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سان  آزاد ا
 

یده ت   ده    آ یده                                                              ا ت   شده آ  ا
 

 :اشاره
هاي فراواني قـرار گرفـت و    اي است كه در قرن نوزده و بيست مورد سوء استفاده آزادي واژه

ي فرهنگ غرب  آن ارائه شد و شالوده گرايي براي تعاريف متعددي و البته همگي بر اساس مادي
ريزي شد. اين تفكر با رنگ و لعاب و تبليغات فراوان سراسر دنيا را  و ليبراليسم بر اساس آن پايه

 ها واقع شد. فراگرفت و كعبه آمال همه ي ملت
بـود  » اسـتقالل، آزادي، جمهـوري اسـالمي   «با پيروزي انقالب اسالمي كه شعار محـوري آن  

هاي ليبراليسم را به چالش  از آزادي به جهان ارائه شد كه فرهنگ غرب و ارزشتعريف جديدي 
 كشيد. مي

رو جهان غرب به مقابله برخاست و اصل آزادي اسالمي را مورد هجمـه و حملـه قـرار     از اين
هاي آزادي تعريف شده  ي اين موضوع را ارزش داد و دم از سلب آزادي زد و البته محور مقايسه

 قرار داد. در جهان غرب
ها، دوباره ايـن   ويكم ميالدي با فراگير شدن تفكر اصيل اسالمي و بيداري ملت در قرن بيست

هجمه آغاز شده و از طرفي تبليغات مـي :ننـد كـه اسـالم بـا آزادي مخـالف اسـت و از سـويي         
 هاي دينـي  گويند اسالم هيچ اجباري براي رعايت چهارچوب تر از مسلمانان گرديده و مي مسلمان

 تواند هرگونه كه خواست زندگي كند. ي اسالمي هر كس مي قرار نداده است و در جامعه
اين مقاله سعي دارد اين مقوله را به صورت بسيار اجمالي از جهات يـاد شـده مـورد بررسـي     

 قرار دهد.
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 آزادي يك امر فطري است
ــ  يـرِك و قَـد جعلَـك اللَّـه حـرّا     و لَا تَكُنْ عبـد غَ  «السالم فرموده است:  اميرالمؤمنين علي عليه

 1.»است آفريده آزاد را تو خدا مباش؛ غيرخودت ى بنده
 اواخـر، ايـن. اواخـر اين در خصوص هب است؛ شده ارائه ليبراليسم از تفسير ها ده تاكنون«
 نهزمي اين در مرتّب امريكا، ى پيشكرده يا امريكايى هاى ايدئولوگ اصطالح به و پردازان نظريه
 كـه گونـاگونى تفاسـير اين ى همه وجود با ها، حرف اين ى همه سرجمع ليكن. ..زنند مى قلم

" آزادى" بـراى كـه اين بـراى هـا آن.. .اسـت راقـى ديـدگاه يك اسالمى، ديدگاه دارد، وجود
 الزم باشـد؟ آزاد بشـر بايد چرا چيست؟ آزادى ى فلسفه. مشكلند دچار دهند، ارائه اى فلسفه
 فايـده،: اسـت شـده زده گونـاگونى هـاى حرف. باشد داشته فلسفى ى ريشه و لاستدال است

 قابـل هـم ها اين ى همه. مدنى حقوق از حقّى حدّاكثر و فردى لذّت جمعى، لذّت خيرجمعى،
 ى مقولـه ى زمينـه در كـه نوشـتجاتى بـه اگـر .انـد كرده خدشه هم ها آن خود است؛ خدشه

 هاى حرف قدر هچ كه ديد خواهيد كنيد، نگاه شده، شرمنت اخير هاى سال همين در ليبراليسم
 آزادى ى مقولـه در را وسـطى قـرون دوران مباحثـات شـبيه و فايـده بى و ثمر بى و گير وقت
 داده پاسـخ را او جـواب دوباره است؛ داده جواب يكى آن است، زده حرفى يكى اين. اند گفته
 اين از باالتر اسالم،. است انسانى حقّ يك آزادى، ى فلسفه و منشأ كه است اين حداكثر !است
 انسـان فطرى امر را آزادى ـ كرديد مالحظه حديث آن در كه طور همان ـ اسالم. است گفته
. كردن زندگى  ّحقِ حيات،  ّحقِ مثل حقوق؛ ساير از برتر حقّى اما است، حقّ يك بله؛. داند مى

 ـ گذاشت...  و انتخاب  ّحقِ و مسكن  ّحقِ رديف در شود نمى را كردن زندگى  ّحقِ كه همچنان
 نظـر ايـن،. اسـت طـور همين هم آزادى ـ هاست اين ى همه ى زمينه هاست، حرف اين از برتر

 حقّ مثل كرد؛ سلب توان مى مواردى در را حق اين. دارد وجود استثناهايى البته .است اسالم
 قصاصـش كنـد، ىم فسـاد نفـر يـك. كننـد مى قصاصـش كُشـد، مى را كسى نفر يك. حيات
 ديـدگاه ايـن،. اسـت استثناء ها اين منتها است؛ گونه اين هم آزادى حقّ ى مقوله در. كنند مى

 2 ».است اسالم
  آزادى اجتماعى در قرآن

اند اين بـوده اسـت كـه بـه بشـر  هايى كه انبياء داشته در نصّ قرآن مجيد، يكى از هدف«
 و بندگى و بردگى يكديگر نجات بدهند. بدهند، يعنى افراد را از اسارت آزادى اجتماعى

هـايى كـه  هاى قرآنى، همين موضوع آزادى اجتماعى اسـت. در ايـن قـرن يكى از حماسه
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شعار فالسفه آزادى بشر بوده است و آزادى بيش از اندازه زبانزد مردم بوده و شعار واقع شده 
 اى كه قرآن دارد: ين جملهتر و موجدارتر از ا اى پيدا كنيد زنده جملهتوانيد  نمياست. شما 

كَلمةٍ سواء بينَنا و بينَكُم أَالَّ نَعبد إِالَّ اللَّه و ال نُشْرِك بِه شَيئاً و ال يتَّخـذَ بعضُـنا     لْ يا أَهلَ الْكتابِ تَعالَوا إِلىقُ
ونِ اللَّهنْ دباباً مضاً أَرعمـدعى پيـروى از يـك كتـاب آسـمانى اى پيغمبر! به اين كسانى كه ـ 3 ب

هـا كـه  و حتى شايد به اين صابئي ـ ها ها، زرتشتي ها، مسيحي گذشته هستند، به اين يهودي
هـايى كـه پيـرو يـك كتـاب قـديم آسـمانى  ملت ي و به همه ـ در قرآن اسمشان آمده است

 طور بگو: هستند اين
ن پرچم چيسـت؟ دو جملـه ما جمع شويم دور يك كلمه، زير يك پرچم. آ ي بياييد همه

در مقـام پرسـتش، جـز  أَالَّ نَعبد إِالَّ اللَّه و ال نُشْرِك بِه شَيئاً   اش اين است: بيشتر ندارد. يك جمله
خداى يگانه چيزى را پرستش نكنيم؛ نه مسيح را بپرستيم نه غير مسـيح را و نـه اهـرمن را، 

 جز خدا هيچ موجودى را پرستش نكنيم.
 ي كدام از ما ديگـرى را بنـده و بـرده هيچ  و ال يتَّخذَ بعضُنا بعضاً أَرباباً منْ دونِ اللَّه : جمله دوم

كس هم يك نفر ديگر را ارباب و آقاى خودش نداند. يعنى نظام آقـايى و  خودش نداند و هيچ
كـس حـق  ؛ هيچ ؛ نظام المساوات ملغى ؛ نظام استثمار، مستثمِر و مستثمَر ملغى نوكرى ملغى

 استثمار و استعباد ديگرى را نداشته باشد.
  عنوان نمونه): (به تنها اين آيه نيست. آياتى كه در قرآن در اين زمينه هست زياد است.

