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 دي علي اهل مملكتهتيا من ال يع

 
 ؛شهيد بهشتي

 *جوانمنشي نسل آزادانديشي و آزادو دغدغه  

 2و  فرزانه طاووسي  1پورحامد صفايي

 

(، بتا همتت خانته 1831پايیز اين مقاله به جهت شرکت در فراخوان نخستین همايش بزرگداشتت شتهید بهیتتي *

سازمان فرهنگي تفريحي شهرداري اصفهان، به رشته تحرير درآمد، و رتبه نخست مقاله هاي فرهنگ شهید بهیتي و 

 اين همايش را دريافت کرد.  

 

 

 چكيده:

 رظهوبه ،انتخاب آزاديبا بروز قوه اختیار و آدمي  آدمیتبهیتي بر آن بود که اهلل دکترشهید آيت

دانست و بر اين اساس در انسان مي الهي و کرامتانسان را ناشي از مییت آزاديرسد. وي اصل مي

 بر لزوم توجه به اين اصل اساسياش نسبت به نسل جوان، بارها و بارها هاي تربیتيبیان دغدغه

اي منحصربفرد از توجه به اين مهم اش نمونهنمود و البته خود، در سیره رفتاري و تربیتيميتاکید 

را درگرو  «سازمحیط خودسازان  »و  «خالقنوانديیان»تربیت  «بهیتي». آمدميحساب به

ترك با صراحت بر ان بود که دانست و ميروشهاي تربیتي مربیان و معلمان  منیيآزادانديیي و آزاد

ساز هايي پويیگر و محیط، و نه تربیت انسان«ابزاري»و  «هاي قالبيانسان»ساخت  به مهماين 

دغدغه  -اين است تا روايتي گزيده از اين دغدغهاين نوشتار تالش فكري . خواهد شدمنتهي 

ي معرفتي شهید نقش اساسي آن را در هندسه و برارائه نمايد  -منیي نسل جوانآزادانديیي و آزاد

 بهیتي تاکید نمايد. 

 :هاواژهد كلي

 منیيآزادانديیي، آزادشهید بهیتي، 
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 ؛مقدمه -

اي ذوفنون، منعطف و راهبر که هاي موثر و جريان ساز انقالب اسالمي است. چهرهيكي از چهرهشهید بهیتي      

دست زمان و لطف خداوند او را در يكي از حساسترين دورانهاي تاريخي ملت ايران قرار داد. او فقیه بود، فلسفه 

وکارهاي سیاسي توجه  به تحزبکرد، ميو مديريتي دانست، به چندين زبان تسلط داشت، کارهاي تیكیالتي مي

رسید. ميبه نظر  هااز بهترين -اجتهاديالبته و  -انتقادي يدر برقراري ديالوگ و گفتگوي دوسويه داد و نیان مي

  نمود. مياش بارز روحیه و نگاه تربیتيمسائل و بررسي در طرح و بود ف منعط

» و «نقش رهبري»اجتماعي قرار داد تا بیش ار هر چیز   او را در موقعیتي فكري و منیي ،اين صفات يمجموعه

 وريم. آگرد« مصلح»ن را در کلمه معنابخش آنقیي که شايد بهتر باشد  .به خود بگیرد « بخیيوحدت

تامل و تفكر است، لیكن نه در کسي است که از يك سو، متفكر است، اهل نظر، مصلح اما، مصلح چه کسي است؟ 

دربند  مرد  عمل و تالشگري است که  از ديگرسو، مصلح و هايي صرفا ذهني. باره دغدغهبست فكري خويش و نه در

نیفتاده و سوداي تحقق آرمانها را فراموش نكرده است.  مصلح کسي است که خالق، پويا و  هاکارها و حصار عینیت

 پردازد.ميانديش، به انديیه تدبیر  اجتماعي فرجام

 رمان آپرتو در تا  ،آزادو  گاهآ . پويیيدر پويش است و مسافري ،در حال تجربهاست و از اينرو مصلح متفكري 

  .8تبديل نمايد« هاشدن»به  را« بودها»، «هابايد»

، به شخصیت مصلحان اجتماعي پويايي و و ايستايي و خودسازي در حرکت و نه در سكون «تجربه»اين توجه به 

در درجه و  ممتازند و ، تراز اولدر درجه اولکه همگي است بروز صفات گوناگوني  اشبخید که نتیجهطراوتي مي

  .4بديع و نوظهور، ترکیبيدوم، 

انقالب اسالمي ايران به غالب مصلحان  در ترکیب شخصیت فردي و اجتماعي نگارنده بر آن است که اين موضوع

اهداف، و بر اساس ساليق،    هااين شخصیت  هر يك ازطبیعي است که که اين توجه با وضوح قابل رويت است. 

