
 

  
  
  
  
  

  ي آمليت اهللا جوادي آياسي در فلسفه سي آزادمسئله
١٭یيزا ف لکیشر  

  دهيچک
شمندان در ين رو اندياز ا.  آرا استٴخ فکر و عمل بشر بوده و معرکهيم پر سر و صدا در تاري از مفاه  يآزاد

 و در يعي شـ يها دگاه خود را با توجه به آموزهيز دي ني آمليت اهللا جواديآ. اند ن آن پرداختهييهر دوره به تب  
ه  ياما پرسش ا.  موضوع ارائه کرده استني اٴه دربارهي متعال يقالب دستگاه فلسف    ٴمـسئله ن است که توجه ـب

ن است ي مفروض مقاله ا.ابدي ي مييوسو  چه سمتيجه آزادي استاد از چه رو است و در نت ٴشهي در اند  يآزاد
وان اند  يـ  مطرح بوده و امسئلهک ي به مثابه ي آمليت اهللا جواديشه آي در انديکه آزاد  ه عـن  يشمنديـ شان ـب

 را در سر ي اسالميها  در مفهوم مدرن آن با آموزهي آزادي و ناسازگاري بحث از سازگار  يودامسلمان، س 
ي   يفي تعري در پشناختي  مباحث انسانٴاو با ارائه  . پروراند يم  از يريـ گ  اسـت کـه ضـمن بهـره    ياز آزادديـن

ه   يجـود  وي مفهـوم ين منظـر، آزاد يـ از ا. شود ز اشراب يه ني، از حکمت متعال ي اسالم يها آموزه  و مقـول ـب
ت نظم و قانون يگران و رعاير، حفظ منافع و مصالح دي چون تفکر، دعوت به خيبا عناصراست و ک يتشک
  . عقل باشديابد که بر مبناي يت مي واقعي زمانيقي حقيجه آزاديدر نت. وند داردي پييعقال

  .ي آمليه، عبداهللا جوادي، حکمت متعالياسي، فلسفه سيآزاد: ها هدواژيکل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ١٥/٥/١٣٩٠:  پذيرش٢٠/٤/١٣٩٠: دريافت. ت علمي پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالميئعضو هي٭ 
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  مقدمه
گـو،  و  آن بحـث، گفـت  ٴدربـاره نيـز  همواره و  بوده ي همواره مورد توجه و خواست آدم   يآزاد

نظـران    صـاحب يشناسـ   انـسان يبر اساس مبـان بيشتر  اين مسئله. استشده مناقشه و منازعه    
ت اهللا يـ آ. ابدي ي قبض و بسط م، متفاوت شدهي آزادمسئله نوع نگاه به ، آن ٴجهياست که در نت   

. و سـخن گفتـه اسـت   ن نکته صـحه گذاشـته   ي است که بر ايماني در شمار حک  يل آم يجواد
 حکمـت  ي و فلـسف ي است که در قالب مکتب فکريعي شيها از آموزهبرگرفته شان يمباحث ا 

 يهـا   بـه آمـوزه  يم که ضمن وفـادار ي مواجهيشمندين با انديبنابرا. استشكل گرفته ه  يمتعال
 و ي از مکتـب فکـر  پـذيري ري بـا تأث ي آزادٴدربارهرا ش يها دگاهي مباحث و د   ٴ، مجموعه يعيش

ات يـ  بـه آ ي ارجاعات متعدد در آثار ايشان،رو يناز ا. ه ارائه کرده است  ي حکمت متعال  يفلسف
  .شان به وفور موجود استيشود و توجه به برهان، عرفان و کالم در آثار ا يافت ميقرآن 

 يت اهللا جـواد يـ  آختيشنا ي انساننن است که با توجه به مباي حاضر ا  ٴ مقاله يپرسش اصل 
 در ي آزادٴمـسئله گـر،  ير دي به تعب.کند يم مي انسان ترسي را برايا يشان چه نوع آزاد  ي، ا يآمل

 آن چگونـه  يهـا   ابعـاد و گونـه   وابـد ي ي ميوسو و جهت  چه سمت،ي آمليت اهللا جواديآثار آ 
  .دارد يراتيث چه تأي آزادٴ دربارهيه بر مبحث ويشود و حکمت متعال يم ميترس

اي   دغدغـه و موضـوع  يعني ؛ است)problem( »پرابلم «ٴواژه نجا دانشي در ا»مسئله«مراد از  
را  دغدغـه   نيـز ايـن  ي آملـ يت اهللا جواديآ. آن استبراي  راه حل ٴشمند به دنبال ارائه   ي اند كه

ن آن  سـازگار اسـت تـا در ضـم    ي اسالميها  مدرن آن چگونه با آموزهي در معنايکه آزاد دارد  
 و ي دغدغـه سـازگار  ييشان از سـو يـ درواقـع ا .  ارائـه نمـود  ي از آزاد  ي اسـالم  يبتوان مفهوم 

 ي بـر آن اسـت کـه مفهـوم    يپروراند و به نوع ي در سر ميني ديها با آموزهرا  ي آزاد يناسازگار
 در سـطوح مختلـف   يرگذاريگر بر آن است تا به تأثي دي و از سو، ارائه کند ي از آزاد  ياسالم

  .بپردازداجتماع 
 اسـت و بـر آن اسـت    ي آزادمسئله ٴدار بحث درباره  حاضر تنها عهدهٴمقالهگفتني است كه   

 و ياسـ يمباحـث و ابعـاد س  انـداز   و از چشم ي آمليت اهللا جوادي را در آثار آ مسئلهن  يابعاد ا 
 ين مفهـوم فلـسف  يـ  کـه بحـث از ا  شـود  يد مـ يـ ش تأکيشاپيرو پ  ينا از.  بررسد  آن ياجتماع

  . گرفته شودي پيگري در مقاالت ديستي است که باياري بر مقدمات بسيتن مب،ياسيس
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  تي و اهميگذار ارزش
وي از اين منظر . هاي ديني است نگاه آيت اهللا جوادي به مبحث آزادي به نوعي متکي بر آموزه     

اي به شمار آورده است کـه    نخست آن را مسئلهٴگذاري آزادي نيز پرداخته و در مرحله به ارزش 
بـه  .  آزادي مـردم بـوده اسـت   ، از اين منظر خواست انبياي الهي.اند امبران نيز در پي آن بوده  پي

هـا از چنگـال اسـارت اسـت؛ زيـرا هميـشه        تعبير ايشان، يكي از فوايد بعثت، نجات انـسان   
ها را به غُل و زنجير كشيده و چيزهايي را بر  زمامداران مادي براي تثبيت موقعيت خود، انسان  

اند؛ اما انبياي الهي آمدند تا به انسان آزادي ببخشند و انـسان را از بارهـايي      ميل كرده  تح نآنا
پرستي، خرافات، عـادات و رسـوم غلـط، نـاداني،      بت. درك كه بر دوشش سنگيني ميبرهانند  

قوانين نادرست، اسارت، استبداد، استثمار، استعباد، استحمار طاغوتيان و ماننـد آن، بارهـاي     
ها را از  جيرهايي است كه برگردن مردم است و انبياي الهي مبعوث شدند تا انسان  سنگين و زن  
 بنابراين در )٥٢، ص انتظار بشر از دين( .هاي فرهنگي، اقتصادي و سياسي نجات دهند انواع اسارت

  .شود  مييده سنج،انديشه ايشان ارزش آزادي با هدف بعثت پيامبران
ت آزادي، ايفاي نقـشي اساسـي در تعيـين سرنوشـت     شايد بتوان گفت يکي از داليل اهمي  

 استعدادهاي مختلف او شكوفا نشده، قابليت ،تا ملّتي از استبداد آزاد نشود«انسان است؛ زيرا 
، ص ٤، جلد تسنيم( ».كند هاي متنوع اعتقادي، اخالقي و رفتاري پيامبران را پيدا نمي پذيرش برنامه

توان  در فقدان آن نمياست و ها، تعاليم و معارف الهي   بنابراين آزادي شرط پذيرش آموزه)٣٣٤
از سـويي،  . ها استوار است سنت الهي بر آزادي انسان. هايي سخني به ميان آورد از چنين آموزه  

  )٥٦، ص ١٢، ج همان: ك.ر( .دين و مکارم اخالقي اجباربردار و اجبارپذير نيست
 و هـر  ي حقوق انساني، اداي مردميبه آرا، عدالت، احترام ي آزادٴمقوله«دگاه استاد،  ياز د 

 )٤٢٩، ص جامعـه در قـرآن  ( ». اسـت ي الهـ ياي، رهاورد انبيع انساني به مقام رف   يبخش گونه تقدس 
تـوان بـا آن    يست و مـ ي ني الهياين و انبيد ديي مورد تأ،ن مواردي در ايهر گونه نقص بنابراين  

 بشر بـوده  يها ن خواستهيتر  در شمار مهمرگاهي از دي آزادٴمسئلهنکه يژه ا ي به و  ؛مخالفت کرد 
ن، يـ  بـه نـام د  يخ، حتـ ي برخـوردار بـوده و در طـول تـار    ير از آزادتـ  کم ي اگرچه آدم  .است

هـا و   ت، بـا آمـوزه  يـ ن محروميـ ، اما ااند كرده فراهم ياز آزادرا موجبات محروم شدن مردم      
ن يـ  از كلمـات پربركـت د  يدآزا«کند کـه   يد مي تأکيت اهللا جواديآ.  ندارديا نسبت يم انب يتعال

  )٢٧٦، صتفسير انسان به انسان( ».اسالم است



 ١٣٩٠ پياپي نهم، پاييز ،اول شماره  سال چهارم،فصلنامه اسراء،

٥٠ 

واقـع   ن ارزش از چـه رو اسـت و در  يـ شـود کـه ا   ين پرسش مطرح مـ ين همه ا يالبته با ا  
م متألـه و  ين حکـ يـ  اي در دسـتگاه فلـسف  يـي ن چراي پاسخ ا.ت دارديل اهم ي به چه دل   يآزاد
 ممـدوح و  ي انـسان، امـر  ي برايشان، آزاديگاه ادياز د.  نهفته است، که از انسان دارد يريتفس

 يكـ ي، ي آزاد. اسـت ير آزادي اما آنچه مهم است، تفس؛مطلوب است؛ مانند كمال و سعادت   
قـت انـسان، همچنـان    يت و حقيـ ر مختلـف از ماه ي است كه به جهت تفسياز اوصاف نفسان 

ل يـ ن دلي به هم١.اند مرده آن شيست معنا برايش از دوي از ابهام مانده و ب يا  آن در هاله   يمعنا
 و يي رهـا ي بـه معنـا  يالبتـه آزاد .  شده استياز آزادبسياري  يها خ سوء استفادهيدر طول تار  

 يرو هر مكتبـ  نياز ا.  استي آزادي حدود و مرزها، مستلزم نفٴاطالق و در هم شكستن همه     
دگاه يـ  د.دهـد  رسا از آن ارائه يرين و تصوي معيده است تا حدود آن را در مباحث نظر  يكوش
، ي الهـ ينيب جهان. شود ي خالصه مي و مادي الهينيب  جهاني كلٴشهي مكاتب در دو اند     يتمام

