ﺟﺎﻧﺐ ﻫﻨﺠﺎﺭﯼ ﺗﻠﻘﯽ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﺯ ﺁﺯﺍﺩﯼ
ﭘﺪﯾﺪﺁﻭﺭﺩﻩ )ﻫﺎ(  :ﻭﺍﻋﻈﯽ ،ﺍﺣﻤﺪ
ﻋﻠﻮﻡ ﺳﯿﺎﺳﯽ  ::ﻋﻠﻮﻡ ﺳﯿﺎﺳﯽ  -ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺑﺎﻗﺮﺍﻟﻌﻠﻮﻡ )ﻉ(  ::ﺑﻬﺎﺭ  ،1391ﺳﺎﻝ ﭘﺎﻧﺰﺩﻫﻢ -ﺷﻤﺎﺭﻩ ) 57ﻋﻠﻤﯽ-ﭘﮋﻭﻫﺸﯽ(ISC/
ﺍﺯ  7ﺗﺎ 30
ﺁﺩﺭﺱ ﺛﺎﺑﺖ https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1005128 :
ﺩﺍﻧﻠﻮﺩ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ  :ﺳﯿﺪ ﺳﺠﺎﺩ ﺍﻝ ﺳﯿﺪ ﻏﻔﻮﺭ
ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺩﺍﻧﻠﻮﺩ 21/04/1397 :

ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺕ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﯼ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﺳﻼﻣﯽ )ﻧﻮﺭ( ﺟﻬﺖ ﺍﺭﺍﺋﮥ ﻣﺠﻼﺕ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﭘﺎﯾﮕﺎﻩ،ﻣﺠﻮﺯ ﻻﺯﻡ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﻣﺠﻼﺕ ،ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ،ﺑﺮ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺎﺱ
ﻫﻤﻪ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﺎﺩﯼ ﺑﺮﺁﻣﺪﻩ ﺍﺯ ﻭﺭﻭﺩ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﻘﺎﻻﺕ ،ﻣﺠﻼﺕ ﻭ ﺗﺄﻟﯿﻔﺎﺕ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﭘﺎﯾﮕﺎﻩ ،ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ "ﻣﺮﮐﺰ ﻧﻮﺭ" ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺍﯾﻦ ،ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻧﺸﺮ ﻭ ﻋﺮﺿﻪ
ﻣﻘﺎﻻﺕ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﻧﻮﺷﺘﺎﺭ ﻭ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﮐﺎﻏﺬﯼ ﻭ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺁﻥ ،ﯾﺎ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺩﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﻭ ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﭘﺎﯾﮕﺎﻩ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﯿﺎﺯﻣﻨﺪ ﮐﺴﺐ ﻣﺠﻮﺯ ﻻﺯﻡ ،ﺍﺯ
ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﻣﺠﻼﺕ ﻭ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺕ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﯼ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﺳﻼﻣﯽ )ﻧﻮﺭ( ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺗﺨﻠﻒ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻣﻮﺟﺐ ﭘﯿﮕﺮﺩ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺍﺳﺖ .ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﮐﺴﺐ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ
ﺻﻔﺤﻪ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﭘﺎﯾﮕﺎﻩ ﻣﺠﻼﺕ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻧﻮﺭ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎﺋﯿﺪ.

ﭘﺎﯾﮕﺎﻩ ﻣﺠﻼﺕ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻧﻮﺭ

www.noormags.ir

جانب هنجاری تلقی اسالمی از آزادی

تاريخ دريافت14/3/41 :

تاريخ تأييد14/3/82 :

دکتر احمد

واعظی

واقعیت ( ،)Factبلکه به مثابه «ارزش» مطالعه میكند و الزامات و تاصیههای برخاسته از
این ارزش را در نحاة شکلدهی و ساما دهی شبکه روابط و مناسبات حواك بور جامعوه
بررسی مینماید.
مقاله حاضر نشا میدهد كه اوّالً ،تلقی اسالمی از آزادی دارای چه مبانی و مؤلفههایی
است و با دیگر تلقیهای كال ماجواد از آزادی چوه نسوبتی برقورار مویكنود و اانیواً
اقتضائات و الزامات كال و اصلی برخاسته از این تلقی در ساما دهی «جامعوه اسوالمی»

جانب هنجاری تلقی اسالمی از آزادی

جانب هنجاری بحث دربارة آزادی ،آزادی را نه از منظر هستی شناختی و نه به عنواا

چیست
نایسنده بر آ است كه نگاه خاص اسالم به انسا  ،و تصوایری كوه از ارتبوای میوا
انسا و خدا ،و نیز غایات ،فضایل و خیرات انسانی ارائه میدهد ،ماجوب مویگوردد كوه
آزادی در مراتبی به عناا «حق» نشئت گرفته از اختیار و انتخابگری انسا مطرح شواد و
در مراتبی به مثابه «ارزش فی نفسه» كه مستلزم «خادشکافایی معنای» انسا و به فعلیوت
رسید اهداف و غایات «من فطری» آدمی است ،به رسومیت شوناخته شواد .در صوارت
پذیرش آزادی به عناا حق و ارزش فی نفسه« ،دولت اسالمی» كه مقدمه تکاین «جامعوه
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اسالمی» است ،مکلّف به نهادسازیها و فرهنگسازیهای الزم برای صیانت و بسط تلقوی
اسالمی از آزادی میشاد.

