت و امامت را می توان اصل والیت فقیه تلقی نمود. بهشتی با طرح 
این مسأله که از کجا مطمئن شویم نظام ما در همة مراحل، نظام اسالمی بوده؛ تضمین 
اسالمی بودن نظام را مراجعه به فقیه و رساله فقیه تلقی نموده )حسینی بهشتی1390ب: 
278( و ضرورت والیت فقیه را همچون ضرورت اصل امامت، ناشی از ضرورت حاکمیت 
مکتب در جامعة اسالمی می داند )حسینی بهشتی 1388: 388(. با این نگاه، اصل 57 قانون 
اساسی سامان گرفت و  بر این اساس، مقرر شد قوای سه گانة حاکم بر جمهوری اسالمی 
ایران زیر نظر والیت امر و امامت امت اعمال گردند. بدین ترتیب، والیت و رهبری فقیه، 
پشتوانة حاکمیت عملی مکتب بر همة شئون اجتماعی و عینیت یافتن جامعة توحیدی 

اسالمی است )حسینی بهشتی 1388: 383(.
بهشتی، ساز و کار »انتخاب چند درجه ای سیستماتیک« را برای انتخاب رهبر در 

نظر می گیرد: 
انتخاب  تقلید  مرجع  که  همانگونه  می شود؟  انتخاب  چگونه  رهبر 
می شود... در مورد رهبری یک مرحلة دوم هم هست. رهبر باید لیاقت، 
آگاهی، شجاعت، توانایی، مدیریت برای ادارة یک امت را داشته باشد.... 
و  موازین  با  رهبری  انتخاب  راه  منطبق ترین  و  انتخاب  مطمئن ترین 
با  انتخاب چنددرجه ای سیستماتیک است، مشابه  معیارهای اسالمی، 

 .)217-218 1390ب:  بهشتی  )حسینی  حزبی  انتخابات 
بدین ترتیب، بهشتی با ایجاد طرحی نو، حوزة رهبری سیاسی را در درجه ای واالتر 
از حوزة تقلید فردی از مراجع قرار می دهد و با تأکید بر اصل انتخاب، سعی در ایجاد 

فضایی مردم ساالر در انتخاب رهبر دارد.

آزادی 
به طور کلی، شهید بهشتی برای استقرار حکومت در نظام اجتماعی اسالم به سه الگو 
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عقیده داشت: 1. نبوت یا انتصاب از جانب خداوند؛ 2. امامت معصوم)ع( یا انتصاب از جانب 
پیامبر)ص(؛ 3. انتخاب از طرف مردم در دوران غیبت امام زمان )فیرحی 1391: 302(. 

از دیدگاه شهید بهشتی در عصر غیبت امام عصر)عج(، »امام شناختنی و پذیرفتنی 
است به این صورت که ابتدا باید مورد شناسایی و شناخت قرار بگیرد و در مرحلة 
بعد از سوی مردم پذیرفته شود« )بهشتی 1390ج: 40(. پس از طرح والیت فقیه به 
عنوان ضامن اسالمی بودن نظام امت و امامت، شهید بهشتی به آزادی و نقش مردم 
در انتخاب سرنوشت خویش می رسد. با نگاهی به انسان شناسی بهشتی، اهمیت آزادی 

از دیدگاه وی به خوبی آشکار می شود:
دو ویژگی انسان هست که سخت به هم مربوط است: 1. قدرت تجزیه 
بُعد دوم  این   ... بودن  انتخابگر  و  بودن  آزاد  و تحلیل و جمع بندی 2. 
ارزشی  و  خودش  خاص  کرامتی  انسان  به  که  )است(،  دوم  ویژگی  و 
فوق العاده داده و به راستی او را به عنوان یک موجود برتر در عالم خلقت 

بهشتی 1390د: 12-14(.  )حسینی  شناسانده  است 
آزادی از منظر بهشتی به حدی اولویت دارد که حتی رسالت پیامبران نیز باید در 