 ي مـسافر ، در آني است و انـسان بـا توجـه بـه روح الهـ     يمعتقد است جهان را مبدأ و معاد   
دارد رو ش ي در پـ يز عـوالم يـ ن عالم شود و ني را پشت سر گذاشته تا وارد ا يكه عوالم است  
 وجـود و  ٴ همـه ،ي مـاد ينيب جهاندر ، وارد آن خواهد شد؛ اما ي مفارقت روح از تن خاككه با 
ات يـ ست و حيـ  جـز آن ن يقتـ يچ حقين عالم ماده خالصـه شـده و هـ   يقت انسان در هم   يحق

  .استاو الد و مرگ ي محدود به م،انسان
ـ اند: رديگ يمشكل  ير در باب آزادينش، دو تفسين دو بي ايبر مبنا   از ييهـا ، ري مـاد ٴشهي

 انـسان  ي را بـرا ينـ ي حـدود د ٴانت همـه ي، صـ يداند؛ اما تفكر اله ي مي را آزادينيود دي ق ٴهمه
 را يآورد و و ي به شـمار مـ  يني تكوي او امري را برايار و آزاديداند و اخت يكمال و سعادت م 

 فقـط  يشرعرد و الزام يپذ ي آنها را مينيداند كه انسان بدون جبر تكو يدن آنها آزاد ميدر برگز 
 و ، اسـت يي رهاي به معناي، آزاديدي توحينيب  در جهان.ست ات و سعادت اوي حفظ هو يبرا

د خـرد رهـا و در   يـ ن صـورت انـسان از ق  يرا در اي است؛ زي بردگي، به معنايوانيهر عمل ح 
  )٤٧٣ ـ ٤٧٢، ص جامعه در قرآن( .شود ي نفس گرفتار ميهوازندان 

 يود آزاد و بـه بنـدگ  يـ  همـه ق ياست، انسان را از بردگـ د ياز آنجا که اساس اسالم بر توح 
 و ي خـدا، انـسان را از وابـستگ   يرا بنـدگ ي ز؛كند يده است آگاه ميات بخشيخالق كه به او ح 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ادي ضمن تأييد آيزايا برلين در کتاب چهار مقاله درباره آزادي به اين موضوع اشاره دارد و آيت اهللا جو  . ١

  .کند ي که از آزادي شده است اشاره مييها اين نکته به سوء استفاده
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 و نـه  ي احكـام عقالنـ  ي اجراي در اسالم به معناياساس، آزاداين  بر .رهاند ي جز او م  يبردگ
را يـ  خود نباشـد؛ ز يوانيز حيع غرايت كه مط آزاد اس يانسان.  است ي نفسان يها ِاعمال خواسته 

م ي نـه تـسل  ،رو حكم فطرت و عقل باشدي است كه پي كس،آزاد.  استي در مقابل بردگ   يآزاد
 يدهايـ  از ق انـسان يي، رهـا يف الهـ ي جعل تكـال ي اصلٴن منظر، فلسفهياز ا. نفس و شهوت 

 و اسـارت نجـات   يدگـ ن انسان را از دو نوع بريد .ي آزاديت برايجاد محدودياست نه امادي  
 و ي درونـ ين رو هـم آزاد ي از ا)٣٦ ٴ آيه،نحلسورهٴ ( .و اسارت از بيرون از درون،    اسارت: دهد يم

 نفـس خـود   ٴبردهنبايد انسان نه تنها . ن به انسان استي دٴهي توص،ي و اجتماعيروني ب يهم آزاد 
  )٤٧٤ ـ ٤٧٣، ص قرآنجامعه در ( .د باشدي هم نبايگريچ نفس و انسان دي هٴ بلکه برده،باشد

 يت از هـوا يـ ن و اسارت بـا تبع يت حق عجي با عبوديه در فرهنگ اسالم، آزادين پا يبر ا 
 ين نكتـه ضـرور  ي، تفطن به ايي و رهاي نجات از مغالطه آزادين برا يبنابرا. ن است ينفس قر 

گـران الزِم  ي بـه حقـوق د  يست كـه تعـد  يـ  ني و تبهكـار يبندوبار ي بي به معناياست كه آزاد  
 را در سر داشته باشـد كـه بـه او    ي كسيد بندگيد انسان بايگو ي بلكه اسالم مباشد؛ آن   يحتم

گران، در ي ديست و هر گونه بندگ ام طبع و فطرت اوي، مالين بندگ يا. ده است يات بخش يح
ـ )٤٧٤، ص جامعه در قـرآن ( . استير فطرت انسان يجهت خالف مس     مـشترکِ ي آزاد،ه عبـارتي  ب

شتر انـسان  يـ  بيقـت بنـدگ  ي در حق،رود ي بـه کـار مـ   يبه نام آزادآنچه  از ياريبس.  است يلفظ
 از  در هـر صـورت  .د دارديـ تأکآن  بر نوع مثبـت  يت اهللا جواديشه آي در اند  ي آزاد ٴواژه. است

  . وجود ندارديقي حقين، عقل و اخالق همراه است و بدون آنها آزادي با دينظر استاد، آزاد
 بـا  ي آزاديابد که مبنـا ي ي پاسخ ميت اهللا جوادي آٴشهيدر اندز ين پرسش ني ا،ن وجود يبا ا 

 جز خداوند و يم شدن به هر كسي، تسليدينش توحيب«ن يچنو با  يابد تعين مي  ين اله يقوان
ن يـ  بر اساس ا. استي بردگيت و معنايا سلب حري ي آزادٴمأذون از جانب او، محدودكننده   

رش آن اجبـار و  يگـران را بـه پـذ   ي را وضع و ديش خود مقرراتيچ كس حق ندارد از پيمبنا ه 
ـ  ا)٤٩٢همان، ص ( ».ل سازديال خود متمايها و ام اكراه كند و مردم را به خواسته  ن يـي تبدر شان ي

 ين نظر اسـت کـه آزاد  ير ا بد ويگو ي مذموم سخن ميي محمود و رهاي از دو گونه آزاد بحث
 .ين انـسان يرش قـوان يموم، در پـذ  مـذ يي است و رهاي متجلّيم آسمانيمحمود در پرتو تعال   

  )٤٩٣همان، ص (
 تفکر و تعقـل اسـت کـه    ،کند يح ميز به آن تصري در قرآن که استاد ن ي آزاد يگر مبان ياز د 

 بـا  يآزاد« .ديـ آ يان مـ يـ ز سخن به مي کاذب ني و آزاديقي حقيدر ضمن آن از دو مفهوم آزاد  
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 ،شـود  ي آن مـ يه بـر مبنـا  ق عالَم و اعمال صالحي چون تفكر كه موجب كشف حقا  يعناصر
ونـد  ي پيـي ت نظـم و قـانون عقال  يـ گـران و رعا ير، حفظ منافع و مصالح ديدعوت به امور خ  

 تعقـل  يكند كه بر مبنا يدا ميت پي واقعي زمان، در اراده و عمليقي حقي پس آزاد .ق دارد يعم
حـق  ( ».سـت  آزادي كـاذب ا ،هاي نفساني باشد ال و خواستهيو تفكر باشد؛ اما اگر اساس آن ام  

  )٢٩٠، ص و تکليف در اسالم
. ه اسـت يـ  استاد از عناصر حکمـت متعال يريگ  مهم است بهرهين مفهوم آزادييآنچه در تب 

  .ده استيشان بخشيدگاه اي از دي به مفهوم آزاديز خاصي تمامسئلهن يد هميشا

  يمفهوم آزاد
 اگرچـه  ؛ گسترده داردي، مفهوميح دارد که آزادي تصرين تلقي بر اي آمليت اهللا جواد يآثار آ 
 ي، اطالق ذاتـ يتين جامعي با چنيواقع آزاد  در. استيد و بندي از هر قيي آن رها ي كل يمعنا
را انـسان كـه خـود    يـ  نه مقدور است و نـه مطلـوب؛ ز  نامحدود، ي روشن است كه آزاد     .دارد

د، يمان ي مين مفهوم، که مفهوم جامعياما ا.  مطلق باشديتواند رها ي هرگز نم،محدود است 
 و ي دارد كـه در مباحـث كالمـ   ي عقلـ ي، مفهـوم ينکـه آزاد ي از جمله ا ؛م دارد ين تقس يچند
پردازنـد و   ي بـدان مـ  ي اخالقـ يها  كه در كتابي اخالقيشود و مفهوم ي از آن بحث م  يفلسف
 ي حقـوق ييکنند و معنا يش به آن توجه مي خوي كه اهل معرفت در آثار عرفان ي عرفان يمفهوم

 اسـت كـه   ياسـ ي مفهـوم س يز دارايـ و نرسـند   برمـي  يآن را در مباحث حقـوق دانان   كه حقوق 
، ص جامعـه در قـرآن  ( .رنديگ ين جوامع به كار مي و روابط بي در مباحث اجتماع  ياسيحاكمان س 

  .ميپرداز يممعاني ن يل به اي به تفصي آزاديها  ما در بخش گونه)٤٦٧
شان، يـ از نظـر ا . ورد توجـه اسـت   مـ ي با چه منظـر يد که آزاديشيد اند ي با بدين ترتيب، 

ـ ي از نگـاه قـوان  يشناس  و معرفتيشناس ي هستي با توجه به مبانيمفهوم آزاد  الملـل، بـا    نين ب
.  اسـت يي مبنـا ين اختالفيچناند، مختلف است و   ارائه كردهي اسالميآنچه فالسفه و حكما 

 بـا ابـزار حـس و    يم اسـال ياند و حكمـا  م رفتهين مفاهيآنان با ابزار حس و تجربه به سراغ ا  
 يكه هر انساندانند  مي و عمل يريگ ميار در تصمي را عبارت از اختي آزاد يبرخ. يعقل و وح  

ـ  اٴ گـستره انـد كـه   ؛ اما مـشخص نكـرده  ازمند آن استي خود ني بهتر كردن وضع ماد     يبرا ن ي
ارد؛ م و عمل بـه آن را د يانسان آزاد و مختار است و حق اتّخاذ هر تصم. ست ا ار تا كجا  ياخت
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ا سـلب  يـ  او را محـدود  يقـت آزاد يم، در حقي مكلـف بـدان  يف و احكامياگر او را به تكال   
 . اسـت يار و آزاديست، اما انسان مِحق، صاحب اختين، انسان مكلف، آزاد ن   ي بنابرا .ميا كرده

 با محق بودن انسان سازگار است، نـه بـا مكلـف    ين، آزادي بنابرا)٥٢، ص حق و تکليف در اسالم (
  .ديآ ي به وجود مي و تحقق آزادي از آزادين رو دو تلقي از ا.بودن
، ابتـدا الزم اسـت   تحرير محل نـزاع  فوق و مسئلهن نظر است که در پاسخ به  يشان بر ا  يا
 ٴبـه گفتـه  .  ديدبي رقيها دگاهيبا درا  آن يزهايژه تمايو   ارائه شود و بهي از آزادي روشن يمعنا

اند،   گفتهي آزادي در معناينيشمندان دي اند،شته تا به حال، آنچه از گذ ي آمل يت اهللا جواد  يآ
كـه  انـد   آنـان چـون گمـان كـرده    . ها متفاوت است كيف ارائه شده از طرف الئي با تعر يبه كل 

 جـز  يزيـ  او چيتي و شخصي است و شأن وجودي از لذات جسمانيمند كمال انسان در بهره 
 ييرهـا آزادي، «: انـد  ه پرداختـه و گفتـه  شناسـان  تيـ ف غاي به تعري آزاديست، در معنا ين ن يا

