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 مفهوم آزادی در اسالم

 1سارا امامی                                                                           

 چکیده:

 دی درونیه آزاببیرونی رسیدن  در اسالم، مراد از آزادی، آزادی درونی است اما بدون تحقق آزادی

دی رش آزاند. پذیکمینفی  عقیده را فکر است و آزادیممکن است. اسالم صرفا پذیرای آزادی تنا

م عال هایینحقایق »ن دین و اندیشه با آنچه است که باید میاه و آزادی بیان به این نکته مبتنی اندیش

ار نظر یست. اظهنتصور خاصی از خداوند الزم فرق بگذاریم. و معتقد باشیم که  .شودنامیده می« هستی

طرح مسی را ه اسالم هیچ شکل خاصی از حکومت و نظام سیاجا کت و حکومت نیز، از آنسیاس در باب

م و از آن نا تواننکرده است، کامال آزاد است. برخی بر این باورند که آزادی مفهومی مدرن است و نمی

عه فکر جام ه ازاستد آزادی مطرح در دنیای امروز برخصوص اسالمی یافت. بر باور این افرانشانی در ن

 معه اسالمی فاقد آن است.مدرن غربی است که جا

دبیات و ای در گو از مفهوم آزادی در قرآن با فقر شدیدر این و بر فرض پذیرش امکان گفتافزون ب

 هم کرد. زادی فراآتوان ادبیات غنی در در زمینه بحث از ایم؛ از این رو نمیها اسالمی مواجهآموزه

 د. یان آورمفهوم آزادی در قرآن سخن بر توان از مهای دیگری وجود دارد که معتقدند میدیدگاه

دین در  ین متنترترین مفهومی است که بشر همواره با آن مواجه بوده است. در نتیجه مهمآزادی مهم

نفسه و  ت که فیاصوال آزادی سیاسی مفهومی جدید اس تواند در برابر آن سکوت کرده باشد.اسالم نمی

برنامه  ک عملیی در معنای امروزی آن با سیاست که امروزه بالذات ضرورت دارد. از این منظر، آزاد

 م، آزادیر اسالکند. از این رو، اصوال این بحث مطرح نیست که از نظریزی جمعی است، معنا پیدا می

ندگی زای آزادی سیاسی به عنوان یک ضرورت بری درونی است؛ بلکه آنچه مطرح است همان، آزاد

 قابل تحقیق نیست. ،در ساختار دموکراتیک جز بشر در شرایط کنونی است و این
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ن اسالم و یبا توجه به این اهمیت، در این مقاله در پی پاسخ به این پرسش هستیم که، نسبت ب

گیری از آزادی چیست؟ آیا اسالم مخالف آزادی است یا موافق آن؟ تعریف آزادی؟ انواع آزادی با بهره

دهد. اسالم و لیبرالیسم محتوای این مقاله را تشکیل میآیات قرآن کریم؟ حدود آزادی، آزادی در 

 نیز توصیفی ـ تحلیلی است.شیوه بحث 

 آزادی، اسالم و آزادی، بیان، حدود آزادی، لیبرالیسم. ها:کیلد واژه
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 مقدمه:

از  که آزادیاست. با آن« آزادی»مباحث فلسفه سیاسی از دیر باز تاکنون مسئله از جمله مهمترین 

اند، اما عملکرد سوء کلیسا در ها آن را درک کردهنیازهای فطری بشر است و از ابتدای خلقت، انسان

قرون وسطی و تبلیغ روی نوع خاصی از آزادی پس از رنسانس، این توهم را به وجود آورده که گویا 

 آزادی، اختراع غرب جدید است. 

وء رهبران کلیسا از یک سوء استبداد برخی از های تحریف شده مسیحیت و عملکرد ستعمیم آموزه

ای شکل بگیرد. تضاد دین و آزادی در ذهن عده حاکمان دین  پناه از سوی دیگر موجب شد تا فرضیه

که دین ناب را از دین ناخالص تشخیص دهند، بر همه ادیان الهی حکمی واحد روا این گروه بدون آن

انیسم و لیبرالیسم در دنیای غرب و جهان اسالم، در تالشند تا دارند. بر این مبنا پیروان مکتب اوممی

 فرضیه مذکور را اثبات کنند و در نتیجه دین را از صفحه حیات اجتماعی برانند.

انند. حال دبرای این گروه اسالم و یهودیت و مسیحیت فرقی ندارد. همه را مانع آزادی انسان می 

ترین دین الهی و ادی چیست؟ آیا اسالم به عنوان تازهاسالم با آز جای این پرسش است که نسبت

بدون تردید پاسخ به این پرسش شناسد یا با آن سر ستیز دارد؟ ها، آزادی را به رسمیت میآخرین آن

زمند مقدمات ضروری است. الزم است ابتدا تعریف آزادی ارائه شود، مراحل تحقق آن بیان گردد، نیا

و سپس اثبات یا نفی آن از منابع اسالم مانند قرآن و روایات بررسی های مختلف آن طرح شود گونه

 گیریم.شود با این مقدمه، بحث خود را پی می
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 مفهوم شناسیـ 1

 آزادی: 

 لغوی:

 1آزاد بودن، رهایی، خالص، بی قید و بند آن که بنده کسی نباشد.

 .آزادی: رهایی، خالص، اختیار

 2.و عبودیت و اسارت و اجبارت رقیاصطالح هویت، خالف بندگی و 

 3، گسستگی از تعلقات، وارستگی: نعمتی بهتر از آزادی نیست.رها بودن از قید آزادی:

 اصطالحی:

 4به معنای مصون ماندن از اراده مستبدانه

یط خاص ا شراو مجبور نبودن او توسط دیگران ی وجوب تکلیف بر انسان، مختار بود کی از شرایطی

  شود.تعبیر می ه آزادی یا حریتباشد از آن بمی

 بیان لغوی و اصطالحی:

 فصاحت و زبان آوری. 

پیدا و آشکار شدن و فصاحت و زبان  هرکس در میدان بیان بر اندازه مجال خویش قدمی گذارده.

  5آوری سخن آشکار.

                                                           
 .1ج معین، فرهنگ معین، ـ 1
 .1جدهخدا، لغت نامه، ـ  2
 عمید، فرهنگ معین.ـ  3
 آقا بخشی، فرهنگ لغت علوم سیاسی.ـ  4
 دهخدا، لغت نامه دهخدا.ـ  5
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  1آموزد.بیان: پیدا شدن و آشکار شدن علمی است که آوردن یک معنی به طریق گوناگون را می 

 آزادی بیان: 

 آزادی به معنای حق ابراز و بیان عقیده است و در کالم جدید از آن بحث شده است.

 ست. آزادی بیان در اعالمیه حقوق بشر هم بر ضرورت آزادی عقیده و بیان آن تاکید شده ا

عنای صورت مصدر و اسم فاعل متعدی به م بیان مصدر فعل الزم و به معنای واضح و روشن و به

 2رود.وشن کردن و روشن کننده به کار میر

 بیان:

 گفتن، فصاحت و زبان آوری. نسخ 

 3کند.های مختلف و برپایه تصویر سازی، بحث میعلمی که درباره بیان معنای واحد به شیوه

 حدود:

 4قدر، اندازه . 

گلیم خود درازتر ها . یا تجاوز کردن از حدود خود از اندازه خود در گذشتن، پا از اصطالحی: اندازه

 5کردن.

