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Abstract 
The question of freedom and its interpretation has been always the 

subject of contemplation by scholars and thinkers throughout the history. 
According to the atheistic view, the freedom is to be released  from religious 
constraints, but monotheistic thinking calls the preservation of religious 
beliefs freedom. This issue becomes significant for the difference in 
understanding the meaning of freedom has led to regarding instrumental 
abuse of right to freedom as a measure falling in the ambit of freedom of 
opinion and expression by some western scholars. Meanwhile, Ayatollah 
Javadi Amoli determines series of criteria for freedom and elaborates on the 
compatibility and incompatibility of freedom with Islamic components. 
Therefore, the authors have examined the aforementioned discussion from 
the perspective of Ayatullah Javadi Amoli. The main purpose of this 
research is to study the value, explanatory and normative dimensions of the 
right to freedom of opinion and expression in the structure of various 
epistemological systems. The method of this paper is a descriptive-analytic 
one. In addition, data of the research was collected by means of a library-
based approach. Findings of the research demonstrate that freedom in the 
philosophical system of this sage theologist is one of the sensual qualities 
that due to its uncertainty never can be absolute and unlimited. In 
accordance with this point of view, the real freedom becomes factual when is 
based upon wisdom and revelation. 
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گا   با   آملی   جوادی  یت الله آ   اندیشه اهی   رد  بیان   و   دی عقیده زا آ                                                                رب  هب حقوق     هین  غ
 1ابراهیم جوانمرد فرخانی
 2علی نوری

 چکیده
 و انديشمندان تأمل موضوع تاريخ طول در همواره آن ریتفس و آزادي از پرسش

 امّا داند؛مي آزادي معناي را ديني قیود از رهايي ملحدانه انديشه. است بوده متفكران
 تاهمی جهت آن از مسأله اين. نامديم يآزاد را ديني حدود از صیانت موحدانه تفكر
 متفكران از يبرخ تا شده موجب آزادي معناي برداشت در تفاوت که کندمي پیدا
 و دهیعق يآزاد چارچوب در ياقدام را يآزاد حق از يابزار يهااستفاده سوء يغرب

 يدآزا يبرا را ييارهایمع سلسله يآمل يجواد اهللتيآ ان،یم نيا در. دانندب انیب
 را ياسالم يهالفهمؤ با يآزاد يناسازگار و يسازگار از بحث و ندکيم مشخص

 يوادج اهلل تيآ دگاهيد از را شده ياد بحث گاننگارند جهت، نیهم به. دينمايم نییتب
 و ينییتب ،يارزش ابعاد يبررس ق،یقتح نيا ياصل هدف. اندنموده بررسى يآمل

 روش. است مختلف يمعرفت هاينظام ساختار در انیب و دهیعق يآزاد حق يهنجار
 ايکتابخانه صورت به زین قیتحق اطالعات. است فيیتوص يلیتحل حاضر مقاله قیتحق

 فلسفي دستگاه در يآزاد که دهدمي نشان قیتحق نيا يهاافتهي. است شده آوريجمع
 گاههیچ آن بودن يكیتشك لحاظ به که است ينفسان اوصاف از يكي متأله میحك اين
 که ابدييم تیواقع زماني حقیقي آزادي منظر، نيا از. باشد نامحدود و مطلق تواندنمي

 . باشد نقل و عقل يمبنا بر
 

 .يآمل يجواد ،غرب بیان، ده،یعق ،يآزاد واژگان کلیدی:
 

                                 
 دانشگاه گنبدکاووس )نویسنده مسئول(؛ رایانامه: ی،انسان علوم دانشکده. استادیار گروه الهیات، 1

javanmardebrahim@yahoo.com  
 .گنبدکاووس دانشگاه. مربی گروه معارف اسالمی، 2

  22/08/96پذیرش تاریخ  -   23/01/96  دریافتتاریخ



هش ه ژپو
نام

فصل
  

تطبیقی 
ب

غر م  و 
سال ق ا

حقو
–    

پنجم  ال 
س

-  
ول  

ره   ا
شما

-  
بهار 

139
7

 

 

 

58 

 
 

 

 

 مقدمه مقدمه 

 روزگاری هر در نیز گفتگوها و هاسخن است متفاوت عصرها و زمانه که همانگونه

 گرفتن نظر و شنیدن با خود عمر مدّت و حیات ایّام در تواندمی انسانی تنها و است مختلف

 سپر داشتن با و شناخته را عملی و علمی شبهات و لوابس که ببرد سالمت به جان آنها به

 های نقش ترینعمده از یکی اساس، این بر. نماید جلوگیری آن هجوم از آگاهی، و دانش

 دین فکر و دینی اندیشه حریم از آن دفع و لوابس گونه این معرّفی و شناخت دینی عالمان

 که یموضوعات نیرتریخط حال نیع در و نیتر یجد از یکی ان،یم نیا در. است داران

 یآزاد مسأله رد،یگ رقرا مطالعه و مداقه مورد یتر نیزبیر و محققانه نگاه با است الزم

 رهای و آزاد انسانِ که کند یم دایپ تیاهم جهت آن از مسأله نیا. است انیب و دهیعق

 سیر انسانی حقوق سلسله یك مبنای بر تنها و خودسر حرکتی اومانیسم، مدار بر که امروز

 ار خود تواندنمی است، آزاد ضروری موارد در جز الزامی و تکلیف گونه هر از و کندمی

 وجود دشوار و سخت الزامات و تکالیف سلسله یك آن در که کند نزدیك و آشنا دینی به

 طرفدار اندیشمندان راستا، نیا در(. 226: 1378 ،یآمل یجواد ؛35: 1380 سارتر،) دارد

 به شده واگذاشته و مستقل آزاد، کامال یموجود انسان که اند نموده ادعا مطلق آزادی

 هر به تدین و انتخاب حق و بسازد خویش کردار و اعمال با را خود تیهو تا است شیخو

 وجود که کنندمی تصور رأی این صاحبان(. 48: 1384 س،یگر) دارد را مذهبی و نید

 نیب از را او آزادی و شیآسا کند، مکلّف یعمل انجام به نسبت را انسان که الزام هرگونه

 ه،ینظر نیا طبق(. 287: 1381 دگر،یها) است تعارض در او انتخاب و اختیار با و برد یم

 سروش،) ندارد یسازگار بیان و عقیده آزادی با و شده تحمیل مردم بر ینید یها آموزه

 با که است یشمندانیاند اندک از یآمل یجواد اهلل تیآ ان،یم نیا در(. 79-74: 1382

 نییتب به یفلسف قیدق دید و یقرآن یها آموزه هیبرپا ییعقال ینگرجامع و یشیاند ژرف

. است نموده ییزدا شبهه را دینی منابع با ناسازگار های قرائت و پرداخته یآزاد قتیحق
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 آنچه یول است؛ شده نگاشته ارزشمندی آثار مسئله این پیرامون که است ذکر به الزم البته

 شمندیاند این دیدگاه نییتب با منسجم و مستقل یبحث شد، یم احساس اشوجودی خأل

 طرح قرآن، با استدالل و مبناسازی موضوع، این عقالنی تحلیل و تجزیه لذا. بود معاصر

 آملی جوادی استاد حضرت یگانه مفسّر و فیلسوف دینی جامع نگاه با بدان پاسخ و ایرادها

 . رسد می نظر به ضروری

 بیان و قیدهع آزادی آیا که است آن حاضر مقاله اصلی سوال شد، انیب آنچه به توجه با

 کرده ارائه یغرب نواندیشان از برخی که معناست همین به اسالمی فرهنگ و دین قاموس در

 جوادی اهلل آیت شناختی معرفت و شناختی هستی نگرش طبق دارد؟ دیگری معنای یا اند

 مچنینه و شبهات و نظرات شود؟ می تبیین چگونه آزادی تئوریك و نظری مبانی آملی،

 پاسخ چگونه یلآم جوادی استاد منظر از زمینه این در دینی بعمنا با ناسازگار های قرائت

 موضوع این پیرامون آملی جوادی اهلل آیت حقوقی های اندیشه منظومه شود؟ می داده

 چیست؟

 