واژههاي كليدي :آزادی منفی ،آزادی مثبت حددالیی ،آزادی مثبدت حددایث ی ،مد
طبعی ،م فط ی ،جانب هنجاری آزادی ،دولت اسالمی ،جامعه اسالمی.
مقدمه
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بحث دربارة آزادی دستیم در سه محور اصیی ممك است :در محور نخسدت ،آزادی
از منظ هستیشناختی مطالعه میشود .پ سش اصیی در اي منظ آن است یه آيدا بد ای
انسان حقيقاً چيزی به نام آزادی و اختيار وجدود دارد همدم مددافعان جب ی ايدی ،از جبد
زيست شناختی و ژنتيكی ی فته تا جب اجتماعی و محيطی و تا جب فیسفی و جبد الیدی
(یه وجود عیم پيشي الیی به افعال انسان را مانع پذي ش اختيار و آزادی آدمی میداندد،،
همگی وجود چيزی به نام آزادی و اختيار در انسان را انكار میینند ،پس در اينجدا اصد
هست و وجود آزادی مح بحث ل ار مییي د.
در محور دوم ،آزادی ف دی به عنوان «والعيدت» ( ،factمطالعده مدیشدود .افد اد در
جوامع مختیف و در ساحتهای متفاوتِ حيات ف دی و اجتماعی ،بده درجدات متفداوتی از
آزادی عم و لدرت انتخاب و اختيدار ب خوردارندد .ه یونده مطالعده و تحقيدا ميددانی و
تج بی دربارة ميزان ،چگونگی و ساحتهای وجدود و هیدور آزادیهدای فد دی در يد
جامعه ،آزادی را به مثابه «والعيت» ب رسی ی ده است .اي زاويه از بحث حتی مدیتواندد
رنگ تاريخی و باستانشناسانه به خود بگي د ،مثالً وضعيت آزادی در مقطعی از تاريخ ي
میت و جامعه ارزيابی شود.
منظ سوم بحث دربارة آزادی ،آن را نه به عنوان والعيت ،بیكه به مثابده «ارزش» یده
بايد در سطح اجتماع مورد صيانت و حمايت ل ار یي د ،تیقی مییند .اي زاويده یده از آن
به جانب «هنجاری» بحث از آزادی ياد میینم ،محور مقالم حاض را تشدكي مدیدهدد.
جانب هنجاری آزادی متقوّم به دو ام است .نخست آنكه پذي فته شود یه آزادی يكدی از
ارزشهای بنيادي جامعه است و دوّم آنكه ايد ارزش توصديههدا و الزامداتی را در نحدوة
تكوي مناسبات اجتماعی در پی خواهد داشت .در اي مقاله نشدان داده خواهدد شدد یده
پذي ش آزادی به مثابه ارزش چه توصيهها و الزاماتی در پی خواهد داشت و چه نقشدی در
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سامان حيات جمعی و تكوي جامعه اسالمی ايفا خواهد ی د .واضح است یده تیقدیهدای
مختیف از آزادی میتواند آثار و پیآمدهای متفاوتی در ع صه سامان حيات اجتماعی ب جا
بگذارد .و از آنجا یه اي مقاله ب تیقی اسالمی از آزادی متم یز ی ديده ،الزم اسدت یده
ضم طبقهبندی تیقیهای میم و اساسی از آزادی معيّ شود یه مبانی و عناص دخي در
تیقی اسالمی از آزادی یدام است و نيز اي تصور از آزادی جزء یدام دسته از تیقدیهدای
موجود ل ار مییي د
در پايان مقاله به اي نكته نيز خواهيم پ داخت یه التضدااات و لدوازم پدذي ش تیقدی
اسالمی از آزادی ،به مثابه يكی از فضاي و ارزشهای جامعه اسالمی چده خواهدد بدود و
اي تیقی از آزادی چه بازتابی در نحوة سامان حيات جمعی مسیمانان در پی خواهد داشت.
جانب هنجاری آزادی و سامان حیات اجتماعی
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پینم اجتماع ع صه یست دهای از انواع و السام دغدغههاست یه بعضی به یاری دهای
نیاد حكومت م بوط میشود و ب خی نتيجه تعامالت و مناسبات حایم ميان آحاد جامعه در
ع صههای مختیف حيات جمعی است.
سياستیذاری و ب نامهريزی ،وضع لواني و مق رات ،سيستم لضايی و یيف ی و مانند
آن ،از دغدغههای انحصاری نیاد دولت و حكومت است و روابط التصادی ،ف هنگ و هن ،
آموزش و پ ورش ،ارتباطدات و اطدالعرسدانی ،پدهوهش و توليدد عیدم و فكد  ،تحدزب و
سياستورزی از زم ه دغدغهها و ع صههايی است یه هم نیاد دولت و هم فعاليدتهدای
ف دی و مدنی در آن به ايفای نقش پ داختهاند.
بحث در جانب هنجاری آزادی ،در والع ،پ سش از چگونگی حضور مؤث «آزادی» بده
عنوان ارزش ،آرمان و هدف اجتماعی در شك دهی به اي دغدغههدای اجتمداعی اسدت.
پذي ش آزادی به مثابه ارزش و فضيیت اجتماعی طبعاً توصيهها و الزاماتی در نحوة سامان
اي مناسبات و ساختارهای اجتمداعی در پدی خواهدد داشدت ،همدان طدور یده پدذي ش
«عدالت» به عنوان ارزش و فضيیت اجتماعی ،توصيهها و الزاماتی را متوجده یاری دهدا و
خدمات دولت و نیادهای مختیف حایميت مییند و ب ای آن ،حضوری مدؤث در ع صده-
های مختیفی از روابط اجتماعی تصوّر میشود ،آزادی نيز به مثابه ارزش و غايت اجتماعی
میتواند در شك دهی دغدغههای اجتماعی سیيم باشد و به وجیی در ع صههای مختیف
روابط اجتماعی مورد تشويا و صيانت ل ار یي د ،به یونهای یه از مبانی و محورهای اثد
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بخش در صورتبندی مناسبات اجتماعی به شمار آيد و ارزشی تیقی شدود یده هنجارهدا،
توصيهها و الزاماتی در ع صه حيات جمعی توليد مینمايد.
به نظ میرسد یه ميزان و نحوة حضور «آزادی» در ع صههای مختیف حيات جمعی
در ی و دو ام میم است :نخست آنكه از آزادی چه تع يف و ب داشتی در نظ داشته باشيم؛
دوم آنكه در مجموعه و شبكه فضاي و خي ات اجتماعی ،چه جايگاه و منزلتی ب ای آزادی
لاا شويم؛ آيا آن را ب ت ي و بنيادیتد ي فضديیت و ارزش اجتمداعی بددانيم يدا آن را
ارزشی در ع ض ساي ي دانسته و حتدی ب خدی ارزشهدا را ب تد و بداالت از آن بددانيم.
تصورات مختیف از آزادی در فیسفهها و مكاتب مختیف بازتاب مستقيمی در تمايز و تفاوت
یاری د جانب هنجاری آزادی خواهد داشت .پديش از ت سديم محتدوای تیقدی اسدالمی از
آزادی یه محور بحث در اي مقاله میباشد ،الزم است به طدور اجمدالی بد اصدییتد ي
تع يفها و تیقیها از آزادی م ور ینيم.
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سه تلقی کالن از آزادی

ديدیاهها و تصورات مختیفی از آزادی وجود دارد یه آنها را میتوان در سده تصدور و
تیقی عمده دستهبندی ی د.
الف) آزادی منفی ()Negative freedom
i

ج يان اصیی ليب اليسدم ،از ليبد الهدای یالسدي ی فتده تدا اختياری ايدان معاصد
( ،(Hayek, 1960:19) ،Libertariansهمگی بده ايد تیقدی از آزادی وفادارندد یده
آزادی ف دی ب ت ي ارزش اجتماعی است و معنای آن عبارت است از :فقدان اجبار و عدم
مانعت اشی فيزيكی و لانونی در راه انتخابهای ف دی .در والدع ،در آزادی منفدی فد د در
صورتی حقيقاً آزاد است یه بدون مداخیه بي ونی (اشخاص يا دولتها ،بتواند ب ای تحقدا
تصميمها و انتخابهای خود ح یت یند .س «منفدی» خوانددن ايد تصدور از آزادی آن
 .iبرای نمونه فردریک هایک ) (Hayekمینویسد:
«تصور ما از آزادی صرفاً منفی ) (Nagativreاست .این منفی بودن حقیقت دارد به همان معنا که
«صلح» نیز مفهومی عدمی و منفی است یا امنیت ) (Securityیا «آرامش» ) (Quietیا فقدان هر ماان

41

خاص و یا «شرّ» ) (Evilامری منفی و عدمی است .آزادی به ایان دسا ه از مفااهع تعلّار دارد :آزادی
براساس فقدان مان یا اجبار خاص توسط دیگران توصیف میشود».
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است یه مدافعان آن ،آزادی را نه ب اساس مفاهيم مثبت و ايجابی ،بیكه ب اساس مفداهيم
سیبی ،نظي «فقدان اجبار»« ،عدم مداخیه بي وندی» و «عددم مواندع فيزيكدی و لدانونی»
تع يف میینند .(Berlin, 1969:122) iبه همي دليد اسدت یده آيزايدا بد لي آن را
«آزادی از» ( ،freedom fromيعنی رهايی از موانع و اجبار و مداخیه بي ونی مینامد.
اي تیقی از آزادی نقش عظيمی در شك دهی مناسبات سياسی ،التصادی و ف هنگدی
جوامع ليب ال دموی ات غ بی ايفا ی ده است ،زي ا از نظ ليب الها ،آزادی «ارزش نیدايی»
( ،Ultimate valueو بنيادیت ي ارزش اجتمداعی اسدت یده بده بیاندم هدي ارزش
ديگ ی نمیتوان آن را محدود ی د ،مگ در صورتی یده آزادی فد دی بدا آزادی ديگد ان
تزاحم پيدا یند یه در اينجا میتوان آن را محدود ساخت.
واضح است یه در پس اعتنا و اهتمام به آزادی منفی ،خود شكوفايی فد دی ( Self -
 ،realizationنیفته است .اما تصور خام مدافعان آزادی منفی از خود شكوفايی ف دی آن
را در حدّ فقدان موانع بي ونی خالصه مییند و وجود عناص درونی و ديگ موانع احتمدالی
خدددود شدددكوفايی را یددده از جدددنس اجبدددار و مداخیددده بي وندددی نيسدددت ،ناديدددده
می یي د .چارلز تيیور معتقد است یه اي تیقی خام از آزادی ص فاً محصول تأمالت فد دی
چند متفك اوليه ليب ال نيست ،بیكه عوام و عی مستقیی ،نظيد غیبدم روم مدادهی ايدی
(مات ياليسم ،،ضدّيت با متافيزي و سیطم تج بهی ايی و عیوم تج بی ،در بسط و یست ش
اي تیقی از آزادی سیيم بوده است ).(Taylor, 1998: 420
نكته بسيار میم و اساسی در بحث ما (جانب هنجاری آزادی ،اي اسدت یده مددافعان
ايد آزادی منفددی بد ای ايد آزادی در زندددیی اجتمدداعی بشد نقددش «ارزش ابددزاری»
( ،Instrumental valueلاا اند ،نه اينكه آنرا ارزشی فی نفسه و عينی تیقی ینندد.
در توضيح مطیب بايد یفت یه يكی از پ سشهای میم درباره آزادی اي است یه اساسداً
چ ا «آزادی» ي ارزش است يعنی حقيقتاً چه چيدزی «آزادی» را ارزشدمند مدییندد و
آزادی چه یمال و فايدهای را متوجه حيات بش ی مینمايد
بسياری از ليب الها در پاسخ به اي پ سش به هي وجه ب اينكده آزادی ارزش ااتدی