در اصطالح: واسطه میان دو چیز  ها. به معنای دیوار و حائل بین دو چیز. در اصل منع. : مرزحدود

 6هاست مرزهای خدا پس به آن نزدیک نشوید.کند. آنکه از اختالط آن جلوگیری می

                                                           
 ـ معین، فرهنگ معین.  1
 ـ موسوی بجنوردی، دایره المعارف اسالمی. 2
 عمید، فرهنگ عمید.ـ  3
 .1342ص ،1ـ معین، فرهنگ فارسی، ج 4
 .ـ همان 5
 .109قرآن، صراغب اصفهانی، المفردات فی غریب الـ  6
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 حدود: مرز. پایان. 

ی و فرد قرار دارد. دامنه یا شرایطی که و قوای شخص طالح: آنچه در حیطه اختیار، تواناییدر اص

 1سازد.کسی یا چیزی یا کسی را محدود یا مقید می

 حدود : منع کردن.

 2«کل عقوبه مقدره یسمی حدا و ما لیس کذالک یسمی تعزیر»اصطالحی: 

 لیبرالیسم: 

 لغوی: آزادیخواهی.

شان در سیاست و لیههای کسانی که گرایش اواصطالح: اندیشه سیاسی، بر دیدگاه یا خط مشی

حکومت کسب یا حفظ میزان معینی آزادی از قید نظارت یا هدایت دولت یا عوامل دیگری است که 

  3آید.به شمار ت برای اراده انسانی نامطلوب ممکن اس

 لیبرالیسم:

 آزادمنشی

 اصطالحی: نظریه سیاسی و اقتصادی که خواهان آزادی فرد در امور سیاسی، اجتماعی، اقتصادی،

 4کند.ها رد میمذهبی و فرهنگی است و لزوم دخالت دولت را در آن

نوعی منش و خط و مشی آزاد سیاسی و اقتصادی و فرهنگی  لیبرالیسم: نوعی منش و آزادیخواهی.

  5و اجتماعی و مذهبی که در آن فرد مخالف دخالت حاکمیت است.

                                                           
 .844، ص1ـ انوری، فرهنگ فشردن سخن، ج 1
 .326، ص1سیاح، المنجد، ج - 2
 ـ دهخدا، لغت نامه دهخدا. 3
 ـ عمید، فرهنگ عمید.  4
 ـ معین، فرهنگ معین. 5
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 لیبرالیسم: لغوی و اصطالحی.

مبتنی بر فردگرایی و تکیه بر عقل بودن و در نظر گرفتن وحی از  به معنای آزادیخواهی. آزادی

 1باشد.عناصر اصلی تفکر لیبرالیسمی می

 تعریف آزادی -2

آزادی »ترین تعریفی که شده، این است که: های بسیاری شده است، ولی سادهدرباره آزادی تعریف

، در حقیقت با آزادی منفی این تعریف بسیار مهم و چند پهلو 2«فقدان منع و جلوگیری است.

انجام دادن هر کاری  آزادی قدرت داشتن برای»مناسبت دارد. در تعریف دیگری گفته شده است: 

 3«گران زیان نرساند.است که به دی

این معنا از آزادی که تعریف درستی است، مفهومی  رهایی انسان از قید موانع برای تحقق هدف. 

بدون  را اراده کند، منفی است. یعنی اگر انسان کاری )مثبت یا منفی( عام دارد که شامل امور مثبت و

مزاحمت بتواند آن را انجام دهد بر این اساس اگر کسی یا گروهی اراده کند که به مکانی سفر کند یا 

به دانشگاه برود، ازدواج کند، به  ای را بپوشد، درس بخواندویژهیا لباس غذای خاصی را تناول کند 

کند و ... و مانعی برای انجام کار او نباشد، آزاد است. همین گونه است اگر اراده تجاوز به  مردم کمک

ناموس و یا اموال کسی یا گروهی داشته باشد، یا بخواهد با تن عریان و هر شکل و شمایلی وارد خیابان 

شانه و همسر و شود، در کار دیگران دخالت کند، آبروی کسانی را بریزد، تن فروشی کند، خانه و کا

فرزندان را رها سازد، رابطه نامشروع داشته باشد و ... و بتواند آزادانه و بدون هیچ مزاحمتی یا مانعی 

 4گردد.این تمایالت خود را عملی سازد، تعریف یاد شده شامل حال او نیز می

                                                           
 ـ موسوی بجنوردی، دایره المعارف اسالمی. 1
 . 9، صحکومت جمهوریرحیمی، اصول ـ  2
 . 68ص ون،، آرادی و قدرت و قانـ فرانتس 3
 . 22ایازی، آزادی در قرآن، صـ  4
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مطلق با طور شود ولی هیچ عقل سلیمی به با اینکه تعریف عام آزادی شامل اقدامات منفی نیز می

 جو کرد.  و گمان مفهوم آزادی را باید در نگاه مثبت آن جستاین امور موافق نیست. بی

گرایی، هم جنس بازی و مانند آن، عنوان بر برهنگی، تن فروشی، بردگی جنسی، خرافه هانسان آزاد

، مشارکت در ی اندیشه، بیان عقیده، اختیار انتخاب شغل و مسکندهد اما امکان عرضهآزادی نمی

توان از دو اساس مطالب یاد شده، میداند و برمصادیق بارز آزادی می سرنوشت جامعه و مانند آن را ار

گذرد هر دو نوع آزادی مثبت و آزادی منفی. آنچه که در جهان غرب امروز می نوع آزادی سخن گفت:

نیست که آزادی مورد نظر اسالم،  آزادی است. اما آیا در اسالم نیز این هر دو پذیرفتنی است؟ تردیدی

قید و شیطانی. آزادی در جامعه دینی و جامعه سکوالر  بی رهایی است نهآزادی منطقی و عقالنی 

 1.متفاوت است

 انواع آزادی -3

 آزادی اعتقادی 1-3

 د و اختیار دارای فرد یا گروه و ملتی، برای انتخابتفتیش عقایتجلی این نوع آزادی در ممنوعیت 

 رای پذیرش عقیده، دین و یا مکتب خاصیدین، مذهب یا مکتب مورد نظر خود است. اگر انسان بنوع 

نباشد و بتواند آزادانه آنچه را اراده کرده است، انتخاب کند و یا اینکه هیچ کدام را نپذیرد، چنین  تحت

 ن پذیرفت و یا تواحال اینکه آیا هر دین یا مکتبی را می فردی از آزادی اعتقادی برخوردار است.

