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 چكيده

يكي از مسائل ضروري اجتماعات انساني، تنظيم نسبت امنيت با آزادي است. 
تواند در تنظيم نسبت شناخت ديدگاه اسالم در مورد نسبت امنيت و آزادي نيز مي

امنيت فرهنگي "گشا واقع شود. اين مقاله درصدد است تا نسبت ميان  يادشده راه
از منظر قرآن و روايات را تبيين نمايد. در  "آزادي فرهنگي متعالي"و  "متعالي

استنادي در  -راستا، آيات و احاديث مربوطه با استفاده از روش استنباطياين
ي استخدام، با كاربست ابزار برهان خلف بررسي شده است. اين چارچوب نظريه

يك از امنيت فرهنگي متعالي و آزادي  دهد كه از ديدگاه اسالم هيچنشان مي
اي تعاملي و  دو، رابطهي متعالي، بر ديگري تقدم ندارند؛ بلكه ميان آنفرهنگ

ي عادالنه آمدن استخدام دوطرفهوجودي چنين نسبتي، بهتالزمي برقرار است. نتيجه
هاي  در جامعه است كه ضمن حفظ منافع و مصالح جامعه و حفظ حقوق و آزادي

 كند.آنان را نيز تأمين ميفرهنگي قانوني شهروندان در جامعه، تعالي اخروي 
 

 كليدي: هايواژه
ي استخدام، نسبت تعاملي، نسبت فرهنگي، نظريه فرهنگي، آزادي  امنيت 

 تالزمي.

                                                      
 .)a.n91@chmail.irاستاديار دانشگاه صنعتي شاهرود ( ∗
 و عضو انجمن مطالعات سياسي حوزه استاد علوم سياسي دانشگاه باقرالعلوم(ع) ∗∗

)nlakzaee@gmail.com(. 
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 مقدمه
در زندگي اجتماعي انسان،  "آزادي"و  "امنيت"ي:  جايگاه كليدي دو مقوله

توجهي نسبت  بيكند.  اي برخوردار مي  دو را از اهميت ويژه تنظيم نسبت ميان آن
اي  دور از افراط و تفريط ميان امنيت و آزادي، جامعه اي تعادلي و به به ترسيم رابطه

دنبال  ومرج و ناامني را به اي آشفته، سرشار از هرج پليسي و استبدادي و يا جامعه
هايي كه در باب نسبت ميان  سو، پژوهش وجود، از يك خواهد داشت. با اين

ظر اسالم صورت پذيرفته باشد، بسيار اندك است؛ از آزادي و امنيت از من
عنوان پاسخي  توان به گرفته را هم نمي هاي صورت ديگر، اندك پژوهش سوي

براي پرسش اصلي اين مقاله در نظر گرفت. هدف اصلي اين مقاله، واكاوي مباني 
منظور  است. بدين "فرهنگي متعالي آزادي"و  "امنيت فرهنگي متعالي"نسبت ميان 

فرهنگي داللت دارند،   به آيات و رواياتي كه به موضوع آزادي فرهنگي و امنيت
  فرهنگي و آزادي ها، نسبت ميان امنيت  استناد شده؛ و پس از بررسي و تحليل آن

در دين «فرهنگي استنباط گرديده است. بنابراين، در پاسخ به اين پرسش كه: 
پس از » فرهنگي برقرار است؟اسالم چه نسبتي ميان امنيت فرهنگي و آزادي 

فرهنگي و   فرهنگي و امنيت بيان چارچوب نظري پژوهش، ابتدا، مفهوم آزادي 
اقسام متداني و متعالي هر يك را بيان كرده؛ سپس نسبت آن دو در اسالم را 

 نماييم. باتوجه به آيات و روايات اسالمي تبيين مي

 چارچوب نظري
ي ادراكات  است كه در نظريه ي استخدام  چارچوب نظري مقاله، نظريه

هاي انسان به  ره) ريشه دارد. از ديدگاه عالمه، ادراك ي طباطبايي( اعتباري عالمه
هاي واقعي، از واقعيت  شوند. ادراك تقسيم مي "اعتباري"و  "واقعي"هاي  ادراك

ها و  نين نيستند بلكه فرضهاي اعتباري، چ كنند؛ اما ادراك خارجي حكايت مي
(مطهري، سازد  قراردادهايي هستند كه ذهن انسان براي رفع نيازهاي حياتي خود مي

ازاجتماع و  ي اعتباريات پيش چنين اعتباريات، به دو دسته . هم)372: 6، ج1388
ي اعتباريات  شود. اعتبار استخدام، اجتماع و عدالت از جمله ازاجتماع تقسيم مي پس
ها، پيوسته  جتماع هستند. انسان در اعتبار استخدام، در ارتباط با ديگر انسانازا پيش

خواهد. او در اعتبار اجتماع نيز براي رسيدن به سود خود،  از همه سود خود مي
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طلبد. اما انسان در اعتبار عدالت، براي محقق ساختن سود  ها را مي سود ديگر انسان
 ست. در مجموع، زندگي اجتماعيهمه، تحقق عدل اجتماعي را خواستار ا

مستلزم اعتبار استخدام طرفيني است و زندگي اجتماعي عادالنه  -حداقل  –
(متعالي) مستلزم سودرساني متقابل عادالنه است كه اين خود، نوعي قرارداد 

توجهي به آن قرارداد و برقراري  . بي)441-438(همان: شود  ضمني و عملي شمرده مي
، ضمن نابودكردن )441-438(همان: طرفه (استخدام مذموم و استبدادي)  استخدام يك

گيري مكاتب امنيتي  ساز امنيتي ناعادالنه و شكل اجتماع تعاوني عادالنه، زمينه
از خودكامه يا مردمي، غيرديني يا  هاي طاغوتي اعم متدانيه (امنيت موجود در نظام

رو، براي برقراري  انيه خواهد شد. از اينو آزادي متد )52-19: 1390زايي،  (لكضدديني 
كه خالي  -اجتماع تعاوني عادالنه و استمرار آن، تشريع و وضع قوانين كليِ الهي 

