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مفهوم آزادي همواره به عنوان يكي از مهمترین و بحثبرانگيزترين موضوعات حقوق بشري
مورد توجه انديشمندان حقوقي بوده است .به همين مناسبت بر آن شديم تا ضمن ارائهي تعريفي
اجمالي از اين مفهوم ,ماهيت اسالمي آن را با بهرهگيري از منابع اسالمي و به طور خاص
فرمايشات اميرالمومنينعليهالسالم نمودار ساخته و در ادامه سيرهي عملي و نظري حضرت امير را
به عنوان الگوي حكومت تضمینکنندهی حقوق طبيعي انسان مورد مطالعه قرار دهيم.
در اين راه ضمن پی بردن به جايگاه و اهميت واالي آزادي در حقوق اسالمي و تبيين
راهکارهاي تأمين آن در سيره علوي ,وجود محدوديتهايي در اين زمينه توجه را به خود جلب
كرده و بررسي آن ها نمودار ميسازد در انديشهي اسالمي علیرغم توجه به انواع مختلف اين
حق خدادادي و به تبع تعريف و مفهوم اسالمي آن ,اين حق مطلق نبوده و حقوق ,هنجارها و
ارزشهاي ديگر محدوديتهايي بر آن وارد ميسازند.
در نهايت ضمن بررسي مختصر اهم اين محدوديتها به موضوع آزادي عقيده به عنوان يكي
از مهمترین و بحثبرانگیزترین مصاديق آزادي در انديشهي اسالمي نگاهي گذرا شده است.
واژگان کليدي :آزادي ،سيره علوي ،آزادي عقيده ،محدوديت.
* ایمیل نویسنده مسئول:

Email: a.bahadori.j@gmail.com
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هدف از خلقت انسانها و زندگي آن ها در زمين شناخت معبود و تالش در راه تقرب
به او و خدايي شدن است و انبياء در طول تاريخ با تذکر انسان به فطرت خداجوي او و
بيان راهنماییهایی وحياني در اين راه زحمات زيادي متقبل شدهاند تا اينکه دين اسالم
يعني کاملترین و پيامبر اسالم به عنوان خاتم پيامبران در زمين ظهور کرد .ديني مؤيد و
مصدق تعليمات پيامبران پيشين و ادامه راه ايشان و تنها دين مورد پذيرش خداوند از
انسان معاصر و تنها راه نجات و کمال آن ها.
استَ ْو َد َع ُك ْم م ِ ْن ُح ُقوق ِ ِه َفإ ِ َّن
« َفاللهَّ َ اللهَّ َ أَيُّ َها الن ُ
َّاس فِي َما ْ
استَ ْح َف َظ ُك ْم م ِ ْن كِتَاب ِ ِه َو ْ
اللهَّ َ ُسبْ َحان َ ُه ل َ ْم يَخْ ُل ْق ُك ْم َعبَث ًا َو ل َ ْم يَتْ ُر ْك ُك ْم ُسدً ى َو ل َ ْم يَدَ ْع ُك ْم فِي َج َهال َ ٍة َو لاَ
اب
آجال َ ُك ْم َو أَن ْ َز َل َع َليْ ُك ُم ال ْ ِكتَ َ
ب َ
َع ًمى َقدْ َس َّمى آثَا َر ُك ْم َو َعل ِ َم أَ ْع َمال َ ُك ْم َو َكتَ َ
يءٍ َو َع َّم َر ف ِ ُ
تِبْيان ًا ل ِ ُك ِّل َش ْ
يك ْم نَب ِ َّي ُه أَ ْز َمان ًا َحتَّى أَ ْك َم َل ل َ ُه َو ل َ ُك ْم فِي َما أَن ْ َز َل م ِ ْن كِتَاب ِ ِه
دِينَ ُه الَّ ِذي َر ِ
ض َي لِنَ ْف ِس ِه َو أَن ْ َهى إِلَيْ ُك ْم َع َلى ل ِ َسان ِ ِه َم َحابَّ ُه م ِ َن الَأْ ْع َما ِل َو َم َكارِ َه ُه
َو ن َ َوا ِهيَ ُه َو أَ َوام ِ َر ُه َو أَل ْ َقى إِلَيْ ُك ُم ال ْ َم ْع ِذ َر َة َو ا َّتخَ َذ َع َليْ ُك ُم ال ْ ُح َّج َة َو َقدَّ َم إِلَيْ ُك ْم
بِال ْ َو ِعي ِد َو أَن ْ َذ َر ُك ْم بَيْ َن يَدَ ْي َعذابٍ َش ِديد».1
خدا را خدا را در نظر گيريد اي بندگان خدا در قرآنش كه رعايت آن را
به شما دستور داده ،و در آنچه از حقوق خود پيش شما امانت نهاده ،كه
خداوند شما را بيهدف نيافريده ،و مهمل رها نكرده ،و در جهالت و كور
دلي وانگذاشته .اعمال شما را به خير و شر نام و نشان نهاده ،و آگاه به كردار
شماست ،و مدّ ت اقامت شما را در دنيا معين نموده ،و كتابش را به عنوان بيان
كننده حقايق بر شما نازل كرده ،و براي هدايت شما مدت زماني پيامبرش را
در دنيا زندگي داده ،تا آنكه دينش را براي او و شما در آنچه در قرآن فرستاده
كامل كرد ،ديني كه آن را پسنديده ،و به زبان پيامبرش اعمال محبوب و مكروه
و نواهي و اوامرش را به شما رساند ،و براي شما جاي عذري نگذاشت ،و بر
شما اتمام حجت كرد ،و تهديد به عذابش را پيش فرستاد ،و شما را از عذاب
شديد پيش رويتان ترساند.

 . 1نهج البالغه خطبه . 86

أَ ْظ َه َر ب ِ ِه َّ
الش َرائ ِ َع ال ْ َم ْج ُهول َ َة َو َق َم َع ب ِ ِه الْبِدَ َع ال ْ َمدْ خُ ول َ َة َو ب َ َّي َن ب ِ ِه ال َْأْح َكا َم
ال ْ َم ْف ُصول َ َة َف َم ْن يَبْتَ ِغ َغيْ َر إْال ِْسلاَ مِ َديْن ًا تَتَ َح َّققْ ِش ْق َوتُ ُه َو تَنْ َف ِ
ص ْم ُع ْر َوتُ ُه َو تَ ْع ُظ ْم
َكبْ َوتُ ُه َو يَ ُك ْن َمآب ُ ُه إِلَى ال ْ ُح ْز ِن َّ
الطوِيلِ َو ال ْ َع َذ ِ
اب ال ْ َوبِيلِ .1