كـرد و فرعـون  كند كه وقتى با فرعون مباحثه مى السالم نقل مى قرآن از زبان موسى عليه
ــك فينــا وليــداً  بــه او گفــت:  نُرَب ــم ــنينأَلَ س ــرِك مــنْ ع فينــا م ــت ــت  *  و لَبِثْ ــك الَّتــىِ فَعلْ ــت فَعلَتَ  و فَعلْ

 4 .  و أَنت منَ الْكَافرِين
 5 .ائيلَأَنْ عبدت بنىِ إِسرَ    و تلْك نعمةٌ تَمنهَا علىموسى به او گفت: 

بزرگ شدى، سر سفره مـا ما  ي فرعون به موسى گفت: تو همان كسى هستى كه در خانه
بزرگ شدى؛ تو همان كسى هستى كه وقتى بزرگ شدى آن جنايت را انجام دادى (به تعبير 

اى،  ما بزرگ شـده ي خواست منت بر سرش بگذارد كه در خانه فرعون)، آن آدم را كشتى. مى
تـو بـزرگ  ي اى. موسى به او گفت: اين هم شد حرف؟! من در خانـه سر سفره ما بزرگ شده

خـودت  ي كه تو قوم من را برده و بنده ام، در مقابل اين دم؛ حاال كه در خانه تو بزرگ شدهش
 6 »ام كه اين بردگان را نجات بدهم. اى سكوت كنم؟ من آمده قرار داده
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 آزادي، يك تفكر اصيل اسالمي
 غرب كه است تفكّرى اجتماعى، آزادى تفكّر كنيد تصوّر كه است غلط فكر اين بنابراين،«

 بـزنيم، زمينـه ايـن در جـالبى و شيرين حرف خواستيم هم وقت هر است؛ كرده هديه ما به
 فكر خودش براى نشسته غرب در كه را كس فالن نام بدهيم؛ آدرس را كس فالن كتاب حتماً
 اسـالمى منـابع به و خودى منابع به بايد كرد؛ فكر مستقل بايد. نه كنيم؛ ذكر نوشته، و كرده

 اسـتفاده روشـن هاى نقطه يافتن و ذهن تشريح براى ديگران، تفكّرات از انانس. كرد مراجعه
 7 ».بود خواهد بزرگ ضرر آمد، ميان به تقليد پاى اگر. كردن تقليد براى نه كند؛ مى

  نسبي استآزادى 
شـود،  گاهي در موضوع آزادي، در جامعه ديني و پايبند به قوانين الهي، سخن گفته مي«

بند به قوانين الهي نبوده و بـه ديـن و مـذهب يـا  يبرال و سكوالر كه پايو گاهي در جامعه ل
 .كند اعتقاد ندارد، و يا آن را يك امر فردي و دروني تلقّي مي

باشـد، طبعـاً هـر نـوع  چون انسان بـا كمـال آزادي، ديـن را پـذيرا مـي نخستدر مورد 
و بند در زندگي از مجـراي محدوديت ديني، براي او خالف انتظار نيست و طبعاً هر نوع قيد 

ها، نوعي مخالفـت  كند، در اين صورت مخالفت با اين نوع محدوديت او عبور مي خودمختاري
 .با آزادي و خودمختاري انسان است

هـاي اجتمـاعي  باشد، ولي از محدوديت هر چند، محدوديت ديني را پذيرا نمي دوممورد 
بايد پذيراي آن باشـد، و ايـن محـدوديت ي حكومت اكثريت است، گريزي ندارد و  كه زاييده

شـود، زيـرا  عبور كرده و بـه دسـت و پـاي او بسـته مـي خودمختارينيز به نوعي از مجراي 
 .را پذيرفته است دموكراسي 

بهره بگيرد، بلكـه  آزادي مطلقتواند از  اي اعم از ديني و الحادي نمي بنابراين هيچ جامعه
 8».سازد را محدود آن خودمختاري خويشبايد با 

 الحقوق چهارگانه ذوي
انسان بالطبع خداخواه و خداجوست، بنابراين او در إعمال هر نـوع آزادي بايـد، حقـوق «

گيري از آزادي،  زيست را در نظر بگيرد و بهره مصلحت محيط و خدا، و جامعه، و سعادت فرد
 .بايد با رعايت حقوق اين محورها صورت پذيرد

تش از آن كسي است كه انسان را آفريد و اسـباب زنـدگي را عنوان مثال عبادت و پرس به
و او جز خدا كسي نيست. بنابراين هر نـوع نظـام و يـا گـروه خاصـي كـه  نهادهدر اختيار او 

 بخواهد، غير او را بپرستند به حقوق خدا نوعي تجاوز و ظلم صورت گرفته است.
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جـا محتـرم  )، بنابراين آزادي تـا آن13(لقمان/»إِنَّ الشِّرْك لَظُلْم عظيم  «و به تعبير كالم حق
 است كه در آن به حقوق خدا، تجاوزي صورت نپذيرد.

باشـد، و طبعـاً  چرخد، جامعه است كه فرد جزيـي از آن مـي محور دوم كه حق بر گرد او مي
ي آزادي، به حقوق جامعـه  تواند به بهانه براي خود حقوقي دارد كه بايد رعايت شود، و انسان نمي

دعوت  ي نظير؛توان براي اعمال نمي عنوان مثال: تجاوز كند، و سعادت جامعه را به خطر بيفكند. به
هاي فساد و فحشاء كـه بـا سـعادت جامعـه در تضـاد  گرايي و تشكيل عشرتكده و كانون به و پوچ

هـا تجـاوز بـه حقـوق جامعـه، و  است، تحت عنوان آزادي مجوّز صادر كرد، زيرا اين نوع گـرايش
 باشد. ها و گسترش انواع بيماري جسمي و روحي مي ي فروپاشي خانواده ي آن مايه يجهنت

محور ديگر، حق فرد و سعادت او است، آيا او حق دارد كه خودكشي كنـد، و يـا بـه هـر 
كنم هيچ ليبرالي، براي اين كـار مجـوّز  ي بدبختي است دست يازد، تصور نمي عملي كه مايه

 صادر كند.
هـا ثـروت  ها و معادن و درياها و نظاير آن رمين محور حق است، جنگلمحيط زيست چها

توانـد جنگـل را  ملي است كه به نسل انساني متعلّق است، نسل حاضر حتّي به اتفاق آرا نمي
 ها و نهرها را آلوده سازند، و به تاراج محيط زيست بپردازد. آتش بزند، آب

ه معني يله و رهايي از هر نوع قيـد و بنـد توان نتيجه گرفت كه آزادي ب از اين تحليل مي
 9 »، مورد پذيرش هيچ فيلسوفي نيست.خودمختاريتحت عنوان 

  آزادى فكر يا آزادى عقيده
الَّذينَ يتَّبِعـونَ الرَّسـولَ النَّبِـي الْـأُمي الَّـذي يجِدونَـه        : فرمايد مى اعراف  سوره 157 شريفه ى آيه«

 مهنْدكْتُوباً عم ي و بـاتالطَّي ملُّ لَهحي نْكَرِ ونِ الْمع منْهاهي و رُوفعبِالْم مرُهأْمالْإِنْجيلِ ي راةِ وي التَّوف   هِملَـيع ـرِّمح
 ايـن را برپيـام خصوصـيات از يكى خداوند . كانَت علَيهِم  الْخَبائثَ و يضَع عنْهم إِصرَهم و الْأَغْاللَ الَّتي

