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 دهكيچ
رویه این اندیشه در جهان، نقد مبانی ایـن مکتـب    با توجه به نگاه متفاوت لیبرالیسم به انسان و آزادي با اسالم و توسعه بی

بیـت اندیشـه    آزادي لیبرالیستی، به عنوان شاههاي مختلف، امري ضروري است. نقد این مبانی در  از منظر اسالم در زمینه
انتقـادي بـراي   -رو، ایـن پـژوهش بـا روش اسـنادي و بـا رویکـرد تحلیلـی        یابـد. ازایـن   لیبرالیسم اهمیت دو چندان مـی 

هاي این اندیشه از منظر اسالم، به نقد مبـانی آزادي در لیبرالیسـم پرداختـه اسـت. هرچنـد در نقـد        سازي چالش برجسته
هایی انجام شده که این تحقیق هم از آن بهره برده، اما ویژگی این پژوهش آن اسـت کـه    م به طور عام، پژوهشلیبرالیس

مبانی آزادي در لیبرالیسم را به طور خاص، مورد بررسی و نقد قرار داده است. ایـن پـژوهش بـا رویکـرد بررسـی تحلیلـی       
 نگارش یافته است.
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 مقدمه
بینی الهی است، بـه   بینی مادي است، نگاه متفاوت با اسالم، که مبتنی بر جهان مکتب لیبرالیسم، که مبتنی بر جهان

هاي هستی دارد. طبعاً این نگاه مادي لیبرالیسم بر مبـانی و بنیادهـاي فکـري خاصـی اسـتوار       جهان، انسان و پدیده
جهانی ارزیابی و بازتعریف  س چنین مبانی است که در این مکتب همه چیز صرفاً با نگاه مادي و اینباشد. بر اسا می
اي  از مقوالت بنیادي و پایه» آزادي«شود. یکی از مسائل مهم و چالشی، مسئله آزادي انسان است. در لیبرالیسم  می
لیبرالیستی است، آزادي به عنوان یکی از حقوق باشد. در اعالمیه جهانی حقوق بشر، که مبتنی بر اصول و مبانی  می

روي خواسـت و اراده    اساسی بشر به رسمیت شناخته شده است. در لیبرالیسم از آزادي منفی(فقدان و نبـود مـانع فـرا   
 فرد)، سخن به میان آمده و اندیشمندان لیبرال درصدد تحقق آزادي به این معنا هستند. 

رویه اندیشه لیبرالیستی  و براي جلوگیري از توسعه بی انتقادي-تحلیلی رویکرد با و اسنادي روش با این پژوهش
در لیبرالیسم از منظر اسالم بـا چـه نقـدها و     در مورد انسان در جامعه اسالمی، با طرح این پرسش، که مبانی آزادي

 وجـودگرایی افراطـی،   بسـندگی،  عقـل  محوري، انسان چون هم هایی مؤلفه هایی روبرو ست، انجام شده است. چالش
انکـاري و   وحـی  خداونـد،  تشریعی ربوبیت نفی ي طبیعی، ورا هاي هستی جداانگاري دین از سیاست، نفی گرایی، پوچ

  ترین موارد نقد در این پژوهش است. مهم انکاري، فرجام

 مفهوم شناسي بحث
 آزادي

بر عمل و ترك عمل، قدرت انتخاب، رهایی بـه کـار    در زبان فارسی، در معانی متعددي از جمله اختیار، قدرت» آزادي«واژة 
 ).9، ص 1381بیات، ( به کار رفته است libertyو  freedomرفته است. در زبان انگلیسی نیز معادل واژه آزادي، دو واژه 

شده است. فارغ از بیـان ایـن اصـطالحات، آزادي    » آزادي«هاي مختلفی از واژة  در مفهوم اصطالحی، برداشت
. مانع؛ آزادي از 2. فاعل؛ آزادي چه کسی؟ 1دهند:  مؤلفه است که این سه مؤلفه، مفهوم آن را تشکیل می داراي سه

 . هدف؛ آزادي براي چه چیزي؟. 3چه چیزي و یا چه کسی؟ 
آزادي فرد یا افرادي از قید فرد یا افراد دیگر براي انجـام  «شود:  ها، آزادي چنین تعریف می با توجه به این مؤلفه

 ).10همان، ص(»دن کار و رفتاري خاصدا

 مباني آزادي در ليبراليسم
هـاي مختلـف بـه ظهـور      ) در زمینـه 1633-1704(جـان الك طورکلی، لیبرالیسم به مدد اندیشه افرادي همچون  به

)، مبانی حقوقی و اقتصادي لیبرالیسـم را  1723-1790(آدام اسمیت) و 1689-1755(منتسکیوپیوست. پس از الك، 
، زمینـۀ تحـول و ورود بـه    برتراند راسـل ، جان استوارت میل، ژان ژاك روسوهایی همچون  مطرح کردند. لیبرالیست
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آیزیـا  ، هانا آرنـت دوره نوگرایی مربوط به قرن نوزدهم و پس آن را فراهم کردند. در قرن بیستم، متفکرانی همچون 
 ).17و16، ص2، ج1379هاي آن تالش کردند(بشیریه،  ، در سیر تحول لیبرالیسم و رفع کاستیجان راولزو  برلین

