
 

  

7 

  سياست متعاليه
  سومسال  
  دهمشماره  
  94 پاييز 

  تأمالت فلسفه
  سياسي عالمه

  جعفري در
  ايران معاصر

  )20تا  7(

  تأمالت فلسفه سياسيِ
  عالمه جعفري در ايران معاصر

  ∗رادمرتضي يوسفي
  25/5/1393 :تاريخ دريافت
  15/9/1394 :تاريخ تأييد

  
  چكيده

 هاي فضاي فكري و سياسي اجتماعيِ حيات عالمه جعفري، متأثّر از ايدئولوژي

وي به مثابه . باشد ماركسيسم، سوسياليسم و ليبراليسمِ حاكم بر فضاي جهاني سده بيستم مي
هاي مذكور و مفاهيمِ سياسي توليد  فيلسوف ايرانِ معاصر در اين دوره، نسبت به ايدئولوژي
تفاوت نبوده، و به اتخاذ موضع و  شدة جديد از سوي آنان؛ همچون آزادي و برابري، بي

مي پرسش اصلي، آن است كه عالمه جعفري به عنوانِ فيلسوف اسال. پردازد ارائه ديدگاه مي
ها را  گيري كرد و آن ايرانِ معاصر با چه مبنا و معاني درباره مفاهيم مذكور، موضع

گزينِ معانيِ مفاهيم توليد شدة رايج نمود؟ ادعا آن است كه عالمه جعفري در مواجهه  جاي
هاي مذكور، به گمراهي انسان و  با مسائل زمانه بر اين باور است كه روآوري به ايدئولوژي

بخشِ انسانِ مسلمان در عصر  تواند راهگشا و نجات شود و آنچه مي مي منتهي ميجامعه اسال
ها، با مبنا قرار دادن دين اسالم به منزله شيوه  جديد باشد، اتخاذ راه و شيوه اعتدال ميان آن

محقق . كنند زندگيِ معتدل است، كه قرآن كريم و سنت رسول خدا و اهل بيتش معرفي مي
هاي عالمه جعفري از مفاهيم مذكور  روش تحليلي استفاده كرده و ديدگاهدر اين موضوع از 

  .دهد هاي وي مورد تحليل قرار مي ذهنيت را بر پايه مفروضات و پيش
  

   :كليدي هايواژه
ايرانِ معاصر، عصرِ جديد، ماركسيسم، ليبراليسم و سوسياليسم، اعتدال، فلسفه سياسي، 

  .عالمه جعفري
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  مقدمه
عاصر، فالسفه اسالمي و روشنفكران با مفاهيم سياسي نويني از زندگي و نظم در ايران م
اند كه حاصل فلسفه سياسي غرب جديد بوده و محصول تحوالتي هستند كه  سياسي مواجه

در آنجا در شناخت انسان و جهان و جامعه صورت گرفته و در ايران معاصر اشاعه يافته 
ت الزم و كافي از مباني نظري مفاهيم مذكور، به در عين حال، بسياري بدون تأمال. است

ها در كاربرد آن  شود آنهمين امر موجب مي. آيندها برمي استعمال، كاربرد و مطالبه آن
چنانچه اين امر، علماي ديني را نيز به . هاي مفهومي و مبنايي شوند مفاهيم دچار پارادوكس

. كند تون ديني خود دچار مشكالتي ميچالش كشانده و در عرضه مفاهيم نوين و مدرن به م
هاي دموكراسي است؛ همان گونه كه  خواهي و مؤلفه نظير اينكه آزادي از اصول جمهوري

حقوق بشر، اين گونه است و به تعبير فريدون آدميت، حقوق بشر و آزادي كه در 
د شود، با آزادي و حقوق بشري كه در شريعت است، تضا ساالر مطرح مي هاي مردم نظام

ها نه به  قدرت و حكومت نيز چنين هستند، يعني آن )337: 1، ج1355آدميت، (. اساسي دارند
عنوان حق الهي و موروثي، بلكه بر بنياد حقوق ملت و قرارداد اجتماعي معنا و مفهوم مي 

چنين تمايزاتي ناشي از آن است كه در تفكر و تمدن جديد غرب، عقل بشر در كليه . يابند
گذاري و ادارة نظام سياسي و تحصيل خيرات، خودكفا به نظر  ز جمله در قانونها، ا زمينه
بنابراين، پرسشي . رسد و در حوزه عمومي براي وحي و ديانت، جايي منظور نشده است مي

گيرد، آن است كه آيا بايد مفاهيم سياسي كه با  كه پيش روي عالمه جعفري قرار مي
سياسي اجتماعي جامعه ايرانِ اين زمان ترويج يافته  معاني و مباني خاصي در فضاي فكري و

و از سوي قشرهايي از جامعه مطالبه شده، را پذيرفته و تن به لوازمات آن داد يا بايد به 
ها را با عرضه به مباني  اتخاذ موضع برآمد و ضمن توجه به مطالبات صورت گرفته، آن

ري با چنين تحوالتي، موضع ديني ساخت؟ عالمه جعف ديني و سنت فلسفي خود، درون
مثبت و ايجابي داشته و ضمن پذيرش تحوالت جامعه فكري و سياسي اجتماعي اين مقطع، 

ها ذهن خود را نسبت به آنها مشغول كرده و با نظر به پشتوانه  با واكنش نسبت به آن
عد از آنچه در ادامه ب. كند سازي مطالبات جديد مي فكري و اعتقادي خود، اقدام به دروني
آيد، ناظر به آرا و نظرياتي است كه عالمه جعفري  ذكر مفاهيم و چارچوب نظري مي

  .دهد نسبت به فضاي فكري و سياسي ايران معاصر از خود نشان مي

  مفاهيم و چارچوب نظري - 1
به » اسالم«به عنوان قلمرو بحث، » ايران معاصر«: در اين مقاله، چهار مفهوم كليدي