  اند. خود گرفته رنگ و بويي خاص تر نموده و به بیاني ديگر، رجستهبصفاتي را  ،هاي تربیتي خودمحیط

به اين است. ترين مبادي انديیه شهید بهیتي ذکر اين مقدمه نخستین چینش اين نوشتار در توجه به يكي از مهم

دانیم که گرچه صفات و ملكات اخالقي بسیاري در او بارز ميوي را مصلح و نوانديیي مسلمان و انقالبي  ترتیب که 

ين تنها به و او انكارنكردني است، لیك انگیت عنايت اين نوشتار تنها بر يكي از صفات و ويژگیهاي او متمرکز است 

خود،  و در نسبت با ديگر نوانديیان و صفتي که  در او به خوديايم.  دلیل هدفي است که در نگارش اين اثر داشته

 نمايد. مصلحان انقالب اسالمي، بارز و برجسته مي

در نسبت با موضوع اين مقاله بهیتي شهید  از شخصیت  روايتي گزيده در بخش آتي ،اين هدفبه  دستیابيبراي  

گماريم.  همت ميدراين رابطه اش ال و سیره عمليرگزيده از اقوهايي ممتاز و ببه ذکر نمونهکنیم، پس از آن، ارائه مي

 درازدامنيدر خوانندگان را  حقوق و بیان نموده  و گزيده که مقصد کالم را کوتاهاين است ي ارائه هدف از اين شیوه

 ضايع ننمايیم. آور مالل و تكرارها واژه

 روايت ما از شهيد بهشتي؛

                                                           
عصر خويش است. شهید بهیتي، در چهارمین سالگرد شهادت دکتر علي اين توصیف شهید بهیتي درباره يكي از متفكران  اجتماعي هم 8

، «ید مظلوم امتبهیتي س»نمايد.  به نقل از کتاب معرفي مي«  تجلي يك پويش» و « جستجوگري در مسیر شدن»شريعتي، وي  را 

 (411انتیارات بنیاد شهید، دفتر دوم، صفحه 

اين توصیف از تجربه و تاکید بر آن، از جمله ارشادات همییگي شهید دکتر بهیتي است. ايیان در آثار خود به زيبايي، همراهي نظر و  4

 ( 143، 1831نامد.   بهیتي، مي« چرخه خودسازي»عمل را 
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بوي شهید بهیتي در مقايسه با  است که رنگ و آننگارنده بربر اساس آنچه درباره شخصیت مصلحان بیان شد، ، 1

ثار آ به مسائل است.  «نگاه تربیتي»و  «اجتماعي نقش رهبري »پذيرش ،ايران مصلحان انقالب و تاريخ معاصر ديگر

گواه آن است که در غالب به روشني  -منتیر نیده است بطور کاملتا امروز  چه اگر  -زباني او بیش از آن، قلمي و 

يادگیري دغدغه تربیت، ياددهي و ، مسائل هدف بوده است يآنها الاقل به همان اندازه که طرح علمي و انسجام يافته

توان به حجم بسیاري از  گفتگوهاي نمونه مي است. براي اساسي تلقي شدهمهم و  ،با مخاطب تفاهمو در يك کالم 

شناخت از » و «شناخت از ديدگاه فطرت»اي از قبیل آثار منتیر شده و اهها و  هم انديیيوسويه ايیان  در کالسد

حساس و مسائل ر بررسي و شناخت دقیق د ايیان سیالو  آزاداشاره کرد که حاصل گفتگوهاي   «ديگاه قرآن

   خويش است.جامعه مبتالبه 

 اين انديیه است بر -ثار منتیر شده و سیره عملي استاد شهیدغالب آ تاملي دربر اساس  -در اين میان نگارنده، 2

 آزاد»در نظر و « انديیي آزاد»بهیتي ، توجه شايسته به شهید ي معرفتي و سیره تربیتي  که مهمترين عمود خیمه

 تربیت است.  ]= سیستم[يسازوارهدر روش، منش و « منیي

ي هابه عنوان دو عنصر تعیین کننده و شاخص از مهمترين دغدغه -منیيزادآانديیي و آزاد –اين دو مولفه  ،8

 فكري و تربیتي استاد شهید به حساب آمده و در سراسر زندگي اش ظهور يافته است.  

» درباره  اشي زمانههاي تازهبا پرسشبهیتي در رويارويي  منیي شهید آزادانديیي و آزاد دغدغهبراي نمونه،  ،4

حق و باطل در » دربحثي وزين با عنوان  ،طرح مباني دينيدر اثري به همین نام، در « مالي اسالمبانكداري، ربا، و قوانین 

و مباني آن، منتیر شده در  آزاديمیزگردي تلويزيوني درباره در ، هاانديیهنقد در   در اثري به همین نام،« نآقر

هاي ونه در بحثي درباره يكي از نوشتهبراي نم ، هانقد شخصیتدر و  « مداري، هرج و مرج، زور آزادي»عنوان اثري با 

دکتر »  عنوان، منتیر شده در اثري قابل توجه و عبرت آموز با «ختم نبوت»شريعتي درباره موضوع مرحوم دکترعلي

روش تربیتي نسل جوان، براي نمونه،  به  نظر  و نوع نگاهشدر  همه، و مهمتر از «شريعتي، جستجوگري در مسیر شدن

نقش » منتیر شده در اثري با عنوان: اولیاء و مربیان مدارس،  در جمع انجمن يیانا يهاي سخنرانيدر مجموعه

