
همین طور ذوقی و کشفی و شهودی است. وقتی اسالم 
کند،  نگاه  دستگاه  یک  عنوان  به  انسان  به  می خواهد 
)دستگاهی کوچک از نظر حجم و پیچیده و بزرگ از 
به صورت  انسان  این مجموعه  به  نظر نقش( می بینید. 
می کند  نگاه  پیوسته،  بهم  یک سیستم و یک مجموعه 
ابعاد مورد توجه قرار می دهد:  نیازهایش را در همه  و 
انسان هم »جسم« است و هم »جان«، هم نیازهای بدنی 
دارد، هم نیازهای اقتصادی و هم نیاز معنوی، لذا وقتی 
می خواهد راه نشان بدهد، برای ارضای نیازهای مادی 
و بدنی انسانی، چنان آن را با نیازهای عاطفی، روحی 
و معنوی می آمیزد، تا نشان دهد که حتی در ارضای یک 
نیاز مادی نمی توان از نقش آن در ارضای نیازهای معنوی 
غافل بود! می خواهد به انسان بگوید غذا بخورد )ناهار، 
شام، صبحانه( فکر می کنید وقتی که از غذا خوردن انسان 
یاد می کند، در همان موقع که بحث غذا خوردن است 
امکان دارد که از ابعاد دیگر غفلت بورزد؟ »کلوا و اشربوا 
و ال تسرفوا« می  گوید: غذا بخورید اما پر نخورید، زیرا هم 

به بهداشت آسیب می رساند و هم به وجدانت.«1
در نگاه بهشتی معراج انسان در مکتب اسالم، زیستن در 
عینیت جامعه و گذر از گذرگاه های تمنیات بشری است. 
»معراج این است که من و تو در همین میدان زندگی و 
در همین میدان، میدان تمنیات نفسانی، زندگی کنیم و این 
انگیزه های مادی دنیایی سراغمان بیاید، قلقلکمان بدهد، 

اعتدال
از منظر
 شهید بهشتی
 حسن ابراهیم زاده

شخصیتی  وی  از  بهشتی  اعتدالی  و  آسمانی  اندیشه 
شورگستر به تصویر کشیده بود که بسیاری از نسل جوان 

مؤمن و نوخواه را به سوی خود می کشاند.
نگرش اعتدالی بهشتی به اسالم و آموزه های قرآنی و 
افتادن در دام افراط و تفریط به گونه ای  پرهیز وی از 
بود که نزد مخاطبان خصوصاً قشر جوان، آوای بهشتی، 
آوای فطرت انسان و کمال خواهی بود که با پیشرفت های 
اجتماعی و نیازهای طبیعی در تقابل و تنازع قرار نداشت.
چنین نگرشی به همان اندازه که طیف وسیعی از طالب، 
قرار  بهشتی  جاذبه  مدار  در  را  جوانان  و  دانشگاهیان 
می داد به همان اندازه جریان های متحجرانه و منفعالنه 
را به صف آرایی در مقابل وی برمی انگیخت. هزینه ای که 
بهشتی به خاطر چنین رویکردی به اسالم متحمل شده 
هزینه ای بس سنگین بود، در اندیشه بهشتی اسالم نظامی 

تک بعدی نیست.

»وقتی در باب معرفت وارد می شوید، می بینید، اسالم 
تک بعدی نیست، نه مکتب حسی است فقط! نه مکتب 
عقلی است فقط، نه مکتب عرفا است فقط! بلکه، هم 
وقتی  و  عرفانی  هم  و  است  عقلی  هم  است،  حسی 
می گوییم حسی، تجربی را هم شامل می شود. لذا تجربی 
نیز هست زیرا که در این مکتب های »شناخت« می بینید 
و  عناوین  و  واژه ها  بین  هست  قرینه سازی  گاهی  که 
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دوگانگی موجود میان مدیران 

کشور بیش از آن که جنبه 

شخصی داشته باشد، به 

اختالف دو بینش مربوط 

می شود. یک بینش معتقد و 

ملتزم به فقاهت و اجتهاد، 

اجتهادی که در عین زنده بودن 

و پویا بودن، باید سخت ملتزم 

به وحی و تعبد در برابر کتاب 

و سنت باشد، بینش دیگر در 

پی اندیشه ها و برداشت های 

بینابین، که نه به کلی از وحی 

بریده است و نه آنچنان که 

باید و شاید در برابر آن متعبد 

و پایبند و گفته ها، نوشته ها و 

کرده ها بر این موضوع بینابین 

گواه.



