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»)پیامــر( بندهــا را از پــای انســان برمــی دارد و آن غــل هایــی 

کــه بــه پاهــا و گــردن آنهاســت و مانــع حرکــت و رشــد و اوج 

گرفــن او مــی شــود را بــاز می کنــد...«، ســوره اعــراف/ آیــه 157

آزادی از دیــدگاه اســام و قــرآن یکــی از مهم تریــن مســائل 

اجتامعــی اســت و بایــد بــا نگاهــی بــدون غــرض و دیــدی بــاز 

ــدا  ــت پی ــی دس ــج صحیح ــه نتای ــوان ب ــا بت ــت ت ــه آن نگریس ب

کــرد.

آزادی بــه معنــای عــام آن و در معنــای خــاص آزادی بیــان، جــزو 

کلیدواژه هایــی اســت کــه متــام کشــور و قدرت هایــی کــه 

ــد و  ــان آورده ان ــه می ــخن ب ــد از آن س ــی دارن ــای دموکراس ادع

ــد. ــع آن می دانن ــود را مداف خ

در کشــورهای غربــی مقصــود از آزادی،آزادی فــردی نیســت 

ــه اســت و حــل شــدن و هضــم  ــاس جامع ــه آزادی در مقی بلک

ــا آن را آزادی  ــه آن ه ــت ک ــزی اس ــرد در آن چی ــدن آزادی ف ش

ــا  ــر، روزنامه ه ــورها علی الظاه ــن کش ــد. در ای ــه می دانن جامع

و تریبون هایــی را می بینیــد کــه هــر حرفــی را می خواهنــد 

می زننــد و مدعــی وجــود آزادی در آن کشــورهای به ظاهــر 

ــوری از  ــش و دک ــک منای ــت ی ــی در حقیق ــتند ول ــدن هس متم

ــزک غلیظــی  ــک ب ــر ی ــارت صحیح ت ــه عب آزادی وجــود دارد و ب

ــند.  ــور می کش ــتبد و دیکتات ــای مس ــام ه ــت نظ ــرٔه زش ــر چه ب

ــدع آزادی  ــود را مب ــی خ ــی و اروپای ــورهای غرب ــی از کش بعض

ــان الهــی  ــد کــه آن واژه عمــاً در ادی ــد و ادعــا می کنن می دانن

و خصوصــاً اســام وجــود نــدارد. امــا حقیقــت این گونــه نیســت 

ــز دیگــری اســت. و چی

بــرای پاســخ بــه ایــن ادعــا ابتــدا بایــد تعریــف اســام کــه البتــه 

تعریــف کامــل و صحیحــی اســت را از آزادی، بیــان کنیــم. 

ــام یعنــی آزادی روح از آالیش هــا، از هوی هــا و  آزادی در اس

هوس هــا، از رذایــل و پســتی ها و دنائت هــا از قیدوبندهــای 

مــادی ایــن معنــا از آزادی در انحصــار مکاتــب الهــی و ازجملــه 

اســام اســت و مکاتــب و جوامــع غربــی اصــاً آن را استشــامم 

هــم نکرده انــد چــه رســد بــه آنکــه درکــی از آن داشــته باشــند. 

مشــاهده  و  غــرب هســت  در  کــه  آزادی  از  معنایــی  ایــن 

می کنیــم، معنایــی بســیار تنــزّل یافتــه از ایــن واژه مقــدس 

اســت.

حقیقتــی کــه امــروز مــا در دنیــا و در جوامــع غربــی می بینیــم 

ــن جوامــع چشــم های انســان ها را بســته اند  ــه ای ــن اســت ک ای

و عقل هــای آن هــا را بســته اند و هــر چــه خواســته اند در 

ذهــن آن هــا و در دل آن هــا رســوخ و نفــوذ داده انــد و جالــب 

ایــن اســت کــه بــه اســم آزادی فــردی یــا اجتامعــی ایــن قبیــل 

ــد. ــد و می دهن ــام داده ان ــا را انج کاره

آزادی در اســام یــک فرهنــگ اســت کــه البتــه بــا بی بندوبــاری 

متفــاوت اســت. و اگــر کســی درک صحیحــی و درســتی از اســام 

ــگ اســامی  ــه آزادی در فرهن ــد ک ــراً درمی یاب داشــته باشــد قه

اســت و اســام آزادی هــای فــردی و اجتامعــی را ســلب منی کنــد.