 ارزشيارزشي  بعدبعد. . 11

 گاهی که دکن یم اشاره ها ارزش از یبرخ به خود مختلف آثار در ،یآمل یجواد استاد

 به هیگا و کامل انسان شاخص عنوان به گاهی و تب،مک یك کلّی گیری جهت عنوان به

 کرد هیمخوا تالش ادامه در. رندیگ یم قرار بحث مورد اخالقی های ارزش شاخص عنوان

 خود مختلف ارآث در شانیا که مطالبی سلسله و یجواد اهلل تیآ یفکر نظام از استفاده با

 کرده بیان ارهب این در نید از بشر انتظار و عبادات حکمت قرآن، در جامعه م،یتسن مانند

 .نماییم استخراج و بازخوانی را ینید تفکر در یارزش های گزاره نظام است،

. است برخوردار یمهم بسیار جایگاه از یآزاد مختلف، یاخالق های ارزش میان در

 به ای مسئله را آن و پرداخته آزادی گذاری ارزش به منظر نیا از آملی جوادی اهلل آیت

 نیا در(. 52: 1386 ،یآمل یجواد) اند بوده آن پی در نیز پیامبران که است وردهآ شمار

 زین( السالمعلیهم) اطهار ائمه و( سلم و آله و علیه اهلل صلی) اکرم پیامبر خواست نگرش،

 به را مردم آنان که است نشده دیده آنان یعمل سیره در هرگز زیرا است بوده مردم آزادی
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 من»: فرمایدمی( السالمعلیه) علی(. 490: 1389 ،یآمل یجواد) کنند رمجبو اسالم پذیرش 

: 1404 ،یمجلس) «کند ترک را ها شهوت که است کسی آزاد حرّاً؛ کان الشهوات ترک

239.) 

 ،یآمل یجواد) آملى جوادى اهلل آیت حضرت فرزانه عالم هاى اندیشه و آرا براساس

 اندازه به اسالم در ارزشی هیچ و است اسالم دین پربرکت کلمات از آزادی ،(276: 1395

 و یفکر ظامن تنها اسالم ،(131: 1390 ،یآمل یجواد) شانیا ریتعب به. نیست آزادی ارزش

 و یتحر موجب خدا از اطاعت رایز بخشید، یقیحق آزادی انسان به که است یاعتقاد

 ضل فقد رسوله و اهلل عصی من و»: است اسارت و یگمراه مایه خدا با مخالفت هرگونه

 شده مراهگ آشکار ضاللتی به کند، نافرمانی را رسولش و خدا کس هر و نا؛یمب ضالالً

 که( 169: 1379 ،یآمل یجواد) کند یم دیتاک یآمل یجواد اهلل تیآ(. 36 :احزاب) «است

 شههمی زیرا است بوده هاانسان آزادسازی( سلم و آله و علیه اهلل صلی) اکرم پیامبر برنامه

 بر را اموری و هکشید زنجیر و غُل به را هاانسان خود، موقعیت تثبیت برای مادی مامدارانز

 از و ببخشند آزادی نسانا به تا آمدند( السالمعلیهم)الهی انبیای اما اند؛کرده تحمیل هاآن

 .کنند آزاد را آنان کند،می سنگینی هاآن دوش بر که بارهایی

 انبیا همه( 189: 1375 ،یآمل یجواد) موردنظر شمنداندی یارزش رویکرد با مطابق

 آزادی پیام نیز( السالم علیهم) نیمعصوم ارزشمند آثار در و بودند بشر آزادی پیامدار

 به خطاب( سالمال علیه) علی امام بیان همان مورد این در سند نیبهتر. زند یم موج خواهی

 حرا؛ هللا جعلك قد و رکیغ عبد نتک ال»: است( السالم علیه) مجتبی حسن امام فرزندش

 نظر به(. 31امهن :البالغه نهج) «است آفریده آزاد را تو خداوند زیرا مباش؛ خدا جز بنده

 را اعمال نیرت زشت گاه یغرب متفکران از بسیاری امروزه( 58: 1387 ،یآمل یجواد) شانیا

 برترین و کنندمی مایتح و غیتبل را ها آن و دانسته یآزاد موارد از است بیماری نوعی که

 یایانب سبحان یاخد اگر (. ,1982Webber :42) پندارندمی آزادی مانع را یانسان لیفضا

 حقوق از دفاع نیدروغ مدعیان این کرد،می رها خود حال به را بشر و فرستادنمی را یاله

 نیبنابرا. دردنک یم نابود را جهان... و نظامی اقتصادی، فرهنگی، هایاسارت انواع با بشر

 .است الهی ایانبی رهاورد ،یانسان مقام عیترف هرگونه و انسانی حقوق حفظ آزادی، مقوله
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 آیت یها شهیاند منظر از بحث، نظری چارچوب یارزش بعد با متناسب آنکه خالصه

 یابد، دست یعواق حیات به انسان اینکه برای( 197: 1375 ،یآمل یجواد) آملی جوادی اهلل

 . برهاند هوس و هوا اسارت از را خود باید آزادی، این به رسیدن برای و اشدب آزاد باید

 

 ييننییییتبتب  بعدبعد. . 22

 و ها دهیپد یکارکردها به آملى جوادى اهلل آیت حضرت فرزانه عالم شهیاند از بعد نیا

 .دهد یم ارائه خاص موضوع مورد در را یشتریب واطالعات داشته توجه اءیاش

   آزاديآزادي  قتقتییحقحق. . 22-11  

 و اندیشمندان تأمل موضوع تاریخ طول در همواره آن ماهیت و آزادی از پرسش

 مفهوم و شده عرضه آزادی از متعددی تعاریف هرچند معتقدند یبرخ. است بوده متفکران

 ندارد امکان آزادی از عینی تعریف ارائه اما است، گرفته قرار یادیز آثار موضوع آزادی

 که نیست اقعیو امری آزادی که اند دهیرس نتیجه این به گرید یبرخ(. 18: 1379 روزنتال،)

 شیوه به را دیآزا کلمه نظران صاحب و متفکران زیرا داد؛ ارائه واحدی تعریف آن از بشود

 بدان را آزادی که نیست واحدی شیوه هیچ که آنجا از و کنند، نمی استعمال یکسان

 به عاریفت. آورد فراهم را هشیو آن تواند نمی ای لغتنامه تعریف هیچ کنند، استعمال

 به را کلمه این فیلسوفان برخی چطور که دهند می گزارشی تنها نیز آزادی فلسفی اصطالح

 شهروند و بشر قحقو هیاعالم (4) ماده در حال، این با(. 13: 1370 کرنستون،) برند می کار

 یادآز»: است شده تعریف نیچن آزادی فرانسه، موسسان مجلس 1789 مصوب فرانسه

 سان نیدب. اوردین وارد لطمه یگرید به که یعمل گونه هر انجام قدرت از است عبارت

 را یعیبط حقوق نیهم از استفاده که است همان فقط انسان هر یعیطب حقوق اعمال حدود

 یم مشخص قانون ۀلیوس به فقط ها محدوده نیا. کند یم نیتضم جامعه یاعضا ریسا یبرا

 (.3: 1388 ،یموتمن ییطباطبا) «شود

 و نموده نییتب را یآزاد قتیحق یشناخت هستی مبانی به توجه با آملی جوادی اهلل آیت

 هر اوصاف که چرا باشد؛ نامحدود و مطلق تواندنمی گاههیچ آزادی،»: کند یم حیتصر

 موجود و دارد محدود وصف محدود، موجود است؛ موجود آن خود تابع موجودی،
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 ،اوصاف همه نامحدود، و مطلق است وجودی که اله اقدس اتذ. نامحدود وصف نامحدود 

