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Abstract  
The purpose of the present study is to display “the doctrine of intellectual freedom” based on religious 

references. By searching and analyzing the term “Horriyat” in Islamic traditions, it was determined that it is 

possible to set the doctrine of intellectual freedom to answer all likely questions in this regard. According to 

the content of Ahādith from Ahl al-Bayt, human freedom and Horriyat is not contractual or presented by 

mankind but it just relies on the divine “command” as God has created humans and bestowed them the gift 

of freedom and the free living. Reflection upon the Ahādith of Imams about freedom proved that the cause 

and philosophy of freedom is the spiritual evolution and praying to God; and that the highest prayer belongs 

to the free men and women. As for the essence of freedom and the truth of liberty, there are many positive 

and negative features that all have been mentioned in the Ahādith of Ahl al-Bayt. It is evident that in 

recognition of freedom and people’s duty about that and free people, the underlying causes and significance 

of knowing and seeking freedom and having Horriyat is embedded.  
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 چکیده

مشخص شد که « حریت»شناسی واژه   مبتنی بر اسناد دینی است. با حدیث« منظومه فکری آزادی»هدف پژوهش حاضر ارائه 
حرّیت  آزادی و، مطابق متن احادیث اهل بیت)ع(پذیر است.   های آن امکان  تدوین منظومه فکری آزادی برای پاسخ به همه پرسش

 آزاد آفریده و آزاد قرار داده و ها را  خداوند انسان الهی استوار بوده و« جعل» اعطایی از سوی بشر نیست و تنها بر انسان قراردادی و
تکامل معنوی ، چرایی و فلسفه آزادیبا تأمل در احادیث امامان درباره آزادی ثابت شد که  بخشیده است. استعداد آزاد زیستن به او

صفات ثبوتی و سلبی ، برترین عبادت نیز عبادت احرار و آزادگان است. در ماهیت آزادی و حقیقت آزادگی و عبادت خداست و
 آزادگی نبایدهای آزادی و بسیاری نقش داشته و همه آنها در حدیث اهل بیت)ع( وجود دارد. بدیهی است که در شناخت بایدها و

خواهی و آراستگی به حرّیت نهفته   شناسی و آزادی  دالیل اهمیت و ضرورت آزادی، وظایف مردم در ارتباط با آزادی و آزادگان و
 است.

 

 سیاست متعالیه. ، حدیث، حرّیت، آزادی های کلیدی:  واژه
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 . مقدمه0

انقالب است. در اصل آزادی در انقالب ضد دینی و سکوالر فرانسه و انقالب دینی ایران شعار اصلی 
دوم قانون اساسی فرانسه آمده: فرانسه یک جمهوری غیرقابل تجزیه سکوالر و دموکراتیک و اجتماعی 

 است. « برابری و برادری، آزادی»است... شعار جمهوری 
در مقدمه قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران که از سوی خبرگان قانون اساسی تدوین و دو بار به 

 به« حکومت اسالمی، آزادی، استقالل»آمده: نهال انقالب ... در میان فریادهای ، رسیدتصویب ملت 
 تردید منظور از شعار آزادی در این دو قانون اساسی یک چیز نیست. برای شناخت   ثمر نشست. بی

ی قرآن و سّنت بازگشت و با تحلیل سیاست متعالیه اسالم، حقیقت آزادی در حکومت اسالمی باید به وحی
 به آن رسید.

فلسفه و ، برای درک درست و تبیین صحیح آزادی و جایگاه آن در اندیشه اسالمی باید مبانی
تا قرن ، های آن را شناخت. از قرن هجدهم که موج نخست آزادی در جهان غرب شکل گرفت  شاخصه

است. اختالفات درباره های متفاوتی در زادگاه آن پدید آمده  ها و دیدگاه تئوری، ها فرضیه، جاری میالدی
جهانی و جاویدان ، باشد. دین جامع  های آن استوار می فلسفه و شاخصه، آزادی براساس اختالف در مبانی

در قرن ششم میالدی نظریه خویش درباره آزادی را به جهان ارائه کرد. پیشگامی ، اسالم در پانزده قرن پیش
های ثبوتی و سلبی آزادی در  فلسفه و شاخصه، با مبانی کند که جهانیان اقتضاء می، اسالم در طرح آزادی

 منظومه فکری و حدیثی در دین اسالم آشنا شوند.

 . پیشینه پژوهش2
در ارتباط با آزادی در حدیث با انحصار بحث در واژه حّریت و به ویژه گام برداشتن در راه رهایی از 

، راساس سّنت و نص شرعی در سیاست متعالیههای غربی و طرح منظومه فکری آزادی ب  منظومه یا منظومه
گیری منظومه فکری آزادی و فقدان پیشینه برای آن در سخنان رهبر معظم   پژوهشی یافت نشد. عدم شکل

 (. 5315آبان  3.چندین مرتبه تصریح شده است )، انقالب در نشست آزادی
تصاص به واژه حّریت و حرکت نوآوری پژوهش حاضر در پیوند بنیادین با سّنت و حدیث اسالمی و اخ

، سازی در زمینه آزادی در سیاست متعالیه اسالمی است. بنابراین نوآوری این پژوهش  در راه منظومه
 های اساسی سازنده منظومه آزادی از متن حدیث حّریت است.  استخراج و استنباط پاسخ پرسش
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 . اهمیت و ضرورت پژوهش3
ضمن یادآوری ، های راهبردی با موضوع آزادی  نشست اندیشه رهبر معظم انقالب اسالمی در چهارمین

های ضد   اینکه آزادی غربی از سوی روشنفکران درباری در مشروطیت به صورت تقلیدی با شاخصه
گیری   چنین نتیجه، گرایی و کفر و شرک به ایران آمد  ضد روحانیت و اومانیستی و انسان، ضد دینی، کلیسایی
، هیچ ایده نو، هیچ حرف نو، در زمینه کار مربوط به آزادی، لذا، عدًا به وجود نیامدزایش ب، لذا»کردند: 

هیچ منظومه فکری نو به وجود نیامد. خیلی از این صاحبان فکر در غرب یک منظومه فکری در خصوص 
ما فقر ، د استبا اینکه منابع ما زیا، ها را در کشورمان به وجود نیاوردیم  آزادی دارند ... ما یک دانه از آن

 یک منظومه کامل فکری در مورد آزادی، توانیم یک مجموعه فکری مدون  منبع نداریم ... یعنی واقعًا می
کار آسانی ، خواهد  تأمین کنیم. البته این کار هّمت می، که به همه سؤاالت ریز و درشت آزادی پاسخ دهد

ها را   های فکری آن  اما همان منظومه، بع داریمما در عین حال که منا، ایم  نیست. ما این کار را نکرده
ایشان «. سازی برویم  منظومه فکری نداریم ... ما باید به سمت منظومه، ایم... ضمن اینکه منابع داریم  آورده

در تمّسک به منابع »فرمودند: ، از اینکه آن نشست در مسیر ارائه منظومه فکری آزادی گام برنداشته است
برای اینکه بتوانیم آن ، ابع قرآنی و حدیثی فراوان وجود دارد ... ما باید به منابع مراجعه کنیماسالمی ... من

 (.5315آبان  3.« )بگیریممنظومه فکری مربوط به آزادی را از مجموع این منابع 

 . منظومه فکری آزادی0
چند مرتبه بر ، غربیشناسی دینی و تفکیک آن از آزادی   در این تحلیل مقام معظم رهبری از آزادی

تأکید شده است. هدف « منظومه فکری آزادی»سازی و گام برداشتن در راه ایجاد   ضرورت و لزوم منظومه
این پژوهش حرکت در راه تولید علمی منظومه فکری آزادی است. این منظومه براساس نصوص دینی و 

