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  ∗;جایگاه آزادي در منظومۀ فکري شهید بهشتی

   5حمید نساج *         
  2مهدیه پوررنجبر *

  3مینا نظري *       

  چکیده
تردیـد مفهـوم   هایی که مقـوم معنـایی دنیـاي مـدرن هسـتند، بـی      لفهؤدر میان م
 ها جاي دارد. نسبت اسالمدر نخستین مرتبه ،نخست نباشد ۀاگر در رتب ،آزادي

 گــاهات متعــدد و یــنظــران بــوده و نظرو آزادي همــواره محــل بحــث صــاحب
هـایی بـود   ترین مجـال متضادي طرح شده است. انقالب اسالمی ایران از جدي

که نسبت اسالم و آزادي را در عمل بـه آزمـون گـذارد. ایـن نوشـتار متکفـل       
تــرین اندیشــمندان دیــدگاه یکــی از برجســته و آزادي ازبحــث نســبت اســالم 

بدیل در تدوین قانون اساسی داشـت. شـهید   نقالب اسالمی است که نقشی بیا
نگـر و انکـاري، نگـاهی منصـفانه و     کردهـاي مطلـق  خـالف روي  هب ;بهشتی

نقادانه به لیبرالیسم داشته و کوشیده است با تمیز سره از ناسره، ارزیابی علمی و 
ین نظـري نسـبت   دقیقی از این مکتب فکري ارائه دهد و در نهایت پـس از تبیـ  
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کارهاي عملی نسبت آزادي در نظام نوپاي اسـالمی  راه ۀاسالم و آزادي با ارائ
باشـد و آثـار و   را بیان کند. روش تحقیق این نوشتار هرمنوتیک مضـاعف مـی  

  مورد خوانش مضاعف نویسندگان قرار گرفته است. ;لیفات شهید بهشتیأت
لیبرالیسـم، اسـالم،    ، آزادي،;حسـینی بهشـتی   سـید محمـد   :گان کلیديواژ
 اسالمی. ۀاندیش

 مقدمه
 سالمشود. در اسیاسی اسالم محسوب می ۀزادي یکی از مفاهیم بنیادي در فلسفآ

انسان واجـد اسـتعدادهاي فـراوان و تمـایالت عـالی اسـت و همـین اسـتعدادها و         
). بـا  418ص ،1388(عمیـد زنجـانی،    شـود آزادي وي شـمرده مـی   أتمایالت منش

آزادي به عنـوان   1اسالمی ایران به رهبري حضرت امام خمینی پیروزي انقالب
سـیس  أهـاي اصـلی ت  هاي اساسی انقالب مطرح گردیـد و از زمینـه  یکی از آرمان
سیس قانون اساسی أتبا هاي شیعی در ایران شناخته شد. همزمان هآموز حکومتی با

هـاي  جمهوري اسالمی اصل آزادي به عنـوان اصـل اساسـی در قـوانین و آمـوزه     
هاي مشروعیت حکومت اسالمی عنـوان شـد. امـام    انقالب اسالمی و یکی از پایه

سیس نظامی متکی أکید را بر آزادي و تأ، از کسانی بودند که بیشترین ت1خمینی
در طول حیات خـود  ، ;از جمله شهید بهشتی ،شاگردان ایشان بر آزادي داشتند.

  کید داشتند.أتارچوب اسالم هنیز بر آزادي به عنوان حق، در چ
امروزه بـا گذشـت بـیش از سـه دهـه از انقـالب اسـالمی، مفهـوم          ،این حال با

ــ  ــدود آن مت ــالم و ح ــترش  أآزادي در اس ــان و گس ــود درجه ــرایط موج   ثر از ش
حدي مورد فراموشی و غفلت  هاي غربی همچون لیبرالیسم و فردگرایی تااندیشه

شـهید   این میـان  ته است. درواقع گردیده و به دقت مورد بررسی نظري قرار نگرف
به عنوان محقق و متفکر اسالمی که بـا درك دقیـق شـرایط و شـناخت      ;بهشتی

نیازهاي زمان و اهمیت آزادي، به بررسی مفهوم آزادي مبادرت نمود و به عنوان 
  یابد.اي میجایگاه و اهمیت ویژه 1یکی از شاگردان حضرت امام

مفهـوم   بـه گاه ایشـان  ، به بررسی نپیرو همین اهمیت و ارزش، در این پژوهش



  

تی 
بهش

ید 
 شه
کري
مۀ ف
نظو
ر م
ي د
زاد
گاه آ
جای

;

N۱۰۵M  

مج

 دربـارة شـود تـا دیـدگاه وي    شـود و از ایـن منظـر تـالش مـی     آزادي پرداخته می
بـه عنـوان   ، ;شـهید بهشـتی   رسـد لیبرالیسم مورد کنکاش قرار گیرد. به نظـر مـی  

ثر از مبانی أدر دیدگاه خود پیرامون مفهوم آزادي  مت ،اندیشمند و متفکر اسالمی
لـذا در برخـورد بـا     ،اسـالمی اسـت   ۀشناسانشناسانه و انسانهستی، انهشناسمعرفت

و بـه   ،شناسـانه ضمن نقد مکتب لیبرالیسم مبـانی معرفـت   ،اندیشه و تفکر لیبرالیسم
دهنـد  مورد انتقاد قرار می آبشخورهاي فکري این مکتب را  نیز ،ترعبارتی روشن

یگـاه انسـان در هسـتی،    ند محوري به جاچکنند تا با نگاهی نهایت تالش می و در
مفهـومی اسـالمی از آزادي را    ،مند بودن آفـرینش منبع معرفت در اسالم و هدف

  ارائه نمایند.
 علـم کـه   مبنـی بـر ایـن    ،گیدنز در این مقاله، از حیث روش، براساس رویکرد

 و هستند ییمعنا يهاارچوبهچ متضمن هايتئورآن  در که است يریتفس یتالش
هنگـام   ،اسـت  مضـاعف  کیـ هرمنوت شامل ف علوم طبیعیخاله ی باجتماع علوم

و خوانش آنها، از تفسیر مضاعف بهره  ;لیفات شهید بهشتیأمواجهه با متون و  ت
  .(Giddens, 1996, p 3)گرفته شده است 

ترین کارهایی که توسط نیروهاي پیرو یکی از مهم ،ا پیروزي انقالب اسالمیب
ــام ــدازي حــزب ســیس و راهأت ،و اســالم فقــاهتی صــورت گرفــت  1خــط ام ان

یک هفته پس از  ). حزب جمهوري429، ص1377(بهنود،  جمهوري اسالمی بود
سـت  د گذاران این حزب بـه هدف بنیانپیروزي انقالب اسالمی تشکیل گردید و 

ناشـی   ۀتلخ تاریخی گذشـت  ۀخاطر اعتقاد به تجرب گرفتن مستقیم قدرت سیاسی به
 هـا و ضـد  و افتـادن آن بـه دسـت غیرمـذهبی    از کنار ماندن مـذهبیون از سیاسـت   

 ضـرورت   کـه بـر  آن حزب بود  ءترین اعضااز مهم ;بهشتی هیدش .ها بودمذهبی
، 1379 (جاســبی، کـرد کیــد مـی أحزبـی مکتبـی براســاس اسـالم اصـیل ت    تشـکیل  

  .)366ـ367صص
 چـالش جـدي بـا    ترین جریان فرهنگی انقالب بود کـه ، فعالجمهوري حزب
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کیـد  أ. از مسـائل حسـاس و مـورد ت   داشـت  فکـري و سیاسـی   انحرافیهاي جریان
بحث بـر سـر   هاي فکري مورد اختالف بود، جریان و یارانشان که با دیگر 1امام

  ). بازرگــان،291، ص1386زاده، چگــونگی تــدوین قــانون اساســی بــود (حســینی
 سسـان جهـت بررسـی   ؤسـیس مجلـس م  أخواسـتار ت  ،هاي چپگراها و گروهملی
، 1374گیري از کشورهاي غربی شـدند (بـرزین،   و الگواساسی  نویس قانونیشپ

تعالیم اسـالم   گیري ازو اسالم فقاهتی بهره 1طرفداران امام ،در مقابل ).295ص
با دستور حضرت  .بر نگارش قانون اساسی را خواستار بودند و نظارت فقهاي دین

، 1380 مقرر شد مجلس خبرگـان ایـن وظیفـه را انجـام دهـد (اسـماعیلی،       1امام
 (بشـیریه،  تشـکیل شـد   ;بهشـتی  شهید). مجلس خبرگان با نائب رئیسی 120ص

داشــت بــه عهــده کــه نقــش مهمــی را در تــدوین قــانون اساســی  ،)40، ص1384
در  ;بهشتی شهید). یکی از اقدامات مهم 26ـ27ص، ص1382 نیا گنجی،(هدایت
گرچـه   ؛بود فقیه در آنسیس قانون اساسی روشن کردن جایگاه والیت أجریان ت

