
ة پژوهش هاي اسالميمجلّ

ات و علوم انسانيدانشكدة ادبي

دانشگاه شهيد باهنر كرمان

1391پاييز و زمستان، ه هشتمسال پنجم، شمار

د امه محمحكومت اسالمي و آزادي سياسي در اسالم از منظر علّ
∗∗∗∗تقي جعفري

حسين معين آباديدكتر 

ماناستاديار گروه علوم سياسي دانشگاه شهيد باهنر كر

چكيده
اسي ي نوع تعامل فرد با نظام سةتبيين حكومت اسالمي و آزادي سياسي در بر دارند

دو نسبت به يكديگر و رسالت حكومت اسالمي در ارتقاي حقوق و تكاليف اين.است

تفاوت حكومت .زندگي معنوي و مادي اعضاي جامعه از اهميت زيادي برخوردار است

نقد .معنويت گرا  و كمال گرا بودن دولت اسالمي است،اسالمي با حكومت هاي سكوالر

. اما تشويش جامعه ممنوع است؛ذيرفته استپدر دولت اسالمي 

همچنين ؛ از اهداف تحقيق استشناسايي نقاط اختالف ميان دولت اسالمي و سكوالر 

؛ نوع نگرش مفسرين اسالمي به كتاب و حديث راهگشاي گذار به جامعه مطلوب است

اي كه بر اساس مباني نظري اسالمي در مكتوبات انديشمندان مسلمان به وفور يافت جامعه 

نظرات و انديشه هاي عالمه محمد تقي با استفاده از تبيين و تحليل به ارايه نقطه.مي شود

 كه از آزادي سياسي و ينتايج به دست آمده مبين آن است كه الگوي.رداخته شدپجعفري

منحصر به فرد و متفاوت از الگوي غرب سكوالر شود،حكومت اسالمي ارايه مي

به مشاركت سياسي را  مردم ارج مي نهد وراحقوق شهروندان حكومت اسالمي،.است

 مشروط به مشوش ،آزادي بيان.ذيرفته نيستپاكراه و اجباري هيچ نوع .ترغيب مي كند

به وسيله نخبگان و سنديده نيست و بايد پهر اظهار عقيده و نشر آن .نكردن جامعه است
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جامعه مشكالتي برخي افراد زيرا به علت فقدان آگاهي ؛صاحب نظران مورد تاييد قرارگيرد

.   به وجود مي آيد و باعث تزلزل در مباني اعتقادي و فكري مردم مي گردد

واژگان كليدي
،آزدي قلم و آزادي اجتماعات،آزادي سياسي شامل آزادي بيان،حكومت اسالمي

.غرب،جامعه گرايي،فردگرايي،والريسمسك،ياسيمشاركت س

1-مهمقد
ر يدولت هاي غير اسالمي و غ   مباني ارزشي و نظام حقوقي حاكم بر دولت اسالمي با

و  و جايگاه فرد و تشكالت مدني حكومتنوع نگرش به سياست،.ديني متفاوت است

سكوالريسم .فاوت استاجتماعي و هدف از مشاركت سياسي در اين نظام ها با يكديگر مت

عكس حاكم بر جهان اجتماعي و حوزه سياست در غرب و عرفي سازي امور انساني،

انديشمندان اسالمي با بهره گيري از .ت به غرب باعث شده استبالعمل هاي متفاوتي را نس

به بومي سازي برخي مفاهيم مدرن و يا به باز )ع(يامبر و سيره معصومپكتاب و سنت 

را مختص به خود داع و نوآوري آنبارداخته اند كه جهان غرب،پش هايي انديشي ارز

مشاركت در امور سياسي و مدني و حق تعيين سرنوشت و ،آزادي هاي انساني.مي داند

چگونگي مشاركت افراد در حوزه عمومي از جمله اموري است كه در چارچوب 

.شده استدمكراسي مطرح 

ر دمكراسي و آزادي هاي فردي  مي داند كه ريشه را رو خود را ميراث داغرب از آن

 نسبت به ،انديشمندان ايراني. در يونان و نشو و نماي آنرا در قرن هفدهم ميالدي مي جويد

انحصار چنين مفاهيمي به غرب با مراجعه به ميراث اسالمي،كتاب الهي و سنت و حديث 

از جمله تفسير نويسان معتبر در حوزه  جعفريامهعلّ.ردازندپبه ارايه مفاهيم نو و جديد مي 

انديشه اسالمي در ايران معاصر است كه چارچوب حكومت اسالمي و حقوق حاكم بر فرد 

.و دولت اسالمي را تبيين مي كند

،حضرت امام »رتوي از قرآنپ«،آيت اهللا طالقاني در»تفسير الميزان«عالمه طباطبايي در 

ماعي نويساني چون مهدي بازرگان در آثار و اجت» صحيفه نور«و » حكومت اسالمي«در

  به مفصل بندي چارچوب »اسالم شناسي«تفسيري خود از قرآن كريم و علي شريعتي در 
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 يكي از اركان توسعه ، آزادي سياسي.حكومت اسالمي و آزادي هاي فردي پرداخته اند

ميان رابطه نوع ،يا مردم ساالريتوسعه سياسي در چارچوب دموكراسي .سياسي است

،آزادي سياسي.امعه و حقوق و تكاليف افراد در حوزه سياست را تبيين مي كنددولت و ج

حق سخنراني و نشر انديشه،.قلم و اجتماعاتاز آزادي بيان،است  مجموعه اي عموماً

 مدني ي نهادهاوجود آزادي هاي رسانه اي و مطبوعاتي و كتاب و همچنين شكل دهي به 

ف به دست گرفتن قدرت سياسي از جمله آزادي هاي سياسي است حزاب سياسي با هدو ا

تحقيقات كيفي است كه با پژوهش حاضر از نوع . كه مورد وثوق انديشمندان سياسي است

استفاده از روش كتابخانه اي و اسنادي به جمع آوري داده ها پرداخته و با تبيين و تحليل 

تحقيق از نوع پژوهش . مي پردازدفري امه محمد تقي جع نگرش علّداده ها به شناسايي

از نوع پژوهش هاي نظري است  و با توجه به پيامدهاي آزمون فرضيه،استبييني هاي ت

به امه سياسي از منظر علّآزادياهي درارتباط با حكومت اسالمي وكه به دنبال افزايش آگ

.معاصر استو انديشمند صاحب نظر اسالمي در دوره  نهج البالغه خبرهعنوان مفسر 

شناسايي نگرش انديشمندان اسالمي در مورد حكومت اسالمي و آزادي هاي سياسي از 

شناخت مشابهات و اختالفات ميان آزادي سياسي در جامعه .ديگر اهداف پژوهش است

. تطبيقي، مورد بررسي قرار مي گيرد  اي وغربي به صورت مقايسهو اسالمي 

نديشها-2
او در زمينه . ي يكي از مفسران متون ديني ايران معاصر استامه محمد تقي جعفرعلّ

،امه با توجه به خاستگاه عقيدتي اشعلّ. مسايل اجتماعي و فلسفي داراي آراء زيادي است

. استكرده مصروف شناساندن واقعيات اسالم و مبارزه با تفكرات مادي خود را هم و غم 

 بلكه به ؛ اجتماعي در نظر او نگشتهباعث بي رنگ شدن مسائل، توجه او به معنويات

 بهره گيري از متون مقدس اسالمي و  بادهكرمعضالت اجتماعي نيز پرداخته است و سعي 

.به ارائه راه حل بپردازد) صلي اهللا عليه و آله(و رسول اكرم ) ع(سنت ائمه 

 بعد عالمه همچون تمامي انديشمندان اسالمي معتقد به دو جهان است و انسان را داراي

او . داند و از افراط جوامع فعلي و غوطه ور شدن در ماديات شكوه دارد ميمادي و معنوي

معتقد است انسان داراي دو بعد جسماني و روحاني است و اسالم به عنوان دين جامع به اين 
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جنبه به طور كامل پرداخته است و هيچ مساله اساسي در مورد انسان را مسكوت دو 

.نگذاشته است

 معتقد است قانون الهي جهت رشد و كمال انسان نازل شده است و اين قانون به دنبال او

در آدمي است و اين حيات معقول دست يافتني نيست مگر اين كه به » حيات معقول«ايجاد 

 پرهيز طهر دو جنبه مادي و معنوي انسان به طور واقعي پرداخته شود و از افراط و تفري

موجب عدم ها داند و اين برابري انسان ميرا اعضاي يك پيكرها ان  تمامي انس،اسالم.شود

شود و اسالم بيشتر از تمامي اديان و مكاتب جديد و قديم به مينتفاخر مردم بر يكديگر

).74:1370جعفري(اين مساله پافشاري نموده است

ير خرا آنالكجان ذات انسان كه برخي چون هابس آن را شر و يا در مورد عالمه 

 معتقد ،اسالم. داند و نه ذاتاً داراي خير مي معتقد است اسالم انسان را نه ذاتاً شرور،داندمي