 . 1نمودي انكارنكردني دارد «در تربیت کودك آزادي

با اين تفاوت که ، بودو رجل اجتماعي و سیاسي انقالبي عصران خويش يك مبارز بهیتي به اندازه بسیاري از هم، 1

و ست دانالهي ميوحيدر  6تنصیصمعارف ديني و تامل در د به مقیّبه عنوان يك روحاني  و متفكرديني،  خويش را

نه آنكه تنها  ،همواره تالشش آن بود که از براي کالم و رفتار و نظراتش، اعتبار ديني و حجیّت الهي داشته باشد

، بر مبناي «آزادي»به  پرداخت بهیتي و ازاينر. اش عمل نمايدهاي فرديفهم  عصري  خويش و برداشت مستند به

تحقق حكمت و مییت »و انسان  را نتیجه کرامت آزادياصل  و ديني بود اولیاي ش از متن و سیرهافهم عقالني

 . ستداندر تضمین سعادت انسان مي «الهي

شدند. خدا خواسته اينها امكان ميخواست  اينها میرك نیوند برايش کاري نداشت؛ میرك نميگويد اگر خدا قرآن مي» 

خواهي مردم را مجبور وا مومنین؟، تو نمينگويد: ءافانت تَكره الناس حتي يكوميمیرك شدن داشته باشند. خدا به پیغمبرش 

 (13، 1831تي،بهی«   کني مومن باشند؟ تو براي اين رسالت نیامدي...

و نسبت آن با ايمان و  آزاديهاي جامع خود در مقوله ر سالهاي اخیر نیز برخي انديیمندان و محققان در پژوهشد

 کنند:  ميچنین قضاوت  1دينداري، با توجه به آيات بسیاري از قرآن کريم

                                                           
 ر پايان مقاله و در بخش منابع ذکر شده است. ها دفهرست کامل اين کتاب 1
 تنصیص: رجوع به نصوص   متون اصلي ديني( از براي دريافت مقصد کالم الهي.  6
آورد و ستمكاران خواست همه مردم را يك امت قرار داده بود ولي او هرآنكه را بخواهد به رحمت خويش در مياگر خدا مي» براي نمونه :  1

 3شوري/« ارنددوست و ياوري ند
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نظر کند اي صرفتهديد از عقیده آورد، و يا از روي ترس وارادگي به کار نیك رويو بيجبر  باانسان خداوند نخواسته است،  »  

  (24، 1831، ايازي..« .به همین دلیل او را انتخابگر قرار داده تا تالش کند

نگري و رواج سطحيرا موجب  آزاديايیان نفي اند. اشاره کرده آزاديثار منفي نفي آو بر اساس آيات قرآن کريم به 

رقیب  جايگزيني پديده حذف   ،جديدرابر هر انديیهدر ب پذيري جامعهسیبآ (،و عقل جامعهدر فهم  ظاهرگرايي 

در سرکوب مخالفان و  يدين گیري از تقدسبهره، هاو بدعت خرافات ، رواجافرادجامعه تقويت فردي و اجتماعيبجاي 

عدم پیدايش بلوغ در ايمان ديني مردمان و  ،و مهمتراز همهدر جامعه ديني،  برخوردهاي فیزيكيرواج تكفیر و 

 (111-114، هماناند. دانستهدين  و شورانگیز آفرينوجه عیقتدريجي  ابودين

 گويد: ميچنین  در اينبارهشهید بهیتي نیز 

، نقش پیامبران به عنوان رهبران و راهنمايان امت، نقش امام به .. نقش خدا به عنوان مبداء هستي و افريدگار فعال لما يريد.»

 آزادي انسان لطمه وارد نیاورد. اگر کسي بخواهد به آزاديعنوان زمامدار و مسئول است و مدير جامعه، نقیي است که بايد به 

 ، ( 1831  بهیتي، «انسان لطمه وارد بیاورد بر خالف مییت خدا عمل شده است.

مطهري، داند.  مي «اهداف اصلي انبیاء»يكي از را  به مردماناجتماعي  آزادينیز اعطاي هید مطهري شدراينباره 

 آزاديتفكر،  آزاديهاي غلط اجتماعي، از سنت آزادي -را آزاديبحث درباره شقوق  ( و 16گفتارهاي معنوي، 

  .(216-216، 1831مرکز مطالعات و تحقیقات اسالمي: توسلي، دهد  ميقرار مورد توجه  –اجتماعي و معنوي 

. «منیي نسل جوانآزادانديیي و آزادشهید بهیتي و دغدغه »، به هدف و سرمنزل اصلي اين مقاله رسیديم، 6

شود مراد موضوعي است که بايد در تمام شخصیت و حیات يك صحبت مي «دغدغه»از ناگفته پیداست که وقتي 

انديیي و آزاداست که  نباشد. با اين توجه، دعوي اين نوشتار اي فرد جاري بوده و نمودي بارز و قابل توجه داشته

 . استبوده هاي شهید بهیتياز مهمترين دغدغهمنیي آزاد

، اين زاويه از زندگي مرحوم بهیتي در پرداختن بههاي نگارنده ن انگیزهيكي از اصلیتري یم که، چرا اشاره نكن1

ها در الگوهاي رفتاري و مسئوالن و معلمان و مربیان و خانوادهفعلي ي هاها و شیوهروشبسیاري از آسیب شناسي 