 .iبه این معنا که اگر مداخله و ممانعت بیرونی در کار نباشد ،فرد قادر به انجام آن کار خواهد بود.
پس اجبار و مداخله بیرونی مان فعلی بر سر راه تحقر آزادی فردی است .و به هار درجاهای کاه ایان
ممانعت بیرونی اتفاق بیف د به همان درجه از آزادی فرد کاس ه شده است.
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دارد يا به تحقا یماالت و ارزشهای اخاللی و انسانی خاصی منج میشود ،اص ار نمی-
ورزند ،بیكه تنیا از اي جنبه ب ارزشمند بدودن آن اسدتدالل مدیینندد یده آزادی منفدی
ف صتی ب ای ه ف د ف اهم میآورد یه تیقی خود از زندیی خوب و خودشكوفايی ف دی را
آنیونه یه خود تصور مییند ،دنبال نمايد ،يعنی آزادی منفی صد فاً يد وسديیه و ابدزار
است یه دست ف د را ب ای انجام دادن آنچه میخواهد ،باز مییذارد ،نه آنكه آزادی خدود
مستبط ارزشی و یمالی باشد يا مقدمدم یمدال و ارزشدی اخاللدی يدا ااتدی لد ار یيد د
).(Plant, 1992: 245-246
ب) آزادی مثبت حداقلی
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i

ب خی منتقدان آزادی منفی ب اي نكته میم تفط يافتند یه خودشكوفايی ف دی بده
رفع موانع نياز دارد ،امّا موانع پيش روی آدمی در راه وصول به تمنيّات ،غايدات و خيد ات
خويش تنیا در «موانع بي ونی» خالصه نمیشود ،بیكه یاه «موانع دروندی» نظيد جید ،
ت س درونی ،سوء آیاهی و یاه موانعی از غي جنس إجبار و مداخیه اشدخاص و ید وههدا،
مانند فق و بيكاری ،مانع تحقا خودشكوفايی و ارضاء خواسدتههدا و اهدداف مدیی دندد.
بناب اي انسان زمانی حقيقتاً آزاد است یه نه تنیا موانع بي ونی سدّ راه خودشكوفايی ف دی
نشوند و موجبات عدم تحقا آرمانها ،غايات و اهداف ف دی وی را ف اهم نياورندد ،بیكده
موانعی یه از غي جنس اجبارند ،نظي جی  ،فق و سوء آیاهی نيز ب ط ف شده باشدند .از
اي رو آزادی را نمیتوان ص فاً با مضمونی منفی از لبي «فقدان اجبار» تع يف ی د ،بیكه
آزاد بودن ب اساس مضمونی مثبت ( ،positiveیه عبدارت از فد اهم بدودن امكاندات و
ش ايط وصول به هدف و غايت است ،مستیزم نفی موانع دروندی و بي وندی ،اعدم از اجبدار
فيزيكی و لانونی و نيز موانعی یه از غي جنس اجبارند ،میباشد ،بده همدي سدبب آيزايدا
ب لي از آن به «آزادی ب ای» ( ،Freedom toتعبي مییند یه حایی از فد اهم بدودن
امكانات و ش ايط ب ای وصول به غايت و هدفی خاص باشد.
آزادی مثبت ،آزادی را ب اساس امكان «خودشكوفايی» و «خودتحقا بخشی» تصدوي
مییند و در ه جامعهای یه زمينه هدا و مقددمات بد ای اينكده آحداد جامعده بتوانندد بده
خودشكوفايی ف دی ب سند ،ف اهم باشد ،آن جامعه و اف اد آن از آزادی ب خدوردار خواهندد
بود.
i. Minimalist concept of positive freedom.
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ج) آزادی مثبت حداکثری

جانب هنجاری تلقی اسالمی از آزادی

در اينجا پ سش میم و اساسی آن است یه آيا تع يدف معيّندی از «خودشدكوفايی» و
«خودتحقا بخشی» وجود دارد آيا غايات ،اهداف و خي ات معديّ و خاصدی درون مايدم
خودشكوفايی آدمی را رلم میزند ،بهیونهای یه تحقا و عينيّت بخشديدن بده غيد ايد
غايات و خي ات «خودشكوفايی» و «خودتحقا بخشی» محسوب نشود
آزادی مثبت حدالیی ب اساس اي ديدیاه شك ی فته است یه ب ای انسدان و زنددیی
مطیوب انسانی و خودشكوفايی ف دی او هدي غايدت ،ارزش و خيد ات معدي و از پديش
مشخص شدهای وجود ندارد ،بیكه ه یس میتواند با انتخاب ف دی خود ،غايات ،ارزشها
و خي ات زندیی خويش را مشخص یند و در جیت تحقا و عينيّت بخشيدن بده آنیدا در
زندیی خود ح یت و تالش یند .بناب اي  ،ف د زمانی آزاد است یه موانعی درونی و بي ونی
ب ای وصول وی به خي ات ،اهداف و غاياتی یه خود تشخيص داده و معيّ ید ده اسدت،
وجود نداشته باشد.
تیقی حدّالیی از آزادی مثبت هي توصيه و تجدويز خاصدی دربدارة خيد ات ،غايدات و
ارزشهای انسانی ندارد ،بیكه ب لزوم ف اهم بودن ف صدتهدا ،امكاندات و شد ايط بد ای
عينيّت بخشيدن و تحقا اهداف ،غايات و خي ات ف دی تأیيد مییندد؛ بده تعبيد ديگد ،
تأیيد تیقی حدّالیی از آزادی مثبت ب «اسباب» است نده بد «اهدداف» و از ايد رو امد
تشخيص غايات ،اهداف و خيد ات را بده خدود افد اد وا مدینیدد )،(Plant, 1992:250
همچنان یه اي تیقی ب انسانشناسی فیسفی و جامع خاصی اص ار نمیورزد تا در نتيجدم
آن به تعيي نظام ارزشی معي  ،و خي ات و غايات خاصی ب ای انسان مجبور ی دد.
i

اي تیقی از آزادی نيز مانند تیقی مثبت حدالیی ،تحیي مدافعان آزادی منفی را نالص
و نایافی میداند و ب نقش عوام ديگ (غي از اجبار فيزيكی و حقولی بي ونی ،بد آزادی
اص ار میورزد .ب اساس اي ديدیاه ،آزادی حقيقی هنگامی تحقا میيابد یه ییيه مواندع
بي ونی و درونی خودشكوفايی ف دی ب طد ف شدده باشدد .نقطده اصدیی افتد ا «تیقدی
حدایث ی از آزادی مثبت» از «آزادی مثبت حدالیی» آن است یه در ايد تصدور از آزادی
انسان دارای غايات و خي ات معيّنی است یه بدون وصول به آنیا شكوفايی و یمال آدمی
محقا نمیشود .بناب اي تصور خاصی از اينكه خودشدكوفايی والعداً چيسدت ،وجدود دارد،
i. Maximalist concept of positive freedom.
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همچنانیه انسان دارای خي ات ،غايات و ارزشهای معيّنی است یه وصول به آنیا تحقا
بخش زندیی مطیوب انسانی است.
تیقی حدایث ی از آزادی مثبت معموالً از دو ناحيه مورد اعت اض ليب الهدا و مددافعان
آزادی منفی ل ار ی فته است .از ديدیاه آنان ايد تیقدی از آزادی ،هدم «تندال نمدون»
( ،Paradoxicalو هم «خط ناک» است :از اي جنبه تنال نمدون اسدت یده بد ای
صيانت از آزادی (تمیيد ش ايط خودشكوفايی ف دی ،إعمال فشار و اجبار را موجّه مییند،
حال آنكه آزادی با إعمال اجبار و فشار ناسازیار است؛ و از اي جنبه خط ناک است یه به
ی وهی از اف اد یه تصور میینند خي والعی و غايات حقيقی حيات آدمی را مدیشناسدند،
اجازه میدهد یه ارزشها و تصورات خويش از زندیی خوب را به اسم آزادی بد ديگد ان
تحمي ینند ).(Plant, 1992: 249
نگارنده ب آن است یه تیقدی اسدالمی از آزادی بدا آزادی مثبدت حددایث ی ل ابدت و
همسازی دارد و دو اشكال فو با تق ي ی یه دربارة آزادی از منظ اسدالم ارااده خدواهيم
ی د ،وارد نمیباشد .ش م اي مسئیه پس از تبيي تصوي اسالمی از آزادی و ضم بحدث
از التضااات اي تیقی از آزادی خواهد آمد و نشان خواهيم داد یه تیقی اسدالمی از آزادی
به معنای يكسان سازی اجباری نوع زيست و رفتار شی وندان نيست و تأثي و حضور خود
را در لالب تمیيد مقدمات و ش ايط ب ای تحقا آزادیهای ف دی و معندوی و نیادسدازی
الزم جیت تحقا عينی اي آزادیها متبیور میشود.
آزادی از منظر اسالمی