تـرین   متولد شد. در ابتدا تأکید بر آزادي فـردي بـا کـم   » آزادي«در قرون هفدهم و هیجدهم، لیبرالیسم با شعار 
تـرین   تـرین و قـدیمی   سـم یکـی از شـایع   ). لیبرالی172، ص1382ها) بود(زرقـانی،  حد(آزادي انتخاب در تمام عرصه

اي است مبنی بر اعتقاد به اصـل   سیاسی عصر حاضر است. در قاموس سیاسی، لیبرالیسم فلسفه -هاي فلسفی آموزه
). اندیشمندان ایـن مکتـب تأکیـد    17، ص1380آزادي، که در رنسانس و همچنین اصالح دینی نهفته است(قادري، 

هـاي سیاسـی متمـایز     یسم با اهمیتی که براي آزادي قائل است، خود را از سـایر آمـوزه  اي بر آزادي دارند. لیبرال ویژه
). این اهتمام، بسیار زیاد، بـه آزادي را در اظهـارات اندیشـمندان لیبـرال بـه خـوبی       82، ص1377کند(آربالستر،  می
 شود:  توان یافت. در اینجا به برخی از این اظهارات اشاره می می

داند و عقیده دارد کـه آدمیـان در وضـع     آزادي را حق مضاعف افراد می» حقوق طبیعی«د به ، با اعتقاجان الك
، 1370شود. نخست حق آزادي نسبت به خودش(کاپلستون، طبیعی آزاد و برابرند، هر انسانی با حق مضاعف زاده می

دي طبیعت بشر به این است ). وي در آزادي به رهایی انسان از سلطه مذهبی توجه کرده، معتقد است: آزا148، ص5ج
که از هرگونه قدرت مافوق زمینی رها شده، تابع اراده یا اقتدار قانون بشر دیگري نباشد، تنها از قانون طبیعت پیروي 

، انسان تا آن حد که قدرت فکر کردن یا فکر نکـردن، حرکـت   الكمحورانه  ). از فرد208، ص2، ج1358کند(جونز، 
 ). 71، ص1377س ترجیح یا هدایت ذهن خود را دارا است، آزاد است(محمودي، کردن یا حرکت نکردن بر اسا

محورانه است کـه بـا نگـاه     باید توجه داشت که این نوع نگاه به آزادي انسان، ناشی از رویکرد اومانیستی و فرد
ه گذشـتگان بـه   است که نسبت ب منتسکیوها،  محوري کامالً ناسازگار است. از دیگر لیبرالیست خدامحوري و تکلیف

آزادي عبارت است ازاینکه انسان «نویسد:  تري، به بحث آزادي پرداخته است. ایشان در تعریف آزادي می طور عمیق
دهد بکند و آنچه قانون منع کرده و صالح او نیسـت، مجبـور    حق داشته باشد هر کاري را که قانون اجازه داده و می

. از منظر ایشان، حاکمیت قانون در جامعه و حرکت انسان بـر اسـاس   )296، ص1362منتسکیو،»(به انجام آن نگردد
فرماست، آزادي معناي دیگري دارد(همـان،   اي که قانون حکم آن، به مفهوم آزادي اجتماعی انسان است و در جامعه

از آزادي  انـد  خواسـته «دهد کـه   استفاده از آزادي هشدار می ، با ربط آزادي به امنیت، در مورد سوءمنتسکیو). 294ص
انـد و بـه بنـدگی     حد اعالي استفاده را بنمایند، اما نتیجه این شده است که دست سخاوتمندانه آزادي را ... پـس زده 

 ).382(همان، ص» اند عدول نموده
دو   هـا  باشد. در مجموع، میان لیبرالیسـت  ترین بحث پیرامون آزادي معنا، مفهوم و انواع آن می در لیبرالیسم، مهم

راي آزادي مطرح است که سرچشمه تنوع آن نیز گردیده است. این دو معنا، عبارتنـد از: آزادي منفـی و آزادي   معنا ب
هاسـت. در   مثبت. آزادي منفی، که به معناي نبود مانع فراروي خواست و اراده فرد است، بیشتر مورد توجه لیبرالیست

 منظوري. » آزادي براي«شود و نه  عریف میچیزي ت» آزادي از«لیبرالیسم واژة آزادي معموالً به صورت 
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مثابه شرایطی که در آن شخص مجبور نیست، مقید نیسـت،   رو، لیبرالیسم غالباً آزادي را به گونۀ منفی و به این از
 ). 83، ص1377کند(آربالستر، گیرد، تعریف می شود و تحت فشار قرار نمی در امورش مداخله نمی
اسـت. وي در   آیزیـا بـرلین  معناي آزادي را به طور شفاف از هم تفکیـک کـرده،   هایی که دو  یکی از لیبرالیست

، مراد خود از مفاهیم دوگانـه آزادي، مفـاهیم مثبـت و منفـی از آزادي     »مفاهیم دوگانه آزادي«ي تحت عنوان  ا مقاله
از  بـرلین کند. منظور  یاد می» آزادي از«و از آزادي منفی همچون » آزادي بر«است که گاهی از آزادي مثبت به نام 