اما در برابر آن ها قدرت مقاومت الهی و تقوایی داشته باشیم؛ آن وقت 
ما معراج داریم و در حالی که در همین زندگی دنیا هستیم معراج 

الهی داریم.«2
در جهان بینی توحیدی بهشتی، همه عشق ها در طول عشق خداوند 

است نه در عرض آن.
»عشق به زن، عشق به فرزند، عشق به مادر، عشق به نوع انسان، عشق 

به وطن، همه این ها در طول عشق به خداست.«3
در اندیشه سیاسی و اجتماعی بهشتی سلب آزادی از انسان، سلب 

انسانیت از وی و قالبی شدن فرد در جامعه است:
»انسان را فقط از یک راه می شود قالبی ساخت و آن از راه سلب 
آزادی هاست. باید همه آزادی ها را از انسان گرفت تا انسانی قالبی 
ساخت و سلب آزادی از انسان یعنی سلب انسانیت انسان، یعنی 

گرفتن اصالت از انسان.«4
اما آزادی در اندیشه بهشتی صبغه آسمانی دارد که هیچ تقابلی با 

آزادی های مشروع سیاسی و فرهنگی و اجتماعی دیگر ندارد.
دارد؛  نیز  اجتماعی  محدودیت های  فردی،  آزادی های  اسالم،  »در 
انسان آزاد است، اما در چارچوب حدوداهلل و در چارچوب قوانین 

الهی.«5
در نگرش کالن بهشتی به مقوله و مفهوم آزادی، اسالم منادی بشریت 
به سوی آزادی برتر و واالتر که همانا آزادی از هوا و هوس است، 

می باشد:
»کوشش اسالم این است که انسان آزادی تربیت کند؛ آزاد از بند 
هوی و هوس، آزاد از تسلط خشم و شهوت و آزاد از تسلط دیگران 

تا بتواند راه خویش را آزادانه انتخاب کند.«6
برداشت بهشتی از اسالم و نگاه وی به جایگاه »فرد« در »جمع« و 
رابطه متقابل »انسان« با »جامعه« نگاهی بس ظریف و عالمانه است، 
نگاهی که در آن فرد نه به انزوا دست می یازد و نه در پیچ و خم 

زندگی در »جامعه« هضم می شود.
»در اسالم یک راه برای انتقال از »من« به »ما« عرضه شده که در آن 
»من« سر جایش محفوظ است و در عین حال از نظر اثر، اثر »ما« را 

نشان می دهد.«7
در  متبلور  مقوله،  این  در  را  آسمانی خود  اندیشه  تصویر  بهشتی 
انسان هایی می بیند که در حیات اجتماعی خود به شخصیتی غیرقابل 
تفکیک مبدل شده اند، شخصیتی هم تافته و باثبات که در »من« و 

»ما«ی او نیز خدا را می توان استشمام کرد.
»برای یک عده از انسان ها، مسئله از بهشت هم باالتر بوده است. در 
وجود آن ها »من« و »ما« به ِشّقی دیگر آشتی می کنند به این حالت که 

او عشقش خدا و خلق خدا است.«8
با سیری در اندیشه های آسمانی بهشتی به خوبی نگاه اعتدالی وی 
را نسبت به مقوله های دیگر می توان نظاره کرد. نگاه بهشتی به مقوله 
هنر، مطلق رد کردن هنر و یا مطلق پذیرفتن همه ابعاد آن نیست، بلکه 

وی بین هنر دینی و هنر غیردینی قائل به تفکیک است.
»خیلی فرق است بین هنری که نیازهای ارزنده عاطفی و نیازهای 
ذوقی و معنوی انسان را نوازش و تغذیه می کند و هنری که انسان را 
به سمت لهو و لعب و فساد جنسی یا فساد طاغوتی سوق می دهد.«9

در اندیشه آسمانی بهشتی هنر، نردبان عروج و تکامل است نه َویِل 
سقوط و تباهی، »وقتی اسالم می خواهد به نیازهای هنری انسان 
بنگرد، کاماًل متوجه است که هنر، نردبان عروج و تکامل باشد، نه 
وسیله سقوط و تباهی«.10 تعریف هنر دینی و اسالمی در اندیشه 