).146:1358جعفري(به حد وسط است يعني افراط و تفريط در مورد انسان را قبول ندارد

 كه به دو جنبه مادي و معنوي انسان بپردازد و در جهت تقويت آن استحكومتي اسالمي

ايد و به انسان به عنوان اشرف مخلوقات بنگرد و همچون سياست ماكياولي حاكم تالش نم

 و اين سياست ).235:1360جعفري(نكند) شئ (»چيز«را تبديل به » كس«بر جهان 

 كه اگر در است و حكومت اسالمي داراي ويژگي هايياستماكياوليستي مخالف اسالم 

.واهد شد باعث سعادت و كمال آدمي خ؛جامعه اعمال شود

شود، عبادت  مي را كه باعث نجات مردم از هرج و مرج و سلطه مستبدينيقدرتامه علّ

 زيرا ؛داند و معتقد است يك جامعه بايد بدون ظلم پا بگيرد ميدانسته و آن را عين عدالت

تواند قانون را خدشه دار كرده و هرج و مرج  ميظلم عامل سقوط جوامع است و اين ظلم

.مايدنمي ايجاد 

داند كه در آن هرج و مرج و ظلم وجود نداشته  مياو حكومت اسالمي را حكومتي

 در ، زيرا تا زماني كه مردم از نظر سياسي رشد نكنند؛باشد و به ارشاد و تربيت مردم بپردازد

جعفري(استبداد مستبدين باقي خواهند ماند و حقوق مردم زير پا گذاشته خواهد شد

حقق بخشيدن به آرمان اعالء و بسيار قديمي برخورداري از آزادي در براي ت).303:1357

انتخاب سرنوشت زندگي اجتماعي از اصل ثابت تعليم و تربيت و انواع ارشاد براي پيشبرد 

اي ا هيچ جامعهرشد سياسي و درك حقوق و عدالت اجتماعي مردم بايد استفاده شود و الّ
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 خود را تكامل ببخشد تواند فهم سياسي نمي تربيتبه خودي خود و بدون ارشاد و تعليم و

هاي و از همين جهت است كه پس از آن همه دستورات اكيد اديان آسماني و توصيه

: همان (بر نبسته اندرخت حكماء و صاحبنظران علوم انساني، استبدادها از جوامع انساني 

جتماع را بر فرد ارجح دانسته  معتقد است اسالم ا،او در زمينه اصالت فرد و اجتماع).303

زيرا اسالم زندگاني دسته . گواه بر اين ترجيح استباره و آيات قرآن كريم نيز در اين 

 مورد نظر اجتماع. گيرد مي فرد در مقام دوم قراربارهداند و در اين  ميجمعي را ضروري

 توجه اسالم مورد،رنه جوامع ماديگ و،، اجتماعي است كه رو به سوي كمال داردعالمه 

. نشان از ضرورت حكومت در اسالم دارد،باشند و توجه اسالم به اجتماعنمي

را ارج  در سياست اوحكومت اسالمي به حقوق فردي توجه خاصي كرده و دخالت 

.ده استكر در زندگي سياسي فراهم افرادو حوزه هايي را جهت مشاركت مي نهد 

مختلفي چون آزادي هاي قد است كه اسالم آزادي در زمينه آزادي در اسالم معتعالمه

عقيده، آزادي انديشه، آزادي بيان و تبليغ، آزادي رفتار و آزادي از هر گونه بردگي را به 

يك قيد مسئوالنه ،هاولي در مقابل تمامي اين؛ )405:1370جعفري(انسان اعطا نموده است

يعني در اسالم اگر ؛ م نشودقرار داده كه همچون كشورهاي غربي بي بند و باري حاك

ي است كه در  ا مسئوالنه است و از نظر محمد تقي جعفري آزادي،آزادي وجود دارد

 آزادي ديگران نباشد و باعث كمال شخصيت انسان خدمت هوي و هوس نبوده و مزاحم

ت حقيقي همانا خدمت حري).262:1375جعفري(شود و در جهت حيات معقول به كار رود

،ي آدمي است و هر نوع آزادي كه در خدمت خود طبيعي انسان قرار گيردبه خود اله

.شود و آزادي حقيقي نخواهد بود ميباعث بي بند و باري

بايد جهت رشد و كمال انسان به كار گرفته شود و اگر در ها از نظر او تمامي آزادي

استديت خداوند عبو،ت نهايت حري.شود مي باعث سقوط جامعه،خدمت نفسانيات باشد

است كه باعث تشويش اذهان عمومي نشود و مغتنم و در زمينه سياست، ازادي هايي 

. در راستاي سعادت جامعه باشدبايدمختلف چون بيان هاي آزادي

داند و معتقد ميبه قيودي امه طباطبايي آزادي بيان را محدود همچون علّامه جعفريعلّ

؛سينا نيستند كه از تهاجم نظريات پوچ در امان باشنداست كه تمامي مردم هگل يا بوعلي 

وجود داشته باشند تا نظريات را قبل از انتشار بررسي نمايند تا اي پس الزم است گروه خبره
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 او همچون ديگر مفسرين متون ).340:1375جعفري(باعث تشويش اذهان عمومي نشود

 معتقد است كه بسياري از آيات قرآن داند و مي آزادي انديشه را از اركان دين اسالم،ديني

اما ؛ )417:1370جعفري( تفكر و تعقل در مباني ديني و اجتماعي را فرمان داده است،كريم

 و شود مي محدودتا حدي آزادي بيان ، بر همين اساس. تفكرات زيانبار استتمامينشر 

 كه گرددي مي  بي بند و بار افرادآراءمطرح شدن اين محدوديت باعث جلوگيري از 

بررسي ورا نظرات اي گروه خبره بايد به همين علت؛ توجهي به حفظ حريم جامعه ندارند

.دنند و مهر پذيرش بر آن نهنتاييد ك

 آراء اسالم در باب مسائل اجتماعي و سياسي معتقد است مسلمانان با تاكيد برعالمه 

 كه شهروندان نظرات خود را استاي بايد در سياست دخالت كنند و شورا به عنوان قاعده

. توانند همچون صدر اسالم در سياست دخيل باشند ميكنند و ميدر باب مسائل روز عنوان

 ايشان بايد از افراد صالح و با تقوا مي گويد شركت كننده در شورا  در رابطه با اعضاءاو

همچون عالمه . توان تمام مردم را در شورا پذيرفت و بر اساس راي عمل كرد نميباشند و

پذيرد و اعضاء شورا را اهل نمي،حاكم استبر انديشه شورا كه طباطبايي قاعده اكثريت را 

نداشته و حكومت را  يعني تمام مردم صالحيت شركت در شورا ،داند ميحل و عقد

رخالف ب.اسالمي بايد افرادي را در شورا بپذيرد كه داراي فهم سياسي و تقواي ديني باشند

 مسائل جاري اسالمي و جايي كه در مورد آيت اهللا طالقاني مالك اكثريت را ،اين دو

: عالمه جعفري معتقد استاما ؛ پذيرد مي،وجود نداشته باشداسالمي حكم صريح 

 همه افراد جامعه . موجب ترجيح شود،اسالمي ممكن استهاي اكثريتي كه در مشورت

؛ نيست،دهد مي بن ابي طالب تشكيلكه يك فردش را ابن ملجم و فرد ديگرش را علي

بلكه انسان هايي هشيار و رشد يافته و با تقوا هستند كه نيروي واقع بيني خود را فداي تلقين

.كنندنمي

آنان جهت فراگرفتن اصول و وظايف انساني و تصفيه نفس توانسته اند، مصونيتي در 

).183:1353جعفري(دست بياورنده مقابل نيروهاي واگير تلقينات ناخودآگاه ب

 در سرنوشت خود انسان را محقّ،حال با توجه به احوال زمانه كه اعالميه حقوق بشر

 چگونه با نظريه راي اكثريت، كه همانا از ، بايد ديد كه عالمه محمدتقي جعفري،داندمي

اركان حكومت دموكراسي است و تمام مردم آگاه و ناآگاه را در زمينه سياست محق در 
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پذيرد و يا معتقد به راه دومي است؟ به اين مبحث در  ميداند، آيا آن را ميگيريتصميم 

.قسمت آزادي سياسي خواهيم پرداخت

حكومت اسالمي-3

.پردازد ميعالمه بر اساس قرآن، حديث و سنت به ارائه چارچوب حكومت اسالمي

به جنبه ها ي اين نظامسياسي حاكم بر جهان معتقد است كه تمامهاي او با انتقاد از نظام