ولـی  ، کردنـد صدر با آن مخالفت میگرایان همچون بنیها و ملیبعضی از لیبرال
داد و سرانجام اصل با دالیل و براهین مستند به مخالفان جواب می ;بهشتی شهید

  .)299، ص1386 (حسینی زاده، والیت فقیه در مجلس تصویب شد
لودهاي اسـالمی در  شـا  زيریـ پیبراي  ;ضور و تالش مستمر شهید بهشتیح
موجی از خشم و نفرت را در دل بسیاري از منافقین شـکل   ،ارچوب حکومتهچ
ه هفتـاد  تیر ماه به همرا هفتم ایشان منجر گردید تا در ةو همین اقدامات سازند داد

دســت  بــه ،تــن از همکــارانش در دفتــر مرکــزي حــزب جمهــوري اســالمیو دو 
  ).679ص ،1382(رجایی،  دشهادت برس، به منافقین
تـوان  لیفاتی چند به یادگار مانده است که در این میان میأت ;بهشتی شهیداز 

، »بانکداري و قوانین مالی اسالم« ،»نماز چیست؟«، »خدا از دیدگاه قرآن«از 
، »روحانیـت در اسـالم و در میـان مسـلمین    «، »یک قشر جدید در جامعه«
ـ   «، »شناخت دین«، »پیروز ةمبارز« کـدام  «، »دگی انسـان نقـش ایمـان در زن
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  یاد کرد.» شناخت و مالکیت« و» مسلک

  ;بانی فکري شهید بهشتیم
در گـام نخسـت الزم    ،پـرداز براي شناخت  اندیشه و دیدگاه هـر متفکـر و نظریـه   
پرداز بنیادهاي فکري هر نظریه .است به مبانی و آبشخورهاي فکري آنها آگاه بود

منبع معرفت و جایگاه دولت دنبال نمـود.  ، توان در نگاه وي به انسان، جهانرا می
پردازان نسبت به مباحث یاد شـده در تعـاریف آنهـا از    درك و فهم دیدگاه نظریه

تعـاریف و   ،ثر است. مبـانی معرفتـی متفـاوت   ؤشان از رویدادها ممفاهیم و تحلیل
بـه   ;ایـن میـان شـهید بهشـتی     در به دنبال خواهند داشت.هاي متفاوتی را تحلیل

  اسـالم  هـاي آمـوزه خـود را براسـاس    ۀاندیشـ  ک متفکـر مسـلمان مبـانی   عنوان یـ 
از ایـن   بند اسـت. هاي اسالمی پايریزي نموده و در این گذر سخت به اندیشهپی
هاي وي الزم اسـت بـه مبـانی فکـري و معرفتـی وي      براي فهم درست اندیشه رو

گرو  شان درای ۀچرا که فهم تعریف و جایگاه مفهوم آزادي در اندیش ؛توجه شود
قدر نهفته است. از این رو در مباحث شناخت درست مبانی فکري این شهید عالی

شناسـی،  شناسـی، انسـان  هسـتی  دربـارة شـود مبـانی فکـري  ایشـان     زیر تالش مـی 
ارزیـابی شـود و در نهایـت مفهـوم و     شناسی و کـارکرد و جایگـاه دولـت    معرفت

  ۀ ایشان مشخص گردد.جایگاه آزادي در اندیش

  داري نظام آفرینشهدف ـ فال
موجـودات،   ۀاسالمی، خلق و آفرینش و تدبیر تمام هستی و همـ  ۀاز دیدگاه فلسف

از جانب خداوند متعال صورت گرفته است و غیر از او هـیچ رب و پروردگـاري   
اسالمی حاکم است، اصل توحیـد اسـت و    ۀدر جهان هستی نیست. آنچه در فلسف

نیـز بـه عنـوان     ;شـهید بهشـتی  کند. ل معنا پیدا میل با توجه به این اصئمسا ۀهم
داري نظـام آفـرینش   در مـورد هـدف   حق و باطلدر کتاب یک متفکر مسلمان 

ها و زمین را به حق کند که ما آسمانقرآن در آیات بسیاري اعالم می«نویسد: می
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 ».)85/حجر( ) بِالْحقِّو ما خَلَقْنَا السماوات و األرض و ما بینَهما إِالَّ(ایم: آفریده
در این برداشت، حق بودن هستی در « شود کهوي با اشاره به این آیات متذکر می

مقابل پوچ بودن آن است. این حق، یعنی این کـه جهـان هسـتی هـدف و جهتـی      
این مقطع آفرینش براي  ۀهم«شود: ). وي متذکر می54، ص1385 (بهشتی، »دارد

گ و متنوع براي عمل انسان به وجود بیاید و انسان در این است که میدانی رنگارن
ها در این میدان گسترده و وسیع قرار بگیرد و نهان انسان مسابقه به خیرات و نیکی

  ).54ـ55ص، ص1385 (بهشتی، »ة عملی که دارد آشکار گرددبا انتخاب راه و شیو
 أ فَحسبتُم( نویسند:می ؤمنونم ةسور 115 ۀهمچنین با بیان آی ;شهید بهشتی

؛ اگر قرار بود عمل انسـان و پـاداش و   )أنَّما خَلَقْناکُم عبثاً و أنَّکُم إِلَینا ال تُرْجعونَ
کیفر عمل انسان در کار نباشد، آفـرینش او عبـث و بیهـوده بـود. آن چیـزي کـه       

آورد ایـن اسـت کـه انسـان سـرانجام و      آفرینش آنان را از پوچ بـودن بیـرون مـی   
بایـد  « :رسـد بـه ایـن نتیجـه مـی     وي .)55ـ56ص، ص1385 (بهشتی، »می داردفرجا

هاي اجتماعی، همگی طوري تنظیم شوند که این میدان را قوانین، مقررات و نظام
آگاهانه و آزادانه براي انسـان آمـاده نگـه دارنـد و هـر عـاملی و هـر         ۀبراي مسابق

 (بهشـتی،  »، باطل اسـت شودمانعی به وجود بیاید و بخواهد مانع تحقق این هدف 
  ).55، ص1385

  ماهیت انسانـ  ب
باشـد،  شناسـی وي مـی  شناسی کـه منـتج از هسـتی   در بحث انسان ;شهید بهشتی

نماید. این موجود نخستین ویژگی انسان را بافت رنگارنگ و متنوع وي عنوان می
بلکـه   ،نه تنها از نظر بافت جسمی نسبت به جانداران دیگر امتیازهاي خاصی دارد

 ۀاز بافت روحی و استعدادهاي برتري نیز برخوردار است. به همـین دلیـل در بوتـ   
). در ایـن آزمـایش، بـه انسـان     137، ص1386(بهشـتی،   گیـرد آزمایش قـرار مـی  

تـا بـه آگـاهی و     ،ابزارهایی از جمله وحی، آزادي و حق انتخاب داده شده اسـت 
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براي «، ;بیر شهید بهشتی). به تع96، ص1392(اطهري و دیگران،  شناخت برسد
در معرض انتخاب قرار  اي در هم آمیخته آفریده شد تا بشودانسان از نطفه ،همین
انسان با انتخـاب، آینـده و   «). در نگاه وي 87، ص1378(ستوده و دیگران،  »گیرد

  ).87، ص1378(ستوده، » سازدسرنوشت خود را می
نویسـد:  ت انسـان مـی  در مورد ماهیـ  شناخت اسالمدر کتاب  ;بهشتی شهید

اما ماهیـت خـاص خـود را بایـد در      ،انسان داراي ماهیت و طبیعتی عمومی است«
). همچنـین ایشـان   199، ص1386 (بهشـتی،  »شخصی بسازد ةکوشش و اراد ۀسای

تواند با حـق  اي برخوردار است که به راحتی میمعتقدند این موجود از خمیرمایه
فطـرت و  « نویسـد: وي در ایـن مـورد مـی   ). 4، ص1385 (طـالبی،  سازگاري کنـد 

سرشت انسان نه تنها با حق سر جنگ ندارد، بلکه با حق پیوندي اصـیل   ۀخمیرمای
  ).59، ص1385 (بهشتی، »استشده دارد، چون روح در او دمیده 

بینی از نظر جهان«نویسد: می حزب جمهوريدر کتاب خود  ;هید بهشتیش
هاي ششـم  ربوط به روح الهی است. آیهاسالمی، انسان ویژگی خاصی دارد که م