 . 1نهج البالغه خطبه .161
 .2نهج البالغه خطبه .104
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خداوند پيامبر صلي اهلل عليه و آله را بر انگيخت در حالي كه احدي از عرب
نبود كه كتابي بخواند ،و نه دعوي پيامبري و نزول وحي كند .پس با آنان كه
نافرمان بودند به همراهي مطيعانش جنگيد ،عاصيان را به سوي نجات سوق
ميداد ،و براي رهانيدن مردم از گمراهي پيش از آنكه مرگشان فرا رسد
پيشدستي مينمود .بر سر راه مانده و از پاي افتاده اقامت ميكرد تا او را به
مقصدش برساند ،مگر هالك شوندهاي كه خيري در او نبود .تا آنجا ايستاد كه
راه نجات را به آنان نشان داد ،و در جايگاه انسانيشان جاي داد.
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دستورات ناشناخته دين را به وسيله او آشكار نمود ،و بدعتهاي نادرست
را درهم كوبيد ،و احكامي را كه هم اكنون نزد ما معلوم است بيان داشت.
كسي كه غير اسالم را بخواهد شقاوتش قطعي ،پيوندش با خداوند بريده ،و
ش شديد و باز گشتش به غصهاي طوالني ،و عذابي سخت است.
سقوط 
از طرفي بخش عمده دستورات دين اسالم ناظر به زندگي اجتماعي انسان است و نيل به
کمال مطلوب دين جز در سايه زندگي تحت حکومت حاکمان و نظام اسالمي و اجراي
قوانين اسالم قابل دسترسي نيست .تشکيل حکومت توسط پيامبر اعظم اسالم صلي اهلل
عليه و آله در همين راستاست؛ يعني ايشان با برعهده گرفتن زمام اداره جامعه اسالمي
به دنبال ايجاد زمينه و بستر مساعد براي شهروندان مسلمان در جهت ايفاي وظايف و
تکاليف عبوديت و اقامه حق و دفع باطل بوده اند و در اين راه با موانع پيش رو مبارزه
کرده و مقتضيات آن را فراهم نمودند و جامعه اسالمي را در چهارچوب قوانين اسالم
اداره و هدايت نمودند.
ب يَ ْقرأُ
ث ُم َح َّمدا ً صلي اهلل عليه و آله َو لَي َ
َفإ ِ َّن اللهَّ َ ُسبْ َحان َ ُه ب َ َع َ
ْ َ
س أ َحدٌ م ِ َن ال ْ َع َر ِ َ
كِتَاب ًا َو لاَ يَدَّ ِعي نُبُ َّو ًة َو لاَ َو ْحي ًا َف َقات ََل ب ِ َم ْن أَ َطا َع ُه َم ْن َع َصا ُه يَ ُسو ُق ُه ْم إِلَى
َ
ير َو يَقِ ُ
يم
َمنْ َجاتِهِ ْم َو يُبَادِ ُر بِهِ ُم َّ
ير َفيُقِ ُ
ف ال ْ َك ِس ُ
السا َع َة أنْ تَنْز َِل بِهِ ْم يَ ْح ِس ُر ال ْ َح ِس ُ
َع َليْ ِه َحتَّى يُ ْل ِح َق ُه َغايَتَ ُه إِلاَّ َهالِك ًا لاَ خَ يْ َر فِي ِه َحتَّى أَ َرا ُه ْم َمنْ َجاتَ ُه ْم َو ب َ َّوأَ ُه ْم
َم َح َّل ُهم.2
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پس از پيامبر اين وظيفه برعهده همه حاکمان اسالمي قرار داده شده است .بر همين
اساس امام علي عليهالسالم نيز که جانشين منصوب پيامبر بودند همين الگو را وجهه همت
خويش قرار دادند و با تطبيق آن با حوادث مستحدثه و جديد به تکميل آن پرداختند.
در اين راه از جمله اصولي که ايشان به آن ارج نهادند و از حقوقي که محترم شمردند حق
آزادي شهروندان بود به طوريکه آزادي و آزادي گرايي در حکومت امام علي عليه السالم
به زيباترين وجه جلوه يافته و به ميزاني براي هميشه تبديل شده است.
براي بهره گيري هرچه بهتر از سيره عملي اين الگوي عملي حکمراني براي تمامي
جوامع بشري و به ويژه جوامع اسالمي ،در اين مقاله برآنيم تا پس از آشنايي با مفهوم
آزادي و تبيين اجمالي آن ،نگاهي به سيره عملي امير المومنين در دوران زمامداري
حکومت اسالمي داشته و با بهره گيري از رهنمودهاي ايشان ابعاد و محدوديتهاي آزادي
را در حکومت اسالمي نمودار ساخت.
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مفهوم آزادي:
آزادي در لغت به معناي رهايي ،خالصي ،قدرت عمل ،انتخاب ،خالف بندگي و اسارت
و اجبار است( .دهخدا ،بي تا ) 77 ،1 ،در زبان عربي معادل واژه آزادي « ،اختيار»،
«حريت» و «عتق» آمده است .هر چند در زمانهاي گذشته به دليل شيوع بردگي ،حريت
و عتق در مقابل بردگي به کار مي رفت( .ابن منظور ،بي تا)266 ،4 ،
تعاريف بسياري براي آزادي مطرح شده است اما به عنوان يکي از ساده ترين تعاريف
ميتوان به «فقدان مانع و جلوگيري» اشاره کرد( .ايازي )21 :1379 ،به بيان ديگر ريشه و
ماهيت آزادي را ميتوان در داشتن اختيار و در مقابل جبر (مجبور بودن) قرار دارد( .عطايي
اصفهاني)15 :1378 ،
اين تعريف اگرچه ساده است اما مبهم و چند پهلوست و بر اساس آن قضاوت در باب
خوب يا بد بودن آزادي نيز بسيار مشکل خواهد شد .در تعريف ديگري گفته شده است:
«آزادي قدرت داشتن براي انجام دادن هر کاريست که به ديگران زيان نمي رساند( ».منصور
ميراحمدي )73 :1379 ،البته اين در اين تعريف در حقيقت به بخشي از محدوديت آزادي
نيز که مورد پذيرش عموم انديشمندان قرار دارد نيز اشاره شده است .انديشمندان غربي
نيز در باب تعريف آزادي بيان کرده اند« :آزادي آن است که افراد آنچه را بايد بخواهند
و بکنند و آنچه را موظف به خواستن آن نيستند مجبور نباشند انجام دهند( » .منتسکيو،
 ،1370ج ) 394 :1
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همچنين توماس هابز انديشمند معروف ميگويد«منظور من از آزادي آن است که در برابر
هر کاري که انسان طبق قانون طبيعي مي خواهد انجام دهد ،بدون ضرورت ،ممانعتي
وجود نداشته باشد .يعني ،مانع و رادعي بر سر راه آزادي طبيعي نباشد ،اال آنچه براي خير
جامعه و دولت ضرورت دارد » .در عبارت ديگر مي گويد« :آزادي نبود موانع بيروني
است ،انسان آزاد کسي است که در اموري که به واسطه قدرت و ادراکش قادر به انجام
کار است ،از آنچه ميل به انجام آن دارد بازداشته نشود( » .محمودي 15 :1375 ،و )17
اما در ادبيات ديني دو گونه متفاوت از آزادي مورد توجه قرار گرفته است .آزادي در
عرصه تکوين و در عرصه تشريع .در تبيين آزادي تکويني بايد بيان داشت از آنجايي که
انسان از نظر خلقت موجودي با شعور و اراده است و اختيار دارد ،هنگامي که در برابر
کاري که انجام آن امکان پذير است قرار مي گيرد به حسب طبيعت وجوديش نسبت به
آن کار در نقطه اي قرار مي گيرد که محل تالقي دو راه است  :انجام دادن و ترک کردن.
پس انسان به حسب فطرت خود نسبت به انجام دادن يا ترک کردن کارها آزادي دارد و
اين همان « آزادي تکويني» است ( .الميزان ،بي تا ،ج ) 337 :1
الزمه آزادي تکويني آزادي ديگري است که « آزادي تشريعي » نام دارد ( .هر چند
ميزان اين مالزمه را به طور دقيق نمي توان بيان کرد ) .به اين معني هيچ يک از افراد بشر
حق ندارند مالک اراده و عمل ديگران بشود و آن ها را بنده خود سازد و انسان ها بايد
در تصميم گيري هايشان آزاد باشند( .فراهاني منش )89 86- ،1379 ،به بيان ديگر آزادي
تشريعي ناظر به بايدها و نبايد ها و آزادي تکويني ناظر به هست ها و نيست هاست.
اما اينكه چه برداشتي از آزادي در حکومت حضرت عليعليه السالم وجود داشت مطلب
مهمي است که قبل از بررسي جايگاه و اهميت آن در انديشه و عمل ايشان بايد به آن
پرداخته شود چرا که آزادي همچون کاربرد زيادش معاني متعددي را نيز تداعي مي کند.
از آنجا که آزادي وصفي از اوصاف انساني است با تعدد انسان شناسي ها معنا و مفهوم
آن متعدد ميگردد و البته انسانشناسي خود نيز وابسته به نوع نگاهي است که به جهان و
خلقت آن وجود دارد.
بدين ترتيب جهان بيني الهي  -که جهان را داراي مبدأ و معاد مي داند و انسان را در
عين طبيعي بودن داراي جنبه اي فراطبيعي معرفي ميکند و مرگ را انتقال از اين عالم به
عالمي ديگر -برداشت کام ً
ال متفاوتي از آزادي ارائه ميدهد به نسبت جهانبيني مادي  -که
معتقداست جهان هستي چيزي جز همين جهان محسوس مادي نيست و آغاز و انجامي
ندارد و زندگي انسان نيز ميان تولد و مرگ خالصه ميشود و مرگ همان نابودي است
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که پس از آن پاداش و کيفري وجود ندارد .بر همين اساس اين جهانبيني آزادي را همان
«رهايي مطلق و بي قيد و شرط مي داند .البته تا جايي که نسبت به ديگران تعدي نشود».
(خسروپناه)40 :1375 ،
در اين معنا انسان آزاد است يعني از تواني همه جانبه در انتخاب هر چيز برخوردار
است .دراين نوع نگاه انسان حتي آزاد است که ديني نپذيرد که اگر بپذيرد يا نپذيرد هيچ
مالمتي بر او نيست چرا که هيچ حقيقتي را از دست نداده است .اما در جهانبيني الهي و
در مکتب وحي اين رهايي مطلق نشان از بردگي انسان در دست آرزوها و هوس هايش
دارد و او در واقع هواي درونش را پيروي مي کند.1
لذا در اين جهانبيني آزادي انسان آزادي تکويني است به اين معني که او تکوين ًا آزاد
آفريده شده است و در انتخاب هيچ ديني مجبور نيست ليکن تشريع ًا موظف است که
دين حق را که خواسته فطرت پاک و الهي اوست بپذيرد .يعني اگر او به دنبال سعادت و
کمال است بايد هدايت الهي را انتخاب کند و به دستگيره هدايت و ريسمان الهي چنگ
زند .2به عبارت ديگر اين آزادي به معناي رها شدن از بردگي و اطاعت غيرخدا و آزادي
در هر چيزي است که خداوند آن را مباح کرده است( .طباطبائي ،بي تا ،ج ;185 - 182 :4
جوادي آملي)189 :1375 ،
همچنين آيات ديگر قرآن نيز که به نوعي بيانگر آزادي انسان مي باشند پيام آن ها درباره
آزادي تکويني انسان است نه آزادي تشريعي و بدان معناست که راه درست از راه
نادرست براي انسان مشخص شده است و انتخاب هر يک به خود انسان واگذار شده
است و انسان در عمل مي تواند هر يک از اين دو راه را انتخاب کند .اگر راه حق را
برگزيد به بهشت و سعادت ابدي خواهد رسيد و اگر راه باطل را پيمود به آتش جهنم
منتهي خواهد شد .نظير آزادي انسان در انتخاب سم و شهد که تکوين ًا آزاد است ولي در
شريعت و عقل هرگز آزاد به انتخاب سم نيست.3
بنابراين تعريف اسالمي از آزادي ميبايد تعريفي مقيد و در چارچوب موازين و ساير
قوانين اسالمي باشد .امام خميني (ره) نيز نظرشان راجع به آزادي با همين قيد بود .ايشان
مي فرمودند:
«ما آزادي که اسالم در آن نباشد نمي خواهيم .استقاللي که اسالم در آن نباشد
يت َم ِن اتَّخَ َذ اِل َه ُه َه َواهِ .سوره جاثيه .23
 . 1اَف ََرأَ َ
 . 2بقره .256
 . 3جوادي آملي ،عبداهلل ،واليت فقيه؛ واليت فقاهت و عدالت ،چاپ پنجم ،1384 ،تهران ،مرکز نشر اسراء ،صص.32-29 .