و در  دو بعدي بودن انسان توجهي نداردمادي و طبيعي انسان پرداخته اند و هيچ نظامي به

گرايان و نظام سياسي غرب كه همانا داعيه عكس العمل نسبت به حاكميت نظرات مادي

پردازد و چنان آن را  مي به تبيين حكومت اسالمي،حكومت مردم و دموكراسي را دارد

او خداوند را حاكم انسان.مادي مبرا باشدهاي كند كه از تمامي عيوب نظام ميرسيمت

داند و به الهي بودن منصب سياست معتقد است و كسي را كه شايسته جانشيني پيامبر مي

 به همين جهت ؛الهي باشداي داند كه همچون او داراي قيافه مي)صلي اهللا عليه و آله(اكرم 

شبيه به خود پيامبر اي جانشين واقعي پيامبر اسالم، بايستي داراي قيافهاست كه خليفه و 

).322:1348جعفري(باشد

عالمه به نظام واليتي ايمان داشته و حاكميت سياسي را حق ولي فقيه جامع الشرايط

 پاسخ به چرايي زندگي اين دنيايي و جهان ،داند و معتقد است كه در چنين نظاميمي

فعلي تنها به هاي  زيرا در تمدن؛شود و اين ويژگي حكومت الهي استي مآخرت مشخص

.شود نميماديات پرداخته شده است و توجهي به معنويات و غايت زندگي مادي

 هيچ نوع افراط و تفريطي در ماديات و معنويات وجود ندارد و به ،در حكومت اسالمي

.شود ميهر دو جنبه مادي و معنوي انسان پرداخته

» حيات معقول«است كه رساندن انسان به كمالامه، از نظر علّدف نظام سياسي اسالم ه

يعني به دو بعدي بودن آدمي ،  حيات معقول.غايت حكومت اسالمي استمي نامد كه 

باشد كه تمامي استعدادهاي مادي و معنوي انسان اي توجه شود و اين توجه بايد به گونه

.شكوفا گردد

اصول سياست هدفدار را ساخته فكري  ايمان دارد و ،هدفداربه سياست او 

 معتقد است تالش و هدفگيري ايشان فقط تنظيم وداند اي نميسياستمداران حرفه

 طبيعي و حيواني جامعه است و سياست هدفدار اسالمي از طرف لو امياها ضرورت
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بايد در ها انسان.مايدتواند چنين غايتي را مشخص ن نميخداوند تبيين شده است و انسان

 زيرا اصول اين حوزه ؛ ولي در قوانين الهي نبايد دخالت كنند؛سياست مشاركت كنند

. استتوسط خداوند مشخص شده است و عامل تكامل جامعه و انسان

مستبدين به كه داند و معتقد است  مياز نظر اسالم خدمت به جامعهرا  سياست امه   علّ

 از مشخصات بارز ،باشند و خدمت جامعه به ايشان ميد بر جامعهدنبال اعمال حاكميت خو

و است  بدون اعتقاد به اهللا غير ممكن،سير در كمال و رشد. توتاليتر استهاي حكومت

و احساس تعهد براي » اهللا«آزادي شكوفا در مسير خير و كمال بدون پذيرش موجود برين 

 دارد، امكان پذير وصول به خير و كمال كه قطعاً ريشه فوق طبيعي

).260:1360جعفري(نيست

 غايت نظام انسان و كمال استها  مميزه نظام اسالمي از ديگر نظام،حاكميت الهي

، ماديگرايي و دوري از خداپرستي.است الزمه اين تكامل ، اعتقاد به خداوند.استاسالمي

دانسته و فرهنگ حاكم او سياست حاكم بر جهان فعلي را غير الهي . دباش ميعامل سقوط

اين سياست تلقيهاي و فريب و تبهكاري را از ويژگيداند ميبر آن را ماكياوليستي

).194:1358جعفري(نمايدمي

ي كه  مهم نتيجه،داند ميجعفري سياست را منصب الهيعالمه با توجه به اين كه 

هيچ گاه عامل سوء  تكيه بر اين اصل است كه حاكميت در نظام اسالمي ؛شود ميعايد

 زيرا ؛آمدوجود نخواهده استفاده برخي بر برخي ديگر نخواهد شد و هيچ نوع عوام فريبي ب

كند و  مي و در راه رسيدن به مطلوب طي طريق بوده كمال انسانسياست در اسالم غايت 

توان با توسل به اصول  مي،اگر كسي مدعي حكومت اسالمي باشد و به جور و ستم بپردازد

 زيرا چنين حكومتي ؛اسالمي در مقابل او ايستاد و از حيثيت عموم و اسالم دفاع نمود

.ه كردزاسالمي نيست و بايد با آن مبار

 اسالم تشكيل حكومت وايجاد عدالت را از وظايف عمده خود كهامه معتقد استعلّ

 از هرج و مرج اسالم . داردي تشكيل نظام سياسي و حكومتةداند و ديني است كه داعيمي

كند و آن را موجب  مي ستايش،گريزان است و قدرتي را كه در راه حفظ نظم به كار رود

 قدرتي كه براي نجات مردم از هرج و مرج به ،از نظر جعفري.داند ميتعالي جامعه بشري

،نتيجه.داند مي»يك نعمت بزرگ الهي«شود و اين قدرت را  مي عبادت محسوب،رودكار
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هاي  اهداف و خواستهبراي دست يابي به دين اسالم بايد حكومت تشكيل دهد و ،اين كه

 موفق به نيل به اهداف نخواهد شد و تمامي ، در غير اين صورت؛ شوددولت مجهز به ،خود

.ماند و هيچ گاه به منصه ظهور نخواهد رسيد ميايده هايش در مرحله نظر باقي

اسالم به . استزيرا ظلم عامل نابودي جامعه؛حكومت اسالمي با ظلم مخالف است

تعدي نشود و مسلمين با عدالت در كنار كسي حكومتي معتقد است كه در آن به حقوق 

:گويد ميعالمه جعفري در اين زمينه. هم زندگي كنند

 اين مساله صريحا بيان شده است كه جامعه ستمكار در ،در آيات فراواني از قرآن مجيد

 اين مساله روشن تر از آن است كه احتياج به تفصيل بيشتري داشته …ت معرض نابودي اس

 مبارزه با قانون است كه جزيي ،در هر شكلي كه بوده باشد» ظلم« زيرا به طور كامل ؛باشد

ها تعدي دو فرد به يكديگر، به همان اندازه موجوديت آن. از عوامل بقايي يك جامعه است

).45:1361،جعفري(بعضي از طبقات اجتماع بر بعضي ديگري اندازد كه تعد ميرا به خطر

سالم معتقد به اصالت اجتماع است و اختالل در در ارتباط با اولويت فرد و جامعه ،ا

.داند ميوضعيت اجتماع را با اهميت تر از كشته شدن چند نفر

و از  حاكميت سياسي يك منصب الهي است ،جعفريامه علّبا توجه به اين كه از نظر 

شود و بعد از غروب نبوت اين جايگاه را واجدين شرايط كه  ميطرف خداوند مشخص

پردازد و  ميكند و به حاكميت در راستاي اهداف الهي ميهمانا ولي فقيه است، اشغال

 توجه به نقش مردم در اين نظام سياسي حائز اهميت ؛كند ميمردم را به سوي تعالي هدايت

كنند و در راستاي چه قوانيني محق در  مير سياست مشاركتكه چگونه دو اين است 

سياسي هاي  مردم به عنوان نيروي عمده نظاموباشند  مياعمال نظر و موثر بر اهداف نظام

در دنياي فعلي داراي اهميت اند و اهتمام اسالم به مسلمين از ابتداي طلوع اسالم مورد 

.توجه خاصي بوده است

تخاب رهبري كه در جوامع فعلي حاكم است، معتقد به بيعتعالمه در مورد روش ان

بندند كه رهبر، ايشان را به تعالي مادي و  ميباشد كه بر اساس آن مردم با رهبر پيمانمي

داند  مي او قاعده اكثريت كه مالك عمل در دنياي فعلي است را عوام فريبي.معنوي برساند

م به دنبال مدير شايسته اند تا رفاه مادي را ايجاد سياسي فعلي مردهاي و معتقد است در نظام

.شود مي ولي در اسالم و بيعت اسالمي به هر دو جنبه مادي و معنوي توجه؛نمايد
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هيچ كه مي داندپيرو را داند و اكثريت  نميعالمه دخالت عوام در سياست را جايز

 زيرا مردم ؛صل بر خطاستتاملي در رفتارشان وجود ندارد و قاعده اكثريت غرب هم از ا

اندتوانايي تشخيص ندارند و در قاعده اسالمي شورا نيز افرادي داراي صالحيت مشورت

 و توانايي اعمال نظر در نندكه به تمامي قوانين اسالمي عمل نمايند و تقواي الهي را پيشه ك

