


آزادی یکی  از مهمترین خصوصّیاتی است که در جوامع مختلف مورد دّقت و کنکاش قرار می گیرد. 
دشمنان دین، به دلیل جاذبه ذاتی و فطری ای که این مفهوم دارد،  از نام آن استفاده ابزاری کرده اند و

آن را به عنوان پرچم تکامل حکومت هایشان به اهتزاز در آوردند، و این در حالی است که، دیدگاه اسام 

درباره آزادی بسیار بلندمرتبه تر از دیدگاه غرب است. این گفتار  خاصه ای است از کام امام خامنه ای 
در خطبه های نماز جمعه سال های 65 و66 که به صورت جامع و دقیق وجوه مختلف آزادی را تبیین 

فرمودند.
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 تامین آزادی از وظایف معنوی حکومت اسامی
وظایف حکومت اسامی در رابطه ی با جامعه دو نوع است: یك نوع وظایف مربوط به امور معنوی و یك نوع 
وظایف مربوط به رفاه مادی. یکی از وظایف دولت در رابطه ی با وظایف معنوی در جامعه، وظیفه ی تأمین 
آزادی است برای افراد جامعه، و زمینه های رهایی انسان از عیوب مخرب، مفسد و متوقف کننده و همه ی موانع 
حرکت و رشد و جهش انسان ها؛ مبارزه ی با این ها  -که همان مبارزه برای آزادی افراد جامعه است- یکی از 
تاش های ازم و واجب برای دولت اسامی است که یقیناً نمی  شود جمهوری اسامی و حکومت اسامی باشد 

و این تاش نباشد. 

 تبیین مراد از آزادی در مکاتب مختلف
 تقریباً همه ی دولت هایی که در دنیا نامی و عنوانی و هیاهویی دارند دم از آزادی می زنند. دموکراسی های 
غربی، مدعی آزادی اند؛ منتها آزادی در آنجا آزادی فردی است و یك معنای خاصی برای آزادی قائلند و بیشتر 
کشورهای شرقی و وابسته ی به بلوك شرق، در نام و عنوان دولتشان کلمه ی »دموکراتیك« را به کار می برند 
که همان به معنای آزادی و آزاد هست و می خواهند ادعا کنند که در این جا هم یکی از هدف ها آزادی است، 
که البته در آنجا مقصود آن ها از آزادی، آزادی فردی نیست، بلکه آزادی در مقیاس جامعه است و حل شدن و 
هضم شدِن آزادی فرد در آن چیزی که آن ها آن را آزادی جامعه می شمرند. می بینید که در دنیا ادعای آزادی 
هست و هر دولتی، هر رژیمی، هر مکتبی و هر دستگاهی، آزادی را به یك نحو خاصی معنا می کنند و همه هم 

مدعی این هستند که آزادی را در جامعه ی خودشان تأمین کرده اند.
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 در داخل اجتماعات اسامی و از جمله اجتماع خود ما هم عده ای هستند که دم از طرفداری از آزادی می زنند؛ 
چه افراد انقابی و مؤمن که نام آزادی را به عنوان یك شی ء مقدس بر زبان می آورند چه کسانی که آزادی را 
و طرفداری از آزادی و مطالبه ی آزادی را یك وسیله ای قرار داده اند برای اینکه اغراض سیاسی خودشان را در 
زیر آن بپوشانند. پس در داخل جامعه هم در بین گروه های روشنفکر، آگاه و مردم معمولِی ما که بحمداّل این 
روزها از آگاهی های سیاسی باایی برخوردار هستند، باز کلمه ی آزادی به معانی مختلف و با تعبیرات مختلف 
تکرار می شود؛ هر کسی از آزادی یك معنایی و یك مفهومی را در ذهن خود می آورد. البته بعضی ها هم هستند 
از افرادی که طرفدار بی بندوباری های گوناگون هستند - بی بندوباری های جنسی، بی بندوباری های اخاقی- که 
این ها هم باز با شعار آزادی و اینکه ما آزاد هستیم، که هر کاری می خواهیم بکنیم و با مطرح کردن همان نوع 
آزادی ای که در غرب است - متأسفانه آن چیزی که اسم او را آزادی گذاشتند - باز اسم آزادی را می آورند که 

غالباً وقتی در جامعه ی ما گفته می شود آزادی، همان معنای آزادی غربی در ذهن ها تداعی می کند.

 آزادی، زاییده اندیشه غرب یا انبیای الهی؟

قبل از آنی که وارد اصل بحث بشویم، یك مطلب کوتاهی را عرض کنم. این که ببینیم آیا اساساً در معارف 
اسامی و در متون اسامی چیزی به نام آزادی هست یا نه. ممکن است بعضی اینجور تصور کنند که اصًا 
ادیان با آن چیزی که اسم آن حریت و آزادی است، هیچ موافقتی ندارند و آزادی اجتماعی، آزادی های فردی، 
آزاد بودن انسان، در اروپا اولْ بار به وجود آمد و بگویند اینی که شما می خواهید مسئله ی آزادی را به اسام 
بچسبانید، این یك تاش بیهوده است؛ اصًا اسام و بقیه ی ادیان با آزادی سر و کاری ندارند و این مفهوم 
اجتماعی و سیاسی، یك مفهوم غربی است و ناشی از انقاب کبیر فرانسه و انقاب های غربی است، به اسام چه 
ربطی دارد؟ ما ببینیم آیا اساساً هیچ مفهومی در اسام به عنوان آزادی هست یا نه؟ در پاسخ باید عرض کنم 
که بعکس، مفهوم آزاد بودن انسان، قرن ها پيش از آنكه در اروپا مطرح بشود، در اسام مطرح شد و 
قرن ها پيش از آنكه متفكرین و روشنفكران و انقابيون و رهبران اروپایى به فكر بيفتند كه آزادى 
بشر را یكى از حقوق اساسى بشر بدانند، این در اسام مطرح شده. حاا اگر آزادى را با آن معناى 
راقى و لطيف و بلند آن مطرح كنيم، كه آزادِى روح انسان از آایش ها، از هوى ها و هوس ها، از رذائل، 
از قيدوبندهاى مادى است، كه این تا امروز هم هنوز در انحصار مكاتب الهى است و اصًا مكاتب 
غربى و اروپایى آن را استشمام نكرده اند و آن آزادی ای که در فرانسه در انقاب کبیر در قرن هیجدهم 
مطرح شد و همچنین بعد از او در دنیای غرب، او خیلی کوچکتر و محدودتر و کم ارزش تر از آن آزادی ای است 
که انبیای الهی و مکاتب الهی درباره ی او بحث کرده اند. اما اگر آزادی را با همان معنا و مفهومی که امروز در 
مکاتب سیاسی مطرح می شود ]در نظر[ بگیریم، در همین هم، اسام قرن ها قبل این آزادی را به ارمغان آورده. 
این آیه  یکی از آن آیاتی است که شایسته است بر لوحه های زرینی نوشته بشود و در سردر همه ی مجامعی 
در دنیا که برای حقوق انسان ها مبارزه می کنند، نصب بشود: » الَِذيَن يَتَبُِعوَن الرَ ُسوَل النَبَِي اْلُِمَّي الَِذي يَِجُدونَُه 
َمْكتُوبًا ِعنَدُهْم فِي التَْورَ اِة َواْلِنِجيِل يَْأُمرُ ُهم بِالَْمْعرُ وِف َويَْنَهاُهْم َعِن الُْمنَكرِ  َويُِحُل لَُهُم الَطيِّبَاِت َويَُحرِّ ُم َعَلْيِهُم الَْخبَائَِث 
َويََضُع َعْنُهْم إِْصرَ ُهْم َواْلَْغَلَل الَتِي َكانَْت َعَلْيِهْم«. این آیه درباره ی پیغمبر است و یکی از آن توصیف هایی است 



منشور آزادی

3

که از شخصیت رسول گرامی اسام در قرآن شده. از جمله ی مطالبی که در این آیه آمده این است که: »و یضع 
عنهم اصرهم«؛ بندها را از پای آن ها برمیدارد - انسان ها  - »و ااغال الّتی کانت علیهم«؛ آن غل هایی که به 
پای آن هاست و سنگینی می کند و مانع از تحرك انسان می شود، مانع از پرواز آدمی می شود، مانع از اوج گرفتن 
انسان و تکامل انسان می شود، این ها را از گردن و پای انسان باز می کند. »اصر« به معنای آن ریسمان هایی است 
که پایه ی خیمه را به وسیله ی او با میخ ها می کوبند به زمین، که تا آن ریسمان ها به خیمه بسته است، این 
خیمه تکان نمی تواند بخورد؛ به پای انسان ها آنقدر از این ریسمان ها بسته اند، آنقدر او را چهارمیخه کرده اند در 
زندگی که انسان تکان نمی تواند بخورد در نظام های طاغوتی. انواع و اقسام تحمیل ها، انواع و اقسام تبعیض ها، 
انواع و اقسام محدودیت ها، انواع و اقسام تلقین ها و تزریق هایی که امروز به صورت مدرن در دنیا مطرح است و 
انسان ها را به صورت یك حیوان در می آورد. انسان در بسیاری از جوامع غربی به صورت یك حیوان، مثل یك 
گوسفند، مثل یك خوك، مثل یك گرگ زندگی می کند؛ اصًا از رشحات انسانی در او اثری نیست. چی او را 
این جور اسیر کرده؟ انسان را شما در این مجامع غربی می بینید اسیر تمایات پست مادی، اسیر ظلم ها، اسیر 
تبعیض ها، اسیر تلقین های پست کننده، اسیر خفت ها، ذلت هاست؛ این چه چیزی است که انسان ها را اینجور 
اسیر می کند؟ این همان »اصر«هاست؛ این همان غل ها و زنجیرهاست. پیغمبرها وقتی وارد جامعه می شوند، 
اولین کارشان این است که غل ها را، زنجیر ها را از گردن این زندانی باز کنند. لذا وقتی رسول گرامی اسام 
می آید و دعوت خودش را می گوید و االه اّااّل را می گوید، یك غام سیاه که در آن جامعه آنقدر محکوم هست 
به ذلت و نکبت و حقارت، در مقابل ارباب خودش که یك آقازاده ی بزرگ یا یك آقای متنفذ هست می ایستد، 
حرفش را می زند، سخن دلش را ابراز می کند و با او مقابله می کند، با او بحث می کند. این در زندگی همه ی 
پیغمبران بوده. چی این انسان را اینجور رها کرد؟ همین که غل ها و زنجیرها را از پای او باز کردند؛ آزادی یعنی 
این. پس مفهوم آزادى در قرآن كریم، در روایات، در متون اسامى آمده، بعدها در بحث هاى بعدى،  
مشخص مى كنيم كه این آزادى با بى بندوبارى یكى نيست؛ با گمراهى یكى نيست؛ با خودرأیى و 
خودكامگى یكى نيست؛ با وحشيگرى و بى ضابطگى یكى نيست. بى بندوبارى و وحشيگرى و فساد 
و گمراهى و خودكامگى، هر كدام معانى خودشان را دارند؛ آزادى هم یعنى آزادى. نفس آزادی، خود 
این مفهوم متعالی و راقی ای که حداکثر دویست سال است توی مطبوعات و کتاب ها و اندیشه های غربی راه پیدا 

کرده، این در قرآن کریم هست و یقیناً در مکتب بسیاری از انبیای الهی هست.

مونه هایی از به کار بردن مفهوم آزادی در تاریخ انبیا و اسام
در وصیت امیرالمؤمنین )علیه الّصاة و الّسام( به فرزندش امام حسن مجتبی، با خوِد همین کلمه ی آزادی 
آمده که: »اتکن عبد غیرك و قد جعلك ال حّرا« بنده ی غیر خودت نباش که خدا تو را آزاد آفریده. ببینید! 
هر انسانی آزاد به دنیا آمده که در سندهای بسیار مهم انقاب کبیر فرانسه امروز در دنیا حفظ می شود و از 
حرف های منتسکیو و امثال او از نویسندگان و متفکران، ذکر می شود و نقل می شود که هر انسانی آزاد به دنیا 
می آید، این در هزار و چهارصد سال قبل به صورت یك سند مکتوِب نوشته شده ی غیر قابل خدشه وجود دارد. 

»اتکن عبد غیرك«؛ بنده ی غیر خودت نباش؛ غام نباش، در حالی که خدا تو را آزاد آفریده.
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حضرت موسی به فرعون می گوید که: »َوتِْلَك نِْعَمٌة تَُمُنَها َعَلَي أَْن َعبَدَت بَنِي إِْسرَ ائِيَل«؛ که این را هم قرآن 
نقل می کند. این منتی است سر من می گذاری که بنی اسرائیل را برده ی خودت کرده ای، آزادی آن ها را سلب 
کردی؟! باز اینجا مسئله ی بردگی و آزادی مطرح است. و در معارف صدر اسام و در تاریخ صدر اسام، این قدر 

این مفهوم با همین نام، با همین واژه و با همین خصوصیات تکرار شده که جای شك باقی نمی  ماند.
 در زمان خلیفه ی دوم، استاندار مصر عمروعاص بود و پسر عمروعاص در یك ماجرایی، در یك گفتگویی با 
یك جوان دهاتی حرفشان شد، یك سیلی بر صورت آن جوان روستایی مصری زد، پسر به پدرش شکایت کرد. 
پدرش آمد پیش عمروعاص، گفت باید قصاص کنی؛ پسر من کتك خورده و بایستی پسر تو که زده، او هم 
کتك بخورد. او هم اعتنایی نکرد و این ها را بیرون کرد. بلند شدند آمدند مدینه پیش خلیفه توی مسجد، ماجرا 
را مطرح کردند. خلیفه فوراً نوشت تا آن حاکم یعنی عمروعاص و پسرش هر دو بیایند. آوردشان توی مسجد 
گفتش که این پسر دهاتی، آن پسر استاندار را قصاص کند، خود استاندار هم تعزیر بشود. گفت چرا خود من 
تعزیر بشوم؟ گفت برای خاطر اینکه به میخ قدرت تو، پسرت این کار را کرد؛ تو رو دادی به او. بعد یك جمله ای از 
قول خلیفه نقل شده که توی تاریخ هست که خطاب می کند به عمروعاص: »متی استعبدتم الّناس و قد ولدتهم 
اّمهاتهم احرارا؟« از کی شما این مردم را بنده ی خودتان و برده ی خودتان قرار دادید، در حالی که مادرهاشان 
این ها را آزاد آفریدند؟ این منطق اسام است. اگر این در اسام به صورت یك فرهنگ رایج نبود، خلیفه برای 
یك کار به این مهمی که استاندار خودش را می خواهد مجازات کند، به این جمله، به این معرفت اسامی استناد 
نمی کرد؛ پیداست این یك مطلبی بوده که همه این را می دانستند، جزو فرهنگ رایج و شناخته شده ی ملت 
اسام در آن وقت بوده که انسان ها آزادند، انسان ها دارای حق آزادی هستند و از مادرها آزاد متولد شدند و 
کسی حق ندارد انسان ها را برده و اسیر و بنده ی خودش کند و حق آزادی آن ها را سلب ]کند[. پس فرهنگ 
آزادی در اسام یکی از آن مفاهیم قطعی و حتمی است. اگر کسی تصور کند یا به ذهنش خطور کند که اسام 
دینی است که آزادی های اجتماعی را سلب می کند، آزادی های فردی را سلب می کند و در فرهنگ اسامی 
آزادی نیست، نه، این یك حرف بیخودی است. البته آزادی غیر از این است که کسی هر کاری دلش خواست 
انجام بدهد ولو با چهارچوبهای پذیرفته شده ی جامعه یا حقوق جامعه یا حقوق افراد دیگر در تضاد باشد. یك 
مرزهایی دارد آزادی. باید این مفهوم اسامی که مفهوم بسیار راقی و عالی و افتخارآمیزی هست، درست معنا 
بشود. اگر ما در باب آزادی نظر اسام را درست تبیین کنیم و تشریح کنیم، در دنیا و پیش کشورهایی که دم 
از آزادی های دروغین و تقلبی و گمره ساز می زنند. ما هستیم که زبانمان سر دنیا دراز است که چرا این آزادی ها 
به انسان ها داده نمی شود و چرا به نام آزادی بر انسان ها ظلم می شود و جفا می شود. لذا باید نظر اسام در باب 

آزادی دانسته بشود. )65/9/14(
یك حدیث دیگر در این باره عرض می کنم و آن جمله ای است از امیرالمؤمنین )علیه الّصاة و الّسام( که فرمود: 
»اّن ادم لم يلد عبدا و ا امة و اّن النّاس كّلهم احرار« یعنی آدم، غام و کنیز به دنیا نیامده است؛ همه ی انسان ها 
آزادند. این یك جمله ی کوتاه و بسیار پرمعناست که همه ی آزادی هایی که امروز غرب و شرق و تمدن ها و 
فرهنگ های جهانی از آن دم می زنند، در این وجود دارد و این افتخار، متعلق به ادیان است و متعلق به اسام 

