
:قال علیه السالم

المؤمن یحتاج الی توفیق من اهلل و واعظ من نفسه و قبول ممن 
ینصحه



آزادي و برابري



یكی از موضوعات مطرح شده در اندیشه اجتماعی لیبرالیسم مساله  
در میان لیبرال ها همواره دو طیف وجود . نسبت آزادي و برابري است

داشته اند 

لیبرالیسم

جناح ا ُگالیتارين جناح لیبراتارين 

نسبت آزادی و برابری

مقدم بودن 
آزادي بر برابري

مقدم بودن 
برابري بر آزادي



بدين معنا كه چنان چه با ايجاد آزادي هاي
مختلفف ب ببابففبي آدماففان از ماففان   د   

اله فاصله طبقاتي اففااي  يابفدا ايفن م ف    
گب بد ن اشكال است   د  مقابل ببخي دي
ه د  بباببي  ا مقدم دان ته اند   گفته اند كف 

صو تي كه حفظ م فا ا  بفان مفبدم بفه    
قامت از بفان  ففتن آزادي هفاي ففبدي       

ا كه اجتماعي شود بايد به آن ملتام شد چب
ادي بهاي ببابفبي ب فاا  سفنگان تفب از آز    

ي از ك فان جان  الاد  ماان لاببال ها . است
 كنفد  مفي كه بب بباببي با  از آزادي تكاه 

پ د  محافل لاببالي ا   ا به لابفبال چف  لذا 
ب ما ك ا ف  بف  مي شناسند چبا كه مكتف   

.م ا ا    بباببي ان ان ها تاكاد دا د



عدالت درقرآن 



اسالم

برابری نابرابری آزادی

عدالت



اقف   آشنايي اندك با قبآن كبي  آدمي  ا به ايفن نكتفه    
بي مي كند كه آن چه مو د عنايت دين مي باشدا نفه ببابف  

اساسففا ا اسففزم عايففا بففه مفهففومي . اسففت   نففه آزادي
مقدس تبا كه از دل آن ا زش هاي ديگب مي جوشد توجه

آن  اژه   مفهوم مقدسا چااي جا عدالت   . داده است
گفاه    البته) آ ي عدالت نه م ا ا  است . ق ط نا ت

  نفه آزاديا كفه   ( مصداق  با م ا ا  يكي مفي شفود   
مجوز آن استا چبا كه عدالتا اعطاي حق به صفاحبان  
آن اسففت   بففي شففا يكففي از حقففوز آدماففان آزادي  

.مي باشد



ه آيا  مختل  د  باان  عايت عفدالت   ق فطا قفبآن  ا بف    
كتابي عدالت محو  تبديل كبده است 

ِ ِ و  »   َ ال َ یـَا أ َیـُّهـَا الـَّذین َ آمـَنـُوا ْ كـُونـُوا ْ قـَو َّامین َ هلل ِ شـُهــَد َا  بـِالـْقـِســْ
یـَجـْر مـَنـَّكـُم ْ شـَنـَآن ُ قـَو ْم ٍ عـَلـَی َ أ َال َّ تـَعـْد ِلــُوا ْ اعــْد ِلــُوا ْ هــُو َ أ َقــْر َ  ُ      

« . لـِلتـَّقـْو َي َ و َ ا َتـَّقـُو َا ْ اهلل َ إ ِن َّ  اهلل َ خـَبـِیر ٌ بـِمـَا تـَعـْمـَلـُون َ

همواره براي خـدا قیـام كنیـد  و از روي    ! اي كسانی كه ایمان آورده اید) 

ت دشمنی با جمعیتی   شما را بـه گنـاه و تـرد عـدال    ! عدالت  گواهی دهید

« یت معصـ » و از ! عدالت كنید  كه به پرهیزگاري نزدیك تر است! نكشاند
. (  خدا به پرهیزید  كه از آن چه انجام می دهید  با خبر است



«       ِ ِ یـَا أ َیـُّهـَا الــَّذین َ آمـَنــُوا ْ كـُونــُوا ْ قــَو َّامـین َ بـِالـْقـِســْ
 ِن  شـُهـَد َا  هلل ِ و َلـَو ْ أ َنفـُسـِكـُم ْ أَو ا َلـْو َالد َیــْن ِ و َ ا َ َقــْر َبــِین َ إ   

ـَّبـِعــُوا  یـَكـُن ْ غـَنیـًّا أ َو ْ فـَقـَیر ًا فـَاهلل ُ أ َو ْلـَی ِ بـِهـِمـَا فــَال َ تـَت 
ـَ لـْو ُوا ْ أ َو ْ تـُعــْر ِضــُوا ْ فــَن ِن َّ اهلل     َ الـْهـَو َي َ أ َن تـَعـْدلـُوا ْ و َ إ ِن  ت