نمي خواهيم .ما اسالم مي خواهيم .آزادي که در پناه اسالم است استقاللي که
در پناه اسالم است مي خواهيم .ما آزادي و استقالل بياسالم به چه دردمان
مي خورد؟ وقتي اسالم نباشد وقتي پيامبر اسالم مطرح نباشد وقتي قرآن و
اسالم مطرح نباشد هزارتا آزادي باشد ممالک ديگر هم آزادي دارند ما آن را
نمي خواهيم»1.
«آزادي معنايش اين نيست که بنشينيد و بر خالف اسالم صحبت کنيد آزادي
در حدود قانون است دين کشور ما اسالم است آزادي در حدود اين است که
به اسالم ضرر نخورد.»2

آزادي با همه جايگاه و ارزشي که براي بشر دارد در طول تاريخ همواره از کمياب ترين
گوهرهاي انساني بوده است به طوريکه يکي از عوامل اين توجه زياد را مي توان عکس
العملي به آن سلبها و محدوديت هايي که حاکمان مستبد تاريخ براي شهروندان خويش
ايجاد کردند دانست.3
اما عامل اين سلب آزادي و محدود کردن آن را بايد از يک طرف در حاکمان و دستگاه
سياسي مسلط بر اين جوامع جستجو کرد و از طرف ديگر در روحيه ضعف و بي تفاوتي
و يا ناآگاهي و بي خبري شهروندان که سبب تن دادن به اين محدوديتها شد.
پيشواي آزادگان جهان در دوران کوتاه زمامداري خويش هر دو مانع فوق را برداشت
و نظامي در حد امکان آزاد ايجاد و مردماني آزادي خواه و آزاده تربيت کرد .ايشان براي
هدايت و تربيت شهرونداني آزاد از يک طرف بندها و زنجيرهاي فردي بسته شده بر جان
آن ها را گشود و در فرصتهاي مختلف آن ها را به تقوا و زهد و تزکيه نفس سفارش نمود
 . 1منتظر قائم ،مهدي ،آزادي هاي شخصي و فکري از نظر امام خميني (س) و مباني فقهي آن ،چاپ اول ،1381 ،مؤسسه تنظيم و نشر آثار
امام خميني(س) ،ص .88
 . 2همان.
 . 3ر.ک .مطهري ،مرتضي .پيرامون جمهوري اسالمي ،تهران :انتشارات صدرا1366 ،ص .104
همچنين ر.ک .مطهري ،مرتضي .يادداشت هاي استاد مطهري ،ج  ،1تهران :انتشارات صدرا1379 ،ص .68
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آزادي در سيرهي عملي اميرالمومنين عليه السالم:

نگاهي به آزادي ،راهکارهاي تأمين و محدوديتهاي آن در سيرهي اميرالمومنين (ع)

لذا از نظر ايشان آزادي حقيقي در چارچوب تعاليم اسالم معنا پيدا مي کند ,پس آزادي
گرچه ارزش است و نعمت الهي اما برتر از ساير ارزش ها نيست و اسالم و ارزش ها و
تعاليم آن فوق همه چيز است و حدود آزادي بايد در چارچوب اسالم و قوانين آن ترسيم
شود( .واعظي ،1386 ،ص)12
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تا جايي که در خطبه اي در وصف دوران زمامداري خويش اينگونه فرمود:
ت ب ِ ُج ْه ِدي م ِ ْن َو َرائ ِ ُك ْم َو أَ ْعتَ ْقتُ ُك ْم م ِ ْن رِب َ ِق ُّ
الذ ِّل
َو ل َ َقدْ أَ ْح َسنْ ُ
ت ِج َوا َر ُك ْم َو أَ َح ْط ُ
َو َح َل ِق َّ
الضيْ ِم.1
من براي شما همنشين خوبي بودم ،با كوشش همه جانبهام شما را از هر سو
حفظ كردم ،و از بند ذلّت و حلقههاي ستم رهايي دادم.
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و از طرف ديگر ايشان را به حقشان در برخورداري از آزادي آگاه کرد و آن ها را از جهل
و بيخبري به در آورد .براي نمونه ايشان در نامه تربيتيشان به امام حسن مجتبيعليه السالم
به او ياد ميدهند که از هر گونه بندگي که موجب سلب آزادي شود خودداري کند:
ِك َو َقدْ َج َع َل َ
لاَ ت َُك ْن َعبْدَ َغيْر َ
ك اللهَّ ُ ُح ّرا.2
بنده ديگري مباش چرا كه خداوند تو را آزاد آفريده است.
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اما اين تمام فعاليتهاي حضرت علي عليهالسالم نبود بلکه کار بزرگتر و مهمتر ايشان
تشکيل حکومتي بود که کمترين تجاوزي به آزاديهاي شهروندان نکرد .امام عليهالسالم
ضمن اينکه خود به آزادي هاي شهروندان اعم از موافق و مخالف احترام ميگذاشتند
کارگزاران و عامالن خويش را نيز از چنين تجاوزي به حريم آزادي هاي شهروندان بر
حذر ميداشتند.
اصوالً يکي از عوامل تجاوز به حقوق و آزادي هاي ديگران سوء استفاده از قدرت و
استبداد در رأي حاکمان است که در جاهاي مختلف ايشان اين آفت را به کارگزارانشان
يادآوري نموده آن ها را از اين مسئله نهي مينمودند.
ت ُم ْستَ ْر ًعى ل ِ َم ْن َف ْو َق َ
ك ب ِ ُط ْع َم ٍة َو ل َ ِك َّن ُه فِي ُعنُقِ َ
س لَ َ
إ ِ َّن َع َم َل َ
ك
ك أَ َمان َ ٌة َو أَن ْ َ
ك لَيْ َ
س لَ َ
ات فِي َر ِع َّي ٍة َو لاَ تُخَ ا ِط َر إِلاَّ ب ِ َوثِي َقة.3
ك أَنْ تَ ْفتَ َ
لَيْ َ
فرمانداري براي تو وسيله آب و نان نيست ،بلكه امانتي است كه در گردنت
تو نيز بايد مطيع مافوق باشي در باره رعيت حق نداري استبداد بخرج دهي.

از نمونه هاي ديگر وجود آزادي در حکومت حضرت انتقاد صريح و بدون ترس افرادي
از ضعيفترين و پايينترين طبقات جامعه از ايشان – درست در زماني که حاکم قلمرو
گسترده حکومت اسالمي بودند -است .ايشان چنان با مردم رفتار کرده بود که آنان بدون
 .1نهج البالغه خطبه .159
 . 2نهج البالغه نامه .31
 . 3نهج البالغه نامه .5

کمترين درماندگي در گفتار و نگراني از عاقبت کار نظر خود را با تندترين زبان اظهار
ميکردند و به راحتي انتقاد و اعتراض خود را نسبت به هر کس بيان مينمودند .ايشان در
عهدنامه مالک اشتر به وي يادآور شده است که بايد موانع بيان آزادانه انتقادات و درد
دلهاي آحاد جامعه برداشته شود و همه به راحتي بتوانند حرف و نظر خويش را بيان كنند:

با تمام احترام و ارزشي که امامعليه السالم براي آزادي قايل بودند هرگز اجازه سوء
استفاده از اين آزادي را به کسي ندادند و در مواقع مقتضي با قانون شکنان و سوء استفاده
کنندگان برخورد قاطعي انجام دادند .توجه به سيره عملي و نظري ايشان به ما نشان
ميدهد که ارزشها و اصول مهمتري وجود دارند که نميتوان به بهانه آزادي آن ها را به
چالش کشيد و در واقع آزادي تا جايي است که اين اصول و ارزشها محترم شمرده شوند.
از هنجارهايي که مهمتر و اساسيتر از آزادي است ،وحدت صميميت و برادري جامعه
اسالمي است به گونهاي که ميتوان گفت که خدشه به اجتماع و وحدت جامعه اسالمي
خط قرمز آزادي رفتار شهروندان است .شاهد اين مدعاي ما جمالتي از امام عليعليه السالم
در نکوهش کوفيان است که در آن ايشان يکي از داليل ضعف و شکستهاي پياپي آنان را
قدر ندانستن نعمت وحدت ذکر نمودند و از وحدت به عنوان باالترين ارزش ياد کردند:
ن َع َلى جما َع ِة َه ِذه ِ أْ ُ
ال َّم ِة فِي َما َع َقدَ بَيْنَ ُه ْم م ِ ْن َحبْلِ
َفإ ِ َّن اللهَّ َ ُسبْ َحان َ ُه َق ِد ا ْمتَ َّ
َ َ
َه ِذه ِ أْ ُ
الل ْ َف ِة الَّتِي يَنْتَقِ ُلونَ فِي ِظ ِّل َها َو يَ ْأ ُوونَ إِلَى َكنَفِ َها بِن ِ ْع َم ٍة لاَ يَ ْعر ُ
ِف أَ َحدٌ م ِ َن
 .1نهج البالغه نامه .53
 . 2دلشادتهراني ،مصطفي ،جمال دولت محمود؛ حکومت امام علي (ع) حکومت موفق تاريخ ،چاپ دوم ،انتشارات دريا ،1387 ،ص .40
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محدوديتهاي آزادي در سيره علوي:
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نگاهي به آزادي ،راهکارهاي تأمين و محدوديتهاي آن در سيرهي اميرالمومنين (ع)