گردد. در این توصیف و تحلیل متون دینی فقط از احادیثی که کلمه حّریت   احادیث اهل بیت)ع( استوار می
استفاده شده است. در تکاپوی حدیث حریت تالش شده ، وجود دارد خانواده آن درون حدیث  همو کلمات 

ها اقدامی کوچک در طرح منظومه آزادی که   است همه احادیث حّریت مورد توّجه قرار گیرد و براساس آن
انجام گردد. رسیدن به منظومه فکری ، های اساسی آزادی را بدهد  خری داشته باشد و پاسخ پرسشاول و آ

 آزادی نیازمند کار جمعی و تسلط بر منابع اسالمی و تسلط بر منابع غربی است و قطعًا باید ادامه یابد. 
یار دشوار و مهم زمینه و پیش درآمدی مبتنی بر سّنت معصومین)ع( در این راه بس  پژوهش حاضر پیش
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ارزش »، نبایدهای آزادی»، «بایدهای آزادی»، «فلسفه آزادی»، «منشاء آزادی»، «تعریف آزادی»است. 
هفت مسئله اساسی آزادی است که در این « وظایف مردم و دولت در ارتباط با آزادی و آزادگی»و « آزادی

ر ارائه ساختار و منظومه فکری آزادی در مسأله تحقیق حاض، گیرد. بنابراین  منظومه فکری آزادی جای می
 باشد.  سیاست متعالیه می

 . آزادی چیست؟5
ولی با ، های ایجابی و سلبی آن نهفته است  منشاء و فلسفه و شاخصه گرچه حقیقت مفهوم آزادی در

یا « زادتهآ»از واژه اوستایی ، ارتباط نیست. واژه آزادی به نظر برخیمعنای آزادی در لغت و اصطالح نیز بی
، گرفته شده و در زبان فارسی در معانی گوناگونی به کار رفته است و به معنای رهایی« آزایته»واژه پهلوی 

، قدرت انتخاب، شناسی  حق، سپاس، آرامش، خوشی، استراحت، خرمی، شادی، آزادمردی، خالص
، )انجو شیرازی وارستگی و جوانمردی آمده است، عتق، اختیار، خشنودی، قدرت عمل و ترک عمل

، ؛ عمید01ص، 5: ج .531، ؛ معین550-553ص، 5: ج5333، ؛ دهخدا550-553ص، 5: ج5311
؛ 0011ص ،1: ج 5333، (. کلمه آزادی در عربی معادل دقیق واژه حّریت )دهخدا0.ص :5313

( و در زبان التین 15: ص.531، ؛ افرام البستانی53ص :5300، ؛ طبیبیان01: ص5301، اصغری
libertas  و در در زبان فرانسهlibrete ( و در زبان انگلیسی 333: ص5313، زاده شیرازی  الله  )آیت

Freedom  وliberty باشد.  ( می152: ص.531، پور کاشانی  )آریان 
( و 15: ص.531، )افرام البستانی آالیشی  بی، پاکی، خلوص، حّریت در زبان عربی در معانی اخالص

بیرون آمدن از قید کائنات و ، آزادی عمل، قدرت در تصرف با اراده و اختیار تام، سارترهایی از بند و ا
تدبیر امور ، آزادی سیاسی، آزادی فردی، آزادی دینی، آزادی اجتماعی، بریدن از جمیع عالیق و ماسوی الله

( 0.2ص، 5ج: 5333، آزادی قلم و مطبوعات )جر، آزادی طبیعی، آزادی فطری، خود بدون اجبار دیگری
( و .50ص، 0: ج5313، و اشراف عرب و برگزیده و اخیار قوم و بهترین مردم و آزادترین آنان )ابن منظور

 ( به کار رفته است.501.، 53.ص :5303، پاک از عیب و نقص )ابن فارس
م شبیه حّریت استدر مفردات آمده است: برخی دانشمندان گفته ر  ها یجز اینکه حّریت در نیک، اند: ک 

همانند ، شودو کرم جز در محاسن بزرگ گفته نمی، شودرود و گفته میو محاسن کوچک و بزرگ به کار می
های بهاء و تاوانی که خونکسی که مال را برای تجهیز ارتشی در راه خدا انفاق کند و بر عهده گرفتن خون
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 (.0.0ق: ص5020، )راغب اصفهانی قومی را باال برد
داشتن حق ، نویسد: اختیار فعل یا ترک فعلم سیاسی پنج معنی برای آزادی آورده و میفرهنگ علو

، مصون ماندن از اراده مستبدانه دیگران، انجام هر عملی تا حدی که حق دیگران مورد تجاوز قرار نگیرد
کومت برقرار شده ها و یا حگروه، هایی که به وسیله دیگر افراد  استقالل و رهایی فرد یا گروه از ممانعت

به طور اعم به ، به حداقل ممکن کاهش دهد، وضع و موقعیتی که اجبار جامعه و افراد را بر شخص، باشد
شود )آقابخشی و آزادی مذهبی و آزادی نطق و بیان اطالق می، هایی نظیر آزادی سیاسی  مجموع آزادی

 (.5.1ص :5330، راد  افشاری
شدن و حق تعیین سرنوشت برای رشد و انتخاب برتر و رفع موانع انتخاب ، گریداشتن حق انتخاب

، رهایی از تحمیل ظالمانه قدرت حاکم آزادی است )سیدباقری و حسنی باقری اجتماعی و -بیرونی سیاسی
 (.3: ص5310

ا گوید: آزادی آن است که افراد آنچه را باید بخواهند و بکنند و آنچه رروح القوانین در تعریف آزادی می
 5(. توماس هابز310ص ،5: ج 5332، مجبور نباشند انجام بدهند )منتسکیو، موظف به خواستن آن نیستند

در تعریف آزادی گفته است: منظور من از آزادی آن است که در برابر هر کاری که انسان طبق قانون طبیعی 
و رادعی بر سر راه آزادی یعنی مانع ، ممانعتی وجود نداشته است، بدون ضرورت، خواهد انجام دهدمی

گوید: آزادی نبود ااّل آنچه برای خیر جامعه و دولت ضرورت دارد. وی در جای دیگر می، طبیعی نباشد
انسان آزاد کسی است که در اموری که به واسطه قدرت و ادراکش قادر به انجام کار ، موانع بیرونی است

(. کانت نیز گفته 53، 51ص :5331، ته نشود )محمودیبازداش، از آنچه میل به انجام آن دارد، باشد  می
میان ، یعنی این خاصیت که اراده قانون خودش باشد، جز خودمختاری، تواند باشداست آزادی اراده چه می

(. در .30ص ،.: ج.531، هیچ تفاوتی وجود ندارد )جونز، یک اراده آزاد و یک اراده تابع قوانین اخالقی
اگر سرور و آقای ، حکومت آمده است: اگر انسان در وضعیت طبیعی کاماًل آزاد است کتاب دو رساله درباره

پس چرا باید از آزادی ، اگر با ارشدترین برابر است و مطیع هیچ کس نیست، شخص و دارایی خود است
تحت کشد و خود را   آن را با دیگران تقسیم نماید؟ چرا از امپراتوری خود دست می نظر کند و  خود صرف

 (.531ص :5303، دهد )الک  سلطه و کنترل قدرت دیگری قرار می
                                                           

1. Thomas Hobbes 
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های آزادی در دین مبانی و شاخصه، رسد با توجه به معانی لغوی و اصطالحی آزادی و فلسفهبه نظر می
سزاوار است در تعریف آزادی گفته شود: توانایی و اختیار فعل واجبات و مستحّبات و ترک محرمات ، اسالم

و فراهم بودن شرایط تربیت و تهذیب نفس و آراستگی به فضایل و مکارم اخالقی و پیرایش از ، اتو مکروه
است. رها شدن از بردگی طاغوت و نجات از سلطه و زور و « آزادی»های اخالقی رذایل و پلیدی