 2توان بدون اعتقاد و دین زندگی کرد، یا نه بحث دیگری است.می

 آزادی سیاسی 2-3

یعنی آزادی در سرنوشت سیاسی خود، اینکه فرد یا گروهی بتواند از طریق ابزارهای الزم، مشارکت 

 )فرد یا گروه( و در این راه مانعی برای تحقق اهداف خود نبیند. اگر فاعل آزادیسیاسی داشته باشد 

داخلی یا شارکت کند، اجباری از سوی دیگری )اسی خود و جامعه آزادانه میبتواند در سرنوشت س

                                                           
 . 22ـ دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، در آمدی بر حقوق اسالمی، ص 1
 .118ـ مطهری، آزادی انسان، ص 2
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تواند خود به مقامات ردار است. اما اگر فرد یا گروهی ننداشته باشد، از آزادی سیاسی برخو خارجی(

ه لحاظ سیاسی آزاد نیست. مورد نظرش را در یک رقابت سالم برگزیند، ب انسیاسی برسد و یا زمامدار

های ظاهری از سوی گفتنی است که موانع آزادی سیاسی منحصر در استبداد دولتی و فشارها و اجبار

خاب و حق رای، های رسمی و غیر رسمی نیست. از مهمترین مصادیق آزادی سیاسی: آزادی انتگروه

 1اندیشه سیاسی است. حق اعتصاب، آزادی در بیان

 یآزادی اخالق 3-3

ظاهر افراد کار ساز است گذاری فقه بر اخالق و آزادی اخالقی. اجبار و زور فقط در قلمرو عدم تاثیر

ای قرار دارد که قلمرو فقه است. در حوزه اخالق و عقاید افراد کار ساز نیست. عقیده و ایمان در منطقه

توان کسی قبوالند و نه می توان فکری را بهکه از دسترس تحمیل و اجبار خارج است. با ابزار نه می

به عنوان  ین سیربنابراین باید از ا 2توان خلقیات فردی را تغییر داد.اعتقادی را به او انتقال داد و نه می

توان باطن را گذاری فقه بر اخالق آزادی یاد کرد. با اقدامات ظاهری و تسلط بر ظاهر نمیعدم تاثیر

 3تصرف کرد.

 آزادی فردی 4-3

ای از آزادی غیر قابل ، حوزهقاد به حریم خصوصی برای شهروندانبا اعت حمه اهلل(ر) امام خمینی

در این باره حائز  گیرد که قانون نیز نباید به آن حریم نزدیک شود. آنچهها در نظر میتجاوز را برای آن

قد به شود که معتغربی نزدیک می اهمیت است اینکه اگر چه امام در نگرش به مکاتب آزادی خواه

ای را برای ی گستردهوجود حریم خصوصی برای شهروندان هستند و با بنای آزادی بر فردگرایی، حوزه

گیرد، کنند ولی ایشان با مبانی دیگری که از وحی الهی سرچشمه میحریم خصوصی افراد ترسیم می

                                                           
 .296ایازی، آزادی در قرآن، صـ  1
 .49مطهری، جهاد، صـ  2
 . 334ـ طباطبایی، تفسیر المیزان، ص 3
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اخالق عمومی ع بر دهد و در این موضوتر مورد توجه قرار میحریم خصوصی را به صورتی تنگ یدایره

  1نماید.و سعادت اجتماعی تاکید می

وی مردم دولت اسالمی دولتی است که هم اخالق عمومی و سعادت اخر ،اساس این دیدگاهپس بر

 اهلل( هحمر). به طور کلی از نظر امام خمینی گیردرا در نظر می آزادی، رفاه و و هم سعادت دنیوی

ی زندگی گردد و از حیطهکه از جانب قانون تعیین میشهروندان در حیطه زندگی خصوصی خود 

تواند به حریم خصوصی آنان وارد شود. حوزه هستند و کسی نمی شود، آزادمجزا می عمومی و مدنی

متجلی گشته است. که در مورخه ای امام شود که در فرمان هشت مادهخصوصی مواردی را شامل می

ها های اجرایی در مورد اسالمی شدن قوانین و عملکردارگان خطاب به قوه قضاییه و تمام 61 /9 /24

 2های انسان در حریم شخصی است.صادر شد، در واقع منشور آزادی

 آزادی جنسی  5-3

هم ماساس سه اصل کتب اخالق جنسی است. این مکتب بریکی مکاتبی که در غرب وجود دارد م

 که آنجا . مگرم است و باید محفوظ بماندرتمح بنا نهاده شده است؛ یکی اینکه آزادی هر فرد مطلقا

د. این نمای تواند محدودمزاحم آزادی دیگران باشد، به عبارت دیگر آزادی را چیزی جز آزادی نمی

وق اسی حقگاه اصلی و اسسیستم اخالقی آزادی را، از آن جهت انتخاب کرده است که آزادی تکیه

 رود.فردی به شمار می

تولد زند، مگر در آزادی دیگران لطمه نمی ورند که آزادی جنسی یک فرد بهاین گروه بر این با

در این صورت الزم است که زن از همسر و در و فرزندی در میان باشد فرزند یا زمانی که اطمینان پ

دار شود. این نظریه را از دو جنبه مورد انتقاد قرار داد، یکی همان بحث آزادی که اصلی خودش؛ بچه

پدر و  رگویند در غیتواند آن را محدود کند. دوم از نظر جنسی که میجز آزادی دیگران نمی هیچ چیز

ها و کند، گرایشو آنچه مبنای آزادی و رعایت آن را الزم می ،شودفرزندی ضرری به اجتماع وارد نمی

راده بشر تا زمانی اراده فرد. انه استعدادهای اصیل، که از طریق فطرت در وجود انسان قرار گرفته است، 

                                                           
 .652ص)رحمه اهلل(،  ینیاندیشه سیاسی امام خمـ جمشیدی،  1
  .143-139، ص17جـ خمینی، صحیفه امام،  2
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قابل احترام است که با استعدادهای عالی و مقدس که در نهاد بشر است هماهنگ باشد و او را در 

 1و ترقی بکشاند، در غیر این صورت آزادی احترامی ندارد.مسیر تعالی 

 آزادی فکری و کالمی  6-3

ن نوع ابد. اییموجودیت میشود و این نوع از آزادی از چگونگی رابطه انسان و خداوند تولید می

ار و جود اختیوزادی آزادی در ادبیات دینی با مفهوم دوگانه جبر یا اختیار، پیوند خورده است. الزمه آ

 انجامد.اراده آزاد است. در عین حال این وضعیت به آزدی مطلق انسان نمی

اگونی ای گونهه راهتواند بخالف سایر موجودات نمینظر تکوینی آزادی عمل دارد و بر انسان از

دی ، آزاو اسالمی انسان مومن توجه پذیرش مفروضات هستی شناسانه حرکت کنند. با این همه با

شود. ازی میشود و از این حیث آزادی مسئوالنه مفهوم ستکوینی انسان با تشریح و فقه محدود می

 های خود در قبال خداوند باشد.گوی انتخابانسان آزاد است باید پاسخ

ال ه طور مثیم؛ بگذاری دارد و نه به طور مستقبه طور غیر مستقیم بر سیاست اثر این نوع از آزادی

ر اثیر قراتتحت  رد رارفتار سیاسی ف ایاگر فردی جبرگرا شود این اعتقاد به جبرگرایی به طور واسطه

 کند.می کالمی زادیدیگر مگر به اذن الهی، نیز به تولید آاصل نفی والیت انسان بر انسان  دهد.می

 دارای شود. آزمایش الهیبا توجه به سنت آزمایش الهی، ضروررت آزادی عمل انسان تعیین می

 استعداد نسان ول ازادی عمر از آالهی انسان بر زمین نیز خب خالفتمفاهیم . مفروضی بنام آزادی است

 .دهد آزادیوی برای تحقق یا عدم تحقق عینی آن میدوگانه 

می چون عدالت که اندیشه سیاسی اسالمی، ارزش مطلق نیست. آزادی برخالف مفاهی آزادی در

ارزش مطلق است، یک ارزش نسبی است؛ تعیین آزادی فی نفسه هدف نیست، بلکه وسیله است. 