كامل و به مثابه رويكرد نظري و مبناي تحليلي و تبييني مفاهيم اساسي منزله دين جامع و 
به عنوان حيات و زندگي رشديافتة انسان در ابعاد مادي و » حيات معقول«زندگي سياسي و 
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به مثابه » اعتدال«غرب جديد و » حيات مادي«معنوي در انديشه و تفكر اسالمي در مقابل 
اي اساسي چارچوب نظري و در عين حال پايه ه رويكرد عملي عالمه جعفري، پايه

  .دهند مندي مباحث اين مقاله را تشكيل مي نظام
  معاصرايران . 1-1

ها و نيازهاي جديدي در اي است كه در آن مفاهيم، پرسش مراد از ايران معاصر، دوره
هاي فلسفي مناسب و نظم سياسي جديدي را زندگي سياسي ايران پديد آمده و پاسخ

آغاز اين دوره را بايد پيش از وقوع انقالب مشروطه دانست كه جامعه فكري . طلبد مي
ايران در مواجهه با غربِ جديد و موجِ تجددخواهي و با ورود مفاهيم جديد در نظام دانايي 

اين رويارويي . كند ها و نيازهاي جديدي را فراروي خود مشاهده مي ها، پرسش خود، دغدغه
اي ترديدآميز به سنّت فكري و  ايران در اين دوره به گونهباعث شد كه جامعه فكري 

اين . سياسي خود بنگرد و خواستار دگرگوني نظام فكري و ساختار سياسي اجتماعي شود
شود اذهان متفكرين و فالسفه اسالمي، به خصوص از زمان پهلوي دوم تا  ترديد موجب مي

ه و به تأمل و خردورزي از آن انقالب اسالمي، در محيط فكري و سياسي خود درگير شد
محيط فرهنگي و سياسي (برآيند و هر يك بسته به ميزان تأثيرپذيري از محيط بيروني 

هايي ارائه دهند و به تحليل و نقد و  ، ديدگاه)داخل جامعه ايران(يا دروني ) خارج از ايران
عالمه . شوندها وارد بحث و گفتگو  بررسي وضعيت موجود برآمده و به تناسب خود با آن

رود كه در صدد درك و فهم زمانة خود و اقتضائات  جعفري از جمله متفكريني به شمار مي
اينكه ايشان در كنار . گو باشد آيد تا بتواند آگاهانه نيازهاي زمان خود را پاسخ آن برمي

مطالعات فراوان خود از مكاتب فلسفي و عرفاني شرقي، به مطالعه و تحقيق از چهار هزار 
شناسي و  اند، مؤيد تالش وي در جهت زمان تاب فلسفه و عرفان و رمان غربي پرداختهك

  )22ص: 1384اميد، (. فهم عصر خويش بوده است
  جامعيت اسالم. 1-2

نگر به حقيقت انسان و نيازهاي ثابت و متنوع و  عالمه جعفري، دين اسالم را ديني واقع
بر ابعاد زندگي مادي و معنوي، حيواني و انساني  متغير و زماني دانسته و مباني آن را مبتني

از اين رو برخالف عصر . داند و شيطاني و الهي بشر در هر مرز و بوم و اقليمي در جهان مي
گرايانة حيواني به سامان زندگي انسان  مدرن كه بر اساس نيازهاي تك ساحتي مادي

باشد و  گر همة ابعاد آدمي مي نپردازد، حقوق و تكاليفي براي انسان قائل است كه تأمي مي
هاي حقوقي جوامع غربيِ امروزي است كه بر محور نيازهاي مادي و بر  اين بر خالف نظام

 محور انسانِ بريده از آغاز و انجام و از هدف متعالي براي حيات و بريده از شخصيت
  )146: 1375جعفري، (. باشند خويشتن و گسيخته از جهان مي
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شود عالمه جعفري هم وجود دين در زندگي بشري را  جب ميهاي فوق مو ويژگي
ضروري بداند؛ از آن جهت كه از نظر وي تنها منبع مطمئن و كافي براي دريافت پاسخ به 

ام؟ و به كجا  ام؟ براي چه آمده هاي اساسي چهارگانة من كيستم؟ از كجا آمده پرسش
مة نيازهاي انساني و كماالت او در باشد، و هم ادعا كند كه منبع تأمين ه روم؟ دين مي مي

  )290- 297و  89: 1373جعفري، (. انحصار دين اسالم است
ركن . باشد از نظر عالمه جعفري، دين اسالم شامل دو ركنِ اعتقادي و عملي مي

هاي آن و حاكميت و خالقيت  مندي اعتقادي آن ناظر به معرفت به جهان هستي و قانون
طلب بودن انسان و تعيين دو حجت و  خواهي و كمال د به كمالحق تعالي بر آن و نيز اعتقا

و ) حجت دروني(» عقل«دو نوع هدايت عامه و خاصه و دو راهنماي بزرگ تحت عنوان 
ركن عملي اسالم، . باشد در مسير حركت كمالي انسان مي) حجت بيروني(» پيامبران«

لية مستند به نيازهاي ثابت برنامه حركت به سوي هدف بوده و شامل اخالقيات و احكام او
. باشد ها مي ها و احكام ثانويه در هنگام بروز ضرورت ها و مكان ها در همة زمان همة انسان

  )109: 1378جعفري، (
و هدايت خاصه براي تأمين ) نظريه عنايت(بنابراين، اسالم بر اساس هدايت عامه 

عارف حقّه و دعوت به سعادت دنيا و آخرت بشر، رشد و كمال انسان را از طريق م
هاي موحد گردند؛ آن گاه قوانين خود را بر همين قرار داده تا افراد بشر، انسان» توحيد«