 ، »ص« ةو هفتاد و دوم از سور» حجر« ة، بیست و نهم از سور»سجده« ةتا نهم سور
 حسـنَ أ ذلک عالم الْغَیبِ و الشَّهادةِ الْعزیزُ الرَّحیم الَّـذي (به این معناست: مربوط 
أکُلَّ شَیدب و خَلَقَه خَلْقَ اإلِ ءنْسانِ ملَ نْ طینٍ ثُمعج لَههینٍ  نَسم نْ ماءاللَۀٍ منْ سم

ثُم اهوس و هوحنْ رم نَفَخَ فیه األ و و صـاراألب و عمالس لَ لَکُمعةَ قَلـیالً مـا     جـدفْئ
پر مهر،  ۀ؛ آن است داناي نهان و آشکار، تواناي بلند مرتب)9ـ6(سجده/ )تَشْکُرُونَ
رینش هر چیز را به نیکویی پرداخت و در آفرینش انسان از سرشتن خـاك  که آف

او آغاز کرد، نخست خاك او را سرشت، و سپس انسان را آفرید، سپس دودمان 
پرداخـت و از روح خـود در او    مقـدار، سـپس او را  اي از آبی بـی کیدهرا از چاو 

  ).86، ص1386 (بهشتی،دمید 
از یک سو و به ودیعـه نهـادن حـق آزادي و    یوند ذات و فطرت انسان با خدا پ

 ۀثر از اندیشـ أکـه متـ   ;شـهید بهشـتی   ۀگردد تـا در اندیشـ  منجر میبه او انتخاب 
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ول ساختن خود و ساختن محـیط  ؤانسان مطابق با عقل و وحی، مس ،اسالمی است
 مو لَتُسـئَلُنَّ عمـا کُنْـتُ   ( فرماید:چنانچه قرآن در این مورد می ،معرفی گرددخود 

ثیر محیط اجتمـاعی در فـرد،   أ، ت;شهید بهشتی ءمطابق آرا). 93(نحل/ )تَعملُونَ
رسد که نقش خودسازي آگاهانه و آزادانـه را بـه صـفر    اي نمیگاه به مرحلههیچ

). در مجموع، انسـان بـا روح الهـی کـه در وجـودش      4، ص1385 (طالبی، برساند
پیکرش با  ۀدر پیکرش و در رابطهایی که ول است از البالي پیچ و خمؤاست مس

محیط طبیعت و محیط اجتماعی وجود دارد، با اختیـار خـود و بـا کمـک عقـل و      
تاریـک یـا روشـن     ةوحی که در کنار یکدیگر قرار دارنـد راه را بـه سـوي آینـد    

تـرین  اسـالمی بـه عنـوان یکـی از مهـم      ۀاصـل اختیـار در فلسـف   بنابراین،  بگشاید.
مطرح شده است. بر » جبر و اختیار«ود انسان در قالب هاي وجها و خصلتویژگی
اسـت؛   قرار دادهآزاد  :انبیا ۀخداوند انسان را در برابر هدایت حکیمان این مبنا

  که در عین موظف بودن در برابر آینده، در انتخاب آزاد است.

  شناختی وحی و عقلحجیت معرفت ج ـ
شناسـی  اول و انسـان  ۀدر مرحلشناسی ثیر هستیأشناسی اسالمی نیز تحت تمعرفت

  دینــی وحــی ۀهــاي کســب معرفــت در اندیشــدوم اســت. از جملــه راه ۀدر مرحلـ 
(مطهـري،   باشد که وظیفه دارد در حدودي که عقل ناقص است جبـران کنـد  می

هم عقل و هم  شناسی،هم در بحث معرفت ;. شهید بهشتی)367الف، ص 1372
بین علـم و   ۀبیند. وي رابطتی بین این دو نمیداند و منافاوحی را داراي اعتبار می

وحـی یـک نـورافکن اسـت بـراي      «کنـد کـه:   گونه بیـان مـی   عقل و وحی را این
هایی هستند براي خودشان. هم میـدان مشـترك   خودش، علم و عقل هم نورافکن

وي بـه سـه    .)110، ص1390(بهشـتی،   »دارند و هم هر کـدام میـدان اختصاصـی   
الهـی بـه    ۀعقل را عطی که اول این ؛کندپیوند برقرار میصورت بین عقل و وحی 

که مرجع  داند و سوم اینعقل را مانند وحی زبانی می که دوم این ،داندانسان می
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بـا  ود متن مقدس ورزي انسان خود وحی است، یعنی خاو براي نشان دادن اندیشه
زبـانی بـه    ۀشود. به عبارت دیگر، خداونـد دو هدیـ  عقل و ادراك فهمیده می ةقو

هدیه کرد، و  ءیکی در خلقت انسان که عقل را با یاد دادن اسما ؛انسان داده است
ـ   که معجزه استـ   ترین شکل و محتواي زبانییکی هم وحی را به صورت عالی

  داده است.
تقدم عقل بر وحـی اسـت.    ;فکري شهید بهشتی ۀمورد توجه در منظوم ۀنکت

کـه   نـه ایـن   ،خواهد مـردم بیندیشـند  اسالم می« کند کهوي در این باره عنوان می
مسائلی بر آنان تحمیل کند. لذا بـه کـار گـرفتن عقـل و اندیشـه از اولـین اصـول        

و وحـی و   أبینی اسالم است. دست یافتن به حقیقـت و اصـالت داشـتن مبـد    جهان
 (بهشـتی،  »یـاري عقـل و اندیشـه باشـد    هاي اعتقادي اسالم باید با دستدیگر پایه

ما اصـرارمان  «نویسد: می حق و باطلدر کتاب  ;شهید بهشتی). 430ص ،1386
تـرین  شـود. اسـالم از روشـن   همین است که اسـالم از وحـی پیغمبـر شـروع نمـی     

برخـورد   9شود و در مسیر خود بـه وحـی و پیغمبـر   هاي بشر شروع میشناخت
 بر). بنـا 39، ص1378 (بهشـتی،  »راهش با عقل و وحی هر دو اسـت  ۀکند. اداممی

کنـد.  این همین تفسیر از عقل راه را براي شناخت اسالم بـراي انسـان همـوار مـی    
هـاي شـناخت   تـرین راه یکـی از روشـن  « گویـد: در این زمینه می ;بهشتیشهید 

شناسی آغـاز کنـی   کس ات را با معیارهاي همهاسالم، این است که جستجوگري
ینی ئین خداست؟ آئین، آئکه از زشت و زیبا و نیک و بد داري. آن وقت کدام آ

شـود و  دار) حمایت مـی هاي شناخته شدة نشانین از معروف (خوبیئکه در آن آ
 (بهشـتی،  »شـود هاي مردود و مطرود) نکوهش و با آنها مبارزه مـی از منکر (بدي

  ).94، ص1379

  ماهیت دولتـ  د
که یک اندیشمند مکتبی است و مکتب را حـاکم بـر    به دلیل این ;هید بهشتیش
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را مناسـبات   دانـد، ماهیـت و طبیعـت دولـت    ها مـی روابط اجتماعی و فردي انسان
). وي در کتــاب 4، ص1385 (طــالبی دارابــی، دانــدارزشــی و عــدالت الهــی مــی

اسـاس عـدالت   شـود کـه جهـان واقعیتـی اسـت کـه بر      متذکر می شناخت اسالم
 »زمین به عدالت برپاسـت ها و ات و االرض؛ آسمانالسمو تامقَ دلِبِالع«پاست: بر

). وي، پاسداري از حق و عدل را زیربناي حکومت حـق  139، ص1386 (بهشتی،
مردم تالش کننـد   ۀکند که همله ایجاب میأداند و معتقد است که مسو عادل می

ند. اصوالً، این نگرش و توانا، یعنی دولت، به وجود آورتا سازمان اجتماعی آگاه 
اسالم دینی است که مشتمل بر سیاسـت و سیاسـت از    ناشی از این تفکر است که

، ضـرورت وجـود   ;دیانت و حتی از عبادت جـدا نیسـت. از نظـر شـهید بهشـتی     
مین تکامل انسان و رسیدن به کمال الهی است. از این نظر، وي بر آن أدولت در ت

اول توجه کند. نظام سیاسی کـه شـهید    ۀاست که دولت بر کرامت انسان در درج
کند، نظامی است مکتبی و متعهد. بنابراین، اگر بهزیستی ز آن دفاع میا ;بهشتی

کنـد، آزادي و اختیـار   معنوي و تعالی انسانی، ضرورت ایجاد دولت را اثبات مـی 
 (طـالبی دارابـی،  کنـد  آدمی حکومتی بر مبناي سعادت و کرامت را جسـتجو مـی  

  ).4، ص1385
میـدانی گسـترده بـراي تـالش     نظام آفرینش،  ;شهید بهشتی نگاهاین از  بنابر
آگـاهی و شـناخت و قـدرت     انسان است. انسـان موجـودي اسـت داراي    ۀآگاهان