 آزادی است.، و باز بودن راه انجام تکالیف الهی، فرمانبرداری از غیر خدا
، سعادت و رستگاری، تکامل، المان و کافران و غیر مسلمانان و رفع موانع رشدرهایی از سلطه ظ

های درونی و بیرونی برای است. امکان حرکت در راه خدا و انبیاء و امامان و نفی مزاحمت« آزادی»
است. قدرت و اختیار بندگی خدا و عبودیت و لوازم و « آزادی»، خودسازی و عبادت و تقّرب به سوی خدا

 است.« آزادی»ایط آن و فرمانبرداری از وحی الهی و پیامبر خدا)ص( شر
و رهایی از ، ستیزان و مستکبران و جّباران و زورگویان و مفسدان  نجات از دیکتاتوری و استبداِد دین

های رهایی از زندان است.« آزادی»دین شکنجه و خفقان و آزار و اذّیت و تحمیل پادشاهان و حاکمان بی
کفر و ، عوامل شرک، های جنایتکارریز و فرعوننظام اجتماعی و حاکمان خون، محیط فاسد، نفس هوای
، شهوت، غضب، تکبر، غرو، عجب، بخل و حسد، است. رهایی از حرص و آز و طمع« آزادی»، الحاد

 است.« آزادی معنوی»، دنیاطلبی و سودجویی، غیبت، تهمت، گناه
نیز جزئی از سیاست متعالیه است. « آزادی»بوده و « حکمت متعالیه»جزئی از « سیاست متعالیه»

سیاست متعالیه بر عقل و شرع استوار بوده و آزادی در سیاست متعالیه نیز مستند به برهان و قرآن و حدیث 
 باشد.  می

عمود خیمه آزادی در سیاست متعالیه انطباق با قرآن و حدیث اهل بیت)ع( است. پژوهش حاضر 
 آن هم فقط حدیث حّریت توصیف و تحلیل کند.، است آزادی را براساس حدیثدرصدد 

زیرا همان رفتار و گفتار ، علویه و حسینیه است، سیاست متعالیه در حقیقت سیاست نبویه
 قرار دارد که« سیاست متدانیه»، «سیاست متعالیه»های سیاست متعالیه است. در مقابل   معصومین)ع( پایه

هر دو جاری است. ارکان سیاست متدانیه رویاروی ارکان سیاست متعالیه ، مفهوم و مصداقتضاد این دو در 
 قرار دارد.

در توصیف و تحلیل سیاست ، ترین حکیم سیاست متعالیه در جهان  امام خمینی در جایگاه بزرگ
ُمُدن از اسالم اند. سیاست   اسالم را بد معرفی کرده، والله اسالم تمامش سیاست است»گوید:   متعالیه می



11  0011،  تابستان 33شماره ،  9سال ،  سیاست متعالیه 

امام خمینی اعتقاد دارد: رسول الله)ص( پایه («. 32.ص، 5: ج 5313، گیرد )امام خمینی  سرچشمه می
شان سیاست   (. انبیاء)ع( شغل53.ص ،51: ج 5313، سیاست را بر دیانت گذاشته است )امام خمینی

سیاست ، یاست شیطانی(. به نظر ایشان سیاست اسالمی با س033ص ،53: ج5313، است )امام خمینی
داند   سیاست جاهلیه و سیاست حیوانی تفاوت اساسی دارد و سیاست را چیزی می، سیاست ضاّله، غربی

به یک صراط مستقیمی که از اینجا شروع شده و به آخرت ، راه ببرد، اشخاص را، اجتماع را، ملت را»که: 
تمام مصالح جامعه را در ، هدایت کند و راه ببردالله است. سیاست این است که جامعه را   شود. الی  ختم می

شان   نظر بگیرد و تمام ابعاد انسان را در نظر بگیرد و اینها را هدایت کند به طرف آن چیزی که صالح
 ،53: ج 5313، )امام خمینی« تبع آنها علمای بیدار اسالم  هست... این مختص به انبیاء و اولیاء است و به

الله)ص(   قرآن کریم و سّنت رسول»اند:   الهی خود نوشته -نامه سیاسی  در وصیت(. ایشان 033 -032ص
اقامه حکومت اسالمی را ، در ادامه و« در سایر چیزها ندارند، آنقدر که در حکومت و سیاست احکام دارند

د )امام شمارن  را از امور الزمه می« سیاست سالم»ترین واجبات و واالترین عبادات دانسته و   از بزرگ
 (. 023ص ،5.: ج5313، خمینی

سیاست متعالیه در حقیقت همان سیاست صحیح و سالم و هدایت جامعه ، بر طبق تبیین امام خمینی
گردد.   شود و به آخرت ختم می  قرآن و سّنت در صراط مستقیم است که از دنیا شروع می، براساس اسالم

« فّوض الیه امر الدین واالمة لیسوس عباده»اند:   ودهامام صادق)ع( در فلسفه بعثت پیامبر خدا)ص( فرم
خداوند امر دین و امت را به پیامبر)ص( تفویض نمود تا بندگان خدا را »، (11.ص ،5ق: ج5025، )کلینی

 پیامبر اسالم)ص( است.، ترین سیاستمدار سیاست متعالیه  بزرگ، . بنابراین«مداری کند  سیاست
قیل هی االقتداء بالخالق تعالی فی السیاسة بقدر الطاقة »ویسد: ن  مالصدرا در تعریف حکمت می

به قدر طاقت ، گفته شده حکمت اقتدای به خالق تعالی در سیاست»، (533ص :5313، )شیرازی« البشریة
 «.بشر است

گوید: نسبت نبوت به شریعت مانند نسبت روح است   نیز می شریعت و سیاست، در ارتباط میان نبوت
در وی روح باشد و سیاست عاری از شریعت مانند جسدی است که روح در وی نباشد  به جسدی که

 (.011ص :5300، )شیرازی
 پیوند سیاست متعالیه و حدیث

مالصدرا در آثار خویش به احادیث استناد  حکمت متعالیه صدرایی با حدیث پیوند ناگسستنی دارد.
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بوده است. از آثار  شیرازی در حکمت خویشبخش صدرالدین   کند و احادیث اهل بیت)ع( الهام  می
همچنین آثار فلسفی وی می توان رویکرد حدیثی این حکیم متأله را شناخت.  تفسیری و حدیثی مالصدرا و

یکی از آثار مالصدرا شرح اصول کافی است. او در این کتاب بهترین کتاب حدیثی قدمای شیعه را شرح 
گوید. در   مقتضای عقل صحیح مؤید به نقل صریح سخن میاز ارزش ، داده است. وی در مقدمه کتاب

و پیامبر و آل پیامبر را به ، همین مقدمه علوم وحیانی و الهامی پیامبر)ص( و اهل بیت)ع( را برترین علوم
های اسرار وحی   و اهل بیت)ع( را خزانه، معصوم از خطا و نسیان و مطهر از سهو و نقصان، حکم آیه تطهیر

داران نورهای حکمت و برهان و   های علم و تأویل و حافظان اسرار یقین و ایمان و پرده  دنو تنزیل و مع
های اسرار علم خدا و جایگاه نگهداری انوار حکمت   های الهی بر جهانیان و یاران دین خدا و ظرف  حجت

عتقاد دارد با والیت اهل داند. او ا  الله می  های توحید و دلیل آن و راهنمایان به صراط و سبیل  خدا و رکن
غضب رحمان و عذاب ، شود و بر هر کس که نور آنان را انکار کند  بیت)ع( راه بهشت و رضوان پیموده می