اساس تشريع نموده و تنها به تعديل خواسته و اعمال اكتفا نكرده، بلكه آن را با قوانيني 
  .تا اسباب كماالت و سعادت تكميل گردند عبادي و اجتماعي تكميل نموده

  حيات معقول. 1-3
گو به نيازهاي اساسي انسان در ابعاد دوگانه  به مثابه نظريه پاسخ» حيات معقول«نظريه 

ارتباط : گو به حقوق و تكاليف انسان در ارتباطات چهارگانة مادي و معنوي انسان و پاسخ
ريه در اين نظ .باشد مي )96: همان(نوعان خود  انسان با خود، با خداي خود، با طبيعت و با هم

دينِ : هاي به واسطة ارتباط با وحي، دين اسالم، دين معقول ديده شده و داراي ويژگي
حيات (بخش  به انسان و دينِ حيات) كمالِ حقيقي(بخش  اميدبخش به انسان، دين كمال

  باشد تا از اين طريق از وضعيت سرگرداني رهايي و به جاذبة كمال به انسان مي) حقيقي
  .و روح خود را از آن سيراب گرداند )111- 110: 1376جعفري، (د تام و تمام متصل گرد

  گرايانة ماكياوليستي زمانة وي و اين نظريه ناشي از مديريت ظالمانه، استثماري و سلطه
ساحتي دستاورد تفكر و تمدن غرب  و در مقابل حيات مادي و تك )120: همان(جديد  عصر

  .باشد جديد مي
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 اعتدال، مبناي عمل. 1-4
ژه اعتدال در لغت از ريشه عدل گرفته شده و به معناي يكساني شب و روز در دو وا 

روي و وسط يك  قامتي و ميانه روز از سال، يعني اول بهار و اول پاييز و به معناي راست
: فرمايد خداوند در قرآن كريم مي. باشد مي )1176: 2، ج1415طريحي، (شيء يا اشياء مختلف 

روي و وسط  در اين آيه، اعتدال به معناي ميانه. )142آيه: بقره(» سطاوكذلك جعلناكم امه و«
اعتدال در قلمروي زندگي اجتماعي و سياسي به معناي حاكميت دادن . به كار رفته است

باشد تا از اين طريق، مسير و حركت  عقلِ دورانديش بر قوه تدبيريِ حاكم بر جامعه مي
چيزي برود كه منافع و مصالح عامه و عمومي عمومي جامعه و نظام سياسي به سوي آن 

ها و بر مبناي اقتضائات فطرت آدمي پيش رود و از  مردم در دو ساحت مادي و معنوي آن
هاي اقتصادي،  گرايي مادي و معنوي پرهيز شده و هر يك از حوزه جانبه هر گونه يك

مفاهيم زندگي  فرهنگي و سياسي و نظامي به ميزان خود، مورد توجه قرار گيرند و نيز
سياسي به تناسبِ نيازهاي اساسي زندگي مدني و سياسيِ انسان، زندگي را مجموعاً در توازن 

  .و تعادل قرار دهند
روي ساخته  فطرت آدمي در دو بعد مادي و معنوي بر مبناي قصد و ميانه

شده است و پيمودن راه ميانه نقش اصلي را در همه ابعاد زندگي به خود انسان 
  )196: 1384حكيمي، (. كند تا بنا بر فطرت خود به عمل برخيزد ر ميواگذا

طلبند؛  رو، مباني نظري و اعتقادات ديني نيز انسان را معتدل مي در كنار فطرت ميانه
هاي مختلف اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي و  بدون آنكه در سطوح مختلف تدبيري و حوزه

راط و تفريطي كه ناشي از وجود دو جنبة نيروها و اف. سياسي به افراط يا تفريط دچار شوند
و  )7: 1359جعفري، (د ـ نهايت صعو نهايت سقوط تا بي از بي ـ استعدادهاي افراطي و تفريطي

عدم به كارگيري عقلِ دورانديش و عدم بهره بردن از معارف عالي انساني و اسالمي و 
  .باشد دوري از فضائل عملي و رفتاري مي

ي در ايران معاصر، خود را در مقابل دو موضوع عام و خاص مواجه عالمه جعفر
ها به مواجهه معقول و بنياني و در عين حال  وي بدون فاصله گرفتن از واقعيت. بيند مي

موضوع عام آن ناظر به شبهات وارده به توانايي اسالم . پردازد كارآمد به آن دو موضوع مي
شبهات خاص و مطالبات  گويي به د و ديگري پاسخباش در قرن بيستم و عصر تكنولوژي مي

  سازند؛ در عين حال، حاصل جديدي است كه هويت جديدي از زندگي سياسي مي
  تمدن جديد و اشاعه افكار و عقايد سوسياليستي و ماركسيستي و ليبراليستي در فضاي

  ن تيندر دراين مطالبات را نويسنده با الهام از چارچوبي كه گل. باشد ايران معاصر مي
دهد، در قالب مفاهيم اساسي زندگي سياسي اين دوره، يعني  بررسي فكر و انديشه ارائه مي

عدالت و آزادي، حق و تكليف، قانون و شريعت و دولت و قدرت مورد بحث و بررسي 
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هاي زمانه يك متفكر به  تيندر در بررسي انديشه و تفكر و فهم دغدغه. دهد اجمالي قرار مي
نزد وي مبنا و معيار . رودمواجهه متفكر با مفاهيم كليدي و اساسي زندگي ميسراغ نوع 

دهد،  تفكرِ داشتن يك جامعه و پويايي آن، در پرسش داشتن آن جامعه از آنچه رخ مي
  .هاي اساسي داشته باشد، صاحب تفكر است باشد و به تبع هر كس كه پاسخ به پرسش مي