 ناچار به است، متناهی و محدود موجودی که انسان و باشدمی نامحدود و مطلق نیز او ذاتی

 متناهی و محدود نیز اراده و قدرت و علم و آزادی و حیات مانند او کمالی اوصاف

 (.25: 1378 ،یآمل یجواد) «باشدمی

 دارای و كیتشک به مقول ،یوجود یمفهوم یآزاد متأله، میحک این فلسفی دستگاه در

 ناخت؛ش فصل و جنس با را آن توان نمی و ندارد ماهوی رسم و حد. است متعدد مراتب

 در که است گوناگون مراتب یدارا و یکیتشک قتیحق كی یآزاد قتیحق رو ازاین

 حق ذات د،ندار نهایتی و پذیرد نمی محدودیتی هیچ که یآزاد مرتبه و مرحله نیباالتر

 و انبیا لیمتعا ارواح و عالیه عقول مالئك، آنِ از آزادی بعد، مرحله در. است یتعال

 و تر رهیده یعتطب قید و تن بند از هرکس ها انسان میان در نیز آنان از پس. است معصومان

 ییقحق حریت و آزادی از بیشتری سهم باشد، تر آغوش هم عملی و علمی کماالت با

 .داشت خواهد

 بینیجهان و شناسیهستی آملی، جوادی اهلل آیت اندیشه نظام در مزبور رهیافت براساس

 مفهوم ،یخاص شناسیانسان هر و داده قرار خود تأثیر تحت را او شناسیانسان شخص، هر

 با غربی بمکات نظر مورد آزادی اساس، نیبرا. کندمی عرضه ما به را آزادی از ایویژه

 درباره دیگر اتبمک و اسالم شناختی هایپایه زیرا دارد؛ فراوان تفاوت اسالم نظر از دیآزا

 باب در یرتفس دو نگرش، دو این مبنای بر. باشندمی متفاوت او سعادت و انسان و جهان

 یمعنا هب یآزاد توحیدی، بینیجهان در ؛(472: 1389 ،یآمل یجواد) هست آزادی مفهوم

 و ها واستخ تابع یآزاد غرب، یالحاد نگرش در اما است ینفسان یهابند و دیق از ییرها

 .هاستانسان ینفسان التیتما

   عقیدهعقیده  آزاديآزادي  ييمفهوممفهوم  للییتحلتحل. . 22-22

 خود و دارد ارتباط خوردن گِرِه و عقد با عقیده، ،یآمل یجواد استاد فکری بینش در

 میان یکی است؛ الزم رِهگِ و عقد دو اعتقاد، در. است مرتبط یقینی و علمی تصدیق با عقد،

 قضیّه محصول میان دیگری و نامندمی عقد را قضیّه جهت، همین به که محمول و موضوع

 آیت نگاه در(. 276: 1395 ،یآمل یجواد) نامندمی اعتقاد را دوم عقد این که انسان نَفْس و
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 سر برهان به اتنه که است آفریده ایگونه به را انسان دل اله، اقدس ذات آملی، جوادی اهلل

 در مقدّماتش و مبادی اگر عملی، نه است علمی امری که نیز عقیده رو، این از. سپاردمی

 با. نیست تحمیل قابل نشود، چنین اگر و گرددمی متحقّق نیز او خود شود، پیدا انسان نفس

 بر ،انسان افکار که آنجا از و دارد اندیشه و فکر آزادی در ریشه عقیده آزادی نگرش، این

 نه و کند تحمیل خود بر را ایعقیده تواندمی انسان خود نه دارد، تکیه دلیل و برهان

 و اثبات شان،یا دهیعق به(. 176: 1384 ،یآمل یجواد) دارند را او بر تحمیل توان دیگران

. است خویش علمی مقدّمات و مبادی نیازمند و نیست کسی دست به عقیده، و فکر سلب

 به را آن نه، اگر و شودمی منعقد مطلب آن به اعتقاد شد، فراهم مطلبی یِعلم مقدّمات اگر

 (.33: 1378 ،یآمل یجواد) کندنمی باور حقیقی صورت

 از یشبخ دهیعق که نمود برداشت توان یم یجواد استاد اناتیب از یریگ بهره با

 نبود ای بود رهدربا تواندینم ،یرونیب قدرت چیه و دهدیم لیتشک را انسان یدرون تیشخص

 قدرت. اردگذ اجرا به را آن و نموده یریگمیتصم آن، یدگرگون و رییتغ ای و ده،یعق

 ینمادها توانندیم فقط و رودینم فراتر هاانسان یرفتارها بر سلطه از هرگز ها،دولت

 كی از خاص یهانماد به را هاانسان ای و آوردهدر خود کنترل تحت را، دهیعق كی یظاهر

 .سازند وادار ده،یعق

  در اسناد بین الملليدر اسناد بین المللي  . تجلي حق آزادي عقیده. تجلي حق آزادي عقیده22-22-11

 حق   و یدهعق واژه شد، بیان دهیعق یآزاد مفهوم نییتب بحث در تاکنون آنچه از غیر

 دمور اصطالح این اما است، گرفته قرار دیتاک مورد المللی بین اسناد بیشتر در عقیده آزادی

 مجمع 1948 مصوب بشر حقوق یجهان هیاعالم (19) دهما در. است نگرفته قرار تعریف

 مزبور حق  و دارد انیب و دهیعق یآزاد حق  کس هر»: است آمده متحد ملل سازمان یعموم

 اطالعات بکس در و باشد نداشته یاضطراب و میب خود، دیعقا داشتن از که است آن شامل

 «است زادآ یمرز مالحظات دونب و ممکن لیوسا تمام به آن انتشار و اخذ در و افکار و

 (. 11: 1386 ،یانصار)

 یعموم مجمع سیاسی و مدنی حقوق یالملل نیب میثاق (19) ماده (1) بند و (18) ماده

 مورد عقیده و اندیشه آزادی. دارد تأکید امر این بر نیز 1966 مصوب متحد ملل سازمان
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 در 1950 مصوب یاساس یهایآزاد و بشر حقوق از حمایت ییاروپا کنوانسیون تیحما 

 2000 مصوب اروپا اتحادیه یاساس حقوق منشور (10) ماده. است گرفته قرار (9) ماده

 ،یهاشم) دارد مذهب و وجدان اندیشه، آزادی بر حق فردی هر نکهیا بر کند یم حیتصر

 به زین رانیا یاسالم یجمهور یاساس قانون در دهیعق یآزاد از بحث نیهمچن(. 335: 1384

 دیعقا شیتفت»: است آمده یاساس قانون سوم و ستیب اصل در. است شده مطرح تصراح

 قرار مؤاخذه و تعرض مورد یادهیعق داشتن صرف به توانینم را کس چیه است، ممنوع

 . «داد

 و قمواثی و موازین و اساسی قانون در مدرن مقررات و قانونی مستندات یبررس

 به نوعی به هانآ از بسیاری در که است آن از یحاک ،شده برده نام المللی بین قراردادهای

 مورد دهیقع واژه اسناد آن از یك هیچ در تاکنون اما است شده تصریح دهیعق آزادی حق

 . است نگرفته قرار لیتحل و تعریف

  و نسبت آن با دین ورزيو نسبت آن با دین ورزي  . آزادي عقیده. آزادي عقیده22-22-22

 زمانی هدیعق آزادی هک معتقدند رقیب، گفتمان عنوان به غرب الحادی تفکر پیروان
 داشتن، یمانا حق. باشد داشته را مذهبی هر به تدین و انتخاب حق فرد که یابد می تحقق

 او دینی عمل که مادامی دینی تعالیم نقد و دینی، اعمال ترک دین، از خروج و ایمان ترک
 زیجا نباشد، عمومی اخالق و نظم در اخالل و دیگران های آزادی و حقوق سلب باعث

 افراد بگوییم اینکه. کرد تحمیل پیش از را تحقیق نتیجه توان نمی رقیب، گفتمان در. ستا
 مامنات سخنی کنند ابانتخ را اسالم باید قطعاً اما کنند تحقیق ادیان و عقاید میان در آزادند
 و است معین  شپی از نتیجه اگر و کرد تعیین پیش از را نتیجه توان نمی آزادند اگر. است

 .(54-63: 1381 ور،یکد) نیستند آزاد ندارند، دیگری چاره آن به دادن تن جز
 و القا را مطلق یآزاد دینما می سعی که رقیب گفتمان اتهام این به پاسخ بخش در