ا چنانکـه در   » .اسـت  و عمـل  يريـ گ ميودات و تعهدات در مقام تصميانسان از هر گونه ق      امـ
ا يـ ا كمـال  يـ ن نكته توجه داشـت كـه آ  يد به ايز آمد، باي ني آزاديگذار ت و ارزش  يبحث اهم 

ن نـدارد؟ اگـر   ي از اري غيتي است و هوي جسمانٴ و جنبهي محدود به بعد ماد يت آدم يشخص
 و ي برگرفتـه از وحـ  ين مبنا با مبـان ي است، اما اي سخن درست،ن باشدي چني تفكر كس  يمبنا

ز اسـتناد  يـ  از متفکران مـسلمان ن ينه به مباحثين زميشان در همي ا. داردياري بسٴفاصله،  نبوت
  .تفاوت است مي مادينيب  و جهاني الهينيب  در جهانيکند تا روشن سازد که مفهوم آزاد يم

ا يـ  ي نفس انسان:ديگو ي ميت و آزاديک مورد به نقل از مالصدرا در شرح حر  يشان در   يا
 آزاد ، نباشديوانيز و لذات حيع غراير؛ اگر مطيا خي است يواني و لذات ح  يز بدن يع غرا يمط

 آن است كه در سرشـت و گـوهر انـسان    ي واقعيآزاد.  استي در مقابل بندگيرا آزادياست؛ ز 
 را قـادر  يونـد بخـورد، آدمـ   ي آنگاه كـه بـا حكمـت پ   يآزاد.  نفس حاصل گردد  يو برا باشد  

لت و سـعادت و  ين كمال و فـض يابد و اي ييات و بند شهوات رهايسازد كه از اسارت ماد    يم
  )٥٣همان، ص ( .عزت انسان است

 ن معنـا را کـه در متـون   ي همـ يز از آزاديـ  نينيشمندان دير حكما و انديشان، سايبه نظر ا 
 يهـا   بـر آمـوزه  ي مبتنٴشهي انديي، جداي از آزاديا ين تلقيچن. اند  ارائه كرده  ، آمده است  ينيد
 ين، قلمـرو آزاد يـ در فرهنگ د «يت اهللا جوادي آٴشهيدر اند. زند ي رقم مينير دي را از غ   ينيد

 ي بـه معنـا  يا و آخـرت اسـت و آزاد  ي دني براي و كماالت معنويل عزت انسانيتا مرز تحص 
 را در ين آزاديـ ن، اگرچـه د ي بنـابرا )٥٤همـان، ص  ( ». اسـت ي عقالنيها  خواسته يريگ ميتصم
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 در فرهنـگ  زيراار توسعه داده است؛ ي اما قلمرو آن را بس است،  محدود كرده  ي اندک ،فيتعر
  .ن نشده استيشه معي بر تعقل و اندي آزادي ابتناي برايتياسالم، محدود

 و يات فـرد يـ  در حي، آزاديديـ ه معرفـت توح جـ ين اثـر و نت يتـر   بـزرگ  از نظر اسـتاد،   
د يـ  با عقايوند و ارتباطيچ پي است و هي امر مستقليد پنداشت كه آزادي است و نبا   ياجتماع

 ي را در زنـدگ يات جاودانه و فرهنـگ تـوأم بـا آزاد   ي حآنچه . نداردي معرفت يو افكار و مبنا   
 را ين موحد است كه طعـم آزاد  و تنها انسا، توحيد استآورد ي به ارمغان مي و اجتماع  يفرد
دا يـ گـران پ يش و دي خوي، براي و ابعاد اجتماعي فردي قدرت ِاعمال آن را در زندگ     ،دهيچش

  )٥٥، ص حق و تکليف در اسالم(. كند يم
ن بـشر كـه سـاختار خلقـت او را     يان تكـو يـ م جري قـرآن كـر  ،يت اهللا جـواد  ياز منظر آ  

 يا  حـاكم بـر او بـه گونـه    ينين تكـو ين و قوان خلقت انسا.كند  آزاد معرفي مي،دار است  عهده
، نـه مـذموم،   يني تكـو ين آزاديعمل برخالِف ا. ا موحد باشديتواند ملحد   ي م ياست كه و  

 جبـر  يعنـ ي؛ تابـد  برنمـي  هرگـز  ،نا نخواهدي را تكويزيرا اگر انسان چي ز؛بلكه محال است 
البتـه انـسان مجبـور    . مل است، نه حرايح؛ ممتنع است، نه ممنوع؛ مستح يمحال است، نه قب   

چ يبـه هـ  اسـت  نه شده ياش نهاد يت انساني كه در هويت و آزاديآزاد باشد و اصل حركه است  
ن، اكـراه در امـور   يبنـابرا . يگـر ي دٴهيـ ست؛ نه از جانب خوِد او و نـه از ناح ي نپذير  وجه زوال 

  )١٧٥همان، ص ( . معنا نداردينيتكو
 مختـار بـه   يني انسان را از نظر تکو،د کردهيشر تأک بيني تکوين اساس، استاد بر آزاديبر ا 
شان، اگرچـه  يـ دگاه اياز د. داند ي انسان را درست نمي آزاد،عي اما از منظر تشر ؛آورد ميشمار  

ن، يبنـابرا . آورد ي درمـ يگـر   سر از اباحهيعي تشري اما آزاد،ح است ي بشر صح  يني تكو يآزاد
. ستيـ  هـر منتخـب نـزد خداونـد ن    يتـساو  حق بودن هر انتخاب و يامكان انتخاب به معنا 

 را مطـابِق  يني بود كه امكان تكـو ين تفكر جاهلي است و اينيك قانون، تكو  يامكان انتخاب   
ن بـود كـه اگـر خـدا     يـ سخن محققـان از اهـل شـرك ا   . دانست يجه انتخاب م  يحق بودن نت  

چـه  آنپـس   ؛فتـد ي باطل است كـه اتفـاق ن  يزي آن چيعني ١م؛يشد يخواست ما مشرك نم   يم
ده بـه شـرك، حـق نبـود خداونـد از آن      يـ  و عقياگر اعتقاد الحاد.  حق است  ،افتد ياتفاق م 
  .كرد ي ميريجلوگ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ارشكنا﴿. ١ اهللاُ ما  َلو شاء  ََ   .١٤٨ ٴ آيه،انعام سورهٴ ﴾َ
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. يعيت تـشر يـ  و حقانيني تكـو يان آزادين نظر است که فرق است ميشان بر ا  يجه ا يدر نت 
» حـق «عا يك راه را تـشر يـ ؛ اما فقط  استنا، امكان انتخاب قرار دادهي بشر تكو يخداوند برا 

نا امكان انتخاِب حق و باطل وجود دارد، الزاما هـر آنچـه   ي چون تكو ي در نظام انسان   .داند يم
 انتخـاب، در  ٴجـه يكسان بـودن نت ي و يعي تشري آزاديحق به معنا . ستي حق ن  ،افتد ياتفاق م 

ف قـرار  ي تكـال ٴث در زمرهين حياست و از ا» ديبا«ن يرش ديقبول و پذ. ن راه ندارد يقاموس د 
ق يـ  دارد و طريانسان حق تكامـل و تعـال  .  كه بازگشت آن به حق استيفي اما تكال  رد؛يگ يم

 حـق مـسلّم   ياردينـ  پـس د . آن نهفته اسـت يم آسمانين و تعالين حق در قبول د ي ا يفاياست
ا  دينداري را برگزينـد ا ي كند يپوش ن حق مسلّم خود چشميتواند از ا ي او م. است يانسان ؛ امـ

نكـه  ير اينظ. ستيكسان نين دو اعتقاد و عملكرد ي اٴن جهت ثمرهيم به ه .ستي حق ن  ينيد يب
توانـد   يفا كند و زنده بماند و مين حق را استيتواند ا ي او م؛زنده بودن حق مسلّم انسان است   

ن دو يـ ست و ثمـره ا يـ  بزنـد؛ امـا انتحـار، حـق ن    ياز آن صرف نظر كند و دست به خودكش     
 ين بـرا يبنـابرا  )١٨٠ ــ  ١٧٩، ص حق و تکليف در اسـالم ( .ز متفاوت استيح نيانتخاِب حسن و قب  

 يعي و تـشر ينيان حق تكوي الزم است م،ي در مباحثات علمي از مغالطات احتمال يريجلوگ
 )١٨٢، ص همان( .مي آن دو را به مفهوم واحد اخذ نكن،ك قائل شدهيتفك

 يه اسـت، آزاد يـ  حکمت متعالي استاد که متأثر از دستگاه فلسفيبه هر حال بر اساس آرا  
 از ي آزاديشان، معنـا يـ از نظـر ا . ابـد ي ي در سه بعد جلوه و ظهور م يقت آزاد ي و حق  يقيحق

تـوان آن را بـا    ي نـدارد و نمـ  يرو، حد و رسـم مـاهو   نيت؛ از ايم است و نه ماه يهاصنف مف 
 بـرد و  ي آن پـ يتـوان بـه معنـا    ي مـ يل مفهومي بلكه فقط از راه تحل؛جنس و فصل شناخت 

رو، مقـول بـه    نيـ  اسـت؛ از ا ي از سـنخ هـست  يقـ ي حقي همـان آزاد  يعنـ ي،  يارجقت خ يحق
ه يـ شـود و در منتهـا ال   ين مرتبـه آغـاز مـ   ي فراوان است كه از واالتـر ي مراتبيك و دارا  يتشك
  )١٥٦، ص حيات حقيقي انسان در قرآن(. رديگ يها را در برم  از انسانييها ش بخشيخو

 از آِن ذات تابـد  حد و مرزي را برنميچ ي كه هيه آزادن مرحله و مرتبين منظر، باالترياز ا 
ت راه نـدارد  ي از محـدود يا چ شـائبه يت محض است و در او هيمقدس پروردگار است كه حر 

زان، يـ ز به هـر م يت او نيت و محكومي بلكه تصور محدود،ستي بر او حاكم نيزيو هرگز چ 
ه يـ ، عقـول عال ي فرشتگان بزرگ اله وافر، از آِني آزاديدر مرتبه بعد. محال و ناممکن است   

نـد و چـون از   يد شـهوت و غـضب رها  يـ ا و معـصومان اسـت كـه از ق   يـ  انبيو ارواح متعـال 
فكنـده  يه ني بر ساحت وجودشـان سـا  يگريچ رنگ ديت محض، هي عبود ٴاحرارند، جز صبغه  
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 ن هـستند كـه در اوج  يز چنيند ني مالئكه بزرگ خدا ٴرمجموعهين، فرشتگان كه ز   يبنابرا. است
سـره   كيز ي نين رو فرشتگان الهيكنند؛ از ا ي مي اوامر خدا را فرمانبريكرامت و ادب ملكوت  

 يد و بنـد ين از هر قيبرند و جز ا ي سبحان به سر ميت و عبادت و اطاعت خدايد عبوديدر ق 
عـت،  يد طبيـ ها هر كس از بنـد تـن و ق   ان انسانيز در مي در مرحله سوم، پس از آنان ن  .آزادند

ت يـ  و حري از آزاديشتريـ تر باشـد، سـهم ب   آغوش  همي و عملير و با كماالت علم  ت دهيره
 از فرسـتادگان و  يرويـ  سـبحان و پ يت از خـدا يـ ب، تبعيـ ن ترتي بـد . خواهد داشت يقيحق

