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Abstract  
The purpose of the present study is to review the relationship between formation of parties and 

freedom in Islamic political ideology. Creating parties is one of the ways for experiencing political 

freedom. Although the term “party” in its new meaning has not been used in Islamic legacy, the 

principle of this viewpoint is accepted in Islamic logic and resources. In this regard, the main 

question of the present research is about the correlation between formation of parties and freedom 

from the view of Islamic political ideology. The method of study is descriptive-analytic and in the 

first step, it is attempted to collect and describe the data and in the second step, it has dealt with 

their analysis and relationship with formation of parties. The results indicate that in Islamic logic 

and literature, besides political freedom, the right of formation of parties and gatherings is 

acknowledged and there is a mutual relation between party and freedom. On the one hand, the party 

is formed on the background of freedom and on the other hand, the party with its supervisory 

function over power exertion, assists the process of freedom in Islamic society.  
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 چکیده

اندیشهسیاسیاسالماست. آزادیدر بررسیرابطهتحزبو راههدفپژوهشحاضر برایتجربهتحزبیکیاز ها
کارنرفته،امااصلایندیدگاهدرمنطقوآزادیسیاسیاست.هرچندلفظحزببهمعنایجدیددرتراثاسالمیبه

ازآزادیوتحزبمیانرابطهوتعاملحولحاضرپژوهشاصلیسوال،راستاایندر.استشدهپذیرفتهاسالمیمنابع
سیاسیاندیشهتوصیفیمنظرپژوهشروش.استگرفتهشکل،اسالمی-اولگامدرتاگردیدتالشوبودهتحلیلی

بررسیگردد.هاجمعداده باتحزب، پرداختهونسبتورابطهآنها آوریوتوصیفشوندودرگامدومبهتحلیلآنها
جتماعاتدرکنارحقآزادیسیاسیبهحقتشکیلاحزابوانتایجحاکیازآناستکهدرمنطقوادبیاتاسالمی،

گیردوایتعاملیمیانحزبوآزادیبرقراراست.ازسوییحزب،دربسترآزادیشکلمیرسمیتشناختهشدهورابطه
یاریاسالمیجامعه آزادیدر فرایندحضور بهروندو اعمالقدرت، کارکردنظارتیخودبر حزببا ازسویدیگر،

رساند.می
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 . مقدمه1

شود:   گاهی در تعریف آن گفته می با توجه به اهمیت جایگاه حقوق در بحث آزادی سیاسی،
آزادی سیاسی مجموعه امتیازاتی است، که اهالی کشور برای مشارکت در حیات سیاسی جامعه »

تیازات به صورت حقوق مدنی )حق رأی، حق داوطلبی و حق عضویت در بدان نیاز دارند. این ام
« شود  ها و آزادی تعیین زمامدار( متظاهر می احزاب سیاسی( و حقوق سیاسی )آزادی رقابت اندیشه

.(. پذیرش این حقوق در عرصه سیاسی به معنای آن است که انسان در 00: ص0700)میراحمدی، 
ب کردن، حق انتخاب شدن، حق رأی، حق اجتماعات، حق بیان حقوق گوناگونی مانند حق انتخا

 تواند و نباید، بدون معیار و موازین، آنها را محدود کند.   و... آزادی دارد و کسی نمی
دغدغه و سؤال اصلی پژوهش حاضر، بررسی رابطه تحزب و آزادی، در اندیشه سیاسی اسالم 

زیر پاسخ دهد؛ که آیا اصواًل میان تحزب و است. همچنین این نوشته درصدد است به دو سؤال 
ای برقرار است؟ آیا اسالم تجربه آزادی از رهگذر حزب سیاسی را   آزادی در اندیشه سیاسی رابطه

پذیرد؟ در فرضیه پژوهش، بر این امر تأکید شده است که در متون و نصوص اندیشه سیاسی   می
ست، اما حق تشکیل احزاب، اجتماعات و به کار نرفته ا« حزب سیاسی»هرچند لفظ   اسالمی،

آزادی سیاسی به رسمیت شناخته شده است؛ به این مفهوم که از سویی حزب، در بستر آزادی شکل 
گیرد و از دیگر سو، کارکرد نظارتی حزب، به روند و فرایند حضور آزادی در جامعه اسالمی   می

فسیر و تحلیل آیات و روایات به انجام ها و ت رساند. این پژوهش، با روش توصیف داده  یاری می
 رسیده است. 