 تحميلـى تعهّـدات يعنى إِصرَ و دارد مى بر ها انسان گردن از را زنجيرها و غل كه دهد مى قرار
 و دينـى جوامع وضع اگر. است وسيعى و عجيب خيلى مفهوم. گيرد مى ها آن از را ها انسان بر

 و داتتعهّـ ايـن ـ إِصـرَ  ايـن كـه دانيـد مى باشـيد، داشـته نظـر در را دوره آن در غيردينـى
 قيـود از بسـيارى و خرافـى و باطل عقايد از بسيارى شامل ـ ها انسان بر تحميلى هاى پيمان

 بـود، كـرده تحميـل مـردم بـر تحميـق يـا تحريف يا استبداد هاى دست كه غلطى اجتماعى
 10 ».است معلوم رنجيرهاست، و غل كه هم »اغالل«. شود مى
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 فرق اين دو آزادي
اى دارد به نام  . فكر منطق است. انسان يك قوهآزادى عقيدهو  آزادى فكرفرق است ميان 

اساس تفكـر و منطـق و اسـتدالل انتخـاب  تواند حساب كند و بر قوه تفكر كه در مسائل مى
هايى كه هـيچ مبنـاى  كند، ولى عقيده به معنى بستگى و گره خوردگى است. اى بسا عقيده

، عادت است، حتـى مـزاحم آزادى بشـر فكرى ندارد، مبنايش صرفاً تقليد است، تبعيت است
كنيم كه بايد بشر در آن آزاد باشد فكر كـردن اسـت.  چه كه از نظر آزادى بحث مى است. آن

فكرى ندارد، فقط يك انعقـاد و يـك انجمـاد روحـى  ي ترين ريشه اما اعتقادهايى كه كوچك
بين بـردن ايـن ها عين اسارت است و جنگيدن براى از  است كه نسل به نسل آمده است، آن

ها جنگ در راه آزادى بشر است نه جنگ عليه آزادى بشر. آن كسى كه آمده در مقابل  عقيده
خواهد، او به تعبير قرآن از يـك  يك بت كه خودش به دست خودش ساخته از او حاجت مى

ترين مبناى فكرى ندارد، اگر فكـرش  تر است؛ يعنى عمل اين آدم كوچك حيوان خيلى پست
كند. اين فقط يـك انعقـاد و انجمـاد اسـت كـه در دل و  كار را نمى ان بخورد اينيك ذره تك

اش تقليدهاى كوركورانه است. او را بايد به زور از اين زنجير درونـى  روحش پيدا شده و ريشه
آزاد كرد تا بتواند فكر كند. بنابراين كسانى كـه آزادى تقليـد و آزادى زنجيرهـاى روحـى را 

ي    :چه ما به حكم آيه كنند. آن كنند اشتباه مى يده تجويز مىعنوان آزادى عق به فـ ال إِكْـراه
 12 »آزادى فكر است نه آزادى عقيده. ،طرفدار آنيم 11الدين

 هاي مسلمين جنگ
، نرفتنـد بـه مـردم بگوينـد بايـد بـه كشـورهاي ايـران و روم سلمين كه هجوم بردندم «

مردم را به زنجير بسته بودند؛ مسـلمين بـا هاى جبّارى دست و پاى  حكومت مسلمان بشويد.
كنند. مسلمين اگر  دو را با همديگر اشتباه مى ها را آزاد كردند. اين ها جنگيدند، ملت حكومت

هـايى را آزاد كردنـد، و بـه  جنگيدند كه ملـت هاى جبّار مى با ايران يا روم جنگيدند، با دولت
گويد وقتى كه سـپاه  فتند. چرا تاريخ مىها با شوق و شعف مسلمين را پذير همين دليل ملت
 ي ها را فرشته رفتند؟ چون آن هاى گل به استقبالشان مى شد مردم با دسته مسلمين وارد مى

هـا را  هاى جبّار كار داشتند. دولـت ها به مردم كارى نداشتند، با دولت . آن..دانستند نجات مى
هـا بـود در ايمانشـان آزاد  د در آنتوحيـ ي قـدر شـائبه خرد كردند، بعد مردمى را كه همـين

گذاشتند كه اگر مسلمان بشويد عيناً مثل ما هستيد و اگر مسلمان نشويد در شرايط ديگرى 
 13 .»گويند مى» شرايط ذمّه«بنديم كه آن شرايط را  با شما قرارداد مى
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  جنگ براى آزادى دعوت و رفع مانع از تبليغ
عقيده و فكر خاصى را در ميان هـر ملتـى تبليـغ  گوييم كه ما بايد آزاد باشيم كه ما مى«

كه ما آزادى را يك حق عمومى و انسـانى  عنوان اين  كنيم، به اين معنى كه بيان كنيم. چه به
كه هـر  عنوان اين كه توحيد را يك حق عمومى انسانى بدانيم و يا به عنوان اين بدانيم و چه به

ايز است. حاال اگر مانعى براى دعوت مـا پيـدا دو را يك حق عمومى انسانى بدانيم اين امر ج
دهـم، شـما  گويد من بـه شـما اجـازه نمـى شود و مى شود، ببينيم يك قدرتى آمده مانع مى

هـا فكـر خـراب را آن  دانيد كه غالب حكومـت كنيد (مى رويد افكار اين مردم را خراب مى مى
هـا نيسـتند) آيـا بـا  دانند كه اگر پيـدا بشـود مـردم، ديگـر مطيـع ايـن حكومـت فكرى مى
ها هستند جايز است جنگيدن تـا حـدى كـه  كه مانع نشر دعوت در ميان ملت ييها حكومت

ها سقوط كنند و مانع نشر دعوت از ميان برود يا نه؟.بله اين هم جايز است، اين هـم بـاز  اين
جنبه دفاع دارد، اين هم جزء آن جهادهـايى اسـت كـه ماهيـت آن جهادهـا در واقـع دفـاع 

 14»ت.اس
 ال اكْراه فى الدينِ

پس اصل رفق، نرمى، ماليمت و پرهيز از خشونت و اكراه و اجبار راجع به خـود ايمـان «
(نه راجع به موانع اجتماعى و فكرى ايمان كه آن حساب ديگـرى دارد) جـزء اصـول دعـوت 

منْ يكْفُرْ بِالطّاغوت و يـؤْمنْ بِاللَّـه فَقَـد استَمسـك     ال اكْراه فى الدينِ قَد تَبينَ الرُّشْد منَ الْغَى فَاسالمى است: 
 15 .» بِالْعرْوةِ الْوثْقى

كه حقيقت روشـن  خالصه منطق قرآن اين است كه در امر دين اجبارى نيست، براى اين
خواهـد ايـن راه را  است؛ راه هدايت و رشد روشن، راه غىّ و ضاللت هم روشن، هـركس مـى

 خواهد آن راه را. ند و هركس مىانتخاب ك
توانـد در آنِ  اند كه نزديك يكديگر است و همه مى در شأن نزول اين آيه چند چيز نوشته

النضير كه هم پيمان مسلمين بودند خيانت كردند، پيغمبـر  واحد درست باشد. وقتى كه بنى
فرزندان مسـلمين در  اى از عده اكرم دستور به جالى وطن داد كه بايد از اينجا بيرون برويد.