-438: 6، ج1388(مطهري، يابد  ضرورت مي -طلبي شخصي است  از هرگونه منفعت

ه وجود خواهد آورد ك . در واقع، عمل به قوانين ديني، استخدامي دوطرفه را به)441
گيري مكتب امنيتي متعاليه و آزادي متعاليه  ساز امنيتي عادالنه و شكل زمينه

 .)76-72: 1389زايي،  (لكگردد  مي

 تأثير بر آزادي تأثير بر امنيت نتيجه اعتبار
نسبت امنيت 

 و آزادي
انسان در 
ارتباط با 

ديگر 
ها،  انسان

پيوسته از 
همه سود 
خود را 

 خواهد. مي

استخ
 دام

 يك
 طرفه 

عدم مقيد 
 به وحي

 ظلم و سلطه
تحقق  طلبي/

اجتماع مذموم 
 ناعادالنه

توليد ناامني/ 
مكتب امنيتي 
14Fمتداني حداقلي

1 /
15Fحداكثري

2 

آزادي  سلب آزادي/
(ناعادالنه):  متداني

16Fآزادي حداقلي

3 /  
 17F4يداكثرح

تقدم امنيت 
بر آزادي/ تقدم 

آزادي بر 
 امنيت

 دو
 طرفه

مقيد به 
 عدم

مغايرت با 
 وحي

عدالت/تحقق 
اجتماع تعاوني 

 عادالنه

توليد امنيت 
عادالنه/ مكتب 
 امنيتي متعالي

 آزادي متعالي
 (عادالنه)

تعامل و تالزم 
 امنيت و آزادي

                                                      
 ي حاكم است.هاي استبدادي كه در واقع، امنيت سياسي طبقه . امنيت موجود در نظام1
 ساالر سكوالر. هاي مردم . امنيت موجود در نظام 2
 هاي استبدادي. . آزادي موجود در نظام 3
 ساالر سكوالر. هاي مردم . آزادي موجود در نظام 4
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 شناسيمفهوم
 . مفهوم آزادي فرهنگي1

معناي: رهايي، ضدبندگي، قدرت عمل و ترك عمل، و آزادي در لغت به
(رهايي و . آزادي منفي )117: 1، ج1377؛ دهخدا، 34: 1، ج1363(عميد، قدرت انتخاب است 

، )249و  236: 1368(برلين، اختيار خود بودن) ، آزادي مثبت (آقا و صاحبفقدان مانع)
: 1381؛ ميراحمدي، Gray, 1991: 12(فقدان مانع در مقابل شخص براي رسيدن به هدف 

 باشند. ايجابي ميي تعاريف اصطالحي آزادي در قالب تلقي سلبي و از جمله )26
اي است و تعريف مفاهيم  اعتقاد نگارنده، مفهوم آزادي از مفاهيم سازهبه
اي به  هاي نگاه سازه شود. از ويژگيي سازه ممكن مياي نيز از طريق ارائه سازه

ي آزادي را با توجه به نظام تواند سازه مفهوم آزادي اين است كه هر مكتبي مي
. بنابراين، از )18: 1394زايي،  ؛ لك13: 1393زايي،  (ر.ك. لككند فرهنگي و ارزشي خود بنا 

فقدان مانع در مقابل «شده براي آزادي، فقط تعريف آزادي به ميان تعاريف ارائه
صورت  قابل پذيرش است و به» دادن يا برخورداربودن از چيزيشخص در انجام

(فاعل) براي رسيدن  »الف«(مانع) در مقابل  »ب«اي بيان شده است: فقدان  سازه
بر قابليت اين تعريف عالوه»). ج«يا برخورداربودن از » ج«دادن (انجام »ج«به 

ي وجه غايت (براي دليل تعبيه تطبيق با دو تلقي سلبي و ايجابي از آزادي، به
تر  در تعريف، به تلقي اسالمي از آزادي (آزادي متعالي) نزديك») ج«رسيدن به 

شود  آزادي متعالي، وجه غايت، عنصر كليدي محسوب مي است؛ زيرا در تعريف
مضربودن آن آزادي  و آزادي فرد و جامعه تنها در صورت همسوبودن و يا عدم

اي آزادي، آزادي  براي تعالي و كمال انساني پذيرفته است. با توجه به مفهوم سازه
ي ها رهايي اشخاص يا تشكل«ي اسالمي عبارت است از: فرهنگي در انديشه

منظور انجام رفتارهاي فرهنگي ها به فرهنگي در جامعه از دخالت و ممانعت دولت
ي فرهنگ (حقوق خاص خود و يا برخورداري از حقوق اساسي در حوزه

 ».فرهنگي) در مسير رسيدن به كمال الهي

 . مفهوم آزادي فرهنگي متعالي و متداني2
هاي ديني و مقيدشدن به احكام  آزادي فرهنگي، از جهت رعايت چارچوب

شود.  اسالمي، به آزادي فرهنگي متعالي و متداني (حداقلي و حداكثري) تقسيم مي
در آزادي فرهنگي متعالي، آزادي شهروندان در چارچوب احكام شريعت اسالمي 
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رهنگي متداني شود؛ اما آزادي فرهنگي متداني، خود به آزادي ف تعريف مي
شود. در آزادي فرهنگي حداكثري، آزادي  حداكثري و حداقلي تقسيم مي

فرهنگي شهروندان مقيد به رعايت احكام شريعت اسالمي نيست. آزادي فرهنگي 
ي مصاديق اين قسم است. اما در آزادي هاي غربي از جمله موجود در دموكراسي

شود.  شهروندان نيز محدود ميي فرهنگي حداقلي، حقوق و آزادي فرهنگي اوليه
 ي مصاديق اين قسم است.هاي استبدادي از جمله آزادي فرهنگي موجود در نظام

 . مفهوم امنيت فرهنگي3
شدن، در امان بودن، خوفي، امن، ايمني، ايمن معناي بيي امنيت در لغت به واژه

 .)570: 1، ج1387؛ انوري و همكاران، 3376: 3، ج1377(دهخدا، آرامش و آسودگي است 
 ، اختالف)497: 1387(خليلي، ، ابهام )120: 1389خاني،  (عبدالهپوشي از پيچيدگي  با چشم