اسی یات سیشود که دارای نظر  ای از شهروندان اشاره می افتهی در تعریف حزب، به گروه سازمان
هدف . ابندیکوشند بر حکومت تسلط   اسی، با عمل خود مییك واحد سیمشترك هستند و به مثابه 

بر  1«وریمك آ. »اسی رواج دهدیخود را در سطح س های  استید و سیاصلی حزب آن است، که عقا
ها است،   استیت از برخی اصول و سیافته برای حمای این اعتقاد است که حزب، گروهی سازمان

به تعبیر . (707: ص0777رد )عالم، یهای قانونی، حکومت را به دست گ  کوشد از راه  که می
 یجمع یاسیس یها  تیم فعالیداوم َاشکال قدتوان به نوعی، ت ، فعالیت حزبی را می4«ماکس وبر»

                                                             
1. MacIver 
2. Max Weber 
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 یفعال در جهت کسب قدرت اجتماع یتیجمع»را  یاسیدانست. به عبارت دیگر، او حزب س
بر این باور است که حزب، گروه  1«س دوورژهیمور»(. همچنین 888: ص0700)وبر، « داند یم

راکنده در اطراف کشور است پ یها  از گروه یا  ست؛ بلکه مجموعهیر شهر و دهکده نینظ یاجتماع
است  ی، نهادیاند. در حقیقت، سازمان حزب  وستهیکننده به هم پ هماهنگ یها  له سازمانیکه به وس
ن آنکه هدف مشترک نیز دارند یکسب قدرت است، در ع یاش تالش برا  فهین وظیتر  که مهم

هستند، در  یاناتیجر توان باور داشت که احزاب،  (. به بیان دیگر، می00: ص0767)دوورژه، 
شهروندان و  یها  ان آرمانیب یتازه که برا یءها  یمش  ها و خط  استیها، س  افتن برنامهی یجستجو
توان گفت   (. با توجه به آنچه گذشت می60: ص0700کنند )نوذری،  ها، تالش می  ن آرمانیتحقق ا

ن، با اهداف و منافع ین گروهی معیب یاسیالت و انسجام سیکه حزب، سازمانی است با تشک
ها،   توده یاسیج عمومی و سیمشترک، که در پی کسب قدرت هستند و کارکردهایی چون بس

و  ی، فرهنگیاسیا پرورش نخبگان سی یشهروندان، کادرساز یاسیبا آموزش س یریپذ  جامعه
، یهای اجتماع  ت دادن به رقابتیدن و رسمیت بخشیخشن، مشروع ی، کاهش تضادهایاجتماع

 (.18حزبی قرار دارد )همان: ص یها  تیر قالب فعالد

 . حق تشکیل احزاب و اجتماعات2

یکی از حقوقی که در قلمرو آزادی سیاسی در جامعه اسالمی، وجود دارد، حق تشکیل احزاب 
شود. این حق   ها نام برده می  و اجتماعات است که گاه از آن، به حق آزادی تجمع یا آزادی انجمن

گیرد که با توجه به اهمیت آن، جداگانه بررسی   یع کلمه، زیر عنوان آزادی بیان قرار میبه معنی وس
ها   چراکه اجتماع گیرد،  تر زمانی حزب یا تجمعی بدون اظهار نظر و بیان شکل می شود؛ زیرا کم  می

ر ماده های مخالف یا موافق همراه است. این حق، یکی از حقوقی است که د  غالبًا با بیان دیدگاه
المللی  میثاق بین»همچنین در  6بر آن تأکید شده است. 0100نیز مصوب  4بیانیه حقوق بشر 88

آمیز، به رسمیت شناخته شده   ، حق اجتماع صلح0166مصوب 80ماده  2،«حقوق مدنی و سیاسی

                                                             
1. Morris Doorjeh 

2. The Universal Declaration of Human Rights (UDHR) 

3. http://www.un.org/en/documents/udhr/ 

4. International Covenant on Civil and Political Rights. 
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 و اینکه عملی کردن این حق، هیچ محدودیتی ندارد، مگر آنچه بر طبق قانون، مقرر شده و در یک
ساالر به مصلحت امنیت ملی یا نظم عمومی، یا برای پشتیبانی از سالمت یا اخالق   جامعه مردم