  )3: 1374تيندر، (
گيرد و آن گونه كه در  وريت و دموكراسي مورد مطالبه قرار ميدر اين دوره، جمه
هاي  يابد، مستلزم اداره كشور بر بنياد غير ديني است و در آن، آزادي غرب، معنا و مبنا مي

فردي، حقوق انسان، مساوات و برابري ميان همه اقشار جامعه، آزادي عقيده و بيان و قلم از 
شود و  قدرت دولت از ملت ناشي مي. سته شده استلوازمات زندگي مدني و سياسي دان

اين در حالي است كه . شود دولت بر مبناي اصول تفكيك قوا و استقالل آنها مستقر مي
شود كه آنچه ذكر شد، را بتوان در  بندي به اسالميت نظام و زندگي مانع از آن مي پاي

  .ندچارچوب اسالم، به طور مطلق و بدون هيچ قيدي جامع عمل پوشا
بندي به اسالميت از سويي و جمهوريت و دموكراسيِ  هر گونه جمع ميان اقتضائات پاي

ها و تعارضات جدي را براي فضاي فكري و انديشگي اين  قرن بيستم از سوي ديگر، چالش
آيد،  آنچه در اين مقاله مي. سازد كند و رهايي از آن را بسيار مشكل مي دوره توليد مي

عفري در ارائه معاني و مباني خاص نسبت به مفاهيم مذكور در هاي عالمه ج ديدگاه
چارچوب جامعيت و كامليت اسالم و حيات معقولِ برخاسته از آن از حيث نظري و ارائه 

هاي مبنايي و نظري و  شيوه عملي زندگي بر مبناي اعتدال از حيث عملي و به تبع ارائه زمينه
  .باشد گزين مي عملي ظهور و بروز نظم مدني جديد و جاي

  مسائل اساسي نظم و زندگي سياسي در ايران معاصر - 2
ها و مكاتب فكري و اعتقادي  مفاهيم و مسائل زندگي و نظامات سياسي را ايدئولوژي

آنچه در ذيل با الگوگيري از كتاب تفكر . كنند ها معاني خاصي بار مي توليد نموده و بر آن
مسائلي است كه زندگي و نظام سياسي ايران معاصر نفياً آيد، مفاهيم و  سياسي گلن تيندر مي

باشد و عالمه جعفري به عنوان يك فيلسوف سياسي اجتماعي با  ها درگير مي و اثباتاً با آن
ها به خدمت  هاي نظري ديني و فلسفي خود را در راستاي تبيين آن ها مواجه شده و بنيان آن
  .گيرد مي
  مسئله عدالت و آزادي. 2-1

 - فرهنگي و سياسي - هوم عدالت و آزادي، از مسائل اساسي فضاي فكريدو مف
روند و افكار چپ متمايل به سوسياليسم و ماركيسم و  اجتماعي ايران معاصر به شمار مي

افكار راست متمايل به ليبراليسم، هر يك از عدالت و آزادي، معاني خاصي را با مباني 
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گيري  عالمه جعفري نسبت به آن دو، موضع. اند ادهمتخذه اراده كرده و در اين فضا ترويج د
كند اوالً، اعالم نمايد معاني رايج و مورد مطالبه قشرهايي از جامعه،  كرده و تالش مي

اي نيست كه با مباني ديني و سنت فلسفي اسالمي سازگاري داشته باشد؛ در عين حال،  معاني
زندگي سياسي اين دوره از تاريخ ضمن پذيرش و لزوم عدالت و آزادي و امثال آن براي 

آيد  ها بر مي ايران، با مبناي جامعيت و كامليت دين اسالم، به ارائه آن نوع از معاني از آن
كه هم در مطابقت با دستگاه اعتقادي اسالمي و مباني نظري فلسفي باشد و هم اعتدالي از 

ياليستي و ماركسيستي گرايانه سوس معاني افراطي فردگرايانه ليبراليستي و تفريطي چپ
عدالت در اين دوره در معناي ليبراليستي آن و در انديشه اصالت فردي و رويكرد . باشند

ترويج يافته  )2: 1340آدميت، (» برابري و تساوي حقوقيِ«فردگرايانه ليبراليستي به معناي 
اين در حالي است كه در معناي سوسياليستي و در رويكرد اصالت جمع و . است
ها از طريق اقتصاد دولتي و  گرايانه به معناي توزيعِ مواهب و توزيعِ ثروت ميان توده جمع

باشد؛ در عين حالي كه در دوره جديد، عدالت، جاي خود را  دخالت دولت در همه امور مي
در مقابل در انديشه اسالمي و نزد متفكرين اسالمي و از جمله . دهد به برابري و مساوات مي

 مسئله برابري و تساوي در درون عدالت اجتماعي و در درون چارچوب عالمه جعفري،
برابري در «و » برابري در برابر قانون«اعتدال در تعامالت و روابط اجتماعي به معناي 

و در سطح تدبير جامعه و نظام سياسي به معناي » اجراي احكام و تكاليف و توزيع خيرات
ين نوع توجه به مسئله برابري و تساوي ناشي از ا. شود اراده مي» وضع الشيء في موضعه«

. داند آن است كه عالمه جعفري عدالت را از عناصر و ضروريات حيات معقول انسان مي
آن گاه عدالت در حيات اجتماعي تحت عنوان عدالت اجتماعي  )179: 16، ج1390يوسفي راد، (

صاحبش به نحو برابر هم  با حفظ معناي برابري در عين حال در معناي اعطاي هر حقي به
يابد و بر مبناي آن، هم همه افراد از حقوق برخوردارند و هم جامعه، خود داراي  معنا مي

باشد و به عبارت ديگر نزد عالمه جعفري، عدالت در چارچوب اعتدالِي نظام  حقوق مي
ي سياسي اجتماعي در امور سياسي اجتماعي و در چارچوب اعتداليِ نظام اقتصادي و مال