همین راستا باشد: 
و  رهبران  عنوان  به  پیامبران  نقش  هستی،  مبدا  عنوان  به  خدا  نقش 
مدیر  و  امت  مسئول  و  زمامدار  عنوان  به  امام  نقش  امت،  راهنمایان 
جامعه، نقشی است که باید به آزادی انسان لطمه وارد نیاورد. اگر این 
نقش ها بخواهد به آزادی انسان لطمه وارد بیاورد بر خالف مشیت خدا 

بهشتی 1395: 15(. است )حسینی  عمل شده 
دست  بدان  بتوان  تا  نیست  انتزاعی  هدفی  »آزادی  بهشتی،  شهید  دیدگاه  از 
یافت، بلکه باید آن را تحقق و فعلیت بخشید« )بهشتی 1388: 405(؛ »آزادی یعنی 
تسلط انسان بر ساختن خویش و ساختن محیط خویش )واحد فرهنگی بنیاد شهید 

انقالب اسالمی 1361: 1183(.
بنابراین، یکی دیگر از دغدغه های فکری آیت اهلل بهشتی در هنگام طرح ریزی و 
برپایی »نظام امت و امامت«، آزادی یا نفی استبداد می باشد. »انتخابات چندمرحله ای 
ارائه شد، فرآیندی به شمار می آید که طی آن،  او  از سوی  در جوامع مکتبی« که 
جمهوری بودن و اسالمی بودن در کنار یکدیگر حفظ شوند؛ به طوری که در کنار 
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اسالمی بودن جامعه، آزادی و حق انتخاب مردم بر سرنوشت خویش پاس نگه داشته 
شود: 

در جوامع مکتبي انسان ها اول مکتب را انتخاب مي کنند. به دنبال مکتب 
یک مقدار تعهد برایش مي آید و انتخابات بعدي نمي تواند نقض کننده  
تعهدي باشد که قباًل پذیرفته است. نقش آراي عمومي پس از مرحله  
انتخاب اول است. به این ترتیب آراي عمومي و انتخاب آزاد و اراده  بشر 
واقع بینانة  مراحل. در  با رعایت  را داراست، منتها  نقش کامل خودش 
امتداد همین دیدگاه است که شهید بهشتی از حق حاکمیت ملی دفاع 

می کند )فیرحی 1391: 298(.

توسعة منابع انسانی و کادرسازی
شهید بهشتی، کادرسازی و توسعة نیروی انسانی مسلمان و متعهد را یکی از ملزومات 

پی افکنی یک جامعة اسالمی می داند: 
فقر ما، فقر انسانی بوده است یعنی همیشه هر کاری را خواستیم انجام 
بدهیم در درجة اول، آدم آن کار را کم داشتیم )به نقل از: شعاع حسینی 

1392 ج1: 82(. 
بهشتی بر آموزش و آگاهی مردم و استفاده از نیروهای متعهد و مکتبی در توسعة 
منابع انسانی تأکید داشته و فعالیت های دامنه دار او در مدرسه علمیه حقانی )منتظریه( 
قم - که خاستگاه بسیاری از کادرهای قوة قضائیه جمهوری اسالمی پس از انقالب 

اسالمی گردید - گواه این مطلب است.
آموزش و آگاهی مردم: شهید آیت اهلل بهشتی تأکید فراوانی بر آموزش و آگاهی 
فعالیت های گستردة فرهنگی  نمونه داشت و  به جامعة اسالمی  برای رسیدن  مردم 

وآموزشی او در دهة 40 و 50 خورشیدی را می توان در این راستا تحلیل نمود:
ما باید مردم را بیدار کنیم و مردم را از طاغوت پرستی برحذر داریم. من گمان 

نمی کنم عالجی غیر از این داشته باشد )حسینی بهشتی 1390الف: 271(. 
از نظر بهشتی، روند جامعه پذیری، آموزش و تعلیم و تربیت افراد باید از خانواده و 

دوران کودکی آغاز گردد: 
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بیایید همه با همه تصمیم بگیریم، بچه ها یمان آدم باشند. آدم باشند 
یعنی چه؟ یعنی مختار باشند. آگاه و مختار. کوشش اسالم آن است که 
انسان را آزاد تربیت کند، آزاد از بند هوی و هوس، آزاد از تسلط دیگران، 