خواهنـد   آزادي منفی، چیستی و کجایی قلمرویی است که اشخاص به طور آزاد و بدون دخالت دیگران، آنچه را مـی 
پاسخ از پرسش منشأ کنترل یا نظارتی است که شخص بر اسـاس آن بـه   » آزادي مثبت«دهند. منظور از  انجام می

آزادي را به معنـاي رفـع موانـع از سـر راه      برلین). 270، ص1368شود(برلین،  انجام دادن یک عمل خاص وادار می
). ایشان معتقد است: بر اساس آزادي منفی، هرگونه مانع بر سـر راه  269کند(همان، ص هاي انسان معنا می خواست

 نویسد:  ). وي در تعریف آزادي می153همان، ص(آید شمار می خواست انسان حتی قانون، نوعی زنجیر به
شوم. آزادي   به میزانی که شخص یا اشخاص دیگر در فعالیتم مداخله نکنند آزاد نامیده میمن معموالً

تراشی دیگران عمل کند.  تواند بدون اشکال اي است که در آن شخص می در این مفهوم صرفاً حوزه
ان توانستم انجام دهم، به همـاگر دیگران مانع انجام کاري شوند که در صورت عدم مداخله آنها می
اي است که اگر مداخله آنها نبود  میزان آزاد نیستم... اجبار به مفهوم مداخله تعمدي دیگران در عرصه

 ).122-123، ص1368توانستم عمل کنم(برلین،  من می
شود، در اظهارات فوق، ضمن پذیرش آزادي مثبت از سوي اندیشمندان لیبـرال، بیشـترین    همانگونه که مالحظه می

خواهد،  منفی و نبود مانع فراروي فرد است تا فرد هر آنچه خواسته باشد، انجام دهد و به هر آنچه میتأکید بر آزادي 
شویم که تحقق چنین آزادي و رهایی مطلق، به معناي هرج و مرج و آنارشیسم است کـه   دست یابد. البته یادآور می

 توانند بپذیرند. ها هم آن را نمی خود لیبرالیست
ها، به معناي وجود حداکثر قدرت براي کلیه اعضاي جامعـه بشـري بـه طـور      منظر برخی لیبرالآزادي مثبت از 

، در اهمیـت واالي  جان راولز). 442، ص1377آربالستر، (یکسان است تا قادر باشند بهترین را براي خویش برگزینند
تـوانیم بـا آن قمـار کنـیم و      نمـی  توانیم با آن بـازي کنـیم؛   آزادي تا آن حد بنیادي است که نمی«نویسد:  آزادي می

). آزادي فقـط  105، ص1376محمـودي،  »(توانیم در تعقیب خیر عمومی، آن را به رونـد معاملـه تسـلیم کنـیم     نمی
 ). 110تواند به خاطر خود آزادي محدود شود(همان، ص می

برخـوردار اسـت. آزادي از    محورانۀ اندیشمندان لیبرالیسم، آزادي از اهمیت بسـیار زیـادي   بنابراین، در نگاه انسان
کنـد، نـه یـک     رو، لیبرالیسم آزادي را یک هـدف تلقـی مـی    اي. ازاین دید ایشان، ارزش ذاتی دارد و نه ارزش وسیله

 اي براي رسیدن به هدف یا اهداف دیگر انسان. وسیله
گـري، از ایـن جهـت کـه تعریـف       مثابه القیـدي و ابـاحی   نکته حایز اهمیت اینکه آزادي منفی در لیبرالیسم، به
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شهوانی از آزادي است، مورد نقد اسالم است؛ زیرا در تعریف عقالنی، انسان آزاد کسی اسـت کـه بتوانـد بـا کمـال      
مثابـه   مند شود. اما در تعریف شهوانی، آزادي به اختیار از حقوق اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، مادي و معنوي خود بهره

). در 151،ص 1381معرفـت، (گري است که انسان هر چه خواست بکند و مانعی در برابـر آن نباشـد   القیدي و اباحی
توانـد   گویند طرفدار آزادي مطلق است، این آزادي را در عمل نمی توان گفت: حتی لیبرالیسم که می تر می نگاه عمیق

 .  )همان(رو لیبرالیسم هم مجازات و زندان دارد ازاینبپذیرد. 
یـا  » آزادي مثبـت «محـوري، بـر    در تقابل با رویکرد اومانیستی لیبرالیسم به آزادي، اسالم بـا رویکـرد حقیقـت   

گیـرد. در آزادي   قرار می» آزادي منفی«تأکید دارد که در نقطه مقابل معناي لیبرالیستی آزادي، یعنی » آزادي براي«
سیاسـی   ـ  شود. فردي که به سبب شرایط خاص اقتصادي ت، به غایت و نتیجه فعل اختیاري انسان نیز توجه میمثب

تواند برخی استعدادهاي ذاتی خویش را شکوفا سازد، فرد آزاد نیست؛ هرچند به ظاهر از جانب کسـی   اش، نمی جامعه
شـود. در نظریـۀ آزادي    نفی، آزاد محسـوب مـی  به فعل یا ترك فعلی مجبور نشده باشد. گرچه طبق مفهوم آزادي م