پيش از ارااه ه یونه تحیي و تبيي مفیومی دربارة آزادی از ديدیاه اسالمی تذی اي
نكته الزم است یه ب خدالف بسدياری از ف وعدات فقیدی ،آزادی از آن دسدته مسداا و
موضوعاتی نيست یه با م اجعه مستقيم به چند آيه و روايت بتدوان ديددیاه اسدالم در آن
باره را ايضام ی د .به لحاظ روششناسی ،بحث از آزادی از منظ اسدالم بايدد بدا م اجعدم
مستقيم به منابع نقیی اسالم (آيات و روايات ،از ي سو ،و بید هیيد ی از مبدانی هسدتی
شناختی ،انسان شناختی و ارزش شناختی اسالمی ،از سوی ديگ انجام شود.
به سخ ديگ  ،مفیوم آزادی ،حدود و ثغور ،و جايگاه آن در نظام ارزشی اسالم و هد
آنچه تیقی جامع از آزادی از منظ اسالمی به شمار میآيد ،به ص ف م اجعه مسدتقيم بده
«نطا» ادلم معتب نقیی موجود م بوط به آزادی و مدالي زبانی اي ادله ف اچنگ نمیآيد،

www.noormags.ir

 .iدر قرآن کریع از وصول به مقام عبودیّت الهی به عنوان فلسفه خلقت انسان یاد شده است:

جانب هنجاری تلقی اسالمی از آزادی

بیكه افزون ب آن الزم است یه التضااات و لوازم ب خی مبانی فیسفی و ارزشی م بوط بده
انسان ،رابطه انسان و خدا و نيز فضاي و خي ات زندیی جمعی مورد مدالده لد ار ی فتده،
انعكاس و بازتاب آنیا در مقولم آزادی یاويده شود .تنیا در ايد صدورت اسدت یده تیقدی
ف اهم آمده دربارة آزادی ،هم محصول م اجعه به ادله نقیی و هم سازیار بدا ديگد مبدانی
پذي فته شدة اسالمی در ع صههای م بوطه خواهد بود.
طبيعی است یه در فضای محدود ي مقاله مجال یافی ب ای ورود تفصديیی در ايد
بحث ف اهم نيست و تنیا میتوان به ب خی از اي منابع و مبانی اث یذار در تكدوي تیقدی
اسالمی از آزادی اشاره ی د .اشاره به تعدادی از اي مبانی وجده تمدايز تیقدی اسدالمی از
آزادی را از ديگ نگاهها آشكار خواهد ی د.
 .4به نظ میرسد یه در فضای تفك اسالمی یه توحيد بده جميدع السدام آن سدنگ
زي ي و ری اساسی همه آموزهها و تصدورات اصدي و اساسدی اسدالمی اسدت ،ت سديم
درست رابطم انسان و خدا نقش میمی در تصوي مقوله آزادی انسان از منظ اسالمی دارد.
یامالً ب خالف نگ شهای مدرن بده آزادی ،بده ويدهه در جوامدع ليبد ال دمدوی ات یده
ب اساس استقالل ،خودمختداری و «خدود آييندی» ( ،Self - autonomyبشد شدك
ی فته است ،در جیانبينی و انسان شناسی اسدالمی ،رابطدم انسدان و خداوندد بد محدور
i
«عبوديت» تع يف میشود.
انسان همان طور یه به لحاظ وجودی و هستیشناختی مانند ديگد موجدودات عدالم،

«و ما خلقت الجنّ و االنس االّ لیعبدون» (زاریات)65 :
همانطور که فلسفه اصلی بعثت انبیاء دعوت مردم به عبودیّت الهی است:
«و ما أرسلنا من قبلک من رسول االّ نوحی الیه أنه ال اله انا فاعبدون» (انبیاء)56 :
«و لقد بعثنا فی کل امة ان اعبدواهلل» (نحل)65 :
در آیات م عدد قرآنی زمانی که از مبعوث شدن پیامبری برای امت و قومی یاد میکند بیدرنا

از

دعوت آنان به عبودیت الهی سخن به میان میآورد:
«و الی عاد أخاهع هوداً یا قوم اعبدواهلل» (االعراف)65 :؛
«و الی مدین أخاهع شعیباً قال یا قوم اعبدواهلل» (االعراف)48 :؛
«و لقد أرسلنا نوحاً الی قومه فقال یا قوم اعبدواهلل» (المؤمنون)56 :
«و لقد أرسلنا الی ثمود أخاهع صالحاً ان اعبدواهلل» (النحل)86 :
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استقالل ندارد و به یمال مطیا و ليّوم عالم وابسته و نيازمند است ،در چگونده زيسدت و
تنظيم انواع ارتباطات خويش ،به خود وانیاده ،مستق و خودمختار نيست .عبوديّت ،يعندی
همنوايی با نظام تش يع الیی و ح یت اختياری و آیاهانه انسان در مسي یمال معندوی و
اخاللی یه خطوط اصیی آن را وحی ،عق و فط ت انسانی تشخيص میدهد.
 .8در تفك اسالمی ،انسان عیت غايی خیقت آسمان و زمدي مع فدی شدده و خددای
تعالی آنچه در آسمانها و زمي است ،در خدمت آدمی و مسخ وی ل ار داده است« :هدو
الذی خیا لكم ما فی االرض جميعاً»؛ «او یسی است یه همم آنچه در زمي است ،ب ای
شما خیا ی د» (بق ه،81 :؛ «ألم ت وا أن اهلل سخ لكم ما فی السموات و ما فدی االرض و
أسبغ عیيكم نعمه هاه ةً و باطنمً»؛ «آيا ندانستهايد یه خدا آنچه را یه در آسمانها و آنچه
را یه در زمي است ،مسخ شما ساخته و نعمتهای هاه و باط خود را بد شدما تمدام
ی ده است»( .لقمان،81 :
در ل آن ی يم ،انسان موجودی است یه مورد تك يم عام الیی ل ار ی فته و در مقامی
ب ت از بسياری از موجودات الیی مع فی ی ديده است« :و لقد ی منا بنی آدم و حمینا هدم
فی الب و البح و رزلناهم م الطيّبات و فضیناهم عیی یثي ممّ خیقندا تفضديالً»؛ «بده
راستی ما ف زندان آدم را ی امی داشتيم و آنان را در خشكی و دريا ب نشانديم و از چيزهای
پایيزه به ايشان روزی داديم و آنیا را ب بسياری از آف يدههای خود ب ت ی آشكار داديدم»
(اس اء.،71 :
 .3انسان به مثابه موجودی انتخابگ و صاحب اراده در مقاب خداوند پاسخیو و مسئول
است .او بايد به سبب بی همندی از تك يم الیی ،ب خورداری از نعمتهای بیی ان ،صاحب
اراده بودن ،توانايی تسخي و به خدمت ی فت اعضا و لدوای خدويش و نيدز موجدودات و
مخیولات زمينی ،بار مسئوليت اعمال و انتخابهای خود را ب دوش یشد.
«فو ربّ لنسئینیم أجمعي عمّا یانوا يعمیون»؛ «پس سویند بده پ وردیدارت یده از
همه آنان از آنچه انجام میدادند ،خواهيم پ سيد» (حج  18 :و ،13
«فینسئی الذي ارس اليیم و لنسئی الم سیي »؛ «پس لطعاً از یسانی یه پيدامب ان
به سوی آنان ف ستاده شدهاند خدواهيم پ سديد و لطعداً از خدود ف سدتادیان نيدز خدواهيم
پ سيد» (اع اف.،1 :
«ثمّ لتسئی يومئذ ع النعيم»؛ «پس در همان روز است یه از نعمتها بداز خواسدت
خواهيد شد» (التكاث .،2 :
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 .iآیات و روایات اسالمی گویای این امر است که انسان دارای نوع خلقت ویژهای است که از آن
به «فطرت» یاد میشود و پارهای شناختها ،گرایشهای مثبت معنوی و اخالقی باه طاور تاتای و یار
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«ولفواهم أنیم مسئولون»؛ « آنان را متولدف ینيدد یده ايشدان بداز خواسدت ی دندی
هستند» (صافات.،81 :
 .1از آيات و روايات اسالمی چني استفاده میشود یه انسان دارای دو ساحت و منزلت
متمايز است یه از آن به «فط ت» و «طبع» ياد میشدود .اات و س شدت انسدان یدانون
ی ايشها و انگيزههای متنوع و یاه متضاد مادّی و معنوی است .همانیونده یده فطد ت
i
الیی و اخاللی بش ام ی ااتی و غي ایتسابی است،
غ ايز و اميال طبيعی ،نظي شیوت و غضب نيز اموری ااتی و غي ایتسدابی هسدتند و
اي دو ساحت وجودی ،مشمول داوری ارزشی متفاوتی میشدوند .فطد ت موضدوع داوری
ارزشی مثبت است و ني س شتی و وجوه یمالی و خي طیبانم بش منسوب به جنبم فط ی
آدمی است و طبع و طبيعت بش ی یه خاستگاه أميال ،شیوات و غ ايز طبيعی وی اسدت،
معموالً محور داوریهای منفی ارزشی است ،زيد ا فدزونخدواهی ،سدیطهطیبدی ،طغيدان،
بدخواهی و ش ارتهای بش از اي جنبم آدمی س چشمه مییي د.
در انسانشناسی اسالمی نيكی و بدی آدمی در ی و آن است یه در لیم و وجودی بش
یدامي از اي دو جنبه سيط ه يابد و یدامي مغفول و مستور شود .بناب اي آدمی مدی-
تواند «انسان فط ی» يا «انسان طبعی» باشد .انسان طبعی یسی است یه أميال حيوانی و
طبع فزون طیب در وجود او حایميت و سیطه يافته است .او مادام یه در بند طبع ،و تدابع