 ي تعاريف در مفهوم اصطالحي امنيت، عمده )39: 1390(ويليامز، و مناقشه 
 عنوان مثال؛ در يكي از اين تعاريف شده، تلقي سلبي از امنيت دارند. بهارائه

 آمده است:
 هاي كسب ر معناي عيني، فقدان تهديد در برابر ارزشامنيت د«

كند و در معناي ذهني، فقدان ترس و وحشت از  شده را مشخص مي
  (Wolfers, 1952: 485).»كند ها را تعيين مي عليه ارزش حمله

برخي نيز تلقي ايجابي از امنيت دارند و بر اهميت ترويج و پيشبرد حقوق بشر 
معناي وجود احساس . در اين تلقي، امنيت به)41-40: 1390 (ويليامز،كنند  تأكيد مي

؛ همو، 27: 1378(افتخاري، مردان و شهروندان است خاطر نزد دولترضايت و اطمينانِ

معناي اي از امنيت دارند و آن را به ميان، برخي نيز تلقي سازهاين . در)91: 1390
هايي) از آسيب،  ندادن اقدامنجامدادن يا ا(با انجام» الف«دستيابي به وضعيتي كه «

برسد (يا در » ج«مصون (و محفوظ) باشد تا به » ب«تعرض و تهديد 
 .)1391زايي،  ؛ لك13: 1393زايي،  (لككنند  تعريف مي» باشد) "ج"وضعيت

بر قابليت اي از امنيت عالوه نظر نگارنده، از ميان اين تعاريف، تعريف سازهبه
ي وجه غايت و دليل تعبيه سلبي و ايجابي امنيت، بهتطبيق با هريك از تعاريف 

تري نسبت به ديگر تعاريف برخوردار هدف در تعريف امنيت، از جامعيت بيش
گرا  است و به گفتمان امنيتي اسالم (امنيت متعالي) كه ضمن توجه به دنيا، غايت

 تر است. محور) است، نزديك (آخرت
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امنيت فرهنگي  -اي  براساس تلقي سازه -با توجه به تعريف مختار از امنيت 
هاي فرهنگي حياتي  (ارزش »الف«يابي به وضعيتي كه دست«عبارت است از: 

و  -دولت يا افراد  -(داخلي  »ب«جامعه و فرد) از آسيب، تعرض و تهديد 
(توسعه و پيشرفت فرهنگي در مسير  »ج«(و محفوظ) باشد تا به  خارجي) مصون

 ».باشد) "ج"يا در وضعيت ( كمال) برسدرسيدن به

 . مفهوم امنيت فرهنگي متعالي و متداني4
هاي ديني و مقيدشدن به احكام  امنيت فرهنگي از جهت رعايت چارچوب

اسالمي به امنيت فرهنگي متعالي و امنيت فرهنگي متداني (حداقلي و حداكثري) 
 ر موارديبقابل تقسيم است. در امنيت فرهنگي متعالي، متعلَّق امنيت، عالوه

چون فرهنگ عرفي (آداب و رسوم) و منافع ملي، شامل حقوق فرهنگي الهي هم
شود.  هاي فرهنگي شهروندان نيز مي (احكام فرهنگي دين) و نيز حقوق و آزادي

ديگر، دالِّ محوري از ميان متعلّقات امنيت، رعايت شريعت اسالمي است. عبارتبه
در چارچوب در نظر گرفتن حقوق الهي  در واقع، امنيت فرهنگي متعالي، امنيت

است. اما امنيت فرهنگي متداني خود به امنيت فرهنگي متداني حداكثري و 
شود. متعلق امنيت فرهنگي در قسم متداني حداكثري، صرفاً  حداقلي تقسيم مي

هاي فرهنگي شهروندان  شامل فرهنگ عرفي جامعه و منافع ملي، حقوق و آزادي
گيرد. امنيت  ق فرهنگي الهي و شريعت اسالمي را دربر نميشود و رعايت حقو  مي

دموكراسي و  ساالر سكوالر (ليبرال هاي مردم فرهنگي موجود در نظام
كه متعلق ي مصاديق اين قسم هستند. اما در صورتي دموكراسي) از جمله سوسيال

امنيت فرهنگي متداني، تنها شامل امنيت فرهنگ تحميلي حكومت شود، امنيت 
شود. اين قسم از امنيت فرهنگي متداني، در  نگي متداني حداقلي ناميده ميفره
هاي استبدادي سنتي (مانند سلطنتي) و مدرن (مانند كمونيستي و رياست  نظام

 شود. جمهوري دائمي) مشاهده مي

 مباني قرآني و روايي نسبت امنيت فرهنگي و آزادي فرهنگي
اسبات امنيت فرهنگي و آزادي در اين قسمت، در راستاي تبيين مباني من

ي استخدام عالمه كارگيري چارچوب نظري منتخب: نظريهفرهنگي در اسالم، با به
بطالن تقدم هريك از  -در ابتدا  -طباطبايي(ره)، با استفاده از روش برهان خلف 
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ديگر بر اساس قرآن و روايات بر يك "آزادي فرهنگي"و  "امنيت فرهنگي"
ي برهان خلف، پس از اثبات نادرستي دو فرض  طبق قاعده گردد؛ سپس تبيين مي
غير از فرض عدمِ نسبت و ارتباط ميان امنيت (به ي محتمل گانه هاي سه از فرض

البطالن و لذا  محتمل و بديهي فرهنگي و آزادي فرهنگي در جامعه، كه حالتي غير
ت فرهنگي خارج از محل نزاع و موضوع است) در اسالم در موضوع مناسبات امني

يعني فرض تعامل و تالزم امنيت فرهنگي و  -و آزادي فرهنگي، تنها يك فرض 
عنوان تنها ديدگاه صحيح در اسالم به اثبات  ماند كه به باقي مي -آزادي فرهنگي 

 خواهد رسيد.