است که اعان آزادی بشر را کرده اند.
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 تعیین مرزهای آزادی
مباحثی که باید در این باره گفته بشود، مباحث زیادی است، برخی مطالب را به صورت خاصه و فشرده عرض 
می کنم. در مرتبه ی اول مفهوم آزادی را که یکی از مسائل اصلی است، مطرح می کنم. اواً باید بدانیم که آزادی 
به معنای رها بودن از هر قید و بند و ندیدن مانع بر سر راه خود و اینکه هر کسی هر کاری که مایل هست و 
دوست می دارد، آن را بتواند انجام بدهد، این در هیچ یك از مکتب ها و فرهنگ ها و نظرات فلسفی و اجتماعی، به 
صورت یك ارزش ذکر نشده. آزادی مطلق را هیچ کس در دنیا طرفداری نکرده و ممکن هم نیست. در جامعه ی 
بشری اگر یك انسان در هر کاری که مایل است انجام بدهد آزاد باشد و هیچ مانعی بر سر راه او نباشد، نفس 
این آزادی طبیعی است که آزادی ِ بسیاری از مردم دیگر را محدود خواهد کرد. بنابراین آزادى انسانيت و 
جامعه ى انسانى به صورت مطلق، نه ممكن است و نه كسى طرفدار اوست؛ حتى آنارشيست هایى كه 
در قرن نوزدهم و بيستم در اروپا پيدا شدند و شعار آزادى از تمام قوانين اجتماعى و قيود اجتماعى 
را سر دادند، آن ها هم باز یك حدودى و یك قيودى را بهش معتقد بودند و در عمل رعایت مى كردند. 
بحثى كه وجود دارد، بر سِر حدود آزادى است. بااخره این آزادی مطلق یك جا باید محدود شود، این 
انسان اگر بخواهد زندگی مطلوب و راحتی داشته باشد، یك مقدار از آزادی ها را باید قبول کند و بپذیرد که از 
او بگیرند و یك جا متوقف بشود. بحثی که بین متفکرین و فاسفه ی اجتماعی و کسانی که در این باب حرف 
زده اند و نظری داده اند وجود دارد، در این »حد« است؛ مرز آزادی کجاست؟ یعنی انسان ها تا چه حد و در چه 
محدوده ای و در چه چهارچوبی آزادند و به کجا که رسیدند، آزادی آن ها باید محدود بشود و جلو آزادی آن ها 
گرفته بشود؟ در اینجا فاسفه ی اجتماعی غرب، اولْ بار در فرهنگ رایج جهانی نظراتی ابراز کردند و کتاب هایی 
نوشتند و همان اصول غالباً در اعامیه ی حقوق بشر هم که امروز یکی از سندهای جهانی به حساب می آید و 
مورد قبول خیلی هاست، ذکر شده. این ها یك نظراتی را در باب حدود آزادی و مرزهای آزادی ذکر کرده اند. مثًا 
مرز آزادی، قانون است که اگر چنانچه کسی می خواهد آزاد باشد، باید در چهارچوب قانون آزاد باشد؛ یا مرز 
آزادی تا آنجایی است که به آزادی دیگران لطمه ای نزند. این ها حرف های معروفی است که فاسفه ی اجتماعی 
غرب گفته اند، نویسندگان مسلمان هم خیلی هاشان از آن ها تقلید کرده اند و گرفته اند و بدون اینکه روی نظر 
اسام یك تجزیه و تحلیلی شود، یك مطالعه ای شود، آیات قرآن دیده شود، نظرات اسامی مشاهده شود، همان 
شعارها را سر داده اند. البته برخی از حرف ها درست هم هست، لکن برخی از حرف ها، حرف های نادرستی است، 

حرف های غیر قابل دفاعی است و غیر منطقی  است.

 تفاوت های سه گانه ی آزادی در اسام و اندیشه غرب

 آنچه می خواهم عرض کنم، تفاوت هایی است که در شکل کلی، آزادی از نظر اسام با آزادی هایی که متفکرین 
غربی ذکر کرده اند دارد. به طور خاصه در تفکر اسامی، سه تفاوت اصلی و اساسی در بیان مرزهای آزادی و 
تعیین چهارچوب آزادی وجود دارد. در منطق مكاتب اجتماعى غرب، آزادى را محدود مى كنند مثًا 
به قانون یا به اینكه به آزادى دیگران لطمه اى وارد نياید. اسام در برخى از زمينه ها دایره را از این 
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تنگ تر مى كند و در بعضى از زمينه ها دایره را گسترش مى دهد و به اصطاِح طلبگى ما، بين نظر 
اسام و نظر رایج در دنياى غرب در باب آزادى، عموم و خصوص من وجه است: در برخى از چيزها 
ما نظر غرب را بسيار محدود و تنگ مى دانيم و در بعضى از چيزها آن را بيش از حد وسعت یافته و 

نزدیك به بى بندوبارى.

تفاوت اول: تقدم آزادی درونی بر آزادی بیرونی
آن سه تفاوتی که وجود دارد، یکی این است که در اسام عاوه بر موانع بیرونی ای که آزادی انسان را محدود 
می کنند مثل قدرت ها، استعمارگران، ظالم ها، قلدرها که آزادی افراد ضعیف و زیردست خودشان را محدود 
می کنند، یك عده موانع درونی هم فرض شده که آن ها هم آزادی انسان را محدود می کنند. یعنی طرفداران 
آزادی در غرب با آن عواملی مبارزه می کنند که از بیروِن وجوِد انسان، با آزادی او می جنگد و آزادی او را محدود 
می کند؛ مثًا اختناقی که در برخی از جوامع هست؛ زور و سلطه ی قدرت هایی که نمی گذارند ملت ها نفس 
بکشند و همین طور بقیه ی عواملی که از وجود خود انسان بیرون هستند و مانع آزادی او هستند. غرب در 
مفهوم آزادی وقتی بحث می کند، به این موانع توجه می کند و عاج آن ها را می خواهد ارائه بدهد. در اسام 
غیر از اینکه به این موانع توجه می شود یك دسته موانع دیگر را هم در نظر می گیرد که این ها هم مانع آزادی 
انسانند و آن ها موانع درونی اند. آن ها عبارتند از برخی از خصوصیات بشری که او را به ضعف و به ذلت و به زیر 
دست ماندن و به انفعال می کشاند؛ اخاقیات فاسد، هوی  و هوس ها، منیت ها، بغض ها، حب های بیجا و خاصه، 
عوامل درونی وجود انسان؛ این ها هم از نظر اسام انسان را محدود می کنند. یك انسان براى اینكه آزاد 
باشد، كافى نيست كه زیر سلطه ى یك انسان دیگر یا یك حكومت جبار نباشد، بلكه براى آزادى 
یك انسان، ازم است كه زیر سلطه ى قوه ى غضبيه و شهویه ى خودش هم نباشد. شما به ملت خود 
ما نگاه کنید. آن روزی که این ملت در زیر اختناق رژیم ستم شاهی نفس نمی کشید، از کسی صدا در نمی آمد، 
انسانی جرأت نمی کرد که به وضع و به آن همه بدی و شرارت و ظلم اعتراض کند؛ آن دستگاه جبار و ظالم 
با خیال راحت می راند، سواری می گرفت؛ چرا نگیرد؟ وقتی دلی با خدا آشنا نیست، با انسان ها، با بندگان خدا 
رحمی ندارد، لطفی ندارد، محبتی ندارد. آن روزی که مردم ما حصار ترس را شکستند، حصار طمع را شکستند، 
کاسب از درآمد روزانه اش صرف نظر کرد، دانشجو از درس این ترمش صرف نظر کرد، کارگر از درآمد اندك و 
ناچیزش صرف نظر کرد، نظامی از آن امتیازاتی که داشت صرف نظر کرد، حصار طمع دریده شد، حصار ترس 
دریده شد، از بین رفت، مردم از زنجیرهای درونی خودشان وقتی آزاد شدند، ازمه اش این شد که ریختند توی 
خیابان ها، مشت ها را گره کردند، آن وقت دستگاه جبار ستمشاهی دید در مقابل این مردمی که آزاد شده اند، 
از زنجیرهای روح خودشان و نفس خودشان رها شده اند، هیچ وسیله ای در مقابل اینها ندارد که این ها را سر 

جای خودشان بنشاند.
 این یك نسخه ای است که برای تمام ملتهای عالم علی السواء قابل اجراست و دوای درد همه ی ملّت هاست؛ 
یعنی آزادی درونی، آزادی معنوی، آزادی از زنجیرهایی که بازدارنده ی انسان هستند از حرکت، از فعالیت، از 
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اراده؛ اما این زنجیرها بیرون از وجود او نیستند، در درون خود او هستند؛ آزادی از این ها. تن های آن انسان هایی 
می توانند موانع بیرونِی آزادی را برطرف کنند و محدود کنندگان آزادی را به زانو در بیاورند که قبًا توانسته 
باشند موانع درونی را یا بعضی از آن ها را از سر راه خودشان بردارند و در دل و جان خود آزاد بشوند. این یکی 
از فرق های اساسی میان نظر اسام در باب آزادی و نظر مکاتب غربی است. مکاتب غربی به این نکته اهمیت 
نمی دهند، توجه نمی کنند. چرا، معلمین اخاقشان - که اخاق آن ها هم از معنویت دور است، از بنای معنوی 
الهی جداست و لذا یك اخاق خشك و بی محتوایی است - یك توصیه هایی می کنند، یك  و فکر معنوی 
حرف هایی می زنند، کتاب هایی می نویسند، لکن جدای از بحث آزادی. این را آزادی انسان نمی دانند. اسام این 

را آزادی انسان می داند.
دو، سه تا جمله از کلمات رهبران اسام را اینجا برای شما عرض کنم که اسام به این آزادی که در حقیقت 
رهایی معنوی انسان است و آزادی از قیدها و زنجیرهای درونی بشر هست، چگونه نظر می کند و چه می گوید. 
یك جمله این است: »ا یسترّقّنك الّطمع و قد جعلك ال حّرا«؛ یعنی ای انسان، طمع و آز تو را اسیر نکند، 
برده نکند، در حالی که خدا تو را آزاد آفریده. آن آزادی ای که طمع، او را سلب می کند و از بین می برد، این چه 
جور آزادی است؟ طمع انسانی و آز و حرص انسانی، او را اسیر می کند. این ضد آزادی است، این در مقابل آزادی 
است. نمی شود انسان آزاد باشد، آزادي خواه باشد، خودش را آزاد بداند، اما اسیر بند طمع باشد. این خودش او 

را برده خواهد کرد.
 یا این جمله ی دیگر؛ »من ترك الّشهوات کان حّرا«؛ آن کسی که شهوت های خودش و هوس ها و تمایات 
نفسانی خودش را رها می کند، او آزاد و حر است. آن کسی که اسیر شهوات است، غرق در تمایات نفسانی 
است، این چه آزادی ای دارد؟ این همان نقطه ای است که ماحظه می کنید آزادی از بینش و دیدگاه اسام را 
بکلی جدا می کند از آن آزادی ای که در بینش غرب هست. آن ها می گویند اگر کسی اسیر تمایات دل خودش 
هست و برده ی هوس ها و شهوت های خودش هست، این را آزاد بگذارید. این آزادی نیست، این اسارت است، این 
بردگی است. هيچ عاملى از بيرون نمى تواند یك انسان را آن جور برده كند كه یك شهوت درونى، یك 
هوى  و هوس درونى او را برده مى كند، او را اسير مى كند. لذا امروز مى بينيد در دنيا، استعمارگران 
براى اسير كردن ملت ها، براى مطيع كردن شخصيت ها حتى مبارزین، از این راه استفاده مى كنند 
و آن ها را در دام شهوت مى اندازند. یکی از کارهایی که امروز دستگاه های جاسوسی دنیا مشغولند در همه 
جای دنیا، همین است؛ شخصیت هایی را که از این ها حساب می برند، از این ها می ترسند، فکر می کنند ممکن 
است برایشان مزاحمتی ایجاد کنند، این ها را با تدابیر خاصی، با شیطنت های خاصی هل می دهند -بدون اینکه 
خود این ها بفهمند- در دام یك امر شهوانی؛ در دام زن، در دام پول، در دام های گوناگون این ها را می اندازند؛ 
آن انسانی که آنجور آزاد بود، آنجور فریاد می کشید، آنجور اظهار وجود می کرد، ناگهان می بینید مثل یك برده 

و اسیر، مثل یك غام می شود مطیع آن ها. پس شهوات اسیر کننده ی انسان است.
 یك روایت دیگر؛ »من زهد فی الّدنیا اعتق نفسه و ارضی ربّه«؛ آن کسی که به جلوات دنیا و تمایات دنیوی 
بی اعتنا باشد، او جان خودش را آزاد کرده، خدای خودش را خشنود کرده. یك روایت دیگر؛ »الحّر حّر على 
جميع احواله ان نابته نائبة صبر لها و ان تداّكت عليه المصائب لم تكسره«؛ انسان آزاد در همه حال آزاد است؛ اگر 
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سختی ای به او رو بیاورد، تحمل می کند، صبر می کند؛ یعنی چه؟ یعنی زبون سختی ها نمی شود؛ زبون و اسیر 
و مقهور ترس و ناراحتی و مصیبت نمی شود. »و ان تداّکت علیه المصائب لم تکسره«؛ اگر مصیبت ها از همه 
طرف بر او هجوم بیاورند و او را زیر فشار قرار بدهند، او نمی شکند. این را می گویند آزاد. این آن آزادی در مفهوم 
اسامی است. این یك تفاوت بین مفهوم آزادی از نظر اسام و مفهوم آزادی از نظر مکاتب غربی، که عبارت بود 
به طور خاصه از اینکه: در اسام آزادی فقط آزادی از قید و بندهای خارج از وجود انسان نیست، بلکه آزادی 
از قیدهای درونی انسان هم بزرگترین آزادی هاست و اگر کسی آن را داشته باشد و این را نداشته باشد، در 

حقیقت آزاد نیست.)65/10/5(

تقوا، وسیله فائق آمدن بر موانع درونی آزادی
این واژه ی مقدس تقوا و نیز واژه ی مقدس دیگر تزکیه که این همه در اسام بر روی آن تکیه شده است، 
در حقیقت همان فائق آمدن بر موانع درونی آزادی است. تقوا عبارت است از اینکه انسان هوشیارانه از خود 
محافظت کند و مانع شود از اینکه هوی ها و هوس ها و جهالت ها و لغزش ها او را از راه صحیح الهی و انسانی دور 
کند و تزکیه عبارت است از اینکه انسان خود را از آایش ها و فسادها و گرفتاری های روحی و قلبی پاك کند، 
خود را پاکیزه از دنائت ها و رذالت ها و پستی ها کند. اگر تقوا و تزکیه در کسی پیدا شد، او در حقیقت آزاد است 
و او می تواند بر قدرت های بزرگ عالم هم پیروز بشود. و اگر در ملتی تقوا و تزکیه پیدا شد، ولو به طور نسبی، به 
همان اندازه می تواند بر قدرت های تهدید کننده ی آزادی او غلبه کند. داستان معروف دیوجانس حکیم را شاید 
شنیدید که نقل می کنند اسکندر مقدونی که فاتح بخش عظیمی از دنیای زمان خودش بود با تبختر از راهی 
عبور می کرد، همه در مقابل او تعظیم می کردند، دید یك مرد ژنده پوش فقیری در سر راه نشسته و به او اعتنائی 
نکرد. پرسید این کیست؟ رفتند نزدیك، دیدند مرد فقیر ژولیده ای است. گفت او را آوردند، پرسید چرا به من 
احترام نکردی؟ در جواب گفت که من نباید به تو احترام کنم؛ زیرا تو غاِم غامان منی. اسکندر تعجب کرد. 
گفت تو مگر دیوانه ای، به کسی مثل من غام می گویی، آن هم غاِم غامان تو! گفت: تعجب نکن! زیرا که تو 
اسیر و برده ی شهوت و غضب خود هستی و شهوت و غضب در دست من اسیرند. این آن انسان آزاد است که اگر 
شهوت و غضب او، تمایات نفسانی او در دست او اسیر بودند و او اسیر شهوت و غضب نبود، آن وقت او قوی تر 
است از هر آن کسی و هر آن تشکیاتی که دارای قدرت مادی باشد، اما اسیر و برده ی تمایات نفسی خود باشد.