سلم  و آله و عليه اهللا صلي مسلمين آمدند خدمت پيغمبر اكرم.. ميان آنها بودند كه يهودى بودند.
هايمان بروند. پيغمبر اكرم فرمود: اجبـارى در كـار  خواهيم بگذاريم بچه ما نمى عرض كردند:
خواهنـد، اختيـار بـا  ىخواهد، اسالم اختيار كنند؛ اگر نمـ هاى شما اگر دلشان مى نيست. بچه

چون طبيعتِ ايمان اجبار و اكراه و  .خواهند بروند بروند، دين امر اجبارى نيست خودشان؛ مى
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 * و كَفَـرَ   الّا منْ تَولّى *لَست علَيهِم بِمصيطرٍ *فَذَكِّرْ انَّما انْت مذَكِّرٌپذيرد.  خشونت را به هيچ شكل نمى
اللَّه هذِّبعرَ  فَيالْاكْب ذابمردم را از خواب غفلت بيدار كـن، بـه پيامبر! به مردم تذكر بده اى  16 .الْع ،

شـان بـه سـوى ديـن  مردم بيدارى بده، به مردم آگاهى بده، مردم را از راه بيدارى و آگـاهى
، يعنـى خـدا تـو را نيسـتى ِمصـيطرٍ بودن ندارى، تـو  مذَكِّرٌتو شأنى غير از  انَّما انْت مذَكِّرٌبخوان. 

 طور قرار نداده كه به زور بخواهى كارى بكنى. اين
اسـت:   فَـذَكِّرْ انَّمـا انْـت مـذَكِّرٌ     استثناى از  و كَفَرَ  الّا منْ تَولّى :فرمايد كه در تفسير الميزان مى

لك اعراض اى معذ كه تذكر داده اى. با اين ها تذكر داده ] افرادى كه تو به آن تذكر بده مگر [به
كند، عـذاب اكبـر كـه  اند و ديگر تذكر بعد از تذكر فايده ندارد. پس خدا او را عذاب مى كرده

 17 »عذاب جهنم است.
 

 تفاوت آزادي در اسالم و ليبراليسم
دانـد و  طور كه در قبل اشـاره شـد، هـيچ فيلسـوف و مكتبـي آزادي را مطلـق نمي همان

هـايي اسـت كـه  نزاع و اختالف بر سر نگاه و ارزش بلكهباالخره قيدهايي براي آن زده است. 
 دهد. هايي قرار مي آزادي را در چهارچوب

 18 اند: ها را بيان فرموده رهبر معظم انقالب به زيبايي اين تفاوت
 لـذا. خداسـت و ديـن نـام بـه حقيقتـى منهاى انسان، آزادى ليبراليسم، غربى مكتب در
 انسـان به خدا را آزادى كه گويند نمى كدام هيچ. نددان نمى خدادادگى هرگز را آزادى ى ريشه
 ى ريشـه »آزادى« اسـالم، در .هسـتند بـرايش فلسفى ى ريشه و منشأ يك دنبال است؛ داده
 .شود مى ديگر هاى تفاوت از بسيارى منشأ و است اساسى تفاوت يك اين، خودِ. دارد الهى
 ـ الهي بودن آزادي1

 در يعنـى اسـت؛ الهـى ى پديـده يك عليه حركت ى،آزاد عليه حركت اسالم، منطق بنابر
 يعنـى نيسـت؛ چيـزى چنـين غـرب در اما. آورد مى وجود به دينى تكليف يك مقابل، طرف

 هـيچ غربـى، ليبراليسـم تفكّر بنابر گيرد، مى انجام آزادى براى دنيا در كه اجتماعى مبارزات
 خيـر« يـا »همگـانى خيـر« دشـو مى زده كه هايى حرف از يكى عنوان مثال به. ندارد منطقى
 اكثريّـت خيـر بـراى بروم بايد من چرا. است »اجتماعى آزادى« ى ريشه اين. است »اكثريّت
 به را ها خيلي آنى، و موسمى هاى هيجان البته. است منطق بى اين بروم؟ بين از و شوم كشته
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 تفكّراتى چنين واىل زير در كه مبارزانى آن از كدام هر گاه هر اما كشاند؛ مى جنگ هاى ميدان
 مجرّد به ـ باشد گرفته انجام اى مبارزه تفكّرات، اين لواى زير واقعاً اگر ـ باشند كرده اى مبارزه
 شوم؟ كشته بروم من چرا: كرد خواهند شك شوند، خارج مبارزه ميدان هيجان از كه اين

 براى مبارزه نچو است؛ تكليف يك آزادى، براى مبارزه. نيست گونه اين اسالمى، تفكّر در
 كننـد، سـلب خواهنـد مـى را كسـى جان بينيد مى شما اگر كه همچنان. است الهى امر يك

 در. ايـد  كـرده گنـاه نكرديد اگر كه است دينى ى وظيفه يك. كنيد كمك او به برويد موظّفيد
 .است تكليف يك برويد، بايد است؛ طور همين هم آزادى ى زمينه
 ـ حدود اخالقي2
 در كـه اسـت ايـن يكـى. شـود مـى مترتّـب ديگرى هاى تفاوت باز اساسى، تفاوت اين بر

. اسـت نامحدود »آزادى« لذا است، نسبى اخالقى هاى ارزش و حقيقت چون غربى ليبراليسم
 اين به كه را كسى نداريد حق معتقديد، اخالقى هاى ارزش سلسله يك به كه شما چون چرا؟
. نباشـد معتقـد هـا ارزش ايـن بـه است ممكن او چون كنيد؛ مالمت كند، مى تعرّض ها ارزش

 حـدّى هـيچ اخالقـى، و معنـوى لحاظ از يعنى ندارد؛ وجود آزادى براى حدى هيچ بنابراين
 بـه چـون ندارد؛ وجود ثابتى حقيقت چون چرا؟. است نامحدود »آزادى« منطقاً. ندارد وجود
 .است نسبى اخالقى هاى ارزش و حقيقت ها، آن نظر

 دارد؛ وجـود ثـابتى و مسـلّم هـاى ارزش اسـالم، در. نيسـت گونـه اين سالما در »آزادى«
. است كمال و آفرين ارزش و ارزش كه است حقيقت آن سمت در حركت. دارد وجود حقيقتى
 . شود مى محدود ها ارزش اين با »آزادى« بنابراين،
 نهضـت عنوان مثـال بـه. نيسـتند آزادى بـراى مـانعى هـيچ جا، آن در اخالقى هاى ارزش
 هـا خيابـان در كننـد؛ مـى هـم افتخار! است رايج هاى نهضت از يكى امريكا، در بازى همجنس
 ذكـر هم افتخار با كنند؛ مى چاپ هم را هايشان عكس ها مجلّه در اندازند؛ مى راه هم تظاهرات

 خجالـت هـم كـس هـيچ اسـت؛ گـروه اين جزو سياسى رجل فالن و تاجر فالن كه كنند مى
 كننـد، مى مخالف نهضت اين با كه اشخاصى از بعضى اين، از باالتر! كند نمى كاران و كشد نمى
 نهضـت بـا ايشـان كـه شـوند مى واقـع ها روزنامـه و مطبوعـات از بعضـى شديد تهاجم مورد

 معـيّن آزادى بـراى مـرزى و حـدّ مطلقـاً اخالقـى، ارزش يعنـى! است مخالف بازى همجنس
 .كند نمى
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 كند ماديات تعيين ميحدود را در ليبراليسم ـ 3
 بـراى ابتدا. دهد مى تشكيل مادّى منافع را آزادى حدّ غرب، در كه است اين ديگر تفاوت

 وقتى آن. هاست آن از يكى اين كردند؛ معيّن را هايى محدوديت فردى، و اجتماعى هاى آزادي
 ايـن مـتعظ مثـل مـادّى، منـافع. كنند  مى محدود را آزادى بيفتد، خطر به مادّى منافع كه

 در آزادى كـه اسـت مقـوالتى از يكى تربيت، و تعليم. كشورها اين علمى ى سلطه و كشورها
 »آزادى« همـين امـا بگيرند؛ ياد دارند حق ها انسان. هاست انسان حقوق ترين مسلّم جزو آن،
  خودشـان قـول به ـ واال فنĤورى و دانش! شود مى محدود غربى دنياى بزرگ هاى دانشگاه در