 قلبی امری عقیده جوادی، اهلل آیت اندیشه نظام در که کرد نشان خاطر دیبا سازد، بازنمایی
 دست به و است ضروری منتج، مقدماتِ به علم از پس نتیجه، به علم و است باطنی و

: 1389 ،یآمل یجواد) اجبارپذیر نه و است بردارتکلیف نه پس گیرد،نمی انجام شخص
 نتایج که معنا بدان نه امّا است آزاد پذیریدین و دینداری در کس هر رو نیا از ؛(477

 را انسان خداوند منظر، نیا از. باشد یکسان( دینیبی و دینداری) طریق دو هر اعتقادی
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 واحد( کفر و ایمان) طریق دو هر نتیجه که نفرموده هرگز امّا است؛ آفریده آزاد تکویناً
 (.32: 1378 ،یآمل یجواد) سازندمی رهنمون مقصد یك به را او و است

 انسان که معناست این به آملی جوادی اهلل آیت فکری منظومه در دهیعق آزادی مفهوم

 برگزیند؛ ار ضاللت یا هدایت مسیر دو از یکی تواندمی و شده خلق اراده صاحب تکویناً
 اعمال نتایج یراز بود، نخواهد نتیجه انتخاب به قادر آن ادامه و مسیر انتخاب از پس لیکن

 عنایت ایدب پس(. 475: 1389 ،یآمل یجواد) اندتکوینی و حقیقی بلکه نیستند، اعتباری
 یکدیگر از اهچ و راه آملی، جوادی اهلل آیت اندیشه نظام رد ینییتب رهیافت براساس کرد

 این از یك هر تواندمی عمل در و است؛ انسان دست به یك هر انتخاب و اندشده مشخص

 راه اگر و رسید خواهد ابدی سعادت و بهشت به رفت، را حق راه اگر کند؛ اختیار را دو
 شهد و سمّ تخابان در انسان آزادی نظیر شد؛ خواهد منتهی جهنّم و آتش به پیمود، را باطل

 ایشان رو نای از. نیست رها و آزاد هرگز عقل، و شریعت در ولی است، آزاد تکویناً که
 با است رابرب نادرست اندیشه که است نظر این بر شده، قائل تفاوت رهایی و آزادی میان

 را خود و گزیندبر را مّسَ تا پسندد نمی آزاد را انسان خداوند که پیداست و کشنده سَم 
 . سازد هالک
 یوقت که است ذکر قابل زین نکته نیا موردنظر متفکر اندیشه ینییتب بعد بحث در

: گفتند و داده مذهب آزادی پیشنهاد شدند، مکه و حجاز در اسالم شرفتیپ متوجه نیمشرک
 و تکریم این نشانه و بگذارید احترام ما عقاید به هم شما گذاریم،می احترام شما عقاید به ما

 به شما هم سال یك و کنیم عمل شما عقیده براساس ما سال یك که باشد آن هم احترام
 و شد نازل کافرون سوره راستا نیا در(. 222: 1381 ،یآمل یجواد) کنید عمل ما عقیده
 دین در ما بگو کافرانبه: فرمود( سلم و آله و هیعل اهلل یصل) اکرم رسول به سبحان خدای

 گاهی و بگذریم خود حق از گاهی که ستین ما اختیار در و قراردادی دین نداریم، سازش
 برای است موظف انسان و است انسان بر خدا حکم و حق دین، بلکه کنیم مطالبه را آن

 یجواد اهلل تیآ نظر از. دینما عمل آن دستورات به تکامل به رسیدن و معنوی حیات تامین
 این به. است سلیقه تابع آن انتخاب که دانند می قراردادی امور انندهم را دین ها آن یآمل

 و دین تواند یم کند، می انتخاب را غذایش یا لباس، خانه، که همانگونه انسان ترتیب،
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 و عرف در و نیست پذیر برهان اساساً  دین نگرش، این در. گزیند می بر نیز را خود اعتقاد 
 (.189: 1375 ،یآمل یجواد) دارد ریشه مردم آداب
 ،یآمل یجواد) ایشان اندیشه ینییتب بعد بررسی و یآمل جوادی استاد مباحث در دقت با

 رایب شما دین دین؛ ولی دینکم لکم» که نمود برداشت چنین توان می( 116: 1392
 نیست قح کثرت و دین توزیع معنای به( 6 :کافرون) «خودم برای هم من دین و خودتان

 ییگرا تکثر جهینت در و من نید هم و است حق شما نید هم دیگو یمن میکر قرآن رایز
 نشیب رد. شد نخواهد هماهنگ باطل با هرگز که است الهی حقی دین، بلکه باشد حیصح
 حقوق اریز نیست جمع قابل حق با که الحق عدم یعنی باطل ،یجواد استاد حضرت یفکر

 با ممزوج حق هک معنا این به نیست؛ لحهمصا قابل باطل و حق اما است مصالحه قابل متقابل،
 را حق ایدب تنها انسان باطل، و حق انتخاب در و دهدیم دست از را خود قتیحق باطل،

 . برگزیند

 و بَنانو بَنان  بیانبیان  آزاديآزادي  ييمفهوممفهوم  للییتحلتحل. . 22-33

 م(نان )قلنیز آزادی بَ و گویندگان انیب یآزاداستاد جوادی آملی در مقام تبیین 

 نقد و هادیدگاه طرح برای علمی مجالس درده است که همه افراد نویسندگان تاکید نمو
 مختلف یها مکتب که داده بشارت خود بندگان به ی سبحانخدازیرا آزادند  دینی تفکر

 کریم قرآن ،ینکها بر افزون(. 17یهآ :زمر سوره) کنند پیروی هابهترین از سپس و مطالعه را
 سیصد از بیش در نموده و نقد و طرح آزادانه اللاستد صورت به را دینی معارف از بسیاری

 بیان و آزادی باتاث بر دلیل بهترین اتآی این خوانده است.فرا تعقل و تفکر به را مردم آیه
 بود مکنم چگونه نداشت، وجود معنا این به آزادی اگر زیرا است بشری جامعه در قلم

 ساس، در مکتبا. برهمین برگزینند را آن بهترین مختلف، عقاید و اقوال میان از مسلمانان

، رهنگیف و علمی محافل در خطابه و سخنرانی ایراد راه از سخن آزادیحقوقی اسالم، 
 با آشنایی و گوناگون آرای مطالعه زادیو آ تخصصی آثار و مقاالت نوشتن در قلم آزادی

 پذیرفته شده است. مختلف عقاید
 صاحبنظران و اندیشمندان همه فرهنگی و فکری باز فضای ایجاد با اسالمگفتنی است 

 ندانسته خاصی قشر به منحصر را دین فهم نگاه این با و خوانده فرا راه بهترین انتخاب به را

 صورت به را علوم از برخی که داندمی کسانی همه برای را قرآن فهم اسالم، تعالیم. است
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 نیست، روحانیان چون اصیخ قشر انحصار در علوم این اکتساب و باشند خوانده مندروش
 فهم را قرآن معرفتی، ابزار آن داشتن با و تحصیل را علوم این که آزادند اصناف همه بلکه
 واسطه به بیماری تشخیص عدم مانند متخصصان غیر واسطه به قرآن ادراک عدم. کنند

 آزادی تثبیت بلکه نیست، آزادی خالف تنها نه و است بدیهی امری غیرپزشکان، و عوام
 انحصار در را انجیل و تورات فهم که است کلیسا اربابان از برخی عمل خالف بر این. است

 داشتن جرم به را اندیشمندان از بسیاری عقاید، تفتیش هایمحکمه تشکیل با و گرفته خود
 غرب در علما از بعضی رفتار و اعمال. کردند محکوم اعدام به هاآن عقیده با مخالفِ عقیده

 تعالیم چون است، دور به اسالم علمای کریمانه منش و رفتار و اسالم قدسم ساحت از

 مباحث در و داشته فکری ترابط هازمینه همه در که آموزدمی مسلمانان به اسالم آسمانی
 یجواد) باشند داشته علمی مناظرات ادیان سایر متفکران با و هم با دینی برون و دینی درون

 (.485: 1389 ،یآمل
 گستره حق آزادي بیان و بنان و حدود آنگستره حق آزادي بیان و بنان و حدود آن  ..22-33-11