تفاوت دوم:  ریشه آزادی در اسام، جهان بینی توحیدی و عبودیت انحصاری پروردگار
 یك فرق اساسی دیگر عبارت است از ریشه ی آزادی. منشاء آزادی و ریشه ی آزادی در فرهنگ غربی با منشاء و 
ریشه ی آزادی در بینش اسام و در فرهنگ اسامی بکلی متفاوت است. اینی که شما می بینید در تمدن کنونی 
غرب می گویند بشر باید آزاد باشد، این یك فلسفه ای دارد، یك ریشه و منشاء فکری دارد و اینی که اسام 
می گوید بشر و انسان باید آزاد باشد، فلسفه ی دیگری دارد و ریشه و منشاء دیگری. ریشه ى آزادى در غرب 
عبارت است از خواست انسان، تمایات انسان. وقتى مى گویيم خواست و تمایات انسان، مقصود 
همه، تمایات عقانى و منطقى هم نيست؛ یعنى انسان یك سلسله خواست ها دارد، تمایات دارد، 
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بعضى اش منطقى است، بعضى اش پوچ و واهى است، بعضى اش مربوط به مسائل شهوانى است، بعضى 
مربوط به مسائل فكرى و روحى و چيزهاى دیگر است، اما هر چه هست، چون انسان داراى یك 
تمنایى هست باید بتواند این ميل خود و تمناى خود و خواست خود را اعمال كند. این به طور کوتاه 
و خاصه فلسفه ی آزادی در غرب است. در فرهنگ غربی اگر بگویند چرا فان زن یا فان مرد در ماء عام، در 
خیابان با آن وضع ناهنجار و نادرست ظاهر می شود و یك حرکاتی می کند که وجدان مردم معمولی از آن شرم 
می کند، می گویند آقا او دلش می خواهد، آزاد است. فلسفه ی آزادی، خواستن است، خواستن دل، تمنای دل 
انسانی؛ این اساس آزادی در غرب است. اگرچه در غرب مى گویند كه آزادى با قانون محدود مى شود، 
اما خود آن قانون هم محصول آرزوها و تمنّيات و تمایات افراد است. قانون را کی در تمدن غربی و 
دموکراسی غربی معین می کند؟ اکثریت مردم. اکثریت مردم بر اساس چه چیزی به این قانون یا به این فرد یا به 
این دستگاه رأی می دهند؟ چون دلشان می خواهد، چون فکر می کنند که این خوب است. دلیل خوبی او انطباق 
با ارزش های انسانی لزوماً نیست. آرزوها و تمنّیات اکثریت افراد جامعه، قانون را و نظام را به وجود می آورد و 
این قانون و نظام آزادی های عمومی را در چهارچوب خود محدود می کند. پس ریشه ی آزادی در تمدن غربی و 
فرهنگ غربی عبارت است از خواهش های قلبی انسان ها، از تمایات و تمنّیات انسان ها. این منشاء آزادی است.

 البته این ظاهر قضیه است. همین هم در تمدن کنونی غربی به صورت واقعی و حقیقی نیست. اگر کسی 
در مسائل جهان غرب، امروز تأمل کند و مشکات آن ها را مطالعه بکند، خیلی روشن خواهد فهمید که رأی 
اکثریت را و میل اکثریت را هم یك دسته ی مخصوصی از مردم به وجود می آورند. ریشه ی آزادی غربی عبارت 
است از خواست طبقات ممتاز جامعه، سرمایه دارها، صاحبان شرکت ها، صاحبان کارتل ها و تراست های فعال 
اقتصاد بین المللی، شرکت های چند ملیتی، آن هایی که وقتی ازم می دانند که یك فردی بر سر کار بیاید، رئیس 
جمهور بشود تا طرح ها و نقشه های اقتصادی آن ها را پیاده کند، تمام امکاناتشان را صرف می کنند و رسانه های 
عمومی را استخدام می کنند که در اختیار خودشان هم غالباً هست و به کار می اندازند، برای اینکه افکار عمومی 
را به سمت فان حزب یا فان شخص معطوف کنند و رأی مردم را سرازیر کنند به سمت آن شخص مورد 
نظرشان. امروز در عرف سیاست دنیا این یك چیز روشن و شناخته شده ای است که در آمریکا اگر کسی با 
کمپانی های بزرگ و باندهای اقتصادی معروف و قوی در بیفتد، آینده ی سیاسی او به خطر خواهد افتاد، حزب 
او در انتخابات پیروز نمی شود، خود او سر کار نمی آید. اگر سرکار آمد، بر خاف خواسته های آن ها عمل کرد، او 
را از اریکه ی قدرت به زیر می آورند یا ترور می کنند یا یك بازی ای سرش در می آورند، کما اینکه در آن نظام و 
آن رژیم از این قبیل حوادث گاه گاه اتفاق افتاده و همه شاهدش بودند. پس ریشه ی آزادی غربی اگرچه در ادعا 
این آزادی مبتنی است به اراده ها و تمنیات و خواست های افراد بشر -که خود او هم یك چیز غیر قابل قبول و 
غیر منطقی است که عرض خواهم کرد- اما ریشه ی حقیقی او حتی خواست و تمنای افراد بشر و افراد جامعه 
هم نیست. این ریشه ی آزادی است در غرب که بر اساس همین تصور و تفکر اعامیه ی جهانی حقوق بشر به 
وجود آمد که آزادی های گوناگونی را در عقیده و فکر و رفتار و انواع و اقسام آزادی ها را برای افراد بشر در همه 
جای جهان پیش بینی کرده و من به شما عرض می کنم که شما یك کشور را سراغ ندارید که آنچه را که در 
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منشور جهانی حقوق بشر نوشته شده و امضا شده، پیاده کرده باشند. آن آزادی، آزادی است که در حدود زیادی 
قابل پیاده شدن هم هست، اگرچه که در آن حدود برای بشر نافع هم نیست، اما چون با منافعشان اصطکاك 
داشته، حتی همان را هم که خودشان قبول دارند، به نامش شعار می دهند، پیاده نکردند. پس آزادی اساساً در 
مفهوم غربی اش همین است که تمنیات انسانی و خواست ها و شهوات و هوی  و هوس و قوه ی شهویه و غضبیه ی 
او آزاد باشد و بتواند هر کاری می خواهد انجام بدهد، در چهارچوب آن قانونی که آن قانون هم باز برآمده ی از 

همین تمنیات و خواست هاست.
 اما آزادی در مفهوم اسامی اینجور نیست. ریشه ى آزادى در فرهنگ اسامى، جهان بينى توحيدى 
است. اصل توحید با اعماق معانی ظریف و دقیقی که دارد، آزاد بودن انسان را تضمین می کند؛ یعنی هر کسی 
که معتقد به وحدانیت خداست و توحید را قبول دارد، باید انسان را آزاد بگذارد. لذا شما می بینید در دعوت 
انبیا در چند سوره که از پیغمبران مختلف حرف می زند، مثًا می گوید:» َوإِلَی َعاٍد أََخاُهْم ُهوًدا َقاَل یَا َقْوِم اْعُبُدوا 
اللَـَه «؛ اول آن ها را از خدا می ترساند و دنبال سِر او اطاعت از خدا و اطاعت از خودش را که نماینده ی خداست، 
به مردم پیشنهاد می کند و مطرح می کند. تمام پیغمبران اولین حرفشان عبارت بوده از اینکه از خدا اطاعت 
کنید و از طاغوت، از کسانی که غیر خدا هستند و می خواهند انسان را اسیر کنند و برده کنند، اجتناب کنید؛ 
»أَِن اْعُبُدوا اللَـَه َواْجَتِنُبوا الَطاُغوَت«، در قرآن با همین لفظ و این مفهوم مکرر ذکر شده. بنابراین آزادی اسامی 
متکی بر توحید است. به طور خاصه و مجمل عرض می کنم که روح توحيد عبارت است از اینكه عبودیت 
غير خدا باید نفىشود. یعنی توحید در هر دینی و در دعوت هر پیغمبری معنایش این است که انسان باید 
از هرچه غیر خداست، اطاعت و عبادت نکند و فقط از خدای متعال اطاعت کند. اطاعت از خدا به این معناست 
که احکام الهی را عمل کند؛ نظامی را که الهی است و متکی بر تفکر الهی است، قبول کند؛ رهبر و زمامداری 
را که ارزشهای الهی را دارد، رهبر و زمامدار بداند و از او اطاعت کند؛ پیامبری را که از سوی پروردگار می آید، 
واجب ااطاعه بداند؛ ولّی امری را که خدا معین کرده، مورد قبول بداند و اطاعت کند و در همه ی حرکات و 
رفتار در این چهارچوب فقط زندگی کند و از غیر این چهارچوب هیچ اطاعتی نکند؛ فقط بنده ی خدا باشد. 
انسان در جهان بینی اسام آن موجودی است که در او استعدادهای فراوانی نهفته است. این انسان می تواند در 
میدان های علم و دانش و کشف رمزها و حقایق خلقت تا بی نهایت پیش برود؛ در سیر مراتب معنوی و مراحل 
روحی می تواند تا بی نهایت پیش برود؛ از فرشتگان می تواند بااتر بزند؛ از لحاظ انواع و اقسام قدرتمندی ها 
می تواند به اوج قله ی قدرت برسد. اگر عبودیت خدا کرد، اطاعت خدا کرد، این راه ها در مقابل او باز خواهد شد. 
اگر اطاعت غیر خدا کرد، بال های او بسته خواهد شد و از پرواز باز خواهد ماند در همه ی رشته ها؛ حتی علم و 
دانش هم با توحید، در سر راه انسان قرار می گیرد و انسان با او آشنا می شود. مسلمان صدر اسام که علی رغم 
جهالت و شرك حاکم بر آن روز دنیا به توحید گرایش پیدا کرد، آنچنان آزادی و فتوحی پیدا کرد که درهای 
علم و دانش به روی او باز شد و جلو افتاد و همه ی بشریت به دنبال او وارد وادی علم شدند که امروز دنیا و 
بشریت دانش خودش را مدیون اسام است و مدیون توحید مسلمان هایی است که اولْ بار قدم در وادی دانش 
گذاشتند. این آزادی اسامی است. پس ریشه ى آزادى در اسام عبارت است از شخصيت و ارزش ذاتى 
انسان كه بنده ى هيچ كس غير خدا نمى شود و در حقيقت ریشه ى آزادى انسان توحيد و معرفت 
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خدا و شناخت خداوند است. ریشه ى آزادى در اسام انواع و اقسام آزادى هاى تازه اى را براى انسان 
به بار مى آورد. دیگر انسان آزاد در فرهنگ اسامى نمى تواند و حق ندارد از غير خدا اطاعت ]كند[. 
قرآن خطاب به اهل کتاب - یعنی یهود و نصاری - این پیشنهاد را در زمان پیغمبر مطرح می کند: »قُْل يَا أَْهَل 
الِْكتَاِب تََعالَْوا إِلَى َكلَِمٍة َسَواٍء بَْينَنَا َوبَْينَُكْم«؛ ای اهل کتاب، بیایید بر یك کلمه با هم توافق کنید و آن این است 
که: »أََا نَْعُبَد إَِا اللَـَه«، به غیر خدا هیچ کسی دیگر را عبادت نکنید. این چیزی است که در همه ی ادیان الهی 
بوده؛ اسام هم که پرچمدار این توحید خالص است. بعد به این اکتفا نمی کند، با جمله ی دیگری عبودیت خدا 
را روشن تر می کند: »َوَا نُْشرِ َك بِِه َشْیًئا«؛ هیچ چیزی را - نه فقط هیچ کسی را - شریك خداوند قرار ندهید. 
یعنی خواست ها، هوی ها، هوس ها، خودخواهی ها، خودرأیی  ها، استبدادها، سنت ها، و آداب و عادات غلط جاهلی، 
هیچ کدام از این ها را ما شریك خدا در عبودیت قرار ندهیم. باز مطلب را در صحنه ی زندگی روشن تر و عینی تر 
می کند: »َوَا یََتِخَذ بَْعُضَنا بَْعًضا أَرْ بَابًا ِمّن ُدوِن اللَـِه«؛ هیچ کدام از ما آن دیگری را پروردگار خودمان و ارباب 
خودمان و سرور خودمان نگیریم، مگر خدا؛ یعنی هیچ انسانی هیچ سرور و بااسر دیگری غیر از خدا نداشته 
باشد. این آن شعار اسام است و منشور جهانی اسام این است. آزادی ای که ما دعوت می کنیم بشریت را به 
آن، این است. اگر امروز هم بشر بتواند این آزادی را مورد توجه قرار دهد و عمل کند، همان آزادی ای است که 
اسام می خواهد. آزادِی اسامی یعنی آزادی از غیر خدا، و اسام که انسان را بنده ی خدا می داند، این رجحان 
را بر همه ی ادیان و مکاتب دیگر دارد. در بعضی از ادیان انسان فرزند خداست، این فرزند خدا بودن یك تعارف 
است، فرزند خداست و اسیر هزاران انسان دیگر؛ این چه جور فرزند خدایی است؟ اسام می گوید انسان بنده ی 
فقط خداست، یعنی بنده ی هیچ کس نباش؛ فرزند هر کی می خواهی باش، از کس دیگری اطاعت نکن. جهاد 
اسامی اصًا برای همین است و امیرالمؤمنین )علیه الّصاة و الّسام( درباره ی جهاد اسامی می فرماید: »ليخرج 
النّاس من عبادة العباد الى عبادة اّل و من طاعة العباد الى طاعة اّل و من واية العباد الى واية اّل«؛ اصًا جهاد برای 
این است؛ جهاد  برای فتح سرزمین نیست، برای به دست آوردن غنائم جنگی نیست، جهاد برای این است که 
انسان ها را از بردگی بندگان به عبودیت خدا سوق بدهند؛ از اطاعت و فرمانبری بندگان و نظام های ساخته ی 
دست بندگان به اطاعت خدا بکشانند؛ از وایت و حاکمیت و سرپرستی بندگان و انسان های ضعیف که خودشان 
برده ی هوا و هوس و شهوت و غضب خودشان هستند، انسان ها را خارج کنند و به وایت اّل و سرپرستی خدا 
ببرند. کدام افتخار برای انسان از این بااتر است؟ این آن انسان آزاد ایده آل است که می تواند ادعا بکند که من 
آزادم. آن انسانی که ادعا می کند من آزادم، فقط آزادی اش در این است که مثل حیوانات جلوی چشم مردم 
می تواند جفتگیری کند یا آزادی اش در این است که یك صندوقی را آنجا می گذارند و تمام امکانات فهم و 
شعور او را در دست می گیرند و او را ُهل می دهند که برود توی این صندوق به نام یك کسی، یك کارتی، یك 
ورقه ی رأیی بیندازد، آزادی او فقط همین است، اما هزاران اسارت دست و پای او را بسته، این آزاد نیست. این 
انسان چطور ادعا می کند من آزادم؟ این همان چیزی است که اسام قبول ندارد. آزادی اسام، ریشه اش آزادی 
انسان از عبودیت هر آنچه غیر خداست. در حالی که آزادی غربی ریشه اش عبارت بود از تمنیات و تمایات و 

خواست های پست انسانی یا همه جور خواست انسانی. )65/10/19(
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تفاوت سوم: حدود آزادی فردی از ِقَبل آزادی اجتاعی در اسام
تفاوت سوم این است که در اسام قانون که محدود کننده ی آزادی انسان است، فقط در زمینه ی مسائل 
اجتماعی نیست، بلکه شامل مسائل فردی و شخصی و خصوصی انسان هم می شود. در فرهنگ غربی که 
قانون مرز آزادی را معین می کند، ناظر به مسائل اجتماعی است. قانون می گوید آزادِی هیچ انسانی نباید 
آزادی دیگران را تهدید کند و منافع آن ها را به خطر بیندازد. در اسام مرز فقط این نیست، یعنی قانونی که 
آزادی انسان را محدود می کند، می گوید که استفاده ی از آزادی عاوه  بر اینکه باید آزادی دیگران را به خطر 
نیندازد و منافع جامعه را و دیگران را تهدید نکند، باید منافع خود آن شخص را ]هم[ به خطر نیندازد. قوانین 
بشری برای انسان، تا آنجایی که کار او رابطه ای با جامعه نداشته باشد، تکلیفی معین نمی کند؛ توصیه چرا، اما 
تکلیف و الزام نه. اسام و ادیان الهى عاوه بر اینكه به فكر حفظ حقوق و آزادى هاى دیگران هستند؛ 
مى گویند كه یك انسان به بهانه ى آزاد بودن و اختيار داشتن، حق ندارد و نمى تواند منافع شخص 
خودش را هم به خطر بيندازد. او همان طور که موظف است با حرکات خود و اعمال خود و رفتار خود و 
گفتار خود، حقوق دیگران و آزادی آن ها را محدود نکند، موظف است آزادی خود و حدود خود و حقوق خود 
را هم به خطر نیندازد. این یك مرز اساسی و اصلی بین آزادی از دیدگاه اسام و آزادی از دیدگاه های دیگر و 
در فرهنگ های بشری است. لذا در اسام زیر بار زور رفتن هم ولو به خود شخص مربوط بشود، حرام است. در 
اسام عمل نکردن به واجبات و نپیمودن راه تکامل هم حرام است. در اسام راکد گذاشتن استعدادهای خود 
حتی در آنجایی که فقط به خود او مربوط می شود و به اجتماع ربط پیدا نمی کند، ممنوع است. خودکشی، 
خودزنی و خودآزاررسانی هم ممنوع و حرام است. بنابراین یك انسان نمی تواند بگوید من اختیار خودم را دارم 
و به اختیار خودم می خواهم آزادی خودم را سلب کنم یا خودم را در اختیار دیگران قرار بدهم یا فان تحمیل 