بر رشد و  ین الملل است. آزادی که تاثیر منفیآزادی برای رشد و کمال انسان، جامعه، دولت و نظام ب

 2شد، پذیرفته نیست.کمال داشته با

                                                           
 .39ـ مطهری، اخالق جنسی در اسالم و غرب، ص 1
 .12برزگر، ساختار مهم اندیشه سیاسی در اسالم، صـ  2
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 آزادی نظامی ـ امنیتی 7-3

شود. اگر گروهی مسلح یا این آزادی نیز در اقدام بدون مانع برای عملیات نظامی ـ امنیتی دیده می

واند دست به عملیات بزند از آزادی برخوردار است. اما تنیرو انتظامی برای تحقق اهداف خود آزادانه ب

خاص دست  ملتی افراد، گروه یامند  باشد یا تحت اجبار به عملیات نظامیاگر موانعی بر سر راه داشته 

 1بزند، از آزادی نظامی برخوردار نیست. به همین سیاق است فعالیت در بعد اطالعاتی ـ امنیتی.

 آزادی اقتصادی 8-3

ابعاد های اقتصادی است. اگر افراد در کار و تجارت در منظور آزادی در تولید، توزیع و مصرف کاال

داخلی و خارجی مانع نداشته باشند؛ بتوانند از ثروت مالکیت مورد نظر خود با تالش برخوردار شوند، 

در بخش کشاورزی یا صنعت و خدمات به انتخاب آزادانه خود فعالیت کنند؛ از آزادی اقتصادی 

فعالیت اقتصادی در  برخوردارند. اما هرگونه اجبار و فشار در جلوگیری از اختیار عمل در انتخاب شغل،

های اقتصادی و فعالیت در رشته خاصی از امور اقتصادی جامعه، ناقص بخش خصوصی، تشکیل تعاونی

خاصی در اقتصاد دخالت کنند و مانع باندهای  آزادی اقتصادی است. همین گونه است که اگر دولت یا

 2فشار اقتصادی قرار دهند.های مختلف تحت از فعالیت آزاد اقتصادی شوند یا افراد را به شیوه

 آزادی بیان 9-3

در حال حاضر در غرب هرگونه اهانت به مقدسات آزاد است و با بهانه دفاع از آزادی بیان از آن دفاع 

ها و حتی هرگونه تحقیقی درباره گیرد در حالی که هرگونه انتقادی از صهیونیستهم صورت می

باشد ممنوع که بنیان تشکیل رژیم صهونیستی میست لوکات داشتن یا عدم واقعیت ماجرای هوواقعی

تا ها حتی اقدامات غربی است و در این راه افرادی همچون روزه گارودی به محاکمه کشیده شدند.

های غربی تهدید کردند کنفرانس هولوکاست در تهران دولت جایی پیش رفت که در جریان برگزاری

 یر و محاکمه خواهند شد.کسانی که در این کنفرانس شرکت کنند دستگ

                                                           
 .33، ص20مجله حصدن، ش ـ صادقی، 1
 .33ـ همان، ص 2



13 
 

آزادی انسان در انتخاب عقیده امری است ضروری تسخیر قلوب که الزمه باور و رکن اعتقادات 

از این رو اسالم آزادی انتخاب و ایمان آگاهانه را به عنوان اصلی از اصول  .شوداست، با اکراه ممکن نمی

 1ن بازداشته است.اساسی، مکتب پذیرفته و مردم را از اکراه و اجبار بر دی

 آزادیحدود  -4

یک جا باید محدود است. باالخره این آزادی مطلق « حدود آزادی» بر سر ،که وجود داردبحثی 

های شود. انسان اگر بخواهد زندگی مطلوب و راحتی داشته باشد، باید قبول کند که مقداری از آزادی

و فالسفه اجتماعی و کسانی که در این باب که بین متفکرین او را بگیرند و یکجا متوقف شود. بحثی 

د در چه وحد ها تا چهاند وجود دارد، در این حد است که مرز آزادی کجاست؟ یعنی انساننظر داده

 2ها باید گرفته شود؟ و در چه چهارچوبی آزادند و به کجا که رسیدند، جلوی آزادی آن محدودهای

 نظر فالسفه غرب درباره حدود آزادی 1-4

هایی نوشتند و همان سفه غرب اولین بار در فرهنگ رایج جهانی، نظراتی ابراز کردند و کتابفال

آید و مورد قبول اصول، غالباً در اعالمیه حقوق بشر هم که امروز یکی از سندهای جهانی به حساب می

اند. مثال، دهکر کره نظرهایی را درباره حدود آزادی ذست، ذکر شده است. آنان در این زمینا هاخیلی

 3.مرز آزادی قانون است

خواهد آزاد باشد، باید در چهارچوب قانون آزاد باشد. یا مرز آزادی تا جایی است که به اگر کسی می

اند و بسیاری های معروفی است که فالسفه اجتماعی غرب گفتهها حرفآزادی دیگران لطمه نزند. این

به و بدون اینکه درباره نظر اسالم تجز و ،اندکرده و گرفتهها تقلید هم از آناز نویسندگان مسلمان 

اند. البته ها را سر دادهتحلیلی بشود، آیات قرآن دیده شود و نظرات اسالمی بررسی بشود، همان شعار

ها نادرست، غیر قابل دفاع و غیر قابل منطقی ها درست هم هست، لکن برخی از حرفبرخی از حرف

                                                           
 .9ـ مطهری، پیرامون انقالب اسالمی، ص 1
 . 14ادی از نطر اسالم و غرب، شمارهای، آزـ خامنه 2
 .14ـ همان، شماره  3
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 1است.

اند، هایی که متفکرین غربی ذکر کردهکه در شکل کلی آزادی از نظر اسالم با آزادیهای است تفاوت

های آزادی در اسالم و غیر اسالم، یا به تعبیر بهتر، بین های اساسی بین حدود و مرزوجود دارد. تفاوت

 2ها هست. ادیان و غیر آن

 حدود آزادی در اسالم و غرب 2-4

ن مطلب ی انساخواهها افتاده است. ولی آزادین اخیر بر سر زبانه آزادی بیشتر در قروگرچه واژ

یکی از  اشته وای نیست که در این قرون به وجود آمده باشد، بلکه همیشه در اندیشه او جای دتازه

دارد و  کوینیتاو ریشه  یآرزوهای دیرینه وی بوده است. عالقه انسان به آزادی، مانند دیگر عالقه

 راده در اوست. منشاء آن وجود ا

آزاد باشد و  رد، میل داگیردکند و هنگامی که اراده وی به اموری تعلق میانسان مطالب را درک می

گونه مانعی بر سر راه او نباشد. چون موجودی چه مورد عالقه و نظر اوست، عمل کند و هیچبه آن

حل مشکالت اساسی همراه  نوعانش درخواهد با دیگر هماجتماعی است و به حکم فطرت و غریزه می

تفاوت فاحشی که میان حدود آزادی از نظر اسالم و تمدن جدید وجود دارد، این است که پایه و  باشد.

های مادی قرار دارد. به همین دلیل، افراد از قید اساس تمدن جدید بر بهره برداری بیشتر از لذت

ر کاری را انجام دهند به شرط اینکه موضوع توانند همعارف و عقاید دینی و اصول اخلقی آزادند و می

 3مخالف نداشته باشد.