باب حقيقت را داشته باشند و از سوي ديگر خودشان نيز به حقيقت رسيده 

).183:1353جعفري(دباشن

 مشورت با اقليت خداترس و توانا در جامعه اسالمي اعمال،با توجه به اين نظر

 ولي ؛داند نميشود و جعفري همچون غرب مشاركت مردم را اصل اساسي نظام اسالميمي

 اما ؛گويد ميجاي جاي گفتارش از نقش مردم و مشاركت ايشان در مسائل جاري سخن

داند، جواز ورود به حيطه كمال كه  نمياراي آگاهي و توانايي تشخيصچون ايشان را د

نمايد و در عكس  ميدهد و مردم را پيرو تلقي نميهمانا از طرف خداوند مشخص شده را

گويد كه  ميشورد و آن را غير واقعي دانسته و ميالعمل نسبت به دموكراسي نيز بر آن

 زيرا ايشان كانت، هگل يا ؛شوند ميروتمندان بسيجو ثها مردم جهت منافع دارندگان رسانه

بي شك حاكميت .ابن سينا نيستند كه به طور آگاهانه مشاركت نمايند و فقط پيرواند و بس

رسانه بر ملل معتقد به دمكراسي باعث شده آنان رفتارهايشان را بر اساس رسانه تنظيم 

يقت توسط آن قو ايجاد و ساختن حديدن روزانه هفت ساعت برنامه هاي تلويزيوني  .نمايند

نان را در راستاي منافع آاستفالل فكري را از شهروندان نظام هاي داراي دمكراسي گرفته و 

 جعفري عالمهي، بيعت مردم و رهبري در نظام سياسي اسالمبارةدر.خود تشويق مي كند

ان الذين انما «ره به آيه داند و با اشا نمياعتقاد به زور ندارد و اكراه و اجبار را در آن جايز

:گويد مي،نمايند مي در حقيقت با خدا بيعت،كنند ميآنان كه با تو بيعت» يبايعون اهللا

در واقع . بندد مياين پيمان مقدس پيماني است كه آدمي با شخصيت بلندگراي خود

خواهد براي تكاپو در گذرگاه با منبع كمال و محرك اصلي آن پيمان  ميتعهد كننده

در حد اعالي آزادي و اختياري كه تاريخ ) عليه السالم( بيعت با اميرالمومنين علي …ببندد

حتي يك روايت ضعيف . دهد صورت گرفته است نميجز درباره بيعت با خود پيامبر نشان

هم وجود ندارد كه اثبات كند اميرالمومنين فرد يا گروهي را به بيعت خويش مجبور كرده 

 بود كه آن حضرت بعضي از اشخاص معلوم الحال را كه از بيعت با او  به همين جهت؛باشد
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تخلف كرده بودند كمترين تعقيب ننموده، حتي اندك آسيبي به حقوق فردي و اجتماعي 

).25:1358جعفري(ها وارد نياوردآن

شود كه عالمه محمدتقي جعفري حق عدم پذيرش رهبر سياسي را  ميچنين برداشت

نند از  اما مردم مكلفند كه رهبر حقاني را اطاعت نمايند و اگر چنين نك؛دهد ميبه مردم

نه،نگرد ميامه به مشاركت سياسي مردم به ديده يك حقعلّ.تكليف خود تخطي نموده اند

د از اين نتوان ميان شهروند،اساسهمين  بر .دن مجبور به دخالت باشانتكليف كه شهروند

سياست و دخالت مردم در مورددر  او به نظر . دنپوشي نمايد و يا از آن چشم نحق بهره ببر

.دهستنآن، دو حوزه مختلف وجود دارد و اين دو حيطه قابل تفكيك از يكديگر

، كمال جويي نظام سياسي اسالم است كه جوهر اساسي سياست را  و اوليهحوزه مهم

نين اين حوزه از طرف گيرد كه قوا ميدهد و هدايت مردم را به عهده ميدر اسالم تشكيل

خداست و در قرآن و اصول سياسي حكومت اسالمي پيامبر و سيره او به آن پرداخته است 

به عبارت ؛و حوزه دوم حوزه عمومي است كه دخالت مردم در اين حوزه بالاشكال است

 زيرا ايشان توانايي تميز حق از باطل ؛دخالت مردم در حوزه تكاملي غير ممكن استديگر 

مسايل عمومي است و بدون تغيير قوانين الهي مربوط به اما در حوزه عمومي كه ؛ دارندرا ن

توانند در خط مشي تكامل جامعه اسالمي دخل  نمي هيچ گاه اما؛مردم مي توانند وارد شوند

و تصرف نمايند و تنها مجاز به مشاركت در حوزه عمومي اند كه اين حوزه مربوط به 

ت و مشورتي كه در اسالم سفارش شده است نيز در حوزه مسائل روزمره سياست اس

 آن را به راي عموم،گيرد و پس از شور و رايزني در مور مسائل ميعمومي قرار

.گذارندمي

پذيرد و با ديده شك  نميامه نقشي را كه دموكراسي غربي براي مردم قائل است،علّ

ردم داراي توانايي جهت اعمال نظر كند و حتي معتقد است كه م ميو ترديد به آن نگاه

توان نظراتي را به ايشان تحميل نمود و بدون  ميوسيله تلقينه زيرا ب؛ باشند نميواقعي خود

آگاهي از كم و كيف آن، اين نظرات را نظر خود تلقي كرده و به نفع گروه و يا اقليتي 

 به معناي غربي آن شوند و به همين دليل است كه با حكومت مردم مينخبه وارد سياست

.داند ميمخالف است و آن را عوام فريبي
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آزادي سياسي در اسالم-4
 حفظ حقوق فردي و اعمال نظر دربارةامه در عكس العمل نسبت به داعيه غرب علّ

پردازد و حقوق مسلمين را از مبادي اسالمي  ميافراد در سياست، به حقوق مندرج در اسالم

.نمايد مياستخراج

ر زمينه بيعت كه قرارداد بين حاكم و شهروندان در مورد پذيرش حاكم سياسي او د

 به بيان و قلم و اجتماعات،است  و شورا كه نشان از اعمال نظر عقال در سياست دارد

كند كه نمونه تاريخي در اسالم داشته باشد و يا  مي طوري اين اصول را تبيينوپردازدمي

.م و اقوال متواتر اسالمي نباشدمخالف نص صريح دين مقدس اسال

:گويد مي در تعريف آزادياو

آزادي آن وضع رواني است كه بيان كننده قدرت انتخاب يكي از راه هايي است كه 

 در حقيقت آزادي يك پديده مثبت است ؛در پيش پاي شخص آزاد گسترده شده است

 پيشكه حق انتخاب و قدرت برگزيدن راهي را دارد كه شخص آزاد، در

كند كه در  مي اين توانايي را جايي مثبت ارزيابي،امهعلّ). 223:1358جعفري(گيردمي

كه در خدمت شهوات باشد  را خدمت كمال انسان باشد و آزاديي

داند و معتقد است كه جهت رشد و كمال  مي و آن را مذموم)188:1357جعفري(پذيردنمي

 كماالت باشد و به عنوان ابزاري جهت  آزادي بايد در خدمت،و رسيدن به حيات معقول

 رسيدن به كمال را بدون او. رسيدن به الهوت و گذر از ماديات مورد استفاده قرار گيرد

آدمي هيچ گاه ، زيرا در صورت بردگي و تحميل غير بر انسان؛داند مي غير ممكن،آزادي

.اندمتوانايي اعمال اختياري را نخواهد داشت و هميشه زبون باقي خواهد 

ي را  اپذيرد و هميشه آزادي نمي،در خدمت خود طبيعي باشدكه را  ايآزاديامه علّ

داند كه در خدمت كمال باشد و از دلبستگي به عاليق مادي چشم پوشي نمايد و  مييمتعال

او به آزادي بي قيد و بند نيز معترض است و معتقد . از شهوات زميني انسان را رها سازد

 خودش ، هر عملي را انجام داد، مسئوالنه است و هر كس،آزادي،سالم در اكه است 

 هيچ نوع آزادي بي قيد و شرط را در هيچ ، مكاتب ماديبرخالف مسئول است و اسالم 

.پذيرد و با آن مخالف استاي نميزمنيه
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اد دانند و با نظر به همه ابع ميبرخالف كساني كه آزادي را به طور مطلق از اصول ثابته«

د به حتما بايد مقي) آزادي(ها با يكديگر اين پديده شخصيت انساني و انواع ارتباطات انسان