اک سابی در این جنبة آدمی به ودیعت نهاده شده است که برخی از این آیات و روایاات باه قارار تیال
است:
«و نفس و ما سوّیها فألهمها فجورها و تقویها»؛ «سوگند به نفس و آن کس که آن را درست کارد و
سپس پلیدکاری و پرهیزگاریش را به آن نفس الهام کرد» (شمس 7 :و )4؛ «حبّب إلیکع االیمان و زیّناه
فی قلوبکع و کرّه الیکع الکفر و الفسوق و العصیان»؛ «خدا ایمان را برای شما دوست داش نی گردانید و
آن را در دلهای شما بیاراست و کفر و پلیدی و سرکشی را در نظرتان ناخوشاایند سااخت» (حجارات:
)7؛ «فاقع وجهک للدّین حنیفاً فطرة اهلل ال ی فطر الناس علیها ال تبدیل لخلر اهلل» (روم)63 :
در ورایات ما توحید امری فطری قلمداد شده است .علی
«کلمة االخالص فانّها الفطرة» و امام صادق

در خطبه  113نهجالبال ه میفرمایاد:

در جواب «زراره» که از مفاد آیة  63سورة روم پرساش

کرده بود میفرماید« :فطرهع جمیعاً علی ال وحید».
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شیوات و غضب میباشد و فط ت الیی و اخاللی خويش را مستور ید ده اسدت ،جدز بده
i
س یشی به خدمت ی فت ديگ ان نمیانديشد.
انسان فط ی یسی است یه ب ای رشد و بالندیی جنبههای فط ی خويش یوشديده و
اميال ،شیوات و غ ايز طبيعی خويش را تحت سيط ة عق و فط ت شدكوفای خدود لد ار
داده است .ل آن ش يف تأیيد مییند یه رستگاری آدمی در ی و شكوفاسازی فط ت حا-
شناس و اخاللی او میباشد و شقاوت آدمی وابسته به مغفول نیادن فط ت و سيط ه «م
طبعی» است« :لد افیح م زیيیا و لد خاب م دسّيیا» (شمس.،2-7 :
تفكي ساحت طبع از ساحت فط ت و لزوم تفو و سيادت جانب فطد ت بد جاندب
طبع آدمی از مبانی بسيار میم انسانشناختی در یشودن فضای ط م «آزادی معنوی» در
ینار آزادیهای شناخته شدة اجتماعی است یه ش م آن به زودی خواهد آمد.
 . 1يكی از مبانی بسيار میم اسالمی یه به بحث آزادی ارتباط وثيقدی پيددا مدییندد،
پذي ش وجود غايات و خي ات مشت ک ب ای آدميان اسدت .امد وزه پ سدشهدای میمدی
دربارة وجود ارزشهای مشت ک انسانی و امكان شناخت اي یونه ارزشهدا و خيد ات در
ی فته است و از لضا ،ب خی مدافعان جدّی ليب اليسم و آزادیهای ف دی خاستگاه و مبنای
توجيه تصور ليب الی از آزادی را در پاسخ منفی به اي پ سدشهدا جسدتوجدو مدیینندد.
پذي ش نیيیيسم و شكایيت اخاللی يا نسبیی ايی ارزشی و اخاللدی ،و عددم اعتقداد بده
وجود خي ات و غايات معيّ و مشت ک ب ای بش  ،زمينم مساعدی ب ای اعتقاد به وانیادیی
بش و عاری ی دن ع صم عمومی و حيات اجتماعی و سياسی بش از دخالت مقولههدايی،
نظي اخال  ،مذهب و ه یونه نظام ارزشی یه ب تصور خاصدی از خيد و سدعادت بشد
مبتنی است ،ف اهم میآورد .نزد بسياری ،ليب اليسم و تأیيد ب آزادی منفی پاسخی مناسب
به خأل اخاللی و دام یست شدن شكایيت مع فت شناختی در حدوزة ارزشهدا و خيد ات
 .iنکوهشها و سرزنشهای قرآن دربارة انسان که شاید قریب به شصت مورد باشاد ،همگای باه
جانب طبیعت انسان منسوب است و انسان طبیعیِ افل از اق ضائات فطرت الهای و اخالقای را نشاانه
گرف ه است .آیاتی نظیر« :انّ االنسان لربّه لکنود»؛ انسان نسبت به پروردگارش ساخت ناساپاس اسات»
(عادیات)5 :
«انّ االنسان خلر هلوعا و اتا مسّه الشرّ جزوعاً و اتا مسّه الخیر منوعاً»؛ «به راس ی که انسان ساخت
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است .ب ای نمونه بوروس آی م در یتاب عدالت اجتماعی و دولت ليب ال ت ديد دربارة وجدود
ه معنای متعالی و شكایيت ليب الی رايكی از چیارراههای منتیی به ليب اليسم میشدمارد
و در دفاع از آن مینويسد:
امّا آيا ما میتوانيم چيزی راجع به خدوبی و خيد ( ،goodبددانيم مطمئنداً همدم مدا
باورهايی در اي زمينه داريم :اما آيا چني نيست یه اي باورها ص فاً الف زنی هد یدس
راجع به مع فت و دانش وی راجع به اي موضوع است  ...حقيقت سخت ايد اسدت یده
هي معنای اخاللیای در بط دنيای ما وجود ندارد )(Ackerman, 1980: 368
م اجعه به منابع دينی ما نشان میدهد یه اسالم یامالً در نقطده مقابد ايد ديددیاه
شكایانه ،ب وجود فضاي مشت ک انسانی ،غايدات و اهدداف مشدخص و نيدز ارزشهدا و
خي ات خاصی یه آدمی را به سعادت و یمال میرسانند ،تأیيد مییندد ،بده یوندهای یده
تغيي و تنوع لالب ها و أشكال زندیی آدميان در یذر زمان ،ماهيت اي غايدات ،خيد ات و
ارزشها را تغيي نمیدهد .اي مطیب یه با مباحث میمی ،همچون تصوي یمال و سعادت
انسان در اسالم« ،نظ يه اسالمی خي » iو فی ست فضاي جامعه سياسی از منظد اسدالم
م تبط میباشد ،عميا و دام یست است ،اما به اجمال میتدوان یفدت یده مؤلفدههدا و
شاخصهای انسانِ یمال يافتم اسالمی و جامعم مطیوب از ديدیاه اسالم معيّ و مشخص
است و عناص نظام ارزشی و آنچه خوبیهای حيات بش ی را تشكي میدهد و اهدداف و
غايات زندیی بش را ت سيم مییند ،به روشنی از منابع مع فتدی اسدالم لابد اصدطياد و
فی ست ی دن است.
 .1از روايات وارده دربارة ح يّت و آزادی در منابع اسالمی چني استفاده میشدود یده
جنبهای از آزادی یه از آن به «آزادی معنوی» تعبي میینيم ،به خودی خدود ارزشدمند و
مطیوب است و به آن ف ات از ص ف ي «ابزار» ب ای وصول بده ارزش و مطیدوب ديگد
نگاه شده است:
«م ت ک الشیوات یان ح ا» (مجیسی / ،ج « ،831 :71العبد ح ما لنع و الح عبد مدا
طمع»؛ «بنده مادامی یه لناعت میورزد ح و آزاده است و ف د آزاده مدادامی یده در بندد
طمع است بنده میباشد» (اب ابی الحديد ،جید  :81صفحه .،813
«طیّ وا انفسكم م دنس الشیوات تدریوا رفيع الدرجات» (آمددی / ،ج .،871 :1روايدت