.های دیگران، ضروری باشد عمومی و همچنین حقوق و آزادی
1  

 . آزادی سیاسی و بایستگی حزب3

گردد که یکی از   امروزه حق آزادی تشکیل حزب و اجتماعات سیاسی، چندان آشکار تلقی می
ها آن است که امنیت و فضای مناسب برای تشکیل احزاب و اجتماعات را در جامعه  دولتوظایف 

های   های سیاسی، دیدگاه  ها بتوانند آزادانه با تشکیل تجمعات و انجمن  فراهم کند، تا افراد و گروه
ی ایران خود را البته با رعایت موازین و قوانین کشورها، بیان کنند. در قانون اساسی جمهوری اسالم

تشکیل اجتماعات و »خوانیم که   می 87نیز، این حق نیز به رسمیت شناخته شده است؛ در اصل 
 4«.ها، بدون حمل سالح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسالم نباشد، آزاد است راهپیمایی

به ها،   ها و انجمن  ها، تشکل  عالوه بر آن، در نگره قرآنی نیز، حق آزادی تشکیل احزاب، تجمع
شود. سخن خداوند، اگرچه به طور مستقیم به طرح آزادی تشکل و انجمن   رسمیت شناخته می

توان با تکیه بر آنها،   نپرداخته، اما روح حاکم بر آیات مورد بحث، نمایانگر معیارهایی است که می
تشکل مطلوب از تشکل نامطلوب را باز شناخت و براساس آن، حق تشکیل اجتماعات مطلوب را 

(. با بازنگری در آیات قرآن می توان، برخی از 007: ص0718استخراج نمود )میراحمدی، 
، «حزب»نمادهای تشکل و اجتماع را استخراج کرد؛ این امر در قالب اصطالحاتی مانند 

و... به کار رفته است. هرچند که حزب در قرآن کریم به « مترفین»، «مأل»، «اّمت»، «احزاب»
هایی را داریم که با توجه به منافع مشترکی   ار نرفته است؛ اما در قرآن کریم گروهمعنی جدید آن به ک

آیند؛ حال به دلیل منافع اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی است، گاه،   که دارند، گرد هم می
گذارد. به طور مثال، در تاریخ اسالم آمده است که در جنگ   شباهت عقیدتی آنان را کنار هم می

ای منحصر به   ، هر گروهی به انگیزه)ص(های مختلف مخالف پیامبر گرامی اسالم  اب، گروهاحز
دو بار در آیه « احزاب»خویش، با هم اتفاق کردند تا به ایشان ضربه بزنند. در سوره احزاب، کلمه 

                                                             
1. United Nations; "UN Treaty Collection: International Covenant on Civil and Political Rights"; 

6 March 2012. 

 .70. قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، ص4
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های   ذکر شده است و این واژه به ماجرای همکاری و همدستی قبائل و گروه 88 و یک بار در آیه  88 
 مشرک و منافق در جنگ احزاب اشاره دارد.

 . امر به معروف و نهی از منکر و تحزب4

های  ها در قرآن کریم و دین اسالم وجود دارد که اجرای آنها با برخی از فعالیت  برخی از آموزه
احزاب در جامعه اسالمی، همخوانی دارد و نه تنها بر حق بودن فعالیت تشکلی و حزبی صّحه 

داند تا در روندی تشکیالتی، در قبال   گذارد، بلکه آن را وظیفه مسلمانان و بر عهده آنان می  می
اجتماعی جامعه اسالمی حساس باشند و مشارکت فعاالنه و منسجم را تجربه  -مسائل سیاسی

 برای نمونه و با توجه به مسئولیت همگانی، مسلمانان همه وظیفه دارند تا از منکرها و امور. کنند
ناپسند در جامعه جلوگیری کنند و سفارش به نیکی و معروف داشته باشند؛ این مهم را امروزه 

توان در قالب احزاب به انجام رساند. هرچند، همه فعالیت و هدف حزب در این امر خالصه   می
ها، فسادها،   شود، اما یک حزب اسالمی، همانند همه افراد جامعه اسالمی باید به انحراف  نمی

ها اعتراض کند و کارگزاران و حاکمان نظام اسالمی را به خیر و معروف،   ها و نابسامانی  ناعدالتی
این آموزه همانند یکی از کارکردهای احزاب، با نظارت و در سطوح مختلف، . سفارش نماید