 بلكه از يك ؛ نه تنها قابل تحقق نيست، زيرا آزادي به مفهوم مطلق؛قيد مسئوالنه باشد

 زيرا اگر آزادي مربوط به هوا و هوس و ؛باشد مي خود موجب از بين رفتن خود هم،جهت

آزادي شخصيت را كه آزادي معقول و ارزشي است از بين هم،اشباع غرايز حيواني باشد

).262:1375جعفري(باشد ميرود و هم مزاحم آزادي ديگر افراد جامعهمي

 و فقط يست نمسئوالنه و  نامحدود است آزادي، در نظام غربمي گويداو مدعي 

ي آزاد، ولي در اسالم؛گردد كه مزاحم آزادي ديگران باشد ميلوي آن سدهنگامي ج

جهت ارتقاء اي خواهد در خدمت حيات معقول باشد و وسيله مي زيرا؛مسئوالنه است

).276:1370(بشر

 است اسالم هيچ گاه آزادي عتقدداند و م مي آزادي را ابزاري جهت ارتقاء انسان،امهعلّ

 هدف اسالم ،او. در حالي كه در كشورهاي غربي به عنوان هدف است؛را هدف قرار نداده

جهت رسيدن به اي  همچون تمامي ابزارهاي ديگر وسيله،داند و آزادي ميرا حيات معقول

آزادي هايي چون عقيده، انديشه، بيان، تبليغ و رفتار و آزادي از ، در اسالم.آن است

بايد در خدمت بعد دوم انسان كه همانا سير به ا ه اما تمامي اين؛هرگونه بردگي وجود دارد

را كه بتواند انسان را از اي  معنوي است و هر وسيله،امهعلّديد.دري قرار گ،معنويات است

 بر ؛انددميباعث كمال آدمي را داند و اينها  مي مشروع،ماديات رها كند و به كمال برساند

 مخالف است و معتقد به ،نمايند ميرا سلب با كساني كه آزادي افراد ،همين اساس نيز

 خودش را به كمال برساند و از ماديات رها شود و در ، آنةواسطه آزادي انسان است تا ب

.بند زندگي اين جهاني نماند

به اصول ثابته اسالمي و قوانين حاكم اي  كه خدشهاستحترممتا زماني ها حقوق انسان

.ا باشد كه از تزوير و دورويي مبرّاست تاييدموردبر آن نزند و سياستي 

 تعليم حاصل :گويد مياو.  تعليم و تربيت استمستلزم،از آزاديها بهره بردن انسان

303جعفري(توانند از يوغ استبداد رها شوندها مي انسان، آنةبه واسط، و تنهااست رشد

را الزم موزش عمومي تعليم و آعوام،  بالندگي سياسي و اجتماعي دربارةاو ). 1357:

.است در سياست و اجتماع ، عامل موثر در مشاركت عقاليي عوام، تعليم.داندمي
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پذيرفته شده غربي كه بعد از انقالب فرانسه تمامي هاي عالمه جعفري در برابر آزادي

. ستااز متون قرآن و رويه اسالمي ي بوميها به دنبال ارائه آزاديجهان را در نورديد،

 تمدن غربي و از ة آزادي بيان، قلم و اجتماعات كه به عنوان اصول پذيرفته شددربارة

ها در سنت اسالمي اقدام به توضيح آن؛شود مياساسي آزادي سياسي محسوبهاي پايه

او به .ه اصول اسالمي را زير پا نگذارندكند ك مينمايد و طوري آن را تدوينمي

،داند كه هر كس نمي آن را نامحدود،است و همچون غربد آزادي بيان معتقمحدوديت 

. به جامعه منتقل نمايد، به ذهنش آمد راهر چه

 ولي افرادي كه ؛داند كه به حقيقت رسيده باشند مياو آزادي بيان را مخصوص كساني

توانند  نمي،آيد ميوجوده به حقيقت نرسيده اند و تناقضاتي در ذهنشان نسبت به مسائل ب

جربي راتدر علوم او آزادي بيان .  را اعالم نمايند و در جامعه تشويش ايجاد كنندآن

 همچون عالمه طباطبايي و بر ،او. داند نمي ولي در علوم انساني آن را مطلوب؛پذيردمي

به د قمعت، در جهت نشر آراء و نظرات در باب سياست و دين،خالف نظر آيت اهللا طالقاني

گويد بدون پذيرش آراء جديد توسط متخصصان  ميخصصان است وتاييد خبرگان و مت

.توان اين آراء را به صحنه اجتماع گسترش داد نمي،فن

 جواز نشر وآراء را تاييد كند به صورت انحصاري اي گروه برگزيده   در صورتي كه 

ر  تحت يوغ حاكم سياسي قرا،آيد و اگر اين گروه خبره ميپديدانحصار گرايي ،بدهد

 و جامعه را به سمت استبداد گيرد و از بروز آراء مخالف نظام سياسي جلوگيري نمايد

 مالك كمال را مد نظر قرار، چه خواهد شد؟ عالمه در جواب به اين معضل،ندبكشا

 زماني كه چنين هدفي مدنظر ،داند و معتقد است ميدهد و تمام وسائل را در خدمت آنمي

. و نخبگان از بروز نظرات متعالي جلوگيري نخواهند كرد هيچ گاه نظام سياسي،باشد

داند و گريز غرب از ما  مياو آزادي بيان بي قيد و بند را عامل سقوط انسان و معنويات

ل ندارند و با  زيرا مردم توانايي تام؛داند ميضد الهيهاي بعدالطبيعه را ناشي از ارائه انديشه

 انحرافي باشد مردم را ،كنند و اگر آن نظر مييش پيدابه سمت آن گرا،ايانديشهارايه 

).431:1370جعفري(كند ميمنحرف

 وجود افرادي است كه آراء جديد را بررسي كنند و صحت و سقم آن ،پس راه چاره

.را اعالم نمايند و نظرات مثبت را جواز نشر بدهند
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 عالوه بر ، هر كسواست  بيان عامل بر هم خوردن اصول جامعه،آزادي مطلق

 سرنوشت خود، بايد از جامعه نيز حمايت كند و اين به عنوان تكليف نسبت بهمسئوليت 

تواند شيرازه جامعه را بر هم بريزد و آن را به  مي،است و آزادي بي قيد و بند بيان و قلم

.نيستي بكشاند

د و بينميتناقض»حق آزادي مطلق و بيان« و »كرامت و شرف انسانيحق  «ميانامه علّ

.داند ميآزادي مطلق بيان و قلم را عامل هتك حيثيت و شرف انسان

داند كه حيثيت چند صد ميليون مسلمان  مياو مورد زنده اين موضوع را سلمان رشدي

هم از سوي هيچ اي را با دستاويز قرار دادن آزادي مطلق بيان لكه دار نموده و هيچ مواخذه

 سردمدار حفظ شرف و حيثيت غرب خود را در حالي كه ؛تنهاد غربي صورت نگرفته اس

 آزادي قلم و بيان عطا نموده ، و به جهت حفظ همين شرف است كه به انسانداند ميانسان

با آب و تاب زياد ) نه انساني حقيقي(يكي از ادعاهايي را كه تمدن صنعتي : او مي گويد.اند

 آزادي قلم و بيان ،راه انداخته  انساني، بي و شخصيت افرادتيم مراعات حيثوادعاي لزو با 

اخير براي آزادي مطلق قلم و بيان هاي  هنگامي كه نويسندگان تمدن صنعتي دوران…بود 

كه اصطالح ديگرش بي بند و باري ( علتي كه براي اين آزادي مطلق ،ه انداختنداره غوغا ب

ات احترام و حيثيت  لزوم مراع-  موضوع يكم؛ دو موضوع باشد،در نظر داشتند) است

موضوع دوم .ها را ابراز نموده است يا به وسيله قلم آن؛انساني كه مطالبي را بيان كرده

ها آگاهوسيله بيان و قلم از آنه برخوردراي جامعه از حقايق و واقعيات جديد كه ب

مطالب بي » آزادي بيان و قلم«اگر شخص يا اشخاصي با تكيه به عنوان جالب . گرددمي

اس و حتي ضد واقعيت را براي سود مادي يا تحصيل شهرت در ميان جوامع يا به عنوان اس

ها را روي كاغذكند و آن ميبيانها انجام وظيفه كمك به مقاصد سياسي ماكياوليست

را پايمال هوي و ها سازد و حيثيت و شرافت و كرامت و احترام انسان ميآورد و منتشرمي

براي احقاق حق كرامت خود به كدامين مقام بايد ها ن انسان اي،نمايند ميهوس خود

).259:1369جعفري(مراجعه كنند

پذيرد و هر نوع عملي  مي را»حيات معقول« آزادي بيان جهت حقايق مربوط به ،امه   علّ

؛ حتي اگر اين اعمال با سكوت توام باشد؛داند مي مشروع،كه از اين حيات دفاع كندرا 

).165:1358جعفري(داند مي گاهي بلندتر و پرصداتر از فريادزيرا سكوت را
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 حقايق را كتمان كند و به اجتماع آسيب برساند و به شؤون انساني ضرري ،اگر كسي