 غفلت نوجوان و جواندر تربیت  آزادينقش  ، ازترين سخن؟ روشهايي که در آنها در کوتاه!تربیتي با نسل جوان است

گاهان معلوم آبر .  اي  تربیتي( وجود ندارد !(و از براي آن برنامه دگردرها ميو اين مهم ناديده و مغفول  شودمي

مباحث تربیتي برخوردار است و چگونه طرح و  يدر جمله ه اين بحث خطیر از چه جايگاه مهم و اثرگذارياست ک

 هاي گوناگون تربیتي، نسبت او را با بسیاري از حوزهآزاديي تي درباره مقولهيك روش تربیو يا متفكر  صمیم يكت

 نمايد.ميمیخص 

ن با تربیت در چیستي نظر آنان درباره آو نسبت   آزاديدرباره تعلیم و تربیت و فیلسوفان بزرگ متفكران ديدگاه  ،3

موثر بسیار  غیرهو  مفاهیم ديني  زشموآي، روش نتیويق، تنبیه، تربیت دي ، تكلیف، عادت،انضباط مقوالتي همچون

 فكیكتو  به عنوان يك معیار تمیز را آزادي باب در شدهات مطرحنظرتوان ميتا آنجا که  .است کنندهتعیینو 

اسرائیل ن مطلب است.  در نگاه تربیتي بنيهاي تربیتي گواه ايد. تاريخ انديیهنموار يكديگر قلمداد  اينگونه نظريات

( و  122، 1814 ماير،  کودك اجبار دارد تا شريعت را واژه به واژه يادگرفته و بايد از خالقیت او جلوگیري شود

غیرقانوني اعالم بايد .. .اخالق زندگي و  ي خالفهابايد رواج داشته باشد و جنبه «سانسور»که  استن آافالطون بر 

نجا که حتي ز آثار شهید بهیتي میهود است تا آدر بسیاري ا يتاثیر چنینجالب اينجاست که  در اين میان .گردد

توان به بحث استنباطي . براي نمونه ميشودميمیاهده  برخي از اين موضوعات تربیتيمستقیم به  اشاراتي گاهي

اشاره  در تربیت کودك آزادينقش در کتاب « جريمه»ن با مفهوم آو مقايسه « تكلیف»مفهوم  يشهید بهیتي درباره

 ( 81-82، 1831نمود.  بهیتي، 
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کند ميداند. براستي چه کسي باور در هندسه فكري شهید بهیتي مي آزادينگارنده اينها را دلیلي بر اهمیت مسئله 

در زماني که انقالبي، و روحاني مبرز   يك فقیه اصولي نیم قرن پیش،  نزديك بهيعني ،  1841در خردادماه سال  که

اثر  -«عادت»اي مهم با عنوان به ترجمه و انتیار مقالهدانستند، ميیسي را مردود و حرام ان انگلبرخي مطالعه زب

که چراکه برآن بوده است  بپردازد!؟ 3ديني و اعتقاديي اولیام جیمز، در مجله -گراي انگلیسي فیلسوف تجربه

رسد که ميآيا به نظر ن. تواند راهگیاي برخي توجهات تازه به اين مسئله باشدمي ،اين مقاله به بحث عادترويكرد 

بهیتي در هندسه فكري  شهید  « آزادي»نقش مفهومي يو هم نماينده، منیي آزادانديیي و  آزاد از نیانخود اين 

  ؟است

پیروزي امروز، در اوان  سي امین سال  نانقالب اسالمي به شهادت رسید.  لیكغاز آبهیتي در سومین سال ، 9

پیش از اين در بیان .  او که شودمياش احساس زندگي  ها و ديدگاهبه مرور اين زاويه از م، نیازي مبرانقالب

در جدال همییگي  « جوييحق»و  «پوييحق»به   و نیازما ر ا« تضاد دو نسل»  ي خود،  رويارويي ما را با هادغدغه

ها ها ، روشرويكردتغییر و در اين رابطه از  (41-13، 1831 بهیتي، بود بیني کرده و يادآورپیش گي نوگرايي و کهن

بارها  و بارها بر نقش متفاوت  يو ( 1831،11  بهیتي، .ه بودي انقالب در ادوار گوناگون حیاتش سخن گفترهاو شعا

« جريان پر توان نیرومند و گسترده» نها به يك آو تبديل  -در مقايسه با قبل از پیروزي -پس از پیروري  هاانقالب

کنند که دارند با  انسانها احساس » تا در آن  نمودميتاکید  (68همان، «   انهآزادرکت آگاهانه و ح» براي تضمین 

 قدربازهم چه و  (12همان، «   روند، آن هم نه يك احساس کاذب بلكه يك احساس صادقميپاي خودشان راه 

از پیروزي  قبلگیري و تاسیس و استقرار انقالب اسالمي، تقريبا يك سال يك عضو موثر شكل ش سخت است کهرباو

اريك فروم را در دست « آزاديگريز از »مدارس، کتاب  اسالميدر سمینار تربیتي  معلمان  (1816تابستان  انقالب

خوانم ميخوانم، شمرده هم ميروم ريك ف نوشته ا   آزادياين بخش را از کتاب گريز از  »بگیرد و  به حضار اعالم کند:

را در جمع معلمان  آزاديدر باب و مقوله  و  اينقدر دقیق بحث (116  همان،  ؟«که خوب در اذهان جا بگیرد!