دهـد، در   ي قـرار مـ  ين الهـ يظاهر مؤمنان را در چارچوب احكام و قوانبه  رسوالن او، گرچه    
 نجاتـشان  يخي و تـار يكنـد و از اسـارت طـوالن    يپاره مـ  آنان را يد و بندهاي قٴقت، همه يحق

 و اسـارت  ين بردگـ ي سـبحان، عـ  يان و مخالفت با خدايز كفر و عصيدر مقابل ن  . بخشد يم
  )١٥٧ - ١٥٦همان، ص ( .ان استي كافران و عاصگير يبانا گرياست كه در دن

نمـا   ي آزاديهـا   از اسارتيقي حقيشود، هم آزاد ي معلوم ميقت آزاديان، هم حقين ب يبا ا 
 عروج و صـعود در  ي، راه برايقت آزادي بودن حقيكيگردد و هم به لحاظ تشك   يبازشناخته م 

ن مرتبـه ممكـن آن همـوار    يت تا فراتـر ين حد حريتر نيي آن و حركت از پا   يمراتب ملكوت 
 ٴش آزاد است و بـا توجـه بـه فرمـوده    يداي پي، انسان از ابتداي اسالم ٴشهيبر اساس اند  . شود يم
كجـا متولـد   ي، همزادنـد و  ي و آزاديتـوان گفـت كـه آدمـ     يالسالم م   هي عل يرمؤمنان عل يام

اگـر انـسان بـر دانـش     . ر اسـت يپـذ   است و هم تنزّليه، هم قابل ترقي پاين آزاد ي ا ١.اند شده
 خـود را  ي آزاد، نائـل شـده  يشتريـ د، به اوج بيفزايش بي و صالح خويش فطريصائب و گرا 

دا يـ ش فاصـله پ ي خـو يقـ ي حقيگر دچار جهل و جهالت شود، با آزادكند؛ اما ا يشكوفاتر م 
 ي خدا بلكه بـه سـو  يت او، نه به سويد و چون عبوديافزا ي خود ميد و بندهايكند و بر ق    يم
، حيات حقيقي انسان در قـرآن ( .شود يش تباه ميايانجامد و دن ي او به اسارت مٴهي پايست، آزاد  ا ايدن

 )١٥٨ - ١٥٧ص 
 و از ي الهـ يهـا  ن نعمـت ي از بهتـر يست كه آزادي نيدي تردي آمليهللا جواد ت ا ياز نظر آ  

 سـت، قلمـرو آن تـا كجـا     ا به چـه معنـا  ي كه آزادمسئلهن ي است، اما ا يحقوق مسلّم بشر  
 از .ستيـ  شـفاف ن يلـ يف و نسبت آنها چگونـه اسـت، خ  ي با حق و تكليست، تفاوت آزاد ا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ه »و التكن عبد غيرك وقد جعلك اهللا حراً«. ١ ؛ با اين كه خداوند آزادت آفريده است، هرگز بند

  .ديگري مباش
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ه عدالت است و تـا آنجـا حـق اسـت كـه بـه        محدود بيشود آزاد ي گفته ميشان، گاه ينظر ا 
ا عـدالت چ   يان تا حدودين بيشان، ايبه باور ا. ب نرسانديعدالت آس  ست و يـ  حق اسـت؛ امـ

 خـود  ي در جـا يزيـ ن نظر که عدالت را به نهـادن هـر چ  ين كند؟ از اييد آن را تبي بايچه كس 
ست يـ ن ني به ديازيرند که نن باوي بر ايبرخ. ندكن يين و تبيين آن را تعيد د يكنند، با  يمعنا م 

، ير آزادي ارائـه كـرد و تفـس   ي از حـق و آزاد يفـ يتوان تعر يز ميعت نيو بدون مراجعه به شر  
دگاه يـ از د. ميدهـ  يص مـ ي است كه خـود تـشخ  ي آن با حق و عدالت، امورٴقلمرو آن، رابطه 

 يداگر گفتـه شـود آزا  .  چون ارجاع به مجهول است؛ است ي، خودمحور ين نگاه ياستاد، چن 
 سـخن  ،آن است كه از حد عدالت نگذرد و اگر از مرز عدالت بگذرد مـشروع نخواهـد بـود        

د يـ ف فرد عـادل را با ينكه تعري آن و اٴ مرز عدالت، محدوده،فين تعري در اي است؛ ول يحق
  )٤٩ ص ،حق و تکليف در اسالم(. ستيم، روشن نياز كجا اخذ كن

 ؛ نـدارد ي سـازگار ي بـا مباحـث فقهـ   يزاد حق و آٴن نظر است که بحث دربارهيشان بر ا  يا
ا يـ ن اسـت كـه آ  ي پرسش ا.مي و حق برويشه به سراغ منشأ آزاديد با ابزار عقل و اند يبلکه با 

ا از يـ د از فرهنگ و عادات و آداب و سـنن مـردم گرفـت    ي و اخالق و حق را بايمفهوم آزاد 
ن گفتـه شـد،   يـ  از اشيبر اساس آنچه پ.  وجود دارديشه اختالفات مهمي در پاسخ هم  .يوح

 و آنكـه  گونـه ك يـ  و حـق را  ي عـدالت و آزاد ، اسـت يديـ  توحينيب  جهانيآن كس كه دارا  
ها به اخـتالف   ن اختالف برداشتيكند و منشأ ا ي معنا ميگري دٴ به گونه، دارد ي ماد ينيب جهان

  )٥٠ان، ص هم( .گردد ي بازميشناس در معرفت
ر است که در باب منشأ حق و آزادي و مفاهيم  عالمه جوادي آملي بر اين نظ در اين زمينه  

معرفتي به  شناسي خاصي را مورد توجه قرار داد و نبايستي تک بايست منابع معرفت   مي ،مشابه
 در ايـن زمينـه منبـع    ،بر اساس مباحثي که در حکمت متعاليه مطرح اسـت . موضوع نگاه کرد 

تا به فهم مفاهيمي مانند حق، ند كتواند به انسان کمک  حس، عقل، وحي و شهود عرفاني مي
الملـل، بـا آنچـه     اينکه مفهوم آزادي و حق از نگاه قـوانين بـين  . تکليف و آزادي دست يابيم  

شناسي و  اند، مختلف است، به سبب تفاوت مباني هستي فالسفه و حكماي اسالمي ارائه كرده
 بلكـه  ؛يـست  صـوري و ظـاهري ن  ،اين اختالف به نظر آيت اهللا جوادي  . شناسي است  معرفت

مبنايي است؛ زيرا آنان با ابزار حس و تجربه به سراغ اين مفاهيم رفته و حكماي اسـالمي بـا        
  )٥٢  ـ٥١همان، ص (. اند ابزار حس و عقل و وحي، به تحليل موضوع پرداخته
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 يآزادانواع 

 اسـت کـه در آثـار فالســفه و    ييهـا   در شـمار بحــث ي فلـسف يآزاد :ي فلـسف يآزاد. يـك 
 جـا نين پرسـش مطـرح در ا  يتر مهم.  مورد توجه قرار گرفته استيا حو برجستهمتكلمان به ن  

دگاه يـ نـه سـه د  ين زميـ  در ا.ن است که آيا انسان مجبور است يا به خود وانهاده شده اسـت      يا
دگاه يـ دگاه اشـاعره، د يـ د:  متفکران مسلمان، طرح شده است که عبارتنـد از  يمشهور از سو  

 كـه دانند  ان، عموم متفکران مسلمان، انسان را نه مجبور ميي منيدر ا. هيدگاه اماميمعتزله و د  
 نحـو  اسـناد كارهـا و افعـال بـه وي بـه      كـه ِاسناد كارهايش به او مجازي باشد و نـه مفـوض    

 در اثرگـذاري خـود   .استقالل باشد؛ زيرا موجودي كه در اصل هستي خود محتاج علت است  
، جبر و تفويض باطـل اسـت و   ي آمليهللا جوادت اين رو به نظر آياز ا. نيستنياز از علت   بي

نظـر  . شـود  تعبيـر مـي  » اختيار و آزادي در انتخاب«است كه از آن به  »  بين االمرين  امر«حق،  
ن يـ اسـتاد بـه ا  . متفکران اسالمي اين است كه انسان در افعال خويش حد اعالي آزادي را دارد 

دهـد كـه    ي و يا با عبوديـت، پاسـخ مـ   شود ز که آيا كرامت انسان با آزادي تأمين مي  يپرسش ن 
شود كه در مـسير تعـالي    منزلت انسان با عبوديت خداي سبحان و آزادي و اختياري تأمين مي 

  )٤٦٩ - ٤٦٨، ص جامعه در قرآن( .انساني باشد
لـسوفان و متفکـران   ير في هماننـد سـا  يت اهللا جـواد يـ  آ،ي فلـسف ي از آزاد ين تلقـ  يبا ا 

 د کـرده يـ ار تأکيـ ه دفاع و بر عنصر اختيدگاه اماميو معتزله از ددگاه اشاعره يمسلمان با رد د   
 فـرد و  ياسيسرنوشت ستحليل  بر يميرات مستقي تأث، انساني اتخاذ مبنا در بحث آزاد .است

ش يست در سرنوشت خـو يبا ي م،شود ي که انسان آزاد فرض م يطيعتا در شرا  يطب. داردجامعه  
 و محدود سـاختن آن در جامعـه و از   يد بر آزاديکن صورت تأير اي در غ؛رگذار باشد يز تأث ين

  .شود  محسوب مي نقض غرض، حکومتيسو
د و يـ قو  يل اخالقـ يـ  از بنـد رذا يي رهـا ي بـه معنـا  ي اخالقـ ي آزاد:ي اخالق يآزاد. دو
 از نظـر اسـتاد، در علـم اخـالق،     . اسـت ي نفسانيها ال و خواهشي هوا و هوس و ام يبندها
 او را در ي نفـسان يهـا   و خـواهش يويـ  دنيهـا  يك از وابستگيچ ي است كه هي آزاد كس انساِن

ن دركـات روح  يتـر   نفـس، پـست  ي چون زندان هوا؛بند خود محصور و محدود نكرده باشد  
كـه از بنـد حـرص و    در واقـع كـسي   . دارد ي باز مـ ي تعالي به سوحركتاست كه انسان را از   

 در روح انـسان اسـت نـه در    يقـ ي حقين، آزادي بنـابرا .ست، آزاد و حر اسـت  ابخل نفس رها 
 )٤٦٩، ص همـان ( .د تـن باشـد  يـ تواند در ق ي نم،اگر انسان بخواهد روحش آزاد باشد. جسم او 
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 يد و بنـدها يـ  رها سـاختن انـسان از ق  ي از ابزارهايکي ٴ به مثابهيستيز  و ساده يغالبا زهدورز 
 و هـوا  يند وابـستگ د و بي، خودش را از قيستيز درواقع انسان با ساده.  شده استينفس معرف 

 يتـوان آزاد  ي را مـ ين نوع آزاديا. ماند ي به تعلقات دور ميسازد و از دلبستگ يو هوس رها م  
  . به شمار آورديمنف

در . رديـ گ ي قرار مـ ي اخالقي باالتر از آزاديا  در مرتبهي عرفاني آزاد :ي عرفان يآزاد. سه
 اهـل  يهـا  افتـه ي و ي عرفاني از آزاديا ، شمهياخالقآزادي  ،ي آمليت اهللا جوادي آبيان و بنانِ  

