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Abstract  
Freedom has been one of the most important concepts in the last two recent centuries. By the formation of 

the constitutional movement, this concept turned into one of the axes of political dispute and in this regard, 

Sheykh Fazl ol-Lāh Nouri, considering his constitutionalist ideology, recognized that against religion. Some 

decades later, by the formation of juristic and political Islam, one of its important concepts was still 

“freedom”. Āyat ol-Lāh Mesbāh Yazdi has some reflections upon this concept and the present research 

deals with this main research: what are the differences and similarities between the perception of Sheykh 

Fazl ol-Lāh Nouri and Āyat ol-Lāh Mesbāh Yazdi in this regard? The method of research is descriptive-

analytic and the results showed that some important instances of freedom such as freedom of speech that 

was significantly important during the constitutional period, are rejected in the intellectual system of 

Sheykh Fazl ol-Lāh Nouri and in his view, freedom is manly regarded “in contrast” with religion and 

“opposite” to that. Āyat ol-Lāh Mesbāh Yazdi recognizes freedom as liberation from devotion to the tyrant 

and worship of no one except God. Similar to Sheykh Fazl ol-Lāh Nouri, he does not admit freedom in its 

western and liberal meaning but just accepts it within the framework of Islamic system and in this second 

point, he is different from Sheykh Fazl ol-Lāh Nouri. 
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 چکیده
 محورهای از یکی  به مفهوم این مشروطه، جنبش گیری شکل با .است بوده اخیر دو سدۀ طول در مفاهیم، ترین مهم از آزادی

 .دانست می دین منافی را آن ،اش خواهی به اندیشۀ مشروعه توجه با نوری، اهلل فضل شیخ میان این در و شد تبدیل سیاسی مناقشۀ
 این به نسبت یزدی مصباح اهلل آیت .بود «آزادی»باز هم  آن، مهم مفاهیم از فقاهتی، یکی سیاسی گیری اسالم شکل با بعد، ها دهه

 اهلل، فضل شیخ اندیشۀ به نسبت تأمالت این که شود پرسش اساسی پرداخته می این به پژوهش حاضر در که دارد تأمالتی مفهوم
برخی مصادیق  داد که نشان پژوهش های تحلیلی بوده و یافته -است؟ روش پژوهش توصیفی هایی شباهت چه و ها تفاوت چه

 در اساساً و شده نفی اهلل فضل شیخ فکری منظومۀ در آزادی، مانند آزادی بیان، که در مشروطه دارای اهمیت زیادی بود،مهم 
 خدا غیر عبادت و طاغوت بندگی از رهایی اساساً را آزادی مصباح، اهلل آیت. شده است قلمداد آن «نفیِ» در و شرع با «تضاد»

 اسالمی، نظام چهارچوب در را آن ولی پذیرد، نمی را در معنای غربی و لیبرال آزادی اهلل، فضل شیخ با شباهت در البته، و داند می
 .است متفاوت اهلل شیخ فضل با جهت این از و پذیرفته

 اهلل مصباح یزدی، مشروطیت. اهلل نوری، آیت آزادی، شیخ فصل های کلیدی:  واژه
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 . مقدمه0

 ارائه مختلفی تعاریف آن درباره دیرباز از فیلسوفان و اندیشمندان که است مفاهیمی جزء آزادی،
 آزادی ثغور و حدود میزان واقع، در. دارد وجود زمینه این در متعددی نظرهای اختالف نیز تاکنون و اند کرده

 از آزادی مفهوم این پژوهش، در. است آن از واحد تعریفی ارائۀ و اجماع عدم اصلی دلیل آن، بودن نسبی و
 و بررسی یزدی، مصباح الله آیت و نوری الله فضل شیخ های متفاوت، یعنی فقیه بزرگ در زمانهدیدگاه دو 

 . شد خواهد مقایسه
آن را نفی کرده و  و برخاست مشروطه با تقابل به خواهی مشروطه جنبش بحبوبۀ در نوری الله فضل شیخ

فلسفی و سیاسی به آزادی داشت.  بیشتر نگاهی الله مصباح یزدی، آیت. دانست مغایر و منافی شریعت می
دانست و بعد از آن ضمن نفی آزادی  ایشان، نخست از وجه سلبی، آزادی را رهایی از هر آنچه غیر خداست، می

 .دانستدر قالب نظام جمهوری اسالمی، که برآمده از اسالم سیاسی فقاهتی بود، می« مقید»غربی، آن را 
الله  الله نوری و آیت مقایسۀ آزادی، در اندیشۀ شیخ فضلدر این راستا، هدف اصلی پژوهش حاضر، 

های ایشان  هاِی دیدگاه ها و شباهت ها و درِک تفاوت سیاسِی آن - مصباح یزدی، با توجه به زمینۀ فکری
آید که این دو شخصیت حوزوی و عاِلم دین، نقش مؤثری در  است. اهمیت پژوهش حاضر از آنجایی برمی

دهی به  اند و آرای اینان دارای تأثیر زیادی در شکل خصوص آزادی داشته ر ایران، و بهتأویل مفاهیم جدید د
 ذهنیت بسیاری در مورد آزادی بوده است.

 شناسی . روش2

 و امور تیماه در ینگر ژرف زین و استیس و جامعه ۀدربار دانش توسعه منابع نیتر مهم از یکی ،سهیمقا
 و نیتر یمیقد از یکی سهیمقا روش. (180ص :3103 ،یامام دیس) است بوده ها دهیپد نیتکو یچگونگ

 یرشد با شده، همراه دانش تحول انیجر با که است دانش مختلف یها حوزه در ها روش نیپرکاربردتر
 تیاهم شده، یجهان یایدن در و پرداخته شهیاند و علم ۀحوز از یتوجه قابل موارد یبازخوان و نقد به مداوم

 یریجلوگ گران،ید تجارب از استفاده معرفت، یارتقا ،ها شهیاند کردن بارور موجب رایز ؛است افتهی ییبسزا
 .(381-381ص :3101 ،همکاران و ینیحس یعل) شود یم دیجد سؤاالت جادیا و جا یب ماتیتعم از

 و کمک کند مطالعه موردموضوعات  اشتراک نقاط به د برای رسیدنتوان یم یا سهیمقا روش از استفاده
 شمار به یاسیس علوم دانشمندان یاصل اهداف از نماید. این موضوع یاری اتینظر نیتدو در را پژوهشگر

 و یفرع دیفوا از. کنند نییتب را خود نظر مورد دهیپد توانند یم نظر آن به توجه با قیتحق اهل رایز ؛رود یم
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 مورد نییتب به توان یم آمده دست به هینظر به توجه با که معنا نیا به است، ینیب شیپ هدف، نیا یتبع
 نقاط افتنی با محقق آنکه کالم خالصه. است نگرفته انجام یقیتحق آن درباره حال به تا که پرداخت یدیجد