HIGH TEC- ورى انتقال! نيست انتقال قابلĤچـرا؟! اسـت ممنـوع معيّنـى كشـورهاى به فن 
 ايـن و اسـت شده خارج قدرت اين انحصار از شد، داده انتقال علم اين و دانش اين اگر چون
 يعنـى كنـد؛ مـى پيـدا مـرز آزادى. ماند نخواهد باقى خود حال به سلطه، اين و مادّى قدرت
 ـ چينى پژوه دانش يا ايرانى، شاگرد ـ سومى جهان كشور شاگرد به فرضاً كه ندارد حق استاد
 !بياموزد را علمى راز فالن

 آزادى بـراى دنيـا، جنجال ى همه امروز. است گونه اين هم اخبار و اطّالعات انتقال آزادى
 در آزادى تـرويج. بداننـد مـردم بگذاريـد شـوند؛ باخبر مردم بگذاريد است؛ اخبار و اطّالعات

 در ــ عـراق بـه امريكـا ى حمله در اما است؛ اين بلندش هاى مصرع و مصاديق از يكى غرب،
 سانسـور اطالعات ى همه رسماً بيشتر، يا هفته يك مدّت براى ـ بوش جمهورى رياست زمان
 از خبـر يـك يـا عكـس يـك نـدارد حـق خبرنگارى هيچ كه گفتند و كردند هم افتخار. شد

 خـود شـده؛ حملـه كـه دانسـتند مـى همـه! كنـد منتشـر و منتقـل عراق به امريكا ى حمله
 ايـن كه بودند مدّعى چون نبود؛ مطّلع كس هيچ آن جزئيات از اما دادند؛ خبر هم ها امريكايي

 يعنى كرد؛ محدود را آزادى حقّ نظامى، امنيت پس،! اندازد مى خطر به را نظامى امنيت كار،
 .مادّى ديوار يك و مادّى مرز يك

 چهـار، حدود ـ اين از قبل سال چند. است ديگر مرز هم، حكومت اين هاى پايه استحكام
 اهـل كـه كسـانى ى همـه هـم را خبـرش كه شدند، پيدا گروهى امريكا در ـ پيش سال پنج

 حكومـت عليـه خاصـى مذهبى گرايش با ها اين كه شدند پيدا گروهى. اند خوانده اند، روزنامه
 و امنيتى كارهاى مقدارى ها آن عليه. كردند اقدام ـ كلينتون آقاى همين زمان ـ امريكا فعلى

 محاصـره بودنـد، شـده جمـع آن در هـا آن كـه را اى خانه. نبخشيد اى فايده اما شد، انتظامى
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 كردنـد منتشر هم را هايش عكس! سوختند آتش در نفر هشتاد حدود كه زدند آتش و كردند
 يـك شـايد بـود، هـم كـودك بود، هم زن نفر، هشتاد اين ميان در. ديدند هم دنيا ى همه و

 به سياسى، ى مبارزه آزادى عقيده، آزادى ماندن، زنده آزادى ببينيد؛. نبود نظامى هم نفرشان
 دارد؛ مرزهـايى و حـدود هـم غرب مادّى دنياى در آزادى بنابراين،. شود مى محدود حد اين

 .است مادّى مرزهاى مرزها، اين منتها
 نفـع بـه تبليغـات را، بيـان آزادى عنوان مثـال بـه. است ايىاروپ كشورهاى در ديگر مثال
 هـم آن كه ـ گرى عريان تبليغات اما است؛ حكومتى و مادّى امر كه كند، مى محدود فاشيسم

 و فلسفه آن با غربى، ليبراليسم در آزادى مرزهاى يعنى! كند نمى محدود ـ است حركتى يك
 در امـا. نيسـت اخالقـى مرزهـاى اسـت؛ ادّىم مرزهاى نگرش، آن با و فلسفى ى ريشه آن با

 مرزهـاى مـادّى، حـدود آن بـر عـالوه آزادى، اسـالم، در. دارد وجود اخالقى مرزهاى اسالم،
 .دارد هم معنوى

 حدود آزادي اسالمي
 محـدود آزاديـش بكنـد، اقـدامى كشـور سود عليه و كشور منافع عليه كسى وقتى البته

 گمراهـى ى عقيده كسى اگر. دارد وجود هم معنوى اىمرزه اما ـ است منطقى اين ـ شود مى
 عيب مؤمن هاى انسان پيش و خدا پيش يعنى ندارد، عيبى گوييم مى وقتى. ندارد عيبى دارد،
 مسيحى و يهودى مسلمان، ى جامعه در. ندارد او قبال در اى وظيفه هيچ حكومت ليكن دارد؛

 بودند؛ هم اسالم صدر زمان در هستند؛ مه ما كشور در االن هستند؛ گوناگون اديان ى بقيه و
 دل و ذهـن جان به دارد، فاسد ى عقيده كه كسى آن باشد قرار اگر اما. ندارد هم مانعى هيچ

 مرز يك آدم براى اين كند، گمراه هم را ها آن بخواهد و بيفتد ندارند، دفاع قدرت كه افرادى
 .است ونهگ اين اسالم نظر از. شود مى محدود آزادى جا اين. است
 و جنسـى فسـاد و سياسى فساد بخواهند بكنند، فساد ى اشاعه بخواهند عنوان مثال به يا
 بخواهنـد هسـتند، كنار و گوشه در كه نماهايى فيلسوف همين يا آورند؛ وجود به فكرى فساد
 را عيوبش كنند بنا بنويسند؛ مقاله نيست، خوب جوانان براى عاليه تحصيالت كه اين ى درباره
 ده صـدى در اسـت ممكن اما كرد؛ نخواهد اثر نود صدى در قوى، احتمال به البته كردن؛ ذكر

 از را ها انسان دروغ، و وسوسه با بنشينند، كسانى كه داد اجازه شود نمى. كند اثر تنبل جوانان
 .بدارند باز علم تحصيل
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 نيست ارجاف آزادىِ
ــويى دروغ آزادىِ ــايعه آزادىِ. نيســت گ ــرآن. نيســت ارجــاف آزادىِ. نيســت پراكنى ش  ق

 19.»قُلُـوبِهِم مـرَض و الْمرْجِفُـونَ فـي الْمدينَـةِ لَنُغْرِينَّـك بِهِـم         لَئنْ لَم ينْتَه الْمنافقُونَ و الَّذينَ في «: فرمايد مى
 يـك منافقـان. دارنـد قـرار ــ اند دسـته دو ها آن كه ـ بيماردالن و منافقان كنار در مرجفون

 در »مرْجِفُـونَ « ايـن هسـتند؛ ديگرى ى دسته ـ مرض قلوبهم فى الّذين ـ بيماردالن اند،  دسته
 ى جامعـه يك. ترسانند مى را مردم مرتّب كه كسانى يعنى مرْجِفُونَ. اند شده گذاشته ها آن كنار
 نبـوى، بسـيج همه آن قرآنى، بسيج همه آن دشمن، همه آن با اسالمى، ى شده تأسيس تازه
 آمـاده روحـى لحـاظ از مردمـى، و انسـانى عظيم نظام اين از و كشور از دفاع براى يدبا همه

 هـا ايـن كننـد؛ تضـعيف را هـا روحيـه و بيفتنـد مردم جان به خوره مثل عده يك اما باشند؛
 آدم ترسـانند، مى را مردم مرتّب كه كسانى يعنى ـ » مرْجِفُونَ « اگر: گويد مى قرآن. مرجفونند

 جان به را تو ؛» لَنُغْرِينَّك بِهِم« برندارند، دست ـ دارند مى باز اقدام از را مردم كنند، مى نااميد را
 تفـاوت يـك اسـالمى، منطـق در آزادى پـس،. اسـت آزادى مرز اين،. انداخت خواهيم ها آن