بهشتی چنین است:
»هنر تعالی بخش، هنری که کمک کند به انسان تا از زباله دان زندگی 
منحصر در »مصرف« اوج بگیرد، باال بیاید و معراج انسانیت را با 

سرعت بیشتر درنوردد، این هنر، اسالم است.«11

بهشتی همواره در نقد منصفانه خود نقاط قوت یک مکتب و یک 
مشرب خاص را به تصویر می کشید و سپس به تبیین موضع خود که 
همانا ریشه در نگاه آسمانی وی داشت، می پرداخت. نگرش اعتدالی 
بهشتی را حتی می توان در تحلیل وی از لیبرالیسم به نظاره نشست. 
وی ضمن تمجید از جنبه های مثبت لیبرالیسم چون، نفی استبداد 
فردی، میدان حرکت و انتخاب، آزادی تولید و توزیع و تسلیم نشدن 
به وضعیت موجود، می گوید: »لیبرالیسم از این نظر که آن قدر روی 
آزادی افراد تکیه می کند که چشمش نمی تواند آن تنگناهای نامرئی 
و مرئی را ببیند که حاکمیت نظام های طاغوتی برای فرد به وجود 

می آورند و مانع حرکت آزاد فرد می شود درخور انتقاد است.«12
وی خأل بزرگ لیبرالیسم را خطرناک برمی شمرد که آن چیزی جز 

منقطع شدن بشریت از وحی الهی نیست.
»لیبرالیسم تنها منبع معرفت و آگاهی را »عقل« می داند و اصالت »وحی« 
را به عنوان یک سرچشمه مستقل آگاهی بهایی نمی دهد و ارجی 
نمی گذارد. از نظر ما و از نظر همه معتقدان به وحی الهی، لیبرالیسم 
از این جهت چیز بدی است. خطرناک است، انسان را از یکی از 
متعالی ترین سرچشمه های فیض و برکت، یعنی وحی خداوندی و 

نبوت انبیاء و آورده های پیغمبران پاک خدا دور می کند.«13

عبور عزیزانه
بهشتی در زمره مردان موحدی بود که در تمام طول زندگی پربارش 
عزیزانه زیست. همین حیات عزیزانه او، یعنی عدم سازش با عناصر 
داخلی متحجر و منفعل و نیز بیگانگان و ایادی آنان، حیات مظلومانه 

وی را رقم زد.
بهشتی که خود از طالیه داران انقالب اسالمی بشمار می رفت، همواره 
درصدد بود تا روح عزیزانه انقالب را نیز محفوظ بدارد. این نگاه 
بهشتی به انقالب و دستاوردهای آن در حوزه های سیاسی، اجتماعی، 
فرهنگی، اقتصادی و ... را می توان در آئینه سخنرانی ها، مصاحبه ها، 

نوشتارها و موضع گیری های وی به به نظاره نشست.
»بهشتی در جایی می گوید: قرار ما این است که خود بکاریم، خود 
بخوریم و در زمین خود بنشینیم و باج به شوروی و آمریکا و هیچ 

ابرقدرت دیگری ندهیم.«14
تسلیم  نه  آرمان هاست  انقالب  اسالمی،  انقالب  بهشتی  منظر  در 
شدن در برابر واقعیت های سیاسی اجتماعی موجود در جامعه و نیز 
واقعیت ها و معادالت جهانی: »ما قرار است آرمان طلبانه با مسائل 
برخورد کنیم، انقالب ما، انقالب آرمان هاست نه انقالب تسلیم به 

واقعیت ها.«15
پایبندی بهشتی به اصول نه شرقی و نه غربی تا جایی بود که با کسانی 
که درصدد بودند پرچم تسلیم در برابر بیگانگان به اهتزاز درآورند، 
همواره اعالم جنگ می کرد: »من و همفکرانم با کسانی که بخواهند 

سیاست نه شرقی و نه غربی را خدشه دار کنند، مبارزه می کنیم.«16
بهشتی هیچ گاه در مقابل جریان های الحادی و تهدیدات داخلی و 
خارجی اظهار عجز و ناتوانی نکرد و همواره درصدد بود تا مردم را به 
سوی خودباوری، اتکا به نفس و به فعلیت رساندن توانایی های خود 