اگــر معنــای آزادی در اســام درســت تبییــن بشــود ایــن جوامــع 

اســامی هســتند کــه مدعــی می شــوند کــه چــرا انــواع آزادی از 

انســان ها در رسارس دنیــا ســلب می شــود و بــه انســان ها ظلــم 

ــا می شــود. و جف

ــر  ــرادی نظی ــخنان اف ــه و در س ــر فرانس ــاب کبی ــند انق در س

منتســکیو ایــن بیــان شــده کــه انســان آزاد متولدشــده اســت و 

ــی در  ــن نظریه های ــدع چنی ــود را مب ــت و خ ــی نیس ــدٔه کس بن

ــی اســت کــه حــرت علــی  ــد ایــن در حال ــاب آزادی می دانن ب

)ع( قریــب1400 ســال پیــش  در وصیــت خــود بــه امــام حســن 

ــو را  ــد ت ــه خداون ــاش چراک ــری نب ــدٔه دیگ ــد: بن )ع( می فرمای

ــق  ــت ح ــٔه آزادی و رعای ــام در زمین ــت. اس ــده اس آزاده آفری

ــت. ــوده اس ــتاز ب ــه پیش ــن زمین ــان ها در ای انس

امــا ایــن آزادی ای کــه از آن صحبــت شــده اســت دارای مرزهــا 

ــع  ــامی و جوام ــر اس ــن تفک ــه بی ــت ک ــی اس و چهارچوب های

غربــی تفــاوت اساســی دارد به طــور مختــر بــه چنــد تفــاوت 

ــم. ــاره می کن آن اش

اولیــن تفــاوت ایــن اســت کــه در اســام عاوه بــر موانــع بیرونی 

مثــل قدرت ها،اســتعامرگران و..  کــه آزادی انســان را ســلب 

ــز  ــل هــوی و هــوس نی ــی مث ــد، یــک رسی عوامــل درون می کنن

ــد  ــد. اگــر بــر بتوان وجــود دارد کــه آزادی او را ســلب می کنن

خــود را از چنــگ ایــن قیدوبندهــای درونــی بیــرون بکشــد در 



حقیقــت بــه رهایــی معنــوی دســت پیداکــرده اســت کــه بســیار 

ــن  ــد. ای ــوان آزاد نامی ــانی را می ت ــن انس ــت. چنی ــمند اس ارزش

نکتــه بــه هیــچ وجــه در جوامــع غربــی بــه آن توجه ای نشــده و 

اصــاً بــه آن اهمیتــی منی دهنــد در حالــی کــه مهم تریــن نکتــه 

در درک صحیــح معنــای آزادی همیــن اســت.

در حقیقــت کســانی می تواننــد بــر موانــع برونــِی ســلب کنندٔه 

ــدم اول  ــه در ق ــرد ک ــن ب ــا را از بی ــود و آن ه ــروز ش آزادی پی

ــلب کنندٔه آزادی را از رس راه  ــِی س ــع درون ــد موان ــته باش توانس

خــود برداشــته باشــد.

ــود،  ــود نب ــانی خ ــات نفس ــهوات و متای ــیر ش ــانی اس ــر انس اگ

ــت و  ــادی اس ــدرت م ــه دارای ق ــکیاتی ک ــر تش ــت از ه آن وق

ــود. ــد ب ــر خواه ــات نفســانی اســت، قوی ت ــردٔه متای ــیر و ب اس

ــن اســت کــه منشــأ و  ــی کــه مطــرح می شــود ای ــن تفاوت دومی

ریشــٔه آزادی در بینــش اســام و غــرب بســیار بســیار متفــاوت 

اســت.