 .دارد معنوى هاى ارزش از مرزى كه است اين ديگرش
 ـ آزادي و تكليف4

 در. دارد منافـات »تكليـف« بـا غربى، ليبراليسم تفكّر در ادىآز كه است اين ديگر تفاوت
 مكلّـف اگر. مكلّفند چون آزادند، ها انسان اصالً. است »تكليف« ى سكّه روى آن آزادى اسالم،
 ى مجموعه كه است اين خصوصيتش بشر. بودند فرشتگان مثل نداشت؛ لزومى آزادى نبودند،
 كمال راه گوناگون، هاى انگيزه اين خالل در كه است فمكلّ و است متضادّى غرايز و ها انگيزه

 ارزش، ايـن بـا آزادى همـين. كمـال راه پيمودن خاطر به شده، داده آزادى او به. بپيمايد را
و ما خَلَقْت الْجِنَّ و الْـإِنْس إِالَّ   «: است تكامل براى انسان حيات خود كه كمااين است؛ تكامل براى

 ى مرتبـه كـه او عبوديّـت ى مرتبـه به رسيدن براى آفريده، را انس و جنّ اوندخد. 20»  ليعبدون
 .عبوديّت براى اى مقدمه است؛ حيات  ّحقِ مثل هم آزادى. است وااليى بسيار
 حتّـى را، دينـى تفكّـرات تنهـا نـه كـه اند رفته پيش جايى تا »تكليف« نفى در غرب، در
 بايد هست، حرام و واجب هست، تكليف ها آن در كه را ها ايدئولوژي كلّ و دينى غير تفكّرات

 و امريكــايى هــاى نــويس ليبرال همــين اخيــر آثــار در االن! كننــد مى نفــى هســت، نبايــد و
 از ديگـر، كشـورهاى در هـا آن هـاى امّت   هستند ها آن پيامبرشان كه كسانى و امريكايى شبه
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 گوينـد مى كه شود مى ديده ـ دهستن همين دنبال ما خود كشور در ها بعضي متأسفانه جمله
 ى نقطه كلّى به اسالم! است مخالف ايدئولوژى اصل با و »نبايد و بايد« اصل با غربى، آزاد تفكّر
 بـا بتواند انسان كه دانسته انسان براى »تكليف« با همراه را »آزادى« اسالم،. است اين مقابل
 را بـزرگ هـاى انتخاب دهد، انجام را بزرگ كارهاى دهد، انجام صحيح را تكاليف آزادى، اين
 .برسد تكامل به بتواند و بكند

 پايان فرمايش مقام معظم رهبري
در » لذّات فلسفه«كتاب  باشد در كه يكي از فالسفه مطرح جهان غرب مي» ويل دورانت«

 :گويد مي هاي غربي چنين خصوص آزادي
اسـت  آزادي معـدهش شكايت كند مقصود نبودن آزاديواضح است كه اگر امريكايي از «

ي كـارگران امريكـايي تهديـد بـه  ؛ چند سال پيش در يكي از جلسات، اتحاديهآزادي فكرنه 
هـا بلكـه بـراي بسـته بـودن  انقالب كردند، امّا نه براي باز بودن و زيـادي وقـت كـار كارگـاه

واجبات  خواهي بزرگ در امريكا محدود به اين شده است كه شراب را اوّلين آزادي... ها ميخانه
خواري آزادي هسـت از  اگر در شراب... يك مرد و وسعت نظر را اوّلين واجبات يك زن بدانند

گوينـد  كه بگويند اوّل زندگي و بعد فلسـفه، مـي دست رفتن آزادي فكر چه باك! به جاي آن
از كـار  نـدِقانون، آزادي را از دست مـا نگرفتـه اسـت بلكـه فكـر كُ... اوّل شراب و بعد فلسفه

شايد آزادي اخالقي ما هـم نـوعي تقليـد  ...گردد ي ما، موجب از دست رفتن آزادي مي تادهاف
 21».پرستي باشد كه بي آن، كسي را مرد نتوان گفت باشد و ويسكي هم مانند شهوت

  آزادى معنوى
 22 فرمايد: شهيد مطهري درباره آزادي معنوي مي

هاى بشرى  ميان مكتب انبياء و مكتباما نوع ديگر آزادى، آزادى معنوى است. تفاوتى كه 
به بشـر آزادى معنـوى  ،اند تا عالوه بر آزادى اجتماعى هست در اين است كه پيغمبران آمده

 بدهند، و آزادى معنوى است كه بيشتر از هر چيز ديگر ارزش دارد.
تنها آزادى اجتمـاعى مقـدس نيسـت، بلكـه آزادى معنـوى هـم مقـدس اسـت و آزادى 

زادى معنوى ميسر و عملى نيست. و اين است درد امروز جامعه بشـرى كـه اجتماعى بدون آ
رود؛  خواهد آزادى اجتماعى را تأمين كند ولـى بـه دنبـال آزادى معنـوى نمـى بشر امروز مى

تواند، قدرتش را ندارد، چون آزادى معنوى را جز از طريق نبوت، انبياء، دين، ايمان  يعنى نمى
 تأمين كرد. توان هاى آسمانى نمى و كتاب
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 ؟آزادي معنوي چيست
انسان يك موجود مركب و داراى قوا و غرايز گوناگونى است. انسـان شـهوت دارد، غضـب 

طلبـى دارد. در مقابـل، عقـل دارد، فطـرت دارد،  طلبى و افزون دارد، حرص و طمع دارد، جاه
آزاد باشد و  ممكن است يك آدم  وجدان اخالقى دارد. انسان از نظر معنا، باطن و روح خودش

ممكن است يك آدم برده و بنده باشد؛ يعنى ممكن است انسان بنده حـرص خـودش باشـد، 
طلبى خودش باشد و ممكـن   اسير شهوت خودش باشد، اسير خشم خودش باشد، اسير افزون

 ها آزاد باشد. اين ي است از همه
زيـر بـار ذلـت  طور كه از نظر اجتماعى آزادمرد اسـت، ممكن است انسانى باشد كه همان

كند، از نظر اخـالق و  رود و آزادى خودش را در اجتماع حفظ مى رود، زير بار بردگى نمى نمى
معنويت هم آزادى خود را حفظ كرده باشد، يعنى وجدان و عقل خودش را آزاد نگـه داشـته 

 شود. گفته مى» تقوا«و » تزكيه نفس«باشد. اين آزادى همان است كه در زبان دين 
  آزادى اجتماعى به آزادى معنوى وابستگى

 آيا ممكن است بشر آزادى اجتماعى داشته باشد ولى آزادى معنوى نداشته باشد؟
يعنى بشر اسير شهوت و خشـم و حـرص و آز خـودش باشـد ولـى درعـين حـال آزادى 

 ديگران را محترم بشمارد؟.
كـه سـود  طر ايـنكرد، بـه خـا و پايمال مىاز روى دانش سلب بشرِ دوران قديم آزادى را 

شـمرد از  داد. آيا بشر قديم كه آزادى و حقوق ديگران را محترم نمـى خودش را تشخيص مى
طور وضع شده بود، كه تا قانون را عـوض كـرديم ديگـر تمـام  اين جهت بود كه قوانينش اين

دگى در آمريكا بگويند قانون بر عنوان مثال بهگذارد؛  بشود؟ مانند قوانين قراردادى كه بشر مى
شد؟ يـا شـكل و فـرمش   ، ديگر واقعاً بردگى ملغى كه گفتند قانون بردگى ملغى ، همين ملغى