های خود را بر توحید و در مرحله دوم، بر اخالق و ملکات فاضله اسالم در مرحله اول؛ اساس آموزه

به آن  ل شده است. به همین دلیل آزادیقرار داده و برای همه کارهای فردی و اجتماعی حدودی قائ

ای آزادی به انسان عطا کرده شود در اسالم وجود ندارد. اسالم گونهید دیده میمعنا که در تمدن جد

                                                           
 .14ـ همان، شماره  1
 .14ـ همان، شماره 2
 .46، ص19ـ مطهری، مجوعه آثار، ج 3
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بسیاری  ،این آزادی 1ه دنیای پهناوری در برابر او گشوده است و آن آزادی از قید بندگی غیر خداست.ک

را  تیمل هریعنی کند، از پای آدمی باز میهایی را که در جهان متمدن کنونی وجود دارد، از قید و بند

ای از طبقات اجتماعی را از بندگی سازد و هر طبقهنوع استعمار و بندگی دیگر ملل آزاد می از قید هر

های قوی و ضعیف و نژادیهای گوناگون را به طور ، افراد و جامعهکند از این روها رها میدیگر طبقات

ست که اسالم به بشر اعالم کرده ترین آزادی امند ساخته است. این آزادی بزرگمساوی از آزادی بهره

ای اهل کتاب! به سوی چیزهایی بیاید که در آن اتفاق نظر داریم؛ » فرماید:خداوند در قرآن می 2است.

 «، جمع دیگر ارباب خود قرار ندهیم.جمعی جز خدا نپرستیم و هیچ چیز را شریک او قرار ندهیم و

 آزادی غربی و آزادی شرقی -5

توان بستر زایش و متوافقی در زندگی انسان است. نمیامر مشترک و گمان مکتب آزادی بی

در غرب ریشه و منشاء آزادی را تمایالت و  خاستگاه آزادی را و موانع بشری یکسان تلقی کرد.

گویند، در واقع میان تمایل و اراده فرقی دانند و آنجا که از اراده انسان سخن میهای انسان میخواسته

خواهد ها که میانسان موجودی است دارای یک سلسله خواسته از نظر فالسفه غرب .شوندقائل نمی

 این چنین زندگی کند. همین تمایل و منشاء آزادی عمل او خواهد بود. آنچه آزادی فرد را محدود 

تواند آزادی انسان و تمایل او را کند آزادی امیال دیگران است. هیچ ضابطه و چهارچوب دیگری نمیمی

 3حدود کند.م

و به تعبیر عبدالهادی حائری آزادی در آمریکا و کشورهای اروپایی غربی و روسیه تزاری در بستر 

عمل  چهارچوب سوداگری و سوداگرایی سرمایه داری و مالکیت فردی تعبیر و تفسیر شده و در پهنه

بقه نوپا که خود را . در برابر دو طبقه فئودال یک طتولید سرمایه داری بوده است در خدمت شیوه

                                                           
 .183، ص16ـ همان، ج 1
 .79مطهری، پیرامون جمهوری اسالمی، صـ  2
 . 33ایازی، آزادی در قرآن، صـ  3
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های فراماسونری اروپا و آمریکا نیز با شعار نامید شعار آزادی و برابری سر داد. سازمانطبقه سوم می

 1دلچسب آزادی برابری در همین چهارچوب گسترش یافت.

مرده قدس شآمد که هیچ کس و هیچ وقت و هیچ گاه م لیبرالیسم در بستر برخوردهای کلیسا پدید

ی سودگرای سازیستربتوان آن ها نمیاما با همه ایند جامعه خود را از سر مقدسات رها کند. نشود و بای

 وون دینی وع متدر پیدایش لیبرالیسم و آزادی غربی را نادیده گرفت. وانگهی شیوه رفتار کلیسا و ن

وچکی م کز سهگیری و گریز از تعبد و روی آوری به فرد گرایی نیهای کلسیایی در شکل موضعآموزه

 در آن نوع آزادیخواهی نخواهد داشت.

 ژوایی وبوربنابراین آزادی در غرب در چنین خواستگاهی بالندگی یافت و سوداگری و سوداگرایی 

 های خشن کلیسا به صورت اهرمی نیرومند برای تقاضای آزادی و درآمد از آن رهگذر برخورد

ای شخصی و در اوال آزادی خواسته کوب کرد.ای گسترده جامعه را سرهای آزادیخواهی تودهجنبش

خواسته محدود به آزادی خود باشد.  انیا: اینثمحدود تمایالت مادی و موفقیت و پیروزی افراد باشد. 

آزادی حقیقتی در این است که انسان نه تنها آزادی خود » گوید:مهاتا گاندی در این راستا می

ه آزادی خود را خواسته است و آزادی خود را به که آزادی همگان را بخواهد، اما غرب همیش

 2«بهانه اسیر کردن دیگران به دست آورده است.

واسته فردی است که هرکس آزادی در غرب بر مبنای میل و خ حق اصطکاک استیان آزادی و م

ه اشکالی که ب های خود آزاد است تا آنجا که به دیگران آسیب نرساند.و تامین غریزه جوییبرای لذت 

تمایالت مطرح است، این است که آزادی در واقع نوعی حیوانیت رها شده  ر تامینبستو این نوع آزادی 

اینکه عین گردد. حال آدمی در است و از این جهت موجب تمایز میان آزادی انسان و حیوان نمی

قی و عالی است که مالک دارای یک سلسله از استعدادهای مترحیوان است، انسان است. آدمی 

انسانیت اوست. تمایالت عالی نظیر تمایل به حقیقت جویی، خیر اخالقی، جمال و زیبایی و پرستش 

 نفس و موجودی است مرکب از عقل وحق، بشر به حکم اینکه در سرنوشت خود دو قطبی آفریده شده 

                                                           
 . 11 -1صص های سیاسی و اجتماعی، ـ حائری، آزادی 1
 . 69ص نراقی، آزادی حق و عدالت،ـ  2
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باشد. آزادی در هر  برخوردار دو قسمت وجودی خود از بی نهایت درجه آزادیمحال است بتواند در هر 

 1قسمت به معنای محدود شدن آن در قسمت دیگر است.

رد. تماعی دااج ادیدر باب آزای در شیوه تلقی و رفتار آنان آزادی در فرهنگ شرقی تاثیر فوق العاده

 توان میرا ن شکی نیست که در شرق به آزادی اجتماعی و سیاسی بهای الزم داده نشده اما این نکته

 غربیان مکتب نادیده گرفت که در غرب هم به آزادی معنوی و درونی توجه الزم مبذول نشده است. در

زادی به آتحقق . نبود، در حالی که در شرق چنین نیستتوان آزادیخواه بود ولی با تقوا به سهولت می

 در رابطه با دیگران بستگی تام دارد.آنان  زتربیت افراد و اعتقادات هر یک ا

اقداماتی دارد که  گمان آزادی در فرهنگ اسالمی و کال در جامعه شرقی بستگی به تعداد کارها وبی

ها را انجام دهد و کسی مانع آن نباشد. اما این آزادی در خاطر و هوشیارانه بتواند آن انسان با طیب

 ه منجر نشود.محدود عملی است که به حق دیگران تجاوز نکند و به تخریب فرهنگ و اخالقیات جامع

ها تنگاتنگ دارد و اصل را بر مصالح و خواسته ایرابطه (والیسمبا فرد گرایی )اندویداصوال آزادی غربی 

در حالی که در مفهوم آزادی در شرق، مصالح فرد به هیچ وجه از جمع  گذارد.های فرد میو لذت

د در مقابل دیگران طالب اما در ذات خوخواهد تفکیک پذیر نیست. آزادی غربی خشونت را نمی

آزاد باشد  اجتماعی خواهد که از قیودخواهد. انسان غربی میخشونت است، زیرا آزادی را برای خود می

 2.های دیگران آسیب برساندو این منافع در محور او قرار گیرد، گرچه به منافع و آزادی

با خدا و  که در اسالم برقراری پیونداند گونه استدالل کردهاین شناسان باختر زمین،برخی از اسالم 