ــاب ــه     انتخ ــان ب ــیدن انس ــه و رس ــدالت در جامع ــاد ع ــراي ایج ــت را ب   . وي دول
مین أدهد. ضرورت دولـت تـ  اش مورد توجه قرار میهایش و ساختن آیندههدف

ست. آنچه در این مقوله خود جاي شرایط براي انسان براي رسیدن به قرب الهی ا
به عنوان متفکري اسـالمی و بـا درکـی کـه از      ;این است که بهشتی داردال ؤس

  .گیرددهد چه جایگاهی را براي آزادي در نظر میجهان، انسان و دولت ارائه می
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  معنا و چیستی آزادي
 ، هنگام بررسی مفهـوم آزادي در ;پس از آگاهی از مبانی معرفتی شهید بهشتی

کـه اعتقـاد دارد    ضـمن ایـن   ;اهللا بهشـتی رسد. آیـت میۀ فکري ایشان فرامنظوم
 ةدربـار  ،اندهاي مختلفی تعریف کردهآزادي را به گونه ،متفکران در طول تاریخ

ثر أعامل این اختالف بر این باور است که این مفهوم نیز همچون مفاهیم دیگر، مت
تناســب بــا شــرایط اجتمــاعی و از زمـان و پیشــرفت زمــان اســت و در هــر زمـان م  

هاي موجـود در جامعـه و فرهنـگ حـاکم بـر زمـان       فرهنگی و نیازها و حساسیت
). با توجـه بـه  مبـانی فکـري متعـدد و      56، ص1361 معناي خاصی دارد (فارسی،

هاي گوناگون از آزادي، باید نخست به این بحث پرداخت که معناي آن برداشت
  چیست؟ ;از نگاه شهید بهشتی

اي دارد که از نگرش ایشان بـه  اهمیت ویژه ;شهید بهشتی ۀي در اندیشآزاد
بندي کلی دو نوع نگـاه بـه انسـان وجـود     یک تقسیم گیرد. درانسان سرچشمه می

هاي دینی را به ها و ارزشباید اندیشه قد استبانه که معتآنگاه قیم م ؛ نخستدارد
 بینـد مـی گـر  زاد و انتخـاب نسـان را موجـودي آ  ها تحمیل کرد، نگاه دیگر اانسان
  ).52، ص1382زایی، (لک

انسان را با استناد به آیات قرآن این گونه  ۀ، نگاه اسالم به مقول;شهید بهشتی
بینی اسالم، انسان شدنی است مسـتمر و پویشـی اسـت    در جهان«بیان کرده است: 
هـا و  هـا، خواسـت  گـر و خودسـاز. در نهـاد و نهـانش، کشـش     خودآگاه، انتخاب

دارد. او مـی را به این حرکت و پویش خودسـاز وا هایی آفریده شده که او نگیزها
رود و اساس آگاهی و با قدرت گزینشی آزادي کـه بـه او داده شـده جلـو مـی     بر

منْ ربکُـم   الْحقُ و قُلِ(فرماید: می 28 ۀکهف، آی ةقرآن در سور شود.ساخته می
؛ بگو حق از جانب پروردگارتان اسـت؛ هـر   )شاء فَلْیکْفُرْ فَمنْ شاء فَلْیؤْمنْ و منْ

خواهـد بـاور نکنـد، بنـابراین اصـل در      خواهد باور کند و هـر کـس مـی   کس می
ــر       ــردد، مگ ــدود نگ ــن آزادي او مح ــد و ای ــه آزاد بمان ــت ک ــن اس ــدگی ای   زن
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هایی که اگر رعایت نشود، به آزادي واقعی خود او، به آزادي دیگران محدودیت
مردم را به ایمان  :انکه پیامبر این ،). بنابراین20، ص1381(بهشتی،  »زند لطمه

اند انسـان فطرتـاً   این است که اوالً، معتقد بوده ةدهندنشان اند،خواندهو توحید فرا
آزاد است و ثانیاً، دعوت به توحید و ایمان را باید آزادانه و آگاهانـه برگزیننـد و   

  ).52، ص1382 یی،(لک زا هیچ اجباري در آن نیست
از دیـد   ترین شـعار اسـالم آزادي اسـت.   بزرگ«معتقد است،  ;شهید بهشتی

 ). 113ــ 114ص(ب)، صـ  تـا (بهشتی، بی مانداسالم انسان تا آزاد نباشد انسان نمی
بتواند  دگوید نخستین خاستگاه انسان طبیعت است و آدمی بایمی ;شهید بهشتی

له این است که انسان از بردگـی و بنـدگی   أین مساول«از آن برخاسته و فراتر رود: 
طبیعــت آزاد اســت. انســان آن تــوان را دارد کــه طبیعــت را رام و مهــار کنــد. در 
حقیقت خداوند به انسان این آزادي را داده که در پرتو آگـاهی و اعمـال آزادي   

، 1381 (بهشـتی، ورد تمایـل و خواسـت خـودش را بسـازد     بتواند محیط زندگی م
  ).33ص
توانـد  طور کلی عالوه بر جبر طبیعی، جبر اجتماعی و جبر تاریخی نیز نمـی  به

توانـد بـر ایـن جبـر و     آزادي انسان را سلب کنـد و آدمـی بـا علـم و آگـاهی مـی      
دیـدگاه اسـالم، ایـن اسـت کـه انسـان محکـوم جبـر         «ق آیـد:  یمحدودیت نیز فـا 
گـردد:  متـذکر مـی   ;). شهید بهشتی50، ص1381 (بهشتی، »اجتماعی هم نیست

طور که در طبیعت قوانینی وجود دارد، در جامعه هم قـوانینی   از نظر اسالم همان«
توانـد خـودش را از   با شناخت و آگاهی و ایمـان مـی   جود دارد. بنابراین، انسانو

  ).51ـ52، صص1381 (بهشتی، »آنها آزاد کند ۀحاکمیت و سلط
 ةري انسـان از قـو  بر گرایش ذاتی به آزادي و برخوردا ;بهشتی شهیدکید أت

گـردد تـا ایشـان آزادي را تسـلط انسـان بـر       عقل در کنار اختیار و اراده منجر می
موجودات  ۀساختن خویش و ساختن محیط خویش بیان کند و امتیاز انسان بر هم

تواند بـر طبیعـت مسـلط باشـد و     دیگر عالم طبیعت را در این بدانند که  انسان می
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بنیـاد شـهید انقـالب     (واحـد  »از خود دگرگون کندفق خواسته و نیشرایط را بر و
  ).1183، ص1361اسالمی، 

پیرو همین اندیشه است که  به انسان گفتند: اي انسـان! آینـده و سرنوشـتت را    
ها محصـول کـار   بختی انسانخود بساز. هر خوشبختی و سعادتی و هر رنج و تیره

و  هـا مـا کَسـبت   لَ(). در قرآن آمده اسـت:  87، ص1378(ستوده،  هاستخود آن
تبا اکْتَسها ملَینفـی آزادي مسـاوي بـا    «: ;از نگاه شهید بهشـتی  .)286/(بقره )ع

تواند خالق شخصـیت  مسخ شخصیت و انسانیت انسان است، زیرا دیگر انسان نمی
  ).57، ص1361(فارسی،  »و معمار سرنوشت خویش باشد

شـهید   نگـاه از  دارد، زیـرا  زادي، بـا خالقیـت رابطـه   باید گفـت ایـن معنـاي آ   
انسان در رویـارویی   ۀهاي پیشرفتاندیشیخالقیت فنی و صنعتی و چاره« ;بهشتی

اي بـراي آزادي بـه وجـود آورده اسـت. در پرتـو      با شرایط طبیعی میدان گسترده
(واحـد بنیـاد    »مین کرده استأباالیی از آزادي خویش را ت ۀخالقیت، انسان درج

اي است کـه انسـان   در پرتو چنین سلطه). 1183، ص1361شهید انقالب اسالمی، 
تواند حاکم بر خود، محیط طبیعی و جامعه، نظام، حاکمیت و قـدرت سیاسـی   می

  ). 55، ص1382زایی، (لکأثیر اساسی بگذارد شود و بر همه ت
گـردد ایـن اسـت کـه در     در این رابطه متذکر مـی  ;اي که شهید بهشتینکته

اما در  ،انسان آزاد است .هاي اجتماعی دارندي، محدودیتهاي فرداسالم آزادي
تــا (الــف)، ارچوب قــوانین الهــی (بهشــتی، بــیهــارچوب حــدود اهللا و در چهــچ
هیچ انسانی محکوم «گوید: با این حال ایشان با استناد به قرآن مجید می. )105ص