. بطالن تقدم امنيت فرهنگي متداني حداقلي بر آزادي فرهنگي در 1
 طرفه) اسالم (بطالن استخدام يك

ديدگاه اسالم، آزادي فرهنگي امري پذيرفته شده است و از حقوق مسلّم  از
توان از آيات و روايات متعددي  شود؛ اين امر را مي ها شمرده مي ي انسان همه

» لَا تَكُن عبد غَيرِك و قَد جعلَك اهللاُ حرّاً«عنوان مثال، از اطالق:  استفاده كرد. به
يلد عبداً و لَا أَمةً و إِنَّ النَّاس كُلَّهم   لَم  آدم  أَيها النَّاس، إِنَ« ؛)31ي  : نامه1383(سيدرضي، 

چنين از برخي آيات كه بر رعايت عدالت و . هم)175: 15ق، ج1429(كليني، » أَحرَار
كنند  ي حاكم نسبت به مردم، داللت مي ويژه رعايت عدالت از ناحيه قسط، به

توان آزادي فرهنگي را استفاده كرد؛ زيرا رعايت مي )25؛ حديد: 124ره: ؛ بق8(مائده: 
حقوق فرهنگي مردم يك جامعه و احترام به آن، از مصاديق عدالت شمرده 

شود. بنابراين، از ديدگاه اسالم، آزادي فرهنگي از حقوق مسلّم افراد است و  مي
ي ديگري نيز وجود دارد كه  باره ادلّه كس حق سلب آن را ندارد. البته در اين هيچ

تري در جواز آزادي فرهنگي در جامعه دارد؛ اين مطلب در قالب صراحت بيش
 مصاديق و حقوق آزادي فرهنگي بيان خواهد شد.

هاي  ها و تشكل آزادي عقيده، آزادي بيان و آزادي فعاليت در قالب انجمن
عبارت ديگر، از  ترين حقوق فرهنگي افراد يك ملت و بهي مهم فرهنگي از جمله

است. اين مطلب شامل   ترين مصاديق آزادي فرهنگي در يك جامعهي مهم جمله
هاي مذهبي و فرهنگي  از اكثريت فرهنگي غالب و اقليت تمام اعضاي ملت، اعم

سلب آن از ديدگاه اسالم با تشريح  شود. در ادامه، جواز آزادي فرهنگي و عدم مي
 گردد. يق آن تبيين ميترين مصادآزادي فرهنگي به مهم
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 . آزادي عقيده و انديشه1-1

ي آزادي فرهنگي در هر  آزادي عقيده و انديشه يكي از مصاديق برجسته
اي است. از ديدگاه اسالم، آزادي عقيده و انديشه براي انسان حقي مسلّم جامعه

شود و آيات و روايات بسياري نيز بر داشتن چنين حقي براي وي و  محسوب مي
اي كه آزادي عقيده و انديشه از  ي ادله كنند. از جمله جواز سلب آن داللت مي عدم

اكراه و اجبار در پذيرش دين داللت  شود، آياتي است كه بر عدم آن استفاده مي
ي نفي اكراه در پذيرش دين و مختاربودن انسان  . الزمه)99؛ يونس: 256(بقره: كنند  مي

ي  ي انسان) است. از جمله ويژه آزادي عقيده آوردن و كفر، آزادي (بهدر ايمان
ي ديگر، آياتي است كه در آن، برهان و حكمت، نصيحت و ارشاد، و بحث  ادله

 ي دعوت و تبليغ اسالم معرفي شده است عنوان شيوه ي احسن به و مجادله
 ي اتخاذ چنين روشي براي دعوت مردم به آيين اسالم، قبول . الزمه)129(نحل: 
 باشد. براي مخاطبين دعوت مي عقيدهآزادي

 . آزادي بيان1-2

هاي فرهنگي، يكي ديگر از مصاديق آزادي  ي ارزش آزادي بيان در حوزه
ديگر، وقتي افراد يك جامعه بتوانند عبارت فرهنگي در يك جامعه است. به

هاي فرهنگي خود را در اجتماع اظهار كنند، در چنين  راحتي مواضع و ديدگاه به
طور خاص، داراي آزادي بيان  ها داراي آزادي فرهنگي و بهكه آن وضعيتي است

عنوان يكي از حقوق  ي فرهنگي را به باشند. دين اسالم، آزادي بيان در عرصه مي
 دهد. ي سلب آن را نمي كس اجازه شناسد و به هيچ رسميت ميانساني به

است كه در آن، كننده بر آزادي بيان در اسالم، آياتي ي داللت ي ادله از جمله
شنوند را  كه بهترين سخن از ميان سخنان و اقوالي كه ميخداوند متعال به كساني

. شنيدن سخنان مختلف و انتخاب )18-17(زمر: دهد  كنند، بشارت مي انتخاب مي
معنا كه بايد در ابتدا وضعيتي اينبهترين سخن، فرع بر وجود آزادي بيان است؛ به

تا افراد اجتماع بتوانند آزادانه، سخنان، عقايد و مواضع در جامعه حكمفرما باشد 
مرحله صورت خود را اظهار كنند. در واقع، انتخاب بهترين سخن، بعد از اين

با كفار و  (ص)پيامبري  پذيرد. دليل ديگر آياتي است كه در آن به مجادله مي
احسن با اي  شود كه فقط مجادله توصيه مي (ص)مشركين اشاره شده و به پيامبر

. در اين دسته از آيات، آزادي )46؛ عنكبوت: 125(نحل: كفار و مشركين داشته باشد 
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كنندگان، مفروض تلقي شده است؛ زيرا انجام مجادله، فرع بر وجود  بيانِ مجادله
 آزادي بيان است.