تا راه خود را آزادانه انتخاب کند )حسینی بهشتی 1395: 18(.  
تأکید بهشتی بر آموزش آزادی به کودکان و نهادینه کردن آن برای جلوگیری از 
استبداد در سطح جامعه است تا با استفاده از این روش، آثار مخرب استبداد نهادینه 
شده در جامعة ایرانی را از میان برداشته و راه رسیدن به جامعة مطلوب الهی را هموارتر 
نماید. تالش های او در ایجاد مراکزی چون »مدرسة رفاه« و مشارکت در تدوین کتب 

درسی دینی برای آموزش نسل جوان، گواهی بر دغدغه  های او در این زمینه است.
به کارگیری نیروهای متعهد: بهشتی در خصوص استفاده از نیروهای متعهد یا 

متخصص برای جامعة اسالمی، برای تعهد اهمیت بیشتری قائل است: 
در مرحلة انتقال از جامعة طاغوتی به جامعة مطلوب الهی اسالمی، در 
هر جا مؤمن ترین و با تقواترین را به صورت نسبی انتخاب می کنیم، ولی 
در آن نسبت نمی مانیم و درنگ نمی کنیم، طوری عمل می کنیم که 
منتخب ما در دو سال دیگر از منتخب امسال ما با ایمان تر، با تقواتر، 

مکتبی تر و آگاه تر باشد )به نقل از: مهاجری 1380 ج3: 111(. 
بهشتی با نگاهی به آینده معتقد است: 

اگر در طول تاریخ آیندة  این کشور، راه حکومت کردن چهره های دارای 
صدق و صفا و ایمان و تقوی و امانت و درستی سال به سال هموارتر نشود، 
خطری بزرگ آینده  انقالب ما را تهدید خواهد کرد. معلوم می شود اولیای 
ما طاغوت اند، صاحب اختیارهای ما طاغوت اند )سرابندی 1386 ج2: 403(. 
بدین ترتیب، شهید بهشتی تضمین آیندة انقالب را در گرو عهده دار شدن مسئولیت 

از جانب نیروهای متعهد و مکتبی تلقی می کند.
مسئولیت متقابل و انتقادپذیری مسئولین: یکی دیگر از مسائل مورد تأکید بهشتی، 

مسئولیت و انتقادپذیری مسئولین هنگام اجرای مسئولیت است: 
منظور از این انتقاد این است که اشخاص بتوانند مسئوالن را متوجه 
نقایص کار خودشان بکنند و آنها با پی بردن به نقایص، برنامه و کارشان 

را اصالح کنند )حسینی بهشتی 1361: 855(. 
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بهشتی، آزادی انتقاد از رهبران را از اصول اسالمی اعالم می کند: 
هیچ  تحت  حکومتی  هیچ  می شناسیم،  اسالم  از  ما  که  آنچه  برطبق 
شرایطی حق ندارد آزادی انتقاد از رهبران را از دست مردم بگیرد. این 

بهشتی 1386: 134(.  در اسالم دگم است )حسینی 
شهید بهشتی، علی رغم آگاهی از شرایط مشوش داخلی سال های ابتدایی پیروزی 
انقالب، ایجاد شرایط حکومت نظامی را خالف موازین اسالمی برمی شمرد و با تأسی 

از امام علی)ع( معتقد بود: 
علی)ع( آزاد در میان مردم می آمد و صریحاً می گفت آن روزی فساد در 
جامعه رخنه می کند و زمامداران به صورت بت در می آیند که رابطة 
بهشتی  )حسینی  شود  بریده  به کلی  زمامداران  و  مردم  میان  مستقیم 

 .)135  :1386
همچنین بر اصل اساسی مسئولیت متقابل در جامعه تأکید می نماید:

در نظام اسالمی  فقط یک مقام غیرمسئول است که آن هم خداست، 
مسئولیت  اسالمی ،  جامعة  در  مسئولیت  هستند.  مسئول  همه  بقیه 
متقابل است. همه نسبت به یکدیگر مسئولند. جامعة اسالمی،  جامعة 
هوشیار ها و زبان دار هاست. جامعة اسالمی، جامعة برده ها نیست؛ جامعة 
آدم هاست؛ آدمی که انتقاد می کند و در کار همه دقت می کند؛ اما به  
خاطر چی؟ به  خاطر پاسداری از حق و عدل )حسینی بهشتی 1379: 98(. 
این سخنان نشان می دهد که شهید بهشتی، کنش نقادانه از سوی امت اسالمی را 
الزمة برپایی جامعة عادالنه اسالمی دانسته و نقد حاکمان را یکی از راه های ممانعت 