ادي، کیفیت و روابط و مناسبات اجتماعی و اقتصـ  ، ولیهیچ جبر اجتماعی نیست
هـایی  د، امـا نـه در حـد جبـر. امـا محـیط      گذارانسان اثر می ۀروي انتخاب آگاهان

  خــواهی، خیرخــواهی و خــداخواهی انســان راهســتند کــه بــاروري و رشــد نیــک
پرسـتی، هواپرسـتی،   هایی هستند که بعد شیطانها و محیطکنند. میدانتر میآسان

  ).52، ص1381(بهشتی،  »نندکتر میگرایی انسان را آسانو تباهی خودپرستی
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  ضـمن تعریـف آزادي، دو معنـاي متمـایز آزادي را یـادآور      ;شهید بهشـتی 
شود که وابستگی تمامی با یکدیگر دارند. این دو معناي متمایز آزادي عبارتند می
آزادي به معناي یک نیاز عمیق و درونی که هر فردي به طور طبیعی خواهان «از: 

). 58، ص1361 (فارسـی،  »ناي یک واقعیت اجتمـاعی آن و دیگري، آزادي به مع
  معناي فردي آزادي، خواستی است ذاتـی و درونـی و بـه شـخص انسـان مربـوط      

شود و معناي اجتماعی آن واقعیتی است اجتماعی که به نوع روابـط اجتمـاعی   می
» آزادي از قید و بنـد «آزادي فردي یعنی  ;شود. در نگاه شهید بهشتیمربوط می

کند که بـدان آگـاهی و نیـز حساسـیت     هنگامی قید و بند را احساس میانسان «و 
ترین عامل براي رسیدن به آزادي، آگاهی و بنابراین، نخستین و مهم». داشته باشد

، آزادي بـه  ;). از نظـر شـهید بهشـتی   162، ص1380 زایـی، (لـک  شناخت است
به معناي آزادي از هاي برونی نیست، تنها به معناي رهایی از بند ن،مفهوم فردي آ

تواند آزادي را به ارمغان آورد، زیـرا  بندهاي درونی هم هست. قدرت مادي نمی
کنـد کـه تمـامی بنـدها، کـه بخـش مهمـی از آنهـا         آزادي تنها وقتی معنا پیدا می

پـذیرد کـه   بندهاي درونی است از میان برداشته شود و این تنها وقتی صورت مـی 
قـدرت معنـوي الزم را در جهـت آزاد سـاختن      هاي مـادي، انسان در کنار قدرت
  ).57، ص1361 (فارسی، خویش داشته باشد
دانـد. زیـرا، ایـن    ، آزادي بیرونی را بر آزادي درونی مقدم می;شهید بهشتی

تواند بـه ایـن   له یک خواست و یک نیاز درونی و اصیل است و انسان تنها میأمس
نـدگی کنـد؛ یعنـی آزادي بـه     اش پاسخ گویـد کـه در جامعـه، آزاد ز   نیاز درونی

). شـهید  7، ص1385 زایـی، عنوان یک واقعیت اجتماعی وجود داشته باشد (لـک 
صبح و أمن «، 9ضمن استناد به حدیث معروف حضرت رسول اکرم ;بهشتی
ولیت یـک مسـلمان در   ؤ، بـه احسـاس مسـ   »مور المسلمین، فلیس بمسـلم ال یهتم باُ

اگر یک انسان، یک « گوید:کند و میه میها اشاررابطه با سایر مسلمانان و انسان
حزب، یک تشکیالت، یک قشر، یک ملت و یک نژاد بخواهد به سعادت برسد، 
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بینی اسالم، بایـد  هایی را که به عهده دارد، انجام بدهد، طبق جهانولیتؤیعنی مس
(واحد بنیـاد شـهید   » ها بپردازدانسان ۀبه آزادي، به نجات و رستگاري و فالح هم

  .)1067، ص1361ب اسالمی، انقال
یـابی بـه   انقالب اسـالمی ایـران را دسـت    ۀلفؤترین مبزرگ ;اهللا بهشتیآیت
). ایشـان ارج و  49، ص1382زایـی،  (لک داندهاي اجتماعی در جامعه میآزادي

داند که آزادي از یک خواسته و تقدس از آزادي اجتماعی را نیز به این دلیل می
کسی که از ایـن نـوع آزادي   « و به همین دلیل است که شودنیاز درونی ناشی می

» و نیازهاي اصیل انسـانی اسـت   هاخواست ۀکند، در حقیقت دفاع از کلیدفاع می
  ).1157، ص1361 (بهشتی،

کنـد کـه مـورد نظـر     ، معناي دیگـري از آزادي را مطـرح مـی   ;شهید بهشتی
ر به معناي رهایی از بشر امروز آزادي را بیشت«گوید: متفکران غربی است؛ وي می

فهمـد. از نظـر او انسـانی آزادتـر     خواهد، مـی قید و بند و قدرت بر انجام آنچه می
، 1361(فارسـی،   »هاي خـود پاسـخ گویـد   است که بهتر و بیشتر بتوانند به خواسته

). وي با طرد این معنا معتقد اسـت بایـد از بنـد آزادي نیـز آزاد گشـت. بـه       58ص
 (فارسـی،  بودن نیسـت  تر از اسارت در بند آزادطرناكوي هیچ اسارتی خ ةعقید

  ). 58، ص1361
ترین امتیازات انسان همین اسـت کـه   بنابراین، از دیدگاه اسالم یکی از بزرگ

آزاد آفریده شده است. در حقیقت خداوند بـه انسـان ایـن آزادي را داده کـه در     
اش را بـه  زندگی پرتو آگاهی و در پرتو اعمال آزادي، بتواند خودش را و محیط

  ).33، ص1381 (بهشتی، ست ببردا خواه اوقلمرو آن قانونی که دل
به طور کلی باید به این امر توجه داشت که آزادي یک هدف انتزاعی نیست. 
تحقق آن با التزام دیگران و از جمله حاکمان لوازم آزادي مشروط اسـت. ضـمن   

حقق مطلوب آزادي تالش هایی کمک شود که در جهت تکه باید به جریان این
  ).7، ص1385 زایی،(لک کنندمی
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که آزادي که ایـن همـه در سـتایش     شودمتذکر می ;این، شهید بهشتی بنابر
طه ناپـذیري و  بـاري و ضـاب   و بنـد رود همین است که گفتیم، نـه بـی  آن سخن می

هـا در مفهـوم آزادي مـورد قبـول اسـالم      ؛ این نـوع آزادي خودکامگی مطلق و...
  جاسـت کـه اسـالم از لیبرالیسـم جـدا      ایـن  ).210، ص1388 (بهشـتی،  نجدگنمی
تفـاوت نیسـت   زیرا اسالم نسبت به صـالح و فسـاد محـیط اجتمـاعی بـی      ،شودمی

تعریـف و جایگـاه مفهــوم    ۀئـ اپیـرو ار  ;). شـهید بهشـتی  52، ص1381(بهشـتی،  
مثبتـی از  ها از آزادي بـه نقـاط   آزادي و با طرد  بسیاري از اصول و تعریف لیبرال

  شود.کند که در زیر به توضیح آن  پرداخته میآن اشاره می

  ;لیبرالیسم از دیدگاه شهید بهشتی
گرا و مطلق باورِ رایج که کردهاي تمامیتخالف برخی روي ه، ب;هید بهشتیش

لیبرالسیم را  ةکنند، بحث خود درباربحث خود را با طرد و نفی و انکار شروع می
اساس این مکتب این است که فرد انسان، موجـودي  «کند: میبا تعریف آن آغاز 
تواند در راه رسیدن به ها و تمنیاتش را بشناسد و میتواند خواستهاست آزاد و می

ها و تمنیات تالش کند و به آنها برسد. رشد انسان به این است که بـه  این خواسته
عقالنـی لیبرالیسـم بـه     ). وي به مبناي94(ب)، ص تا(بهشتی، بی »او آزادي بدهیم

راسیونالیسم بر این بـاور اسـت   «کند: عنوان نهالی روییده از راسیونالیسم اشاره می
ترین نقاط کی از مهمی ».تواند آنچه الزم دارد بشناسدکه انسان با خرد خویش می

براي راهبري و هدایت انسـان، همـان پیـامبر    « این است که تمایز آن با تفکر دینی
عقل کافی است و دیگر نیازي به پیامبران و برخورداران از وحی الهی باطن یعنی 

، بـر  حق و باطل در قـرآن ). وي در کتـاب  87(الف)، ص تا(بهشتی، بی» نیست
ورزد و آن را مقدم بر وحی کید میأگر در تعیین مسیر انسان تتحلیل ۀنقش اندیش

گر تحلیل ۀشن اندیشخواهد بشر با شناخت روداند و معتقد است که اسالم میمی
روندها آغـاز کنـد و پـیش رود. وقتـی      ترینترین نقطه و با روشنخود، از بدیهی
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رسد و اگر نرسد واقعاً به دین الهـی نرسـیده   بشر پیش رفت، به وحی و پیغمبر می
  ).39، ص1385(بهشتی،  است