ات مِنْ َ
ك ق ِ ْسم ًا تُ َف ِّر ُغ ل َ ُه ْم فِي ِه َشخْ َص َ
اج ِ
س ل َ ُه ْم
اج َع ْل ل ِ َذ ِوي ال ْ َح َ
َو ْ
ك َو ت َْجل ِ ُ
َم ْجلِس ًا َعا ّم ًا َفتَتَ َواضَ ُع فِي ِه للِهَّ ِ الَّ ِذي خَ َل َق َ
ك َو تُ ْقعِدُ َعنْ ُه ْم ُجنْدَ َك َو أَ ْع َوان َ َ
ك م ِ ْن
ك َحتَّى يُ َك ِّل َم َ
ك َو ُش َر ِط َ
أَ ْح َرا ِس َ
ك ُمتَ َك ِّل ُم ُه ْم َغيْ َر ُمتَ ْعت ِ ٍ
ع. 1
براي مراجعان خود وقتي مقرر كن كه بنياز آن ها شخصا رسيدگي كني مجلس
عمومي و همگاني براي آن ها تشكيل ده و درهاي آنرا بروي هيچكس نبند و
بخاطر خداوندي كه ترا آفريده تواضع كن و لشكريان و محافظان و پاسبانان
را از اين مجلس دور ساز تا هر كس با صراحت و بدون ترس و لكنت سخنان
خود را با تو بگويد.2

ين ل َ َها قِي َم ًة أِ َلنَّ َها أَ ْر َج ُح م ِ ْن ُك ِّل ث َ َمنٍ َو أَ َج ُّل م ِ ْن ُك ِّل خَ َطر.1
ال ْ َمخْ ُلوق ِ َ
خداوند بر اين امت منت گذارده و پيوند الفت و اتحاد را بين آنان ايجاد
نموده است .كه در سايه آن زندگي كنند و به كنف حمايت آن پناهنده شوند،
اين نعمتي است كه احدي نميتواند بهائي برايش تعيين كند زيرا از هر بهائي
گرانقدرتر و از هر چيز پر ارزشي ،با ارزشتر است.
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همچنين امام عليه السالم آزادي عملي که به ناکثين دادند را تا جايي برشمردند که براي
وحدت جامعه اسالمي خطرساز نشده بود:
إ ِ َّن َهؤُ لاَ ءِ َقدْ تَ َمالَئُوا َع َلى َسخْ َط ِة إ ِ َما َرتِي َو َس َأ ْصب ِ ُر َما ل َ ْم أَخَ ْ
ف َع َلى َج َما َعت ِ ُك ْم
الرأْ ِ
ي ان ْ َق َط َع ن ِ َظا ُم ال ْ ُم ْسل ِ ِمين.2
َفإِنَّ ُه ْم إ ِنْ ت ََّم ُموا َع َلى َفيَال َ ِة َه َذا َّ
به تحقیق آنان (طلحه و زبير و پيروانشان) بر اثر راضي نبودن به خالفت من
(نه از جهت خونخواهي عثمان) گرد آمده يكديگر را كمك میکنند ،و من (بر
ياغي شدنشان) صبر ميكنم (شايد پشيمان شوند ،و بر اين صبرم باقي هستم)
مادامي كه بر جمعيّت شما نترسيده باشم (بيم نداشته باشم از اينكه اختالف در
بين شما رخ داده پراكنده شويد) زيرا ايشان اگر اين انديشه سست و نادرست
را (كه پيش گرفتهاند) به اتمام رسانند نظم و ترتيب (امر دين و دنياي)
مسلمانان بهم خواهد خورد (ريسمان اتّحاد و اتّفاق ايشان گسيخته ميشود).

از بيان حضرت در جمالت فوق ميتوان مرز ديگر آزادي را تا جايي دانست که اختالل
و تزلزلي در نظام و سيستم حکومت اسالمي ايجاد نشود و هنگامي که چنين خطري پيش
آيد حق برخورد و جلوگيري از ادامه فعاليت براي حکومت محفوظ است.
از ديگر خطوط قرمز آزادي ،سرپيچي از پذيرش رهبر منتخب ملت و ابراز اين مخالفت
با ايجاد فتنه و آشوب است .اميرالمؤمنينعليه السالم ضمن خطبه اي با اشاره به مخالفت
و عدم تمکين طلحه ،زبير و عايشه با رهبري ايشان – در صورتي که ايشان طبق سنت
پذيرفته شده جامع پس از پيامبر و با انتخاب مستقيم و همگاني مردم به حکومت
رسيدند -و بلند کردن علم مخالفت با آن حضرت چنين افرادي را مستحق برخورد و
مجازات دانستند .ايشان فرمودند:

 . 1نهج البالغه خطبه .192
 .2نهج البالغه خطبه .169

َّاس ب ِ َه َذا الَأْ ْم ِر أَقْ َوا ُه ْم َع َليْ ِه َو أَ ْع َل ُم ُه ْم ب ِ َأ ْم ِر اللهَّ ِ فِي ِه َفإ ِنْ
َّاس إ ِ َّن أَ َحقَّ الن ِ
أَيُّ َها الن ُ
ب َفإ ِنْ أَبَى ُقوت ِ َل.1
استُ ْعت ِ َ
َب َشا ِغ ٌ
َشغ َ
ب ْ
اي مردم سزاوارترين كس به خالفت قويترين مردم نسبت به آن است و
داناترين آن ها به فرمانهاي خدا ،پس اگر آشوبگري به فتنه انگيزي برخيزد ،از
او خواسته ميشود كه به حق باز گردد ،و اگر امتناع ورزد با او به نبرد بايد
پرداخت.