اسالمي در امور اقتصادي ديده شده و هرگونه افراط و تفريط در آن به انحراف و سقوط 
  .انجامد جامعه و نظام حاكم بر آن مي

عالمه جعفري در تحليل و تبيين عدالت با رويكرد اعتدالي معتقد است نظم هستي، 
وري ها در دو حوزه زندگي فردي و اجتماعي ضر عدالت را براي تنظيم حيات انسان

كه رشد و تعالي را در حيات » شدن«و » تحول«و » حركت«نزد وي هر . كند مي
وي عدالت را حالتي  )396: 1369جعفري، (. اجتماعي در پي داشته باشد، متوقّف بر عدالت است

داند كه به موجب آن، رفتار آدمي مطابق قوانين ضروري و شايسته در حيات  از نفس مي
در اين صورت از عناصر حيات اجتماعي و حيات معقول . دده فردي و اجتماعي رخ مي

  )504: همان(. باشد محسوب شده و ناشي از اعتدال رواني فردي و اجتماعي مي
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وي نسبت به مسئله برابري و تساوي كه در دوره معاصر، فضاي فكري و سياسي 
ه و با ارائه اجتماعي ايران را به سوي خود جلب كرده، آن را در درون رويكرد اعتدال برد

معاني و مصاديقي از تساوي، نظر خود را متمايز از معنايي ليبراليستيِ فردگرايانه ارائه 
ها بر سه قسم دانسته كه وي تساوي را با نظر به همة ابعاد وجودي و ماهوي انسان. دهد مي

  :باشد قسم سومِ آن، متناسب با بحث از برابري و تساوي در ايران معاصر مي
  .تساوي در ارتباط با مبدأ و اصول عالية هستي :نوع يكم
  .باشند مي ها تساوي در ماهيت و مختصاتي كه همة انسانها داراي آن :نوع دوم
تساوي قراردادي در برابر حقوق طبيعي و وضعي و ديگر قوانيني  :نوع سوم

: 1385جعفري، (. ها ضرورت دارد كه براي تنظيم زندگي طبيعي و حيات معقول انسان
335(  

عالمه جعفري در مقابل عدالت اجتماعي، مفهوم ظلم را به معناي تعدي از قانونِ حيات 
داند كه از مصاديق بارز آن كاستن از ارزش كار و فعاليت، خفقان مي )93: همان(معقول 

باشند و هر حقي كه پايمال شود، ظلم تلقي  هاي بدون شايستگي مي فكري، مديريت
  )168: 5ج ،1385جعفري، (. شود مي

در مجموع، در فضاي ايران معاصر، متأثر از رواج فكر و انديشه تمدن جديد، مفهوم 
رويكرد كمي و عددي و (نشيند و با رويكرد حسابي  برابري و مساوات به جاي عدالت مي

شود، اما عالمه جعفري، آن را با رويكرد هندسي و  مورد مطالبه واقع مي) مند غير نظام
اعتدالي ديده و در حوزه اجتماعي، ) ويني و غير تكويني، سياسي و غير سياسيتك(مند  نظام

وري از حقوق  آن را به معناي برابري و تساوي همگان در برابر قوانينِ وضع شده براي بهره
طبيعي و وضعي و در توزيع امكانات و در اجراي احكام و تكاليف در زندگي مدني و 

  .بيند سياسي مي
سياسيِ آن از جمله مسائلي است كه فضاي فرهنگي و سياسي  آزادي در معناي

اجتماعي ايران معاصر از آن متاثر شده و قشرهاي بسياري، معناي سياسي آن را در رويكرد 
عالمه جعفري ضمن پذيرش ضرورت . دهند فردگرايانه ليبراليستي مورد مطالبه قرار مي

آيد معنايي از آن را  ر در صدد بر ميآزادي سياسي براي فضاي سياسي اجتماعي ايران معاص
ارائه دهد كه هم در رويكرد اعتدالي اسالمي بوده و هم در مطابقت با اعتقادات ديني و 

آزادي در معناي سياسي آن، امتيازي است كه براساس آن، شهروندان . فلسفي خود باشد
به صورت  اين امتيازات. يك كشور حق مشاركت در سرنوشت سياسي خود را دارا هستند

حقوق مدني مثل حق رأي و حقوق سياسي مثل آزادي رقابت، آزادي انديشه، آزادي عقيده 
بنابراين، آزادي ليبراليستي در  )169: 1، ج1374هاشمي، (. شود داران ظاهر مي و آزادي تعيين زمام
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. گوييِ انسان به هيچ موجودي حتي خداست مداري و عدم پاسخ فلسفه غرب بر مبناي حق
شناسانه  شناسانة فلسفه اسالمي و رويكرد انسان مه جعفري بر مبناي اقتضائات معرفتعال

خود، آزادي را فراتر از حقوق بشر، بلكه به حسب اقتضائات حيات معقول و حيات 
بيند و ديدگاه اسالم از آزادي را متمايز از ديدگاه  رشديافته و مورد مطلوب اسالم مي

  .كند ليبراليسم مي
، و اختيار انسان »قدرت انتخاب يكي از دو چيز«فلسفي، آزادي را به  وي از حيث

جعفري، (. داند مختار در انتخاب هر آنچه اراده دارد، يا آزاد در انجام يا عدم انجام فعلي مي
وي ضمن ضروري دانستن اين نوع آزادي، آن را مفيد تمايزگذاري ميان انسان و  )74: 1379

داند، اما با دغدغه حيات معقول در مقابل حيات طبيعي،  ان ميديگر موجودات از جمله حيو
داند؛ زيرا آزادي در اين معنا به كلي فارغ از منطقة  چنين آزادي را مطلوب انسان نمي