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أخي به ضميمه آيه  1سورة حش «و م يو شحّ نفسه فاولئ هم المفیحون» به خوبی
نشان می دهد یه آزادی از ليود شیوات و نفسانيات ارزش استقاللی داشته و مايم فدالم و
رستگاری بش است.
به یمان نگارنده همي شش مبنايی یه به اختصار به آن اشاره شد ،ی چه تمام مبانی
و معارف دخي در ت سيم تیقی اسالمی از آزادی را در ب ندارد ،محتدوا و درون مايدم الزم
ب ای تبيي عناص و خطوط اصیی تیقی اسالمی از آزادی را در اختيدار مدینیدد .سديمای
مبحث آزادی در چارچوب تفك اسالمی را در لالب یزارههای اي بده اجمدال مدیتدوان
ت سيم ی د:
الف ،آزادی و آزاد بودن با بقاء اختيار و انتخابگ ی آدمی در آميختده اسدت .هد آنچده
سیب ینندة اختيار ف د باشد و لدرت انتخاب را از او محددود و يدا م تفدع یندد ،ح يّدت و
آزادی او را محدود يا یامالً از بي میب د ،حتی ای اي عدم بقاء انتخدابگ ی و اختيدار از
تبعيّت بی چون و چ ا و یوریورانه از شخصی ديگ ناشی شود .عیی
تبعيّت بندهوار از
شخص ديگ را با آن آزادیی یه خداوند به بش هديه ی ده است ،ناسازیار میداند:
«ال تك عبد غي ک و لد جعی اهلل ح ا» (نیج البالغه /نامه ،34
ب ،آزادی افزون ب عنص اختيار با مقولم ف اهم بودن امكانات و شد ايط نيدز م بدوط
است .از آنجا یه ه یونه اجبار و مانع بي ونی محدودیننده إعمال اختيار و انتخابگ ی آدمی
است ،آزادی او را سیب مییند ،همچنان یه فقدان ش ايط و امكانات ،عدهای را از وصول
به خواستهها و اهدافشان مح وم مییند ،پس آنان ب ای رسيدن به ب خی غايات ،اهداف و
نيازهای خويش حقي قتاً آزاد نيستند ،ه چند مانع و اجبار بي ونی سدّ راه ايشان نشده است.
بناب اي آنچه «آزادی منفی» خوانده میشود ،از مصايا آزادی است ای چه همده حقيقدت
آزادی را ب مال نمییند .به سخ ديگ  ،آزادی شئوون و ع صدههدای یسدت دهای دارد و
«آزادی منفی» يا فقدان اجبار و مانع بي ونی ،تنیا يكی از شئوون آزاد بودن را بيان مدی-
یند.
ج ،زمانی یه یفته میشود «م حقيقتاً آزادم» ،يعنی ش ايط و امكانات ب ای اينكه بده
خواستهام ب سم يا اهداف و غاياتم را تحقا بخشم ،ف اهم است و مانع و رادعی ب س راه
فعیيّت بخشيدن به اهداف و اغ اضم وجود ندارد.
بحث میم و اساسی آن است یه در یزارة فو اي «م » یدام م است ،م طبيعی
و يا م فط ی و يا ه دوی آنیا به سخ ديگ  ،با ف اهم بودن شد ايط و فقددان مواندع
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ب ای خودشكوفايی و فعیيت بخشيدن به استعدادها ،خواستهها و اهدداف و غايدات ،یددام
«م » معيار و سنجم آزاد بودن حقيقی آدمی است
در وهیم نخست به نظ میرسد یه ه دوی اي «م »ها موضوع طد م بحدث آزادی
هستند .یسی یه به سبب مانع و اجبار بي وندی يدا فقد و فد اهم نبدودن امكاندات نتواندد
بسياری از غ ايز و اميال طبيعی خويش را ارضا یند ،طبعداً فد دی آزاد نخواهدد بدود .امّدا
مشك در جايی اسدت یده ميدان ارضدای غايدات و نيازهدای ايد دو «مد » ،تدزاحم و
ناسازیاری باشد ،به اي معنا یه تحقا بخشيدن و شكوفايی لابیيتها ،استعدادها و غايات
يكی از آنیا به ليمت عدم فعیيت و عدم شكوفايی م ديگ باشد ،بد ای نمونده یشدودن
مجال واسع ب ای ف بیی «م طبعی» ،خودشكوفايی «م فط ی» را به محا میب د.
باتوجه به مبانی انسان شناختی اسالمی و تفو م عیدوی و فطد ی انسدان بد مد
طبيعی ،بايد آزادی حقيقی انسان ب محوريت م فط ی تع يدف شدود و خودشدكوفايی و
ف اهم بودن ش ايط و امكانات ب ای فعیيت بخشيدن به اهداف ،غايات و استعدادهای مد
عیوی و فط ی آدمی در نظ ی فته شدود .آنچده «آزادی معندوی» خواندده مدیشدود ،در
حقيقت آزاد بودن م عیوی و فط ی آدمی در خودشكوفايی و وصول به غايدات خدويش
است.
د ،آزادی به جميع م اتب آن ،چه آزادی منفدی و چده آزادی معندوی ،امد مطیدوب و
ارزشمندی است ،اما تفاوت در منشأ و خاستگاه ارزشمندی آزادی است .از آنجا یده وجدود
مانع و اجبار بي ونی يا تبعيّت و تقیيد یور و ب دهوار از ديگ ی ،اختيار و لدرت انتخدابگ ی
ف د را یه «حا طبيعی» اوست ،سیب مییند ،ام ی ندامطیوب اسدت .بنداب اي رهدايی و
آزادی از اي موانع بي ونی و از ليد تقیيد و سست ارادیی از آن جیت ارزشمند اسدت یده
موجب بقا و احيای حا طبيعی انسان میی دد .اختيدار و ارادة آزاد در آدمدی ی چده حدا
است« ،ارزش» ااتی و فینفسه نيست .مطیوبيت اي معنا از آزادی (آزادی منفی ،درسدت
مانند مطیوبيت بقا و صيانت از ه حا طبيعی ديگ آدمی است.
«آزادی منفی» بدان سبب ارزش فی نفسه نيست یه رهايی از اجبدار و مدانع بي وندی
لزوماً ف د را به تحقا و فعیيت بخشيدن ام مطیوب ،خي و ارزشمند نمیرسداند .چده بسدا
ف د آزاد از ليود و موانع بي ونی ،اي اختيار و آزادی را در راه تحقا يد هددف و غايدت
ناپسند و غي اخاللی به یار بندد .پس «ارزشمندی تبعی» يا «ارزش بودن ابزاری» آزادی
منفی به ارزشمندی غايت و هدفی بستگی دارد یه آزادی در خدمت تحقا آن ل ار مدی-
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یي د و ص ف نظ از آن غايت ،آزادی منفی به خودی خود تداعیینندده «حدا طبيعدی»
است ،نه ارزش و مطیوب نفسی.
اما «آزادی معنوی» یه ب محور خود شكوفايی م عیوی و فط ی ،و وصول به غايات
و خي ات متعالی انسانی تع يف میشود ،ارزشمندی و مطیوبيت فی نفسه دارد ،زي ا انسدان
آزاد حقيقی بنا به اي تع يف ف دی است یه خي ات و یماالت انسدانی را محقدا سداخته
است و از ليود نفسانی ،شیوات و غ ايز رها یشته و حيداتی معقدول ،تدوأم بدا معنويدت و
رستگاری را تج به ی ده است« .و م يو شحّ نفسه فاولئ هم المفیحون» (حشد .،1 :
بناب اي از آنجا یه اي آزادی توأم با فعیيت خي ات و یماالتی است یه ارزش فدی نفسده