جهنم است. او اهل بیت)ع( را علمای ربانی و حکیمان الهی و اولیای کامل و عبادالله گرامی داشته شده و 
از انتخاب الکافی کلینی برای شرح را در همین مقدمه  نامد. وی دلیل و هدف خود  محبوب و اهل ذکر می

ثم ان احسن احادیث مذکورة رویت لنا منهم و أبهی دررکلمات منثورة نقلت »نویسد:   دهد و می  توضیح می
احادیث کتاب الکافی التی ، تحلی اللسان بجواهر حقائقها و تجلی االنسان فی زواهر حدائقها، الینا عنهم

مین االسالم وثقة اْلنام الشیخ العالم الکامل و المجتهد البارع الفاضل محمدبن یعقوب الفها و جمعها ا
لقد ساق الله ماء العلم الفرات الطیب من انهار کتابه و ، الکلینی اعلی الله قدره و انار فی سماء العلم بدره

ول اغذیه القلوب و االرواح جداول فصوله و ابوابه الی اراضی القلوب الزکیه الطیبه لیخرج به ثمرات هی اص
نیکوترین و بهترین احادیث »، (513 - 511ص ،5: ج 5311، )شیرازی« و فروع فواکه العقول و االلباب

ترین سخنان نثری که چون مرواریدهای   ای که از آنان برای ما روایت شده و زیباترین و درخشنده  ذکر شده
های   زبان به جواهر حقائق آنها آراسته گشته و انسان در گل، بزرگ به هم پیوسته از آنان برای ما نقل شده

احادیث کتاب کافی است که امین االسالم و ثقة االنام شیخ عالم کامل و مجتهد ، های آنها تجّلی یافته  باغ
آوری نموده   الله قدره و انار فی سماء العلم بدره تألیف و جمع  زبردست فاضل محمد بن یعقوب کلینی اعلی

ها و   . به تحقیق آب فرات پاک دانش را خداوند از نهرهای بزرگ کتاب او و رودهای کوچک فصلاست
هایی که اصول   های پاکیزه و پاک جاری ساخته است تا با آن میوه  های دل  به سوی زمین، های آن  باب

 «.بیرون آوردها است را   ها و دل  بخش عقل  های لذت  ها و فروع میوه  ها و روح  غذاهای دل
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برگزیدگان بندگان خدا را اهل حق و یقین ، در همین کتاب شرح اصول الکافی در آغاز کتاب الحجة
اند. او اهل بیت)ع( را   داند که حکمت و دین را از مشکاه و چراغدان نبوت و والیت اقتباس کرده  می

تعاندی بین شرع ، اند  که روشن ساختهداند   ها می  ها و موجبات عقل  راهنمایان تلفیق بین مقتضای شریعت
منقول و حق معقول نیست و عقل با شرع نور علی نور است و آنان حجت ظاهری مکشوف هستند و مردم 

های خدا بر طبقات مردم و   ماند و انبیاء حجت  گاه از حّجت خالی نمی  نیازمند به حّجت بوده و زمین هیچ
رهای خدا و واله امر و ارکان زمین و اهل ذکر و راسخون در علم و جانشینان خدا در زمین و نو، امامان)ع(

 (.312-303ص ،.: ج 5313، باشند )شیرازی  برگزیدگان خداوند می
الله   منبع اصلی شناخت صراط مستقیم و سبیل، شریعت و نقل و حدیث، های ماّلصدرا  براساس نوشته

های اسرار   امان)ع( جوهرهای حقیقت و خزانهام« حدیث»پیامبر)ص( و « حدیث»، باشد. بنابراین  می
تبع آن سیاست   های الهی بر بشریت است. حکمت متعالیه و به  وحی و تنزیل و معدن علم و تأویل و حجت

پژوهش ، رو  شود. از این  از سرچشمه زالل وحی الهی و حدیث معصومان)ع( سیراب شده و می، متعالیه
 کند.  حادیث استناد میحاضر در تبیین سیاست متعالیه به ا

 . خداوند منشاء و مبدأ آزادی6
آزاد است و این حقیقت را بیش از چهارده قرن پیش پیامبر)ص( و ، آیدهر انسانی که از مادر به دنیا می

، کتاب اول، در کتاب قرارداد اجتماعی 5اند. ژان ژاک روسوترین آموزگاران آزادی بیان کردهبیت)ع( بزرگ اهل
، جا در بند است )جونز  ولی همه، شود  زاده می در جمله آغازین کتاب نوشته است: انسان آزاد، اولفصل 
بخش و آفریننده   ولی از هستی، زایش انسان آزاد تصریح شده بر، (. در این فرضیه روسو305ص ،.: ج.531

، جدهم به طور ناقص ذکر شدهانسان آزاد یادی نشده است. آنچه در این نوشتار پدر انقالب فرانسه در قرن ه
به صورت کامل آموزش داده شده است. امیرمومنان)ع( ، در حدیث اهل بیت)ع( در بیش از چهارده قرن قبل

بنده غیر خودت »، (35نامه ، البالغه  )نهج« و قد جعلک الله حراً »... اند:   ای به فرزند خویش نوشتهدر نامه
با دقت در این فراز از نامه امام علی)ع( به فرزند «. را آزاد قرار داده استدر حالی که قطعًا خداوند تو ، مباش

او را آزاد گردانیده ، شود و آفریننده انسانگردد. انسان آزاد زاده میچند نکته درباره آزادی روشن می، خویش
                                                           

1. Jean-Jacques Rousseau 
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أ زمانی آزادی انسان نیز جعل الهی بوده و خداوند انسان را آزاد قرار داده و مبد، است. منشاء آزادی هر انسان
اما به قرارداد اجتماعی و ، و قراردادی است« جعلی»آزادی ، باشد. بنابراینهمان والدت او از مادرش می

ترین   بلکه به قرارداد الهی است که محکم، قرارداد ذاتی و قرارداد عرفی و قرارداد اکثریت و قرارداد بشری نیست
خدای ، جاعل حّریت و آزادی بشر، ن قراردادها و قرارداد حقیقی است. پسترین قرارداد و بهتریو بادوام

چون خداوند عزوجل در نهاد بشر قرار ، باشد و آزادی یک ارزش و فضیلت بزرگ و کرامت استسبحان می
و ان »...داده و فعل خدای متعال براساس حکمت است. در رهنمود دیگر امیرمومنان)ع( چنین آمده است: 

ده است و همه مدنیا نیاای مردم! آدم برده و کنیز به »، (11ص ،0ق: ج5025، )کلینی« لهم احرارالناس ک
 از این حدیث علوی نیز پیشگامی اسالم و اهل بیت)ع( در آموزش آزادی به بشر روشن«. اندمردم آزادگان

دند و فرزندان آنان آزادند و همه آید! آدم و حوا آزاد بوبرده به دنیا نمی، انسان از پدر و مادر، شود. آری می
باشند. تصریح و تاکید امیرمومنان)ع( و امام آزادگان بر زایش آزاد بشر در راستای نفی استبداد جهانیان آزاد می

الله   و قد جعلک»...گرایی است. در حدیثی دیگر امام علی)ع( فرمودند: و استکبار و ظلم و بردگی و سلطه
در حالی که قطعًا خداوند تو را حّر و آزاد قرار ، طمع تو را برده نگرداند»، (10.ص ،1ج: 5311، )آمدی« حراً 

جعل الهی است. در این حدیث علوی نیز همان اصل حقیقی ، منشاء و مبدأ حّریت بشر، بنابراین«. داده است
اراده ، اختیار ،بخش جهان است. آزادی  خدای سبحان و هستی، در حّریت یادآوری شده که جاعل حّریت بشر

کس و استعداد آزاد زیستن و آزادگی و هدایت و تکامل را خداوند در نهاد انسان قرار داده است. انسان برده هیچ
نوعی بردگی ، نیست و نبایستی بنده هیچ انسان دیگر و هیچ چیز دیگری گردد. فرمانبرداری کامل از طمع