 . 1نهج البالغه خطبه .173
 . 2نهج البالغه نامه .6

علي بهادري جهرمي و همکار

همان كساني كه با «ابو بكر»« ،عمر»« ،عثمان» بيعت كردند با همان شرايط
و كيفيت با من بيعت نمودند .بنابراين نه آنكه حاضر بود (هم اكنون) اختيار
فسخ دارد ،و نه آنكه غائب بود اجازه رد كردن .شوري فقط از آن مهاجران
و انصار است ,اگر آن ها متفقا كسي را امام ناميدند خداوند راضي و خشنود
است .اگر كسي از فرمان آن ها با طعن و بدعت خارج گردد او را بجاي خود
مينشانند ،و اگر طغيان كند با او پيكار ميكنند چرا كه از غير طريق مؤمنان
تبعيت كرده ،و خدا او را در بيراهه رها ميسازد.
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محدود کننده ديگر آزادي ،که در اين بخش به آن اشاره ميشود ،ايجاد بدعت در دين
خدا و عرف يا سنتهاي پذيرفته شده جامعه اسالمي است به اين ترتيب که اگر شخص
يا گروهي مکانيسمهاي پذيرفته شده جامعه را نپذيرد يا اعتقاد و عمل جديدي را باب
کند و از آن در جهت مقاصد خويش بهره بگيرد با او برخورد ميشود تا به سنتهاي مقبول
مسلمانان برگردد و يا در صورت عدم پذيرش به هر قيمت (حتي با شروع جنگ و
درگيري فيزيکي) بايد وي را بر سر جايش نشاند:
ين بَايَ ُعوا أَبَاب َ ْك ٍر َو ُع َم َر َو ُعثْ َمانَ َع َلى َما بَايَ ُعو ُه ْم َع َليْ ِه َف َل ْم
إِنَّ ُه بَايَ َعنِي ال ْ َق ْو ُم الَّ ِذ َ
ب أَنْ يَ ُر َّد َو إِنَّ َما ُّ
يَ ُك ْن ل ِ َّ
ِين َو الَأْن ْ َصارِ
لشا ِه ِد أَنْ يَخْ تَا َر َو لاَ ل ِ ْلغَائ ِ ِ
الشو َرى ل ِ ْل ُم َها ِجر َ
اجتَ َم ُعوا َع َلى َر ُجلٍ َو َس َّم ْو ُه إ ِ َمام ًا َكانَ َذل ِ َ
ك للِهَّ ِ رِضً ا َفإ ِنْ خَ َر َج َع ْن أَ ْم ِر ِه ْم
َفإ ِ ِن ْ
خَ ارِ ٌج ب ِ َط ْعنٍ أَ ْو بِدْ َع ٍة َردُّو ُه إِلَى َما خَ َر َج مِنْ ُه َفإ ِنْ أَبَى َقاتَ ُلو ُه َع َلى ا ِّتبَا ِع ِه َغيْ َر
ين َو َولاَّ ُه اللهَّ ُ َما ت ََولَّى.2
َسبِيلِ ال ْ ُمؤْ مِن ِ َ
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در اين نامه حضرت علي عليه السالم مکانيسمي که به رسيدن ايشان به قدرت انجاميده
است را سنت پذيرفته شدهاي ميدانند که خلفاي قبلي نيز بر اساس همين روش به خالفت
رسيدند و فرمانشان در تمام قلمرو حکومت اسلمي الزم االجرا شد .حال اگر کسي يا
کساني اين روش را برنتابند و زمزمه نامشروع بودن آن را سردهند و يا به روش ابداعي
ديگري فرد ديگري را رهبر معرفي کنند شايسته برخورد و سرکوب ميگردند.
اما عليرغم همه اين محدوديتهاي مذکور  -و احتماالً محدوديت هاي ديگري که از قلم
افتاده باشد -حکومت کوتاه امام علي عليه السالم  -همانطور که ذکر آن گذشت -در
زمينه احترام به آزادي هاي عمومي حکومتي موفق و الگويي براي حکومت هاي پس از
خود است.
به منظور بررسي دقيقتر و اثبات اين مدعي ما در ادامه موضوع آزادي در حکومت ايشان
را ذيل عنوان آزادي عقيده مورد کاوش قرار مي دهيم.
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آزادي عقيده در سيره علوي:
انسان كه اشرف مخلوقات خداوند است تمام امتياز و افتخارش به آزاد بودن و مختار
بودن است و هدايت و ايمان او وقتي براي او ارزش و كمال محسوب ميشود كه با تفكر
و انديشه آزاد به آن نايل شده باشد اصوالً ايمان به ديني كه مجموعهاي از اعتقادات ويژه
است با پذيرش قلبي و عملي حاصل ميشود و اجبار بردار نيست؛ يعني اگر با تفكر و
انديشدن مبادي و مقدماتش در نفس انسان پيدا شد خود او نيز پيدا ميگردد و اگر چنين
نشود قابل تحميل نيست .خداوند متعال در قرآن مجيد در رد ادعاي عدهاي از اعراب كه
در نزد پيامبر صلي اهلل عليه و آله و سلم مدعي ايمان شده بودند به عدم نفوذ ايمان به قلب
1
آن ها اشاره ميكند و تفاوت بين اسالم يا تسليم و ايمان را متذكر مي شود.
امير مؤمنان نيز در اين باره ميفرمايند:
االيمان معرفة بالقلب.2
[يكي از اركان] ايمان شناخت با دل است.
االيمان و العلم اخوان توأمان و رفيقان اليفترقان.3
ايمان و علم برادراني هستند همزاد ،و دو رفيقي هستند كه از يكديگر جدا نشوند.
 .1سوره حجرات آيه .14
 . 2نهج البالغه حكمت .227
 . 3تميمي آمدي ،عبدالواحد،غررالحكمودررالكلم ،ترجمه سيد هاشم رسولي محالتى ،ج  ،2دفتر نشر فرهنگ اسالمي ،چاپ دوم ،تهران،
دفتر نشر فرهنگ اسالمي ،1387 ،صفحهى .166