را و زور را تحمل کنم یا روح خودم و دل خودم را تربیت و تکامل نبخشم.
 البته یك نكته ى بسيار مهم و قابل توجه این است كه خود این حفِظ آزادى، یك تكليف شخصى 
است. یعنى هيچ حكومتى حق ندارد كسى را بر اینكه او حفظ حقوق خودش را كند، اگر به جامعه 
مربوط نيست، مجبور كند یا او را تعقيب كند و یا محاكمه كند. بعضی از کار های خاف و حرام در شرع 
مقدس اسام وجود دارد که ضرر آن ها به اجتماع فقط در آن صورتی است که در جامعه این کار افشا بشود؛ اگر 
افشا نشود، کار مضری است، اما فقط به مرتکب این عمل ضرر خواهد رساند، نه به دیگران. در چنین مواردی 
اسام دستور نمی دهد که تفحص کنید، تجسس کنید. اما به خود او این تکلیف الهی هست، یعنی خدا او را 
مجازات خواهد کرد. حفظ خود و حفظ حقوق خود یك واجب است. قرآن می فرماید: »ُقوا أَنُفَسُکْم َوأَْهلِیُکْم 
نَارً ا«؛ جان خودتان را، وجود خودتان را و همین طور اهل خود را، یعنی آن کسانی که تحت تأثیر شما هستند، 
حفظ کنید؛ نگذارید در آتش غضب الهی بسوزند. »یَا أَیَُها الَِذیَن آَمُنوا َعلَْیُکْم أَنُفَسُکْم«؛بر عهده ی شما، حفظ 
نفوس خود شماست. آنجا که به جامعه ارتباط پیدا می کند، قانون، دولت، دستگاه اجرایی، دستگاه قضایی، 
باید مواظب باشد و مرتکب را طبق قانون ممنوع کند یا مجازات کند. اما آنجایی که استفاده ی از امکانات به 
ضرر خود انسان فقط تمام می شود، قانون تکلیفی ندارد، اما انسان مسلمان از نظر اسام آزادِی وارد آوردن این 

ضربه بر خود را هم ندارد. )65/11/3(
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 سه محور آزادی عقیده و فکر در اسام

 اواً آزادی عقیده، آزادی فکر و آزادی مذهب امروز یك شعار پذیرفته شده ی جهانی است. یعنی در دنیا حتی 
کشورهایی که به آزادی اعتقادی هم ندارند و انواع آزادی ها را، بخصوص آزادی فکر را در جامعه ی خودشان 
بشدت محدود کرده اند، دم از آزادی فکر و آزادی عقیده و آزادی مذهب می زنند و شعارش را می دهند. البته در 
آنچه که دنیا شعار آن را می دهد حرف زیاد است.)اینکه آیا واقعاً در دنیا آزادی فکر که ادعا می شود، هست یا 

نیست( اما من اجمااً نظر اسام را در سه محور عرض می کنم:

آزادی اصل اندیشه در اسام 
محور اول این است كه اصل فكر كردن و اندیشيدن در اسام نه فقط آزاد است، بلكه ازم و واجب 
هم هست و شاید در بین نوشته های مذهبی هیچ کتابی را نشود پیدا کرد که به قدر قرآن، انسان ها را به تفکر 
و تعقل و مطالعه ی در پدیده های حیات و امور مادی و معنوی و انسانی و تدبر در تاریخ و امثال این ها دعوت 
کرده باشد. این در هیچ کتاب دیگری شاید یا حتماً نیست. حتی تفکر در باب اصول مذهبی واجب است و پیدا 
کردن یك استدال بر اصول برای هر کسی ازم است. بااتر از این، اگر كسى در تفكرات مذهبى خود دچار 
تردید و شبهه بشود، این از نظر اسام چيز ناشایسته اى نيست. البته در شك نباید بماند و موظف 
است با تاش و تفكر و بررسى به یك نقطه ى یقين آور و قابل اعتمادى خود را برساند. اما اینکه در 
یك امری، در یك اصلی از اصول دینی در ذهن کسی شك به وجود بیاید، این چیزی نیست که در دین مقدس 
اسام مرز ایمان به حساب آمده باشد و ممنوع باشد؛ اختیاری هم نیست، قابل منع هم نیست. کسی آمد 
خدمت پیغمبر اکرم)ص( عرض کرد: »یا رسول اّل هلکت«؛ ای رسول خدا هاك شدم. حضرت فهمیدند که 
او در مطالعات اسامی خود به یك بن بست رسیده است؛ آن بن بست را برایش بیان کردند. گفت درست است، 
همین است. فرمودند: »هذا محض اایمان«؛ این عین ایمان است؛ این ایمان ناب است که تو در مسائل فکر 
کنی و دچار شبهه و تردید بشوی و آن شبهه و تردید را به کسانی رجوع کنی. پس اصل تفکر و اندیشیدن ولو 
در اصول مذهبی و پایه های حتمی و تثبیت شده ی دینی ممنوع نیست، بلکه ازم است و پیدا شدن شبهه و 
شك هم ایرادی ندارد. در حدیث معروف رفع که: »رفع عن اّمتى تسعة«؛ نه چیز از امت من برداشته است، یعنی 
مورد مؤاخذه قرار نمی گیرد؛ یکی از آن ها: »و الوسوسة فى التّفّكر فى الخلق«؛ یعنی حالت وسوسه در اندیشه ی 
انسانی نسبت به جهان و آفرینش که اگر کسی یك چنین وسوسه ای در ذهنش پیدا شد، این ممنوع نیست، 

این مذموم نیست، موجب گناه نیست و موجب مواخذه ی از او نخواهد بود.

وجوه آزادی در داشن عقاید غیراسامی
 محور دوم این است كه دارا بودن عقيده ى مذهبى هم تا آنجایى كه در صدد مبارزه ى با عقيده ى 
اسامى نباشد، ممنوع نيست؛ یعنى مجازات ندارد. اگر کسی در جامعه ی اسامی عقیده ی غیر اسامی 
داشت، اما عقیده ای که او را امر به مخالفت و معارضه ی با نظام اسامی نمی کند، دارا بودن آن عقیده اشکالی 
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ندارد. لذا در جامعه ی اسامی دیگر مذاهب که مسلمان نیستند، زندگی می کنند، از حقوق خودشان استفاده 
می کنند و طبق اصل بیست و سوم قانون اساسی این ها آزاد در عقیده ی خودشان هستند. ذیل آیه ی شریفه ی 
یِن«، اینجور نوشتند که عده ای از جوانان یثرب قبل از آمدن پیغمبر، با یهود که در اطراف  »َا إِْکرَ اَه فِي الِدّ
مدینه سکنا داشتند، معاشرت پیدا کردند و چون یهودی ها با فرهنگ تر از کفار و مشرکین بودند، این جوان ها 
به مقتضای جوانی به آن یهودی ها گرایش پیدا کردند. بعضی از آن ها یهودی شدند، بعضی هم قلباً نسبت به 
آن ها اعتقاد و گرایش پیدا کردند. بعد که رسول خدا به مدینه آمدند و مدینه، مدینه ی اسام شد و مردم 
مسلمان شدند و چند سالی هم پیغمبر با یهود مماشات کرد، بعد به خاطر اینکه قبیله ی بنی النظیر علیه پیغمبر 
و اسام توطئه می کردند، خدای متعال دستور داد که آن ها را وادار به جای این منطقه کنند. پیغمبر این ها را 
از اطراف مدینه اخراج کرد. وقتی که یهودی ها می رفتند، عده ای از این جوان ها که خانواده هایشان هم مسلمان 
شده بودند و خود این جوان ها هنوز به اسام نگرویده بودند، اظهار عاقه کردند که با یهودی ها آن ها هم جای 
وطن کنند. خانواده هایشان مانع می شدند، به آن ها می گفتند باید بمانید و باید مسلمان هم بشوید. اینجا آیه ی 
«. اکراه و اجبار در ایمان مذهبی وجود ندارد؛  یِن َقد تََبَیَن الرُ ْشُد ِمَن الَْغِيّ شریفه وارد شد که: »َا إِْکرَ اَه فِي الِدّ
چون امروز روزی نیست که حقیقت بر مردم پنهان مانده باشد و راه اسام و راه هدایت از راه کفر آشکار شده. 
این جوان ها می توانند بمانند و مسلمان هم نباشند. یعنی کسی را که در جامعه ی اسامی عقیده ی غیر اسامی 
داشته باشد، مادام که آن عقیده در صدد معارضه و مبارزه ی با نظام اسامی و عقیده ی اسامی نباشد، مجازات 

نمی کنند. )65/11/17(
بعضی تحت تأثیر موج آزادی عقیده در غرب و اینکه اینجور رایج شده است که هر عقیده ای محترم است و به 
هیچ عقیده ای نباید تعرض کرد قرار گرفتند و نظر اسام را به سمت آزادی عقیده با همان معنای غربی سوق 
دادند. بعضی دیگر در طرف مقابل با توجه به بعضی از آیات کریمه ی قرآن و روایات، مسئله را بسیار محدود و 
مضّیق گرفتند و کًا عقیده ی مذهبی آزاِد غیر عقیده ی اسامِی حق را از دیدگاه اسامی دور می دانند. ولی آن 
مطلبی که با مراجعه ی به آیات و بعضی از روایات و گفته های بزرگان در این زمینه به نظرم رسیده ]آن است 
که[ اواً عقیده ی قلبی چیزی نیست که بتوان آن را مورد فشار و زور قرار داد. آنچه که می تواند مورد زور و فشار 
و تحمیل قرار بگیرد، او عمل انسانی است، منش انسانی است، نه عقیده ی قلبی. لذا می بینید سختگیري هایی 
که در قرون وسطی  در اروپا نسبت به عقاید مذهبی و سیاسی و اجتماعی و علمی انجام گرفت و به کشته شدن 
و زنده در آتش افکنده شدن هزاران نفر انجامید، نتوانست آن عقاید را از بین ببرد و منسوخ کند و آن عقاید 
مثل دیگر عقایدی که در طول تاریخ مورد فشار قرار گرفتند، در جامعه ماند. حاا اگر کسی یك عقیده ی غلط 
و باطلی را به عنوان اعتقاد خود انتخاب کرد، اسام با اینگونه انسانی چگونه رفتار می کند؟ آیا در برابر او به زور 
متوسل می شود که باید از عقیده ی خود برگردی؟ او را از حقوق شهروندان در جامعه ی اسامی محروم می کند؟ 
او را از میان خود اخراج می کند؟ نه. اسام هر چند آن عقیده را قبول ندارد و آن را ناروا و ناجایز می داند، اما 
دارنده ی عقیده باطل و غلط را نه فقط از حق حیات محروم نمی کند، بلکه از حقوق اجتماعی هم در حد مقررات 
و چهارچوب های آن جامعه محروم نمی کند. اسام مثل اروپای قرون وسطی  نیست که کسی را به خاطر یك 
عقیده ای تهدید به قتل کند؛ مثل روش نظام اُموی و عباسی نیست در صدر اسام که کسانی را به خاطر داشتن 
عقایدی که دستگاه حکومت آن ها را قبول نداشت و غلط می دانست، زیر فشار قرار بدهد و از حق زندگی محروم 
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کند یا تحت تعقیب قرار بدهد یا کیفر کند یا مالیات و مجازات مالی برای یك عقیده ای معین کند. هیچ یك 
از این ها در اسام نیست، بلکه اسام کسانی را که از دایره ی عقاید اسامی بیرونند، در جامعه ی اسامی تحمل 
می کند، برای آن ها حق قائل است، از آن ها دفاع می کند. امنیت و سامت و بقیه ی حقوق اجتماعی را برای 
آن ها در صورتی که آن ها به شرایط زندگی در این جامعه عمل کنند مجرا می داند. در یکی از خطبه ها درباره ی 
هجوم سپاهیان اموی به شهر انبار امیرالمؤمنین )علیه الّصاة و الّسام( می فرماید: »بلغنى اّن الّرجل منهم كان 
يدخل على المراة المسلمة و ااخرى المعاهدة«؛ شنیدم که این مهاجمین وارد خانه ی زن مسلمان یا زن اهل 
کتاب می شدند و زیور آات او را از او می گرفتند و دستبند و پا بند او را که طا بوده، از پایش خارج می کردند. 
و در آخر همین بیان می فرماید که جا دارد اگر انسان مسلمان از این غم بمیرد؛ غِم تهاجم دشمنان و متجاوزین 

به خانه ی زن مسلمان یا زن یهودی و نصرانی که در زیر سایه ی اسام و در جامعه ی اسامی زندگی می کند.

آزادی عمل تا جایی که به مصالح اجتاع مسلمین خدشه وارد نکند
 آنچه كه اسام روى او حساسيت به خرج نمى دهد، خود عقيده است، اما آثارى كه در عمل آن 
شخص مترتب بر عقيده بشود و مخالف مصالح نظام اسامى باشد، چرا، در مقابل آن ها حساسيت 
زیادى را اسام نشان مى دهد. یعنی اگر این شخصی که عقاید حق را قبول ندارد، بر طبق عقاید خود عمل 
کند، اما آن عمل به مصالحی که در این جامعه مورد نظر هست، ضربه ای نزند، اشکالی ندارد. برای خودش، بر 
طبق عقاید خودش عمل می کند. مثًا در معابد خودشان، در کلیساهای خودشان حاضر می شوند و اعمال دینی 
را انجام می دهند، اما اگر اعمالی انجام بدهند که حیثیت جامعه را، سامت اخاق را در جامعه، یکپارچگی جامعه 
را، استقال جامعه را و جهات گوناگونی را که دولت اسامی برای یك جامعه در نظر می گیرد خدشه دار کند، 
اینجا دولت اسامی عکس العمل نشان می دهد و آن ها را از آن کار باز می دارد و اگر اصرار کردند، آن ها را مجازات 
خواهد کرد. پس، این آزادی صرفاً در محوطه ی عقیده و نیز اعمالی است که با چهار چوب جامعه ی اسامی 
منافاتی ندارد. این به معناى مخالفت با آزادى عقيده نيست، این به معناى حراست از مرزهاى جامعه 
است؛ مرزهای فرهنگی، مرزهای اقتصادی، مرزهای سیاسی، و این وظیفه ی دولت اسامی است و بایستی آن 
را رعایت کند. در همه ی عقاید و سائق دیگر هم همین طور است. عقیده ی شما برای خودتان، اما اگر عملی 

بر آن عقیده بخواهد مترتب بشود، این در صورتی مجاز هست که با چهارچوب جامعه منافاتی نداشته باشد.