 آزادي بيان بايد در خدمت كساني باشد ،امهاز نظر علّ. توان او را كيفر داد مي؛وارد نمايد

 زيرا عوام توانايي ؛ق از وظايف ايشان استكه به حقايقي رسيده اند و انتشار اين حقاي

 آزادي بيان در بين متخصصين وجود بنابراين بايد؛تشخيص صحت و سقم آراء را ندارند

 اين نقد را ولي ؛)345:1357جعفري( يكديگر بپردازندداشته باشد تا بتوانند به نقد آراء

 امكان ،د كه با يك رايروبرو خواهد شاي  زيرا با توده؛نبايد به سطح جامعه كشاند

.انحراف دارد

 بايد پرسيد چه چيز را ؛ آزادي بيان نيست،اين كه هر كس هر چه خواست بگويد«

 براي كسي كه خبره نيست و سوادش را ندارد آيا آزادي بيان .بگويد و به چه كسي بگويد

اين از افراط دارد؟اي براي او جز ايجاد تشويش رواني و افزودن دردي به دردهايش نتيجه

آيا همه مردم مغرب . ارت ميل ناشي شده استوآزادي پرستاني مانند جان استهاي كاري

توانند يك حقيقت را از ميان  ميمالصدرايند كهها زمين هگل يا كانت و همه مشرق زميني

د؟ جماعت عمومي، صاحب نظر نيستند و عوامند، وقتي بحث نهزاران باطل تشخيص بده

عرصه آكادميك صورت بگيرند، و به بايد در هابحث. شوند ميشكپخش شد دچار 

 به - در صورت اثبات قطعي- تخصصي تدوين شود آن گاه نتايجشهاي صورت مجله

).340:همان (».عرصه عمل منتقل شود

سياسي به منابع معتبر اسالمي هاي عالمه جعفري در مبحث اجتماعات و تشكيل دسته

نيز ) تشكيل اجتماعات(اين آزادي :گويد ميه گيري از ادله اسالميكند و با بهر ميرجوع

 بلكه آزادي ادله معتبره حقوق ؛در اسالم براي همه افراد و همه طبقات محفوظ است

نه تنها اين آزادي محفوظ ) يداهللا مع الجماعه(داند  مياسالمي كه دست خدا را با جمعيت

 جمعي و تشكيل اجتماعات به نفع جامعه بوده دستههاي  بلكه در صورتي كه فعاليت؛است

 شرطي كه عبارت از ،و باز هم» تعاونوا علي البر و التقوي«. شوند مي تشويقمؤكّد،باشد

 از طرفي در ؛سوء استفاده نكردن از تشكيل جمعيت هاست، در اين ماده نيز موجود است

 مگر اين ،داردنوجود اجبار در حضور اجتماعات » حسبيت«حقوق اسالمي بر مبناي اصل 

 به ضرر اجتماع منتهي خواهد ،كه احراز شود كه عدم شركت شخص مفروض

).65:جعفري بي تا(گشت
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؛ استتشكل هادهد و آن نفع جامعه از  مي يك قيد را جهت تشكيل اجتماعات قراراو

اييفردگر انديشه اما در ؛ يعني هيچ نوع اجتماعي نبايد منافع جامعه را به خطر بيندازد

ةطي و اين اقتدار تا جايي گسترش دارد كه به حمي گيرد همه چيز در اختيار فرد قرار،غربي

امه چنين نظري را ندارد و تشكيل اجتماعات و يا  علّ، اما؛افراد ديگر خدشه وارد نشود

.داند كه در خدمت جامعه باشد ميآزادي بيان را وقتي جايز

 در نسبي مردم معتقد به دخالت  آنهاحقوق سياسي در باب مشاركت مردم و ،امهعلّ

 تمامي مردم در .كند ميدر مسائل سياسي تجويز رابا عقالءحوزه سياست است و رايزني 

 چون از نظر عالمه عوام ؛مشورتي كه اسالم بر آن تاكيد نموده است، حق شركت ندارند

 بايد ،داند و اين مشورت مياو مشورت را در قوانين ثانويه مشروع. قوه تشخيص ندارند

بعضي گمان كرده اند .طوري باشد كه راهگشاي مسائل روزمره سياسي و اجتماعي باشد

به نظر صحيح ،اين گمان. توانند شركت نمايند ميكه همه مردم با هر گونه شرايط ذهني

ست از اجتماع يك عده اشخاص بعنوان اعضاي  ا زيرا ماهيت شورا عبارت؛رسدنمي

راي بيان عقايد و نظرات خود درباره موضوعي كه بديهي نبوده و امري است مشورت ب

اسي اسالمي بيعت دهد كه با نظام سي مي اين حق را به افراداو).239:1368جعفري(نظري

 منجر به ، با نظام سياسي اسالميتمخالف. نكنند و يا به اصطالح امروز با آن مخالف باشند

فرهنگي و تبليغي عليه  فعاليتحق اين افراد ، اما؛شود نمياددستگيري و يا اذيت و آزار افر

 همه مسئول صحت ،امر به معروف و نهي از منكرقاعده  اما بر اساس .را ندارندنظام اسالمي 

 و قوانين اسالمي به عنوان مالك صحت افراد هستنداعمال سردمداران نظام سياسي

 هيچ گاه نبايد به مبارزه طلبيده شود و ،ردحكومت اسالمي كه رو به كمال و تعالي دا.است

 اما اگر حكومتي خالف قاعده اسالم ؛ تبليغي و سياسي عليه آن پرداخته شودهاي به فعاليت

توان در برابر آن قيام نمود و از اصول اسالمي دفاع كرد و حكومت جائر را  مي،عمل نمود

.ساقط نمود

، و وظيفه اين حكومتاستها ان حكومت روح و وجدان پاك انس،حكومت اسالمي

 زور و نظر شخصي در حكومت اسالمي ؛استتعالي مردم به معنويات و حيات معقول 

نيست و مردماي  در اختيار هيچ گروه و دسته، چنين حكومتي،امهعلّ از نظر .استمطرود

ن نظامي  ولي مخالفين چني؛توانند جهت رشد و تعالي مادي و معنوي به فعاليت بپردازندمي
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رسيدن به كمال و براي  زيرا اين حكومت در خدمت مردم ؛حق نشر آراء خود را ندارند

توان در مقابل آن  مي،نكند ولي اگر چنين عمل ؛دنك مياجرااست و قوانين اسالمي را 

از اي او نمونه.  حق اعتراض دارند تا حكومت و حاكم آن را اصالح نمايند، مردم.ايستاد

ر فراز منبر بوده و پيراهن از ب روزي ،رمع:دهد ميدر اسالم را چنين توضيحآزادي بيان 

ند، و امر ديماني بر تن داشت همه مسلمين از آن پيراهن نداشتند مسئولش قرار داهاي حله

اورا در مورد جهاد نپذيرفتند و پس از آن كه ثابت شد كه پيراهن مزبور را پسرش عبداهللا از 

جعفري بي تا( برطرف شد، رفع و اعتراض،سوء تفاهم، بخشيده استقسمت خود به پدر 

 كه بيان موجب روشن شدن حقيقتي و يا حفظ قاعده اسالمي باشد، آزاد صورتي در ).65:

نيست و آن را عامل سقوط از نوع كشورهاي غربي معتقد آزادي بيان به امهاما علّ؛است

.داند ميانسانيت

نقد تمدن غرب-5
 به دنبال اثبات برتري اسالم بر مكاتب ،به عنوان يك مفسر ديني و عالم مذهبي،امهعلّ

كند تمام وجوه مثبت اسالم را استخراج نموده و حقيقت  مياو سعي. مادي جهان است

 زيرا ؛ در پي نشان دادن عيوب تمدن غرب است،اسالم را به تصوير بكشد و از طرفي

ر جوامع غربي  مهم بي توجهي مردم به دين د عامل،كند كه تمدن مادي غرب مياحساس

را خطرناك تهاجم اين فرهنگ به كشورهاي ديگر از جمله ايران او.و غير غربي شده است

.داند ميو موجب سكوالريسم

داند كه اين شير تو خالي را به تصوير بكشد و واقعيت اين فرهنگ را  مياو وظيفه خود

 و غرب ن و تقليد كوركورانه آن توسط متجدديبه جامعه بشناساند تا باعث پي گيري

.گرايان نگردد

 حقوق فردي مندرج دادن مفاهيم اسالمي و نشان ة ارائةامه در زمينهم و كوشش علّ

 دين را عامل ، زيرا تمدن سكوالر غرب؛ ناشي از تهاجم غرب به دين اسالم است،در اسالم

در حوزه سياست است و مدعي است كه دينعقب ماندگي دانسته و معتقد به عدم دخالت 

.  جهت زيست اجتماعي و سياسي خود دارديبشر توانايي طراحي قوانين

 به توضيح مباني اسالمي ،امه با توجه به اين وضعيت و شناخت عميقش از اسالمعلّ

 و آن را بوده با انسان، امروزه مدعي دربارةغرب امروزه حقوقي را كه ريشة پرداخته و 
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 و الهي بودن اين حقوق و غير خدشه پذير مي داند در اسالم برمي شمارد، خودمنحصر به