ــت از  ــارت اس ــری عب ــش ظاه ــرب در پوش ــٔه آزادی در غ ریش

ــع فلســفٔه  ــای دل او و درواق ــِی انســان و متّن ــای قلب خواهش ه

ــت. ــان« اس ــن انس ــرب »خواس آزادی در غ

امــا نکتــٔه جالــب ایــن اســت کــه همیــن تعریــف ناقــص و غلــط 

هــم در غــرب در عمــل رعایــت منی شــود، آن تعریفــی از آزادی 

کــه در غــرب در حقیقــت بــدان عمــل می شــود عبــارت اســت 

ــان  ــا، صاحب ــه، رسمایه داره ــاز جامع ــات ممت ــت طبق از خواس

رشکت هــا، صاحبــان کارتــل هــا، ترانس هــای فعــال اقتصــاد 

و.... بین املللــی 

فاجعــه آنجاســت کــه بــر اســاس همیــن مبنــای غلــط اعامیــٔه 

حقــوق بــر را بــه وجــود آورده انــد و هــر کشــوری کــه آن را 

ــد! ــض آزادی می کنن ــه نق ــم ب ــد را مته ــت نکن رعای

اما در مقابل ریشــٔه آزادی در اســام عبارت اســت از »شــخصیت 

ــر خــدا نباشــد و  ــدٔه هیچ کــس غی ــِی انســان کــه بن و ارزش ذات

بــه عبــارت دیگــر ریشــه ی آزادی در ایــن دیــن مبیــن توحیــد و 

معرفــت خــدا و شــناخت خداونــد« اســت.

انســان آزاد ایــده آل از نظــر اســام کســی اســت کــه انســان ها 

را از والیــت و حاکمیــت و رسپرســتی انســان های ضعیــف کــه 

خودشــان بــرده و اســیر هوی هــا و هوس هــا و شــهوت های 

خودشــان هســتند، خــارج کنــد و بــه ســمت والیــت و رسپرســتی 

خداونــد هدایــت کنــد.

بــا اندکــی تأّمــل می تــوان دریافــت تفــاوت در ایــن زمینــه بیــن 

بینــش و نگــرش اســام و غــرب از زمیــن اســت تــا بــه آســامن!!!

ســومین تفاوتــی کــه مطــرح می شــود ایــن اســت کــه در اســام 

ــط محــدود  ــدٔه آزادی انســان اســت، فق ــه محدودکنن ــون ک قان

ــم  ــردی ه ــائل ف ــامل مس ــود و ش ــی منی ش ــائل اجتامع ــه مس ب

ــط  ــون فق ــن قان ــرب ای ــگ غ ــه در فرهن ــی ک ــود؛در حال می ش

ناظــر و محدودکننــدٔه آزادی انســان در مســائل اجتامعی اســت.

ــه  ــر اینک ــاوه ب ــان ع ــد انس ــام می گوی ــن تر اس ــان روش ــه بی ب

در اســتفادٔه از آزادی نبایــد آزادی دیگــران را نقــض کنــد و بــه 

ــار داشــن،  ــٔه آزاد بــودن و اختی ــه بهان ــد ب ــد، نبای آن لطمــه بزن

منافــع شــخصِی خــودش را نیــز بــه خطــر بینــدازد و بــه عبــارت 

ــل آزادی اش رضر ببینــد. دیگــر خــوِد انســان هــم نبایــد در ِقبَ

حــال کــه دیــد کلــی نســبت بــه آزادی در بینــش و نگــرش 

اســامی و غربــی حاصــل شــد، می توانیــم بــه بحــث آزادی فکــر 

و عقیــده ورود پیــدا کنیــم و نظــر اســام را در ایــن زمینــه بیــان 

کنیــم.

نظر اسام در این باره در سه محور بیان می شود:

1-اصــل فکــر کــردن و اندیشــیدن در اســام نــه فقــط الزم اســت 

بلکــه واجــب هــم هســت.

ــا  ــارزه ب ــه درصــدد مب ــی ک ــا آنجای ــِی باطــل ت ــدٔه مذهب 2-عقی

عقیــدٔه اســامی نباشــد، دارا بــودن آن عقیــده ممنــوع نیســت 

ــدارد. و مجــازات ن

3-اندیشــه ی سیاســی در جامعــٔه اســامی آزاد اســت و هیچ کــس 

ــی  ــر علم ــک فک ــا ی ــی ی ــر سیاس ــک فک ــن ی ــرم داش ــه ج را ب

ــن کار را  ــازٔه ای ــام اج ــرار داد و اس ــب ق ــورد تعقی ــوان م منی ت

منی دهــد.

امــا نکتــه ای کــه وجــود دارد ایــن اســت کــه اســام آزادی تفّکــر، 

عقیــدٔه مذهبــی، سیاســی و... را تضمیــن کــرده اســت ولــی ایــن 

ــت از مجــازات  ــی مصونی ــا جای ــدٔه او ت اندیشــه و شــخص دارن

دارد کــه درصــدد انحــراف مــردم برنیایــد و نیّــت چنیــن کاری را 

نداشــته باشــد.