مخالفت اسام با باقی ماندن بر عقاید باطل
 نکته ی دیگر در زمینه ی آزادی عقاید این است که علی رغم این بلند نظری و سعه ی صدری که اسام در برابر 
عقیده ی باطل و خاف به خرج می دهد، اینجور هم نیست که اسام دوست بدارد و راضی بشود که انسان ها 
دستخوش عقاید باطل و غلط و کج باقی بمانند. عقیده ی یك انسان پایه ی زندگی اوست. محبت به انسان که 
در اسام یك امر مسلّم هست، اجازه نمی دهد که اسام راضی شود که انسان ها در ورطه ی عقاید باطل غرق 
شوند و به کمك آن ها نشتابد. چرا، اسام کمك می کند، منتهی  این کمك کردن، کمك کردن به زور نیست. 
اسام ریشه هاى عقاید فاسد را از بين مى برد و مى خشكاند. اسام در نظام تربیتی خود مردم را وادار به 
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تفکر می کند، مردم را از لجاجت در عقاید و در اعمال باز می دارد، مردم را از تعصب به آنچه که از گذشتگان 
شنیده اند منع می کند، مردم را از اینکه با عجله یك فکر را بپذیرند و جوانب آن را مطالعه نکنند باز می دارد و 
منع می کند. ریشه ی آنگونه انحراف های اخاقی را و خلقی را در انسان ها از بین می برد. بعضی به خاطر منافع 
خودشان هست که یك عقیده ی درست را قبول نمی کنند. اسام در نظام اجتماعی جلوی سوء استفاده های 
گوناگونی از این قبیل را می گیرد، راه بهره برداری های غلط و ظالمانه، چه اقتصادی و چه فرهنگی، را سد می کند 
تا ریشه ی آن نوع گرایش های انحرافی هم خشکیده بشود. گاهی دور ماندن از شنیدن سخن حق و تبلیغ سخن 
حق، تك ماندن، تنها ماندن، انسان ها را دچار انحراف فکری و عقیدتی می کند. اسام در بافت اجتماعی خود 
اجازه نمی دهد انسان ها از شناخت سخن حق و تبلیغ سخن حق دور بمانند، آن ها را با حقایق آشنا می کند و 
اجازه نمی دهد که کسانی در هر گوشه ی دنیا که زندگی می کنند، سخن حق به گوش آن ها نرسد. وظیفه ی 
تبلیغ دین را که همان رساندن پیام دین هست، بر عهده ی همه ی مسلمان ها می گذارد که این وظیفه وسیله ای 
است برای اینکه کسی در ابهام، در کج فکری نماند و راه برای پیدا کردن عقاید حق جلوی او باز بشود و بااخره 

با فتنه گری و اعمال فشار روی عقاید َحّقه هم اسام بشدت مقابله می کند.)65/12/1(

جلوگیری نظام اسامی از ترویج عقاید باطل
 البته این نکته هم مورد توجه باید قرار بگیرد که اگر می گوییم عقیده ی مذهبی در جامعه ی اسامی آزاد 
است، این به معنای این نیست که اسام اجازه بدهد که فریبگرانی و خدعه پیشگانی در جامعه ی اسامی به 
راهزنی ایمان مردم بپردازند. این را قطعاً اسام اجازه نمی دهد. دست هایی که می توانند با ارائه ی جاذبه های 
مادی، با تأمین هوس های بشری، دل های سست و ضعیفی را به سمت خودشان جذب کنند، اگر در جامعه ی 
اسامی آزادی عمل داشته باشند، مردم ضعیف را و انسان های ساده دل را تحت تأثیر قرار خواهند داد و آن ها را 
َن الُنوِر  إِلَی  گمراه خواهند کرد و از بهشت به دوزخ خواهند برد؛ »َوالَِذیَن َکَفرُ وا أَْولَِیاُؤُهُم الَطاُغوُت یُْخرِ ُجونَُهم ِمّ
الُظُلَماِت«. اسام اجازه نمی دهد که مردمی که دلشان به نور ایمان منور شده است، به وسیله ی چنین ایادی ای 
به سمت ظلمت باز هم کشیده بشوند. لذا اسام با تبليغات ضداسامى و فریبگرایانه، نه با بحث و جدل 
استدالى، با خدعه و فریب تبليغاتى درباره ى مسائل اعتقادى كه موجب سست شدن ایمان مردم 
و راهزنى دل هاى مردم مى شود، مقابله مى كند كه نشانه هاى این را در احكام متعددى از اسام ما 

مى بينيم.)65/12/15(

آزادی تفكرات و عقاید و سائق سياى
 محور سوم فکر سیاسی است که گرایش های سیاسی و اندیشه های سیاسی در جامعه ی اسامی آزاد است. 
هيچ كس را به جرم داشتن یك فكر سياسى یا یك فكر علمى نمى توان مورد تعقيب قرار داد و 
اسام اجازه ى این كار را نمى دهد. تفتیش عقاید در اسام نیست. اینکه کسی را زیر فشار قرار بدهند، که 
تو عقیده ات راجع به فان کس، فان جریان سیاسی، فان عقیده ی مذهبی چیست؟ این یك فکر غلط است. 
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یعنی همان چیزی که در اروپا بود، سال های متمادی بلکه قرن های متمادی و اروپا آن روزی که علیه تفتیش 
عقاید در نهضت علمی اروپا - که اصطاحاً رنسانس به آن می گویند - شورید، خیال کرد چیز جدیدی را در دنیا 
آورده. در حالی که در دنیای اسام از این مسائل خبری نبود. در دنیای اسام همیشه افرادی بودند با عقایدی بر 
ضد یا خاف عقاید دستگاه های مسلمان حاکم، کسی متعرض آن ها نمی شده. یهود و نصاری بودند، ادیان دیگر 
بودند. البته برهه هایی را هم ما در تاریخ، چه تاریخ خلفای بنی عباس و بنی امیه و چه تاریخ ساطین سلجوقی و 
غزنوی در کشور خودمان داشتیم که با عقاید گوناگون مبارزه می شده و نسبت به آن ها فشار وارد می آمده؛ لکن 
این از اسام نیست. اسام سلطان محمود غزنوی مثًا مثل اسام بسیاری از رهبران و زمامداران مسلمان امروز 
است که به پای اسام نمی شود گذاشت آن ها را. اسام اجازه ی سختگیری در عقاید سیاسی را نمی دهد، کما 

اینکه در قانون اساسی جمهوری اسامی هم به این همه تصریح شده.)65/11/17(

 پاسخ به برخی تردیدها

]پس[ به طور خاصه عرض شد که اسام طرفدار آزادی عقیده در جامعه ی اسامی است. یعنی کسی را به 
خاطر داشتن عقیده ی غلط و باطل مورد تعقیب و فشار و زور قرار نمی دهد؛ هرچند که عقیده ی باطل از نظر 
اسام مطرود و نامقبول است. ممکن است تردیدهایی به مناسبت برخی از مسائلی که در اسام مطرح هست، 

به وجود بیاید.

مبارزه با باطل و آزادی عقیده
 ممکن است کسی بگوید اگر اسام آزادی عقیده را در جامعه ی خود تأمین می کند، پس این همه آیات قرآنی 
درباره ی این عقاید باطل چیست؟ جواب این است که این آیات هیچ کدام - تا آن جایی که بنده مراجعه کردم - 
به مسلمان ها دستور نمی دهد که کافر را به خاطر اعتقادش، نه به خاطر عملش، مورد تعرض و آزار قرار بدهند. 
جنگ با کفار مربوط است یا به آن صورتی که کافر علیه نظام اسامی و ایمان اسامی دست به مبارزه و حمله 
زده است که وظیفه ی اسام و مسلمین در اینجا دفاع از حوزه ی اسام و جامعه ی اسامی است یا مربوط است 
به مبارزه با سران کفر و سردمداران نظام های ملحد و طاغوتی که ملت ها را اسیر خود کرده اند. اما در مورد خود 
اعتقاد کفر ما در قرآن آیه ای داریم که بخصوص مسلمان ها را امر می کند که با دارندگان این اعتقاد اگر تجاوز 
و تعرضی علیه اسام و مسلمین نکردند، حتی نیکوکاری هم بشود. آن آیه در سوره ی مبارکه ی ممتحنه است 
یِن َولَْم یُْخرِ ُجوُکم ِمّن ِدیَاِر ُکْم أَن تََبرُ وُهْم َوتُْقِسُطوا  که می فرماید: »َا یَْنَهاُکُم اللَـُه َعِن الَِذیَن لَْم یَُقاتُِلوُکْم فِي الِدّ
إِلَْیِهْم إَِن اللَـَه یُِحُب الُْمْقِسِطیَن«؛ یعنی آن کفاری که بر سر ایمان شما و دین شما با شما به جنگ برنخواستند، 
خدا نمی گوید به آن ها نیکی نکنید و خدا نمی گوید با آن ها قسط و عدل را رعایت نکنید، بلکه خدای متعال 
می گوید که به آن ها نیکی هم بکنید و خدای متعال نیکوکاران را دوست می دارد. قسط و عدل در جامعه ی 
اسامی قاعدتاً به معنای رعایت حقوق افراد آن جامعه است که آن کافر هم یکی از همان افراد است یا حتی 
کفاری که در خارج از آن جامعه زندگی می کنند، ولی با نظام اسامی، با مسلمین و با اسام ستیزه ای نمی کنند.
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بت شکنی و آزادی عقیده
 مورد بعد در مورد بت شکنی های معروف تاریخ است. همان طوری که می دانید، در تاریخ نبوت ها، تاریخ توحید، 
به موارد برجسته ای برخورد می کنیم که پیغمبران به بت شکنی پرداختند و بت را که مایه ی تقدس و ایمان 
جمعی از مردم بوده، از بین بردند؛ یك نمونه در مورد ابراهیم خلیل اّل است. باید توجه کنیم که حرکت ابراهیم 
برای بیدار کردن ذهن به خواب رفته و تخدیر شده ی مردم آن جامعه ی جاهلی بود. مردمی که در طول زندگی 
خود هرچه شنیدند، درباره ی شرك و نظام شرك آلود شنیدند. اصًا صدای حقی در میان این جامعه بلند نشده 
و به گوش آن ها نرسیده است. اگر باید این مردم را از این خواب گران بیدار کرد، این کار فقط به وسیله ی یك 
حرکت بزرگ ممکن است. لذا ابراهیم به داخل بت خانه رفت در وقتی که جوانکی بیش نبود و تبر را برداشت و 
بت ها را شکست و بت بزرگ را نشکست و تبر را به گردن بت بزرگ آویخت. این کار را برای بیدارکردن وجدان 
مردم بود. بعد هم در صحبت کوبنده ای که ابراهیم با آن مردم کرد و هوشمندی و زیرکی ای که این بنده ی صالح 
خدا به کار برد، آنچنان پتکی بر سر ذهن خواب آلود آن ها زد که قرآن می فرماید: »َفرَ َجُعوا إِلَی أَنُفِسِهْم َفَقالُوا 
إِنَُکْم أَنُتُم الَظالُِموَن«؛ یعنی بعد از آنی که ابراهیم این حرکت را انجام داد، این فریاد رسا را کشید، آن اثری را که 
می خواست بگیرد، گرفت. مردم به خودشان مراجعه کردند، میان خودشان به گفتگو پرداختند، وجدانشان بیدار 
شد و به خود و خودهایشان گفتند که ما ستمگریم؛ خود ما ظالم هستیم و نباید ابراهیم را مامت کنیم. در 
مورد رسول خدا هم بت شکنی پیغمبر به معنای اعمال زور نسبت به مردم مکه نبود. پیغمبر بت ها را شکست، در 
حقیقت سنبل و نشانه و رمز نظام طاغوتی را می شکست. درست مثل همین که مردم در یك کشور وقتی انقاب 
می کنند، نشانه های رمزآمیز رژیم گذشته را از بین می برند. شما در کشور خودتان همه ی عامات حکومت ستم 
شاهی را از صحنه ی جامعه، از میدان ها، از ساختمان ها، از کاغذها پاك کردید؛ پیغمبر هم بت ها را که نشانه و 
رمز حکومت مشرکانه بودند، از فراز کعبه به زیر انداخت و منهدم کرد؛ واّا ما در تاریخ نداریم که پیغمبر وقتی 
وارد مکه شد، مردم را اجبار کرده باشد که باید همه ی شما به اسام بگروید، یا جستجوی خانه به خانه را شروع 
کرده باشد که ببیند در کدام خانه یا صندوق خانه بت کوچکی هست که آن را بگیرد و بشکند و از بین ببرد. 
پیغمبر سنبل ها و نمودهای نظام باطل و جاهلی را شکست. پس این هم به معنای اعمال زور برای پذیرفتن 

یك ایمان و عقیده ی قلبی نبود.

ارتداد و آزادی عقیده
 در مورد ارتداد یك شبهه ای در بعضی از ذهن هاست که اسام درباره مرتد، شدت عمل به خرج می دهد. کسانی 
که ایمان آوردند و سپس از ایمان منصرف شدند و به کفر گرایش پیدا کردند، شدت عمل اسام در مقابل این 
افراد زیاد است که ممکن است به معنای اعمال زور در اعتقاد به حساب بیاید. این هم با توجه به آیات مربوط 
به ارتداد شاید اینجور به نظر می رسد که اسام با این کار درصدد آن هست که حصار ایمان اسامی را حفظ 
کند. در حقیقت اسام بعد از آنی که مردم ایمان آوردند، نظام اسامی را مکلّف کرده است که از ایمان مردم 
حفاظت و حراست کند. این وظیفه ی نظام اسامی و حکومت اسامی است که در باب تبلیغات ضداسامی 
هم عرض خواهم کرد. بخصوص در آیه ی مربوط به ارتداد - »َمن َکَفرَ  بِاللَـِه ِمن بَْعِد إِیَمانِِه إَِا َمْن أُْکرِ َه َوَقلُْبُه 
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ُمْطَمِئٌن بِاْلِیَماِن« که درباره ی عمار یاسر وارد شد - در آخر این آیه می فرماید: »َذلَِك بَِأنَُهُم اْستََحُبوا الَْحيَاَة الُدنْيَا 
َعَلى اْلِخرَ ِة«؛ علت این خشم الهی بر مرتدین و کسانی که از دین خارج شده اند، این است که این ها زندگی دنیا 
را، عشرت دنیوی را، هواهای نفسانی را بر خواست معنوی و قلبی خود و فطرت انسانی خود و بر آخرت ترجیح 
دادند. معلوم می شود مسئله، مسئله ی عوض شدن یك اعتقاد فقط نبوده است. مسئله این بوده که کسانی به 
خاطر جاذبه های مادی، به خاطر تأمین هواهای نفسانی، حاضر شدند به حیثیت نظام اسامی لطمه بزنند و 
پشت کنند و ایمان اسامی را رها کنند، که سختگیری اسام درباره ی این افراد از این مقوله است.)65/12/15(

 آزادی بیان در غرب؛ شعار یا واقعیت؟!

مسئله ی آزادی بیان در دنیای امروز یك مسئله ی عمده است و در حقیقت یك شعار است. دنیای غرب و 
کشورهای دموکراسی یکی از شعارهایی که مطرح می کنند و به آن افتخار می کنند، مسئله ی آزادی بیان است 
و عمدتاً این شعار را در مقابل دنیای کمونیست مطرح می کنند. چون در دنیای کمونیست آزادی اظهار عقیده 
نیست و اعتقادی هم در نظر سردمداران جهان کمونیست به آزادی عقیده وجود ندارد؛ یعنی در کشورهای 
کمونیستی همان نظرات و افکار سیاسی یا همان مکتبی که مورد قبول رژیم حاکم هست، ترویج می شود و هیچ 
امکانی در اختیار صاحبان عقاید دیگر و مسلك های دیگر نیست که بتوانند نظراتشان را ارائه کنند و در سطح 
جامعه مطرح کنند؛ اختاف سائق سیاسی وجود ندارد و روزنامه ها و رسانه ها همه یك نظر و یك فکر را که 
همان فکر دستگاه حاکم هست، تعقیب می کنند و بیان می کنند. دنیای غرب به عنوان یك امتیازی برای خود، 
مسئله ی آزادی بیان را به صورت یك شعار مطرح کرده و سال های متمادی است که بر روی آن کار می کنند 
و تبلیغ می کنند. البته عمًا در دنیای غرب هم جای بحث است که آزادی بیان واقعاً چقدر تأمین شده؟ اگر 
به دقت نگاه کنیم، خواهیم دید که در صورت و ظاهْر آزادی است، اما در واقع آزادی به آن معنایی که ادعا 
می کنند، نیست، بلکه حتی سانسور و اختناق به شکل بسیار ظریف و موذیانه ای در این کشورها وجود دارد. 
]که[ تقریباً از جهاتی شبیه هست به همان سانسور و کنترلی که در دوران ظهور اسام در مکه نسبت به افکار 
انقابی رسول خدا وجود داشت. حاا آن ها در دوران جاهلیت زندگی می کردند، این ها در دوران مدرنیسم زندگی 
می کنند. روش ها تفاوت کرده، اما روح قضیه همان هست. »َوَقاَل الَِذیَن َکَفرُ وا َا تَْسَمُعوا لَِهَذا الُْقرْ آِن َوالَْغْوا فِیِه 
لََعلَُکْم تَْغلُِبوَن«؛ به هم توصیه می کردند که گوش به سخن قرآن ندهید. در تواریخ ذکر شده که رسول خدا در 
کنار کعبه می نشست و آیات قرآن را می خواند؛ عده ای هم مأمور بودند که جنجال کنند، غوغا راه بیندازند و 
نگذارند صدای قرآن به گوش دیگران برسد. آنی که امروز در رسانه های غرب وجود دارد، تقریباً چنین چیزی 
است. آن آزادی و دموکراسی نیست، آن فتنه است، آن دروغ است، آن فریب است. درست است که قانوناً کسی 
را از بیان کردن مانع نشدند؛ اما آن جنجال و غوغای تبلیغاتی ای که به راه می اندازند، امکان و مجال این را 
نمی دهد که غیر از همان چیزی که آن ها اراده می کنند و می خواهند، صدایی به گوش کسی برسد. یقیناً امروز 
مردم آمریکا که یك کشور دموکراسی است یا بسیاری از کشورهای اروپای غربی که متمدنند، از بسیاری از 
جریانات عالم که به زندگی آن ها مربوط می شود، خبر ندارند؛ همان چیزی را می فهمند که رسانه  ها به آن ها 
می گویند. و رسانه ها هم در یك نظام کامًا کنترل شده ی سیاسی و حساب شده، چیزهایی را در اختیار افکار 
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مردم می گذارند که می خواهند. رسانه های گروهی عمده ی دنیای امروز به وسیله ی دستگاه های صهیونیستی 
اداره می شوند و هر چند در آن موارد و مطالبی که به مصالح آن ها ربطی ندارد آزادی عمل می دهند؛ اما درست 
در آن بزنگاه ها، در آنجایی که مصالحشان به خطر می افتد، رسانه ها با کمال ظرافت حقیقت را می پوشانند و 
یك باطلی را به صورت حقیقت به خورد ذهن مردم می دهند. از انقاب اسامی، از انقاب های مردمی دنیا، از 
ایده هایی که امروز در دنیا هست، از جنایات و فشارها و ظلم هایی که دولت های اروپایی و آمریکایی نسبت به 
ملت ها روا می دارند و از بسیاری از حقایق دیگر، مردم آن کشورها خبر ندارند. کسی هم قادر نیست که این 

حرف را به گوش مردم برساند.
 