 از آزادی فردی را در اسالم  ایآورد. اینان گونهتعادل پدید میاو، میان فرد و اجتماع  ایمان بشر به

مسلمان به خدا، همان تایید ماوراءالطبیعی است که به آزادی  نند و بدان باورند که ایمان انسانبیمی

کار به هنگام پشیمانی نیاز دارد که به یک کلیسا ک مسیحی گناهی بخشد.در جامعه بشری امکان می

پناه ببرد و به دامن کشیش دست بیاویزد و او را در میان خدا و خویشتن میانجی کند تا گناه وی 

                                                           
 .79ـ مطهری، پیرامون انقالب اسالمی، ص 1
 . 170ـ146صصاستوارت، درباره آزادی، ـ  2
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آمرزیده شود، در حالی که در اسالم چنین نیست و یک فرد مسلمان تا آن اندازه آزادی و استقالل 

  1هایی به سوی خدا رود و به درگاه او از گناه خود توبه کند.فردی دارد که خود به تن

 های ستمگر اموی و گرایی اسالم از عصر رسالت تا دوران سخت حکومتدر مقابل عمل آزادی

هر کیش و آیینی که بر بنیاد وحی » که: گویدمی مشاهده است. مثاال همان را نسیمانبنی عباس قابل 

شمارد. اما پیامبر اسالم، یهودیان و مسیحیان، نقش ار میون بدان وحی را خاستوار باشد، افراد بی ایما

وران و نویسندگان مسیحی در حوزه از اندیشه شماری کردند.بازی می ،افتخار آمیز در جامعه عرب

و جانور ناپذیری و تحمل های صلیبی پدید آمده، زاییدهجنگ تمدن اسالمی فعالیت داشتند و اگر

ناپذیری های فزاینده  استوار بر تحملکه از سوی مسیحیان پدید آمد و لذا واکنش استای منشانه

 2آورد.مسلمانان را به دنبال می

 آزادی در اسالم و مکاتب غربیی هاتفاوت -6

لیبرالیسم بر آزادی با کمترین محدودیت، یعنی آزادی حداکثری تاکید دارد. مخالفت شهید 

دسته  اسی است. از نگاه استاد، انسان دویل مبانی ایشان در انسان شنمطهری با لیبرالیسم به دل

در انسان  های جنبه سلفیرد و آنچه در غرب مطرح است، آزادی گرایشای دهای علوی و سلفگرایش

است؛ از نظر فالسفه غرب، انسان موجودی است دارای یک سلسله تمایالت ... همین تمایل منشاء 

امیال دیگران است. هیچ ضابطه و کند، آزادی د. آنچه آزادی فرد را محدود میآزادی عمل او خواهد بو

او را محدود کند. آزادی به این معنی که معنای  لتواند آزادی انسان و تمایچهارچوب دیگری نمی

  3دموکراسی غربی قرار گرفته، در واقع نوع حیوانیت رها شده است.

ر واژه اختیار قرار داده از منظر کالم مفهوم آن را توضیح شهید مرتضی مطهری نیز آزادی را در کنا

اند، دهد: اختیار و آزادی مورد اعتقاد شیعه به این معنی است که بندگان مختار و آزاد آفریده شدهمی

                                                           
 . 46های سیاسی و اجتماعی، صـ حائری، آزادی 1
 . 46ـ همان، ص 2
 . 79، ص19مطهری، مجموعه آثار، جـ  3
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مخلوق دیگر به تمام هستی و به تمام شئون هستی و از آن جمله شأن فعالیت، اما بندگان مانند هر 

 1یت و عنایت او هستند.قائم بر ذلت از مش

عالمه محمد تقی جعفری نیز آزادی را عبارت از برداشتن قید یا زنجیر یا هر عاملی که موجب بسته 

در حال باید گفت مبانی آزادی در اسالم بر  2داند.شدن مسیر جریان اراده در یک یا چند موضوع می

. ربوبیت 1کند. آن را حفظ می مشاکله دو اصل استوار است: الف( معرفت شناختی: که دو استوانه قوی

که اسالم انسان را به این . وحی الهی    ب( انسان شناختی: که همان مقام خلیفه الهی است 2الهی   

نماید. با این تعاریف مختصر با نگاهی به تعاریف و مبانی آزادی در دیدگاه غرب تفاوت مقام معرفی می

 3نماید.ز آزادی را به معنای فقدان مخالف تعریف میگردد توماس هاباین دو منظر مشخص می

برلین هم معنای اصلی آزادی را عبارت از آزادی از بند و زندان، آزادی از بندگی غیر دانسته و  آیزا

 4نماید.در جایی دیگر آن را عبارت از فقدان موانع در راه تحقق آرزوهای انسان تلقی می

. آزادی اسالمی و آزادی محدودیت و خشونت دیگران دانسته است جان الک نیز آزادی را رها بودن از

 اند:غربی، هم در منشاء و هم در نتایج کامال با هم متفاوت

ها اصالت آنادی هاست. فلسفه آزها و تمایالت نفسانی انسانـ آزادی در غرب برخاسته از خواسته1

. نجام بدهداواست خن باید آزاد باشد و هرچه های اوست و در این دیدگاه الحادی، انساانسان و خواسته

 ن از خدان انسامبتنی بر انسان پرستی و طلبکار بود ی استتو دین، بای خدا هندر این نگرش آزادی م

های هواستتی با خو ارزش آن فوق دین است. که مزاحم و لذا آزادی و خواست انسان، مقدم بر دین

 فردی نداشته باشد. 

یشه آزادی در جهان بینی توحیدی است. در مفهوم آزادی اسالمی، توحید و در اسالم اساس و ر

ها شخصیت و ارزش ذاتی قائل است و او را خداوند نهفته است. اسالم برای انسان یعبودیت انحصار

                                                           
 .99، ص2ـ همان، ج 1
 . 366ـ365، حکمت سیاسی اسالم، صـ محمد تقی جعفری 2
 . 84ـ آنتونی آربالستر، ظهور و سقوط لیبرالیسم غرب، ص 3
 .336و 46ـ آیزایابرلین، چهار مقاله درباره آزادی، ص 4
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رهای از قید ی آزادی اسالم، داند. آزادی دینی تکلیف مدار است. جوهرهبنده هیچ کس غیر از خدا نمی

 1نفسانی و اسارت بندگان و آزادی غربی، عین اسارت و بندگی شیطان است.و بندهای 

ـ در جهان بینی اسالم، انسان موجودی با استعدادهای فراوان است که با سیر در مراتب روحی و 2

معنوی، توانایی رشد و تکامل بی نهایت دارد و اگر خدا را بندگی و اطاعت کند و تحت فرمان او باشد، 

 زش یافته، با فعلیت یافتن استعدادهایش همه مسیرهای کمال برای او باز خواهد شد.کرامت و ار

سازد و او را در در مقابل نفی تکلیف و آزادی از بندگی خدا، انسان را اسیر نفس و پیرو شیطان می

 2طبیعت محصور کرده و آزادی غربی، عین اسارت و بندگی شیطان است.

 . اسالم منادیگزیندکه انسان با آن، راه سعادت خود را بر می ـ آزادی در اسالم موهبتی است3

آزادی است که انسان را در مسیر انتخاب سعادت خود با رفع موانع و ایجاد شرایط آزاد گذاشته است. 