هـا بـه حــداکثر    اي اسـت کـه در آن امکـان شـکوفایی افـراد و فرصـت بـروز اسـتعداد         مثبـت، جامعـۀ آزاد، جامعـه   
، آزادي را مسئله فلسفی دانسته، معتقد اسـت: آزادي در اسـالم بـر    شهید مطهري). 19و18، ص1382برسد(واعظی،

، بـا تبیـین   اهللا جـوادي آملـی   آیت). 81، ص1361کند(مطهري، سانی ایجاب میاساس آن چیزي است که تکامل ان
داند و معتقد است کـه حیـات و زنـدگی روح در پرتـو آزادي      ها، آزادي معنوي را برتر از آزادي بیرونی می انواع آزادي

ایشـان، تنهـا   ). از منظـر  43، ص1378معنوي و رهایی از قید شهوت و دیگر تمایالت نفسانی است(جوادي آملـی،  
مرجع صالح براي تعیین حدود آزادي انسان، خداوند است؛ زیرا خداوند است که هستی محدود به انسان عطـا کـرده   

تواند با توجه به شناختی که از انسان دارد، آزادي متناسب با کمال را براي او تعیـین   است و تنها خداوند است که می
ــد امانــت دار آزادي تلقــی  را مالــک آزادي بدانــد بلکــه تنهــا مــی توانــد خــود  نمایــد. ازایــن رو، انســان نمــی توان

، در مقـام بحـث از آزادي انسـان، پـذیرش دیـن را بـه معنـاي پـذیرش         اهللا مصـباح  آیـت ). 28-29شود(همان،ص
توانـد آزادي را در چـارچوب    دارد و معتقد اسـت کـه دیـن و قـانون مـی      هایی براي آزادي انسان بیان می محدودیت
مـادي نیسـت بلکـه     هـاي  لحت، تنها مصـ کندتواند آزادي را محدود  که می هاي محدود کند و مصلحت ها مصلحت
و این، اختالف اساسی بـین مـا و دیگـر مکاتـب      هاي معنوي و روحی انسان نیز محدود کننده آزادي است مصلحت

 ).89ب، ص1381و مصباح یزدي  22الف، ص1381است(مصباح، 
 پردازیم: هاي آزادي، در نگرش لیبرالیسم می انی و زیرساختدر اینجا به نقد و بررسی مب

 گرايي) . ماترياليسم(مادي۱
، گاه به معناي مکتبی است که منکر موجود ماوراي طبیعی است و هستی را منحصر در ماده »گرایی مادي«اصطالح 

کند(الالند،  رفته است، محدود میداند و آن را در چارچوب آنچه در حال تغییر است و در بستر زمان و مکان قرار گ می
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معتقد است: در این نگاه، آنچه از قلمرو حس و تجربه بشـر بیـرون اسـت، انکـار      شهید مطهري). 768ق، ص1403
شود و آنچه ماوراي قـواي مـادي اسـت غیرقابـل فهـم معرفـی        شود. انسان نیز مولود قواي طبیعت شناخته می می
، ماتریالیسم اندیشه بسیار قدیمی است. از دوره یونان باستان عالمه طباطبائی). به باور 35، ص1368گردد(مطهري،  می

 ).22،ص1374کردند(طباطبایی،  گرا بودند و ماوراي ماده را انکار می بسیاري از فالسفه، مادي سقراطو پیش از 
ز طبیعـت اسـت.   به هر حال، مفهوم این مبنا در بینش لیبرالیستی، این است که انسان موجود مادي و قسـمتی ا 

توانـد خـود را از امـور     زند، عبارت است از: جسم، حواس و نیازهاي او. انسان نمی ترکیبی که او را به طبیعت گره می
کنـد، امـا رویکـرد بنیـادي بـه لـذت        مادي جدا سازد، یا از آنها غفلت کند. هرچند لیبرالیسم روح انسان را نفی نمـی 

 ). 21-22، ص1387پور،  برد(صانع باال میجسمانی، ارزش جسم را در نظرش بسیار 
هاي هیجدهم و نوزدهم، به صورت یک مکتب بر اصـول و   گرایی در قرن ، اندیشۀ مادياهللا مصباح آیتاز منظر 

 هاي زیر استوار گردید:   پایه
سـتن  . مساوي بودن هستی با ماده، پنداري بودن اعتقاد به خداوند در مقام موجودي مافوق طبیعی و مادي دان1

 شعور، آگاهی، انواع ادراکات، حیات و روح؛
 . نفی هدفمندي جهان و اعتقاد به پدید آمدن جهان، در اثر نقل و انتقال ذرات ماده و تأثیر آنها بر یکدیگر؛2
 ). 113، ص1380هاي ورا تجربی و معتبر دانستن شناخت حسی و تجربی صرف(مصباح،  . نفی معرفت3

است کـه اندیشـمندان لیبـرال معتقـد بـه آزادي انسـان از بنـد باورهـاي ورا مـادي و          برایند چنین تفکري، این 
هـایی از دیـد ایشـان،     گردند؛ زیـرا چنـین ارزش   باوري می و آخرت باوري هاي دینی مبتنی بر خداباوري، وحی ارزش

انسـان آزاد و  کنـد، وجـود نـدارد. پـس      اساساً قابل فهم و درك عقلی و تجربی نیست؛ هر آنچه که عقل درك نمی
، بـه عنـوان پـدر لیبرالیسـم     جان الكتواند آزادي انسان را محدود کنند.  رهاست و جز قوانین و مقررات طبیعی نمی