ها مطرح شده و به هر انساني اجازة عمل به هر چه مورد ميل و رغبت او باشد،  ارزش
چنين تلقّي از آزادي، مفيد برخورداري از  و در اين صورت )111: 1، ج1392جعفري، (دهد  مي

باشد، بلكه با توجه به نوع نگرش به انسان، آنچه مفيد است،  مراتب حيات معنوي نمي
زيرا در زندگي دنيوي، انسان هم داراي  )395: 1377جعفري، (باشد؛  مي» آزادي مسئوالنه«

ديت انسان قابل تفسير ها موجو ها و هم تكاليف بوده و بدون آن ها و شايستگي بايستگي
كند كه آزادي را اين  اين توجه به انسان، عالمه جعفري را به سويي هدايت مي. باشد نمي

نظاره و سلطة شخصيت انساني به دو قطب مثبت و منفيِ كار در مسير «: گونه تعريف كند
وي  )111: 1، ج1392جعفري، (» .آنچه كه با توجه به دو بعد مادي و روحيِ انساني خير است

نسبت به آزادي عقيده نيز معتقد است آزادي عقيده اشكالي ندارد؛ مادامي كه حيات آدمي 
  )362: 1369جعفري، (. را از قابليت تفسير ساقط نكند

سنجي ميان اين دو نيز در رويكردهاي ليبراليستي و سوسياليستي و اعتدالي  در نسبت
ي در نسبت ميان اين دو، تقدم با آزادي در رويكرد ليبراليست. اسالمي تفاوت وجود دارد

هايي كه در ايران معاصر،  چه گروه چنان. است و عدالت به منظور آزادي مطلوبيت دارد
شان آزادي است و آنان  متأثر از غرب جديد و تفكر ليبراليستي بوده، مطالبه اصلي و اساسي

ان عدالت است و آزادي را ش انديشند، مطالبه اصلي و اساسي كه در رويكرد سوسياليستي مي
كنند، اما در رويكرد اعتدالي اسالمي، هر يك از عدالت و  براي رسيدن به عدالت فدا مي

آزادي در جاي خود و داراي شأن و ارزش خاصِ خود بوده و براي بقا و دوامِ حيات 
  .انساني، هر دو الزم و ضروري هستند

  قانون و شريعت . 2-2
شود براي  عاصر با اين پرسش رو به رو هستند كه آيا ميفالسفه اسالمي در ايران م

تنظيم زندگي اجتماعي و احكام آن از شريعت استفاده كرد، يا به جهت تحوالتي كه در 
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دنياي جديد رخ داده و نيازهاي جديدي را توليد و روابط جديد ايجاد نموده، بايد به قانون به 
جهان «تواند  ديگر آيا امروزه اسالم ميمثابه تحوالت عصر جديد رو آورد و به عبارت 

انگيز آن اداره  هاي حيرت بشريت را با در نظر گرفتن وضع حاضر و ترقّيات و پيشرفت
تواند براي سنّت اجتماعي  و نيز آيا شريعت اسالم مي» كند و نيازهاي موجود را پاسخ دهد؟

و جايگزين باشد؟ پرسش  كه غرب جديد توليد نموده و با قانون به تنظيم آن برآمده، بديل
گذاري از  توان قانون ديگر آنكه با وجود شريعت و اجتهاد پويا در دين مبين اسالم آيا مي

غير شرع؛ اعم از عرف و مصلحت جايگزين نمود؟ و در اين صورت آيا بر خالف مباني 
گذاري تابع شرع است يا عرف و مصلحت؟ جايگاه عقل و علم و  اسالم نيست؟ آيا قانون

گذاري كجاست؟ اگر قرار است قانون داشته باشيم، ماهيت و منبع  قتضيات زمان در قانونم
گذاري از  قانون چيست؟ آيا قانون، شرع است و شرع از قبل مضبوط است و حقِّ قانون

خداست و وظيفه ما تنها استنباط است يا بايد موضع متجددان را گرفت و قانون موضوعه را 
ني بر حقوق بشر، مساوات، آزادي و تفكيك قوا بوده و براساس عقل و مبنا قرار داد كه مبت

  علم و اقتضائات تمدن بشري و توسط نمايندگان مردم وضع شوند؟
سنجي ميان آن دو، از فلسفه حيات  عالمه جعفري در بحث از قانون و شريعت و نسبت

نزد . يابد نمايد، ورود مي تواند حيات انساني را در اين جهان توجيه و تبيينِ مقبول و آنچه مي
، 1372جعفري، (. باشد وي آنچه چنين قابليتي براي آن وجود دارد، دين، خاصه دين اسالم مي

هاي اميدبخش،  هاي اساسي و پاسخ دهي به پرسش دين با تواناييِ پاسخ )12- 13: 22ج
بعد . هدد بخش، آدمي را در يك فعاليت دائمي، پويا و فعال قرار مي آفرين و حيات كمال

عملي دين اسالم، برنامه حركت انسان از مبدأ به سوي معاد با انجام تكاليف و اخالقيات 
. شوند احكام و تكاليف به دو قسم احكام اوليه و ثانويه تقسيم مي )292: 1367نصري، (. باشد مي

: 1378ري، جعف(هاست  ها و زمان ها در همه مكان احكام اوليه مستند به نيازهاي ثابت همه انسان
. باشد و توانايي آن تنها مربوط به زمان قديم و دوران اوليه يا تحوالت عصر جديد نمي )109

بنابراين، الزم است انسان در بعد عملي، بخشي از كماالت خود را از طريق شريعت، به 
 ، تحصيل كند و از)111- 112: 11، ج1373جعفري، (منزله طريق اقامه دستور خدا و وصول به آن 

قانون در معنايي كه در انديشه غرب جديد در ايران معاصر رايج و مورد مطالبه واقع شده، 
  .باشد چنين كاركردي ممكن نمي