 امر نیا که کند ینیب شیپ ،فتادهین اتفاق که را یعیوقا تواند یم آن تبع به و کند یم یپرداز یتئور اشتراک،
 .(33-30ص :3108 ج،یهرس) گردد موجود نظرات ابطال ای دأییت به منجر است ممکن

الله مصباح یزدی، با  الله نوری و آیت در این پژوهش، ضمن بررسی مفهوم آزادی در اندیشۀ شیخ فضل
 های این دو دیدگاه در مورد آزادی پرداخته خواهد شد. ها و تفاوت ای، به شباهت گیری از روش مقایسه بهره

 . پیشینه پژوهش 7

الله نوری و  های انجام شده، پژوهشی یافت نشد که منحصرا  آزادی در آراء شیخ فضل اس بررسیبراس
الله مصباح یزدی را بررسی کرده باشد. اما تحقیقاتی مرتبط با موضوع پژوهش حاضر به این شرح یافت  آیت

الله نائینی و  یاسی آیت(، آزادی فرد و قدرت دولت را در اندیشۀ س3100الله و همکاران ) ولی شد، از جمله:
 اند. الله نوری بررسی کرده شیخ فضل

 الله نوری پرداخته است. الله نائینی و شیخ فضل (، در پژوهشی به مقایسه آزادی از منظر آیت3101زایی ) لک
شناسی بر تفسیر مفهوم آزادی در اندیشه  (، نیز در تحقیقی تاثیر انسان3101آبادی و نوری ) باقری دولت

 اند.  لله محمدتقی مصباح یزدی و محمد مجتهد شبستری را مورد مطالعه قرار دادها آیت
(، در پژوهشی، موضوع تفسیر دین و تاثیر آن بر مفهوم 3108و  3100آبادی ) روشن و شفیعی سیف

 اند. آزادی در اندیشه محمد مجتهد شبستری را در کانون تحلیل قرار داده
صورت انفرادی و یا در  الله مصباح یزدی، یا به الله نوری و آیت لهای مربوط به شیخ فض عمدۀ پژوهش

گر  خصوص در زمینۀ آزادی، با اندیشه ها، به گاه اندیشۀ آن مقایسه با افراد معاصِر خودشان بوده است و هیچ
 دیگری در زمانۀ دیگر، مورد بررسی قرار نگرفته است.

 های تاریخی و فکری . زمینه0

گر با گری، نخستین گام در راه مقایسۀ میان آن اندیشه گیری اندیشۀ هر اندیشه شکلشناخت بستر زمینه 
الله  . در این پژوهش، که دو برهۀ زمانی مختلف مورد توجه است، دو گفتمانی که شیخ فضلدیگری است
 گیرد. شیخ الله مصباح یزدی در آن، به طرح اندیشۀ خود پرداختند، مورد توجه قرار می نوری و آیت

الله مصباح یزدی در  های خود پرداخته بود و آیت الله، در گفتمان مشروطۀ مشروعه به طرح ایده فضل
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های گیری اندیشه و ایدهگفتمان اسالم سیاسی فقاهتی. هر کدام از این بسترها، در زماِن خود موجب شکل
ها توجه به این بستر و زمینه صورت مشخص به مفهوم آزادی توجه شده و لزوماند. در اینجا، بهمختلفی شده

 الله مصباح، بسیار مهم و اساسی است.الله و آیتبرای فهم و مقایسۀ آزادی در اندیشۀ شیخ فضل

 اهلل نوریگیری اندیشة شیخ فضل. مشروطة مشروعه، بستر شکل0-0

وانین مشروطیت، عمل نکردن حکام به ق خواهان از مشروعهترین دالیل حمایِت نخسِت یکی از مهم
حرمتی نسبت  بی» زعم ایشان، آن چیزی بود که به ها با مشروطیت، ت مخالفت بعدی آنعلّ  .بوداسالمی 

 ت پیوستن و نهایت، علّ  و در بود «ها به قوانین اسالمی توجهی آن و بی طلبان به دین توسط مشروطه
از دیدگاه  کنند. نمی ملگرچه به دین عاها به علما و دین است،  با حکومت، احترام آن ایشان اتحاد

قوانین  بلکه قدرت دادن به وی برای برقراری نظم، قانون، ،هدف مشروطه نه تضعیف شاهخواهان  مشروعه
در قدرت دادن  ،گرایان تسنّ  کار را برخالف متجددان، همچون سایر ۀ. وی چاراست اسالمی و رفاه مردم

 ت )رهبری،مردم مطلوب بوده اس ۀگراها و حتی عام تسنّ  ۀدانست. امری که نزد هم به شاه برای دادگری می
 (.380-383ص :3101
شوکت بود که مشروعیت  خواهی، پذیرش تمرکز قدرت سیاسی در سلطان قوی محور اندیشۀ مشروعه»

بایست شریعت را پاسبانی کند و از اجرای احکام  داری می گرفت و در حوزۀ زمام قدرت خود را از علما می
اللهی را برای خود حفظ  داری نماید. مقام سلطنت از تعّرض مصون بود و عنوان ظّل  انبشرع و حدود آن ج

الله نوری است.  شک، شیخ فضل خواه، بی ترین چهرۀ مشروعه (. مهم11ص :3101 زهی، کرد )هاشم می
ین خواهی شد که حکومت را به اجرای قوان او در کنار برخی از علمای دیگر، با این منظور وارد مشروطه

شرع وادارد، ولی تضادی که میان مشروطیت و اندیشۀ سّنتِی او وجود داشت، مانع از تداوم حمایت او از 
الله در  خواهان گردید. شیخ فضل تر شدن اختالف او با مشروطه مشروطه شد و در عین حال موجب عمیق

ضوع مشروطیت و محدود همه بدانید که مرا در مو»، در مورد مشروطه این نظر را دارد: 3101حجۀ  ذی
کردن سلطنت ابدا  حرفی نیست ... اصالح امور مملکتی از قبیل مالیه و عدلیه و سایر ادارات الزم است که 
تماما  محدود شود. اگر ما بخواهیم مملکت را مشروطه کنیم و سلطنت مستقله را محدود داریم و حقوقی 

ها  نامه و دستورالعمل ا  قانون اساسی و داخلی و نظامبرای دولت و تکلیفی برای وزرا تعیین نماییم، محقق
خواهم بدانم در  اید. می خواهیم. چنانچه بعضی از آن قوانین هم نوشته شده و همۀ شما دیده و خوانده می

مملکت اسالمی که دارای مجلس شورای مّلی است، آیا قوانین آن مجلس اسالمی باید مطابق با قانون 
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(. بستر 01، ص0: ج3111 کرمانی، االسالم )ناظم« با قرآن و کتاب آسمانی؟ پیغمبر باشد یا مخالف
الله، بر مبنای مخالفت با دولِت مشروطه بود. او، که اساسا  به قانوِن گیری اندیشۀ شیخ فضلسیاسی شکل

نی توانست مبنای عرفی و جدیِد قانون و نتیجۀ آن یعنی حکومت مبتشرع و حاکمیِت آن اعتقاد داشت، نمی
مخالفت با مشروطه پرداخت و در نتیجه بخش مهمی از تمامی، بهرو، بهبر قانون اساسی را بپذیرد. از این

پذیرفت، و آن را امری عناصر اساسِی آن از جمله برابری و آزادی را طرد کرد. او، تحدید قدرت سلطان را می
گرفت، نه بر اساس قانون شرع صورت میدانست، اما این تحدید باید از جانب برای تقویت قدرت شرع می

 اساسی و مجلس شورای ملی. 