شود، نخست حق آزادي نسبت  معتقد است: آدمیان در وضع طبیعی آزاد و برابرند، هر انسانی با حق مضاعف زاده می
چنین، آزادي طبیعی به معناي این است که انسان از هرگونه ). هم59، ص5، ج1370به شخص خودش(کاپلستون، 

، تنهـا  الك). از نظـر  203، ص2، ج1358قدرت مافوق زمینی رها باشد و تنها از قانون طبیعـت پیـروي کنـد(جونز،    
تواند خود را از آزادي طبیعی خویش محروم سازد، این اسـت کـه بـا دیگـران توافـق کنـد و در        راهی که انسان می

)؛ یعنـی دیـن و قـوانین الهـی اساسـاً هـیچ       149، ص5، ج1370اي به هم بپیوندد و یگانـه گردد(کاپلسـتون،   جامعه
نیز این نگاه افراطی بـه آزادي   روسوتواند آزادي انسان را محدود یا سلب نماید.  جایگاهی در این اندیشه ندارد و نمی

نظر کند از مقـام آدمیـت،    ند و کسی که از آزادي صرفا ها آزاد و مساوي خلق شده را داشته، معتقد است: تمام انسان
). از نظر ایشـان، آنچـه فـرق اساسـی     42، ص1368نظر کرده است(روسو،  از حقوق و حتی از وظایف انسانی صرف

، 5، ج1370آید، صفت آزادي انسان اسـت، نـه قـوه فاهمـه و غیـر آن(کاپلسـتون،        شمار می میان انسان و حیوان به
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رو، تنهـا قـرارداد    منـدي از آن دارد. ازایـن   نگاه صرفاً زمینی به مقولۀ آزادي و حق انسان در بهـره ). ایشان نیز 80ص
داند. البته در سایه آن، انسان به آزادي مدنی و حق مالکیـت دسـت    اجتماعی را عامل محدود شدن آزادي انسان می

م است کـه نگـاه افراطـی بـه آزادي دارد.     هاي قرن نوزده ، یکی از لیبرالجان استوارت میل). 98یابد(همان، ص می
). از نظـر ایشـان، آزادي   181، ص1358وي معتقد است: تنها منبع جاوید و الیزال ترقی انسـان، آزادي اسـت(میل،   

مطلق امیال، افکار، عقاید و احساسات انسان ضروري است و انسان باید بتواند منافع خود را از هـر راهـی کـه خـود     
). از دید وي این آزادي مطلـق  50و49، ص1358جا که به منافع دیگران لطمه نزند(میل،  تا آنپسندد تعقیب کند  می

تواند محدود کند؛ یعنی اگر اعمال انسان، مستوجب زحمت و زیان دیگـران باشـد،    را تنها زیان و زحمت دیگران می
تأکید بر آزادي مطلق، معتقد است: هاي متأخر است، با  ، که یکی از لیبرالیستجان راولز). 147آزاد نیست(همان، ص

). در این راستا راسل، مـذهب را بـه   110، ص1376تواند به خاطر خود آزادي محدود شود(محمودي،  آزادي فقط می
باشد(راسـل،   هاي نـاگفتنی بـراي بشـر مـی     داند که از ترس ناشی شده و منبع بدبختی و بیچارگی منزله مرضی می

نیز با چنین نگاهی به انسان، تالش دارنـد   اوژن یونسکوو  ژان پل سارتر، برکاموآلهاي چون  ). لیبرال49، ص1349
بازي قلمداد کنند که چند صباحی در این دنیا نهاده شده، بـی هـدف بـه دور     شب آدمی را همانند یک عروسک خیمه

 ). 26، ص1378چرخد تا نقش او پایان پذیرد و از این صحنه کوچ داده شود(نصري،  خویش می
رسد، چنین نگرشی به آزادي انسان، تنها با نفی باورهـاي ورا طبیعـی و متـافیزیکی و نفـی مـذهب       نظر می به

سازگار است و نه با اعتقاد به آن. امري که پذیرش آن در جامعه دینی و مذهبی، غیرعقالنی و غیرمنطقـی بـه نظـر    
 -ا از گسترش هرچه بیشتر آن در جامعـه دینـی  هایی، باید بررسی و نقد شود ت رو، مبانی چنین نگرش رسد. ازاین می

 اسالمی جلوگیري شود.
گرایی لیبرالیسم، تحقیر متافیزیـک و مـاوراء طبیعـت را بـه      گرایی و طبیعت در بررسی این مبنا، باید گفت: مادي

نـگ،  اعتنایی به جهان غیب و آخرت، بیانگر این است که در ایـن مکتـب سیاسـت، فره    اهمیتی و بی دنبال دارد. بی
 ). 120، ص1390طبیعی باشد(مظفري،  هاي متافیزیکی یا ماوراء امور اجتماعی و مانند آن باید فارغ از هرگونه نظریه

کنیم کـه   از سوي دیگر، مجرد بودن علم و ادراك در فلسفه، به اثبات رسیده است. ما با علم حضوري، درك می
شوند. این معلومـات، کـه    ز راه حواس غیرظاهري درك میبسیاري از حقایق مانند ترس، محبت، اراده و گرسنگی ا