 . 1نهج البالغه خطبه يك.
 . 2سوره اعراف ،آيه .157
 . 3سوره انبياء ،آيات .67-57

علي بهادري جهرمي و همکار

همچنين در اين راه اگر انديشه و تفكر گروهي گرفتار زنجيرها و بندهايي (مانند تقليد
از گذشتگان ،تعصب به عقيده هاي باطل ،جهل و ناداني) بود ،بايد اين زنجيرها را ولو به
زور از پاي تفكر و انديشه گشود .قرآن كريم يكي از بهترين نعمتها كه به واسطه ارسال
رسل و بعثت انبياء در اختيار انسانها قرار گرفته است را همين رها كردن آن ها از اين
اسارتها معرفي مي كند:2
برخورد حضرت ابراهيم عليه السالم با بتهايي كه مورد پرستش بت پرستان بود و وادار
كردن آن ها به تفكر آزادانه و بازگشت به خويش ،3رفتار حضرت موسي عليه السالم با
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با توجه به اين مقدمه وظيفه و مسئوليت مهم مسلمانان اعم از حكومت اسالمي و
خيرخواهان و مبلغان مسلمان ابالغ روشن و رساندن پيام دين به همه انسانها و در درجه
اول شهروندان و ساكننان داخل مرزهاي حكومت اسالمي است كاري كه همه پيامبران از
جمله پيامبر اسالم به انجام آن مأمور انجام آن بودند .اما علي عليهالسالم درباره اداي اين
وظيفه از سوي پيامبر اسالم فرمودند:
الر َسال َ ِة
َو ْ
اص َط َفى ُسبْ َحان َ ُه م ِ ْن َول َ ِده ِ أَنْبِيَا َء أَخَ َذ َع َلى ال ْ َو ْحيِ مِيثَا َق ُه ْم َو َع َلى تَبْلِي ِغ ِّ
َ
أَ َمانَتَ ُه ْم ل َ َّما بَدَّ َل أ ْكث َُر خَ ْلقِ ِه َع ْهدَ اللهَّ ِ إِلَيْهِ ْم َف َجهِ ُلوا َح َّق ُه َو ا َّتخَ ُذوا الَأْنْدَ ا َد َم َع ُه َو
اجتَالَتْ ُه ُم َّ
ين َع ْن َم ْع ِر َفت ِ ِه َو اقْتَ َط َعتْ ُه ْم َع ْن ِعبَا َدت ِ ِه َفبَ َع َ
ث فِيهِ ْم ُر ُس َل ُه َو َوات ََر
الشيَا ِط ُ
ْ
َ
ْ
إِلَيْهِ ْم أنْبِيَا َء ُه لِيَ ْستَأ ُدو ُه ْم مِيث َ
َاق ف ِ ْط َرت ِ ِه َو يُ َذ ِّك ُرو ُه ْم َمنْ ِس َّي ن ِ ْع َمت ِ ِه َو يَ ْحتَ ُّجوا َع َليْهِ ْم
يروا ل َ ُه ْم َد َفائ ِ َن ال ْ ُع ُقو ِل َو يُ ُرو ُه ْم آيَ ِ
ات ال ْ َم ْق ِد َرة ِ.1
بِالتَّبْلِي ِغ َو يُث ِ ُ
از ميان فرزندان او [حضرت آدم] پيامبراني برگزيد ،و پيمان وحي را از آنان
گرفت ،و از آن ها خواست كه امانت رسالتش را به مردم برسانند در زماني كه
اكثر مردم پيمان خدا را تبديل كرده بودند و حق او را نميشناختند .و همتا و
شريكاني براي او قرار داده بودند ،و شياطين آن ها را از معرفت خدا باز داشته،
و از عبادت و اطاعتش آن ها را جدا نموده بودند ،پيامبرانش در ميان آن ها
مبعوث ساخت ،و پي در پي رسوالن خود را به سوي آنان فرستاد ،تا پيمان
فطرت را از آنان مطالبه نمايند و نعمتهاي فراموش شده را به ياد آن ها آورند
و با ابالغ دستورات خدا حجت را بر آن ها تمام كنند ،گنجهاي پنهاني عقلها
را آشكار سازند ،و آيات قدرت خداي را به آنان نشان دهند.
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گوساله طاليي سامري و سوزاندن آن 1و همچنين شكستن بتها پس از فتح مكه از سوي
پيامبر اسالم را ميتوان در اين راستا برشمرد .اما در عين حال اگر با همه تالشها اگر كسي
به صورت مسالمت آميز و با دعوت صحيح حاضر نشد به مسير درست پذيرش اسالم
مشرف شود و كماكان بر ماندن در گمراهي اصرار داشت اين اجازه از او دريغ نميشود
و وي همچنان فرصت خطا كردن داشته و حتي در چارچوب قوانين اسالمي از حقوق
و آزاديهاي مشخصي نيز برخوردار خواهد بود .از اين باالتر ،مورد لطف و محبت نظام
اسالمي نيز قرار ميگيرد .امام خوبان عالم در عهدنامه خويش به مالك اشتر اين مطلب را
به زيبايي هر چه تمامتر به وي متذكر مي شود:
َو أَ ْشعِ ْر َق ْلبَ َ
لر ِع َّي ِة َو ال ْ َم َح َّب َة ل َ ُه ْم َو ال ُّل ْط َ
ف بِهِ ْم َو لاَ ت َُكون َ َّن َع َليْهِ ْم
الر ْح َم َة ل ِ َّ
ك َّ
ير ل َ َ
صنْ َفا ِن إ ِ َّما أَخٌ ل َ َ
َسبُع ًا ضَ ارِي ًا تَ ْغتَن ِ ُم أَ ْك َل ُه ْم َفإِنَّ ُه ْم ِ
ك فِي ِّ
ك فِي
الدينِ َو إ ِ َّما ن َ ِظ ٌ
الزل َ ُل َو تَ ْعر ُ
ِض ل َ ُه ُم الْعِ َل ُل َو يُؤْ تَى َع َلى أَيْ ِديهِ ْم فِي ال ْ َع ْم ِد َو
الْخَ ْل ِق يَ ْف ُر ُط مِنْ ُه ُم َّ
ب َو ت َْرضَ ى أَنْ يُ ْع ِطيَ َ
ِك َو َص ْف ِح َ
ك اللهَّ ُ
الْخَ َطإ ِ َف َأ ْع ِطهِ ْم م ِ ْن َع ْفو َ
ك مِثْلِ الَّ ِذي ت ُِح ُّ
م ِ ْن َع ْف ِوه ِ َو َص ْف ِحه2.
قلب خويش را نسبت به ملت خود مملو از رحمت و محبت و لطف كن،
و همچون حيوان درندهاي نسبت به آنان مباش كه خوردن آنان را غنيمت
شماري زيرا آن ها دو گروه بيش نيستند :يا برادران ديني تواند ،و يا انسانهائي
همچون تو .گاه از آن ها لغزش و خطا سر ميزند .ناراحتيهائي بآنان عارض
ميگردد ،به دست آنان عمدا يا بطور اشتباه كارهائي انجام ميشود( ،در اين
موارد) از عفو و گذشت خود آن مقدار به آن ها عطا كن ،كه دوست داري
خداوند از عفوش به تو عنايت كند.
ايشان در اينجا با تعبير «نظير لك في الخلق» به همه آن ها كه دين ،مذهب و آييني غير از
اسالم دارند توجه داده و همه را درخور رفتار وسلوك شايسته حكومت اسالم بر اساس
رحمت و ماليمت دانسته استئ عالوه بر اين موارد تاريخي ديگري نيز موجود است كه
نشان از زندگي آزادانه و بدون مزاحمت غيرمسلمانان در حكومت امام علي عليه السالم
دارد كه ضمن ًا نشان ميدهد آن ها هم جزء شهروندان حكومت محسوب شده واز حقوق
مربوط به خودشان بهرهمند بودند .از جمله آن ها ميتوان به داستان آن مرد يهودي و زرهي
كه در دستش بود اشاره كرد.
 . 1سوره طه ،آيه .97
 .2نهج البالغه نامه .53

علي بهادري جهرمي و همکار

 . 1نهج البالغه نامه .19
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شكايت عده اي از مردم كافر و مشرك از كارگزار حكومت اسالمي در منطقه زندگي
خود و پذيرفته شدن آن شكايت از سوي امام عليهالسالم نمونه ديگري است كه نشان
ميدهد آن ها نه تنها مجبور به پذيرش اسالم نبودند بلكه تا اين حد از آزادي برخوردار
بودند كه نسبت به رفتار و عملكرد حكومت نسبت به خود اعتراض و انتقاد كنند و امام
نيز اعتراض آن ها را ميپذيرد و ضمن نامه اي به كارگزار خويش وي را به اتخاذ رفتاري
ماليمتر و نرمخويي بيشتر دعوت ميكند:
ين أَ ْهلِ ب َ َل ِد َك َش َك ْوا مِنْ َ
احت ِ َقارا ً َو َج ْف َو ًة َو
أَ َّما ب َ ْعدُ َفإ ِ َّن َد َهاق ِ َ
ك ِغ ْل َظ ًة َو َق ْس َو ًة َو ْ
َ
َ
َ
َ
س
ن َ َظ ْر ُ
ت َف َل ْم أ َر ُه ْم أ ْهلاً أِلنْ يُدْ ن َ ْوا ل ِ ِش ْركِهِ ْم َو لاَ أنْ يُ ْق َص ْوا َو يُ ْج َف ْوا ل ِ َع ْه ِد ِه ْم َفالْبَ ْ
ل َ ُه ْم ِج ْلبَاب ًا م ِ َن ِّ
اللينِ ت َُشوب ُ ُه ب ِ َط َر ٍ
ف م ِ َن ِّ
الرأْ َف ِة َو
الشدَّ ة ِ َو َدا ِو ْل ل َ ُه ْم بَيْ َن ال ْ َق ْس َوة ِ َو َّ
ا ْم ُز ْج ل َ ُه ْم بَيْ َن ال َّت ْقر ِ
ِيب َو إْال ِ ْدنَاءِ َو إْالِب ْ َعادِ َو إْالِقْ َصاءِ إ ِنْ َشا َء اللهَّ.1
ا ّما بعد ،دهقانان شهر تو شكايت دارند كه با آنان درشتي ميكني و سختي روا
ميداري .ستمشان ميورزي و خردشان ميشماري .من در كارشان نگريستم،
ديدم چون مشركند نتوانشان به خود نزديك گرداند ،و چون در پناه اسالمند
نشايد آنان را راند .پس ،در كار آنان درشتي و نرمي را به هم آميز؛ گاه مهربان
باش و گاه تيز ،زماني نزديكشان آور و زماني دورتر .ان شاء اهلل.