از طاغوت پروری تلقی می کند.
نهادسازی: اگر نهادگرایی به معنای اندیشه و عرف رایج، متداول و معمول یک 
جامعه تلقی شود، می توان ابعاد و وجوه آن را در طول دوره ای از زندگی و فعالیت های 
علمی، سیاسی و اجتماعی آیت اهلل بهشتی، مالحظه نمود که هم به لحاظ عینی و عملی 

و هم به لحاظ نظری در اندیشه و عمل ایشان برجستگی دارد )لک زایی1391: 155(.
شهید بهشتی با الگوبرداری از جامعة صدر اسالم نهادسازی را دومین مرحلة برپایی  

و استقرار یک ایدة جدید در جامعه می داند: 



  51

نز
یگ

پر
اس

س 
وما

ی ت
اس

شن
ش 

رو
س 

سا
ر ا

ی ب
شت

 به
ید

شه
ی 

اس
سی

ی 
ها

گاه 
ید

ی د
کاو

وا

مرحلة دوم به وجود آمدن هسته ای از افراد مؤمن به این ایدة جدید است؛ 
یک هستة با ایمان و در عین حال فعال، سازنده و کوشا )حسینی بهشتی 

.)77 :1385
بنابراین، ایجاد تشکیالت اسالمی در تفکر بهشتی برای انتقال از جامعة طاغوتی به 
جامعة اسالمی یا نظام امت و امامت، اهمیت فراوانی دارد. او از سابقة طوالنی چنین 

تفکری می گوید: 
پس از کودتای 1332، تجربه ای از نهضت ملی به دست آوردیم، سخت 
به این معنا معتقد بودم که باید نیروهای ما به شکل تشکیالت سیاسی 

فعال در بیایند )به نقل از: لک زایی 1391: 162(.
یکی از تشکیالت مورد تأکید بهشتی که در فعالیت های سیاسی و اجتماعی نقش مؤثر 
و ویژه ای دارد، حزب است )لک زایی 1382: 85-82(. این تفکر تشکیالتی، منجر به ایدة 
شکل گیری حزب جمهوری اسالمی گردید که می توان آن را الهام بخش تمام یا اکثر احزاب 

یا سازمان  های سیاسی مذهبی در جمهوری اسالمی تلقی نمود )فیرحی 1396: 175(. 
شهید آیت اهلل بهشتی حزب اسالمی را چنین تعریف می کند: 

حزب در نظام اسالمی یعنی گرد  هم آمدن و سازمان یافتن و سازمان 
پذیرفتن افرادی که همدیگر را می شناسند و به همدیگر اعتماد دارند. 
و  اجتماعی  نظام  یک  و  دین  یک  عنوان  به  هستند  معتقد  اسالم  به 
را  اسالمی  جامعة  اسالم،  حاکمیت  بر  می خواهند  معنوی  و  اقتصادی 
اداره کنند یا در ادارة  آن جامعة اسالمی سهیم گردند. مهم این است که 
باید حزب انحصار طلب نباشد )واحد فرهنگی بنیاد شهید انقالب اسالمی، 

 .)650-651 :1361
معنای انحصارطلبی از دید شهید بهشتی چنین است: 

ما حزب به وجود آوردیم، فقط ما باید کشور را اداره کنیم، فقط ما هستیم 
که آدم های خوبی هستیم، فقط ما هستیم که کار را می دانیم و دیگران 
نه صادق هستند. حزب، حزب  و  می دانند  کار  نه  و  مؤمن هستند  نه 