 گام بعدي در معرفی لیبرالیسم، فردگرایی است. اصالت فرد بـه ایـن معنـا کـه    
توانـد بشناسـد، حرکـت کنـد، بسـازد و بـه       فرد انسان، اصـالت کامـل دارد و مـی   

 در مقابـل لیبرالیسـم فردگـرا،    ).88تـا (الـف)، ص  (بهشـتی، بـی   سعادت هم برسد
  گــرادر مــورد لیبرالیســم جمــع ;گــرا قــرار دارد. شــهید بهشــتیلیبرالیســم جمــع

و  نـوعی سوسیالیسـم  کـه بـا   اسـت  گـرا، لیبرالیسـمی   لیبرالیسـم جمـع  «نویسـد:  می
  ). 96تا (ب)، صبی (بهشتی، »هماهنگ و همراه است عحاکمیت جم

هاي اساسی لیبرالیسم ها و خصلتویژگی پنج گفتاردر کتاب  ;شهید بهشتی
  کند و آنها عبارتند از:مطرح می را

  ؛لیبرالیسم، راسیونالیسم و اصالت خرد و اندیشه است ۀ. پای1
  ؛به وجود آمده است اساس اصالت فردهایش، برتین جلوه. لیبرالیسم در نخس2
اساس نفی حاکمیت هر نوع جبـر و دترمینیسـم   . در عین حال که لیبرالیسم بر3

سوي پذیرش نسـبی جامعـه و هویـت    ه آرام آرام ب ،اجتماعی به وجود آمده است
 (بهشـتی،  اصیل جامعه حرکت کرده و سر از سوسیالیسـم لیبـرال در آورده اسـت   

  ).89، ص)الف(تا بی

  هاي مثبت لیبرالیسمجنبه
که به جاي انکار و طرد  ،کرد دقیق و علمی خویشروي ۀدر ادام ;شهید بهشتی

به نقد به معناي دقیق کلمه یعنی تمیز سره از ناسره عنایت دارد، به ارزیابی نکـات  
هاي مثبـت  با ارائۀ فهرست اجمالی از جنبه پردازد. وي،مثبت و منفی لیبرالیسم می

هـاي مثبـت   جنبـه  کنـد. و منفی لیبرالیسم، ارزیابی خود از این مکتـب را بیـان مـی   
  از: لیبرالیسم عبارت است

  ؛. مخالفت با حاکمیت و حکومت استبداد فردي1
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  ؛. مخالفت با استبداد جمعی2
از این نظر که براي فرد انسان این منزلت را قائل است که تـو اي  لیبرالیسم . «3

اي زمینـه  بنـابراین  ،کت کن، پویش داشته باش، عقلت را به کـار بینـداز  انسان حر
  ؛»هاي درونی انسانها و استبداداست براي شکستن نیرو

 هاي اقتصادي فـردي و... لیبرالیسم اقتصادي بر مالکیت فردي، فعالیت ۀ. تکی4
ــا (ب)، (بهشــتی، بــی شــودو شــکوفایی اقتصــادي جامعــه مــی  کــه منشــأ رشــد ت

  .)101ـ102صص

  هاي منفی لیبرالیسمجنبه
  توان از آنها به آسانی گذشت:دارد که نمیهم هاي منفی اما لیبرالیسم، جنبه

داند و بـه وحـی   . لیبرالیسم در این که تنها منبع معرفت و آگاهی را عقل می1
  ؛دهد، در معرض انتقاد استبها نمی

کنـد کـه   ردي تکیـه مـی  . بر لیبرالیسم از این نظر که آن قـدر روي آزادي فـ  2
داري جهانی بر عرصۀ میدان عمـل افـراد و   هاي نامرئی و مرئی را که سرمایهتنگنا
  .انگارد نیز انتقاد وارد استهاي کوچک تحمیل کند، نادیده میگروه
 به لیبرالیسـم، تفسـیر مبتنـی بـر     ;هاي جدي شهید بهشتینابراین، یکی از نقدب

، آزادي موهبت بزرگی است کـه  ;شهید بهشتیآزادي اقتصاد است. از دیدگاه 
کنـیم،  وقتی مـا لیبرالیسـم را نفـی مـی    «باید براي توزیع عادالنۀ آن چاره اندیشید: 

ۀ شـکفتن  خـواهیم نفـی کنـیم. آزادي زمینـ    هاي مثبـت آن را نمـی  هرگز آن جنبه
د نه فقـط اسـتعدا   ،ها به این زمینه نیاز داردانسان ۀولی استعداد هم ،هاستاستعداد
  ).106تا (ب)، صبی (بهشتی، »معدود ةیک عد

بشـري یـک مقـدار قیـد و بنـدهاي       ۀمعتقد است که در جامعـ  ;شهید بهشتی
 ۀاجتمــاعی ضــرورت دارد و ایــن قیــد و بنــدها  داراي دو پشــتوانه اســت؛ پشــتوان

دوم، قـانون و   ۀپشتوان بهترین پشتوانه است. ست کههاایمان انسان ۀنخست، پشتوان
ول اجتمـاعی همـراه بـا    ؤدولت و حکومـت و نهادهـاي مسـ    ۀون به وسیلاعمال قان
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). بنـابراین، وقتـی ایشـان    101ــ 102 صتـا (الـف)، صـ   (بهشـتی، بـی   اعمال قدرت
معتقدند جامعه باید آزاد باشد و به سمت آزادي برود هم به اهمیت آزادي و هـم  

 ۀدر زمینـ  گیري آن در جامعه توجه دارد. هنگامی کـه وي از حـق مـردم   شکل به
گوید، حساسیت ایشان به آزادي احزاب سخن می و آزادي اعتراض، آزادي بیان

  شود.نقش مردم آشکار می

  ;انواع آزادي از دیدگاه شهید بهشتی
پس از تبیـین نظـري آزادي در اسـالم و نقـد لیبرالیسـم بـه انـواع         ;شهید بهشتی

  که آزادي سه نوع است.ین باور بود وي بر ا ،کند. در این زمینهآزادي توجه می
  و اندیشه آزادي عقیده

، آزادي در عقیـده و اندیشـه اسـت. هـر     ;ولین آزادي از دیدگاه شـهید بهشـتی  ا
انسانی در داشتن و انتخاب عقیده آزاد اسـت. اصـالً عقیـده و بـاور قابـل تحمیـل       

  ). بـا زور و تهدیـد و اکـراه یـا تطمیـع     587ــ 584 ص، صـ 1359 (سرابندي، نیست
  اي را به دیگري منتقل ساخت یا از او سلب کرد. قرآن با صراحتعقیده تواننمی
الطَّـاغُوت و  فی الدینِ قَد تَبینَ الرُّشْد منَ الْغَـی فَمـنْ یکْفُـرْ بِ    ال إِکْراه(گوید: می

؛ در دین هـیچ  )256(بقره/ )الَ انْفصام لَها قى فقد استَمسک بِالْعرْوةِ الْوثْیؤْمنْ بِاهللاِ
راهه مشخص شده، هر کس به طاغوت کفر و بـه خـدا   اکراه راه ندارد، راه از بی

ناپـذیر  ویز را به دست آورده اسـت کـه گسسـت   آترین دستایمان ورزد، محکم
  .است

تـو بایـد   «گوید: می 9به پیغمبر اکرم وند متعالایشان معتقدند که حتی خدا
». انی و به آنها مجال بـدهی بیندیشـند و فکـر کننـد    ها را به مردم برسحقایق و پیام
در مـورد آزادي عقیـده و اندیشـه در جمهـوري اسـالمی ایـران        ;دکتر بهشـتی 

گفت: در جمهوري اسالمی همه باید بیندیشند و آزاد جستجو کننـد و نسـبت بـه    
، 1359 (سرابندي، د و دنبالش بروندند بپذیرنیابهر چیزي آزادانه آنچه را حق می
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  ).584ـ587ص ص
آزادي را مغایرت آن با  ةآزادي را اصل اولیه دانسته و محدود ;هید بهشتیش

  آزادي واقعی انسان و یـا در صـورتی کـه مـانع آزادي دیگـران گـردد، دانسـته و       
اصـل در زنـدگی انسـان ایـن اسـت کـه آزاد بمانـد و ایـن آزادي او         «نویسد: می

نشود به آزادي واقعی خـود   هایی که اگر رعایتمگر محدودیت ،محدود نگردد
  ).18، ص1381(بهشتی، » زنداو یا به آزادي دیگران لطمه می
  آزادي بیان، قلم و اجتماعات