شود كه برهان و دليل براي  در آيات ديگري نيز از مخالفين اسالم خواسته مي
ي برهان از يهود و  . درخواست اقامه)24؛ انبياء: 111(بقره: امه كنند شان اق مخالفت

بر وجود و پذيرش آزادي بيان پرستان، داللت چنين از مشركين و بتنصارا، و هم
ي دليل، فرع بر  شدن آن دارد؛ زيرا اقامهتلقيبر مفروضعبارت ديگر، داللت و به

 مخاطبين است.پذيرش وجود حقِّ بيان و آزاديِ بيان براي 

 هاي فرهنگي . آزادي انجام فعاليت1-3

هاي فرهنگي  يكي ديگر از مصاديق آزادي فرهنگي، آزادي در انجام فعاليت
، بدون هيچ مانعي است. وقتي هريك از اديان، مذاهب و اقوام در يك جامعه

ي حكومت، بتوانند آداب و رسوم قومي و مناسك ديني خود را  ويژه از ناحيه به
 ام دهند، در چنين وضعيتي، داراي آزادي فرهنگي هستند.انج

خود، به حكمت دادن ايجاد اقوام و قبائل مختلف بهخداوند متعال ضمن نسبت
 -ديگر است ها نسبت به يك كه همان شناسايي و شناخت انسان -چنين تدبيري 

جاكه . از آن)13(حجرات: ...»  و جعلْناكُم شُعوباً و قَبائلَ لتَعارفُوا«...كند:  اشاره مي
ي ديگر،  اي نسبت به قوم و قبيلهترين وجوه تمايز يك قوم و قبيلهيكي از مهم

شود  ي فوق فهميده مي زبان، آداب و رسوم آن قوم و قبيله است، بنابراين، از آيه
طور اجمالي و ضمني جواز آزادي انجام آداب و رسوم قبايل  كه خداوند متعال به

ديگر ي تحقق شناخت مردم نسبت به يك م را تأييد كرده است؛ زيرا الزمهو اقوا
 -يعني آداب و رسوم  -اين است كه آن اقوام و قبائل بتوانند آزادانه وجوه تمايز 

 خود را در جامعه انجام دهند.
دهد كه مانع انجام آداب  ي خود به مالك اشتر دستور مي علي(ع) در نامه امام 

و لَاتَنقُض سنَّةً صالحةً عملَ بِها صدور هذه «ي مردم نشود:  و رسوم پسنديده
ممانعت از انجام آداب و رسوم،  . اگرچه دستور عدم)53ي  : نامه1383(سيدرضي، » االُمة...

سخن حضرت نيز به اجمال، وجود، از اينبودن مقيد شده است، بااينبه پسنديده
 شود. آزادي فرهنگي مردم استفاده مي

صراحت به آزادي فرهنگي  اي خطاب به مسيحيان نجران به در نامه (ص)پيامبر
كند  اشاره مي -شان  ويژه آداب و رسوم ديني به -آنان در انجام امور خود 
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ي رعايت حقوق  . از روايات بسياري كه درباره)148: 3ق، ج1419ميانجي،  (احمدي
هاي ديني در انجام مناسك  اقليتتوان آزادي  ذمه وارد شده است نيز مي اهل

. اطالق برخي از آيات )123ق: 1311؛ ميرداماد، 600: 1387نراقي،  (حيدريشان را فهميد  ديني
نيز بر آزادي  )98: 19ق، ج1406؛ فيض كاشاني، 317: 1ق، ج1413بابويه،  (ابنو روايات  )15(اسرا: 

 داللت دارد. -هاي فرهنگي  ويژه آزادي در انجام فعاليت به -فرهنگي 

 هاي فرهنگي ها و انجمن . آزادي تشكل1-4

هاي فرهنگي، يكي ديگر از مصاديق آزادي  ها و انجمن آزادي تشكل
فرهنگي در يك جامعه است. منظور از اين امر، فعاليت فرهنگي افراد جامعه 

هاست. آيات و روايات  ها و تشكل صورت گروهي از طريق تشكيل انجمن به
بر اصل اباحه ، آيات و روايات دالّ)110عمران:  (آلازمنكر معروف و نهيبر امربهدالّ

، از جمله داليلي هستند )2(مائده: بر تعاون بر برّ و آيات دالّ بابويه: همان) ؛ ابن17(اسراء: 
هاي گروهي داللت دارند؛ اطالق اين  ها و فعاليت كه بر آزادي تشكيل انجمن

 شود. يآيات شامل آزادي فرهنگي نيز م
چنين قابل استنباط است كه اوالً در اسالم، آزادي فرهنگي در مجموع اين

مثابه يك حق براي انسان است؛ لذا اصلِ لزومِ وجود آزادي فرهنگي در جامعه  به
ي  اي بدون آزادي فرهنگي (جامعه مورد تأييد اسالم بوده و فرض وجود جامعه
ديگر، سلب حقوق عبارت ندارد. بهامنيتي استبدادي) در اسالم هيچ جايگاهي 

رأي در امور فرهنگي توسط حكومت يا هر قدرت  فرهنگي و برقراري استبداد 
طرفه) در اسالم  داخلي و خارجي در جامعه (ديكتاتوري فرهنگي و استخدام يك

پذيرفته نيست. ثانياً، آزادي فرهنگي مورد نظر اسالم، آزادي فرهنگي متعالي است 
 شود؛ از لي اخروي انسان است و در چارچوب دين تعريف ميكه ناظر به تعا

رو با آزادي فرهنگي مطلق و آزادي فرهنگي حداكثري ليبراليستي اين
سكوالريستي متمايز است. ثالثاً، تمام مصاديق آزادي فرهنگي مذكور، حق مسلّم 

هاي جامعه است و سلب آن از آنان، استبداد فرهنگي  هريك از افراد و گروه
عبارت ديگر،  ي مذموم، و به طرفه منيت فرهنگي متداني حداقلي) و استخدام يك(ا

ي برهان  اي ظالمانه و ناعادالنه را در پي خواهد داشت. بنابراين، طبق قاعده جامعه
خلف، از منظر آيات و روايات اسالمي، فرض تقدم امنيت فرهنگي (متداني 

 حداقلي) بر آزادي فرهنگي پذيرفته نيست.
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طالن تقدم آزادي فرهنگي متداني حداكثري يا مطلق، بر امنيت . ب2
 طرفه) فرهنگي در اسالم (بطالن استخدام يك

عنوان حق  كه از ديدگاه اسالم، اصلِ داشتن آزادي فرهنگي بهبا وجود اين
مردم جامعه، امري قطعي است و سلب آن از مردم و برقراري استبداد فرهنگي، 

تلقي نبايد ايجاد شود كه آزادي فرهنگي مورد نظر  امري مذموم است؛ اما اين
ها به  هاست كه از آن اي نامحدود است؛ بلكه داراي برخي محدوديت اسالم، آزادي