و اسـت  رد، آزاد ين پـذ ي انسان از هر آنچه رنگ تعلق و تع يعني عارفانه   يآزاد. معرفت است 
 ي خـود را در فنـا  ي عـارِف كامـل، آزاد  .در او جاذبه نداي جز ذات اقدس حق برا   يزيچ چ يه

د پروردگـار داشـته    نـز يند؛ حـضور دائمـ  ير خدا را نبي كه هرگز غي به طور  ؛داند يش م يخو
د يـ  را باي عرفـان ير اسـتاد، آزاد ي به تعب.وند زندي پي الهٴار خود را با ارادهي و اراده و اخت ،باشد

ر از يـ  و غشـود  مـي د يـ  كه عارف غـرق در توح يا  به گونه؛دي اهللا كاوي رفْض ماسوايدر فضا 
 عبادت عبادت اونگاه  آ.ابدي ي ناب ظهور مي عرفانين حال، آزاديدر ا. نديب ياحد صمد را نم   

  )٤٧٠همان، ص ( .شود ياحرار م
. ه اسـت يـ  حکمـت متعال يديـ  از عناصـر کل يکيدات از آن رو است که عرفان،    ين تأک يا
ه از يـ ز حکمـت متعال يابد و اساسا عرفان وجـه مـا  ي يز مير عناصر تماين، نسبت به سا  يبنابرا

 ٴ در حـوزه ي اخالقـ ياد همـراه آز ،ي عرفـان ياگرچـه آزاد .  اسـت ي اسـالم يهـا  ر حکمت يسا
 و ي درونـ يهـا  يد آنهـا را در شـمار آزاد  يـ رد و بايـ گ ي قرار نمي و اجتماع  ياسي س يها يآزاد

اسـت  يس در فـرد و جامعـه و   ها ي آزادگونهن يرات ايتوان از تأث ي اما نم، به شمار آورد  يمعنو
  .و اجتماع غفلت کرد

، ي اجتمـاع يان در زنـدگ ، انـس ي آملـ يت اهللا جـواد يـ  در نگاه آ   :ي حقوق يآزاد. چهار
ده، يـ  عقيآزاد.  در ابعاد مختلف آن مورد توجه اسالم قرار گرفته اسـت ي دارد كه آزاد  يحقوق
 از ي و اجتمـاع ياسـ ي، سي اقتصاديها تي فعالي شغل، آزادي مسكن، آزاد  يان، آزاد ي ب يآزاد

ات يـ  انـسان در ح . از آن برخوردارنـد ي است كـه مـسلمانان در جامعـه اسـالم       يجمله امور 
.  اسـت ي قانونيها تي محدودي برخي دارا،يعي طبيها تي اسالم، افزون بر محدود     ياجتماع
تواند به شـكل   ي كند، نمي هم بخواهد زندگيين است كه اگر به تنها ي او ا  يعيت طب يمحدود

ت يمحـدود .  گـزاف داشـته باشـد   ٴا ارادهيـ  خود عمل كند يدلخواه بر اساس خواست شخص  
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 همگـان اسـت، اگـر    ، حـق يعـ ي از مواهب طبيبردار ت كه چون بهرهاسرو  آن  ، از   اش يقانون
ا مزاحمـت  يـ  يتعـد ممكن است بـه   بخواهد به دلخواه خود آزادانه از آن استفاده كند،    يكس
 )٤٧١، ص همـان ( .دهـد  ي را نمـ ي و تجاوزين آزادي چنٴ قانون به او اجازه.دمجابينگران ي د يبرا
 يدگاه حقـوق يـ ابند و حـداقل از د ي يه معنا و مفهوم من حوزيها در ا ير آزاد ي سا ين تلق يبا ا 
  . دارند درخوريگاهيجا

.  اسـت يعمـوم سپهر  در ين انواع آزاديتر  از مهمين نوع از آزاد ي ا :ياسي س يآزاد. پنج
ار ي در جامعـه بـس  ينـ يم ديت تعالياسالم بر حاكم«ن نظر است که ي بر اي آمليت اهللا جواد يآ

. افتـه اسـت  ي يا ژهيـ گـاه و ي اسـالم جا ياسي در حقوق سيآزادن اساس، يد دارد و بر هم     يتأك
، حـق  ياسـ ينـد امـور س  ي، مـشاركت مـردم در فرا  يدن و حق رأي انتخاب شدن و برگز يآزاد

مات يز و اظهار نظر در تصميآم ضي تبعي از رفتارهايرينظارت بر عملكرد حاكمان و جلوگ     
  )٤٧١همان، ص ( ». در اسالم استياسي سيق آزاديمردان، از جمله مصاد دولت

 نظـارت بـر   ي انتخـاب کـردن، آزاد  ي انتخاب شدن، آزادي آزادين فقره استاد به نوع يدر ا 
ـ  ابنـابراين . م کـرده اسـت  ي را ترسـ ياسـ ي مـشارکت س يعملکرد حاکمان و به طور کل      شان ي

ن يـ  بـا ا ي منتهـ ؛شناسـد  يت مـ ي شهروندان بـه رسـم  ي را براياسي سي آزاد ٴ سه گانه  يها گونه
 و حتـي  از شـهروندان  ياريد کـه بـس  كننـ  ي ذکر مـ يطي شرا؛ در بحث انتخاب شدن   د که يتأک
 انتخـاب  ين اسـت آزاد يهمچنـ . شـوند  ي انتخاب شدن خـارج مـ  ٴ از نخبگان از حوزه  ياريبس

رش يست بـه پـذ  يـ با ي مـردم مـ  ، انتصاب وجود داردٴهي که در نظريکردن که با توجه به مباحث     
 بـر  يماند که مبتن ي مينظارت بر عملکرد حاکمان باق يک قسم آزاديتنها  . حاکم گردن نهند  

ن اسـت و بـه   يحت ائمه مسلمي از منکر و نصي مانند امر به معروف و نه  يحي صر يها آموزه
نظـارت بـر   وظيفه آنهـا   است که يي نهادها و ساختارهاگينيازمند نهاد ي شدن ن  ييمنظور اجرا 

  . استحاکمان
ران، بـر  ي ايکند که نظام اسالم يح ميکته تصرن نيش بر اي در مباحث خو  يت اهللا جواد  يآ

مـان  يران، بـر ا ي اي اسالمي جمهوريگر اصول مهم قانون اساسياساس اصل دوم، چهارم و د   
 ي انـسان، و آزاد ي، امامت مـستمر، كرامـت و ارزش واال  يد، نبوت، معاد، عدل اله  يبه توح 

 ،نيـ  افزون بر ا)١٦٤، دفتر سـوم، ص  هنسيم انديش( .ت او در برابر خدا استوار استيهمراه با مسئول 
نکـه  ي از جملـه ا ؛جاد شده اسـت ي اياسي سيز به منظور پاسداشت آزادي نيگري د يها نيتضم

 نظـام اسـالم   ي رهبـر ي بـرا ي اسـالم يران، حـق انحـالل مجلـس شـورا    ي ا يدر قانون اساس  
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ود  كـشورها وجـ  يك برخـ ي مسئوالن درجه ين حق براي كه اي نشده است، در حال     ينيب شيپ
 ي، اتكـا بـه آرا  يت ملّـ يـ ، حاكمي آزادٴ آن است كـه صـبغه  ٴن امر نشانهياز منظر استاد ا   . دارد

تـر اسـت و وجـود     نيگر كشورها رنگيران، از دي اي اسالمي، و حق ملّت در جمهور   يعموم
ل يـ ، خـود دل يژه در ثبوت و سقوط رهبري مراقبت وي چون مجلس خبرگان، برا  ينهاد برتر 

  )١٦٥همان، ص (. ران استي اي اسالميمان و لوازم آن در جمهوري ايها هيا بر پيت عموميحاكم
. ي انتخـاب و عـزل رهبـر   : دارديار اساسـ ي بـس ٴفهين اساس، مجلس خبرگان دو وظيبر ا 

ـ  اٴدر هـر حـال همـه   . ز افـزود ي را ني نظارت بر رهبريستي، بايالبته بر اساس قانون اساس      ن ي
ن يبـا چنـ  .  اسـت يني دياسي در نظام سيد وجود آزاديؤ مي آمليت اهللا جواديموارد از نظر آ   

را » ت مطلقـه يوال «يشان، برخياز نظر ا. ابدي يز معنا ميه نيت مطلقه فقي وال،ي از آزاد  ينييتب
 ين رو آن را نـوع يـ  از ا.اند  او در قانون و عمل توهم كرده يو خودمحور » هي مطلق فق  يآزاد«
  )١٨٢همان، ص (. »سازد ين تصور را روشن ميطالن اان فوق، بي ب؛ امااند  دانستهيكتاتوريد

ت در ي مـردم، بـا مـسئول   ي آمـده اسـت، آزاد  يگونه كه در قانون اساسـ  شان همان ياز نظر ا  
گـر وجـود   ي ديها  كه در نظاميد و شرطيق ي بيي مطلق و رهايبرابر خدا همراه است؛ نه آزاد 

ت يـ گران، از سنخ والي بر خود و ديم اساليت والينکه چون واليجه اي نت)٢١٩همان، ص  ( .دارد
آزادنـد و در    كـامال يست، جمهور مـردم، در شـناخت والـ   ين) محجوران(ب و قاصر   يبر غا 

 ياسـ ي و سي، اداريري، تـدب يط فقهـ ي و شراي و عمليا فقدان اوصاف علمي وجدان  يابيارز
 ي زمـان يمكـشور اسـال   «يـشان، ح اي به تصر)٢٢٠همان، ص ( .دارندبرخور كامل ي آزاد  از رهبر،
 و نظـر  ي كنند و حق انتخاب داشته باشند و بـه رأ يشود كه مردم در آن احساس آزاد   ياداره م 

: فرمـود ) ص(امبر اكـرم  يـ  سـبحان بـه پ  يل خـدا يـ ن دليبـه همـ  . آنان احترام گذاشته شـود    
االمر﴿ ِوشاورهم ىف  َ ِ در  نظام مشورت بـا مـردم اسـت و    ي نظام اسالم)١٥٩ هٴ آيـ ،آل عمرانسورهٴ ( .﴾ُِ

 يرأ. شـود  يندگان خبره مردم مشورت مي، با نماي و تخصّصي امور با مردم و در امور فن  ٴهمه
  در)٢٢٢ ـ   ٢٢١، دفتـر سـوم، ص   نـسيم انديـشه  ( ».قت شركت مردم در مـشورت اسـت  يدادن، در حق

 كـه  يماند و كس ي نميرد و باقيگ ي قوام نمي، نظام اسالميشان، در فقدان آزاد يواقع، از نظر ا   
  . نيست برخوردار و مقبوليت عمومييگذارد، از قدرت ملّ ي احترام نمي عموميآرابه 

ز يـ  نين گونـه از آزاد يـ  اِيشناسـ  بي بـه آسـ  ياسي سي در بحث آزادي آمليت اهللا جواد  يآ
نـد و  يب ي ميزات اساسيد تماي روشن توحي با فضاي الحاد و خودمحوريان فضاي م ،پرداخته
 - ١٩٠، ص فلـسفه حقـوق بـشر   (. کند يه ميد و توصيد تأکيتوحشن  روي در فضاياسي س يبر آزاد 
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 ين آزاديـي  بـا آنچـه در تب   اسـت مناسـب پيش گفته  يان دو فضايز ميک و تما ين تفک يا )١٩١
 انـسان تنهـا در   يشه اسـالم ي اندي بر اساس آن در فضا، كهان شدي بيعي تشر ي و آزاد  ينيتکو