  حق و تكليف. 2-3
مسئله حق و تكليف و نسبت و رابطه ميان آن دو از ديگر مسائلي است كه ذهن  

شگي و سياسي ايرانِ در فضاي فرهنگي و اندي. را به خود مشغول كرده است عالمه جعفري
در مقابل حق بودن و حقوق طبيعي به ميان آمده و مبنا و » حق داشتن«معاصر، سخن از 
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معيار رفتار حكومت با مردم و مبناي مشروعيت آن قرار گرفته است؛ در حالي كه در 
شان كسب مشروعيت از رضايت و  ها دغدغه اصلي و اساسي گذشته چنين نبوده و حكومت

. دانستند ها مردم را مكلّف به اطاعت از خود مي م نبود و بسياري از حكومتمقبوليت مرد
حال عالمه جعفري با اين پرسش رو به رو است كه آيا مردم، صاحب حق هستند و بايد 

ها مشروعيت خود را از مردم كسب كنند يا مردم، صاحب حق نيستند، بلكه مردم  حكومت
أ مشروعيت حكومت چيست؟ و در نهايت آيا مكلّف به اطاعت هستند؟ و باالخره منش

مردم قطع نظر از دين و مذهب، از حقوقي برخوردارند يا خير؟ عالمه جعفري در اين مقطع 
شود و هم  ها مي دهي به آن هايي مواجه شده و در ادامه هم مشغول پاسخ با چنين پرسش

دي اسالم و فلسفه اسالمي مندي هاي اسالم و مباني نظري و اعتقا فراتر از آن به معرفي توان
  .آيد بر مي

گانه بنيادين و ثابت پي  وي مسئله حق به معناي حق داشتن را در قالب اصول پنج
ها ثابت و  گيرد؛ زيرا معتقد است اين حقوق، به طور طبيعي و فطري براي همة انسان مي

  :اين حقوق عبارتند از. ها را ناديده بگيرد تواند آن محفوظ است و كسي نمي
  اصل حيات شايسته؛ - 1
  شود؛ اصل كرامت انساني كه به كرامت ذاتي و كرامت ارزشي عالي تقسيم مي - 2
  اصل تعليم و تربيت؛ - 3
  اصل آزادي مسئوالنه؛ - 4
  )267: 2، ج1392جعفري، (. اصل تساوي همة افراد در برابر قانون - 5

ها و تكاليف آن بر نزد وي ويژگي و امتياز اساسي دين اسالم، مطابقت معارف و بايد
فطرت بشر و در نتيجه بر مصالح و مفاسد طبيعت مادي و روحي و فطري بشر است؛ از اين 

هاي مختلف  پذيرد؛ اگر چه به جهت موقعيت رو، احكام اساسي اسالم دگرگوني نمي
عالمه جعفري، گستره تكاليف  )312: 1369جعفري، (. باشد ها متنوع مي مكلّفين، احكام آن

ترين مباني  گوي اساسي آن را پاسخ ها دانسته و را در فقه اسالمي بر همة شئون انسان اسالمي
  )154 :1378جعفري، (. داند حقوق بشر و حقوق ارزشي انسان مي

  حكومت و قدرت. 2-4
فالسفه اسالمي در ايران معاصر در بحث از دولت و حكومت با اين پرسش مواجه 

عيتي برخوردارند؟ آيا مشروعيت دولت و هستند كه دولت و حكومت از چه مشرو
باشد يا منبع ديگري دارد؟ منشأ قدرتي كه دولت و ها مي حكومت از مردم و حمايت آن

در  هاي عالمه جعفريآيد ديدگاه حكومت از آن برخوردارند، چيست؟ آنچه در ادامه مي
  .باشد مورد چيستي و مبنا و منشأ دولت و حكومت و قدرت آن مي
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. سازد شناسانه خويش مبتني مي ري، نظرية حكومت خود را بر مبناي انسانعالمه جعف
اش از استعداد كمالي فطري و الهي برخوردار  وي معتقد است انسان عالوه بر حيثيت حيواني
ها و استعدادهايش مورد تفسير و  مندي ها، توان است و الزم است در تدبير و اعمال سياست

سوي ديگر به ثمر رساندن اين استعدادها در حكومت اسالمي، از . توجيه صحيح قرار گيرد
ديگر اينكه دين، فراگيرندة همة شئون بشري است و حكومت بايد عالوه . جنبة حياتي دارد

. بر تدبير از امور سياسي مردم، اخالقيات جامعه را نيز به طور صحيح توجيه و مديريت كند
داند  بناي اصلي دولت و قدرت حكومت را خداوند مياز اين رو، م )238- 239: 2، ج1392جعفري، (

اش به وسيله پيامبران و امامان و حكماي راستين و صاحبان عقول در حيات انساني  كه اراده
يابد؛ در عين حال او معتقد است اين امر با دخالت مردم در سرنوشت حيات  ظهور مي

لهي و هدف اعالي زندگي استوار معقول خود، منافاتي ندارد؛ زيرا حيات معقول بر اصول ا
است و چنين اصول و هدفي توسط صاحبان عقول و فطرت سالم بر حيات سياسي اجتماعي 

اين نوع حاكميت كه حاكميت عقالي مردم است، حاكميت به وسيله . شود مردم اعمال مي
ت دو و هدف آن رسيدن به حيات معقول با تقوي )303: 1369جعفري، (باشد  مردم بر مردم مي

از سوي ديگر نزد وي . بعد مادي و معنوي انسان، تقليل دردها و تأمين آسايش است
  :2، ج1392جعفري، (. حكومت، يك نوع فعاليت الهي بر روي زمين بوده و جنبه الهي دارد