« . كـَان َ بـِمـَا تـَعـْمـَلـُون َ خـَبـِیر ًا

بـراي خـدا شـهادت   ! كامال قیام به عدالت كنیـد ! اي كسانی كه ایمان آورده اید) 

وده به زیان خود شما  یا پدر و مادر و نزدیكان شما ب« این گواهی » دهید  اگر چه 

آنـان  اگر آن ها غنی یا فقیر باشند  خداوند سزاوارتر است كه از« چرا كه » ! باشد

! د شدحمایت كند بنابراین  از هوي و هوس پیروي نكنید  كه از حق  منحرف خواهی

  اعـرا  نماییـد  خداونـد بـه آن چـه      و اگر حق را تحریف كنید  و یا از اظهار آن
. (انجام می دهید  آگاه است



آن به اصوال ا  جه تمايا اسزم از شبايع قبل از خود  ا د  توجهمبحوم شبيعتي 

اديان چبا كه موضوعا  ديگب يعني نبو    توحاد   معاد توسط. عدالت مي داند

  د  انديشه ا ا امامت نافا از آن جهفت كفه تج ف    . ديگب ناا مطبح گبديده است

ل به همان دلاف . عدالت   مجبي آن مي باشد از اصول مذه  قلمداد گبديده است

الف   د  كتاب امام علي صفو  العد جبج جبدازاست كه نوي نده مشهو  م احي 
:االن اناه د  جمله اي كوتاه علت شهاد  آن حضب   ا چنان باز گو مي كند

« قـُتـِل َ علی ٌ فی محرا  عبادته لشدة عدله » 
در محرا  عبادتش به شهادت رسید به آن جهـت كـه بـه شـدت      (ع ) علی ) 

. (عدالت می ورزید



ي داند دين اسزما پايان جهان  ا مقا ن با تشكال د لتي جهاني   الهي م

كه عدالت  ا د  تمام جهان گ تبانده   آدمافان  ا از بنفدگي   اسفا     
:دد  توصا  آن د لت كبيمه مي فبماي(ع ) حضب  علي . نجا  مي دهد

اال و ان من ادركها منا سیري منها بسراج منیـر و یحـذو فیهـا علـی    » 
« . مثال الصالحین لیمل فیها ربقا ً و یعتق فیها رقا ً

كه فتنـه هـاي آینـده را    « (عج ) حضرت مهدي » بدانید آن كس از ما ) 

دریابد با چراغی روشنگر در آن گام می نهد و بر همـان سـیره و رو   

و امامان رفتار می كند   گره ها را مـی گشـاید و ملـت هـاي    (ص ) پیامبر 
(. اسیر را آزاد می سازد



آزادي عقیده در اسالم



آزادی

روانی
آزادي چون آزادگی

ارادی
آزادي چون اختیار

ذهنی
آزادي در عقیده

درونی



د بنفد  بايد توجه داشت كه ببخيا دستگاه ذهن بشب  ا د  چنگال جبفبا اسفاب    

ا  ي مي دانندا عمدتا ا آن ها كه تحت تاثاب مكت  ما ك ا   بوده انفد بفه چنفان بف    

فتا    مال    : ژ ژپولا تبا ايدئولوگ معب ف ما ك ا   مي گويد. اعتقاد داشته اند

دين افكا ا نمايشي است از طبقا    طبقا  محصول اقتصفاد جامعفه ه فتند   بف    

 هفا   افكفا    شكل اقتصاد  ا به عنوان تعاان كننده تبين عنصب د  شكل گافبي با  
.آدماان معبفي كبده است

كاا ببخي ديگب ناا د  توان دستگاه ذهن ن بت به د ك  اقعافا  خفا جي تشف   
ويب ذهنفي    شي ذهني فاصله افكنده اند   تص( شي ء في نف ه ) كبده اند   بان ابژه 

ن معتقفد  اين نظبي است كه كانت به آ. اشاا  ا لا ما ا عكس  اقعي آن ها نپنداشته اند
كفه  بوده   عده اي ناا اصوال ا دستگاه ذهن  ا دچا  خطا سا فتماتاا دان فته انفد   

ان از ايفن  پاوسته به اشتباها تصا يبي غاب  اقعي  ا د يافت مي كنفد   خفودا ان ف   
. م اله بي خبب است