 يگـر ي دٴع مباحـث بـه گونـه   ي تـشر يفـضا  امـا در  ؛ برخوردار استين از آزاد  ي تکو ٴمحدوده
رش ي اطاعت و پـذ ينجا فضايدرواقع در ا. رديپذ يان مي انسان پاي آزادٴابد و حوزه  ي يسامان م 

 يت اهللا جـواد يـ ، کـه آ يت انتصابي والٴهي نظرين اساس و با توجه به مبنايبر هم. مطرح است 
واقـع بـر    در. کننـد  يه مـ يـ ت فقيـ رش واليز در شمار مدافعان آن است، مردم مبادرت به پذ  ين

 نظـارت محـدود   ٴز بـه حـوزه  يـ ش از هـر چ ي مـردم بـ  ياسي سي آزادٴدگاه، حوزهين دياساس ا 
البتـه  .  هـستند ي عمـال فاقـد آزاد  ، انتخاب شدن و انتخاب کردنٴشود و مردم در دو حوزه  يم
  . دارديشتري بيل و بررسي تحلين موضوع جايا

 صـاحب  ،، انـسان در اسـالم  ي آملـ ي جـواد ت اهللايـ  از نظـر آ :اني قلم و ب  يآزاد. شش
نش ي گـز ٴقـه ي انتخـاب راه را بـه او اعطـا و طر   يخداونـد آزاد .  است يقي حق يكرامت و آزاد  

 مختلـف  يهـا  د كه مكتبيبه بندگان من بشارت ده:  آموخت و سپس فرمودين را به و يبهتر
 ي آزاد،ي بـشر ٴعـه ح دارد كـه در جام يه تـصر ي آ١. كننديرويها پ نيرا مطالعه و سپس از بهتر   

ن معنـا وجـود نداشـت، چگونـه ممكـن بـود       ي به ايرا اگر آزادي ز؛ده هستيان و عق يقلم، ب 
 و ي فكـر ي پـس آزاد .ننـد ين آن را برگزيد مختلـف، بهتـر  يـ ان اقـوال و عقا يمسلمانان از م  

ز شـده اسـت   ينجامد، در اسالم تجـو يت نير انساني تا آنجا كه به انحراف انسان از مس يفرهنگ
نظـران    صـاحب يي، گردهمـا ي تخصـص يهـا  شي، همـا ي فقط در مجامع علمـ ين آزاديو ا 

ست و يـ  ني كه توده مردم را به آن راهـ يالملل ني و ب يا ، منطقه ي محلّ يها خردورز، كنفرانس 
بـاور در نقـد و    نيـ بـصران د  كننـد و صـاحب   ي را ارائه نميق مطلب يتحق يز ب يآوران فنون ن   نام

ه مـذكور  يـ ن، از مفـاد آ يـ  افزون بر ا.كند يدا مي خود را پيواقعل آرا كارآمدند، مفهوم      يتحل
  : استن قراري از آنها از ايد که برخيآ ي به دست مينكات

  .ي و فرهنگي و خطابه در محافل علميراد سخنراني سخن از راه ايآزاد .١
شمندان و صـاحب  يـ  تفكر اندٴطهي در حي قلم در نوشتن مقاالت و آثار تخصصيآزاد .٢
  .نظران

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
َبرش عباد ﴿. ١ ِف ِّ َّال ٭َ احسنـهَ يتبعون  َ ف القول  َذين يستمعون  َ َّ َ ََ َ َ ََ َ َِ   .١٨ ـ ١٧، آيات  زمر سورهٴ﴾ِ
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شمندان و ي متفكران و انديد مختلف براي با عقايي گوناگون و آشناي آراٴ مطالعهيآزاد .٣
  .ندم را داريح از سقي صحٴهيص نظري تشخيينظران و آنان كه توانا  صاحبهمحدود بودن آن ب

 يريـ رنـد و بـه تعب  يپذ ي، فـورا آن را مـ  يدن و خواندن هر مطلبيه آنان را كه با شن  يمفاد آ 
 اسـتنباط  ٴص و قـوه يد قدرت تشخيرا مخاطب با يرد؛ ز يگ ي دربرنم هستند، يدباور زو گرفتار

سد كه مخاطبـان  يد و بنويتواند آزادانه بگو ي ميطيسنده در محيا نوينده يك گو ي. داشته باشد 
 كـه مخاطبـان آن مبـتال بـه     يي پس در فـضا .از باطل داشته باشندرا ص حق   ياو قدرت تشخ  
 ي مطابق نظر اسـتاد، آزاد . آزاد نخواهد بودين اموريغ چني تبلج و ياند، ترو  ياستضعاف فكر 

 را يا هـر سـخن  يـ  را بخوانند و ي داده نشده است تا هر اثر،ف دارندي ضعي كه فكر  يبه افراد 
  )٤٨١ ـ ٤٧٩، ص جامعه در قرآن( .گوش دهند

 خـواه  ،مييان و قلم سخن بگـو ي بي اگر درباره آزاديعي به طور طب  :آزادي انديشه . هفت
ن نظـر  يـ نـه بـر ا  ين زميـ  در ايت اهللا جـواد يآ. ميز بپردازيشه ني انديست به آزاد يبا ميناخواه  

 را بـه صـورت   ينـ يات آن معـارف د يـ  از آياريم، گذشته از آن كـه بـس  ياست که در قرآن حك  
ـ   يشنهاد مي آنها را پٴ آزادانهياستدالل آزادانه طرح و نقد و بررس   ه يـ صد آيـ ش از سيكنـد، در ب

 علـم و  يريـ ات بـر فراگ يـ  از آيارينكه بسيافزون بر ا. خواند يه تفكر و تعقل فرا م مردم را ب  
م نـه تنهـا   ي در نظـر اسـتاد، قـرآن كـر    .دنـ ورز يد مـ ين آنها تأكياستماع اقوال و انتخاب بهتر 

ن ين بهتـر يـ د كوركورانه بازداشته است و ايها را به تأمل و تفكر فراخوانده، بلكه از تقل    انسان
خواهنـد اهـل تأمـل و     ين نظر، آنان كه نمـ ي از ا١.شه در اسالم استي انديات آزادل بر اثب يدل
 يگران را ببندند، مشكل بـاطن يشه دي انديخواهند راه آزاد ي، ميليا به هر دل  يشه باشند،   ياند

 . اسـت قلبـشان قفـل  بـر  ن است كـه  ي ا،يات الهي و درواقع سر عدم تدبر در آ، دارند يو قلب 
را تـدبر در قـرآن كـه    يـ تـدبر در قـرآن را نـدارم، ز    د كه من عالقه بهي بگوتواند يچ كس نم يه

  . است بشرير و مطابق با فطرت و نهاد اصلي دلپذي است، مطلبيات انسانيدربردارنده ح
كنـد تـا    ي را طـرح مـ  ي اشكاالت و شبهات،يق اعتقاديان مسائل عميم همراه با بيقرآن كر 

 ي و اخالقي، علمينياسالم نه تنها جلو شبهات د. اردشه واديمخاطب خود را به تأمل و اند   
 بـر  يا نـه يا قريـ ل يـ چ دلين هي بنابرا.گونه از شبهات است ني بلكه مشوق طرح ا  ،رديگ يرا نم 

شه در يـ  اندي است كـه آزاد ين در حدي دٴگستره. وجود نداردشه ي انديمخالفت اسالم با آزاد   
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٩ ٴآيه،  ص سورهٴ﴾كِتب اَنزَلنه ِالَيك مبرك لِيدبروا ءايِتِه ولِيتَذَكَّر اولوا االلبب﴿. ١
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ن يـ  دٴزان گـستره يـ ز به مين ني صدر عالمان دٴو سعهن رياز ا. ابدي ي خود را ميگاه واقعيآن جا 
. اند تمام شبهات مخالفان را پاسـخگو باشـند    كردهيخ سعين جهت در بستر تاري به هم .است

  )٤٨٥ ـ ٤٨٤، ص جامعه در قرآن(
ز يـ ن همه بر تدبر در قرآن اصرار دارد و مباحـث اخـتالف برانگ  ي كه اينين اساس، د  يبر ا 

 ي آملـ يت اهللا جـواد يـ از منظـر آ . شه مخالف باشدي انديواند با آزادت يكند، نم  يرا مطرح م  
نظـران را بـه تأمـل در     شمندان و صاحبي اندٴ همهي و فرهنگي باز فكر يجاد فضا ياسالم با ا  

 ين را منحـصر بـه قـشر خاصـ    يـ ن نگـاه فهـم د  ين راه فراخوانده و با ايقرآن و انتخاب بهتر  
 اسـت و نـه تنهـا    يهي بـد ير متخصـصان، امـر  يـ  غٴعدم ادراك قرآن به واسطه . ندانسته است 

  )٤٨٥همان، ص ( . استيت آزاديست، بلكه تثبي نيخالف آزاد
 اسـت كـه   ين راهـ يگر، بهتـر يكـد ير يـ  بر طرد، طعن، لعـن و تكف  يتقدم گفتماِن علم  
 جهـان متحـد،   ؛ زيرااند اكنون آن را محور كار خود قرار داده ت هميحيخردمندان اسالم و مس   

ا ي يياعتنا يب. الملل است ني سعادت بٴكننده نين عامل تأميو مكاتب همسو بهترملل منسجم 
ش مـذاهب در  يدايـ  پٴخچهي دارد كه اگر به تاري در پيانباريشه آثار زي اند يمحدود كردن آزاد  

 بـوده  ي خـردورز ين عامل آن، محـدود سـاختن آزاد  يتر  كه مهمبنگريم، خواهيم ديد  اسالم  
  )٤٨٦همان، ص ( .است

ن يـ ده ايـ  عقين نظر است که مراد از آزادي بر ا،دهي عقي استاد در بحث آزاد ،ن حال يعدر  
 بلكـه  ؛امـت اهـل نجـات اسـت    يده در قيـ  آزاد و با هـر عق يا دهيست که هر كس در هر عق ين

 است ي و قلبي علميده امريرا عقيست؛ زي نيليده تحميست كه عق ان معنايده بد ي عق يآزاد
 انـسان گرچـه   .ديآ يد مي پد،، حاصل شودي و نقل قطعيرهان عقل بيعني آن،   يكه اگر مباد  

نـد و  ين حـق را برگز يـ عا موظّف است ديكن تشريرد، لي را بپذينينا آزاد است كه هر د     يتكو
 معتقدان بـه حـق و   ي سبحان برايِن حق مقدور است، خداي اعتقاد به د يل مباد يچون تحص 

، از اعتقـاد بـه   ي بـه آن مبـاد  يياعتنـا  ينان كه با ب آيكو قرار داده و برايعامالن به آن، پاداش ن     
امـت، بـا   ي در قيفـر ي و جعل چنان پـاداش و ك  استن محروم شدند، جهنّم را مقرر داشته يد

 آن يده و آزاديـ  نبودن عقيليتحم«گر، يان دي به ب. نداردي انسان منافاتينيار تكوي و اخت يآزاد
نـا در  ي ندارد؛ چنانكـه انـسان تكو  يعيت تشر آن از جهي با عدم آزادي منافاتينياز جهت تكو 