). 17، ص1365آینـد و انکـار ناپذیرنـد (مصـباح،      شـوند، از علـوم بـدیهی بـه شـمار مـی       نامیـده مـی  » وجدانیات«
تواند مبناي عقالنی و منطقی براي آزادي و رهایی مطلق انسان باشـد و او را در انجـام هـر     بنابراین،مادیگرایی نمی

 خواهد و تمایل دارد، رها سازد.  میآنچه که 

 انگاري) . نيهيليسم (پوچ۲
 آید: هاي لیبرالیسم است که بر اساس آن، امور زیر پدید می بینی مادي و از زیرساخت هاي جهان انگاري، یکی از پیامد پوچ
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انکار غایـت متعـالی    با هدف تحقق آزادي هرچه بیشتر انسان)؛ و(انگاري به منظور فرار از مسئولیت انسانی . نیست1
 براي هستی؛

 ؛)هاي معنوي، اخالقی و... نفی ارزش(. انکار هر ارزشی فراتر از آزادي انسان 2
 . آزادي و رهایی مطلق انسان و حاکمیت اراده او بر جهان، که ویژگی اختصاصی مکتب لیبرالیسم است.  3

معتقـد اسـت:    آیزیـا بـرلین  هاي اندیشمندان لیبرالیسم رصد نمـود. بـراي نمونـه،     توان در یافته موارد فوق را می
، 1368انـد؛ زیـرا در طبیعـت هـیچ چیـز فراتـري نیسـت(برلین،         اصحاب مابعدالطبیعه قربانی یک امر موهـوم شـده  

یابند و پیشـرفت دانـش    زیع قدرت تغییر می). همچنین، هیچ چیز مطلق نیست. قواعد اخالقی مستقیماً با تو153ص
 ). 186و180، ص1368آورد(برلین،  رهایی از بار تکالیف اخالقی را به ارمغان می

 مندي جهان و هدفمندي آن است. ها، نفی خدا و حقیقت ورا طبیعی است و نفی ارزش برایند این گفته
). همچنـین بـه صـراحت بـه     56، ص1379نیچه، کند( ها تأکید می ارزش شدن همه ارزش بر بی نیچهرو،  این از

انگاري  ). وي، نیست217، ص1379داند(نیچه،  پردازد و اراده معطوف به حقیقت را دروغ و باطل می انکار حقیقت می
، 1379توان با نفی هدفمندي زندگی، از زیر بار مسـئولیت شـانه خـالی کرد(نیچـه،     داند که با آن می اي می را وسیله

تـوان بـراي آن ارزشـی اثبـات      ایشان، همه جهان پوچ و بـی ارزش اسـت و از هـیچ طریقـی نمـی     ). از نظر 70ص
دانـد کـه وجـود دارد. پـس بایـد       ). انسان براي هیچ هدفی خلق نشده است، بلکه فقط می68،ص 1376نمود(نیچه،

 ).135تا، ص لی، بیتصمیم بگیرد که از خود چه چیزي بسازد و در این ساختن خویش، کامالً آزاد و مختار است(لس
مثابـه   خواهد آزادي منفـی را کـه بـه    انگاري، می لیبرالیسم با مبنا قرار دادن نیست  در بررسی این مبنا، باید گفت:

هاسـت،   مسئولیتی انسان در برابر همه چیز و در واقع به معناي نابود ساختن تمامی ارزش گري، و بی ولنگاري، اباحی
گرایی و هدفمندي انسان و جهان، که عامل اصلی پویایی  اخالقی، مبتنی بر کمال -نیهاي دی اثبات کند؛ یعنی ارزش

انگاري  محوري دینی، هرگونه پوچ که بر اساس اصل حقیقت و حرکت انسان به سمت کمال است را انکار نماید. درحالی
)، 9د سبحان دین، (صف:نسبت داده شده است. خداون» حق و حقانیت«مردود است؛ هرچیز مهم و اساسی در دین به 

» حـق «) را بـا واژه  3)، خلقت زمین و آسمان (تغـابن: 39)، معاد (نبأ:119)، ارسال پیامبران (بقره:91قرآن کریم (بقره:
). انسان باید در آفرینش هستی تفکر نموده، و 16کند (انبیاء: توصیف نموده است. سرانجام، هستی را هدفمند معرفی می

 ). 192عمران: اند (آل گونه که مؤمنان از منظر قرآن کریم این برد. همچنانبه حقیقت خالق آن پی ب
بخـش را سـرلوحه زنـدگی     هاي هسـتی  هاي مؤمن در پرتو این تفکر، عالم هستی را هدفمند یافته، آموزه انسان

). در قرآن کریم، بر اصل حق محوري تأکید فراوان شده است؛ به ایـن  163، ص1390دهند(سلیمی، خویش قرار می
یق عینی و امکان دستیابی به این حقایق دلیل که حق محوري آثار مثبت زیادي در زندگی انسان دارد که پذیرش حقا

ترین امري است که از اصل حق محوري به  اعتقاد به حقایق عینی و امکان دستیابی به آن، بدیهی«از آن جمله است: 