در راستای دست یازیدن به قله حیات عزیزانه سوق دهد.
بهشتی با تکیه بر این نکته که »من هیچ اعتنایی به آمریکا و اروپا« ندارم 
همواره بر ایمان و اراده مردم در دفاع از ارزش های متعالی اسالم و 
انقالب تکیه داشت و آن را رمز حیات عزیزانه می دانست. وی در 
این خصوص می گوید: »من هیچ اعتنایی به آمریکا ندارم، هیچ اعتنایی 
به اروپا ندارم، هیچ اعتنای به اردوگاه شرق ندارم، اگر شما ملت، 
حقیقت را همان طور که هست بشنوید و بپذیرید و به آن مؤمن باشید 
و پیوندتان با انقالب، رهبری انقالب و مدیریت انقالب استوار بماند، 

بگذارید آمریکا توی این خیال ها و خواب های خوش فرو رود.17
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»در منظر بهشتی انقالب 

اسالمی، انقالب آرمان هاست 

نه تسلیم شدن در برابر 

واقعیت های سیاسی اجتامعی 

موجود در جامعه و نیز 

واقعیت ها و معادالت جهانی: 

»ما قرار است آرمان طلبانه با 

مسائل برخورد کنیم، انقالب ما، 

انقالب آرمان هاست نه انقالب 

تسلیم به واقعیت ها.«



نفاق نوین
با  هم  آن  اسالمی،  انقالب  پیکره  در  سومی  جریان  نضج گیری 
شاخصه های خاصی که سعی داشت در فضای مه آلود و با استفاده 
از حرکت های غوغاساالرانه خود را برای مردم و جامعه انقالبی به 
تصویر کشد، یکی از چالش های جدی انقالب در این مقطع تاریخی 

بود.
آنچه بهشتی ورای شعارهای فریبنده و عام پسند این جریان سوم 
در پشت سر بنی صدر و فریب خوردگان وی به نظاره می نشست، 
خط خیانتی بود که به موازات حرکت طوفنده نیروهای انقالبی در 
حوزه های گوناگون سیاسی، اجتماعی و فرهنگی حرکت می کرد. 
خطی که در هنگام رویارویی اسالم با غرب، دست نیروهای غربی و 
فرهنگ آنان را به گرمی فشرد و از پشت به انقالب و اسالم خنجر 

می زد.
بهشتی شاخصه های این جریان سوم را در نامه ای به حضرت امام 

چنین تبیین می کند: 

بسم اهلل الرحمن الرحیم
تهران، جمعه 59/12/22

استاد و رهبر بزرگوار
السالم علیکم و رحمت اهلل و برکاته

سنگینی وظیفه، فرزندتان را بر آن داشت که این نامه را به حضورتان 
بنویسد و حقایقی را به عرضتان برساند.

دوگانگی موجود میان مدیران کشور بیش از آن که جنبه شخصی 
داشته باشد، به اختالف دو بینش مربوط می شود. یک بینش معتقد 
و ملتزم به فقاهت و اجتهاد، اجتهادی که در عین زنده بودن و پویا 
بودن، باید سخت ملتزم به وحی و تعبد در برابر کتاب و سنت باشد، 
بینش دیگر در پی اندیشه ها و برداشت های بینابین، که نه به کلی از 
وحی بریده است و نه آنچنان که باید و شاید در برابر آن متعبد و 

پایبند و گفته ها، نوشته ها و کرده ها بر این موضوع بینابین گواه.
بینش اول در برابر بیگانگان و هجوم تبلیغاتی و سیاسی و اقتصادی 
و نظام آن ها سخت به توکل بر خدا و اعتماد به نفس و تکیه بر توان 
اسالمی و پرهیز از گرفتار شدن در دام داوری ها یا دلسوزی های 
را  همین  دلش  چند  هر  دیگر،  بینش  ملتزم.  و  معتقد  بیگانگان 
می خواهد و زبانش همین را می گوید و قلمش همین را می نویسد، 
اما چون همه مختصات الزم برای پیمودن این راه دشوار را ندارد، 

در عمل لرزان و لغزان.
بینش اول به نظام و شیوه ای برای زندگی امت ما معتقد است که در 
عین گشودن راه به سوی همه نوع پیشرفت و ترقی، مانع حل شدن 
مسلمان ها در دستاوردهای شرق یا غرب باشد و آنان را بر فرهنگ 
و نظام ارزش اصیل و مستقل اسالم استوار دارد. بینش دیگر با حفظ 
نام اسالم و بخشی از ارزش های آن، جامعه را به راهی می کشاند که 
خود به خود درها را به روی ارزش های بیگانه از اسالم و بلکه ضد 