  )٢٩، ص ٥، ج تسنيم( ».عا از آن ممنوع استي تشريخوردن زهر آزاد، ول
 اسـت  ي آزاديهـا   گونهاز ديگرز ي نينيگز  وطني آزادمسئله: گزيني آزادي وطن . هشت
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 يه آزاديـ نـه اصـل اول  ين زميـ در ا.  به صراحت مطرح شده اسـت يت اهللا جواد ي آ يکه از سو  
. د نكنـد يـ ل او را تهدي اصـ ي انسان و آزاديات معنويرفته است كه حي تا آنجا پذ  ينيگز طنو
نند و جـز بـا   يب ي خود نمي براينه مرزين زمي در ايروان تفكّر الحادي است که پ  ين در حال  يا

 ي اخالقيارهايرند كه معيپذ ي و نم،پردازند ينش وطن نمي، به گز ي ماد ٴ سودطلبانه يارهايمع
 )١٩٤ ـ ١٩٣، ص فلسفه حقوق بشر( . را محدود سازندين آزاديتوانند ا بينيو د

اگرچه آيت اهللا جوادي آملي بـه طـور گـسترده وارد ايـن مبحـث          :آزادي اقتصادي . نه
ن يبـر همـ  . را ارائـه کـرده اسـت   اقتصادي  يآزادكلي اين  اما خطوط  ،بسيار مهم نشده است   

هـا، هـر    هـا و حـرام   ان حـالل يـ ، پـس از ب ي باز اسالميشان معتقد است که در فضا ياساس ا 
 ي تملک اقتـصاد يدرواقع آزاد. ابديش تسلّط ي خوي اقتصاديتواند بر دستاوردها   ي م يانسان

ِللرجـال ﴿: ديـ جو يه اسـتناد مـ  يـ ن آيشان به اين رو اياز ا. استبال مانع  ي اسالميها در آموزه  ّ ِ

ا و للنساء نَصيب مما  تسبو ْ اك َّنصيب مما  ِّ َ َِّ ِ ِ ٌِ ُ َ تـسبنٌ ْ َاك ْ َ  دارند؛ و يا  بهره،آورند ي؛ مردان از آنچه به دست م﴾َ
 اگرچـه  ، بنابر نظر اسـتاد )٣٢ ٴآيه، نساءسورهٴ ( ».دستاورد خود بهره دارند سان از نيز به هميزنان ن
، مـسئله ت يـ ل اهمي اما به دل،د بوده استيه مورد تأکين آيان زن و مرد در ا  ي م ي مشترک ٴآموزه

تـوان   ينجـا مـ  ياز ا.  را نشان دهـد مسئله يژه آورده است تا برجستگي و يتک عبار ي هر   يبرا
ت يـ در نها.  بـسزا برخـوردار اسـت   يتـ ي از اهمي كسب و اسـتقالل اقتـصاد  يافت كه آزاد  يدر
افـت كـه در تفكّـر    ي تـوان در ي مـ ، و حـالل و حـرام  ي بحث استقالل اقتـصاد ينکه از توال يا

هـا   هـا و حـرام   م حـالل ي خدا و احترام به حـر ي در چارچوب بندگ ي اقتصاد ي، آزاد ياسالم
 يتوانـد مـرز   ي نمي بشريز جز مالحظات اقتصاديچ چي، هياما در تفكّر ماد. دشو ير م يتفس
هـا   ن تبـادل يتر ستيل، ناشاين دليبه هم. ن كنديي انسان تعي داد و ستدها و رفتار اقتصاد يبرا

ن ي اگـر ارجمنـدتر  يشـود، حتّـ   يده مـ  مجاز شمريشهٴ مادين داد و ستدها در اند  يتر و زشت 
  )١٩٣ - ١٩٢، ص فلسفه حقوق بشر( . را در خطر افكندي و انساني اخالقينهادها

  قلمرو آزادي
تـر اينکـه اگرچـه بـه طـور       گاه مطلق نيست و مهـم  در نگاه آيت اهللا جوادي آملي آزادي هيچ 

ادي بـا ايـن جامعيـت     اما با رهايي متفاوت اسـت؛ زيـرا آز  ،کلي آزادي به معناي رهايي است 
آيـد و   تحديد به دست نمـي   بي هرگزاش از اين نظر آزادي به معناي گسترده. اطالق ذاتي دارد 

توانـد   از سويي، نه مقدور است و نه مطلوب؛ زيرا انسان كه خود محدود اسـت هرگـز نمـي        
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 را  به نظر ايشان، اسـالم در عـين حـال كـه حريـت     )٤٦٧، ص جامعه در قرآن( .رهاي مطلق باشد 
. دانـد  بـار مـي   گشادگي را زيـان  پذيرد و عنان كند، رهايي را نمي ارج نهاده و از آن حمايت مي   

 دين نـدارد؛ زيـرا يـك موجـود     ٴياوه بودن، بيهوده شدن و رها انگاشتن، هيچ سهمي در حوزه 
محدود، مانند انسان، نه با هر عقيده، خُلق، رفتار، گفتار و نوشتاري هماهنگ است و نـه بـا     

  )٢٦٩، ص ١٥، ج تسنيم( . شيئي همسازهر
پردازد و بر اين نظر اسـت کـه آزادي     ايشان به تبيين آزادي در اسالم مي اين نظر داشت،  با  

انـساني آزاد  . هـاي نفـساني    نه ِاعمال خواسته،به معناي اجراي احكام عقالني است «در اسالم   
آزاد كـسي اسـت   . بردگي استاست كه مطيع غرايز حيواني خود نباشد، چون آزادي در مقابل  

 اصـلي جعـل تكـاليف    ٴفلـسفه . كه پيرو حكم فطرت و عقل باشد نه تسليم نفس و شهوت   
  در)٤٧٣، ص جامعـه در قـرآن  ( ».الهي، رهايي از قيدهاي بشري است؛ نه محدوديتي بـراي آزادي    

نـي انـسان   آيد در همان حال که به لحاظ درو  به نظر مي،واقع با اين تفسير از آزادي در اسالم     
 اجتمـاعي آزادي انـسان بـسيار    ٴ در همـان حـال گـستره   ،شود از آزادي گسترده منع و نهي مي  

هايي کـه در شـرع بـراي انـسان      شود؛ زيرا با اين فرض تکاليف و محدوديت وسيع فرض مي  
 اجتمـاعي و   بيـشتر هـاي   منجر به بهبود وضعيت اجتماعي و کسب آزادي ،ترسيم شده است  

 .شود سياسي مي

 معقول نيست که آزادي را به معناي رهـايي و مطلـق مـورد تأکيـد قـرار      ،ديدگاه استاد از  
آزادي به معناي رهايي و اطالق و در هم شكستن همه حدود و مرزها، مـستلزم  «دهيم؛ زيرا   

رو در نگاه ايشان هر مكتبي كوشيده اسـت تـا حـدود      از اين)٤٧٢همان، ص  ( ».نفي آزادي است  
 ٴ درواقـع در انديـشه  .ددهـ  از آن ارائه روشنده و تصويري كرظري معين آزادي را در مباحث ن     

بندوباري و تبهكاري نيست كه تعدي به حقوق ديگران الزِم حتمـي   ايشان، آزادي به معناي بي     
گويد انسان بايد بندگي كسي را در سر داشته باشد كـه بـه او حيـات     آن است، بلكه اسالم مي   

ست و هر گونه بندگي ديگران، در جهت  ام طبع و فطرت او اين بندگي، مالي  . بخشيده است 
 ٴ کـه محـدوده  اين وجود، پرسيدني اسـت  با )٤٧٤همان، ص ( .خالف مسير فطرت انساني است  

  ند؟كتواند آزادي را محدود و گستره آن را ترسيم  آزادي چيست و چه چيزي مي
نظر است کـه آزادي اگرچـه    بر اين ،رو ايشان ميان آزادي و رهايي تفاوت قائل شده   ناز اي 

در فرهنـگ دينـي   .  با معناي رهـايي مباينـت دارد  ،در اسالم از كرامت خاص برخوردار است     
سـت؛ زيـرا آزادي بـه معنـاي     ادو مفهوم جدا و بيگانـه از هـم   » اطالق«و  » حريت«هاي   واژه
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ز مفهوم آزادي بـا وجـود دو شـرط از رهـايي متمـاي     . رهايي از قيود اخالقي و حقوقي نيست  
تـأمين و تـضمين كرامـت    . دو ؛ حفظ حقوق و محدود نكردن آزادي ديگـران  .يك: گردد مي

بـه همـين جهـت هـيچ عقـل      و  قيود در حـريم انـساني اسـت،    ٴ شكستن همه ، رهايي .انسان
 از اين رو حاكمان بـا تـصويب   .كند كه آزادي بايد مطلق و نامحدود باشد سليمي حكم نمي  

امعه را مقيد و از آن حيثيت معتدل، بـه آزادي قـانوني تعبيـر    قوانين اجتماعي، آزادي افراد ج   
اند؛ يعني بداهت عقل اذعان دارد كه آزادي در چارچوب قانون جايگـاه حقيقـي خـود را          كرده

 آزادي محمـود و ممـدوح نيـست، بلكـه همـان      ، فراتر از قانون اسـت چهكند؛ اما آن  پيدا مي 
  )٤٩١ ـ ٤٩٠همان، ص ( .رهايي مذموم است

.  اهللا جوادي آملي همچنين بر اين نظر اسـت کـه آزادي محـدود بـه عـدالت اسـت           آيت
 ،ايشان در بحثي که در عدم منافات امر به معروف و نهي از منکر با آزادي ايـراد کـرده اسـت        

که امر به معروف و نهي از منکر نـاظر بـه جريـان پيـدايش عقيـده يـا       نكته ضمن تبيين اين   
آزادي طرف مقابل محدود بـه عـدالت اسـت    « اين نظر است که زدودن اعتقاد باطل نيست، بر 

کند؛ زيرا عدل كه عبارت از وضع هر چيـز در جـاي مناسـب     و عدالت را شريعت تعيين مي   
 فقط از پروردگار هستي كه مهندس جهان، معمار انسان و طـراح پيونـد عـالم و      ،خود است 

آيد كه بـه وسـيله شـريعت آن     ، برميگانه مثلث مزبور است آدم، يعني تنظيم كننده اضالع سه 
  )١٨٢، ١٢، ج تسنيم( ».را اعالم داشته است

 منـع انتـشار عقايـد انحرافـي در جامعـه      ،محدوده ديگري که استاد بـه آن تـصريح دارد       
بـراي  ايشان ضمن دفاع از آزادي قلم و بيان و اينکه آزادي قلم و عقيده و بيان    . اسالمي است 

 حق و صدق است و نشر آن در مسير گمراهـي بـراي   ، انساني كماالت وي انسان به س   هدايت
هرگونه آزادي بـراي  « بر اين نظر است که ،ايجاد انحراف در نظام اسالمي باطل و كذب است     

نشر و پخش افكار الحادي در نظام اسالمي كه بر توحيـد و تقـوا اسـتوار اسـت، اخـتالل و           
، جامعـه در قـرآن  ( ».در آن هيچ جايگاهي نداردرو عقايد و اعمال فاسد    از اين  .آورد نظمي مي  بي

 به معناي ممنوعيت نقد و تحليل افکـار  مسئلهکند که اين   ايشان از سويي تأکيد مي   )٤٧٨ص  
 بلکه در محافل علمـي كـه صـاحب نظـران و انديـشمندان در آن حـضور          ؛توحيدي نيست 