دينداري و نسبت  رهبحث در انتقاد به برخي ديدگاههاي موجود دربادر پايان اين  تااسالمي مدارس به پیش ببرد 

 بگويد: 9سوره بقره 216پس از تالوت آيه  ،يآزاد

ها را واداري به ايمان؛ تو بايد راه ايمان را به انسانها نیان بدهي؛ گويد تو  حق نداري انسانميخانم! خدا به پیغمبرش ... آقا! » 

از جانب خدا آمده تا  هانیانه .. بصائر و.انه به راه ايمان گام نهادن را فراهم کني.آزادي محیطي ايمان پیدا کردن و هازمینه

ها کمكي بیش انسان خود انتخاب کند و حويیتن را بسازد. يعني چه؟ يعني حتي پیامبر و امام و قرآن هم براي ساختن انسان

 (164همان، «   و نبايد باشند. نه فقط نیستند، بلكه نبايد باشند...  -نیستند

عمده است. در اين بخش  دوم اين مقاله بخشنماي ما در آغاز اله، راهاين بخش از مقپايان ، مرور اين جمالت در 11

را در هندسه معرفتي  شهید بهیتي يادآور شويم تا با درك  آزاديتالش فكري ما اين بود تا اهمیت و نقش بنیادي 

  .اشاره نمايیمهاي تربیتي استاد شهید ، از دغدغهيي مصداقيهااين اهمیت به نمونه

 

 

 منشي نسل جوان آزادانديشي و  آزادشهيد بهشتي و دغدغه 

                                                           
 .128-141،صص 1841، خرداد 8مجله مكتب تییع، شماره   3
9           

       
     

      2/216 
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شهید بهیتي بیش از هاي اين دغدغه در اقوال هندسه فكري( و احوال سیره عملي( ي جلوهروايت و بازخواني همه

ي . با اين حال امید اين است که با اشاراتي گزيده به مهمترين محورهاي انديیه و سیرهاستاستطاعات اين مقاله 

 اين بخش را به پايان رسانیم.  عملي شهید بهیتي

  امكان تجربهمنشي نسل جوان و آزاد -

آقا و خانم ! به بچه فرصت اظهارنظر بدهید، بگذاريد حرف  پرت  بزنند. بگذاريد يك استدالل غلط بكند، يك نتیجه غلط هم »... 

نتیجه غلط هم برود و خودش يك تجربه بدست آورد. بگیرد، و حتي تا آنجا که خسارت شكننده هم ندارد، به دنبال اين 

آورند از يك کتاب نصیحت سعدي و فردوسي و لقمان ها خودشان با ا عمال حق اختیار بدست ميي تلخي که اين بچههاتجربه

تر باشد. !( خود دهتواند از همه قرآن براي او ارزنميي حديث امامان و پیامبران باالتر است و حتي باالتر است ، از يك مجموعه

تجربه تلخ داشته  ها.. بگذاريد بچه.گويد من کتاب نصیحت و هدايت هستم؛ اما براي چه کساني؟ براي انسان انتخابگرقرآن مي

 ( 28، 1831باشند!   بهیتي، 

 ،آزادو انتخاب هاي تربیتي که از براي تجربه، اختیاربا چنین تاکیداتي شهید بهیتي راه خود را از ديگر الگوها و روش

 توان ديد.  ميبه وضوح  ادامهد. اين نكته را در سازشوند جدا مينقیي قائل نمي

  و پويا آزادرورش انسان پنقش اختيار در  -

قیمت اين آدمكهاي مصنوعي ظريف و زيباي ها را مجبور کني مومن و خوش رفتار باشند؟ خواهي بچهمي ،و تو معلم ومربي»... 

هايمان آدم باشند. آدم باشند يعني يك مجسمه قینگ بییتر نخواهد بود!. بیائید همه باهم تصمیم بگیريم بچه دلربا از قیمت

ي نقش فراهم آورنده ها بايد نقش کمك باشد؛به اين بچهنسبت و شما يعني مختار باشند. آگاه و مختار. نقش ما چه؟

خواهد اين استعداد نرم و سازي که مي؛ نه نقش استادکار قالبدتر باشتسرراس تر وتر و سالمي بییتر براي رشد سريعهازمینه

بسازد... در نظام سیاسي و اجتماعي اسالم مسئله بزرگ  «موجود قالبي»لطیف کودك را در يك قالب خین بريزد و از او يك 

بسازد که با اختیار  آزادي يپويااي که نقش تعیین کننده و شكل دهنده دارد، اين است که انسانهاي و اساسي، مسئله

 (  13، 1831 ،بهیتي« ، به راه حق ، به راه خدا ، به راه پاکي و فظیلت و تقوا در آينده.خويیتن

نسانهاي قالبي را در برابر ا آزادپرورش انسان کند و ميتاکید  خطیر مربیان دراينبارهو بر اين اساس بهیتي بر نقش 

 د. نمايو ابزاري ستايش مي

ها يك میت انسانهاي قالبي خاك برسر را به خدا در اين کالس شماکنم، ...خواهش مي.!آزاداي معلم با ايمان آگاه و »

. و تو اي روحاني و اي عالم ديني، يا تو اي نويسنده و گوينده ، انسان بسازيد، نه يك میت انسان نماي قالبي ابزاري !( نسازيد

نمايي که به کارخانه بزرگ اجتماع سفارش داده اند يك میت موجود قالبي، يك میت انسان هايتبا گفته و نوشتهغیر معمم! 