 اهلل مصباح یزدیگیری اندیشة آیت. اسالم سیاسی فقاهتی بستر شکل0-2

شک اسالم سیاسی فقاهتی است. او، بر این بستر به الله مصباح، بیگیری اندیشۀ آیتبستِر اصلی شکل
رو که آزادی نیز از مفاهیم موجود در این پرداخته است. از آنهای مختلف طرح اندیشۀ خود در زمینه

گفتمان است و در نظام جمهوری اسالمی، که برآمده از اسالم سیاسی فقاهتی است، در نظر گرفته شده، و 
شده است، ایشان نیز به طرح نظرات خود در این مورد جامعه محسوب می« مبتالِبه»نوعی از مسائل به

الله مصباح، طرح مسئله با های آیتسیاسی طرِح اندیشه -س، برای فهِم بستِر فکریپرداخته است. پ
 گردد.موضوع اسالم سیاسی فقاهتی آغاز می

  تئابعادی فراگیر دارد و تمامی عرصۀ هی  بلکه  ،نیست  یک اعتقاد  فقط  فقاهتی، دین سیاسی در اسالم
  بر که دنیا و آخرت انسان را در  است  یک ایدئولوژی جامع ۀثابم در این نگاه، اسالم به .گیرد را دربرمی  آدمی

اسالم (. 10: ص3101 ، )بهروزلک  زندگی دستورها و احکامی روشن دارد  های گرفته و برای همۀ حوزه
رهبری امام خمینی موفق به تشکیل حکومت مبتنی بر قوانین اسالم در ایران شده است. از لحاظ  فقاهتی به
عنوان حاکم و رهبر قابل قبول بود و مشروعیت داشت. پس از دوران نیابت خاصه،  او به ۀنمایند  یا  نظری امام

 . دراز آن علماست  اصالتا    آمریت سیاسی تشیع، سان در امام عنوان شدند. بدین ۀعلما به عنوان نیابت عام
در تمام شئون  ،حیدیهای غیرتو فقاهتی، اسالم مکتبی است که برخالف مکتب سیاسی اسالم گفتمان

نظامی و اقتصادی، دخالت و نظارت دارد و از هیچ  ،سیاسی، فرهنگی ، معنوی ، مادی ، اجتماعی،فردی
ای ولو بسیار ناچیز که در تربیت انسان و جامعه و پیشرفت مادی و معنوی نقش دارد، فروگذار ننموده  نکته

 ها کوشیده است نموده و به رفع آن شزدفرد گو راه تکامل را در اجتماع و  سر  است و موانع و مشکالت
تفکیک   مثال    وجوه مختلف زندگی ۀتجزی ،بنابراین (.311-318: ص3103 محمودپناهی، و راد )جمشیدی
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 ، حوزۀ مقدس از حوزه سکوالر و یا حوزۀ سیاسی از حوزۀ مذهبی، اصوال   عمومی  ۀحوزۀ خصوصی از حوز
نمودار شد،   سیاسی  جهت در قالب جنبشی  یک  از ینکه دین اسالم اساسا  ویژه با توجه به ا متصور نیست. به

تفکیک حیات سیاسی از حیات دینی از دیدگاه اصول نظری آن غیرقابل تصور بود. شریعت، قانون حاکم بر 
(. در 311: ص1٨٣١ ، )بشیریه بود  شریعت  اصلی دولت نیز حفظ و اجرای ۀشد و وظیف زندگی تلقی می

خواهِی صدر مشروطه ارتباط نزدیکی پیدا کرده  توان گفت که اسالم سیاسی فقاهتی با مشروعه یاینجا، م
 کرد. خواهان در اسالم سیاسی فقاهتی تجّلی پیدا می های آن زماِن مشروعه بود و برخی از خواسته

آزادی لیبرال و غرب  کرد و های شریعت معنا می و قانون  فقهی  را تنها در چارچوب احکام  ، آزادی این گفتمان
برای نظارت و   عمل  توان گفت در می  ،رو ای نداشت. از این دید و با آن میانه بند و باری و هرج و مرج می را بی

طرفداران اسالم فقاهتی بر لزوم  ،های پس از انقالب کنترل، بهایی بسیار قایل بود. به همین دلیل از نخستین ماه
(. گفتمان 10: ص3101 )پورگرجی، کردند می  تأکید  ها ناسان دینی بر کار آنکنترل مطبوعات و نظارت کارش

قرار گرفت، در عین حال، آزادی « حکومت»اسالم سیاسی فقاهتی که بعدا  در جمهوری اسالمی مبنای تشکیل 
ای ی آزادی در این گفتمان، اگرچه تا حدودی به معن«شناسد. معنا رسمیت می خواهی، به را برخالف مشروعه

شد که تا حد زیادی با احکام شریعت و مبانی اسالمی آن همخوانی داشته  مدرن آن نزدیک بود، اما سعی می
هم در کالم رهبران انقالب اسالمی و هم در قانون اساسی « آزادی»باشد. البته، این را باید در نظر داشت که 

توجه قرار گرفته بود، اما همین گستردگی  جمهوری اسالمی و هم در میان هواخواهان آن با بسامد باال مورد
 ها از آن مختلف و کشاکش بر سر آن تاکنون نیز ادامه داشته باشد. استفاده از آن، موجب شد تا تأویل

 ها و بحث . یافته5

گذاری و... در مشروطیت،  الله، پس از مشاهدۀ عناصری مانند آزادی، مساوات، قانون شیخ فضل
صورت بنیادین با سلطنت  ، و به تلقی پیشین خود از حکومت بازگشت و اگرچه بهمخالفت با آن پرداخت به

دید. از سوی دیگر در  تر می مشکل داشت، اما، در آن شرایط اجرای احکام شرع را با وجود سلطنت مناسب
مت الله مصباح یزدی، ایجاد حکو شان، نظیر آیت گفتمان اسالم سیاسی فقاهتی، امام خمینی و فقهای زمانه

صورت بنیادین، نظام  اسالمی مبتنی بر والیت فقیه را برگزیده و در قالب جمهوری اسالمی ارائه کردند و به
اصلی خود، یعنی اجرای احکام شرع « قصد»پادشاهی را زیر سؤال برده و از بنیان فاقد مشروعیت دانستند و 