فرایند  دهد تا حاکمان و شهروندان در  گیرد و اجازه نمی  جلوی انحراف از مسیر و شاهراه حق را می
اعتنا به حقوق دیگران،  امور هر گونه که دوست دارند، تصمیم بگیرند و عمل کنند، یا حتی بی

کنند که   احساس آرامش داشته باشند. با این اصل راهبردی، صاحبان قدرت، هماره حس می
گر   یماجتماعی که تنظ -کند، نظارتی سیاسی  گروهی رصدگر بر رفتار، کردار و رفتار آنان نظارت می

شود، چنین است که در کالم خداوند، همه مسلمانان به   بخش رفتار صاحبان قدرت می  و سامان
ةٍ یْ َخ شوند و به دلیل التزام و پایبندی به این وصف، آنان   این فریضه تشویق می آل عمران: ) َر ُأمَّ

  .اند  ، معرفی شده«ها بهترین امت»، (008
است که نشان از همبستگی مذهبی دارد، مذهب و « امت»، لذا، تعبیر دیگر در قرآن کریم

ًة َواِحَدًة خوانیم:   کند، در قرآن می  وحدت عقیده، افراد را بر یک محور جمع می ُتُکْم ُأمَّ ِإنَّ َهِذِه ُأمَّ
ُکْم َفاْعُبُدوِن  ًة وَسطًـا و َکذِلَك َجَعلنـکُ ای دیگر آمده است که:   (؛ و در آیه18)انبیاء:  َوَأَنا َرب  م ُامَّ

 (.007)بقره:  ِلَتکونوا ُشَهداَء َعَلی الّناِس 
ا مکان واحد ین، زمان یمشترکی مانند د  شود که وجه ، به گروهی اطالق می«امّ »اّمت، مشتق از 
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(. 06ق: ص0777اری باشد )راغب اصفهانی، یراختیا غیاری ین اشتراك اختیداشته باشند؛ خواه ا
کننده نوعی اجتماع است. مفهوم  رهنگ و آهنگ واحد وجود دارد، تداعیمفهوم امت که در آن ف

مانند توحید، معاد، قبله و کتاب واحد،   هایی در معنای جامعه دینی مسلمانان، ویژگی« امت»
قسط و عدالت اجتماعی دارد. این گروه با توجه به   مشورت، امر به معروف و نهی از منکر، برقراری

تواند قدرتمندانه و از روی اعتماد به نفس، رفتار قدرت سیاسی را که   میانسجام و همبستگی، 
 نیروی فرادست جامعه است، رصد و حتی نقد و بررسی کند. 

همچنین مسائلی دیگر مانند نقد، نصیحت و خیرخواهی برای حاکمان مسلمان نیز در اندیشه 
دهند؛ در نتیجه، طبیعی است   می سیاسی اسالم مطرح است که برخی از وجوه آنها را احزاب انجام

فکری، نظارت سیاسی، مسئولیت همگانی،   هایی مانند هم که انجام همه این وظایف و مسئولیت
ورزی در مسائل چندالیه سیاسی و...، مبتنی بر آزادی احزاب به عنوان یکی از   اصالح امور و اندیشه

طهری تأکید داشت، که در حکومت حقوق در آزادی سیاسی است. بر این اساس بود که شهید م
ده خودش آزاد است، یر اسالمی هم دارد در ابراز عقیده غیاسالمی احزاب آزادند؛ هر حزبی اگر عق

(، و اصواًل 080، ص80 : ج0771د )مطهری، یخواهد بگو فکرش آزاد است تا هر چه دلش می
 :0770 وست )معرفت،ا یار و آزادیانسان، در گرو انتخاب اخت یو کمال نفسان ینیارزش د

 ( 008ص

 . حزب و تجربه آزادی سیاسی5

های مختلف سیاسی اعم از احزاب،   در این سطح از آزادی و با به دست آمدن این حق، گروه
توانند آزادانه رفتار کنند، برای رسیدن به اهداف   های هماهنگ و تشکیالتی، می  ها و دسته  تجمع

توانند با   و آزادی سیاسی را تجربه کنند. با این حق، افراد میتعریف شده خود، تالش داشته باشند 
تشکیل گروهی منسجم برای رسیدن به هدفی معین، گرد هم آیند و آزادانه، اما در چارچوب قانون، 