تا با فالن مدل به دنیا بیايد، با فالن مدل بینديید، با فالن مدل زندگي کند ، و با فالن مدل بمیرد !(، تحويل آينده نده! آينده 

 ( 161  همان، «...بیريت به انسان نیاز دارد!

ساختن و  شهرت دارد. اينكه مربي در پي« تكثیرخود»را از آن ابراز میكند به پديده ه بهیتي نگراني خود اي کپديده

ز فرهنگي و اينكه شاگردان يك مربي، مرکد. ند و چون او زندگي کنند که چون او بیانديینه تربیت( موجوداتي باش

با اشاره به دو کلمه  يو. شده در افكار و رفتار به مربیان و مديران تربیتي خود باشند!سازيهاي شبیهتربیتي نسخه

 : گويدشود، چنین ميميکه غالبا براي توضیح وظايف معلم و مربي بدانها اشاره « چوپان»و » باغبان»

ست ، که مسئول تعلیم و تربیت آنها ناناين کلمات مبتذل شايسته شأن معلم نیست. نه شايسته شأن او و نه شايسته شأن آ»... 

  همان(« ن است.است که در حال خود ساخت ها به انسانيمعلم و مربي برترين کمك

اش میهود و با نزديكان و خانواده شهید بهیتي ، در روش و سیره تربیتياشارات صريحاين دغدغه جداي از اين 

 گويد: ميچنین خود در آلمان  در مسئله حجاب پدردرباره شیوه تربیتي  ايیان دختر ،توجه است. براي نمونهقابل
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، 1831 رجايي، « !( شخصیت روحاني من نبايد دلیلي براي حجاب شما در آلمان باشد»پدرم همواره اذعان داشتند که صرف 

11) 

 که:کنند ايیان تاکید مي

پرداختند که براي من مي ئله حجاب من درآلمان( به  گفتگومس ها پیرامون اين مسئله  پدرم همچون معلمي دلسوز ساعت» 

 (63 همان، .«و بعدها من همین روش را در تربیت فرزندانم بكار بردم در زندگي بسیار راهگیا بود

 و نتیجه اين روش اين بود که: 

ي که اصال اين موضوع محیطله حجاب خود را در ئساله بودم بتوانم مس 11يیان باعث شد من که دختري هاراهنمائي ...»

  «اب را انتخاب کنم.براي خودم تفهیم نموده و حج معنايي نداشت

 درباره اصل تفهیم مطالب و واجبات شرعي، شهید بهیتي همچنین برآن بود:

بود  وي حتي مخالف آن« درمسئله حجاب زور و اجبار کارساز نیست بايد کساني که تقید به حجاب ندارند، تفهیم شوند...»... 

ي و بد حجابي کنند! همان، ها بدون انجام کارهاي فرهنگي و نهادينه کردن فكر حجاب در افراد، منع بي حجابکه در وزارتخانه

298) 

 منشي و خود سازي آگاهانه،  آزادي -

« پويش خودآگاه»بود و اين را  «مسیر شدنتربیت انسانهاي نو در »و « سازي آگاهانهخود»بهیتي طرفدار 

کنند، ميکنند خودشان دارند فكر فكر هاهمییه بچه»که مي دانست را اين « کار سخت معلم»دانست و مي

يك معلم بايد خون دل بخورد تا »و يقین داشت که « 11کنندميدهند و... حرکت ميخودشان دارند خالقیت نیان 

و وي اين را « ا مهره ساختن هنر نیستهاز بچه»و اال « هم بكند آزادياحساس  کالس را طوري اداره کند که بچه

 .11دانستمي« سازان محیط سازخود»و در يك کالم « ضامن آينده» و« مردان فردا»، «نوجوان رشید»روش تربیت، 

د. وي از داميي ديني حساسیت خاصي نیان هابهیتي در برخي از موضوعات جاري فضاهاي آموزشي و برخي واژه

تافت. و آن را برنمي بودمعلم و شاگرد و بجاي آن، وجود رابطه مريد و مرادي نگران عدم وجود رابطه نقادي میان 

« نقصان توحید مسلمانان»از بهیتي برآن بود که اين همان چیزي است که قرآن با آن مبارزه کرده است و آن را 

 12نمود.قلمداد مي

 برآن بود که -و آگاهانه جوانان باشد آزاداش میتواند مانع تربیت که درمعناي غلط -نیز« تقلید»ي مقوله وي درباره

تقلید در مسائل اعتقادي جايي ندارد و ثانیا آنجا که فردي وقت و امكان تحقیق و خودآگاهي را اوال استفتاء از مرجع