ای است که خدای متعال به هر انسانی   ج از آزادیخرو، سرسپردگی به طمع و حرکت بر محور طمع، است
« من اراد ان یعیش حرأ ایام حیاته فال یسکن الطمع قلبه»داده است. امام علی)ع( در حدیثی دیگر فرمود: 

پس ، هر کس تصمیم دارد در دوران حیاتش آزاد زندگی کند»، (01ص، .ق: ج5052، )ورام بن ابی فراس
شوند و رهایی از   طمع و حّریت با هم جمع نمی، بر طبق این حدیث علوی«. طمع را در قلب خود جای ندهد

 طمع برای آزاد زیستن الزم است.
یضع عنهم اصرهم و االغالل التی »فرماید: خداوند در فلسفه بعثت و وظایف پیامبر اسالم)ص( می

ز دوش و گردنشان( ها بود )ابارهای گران و زنجیرهایی که بر آن»، (513، )اعراف« کانت علیهم
ها در خفقان و رهایی از غل و زنجیرهای طاغوت، اختناق، فشار، آزادی از ظلم، بر طبق این آیه«. دارد می  بر

گوید:   اقدامات پیامبر آزادی است. اصل و قانون اساسی خلقت انسان آزاد بودن است. عبدالله بن سنان می
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ق: ج 5025، )کلینی« یقول: کان امیرالمؤمنین یقول: ان الناس کلهم احرار السالمعلیهسمعت اباعبدالله »
 ،0؛ ج 31.ص ،1ق: ج 5023، ؛ طوسی505ص ،3ق: ج5020، ؛ صدوق0.2ص، 3؛ ج 511ص ،1

در «. گفت: قطعًا مردم همه آنان آزادندامیرمؤمنان)ع( می»فرمود: می شنیدم امام صادق)ع(»، (31.ص
 آزاد زیستن آنان شناخته شده است.، هاسّنت الهی آفرینش انسان، این بیان دو امام معصوم

 . فلسفه و چرایی آزادی7

آزادی بشر برای توفیق در امتحان الهی و عبادت و تقرب به سوی پروردگار است. آزادی برای توانایی 
خدا و فرمانبرداری  گران و حرکت در راهگزینش صراط مستقیم و رهایی از اربابان زر و زور و تزویر و سلطه

باشد. آزادی بشر   ها میهدف از آزادی رشد و تکامل و رستگاری انسان از پیامبر)ص( و اهل بیت)ع( است.
شعار توحید « ال اله اال الله»شعار اسالم  برای انتخاب و اختیار عبادت خدا و دوری از هر نوع شرک است.

حکم بخش اول این ، ها و شاهاناز بردگی طاغوت و آزادی است. نفی تمامی خدایان دروغین و رهایی
 رسید.« الله»توان به های گوناگون زمینی و با آزادی میبا نفی الهه و بت، آری شعار توحیدی است.

و ان قومًا عبدوا الله شکرًا فتلک عبادة »...اند: امام علی)ع( در تبیین مراتب عبادت چنین فرموده
قومی »، (512ص ،.ج، ق5305، ؛ اربلی11ص ق:5020، ؛ حلوانی33.حکمت ، البالغه  )نهج« االحرار

پس آن عبادت تاجران است و قومی از روی ترس خدا ، کنندخداوند را با میل به پاداش و ثواب عبادت می
آن ، کنندپس آن عبادت بردگان است و قومی از روی شکر و سپاس خدا را عبادت می، نمایندرا عبادت می

عبادت آزادگان ، بردگان و آزادگان، روشن است که از میان عبادت تاجران «.ت آزادگان و احرار استعباد
عبادت خدا را برای تشکر ، گردد. احرارتوأمان می، آزادی و عبادت، حّریت، باالترین عبادت است. بنابراین

سام عبادات نیز بهترین عبادت را باشند و در مراتب و اقدهند. احرار اهل عبادت میاز خداوند انجام می
بهترین نوع ، عبادت با شناخت و شکر خدا، وصول به درجه عالی عبادت الهی است، دارند. فلسفه آزادی

و قوم عبدوا  …ان العّباد ثالثه»این نوع عبادت را دارند. امام صادق)ع( نیز فرمودند: ، عبادت است و احرار
عابدان سه »، (00ص، .ق: ج5025)کلینی « رار و هی افضل العبادةالله عزوجل حبًا له فتلک عبادة االح

پس آن عبادت بردگان است و ، کنندگروه هستند: قومی خدای عزوجل را از روی خوف و ترس عبادت می
پس آن عبادت اجیران است و قومی خدای ، کنندقومی خدای تبارک و تعالی را برای طلب ثواب عبادت می

پس آن عبادت احرار و آزادگان بوده و آن ، کنندو عشق برای او عبادت می گاهی و حّب عزوجل را از روی آ
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 «.بهترین عبادت است
باید ، کنندبرداری مطلوب نمیبهره، ها از اختیار و استعداد آزادی خویش در راه رشد و کمالهمه انسان

عملی گردد. امام ، آراسته شد تا فلسفه آزادیشرایط و لوازم پایداری نعمت آزادی را شناخت و به آن ، اهداف
 ،1: ج 5311، )آمدی« و من قصر عن احکام الحریه اعید الی الرق»...اند:   علی)ع( در این باره فرموده

اهل عتق و آزادی است ، هر که به شرایط بندگی قیام کند و بر آن ایستادگی کند و پایداری نماید»، (350ص
در این «. شودبه بردگی و ذّلت بازگردانده می، ّریت و آزادی کوتاهی کندو هر که از رعایت احکام ح

فلسفه حّریت را نشان ، است و این پیوند حّریت و عبودیت همان احکام حّریت، شرایط عبودیت، حدیث
بوده و شرایط و احکام آنها نیز مشابه و  عبودیت و حّریت مالزم و مرتبط با هم، دهد. در منطق علویمی
ْیِن ِإْحساناً »باشد. امام حسن عسکری)ع( در تفسیر آیه اهنگ میهم قال »اند: (. فرموده03، )بقره «و  ِباْلواِلد 

ار یة بخیو نلحقهم من العبود، فإنا ننقذهم إن أطاعونا من النار إلی دار القرار ...: افضل والدیکم)ص(رسول الله
، ؛ فیض کاشانی323ص ،0؛ ج 5.5ص ،5ق: ج5023، ق؛ بحرانی5021، )امام حسن عسکری «االحرار
پیامبر خدا)ص( فرموده است: بهترین والدین شما و سزاوارترین آنان بر »، (512ص، 5ق: ج5051

فرمود: من گفته است: شنیدم پیامبر خدا)ص( می طالبو علی بن ابی، تان محمد و علی استسپاسگزاری
، زیرا اگر آنان از ما اطاعت نمایند، تر استشان بزرگن از حق والدینتیم و حق ما بر آناو علی دو پدر این امّ 

دهیم و از بردگی به برگزیدگان آزادگان ملحق شان می  از آتش جهنم به سوی بهشت جاویدان نجات
رسالت ، اوج تکامل انسانی بوده و رساندن به آن« خیار االحرار»، براساس این حدیث نبوی«. کنیم می

 ا)ص( و امامان است. پیامبر خد

 های آزادی و آزادگان  . ویژگی8
توان به ماهیت و ابعاد آزادی بیت)ع( می با شناسایی اختصاصات آزادی و حّریت در اسالم و کالم اهل

پی برد. آزادگان چه صفاتی دارند و چه صفاتی ندارند؟ بایدها و نبایدهای آزادی چیست؟ حقیقت صفات 
با درنگ در آنچه آزادگان به آن ، دام است؟ شناخت حقیقت آزادی از منظر اسالمثبوتی و سلبی آزادگان ک