های سیاسی منسجم وجود داشته است، اما   فعالیت سیاسی کنند. هرچند در گذشته نیز فعالیت
مشخص و اهداف معین، در دوران مدرن، به وجود آمده است که از آن  نامه  فعالیت گروهی، با مرام

گیری اصلی و کلیدی   شود. با این همه، قرآن کریم، به عنوان کتاب هدایت، جهت  به حزب تعبیر می
دهد که طبعًا فعالیت حزبی و آزادی افراد برای این   ها، نشان می در باب فعالیت سیاسی را به انسان

های منسجم مشرک که دارای هدف مشترک  تابد. در صدر اسالم نیز از افراد و گروه  تکاپو را برمی
تعبیر « احزاب»و مسلمانان با هم متحد شدند، به  )ص(بودند و برای مقابله با پیامبر گرامی اسالم
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های منسجم بود که اجماع برای جنگ با پیامبر )راغب اصفهانی،   شود، که به معنای دسته  می
( در کنار هم قرار 11گ احزاب )احزاب: ( و کشتن او کرده بودند و در جن113ق: ص3131

 گرفتند. هرچند که این اصطالح به معنای حزب در دوران جدید نیست.
یابیم که تحزب، روشی عقالیی است که امروزه جوامع   با دقت در کارکردهای حزب، در می

گیرند. امروزه   های سیاسی از آن بهره می انسانی برای تأمین آزادی، منافع و اداره هر چه بهتر نظام
های   استین سیتدوبخشند، مواردی چون،   ها و امور گوناگونی را سامان می  احزاب، کارویژه

ن در نظام سیاسی یحت ائمه مسلمیسازی نص  نهینقد سازنده و انتقاد از حكومت، نهاد عمومی،
ودن تشویق مردم برای حضور در صحنه مشارکت سیاسی، حساس نم اسی،یاسالم، رقابت سالم س

گاهیآنان به مسائل جامعه، آموزش س شان، کم کردن یهای ا  یاسی شهروندان و باال بردن سطح آ
ك ین مردم و حكومت، نزدیت جامعه مدنی با بزرگ کردن نهادهای بیه، تقویخطر استبداد قوه مجر

ه یروحت یهای حكومتی، تقو  ن ارگانیساالری، ایجاد هماهنگی ب  ن مردمیکردن افكار مشابه، تضم
در ( 3131)عالم، ای و...   ل حكومت متخصصان و افراد حرفهیانضباط در جامعه و تسه

شود که امروزه جوامع از مزایای آن برخوردارند. این موارد، همه،   کارکردهای احزاب مطرح می
ت که قرآن بخشی امور جامعه اس  ها برای تنظیم و سامان های عقالیی انسان  ها و توانمندی برداشت

ها با   های هماهنگ افراد و گروه  از منظر کالم الهی، فعالیت. و دین اسالم نیز آنها را پذیرفته است
هایی که در جوامع   هدف کسب قدرت، امری نكوهیده و مذموم نبوده است، بلكه با توجه به ظرفیت

آورد،   زی به وجود میتا انسانی برای جلوگیری از تراکم قدرت و ثروت، ایجاد خودکامگی و یكه
 دارای مطلوبیت نیز هست. 

اجتماعی جامعه اسالمی و غیر اسالمی در صدر اسالم و با  -های سیاسی  با توجه به واقعیت
توان بیان کرد   شمارد، می  هایی که قرآن کریم برای آنها برمی  لحاظ معنای کالن این مفاهیم و ویژگی

شناسد.   انگارد و آنها را به رسمیت می  ها را نادیده نمی  تجمعها و   که قرآن کریم، وجود این تشكل
توان در قالب آموزه امر به معروف و نهی   ها را می  ها و تشكل  نمونه عالی و آرمانی حق داشتن تجمع

گذارد که باید در جامعه، گروهی   گر دانست. قرآن کریم، بر عهده جامعه اسالمی می  از منكر جلوه
اقتصادی، گرد هم آیند، تجمع تشكیل دهند و به  -به منكر و فسادهای سیاسی برای اعتراض

وضعیت نامطلوب جامعه اعتراض کنند؛ این کار نه تنها حق شهروندان جامعه اسالمی است، بلكه 
ای اعتراض خود را به فساد در   اند تا به گونه رود. مسلمانان مكلف  شمار می حتی تكلیف آنان به
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ها و تجمعات است. همچنان   جامعه ابراز کنند، و امروزه، یکی از مظاهر این امر، تشکیل انجمن
 نیز پیگیری کرد.« حزب الله»توان در ترکیب   که این جمع متشکل را می