كالپارادوكسیتفكبا ا بي تبديد اين گونه 

بفه  . بوده   خود  ا ناا شفامل انفد  ( خودببانداز)

 اسففتي اگففب تمففامي اعتقففادا  بشففب محصففول  

دستگاهي آلوده به خطاهفاي نامح فوس اسفت    

يكففي از آن اعتقففادا ا اعتقففاد بففه خطففاي     
!  سا تماتاا ذهن است



ریشه لغوي عقیده 



ه خو دن عقاده د  لغت به معناي ب ته شدنا منعقد گبديدن   گب
آمده استا عقاده امبي است كه با ذهفن     ح     ان ان فان   

ردن عقیده با عقـد و گـره خـو   » . پاوند خو ده   انعقاد مي پذيبد
. ِ اسـت ارتباط دارد و خود عقد با تصدیق علمی و یقینی مرتب

ول در اعتقاد دو عقد و گره الزم است یكی میان موضوع و محم
كه به همین جهـت قضـیه را عقـد مـی نمامنـد و دیگـري میـان        
محمــول قضــیه و نفــس انســان كــه ایــن عقــد دوم را اعتقــاد  

«  .می نامند
عتقفد  به عنوان مثال اگب شما بگوياد زمان جاذبه دا د د   اقفع م 

تني شده ايد كه جاذبه دا  بودن به زمان گبه خو ده   از آن گ  
.نا ت



آزادي   اعتقاد
دي غاب توجه به اين كه اعتقاد به امو  مختل  جهانا طي فبآينبا 

ه اختاا ي حاصل مي شودا آزادي د  آن  اه ندا د چبا كه ان ان ب
. بدطو  غاب ا ادي به امو ي اعتقاد پادا مي كند   آن ها  ا مي پذي

عل  « د س فاايا سخت است»  قتي كه به شما گفته مي شود 
ان   اعتقادي كه شما به ايفن گفاا ه پافدا مفي كنافد د  اختاا تف      

يبيفد يفا   نمي باشدا اين طو  نا ت كه ا اده كناد اين م اله  ا بپذ
د  ايفن  بنابباين معناي آزادي عقاده اين است كه ان ان. نپذيبيد

ه طفو   كه ماان تفكبا  مختل  د  مقابل كدام متواضع شده   بف 
يكفي از  غاب اختاا ي پذيباي  باشد آزاد است   ك ي نمي تواند
. آ ا   انديشه ها  ا به طو  مشخص به ك ي تحمال كند



جمله الكراه فی الدین  دیـن اجبـاري را نفـی   » 
سله می كند و چون دین كه عبارتست از یك سل

ـ   ه معارف علمی كه یك رشته علمی دیگـر را ب
ل روي هم رفته از اعتقـادات تشـكی  . دنبال دارد

ه می شود و اعتقاد و ایمان از امور قلبی است كـ 
ر اكراه و اجبار به آن راه ندارد زیرا اكراه تنها د

اعمال ظاهري و افعال و حركات بدنی و مـادي  
با  تاثیر می كند  اما اعتقادات قلبی علـل و اسـ  

گـر  بنابراین ا. آن ها از سنخ اعتقاد و ادراد است
در جمله الاكراه فی الدین یك قضیه اخبـاري و 

م تكـوین باشـد  از آن یـك حكـ    مقام بیان حال 
دینی به دست می آید كـه اكراهـی بـر دیـن و     

ـ   وده و اعتقاد نیست و اگر یك قضیه انشـایی ب
اشد به عنوان تشریع و قانون گذاري ذكر شده ب

واه گـ ( قدتبین الرشد من الغی ) چنان كه جمله 
این صورت معنـایش ایـن اسـت كـه     است  در

ــاد   ــه اعتق دیگــران را از روي كراهــت وادار ب
« . وایمان نكنید



عقیده ریشه 



دلال

علت

عقاده



علت گفبددا  عقايد آدماان مي تواند م تند به دلال باشد   يا مبتني بب

منظو  از دلال همان بباهان   استدالل هاي عقلفي اي اسفت كفه آ ا      

نظبيا   ا ثابت مي كند   مقصود از علت هفاا زمانفه هفايي اسفت كفه     

ن فان  موج  پذيبش عقايد مي شود مانند تقلاد از افبادي كه د  نظب ا

ه عال  غا  محتبمند   يا قبول نظب اكثبيت   يا قبول نظب ك اني كه ب

. . .   پنهان جهان مبتبط ه تند   
بفتفه  بديهي است كه اعتقادي مو د احتبام است كه از   ي دلافل پذي 
دشده باشد نه علتا چبا كه علت ها غالبا ا منشا علمي   عقلي ندا ن