و امامان معصوم ) ص(بنابراين، نزد وي در عصر ظهور، حكومت به پيامبر )233- 234
از نظر شيعه، حكومت و : دهد عالمه جعفري توضيح مي. دارداختصاص يافته و جنبه الهي 

از . باشد، يعني در حقيقت در پرتو و در دنبالة نبوت است امامت در جامعه، دامنة نبوت مي
اين رو، كساني شايستة حكومت هستند كه به كلي از هوي و هوس بدور بوده و معصوم 

مة اجزاي مكتب اسالم و تفسير و تطبيق باشند و بتوانند در بيان احكام الهي و در بيان ه
به همين جهت، حكومت بايد جنبة الهي داشته باشد تا . گاهي صحيح داشته باشند آن، تكيه

  )234: همان(. شود، مطابق با واقع باشد آنچه به نام اسالم گفته مي
باشد، بلكه از آنِ مردمي است كه  در عصر غيبت نيز حكومت از آنِ مردم معمولي نمي

ها به طور طبيعي عامل نداي  ه مقامات واالي انساني، تكامل و رشد يافته و عقل و دل آنب
يابد و اين نقطة تمايز ميان دموكراسي  در اين عصر نيز حكومت، جنبة الهي مي. الهي باشد

در نگاه و نظريه اسالم، حاكمان عالوه بر لزوم شناخت بر . غربي و حكومت الهي است
انسان، بايد صيانت ذات تكامل و تقوا داشته باشند تا مانع از آن شود  ابعاد مختلف زندگي

شان از زندگي تفسير و توجيه كنند و كارنامه  ها و هوي و هوس كه مطابق خودكامگي
بنابراين در عصر  )234- 235: همان(. زندگي بشر در زندگي انسان معمولي، آن را نديده است

 )147: همان(باشد  از آنِ فقيه جامع الشرائط مي غيبت ضمن نفي دموكراسي مطلق، حكومت
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اما معتقد است حاكمِ فقيه در همه موضوعات و شئونِ حيات انسان و همه آنچه زمينه 
صدور احكامِ آن، مستند به عناوين اوليه و ثانويه هستند، بايد به رأي و نظر مردم رجوع 

ت با تفكيك دو بستر زماني، بنابراين، عالمه جعفري در مسئله حكوم )291همان، (. كند
داند و در عصر  حكومت در عصر ظهور را در انحصار نبي مكرّم اسالم و امامان معصوم مي

داند كه از صيانت ذات تكامل يافته برخوردارند تا بتوانند به مقتضاي  غيبت، ويژه افرادي مي
  .همة ابعاد انسان حكومت كنند

  گيري بندي و نتيجه جمع
. پيشرفت تكنولوژي، نيازهاي جديدي براي انسان اين عصر توليد شد در عصر جديد با

ها با پيدايش  اين دگرگوني. اين نوع نيازها صورت و ماهيت زندگي را دگرگون نمود
سازي همچون آزادي، عدالت در معناي برابري و تساوي، قانون در مقابل  مفاهيمِ هويت

بناي مشروعيت مردمي، خود را شريعت و حق مقابل تكليف و قدرت و حكومت بر م
زماني كه اين مفاهيم به جوامعي كه همراه با تحوالت صنعتي و پيشرفت . دهند نشان مي

پردازند  شوند، به توليد نيازهاي جديدي مي تكنولوژي رشد و توسعه الزم را نداشته، وارد مي
صورت، سنت در اين . ها در تعارض است كه با نيازهاي زندگي و نظم سياسي و مدني آن

عالمه جعفري در اين . گردد آيد و دچار چالش جدي مي حاكم بر زندگي به مقاومت بر مي
ها و با  ها و چالش ها و چنين پرسش زمانه و در اين شرايط با مواجهه با چنين نيازمندي

مواجهه با مفاهيم جديد زندگي، بر دو پايه جامعيت دين اسالم به عنوان دينِ زندگي و 
هاي مطرح شده نسبت به  گويي به پرسش نظريه اعتدال اسالم، عالوه بر پاسخ همچنين

مند نشان دادنِ مباني اعتقادي  توانايي دين اسالم و سنت فلسفي، در عين حال با هدف ِتوان
و نظري، به خردورزي و تأمل فلسفي از نوعي از زندگي مدني و سياسي برآمده كه از يك 

ني و سنت فلسفي بوده و از طرف ديگر، ناشي از توجه به هاي وحيا سو بر پايه آموزه
سان با نگاه حداكثري به دين مدعي انحصار منبع  نيازهاي متغيرِ انسان است و بدين

  .باشدكنندة نيازهاي حقيقي انسان در اسالم مي تامين
از اين رو تأمالت فلسفه سياسي اجتماعي عالمه جعفري از يك سو پا در مباني نظري 

گيري و هدف آن  مي و رويكرد اعتدالي عملي اسالمي دارد تا ماهيت زندگي و جهتاسال
 - مكاتب سوسياليستي و ماركسيستي و ليبراليستي - متمايز از زندگي سياسيِ ديگر مكاتب

ها مفاهيم اساسي زندگي و حيات سياسي مفاهيم مقابل و در تضاد با هم مثل  باشد كه در آن
از طرف ديگر، متناسب با نيازهاي متغير انسان، پا در . اند عدالت و آزادي ديده شده

تحوالت مختلف اقتصادي فرهنگي و اجتماعي دارد و تحوالت را بر پايه مباني نظري و 
هايي كه از سوي عالمه جعفري  چنين خردورزي. نمايند اعتقادي خود توجيه و تبيين مي

ري و عملي ظهور و پيدايش هاي نظ صورت گرفته است، نقش مؤثري در توليد زمينه
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هاي ماركسيستي و ليبراليستي و انقالبات وابسته به  انقالب اسالمي و تمايز آن از ايدئولوژي
  .ها ايفا كرده است آن
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