 63  لیبرالیسم از منظر اسالم در آزادي و بررسی مبانی نقد

در مقابل، پوچی  ).164، 1390سلیمی، »(دهد آید و اساس عقالنیت دینی و نظام حقوقی اسالم را تشکیل می دست می
اهمیـت جلـوه داده شـده اسـت.      یم عقل ابزاري است که در آن، پرداختن به مسائل اصلی انسان بیزندگی، اثر مستق

پاسخ » چگونه باید زندگی کرد؟«و » چه باید کرد؟«تواند به سئواالت مهم  ، دانش جدید را به دلیل اینکه نمیتولستوي
کنـد و   واقع یک معضل بشري تلقی مـی  ، این وضعیت را دروِبِر). 40، ص1378نامد(لسناف،  می» علم احمق«دهد، 

هایی که در مقام فرد  توانیم به حمایت از واالترین ارزش معنا بودن زندگی، می معتقد است: ما براي خروج از معضل بی
 ). 41ها، به زندگی معنا و مفهوم ببخشیم(همان،ص توانیم بدان معتقد شویم، بپردازیم و با زیستن با این ارزش می

یاایهاالذین «کند:  گرایی، خداترسی و بودن با صادقین را توصیه می براي رهایی انسان از پوچقرآن کریم، 
 )؛ یعنی نجات از طریق ایمان و تبعیت از کسانی کـه در گفتـار و  119آمنوا اتقوا اهللا و کونوا مع الصادقین(توبه:

 پذیر است. رفتار صادقند، امکان
معنا دانستن زندگی، با هدف تحصیل آزادي بـراي انسـان    انگاري و بی وچرسد، در اندیشه لیبرالیسم، پ به نظر می

گیرد؛ به این معنا که انسان در زندگی هیچ قید و بندي فراروي خود نبیند، بـا ایـن اعتقـاد کـه بایـدها و       صورت می
، ناشـی از نـوعی   گونـه ارزیـابی زنـدگی    اند و ارزشی فراتر از آزادي وجود ندارد. امـا ایـن   نبایدهاي ارزشی، همه پوچ

بینی در شناخت هستی و محصول عقل ابزاري است. راه نجات هـم ایـن اسـت کـه وحـی بـه عنـوان چـراغ          کوته
 ها نجات یابد.  نظري راهنماي بشر، به رسمیت شناخته شود تا انسان از این نوع کوته

دلیل صفت حکمت، کار بیهوده رو، در اندیشه وحی محور اسالمی، خداوند به عنوان خالق و محور هستی، به  ازاین
قرب الهی) آفریده شده است. طبق این ( دهد. هدف انسان معین است؛ انسان براي رسیدن به کمال نهایی، انجام نمی

پذیر و نامعقول است؛ زیرا انسان موظف و مکلف است در مسیر کمال  نا گري توجیه اندیشه اوالً، آزادي منفی و اباحی
گیرد؛ زیرا خداوند منزه است از انجام  گاه رنگ پوچی به خود نمی . ثانیاً، زندگی انسان هیچانسانی خویش حرکت نماید

هـا   ؛ بـار الهـا، ایـن   »ربنا ما خلقت هذا باطال سـبحانک «ترین دلیل ما، کالم خداست:  کار بیهوده، باطل و لغو. متقن
خلق السموات و االرض بـالحق تعـالی عمـا    « ).191عمران: آل»(اي؛ منزهی تو ها و زمین] را بیهوده نیافریده [آسمان
و مـا  «گردانند.  ها و زمین را به حق آفریده است او فراتر است از آنچه [باوي] شریک می )؛ آسمان3(نحل:» یشرکون

هاست عبـث و بیهـوده    ها و زمین و آنچه را که در آن )؛ آسمان16(انبیاء:» خلقنا السماء و االرض و ما بینهما العبین
)؛ ما آسمان و زمین و آنچه 27(ص:» و ما خلقنا السمآء واالرض و ما بینهما باطال ذالک ظن الذین کفروا...«یم. نیافرید

را میان آنهاست بیهوده نیافریده ایم؛ این گمان کافران است ... . این آیات کریمه و آیات بسیار دیگري، گواه بر ایـن  
 این هدف، از منظر قرآن کریم مشخص است.حقیقت است که هستی و خلقت معطوف به هدفی است. 

 . سکوالريسم  ۳
هاي مختلف زندگی بشري است که در آثـار اندیشـمندان لیبـرال غربـی      سکوالریسم، نفی مرجعیت دین در ساحت
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اجتمـاعی   -روشنی بیان شده است. در این اندیشه، اعتقاد به خدا امري فردي است که در حـوزه مسـایل سیاسـی    به
ها خداباور و مؤمن به ادیان و گروهی نیز به دیـن طبیعـی یـا حتـی      ر تاریخ هم عمالً برخی از لیبرالدخالت ندارد. د
رسد، اگرچـه اصـل اعتقـاد بـه خـدا در میـان        ). به نظر می30، ص1380اند(قادري،  ناباوري متمایل شده الحاد و خدا

داوند مورد پذیرش همگان است. بر پایـه ایـن   اندیشمندان لیبرالیسم، مورد اختالف است، اما انکار ربوبیت تشریعی خ
ها بر  بینش خرد انسان، باالتر از وحی است و رهبري فرد و جامعه، باید به دست عقل انسانی سپرده شود. لیبرالیست