دارند ،پس آزادی معنوی خود ارزش و مطیوب فی نفسه و غي ابزاری است .الزم به اید
است یه «آزادی معنوی و ارزشی» را نبايد مقولهای درونی و ف دی مح دانست .آزادی
معنوی بازتاب مسدتقيم در حدوزة آزادیهدای سياسدی و اجتمداعی دارد .انسدانی یده بده
خودشكوفايی معنوی مورد نظ اسالم رسيده است دارای ف ديّت و خصوصياتی اسدت یده
میتواند آزادانهت و رهات از عوام بازدارندة درونی نظي ت س و طمع و ح ص در صدحنه
اجتماع ايفای نقش یند .تقويت آزادی معنوی به تقويت و بالندیی آزادیهدای سياسدی و
اجتماعی میانجامد.
ه ،آزادی به جميع السام و صور آن ،چه در سيمای ي حا طبيعی ب ای انسان و چه
در سيمای ي ارزش ،دارای جانب هنجاری است ،به اي معنا یه مبدأ و خاستگاه الزامات
و توصيههايی است یه رعايت آنیا صيانت بخش آزادی و تضمي یننده و حامی تحقا آن
است.
آنجا یه آزادی به عنوان ارزش مط م میشود ،در والع ،الزامات و توصيههای ب آمدة از
آن متوجه خي ات و غاياتی است یه فعیيت بخش آزادی معنوی هستند و آنجا یده آزادی
در سيمای «حا» جیوه مییند ،الزامات و توصيههای م بوطه در والع ،ب شدم دن لدوازم
«حا آزادی» است .حا داشت صاحبان حا ،معموالً مسدتیزم الزامدات و وهدايفی بد ای
ديگ ان است.
و ،در تیقی اسالمی از آزادی ،اختيار و آزادی ف دی هد مسدیمان مقيّدد و محددود بده
چارچوب ش يعت است ،زي ا رهايی و آزادی بش در طدول پدذي ش واليدت الیدی و حدا
ربوبيّت پ وردیار تع يف میشود .بناب اي ب خالف تیقی ليب الی از آزادی یه آن را ب ت ي
ارزش دانسته و ب آن است یه با هي ارزش ديگ ی نمیتوان آزادیهای ف دی را محدود
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ی د و فقط در صورت به خط افتادن آزادی ديگ ان میتوان آنرا مقيّد سداخت ،در تفكد
اسالمی حدود الیی و لواني ش يعت ،حدود و لیم و آزادی ف دی ي مسیمان را میتواند
مقيّد یند .مقيّد و محدود ی دن در اينجا حقيقتداً از جدنس رهاسدازی و تمیيدد و تسدیي
وصول انسان به آزادی حقيقی است.
س اي نكته آن است یه در انديشه اسالمی ،انسان موجودی خودمختدار و خدودآيي
تصور نمیشود ،بیكه عبوديّت و مسئوليت داشدت او در ب ابد پ وردیدار از اجدزاء بنيدادي
انسانشناسی اسالمی محسوب میشود.
ز ،در نظام ارزشی اسالم ی چه آزادی ارزشی ابزاری يا فدی نفسده (در آزادی معندوی،
محسوب میشود ،ه یز به مثابه باالت ي و ب تد ي فضديیت و ارزش اجتمداعی و فد دی
تیقی نمیشود.
م ،واژه آزادی و آزاد یاه وصف به حال ش ايط و امكانات است به لحاظ فد اهم بدودن
ش ايط ب ای انجام دادن ح یتها و افعال ارادی و غي اجباری ،و یاه وصف به حال تحقا
و فعیيت افعال ارادی و انتخابی است ،درست مانند وصف عدالت و عادالنه بودن .هنگامی
یه جامعه به عدالت وصف میشود يا ش ايط خاصی را ش ايط عادالنه میخوانيم ،در والع،
به ب ل اری ش ايط و امكانات ب ای فعیيّت امور عادالنه (از توزيع ث وت تا وضع لواني و يا
بی همندی از خدمات ،نظ داريم و زمانی یه ف دی را به عادل بودن موصوف میینيم ،در
والع به فعیيت و تحقا ويهیی خاصی د نه ف اهم بودن امكانات و شد ايط د در او اشداره
میینيم .در خصوص آزادی نيز ولتی یه ف د يا جامعه را به آزاد بودن وصف میینيم ،بايد
به اي تفاوت توجه نماييم .در «جامعه آزاد» ش ايط و امكاندات بد ای ح یدت آیاهانده و
ارادی اف اد به سوی تحقا استعدادها و تمايالت و خواستههدای معقدول و مشد وع آندان
ف اهم است« .ف د آزاد» یاه به معنای آن است یه اي ف د در ش ايطی آزاد از وجود ليود و
موانع درونی و ب ونی ب ای تحقا و ارضای نيازها و خواستههايش به س میب د و یاه بده
اي معناست یه آن ف د موفا شده است یه با انتخاب و ارادة خويش استعدادها ،اهداف و
غايات خويش را محقا سازد .در آزادی معنوی به یارب ی دوم واژة آزادی التفدات اسدت،
زي ا ف د واص به آزادی معنوی یسی است یه به سعی و انتخاب و ارادة آیاهانه خدويش
یماالت و غايات متعالی را فعیيت بخشيده است و از ليودی ،نظي پي وی شیوات ،شد ک،
نفا و خودخواهی رها شده است.
در تیقی اسالمی از آزادی ،آزادی به مثابه «حا» و «ارزش» ،ايجاب مدییندد یده از
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ط فی ف د و جامعه به لحاظ ف اهم بودن ش ايط و امكانات ب ای پیجويی یمال اختيداری
بش  ،آزاد باشد و هم آحاد جامعه به آزادی حقيقی ب سند ،يعنی بدا انتخدابهدای درسدت،
استعدادها و لابیيتهای م عیوی و فط ی خويش را فعیيّت بخشند و از همه پیيدیهدا و
آلودییها رها شوند.
ط ،پذي ش آزادی معنوی به عنوان م تبم عالی آزادی حقيقی در اسالم موجب میشود
یه تیقی اسالمی از آزادی در زم ة نظ يههای مدافع «آزادی مثبت حدایث ی» طبقهبندی
ی دد ،زي ا اي تیقی از آزادی ب ای آدمی و زندیی ف دی و اجتماعی وی خي ات ،غايات و
یماالت معيّنی تصور مییند و تكث ی ايی در ماهيت «زنددیی خدوب» و سدعادت و خيد
بش ی را م دود میداند.
در اينجا اي پ سش میم رخ مینمايد یه آيا اي تیقی حدایث ی از آزادی مثبت یه در
انديشه اسالمی متبیور است ،س انجام منتیی به تحمي سب زندیی خاصی بد مد دم و
سیب آزادی های ف دی آنان به اسم حمايت از آزادی و زندیی خوب و سدعادتمند نخواهدد
انجاميد پاسخ به اي پ سش در ی و تبيي دليا التضااات و لوازم جانب هنجداری تیقدی
اسالمی از آزادی است؛ به ديگ سخ  ،بايد روش شود یه پذي ش آزادی به مثابم يكی از
ارزشهای بش ی و اجتماعی چه توصيهها و الزاماتی را در پی خواهد داشت و آيا از جمیدم
اي الزامات و توصيهها ،محدود ی دن و حذف آزادیهای ف دی است
5ـ اقتضائات جانب هنجاری تلقی اسالمی از آزادی