ها   ه  شود و قابل مشاهده خواهد بود که آزادی سیاسی گرو  ای اجرایی می  باری این حق در جامعه
زده آن است که افراد،   و شهروندان به رسمیت شناخته شده باشد، در حالی که ویژگی جوامع خفقان

گونه اظهارنظر اجتماعی را ندارند؛ همه افراد باید سر در الک خویش بگذارند و تابع و  اجازه هیچ
و گروهی  پیرو فرمان حاکمان باشند؛ کسی حق چون و چرا کردن و انتقاد ندارد و نباید جمع

 های خود را بیان کنند.   تشکیل شود تا افراد بتوانند آزادانه دیدگاه

 . کارکرد نظارتی حزب؛ در بستر آزادی6

تواند در عرصه سیاسی، بر فرایند اعمال قدرت، نظارت داشته   اگر انسان، آزاد است، پس می
قدرت، در بستر آزادی، شود. نظارت بر عمل صاحبان   باشد، بدون آزادی، این حق اجرایی نمی

شود. به بیان دیگر، آغاز استبداد، پایان نظارت است. در حکومت استبدادی دیگر معنی   انجام می
ها یا دیگر قوا بخواهند بر صاحب قدرت نظارت کنند و اعمال او   ندارد که شهروندان، احزاب، گروه

اند که برای جلوگیری از   امر تأکید داشته بین گذارند. فیلسوفان سیاسی بر این  را بیازمایند و زیر ذره
فساد قدرت، باید، عملکرد حاکمان را بررسی کرد و بر روی آنها نظارت داشت. برخی اهمیت 

جایی که قدرت در دست چند نفر متمرکز شود، غالبًا مردانی با »اند که   مسئله را چنین نشان داده
قدرت، »گیرند. تاریخ ثابت کرده است که   میذهنیت و رویکرد تبهکاری، مهار قدرت را به دست 

ها است که همواره در کنار   ورزی  با این اندیشه 1«.آورد و قدرت مطلق، فساد مطلق  فساد می
مند و نهادینه نیز بر عملکرد   شود، نظارتی نظام  اختیاراتی که به رهبران و فرمانروایان سیاسی داده می

 4آنان، بایسته تلقی شده است.
بینانه، این امر پذیرفته شده است که هر آینه ممکن است کار  نصوص اسالمی با نگرشی واقعدر 

« من ملک استأثر»فرماید:   باره علی)ع( می فرمانروایان به استبداد و خودرأیی انجامد. در این
دست یافت، )غالبًا( خودگزینی نمود و  پادشاهی و قدرت(، هر که بر 068البالغه، حکمت  )نهج

                                                             
1. See: Dalberg Acton, John Emerich Edward:"Essays on Freedom and Power", p.364. Or see: The 

New Dictionary of Cultural Literacy, p.365 

 .887: ص0710. برای تفصیل این بحث، ر.ک: سیدباقری، 4
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پذیرد و اصواًل   خواهی کرد. کسی که قدرت داشته باشد و خودبین، هیچ فرایند نظارتی را نمی امتتم
 پندارد تا نظارتی باشد.   دیگران را دارای این حق نمی

مردم در  یاز حقوق مسلم و قطع یکین حق که یبه تعبیر یکی از مفسرین معاصر، احقاق ا
ت یریت آحاد جامعه از نحوه مدین رضایدر تأم یا تواند نقش برجسته یحکومت اسالمی است، م

آنان داشته باشد. وی به این امر نیز اشاره دارد  یاحتمال یها از خطاها و لغزش یریران و جلوگیمد
ن شکل یتر تواند متفاوت باشد و از ساده یافراد جامعه در اعصار مختلف، م ینظارت یها وهیکه ش
س احزاب، ی، مانند تأسیده امروزیچیپ یها شکال و صورتمردم، به اَ  یتذکرات شفاه یعنیآن، 

کارها مهم و ارزشمند  ن راهیابد. همه ایر یی، تغیعموم یها ها، مطبوعات و رسانه اصناف، انجمن
دارد )جوادی  ییط درست، در سرنوشت حکومت نقش بسزایاز شرا یمند است و در صورت بهره