شود.  هاي حياتي فرهنگي تعبير مي ها و موضوعات امنيت فرهنگي و ارزش حوزه
نيز  قوانين اسالم، ضوابط عقلي، مصلحت اخروي فرد، مصالح ديگر افراد جامعه و

 ها و موضوعات در اسالم است. ي آن ارزش مصالح اجتماعي، از جمله

 الهي) . قوانين اسالم(حق2-1

ها و  ي فرهنگي، يكي از حوزه ويژه در عرصه حق الهي و قوانين اسالمي به
يك از مصاديق  رو نبايد هيچموضوعات امنيت فرهنگي در اسالم است؛ از اين

باره  لهي و نافي قوانين اسالمي باشد. در اينآزادي فرهنگي در تعارض با حق ا
آيات و روايات بسياري وجود دارد كه بر رعايت حق الهي و قوانين اسالمي در 

 كند. ي فرهنگي داللت مي حوزه
شود.  از برخي آيات و روايات، محدوديت آزادي عقيده و انديشه استفاده مي

 ي موضوعات امنيتي است كه جواز آن باعث نقض حق از جمله "ارتداد عدم "
 عمران: (آلگردد. مشمول لعن و عذاب الهي شدن مرتد  الهي و قوانين اسالمي مي

دهد كه  نشان مي )138: 10؛ همان، ج91: 8ق، ج1407(طوسي، شدن خون وي و مباح )86-91
انديشه و عقيده  ي موضوعات امنيت فرهنگي است و آزادي عدم ارتداد از جمله

 دليل مصالح امنيتي (مانند جلوگيري از توطئه و گمراهي) محدود به آن است.به
يكي ديگر از مصاديق نقضِ حق الهي و موارد محدوديت آزادي انديشه در 

ها  كننده در نشريات، سايتي كُتُب ضالل (و هرگونه مطالب گمراه اسالم، مطالعه
گونه مطالب براي  ي اين شنيداري) است. مطالعه هاي نوشتاري، تصويري و و رسانه

گويي به شبهات را دارند، ممنوع ي خاصي كه توان پاسخ ي مردم، جز عده عامه
ديگر، وجود مطالب خالف واقع و شُبهات عبارت . به)294: 1383اي،  (خامنهشده است 

ز برخي شود. ا رفتن آن نيز، ميدر كُتُب ضالل باعث تضعيف ايمان، حتّي از بين
شود. كُتُب ضالل در  گونه آثار فهميده مي ي اين آيات و روايات، نهي از مطالعه
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نهي شده است.  )30(حج: است كه در قرآن » قَولَ الزُّورِ«واقع يكي از مصاديق 
فر كُلُّ منهِيٍ عنه مما يتَقَرَّب بِه لغَيرِاهللاِ اَو يقوِي بِه الكُ«چنين با توجه به روايت هم

 و رَاؤُهش و هيعب رَامح وقُّ فَهالح نُ بِهوها يي اَو ماصعالم وهجيعِ ومن جالشِّرك م و
تُهارِيع و تُهبه و لكَهم و اكَهمسي كتاب  مطالعه )85-84: 17ق، ج1409(شيخ حر عاملي، » ا

و  "تقويت كفر و شرك"، "تقرّب به غير خدا"ضالل از مواردي است كه باعث 
 گردد. مي "وهن حق"

مضمون برخي ادلّه نيز بر محدوديت آزادي بيان در امور فرهنگي، در صورت 
سوء استفاده از  )17(يونس: تعارض با قوانين اسالم، داللت دارند. در قرآن كريم 

 هاي الهي نفي آزادي بيان و استفاده از آن براي افترا در دين و اخالل در آموزه
شده است؛ يعني آزادي بيان، محدود به رعايت صداقت در بيان امور فرهنگي 

 دور از هرگونه افتراست. در برخي آيات نيز استفاده از آزادي بيان براي به
نفي شده است. از برخي آيات استفاده  )6(لقمان:  »لَهو الْحديث«گفتن سخنبيهوده

الهي، در عدم بيان و  بيان و نقض حقشود كه گاهي سوء استفاده از آزادي  مي
 .)159(بقره: كتمان حق است 

 . عدم مخالفت با احكام عقلي2-2

هاي  قوانين اخالقي و احكام عقل عملي، يكي ديگر از موضوعات و حوزه
 امنيت فرهنگي در اسالم است. غيبت، دروغ، تهمت، ترويج فحشا در جامعه و

آيند كه عقل  شمار مي ات اخالقي بهكشاندن جامعه از جمله موضوعانحرافبه
داند. از  ها را سزاوار سرزنش مي كند و فاعل آن ها مي انسان حكم به قباحت آن

آيات و روايات بسياري نيز حرمت ارتكاب هريك از آن موضوعات اخالقي 
 .)12-11: (حجرات» يا أَيها الَّذينَ آمنُوا ال يسخَرْ قَوم منْ قَومٍ...«شود:  استفاده مي

 . آزادي فرهنگي افراد جامعه2-3

يكي ديگر از موضوعات امنيت فرهنگي، حقوق و آزادي ساير افراد اجتماع، 
ها  جاكه آزادي فرهنگي انسانويژه حقوق و آزادي فرهنگي آنان است. از آن به

اي باشد  گونه از ديدگاه اسالم محترم است، بنابراين، آزادي فرهنگي افراد نبايد به
  خطر بيندازد؛ زيرا داشتن چنين آزادي ه آزادي فرهنگي ديگر افراد جامعه را بهك

ومرج فرهنگي و در نهايت به  مطلق)، به هرج اي (آزادي فرهنگي متدانيفرهنگي
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رفتن اصل آزادي فرهنگي در جامعه منجر خواهد شد. بنابراين، از ديدگاه ازبين
هاي فرهنگي ديگر افراد  زاديفردي حق تهديد و سلب حقوق و آ  اسالم هيچ

ها  جامعه را ندارد. از برخي آيات و روايات اسالمي رعايت حقوق فرهنگي انسان
 شود. جواز سلب آن استفاده مي در جامعه و عدم
ضرورت  )310: 11ق، ج1408(نوري، و روايات  )41؛ اعراف: 37(فرقان: از آيات 