آن مسئله را کنار گذارد و نه اينكه در آن او باشد بلكه بايد نهايي تقلید در آن مسئله انتخاب  نبايدندارد، باز هم 

  18«چنین تقلیدي منحرف از توحید است.»چراکه مسئله مقلد باشد 

رغم عالقه و محبت وافري که به اساتیدش داشت بر اساس روايت مصاحبان و استاد شهید خود نیز علي

او »انقالب، نمود و دربیان رهبر، اشكال ميعالمه طباطبايييش تنها کسي بود که بر استاد خويش، هاسدرهم

 (13، 1831بود.  رجايي،   ها(سخنگوي اول و اشكال کنندة آخر بحث

                                                           
 18، 1831بهیني،  11
 همه عبارات داخل گیومه از کلیدواژه هاي شهید بهیتي است. 11
 (181 منتیر شده در کتاب بازشناسي يك انديیه، ص  1814تیرماه  1و 6سید علیرضا بهیتي، روززنامه اطالعات،  12
 همان 18
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اگر ايیان در حوزه »در اين باره جالب است توجه کنیم که بهیتي خود از افرادي بود که بنابر قول رهبر انقالب، 

 « 14شدندميماندند يكي از مراجع تقلید مسلم زمان مي

اش خودسازي در فرايند تربیت نسل جوان، يكي از همراهان شخص شهید بهیتي به اصل عدم تحمیل دربارة اهمیت

جويي و خودسازي و مبارزه با نفس گرم و مطرح بود ي مربوط به صرفههابازار بحثوقتي در آغاز انقالب ...» :گويدمي

  :بر آن بود کهو  ید بهیتي نظر ديگري داشتشه

توانید اين وضعیت مياين کار را در مورد خودتان انجام دهید و فرضاً همییه نان و پنیر و سبزي بخوريد امّا نتوانید ميشما » 

يتان تحمیل بكنید، شما اگر بايد چنین بكنید چون در مبارزه هستید ولي آنها بايد خودشان به اين امر معتقد هارا به زن و بچه

 (61،   همان« اشند.باشند نه اينكه مجبور به اين انتخاب ب

 گويد: ميرفتارهاي پدرش در تولید باور و ايجاد کنترل دروني در وي چنین فرزند او نیز از نمونه 

شديم، ميي زننده مواجه هابعضًا با صحنهمي و اماکن عمو هاخوانديم و در پاركميرفتیم و در مدارس مختلط درس آلمان وقتي به »

ديديم، ولي نوعي کنترل دروني در ما بوجود آمده بود که از اينكه کار زشتي را انجام ميوضع میابهي داشت  تلويزيون آلمان را نیز که

 (31 همان، « کرديمميکییديم و حیا ميبدهیم يا صحنه ي زشتي را تماشا کنیم خجالت 

 هاهدايت جنجالتربيت نسل جوان و  در منشي آزاد -

و  آزاديشش اين بود که اصل تالعمده شهید بهیتي جنجالهاي سیاسي و اجتماعي زيادي را تجربه کرد و در تمامي آنها 

 و به طبع آن حذف، تخطئه و بدنام کردن ديگران را سرلوحة عمل قرار ندهد. منیي را رعايت نمودهآزاد

شد و ميانتقاد به افراد، گروهها و شخصیتها همراه نوي حتي بارها با بسیاري از هم انديیان خويش در شیوه مخالفت و 

توان به بحث اختالفي ايیان با يكي از علماي صاحب نام و دوستان ميدانست.  براي نمونه ميروشهاي آنها را غلط و آسیب زا 

اصلي شهید  ر.يكرددر اين بحث،  ي دکتر شريعتي اشاره نمود.هااش در روش تحلیل و نقد شخصیت يكي از گفتهميصمی

اين است که چرا کنند، اي از طالب ماجراجو که پرونده انحراف دکتر شريعتي را با سماجت دنبال ميدر مقابل عدهبهیتي 

کنید؟ چرا زمینة ميفكر « اتمام حجّت »زنید؟ چرا به ميچرا اين قدر حق به جانب حرف  ؟آهنگ سؤال ندارد اتتانانتقاد

 کنید؟ ميهدايت و تفاهم را فراهم ن

.. .کنید؟!ميدانید که اينقدر به هم پرخاش ميآقايان چگونه معارف فعلي خودتان را براي شناخت حق در تمام جزئیاتش آنقدر بالغ شما »

،   ب( 1831،بهیتي « مدرسه جاي برخورد سالم آراء و افكار است... اين شعار تمام دوران عمر من است. عمر با اين شعار سپري شده است.

19-61) 

کید؟ طو ل بكید! کار مفید طوالني ميي انحرافي را بیان کنیم کافي نیست؟ طول هاچه کسي گفته است اگر ما با بیان روشنگر نقطه»

 (32 همان، بهتر است يا کار پرخطر فوري؟ 

 : جوانان استي ، متین و آگاهانهآزاداين بیانات بیش از پیش نمودار اهمیت شهید بهیتي به امر هدايت 

توانید با اين .. بحث روش تربیتي مدرسه است... شما طالب مدرسه نمي.(نیست،11.. بحث من در اينجا بحث جناب آقاي ....»