در « آزادی»ث در پژوهش حاضر، جایگاه دانستند. حال، بح را، تنها با ایجاد یک حکومت اسالمی میّسر می
 ترین فقهای زمانه است که یکی هواخواِه مشروعه و دیگری جمهوری اسالمی است. دیدگاه دو تن از مهم
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 اهلل نوری . آزادی در آراء شیخ فضل5-0

 اش این بود که خواهی همراه بود، اما تصور اساسی خانه الله، اگرچه در ابتدا با جنبش عدالت شیخ فضل
با برچیده شدِن بساط استبداد، و اجرای احکام شریعت، بهتر اجرا خواهد شد. در این میان، توجه او به نظام 

بود، باعث شد که او ضمن اینکه آزادی را « آزادی»های نظام مشروطه،  مشروطه، و اینکه یکی از بنیان
گذاری، به مخالفت با اصِل  و قانون هاِی آن نظیر مساوات دانست، همراه با دیگر بنیان مخالف با شریعت می

 نظاِم مشروطه نیز برسد.
 موافقان میان مناقشۀ موارد ترین اصلی از یکی به ایران مردم خواهی مشروطه جنبش جریان در «آزادی»

 فصل ذیل اساسی، قانون بیستم اصل پیرامون مباحث این تریِن  عمده. گردید بدل مشروطه مخالفان و
 مبین، دین به مضره مواد و ضالل کتب از غیر مطبوعات عامۀ: »بود آمده آن در که ودب ،«ایران ملت حقوق»

 شود، مشاهده ها آن در مطبوعات قانون مخالف چیزی هرگاه ولی است، ممنوع ها آن در ممیزی و آزاد
 باشد، ایران مقیم و معروف نویسنده اگر. شود می مجازات مطبوعات قانون طبق بر نویسنده یا نشردهنده

کید نوشتجات و مطبوعات آزادی بر صراحت به ماده، این .«هستند مصون تعرض از موزع و طابع و ناشر  تأ
 الله فضل شیخ اصل، این مخالفان رأس در. شد می محسوب مشروطیت اساسی و مهم اصول از که دارد

 .مخالف بود آن جدید معنای در آزادی با عمل، در هم و مفهوم لحاظ از هم شیخ. داشت قرار نوری
 01گویی که با سید محمد طباطبایی در جریان مهاجرت کبری به قم در و الله نوری در گفت فضلشیخ 

پشتیبانی او  در حضور مهاجرین دارد، در نقد نظریات طباطبایی، چند اشکال نسبت به 3101 االول جمادی
 شود: مربوط می« ادیآز»، که برخی از آن، مستقیما  به مقولۀ کند از مشروطیت وارد می

 اسالم کلیتا  کفر است. از اصل غلط و در ،. اینکه فرمودید آزادی نامه و حریت مطلقه پدیدار خواهد گشت3
اگر قرار است  . قانون ما در هزار و سیصد و اندی سال قبل نوشته شده و نیاز به قانون بشری نداریم و0

 دی باشد.باید مطابق قرآن و شریعت احم ،قانونی نوشته شود
 . لفظ آزادی عاقبت ما را مفتضح خواهد کرد.1
 (.01ص :3101 )جاللی، . برای شرع حدی نیست1
 یفآن با تعار اصلی مشروطه را از عناصر توان الله نوری بر آن بود که نمی فضل یخش رسد نظر می به
 یکآن عناصر را با  یاد و جدا کر ،نظر شرع به بدون اهتمام یتمساوات، آزادی، اعتبار نظر اکثر یعنی ،خاص

سکوالر به  یانگرا که غرب یستای ن مشروطه یگرباشد، د ینچن اگر داد که یشرع ِی معن گرایانه، یلنگاه تقل
 (.300: ص3100 بین، جهان و )درخشه دنبال آن هستند
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کند،  مینیز یاد « حّریت»را، که گاه از آن با عنوان « آزادی»آنچه مسّلم است، این است که شیخ، 
کند و اساسا  آن را با مسئلۀ اجرای احکام شرع در تعارض دیده و  هیچ وجه در قاموس فکری خود وارد نمی به

گونه تعبیر  خواهان این داند. او، آزادی را از منظر مشروطه مخالفت با آن را در حکم دفاع از شریعت می
اند کسی که دارای این آزادی است،  است، آیا گفته اند، کفر در کفر ها تصور کرده این آزادی که این»کند:  می

اند آشوب و فتنه در  اند فحش باید بگوید و بنویسد؟ آیا گفته باید توهین از مردمان محترم بکند؟ آیا گفته
این مراتب گذشته، آزادی قلم و زبان برای این است که جراید آزاد، نسبت به  ۀمملکت حادث کند؟ از هم

 (. 038، ص3: ج3110نویسند )ترکمان،  خواهند می یائمه اطهار هرچه م
از ظلم و ستم و حق اظهارنظر در  ییرها یبه معنا یبا آزادالله،  خواهی چون شیخ فضل علمای مشروعه

با  یگذار مجلس شورا، به شرط قانون یلتشک یزو ن شریعت، ارچوبهالبته در چ ی،اجتماع - یاسیامور س
(. البته باید 01: ص3100زاده و علیزاده،  )خدری طراز اول، مخالف نبودند مجتهدان شرع و نظارت ینمواز

 از جلوگیری و مطلقه استبداد از رهایی از عبارت را آن و داشت آزادی از سّنتی برداشتی در نظر داشت که شیخ
: 3108 آجدانی،) کرد می حمایت آن از و نموده تفسیر خارجی استعمارگر های قدرت جویانۀ سلطه نفوذ
های پیش از صدور فرمان تأسیس مجلس شورای  . شیخ، پیش از انعقاد مشروطه و در ایام تحصن(10ص

 ی اینمصالح عامه است تا اهال یاندر ب یدر حقوق مشروعه و آزاد یتحر یت،مراد به حر»ملی معتقد بود که 
ها مقرر  آن یبرا خداوند را که از جانب یگرفتار ظلم و استبداد نباشد و بتوانند حقوق یاممملکت مثل سوابق ا

که هر کس آنچه  یهمنکرات شرع اشاعه در یباطله و آزاد یانارباب اد یتنه حر یند،خذ نماأمطالبه و  ،است
(. برداشت سّنتی شیخ را 111-111، ص3ج :3110)ترکمان، « بگذارد و به موقع اجرا یدبگو ،بخواهد

خواهی دانست. اصل اساسی برای او در این  خانه دا، با جنبش عدالتتوان، علت اصلی همراهی وی، در ابت می
ترین  زمان از میان رفتن مانع استبداد بود، تا بتواند مستقیما  به اجرای احکام شرع بپردازد. شیخ، که از مهم