ضداسالمی است، این حزب طاغوتی است )سرابندی 1386 ج2: 641(.
به طور کلی، کار تشکیالتی از منظر بهشتی باید تابع اصولی چون: عدم به وجودآمدن 
حس تشکیالت پرستی و طاغوت تشکیالتی، مداومت بر خودسازی و مفید بودن تشکیالت 
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برای جامعه باشد )سرابندی 1386 ج 3: 231(؛ لذا، به ایجاد طاغوت در قالب تشکیالت نیز 
هشدار می دهد. به این ترتیب، تمایل و عقیدة بهشتی به کار تشکیالتی و نهادسازی از 

همان ابتدای فعالیت های سیاسی اجتماعی آشکارگردید. 
عدالت: اعتقاد به اسالم به عنوان دین تحقق بخش عدالت اجتماعی، محور اصلی 
تفکر دینی بهشتی را تشکیل می دهد. او عدل را پایه و قوام ادارة جامعه می دانست و 

معتقد بود: 
جهان و انسان بر پایة عدل و اعتدال و هماهنگی آفریده شده است و 
قانون تکوینی خداوند، قانون عدل است و انسان در جهان مسئول اقامة 
عدل است. مسئولیت انسانها این است که در پرتو قرآن و بیانات الهی، 
قسط را برپا دارند. بنابراین، در جامعة اسالمی هیچ چیزی که ضد عدل 

باشد نباید وجود داشته باشد )به نقل از: مهاجری1380 ج3: 126(.

شهید بهشتی، تحقق دین راستین را در گرو برپایی عدالت می داند: 
هر جا که مي گویند دین و اسالم هست و عدالت اجتماعي نیست، بدانید 

که آن دین و اسالم قالبي است )به نقل از: قاسمی1390: 85(.

از نظر بهشتی، یکی از ارکان اساسی جامعة اسالمی یا همان »نظام امت و امت« 
الگو برداری شده از جامعة نمونة  نبوی، عدالت  است. او برای برپایی نظام امت و امامت 
به ویژه به جوانان امید داشت و اجرای عدالت را یکی از راه جلب نظر آنها می دانست: 

اگر در جامعه اسالمی کوششی برای اقامه عدل نباشد، کسی به سراغ ما 
نمی آید. جوان ما هم به جایي مي رود که براي اقامه عدل گام برداشته اند 

چه خدا و اسالم باشد چه نباشد )به نقل از: قاسمی1390: 86(. 

تأکید بر ابعاد و وجوه مختلف مفهوم عدالت از جمله، عدالت اجتماعي و عدالت 
اقتصادي، سیاسی و به ویژه عدالت اخالقی، از مهمترین ویژگی های مفهوم عدالت در 

اندیشة شهید بهشتی به شمار می رود: 

محور جامعة اسالمی عدل است؛ آن هم نه فقط عدل اقتصادی و عدل 
سیاسی و اجتماعی، بلکه عدل اقتصادی و عدل سیاسی برپایة اعتدال 
بینشی و اخالقی. در جامعة اسالمی زیر بنای همة عدل ها، عدل اخالقی 
است. اگر در مقطعی از زمان دیدیم که عدل اخالقی را باید قربانی کنیم 
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تا به عدل اجتماعی و یا عدل اقتصادی برسیم، حق نداریم اولویت را به 
عدل اقتصادی و اجتماعی بدهیم و عدل اخالقی را قربانی کنیم )به نقل 

از: اردشیری الجیمی 1386: 201(.
و  برشمرده  اسالمی  آرمانی  اجتماعی  نظام  پایه های  از  را  عدالت  بهشتی،  شهید 
معتقد است که انواع عدالت اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و اخالقی با یکدیگر مرتبط 
هستند و هر عاملی که منجر به بی عدالتی در سطح جامعه گردد، سبب فاصله گرفتن 

از جامعة اسالمی مطلوب می شود.