 در فقط ینوشتار بنانآزادی  نیز و گفتاری بیانآزادی  ،یآمل جوادی استاد نظر از
 محلّی، هایکنفرانس خردورز، متفکران گردهمایی تخصصی، یها نشست علمی، محافل

 مطلبی تحقیقبی نیز شمندانیاند و نیست راهی آن به را مردم عامه که المللیبین و ایمنطقه
 سخن آزادی فهومم منظر نیا از شانیا. کندمی پیدا را خود واقعی مفهوم کنند،نمی ارائه را

زادی بنان آبیان گوینده و نیز  آزادی که است نظر نیا بر و نموده نییتب را و نگارش

 یدجوا) است هشد تجویز نینجامد، انسانیت مسیر از انسان انحراف به که آنجا تا نویسنده
 (.480: 1389 ،یآمل

 استاد نگاه از که است این آید برمی و قلم انیب آزادی های گزاره در استدالل از آنچه
. ندارد جایگاهی اسالمی نظام در الحادی افکار پخش و نشر برای آزادی هرگونه جوادی،

 طرح برای علمی مجالس در نامسلمان اندیشمندان شیعه، فیلسوف و فقیه این منظر از

 چه زیرا اند،شده منع عمومی افکار نزد آن بیان برای اما آزادند؛ دینی تفکر نقد و هادگاهدی
 افکار فریب سبب که باشد رفته کار به گفتارشان در هایی ضبط و خلط یا و مغالطات بسا

 نهایه و الحکمه بدایه کتاب دو در( سرهقدس) طباطبایی عالمه کهچنان گردد؛ عمومی
 فرا آن زمان هنوز که بود این نظرشان و نفرمودند مطرح را معاد و نفس بحث الحکمه
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 یجواد) بفهمند مبسوط را آن هایپاسخ و شبهات و مباحث همه مردم که است نرسیده 
 (. 485: 1389 ،یآمل

 حدّ میاسال جامعه دربا بهره گیری از بیانات استاد جوادی می توان برداشت نمود که 

 آن در ایدیعق تفتیش نه تفریطی؛ نه و هست افراطی نه است؛ هشد رعایت خوبی به اعتدال
 وصافا از وصفی هر که است جهت بدان این. است آزاد پوچ عقاید انتشار نه و هست

 لیو باشد؛ محدود موصوف نیست ممکن زیرا است، محدود انسان خود همانند انسانی
 .دباش محدود باید قطعاً که است محدود انسان اوصاف از آزادی. مرزبی آن صفت

 . انعکاس حق آزادي بیان و بنان در اسناد حقوقي. انعکاس حق آزادي بیان و بنان در اسناد حقوقي22-33-22

 متحد ملل سازمان یعموم مجمع سیاسی و مدنی حقوق یالملل نیب میثاق (19) ماده

 شامل حق این دارد؛ بیان آزادی حق کس هر»: دارد اشعار زمینه این در1966 مصوب
 صورت به یا شفاهاً خواه قبیل هر زا افکار و اطالعات اشاعه و تحصیل و تفحص آزادی
 هیاعالم (11) ماده نیهمچن. «باشد می دیگر وسیله هر به یا هنری صورت به یا چاپ یا نوشته

 از حمایت ییاروپا کنوانسیون (10) ماده و 1789 مصوب فرانسه شهروند و بشر حقوق
. است تهشناخ رسمیت به را بیان آزادی ،1950 مصوب یاساس یهایآزاد و بشر حقوق

 ماده و متحد ملل سازمان یعموم مجمع 1948 مصوب بشر حقوق یجهان هیاعالم (19) ماده
 امر نیا بر زین یاسالم کنفرانس سازمان 1990 مصوب یاسالم بشر حقوق هیاعالم (22)

 بیان در را مطبوعات و نشریات زین رانیا اساسی قانون (24) اصل آن، بر افزون. دارند دیتاک

 صدا در افکار نشر و بیان آزادی تأمین به مزبور قانون از 175 اصل. گذارد می آزاد مطالب
 رعایت اساسی قانون (24) اصل در البته. کند می اشاره ایران اسالمی جمهوری سیمای و

 قانون (175) اصل در نیز بیان آزادی است؛ شده ذکر مطبوعات آزادی شرط اسالم، مبانی
 سوء حال نیع در. باشد می کشور مصالح رعایت عتاب شرط، این بر افزون اساسی
 نیا با مواجهه در یغرب جوامع دوگانه یهااستفاده و انیب یآزاد حق از یابزار یهااستفاده

 نیتوه مطالب آن بارز جلوه که کرد مشاهد ریاخ یهاسال در توان یم یراحت به را مسئله
 چاپ با شرمانهیب یاقدام رد ها آن. است مسلمانان مقدسات به یغرب اتینشر زیآم

 مسلمان اردیلیم مین و كی از شیب مقدسات به بزرگ امبریپ ساحت به موهن یکاتوریکار
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 سوء جز یزیچ نیا و داندیم انیب یآزاد چارچوب در یاقدام را آن و نموده نیتوه

 .ستین انیب یآزاد حق واژه از دوگانه استفاده
 

 ييهنجارهنجار  بعدبعد. . 33
 یآمل یجواد استاد یسو از که یمعرفت یها الزام از استفاده اب و یهنجار رویکردی با

 چند ادامه در شده، مطرح مشرکانه و موحدانه های اندیشه بازشناسی های شاخص عنوان به

 . کرد خواهیم یواکاو و لیتحل را بشری اندیشۀ در اصلی ابهام

 آزادي و نقد آنآزادي و نقد آن  بهبه  اومانیستياومانیستي  نگرشنگرشبازخواني بازخواني . . 33-11

 و تصمیمی ره اتّخاذ حق و است مختار و آزاد انسان غرب، یستیومانا یالحاد تفکر در

 را او آزادی تحقیق در بدانیم، مکلف احکامی و تکالیف به را او اگر دارد، را آن به عمل

 نظام نیا در(. Campbell, 2006: 189; Luik, 1998: 530) ایمکرده سلب یا محدود

 پس است، یآزاد و اختیار صاحب محِق انسان امّا نیست، آزاد مکلف انسان ،یستیسکوالر

: 1379 ش،سرو: ک.ر) نه او بودن مکلف با ولی است، سازگار انسان بودن محق با آزادی

 (. 48: 1384 س،یگر ؛365

 که کند یم دیتاک رقیب گفتمان اتهام این به پاسخ مقام در یآمل یجواد اهلل تیآ

 همه صیانت الهی تفکر امّا داند؛می آزادی یمعنا را دینی قیود همه از رهایی مادی، اندیشه

 نظر بر بنا (.472: 1389 ،یآمل یجواد) داندمی سعادت و کمال انسان برای را دینی حدود

 معضل نهما رهایی، و آزادی مفهوم خلط در امروز دنیای اساسی مشکل فرزانه، استاد

 و هاستهخوا تسلیم و شده رها الهی تعالیم از خواستندمی که است اسالم صدر مشرکان

 اندکرده نگما چون آنان(. 492: 1389 ،یآمل یجواد) شوند دیگران یا خود درونی امیال

 چیزی او شخصیتی و وجودی شأن و است جسمانی لذات از مندیبهره در انسان کمال که

 که یحال در اند پرداخته ایشناسانه غایت تعریف چنین به آزادی معنای در نیست، این جز

 صورت این رد زیرا است بردگی معنای به حیوانی، عمل هر دادن انجام الهی، بینیجهان رد

 چنین. شودمی گرفتار نفس هوای اسارت زنجیر به آن مقابل در و رها خرد قید از انسان

 (.52 :1384 ،یآمل یجواد) است وابسته و اسیر بلکه نیست، وارسته و آزاد انسانی
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 و ندک می مشخص یآزاد یبرا را معیارهایی و ها شاخص سلسله ،یآمل یجواد استاد 

 از یاریبس در که شود می سبب آزادی، از تفسیر و برداشت تفاوت که است نظر نیا بر

 حقوقی موادّ  تدوین در که گونه همان روند، بیراهه به دیگر حقوقی مکاتب پیروان موارد،