 گردد.روشن و آشکار می، اندآراسته و آنچه از آن پیراسته

 . لوازم و بایستگی آزادی8-0
ضمیر »های آزادی است. امام علی)ع( فرمودند: دهنده لوازم و بایستگی صفات وجودی آزادگان نشان
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مطابق این «. ضمیر آزادگان جایگاه تابش انوار است»، (02: ص5300، )طبرسی« االنوار االحرار محل
، هستند. انسانی که با بندگی و فرمانبرداری خداوند از بندگی هوای نفس آزادگی و نور توأمان، حدیث علوی

او با نور او دل نورانی دارد و درونش جایگاه تابش نور خدا است. ، شهوت و طاغوت آزاد است، شیطان
 کند.بصیرت دارد و دیگران را روشن می، کندالهی حرکت می

 ،3: ج5311، )آمدی« حسن البشر شیمه کل حر»فرمایند:   در حدیثی دیگر امام علی)ع( می
طبیعت ، مطابق این حدیث علوی«. خوی و خصلت آزاده است، روییرویی و خوشنیک»، (313ص

، عجب، غرور، خشونت، تندی، استکبار، برخورد زیبا است و از بداخالقیرویی و   نیک، رویی  خوش، آزاده
الطالقة شیمة »اند:   باشد. امام علی)ع( در حدیث دیگری فرموده  گرفتگی و بستگی چهره به دور می، خشم
 «.رویی و خوی و خصلت آزاده استگشاده»، (5.3ص ،5: ج5311، )آمدی« الحر

من توفیق »فرمایند:   باشد. امام علی)ع( در این زمینه می  آزادگان میکسب مال حالل صفت زیبای دیگر 
کسب و به دست آوردن مال از راه حالل ، از موفقیت آزاده»، (31ص ،1: ج 5311، )آمدی...« الحر 
موفقیت بزرگ و ستایش ، مشکل و پیچیده بوده و توفیق در آن، بسیار سخت، کسب روزی حالل«. است

 باشد.آراسته به امتیاز زیبای کسب مال از راه حالل می، خدا و آزاده برانگیز است. بنده
 ،5: ج5311، )آمدی« العبد حر ما قنع»اند: امتیاز دیگر آزاده قناعت است. امام علی)ع( فرموده

ها و   بردگی، ها  ذلت، ها  آری بسیاری از اسارت«. آزاد است، بنده خدا تا زمانی که قانع باشد»، (553ص
ورزی دارد. حیاء و عفت دو امتیاز دیگر سودجویی و طمع، طلبیرفاه، خواهیها ریشه در افزونپذیری  هسلط

، .: ج5311، )آمدی« و انهما لسجیه االحرار وشیمه االبرار»... اند: آزادگان است. امام علی)ع( فرموده
«. ت آزادگان و شیوه ابرار استهای ایمان بوده و آن دو خوی و خصلحیاء و عفت از خصلت»، (100ص

ساز   ابرار و احرار ارتباط برقرار ساخته و دو صفت بزرگ سرنوشت، امام علی)ع( در این حدیث میان مومنان
حّریت با حیاء و عفت همراه بوده و آزادی حقیقی از حیاء ، اند. بنابراینحیاء و عفت را ویژگی آنان برشمرده

باشد. نفی آزادگی است و با روح آزادی ناسازگار می، عفتیحیایی و بیبی، ناپذیر است. پس  و عفت جدایی
از امتیازات آزاده است. امام علی)ع( ، هاها و زیان  های آزادگی و اصول حّریت در رنجپایداری بر ارزش

 ،0ق/الف: ج5023، ؛ مجلسی دوم.5ص، 30ج، ق/ب5023، )مجلسی دّوم...« الحر حر »اند: فرموده
«. گرچه به او زیان و سختی برسد، آزاده است، آزاده»، (13.ص، 3ق: ج5021، ؛ حرعاملی5.1ص

بدحالی و رنج است. آزاده در هیچ شرایطی از قوانین و ، سختی، تنگی، ضرر، به معنای زیان« ضر»
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القی جامع صفات زیبای اخ، دارد و بر اصول آزادگی استوار است. حّریت  های آزادگی دست برنمی ارزش
و  …خمس خصال من لم تکن فیه خصله منها فلیس فیه کثیر مستمتع »است. امام صادق)ع( فرمودند: 

، .: ج5301، ؛ بروجردی00.ص :.531، )صدوق« الخامسه و هی تجمع هذه الخصال الحریه
خیر و بهره زیادی در او نیست: اول ، ها نباشدپنج خصلت است که در هرکس یکی از آن»، (.51ص
، خویی و پنجم که چهار خصلت دیگر را نیز در خود دارد  اری و دوم تدبیر و سوم شرم و چهارم خوشوفاد

، در این حدیث شریف حّریت باالترین صفت زیبای الهی و دربردارنده خیر فراوان«. حّریت و آزادگی است
 حیاء و حسن خلق شمرده شده است.، تدبیر، جامع صفات عالی وفاداری

قانون آزادی و اصل بزرگ حّریت ، های آزادگی و درهم نشکستن و واندادن و سست نشدنصبر بر ارزش
« ان الحر حر علی جمیع احواله ... لم یضرر حریته ان استعبد و قهر و اسر...»است. امام صادق)ع( فرمود: 

: ق5021، ؛ فیض کاشانی01ص تا:  بی، ؛ شهید ثانی5.: ص5300، ؛ طبرسی01ص، .ق: ج5025، )کلینی
آزاده در همه حال آزاده است. اگر بال و سختی »، (031ص ،.ق: ج5051، ؛ عروسی حویزی330ص ،0ج 

هرچه به اسیری افتد و ، او را نشکنند، ها بر سرش فرو ریزدصبر و شکیبایی ورزد و اگر مصیبت، به او برسد
صلوات الله ف صدیق امین مقهور شود و آسایش را از دست نهاده به سختی و تنگدستی افتد. چنان که یوس

 «.اما این همه به آزادگی او آسیب نرساند، به بندگی گرفته شد و مقهور و اسیر گشت علیه
امام حسین)ع( بر بالین او آمده و گرد و غبار ، زمانی که هنوز رمقی در بدن داشت، در آستانه شهادت حّر 

مْتک ُامّ »از سیمایش زدوده فرمودند:  ْنت  الُحر کما س  ةِ  کا  ْنت  الُحر ِفی االِخر  ْنت  الُحر ِفی الدنیا و  ا  )ابو  «و  ا 
تو »، (10.ص ،53تا: ج بی، ؛ بحرانی اصفهانی521ص تا:بی، ؛ ابن طاووس51.ص ق:5053، مخنف

امام حسین)ع( در این «. و تو آزاد در دنیا و آزاده در آخرت هستی، همچنان که مادرت تو را حّر نامید، آزادی
ارزش حّریت را یادآوری نموده و مدال افتخار آزادگی را به حّر دادند. آزادگی در ، در آن لحظات حساسگفتار 

 باشند. ممدوح و مقدس است. این دو در راستای هم و هماهنگ با هم می، دو مقطع دنیا و آخرت
ان سپاه دشمن دین در صحنه نبرد حق و باطل خطاب به دنیاپرستان و بی، امام حسین)ع( در روز عاشورا

 ،.ق: ج5050، ؛ حسینی موسوی551ص تا:بی، )ابن طاووس« فکونوا احرارًا فی دنیاکم هذه»... فرمودند: 
وای به حالتان ای پیروان آل ابی سفیان! اگر دین »، (13.ص ،03تا: ج بی، ؛ بحرانی اصفهانی350ص