 (.800: ص0710آملی، 

ها و امور جاری در جامعه اسالمی، خود را در امور   قد و انتقاد از برنامهپیامد باز بودن فضای ن
دهد و امری پذیرفته است. در دولت اسالمی، استبداد پذیرفته   اجتماعی نشان می -مختلف سیاسی

نیست و در جامعه مطلوب اسالمی، آزادی، حضور فعال احزاب و انتقادگری آنان، زمینه رشد 
قحطی، ویژه کشورهای سلطنتی  1،«آمارتیا سن»کند. به تعبیر   معه فراهم میجانبه را در جا  همه

های نوین استبدادی، اقتصاد   ای، دیوان ساالری  کهن، اجتماعات استبدادی جدید، بدون قبیله
های تک حزبی است؛ که   های شمال، رهبران مستبد و نظام  استعماری تحت تسلط امپریالیست

ی هرگز در هیچ کشور مستقل، در کشوری که مرتبًا در آن انتخابات غیرقابل تحمل است. قحط
توانند علنًا انتقاد کنند و اجازه  شود، در کشوری که دارای احزاب مخالف است که می  انجام می

های دولت را، فارغ از سانسور گسترده   ها آزادانه گزارش دهند و منطق سیاست  دهند که روزنامه می
 (.808: ص0701شاهده نشده است )سن، زیر سؤال ببرند، م

 گیری . نتیجه7

یابند تا   کنند و جرأت می  با توجه به نظام شورایی است که مشورت دهندگان احساس امنیت می
دن و به منصه ظهور رساندن مشورت در جوامع یتحقق بخش»آزادانه عقیده خود را بیان کنند. 

شهر،  مشورتی )مجلس شورا، مجالس شورای  ت ی مؤسسایده و متنوع امروزی، مستلزم برپایچیپ
                                                             

1. Amartya Sen 
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ای  انتخاباتی که به صورت دوره ی مبارزات یمجالس شورای محل و...( است که شهروند از راه برپا
ابد. یها راه  هر نفر باشد، به آن ك رأی برای یها بر اساس  برپا شود و رأی دادن در آن

التی است؛ تا آزادی یاسی و تشکیس  بندی ناحانتخاباتی و رأی دادن آزادانه، مقتضی ج مبارزات 
اسی، ضامن ین شود. وجود احزاب سیشه و عمل به آن تضمیاند ان ینظر و آزادی ابراز و ب اختالف

ها بر اساس  ت قانونی از آنیها و حما ن مستلزم حفظ حقوق انسانیهاست و ا ن آزادییا
ت و حفظ یرفتن رأی اکثریستلزم پذاختالف، م  گونه که در هنگام قانون است، همان ت یحاکم

 (.07: ص0701)عبدالجبار، « هاست ت و احترام به آنیحقوق اقل
نی و مصالح یهای د رسان به قوانین و ارزش  در نظام سیاسی اسالم، آزادی تا آنجا که آسیب

شود. با توجه به همین اهداف است که حکومت و   گران نباشد، پشتیبانی مییاجتماعی و حقوق د
ها و   ای ویژه یا برخاسته از منافع فردی یا گروهی نیست؛ بلکه تبلور آرمان  کمیت، جانبدار طبقهحا

های فکری و سیاسی، راه   کوشد تا در عرصه  فکر است و می  کیش و هم  های سیاسی ملتی هم ارزش
ای خود را به سوی هدف عالی نظام اسالمی که همانا سعادت است، بگشاید. این امر در راست

های انسان، برای   هدف دولت اسالمی است، که همانا رشد و شکوفایی بخشیدن به همه توانمندی
حرکت در مسیر کمال است و البته بخشی از این امر، با مشارکت فعاالنه و حضور آزادانه همه 

دهد. با حضور این   گذرد، رخ می  شهروندان و احساس مسئولیت در برابر آنچه در جامعه می
های   ها و گروه  اف در نظام سیاسی اسالم، بسترهایی شایسته و بایسته برای حضور همه سلیقهاهد

ساز داشته   ها، مشارکت سرنوشت  سازی  ها و تصمیم  گیری  شود، تا در تصمیم  اجتماعی فراهم می
. کند  باشند و هر فرد حس کند که در مسیر حرکتی جامعه به سوی اهداف متعالی، نقش بازی می