 (.189: 1375 ،یآمل یجواد) اند کرده چنین

 حیصح کدر در مسائل نیمهمتر از یکی که نمود برداشت توان می تفکر وهیش این از

 درست معرفت و انسان قیدق فهم بشر، یزندگ یها ساحت همه بر حاکم فیتکال و حقوق

 گوناگون یاه دگاهید لیتشک در انسان از ما یذهن یتلق نوع گمان یب. است او یستیک از

 تیهو و نانسا به متفاوت نگاه دو و ینیب جهان دو با که است روشن. گذارد یم ریتأث

 میشبا معتقد اگر اساس، نیبرا. نمود ارائه و میتنظ یحقوق مواد گونه دو توان یم  او یواقع

 تمام که تاس یدوبعد یموجود و است یو یاللّه فۀیخل مقام استناد به انسان کرامت که

 یبرا یکاف هن الزم دراکا ییتوانا از و شود ینم خالصه ایدن یماد اتیح نیهم در تشیهو

 و فیتکال دازمنین نیبنابرا است؛ یاله تیهدا محتاج و برخوردار یابد سعادت به دنیرس

 وجود یاهناشناخت و یرمادیغ درجات و مراتب انسان، نهان در که چرا است یاله احکام

 وجود هاآن کمال ریمس در حرکت و شناخت یبرا یراه ،یاله یندا قیطر از جز که دارد

 به شده واگذاشته و مستقل آزاد، کامال یموجود انسان که میباش باور نیا بر اگر اما. ندارد

 او که زامال هرگونه وجود و بسازد خویش کردار و اعمال با را خود تیهو تا است شیخو

 و اختیار با و برد یم نیب از را او آزادی و شیآسا کند، مکلّف یعمل انجام به نسبت را

 .است تعارض در او انتخاب

 در بستر حقوق طبیعيدر بستر حقوق طبیعي  آزاديآزادي  حدودحدود. . 33-22

 منطقی پاسخگوی تواند می آنچه یاسالم متفکر این اندیشه هنجاری بعد مبحث در

 شریعت انسان آزادی تحدید عامل تنها که است این باشد آزادی حدود تعیین مرجع سؤال

 را آن هتك و الزم را آن تأدیه و کندمی تعیین را حق صاحب هر حق که است الهی

 قید این گمان، یب(. 478: 1389 ،یآمل یجواد) است کرده تبیین را آن از دفاع و تحریم

 در قیدی چنین اگر شاید. شد خواهد آزادی ضابطه بی و حصر و حد بی گسترش مانع
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 را غربیان استعمار تلخ طعم ها سال دنیا، مستضعف مختلف کشورهای بود، می حاکم غرب

 .چشیدند نمی

 عدالت، عنوان تواندنمی آزادی ُمحَد د استاد، حضرت فکری منظومه در حال ره به

 مشخص دودح دارای خود کننده تحدید اگر زیرا باشد، آن مانند و دموکراسی بشر، حقوق

 که ایشان، دگاهدی از عدالت نمونه عنوان به. ندارد را دیگر چیز تحدید توان هرگز نباشد،

 و معانی گونگونا مکاتب در است، انسانی هایفضیلت ترینمحبوب و هاواژه بهترین از

 فاحش اختالفِ حدّ تعیین و مرز تحدید در اگر که است پرواضح و دارد متعددی حدود

 ثابت معینی نمیزا و یافته رخنه آن محوری عناصر تعیین محدود، تفسیر در حتماً  شد پیدا

 دانست آزادی تحدید عامل را دالتع مانند حقوقی مسائل تواننمی هرگز لذا شود،نمی

 (.292: 1384 ،یآمل یجواد)

 یستیبرالیل و الحادى هاىنظام در که کرد نشان خاطر دیبا قبل بحث نکات تکمیل در

 است این سوال حال. دارد می بر قید و شود می محدود قانون با افراد آزادی غرب، جهان

 می ییمبنا چه با قوانین این آزادی، کننده محدود قوانین بودن ناپذیر اجتناب به توجه با که

 یخدامحور بر را ییگراانسان و بشر اصالت ،یغرب متفکران از بسیاری شوند؟ نوشته بایست

 ل،یم) است زیچ همه در یابیارز و سنجش مالک انسان که معتقدند و اند نموده مقدم

 هیچ پندارند یم انشمندیاند نیا(. 170: 1378 س،یوید ؛407: 1357 راسل، ؛181: 1345

 دنیرس راه تواند یم که است انسان نیا و دینما یفیتکال به محدود را انسان ندارد حق کس

 و فهم بر هیتک با است، یماد یایدن نیهم در تیموفق از عبارت که را خود یخوشبخت به

 ,Donnelly؛ Kant, 1956: 88) ابدیباز یوح منبع و نید به ازین بدون خود ادیخودبن عقل

 غرب حقوق فلسفه در که است یعیطب حقوق هینظر برداشت نوع نیا یمبنا .(17 :1989

 شهیر او حصر و حدّ یب یفرد یها یآزاد و ها انسان حقوق آن، اساس بر و است مطرح

(. 60-58: 1381 ان،یکاتوز: ک.ر) است احترام قابل علت نیهم به و دارد عتیطب قانون در

 و است رها یفیتکل هرگونه از انسان که دهد می تشکیل فلسفه این را هینظر این شالوده

 402) ردیبگ قرار نیقوان یمبنا دیبا که است انسان یعیطب الیام و آمال ق،یعال

:2004Tadros&Tierney, ). قانون سرچشمه که انسان عقل شود یم ادعا هینظر نیا در 
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 خداوند نه دارد یاساس نقش بشر یزندگ یعیطب قواعد به یابیدست در است، عتیطب 

(153: 1990, Hobbes 1989 :30؛, Hick.) عنوان به انسان به دادن اصالت اساس بر آنان 

 به یامروز انسان معتقدند( Abbagnano, 1973: 131) خداگرا یجا به خردگرا موجود

 (.43: 1377 آربالستر،) ندارد خدا به اجىیاحت اصال یدوران چنین در و رسیده ییعقال رشد

 انگاشتن دهیناد عقل، ییخودکفا در افراط که است روشن مزبور، دگاهید به توجه با

 ینم یاقب دینی جامعه تحقق یبرا ییجا بشر بند و دیق یب یآزاد و عقل یها تیمحدود

 منشأ و شهیر ندتوا یم یزیچ ،یآمل یجواد اهلل تیآ حضرت فرزانه استاد نظر بر بنا. گذارد

 بناىم طبیعى حقوق نظریه پس نیست، چیزى مالك طبیعت و باشد آن مالك که باشد حق

 دارد، تیمالک حق که اوست و است یتعال یبار طِلق ملك هستى همه رایز ندارد یحیصح

 من لحقّا»: است شده انیب میکر قرآن در چنانچه دارد؛ زین حق جادیا و تصرف حق پس

 (. 197 :بقره) «است خداوند حق منشأ و مبدأ یعنی ربّك؛

 ییتوانا و تقدر تمام با عقل ،یآمل جوادی استاد نگاه در که داشت توجه دیبا نیچنهم

 از دهیبر قلِع منظر نیا از. است عاجز انسان یابد سعادت عوامل همه افتیدر در دارد، که

 تواند ینم هرگز است ختهیافسارگس ینفسان یها زهیغر و هوس و هوا اسارت در که وحى

 نشان او به ار کمال و یتعال حیصح راه و بازشناسد را انسان یارراستگ و فالح یها مولفه

 و نیقوان بیتصو سخن، نیا یدرست شاهد(. 228: 1384 ،یآمل یجواد: ک.ر) دهد

 شیب در آن مانند و یباز همجنس ،یجنس روابط یآزاد شناختن رسمیت به براى یمقررات

...  و لیبرز کا،یرام ن،یآرژانت نسه،فرا انگلستان، مانند ییکایامر و ییاروپا کشور ستیب از