که بخواهد يك میت  ايکارها سهیم باشم، مدرسه اي دراي ذرهتوانم در چنین مدرسهقل بنده نمياسلوب بار بیايید! و گرنه الا

متعصب تربیت کند که نتوانند دو کلمه حرف بزنند، چه ارزشي دارد؟ در اين صورت چه خدمتي جا، لجوج، پرحاشگر بيانسان 

 (13-19همان، ..«   .اي؟با اسالم و به حق کرده اند؟ به چه انگیزه

 سخن آخر؛ -

                                                           
 6/4/1811همچنین: روزنامه جمهوري اسالمي،  14
 به ناماز آنجا که در اين مقال هدف اصلي اين مقاله طرح ديدگاه شهید بهیتي است، نه نقد و قضاوتي درباره ديگران، لزومي براي اشاره 11

 ايم، تناسب بییتري دارد. اي که از بزرگاني همچون شهید بهیتي آموختهشود. چه اين امر با منطق آزاد و منصفانهافراد احساس نمي
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رسد هر انسان منصفي با مروري بر احوال و افكار شهید بهیتي با دعوي اين مقاله در اهمیت و ضرورت ميبه نظر 

گردد. لیك، اکنون درپايان اين نوشتار سئوال ديگري منیي در تربیت نسل جوان همسوميآزادو  آزاديتوجه به اصل 

 ،و بر اساس کدامین انديیه و تربیت ،از چه رویتي، خود، و آن اينكه: به نمايدا به خود معطوف تواند ذهن ما رمي

 کیست؟!  اوبخش آزاديمربي   !تربیت يافته است؟ منشآزادو  شياندآزاد

انديیي و آزاداين است که شهید بهیتي دارد و آن و اساسي کوتاه  يپاسخاين پرسش  گرانمايه  برانیم که

 قرآن آموخته است. حق، نیز از کالمگرايي را و حق است آورده بدست گراييحقاش را در پرتو منیيآزاد

.. اسالم دعوتي .کند.تعبدي نمي مي، يعني مسائل جز«16دگما»کنند اسالم دعوت به يك میت ميآن طور که برخي( خیال » 

جهاني است چون حق را بر اين مبناي جهاني قرار داده است.  قرآن  آنجهاني است چون اين پايه آن جهاني است. دعوت 

      «!گويد: بیناسبار ميبیناس،  بلكه( اول ااز کج :گويدبار نميصدر دارد که اصال اولکريم( آنقدر سماحت و سعه

 (81ب ، 1832 بهیتي،

در  -رسندمييكديگر به نظر گاهي در تناقض با که-ع دو روحیهیجمتبا توجه به اين عامل اساسي فهم چرايي 

منیانه و سیال و هنرمندانه قابل آزادروشي با  تعبد و تقید ،همراهي ايمان . وشودممكن ميشخصیت شهید بهیتي 

از روي و در کالس فلسفه، یه قم علمي نوانديش روحاني در حوزه يكکه چگونه ممكن است و اينكه نمايد. فهم مي

بود و زشت تلقي مرسوم ن کارو در زماني که اين  !(تدريس کند -11شهیرآلماني فیلسوف -هگلماني کتاب آلمتن 

موسیقي حتي اگر آن  -حال در شنیدن موسیقي، اما در عین  !(13قدم بزندهاي قم با همسرش در خیابانشد، مي

تا   !(نماز شب بكوشداقامه نماز و در  سراسر عمر در و 19احتیاط نموده -مطهري باشد مربوط به شعر شهادت شهید

كب تصورم چنین چیزي که ايیان مرتاصال در » اي( بگويد: خامنه اهللآيتاش همییگي همراهان نجا که يكي ازآ

د و به کیمي بندبه  حق ،انديیان حقیقي راآزادرسد اينها نیان از آن دارد که . به نظر مي«21گنجدگناه بیود نمي

 : قول خواجه شیراز

 !!مآزادمن از آن روز که در بند توام            حافظ از جور تو حاشا که بگرداند روي                         

 تر باشد. سازندهتر و مهم ،بهیتي روايت نموديمشهید  انديیي آزاد يدرباره آنچههمه از  ،اينشايد و 
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آقا و خانم ! به بچه فرصت اظهارنظر بدهید، بگذاريد حرف  پرت  بزنند. »... 

بگذاريد يك استدالل غلط بكند، يك نتیجه غلط هم بگیرد، و حتي تا آنجا که 

خسارت شكننده هم ندارد، به دنبال اين نتیجه غلط هم برود و خودش يك 

ها خودشان با ا عمال حق تلخي که اين بچه يهاتجربه بدست آورد. تجربه

آورند از يك کتاب نصیحت سعدي و فردوسي و لقمان باالتر اختیار بدست مي

تواند ي حديث امامان و پیامبران باالتر است و حتي مياست ، از يك مجموعه

تر باشد. !( از همه قرآن براي او ارزنده

گويد من کتاب نصیحت و خود قرآن مي

ستم؛ اما براي چه کساني؟ هدايت ه

  براي انسان انتخابگر...!
 