كـه بشـر قـديم آزادى و حقـوق را محتـرم  عوض شد، محتوا همان محتواست؟ آيا علت ايـن
هـا نبـود، فقـط يـك چيـز و آن  كـدام از ايـن اش بـود؟ هـيچ شمرد طـرز تفكـر فلسـفى نمى

 طلبى بود. منفعت
اى  طلب و سودطلب بـود، از هـر وسـيله م به حكم طبيعت فردى خودش منفعتبشر قدي

 خواست به نفع خودش استفاده كند. يكى از وسايل، افراد بشر بودند. مى
خواست به نفع  طورى كه از چوب و سنگ و آهن و گوسفند و گاو و اسب و قاطر مى همان

كاشت  آن وقتى كه درختى را مى خواست استفاده كند. خودش استفاده كند، از انسان هم مى
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خودش فكـر  ي كرد خود آن درخت بود، فقط درباره اش فكر نمى بريد، چيزى كه درباره يا مى
بريد چـه منظـورى داشـت؟  كرد و آن وقتى كه سرش را مى كرد. اگر گوسفند را چاق مى مى

 گرفت. جز منافع خودش چيزى را در نظر نمى
كـرد و حقوقشـان را سـلب  گرفت و بنده خودش مى ه مىطور اگر افراد ديگر را برد همين

طلبى خودش بود. پس آن علتى كه در دوران گذشـته بشـر را وادار  كرد، به خاطر منفعت مى
طلبى  كرد، حس منفعت به سلب آزادى اجتماعى و پايمال كردن حقوق اجتماعى ديگران مى

يا نيست؟ بله هست، آن كه هست  طور؟ هطلبى بشر امروز چ او بوده است و بس. حس منفعت
فرقى نكرده است. دهان بشرِ امروز براى بلعيدن، اگر بيشتر از دهان بشـر ديـروز بـاز نباشـد 

 23كمتر باز نيست.
نه علم توانسته است جلوى آز را بگيرد نه تغيير قوانين. تنها كارى كه كرده اين است كه 

؛ يـك روپـوش، يـك زرورق شكل و فرم قضيه را عوض نموده است، محتوا همان محتواسـت
گذارد. بشر قديم يك موجود صريح بود، هنوز به حد نفاق و دورويى نرسيده بود.  روى آن مى

موسـى چـه  24»و قَومهمـا لَنـا عابِـدون   « گفـت:  كرد، رسماً هم مـى فرعون مردم را استعباد مى
ر و اسـتعباد ديگـر يـك روپـوش روى اسـتثما ها بندگان و بردگان ما هستند. گويى؟ اين مى

گذاشت. اما بشر امروز به نـام جهـان آزاد و دفـاع از صـلح و آزادى، تمـام سـلب  خودش نمى
ها را دارد، چرا؟ چـون آزادى معنـوى نـدارد و در  ها و بردگي ها، بندگي ها، سلب حقوق آزادي

 ناحيه روح خودش آزاد نيست و چون تقوا ندارد.
فرمايد:  هاى ايشان باارزش است؛ مى جمله ي همهاى دارد كه مانند  السالم جمله على عليه

 25» انَّ تَقْوى اللَّه مفْتاح سداد و ذَخيرَةُ معاد و عتْقٌ منْ كُلِّ ملَكَةٍ و نَجاةٌ منْ كُلِّ هلَكَةٍ«
رود، راه خـود را  تقواى الهى كليد هر راه راستى است. بدون تقوا انسان به راه راست نمـى

و عتْقٌ اى براى آخرت ندارد. بدون تقوا بشر آزادى ندارد:  بدون تقوا انسان اندوخته كند. كج مى
 كند. تقواست كه بشر را از هر رقّيتى آزاد مى ،منْ كُلِّ ملَكَةٍ

  محدوديت يا مصونيت
اكنون اين نكته را بايد توضيح دهيم كه تقوا محدوديت نيست، مصونيت است. فرق است 

صونيت. اگر هم نام آن را محدوديت بگذاريم محدوديتى اسـت كـه عـين بين محدوديت و م
 مصونيت است.

هاى محكـم، بـه  سازد با در و پنجره سازد، اتاق مى كنم: بشر خانه مى هايى عرض مى مثال
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كه خود را در زمستان از گزند  كند؟ براى اين كشد. چرا اين كارها را مى اش ديوار مى دور خانه
كه لوازم زندگى خود را در محيط امنى  ن از آسيب گرما حفظ كند، براى آنسرما و در تابستا

كند به اينكه غالباً در  كه فقط در اختيار شخص خود اوست بگذارد. زندگى خود را محدود مى
ميان يك چهار ديوارى معين بگذرد. حاال نام اين را چه بايد گذاشت؟ آيا خانه و مسكن براى 

 افى آزادى اوست يا مصونيت است؟انسان محدوديت است و من
 تقوا هم براى روح مانند خانه است براى زندگى و مانند جامه است براى تن.

كـه نـامى از  اعـراف، بعـد از آن  اتفاقاً در قرآن مجيد از تقوا به جامه تعبير شده. در سوره
تقـوا كـه جامـه روح اسـت  يعنى 26»ذلك خَيرٌ  و لباس التَّقْوى « فرمايد: برد مى هاى تن مى جامه

 تر است. بهتر و الزم
يعنى تقوا را حفظ  27»أَلَا فَصونُوها و تَصونُوا بِها« فرمايد: ر يكى از كلماتش مىداميرالمؤمنين 
 تقوا براى خود مصونيت درست كنيد. ي كنيد و به وسيله

وديت و مـانع آزادى اميرالمؤمنين تعبيرى باالتر از اين هم دارد كه نه تنهـا تقـوا را محـد
 شمارد.  داند، بلكه علت و موجب بزرگ آزادى را تقواى الهى مى نمى

ـ    « لَكَـةٍ، بِهـا ينْ كُـلِّ هنَجاةٌ م لَكَةٍ ونْ كُلِّ متْقٌ مع و عادذَخيرَةُ م و دادس فْتاحم ى اللَّهفَانَّ تَقْو  و ـبالطّال حنْج
يعنى تقوا كليد درستى و اندوخته روز قيامت است، آزادى است ..28»الرَّغائبينْجوا الْهارِب و تُنالُ 

رسد و از  از قيد هر رقّيت، نجات است از هر بدبختى. به وسيله تقوا انسان به هدف خويش مى
 گردد. كند و به آرزوهاى خويش نائل مى دشمن نجات پيدا مى

دهـد و  ى و معنوى به انسان آزادى مىطور مستقيم از ناحيه اخالق تقوا در درجه اول و به
كند، رشته حرص و طمع و حسد و شـهوت و  او را از قيد رقّيت و بندگى هوا و هوس آزاد مى

طور غير مستقيم در زندگى اجتمـاعى هـم آزاديـبخش  دارد، ولى به خشم را از گردنش برمى
كس كه بنـده و  آن رقّيت معنوى است. ي هاى اجتماعى نتيجه ها و بندگي انسان است. رقّيت

اجتماعى آزاد زندگى كند. لهذا درست است كه  ي تواند از جنبه مطيع پول يا مقام است نمى
دهد. پس تقوا تنها نه اين  گونه آزادى به انسان مى يعنى تقوا همه» عتْقٌ منْ كُلِّ ملَكَةٍ  «بگوييم: 

 است كه قيد و محدوديت نيست، بلكه عين حرّيت و آزادى است.
 اهللا مطهري عالمه شهيد آيتايان فرمايش پ
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 ترين آزادي است عبد بودن، بزرگ
 ي شيطان و اسير شهوات. انسان در عالم عالم هستي يا بايد عبد پروردگار باشد يا بنده

كند و آزادي خـود را چـه در اجتمـاع و  ي شيطان بود، بندگي ديگران را نيز مي اگر بنده
ي اگر بندگي خدا را نمود از بندگي ديگران خالص شده چه شخصي لگد مال خواهد كرد. ول

 و خود را به معدن قدرت و عظمت الهي وصل نموده است.
 آن بندگي حقارت و اين بندگي عظمت را به دنبال خواهد داشت.