صدد رفع موانع بیرونی. موانع بیرونی آزادی بال رفع موانع درونی است و هم درمکتب اسالم هم دن

های ظالم، و موانع درونی، حرص و طمع و تبعیت از شهوات است و هیچ درتهای ناحق و قحکومت

داری به آزادی درونی دست دین پرتوکه در کند. کسی عالمی مانند هوا و هوس، انسان را برده نمی

یافت، انجام کار نیک و ترک کار ناپسند برایش آسان است. مکاتب غربی برای رفع موانع آزادی، تنها به 

ها را با نساند و در مقابل زمینه اسارت انپردازدیکتاتوری می هایرونی، یعنی نفی حکومتعامل بی

ها فراهم نموده و این مانع درونی انسان را به ذلت ها و آزاد گذاشتن آندامن زدن به تمایالت و هوس

 3های ظالم خواهد کشاند.در برابر ابر قدرت

ونه مبنا و دلیل منطقی ندارد، کسی به خاطر آن گـ چون آزادی اجتماعی به سبک غرب هیچ4

که آزادی اسالمی یک امر الهی است اوال، هر شخصی  اکند. ولی از آنجفداکاری و از خودگذشتگی نمی

                                                           
 .51ـ مصباح یزدی، دین و آزادی، ص 1
 .52ـ همان، ص 2
 .35ـ طباطبایی، آزادی از دیدگاه عالمه طباطبایی، ص 3
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داند آن را همان گونه که خدا خواسته است بپذیرد و ثانیا، دفاع و مبارزه برای خود را موظف می

 1داند.یف وظیفه دینی میحفاظت این ودیعه الهی را با یک تکل

 اسالم و آزادی در قرآن -7

نون جا دارد که به پرسش خود یعنی اکـ پس از تعریف آزادی مراحل و گونه شناسی آزادی، 1

بین اسالم و آزادی را بر منابع اصیل اسالم یعنی قرآن و روایات، همچنین سیره رهبران دین  نسبت

که از بدون آنشود. های تعارض با توافق نفی یا اثبات میفرضیهاسالم عرضه کنیم تا ببینیم کدام یک از 

 دهیم. ر بر این بحث است مورد توجه قرار میاشیم برخی از آیات قرآن را که ناظپیش قضاوتی داشته ب

)و  خواه شاکر باشدما راه را برای انسان نشان دادیم. » 2؛«إِنَّا هَدَیْنَاهُ السَّبِیلَ إِمَّا شَاکِرًا وَإِمَّا کَفُورًا»ـ 1

 یا ناسپاس.  پذیراگردد(

و بگو این حق است از سوی » 3؛«وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْیُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْیَكْفُرْ»ـ 2

 «ن بیاورد هرکس بخواهد کافر گردد!خواهد ایماپروردگارتان! هرکس می

در قبول دین اکراهی نیست. زیرا راه راست از راه » 4؛«تَبَیَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَیِّلَا إِکْرَاهَ فِی الدِّینِ قَدْ »ـ 3

 «انحرافی روشن شده است.

خواهی مردم را مجبور سازی که ایمان آیا تو می» 5؛َ«أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى یَكُونُوا مُؤْمِنِین»ـ 4

 «آورند؟! )ایمان اجباری چه سودی دارد(.

                                                           
 .54و آزادی، ص ـ مصباح یزدی، دین 1
 .3: ـ انسان 2
 . 29 :ـ کهف 3
 .256 :ـ بقره 4
 .99 :ـ یونس 5
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  «و در دین اسالم کار سنگین و سختی بر شما قرار نداد.» 1؛«َمَا جَعَلَ عَلَیْكُمْ فِی الدِِّینِ مِنْ حَرَجٍ و»ـ 5

و ما پیامبران را جز )به عنوان( بشارت دهنده و بیم » 2«وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِینَ إِال مُبَشِِّرِینَ وَمُنْذِرِینَ»ـ 6

 «فرستیم.دهنده نمی

خواهی جان خود را از شدت ای پیامبر گویی می» 3؛«لَّکَ بَاخِعٌ نَفْسَکَ أَلَّا یَكُونُوا مُؤْمِنِینَلَعَ»ـ 7

 «ورند.آها ایمان نمیکه آناندوه از دست دهی به خاطر این

گردان بر پس اگر رویای پیام» 4؛«فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاکَ عَلَیْهِمْ حَفِیظًا إِنْ عَلَیْکَ إِال الْبَالغُ»ـ 8

تو تنها ابالغ رسالت  قرار ندادیم وظیفه اجبارشانشوند )غمگین مباش( ما تو را نگهبان آنان و مامور 

  «است.

ه رسیم کیمنتیجه  ها را ذکر کردیم؛ توجه کنیم، ایناگر از روی انصاف به آیاتی که تعدادی از آن 

نباشد.  باشد یا ؛ دیندارراه حق یا باطل را برگزیندآزادانه تواند انسان موجودی مختار و آزاد است، او می

صلی )بلکه پیامبر ذیرند،ها نه تنها بشیرند و نانبیای الهی وظیفه ابالغ رسالت دارند، نه اجبار مردم. آن

 د.زاد کننآان را اند تا غل و زنجیر را از دست و پا و گردن مردم برگیرند و آنآمده اهلل علیه و آله(

های اجتماعی بی بدیل است. نقش پیامبران در مبارزه ها از اسارتانبیای الهی در آزادی انساننقش 

هاست. قرآن بر این نقش ترین نقشو درگیری با مظاهر طغیان از اساسی هااختناقبا استبدادها و 

کند. ثانیا ر میپیامبران تاکید فراوان دارد. اوال به پا داشتن عدل را به عنوان هدف بعثت و رسالت ذک

  5کند.های پیامبران را با مظاهر استبداد مکرر یادآوری میدرگیریهای خود در داستان

                                                           
 .78 :ـ حج 1
 . 48 :ـ انعام 2
 . 3: ـ شعرا 3
 . 48: ـ شوری 4
 .158-157، صص2ای بر جهان بینی اسالمی، ج، مقدمهمطهریـ  5
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شود که اسالم هم با اصل آزادی موافق است و هم در با توجه به این مطالب، این فرضیه ثابت میو 

ت. اما آزادی مورد نظر آن دست زده اس بنیادین با همه عوامل مخل ایها به مبارزهراه آزادی انسان

آزادی فرد قبل از بین تفاوت  اسالم آزادی مشروع در راستای رستگاری انسان در دنیا و آخرت است.

ورود به دین و پس از آن است. تا زمانی که کسی دین را نپذیرفته است، با آنکه خداوند راه نجات را به 

اجباری در پذیرش و ورود به  ده است، اکراه واو نیز نشان داده و هدایت و ضاللت را برایش آشکار کر

 1دین از طرف خدا و رسول او نیست، فرد نیز آزاد است که بپذیرد یا نپذیرد.

 آزادی انسان در روایات -8

آزاده آزاده است، گرچه در فراز و نشیب روزگار » ؛«الحّر حرء و إن مسّه الضّر» )علیه السالم(علی 

)عقلی و حقوقی( است. در  دیگرت اخالقی و عرفانی در مقابل دو قسم ن حریای 2«گرفتار حادثه شود.

برده رذائل اخالقی، برده »؛ «إن ساعده القدر العبد عبدٌ و» مقابل این حریت و بردگی است که فرمود:

سُبحانَهُ  اَتَكوُنَنَّ عَبدَ غیرِک و قد جَعَلَکَ اهللُ» )علیه السالم(:علی  3«است گرچه روزگار هم به کام او باشد.