» بیـان « ةدیگر از انواع آزادي، آزادي بیان اسـت. خداونـد در قـرآن، دربـار     کیی
ن را آفرید و بـه  ؛ خدا انسا)4ـ3(الرحمن/ )الْبیانَ علَّمه نْسانَاإلِ خَلَقَ(فرماید: می

ـ ذي عالَّ(فرماید: می» قلم« ةهمچنین خداوند دربار .او بیان را تعلیم داد ـ  ملَّ  ملَالقَبِ
لَّماإل عانَنس علَمخدایی که با قلم تعلیم داد به انسان چیزي را  )؛5ـ4(علق/ )مالَم ی

ز کـرده  قلم را با قسم به قلم و نوشته آغا ةخداوند سور .که از آن آگاهی نداشت
از  .نویسـد سوگند به قلـم و آنچـه مـی   )؛ 1(قلم/ )ونَا یسطُرُو م ملَن و القَ(است: 

ـ (گونه ستوده است:  سوي دیگر قرآن، شنیدن نظرات دیگران را این ّشفَب  بـادر ع
تَّبِعوونَ القَولَ فَیعستَماُأنَ الّذینَ ی نَهاهللاُحس مداهالَّذینَ ه کاُولئ و ـم اولُـوا   ولئه ک

  ه آن بنـدگان مـن کـه سـخن گـوش     پـس بشـارت ده بـ   )؛ 18ــ 17(زمر/ )ابلباأل
اینانند که خدایشان راه نموده و اینانند  ،کننددهند و بهترین آن را پیروي میفرامی

  .همان خردمندان
پس از پذیرش آزادي عقیـده، در مـورد آزادي بیـان، اوالً بـر      ;تر بهشتیدک

اي که اگر مطلبـی علیـه اسـالم مطـرح شـد،      به گونه ،کندمیحث دو طرفه تکیه ب
ثانیـاً بـر    ورت منطقـی بـه آن وجـود داشـته باشـد،     گویی افراد بـه صـ  امکان پاسخ

). ایشان ضمن 129، ص1381(بهشتی،  نمایدبرخورد منطقی و استداللی تأکید می
د و عقایـ  ۀنشـر یـک طرفـ   «گوید: می به آزادي بیان، به صراحتتصریح و اعتقاد 
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الل و المی ممنـوع اسـت و از انتشـار کتـب ضـ     اسـ  ۀافکار ضد اسـالمی در جامعـ  
کـه بـا نشـریاتی دیگـر همـراه       شود، مگـر آن نشریات گمراه کننده جلوگیري می

عقایـد و افکـار ضـد    باشد که به خواننـده در تجزیـه و تحلیـل رسـاي ایـن گونـه       
معتقـد   ;). شـهید بهشـتی  131ــ 132ص، صـ 1381 (بهشتی،» اسالمی کمک کند

گـوي کارهـایی   ول و پاسخؤاسالمی یک انسان مسلمان اوالً، مس ۀاست، در جامع
ها، اعم از مسلمان و غیر مسلمان، ثانیاً، در برابر سایر انسان .دهداست که انجام می
آزادي، هرج ). ایشان در کتـاب  72، ص1382 زایی،(لکگو است متعهد و پاسخ

دهـد:  دیگـران را ایـن گونـه توضـیح مـی      لطمه بـه آزادي  ،و مرج و زورمداري
آیند دو ریشه دارند؛ اول هاي قانونی که در نظام اسالمی به وجود میمحدودیت«

که آزادي یک فرد تا آنجا اعمال شود که بـه آزادي دیگـران ضـربه نزنـد و      این
ها را براي رشد کند و زمینههایی است که محیط را فاسد میثیر آزاديأدیگري، ت
  ).92، ص1381(بهشتی،  »کندر جامعه آماده میفساد د

والن، در هر ؤهر انسانی در اظهار نظر نسبت به مس معتقد است ;شهید بهشتی
  البته با رعایت دو شرط: ، آزاد است؛دنموقعیت و مقام که باش

کننـد دروغ و تهمـت و افتـرا نباشـد و     . در اظهار نظر و مطالبی که بیـان مـی  1
  ؛راست بگویند

هـاي  غرض بگوید، نه با زبان و بیـان و عبـارت  بان و بیان دلسوزانه و بی. با ز2
  ).260ـ261ص، ص1361(واحد بنیاد شهید انقالب اسالمی،  توزانهمغرضانه و کینه

اسالمی باید بحث و انتقاد و اظهار نظر باز  ۀدر جامع« ;شهید بهشتی ةبه عقید
(واحد  »اصالح امور بپردازند والن متوجه نقایص کار خود بشوند و بهؤباشد تا مس

  ).851، ص1361 اسالمی، بنیاد شهید انقالب
  هاآزادي احزاب و جمعیت

برخـی مسـائل نظـرات     ةدر مفهوم عام، گردهمایی مردمی است که دربـار «حزب 
هاي مشـترك بـا هـم کـار     خواهند براي دست یافتن به هدفمشترك دارند و می
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دیدگاه خاصـی نسـبت بـه حـزب      ;هشتیشهید ب). 343، ص1375(عالم،  »کنند
شــهید ). 104، ص1392 (اطهــري و دیگــران، داشــته و انســانی تشــکیالتی بودنــد

معتقد است، یکی از حقوق طبیعـی هـر انسـان آن اسـت کـه بتوانـد بـا         ;بهشتی
فکـر هسـتند، همکـاري نزدیـک داشـته باشـد تـا بـه         هاي دیگر که با او هـم انسان

هـاي  در آیند و به تبلیغ نظـرات خـود یـا فعالیـت    صورت یک گروه سازمان یافته 
 ). 212، ص1388 (بهشتی، اجتماعی دیگر بپردازد

حـزب، یعنـی   «گویـد:  در تعریف حزب در نظام اسـالمی مـی   ;هید بهشتیش
  گــرد هــم آمــدن و ســازمان یــافتن و ســازمان پــذیرفتن افــرادي کــه همــدیگر را 

عتقد هستند به عنوان یک دیـن و  شناسند و به همدیگر اعتماد دارند. به اسالم ممی
حاکمیـت اسـالم،    ۀخواهند بـر پایـ  یک نظام اجتماعی و اقتصادي و معنوي، و می

(واحـد بنیـاد شـهید     »آن، سـهیم گردنـد   ةاسالمی را اداره کننـد یـا در ادار   ۀجامع
؛ گـرد  ;). از جمله ارکان حزب در نظـر بهشـتی  650، ص1361 انقالب اسالمی،

و سـازمان پـذیرفتن و اعتمـاد داشـتن افـراد بـه یکـدیگر         هم آمدن، سازمان یافتن
است؛ البته سمت و سو و مبناي اعتقادي و دینـی افـرادي کـه در کنـار هـم گـرد       

حاکمیت اسالم را دارند نیز از عناصري اسـت   ۀجامعه بر پای ةاند و قصد ادارآمده
 زایـی، (لـک  هـاي مشـابه اسـت   بـا تعریـف   ;بهشتیشهید که وجه تمایز تعریف 

ۀ اسـالمی  وي، از جمله ویژگی احزاب در جامع ۀدر اندیش). 78ـ79 ص، ص1382
طلبی در یک حزب به معناي کنار این است که انحصارطلب نباشند، زیرا انحصار

ــرادي اســت کــه از صــالحیت   ــراي ادارگذاشــتن دیگــر اف ــه ج ةهــاي الزم ب امع
نباشد، یعنی این  طلبمهم این است که باید انحصار«نویسد: برخوردارند. وي می
خـارج از تشـکیالت هسـتند،     اشد که فقط ما خوبیم و آنهـا کـه  عقیده را نداشته ب

، 1361(واحـد بنیـاد شـهید انقـالب اسـالمی،       »خوب نیستند، به درد بخور نیسـتند 
  مــورد تعــدد احــزاب در نظــام جمهــوري اســالمی  در ایشــان ). همچنــین651ص
اسـالمی تعـدد    ۀجامع ، زیرا اصوالً درمنوع نخواهد بودتعدد احزاب م«نویسد: می



  

تی 
بهش

ید 
 شه
کري
مۀ ف
نظو
ر م
ي د
زاد
گاه آ
جای

;

N۱۲۵M  

مج

). بـه نظـر   1179، ص1361 (واحد بنیاد شهید انقالب اسالمی، »احزاب جایز است
چـرا   ؛ثیر داردأها در رشد فرهنگ سیاسی جامعه تایشان وجود احزاب و جمعیت

 کننـد هاي سیاسی براي رسیدن به مقصود خویش با یکدیگر رقابت مـی که گروه
  ).82ص، 1382 زایی،(لک

نظـام جمهـوري اسـالمی بـا احـزاب و       ۀ، همچنین به بیان رابط;شهید بهشتی
سـنجی  پـردازد. نسـبت  هـاي سیاسـی مـی   اجتماعی و گـروه ـ   هاي سیاسیجمعیت