 رشد اندیشه ها در فضای آزاد اسامی 

نکردم. شاید هست،  پیدا  بنده  بیان،  و  اظهار عقیده  آزادِی  باب  احادیث چیز صریحی در  آیات قرآن و   در 
من متوجه نشدم و برنخوردم، لکن به طور کلی و به قرائن و شواهد زیادی انسان این را می داند که اسام 
علی ااصول طرفدار آزادی اظهار عقیده است. و طبیعتاً هم اسام باید همین جور باشد؛ زیرا که آنجایی از 
اظهار عقیده خوف و ترسی هست که آن مکتبی که سیاست را در اختیار دارد، در خود احساس ضعف کند. 
اگر منطق قوی است، اگر سیاستی که اظهار می شود، سیاست قابل دفاعی است، اگر فکر و مکتب یك فکر و 
مکتب قابل جذب برای افکار عمومی هست، دلیلی ندارد که از طرح حرف مخالف انسان بترسد. اسام قوی ترین 
مکتب هاست. قوی ترین روش ها را برای اعام نظرات خودش به کار می گیرد. سیاست های حکومت اسامی یك 
سیاست های مردمی است، سیاست های روشن و صریحی است. بنابراین هیچ ابایی در اسام نیست که افکار 
مخالف، نظرات مخالف، مطرح بشود. علی ااصول مسئله این است. اظهار عقیده یکی از حقوق طبیعی انسان 
است. وقتی انسان یك عقیده ای را دارد و آزاد است که این عقیده را داشته باشد، باید آزاد هم باشد که این 
نظر خودش را اظهار کند. عمًا هم در صدر اسام و زمان پیغمبر و زمان خلفای اول به موردی برنمي خوریم 
که جلوی اظهار عقیده گرفته شده باشد. البته به موردی هم بر نمی خوریم که کسی بخواهد بیاید در معرض 
عام - مثًا در مسجد - بایستد یك سخنرانی بر خاف جهتگیری ای که مثا پیغمبر یا خلیفه ی زمان دارد اجرا 
می کند، یك چنین سخنرانی ای هم بخواهد کرده باشد، یا برود در یك گوشه ای مردم را جمع کند با این ها 
صحبت کند. موارد این جوری بخصوص در زمان پیغمبر خیلی نادر است و شاید نیست. در زمان خلفا کم و 
بیش هست. اما آنجایی که کسی در این صدد بر می آمد که به خود رسول خدا یا به خلفای اول مطلبی را 
بیان بکند، با کمال آزادی به او اجازه می دادند. در مسجد، در پای منبر امیرالمؤمنین یك نفری بلند می شد 
راجع به یك مطلبی به امیرالمؤمنین اعتراض می کرد یا از او سؤال می کرد. یا در جنگ صفین کسانی بودند 
که تحت تأثیر فریب طرف مقابل قرار گرفتند و یك حرف هایی را زدند. امیرالمؤمنین به این ها بدخلقی نکرد، 
تشر نزد، بلکه رفت با آن ها صحبت کرد. یا عمار یاسر را فرستاد برایشان صحبت کرد و حقیقت را برای آن ها 
آشکار کرد. یا در پای منبر خلیفه ی دوم وقتی که خلیفه در منبر گفت من اگر پایم را کج گذاشتم، من را 
راست کنید و هدایت کنید، یك نفری بلند شد پای منبر، گفت اگر تو کج بروی، با این شمشیر تو را راست 
خواهیم کرد. کسی هم به او اعتراض نکرد. و همین طور در زمان خلفای دیگر. و همین روال ادامه داشت تا 



منشور آزادی

21

زمان عبدالملك مروان. عبدالملك مروان اول کسی بود که روی منبر رسماً و علناً اظهار کرد به مسلمان ها که 
کسی حق ندارد افکار و نظرات خودش را آزادانه بیان کند. گفت: »ا یامرنی احد بتقوی ال اّا ضربت عنقه«؛ 
هرکس بخواهد مثل زمان پیغمبر و خلفای اول پای منبر من توی مسجد بلند بشود و من را امر به تقوای 
خدا کند، من گردنش را می زنم. او اختناق اموی را به صورت صریح و روشنی اعمال و اعام کرد. در زمان او 
آنی که ممنوع شد، اظهارنظر سیاسی بود، باز اظهارنظر در مسائل دینی آسان بود. البته خلفای بنی امیه و 
 بیشتر از آن ها بنی عباس طاقت نیاوردند و درباره ی مسائل کامی و خلق قرآن و مسائل گوناگون یك فشارهای 
بی حد و حصری را بر روی مخالفین نظرات و ایدئولوژی آن دستگاه خافت وارد آوردند. اما اصواً در اسام و 
در روش حکام اسامی صدر اول، بیان عقیده در صورتی که سالم باشد، در صورتی که تویش اغواگری نباشد، در 
صورتی تویش اضال نباشد، آزاد است. اساساً هم به نفع جامعه ی اسامی است که افکار آزاد باشد؛ یعنی کسانی 
بتوانند افکار خودشان را، نظرات گوناگون خودشان را بیان کنند. در قانون اساسی ما پیش بینی شده که برخورد 
سالم افکار موجب رشد اندیشه هاست و آثار اجتماعی و سیاسی اش هم در جامعه زیاد است. یعنی کسی یك 
نظری دارد، دیگری نظر مخالف با او دارد. یك برخورد فکری به وجود بیاید، اما سالم؛ نه توأم با روش های غلط 
که این روش های غلط خود قابل جلوگیری است و حاکم اسامی و دولت اسامی باید مانع بشود از آن روش ها. 
اگر چنانچه کسانی احساس کنند که نظرات خودشان را می توانند بیان کنند، جامعه به طرف سالم سازی و 
وحدت هم پیش می رود. چون آن افکار را می گویند، کسانی هم آن ها را جواب می دهند، نظرات به هم نزدیك 
می شود؛ اختاف نظرهایی که ناشی از نگفتن و کتمان کردن و پوشیده داشتن از یکدیگر هست، بتدریج کم 

می شود و از بین می رود. شکل کلی قضیه این است.
 و من به طور قاطع و قوی می خواهم ادعا کنم که روش ما در انقاب اسامی و در نظام جمهوری اسامی هم 
همین بوده؛ یعنی آنی که در قانون اساسی هست و آنی که امروز پذیرفته شده ی در نظر نظام جمهوری اسامی 
است، همین است. البته هستند همیشه کسانی در جامعه که از فضای آزاد استفاده می کنند، می گویند آزادی 
نیست! کسانی که در رژیم های اختناقی و استبدادی، نظیر آن افراد توی زندان هایند و اصًا قدرت نفس کشیدن 
ندارند. خود آن افراد هم در دوران رژیم گذشته جرأت نمی کردند نفس بکشند و یك کلمه بگویند، در نظام 
جمهوری اسامی آزادانه حرف می زنند، می نویسند، جزوه منتشر می کنند، همه ی چیزها را زیر سؤال می برند. 
حّتی گاهی این کارهاشان ناسالم هم هست؛ یعنی آن روش سامتی که شرط آزادی بیان هست، در کارهایشان 
نیست. در همان نوشته ای که با استفاده ی از فضای آزاد آن را نوشتند و منتشر کردند، در همان نوشته می گویند 

آزادی نیست! خب این یك نوع دغل کاری است، این فریب است. )66/2/4(

 حدود آزادی بیان در اسام

 اما این آزادی دارای یك حدودی است مثل همه چیز دیگر؛ مثل همه ی آزادی های دیگر. این حدود باید نقض 
نشود. این بحث یك بحث ظریف و دقیقی است. چون از هر دو طرف سوء استفاده هایی شده است و می شود. 
هم به عنوان آزادی بیان و آزادی اظهار عقیده کسانی سوء استفاده می کنند و سوء استفاده ها کرده اند و علیه 
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مصالح عمومی مردم و به زیان آگاهِی مردم اقداماتی را کرده اند که در هیچ عرفی و در هیچ منطق درستی جایز 
نیست. از آن طرف هم به عنوان مقابله ی با سوء استفاده ی از آزادی و به عنوان حفظ مصالح، شدت عمل هایی 
و فشارهایی در طول زمان، در طول تاریخ، در همه جای دنیا انجام گرفته است که آن هم قابل قبول نیست. 
البته بیان عقیده و بیان فکر همه جا یکسان نیست؛ پس حکم واحدی هم قهراً ندارد. بعضی از گفتن ها شعاع 
اثر محدودی دارد، بعکس بعضی از گفتن ها شعاع اثر بسیار وسیعی دارد. بعضی ها مطلبی را با زبان معمولی و 
عادی بیان می کنند که اثر آن عمیق نیست. اما بعضی ممکن است مطلبی را به زبان هنری بیان کنند، زبان 
مؤثری را به کار ببرند که دارای اثر عمیقی در دل مردم باشد. این دو با هم یکسان نیستند و اگر آثار سوئی بر 
اینجور بیانی مترتب بشود، اسام میان این دو شیوه ی بیان فرق می گذارد. بعضی از بیان ها و اظهار عقیده ها در 
شرایط عادی انجام می گیرد؛ روی اینجور اظهار بیان حساسیتی نیست؛ حتی اگر بیان گمراه کننده ای باشد. 
چون امکان مقابله ی با این بیان و خنثی کردن آثار سوء آن در جامعه هست. اما گاهی یك اظهار نظر، یك بیان 
عقیده در شرایط حساس اجتماعی انجام می گیرد؛ حساسیت نسبت به این دو گونه ابراز بیان یکسان نیست. 
گاهی یك بیانی از بیان های ممنوع، مثل اهانت به یك شخص معمولی در جامعه است. گاهی اهانت به شخصی 
است که اهانت، زیر سئوال بردن و تحقیر او، تحقیر یك ملت است، اهانت به یك نظام است، زیر سئوال بردن 
یك جامعه است، یك کشور است، این دو با هم یکسان نیستند. نمى شود بگویيم در اسام بيان عقيده و 
ابراز عقيده جایز است به طور كلى یا جایز نيست به طور كلى. شرایط مختلف است، بيان ها مختلف 
است، گوینده ها مختلفند، شنونده ها مختلفند، محتواى مطلب مختلف است. لذا در صدر اسام 
عكس العمل پيغمبر و خلفاى اول در مقابل بيان هاى گوناگون، یكسان نيست. یك جا رسول خدا در 
مقابل یك مخالف می ایستد و او هرچه می تواند به او اهانت می کند، پیغمبر نه فقط از او انتقام نمی گیرد، بلکه 
به او احسان هم می کند. یعنی این بیان اهانت به پیغمبر از نظر اسام و پیغمبر که مجسمه ی اسام است، هیچ 
اشکال و تعقیب قانونی ندارد؛ واّا پیغمبر او را تعقیب می کرد. یك جا هم شما می بینید پیغمبر اکرم فاتحانه 
وارد مکه می شود و چند هزار نفر مشرِك معانِد مخالف خود را که در میان آن ها شخصیت های برجسته ای مثل 
ابوسفیان وجود دارند، این ها را معاف می کند، عفو می کند، از تعقیب مصون می دارد، اما یك شاعری را که در 
همان مکه علیه پیغمبر شعر گفته و اهانت کرده و پیغمبر و اسام را زیر سئوال قرار داده، غیاباً محکوم به اعدام 
می کند و می گوید هر کس این را پیدا کرد، خون این انسان مباح است. این ناشی از چیست؟ ناشی از این است 
که نوع بیان و محتوای بیان و محیط بیان و مخاطب بیان و ابزار بیان دارای احکام مختلفی هستند، یکسان 

نیستند و شرایط گوناگون، اوضاع و احکام و احوال گوناگونی را به وجود می آورد.

حد اول: بیان اغواگر
یکی از حدود اصلی در بیان، مسئله ی اضال است. یعنی هر بیان عقیده ای آزاد است، مگر بیان اغواگر و گمراه 
کننده. بیان اغواگر و گمراه کننده غیر از بیان باطل و خاف حق است. گاهی یك مطلبی خاف حق است، 
باطل است، اما گمراه کننده نیست، کسی را تحت تأثیر قرار نمی دهد. مثل مطالب باطل در حوزه های علمی، 
در میان دانشمندان، برای اهل فن و خبرگان، کتاب گمراه کننده ای که اگر دست یك آدم کم سواد بیفتد، او 
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را اغوا خواهد کرد، برای یك دانشمند وسیله ی کار است؛ نه فقط اغوا کننده نیست، بلکه از او نظر دشمن را به 
دست می آورد و علیه او فکر می کند و اندیشه و بیان ابراز می کند. پس مضر که نیست، مفید هم هست. گاهی 
در یك جامعه ای یك سخن به خاطر سطح باای افکار مردم گمراه کننده نیست؛ حرفی است که اگر گفته 
بشود، کسی را گمراه نخواهد کرد، ولو باطل است. گاهی شرایط گفتن یك حرف باطل با شرایط آن کسی و 
آن دستگاهی که می خواهد جواب به آن حرف باطل بدهد، شرایط برابری است. مثل اینکه مثًا در پای منبر 
امیرالمؤمنین کسی بلند می شود، مطالبی را بیان می کند که اگر آن مطالب را در غیاب امیرالمؤمنین بیان کند، 
شاید دل های بسیاری از مردم را گمراه کند. اما بیان آن حرف در مسجد امیرالمؤمنین اغوا کننده و گمراه گر 
نیست؛ لذا برخورد امیرالمؤمنین یك برخورد کامًا خونسرد و دور از موضعگیری است. چون شرایط، شرایط 
یکسانی است .یك نفری بلند شده، یك حرفی را زده، یك شبهه ای را القا کرده، امیرالمؤمنین هم آنجا حاضر 
است، این شبهه را برطرف خواهد کرد و همه به حقانیت منطق علی ایمان خواهند آورد و گمراهی منطق او را 
می فهمند. همه جا حرف باطل حرف گمراه کننده و اغواگر نیست. آنجایی که اغواگر است، مقابله ی با او ازم 
است و ممنوع است از نظر اسام، و مقررات اسامی جلوی بیان او را می گیرد. اگر یك سخنی از گوینده ای در 
فضا و محیطی و در شرایطی و با مخاطبینی صادر بشود که مایه ی گمراهی جمعی از مردم هست، این از نظر 
اسام ممنوع است. دلیل و فلسفه ی این ممنوعیت هم واضح است؛ چون اساساً آزادی برای هدایت افکار است، 
برای رشد افکار است، برای پیشرفت جامعه است. آن آزادی ای که موجب گمراهی افکار باشد، موجب رکود افکار 

باشد، موجب عقبگرد جامعه باشد، این یقیناً قابل قبول نیست.