همانطور یه یفته شد جانب هنجاری بحث دربارة آزادی ،از ي سو آن را بده مثابده
«ارزش» ،خواه ابزاری و خواه فی نفسه ،مینگ د و از سوی ديگ الزامدات و توصديههدای
ب خاسته از اي ارزش را در حوزة عمومی و حيات جمعی ب رسی مییندد .ايد نكتده نيدز
مورد اشاره ل ار ی فت یه تیقیهای مختیف از آزادی بازتابهای متفاوتی در نحوة سامان-
دهی حيات جمعی و مناسبات اجتماعی در پی دارند و مبنا ل اردادن تیقی ليب الی از آزادی
در سامان شبكه روابط ي جامعه ليب ال ،آثار و نتايجی متفاوت با پذي ش تیقی اسالمی از
آزادی به عنوان يكی از ارزشهای پايه ب ای پیريدزی جامعده اسدالمی ،در پدی خواهدد
داشت .در اينجا سعی ب آن است یه به اختصار به ب خی التضااات و لوازم اصیی و یدالن
پذي ش تیقی اسالمی از آزادی به مثابه يكی از ارزشها و فضاي جامعده اسدالمی اشداره
شود.
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 .4تشكي «دولت اسالمی» و اسالمی بدودن نیادهدای مختیدف حایميدت و لددرت
سياسی ش ط الزم و مقدمهای ض وری ب ای تكوي «جامعده اسدالمی» اسدت .از سدوی
ديگ جامعم اسالمی زمانی شك مییي د یه شبكه روابط اجتماعی و سداختارهای یدالن
جامعه ب اساس اصول و ارزشهای اسالمی شك بگي د .بناب اي  ،پذي ش آزادی به مثابده
يكی از ارزشهای دخي در تكوي جامعه اسدالمی و مناسدبات آن ،در درجدم اول التضدا
مییند یه در ع صه حایميت و مقولم دولت ،نیادهای الزم ب ای صيانت ،حفظ و یست ش
اي ارزش (آزادی ،محقا شود.
باتوجه به اينكه در تق ي نظ يم اسالمی آزادی به اي ام میم اشاره ی ديم یه آزادی
در م اتب و ع صههايی در لالب «حا» نشئت ی فته از اختيار و ارادة آدمی ،و در م اتبدی
در لالب «ارزش فی نفسه» یه از غايات و یماالت م والعی آدمی نشئت ی فتده هیدور
مییند ،از اي رو در ع صه نیادسازی حكومتی ب ای صيانت و بسط آزادی بايد نیادهدای
متناسب با ه دو جیوة آزادی محقا شود ،به اي معنا یده در درون حایميدت ،نیادهدای
نظارتی ب ای حمايت و صيانت از السام آزادیهای ف دی ايجاد شود و به موازات نیادهای
نظارتی ،نیادهای لضايی الزم ب ای ب خورد با متخیفان و متعدّيان به آزادیهای مش وع و
لانونی اف اد تأسيس شود.
 .8تمیيد ش ايط ب ای تحقا و فعیيّت آزادیهای معنوی و رفع موانع فعیيت بخشديدن
به غايات اخاللی و فضاي معنوی از التضااات جدّی اهتمام بده تیقدی اسدالمی از آزادی
است .ب خالف پيش داوری شايع ميان مخالفان آزادی مثبت یه معموالً توجه به خي ات و
ارزشهای اخاللی و معنوی در مفیوم آزادی را زمينهساز دخالت جاب انه حكومت در ح يم
خصوصدی و سدیب آزادیهدای فد دی مددیدانندد ،نقدش حایميدت و دولدت اسددالمی در
خودشكوفايی معنوی و استق ار ارزشها و غايدات اخاللدی و معندوی در جامعده اسدالمی
(م اتب عالی آزادی و رهايی انسان ،ه یز در لالب إجبار فيزيكی و سدیب يدا محددوديت
اختيار و اراده اف اد هیور و ب وز پيدا نمییند ،بیكه اساساً وصدول بده آزادیهدای معندوی
ح یتی ارادی و آیاهانه است یه تنیا از ط يا عزم و ارادة جدّی و انتخداب آیاهانده فد د
ميسّ است .رسالت و وهيفه دولت اسالمی ف اهم آوردن ش ايط و تمیيدد مقددمات بد ای
تسیي چني ح یت ارادی و انتخابگ انه است .در جامعه اسالمی بايد امكانات به یونهای
ف اهم شود یه اخاللی زيست  ،جستوجوی فضاي و تقويت معنويت اسالمی در محديط
جمعی و ح يم خصوصی ب ای اف ادی یه چني تماي و عزمی دارند ،آسان و دستيافتنی
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باشد و وضعيت مناسبات اجتماعی به یونهای نباشد یه عمالً مانعی جدّی فد ا روی افد اد
ب ای اخاللی زيست و خودشكوفايی معنوی داشت ف اهم آورد .فضای حدایم بد جامعده
اسالمی و مناسبات سياسی و لضايی و انتظامی بايد به یونهای باشد یه عوام بازدارنددة
ح يّت و یمال و شكوفايی نظي ت س درونی از مجازات ،مح وميت از مناصب و مولعيت-
های اجتماعی ،انواع تضييقات اجتماعی ،مجازاتهای ناعادالنه مجدال بد وز و رشدد پيددا
نكنند .تیقی اسالمی از آزادی با تأیيد ب هدف بودن خودشكوفايی معندوی و اخاللدی نده
تنیا بیاعتنايی به آزادیهای سياسی و اجتماعی نيست بیكده خدود شدكوفايی اخاللدی و
معنوی را پیی به سوی آزادیهای سياسی و اجتماعی معقول و موجّه میداند .یسی یه از
بند طمع و ح ص و دنيا طیبی لجام یسيخته رها شده و ب ت س درونی خويش نسبت بده
از دست دادن احتمالی مولعيتها و ف صتهای مالی و شغیی و اجتماعی فااا آمده اسدت
به طور عميات ی از آزادیهای سياسی و اجتماعی ب خوردار میشود.
بناب اي  ،پذي ش تیقی اسالمی از آزادی به مثابه ي ارزش بنيدادي جامعده اسدالمی
مستیزم آن است یه هم ش ايط اجتماعی خودشكوفايی اخاللی و معنوی ف اهم شود و هم
هزينههای انسانی و روانی تحقا آزادیهای سياسی و اجتماعی به حدال ب سد.
پذي ش تیقی اسالمی از آزادی به عنوان ارزش و هنجار مبنايی التضا مییند یه دولت
اسالمی در ع صههای مختیف تقني  ،سياستیذاری ،تصميمیي ی ،ب نامدهريدزی و ارااده
خدمات ،صيانت از آزادیهای حقولی و معنوی را در ینار ديگ ارزشهای بنيدادي  ،نظيد
عدالت درنظ داشته باشد ،به یونهای یه در اي جامعه ،عبوديت ،اخدال و خودشدكوفايی
معنوی تسیي و تمیيد شود تا ارادههای سمت و سو ی فته به سوی آزاد شدن حقيقدی و
رستگاری و فالم یمت با موانع درونی و بي ونی مواجه شوند.
 .3تكوي جامعه اسالمی و شك یيد ی مناسدبات و سداختارهای یدالن آن ب اسداس
اصول و ارزشهای اسالمی ،ی چه تا حدّ درخور توجیی وامدار تكوي «دولت اسالمی» و
شك یي ی نیادها و فعاليتهای دولت ب طبا ضوابط و ارزشهای اسالمی است ،امّدا از
نقش میم و اساسی آحاد جامعه در پايهريزی جامعه اسالمی نبايد غاف شد .بددي جیدت نقدش
«ف هنگسازی» در تحقا آزادی اسالمی آشكار میشود .احتد ام بده آزادیهدای فد دی ،بداور و
تماي به یسب ح يّت والعی ،و بسط و تعميا اعتقاد به ارزشدی بدودن آزادی و خيد ات و غايدات
انسانی همگی اموری است یه به ف هنگسازی نيداز دارد .در ايد ف هندگسدازی ،هدم دولدت و
هم نیادهای مدنی و هم آحاد ف هيخته جامعه اث یذار خواهند بود.
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 .1جمع ميان «حا» دانست آزادی و «ارزش» بودن آن در لالب «آزادی معنوی» در
تیقی اسالمی از آزادی موجب میشود یه مبنا ل اری فت ش يعت الیی و اخال اسدالمی
در نظام تقنينی و حقولی جامعه اسالمی منافاتی با اهتمام بده آزادیهدای فد دی نداشدته
باشد ،بیكه توجه عميا به مضمون «آزادی» از منظ اسالمی چني وابستگی و پيوستگی
ميان نظام حقولی و حدود الیی و اخال  ،غايات ،خي ات و فضاي انسانی را الزامی مدی-
یند .درست ب خالف تیقی ليب الی یه آزادی را ص فاً در رهايی از ليود و اجبارهای بي ونی
میداند ،اي موانع بي ونی آزادی شام موانع فيزيكی و حقولی میشود ،از اي رو دخالدت
ه یونه تیقی جامع از اخال و مذهب يا تصوي ويهه از خي ات و غايدات انسدانی (تصدوي
معنوی و اخاللی از زندیی خوب و سعادت بش ی ،در نظام حقدولی و تقنيندی را محددود
ی دن آزادی ف دی میدانند .تیقی اسالمی از آزادی ش يعت و اخال اسالمی و حضور آن
در ع صه تقني و نظام حقولی جامعه را در مسي تسیي و هموار ساخت وصول به آزادی
حقيقی انسان ارزيابی مییند.
در یذشته اشاره داشتيم یه تیقی حددّایث ی از آزادی مثبدت از نظد ب خدی مدیتواندد
خط ناک و حتی نابودی آزادیهای ف دی باشد .تالش مقاله آن بود یه نشان دهد تیقدی
اسالمی از آزادی ی چه ب تیقی خاصی از زندیی خوب و خي و سعادت بش ی استوار است
امّا راه را ب ای تحمي اجباری سب زندیی و تیقی خداص از چگونده زيسدت را همدواره
نمییند بیكه ل اات اسالمی از آزادی مثبت حدایث ی مجموعهای از الزامات و توصيهها و
هنجارها و نیادسازیها را متوجه حایميت و جامعه اسالمی مییند تا در پ تو تحقا عينی
آن الزامات و توصيهها ،در عم  ،ش ايط و زي ساختهای اجتماعی ب ای خدوب زيسدت و
خودشكوفايی متناسب با خي ات و فضاي حقيقی انسان میيّا شود .به تعبيد ديگد  ،تیقدی
اسالمی از آزادی مثبت بیانهای به دست حایميت جیت يكسدانسدازی اجبداری مد دم و
یوچ غي ارادی و غي اختياری شی وندان به سمت یونهای خاص از زيست نيست بیكه بده
رسميت شناخت آزادی به مثابه حا و ارزش و اعتناء به الزامات ب خاستم از اي به رسميت
شناخت است.
در پايان سخ بايد يادآوری ی د یه آنچه در جانب هنجداری آزادی از منظد اسدالم
یفته شد ،همم مباحث درخور ط م در اي خصوص را درب نمییي د ،بیكه ميدان وسديع-
ت ی از بحث و مداله پيش روی ماست .ب ای نمونده ،بحدث در نسدبت ميدان ارزشهدا و
فضاي مختیف جامعه اسالمی و چگونگی ح تزاحم احتمالی ميان التضدااات و الزامدات
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ب خاسته از اي ارزشهای مبنايی ،مثالً تزاحم ميان التضااات عدالت و آزادی ،در سامان-
دهی مناسبات اجتماعی ،بحث درخور توجیی است یه در اي مقاله به آن پ داختده نشدد.
همچنان یه ب شم دن التضااات هنجاری و توصيهای تیقی اسدالمی از آزادی بده چیدار
مورد یالن فو محدود و منحص نمیشود و با نگاهی تفصيییت و جزاینگد مدیتدوان
عالوه ب چیار التضاء اصیی و یالن فو  ،الزامات ديگ ی نيز بد ای نقدشآف يندی تیقدی
اسالمی از آزادی در ابعاد مختیف جامعه اسالمی ب شم د و لوازم و آثار آن را در ه ي از
ع صههای حيات اجتماعی ،مانند التصاد ،سياست ،نظام آموزش و  ،...ب رسی ی د.
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