جام دانست که بدون وجود استبداد، اجرای احکام شرع با سهولت بیشتری ان نیکی می مجتهدان تهران بود، به
داد که به جنبش بپیوندد و  حاکمان نیز، خود، به او انگیزۀ مضاعف می« ظلم»گیرد. از سوی دیگر، مقابله با  می

 های نخستیِن آن را بپذیرد. برخی از گزاره

خواهان  تر متّمم آن، موجب شد که شیخ، علنا  راِه خود را از مشروطه نگارش قانون اساسی و از آن مهم
هایی داشته باشد. او با  از مدتی، با محمدعلی شاه از دِر آشتی درآمده و همکاری جدا کند و حتی پس

ها و لوایح متعدد، به تخطئۀ مشروطه پرداخت. در این میان، مخالفت او با  نگارش رساالتی و نوشتن نامه
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 تحرم» رسالۀ در و نیز آزادِی مطبوعات و نوشتجات آن زمان، بسیار بارز است. شیخ« آزادی»اصل 
 محرمات از بسیاری ماده، این موجب به: »نویسد می اساسی قانون متّمم بیستم اصل به اشاره با «مشروطه
 افتراست ضروریه محرمات از یکی آنکه حال و شد امر دو فقط مستثنی که زیرا شد، تحلیل الحرمه ضروری

 و تخویف و توهین و فحش و سب و ایذا و ُمسِلم، قذف همچنین. است مسلم از غیبت محّرمات از یکی و
 الله حرمه ما تحلیل از غیر آیا امور، این آزادی المحّرمات و الشرعیه الممنوعات من آن، نحو و تهدید

 اساس هدم برای خرافات و مزخرفات این تمام: »نویسد می باره این در تر تمام هرچه صراحت به او .«است؟
 و دین بردن  به ها آن تمام و شدند داخل دین، دزدان که ...بوده  سیدالمرسلین شریعت اضمحالل و دین

 .(010-011، ص3ج :3101 نوری،« )نیست ترتیبات این به محتاج عدالت نشر واال بود، آن اهل اهالک
م قانون تعبیر شد و به متّم « مساوات»اش به  خواهانهتوجه شیخ به مسئلۀ عدالت، و آنچه در معناِی مشروطه

خواهان و تلقِی او از عدالت،  اساسی راه یافت، و همراهِی این اصل با اصِل آزادی در اندیشۀ مشروطه
که « آزادی»رو، با  دهد و از این نیست و آن را در بستِر اندیشه و فقه اسالمی مورد توجه قرار می« برابری»

 کند. قد مخالفت می مالزِم آن است نیز تمام

و بر اسالم باید » :آورد چنین می ،شیخ آنچه را که باعث مخالفتش با اصل آزادی بوددر جایی دیگر 
خواهد  الم که اول مرتبه داستان آزادی و حریت بیان و بنان را پیش کشیدند که هر کس هرچه میگفت الّس 

آن چون باال  بگوید و هرچه خواهد بنویسد. نعوذ بالله تعالی از سوء خاتمۀ این کلمۀ ملعونه، که آتش فتنۀ
ها و  عالمی را فراگیرد، چنانکه اکنون بدایت امر است طبع روزنامجات و درج اکاذیب و اباطیل در آن ،گیرد

نگارش مفتریات و شنایع از طعن و ظنز به اسالم و سب و شتم علمای اعالم و تشیع و فواحش و منکرات 
. (001، ص3: ج3110 )ترکمان،« گانبرای مسلمانان و تصویر علمای راشدین به صورت سباع و درند

گیرد و از عوامل اصلی مخالفت او با  صراحت، مخالف حفظ شریعت قرار می به« آزادی»بنابراین، 
صراحت  مشروطیت، همین پرداختن به آزادی است، چنانکه در اصل بیستم متّمم قانون اساسی مشروطه، به

 به آن پرداخته شده است. 
رو است شد. از اینسِر ناسازگاری دارد که به تخفیف اسالم و رّد آن منجر میشیخ، با آن آزادی اساسا  

 مگر! ت؟اس یبا قانون اله یمناف کثیره، قلم و زبان از جهات یکه آزاد یدان یمگر نم» نویسدکه می
 یحواخود را در منابر و ل کفریه کلمات نشر حده و زنادقه،الآن، آن است که بتوانند فرق م ی فائدهدان نمی

یده ! کدام جریند؟بنما یچارهب یهقلوب صاف در شبهات ءها بزنند و القا و تهمت به آن مؤمنین سّب  بدهند و
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(. پس اگرچه در 18، ص3: ج3110)ترکمان، « !یان نبود؟مالم و اسالشد که مشتمل بر طعن به اس نوشته
که مخالِف استبداد و ظلم است و از داند، چرا کند و آن را مخالف شرع نیز نمیابتدا آزادی را تأیید می

وجود آمد، به مخالف سرسخت رو موافق امور شرعی، ولی با مسائلی که پس از انعقاد مشروطه به این
 اجتماعِی موجود در حکومت مشروطه بود که سیاقی غربی و لیبرال داشت. -های سیاسی آزادی

دانست  را مسائلی مربوط به غربیان می« آزادی» رو است که، شیخ اساسا  مشروطیت و لوازم آن نظیر از این
این شورای ملی و حریت، آزادی »بر این باور بود که و با چنین عناصر متجددی، هرگز سر سازگاری نداشت و 

مذهب  قامت فرنگستان دوخته که اکثر و اغلب طبیعی و مساوات و برابری قانون مشروطه حالیه لباسی است به
« قصد»رو، و با توجه به  (. از این310: ص3، ج3101)نوری،  «و کتاب آسمانی هستند و خارج از قانون الهی

طلبان عزمی جدی برای مقابله  خواهی مشروطه خواهی و برابری معتقد بود شعارهای آزادی الله، او شیخ فضل
 و غربی های اندیشه ارمغان را آن و برخاست مخالفت به آزادی با شیخ . با این دیدگاه،با حضور دین است

 شریعت قیدهای حرمت شکستن و ساختن ارزش بی و کجی دهن نوعی آن از که دانست می هایی آزادی مقدمۀ
 غیرمشروعه، مشروطۀ قبول» گفت می و خواند می گمراهی به مؤدی و شوم اساس از را آن و نمود، می تلقی

 و اصول به اولیاء اعتنایی بی و مردم افسارگسیختگی و دیگر مفاسد و خمر شرب آزادی و فحشاء رواج باعث
دقیقا  « مشروطۀ مشروعه»(. در اینکه منظور شیخ از 310ص: 3110 انصاری،« )بود خواهد ...و مبانی

اندیشید یا نظریۀ  نوعی به حکومت فقیه می گران وجود ندارد. اینکه آیا او به چیست، هنوز توافقی میان تحلیل
کرد و یا همان دستگاه مشروطه را بدون وجود اصولی مانند برابری و آزادی  ناه را دنبال میپ سلطان عادل اسالم