هاي  افراد به حقوق و آزاديجواز تجاوز  ورزي و پرهيز از ظلم، عدم عدالت
جا كه داشتن آزادي فرهنگي، از شود؛ زيرا از آن ديگر فهميده ميفرهنگي يك

تجاوز به حق آزادي  ي حقوق هريك از افراد جامعه است؛ بنابراين عدم جمله
كردن ورزي، و تجاوز به آن، مصداق ظلم فرهنگي ديگران، مصداق عدالت

فرهنگي از افراد جامعه، نوعي ظلم نسبت به  هاي باشد. سلب حقوق و آزادي مي
كند كه اين ظلم از  باشد. فرقي نمي اند، مي بندگان الهي، كه آزاد آفريده شده

عنوان  ي شخصيتي حقيقي انجام شود يا شخصيتي حقوقي مانند حكومت. به ناحيه
ي آن حضرت  مثال، در داستان حضرت موسي و فرعون، يكي از اهداف مبارزه

چنين، . هم)86-82(يونس: ي مردم از استبداد فرهنگي حكومت فرعون بود ساز آزاد
ي  جا كه موانع رسيدن پيام الهي به مردم تحت سلطهاز آن )75(نساء: جهاد ابتدايي 

 شود. دارد، تحليل مي فرهنگي حكومت مستبد را برمي

 . حقوق جامعه (منافع و مصالح ملي)2-4

ي  ي فرهنگي، از جمله ر عرصهحقوق فرهنگي جامعه و مصالح ملي د
هاي حياتي و موضوعات امنيت فرهنگي است. آزادي فرهنگي افراد در  ارزش

اي باشد كه مصالح و منافع ملي فرهنگي را تهديد كند. از  گونه جامعه نبايد به
ها  جواز تهديد آن برخي آيات قرآن كريم، حفظ حقوق فرهنگي جامعه و عدم

اللَّه   إِنَّما جزاء الَّذينَ يحارِبونَ«ي:  در آيه "فساداً"ي  كلمهشود. از اطالق  استفاده مي
اي كه حقوق  ، فساد فرهنگي)33(مائده: » و رسولَه و يسعونَ في الْأَرضِ فَساداً...

 كند، قابل استنباط است. فرهنگي جامعه را تهديد مي
است. خداوند  رعايت و حفظ عفت عمومي از ديگر حقوق فرهنگي جامعه

كنند و  براي كساني كه از آزادي فرهنگي سوءاستفاده  )19(نور: متعال در قرآن 
ي عذاب داده است. رعايت حجاب  ي فحشا در جامعه بزنند، وعده دست به اشاعه

يكي ديگر از حقوق فرهنگي  -ي بانوان  ويژه از ناحيه به -اسالمي نيز در جامعه 
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ي نور، به اين موضوع ي مباركهسوره 31و  30ت جامعه است. قرآن كريم در آيا
از جمله  -رو، آزادي فرهنگي در سبك زندگي در برخي مواقع پردازد. از اين مي

چنين حرمت محدود به رعايت نوع خاصي از پوشش است. هم -در مورد حجاب 
 شود. راستا تحليل ميپوشيدن لباس شهرت نيز در اين

ي مصالح ملي  ر از حقوق جامعه و از جملهي اسالمي يكي ديگ وحدت جامعه
والَّذينَ اتَّخَذُوا مسجِداً ضراراً و كُفْراً و تَفْرِيقاً بينَ «ي رود. طبق آيه شمار مي به

...ينَ ونؤْماستفاده از آزادي فرهنگي در جهت ايجاد تفرقه در  )107(توبه: » الْم
 شده نيست.ي اسالمي از سوي اسالم پذيرفته جامعه
نيز مورد ديگري است كه يكي از پيامدهاي اجتماعي آن،  "تشبه به كفار"

: 2ق، ج1406(مجلسي، ي اسالمي است؛ لذا از آن نهي شده است  تضعيف دين جامعه

. تشبه مردان به زنان و بالعكس، يكي ديگر از مواردي است كه روايات )137
؛ )284؛ شيخ حرّ عاملي، همان: 229: 15ق، ج1406، كاشاني (فيضاند اسالمي آن را تقبيح كرده

هاي ديني در  كار، باعث تضعيف سبك زندگي اسالمي و ارزش ي اين زيرا اشاعه
 شود و نوعي تعرض و تهديد به حقوق جامعه است. جامعه مي

 . مصلحت اخروي فرد2-5

هاي امنيت فرهنگي در  مصلحت اخروي فرد، ديگر موضوع مرتبط با حوزه
» قَد اَفلَح من زكَّاها و قَد خَاب من دساها«فرمايد: است. قرآن كريم مي اسالم

كه هدف از آفرينش انسان، رسيدن وي به سعادت . با توجه به اين)10-9(شمس: 
است؛ بنابراين، هرچيزي كه مانع رسيدن انسان به سعادت شود، نوعي تهديد 

. آزادي فرهنگي فرد در اسالم تا جايي آيد و بايد كنار گذاشته شود شمار مي به
اش  پذيرفته شده است كه با مصالح وي در راستاي شكوفايي استعدادهاي دروني

سازگاري داشته باشد. اگرچه دولت، حق دخالت در سلب آزادي فرهنگي فرد در 
حال، در اسالم از فرد  اينصورت تنافي با مصالح فردي وي را ندارد، ولي با

اش را  ت كه در صورت وقوع چنين حالتي، نبايد مصالح فرديخواسته شده اس
 .)195(بقره: » و لَاتُلقُوا بِاَيديكُم الَى التَّهلُكَةِ«فداي آزادي فرهنگي كند: 

مثابه  شود كه اوالً امنيت فرهنگي به در مجموع از مطالب مذكور فهميده مي
وجود امنيت فرهنگي  رو اصلِ لزومِيك حق مسلّم براي شهروندان است؛ از اين

ي بدون امنيت فرهنگي در  در جامعه مورد تأييد اسالم است و فرض وجود جامعه
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اسالم جايگاهي ندارد. ثانياً؛ امنيت فرهنگي مورد نظر اسالم، امنيت فرهنگي متعالي 
آفرين) و آزادي فرهنگي  ومرج است. يعني آزادي فرهنگي متداني مطلق (هرج