 4«بنده دیگران مباش که خداوند تو را آزاده آفریده است.»؛ «حُرِّا

 حدود آزادی در اسالم از دیدگاه امام خمینی -9

دیدگاه امام خمینی به عنوان بنیانگذار نظام اسالم درباره آزادی در اسالم چیست؟ آزادی همزاد با 

ه و عصری خواهان آزادی است، چون آزادی مربوط انسان و مورد عالقه او بوده و هر انسانی در هر دور

حریت به کار رفته است رب با لفظ واژه آزادی در ع گاه از او جدا نیست.به اراده انسان است و اراده هیچ

                                                           
 . 10-9، صص2جمعی از نویسندگان، گنجینه معارف، ج ـ 1
 . 349، ص1آمدی، غررالحکم، جـ  2
 . 12، ص2ـ همان، ج 3
 .929، ص1محمودی، نهج السعاده فی مستدرک نهج البالغه، جـ  4
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 ی غیر، نفی رقیت و نفی هرگونه تقید و خارج بودن از رقیترب زبانان آن را به معنای نفی سیطرهو ع

 1اند.دیگران گرفته

  ه است:ی فرمودد ایشان در مورد مفهوم آزاددانوم آزادی را برای همگان روشن میهخمینی مفامام 

-شان آزاد است. کسی الزامشان نمیای نیست که تعریف داشته باشد. مردم عقیدهآزادی یک مساله»

ین راه را کند که حتما باید احتما این عقیده را داشته باشید. کسی الزام به شما نمیکندکه شما باید 

کند که در کجا مسکن داشته باشی؛ ... چه شغلی را انتخاب کنی. آزادی بروید. کسی شما را الزام نمی

 2«یک چیز واضحی است.

های معنوی بررسی نموده. برای آن ها و ارزشبنابراین امام خمینی آزادی را در راستای فضیلت

داند. از نظر اندیشمندان د عنایت اسالم میجنبه فطری و الهی قائل است و تمام ابعاد آن را مور

گردد که آزادی اجتماعی بدون آزادی معنوی اسالمی، آزادی به دو نوع معنوی و اجتماعی تقسیم می

و هوس و عالیق مادی است که باطن انسان آزاد باشد.  آزادی معنوی از قید هوی دست یافتنی نیست.

و تکامل داشته، افراد دیگر مانع از استیفای حقوق او آزادی اجتماعی آن است که انسان فضای رشد 

 3.نباشد و انسان از قید و بند دیگران آزاد باشد

از نظر امام باید دید آزادی در اسالم از چه جایگاهی برخوردار است. سه دیدگاه درباره آزادی وجود 

ت انسان را آزاد آفریده و داند که طبیعدارد. یکی طرفدار آزادی بوده، آزادی را حق طبیعی انسان می

دیدگاه دوم مخالف آزادی بوده و طبیعت انسان را  4دهد.محدود کردن آزادی، استعدادها را کاهش می

 استفاده از زور و تزویر را جایز  است. ماکیاولیوحشی و گرگ صفت دانسته، طرفدار زور و اجبار 

 5ها قائل بود.ت محدود کردن انسانگونه اعمال قدرت را در جهدانست و برای حکومت حق هرمی

                                                           
 .70ینات، صجرجانی، تعرـ  1
 . 95و94، ص10ـ روح اهلل خمینی، صحیفه امام،ج 2
 .41و 21، ص2ـ مرتضی مطهری، مجموعه آثار، ج 3
 . 16ـ ژان ژاک روسو، مقدمه برقرارداد اجتماعی، ص 4
 . 161مود صناعی، آزادی فرد و قدرت دولت، صـ مح 5
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دار خداوند، دیدگاه سوم اسالم است که از نظر این مکتب، انسان اشرف مخلوقات، جانشین و امانت

آزادی است از نظر اسالم دارای فضائل و کماالت متعالی است که یکی از این فضایل نعمت ارزشمند 

ا آزاد است. اسالم آمده تا زنجیرهای سنگین پذیرد و از عبودیت و رقیت غیر خدبندگی خدا را می

 عمران دو پیام دارد: یکیآل 64اعراف و  157اجتماعی و باطنی را از دست و پای انسان بردارد. از آیه 

کس حق سلطه بر دیگری را انسان. هیچ سلطه و سیادت دیگران برپذیرفتن عبودیت خداوند، دوم نفی 

از بندگی خالص خداوند آغاز گردیده، آزادی از هر نوع عبودیت و  بدین ترتیب آزادی در اسالمندارد. 

 1شود.بندگی ذلت بار منتهی می

از نظر امام خمینی آزادی برکات اسالم و یکی از بنیادهای اسالم است: برکت اسالم هست که این 

 2آزادی االن هست. به برکت اسالم بود که بعد از انقالب همچو آزاد کردند همه را.

ی یک موهبت الهی است که هیچ شخص حقیقی و حقوقی حق ندارد این نعمت خدادادی را سلب آزاد

ای امکان ندارد و اصال آزادی مطلق با وجود اجتماع و یا محدود کند. البته آزادی مطلق در هیچ جامعه

  های مختلف وجود دارد در تعیین حدود آزادی نسبی است.قابل جمع نیست. تفاوتی که میان نظام

در تمدن جدید به ویژه در غرب، اساس زندگی بر حداکثر بهره برداری از منافع مادی و ارضای حداکثر 

خواست فردی استوار است. تمام افراد از قید معارف و عقاید دینی و اصول اخالقی آزادند و هر عملی 

اشته باشد. این نوع که با قوانین موضوعه مخالفت ندکه مایل باشند مجازند انجام دهند به شرط این

دهد و از نهایتا او را تا حیوانات تنزل میآزادی، روح انسانیت و ملکات فاضله را در انسان نابود کرده، 

 3دارد. در غرب حدود آزادی افراد، آزادی دیگران است. تکامل باز می

 

 

 

                                                           
 . 85صدر، دارالتعارف، ص ـ 1
 . 4ـ خمینی، صحیفه امام، ص 2
 .21حکیم، بحدث اسالمیه، صـ  3
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 :گیری نتیجه

و عبودیت خدا بنا نهاده اساس توحید ابل آزادی غربی موهبتی است که برآزادی اسالمی در مق

درونی و مسدود کننده  پذیری، برطرف کننده موانع بیرونی ومسئولیتو شده است و همراه با تکلیف 

ده گشایشگر راه کمال و فعلیت بخش تمام استعدادهای انسانی است. در اسالم، بین وبراه شقاوت 

ارد و همه اعمال و رفتار او در زندگی دنیایی و سرنوشت اخروی انسان، پیوستگی تنگاتنگی وجود د

 اش موثر است. سعادت حقیقی

ای اسالمی است، درباره آن اسالمی بیندیشیم و همه به نتایج آن به عنوان یک مقوله آزادی مقوله

چه را در صحنه جامعه است قدر بدانیم و از این حرکت اسالمی و یک تکلیف شرعی معتقد باشیم. آن

ها در بکنیم. صاحبان فکر و اندیشه باید تالش کنند. البته بعضی از این بحث امکان حداکثر استفاده را

 ها و مطبوعات خاص و در تخصصی مطرح است و باید در مدارس و دانشگاه هایچهارچوب

، باید عمومی مطرح شود تا های خاص مطرح شود و بعضی نیز که مورد استفاده همگان استمجموعه

 همگان بهره ببرند. 
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