ها نظر قرار گیرد. وي گروه تواند به مثابه راهنما و دستورالعملی مدمطرح شده می
  کند.ها را به شش قسم تقسیم میو تشکل

هاي سیاسی که مسـلمان و معتقـد بـه انقـالب     ت: احزاب و جمعیتگروه نخس
امـر در  و ولـی  فقیـه  والیـت  اسالمی هستند. همچنین، معتقـد بـه فقاهـت و نقـش     

جمهوري اسالمی به عنوان یک اصل و معتقد به قانون اساسی جمهوري اسـالمی  
 کـامالً آزادنـد و   ;هـا در نظـر شـهید بهشـتی    هستند. این گونه احزاب و جمعیت

  .ارچوب قانون وجود نداردهگونه منعی براي فعالیت آنها در چهیچ
هایی که اسالم را به عنوان مکتـب و یـک نظـام    گروه دوم: احزاب و جمعیت

ورد پـذیرش گـروه اول نیسـت و بـا     باور دارند، ولی در برخی مسائل تفکرشان مـ 
ندارند. این اما این گروه با جمهوري اسالمی سر جنگ و ستیز  ،ها تفاوت دارندآن

  .گروه نیز در جمهوري اسالمی، کامالً آزادند
هایی که به اسـالم بـه عنـوان یـک نظـام معتقـد       گروه سوم: احزاب و جمعیت

، 1382 زایـی، (لـک  گرا هسـتند و بـا اسـالم هـم سـر جنـگ ندارنـد       نیستند و ملی
  ).83ص

بنـاي  هاي غیـر اسـالمی کـه زیر   احزاب و سازمان معتقد است ;شهید بهشتی
 رویارویی و ضدیت بـا اسـالم نیسـتند   ولی در موضع خصومت و  ،المی ندارنداس
، 1388 (بهشـتی،  تواننـد فعالیـت کننـد   با رعایت شرایط اسالمی، آزادند و می ،نیز
  ). 213ص
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 ،شـان ضـد اسـالم اسـت    که ایـدئولوژي  هاییگروه چهارم: احزاب و جمعیت
امـا بـا جمهـوري     ،الم هسـتند فرهنگی با اس ةاسالم را قبول ندارند و مشغول مبارز

 ةتنهـا در صـدد مبـارز    ،آمیـز ندارنـد  هاي توطئهسیاسی و درگیري ةاسالمی مبارز
اعتقاداتشـان الحـادي و ضـد اسـالم      ،فرهنگی با اسالم و جمهوري اسالمی هستند

توانند فعالیت کنند و کسی ارچوب قانون آزادند و میهاست. این گروه نیز در چ
  ).84، ص1382 زایی،(لک دمزاحم آنها نخواهد ش

هایی کـه بـر ضـد جمهـوري اسـالمی مشـغول       گروه پنجم: احزاب و جمعیت
، 1382 زایـی، (لـک  رسـد ها به حـد قیـام مسـلحانه نمـی    ۀ آنتوطئه هستند، اما توطئ

  ).84ص
هـایی کـه مشـی مسـلحانه را علیـه جمهـوري       گروه ششم: احـزاب و جمعیـت  

معتقد اسـت   ;). شهید بهشتی84، ص1382زایی،(لک انداسالمی در پیش گرفته
زیـرا ضـد رشـد هسـتند. وي پـس از پیـروزي        ،توانند آزاد باشنداین احزاب نمی

  ســزایی ایفــا کــردبرپــایی حــزب جمهــوري اســالمی ســهم بانقــالب اســالمی در 
هاي احزاب و جمعیت ۀ). حزب جمهوري اسالمی با هم80، ص1382 زایی،(لک

اسـاس تعـالیم   برادرانـه دارد و بر  ۀدیگر رابطاصیل اسالمی در ایران و کشورهاي 
ـ ف ونَعارِسو ی(قرآن که  مثبـت و   ۀهـا در یـک مسـابق   خـود را بـا آن   )اترَی الخَی

ها را گناه و انحرافـی  یابد و هرگونه رقابت منفی با آنسازنده در جوي برادرانه می
  ).213ـ214صص، 1388 (بهشتی، داندخطرناك از مکتب می

  گیرينتیجه
  ت و شـقاوت و دکید اسالم بـر آزاد و مختـار بـودن انسـان در انتخـاب راه سـعا      أت

کیدات رهبـر  أگیري جمهوري اسالمی ایران از تفکر اسالمی از  یک سو و تبهره
و شاگردان ایشان بر حفظ آزادي و گنجانده شـدن آن بـه عنـوان     1کبیر انقالب

مفهـوم و   ،این مقالـه در  .اصل مهمی در قانون اساسی از سوي دیگر منجر گردید
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پویـان  ه، به عنوان یکی از شـاگردان و ر ;جایگاه آزادي از دیدگاه شهید بهشتی
. فرض اصلی مقاله بر این نهاده شده است که فترمورد بررسی قرار گ 1راه امام
 ،کـه ملهـم از دیـن مبـین اسـالم اسـت       ،ثر از مبـانی فکـري  أمتـ  ;اهللا بهشتیآیت

کید بر أي پژوهش ضمن تهانماید. یافتها بیان میدیدگاه خویش پیرامون آزادي ر
 یرکن به عنوان ;شهید بهشتی ۀآزادي در اندیش ۀمقول دهدفرض مطرح نشان می
حرکت خود را همـین مفهـوم قـرار     ۀبه طوري که ایشان نقط ،اساسی مطرح است

دهــد. وي معتقــد اســت برداشــت واحــدي از آزادي وجــود نــدارد و شــرایط مـی 
هاي زمانی و افکار و اعتقادات حاکم بر جامعه از جمله دالیل تاجتماعی، ضرور

  .ها از آزادي استگوناگونی برداشت
ها مبنی بر هدف بودن تضمن رد بسیاري از تعاریف لیبرالیس، ;شهید بهشتی

پردازند. بـا ایـن حـال ایشـان در برخـورد بـا لیبرالیسـم        آزادي به نقد لیبرالیسم می
هـاي مثبـت و منفـی مکتـب لیبرالیسـم      نداشته و به جنبـه نگاهی حذفی و متعصبانه 

مخالفت با حاکمیت و حکومت استبداد فـردي، مخالفـت بـا اسـتبداد     توجه دارد. 
جمعــی، منزلــت و ارزش لیبرالیســم بـــراي انســان و تــالش بــراي شـــکوفایی       

که منشأ رشد لیبرالیسم اقتصادي بر مالکیت فردي ۀاستعدادهایش و در نهایت تکی
امـا   ،هـاي مثبـت لیبرالیسـم اسـت    از جنبـه  ،شـود یی اقتصادي جامعـه مـی  و شکوفا

دانـد و بـه وحـی بهـا     لیبرالیسم در این که تنها منبع معرفت و آگاهی را عقـل مـی  
کید بیش از حدش بـر آزادي فـردي و   أدهد، در معرض انتقاد است و نیز بر تنمی

داري د آزاد و سـرمایه که حاکمیت اقتصا ،هاي نامرئی و مرئینادیده گرفتن تنگنا
هاي کوچک تحمیل کنـد، انتقـاد وارد   جهانی بر عرصۀ میدان عمل افراد و گروه

هـا بـا   از آزادي در برخی زمینـه  ;تلقی شهید بهشتیست که ا است. از همین رو
ــی  ــاوت م ــی متف ــاعی،  آزادي غرب ــردي از آزادي اجتم ــود. تفکیــک آزادي ف ش

ارچوب قـانون، از  هشدن آزادي در چ باري و محدود و بندتفکیک آزادي از بی
در نقـد   ;در باب آزادي است. شـهید بهشـتی   ;شهید بهشتی ۀهاي اندیشلفهؤم
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آزادي لیبرالی به سمت آزادي مثبت آن هم از نـوع حـداکثري آن گـرایش پیـدا     
شناسـی  کند. مراد از آزادي حداکثري آن نوع آزادي است که بر نوعی انسانمی

کـه بـه مثابـه کمـال      ا امـوري ره سعی بر آن دارد که تـ خاص استوار است و هموا
هـاي  ، محـدودیت ;شکوفا سازد. از نظر شـهید بهشـتی  را  شوندنفس شمرده می

بلکه آزاد  ،اعمال شده توسط شریعت و قوانین اسالمی نه تنها مخل آزادي نیست
کردن بیشتر انسان است و این جز بـا پـذیرش مفهـوم آزادي حـداکثري سـازگار      

پذیر ساالري دینی امکاند. ایشان در نهایت تحقق آزادي را بر مبناي مردمباشنمی
  داند.می
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