حد دوم: تشنج عمومی در جامعه
 یکی از مرزها، تشنج عمومی در جامعه است. در قرآن، اگر برای آزادی بیان عرض کردم من یك دلیل و مدرك 
صریحی پیدا نکردم، برای آزاد نبودن بیان در موارد تشنج عمومی، دلیل واضحی هست که در سوره ی احزاب در 
آیه ای می فرماید :»لَئِن لَْم يَنتَِه الُْمنَافُِقوَن َوالَِذيَن فِي قُُلوبِِهم َمرَ ٌض َوالُْمرْ ِجُفوَن فِي الَْمِدينَِة لَنُْغرِ يَنََك بِِهْم«. »مرجف« 
یعنی آن کسی که با سخن خود، با شایعه پراکنی خود، با موضعگیری خود، با اظهارنظر خود جو عمومی جامعه 
را به تشنج می کشاند. این قابل قبول نیست، حتی در جامعه ی کوچك زمان پیغمبر. مدینه مگر چقدر بوده؟ 
همه ی مدینه به قدر یکی از محات تهران نه وسعت داشته و نه جمعیت داشته؛ این سر تا پای نظام اسامی 
در زمان پیغمبر است. اما در همان جو هم چون دشمنی زیاد است، چون مخالفت دشمنان جدی است، چون 
قدرت های بزرگ متحد شدند علیه اینکه نظام مدینه ی نبوی را از بین ببرند، چون احزاب همدست شدند برای 
اینکه اسام را ریشه کن کنند، چون هنوز افکار و ایمان ها و دل ها آن عمق ازم را در زمینه ی مسائل اسامی به 
طور عام پیدا نکرده، لذا مرجف در مدینه قابل گذشت نیست: »لَُنْغرِ یََنَك بِِهْم«؛ یعنی اگر دست بر ندارند ما تو را 
»اغرا« خواهیم کرد به آن ها؛ یعنی تو را به جان آن ها خواهیم انداخت تا انتقام مردم را بگیری. یعنی یك لحن 
شدیِد خشن در مقابل کسانی که جو سالم جامعه را حاضر نیستند تحمل کنند و سامت جامعه را به حال خود 

بگذارند. پس بیان اظهار عقیده غیر از تشنج آفرینی است.
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حد سوم: افشای ارار حکومتی 
یکی از مرزهای آزادی بیان، افشای اسرار مملکتی است. در باب جنگ و تحریص مردم به جهاد و مسائل 
گوناگون جنگ در سوره ی نساء مفصًا بحث پرشور و کاملی را بیان می کند؛ بعد در باب آن کسانی که مخالف 
َن اْلَْمِن أَِو الَْخْوِف أََذاُعوا بِِه«؛ خصوصیت این  روال جامعه ی اسامی هستند، می فرماید که: »َوإَِذا َجاَءُهْم أَْمرٌ  ِمّ
آدم های ناباب به حسب این آیه و آیات این است که اگر از امن یا خوف، به اسرار مملکتی، چه اسراری که برای 
مردم در جای خود خبر خوش ممکن است به حساب بیاید، چه اسراری که برای مردم خبر ناخوش ممکن است 
به حساب بیاید، گیرشان بیاید، بدون هیچ ماحظه ای، بدون رعایت هیچگونه مصلحتی، می آیند این خبر را در 
مقابل مردم افشا می کنند، که به حسب این آیه و در شرع مقدس، این مذموم و ممنوع است. لذا بایستی خبر 
را: »َولَْو رَ ُدوُه إِلَی الرَ ُسوِل َوإِلَی أُولِي اْلَْمرِ  ِمْنُهْم لََعلَِمُه الَِذیَن یَْسَتنِبُطونَُه ِمْنُهْم«، برگردانند به اولی اامر؛ یعنی 
به مسئولین. حتی خبر را هم به مسئولین برگردانند، مسئولین با ماحظه ی مصالحی که وجود دارد، این خبر 
را در اختیار مردم بگذارند. اوایل انقاب شعارهایی گاهی روی در و دیوار هم نوشته می شد که فان مطلب را 
مثًا افشا کنید، فان لیست را که در پرونده های پنهانی مراکز اسناد هست، چرا افشا نمی کنید؟ چرا در اختیار 
مردم نمی گذارید؟ خطاب به مسئولین، خطاب به دولت و شورای انقاب و مسئولین آن روز. ما همان وقت 
می فهمیدیم که دست های خائن دارند این کار را می کنند. اینجور می خواستند وانمود کنند که یك اسراری 
وجود دارد که این اسرار را باید مسئولین برای مردم افشا کنند، اما افشا نمی کنند؛ چون به مردم اطمینان ندارند 
یا اینکه به دلیلی مصالحشان ایجاب نمی کند. بعد البته کامًا روشن شد که کدام گروهك و برای چه مقصودی 
می خواسته که این ها افشا بشود؛ نه برای اینکه مردم بفهمند، برای اینکه خودش بفهمد. برای اینکه آن ابرقدرتی 
که این دارد برای او کار در کشور می کند، او بفهمد. خیلی از اسرار اینجوری است. مردم یقیناً امین همه ی اسرار 
حکومت هستند، آنی که امین نیست، آن گوش نامحرمی است که در میان مردم خودش را جا می زند. یا خبری 
که اگر به گوش دوست هم برسد، او بدون توجه این خبر را افشا می کند، یك چنین خبرهایی را در اسام 
اذاعه و افشای آن را جایز ندانستند. حاا اگر کسی بیاید به عنوان آزادی بیان مسائلی را راجع به جنگ، راجع 
به مسائل سیاسی، راجع به مسائل درونی کشور یا درونی دستگاه ها که برای ذهن مردم ممکن است تشنج آور 
باشد، ممکن است اسرار مملکتی را در اختیار دشمن قرار بدهد، ممکن است یك نقطه ی ضعفی را برای دشمن 
از نظام اسامی آشکار کند، افشا کند، این هم ممنوع است؛ اسام اجازه نمی دهد که اینگونه خبر هم پخش 

بشود. این بیان هم بیان ممنوع است.

حد چهارم: تحریف 
همین طور تحریف. البته تحریف چون جنبه ی علمی دارد، قاعدتاً زبان های علم و زبان دانشمندان می توانند 
سریع در مقابل او بایستند و باید هم بایستند، جنبه ی سیاسی اش کمتر است. اما اگر در مواردی تحریف حقایق، 
تحریف دین، تحریف مسائلی که از اسام در اختیار مردم قرار باید بگیرد، این به شکل محّرفی، تحریف شده ای، 
این مطالب بیان شود و تحریف شود، اینجا هم آنجایی است که حکومت اسامی و نظام اسامی باید برخورد 
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کند. این ها بخشی از مرزهای آزادی بیان است.
 بنابراین بیان عقیده و اظهار عقیده در محیط سالم آزاد است. آنجایی که مصالح مملکت به دایلی که اشاره 
شد -شایعه پراکنی، تشنج، به هم زدن سامت عمومی جامعه، و مصالح عمومی- با این بیان تهدید می شود، 
این ممنوع است. پیغمبر اکرم یك مسجد را آتش زد، چون این مسجد محلی شده بود که منافقین در آن جمع 
می شدند، گرد می آمدند، و بنا بر این بود که دور هم در این مسجد بنشینند، جمع شوند و علیه پیغمبر مطالبی 
را با همدیگر تفاهم کنند و خوراك برای تشنج آفرینی در جامعه به وجود بیاورند. پیغمبر از جنگ تبوك که 
برگشت، سر راه هنوز به مدینه نرفته، این مسجد را خراب کرد و آتش زد و صاف کرد و آمد وارد شهر شد؛ یك 
چنین برخورد قوی و قاطعی را اسام با مصالح عمومی جامعه دارد. آنجاهایی که حساسیت در تأثیر بیان بیشتر 
هست، طبعاً برخورد اسام هم قوی تر است. تهمت زدن به زن مؤمن، خب در قرآن منع شده، ممنوع شده و 
چقدر اسام برای این کار مجازات معین کرده که تهمت به زنان مؤمن زده نشود؛ اّما یك جا که قضیه ی »افك« 
باشد، یکی از همسران مورد یك سوء ظنی قرار می گیرند و منافقین علیه این ها مطالبی را پخش می کنند و 
اشاعه می دهند و رسول خدا برخورد می کند با این قضیه و مغموم می شود، غمگین می شود، جبرئیل نازل 
می شود، آن آیات بسیار تند و مامت آمیز سوره ی احزاب نازل می شود که چرا شما اجازه می دهید -حتی به 
مؤمنین- که کسانی یك چنین شایعه پراکنی را بکنند؟ چرا؟ چون مورد، مورد حساسی است، مسئله ی پیغمبر 
است، مسئله ی شأن پیغمبر و آبروی پیغمبر و شخصیت پیغمبر مطرح است. نسبت به یك زن عادی هم قضیه 

مهم است، اما نه به این اهمیت. بنابراین موارد مختلف است.

حرمت عدم بیان در موارد خاص 
اسام یك خصوصیت دیگری دارد و آن این است که یك جاهایی عدم بیان را اسام ممنوع کرده. یعنی مسئله 
فقط این نیست که بیان کردن مجاز است، بلکه بااتر از این، بیان نکردن حرام است. این هم یکی از خصوصیات 
ُنَنُه لِلَناِس َوَا تَْکُتُمونَُه«، آیات کتمان، این ها  اسام است که آیات فراوانی در قرآن دارد؛ آیات بیان و تبین: »لَُتَبِیّ
را در قرآن ماحظه کنید، خواهید دید که بیان کردن و ارائه ی حقیقت کردن در یك جاهایی ازم است و این 
تضمین واقعی بقای نظام بر خط اسام است. یعنی اگر مصالح نظام اسامی و مصالح مسئولین، مصالحی که 
ارتباط به اسام دارد، نه مصالح شخصی شان، آنقدر مهم است که یك جاهایی بیان کردن را غیر مجاز می کند، 
اما همین نظام، همین دستگاه، همین مسئولین، اگر قرار شد از خط اسام منحرف بشوند، اگر بنا شد که راه 
را عوضی بروند، اگر سرنوشت نظام اسامی تهدید به انحراف از مبانی اسامی شد، اینجا تکلیف چیز دیگری 
می شود، اینجا بیان کردن واجب است، امر به معروف و نهی از منکر ازم است، نصیحت ائمة المسلمین ازم 
است و افشای حقایق برای مردم ازم است که مجموعه ی این ها نظر اسام را در باب بیان و آزادی اظهار عقیده 

روشن می کند. )66/2/18(

 آزادی انتخاب سیاسی در قاموس اسام

 آزادی سیاسی به طور خاصه یعنی اینکه افراد جامعه ی اسامی در تکوین و همچنین در هدایت نظام سیاسی 
جامعه دارای نقش و اثر باشند. اینطور نباشد که یك قشری یا یك جمعی یا وابستگان به یك نژادی در جامعه 
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حق و توانایی تصرف در امور اداره ی کشور را داشته باشند و دیگران نه. آزادی سیاسی یعنی اینکه همه ی مردم 
با قطع نظر از وابستگی های قومی و زبانی و نژادی و دینی در یك جامعه بتوانند نظام سیاسی جامعه را به وجود 
بیاورند و در آن مؤثر باشند و بتوانند آن نظام را به سمت مطلوب خودشان هدایت کنند. طبیعی است که وقتی 
در جامعه اختاف رأی و نظری پیدا شد، آن عقیده ای که طرفداران بیشتری دارد -البته در چهارچوب اصول و 
ارزش های پذیرفته شده ی آن نظام- رأیش و حرفش مّتبع خواهد بود و دیگران باید از آن تمکین کنند. امروز 
هنوز هم در دنیا نظام هایی هست، کشورهایی هست که در آن فقط یك دسته از مردم حق دارند در زمینه ی 
مسائل اداره ی جامعه صاحب نظر باشند، رأی بدهند، انتخاب کنند و دیگران باید تسلیم جریانی باشند که آن 
عده ی اول به وجود می آورند. مثل بسیاری از نظام هایی که به صورت تك حزبی در جامعه اداره می شوند، مثل 
همین نظام های فاشیستی دنیا، نظام های نژادپرست، مثل نظام آفریقای جنوبی، نظام صهیونیستی، نظام های 
ارتجاعی، بسیاری از نظام های پادشاهی و نظام های کمونیستی در دنیا. در این نظام ها همه ی افراد جامعه حق 
رأی دادن و اظهار نظر کردن و انتخاب کردن درباره ی مدیران جامعه را ندارند. در نظام های غربی چرا، انتخاباتی 
هست، مبارزاتی هست که سلطه ی تبلیغات و جنجال های تبلیغاتی باز هم مانع از آن است که همه ی افراد 

جامعه واقعاً بتوانند انتخاب کنند.
  در اسام به نظر مردم اعتبار داده شده؛ رأی مردم در انتخاب حاکم و در کاری که حاکم انجام می دهد، مورد 
قبول و پذیرش قرار گرفته. لذا می بینید که امیرالمؤمنین )عليه الّصلة و الّسلم( با اینکه خود را از لحاظ واقع 
منسوب پیغمبر و صاحب حق واقعی برای زمامداری می داند، آن وقتی که کار به رأی مردم و انتخاب مردم 
می کشد، روی نظر مردم و رأی مردم تکیه می کند. یعنی آن را معتبر می شمارد و بیعت در نظام اسامی یك 
شرط برای حقانیت زمامدارِی زمامدار است. اگر یك زمامداری بود که مردم با او بیعت نکردند، یعنی آن را قبول 
نکردند، آن زمامدار خانه نشین خواهد شد و مشروعیت وایت و حکومت به بیعت مردم وابسته است یا بگوییم 
فعلیت زمامداری و حکومت به بیعت مردم وابسته است. آن وقتی که بعد از قتل عثمان مردم آمدند اطراف 
خانه ی امیرالمؤمنین را گرفتند، امیرالمؤمنین خطاب به مردم نفرمود که شما چه کاره اید؟ رأی شما چه تأثیری 
دارد؟ فرمود: »دعونی و التمسوا غیری«؛ وقتی می خواست استنکاف کند از قبول خافت و زمامداری، به مردم 
گفت من را رها کنید، به سراغ دیگری بروید. یعنی اراده ی شما، خواست شما، انتخاب شماست که تعیین کننده 
است؛ پس از من منصرف بشوید، به سراغ دیگری بروید. در مکاتباتی که امیرالمؤمنین با معاویه در پیش از جنگ 
صفین داشتند و استدال می کردند؛ آنجا یکی از جماتی که امیرالمؤمنین به کار برده و احتمال می دهم بیش 
از یك بار هم امیرالمؤمنین این را به کار برده این است که: »انّه بایعنی القوم الّذین بایعوا ابابکر و عمر«؛ یعنی تو 
چرا در مقابل من می ایستی و تسلیم نمی شوی، در حالی که همان مردمی که با ابوبکر و عمر بیعت کرده بودند 
و تو به خاطر بیعت آن مردم خافت آن ها را قبول داری، همان مردم با من هم بیعت کردند. یعنی مشروعیت 
دادن به رأی مردم و بیعت مردم؛ این یك اصل اسامی است. اگر کسی به عنوان خلیفه انتخاب می شد، مردم 
اگر بیعت نمی کردند، هیچ الزامی نبود که دیگران او را خلیفه بدانند. حتی آن زمان هایی که خافت جنبه ی 
صوری هم به خودش گرفته بود، یعنی در دوران بنی امیه و بنی عباس، آن روز هم باز بیعت گرفتن از مردم را 
ازم می دانستند. حاا وقتی که یك حکومت قلدرمابانه و جبارانه بر مردم بخواهد حکومت کند، بیعت گرفتن را 
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هم اجباری می کند یا در بیعت هم تقلب می کند. مثل اینکه در انتخابات، انتخابات صوری و تشریفاتی، فرمایشی 
در دوران رژیم گذشته تقلب می کردند. اصل بیعت، یك اصل پذیرفته شده است. البته وقتی همه ی مردم، 
اکثریت مردم با کسی بیعت کردند و در حقیقت او را به زمامداری پذیرفتند، دیگران باید تسلیم او شوند. شاید 
بیعت در این صورت هم اجباری نباشد. من فرصت نکردم که اطراف این قضیه که آیا برای آن اقلیت که مخالف 
زمامداری این حاکم یا این خلیفه هستند، واجب است که بیعت کنند یا واجب نیست، تحقیق کنم ببینم چه 
جوری است. آنچه مسلم است، وقتی اکثریت یك نفری را به امامت و خافت انتخاب می کردند، دیگران ملزم 
بودند که اطاعت کنند؛ اما بیعت هم ازم بود یا نه، معلوم نیست. لذا وقتی که امیرالمؤمنین به خافت انتخاب 
شدند و مردم گروه گروه آمدند بیعت کردند با امیرالمؤمنین، یك عده ای بیعت نکردند. امیرالمؤمنین فرمود 
رؤسای آن عده را آوردند. یکی، یکی از این ها سئوال کرد چرا بیعت نمی کنید؟ هر کدام یك جوابی دادند. هیچ 
کدام از این ها را ندارد که امیرالمؤمنین اجبار کرده باشد بر اینکه باید بیعت کنید. حرفشان را شنید، استدالی 
داشتند، آن استدال را حضرت ابطال کرد، رهاشان کرد. عبداّل بن عمر را آوردند خدمت امیرالمؤمنین، فرمود 
چرا بیعت نمی کنی؟ گفت من منتظرم تا همه بیعت کنند، بعد من بیعت کنم. حضرت فرمود خب همه بیعت 
کردند، هیچ کس نیست که بیعت نکرده باشد، اّا تعداد معدودی؛ گفت نه، من باید برایم روشن شود، ثابت شود؛ 
عذر و بهانه آورد. مالك اشتر ]گفت:[یا امیرالمؤمنین این کسانی که با تو بیعت نکردند، شمشیر و تازیانه ی تو 
را تجربه نکردند، فکر می کنند تو با تعارف با این ها تمام خواهی کرد، اجازه بده من گردن این را که پسر یك 
خلیفه است و یك شخصیتی است، بزنم، این را که من گردن زدم به خاطر امتناع از بیعت، دیگران حساب 
کار خودشان را می کنند. حضرت خندیدند، فرمودند: نه، عبداّل بن عمر از بچگی اش هم آدم خوش اخاقی 
نبود، حاا که پیر هم شده، رها کنید، برود. رفت و بیعت نکرد تا آخر و تعداد زیادی بودند که بیعت نکردند با 
امیرالمؤمنین، اما زیر فشار قرار نگرفتند. البته آن کسی که بیعت نکرده، اگر قرار باشد علم طغیان بلند کند، 
آنچنانی که در جنگ جمل یا در جنگ صفین یا در جنگ نهروان پیش آمد، حاکم اسامی موظف است برخورد 
کند. پس آزادی در انتخاب رهبر و امام و خلیفه در نظام اسامی یك چیز روشن و واضحی بوده و همه آن را 

می فهمیدند و قبول می کردند.