، براساس این هشدار سید الشهداء)ع(«. باشیدتان پس آزادگانی در این دنیای، ترسیدندارید و از معاد نمی
آزادی و آزادگی منهای دین هم امکان داشته و اهمیت و جایگاه ویژه خود را دارد. گرچه آزادگی توأم با 
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آنان را به حداقل آزادگی که ، اما امام حسین)ع( در این خطاب، تر استباالتر و با ارزش، کامل، دیانت
 خوانند.فرامی، آزادگی در دنیاست

 . نبایدهای آزادی8-2
پژوهان برای راهنمای آزادی، هایی که با آزادگی ناسازگار استشناسایی صفات عدمی آزادی و زشتی

ها باشد. انسان آزاده از تمام آلودگی  شناخت حقیقت آزادی است. رهایی از خدعه و مکر از قوانین آزادی می
ها در حقیقت در عبادت فضایل و کماالت آراسته است و همه اینو مفاسد و رذایل اخالقی پاک و به همه 

حّریت از »، (301ص، 5: ج5311، )آمدی...« الحریه منزهه »اند: خدا جای دارد. امام علی)ع( فرموده
آزادگی از عیب و ننگ به دور بوده ، ، نیرنگ و تزویر پاک است. آری، فریب، مکر، خیانت، غش، کینه، غل

، 3: ج 5311، )آمدی« جمال الحر تجنب العار»اند: یب و عار رها است. امام علی)ع( فرمودهو آزاده از ع
گرایی در تضاد با هم آزادگی و شهوت«. دوری گزیدن از عیب و عار و ننگ است، زیبایی آزاده»، (.31ص

من ترک »اند: شوند. امام علی)ع( فرمودهپرستی با هم جمع نمیقرار دارند و هرگز آزادگی و شهوت
هر کس شهوات »، (301ص، 5ق: ج5052، ؛ کراجکی11 – 01: ص5313، )حّرانی« الشهوات کان حرا

الن یکون الحر عبدًا لعبیده خیر من ان یکون »ایشان در حدیث دیگری فرمودند: «. آزاده است، را ترک کند
بهتر است ، برای بردگانش باشد ایآزاده بنده»، (330ص، 2.ق: ج5330، الحدید ابی )ابن« عبدا لشهوته

حّریت با بردگی شهوت ناسازگار است و در دو راه جدای از هم قرار ، بنابراین«. از اینکه بنده شهواتش گردد
، )مجلسی دّوم« ان صاحب الدین... و رفض الشهوات فصار حرا ً»دارند. امام صادق)ع( فرمود: 

تردید   بی«. پس آزاده شده است، ت را رها کردهانسان صاحب دین... شهوا»، (33.ص، 11ق/ب: ج5023
 ذّلت و اسارت است.، عامل بردگی، گرایی  شهوت

ال تکون فی »...اند: گردد و با بخل در تضاد است. امام رضا)ع( فرمودهحّریت از سخاوت جدا نمی
، (؛ امام رضا)ع301ص ،30ق/ب: ج 5023، )مجلسی دّوم« الحر و ال مومن انها خالف االیمان

زیرا آن خالف ، از بخل بپرهیزیزد که آفت و بالست و در آزاده و مومن وجود ندارد»، (330ص ق:5021
اال حر یدع هذه »اند: رهایی از دنیاگرایی نیز در حّریت جای دارد. امام علی)ع( فرموده«. ایمان است

ای آیا آزاده»، (01.ص ق:5020، ؛ ابن شعبه حرانی011حکمت ، البالغه)نهج« …اللماظه ال هلها؟ 
های غذا در دهان و ته مانده غذا و چیز کم را جلوی اهلش بیاندازد؟ زیرا جز بهشت نیست که این ریزه
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امام علی)ع( در حدیث دیگری «. پس آنها را جز به بهشت مفروشید، های شما نیست  بهایی برای جان
کسی که مردم را به »، (353ص ،.: ج5311، )آمدی« من اوحش الناس تبرأ من الحریة»اند:   فرموده

ماند آزادی با وحشت و ترور و ایجاد ترس و اندوه سازگار «. از آزادی جدا شده است، وحشت اندازد و ِبر 
 «.هستند نیست و آزاده اهل ایجاد ناامنی نیست و مردم از دست و زبان او در امان

 . عشق به آزادی و آزادگی9
اند و آزادگان هم پیوسته رو آزادی و عبادت به  از این، ناپذیرند  اسالم جداییحّریت و عبادت در منطق 

ها و   امیرمومنان)ع( و رهبر آزادگان جهان در سختی باشند.ها میبندگان شایسته خداوند و بهترین انسان
د ناراحت زدند: کجایند آزادگان؟ زمانی که از رفتار اصحاب خوهای اصحاب خویش فریاد میکوتاهی

، (5.1خطبه، البالغه)نهج« این اخیار کم و صلحاکم و احرار کم و سمحائکم؟»فرمودند: ، شده بودند
فال احرار صدق »... در خطبه دیگری فرمودند: «. آزادگان و بخشندگان شما کجایند؟، شایستگان، خوبان»

خوانمتان و   روزی بلند می»، (353ص ،.ق: ج5052، ؛ ثقفی5.1خطبه ، البالغه  )نهج...« النداء  عند
خوانمتان و نه برادران راز دار و اید زمانی که بلند می  نه آزادگان راستین، گویمروزی آهسته با شما سخن می

 «.گویممورد اطمینانید زمانی که در گوشتان و آهسته سخن می

 . وظایف مردم در ارتباط با آزادی و آزادگان01
جامع ، فراگیر، ُپر ارزش، بزرگ، به صفت اصیل، د با خودسازی و جهاد اکبرهر انسانی باید کوشش کن

ها عبادت پروردگار است و وظیفه همه انسان آراسته گردد.، ها و فضایل اخالقی که حّریت استزیبائی
وظیفه ، و آزادگی و شناخت سیما و اخالق آزادگان رو اکتساب آزادی  عبادت منشاء حّریت بوده و از این

توسعه آزادگی و ، نشاط، خواهی  اکرام آزادگان یک راهبرد موثر در گسترش آزادی شرعی عمومی است.
، )آمدی« لیس لالحرار جزاء اال االکرام»اند: جاذبه حّریت در جامعه و جوانان است. امام علی)ع( فرموده

رپی جزای رایج و شایع بین احرار د«. برای احرار و آزادگان پاداشی جز اکرام نیست»، (05ص ،1: ج 5311
، تکریم، احترام، جزای آنان اعزاز باشند.نمی، ثروت و امکانات مادی است، مردم که عالقه به عطای مال

این پاداش ضامن پایداری آزادی و عامل ترویج روح آزادگی و امتیازات و صفات  تعظیم و بزرگداشت است.
 زیبای آزادگان در اجتماع است.

اند: ستم به آزادگان و نفی حق آنان به شدت نکوهش شده است. امام علی)ع( فرموده احترامی وبی
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بهترین «. وای بر کسی که در حق آزادگان ستم کند»، (521ص :5300، )طبرسی« ویل لمن وتر االحرار»
« الحرارالی ا»... اند: نوع نیکی و همکاری در آنجایی است که نیکی به احرار باشد. امام علی)ع( فرموده

انجام معروف در «. بهترین احسان و نیکی آن است که به آزادگان برسد»، (0.5ص ،3: ج5311، )آمدی
: 5311، )آمدی« یودع االحرار»... اند: امام علی)ع( فرموده سفارش رهبران دینی است.، رفتار با آزادگان

آزادگان انجام گردد و به آزادگان  معروف و احسانی است که نسبت به، هاترین گنجافزون»، (013ص، .ج
 «.امانت سپرده شود

و ، گفتارت را کم کن»، (515ص، .: ج5311، )آمدی« نّفر عنك حّرایاو »... اند: امام علی)ع( فرموده
 «. مگو، رهاند  ای را از تو میکند و یا آزادهو آنچه برایت گناهی کسب می، آرزوها را کوتاه نما

، (351ص ،.: ج5311، )آمدی« ایاک و کل عمل ینفر عنک حراً »اند: ی فرمودهایشان در حدیث دیگر
دهند انسان آزاده آنقدر ارجمند است که امام هشدار می«. بپرهیز، ای را از تو برهانداز هر کرداری که آزاده»

فراهم کنی و او را از ای را برنجانی و موجبات نفرت و خشم او را مبادا کاری بکنی یا سخنی بگویی که آزاده
 خود برمانی.