اسالم می گشاید.
بینش اول روی شرایطی در گزینش مسئوالن تکیه می کند که جامعه 
را به سوی امامت متقین و گسترش این امامت بر همه سطوح راه 
می برد. بینش دیگر بیشتر روی شرایطی تکیه می کند که خودبه خود 
راه را برای نفوذ بی مباالت ها یا کم مباالت ها در همه سطوح مدیریت 
امت اسالمی و حاکم شدن آن ها بر سرنوشت انقالب هموار می سازد.

شاید برای شما شنیدن این خبر تلخ و دشوار باشد که بسیاری از کسان 
که در طول سال های اخیر در راه حاکم شدن اسالم اصیل بر جامعه 
ما کوشیده و رنج ها برده اند و در طول این  سال ها به مقتضای طبیعت 
و ماهیت نظام اداری رژیم شاهی، در همه سازمان های لشکری و 
کشوری همواره در اقلیت بوده و زیر فشار اکثریت غرب گرا یا شرق 

حاکم بر این سازمان ها به سر برده اند، هم اکنون در جمهوری اسالمی 
هم که امام در رأس آن است و تنی چند از فرزندان امام نیز بخشی 
از مسئولیت ها را بر عهده دارند و مردم عزیز ما نیز در صحنه ها 
حضور دارند، دوباره تحت فشار همان اکثریت قرار گرفته اند، ولی 
این بار زیر حمایت همه جانبه رئیس جمهور و فرمانده نیروهای 
مسلح. با کمال تأثر و تأسف، این اقلیت مؤمن که اگر حمایتش 
کنند، می رود که اکثریت شود، امروز ذلت و خذالن مؤمنان را در 
جمهوری اسالمی با پوست و گوشت و استخوان لمس می کنند که 
با چماق ارتجاع می کوبندشان و با کارشکنی های رنگارنگ سد راه 
حرکت های اسالمی و اصالحی آن ها می شوند با استحضار به ستون 
پنجم دشمن که در همه این سازمان ها جا خوش کرده اند و با اطمینان 

به حمایت گروهی از مسئوالن امروز و دیروز.18
بهشتی در این نامه بلند خود، پس از اشاره به مؤلفه ها و حوادث دیگر 
مربوط به این جریان سوم در خاتمه آن خون دل خود و دیگران یاران 
امام را چنین بر خامه می آورد: امام عزیز، به خدا سوگند که تحمل 
این وضع برای این فرزندتان بس دشوار است که چهره افسرده این ها 
را ببینم و ندای یاللمسلمین آن ها را بشنوم و تنها پاسخ این باشد که 

صبر کنید. من هم صبر می کنم و فی العین قذی و فی الحلق شجی.
این روزها مکرر با خود می اندیشم که ای کاش زیر بار این مسئولیت 
سنگین که با تأکید بر عهده ام نهادید، نبودم، تا می توانستم به کمک 
آن ها الاقل فریادی برآورم، زیرا فریاد از یک طبقه زیبنده است اما از 
یک مسئول انتظار اقدام می رود، نه فریاد، و اگر اقدام کنم با این شائبه 
جگرسوز روبرو می شوم که دفاع از مظلومان نیست، جنگ قدرت 
است میان سران از روی هواها. با استفاده از حمایت های مکرر شما 
اینک همه نهادها کوبیده می شوند، مجلس، دولت، دستگاه قضایی و 
نهادهای انقالب و هر چند در کوبیدن این ها موفق نشده اند ولی نه 
خطرشان را می توان نادیده گرفت، نه ضررشان، که همه را از خدمت 

گسترده تر به مردم محروم و ایثارگر باز می دارند.19
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نگرش اعتدالی بهشتی به اسالم 

و آموزه های قرآنی و پرهیز 

وی از افتادن در دام افراط و 

تفریط به گونه ای بود که نزد 

مخاطبان خصوصاً قرش جوان، 

آوای بهشتی، آوای فطرت 

انسان و کامل خواهی بود که 

با پیرشفت های اجتامعی و 

نیازهای طبیعی در تقابل و 

تنازع قرار نداشت.