داند و معتقد است كه در اسالم اين حقوق  مينظام اسالميبارز هاي بودن آن را از ويژگي

. انديشه انسان برتري دارد هايالهي بوده و نسبت به تراوش

جهت اي  هر نوع وسيله، سياستدر اين. داند مي سياست غرب را ماكياوليستي،امهعلّ

 از تمامي ابزارها بهره، رسيدن به اهداف خودبراي غرب واست  مشروع،رسيدن به هدف

 دستاويز ،دموكراتيك و مردمي به خود گرفتهاي قاعده اكثريت در غرب كه جلوه. بردمي

 به پاي ،وهيگرهاي جز عوام فريبي نيست و مردم بعد از تلقين تبليغات رسانهچيزي است و 

 هيچ گاه نشان از مشاركت ،نمايند و اين همراهي ميرفته و با سياست همراهيها صندوق

 شعر زيبايي است ،حكومت مردم بر مردم . بلكه عوام فريبي محض است؛فعال مردم نيست

 سروده شده است و مرتبا يكه براي اشباع حس آرمان گرايي مردم در زندگي اجتماع

، اين نبوده است كه نون از اين شعار نصيب بشريت گشتهچه كه تا ك آن…شود  ميخوانده

 با در نظر گرفتن همه ابعاد و هاي خود وهمه مردم با همه ابعاد استعدادها و هدف 

موادي را به عنوان قوانين صالحه تدوين نمايند و بتوانند بشري، هاي استعدادها و هدف

هوي و هوس و خودخواهي هاي مالً از آلودگيها را به دست انسان هايي كه كاسپس آن

).323:1360جعفري( تحقق بخشند، بسپارند تا آنان به اين شعار آرماني،منزه و مبرا هستند

پاك مردم بر مردم هاي داند كه عقول و وجدان ميحكومتي را اسالمي، امهعلّ

م و رساندن  تامين آسايش مرد، اين حكومتةوظيف.  نه زور و نه قدرت،حكومت كند

 است تا رفاه »مديريت شايسته«  ولي حكومت غرب ؛ايشان به كمال و حيات معقول است

؛باشداي رسد كه مدير شايسته ميمادي مردم را فراهم كند و كسي در اين نظام به حكومت

 اين وظيفه ،اما در اسالم رساندن مردم به كمال داراي اهميت است و در تبعيت اسالمي

گيرد كه مردم هدايت شوند تا سعادت آخرت را همراه با رفاه اين  مي قرارمورد تاكيد

 ديني است كه به حقوق فرد و اجتماع توجه وافر نموده و ،اسالم.دست آورنده جهان ب

 بي اساس ،ادعاي غرب در مورد اختصاصي بودن دستاوردهايش در زمينه فرد و اجتماع

.است

و اساس حقوق جهاني بشر از اسالم شروع شده مبنا او در نقد ادعاي غرب مي گويد 

 بنابراين اعتقاد به اين كه مواد ؛است) عليه السالم( دين ابراهيم ،است كه منادي نخستين آن
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سي گانه حقوق بشر از ديدگاه غرب چيزي كامالً اختصاصي است به هيچ وجه صحيح 

د ر موا، و غرب در بررسي حقوق فرد و اجتماع از نظر اسالم).75:1370جعفري(نيست

نمايد و آزادي بي قيد و بند بيان،  ميرجحان انديشه ديني را بر انديشه غرب گوشزد

تمدن هاي عوام فريبي و حاكميت ماكياولي وار را از ويژگيمشاركت سياسي منفعالنه،

نظام اسالمي از نظر . داند ميداند و نظام سياسي اسالمي را از اين عيوب مبرا ميغرب

قائل است و براي حفظ حيثيت ها نظامي است كه قيد مسئوالنه جهت تمامي آزادي،ايشان

تناقضي كه غرب به همين دليل، داند و  مي حيطه آزادي افراد را محدود،و شرافت انساني

. در انديشه اسالمي وجود ندارد،دچار آن است

پردازد و حقوقي را  مياسالميهاي  به بازبيني انديشه،امه در عكس العمل به غربعلّ

 از ،داند ميكه امروز مورد قبول جهان قرار گرفته و غرب خود را سردمدار انحصاري آن

، است كه چندين سده قبل از انقالب كبير فرانسهمعتقدانگارد و  مياصول مسلم اسالمي

.اسالم در جزيرة العرب پيشرفته ترين حقوق انساني را به بشر ارزاني داشته است

 از سنت و تاريخ اسالم جهت ،كند ميني كه اين حقوق را با حقوق غربي مقايسه زماوا

برد و معتقد به برتري انديشه اسالمي در باب حقوق فردي و  مياستحكام اين حقوق بهره

به مطلق گرايي كشيدهاي در هيچ زمينههيچ گاه و  اسالم مي گويداو . استاجتماعي

عتدال حاكم باشد ولي غرب در زمينه حقوق فرد به ميانه شود و هميشه سعي دارد كه انمي

.كند ميتجويزاي  در هر زمينه راروي معتقد نيست و آزادي مطلق

 را در اسالم رديابي نموده و آن ريشه ، در عكس العمل نسبت به اعالميه حقوق بشراو

.پردازد ميبه تبيين آن

 و عدم تشويش ن مسئوالنه بودن آ و وجدان،،بيانبرتري اسالم در زمينه آزادي فكر

پذيرد و گريزان  نمي،شود كه موجب انحراف عوامرا بياني ،امهعلّ. استاذهان عمومي 

 تناقضي، زيرا به وسيله آن هر كس؛داند ميشدن از معنويات را نيز ناشي از همين آزادي

و باري در مسائل  باعث بي بند ،كند و همين مي به جامعه منتقل،در ذهنش ايجاد شودراكه 

).705:1348جعفري(شود ميمعنوي و اجتماعي
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 ولي خاطر نشان؛داند مي بيان آزاد از نظر اسالم را در بين متخصصين روا،امهعلّ

 نبايد ،كند كه آراء ايشان بدون رايزني بين خودشان و قبل از تصحيح انحرافات احتماليمي

.شود ميباعث انحراف عوام زيرا انتقال آن ؛به سطح جامعه منتقل شود

ي كه از عصر روشنگري در غرب رايج شد با اصول انساني سازگار نيست و به  اآزادي

خورد و اعمال اين  ميتنها كلمات قصاري است كه به درد همان دوران، امهقول علّ

او اسالم.كشاند ميشود و انسان را به نيهيليسم ميباعث تناقضات جدي در جامعهها انديشه

باشد و ابزارهايي چون آزادي، آزادي بيان و قلم  ميداند كه دنبال هدايت انسان ميرا ديني

 اما ؛دهد مينظر قرار مد،و تشكيل اجتماعات سياسي و اعتقادي را جهت رسيدن به كمال

سياست اسالمي از اساس . پذيرد نمي استفاده از اين ابزارها را جهت منافع شخصي،هيچ گاه

 داراي اختالف ،تفاوت است زيرا انديشه ديني و غرب در مورد انسان از اصلبا غرب م

 با توجه ،امه نيز داراي تفاوت جوهري است و علّ،است و حقوق و تكاليف اين دو ديدگاه

 سعادت و رفاه مادي اين ، چون غرب؛كند ميبه ديدگاه ديني است كه با انديشه غرب ستيز

دهد تا رفاه و سعادت  ميرا نيز در اختيار انسان قراراي جهان را مدنظر دارد و هر وسيله

 ولي انديشه اسالمي انسان را به سمت آخرت و سعادت اخروي ؛مادي به دست آورد

داند و  مي را همچون غرب هدف قرار نداده و سرايي موقتي ماديكند و دنيا ميهدايت

.شود مي و اجتماعي در باب حقوق فردي،اين تفاوت باعث تعارض اين دو ديدگاه

نتيجه گيري-6
توده عوام است و كه  اما معتقد است ؛داندمي سياسيمشاركتبه  محق  مردم را،امهعلّ