نظــر اســام بــه طــور خاصــه در بــاب آزادی عقیــده ایــن اســت 

کــه »عقیــدٔه شــام بــرای خودتــان، امــا اگــر عملــی بــر آن عقیــده 

مرتتـّـب بشــود، ایــن در صورتــی مجــاز اســت کــه بــا چهارچــوب 

جامعــه و مصالــح جامعــه و مــردم منافاتــی نداشــته باشــد.”

ــک  ــن ی ــه پذیرف ــار ب ــه زور و اجب ــی را ب ــام کس ــن اس همچنی

ــن  ــا از ای ــد ام ــده ای منی کن ــک عقی ــی از ی ــا انحراف ــده ای ی عقی

ــط و باطــل منشــأ فســاد در جامعــه بشــود  ــدٔه غل ــه آن عقی ک

جلوگیــری می کنــد و ایــن بــه معنــای مخالفــت بــا آزادی عقیــده 

نیســت بلکــه بــه معنــای حراســت از مرزهــای جامعــه اســت و 

همچنیــن وظیفــه دارد کــه راه هــای اعتقــاد درســت را بــه روی 

ــط را روی انســان ها  ــاد غل ــای اعتق ــد و راه ه ــاز کن انســان ها ب

ببنــدد.

ــار  ــازٔه اظه ــا اســام اج ــه آی ــد ک ــش می آی ــن ســؤال پی ــال ای ح



هــر عقیــده ای را می دهــد؟ به بیان دیگــر آزادی بیــان در اســام 

چگونــه اســت؟

در جــواب بایــد گفــت کــه اصــوالً اســام بیــان عقیــده یــا آزادی 

بیــان را از حقــوق طبیعــی انســان ها می دانــد و بیــان آن را 

درصورتی کــه ســامل باشــد و درونــش اغواگــری و اضــال نباشــد، 

جایــز می دانــد و مانعــی بــرای آن ایجــاد منی کنــد و اساســاً بــه 

نفــع جامعــٔه اســامی اســت که افــکار آزاد باشــد و افــراد نظرات 

ــه  ــان ب ــن آزادی بی ــر ای ــا اگ ــد ام گوناگــون خــود را مطــرح کنن

ــه  ــی ک ــس آن بیان ــکار اســت پ ــت اف هــدف و به منظــور هدای

ــق  ــد، حقای ــب می ده ــردم را فری ــد، م ــراه می کن ــکار را گم اف

ــد،  ــوه می ده ــق جل ــل را ح ــل، باط ــق را باط ــاند، ح را می پوش

یــک بیــان مــری اســت و درســت بــه هــامن دلیــل کــه بیــان 

ــرای  ــان ب ــرای هدایــت افــکار الزم اســت و آزادی بی حقیقــت ب

رشــد افــکار الزم اســت، بــه همیــن دلیــل برخــی از آزادی هــا کــه 

از آن ســو اســتفاده می شــود و افــکار گمــراه می شــوند ممنــوع 

اســت و نبایــد انجــام بگیــرد.

ــان  ــده و آزادی بی ــار عقی ــاب اظه ــام در ب ــر اس ــه نظ ــال ک ح

ــن  ــه ای ــی از لطــف نیســت کــه نیم نگاهــی ب مطــرح شــد، خال

موضــوع در جوامــع غربــی بیندازیــم. اگــر درســت بــه موضــوع 

در غــرب نــگاه کنیــم، درمیابیــم کــه آزادی بیــان در غــرب یــک 

شــعار بیــش نیســت؛ درواقــع در صــورت و ظاهــر از آزادی حرف 

ــا سانســور و  بــه میــان اســت امــا در باطــن چنیــن نیســت و ب

ــت  ــه آن را هدای ــف و موذیان ــکل ظری ــه ش ــر ب ــای دیگ ابزاره

می کننــد.

سانســوری کــه در کشــورهای غربــی هســت، از جهاتــی شــبیه 

ــور  ــر و ظه ــه در دوران پیام ــت ک ــی اس ــور و کنرتل ــه سانس ب

اســام در مکــه نســبت بــه افــکار انقابــی رســول خــدا وجــود 

ــد و  ــی می کردن ــت زندگ ــا در دوران جاهلی ــال آن ه ــت. ح داش

این هــا در دوران مدرنیســم.