 ودیس یمعنو و یماد هاى بیآس جز که( 225: 1390 دنز،یگ ؛44: 1389 هارت،) است

 . ندارد

 دهیناد قامطل نه عقل اسالمى، نگرش در که گفت توانیم شد، انیب آنچه به توجه با

 از مسائل و اماحک از بخشى در بلکه گردد یم رفتهیپذ کامل طور به نه و شود یم گرفته

 بشر به ایدب وحى ندارد، را آن به وصول ییتوانا عقل که گرید بخش در و جسته یاری عقل

 .ایندگش مى انسان یبرا را یابد سعادت راه هم کمك به نقل و عقل یعنی کند؛ کمك
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   آزاديآزادي  وو  مرتدمرتد  مجازاتمجازات  ننییبب  تهافتتهافت  توهمتوهم. . 33-33

 کیفر واردم و شرایط درباره قشهمنا به مسلمان نویسندگان از برخی اخیر هایدهه در

 انجری از تأثیر دونب را تشکیکات این البته. اندداده قرار انکار مورد را آن و پرداخته مرتد

 در. دانست تواننمی دارد وجود موضوع این به که جدیدی نگاه و زمینمغرب فرهنگی

 آورده، پدید  را جدیدی مسائل بشر حقوق از دفاع نیدروغ های جنبش که کنونی شرایط

 ساساًا منکرین، برخی که جایی تا شده اسالم دشمنان و ستیزان دین دست به ابزاری

 انددانسته رمعتب دلیل از عاری را حکم این و کرده معرفی مخدوش را مرتد کیفر مستندات

 با مرتد، وّنمد احکام مطلق آزادی طرفدار اندیشمندان نیا نگاه در(. 60: 1381 ور،یکد)

 و است ممنوع یدهعق در اکراه اگر کنند یم ادعا آنان. دارد ناهمخوانی بیان و عقیده آزادی

 چرا پس باشد، زادآ باید نیز عقیده وانهادن شود، مى انجام اختیار و آزادى با اسالم پذیرش

 ،یبدیم فاضل: ک.ر) است شده تعیین کشتن چون سخت عقوبتى دین از خروج براى

 (.79-74: 1382 سروش، ،70: 1381

 در دینی، برون بحث از قبل بایست می زمینه، این در اسالم های دیدگاه به رسیدن برای

 کالم اطالق مطابق ثبوتی، جنبه نظر از. سازیم روشن را خود موضع دینی درون بحث یك

 نید اتیضرور یا اصول از یکی که شود می اطالق یشخص به مرتد امامیه، فقهای از یبرخ

 ای گفتار هر اثباتی، جنبه نظر از اما( 68: 1414 ،یحل ؛800: 1413 د،یمف) نماید انکار را

 ارتداد) گرددیم ارتداد اثبات موجب کند، داللت دین به نسبت اعتقادی بی بر که رفتاری

 هینظر مطابق مقابل، در(. 314: 1403اردبیلى، مقدس ؛51: 1417 ،یعامل یمک( )عقیدتی

 یجواد استاد جمله از و( 311: 1403 ،یحلب ابوالصالح ؛600: 1404 ،ینجف) فقها از یبرخ

 نموده اعالم و اظهار را کفر شعائر که ندیگو یم یشخص به مرتد ثبوتی، جنبه نظر از ،یآمل

 دین علیه گرىفتنه و توطئه نوعى که است جایى در ارتداد نیز اثباتی جنبه نظر از. است

 که دهد می انجام کارى عمالً  یا سازد مراهه خود با را یجمع دینی ضد غاتیتبل با و باشد

 اگر کرد،یرو نیا براساس(. عملی ارتداد) باشد الهى احکام تمسخر و دین استهزاء موجب

 به اما باشد، نداشته آن تیحقان در یا شبهه نوع چیه و کند دایپ نیقی نید اصول به یکس

 ضد بر یعمل اقدامات و دشو منکر زبان به را آن دیگر یها زهیانگ به ای و لجاجت لیدل
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 نیچن بزند، دست یافکن شبهه و تالش به تفکر نیا نشر یبرا و دهد، انجام دینی دیعقا 

 به و نباشد عمد و عناد یرو از انکارش اگر یول بود خواهد ارتداد و کفر به محکوم یکس

: 1391 ،یآمل یجواد: ک.ر) بود نخواهد مرتد یفرد نیچن قطعاً باشد، شبهه وجود لیدل

183.) 

 پردازانه، ظریهن نحو به و دارد مهمی سخنان مرتد فریک با ارتباط در یآمل یجواد استاد

 ورط به عقیده تفتیش ای برهه در مسیحیت، مثل ادیان دیگر در که کند یم دیتاک

 خنانیس به اسالم دین در ولی(. 75: 1388 ،یآمل یجواد) است گرفته صورت وحشتناکی

 نیست زجای اشخاص قلبی عقاید تفتیش و شود می کفایت آورند، می زبان به اشخاص که

 شکل خاص مقدمات و علل روی از اشخاص مذهبی معتقدات و قلبی عقاید که چرا

 اظهار اثبات، مقام رد بنابراین. نیست مؤثر فشار و زور طریق از آنان با مقابلۀ و گیردمی

 او بر اسالم احکام همه و بود خواهد شخص مال و عرض و خون حرمت موجب شهادتین

 هب دست که زمانى تا است، منافق شخص این که شود ثابت اگر حتى شود،مى مترتب

 شهادتین و بود هدخوا اسالمى دولت پناه در نپردازد، دین با مقابله به عمل در و نزند کارى

 راگ شود،مى درء شبهات با ارتداد چون گرید یسو از. است بخش اثر او جان حفظ براى

 و زده شبهه و پنداشته علم را مرکب جهل شخص، این که دهد تشخیص قضایى محکمه

 کار ادارتد حکم اثبات نگرش، این با. کندنمى صادر را اعدامش حکم است، شده اغوا

 در که مانىز تا حربى، کافر یا باشد ذمى کافر چه شود، اثبات که فرض بر و نیست آسانى

: ک.ر) شودنمى مهدورالدم و دارد اجتماعى و سیاسى دگىپناهن است، اسالمى دولت امان

 (9: 1382  ،یآمل یجواد

 می ایشان اندیشه نظام یهنجار بعد بررسی و یآمل جوادی استاد استدالل در دقت با

 نمایی مظلوم با مخالفان که نیست طور آن ارتداد واقعی چهره که نمود برداشت چنین توان

 را ایعقیده خیر نیّت با و شیطانی های وسوسه از دور به یکس اگر. کنند می القاء را آن

 درنیاید اسالم مقابل در گیری موضع صورت به که زمانی تا و است محترم او برای برگزید،

 نکند، وارد آسیبی جامعه فرهنگی فکری امنیت به و برنیاید خود باور رواج صدد در و

 بی کرد، خواهد رفتار چگونه او با دخداون اینکه و ندارد کاری او به اسالمی حکومت
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 حکم اساس، نیا بر. کرد نخواهد مجازاتش باشد نکرده تمام او بر را حجت اگر تردید

 را آن عمد و علم با و شد، حل برایش اسالم مسایل منطقی، یقین روی از محققانه که کسی

 واقعاً  اکنون و هبود موروثی اسالمش که کسی با کند ریتحق و استهزاء را دین و کند انکار

 ارتداد احکام گرفتار اول شخص. است متفاوت شده، مبتال شبهه به یا است، متفحص شاک

 یجواد: ک.ر) کندمی پیدا انطباق «بالشبهات الحدود تدرأ» قانون دومی، به نسبت اما است،

 یجواد) است نظامی براندازی توطئه نوع یك ارتداد، حقیقت در(. 299: 1384 ،یآمل

 هایتوطئه ساززمینه آن حق در تسامح و نرمش و مدارا نوع هر که( 646: 1385 ،یآمل

 ضد بر اقدام نوعی واقع در ارتداد که بپذیریم اگر و است ترسنگین ضربات و بزرگتر

 دنیاى قوانین از بسیارى با مرتد برای اعدام حکم صورت این در است اسالمى حاکمیت

 خائن افراد یا فرد توسط که براندازی اقدام مجازات که چرا دارد کامل سازگاری امروز

 پدیده با که کسانی برای و است اعدام ها حکومت از بسیاری قانون در بگیرد صورت

 دهد می انجام مرگ مستحق مرتد که کاری که است واضح باشند، داشته آشنایی ارتداد

 ظالمانه مجازات دمرت برای اعدام مجازات پس. ندارد جاسوس و خائن کار از کمی دست

 .نیست ای

 