نتيجه گيري
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آزادي که يکي از مفاهيم بنيادين در حقوق عمومي شمرده و از محوري ترين مفاهيم
حقوق بشري به شمار مي رود ،در انديشه اسالمي نيز از جايگاه اساسي و مهمي برخوردار
است .اين مفهوم که در تعريفي اجمالي از آن به عنوان نبود وجود مانع ياد شد ،در انديشه
ليبرال محدوديتي جز حقوق و آزادیهای ديگران نداشته و ضمن مترادف دانستن آن با
مفهوم رهايي و با ناديده گرفتن مقصود از وجود آزادي تکويني در نهاد انسان ،از هر سو
رها بوده و صرف ًا توسط حقوق ديگران محدوديت مي يابد.
در مقابل در انديشه اسالمي ضمن تبيين مفاهيمي همچون مفهوم آزادي تکويني و
آزادي تشريعي ،مبناي وجود آزادي در وجود انسان مشخصشده و با توجه به تفکيک
اين آزادي تکويني با مفهوم تشريعي آن ،تبيين گرديده که تنها محدوديت آزادي ،حقوق
ديگران نبوده و احکام و قوانين الهي که حرکت دهنده ي انسان به سمت اهداف غايي
اوست ،مهمترین منبع جهت بازشناسي محدودیتهای آزادي به شمار مي آيد.
در ادامه بيان شد امير المومنين عليه السالم در دوران کوتاه اما پربار حکومت خود ،با
مبنا قراردادن اين مفهوم و نگاه به موضوع آزادي و با مهم دانستن لزوم وجود و توسعه
آزادي هاي بشري در سطح جامعه اسالمي به منظور وصول انسانها به اهداف آفرينش
خود ،سعي در از بين بردن موانع دست يابي به آزادي واقعي نموده است.
در اين راستا با توجه به اينکه عامل اين سلب آزادي و محدود کردن آن را از يک طرف
ناشي از عملکرد نادرست حاکمان و دستگاه سياسي مسلط بر اين جوامع و از طرف
ديگر ناشي از روحيه ضعف و بي تفاوتي و يا ناآگاهي و بي خبري شهروندان است ،امير
المومنين مستمرا ً در جهت رفع اين دو عامل اقدامات و بيانات متعددي داشته و مردم و
کارگزاران نظام اسالمي را رهنمون مي نمودند.
با اين وجود و علي رغم جايگاه وااليي که آزادي در حکومت علوي داشته و اهتمامي که
در جهت رفع موانع آن وجود داشته است ،با عنايت به پذيرش نگاهي اسالمي از مفهوم
آزادي ،محدوديتهايي نيز در اين خصوص وجود داشته است که اهم موارد اين محدوديتها
با عنايت به سيره اميرالمومنين احصا و ارائه شد.
در نهايت نيز به طور خاص به مفهوم آزادي عقيده در سيره علوي پرداخته شده و ابعاد
آن روشن شده و مشخص گرديد.

منابع
 -قرآن كريم.

87

 -نهج البالغه.

 جوادي آملي ،عبداهلل ( ،)1375فلسفه حقوق بشر ،قم :مرکز نشر اسراء ،نوبت اول ،ص .189 جوادي آملي ،عبداهلل ( ،)1384واليت فقيه؛ واليت فقاهت و عدالت ،تهران :مرکز نشراسراء ،چاپ پنجم.
 خسروپناه ،عبدالحسين (زمستان « ،)1375مفهوم آزادي از منظر درون و برون ديني»،نشريه فلسفه ،کالم و عرفان ،شماره  ،20صص .46-39

 دلشادتهراني ،مصطفي ( ،)1387جمال دولت محمود؛ حکومت امام علي عليه السالمحکومت موفق تاريخ ،انتشارات دريا ،چاپ دوم.
 دهخدا ،علي اکبر ،لغت نامه دهخدا ،دانشگاه تهران ،مؤسسه لغت نامه دهخدا ،ج  ،1بي تا. طباطبائي ،سيد محمدحسين ،تفسير الميزان ،ترجمه سيدمحمد باقر موسوي ،قم :دفترانتشارات اسالمي ،بي تا ،ج  ،4ص .185 – 182
 عطايي اصفهاني ،محمدعلي ( ،)1378آزادي از ديدگاه اسالم ،قم :انتشارات عصر ظهور،ص .15

علي بهادري جهرمي و همکار

 تميمي آمدي ،عبدالواحد ( ،)1387غررالحكم ودررالكلم ،ترجمه سيد هاشم رسوليمحالتى ،چاپ دوم ،تهران :دفتر نشر فرهنگ اسالمي ،ج .2

نگاهي به آزادي ،راهکارهاي تأمين و محدوديتهاي آن در سيرهي اميرالمومنين (ع)

 -ايازي ،سيد محمد علي ( ،)1379آزادي درقرآن ،تهران :نشر ذكر ،چاپ اول.

 فراهاني منش ،عليرضا ( ،)1379آزادي از ديدگاه عالمه طباطبايي ،قم :دفتر انتشاراتاسالمي ،چاپ اول.
 محمودي ،سيد علي ( ،)1375نظريه آزادي در فلسفه سياسي هابز والک ،تهران:پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي ،نوبت اول ،ص  15و .17
 مطهري ،مرتضي ( ،)1366پيرامون جمهوري اسالمي ،تهران :انتشارات صدرا. مطهري ،مرتضي ( ،)1379يادداشت هاي استاد مطهري ،ج  ،1تهران :انتشارات صدرا. منتسکيو ،بارون دو ( ،)1370روح القوانين ،ترجمه علي اکبر مهتدي ،تهران :انتشارات اميرکبير ،نوبت نهم ،ج  ،1ص .394
88

 منتظر قائم ،مهدي ( ،)1381آزادي هاي شخصي و فکري از نظر امام خميني (س) ومباني فقهي آن ،مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني(س) ،چاپ اول.

سال دوم ،شماره چهارم ،تابستان 1392

 ميراحمدي ،منصور (زمستان « ،)1379تحليل مفهوم آزادي سياسي» ،فصلنامه علومسياسي ،سال سوم ،شماره .12
 واعظي ،احمد (زمستان « ،)1386امام خميني(ره) و مبحث آزادي» ،فصلنامه حکومتاسالمي ،شماره .12