ليستي سكوالريستي) پذيرفته شده نيست؛ زيرا استخدام متداني حداكثري (ليبرا
گردد.  ي مذموم را در پي دارد و باعث سلب امنيت فرهنگي متعالي مي طرفه يك

ي خلف، فرض تقدم آزادي فرهنگي (متداني مطلق و  بنابراين، بر اساس قاعده
 متداني حداكثري) بر امنيت فرهنگي، از منظر آيات و روايات اسالمي باطل

 ت.اس

. تعامل و تالزم امنيت فرهنگي و آزادي فرهنگي در اسالم (استخدام 3
 دوطرفه)

بطالن فرضِ تقدمِ امنيت فرهنگي بر آزادي فرهنگي بر اساس آيات و 
سو، و نيز بطالن فرضِ تقدمِ آزادي فرهنگي بر امنيت فرهنگي بر  روايات از يك

بطالن فرض عدم ارتباط و چنين بداهت ديگر؛ هماساس آيات و روايات از سوي
نسبت ميان امنيت فرهنگي و آزادي فرهنگي در اسالم، با استناد به آيات و 

ي برهان خلف،  روايات، از نوعي ارتباط و نسبت حكايت دارد. بر اساس قاعده
صورت منطقي، تعامل و تالزم امنيت فرهنگي و آزادي فرهنگي از ديدگاه  به

سو بر آزادي فرهنگي  ديگر، دين اسالم از يكبيان گردد. به اسالم اثبات مي
عنوان يكي از حقوق طبيعي و فطري  (آزادي عقيده و انديشه، آزادي بيان و...) به

ديگر نيز بر حفظ امنيت فرهنگي در جامعه ها تأكيد دارد؛ از سوي ي انسان همه
گي كند. اين دو ويژ تهديد نسبت به حق الهي، حقوق جامعه و...) تأكيد مي (عدم

دهد كه اوالً استبداد فرهنگي در اين دين مردود است و  در دين اسالم نشان مي
هاي فرهنگي مردم  ي حفظ امنيت فرهنگي، آزادي تواند به بهانه حاكم اسالمي نمي

آفرين) نيز در اسالم كه باعث  ومرج را سلب كند. ثانياً آزادي متداني مطلق (هرج
 شود، پذيرفته شده نيست. فع جامعه و... ميشدن و تهديد حقوق الهي، مناپايمال

هاي فرهنگي قانوني در تقابل با امنيت فرهنگي  ديگر، در دين اسالم، آزاديبيانبه
هاي  قرار ندارد؛ بلكه تحقق امنيت فرهنگي، ارتباط مستقيمي با تحقق آزادي

هاي فرهنگي در جامعه يا وجود  فرهنگي قانوني دارد. يعني عدم وجود آزادي
رو، يكي از  ي ناامني فرهنگي در جامعه است. از اين ها، نشانهديد نسبت به آنته
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شرايط وجود امنيت فرهنگي در يك جامعه اين است كه مردم بتوانند از حقوق 
 شان استفاده كنند. فرهنگي قانوني

توان نتيجه گرفت كه امنيت فرهنگي و آزادي فرهنگي از ترتيب ميبدين
ديگر دارند. تحقق چنين امنيتي در اسالم، در اي مستقيم با يك ديدگاه اسالم، رابطه

واقع مالزم است با تحقق آزادي فرهنگي؛ و نيز در چنين وضعيتي، نوعي تعامل 
ميان امنيت فرهنگي و آزادي فرهنگي وجود دارد؛ زيرا تقويت يكي از امنيت 

برعكس. فرهنگي يا آزادي فرهنگي، تأثير مستقيم در تقويت ديگري دارد و 
چنين، دنبال خواهد داشت. هم يعني تضعيف يكي از آن دو، تضعيف ديگري را به

مغايرت با وحي  مقيدبودن آزادي فرهنگي و امنيت فرهنگي در اسالم به عدم
نمودن آزادي فرهنگي و امنيت فرهنگي، استخدام (قوانين الهي)، ضمن متعالي

ن رابطه، امنيت فرهنگي و آزادي آورد. در اي وجود ميي عادالنه را به دوطرفه
 اي تعاملي و تالزمي خواهند داشت.  فرهنگي رابطه

 نتيجه گيري
مباني مناسبات امنيت فرهنگي متعالي «در اين مقاله، در پاسخ به اين سوال كه: 
 دست آمد:نتايج زير به» و آزادي فرهنگي متعالي در اسالم چيست؟

از   اعم -صورت متداني  كه بهدرصورتي. امنيت فرهنگي و آزادي فرهنگي 1
طرفه را رقم خواهد  در نهايت، استخدامي يك -حداقلي، حداكثري و مطلق باشد 

وجودآمدن وضعيت ظلم، سلطه و استبداد فرهنگي در ي آن، به زد كه نتيجه
زندگي اجتماعي انسان است. بر اساس آيات و روايات اسالمي، امنيت فرهنگي و 

 شده نيست.عنوان پذيرفتههيچمتداني بهآزادي فرهنگي 
صورت متعالي  كه به. امنيت فرهنگي و آزادي فرهنگي درصورتي2
مخالفت با قوانين اسالمي) باشد، در نهايت، استخدامي دوطرفه را رقم خواهد  (عدم

ساالري ديني  سلطه و مردم وجودآمدن وضعيت عادالنه، عدمبه ي آن زد كه نتيجه
گي در زندگي اجتماعي انسان است. آيات و روايات اسالمي نيز ي فرهن در حوزه

اي در جامعه، ميان افراد بر لزوم برقراري چنين آزادي فرهنگي و امنيت فرهنگي
 ديگر و نيز حكومت و شهروندان، داللت دارد.با يك
دو، بودن امنيت فرهنگي و آزادي فرهنگي، بين آن. تنها در صورت متعاليه3
 ادلي و تالزمي برقرار است.اي تع رابطه
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بودن امنيت فرهنگي و آزادي فرهنگي، تقدم يكي بر ي محتوم متدانيه . نتيجه4
 ديگري است.
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