نتیجه گیری
سیر شکل گیری اندیشة شهید بهشتی را نیز می توان مانند متفکرین دیگر، در قالب 
چهارمرحله مورد بررسی قرار داد: در گام نخست، شناخت حاکمیت طاغوت به عنوان 
بحران اصلی جامعه، بهشتی را در زمرة روحانیونی درآورد که خواهان براندازی رژیم 
اکتفا نکرد و در گام دوم به  امر  اما بهشتی تنها به ظاهر  ایران شدند.  سلطنتی در 
آسیب شناسی علل حاکمیت طاغوت در جامعه پرداخت. آسیب شناسی و نقد شهید 
بهشتی تنها شامل حاکمان نبوده و خلق ستم پذیر و مستعد پذیرش استبداد و ناآگاه 
از حقوق خویش را نیز مورد آماج انتقاد او  قرار می گیرند. در مرحلة سوم، بهشتی در 
قامت یک فقیه نوگرای شیعه، برای هموار نمودن سیر کمال انسان به طرح نظامی 
دین محور در قالب نظام امت و امامت می پردازد که برگرفته از قرآن و سنت، در عین 

سازگاری با مقتضیات زمان است. 
آیت اهلل شهید بهشتی به عنوان یک نظریه پرداز، بخت آن را یافت که پس از انقالب 
اسالمی در نهادی حساس چون مجلس خبرگان قانون اساسی قرار گیرد و اندیشة 
خود را در قالب طراحی نهادهای نظام جدید عرضه دارد. در نهایت، راهکارهای او برای 
ایجاد یک جامعة آرمانی، حول محور والیت فقیه به عنوان ضامن حرکت جامعه بر 
مدار مکتب، نهادسازی، تربیت کادرهای متعهد، وجود فضای آزاد، تالش برای تحقق 
عدالت اجتماعی، و مسئولیت متقابل امت و زمامداران، شکل می گیرد. گرچه شهادت 
زودهنگام او در هفتم تیرماه 1360 مانع از آن شد تا اندیشه های او به طور کامل در 
عرصة عمل به اجرا درآید؛ اما نقش او در تأسیس نظام جمهوری اسالمی بی بدیل است.
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فیرحی، داود )1391( »رهبری و حکومت در اندیشه شهید بهشتی، نظام امت و امامت«، فصلنامة - 

سیاست، دورة 42، شمارة 1.
ــــــــــــ . )1396( فقه و حکمرانی حزبی، تهران: نشر نی.- 
ــــــــــــ . )1393( فقه و سیاست در ایران معاصر )دورة 3 جلدی(، تهران: نشر نی.- 
قادری، حاتم )1382(، اندیشه های سیاسی در اسالم و ایران، تهران: انتشارات سمت.- 
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قاسمی، صدیقه )1390( اسالم و مقتضیات زمان در اندیشة شهید بهشتی، تهران: انتشارات روزنه.- 
لک زایی، شریف )1391( »نهادگرایی در اندیشه و عمل شهید بهشتی«، فصلنامه علمی- پژوهشی - 

پژوهشنامه انقالب اسالمی، سال اول، شمارة سوم.
ــــــــــــ . )1382( آزادی سیاسی در اندیشة آیت اهلل مطهری و آیت اهلل بهشتی، قم: انتشارات - 

بوستان کتاب. 
مهاجری، مسیح )1380( جاودانه تاریخ، مجموعه مقاالت، آشنایی با افکار و اندیشه های شهید - 

مظلوم آیت اهلل بهشتی، تهران: روزنامة جمهوری اسالمی، سازمان انتشارات.
مرتضویان، سیدعلی و دهقانی، محمدعلی )1393( »بررسی و تبیین اندیشه عالمه نائینی بر اساس - 

نظریة بحران اسپریگنز«، فصلنامه مطالعات سیاسی، سال ششم، شمارة 23.
مکارم شیرازی، ناصر)1374( تفسیر نمونه )دورة 27 جلدی( تهران: انتشارات دارالکتب االسالمیه.- 
منصور، جهانگیر )1388( قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، تهران: انتشارات دوران.- 
واحد فرهنگی بنیاد شهید انقالب اسالمی )1361( بهشتی، سید مظلوم امت، دفتر دوم، تهران: - 

انتشارات واحد فرهنگی بنیاد شهید انقالب اسالمی.
یوسفی، حیات اهلل )خرداد 1385(، »اسالم و نظام های طاغوتی«، فصلنامة معرفت، شماره 102.- 
سخنان جنجالی شهید بهشتی: در طاغوت تاج و عمامه یکی است. قابل دسترسی در:- 

https://www.aparat.com/v/YgMrt/