ران نیز، حضور و فعالیت ینامه جمهوری اسالمی ا  گویی با توجه به همین نکته است که در نظام
ات و یآمده است؛ که نشر 80آزادانه مردم به رسمیت شناخته شده است. برای نمونه در اصل 

 ا حقوق عمومی باشد؛ یا در اصلیان مطالب آزادند، مگر آنکه مخل به مبانی اسالم یمطبوعات در ب
های   تیا اقلیهای اسالمی   اسی و صنفی و انجمنیهای س  ها، انجمن  تیبر آزادی احزاب، جمع 86

اصول استقالل، »ن گردیده است که ینی شناخته شده، تأکید شده است و این امر مشروط به اید
بنابراین، در  1«.ن اسالمی و اساس جمهوری اسالمی را نقض نکنندیآزادی، وحدت ملی، مواز

                                                             

 . ر.ک. قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران.1
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توان از تکاپوی سیاسی، انتخاب کردن، انتخاب شدن،   کس را نمی چیم جمهوری اسالمی نیز، هنظا
کی از یهای صنفی و انجمنی بازداشت، یا به حضور در   نقد تصمیمات اساسی و تشکیل نشست

 .ها مجبور ساخت  این فعالیت
این امر به معنای آن است، اما  یعیو طب ینیتکو یباید دقت کرد که اگر چه انسان، دارای آزاد

بر  یمبتن ی، مطلق و همه جانبه است؛ بلکه از آنجا که حکومت و نظام اسالمینیست که آزاد
ها، تابع اصول،   ها و گروه  کند که همه تشکل  ین امر اقتضا میاست، ا یاسیو س یدتیعق ینگرش

ن حق همانند (. طبیعی است که ای081: ص0700باشند )غنوشی،  یاسالم یکردهایو رو یمبان
های قانونی و تکالیفی شرعی همراه باشد. از سوی دیگر، هرچند اصل   دیگر حقوق، با محدودیت

بر آزادی تجمعات است، اما عملیاتی کردن آن، نباید منجر به رفتارهای خارج از قانون، خالف 
انه آزادی تجمع، تواند به به  موازین شرعی و ناامنی در جامعه اسالمی گردد. برای نمونه، کسی نمی

حرمتی کند؛ اما آنچه که نباید از آن هراس داشت و محدودیتی   به مقدسات و مبانی شریعت بی
شود.   هایی است که در جامعه اسالمی گرفته می  ندارد، نقد قدرت سیاسی، کارگزاران و تصمیم

اسالمی انجام  های دینی در جامعه بدیهی است که آزادی احزاب نیز، با رعایت هنجارها و ارزش
 1آیند.  به شمار می یکره نظام اسالمیشود و حزب و اعضای آن نیز، از پ  می

                                                             

نیز چارچوبی مشخص و محدود، برای  0768مهوری اسالمی ایران، مصوب سال . قانون فعالیت احزاب در ج1
 تکاپوی آنها مشخص کرده است که عبارتند از:

 که به نقض استقالل کشور منجر شود؛ یارتکاب افعال (الف
 رهای خارجی؛های دولتی و احزاب کشو های ارگان ها، نمایندگی اطالعات و تبانی با سفارتخانه ۀهر نوع ارتباط، مبادل (ب
 گانگان؛یاز ب یو تدارکات یافت هر گونه کمک مالیدر (ج
 گران؛یمشروع د یها ینقض آزاد (د
 ؛یپراکن عهیراد تهمت، افترا و شایا ( ه
 ه کشور؛یتجز یبرا یزیر چون طرح یو ارتکاب اعمال ینقض وحدت مل (و
 های متنوع فرهنگی و نژادی موجود در ایران؛ زمینهتالش برای ایجاد و تشدید اختالف میان صفوف ملت با استفاده از  (ز

 ران؛یا یاسالم یجمهور یو اساس ین اسالمینقض مواز (ج
 ات مضله؛یو پخش کتاب و نشر یغات ضد اسالمیتبل (ط
  .رمجازیو حمل اسلحه و مهمات غ یاختفا و نگهدار (ی

؛ 08، ص0، شماره جلد 0؛ دورۀ 08676؛ روزنامه: 78/87/0768مصوبات مجلس شورای اسالمی؛ تاریخ انتشار: 
 .000، ص7ه و تحزب؛ جیت فقیبر وال یمبتن یاسینژاد؛ نظام س یدون وردییا ر.ک. فر
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