آزادی سیاسی در قانون اساسی و مطابقت آن با اسام
همین مطلب در قانون اساسی جمهوری اسامی منعکس است. در مورد رهبر بعد از آنی که شرایط رهبر را 
ذکر می کند، دو راه برای انتخاب رهبر مشخص می کند: یکی اینکه اکثریت قاطع مردم -نه نصف به عاوه ی 
یك-  یعنی آنی که اقلیت در مقابل او چیز ناچیزی باشد، او را به رهبری انتخاب کنند. این یکی از امتیازات 
بزرگ اسام است. در قانون اساسی بعد از مقام رهبری مقام های دیگر هم، آن هایی که تعیین کننده اند، همین 
جورند. رئیس جمهور را که رأس نظام و نظام سیاسی و رئیس قوه ی مجریه است، مردم با آراء مستقیم انتخاب 
می کنند. نمایندگان مجلس شورای اسامی را که قانونگذار و قاعده ی اصلی نظام جمهوری اسامی هستند، 
مردم با رأی مستقیم خودشان انتخاب می کنند. بقیه ی مقامات و کارگزاران هم با رأی مردمند، منتها تقریباً به 
صورت غیر مستقیم. مثل دستگاه قضائی که از طرف امام مقامات عالی قضائی انتخاب می  شوند که خود امام 
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منتخب مردم است. در حقیقت تمام دستگاه های اجرائی اصلی کشور با رأی مردم انتخاب می شوند. یك چنین 
چیز بسیار شگفت آور و عظیمی در اسام هست که در جمهوری اسامی هم به این شکل منعکس شده. این 
حِق رأی دادن، یعنی ]در[ آزادی سیاسی و در بزرگترین و مؤثرترین شکلش هیچ محدودیتی نیست. زن ها هم 
صاحب سهمی در این آزادی عمومی هستند. جوانان هم همین طور، حتی نوجوانان هم اگر به حد بلوغ رسیدند، 
همین طور. نژادهای مختلف تفاوتی ندارند، مذهب های مختلف تفاوتی ندارند، حق رأی در جمهوری اسامی 
مخصوص مسلمانان نیست، مال همه است. رأی در مجلس شورای اسامی و قانونگذاری مخصوص مسلمین 
نیست. غیر مسلمان ها هم نماینده انتخاب می کنند و حق رأی دارند. ببینید هیچ امتیازی در صدر اسام هم 
نبود، در جمهوری اسامی هم نیست و جالب است که اروپا و دنیای غرب که این همه زبان درازی نسبت به 
اسام کردند، به این امور بسیار دیر رسیدند. حق رأی برای زن تا اوایل قرِن گذشته، در اروپا وجود نداشت. البته 
حق رأی کًا برای جوامع اروپایی وجود نداشت، حتی بعد از رنسانس و نهضت صنعتی و علمی در اروپا. بعد از 
انقاب فرانسه در اواخر قرن هجدهم تدریجاً حق داده شد به کارگران و زحمتکشان، یعنی مردم، توده ی مردم، 
آحاد مردم که رأی بدهند و انتخاب کنند. بعد هم بتدریج در بعضی جاهای اروپا این رأی داده شد. در کشورهای 
اروپایی و در آمریکا، پس از جنگ اول جهانی به زن ها حق رأی داده شد؛ یعنی تا 1918 پایان جنگ جهانی اول 
در آمریکایی که دم از آزادی و دفاع از حقوق زن و این ها می زنند و در اروپا، حق رأی به زن ها داده نمی شد. در 
فاصله ی بین دو جنگ جهانی در بسیاری از کشورهای اروپایی از جمله در فرانسه، در ایتالیا و همچنین در ژاپن 
زن ها حق رأی نداشتند. تا پیش از سال 1940 در آمریکای اتین در هیچ کشوری زن ها حق رأی نداشتند. در 
آنجاهایی هم که حق رأی به زن ها داده شد، به زن های سی سال به باا، بعد از مدتی زن های بیست و یك سال 
به باا؛ و این اواخر، در همین سی سال اخیر، در بعضی از کشورهای دنیا حق رأی را به هجده سالگی رساندند. 
در جمهوری اسامی بلوغ ماك قرار گرفته؛ یعنی در شانزده سالگی، وقتی پانزده سالگی تمام شد، حق رأی 

برای همه وجود دارد. )66/3/22(

 شیوه های تعیین حاکم در اسام

در اسام راه تعیین حاکم و ولی امر فقط انتخاب نیست، بلکه ما دو راه برای تعیین حاکم داریم -این طبق 
دیدگاه شیعه در مسئله ی انتخاب حاکم و ولی امر است؛ برادران اهل سنت مختصر تفاوتی دیدگاهشان با ما 
دارد - یکی نصب الهی است. توجه کنید که نصب در اسام و در تشیع، نصب اشخاص نیست. یعنی هیچ کس، 
هیچ حاکمی حتی آن حاکمی که خود او منصوب از قبل خداست، خود او حق ندارد کسی را نصب کند. نصب 
پیغمبر یا نصب امام از این جهت که حکایت می کند از نصب خدا، دارای اعتبار است. که به اعتقاد ما پیغمبر اکرم 
امام بعد از خودش را نصب کرد و امیرالمؤمنین دوره ی امامت معصوم را که دوران دوازده امام شیعه است، نصب 
کرد. یك راه دیگر، راه انتخاب است. انتخاب کجاست؟ انتخاب در یکی از دو جاست: یا در آنجایی که نصب وجود 
ندارد؛ مثل دوران غیبت. در دوران غیبت کسی منصوب خدا نیست؛ آنجا معیارهایی معین شده. نصب فقها به 
معنای تعیین معیار است که ائمه )علیهم الّسام( در متون روایت و احکامی که بیان کردند، ماك ها و معیارهایی 
را برای حاکم اسامی مشخص کردند؛ در چهارچوب این ماك ها و معیارها مردم امام را انتخاب می کنند. پس 
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انتخاب یکی در آنجایی است که نصب وجود ندارد و جای نصب نیست؛ مثل دوران غیبت و دیگر در آنجایی 
است که اگر نصب هم هست، به نصب عمل نشده است؛ مثل دوران خافت امیرالمؤمنین که امیرالمؤمنین بنا 
به اعتقاد خود او و به اعتقاد یاران و پیروان او منصوب از قِبل پیغمبر بود که پیغمبر هم او را به حکم خدا نصب 
کرده بود، لکن در واقعیت تاریخی این نصب مورد قبول قرار نگرفت، مورد عمل واقع نشد و کار به آنجایی رسید 
که مردم در یك برهه ای از زمان آمدند به امیرالمؤمنین مراجعه کردند، اصرار کردند، از آن حضرت تقاضا کردند 
که خافت را بپذیرد و به اجماع امت تقریباً امیرالمؤمنین انتخاب شد به خافت و وایت امر. لذا امیرالمؤمنین 
استناد می کند برای اثبات خافت خود به مراجعه ی مردم، به اینکه مردم او را خواستند و از او تقاضا کردند و با 
او بیعت کردند؛ به این چیزها استناد می کند. اگر این ها حجت نبود، اگر از نظر خود امیرالمؤمنین معتبر نبود، 
ولو از نظر خصم معتبر است، امیرالمؤمنین این را به خصم نمی گفت، به خود مردم نمی گفت که شما بروید 
سراغ دیگری، دیگری را انتخاب کنید. نمی گفت چون شما من را انتخاب کردید، چون اصرار کردید، من قبول 
می کنم. پس در اسام برای انتخاب مردم و گزینش مردم و سرسپردگی مردم به یك ولی امر، یك اعتبار قطعی 
و حقیقی در یك چنین موردی هم معین شده. ]البته[ انتخاب مردم در عرض نصب الهی نیست؛ یعنی آن وقتی 
که خدا کسی را منصوب کند و قابل عمل و مورد عمل باشد، آنجا انتخاب جایی ندارد. اما آن وقتی که مورد عمل 
قرار نگرفته، مثل صدر اسام، آنجا انتخاب باز حجیت پیدا می کند و انتخاب مردم در زمان غیبت مثل دوران 

ما، آن وقتی است که نصبی وجود ندارد.

 حِق حاکمیت متعلق به خدا یا مردم؟

نکته  دیگر این است که انتخاب به طور مطلق حجت نیست. یعنی اگر مردم جمع شوند کسی را که در چهارچوب 
معیارها و ماکهای خدایی قرار نمی گیرد، او را انتخاب کنند، این انتخاب حجت نیست. این برمی گردد به 
اختاف میان بینش اسامی در باب حکومت با بینش غیر اسامی و بینش غربی. در دموكراسى هاى غربى 
اراده ى مردم وجود  و  مردم  براى خواست  كه مصلحتى  معتقدند  قائلند،  رأى  براى مردم حق  كه 
ندارد. اسام براى مردم حق حاكميت را به خودى خود و بالذات قائل نيست؛ حق حاكميت متعلق به 
خداست. آنکه می تواند برای مردم قانون وضع کند آن خداست؛ آنکه می تواند ماك های اجرای قانون را معین 
کند، خداست؛ مالك امور مردم جز خدا دیگری نیست. پس یك سلسله اصول و ضوابط و معیارهایی در اسام 
هست که چهارچوب این معیارهاست که اعتبار می دهد به حق رأی مردم و اگر در خارج از این چهارچوب و دور 
از این ماك ها و معیارها مردم انتخاب کنند، این انتخاب حجیتی ندارد. اگر فرض کنیم که مردم به سراغ یك 
پیشوای یا رئیس فاسِد فاسِق کافر دور از معیارهای اسامی بروند، اگر اتفاق نظر هم بر او قرار بگیرد، این از نظر 
اسام ممضی  نیست. اسام این را یك حاکمیت اسامی به حساب نمی آورد، ولو آن مردم مسلمان باشند. باید 
بروند به سراغ عادل، به سراغ متقی، به سراغ عالم، به سراغ انسانی که دارای بینش ازم هست، شرایط حکومت 
کردن را دارد. خاصه در چهارچوب شرایط اسامی است که این انتخاب حجیت پیدا می کند. اگر مردم در میان 

دو نفر، سه نفر، ده نفر انسانی که دارای این شرایط هستند، یکی را انتخاب کردند، این حجیت است.



تبیین وجوه مختلف مفهوم آزادی توسط امام خامنه ای

3030

روایاتی در باب حِق رای مردم
روایاتی را که در این باب هست می خوانم تا معلوم بشود که در نظر اسام حق رأی مردم و انتخاب مردم چقدر 
مهم است و اگر کسی در باب اسام غیر از این نظر بدهد، یقیناً نسبت به اسام جفا شده. یك روایت، روایت 
امیرالمؤمنین است که در کتاب معروف سلیم بن قیس هالی نقل شده: »و الواجب فی حکم ال و حکم ااسام 
علی المسلمین بعد ما یموت امامهم او یقتل«؛ وقتی که رئیس یك جامعه و حاکم یك کشور و یك امت اسامی 
از دنیا برود یا کشته بشود، واجب است بر مردم به حکم اسام و به حکم خدا که: »ان ا یعملوا عما و ا یحدثوا 
حدثا و ا یقّدموا یدا و ا رجا و ا یبدئوا بشی ء قبل ان یختاروا انفسهم اماما«؛ هیچ کاری نباید بکنند، هیچ 
اقدامی را شروع نباید بکنند، به هیچ عمل بزرگ و کوچکی دست نباید بزنند، در هیچ کاری سرمایه گذاری نباید 
بکنند، تا اینکه یك امامی را معین بکنند و اختیار کنند. اینجا مسئله ی »اختیار« دارد. یعنی گزینش حاکم برای 
جامعه ی اسامی و رئیس امت اسامی و کشور اسامی به عنوان یك واجب برای مردم معرفی شده، آن هم 
واجبی با این اهمیت که باید از همه ی کارها مردم او را جلوتر بیندازند و مقدم بدانند و به او اقدام کنند. آن وقت 
شرایط آن رئیس کشور و نظام اسامی را ذکر کرده: »اماما عفيفا عالما ورعا عارفا بالقضاء و الّسنة«. یك روایت 
دیگر باز از قول امیرالمؤمنین نقل شده که در روزی که با آن حضرت مردم بیعت کردند، حضرت آمدند مسجد، 
جمعیت بسیار زیادی جمع شده بودند و امیرالمؤمنین با صدای بلند به مردم اینجور فرمودند: »ایّها الّناس اّن 
هذا امرکم لیس احد فیه حّق اّا من اّمرتم«؛ یعنی ای مردم این کاری است متعلق به شما مردم و هیچ کس 
حقی در این کار، یعنی در خافت و حکومت ندارد، »اّا من اّمرتم«؛ مگر کسی که شما او را امارت بدهید 
و حاکمیت بدهید. اینجا هم باز ماحظه می کنید که امیرالمؤمنین نه در مقام احتجاج با دشمن، نه در مقام 
مباحثه و مجادله و اخذ به حجت خصم، بلکه با مردم خودش، با همان کسانی که او را قبول دارند، با او بیعت 
کردند، از او تقاضا کردند که همه چیز را می تواند با آن ها صریحاً در میان بگذارد، به آن ها می گوید که هیچ کس 
حق ندارد، مگر آن کسی که شما او را امارت دادید. البته روشن است همان طور که گفتیم این در آنجایی است 
که به نصب الهی اخذ نشده. یعنی امیرالمؤمنین که منصوب خدا و به دست پیغمبر هست، به این نصب عمل 
نشده، حاا که عمل نشده، جز امیر کردن مردم و انتخاب مردم هیچ راه دیگری برای انتخاب کسی وجود ندارد.

 از مجموع ]روایات[ کامًا فهمیده می شود که مذاق اسام این است که آنجایی که نصب الهی نیست یا نصب 
الهی معمولٌ به نیست و عمل به آن نشده، آنجا یك راه بیشتر وجود ندارد و آن انتخاب مردم است. ببینید به 
مردم اینجا حق رأی داده شده، حق انتخاب داده شده. آن وقت این مردم دیگر فرقی بینشان نیست، زن ها هم 
همان قدر حق دارند که مردها؛ جوان ها هم همان قدر حق دارند که مردان مسِن کار کشته ی با سابقه. حد سن 
فقط بلوغ است، همچنانی که در قوانین ما هم همین است. کجای دنیا امروز این جور است؟ حتی امروز هم با 
وجود این همه ادعای آزادی بشر و حقوق بشر و آزادی های سیاسی و این همه ادعا مدعائی که دنیای غرب 
بخصوص در این زمینه دارد، در هیچ جای دنیا یك چنین چیزی نه فقط در عمل نیست، بلکه در قوانینشان 
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مفهوم آزاد بودن انسان، قرنها پيش از آنكه در اروپا مطرح بشود، 
در اسام مطرح شد و قرنها پيش از آنكه متفكرين و روشنفكران 
و انقابيون و رهران اروپاى به فكر بيفتند كه آزادى بر را يى 
حاا  شده.  مطرح  اسام  در  اين  بدانند،  بر  اساى  حقوق  از 
اگر آزادى را با آن معناى راقى و لطيف و بلند آن مطرح كنيم، 
كه آزادِى روح انسان از آايشها، از هوى ها و هوسها، از رذائل، 
از قيدوبندهاى مادى است، اگر اين را بگوئيم كه اين تا امروز 
هم هنوز در انحصار مكاتب الهى است و اصًا مكاتب غرى و 
اروپاى آن را استشام نكرده اند و آن آزادى اى كه در فرانسه در 
انقاب كبر در قرن هيجدهم مطرح شد و همچنن بعد از او در 
دنياى غرب، اين آزادى مطرح شد، او خيى كوچكر و محدودتر 
و كم ارزش تر از آن آزادى اى است كه انبياى الهى و مكاتب الهى 
درباره ى او بحث كرده اند، اگر آزادى را به اين معنا بگريم، اين، 
مخصوص مكاتب الهى است. اما اگر آزادى را با هان معنا و 
مفهومى كه امروز در مكاتب سياى مطرح ميشود، آزادى هاى 
اجتاعى، آزادى هاى سياى، آزادى هاى اقتصادى، آزادى فكر و 
انديشيدن و عقيده، اگر به همن معنا هم آزادى را بگريم، البته 
با تفاسر مختلفى كه در زير هر يك از اين مطالب و عناوين 
و  اروپاى  انقابهاى  از  قبل  قرنها  اسام  هم  همن  در  هست، 

مكاتب اروپاى، اين آزادى را به ارمغان آورده