ها مد نظر شیخ بود، ولی آنچه مسّلم است، اصلی  ها و شاید ترکیبی از این پسندید! شاید هر کدام از این می
این اصل و نیز برابری را  در معنای مدرِن آن، جایگاهی در اندیشۀ شیخ نداشت و او اصوال  « آزادی»ماننِد 

 دانست. اساسا  و از بنیاد، خالِف شرِع انور می
صورت کلی و با استفاده از لفظ آزادی یا حریت، با آن  سو، به هایش با آزادی، از یک شیخ در مخالفت

کند، ولی از مصادیِق آن، اصل آزادی قلم و بیان را بیش از همه مورد مخالفت خود قرار  مخالفت می
کند؛ زیرا به اعتقاد او قرآن با این نوع آزادی  ها را رد می پوشی، آن صراحت و بدون هیچ پرده هد و بهد می

های کفر از آن برای نشر  الله با آزادی قلم و بیان آن است که فرقه مخالف است. علت مخالفت شیخ فضل
ای برادر »اد با قانون الهی است: کنند که در تض کنند و قوانین را تصویب و اجرا می نظرات خود استفاده می

دانی که  دانی که آزادی قلم و زبان از جهات کثیره منافی با قانون الهی است؟ مگر نمی عزیز، مگر نمی



91  0010،  73شماره ،  01سال ،  سیاست متعالیه 

اش آن است که بتوانند  دانی که فایده آزادی قلم و زبان از جهات کثیره منافی با قانون الهی است؟ مگر نمی
(. 111، ص3: ج3101)نوری، « کفریه خود را در منابر و لوایح بدهند؟ ِفَرق مالحده و زنادقه نشر کلمات

در تقابل با مسئلۀ اجرای « آزادی»الله،  فکری شیخ فضل« منظومۀ»توان گفت که در  صورت، می بدین 
 شود. نوعی، مانع آن نیز محسوب می احکام شرع قرار دارد و به

 اهلل مصباح یزدی . آزادی در آراء آیت5-2

ه مصباح یزدی، نیز مانند بیشتِر فقهای زمانه، در گفتمان اسالم سیاسی فقاهتی به حکومت الل آیت
رو به عناصر مختلف نظام سیاسی نیز توجه داشت. او در تعریِف آزادی به این مسئله  نگریست و از این می

که در تعریف آزادی، متفاوت از مفاهیم عینی است چرا « انتزاعی»توجه دارد که مفهوم آزادی به عنوان امری 
ها چندان  دموکراسی، لیبرالیسم، جامعۀ مدنی و تمدن، تفاهم دربارۀ آن»همانند تعریف مفاهیمی چون 

ها  اند و تعاریف متعدد و گوناگونی درباره آن بسیار کشدار، نامشخص و لغزنده»و این مفاهیم « آسان نیست
 (. 13، ص3الف: ج3103 ارائه شده است )مصباح یزدی،

 کرده و رویکرد فلسفه احکام و کالم، حوزه حقوقی و اخالقی، بحث ۀآزادی در سه حوز ۀدربار ایشان
یی را نیز برای ها پذیرد و محدودیت ها را متناسب با اصول، احکام و مبانی دینی مورد فهم خویش می آن
ها  آزادی این مسئله مطرح است که آیا انسان بارۀفلسفه و احکام در ۀدر حوزاو، از نظر  .گیرد ها در نظر می آن

تواند چیزی را با  توانند آزادانه ایمان بیاورند؟ به تعبیری دیگر آیا انسان می تکوینا  قدرت انتخاب دارند و می
آزادی  ۀکند؟ در حوز آزاد خویش انتخاب کند یا در واقع عوامل دیگری هست که رفتار او را تعیین می ۀاراد

یا اینکه انتخاب مسائل  ؟تواند انسان را ملزم به کاری کند بر سر این است که آیا نیرویی میاخالقی بحث 
بحث در  ،مورد آزادی حقوقی در ۀارزشی هم اختیاری است؟ و در نهایت در حوزهای  خوب و بد و نظام

 عقیب و کنترل نماید؟تا چه اندازه آزادیم رفتاری را اتخاذ کنیم که کسی حق نداشته باشد ما را ت است که این
 (.11: ص3108و  3100 آبادی، )روشن و شفیعی سیف

الله مصباح، در مورد آزادی حائز اهمیت است، و در تفاوت با اندیشۀ شیخ  ای که در اندیشۀ آیت نکته
پذیرد، ولی به یک نکتۀ مهم توجه دارد و آن  را می« آزادی»گیرد، آن است که ایشان نفِس  الله قرار می فضل

پذیرد. این  را می« مقید»نوعی، آزادی  کند و به نگرد و نوِع غربِی آن را رد می صورت کلی به آزادی می ینکه بها
رسمیت  به« آزادی»خاطر نوِع زمینۀ فکری ایشان است که در نظام جمهوری اسالمی،  مسئله، دقیقا  به

الله  ه از آن، جایگاه مهمی دارد و آیتشناخته شده و در شعارهای انقالب اسالمی و در قانون اساسِی برآمد
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پردازاِن این نظام، آزادی را نفی  عنوان یک فقیه برجستۀ حامی جمهوری اسالمی، و از نظریه مصباح، به
الله مصباح از نوع غربی و مدرِن  منظور آیتتوان گفت داند. می هایی را وارد می «قید»کند، ولی بر آن  نمی

 هاست. ترین قیود و محدودیت ارای کمآن است که در برخی موارد د
پذیرد، دلیل چنین نگرشی هم آن است که به  از دید ایشان اسالم آزادی در معنا و نوِع غربی آن را نمی

شود و مصالح معنوی و دینی بر مصلحت  دنیا خالصه نمی اعتقاد ایشان در اسالم، زندگی انسان تنها به
 کند: قید بر آزادِی فوق قانون وارد میمادی مقدم است. در این مبحث ایشان سه 

اللهی و  ةها و برای شخصیت، روح الهی، مقام خلیف برای مصالح معنوی انسان . این نوع آزادی3
 ؛کند انسانّیت ایجاد مزاحمت می

آزادی در حّدی مطلوب است که . 1؛ رساند ها ضرر می مصالح مادی و سالمتی و امنیت انسان به .0
 (. 10-10، ص3الف: ج3103 )مصباح یزدی، نیست غربیوق دیگران نشود و آزادی موجب تجاوز به حق

چرا که در (. 03ب: ص3103مصباح یزدی، ) داند اساس ارزش انسان را پرستش خداوند می ایشان،
توحید الهی و معرفت و عبودیت خداوند  ۀدهد، در سای شناسی وی، آنچه ماهیت انسان را تشکیل می انسان

آزادی را فقدان مانع در راه رشد استعدادها به منظور طی کردن مسیر کمال ایشان  ،د، بنابراینیاب معنا می
گیرد، آزادی  ی اسالمی صورت میها یی که از آزادی در این طیف از اندیشهها داند. در حقیقت بحث می