قرآن و آزادي عقیده 



استكه مب ج گفتگو   تبادل فكب آياتي . 1
كه پذيبش دين حفق  ا امفبي اختافا ي   آياتي . 2

دان ته
دين كه اجبا  كبدن ديگبان  ا بب پذيبشآياتي . 3

نمي داند  ا 



ففه البته بايففد دان ت ك: تسامح با عقاید مخالفین به معناي پذیر  پلورالیسم نیست 
ي م اله مدا ا   ت امح ا لااي دين با اهل كتاب به معناي پذيبش م اله تكثاب گبايي دين

. نمي باشد( پلو الا   ) 

ایــن اندیشــه كــه میــان برخــی از مــدعیان      » 
وینـد  روشن فكري اخیرا ً رایج گردیده است كه می گ

همه ادیان آسمانی از لحاظ اعتبـار در همـه وقـت    
ح اسـت  البته صحی. یكسانند اندیشه نادرستی است

ارد كه میان پیامبران خدا اختالف و نزاعی وجود ند
ی ولی این سخن به این معنا نیست كه در هر زمـان 
ـ  اي هر دینی را كه می خواهم بپذیرد و بر عكس معن
ن را این سخن این است كه انسان باید همه پیـامبرا 

ق مبشـر  قبول داشته باشد و بداند كه پیامبران سـاب 
ده اند و پیامبران ال حق خصوصا ً خاتم و افضلشان بو
پس .  اندپیامبران ال حق مصداق پیامبران سابق بوده

الزمه ایمان به همه پیامبران این اسـت كـه در هـر    
ه دوره زمانی تسلیم شریعت همان پیامبري باشیم ك

اوست 



: تحقیقی بودن اصول دین در اسالم 

ديگب از داليل آزادي عقاده د  اسفزم ايفن اسفت كفه    يكي 

. دياصول دين از جهت اسزم بايفد تحقاقفي باشفد نفه تقلاف     

ول طباعي است كه پفذيبش ايفن گ فتبه از تحقافق كفه اصف      

 د اعتقادي  ا هدف قبا  داده است دا اي تبعاتي است كه مفو 

ي اذعان فقها   اسزم شناسان مي باشد   آن اين كفه اگفب ك ف   

   اقعا ا از   ي تحقاق بب ناد ستي عقايفد دينفي خفود  اقف    

قي د  گبديد مجاز است دين   ا تغااب دهد   اين نگبش متب
. ك  تب مكتبي ديده مي شود



: مسیحیت و آزادي عقیده 

ا ن بت بفه  به تا يخ قب ن  سطي از مااان بي حوصلگي   ك  تحملي ا باب كلا مباجعه 
.آ ايي كه به يا معني مذهبي   ديني نبوده اند پبده ببمي دا د

ه از كلیسا از نظر دیگر نیز نقش مهمی در سوق دادن به ضد خدایی دارد ك» 
ظریـات  نارسایی مفاهیم الهی كلیسایی موثر بوده است و آن تحمیل عقایـد و ن 

ـ    ده خاص مذهبی و علمی كلیسا به صورت اجبار و سلب هـر گونـه آزادي عقی
. در این مورد دو قسمت است

مسیحی را در كلیسا پاره اي معتقدات علمی بشري مورد تایید فالسفه پیشین علماي كالم
ردیف اصول مذهبی قرار داده و مخالفت آن ها را موجب ارتداد دانست و دیگـر ایـن كـه   

سـت  او  حاضر نبودند به ظهور ارتداد اكتفا كند و هر كس كه ثابت و محقق شده مرتـد ا 
قایـد و  را از جامعه مسیحیت طرد كند بلكه با نوعی رژیم پلیسی خشـن در جسـتجوي ع  

. د به وجـود آورد كلیسا محاكمی به نام انگیزسیون یا تفتیش عقای. مافی الضمیر افراد بود
تـن سـوخته و   31912بـال  بـر   1808تـا  1480شمار قربانیـان ایـن محـاكم از سـال     

«. تن محكوم به مجازات هاي سنگین تخمین زده شده اند291450



استاد شهاد مبتضي مطهبي
مفذهبي پاشوايان  قت   هب زمان كه هب 

ببفب  پوست پلنگ پوشادند   دندانمبدما 
ف ق نشان مي دهند   متوسل به تفكاب   ت

ب دين   مي شوند با گ تبين ضببه بب پاك
مففذه   ا  ا د كففبده   ايففن بففه سففود  

.  مادي گبي تمام مي شود