تنها آزاده و حّر را ذکر ، ها و افراد با صفات و سجایای گوناگوناینکه امام معصوم از بین قشرها و گروه
ارزش و جایگاه حّریت و ، اهمیت، کنندکننده او نفی می کرده و مردم را از آزار او و قول و فعل ناراحت

فان »... دهد. امام علی)ع( در احترام و تکریم آزاده فرمودند: نشان می آزادگی را در میان صفات زیبا
مال خود را در »، (12.ص ،51ق: ج 5020، ؛ نوری01ص :5331، )لیثی واسطی« السخاء بالحر أخلق

بر طبق این «. پس سخاوت و بخشش به آزاده سزاوارتر است، ها بذل و با آن با دوست مواسات نماحق
باشد. در بیان خواهان جهان بهتر و باالتر از دیگران می  خاوت و بخشش به آزادگان و آزادیس، گفتار علوی

 ،0: ج 5311، ؛ آمدی313ص :5331، )لیثی واسطی« قد ُیضام الحّر »اند:   دیگری امام علی)ع( فرموده
پذیرش باطل ، خواهی  افزون، شود. چون آزاده اهل دنیاگرایی  (. گاه هست که در حق آزاده ظلم می010ص

کنند. نباید اشخاص و   و زور نیست و محجوب و با حیاء است. گاهی در حق او افراد و حکومت ستم می
 ها و حاکمان به آزاده ظلم کنند و او را خوار نمایند.  گروه

ُکوُن إِ »امام صادق)ع( در تبیین شرایط مستشار چنین فرمودند:  ة  ال ت  ر  ْشو  ْلم  ْن یِبُحُدوِدها ... و  الّثانِ  اّل ِإنا ا  ُة: أ 
د  ی د  یُکون  ُحّرًا ُمت  صینًا ... و  ِإذا کان  ُحّرًا ُمت  ُه ِفی النا ْفس  د  ن  ه  ...ینًا ج  ك  ِة ل  ؛ 123-.12ص ،.: ج 5335، )برقی «ح 

مشورت جز با حدود آن سزاوار »، (11.ص ،0ق: ج 5021، ؛ مجلسی اول351-350ص :5332، طبرسی
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وگرنه زیان مشورت بر ، شایسته مشورت است، هر کس مشورت را با حدود آن بشناسد، . پسباشدنمی
مستشیر و مشورت گیرنده از سود آن زیادتر خواهد بود. نخستین حدود آن است که شخصی را که با او 

با ، ن باشدخردمند باشد و دّوم اینکه آزاده متدین باشد ... و زمانی که مستشار آزاده متدی، کندمشورت می
برای ، امام ششم در این گفتار چهار شرط و صفت...«. کند نفسش در نصیحت و خیرخواهی تو جهاد می

ها زیان مشورت از سود آن بیشتر خواهد شد. یک اند که بدون آنذکر کرده، شودکسی که با او مشورت می
اند. دلیل صفت و حد را نیز آموزش دادهاست. در ادامه حدیث دلیل لزوم هر « آزاده متدین»صفت و حد آن 

 باشد. اینکه مستشار آزاده متدین باشد این است که او اهل جهاد با هوای نفس برای خیرخواهی مستشیر می

 گیری  . نتیجه00

گذاری و تقدس بخشیدن ارزش پیشگامی اسالم در، براساس مطالعات اسالمی در کتب مرجع دینی
بیت)ع( مردم را به آزادی و آزاد زیستن  گوناگون آن آشکار گردید. روشن شد که اهل به آزادی و تبیین ابعاد

شناسی و دریافت پاسخ   پژوهی و آزادی  حدیث معصومین)ع( بهترین منبع آزادی، اند. بنابراینفراخوانده
، لیههای اساسی پیرامون آزادی است. در حکمت و سیاست متعا  درست و دقیق و کامل برای همه پرسش

های منظومه فکری وجود حدیث جایگاه مهمی دارد و درون احادیث و نصوص شرعی پاسخ به همه پرسش
 توان منظومه فکری آزادی دینی را نشان داد. دارد و براساس احادیث حّریت می

اعطایی از سوی بشر نیست و تنها  حّریت انسان قراردادی و آزادی و، بیت)ع( مطابق متن احادیث اهل
 استعداد آزاد زیستن به او آزاد آفریده و آزاد قرار داده و ها راخداوند انسان الهی استوار بوده و« جعل» رب

قلمرو  حدود و در چه اموری آزاد است و و، گردد آزاد اینکه انسان از چه چیزهایی باید بخشیده است.
 فرستادن پیامبران و خاتم انبیاء و باهمه را خدای سبحان ، قوانین آزادی اصول و و، آزادی و مرزهای آن

با تأمل در احادیث امامان درباره آزادی ثابت شد که چرایی و  اوصیای ایشان به بشریت آموخته است.
برترین عبادت نیز عبادت احرار و آزادگان است. در  تکامل معنوی و عبادت خداست و، فلسفه آزادی

 سلبی بسیاری نقش داشته و همه آنها در حدیث اهلصفات ثبوتی و ، ماهیت آزادی و حقیقت آزادگی
وظایف مردم در ارتباط  نبایدهای آزادی وآزادگی و بیت)ع( وجود دارد. بدیهی است که در شناخت بایدها و

 خواهی و آراستگی به حّریت نهفته است.  شناسی و آزادی  دالیل اهمیت و ضرورت آزادی، با آزادی و آزادگان
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 .5ج، . قم: دارالذخائرکنز الفوائدق(. 5052محمد بن علی )، کراجکی .03
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 . 4-6، 2-1ج، . بیروت: دار صعب و دارالتعارفالکافیق(. 1841محمد بن یعقوب )، کلینی .84

 ترجمه حمید عضدانلو. تهران: نشر نی. .دو رساله درباره حکومت(. 1841جان )، الک .84

 قم: دارالحدیث. .عیون الحکم و المواعظ(. 1816علی بن محمد )، اسطیلیثی و .04
 .8ج، پور  . قم: مؤسسة فرهنگی اسالمی کوشانروضة المّتقینق(. 1846محمدتقی بن مقصود علی )، مجلسی اول .01
 .4ج، تهران: دارالکتب االسالمیه .مرآة العقولق/ الف(. 1848محمدباقر )، مجلسی دّوم .02

 .64، 14ج، بیروت: موسسه الوفا .بحار االنوارق/ب(. 1848قر )محمدبا، مجلسی دّوم .08

 تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.  .نظریه آزادی در فلسفه سیاسی هابز و الک(. 1810علی )، محمودی .08
 .1ج، تهران: امیرکبیر .فرهنگ فارسی(. 1862محمد )، معین .00
 .1ج، . ترجمه علی اکبر مهتدی. تهران: امیرکبیرالقوانینروح (. 1814شارل دوسکوندا )، منتسکیو .06
 .10ج، البیت)ع(  . قم: مؤسسه آلمستدرک الوسائلق(. 1844حسین بن محمدتقی )، نوری .01
، قم: مکتبة فقیه تنبیه الخواطر و نزهة النواظر )معروف به مجموعه ورام(.ق(. 1814مسعود بن عیسی )، ورام بن ابی فراس .04

 .2ج
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