عـدو     يطَانَ  إِنَّه لَكـم أَ لَم أَعهد إِلَيكُم يبنىِ ءادم أَن لَّا تَعبدواْ الشَّ «فرمايد:  خداوند در قرآن كريم مي
مگر با شما عهد نسبتم و نگفتم اى فرزندان آدم شيطان را اطاعت مكنيد كـه او بـراى ـ   مبِين

 29.»شما دشمنى آشكار است
 كسـانى و ـ  بشِّرْ عبادفَ  و الَّذينَ اجتَنَبوا الطَّاغُوت أَنْ يعبدوها و أَنابوا إِلَى اللَّه لَهم الْبشْرى«فرمايد:  و مي

هاست پـس  كه از عبادت طاغوت پرهيز كردند و به سوى خداوند بازگشتند، بشارت از آن آن
 30 .»بندگان مرا بشارت ده

ها را آزاد آفريده است كه بهشت يا جهنم را انتخـاب  از اين نگاه، بايد گفت خداوند انسان
كه  ولي اگر بخواهند بهشت را انتخاب كنند راهي ندارند جز اين »قَد تَبينَ الرُّشْد منَ الْغَي«كنند. 

ي خدا قرار دهند. به عبـارتي بايـد عبـد باشـند و آزادي  ي شيطان نكرده و بنده خود را بنده
 خود را در چهارچوب دستورات الهي محدود نمايند.

ي  ان بندهخواهند عبد خدا باشند حق ندارند كاري كنند تا ديگر از طرفي كساني كه نمي
 شيطان شوند و به اين صورت آزادي بندگان خدا را مورد تهديد قرار دهند.

 اگر بنده بود...
 اشـتغال فجـور و فسـق و عياشـى بـه روز شـبانه كه بود زادگان اشراف از يكى حافى بشر
 شـنيده بيـرون از آن صداى كه بود فساد و غنا و رقص و نوش و عيش مركز اش خانه. داشت
 ظـرف بـا كنيـزش بـود، برپـا گنـاه مجلـس و محفـل اش خانه در كه روزها از ىروز. شد مى

 جعفـر ابـن موسـى حضـرت هنگـام ايـن در كه كند خالى را آن تا آمد منزل درب ، خاكروبه
 : پرسيد كنيز از. رسيد گوشش به رقص و ساز صداى و كرد عبور خانه آن درب ازالسالم  عليه

 ؟! يا بنده  آزاد است  خانه  اين  ! مالك خانم  اي   عَبْدٌ؟! ارِ حُرٌّ أَمْيَا جَارِيَةُ! صَاحِبُ هَذَا الدَّ
 .است آقا و آزاد كه البته: داد جواب كنيز
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 عَبْدًا خَافَ مِنْ مَوْلَاهُ صَدَقْتِ؛ لَوْ كَانَ  : فرمود السالم  كاظم عليه امام
 گسـتاخ معصيت در چنين اين و ترسيد مى خود موالى از بود بنده اگر زيرا گفتى؛ راست

 .شد نمى
 ديـر چرا: پرسيد كنيز از بود نشسته شراب سفره بر كه بشر .برگشت منزل داخل به كنيز
 آمدى؟

 .كرد نقل را خودش جواب و ناشناس مرد ال سؤ داستان كنيز
 گفت؟ چه نهايت در مرد آن: پرسيد بشر
 (و نبود آزاد خانه صاحب اگر گفتى، راست: بود اين مرد آن سخن آخرين: داد جواب كنيز
 گسـتاخ چنـين ايـن معصـيت در و ترسيد مى خود موالى از ) دانست مى خدا بنده را خودش

 .نبود
 ماننـد و نشسـت او دل بـر تيـر هماننـدالسـالم  عليه جعفر بن موسى حضرت كوتاه سخن

 هبرهنـ پاى با و كرد ترك را شراب ي سفره. ساخت دگرگون و نورانى را قلبش آتشى ي جرقه
امـام كـاظم  بـه را  خودشـ دوان دوان. برسـاند ناشناس مرد به را خود تا دويد بيرون ) حافياً(

 مـن آرى.  خـواهم مـى معـذرت شـما از و خـدا از من! آقاى: كرد عرض و رسانيدالسالم  عليه
 چنـين جهـت، بـدين. بـودم كـرده فراموش را خودم بندگى ليكن هستم، و بوده خدا ي بنده

 توبـه ام گذشـته اعمـال از و بـردم پى خود بندگى به اكنون ولى.  كردم مى معصيت گستاخانه
  ؟ است قبول ام توبه آيا.  كنم مى

 معصـيت و شـو خـارج خـود گناهـان از. كند مى قبول را ات توبه خدا آرى :فرمود حضرت
 .كن ترك هميشه رابراى

 شـكرانه بـه و آمد رد خدا اولياى و زاهدان و عابدان سلك در و كرد توبه حافى بشر آرى
 31گفتند. ، لذا به او بشر حافي (پابرهنه) ميرفت مى راه برهنه پاى با عمر آخر تا نعمت، اين

 د.باقي بمانبشر تصميم گرفت تا آزاد نباشد و عبد 
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 ها: نوشت پي
1(  
 السالم عليهوصيت به امام حسن  31ي  نامه 401ص هالبالغ نهج )2
التحصــيلى گروهــى از دانشــجويان دانشــگاه تربيــت مــدرس  رغدر مراســم فامقــام معظــم رهبــري بيانــات  )3

آيـد مربـوط بـه  مي» رهبـرمعظم«هاي بعدي با عنـوان  هايي كه در شماره نوشت ـ تمام پي 12/06/1377
  همين سخنراني است كه به صورت خالصه نوشته شده است.

 64عمران/ ال )4
 19و  18شعرا/ )5
 22شعرا/ )6
ـ چون منبع مطالب از شهيد مطهري فقط مجموعه آثـار  439ص 23 مطهرى، ج شهيد استاد آثار  مجموعه )7

  هاي بعدي فقط شماره جلد و صفحه نوشته خواهد شد. نوشت باشد در پي مي
 رهبرمعظم )8
مجله  منتشر شده در» آزادي آيا آزادي در خدمت انسان است يا انسان در خدمت«ي  ؛ مقالهجعفر سبحاني )9

آيـد مربـوط بـه  مي» جعفـر سـبحاني«هاي بعدي با عنوان  نوشت چه در پي ـ آن 46شماره ي كالم اسالم
  همين مقاله است.

 جعفر سبحاني )10
 رهبرمعظم )11
 256بقره/ )12
 253ص 20 مطهرى، ج شهيد )13
 186، ص16 شهيدمطهرى، ج )14
 250، ص20 شهيدمطهرى، ج )15
 256بقره/ )16
 24تا  21غاشيه/ )17
 187ص 16 مطهرى ج هيدش )18
 رهبرمعظم )19
 60احزاب/ )20
 56ذاريات/ )21
 316ص لذّات فلسفه )22
 441ص 23 مطهرى ج شهيد )23
آمده است كـه در آن توضـيح » 21بردگي قرن«اي تحت عنوان  نشريه شميم معرفت مقاله 22در شماره  )24

 ود دارد.ميليون برده در جهان وج 27داده شده كه در حال حاضر حداقل 
 23مؤمنون/ )25
 272صغررالحكم  )26
 26اعراف/ )27
 284ص هالبالغ نهج )28
 228خطبه  351ص هالبالغ نهج )29
 60يس/ )30
 17زمر/ )31
 232روضات الجنات ص )32
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