 دنیوی استهای  ها و تعلقات و وابستگی انسان از بند رذایل و شهوات و جدا کردن نفس از آلودگی
اسالم دین منادی آزادی است، اما آزادی و »دارد:  در همین راستا بیان می( و 011: ص3110زایی،  لک)

؛ نه رهایی از اطاعت خداوند. اگرچه انسان مختار و آزاد ها رهایی از پرستش و اطاعت غیر خدا و طاغوت
آزاد خود اطاعت خدا  ۀیعنی، باید با ارادپیروی خداوند است؛  آفریده شده، اما تشریعا  و قانونا  مکلف به

ۀ توان گفت، آزادی حقیقی و کامل در اندیش توجه به این نگاه می(. با 08ج: ص3103 مصباح یزدی،« )کند
شود. در حقیقت، آزادی یعنی رها شدن از قید و بند  خدا دانسته می ، آزادی انسان از بند غیرِ ایشان

 بنابراین،سوی سر منزل انسانیت که تعالی معنوی و الهی است.  پرواز به ها و امکان حرکت و طاغوت
آبادی و نوری،  است )باقری دولت رشد و تکامل انسان ایشان،ترین هدف آزادی انسان از دیدگاه  مهم

داند و آن را در چنین بستری مورد  الله مصباح، آزادی را چیزی دروِن دین می (. در اینجا، آیت11: ص3101
هایی  گردد که سعی دارد مؤلفه شک به بستِر تفکر او بازمی دهد. چنین تفسیری از آزادی، بی یتوجه قرار م

وجو کند و با آن تطبیق دهد و در صورت عدم تطبیق، ارجحیت با دین و  را در دل دین جست« آزادی»چون 
اِس تعریف و بهرۀ عنوان اس به« غیر خدا»و « از طاغوت»رو است که آزادی  احکام شرع خواهد بود. از این
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ای فردی و معنوی دارد. از  و محور درِک او از این مقولۀ مهم اجتماعی بشود که بیشتر سویه« آزادی»او از 
 کند. مثابۀ امری معنوی تلقی می الله مصباح، در ُبعِد ایجابی بیشتر آزادی را به توان گفت که آیت رو می این

 ه از دید ایشان،نظر به اینکه حکومت مورد نظر در جامع ،ی سیاسی و اجتماعیها هنگام بحث از آزادی
 قوانین به محدود نیز اجتماعی - آزادی سیاسی ،قانون آن نیز، قانون شریعت است، لذا و طبعا   استاسالمی 

ای باشد که در عین حال که  بارت دیگر، اگر مقصود از سیاست، اصول و قوانین عالیهع به. شود می الهی
اخالقی و درونی مشخص نماید،  ۀخود افراد را نیز از جنب ۀکند، وظیف جتماع را رهبری میمجموعه افراد ا

، کند، چرا که اساسا   ای متفاوت از این مفهوم در سیاست لیبرالیستی ارائه می آزادی سیاسی و اجتماعی قطعا  
ترین  به عالیها را چه در حالت فردی و چه اجتماعی برای نیل  سیاست، مدیریت حیات معقول انسان

 )باقری ی دینی بر عهده گرفته استها و مقررات و آموزه ها های مادی و معنوی مانند برنامه هدف
اندیشۀ خود در « تفاوت»کند  جا، سعی می الله مصباح، همه . آیت(11ص: 3101 نوری، و آبادی دولت

او در قصد خود برای داشتن  مورد آزادی را با آزادی غربی و لیبرالی مشخص کند؛ در این تفاوت است که
یک حکومت دینی، نوعی از آزادی را تعریف و تعبیر کند که بتواند همسازی با نظریۀ حکومت دینی ارائه 

 توجه داشت.« تفاوت»دقت به این  دهد و باید در فهم آزادی از دیدگاه ایشان به
شود. چنانکه  و سیاسی کشیده میعد اجتماعی سوی بُ  عد معنوی آغاز و بهآزادی در اندیشه ایشان، از بُ 

معنای شرعی برگشت  به آزادی دینی و مشروع به [سیاسی و اجتماعی]آزادی قانونی »کند:  تصریح می ایشان
 «تر و نه بیشتر نه کم ؛ارچوب قوانین الهی و اسالمی باشدهکند، در نتیجه آزادی همیشه باید در چ می

معنا که آزادی سیاسی و اجتماعی، ذیل و در عین حال (. به این 001، ص3الف: ج3103یزدی،  مصباح)
در چهارچوب تعریف آزادی ایشان قرار گیرد و امری مستقل نباشد و تعریفی واضح نداشته باشد. ایشان با 

ِبعوَن َأحسَنه :فرماید زمر که می ۀسور 30 ۀآی اشاره به ذیَن یسَتمعوَن اْلَقوَل َفیَتّ  :کند را چنین تفسیر می  ، آناَلّ
یی بر اصل دین یا احکام و معارف قطعی آن را ها توانیم سخنان موافق و مخالف و اشکال ما زمانی می»

عبارت  بشنویم یا بخوانیم، که قدرت تشخیص بهترین کالم را داشته باشیم تا بعد از آن پیروی نماییم، به
گاهی از  ،دیگر و  ها شیوه و محتوای استداللدر اثر داشتن اطالعات کافی از جوانب مختلف دین، و آ

 ها را از میان اقوال و دیدگاه« احسن»توان تشخیص  ،کار گرفته شود یی که ممکن است بهها آشنایی با مغالطه
طرح مسائل خالف دین را نزد افرادی که توان کافی برای نقد و تحلیل  ۀداشته باشیم و باید زمانی اجاز
(. البته در 010، ص3الف: ج3103 یزدی، مصباح« )حاضر باشدها نیز  ندارند، داد که پاسخ و نقد آن

گیرد یا بیشتر  دارد که شنیدن قول احسن، آیا در عرصۀ اجتماعی و سیاسی صورت می نهایت ایشان بیان نمی
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 یک جدال میان اهل نظر است. 
ه آزادِی گوییم ک اگر ما می»: که دارد خصوص معیار تحدید آزادی بیان می مصباح یزدی درالله  آیت
یعنی به این دلیل که باید مصالح معنوی را رعایت کنیم، ...  شده در دین مثل آزادی غربی نیست پذیرفته

های دیگر را که مربوط به روح و  بندوبار باشیم و باید یک سلسله از ارزش یب ها یتوانیم مثل غرب ینم
(. 000، ص3الف: ج3103 یزدی،)مصباح  رعایت کنیم ،شود انسانیت واقعی و حیات ابدی انسان می

هایی برای تعبیر دینی از آزادی. از دیدگاه  گذاری زمینه سعی ایشان، دوری از آزادی لیبرالی است و بنیان
توان  های دینی، نمی ایشان، آزادی تنها در چهارچوب و خواست دینی مورد توجه است و فارغ از چهارچوب