شــاید ایــن صحبــت در نــگاه اول کمــی غیرقابــل قبــول و 

غیرمنطقــی بــه نظــر برســد و ازنظــر برخــی مبالغه گویــی باشــد، 

ولــی نکتــه ای کــه هســت ایــن اســت کــه درســت اســت کــه در 

ــی آن  ــد ول ــع منی کنن ــردن من ــان ک ــاً از بی ــرب کســی را قانون غ

ــکان و  ــد ام ــه راه می اندازن ــه ب ــی ک ــای تبلیغات ــال و غوغ جنج

ــا  ــه آن ه ــزی ک ــر از هــامن چی ــه غی ــن را منی دهــد ک ــال ای مج

اراده کــرده انــد و می خواهنــد، صدایــی بــه گــوش کســی برســد؛ 

ــان در غــرب...! ــن اســت حقیقــت آزادی بی و ای

ــر  ــان ازنظ ــا آزادی بی ــده ی ــار عقی ــه اظه ــد ک ــه ش ــر گفت پیش ت

ــه  ــه منی شــود ک ــا آن مقابل ــع اســت و ب ــی بامان ــا جای اســام ت

ــِن  ــن مهم تری ــرود. عناوی ــر ن از یــک رسی حــدود و مرزهــا فرات

ــر  ــی در زی ــر توضیح ــراه مخت ــه هم ــا ب ــدود و مرزه ــن ح ای

بیــان می شــود:

ــر  ــت مگ ــده ای آزاد اس ــان عقی ــر بی ــی ه ــال؛ یعن اض  .1

گمراه کننــده. و  اغواگــر  بیــان 

ــی  ــان باطــل اســت. گاهــی یــک مطلب ــر از بی ــان اغواگــر غی بی

خــاف حــق و باطــل اســت ولــی اغواگــر نیســت و دیگــران را 

تحــت تأثیــر قــرار منی دهــد. اگــر ســخن گمراه کننــده ای تأثیــر 

گــزار بود،اســام بــا آن مقابلــه می کنــد؛ دلیــل ایــن هــم واضــح 

اســت؛ چــون اساســاً آزادی بــرای هدایــت افــکار و آن آزادی کــه 

ــه  ــا آن مقابل ــد ب ــاً بای ــود قطع ــکار می ش ــی اف ــب گمراه موج

شــود.

تشــنج عمومــی در جامعــه؛ بیــان عقیــده آزاد اســت اما   .2

اگــر کســی بــا ایــن بیــان بخواهــد جــو آرام جامعــه و ســامت 

همزیســتی مــردم ایــن جامعــه را بــر هــم بزنــد و تحت الشــعاع 

ــد. ــه می کن ــا آن مقابل ــد، اســام ب ــرار ده ق

افشــای ارسار مملکتــی؛ اگــر کســی به عنــوان آزادی   .3

ــرای ذهــن عمــوم مــردم ممکــن اســت  ــان مســائلی را کــه ب بی

ــد و باعــث شــود ارسار مملکــت در  ــان کن تشــنج آور باشــد، بی

ــرد و نقطــٔه ضعفــی از نظــام اســامی  ــرار گی ــار دشــمن ق اختی

ــد و  ــه می کن ــا آن مقابل ــد، اســام ب ــکار کن ــمن آش ــرای دش را ب

جلــوی آن را می گیــرد.

ــق و  ــده ای تحریــف حقائ ــان عقی ــر در بی ــف؛ اگ تحری  .4

تحریــف دیــن و ... صــورت بگیــرد، از دایــرٔه آزادی بیــان خــارج 

مقابلــه می شــود. بــا آن  و  می شــود 

ســخن آخــر: در اســام مســئله فقــط ایــن نیســت کــه بیــان کردن 

چیــزی مجــاز اســت، بلکــه باالتــر از ایــن، گاهــی اوقــات بیــان 

نکــردن مســئله ای حــرام اســت و تکلیــف اســت کــه انســان آن 

را بیــان کنــد؛ آنجایــی کــه کتــامن حقیقــت علیــه مصالــح نظــام 

اســامی اســت، علیــه منافــع رشــد فکــری جامعــه اســت، آنجــا 

بیــان حقیقــت الزم و واجــب اســت.

آزادی جــزء تــار و پــود و بن مایــٔه اســام اســت و اســام همیشــه 

در گفتــار و عمــل جلــودار و مدافــع آزادی و ازجملــه آزادی 

ــه آن افتخــار می کنــد. ــان بــوده و هســت و همیشــه ب بی