 ييررییگگ  جهجهیینتنت

 آراء به توجه اب دین معارف اصلی خطوط تحلیل و بندی طبقه دقیق، مطالعۀ با مقاله، این

 است دهکر تالش یآمل یجواد اهلل تیآ حضرت فرزانه میحک برهانی و مستدل اتینظر و

 دهد؛ نشان انمسلم رمتفکّ این نظر از را معرفت مختلف های عرصه در توحیدی تفکّر تأثیر

 بسط است، لسفیف دستگاه از گرفته الهام که بیان و عقیده آزادی در را ایشان نظر ویژه به

 و مبانی به توجه اب. است نموده ییزدا شبهه را دینی منابع با ناسازگار های قرائت و و داده

 :است استخراج قابل نتایج این آملی، جوادی اهلل آیت حقوقی های اندیشه

 سنخ از آزادی آملی، جوادی اهلل آیت شناختی معرفت و شناختی هستی نگرش طبق .1

 نظیر کامل هایانسان در آن عالی مراحل که است كیتشک به مقول و یوجود کمال
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 در آن مادون مراحل و شودمی یافت دیگر اولیای و انبیا و( السالمعلیه) آدم حضرت 

 .کندمی ظهور متدین و وارسته هایانسان

 اراید که است ارزش این صرفا و است انسان تکامل اسالمی تفکر در اصلی هدف. 2

 می یافتدر ارزش این از را خود قداست ها ارزش سایر و آزادی و باشد می ذاتی ارزش

 هک هاست ارزش همه فوق و است، هدف خود یآزاد غرب یالحاد تفکر در اما. کنند

 محدود و وشمخد نباید دیگر های ارزش رعایت یلدل به و کند نمی یبرابر آن با چیز هیچ

 .گردد

 انسان گرا زیرا. است بردگی معنای به مطلق رهایی جوادی، استاد فکری نظام در. 3

 اسیر اهآنگ برگزیند، خود آیین و مذهب عنوان به پسندد می را چه هر که باشد آزاد

 . کند می پیروی آن از و گردد می خود های هوس و آرزوها

 آزاد دینداری رد تکویناً را انسان خداوند گرچه یآمل یجواد اهلل تیآ نگاه هیزاو زا. 4

 نآ آزادی و قیدهع نبودن تحمیلی. است ساخته تبیین برایش را رشد راه تشریعاً امّا آفریده،

 تکویناً  انسان کهچنان ندارد؛ تشریعی جهت از آن آزادی عدم با منافاتی تکوینی جهت از

 اسالمی امعهج افراد همه رو نیا از. است ممنوع آن از تشریعاً ولی آزاد، زهر خوردن در

 یکسان شهروندی حقوق از و کنند زندگی آزادانه عقایدی هرگونه داشتن با توانندمی

 . است ممنوع توحیدی عقاید و دینی حقایق ضد دسیسه هرگونه ایجاد امّا باشند؛ برخوردار

 به انسان ادند سوق جهت در بیان و عقیده قلم، آزادی یآمل یجواد اهلل تیآ نظر به. 5

 حرافان ایجاد برای گمراهی مسیر در آن نشر و است صدق و حق انسانی کماالت سمت

 الحادی رافکا پخش و نشر برای آزادی هرگونه زیرا است، کذب و باطل اسالمی نظام در

 رواین از آورد،می نظمیبی و اختالل است، استوار تقوا و توحید بر که اسالمی نظام در

 .ندارد جایگاهی هیچ آن در فاسد اعمال و عقاید

 اعدام و است هبود گرى فتنه و توطئه نوعى ارتداد مسأله یآمل یجواد استاد منظر از. 6

 در نامحرمان و گانگانهیب نفوذ از یریجلوگ و یاسالم جامعه یداخل تیامن حفظ مرتد

 العمل عکس رتدادا برابر در اسالم لذا داشت، خواهد دنبال به را مردم ینید اعتقادات میحر

 .است داده نشان یدیشد



ت ا
ی ی آ

یشه اه رد اند
یان 

ب ده و 
عقی دی 

ا آز
لل  ج  ه 

م  ی آ
اد و

هی  نگا لی با 
هب

ب
غر وق 

حق  
 

 

 

77 

 
 

   نابعنابعمم

 اصفهان، ،قهالف فی الکافی ق،1403 ،الدین نجم بن الدین تقى حلبى، الصالح ابو (1

 .1چ ،السالم علیه المؤمنین امیر امام عمومى کتابخانه

 .1چ سمت، انتشارات تهران، ،یجمع ارتباط حقوق ش،1386 باقر، ،یانصار (2

 خبرم عباس ترجمه سقوط، و ظهور غرب سمیبرالیل ش،1377 ،یآنتون آربالستر، (3

 .3چ مرکز، نشر تهران، ،یدزفول

 .1چ ء،اسرا نشر مرکز قم، اسالم، در قضا ادب ش،1390 عبداهلل، ،یآمل یجواد (4

 .265 ش ،22 سال اسالم، پاسدار مجله ،یآزاد و ارتداد ش،1382 ــــــــــ، (5

 .4چ اسراء، نشر مرکز قم، دین، از بشر انتظار ش،1386 ــــــــ،ــ (6

 .8ج ،1چ اسراء، نشر مرکز قم، تسنیم، ش،1385 ــــــــــ، (7

 .9ج ،2چ اسراء، نشر مرکز قم، تسنیم، ش،1387 ــــــــــ، (8

 . 12ج ،4چ اسراء، نشر مرکز قم، تسنیم، ش،1391 ــــــــــ، (9

 .17ج ،1چ اسراء، نشر کزمر قم، تسنیم، ش،1388 ــــــــــ، (10

 .8چ اسراء، نشر مرکز قم، انسان، به انسان تفسیر ش،1395 ــــــــــ، (11

 .2چ اسراء، نشر مرکز قم، قرآن، در جامعه ش،1389 ــــــــــ، (12

 .2چ اسراء، نشر مرکز قم، اسالم، در تکلیف و حق ش،1384 ــــــــــ، (13

 .1چ اء،اسر نشر مرکز قم، ،یشناس نید ش،1381 ــــــــــ، (14

 ،9چ ء،اسرا نشر مرکز قم، قرآن، در( ص)اکرم رسول رهیس ش،1392 ــــــــــ، (15

 .8ج

 .2چ اسراء، نشر مرکز قم، قرآن، در فطرت ش،1379 ــــــــــ، (16

 .1چ اسراء، نشر مرکز قم، بشر، حقوق فلسفه  ش،1375 ــــــــــ، (17

 اسراء، نشر رکزم قم، عدالت، و فقاهت تیوال: فقیه والیت ش،1378 ــــــــــ، (18

.1چ
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 19) ،همعلی البیت آل مؤسسه قم، الفقهاء، تذکره ق،1414 یوسف، بن حسن حلّى 

 .1چ السالم،

 .1چ مرکز، نشر تهران، مخبر، عباس ترجمه اومانیسم، ش،1378 تونى، دیویس، (20

 انتشارات تهران، ن،یرام یعل ترجمه سازمان، و یآزاد ش،1357 برتراند، راسل، (21

 .1چ ر،یرکبیام

 میر صورمن ترجمه مسلمانان، دیدگاه از آزادی مفهوم ش،1379 فرانس، تال،روزن (22

 .1چ قم، عملیه حوزه اسالمی تبلیغات دفتر قم، احمدی،

 یمصطف ترجمه بشر، اصالت و سمیالیستانسیاگز ش،1380 پل، ژان سارتر، (23

 .10چ لوفر،ین انتشارات تهران، دهم، چاپ ،یمیرح

 مؤسسه تهران، ،یندارید و یاریرشه نییآ ش،1379 م،یعبدالکر سروش، (24

 .1چ صراط، یفرهنگ

 آفتاب، نامهماه ،«دهیعق ابراز و اظهارنظر حق ان،یب یآزاد» ش،1382 ــــــــــ، (25

 .25 شماره
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