.  باعث آگاهي توده مي شود،آموزش عمومي. كند مياشتباه

او معتقد است آزادي بيان در . پذيرفتن آزادي بيان و مقيد كردن آن به تاييد خبرگان

هر كس شبهه .  اما در علوم انساني باعث انحراف خواهد شد؛وب است خ،علوم تجربي

. شود  مي باعث دين گريزي مردم همچون جوامع غربي،خود را به جامعه ارجاع دهد

 به طور واضح حوزه و است - الهي-  معتقد به دو حوزه عمومي و تكاملي،در سياست

در اين را  بودن دخالت مردم كند و تجلي اين حوزه و علت عدم مجاز ميالهي را مشخص

.كشد  ميحوزه به تصوير
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 ولي معتقد به ؛دهد كه با حاكم اسالمي بيعت نكنند ميامه اين حق را به مخالفينعلّ

 نظام اسالمي تشكيل اجتماعات سياسي در مقابل نظام اسالمي و نشر آراء  مخالف

. باشدنمي

 عبارت است از ،حيات معقول ايجاد حيات معقول براي آدمي است و ،هدف اسالم

.توجه به دو جنبه مادي و معنوي انسان

اصول و كه  گاه آن؛پردازد مي به تدوين آزادي در اسالم،امه در مقابل آزادي غربيعلّ

نمايد  ميكند و سعي مي آن را با آزادي غربي مقايسه،كند مياركان اين آزادي را ترسيم

. با اسالم در تعارض نباشداصول مطروحه را طوري تدوين نمايد كه

 مسئوالنه نيست و ،گويد كه آزادي غرب ميداند و مي آزادي غربي را بي قيد و بنداو

آزادي . هر كس تا جايي آزاد است كه مزاحم ديگران نباشد و قانون را زير پا نگذارد

گويد جهت رشد و  مياو.  كه در خدمت حيات معنوي و معقول باشداستزماني مفيد

است و آزادي وسيله اي است كه جهت رشد و كمال بايد در نياز  به آزادي ،دت انسانسعا

.خدمت انسان قرار گيرد

 قلم و ,گذارد و به بررسي آزادي بيان مي آزادي سياسي در غرب را به نقدامه اصولعلّ

 اين آزادي محدود است و هر :گويد در مورد آزادي بيان مياو . پردازد مياجتماعات

 در حالي كه در غرب چنين نيست و هر ؛تواند بيان كند نمي،رسدهر چه به ذهنش ميكس 

او . شود و اين جامعه است كه محل عرضه اقوال مختلف استسخني به جامعه منتقل مي

تواند باعث انحراف جامعه شود و به همين علت هر كس داراي  شبهات مي كهمعتقد است

ن به نقد انديشمندان فن برآيد و بعد از تصحيح به بيان آزاد نيست مگر آن كه سخحق 

داند و  همچون آزادي بيان محدود مي،او آزادي قلم و نشريات را نيز. جامعه منتقل شود

بايد در مجالت تخصصي عنوان شود نه اين هاي جديدها و انديشهمعتقد است كه حرف

 زيرا ؛ شودمنتشر،تاييد نمودندكه به جامعه منتقل شود و بعد از اين كه خبرگان فن آن را 

.تواند جامعه را فاسد نمايد مييهر انديشه ناصواب

عنوان ابزاري مهم جهت اعمال ه او در مقابل انديشه آزادي اجتماعات كه در غرب ب

خواسته شهروندان و اعتراضات ايشان و يا ابزاري جهت تشكيل انجمن ها، احزاب و 

پردازد و معتقد است كه دست خداوند با اجتماعات تشكالت سياسي است به اجتماعات مي
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 عدم ضرر رساني اين تشكيالت به جامعه ،است و شرط قبول اين اجتماعات از نظر اسالم

 و التقوي را دليلي بر همكاري مردم و تاييد آن توسط خداوند است و تعانوا علي البرّ

كند و به طور اجمالي به امه به سياسي بودن اين تشكيالت كمتر توجه ميعلّ. داندمي

.پردازداجتماعات مي

كند و حق انتخاب حاكم اسالمي را به مردم او حقوق سياسي در اسالم را ترسيم مي

 ولي واضح است كه ؛ با حاكم اسالمي بيعت نكنند مي توانند كهحتي مي گويد دهد و مي

 است كه با حاكم هر كس به اين نتيجه رسيد كه حاكم اسالمي بر حق است بر او تكليف

.اسالمي بيعت نمايد و از او فرمانبرداري نمايد

ه  ب،معتقد است كه تفكر اسالمي بر تفكر غربي رجحان دارد و انديشه اسالميامه علّ

:رت است ازباآراي او به طور مختصر ع. داراي ارزش وااليي است،علت الهي بودنش

.در اسالم برابري بين تمامي پيروان وجود دارد-1

. مقدس است،قدرتي كه باعث جلوگيري از هرج و مرج و ظلم شود-2

.دهداسالم اصالت را به اجتماع مي-3

ست از آزادي عقيده، آزادي انديشه، آزادي بيان  اانواع آزادي در اسالم عبارت-4

 اما بايد مسئوالنه باشد يعني در خدمت ؛و تبليغ، آزادي رفتار و آزادي از هر گونه بردگي

.مزاحم ديگران نيز نباشدهوي و هوس و 

.است اما محدود و مشروط به تاييد خبرگان؛آزادي بيان در اسالم وجود دارد-5

.عامل مهم و موثر دخالت مردم در سياست استشورا، -6

موزش به آ؛ اكثريت مردم عوامند و توانايي مشاركت فعال سياسي را ندارند-7

.مي شودمنتهي والنه ئآگاهي مردم و مشاركت مس

.توانند بيعت نكنندب حاكم اسالمي با بيعت است و مخالفين ميانتخا-8

مردم در حوزه تكاملي كه از . سياست اسالمي داراي دو حوزه عمومي و الهي است-9

 فقط در حوزه عمومي كه به مسائل ؛ حق دخالت ندارند،طرف خداوند قانونگذاري شده

.پردازد حق دخل و تصرف دارندروزمره سياسي مي

. موجب خداگريزي مردم شده است،ن در غربآزادي بيا- 10

. حاكم اسالمي است، واليي است و ولي فقيه،نظام سياسي اسالمي- 11
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 ولي بايد به نفع جامعه باشد و ؛توانند اجتماعات سياسي تشكيل بدهندمردم مي- 12

مخالف نظام اسالمي نباشد

. حق نشر آراء خود را ندارند،مخالفين حكومت اسالمي- 13

.از اسالم ريشه گرفته است، ق جهاني بشرمبنا و اساس حقو- 14

كتابنامه

تحقيق در دو نظام حقوق جهاني بشر از ديدگاه اسالم و ،1370جعفري عالمه محمد تقي،

. دفتر خدمات حقوق بين الملل:  تهران،غرب

 دفتـر نـشر و      :   تهـران   ،9 ج ،ترجمه و تفسير نهـج البالغـه      ،  1360،------------------

.فرهنگ اسالمي

دفتــر نــشر و :  ، تهــران4، جترجمــه و تفــسير نهــج البالغــه ،1358،-----------------

.فرهنگ اسالمي

 دفتـر نـشر و   :  تهـران  ،24 ج ،ترجمه و تفـسير نهـج البالغـه       ،1357،-----------------

.فرهنگ اسالمي

 ســال ، نقــد و نظــر،"دينــي) كثــرت گرايــي(پلوراليــسم "1375،-----------------

.340،  ص4 و 3شماره ي دوم،

. شركت انتشار :  تهران،تفسير و نقد مثنوي موالنا،1353،-----------------

. شركت انتشار:  ، تهران12 ج،تفسير و نقد مثنوي موالنا، 1353، -----------------

 شـركت  : ، تهـران 1 جلـد ،تفـسير و نقـد و تحليـل مثنـوي    ، 1348،-----------------

.سهامي انتشار

 دفتر نشر فرهنـگ     : ، تهران 5 ج ،ترجمه و تفسير نهج البالغه    ،  1358،-----------------

.اسالمي

. موسسه قرآن كريم بنياد بعثت:  تهران،انسان در افق قرآن، 1361،-----------------

.شركت انتشار: ، تهران12 ج،تفسير و نقد مثنوي موالنا، 1353،-----------------
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 دفتر نشر فرهنـگ     : ، تهران 3 ج ،ترجمه و تفسير نهج البالغه    ،  1358،-----------------

.اسالمي

:   بي تا، قسمت اول، دفتـر سـوم، تهـران     ،تفسير و نقد تحليل مثنوي    ،  -----------------

.شركت انتشار

 دفتر نشر فرهنگ    :، تهران 21 ج ،ترجمه و تفسير نهج البالغه    ،  1369،-----------------

.ي اسالم

:  اصـفهان  ،انسان در افق قرآن از نظر فردي و اجتمـاعي          بي تا،    ،-----------------

قائم

 دفتر نشر فرهنگ    :  تهران ،  8 ج ،ترجمه و تفسير نهج البالغه    ،  1368،-----------------

.اسالمي