دینی به آزادی، نه تنها در اندیشۀ ایشان جایی ندارد، بلکه طرد  اه برونرو، نگ آزادی را مد نظر قرار داد. از این
 پردازد. ها می های غربی )و عمدتا  لیبرال(، به طرد آن ی نسبت داده شده به آزادی «بندوبار بی»شده و با 

 اهلل مصباح یزدیاهلل نوری و آیت. مقایسة آزادی در اندیشة شیخ فضل6

ها و ترین مسئله، یافتن شباهتالله مصباح، اصلیالله و آیتاندیشۀ شیخ فضلدر مقایسۀ آزادی در 
الله از آزادی، بیش از همه سنّتی است و آن را های آن دو در مسئلۀ آزادی است. درک شیخ فضلتفاوت

زادی الله مصباح، چنین دیدگاهی ندارد، چون در زمانۀ او، مسئلۀ آ کند. آیت از استبداد تصور می« رهایی»
الله، حاضر به همکاری با  در نظام سیاسی موجود، یعنی جمهوری اسالمی، پذیرفته شده بود. شیخ فضل

پذیرفت و آن را با تلقی خود از شرع و سیاست در  حکومت مشروطه نشد، چون لوازم آن ماننِد آزادی را نمی
است و نه  ینبه اسالم و معصوم و تهمت ینتوه یکند، آزاد یرد م یخرا که ش ای یآن آزاد دید. تعارض می

کامل  ینف ،پسی، آزاد یعنیاز استبداد  ییرها. کند یدر آن قالب مشروطه را رد م یآزاد .یکامل آزاد ینف
 ،لذا ،انجامد یاست که به مخالفت آشکار با اسالم م ای یزادآن آمخالف  یخکه ش رسد یبه نظر م .یستن

. آورد یو استبداد درم ارمخالف بوده که سر از اجب یزادآاو کامل با هرگونه  این نیست کهمخالفت او 
اش همکاری کامل داشته و لوازم آن را نیز با قرائت  الله مصباح، برعکس شیخ، با نظام سیاسِی زمانه آیت

ردی و ای ف کند و در وهلۀ نخست آن را به عنوان مقوله خود قبول داشت. مصباح یزدی، آزادی را نفی نمی
 پذیرد. را در ُبعد معنوی اش کامال  می« منفی»داند و به تعبیری در اینجا آزادی  می« غیر خدا»از « رهایی»

 آن و دارد وجود یآزاد ۀنیزم در مهم اشتراک کی الله، فضل خیش و یزدی مصبح الله تیآ انیم البته
 راهشان که است نیا از پس و اند پرداخته یآزاد مدرن یمعنا و یغرب و برالیل یآزاد «ینف» به دو هر نکه،یا

 و ردیپذ یم خود «قصد» چهارچوب در را آن یدوم و کند یم ینف را آن کال   یاول شده، جدا گریکدی از



111  0010،  73شماره ،  01سال ،  سیاست متعالیه 

 .ردیگ یم نظر در یآزاد از «دیمق» فیتعر با را یاسالم یجمهور حکومت

 اهلل مصباح یزدی آیتاهلل نوری و  مقایسة آزادی در اندیشة شیخ فضل -0جدول شماره

 الله مصباح یزدی آیت الله نوری شیخ فضل 

 عنوان رهایی از طاغوت و غیرخدا اعتقاد به آزادی به تصوری سّنتی و به معنای رهایی از استبداد تصور اساسی از آزادی

 نفی آزادی غربی نفی آزادی غربی نقطۀ تشابه 

 نقطۀ تفاوت
در عدم پذیرش آزادی اجتماعی و سیاسی 

 چهارچوب نظام مشروطه
پذیرش مقید آزادی اجتماعی و سیاسی در چهارچوب 

 نظام اسالمی

اش، که سویۀ قوِی لیبرال دارد، خواهانههیچ عنوان آزادی را در معنای مشروطهالله، بهشیخ فضل
شیخ  پذیرد. گرچه، برخی از فقهای زمان، آزادی را در منظومۀ فکرِی خود وارد کرده بودند، اما نمی

توان ردی از  دانست و در هیچ یک از سخنان و گفتار او نمیسرسختانه نتایج آن را نامناسب برای شرع می
الله مصباح یزدی، موافق قید و بند بر آزادی است. او نیز همچون شیخ،  بر آن را نیز دید. اما آیت« قید»

ی او به آزادی نیز دقیقا  شرعی و بر مبنای رو، قید اصلگرا و معتقد به حاکمیت قانون شرع است، از این شرع
 قانون شرع است.

 گیری نتیجه. 3

برانگیزترین مفاهیم سیاسی در دو سدۀ اخیر در ایران است. با ورود ایران به دورۀ تاریخی آزادی از بحث
ترین مفاهیمی که خواهی شد، یکی از مهمگیری جنبش مشروطهجدید خود، و تحوالتی که منجر به شکل

الله نوری، که در ابتدا با خواهی مورد مناقشۀ زیادی قرار گرفت، آزادی بود. شیخ فضلر جنبش مشروطهد
گذاری جنبش همراهی داشت، پس از آنکه این جنبش به پیروزی رسید و سخن از آزادی و مساوات و قانون

کردِن راِه خود از دید و ضمن جدا ها را مخالف تلقی خود از شریعت و سیاست میبه میان آمد، آن
خواهاِن نخستین، گام در راِه مخالف با آن برداشت و اگرچه در معنای سّنتی، آزادی را مخالفت و  مشروطه

 دید، هرگز مفهوم مدرن و لیبرالی آن را، حتی با قیود شرعی، نپذیرفت.رهایی با استبداد می
الله اسالمی بود، اگرچه ماننِد شیخ فضلالله مصباح یزدی، که فقیهی طراز اول در عصر جمهوری آیت

دلیل توجهی که به نظام مستقر داشت و این نظام، آزادی به حاکمیت قانون شرع، اعتقاد کامل داشت، اما به
ترین قیدها را بر آزادی همانا قانوِن پذیرفت و در این میان، اصلیمی« مقید»صورت را پذیرفته بود، آن را به
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پذیرفت. در الله حتی این قیدها را نیز بر آزادی اجتماعی و سیاسی نمیشیخ فضلدانست که شریعت می
را در اندیشۀ « تفاوت»عین حال باید توجه داشت که آنچه در پژوهش حاضر بسیار حائز اهمیت است، و 

ن ها در استنباطی است که نسبت به مفاهیم بنیادینی چو دهد، نقِش زمانۀ آن این دو فقیه بزرگ نشان می
ای در شناخت تفکر این دو فقیه داشته باشد  کننده تواند نقش تعیین دارند. توجه به این مسئله، می« آزادی»

که در نهایت یکی به نفی آزادی لیبرال و غربی و دیگری به پذیرش نسبی آن در چهارچوب جمهوری 
 رسد. اسالمی می
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