 همچنـين  .د اسـت  بيان شبهات و طرح سـؤاالت اعتقـادي آزاد، بلكـه الزم و سـودمن       ،دارند
کند که اين به معناي محروميت حق حيات شهروندان جامعه اسالمي بـا هـر     ايشان تأکيد مي  

توانند با داشتن هر گونـه عقايـدي آزادانـه      بلکه همه افراد جامعه اسالمي مي ؛اي نيست  عقيده



 ١٣٩٠ پياپي نهم، پاييز ،اول شماره  سال چهارم،فصلنامه اسراء،

٦٨ 

 زندگي كنند و از حقوق شهروندي يكسان برخوردار باشند؛ اما ايجـاد هـر گونـه دسيـسه بـر      
  )٤٧٨همان، ص ( .ضد حقايق ديني و عقايد توحيدي ممنوع است

 آزادي بيان و قلم براي عموم ٴدر هر صورت آيت اهللا جوادي به رغم محدود ساختن گستره
  استگشايد و بر اين نظر  همزمان حوزه آن را براي دانشمندان و صاحب نظران مي،شهروندان
هـا و نقـد تفكـر دينـي      ي براي طرح ديدگاهانديشمندان نامسلمان در مجالس علم«که حتي  

زيرا ممکـن اسـت زمينـه انحرافـات     » .اند آزادند؛ اما براي بيان آن نزد افكار عمومي منع شده     
ــد آورد ــتاد  در. اجتمــاعي را پدي ــع از نظــر اس ــه  ،واق ــاعي اســت ک  اخــالل در نظــم اجتم

کان عمل آزادانه براي  در غير اين صورت ام.کند  عمومي ترسيم ميٴهايي را در حوزه محدوديت
نظران  البته ممکن است که صاحب. صاحبان تخصص وجود دارد و منعي در اين زمينه نيست     

 مسئله ،رسد سازوکار اجرايي و محدودسازي آن  اما به نظر مي،با اين تلقي ايشان موافق باشند
  .سازد که قابل تأمل و بررسي است ميهاي خاصي مواجه  را با پيچيدگي
ت اهللا جوادي آملي در جامعـه اسـالمي حـد اعتـدال بايـستي رعايـت شـود و          به نظر آي  

فضايي فارغ از افراط و تفريط بايستي پديد آيد؛ فضايي که در آن عقايد افراد تفتـيش نـشود      
در نظر ايشان، اين بدان جهـت اسـت   . گرايانه هم آزاد نباشد و انتشار عقايد نيهليستي و پوچ     

 هماننـد خـود انـسان محـدود اسـت؛ زيـرا ممكـن نيـست         ،يكه هر وصفي از اوصاف انسان 
آزادي از اوصاف انسان محدود است كـه قطعـا   . مرز باشد  ولي صفت آن بي، محدود موصوف

 که عـدالت، حقـوق بـشر، دمكراسـي و ماننـد آن       است ايشان بر اين نظر.بايد محدود باشد  
اراي حـدودي مـشخص نباشـد،    توانند محدد آزادي باشند؛ زيرا اگر تحديدكننده خود د   نمي

هـا و   از ايـن رو عـدالت هـم كـه از بهتـرين واژه     . هرگز توان تحديد چيزي ديگـر را نـدارد    
گـون معـاني و    هاي انساني است، با توجه به ايـن کـه در مكاتـب گونـه     ترين فضيلت  محبوب

 .ود مگر اينکه در شرع تعريف و تحديد ش؛تواند محدد آزادي باشد  نمي،حدود متعددي دارد 
تواند حدود آزادي را كامالً تحديد كند، شريعت الهي است كه حـق هـر     تنها عاملي كه مي   «

كند و تأديه آن را الزم و تخريب و تهديم آن را تحـريم و دفـاع از    صاحب حق را تعيين مي     
 بنابراين تنها چيزي كـه آزادي را تحديـد، بلكـه در حقيقـت تعريـف      .آن را تبيين كرده است 

  )٤٧٩همان، ص ( ».عت الهي است شري،كند مي
شود؛ زيرا وقتـي آزادي بـا ديـن     با اين وصف ديگر نيازي نيست بگوييم آزادي محدود مي 

 خود عين حد وسط و طريق درست است؛ زيرا اسالم طريق حق و ميانـه و     ،شود تعريف مي 



    ي آمليت اهللا جوادي آياسي در فلسفه سي آزادمسئله 
٦٩  

ذکر اين مطلب با توجه به اينکه در تعريف آزادي، عقل، اخالق و دين  . صراط مستقيم است  
قيـدي   تواند به ما در فهم درست آزادي کمک نمايد؛ زيرا آزادي را از رهـايي و بـي   شد نيز مي  

 .شود ده و به نوعي محدوديت آزادي هم شمرده ميكرجدا 

  گيري نتيجه
 آيـت اهللا جـوادي   ٴشناسـانه  پرسش اصلي مقاله حاضر اين بود که بـا توجـه بـه مبـاني انـسان       

 در ضـمن مباحـث پـس از بيـان     .کنـد  را براي انسان ترسيم مياي  آملي، ايشان چه نوع آزادي 
 آزادي و حـق  ٴمسئلهبه تبيين مفهومي آن و تحليل ايشان،  ٴجايگاه و اهميت آزادي در انديشه  

بـه  .  استاد اشاراتي به عمل آمـد ٴهاي مختلف آزادي در انديشه  گونهٴآنگاه به ارائه  . پرداخته شد 
يابـد،   در آثار آيت اهللا جوادي چه سمت و سو و جهتي مياين ترتيب ضمن بيان اينکه آزادي    

 ٴ آزادي در انديـشه ٴمـسئله هاي آن نيز مورد بررسي و ارزيابي قرار گرفت تا ترسيم   ابعاد و گونه  
  .ايشان به نحو جامعي صورت گيرد

در هر صورت اگر اين مفروض پذيرفته شود که آزادي بـراي آيـت اهللا جـوادي آملـي بـه       
توان نتيجه گرفت که ايشان توانـسته اسـت     مي است، مورد توجه قرار گرفته همسئلعنوان يک   

 بـه  مـسئله  ايـن  ٴدربارهرا و ديدگاه خويش بررسي كند  را ارزيابي و  مسئلهابعاد مختلف اين    
توانـد خـأل يـک     اي است که در بسياري از موارد مـي  اين تصريح به گونه  . تصريح بيان نمايد  

ويـژه    بـه ؛ادي را برطرف سازد و نگاهي جامع به آزادي ارائـه نمايـد   آزٴمسئلهنگاه تئوريک به    
اينکه اين نگاه با ادله و استدالالت فلسفي و آيات قرآني و ارزيابي سنت اسالمي همراه شـده     

  .هاي ديني نيز سخن به ميان آمده است است و از سازگاري و ناسازگاري آزادي با آموزه
 اين است که ايـشان مفهـوم آزادي را   ،ي در انديشه استادترين نکته در بحث آزاد    البته مهم 

واقع اين مفهـوم را بـا عناصـر مـايز حکمـت متعاليـه        در. داند مفهومي مقول به تشکيک مي 
از ايـن رو  . اسـت داشـته   نتـايج و پيامـدهاي خاصـي نيـز در پـي       ، و بنـابراين   ،ترسيم کرده 

 آيـت اهللا جـوادي را مـورد بررسـي و      آزادي در انديـشه مسئلهبايست با توجه به اين نکته     مي
بايست توجه کرد کـه از   ميضمن اينکه . دكرکاوش قرار داد و نتايج و پيامدهاي آن را ترسيم      

 آزادي با عناصري چون تفکر، دعوت به خير، حفظ منافع و مـصالح ديگـران و     ،منظر ايشان 
مـل زمـاني واقعيـت    رعايت نظم و قـانون عقاليـي پيونـد دارد و آزادي حقيقـي در اراده و ع       

  . که بر مبناي تعقل و تفکر باشديابد مي



 ١٣٩٠ پياپي نهم، پاييز ،اول شماره  سال چهارم،فصلنامه اسراء،

٧٠ 

  منابع
 پيونـد،  ماهنامـه  ،»گفتارهـا  و رفتارهـا  شخصيت، «،)هـ ش  ١٣٨٠(اصغر علي احمدي،. ١

  .١٦٦ شماره
  .خوارزمي :تهران آزادي، درباره مقاله چهار ،)هـ ش١٣٧٦(آيزايا برلين،. ٢
 محمـد  تـصحيح  و كوشش به الكريم، نالقرآ تفسير ،)هـ ش ١٣٦١(صدرالدين شيرازي،. ٣

  .بيدارانتشارات  :قم ،٧ ج خواجوى،
  .ءاسرا :قم دين، از بشر انتظار ،)هـ ش١٣٨٧(عبداهللا آملي، جوادي. ٤
  .سوم چاپ ،اسراء :قم مرصوص، بنيان ،)هـ ش١٣٨١(عبداهللا آملي، جوادي. ٥
  .ششم پچا ،اسراء :قم ،٤ جلد تسنيم، ،)هـ ش١٣٨٤(عبداهللا آملي، جوادي. ٦
  .پنجم چاپ ،اسراء :قم ،٥ جلد تسنيم، ،)هـ ش١٣٨٩(عبداهللا آملي، جوادي. ٧
  .دوم چاپ اسراء، :قم ،١٢ جلد تسنيم، ،)هـ ش١٣٧٨(عبداهللا آملي، جوادي. ٨
  .دوم چاپ اسراء، :قم ،١٥ جلد تسنيم، ،)هـ ش١٣٨٧(عبداهللا آملي، جوادي. ٩

  .دوم چاپ اسراء، :قم انسان، به نسانا تفسير ،)هـ ش١٣٨٥(عبداهللا آملي، جوادي. ١٠
  .اسراء :قم اسالم، در تکليف و حق ،)هـ ش١٣٨٥(عبداهللا آملي، جوادي. ١١
 انـسان  حقيقي حيات: کريم قرآن موضوعي تفسير ،)هـ ش ١٣٨٩(عبداهللا آملي، جوادي. ١٢
  .پنجم چاپ اسراء، :قم ،١٥ ج قرآن، در

 ج قـرآن،  در جامعـه : کريم قرآن وضوعيم تفسير ،)هـ ش ١٣٨٨(عبداهللا آملي، جوادي. ١٣
  .دوم چاپ اسراء، :قم ،١٧
  .اسراء :قم بشر، حقوق فلسفه ،)هـ ش١٣٧٧(عبداهللا آملي، جوادي. ١٤
  .دوم چاپ ،اسراء :قم سوم، دفتر انديشه، نسيم ،)هـ ش١٣٨٨(عبداهللا آملي، جوادي. ١٥
 انـسان،  خـدمت  در اديـان  در ،»عبوديـت  و عبـادت  «،)هـ ش  ١٣٨٤(موسى سيد صدر،. ١٦

  .صدر موسي امام تحقيقاتي ـ فرهنگي مؤسسه ترجمه و اهتمام به :تهران
 سياسـت  در ،»متعاليـه  حکمـت  در اختيـار  مفهـوم  «،)هــ ش  ١٣٨٨(شـريف  زايي،  لک. ١٧

 :قم زايي،  لک شريف اهتمام به مقاالت، مجموعه اول جلد متعاليه، حکمت منظر از متعاليه
  .اسالمي فرهنگ و علوم پژوهشگاه

 متفکـران  انديـشه  در آزادي مـسأله  فهم شناسي روش «،)هـ ش ١٣٨٦(شريف زايي،  لک. ١٨
 .تهران اسالمي، مطالعات شناسي روش در ،»مسلمان