، 1390توان باالي عقلِ منقطع از وحی، یا عقل خودبنیاد براي حل مشکالت انسان و اجتمـاع تأکیـد دارنـد(مظفري،   
یان اندیشمندان لیبرال، برخی معتقد به خدا، برخی تجربه گرا و برخی نیز مانند جان الك هم معتقـد  ). در م120ص

 هیـوم است که تحت تأثیر  کانتگراها  ). یکی از تجربه148، ص5، ج1370گرا هستند(کاپلستون، به خدا و هم تجربه
الطبیعه به منزله یک معرفت  است؛ مابعد معتقد کانت). 89، ص1370شود(کانت، گرا، از خواب جذمیت بیدار می تجربه

رسـد. در   تحصلی، دیگر دورانش به سرآمده و هر فن کاذب و هر حکمت باطلی، سـرانجام روزگـارش بـه سـر مـی     
اي بـراي   شـود و همـان نقطـۀ اوج آن، آغـاز انحطـاط آن اسـت. چنـین لحظـه         نهایت، خود موجب فناي خود مـی 
، مسیر ضدخدایی را که از پیش آغاز شده بود، اسـتحکام  کانت). 222، ص1370مابعدالطبیعه فرا رسیده است(کانت، 

الطبیعـه را   نسبت به خدا و ماوراء کانتاي که پس از او تقریباً همۀ مکاتب مطرح غربی ادلۀ سلبی  گونه بخشد، به می
، 1377نیچـه،  »(خـدا مـرده اسـت   «مبنی بر اینکـه،   نیچه). سخن معروف 111، ص1384منش،  پذیرند(وحیدي می
)، به زیبایی وضعیت جهان مدرن غـرب را در انکـار ربوبیـت تشـریعی خداونـد و نفـی مرجعیـت دیـن، در         394ص

 کند.  هاي مختلف زندگی بشر و تکیه بر عقل خودبنیاد او بیان می ساحت
 -یاسـی ، موجود مستقل و آزاد است که عقل او توانایی اداره زندگی س»عقل«از نگاه لیبرلیسم، انسان به برکت 

کوشد زمام خویش را جز بـه دسـت    او را بدون نیاز به خدا دارد؛ زیرا فرد به موهبت خرد آراسته است. او می اجتماعی 
). همچنین، آزاد زاده شدن انسان به دلیل عاقل زاده شدن اوست(جونز، 46، ص5، ج1370خویش نسپارد(کاپلستون، 

ي مـدیریت زنـدگی و جلـوگیري از نـزاع بـین افـراد کـافی        ، هم عقل انسان را براجان الك). 208، ص2، ج1358
). در این میان، برخی به صراحت استنتاج حقوق و سیاست از احکام الهـی و وحـی را   177، ص 1372داند(مدنی، می

، 2، ج1373کنند که ما به استنتاج حقـوق اساسـی، از داسـتان آدم و حـوا عـادت نداریم(راسـل،       رد کرده، تصریح می
، باید پذیرفت که اصول اخالقی مسیحیت بدانسان که در انجیل هسـت فقـط   جان استوارت میلباور ).  به 852ص

اي از حقیقت، که خود را حقیقت کـل   اي از حقیقت است و وظیفه حتمی ما این است که بر ضد هر پاره متضمن پاره
 ).138-136، ص1358فرض کرد، اعتراض کنیم(استوارت میل، 

نیاز ساخته است. بـه   الطبیعی بی هاي متافیزیک و ماوراء هاي علمی بشر، ما را از آموزه شرفتاز نگاه لیبرالیسم، پی
، 1368آورد(بـرلین،   ، پیشـرفت علـم و دانـش، رهـایی از بـار تکـالیف اخالقـی را بـه ارمغـان مـی          آیزیا بـرلین باور 
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ناي احکامی بود که خداوند معتقد است: در دوران شکوفایی، حقوق طبیعی به مع جرمی ولدران). 186و180و153ص
سـاختند. ولـی    هاي عقلی، این احکـام را مشـخص مـی    براي بندگان خود مقرر فرموده بود. کتاب مقدس و استدالل

رو،  ). ازایـن 159، ص1381امروز کسی به این نظریه که حقوق طبیعی، حکم الهی است، اعتقاد ندارد(جرمی ولدران، 
را کـه منجـر بـه    » طلبی در سیاست لذت«و » خدانشناسی در سیاست«، در بحث حقوق طبیعی مدرن، لئو اشتراوس

 ). 73، ص1387داند(جمعی از نویسندگان،  شود، نشان ویژة مدرنیته می لیبرال مسلکی می
ـ   اساس، نگاه به هستی در اندیشه لیبرالیسم، نوعی نگاه خداانکارانه و عقل براین گرایـی   ممحورانه است که بـا عل

انجامد و به جاي آن، عقل را با ابـزار علـم بـراي     افراطی در آمیخته و به انکار ربوبیت تشریعی خداوند در هستی می
شـمرد. بـه عبـارت     پذیر مـی  داند و اداره بدون نقص جامعه، در سایۀ عقل و علم را امکان تدبیر امور جهان کافی می

سان به جاي خدا و عقل به جاي وحی، و علم به جاي قوانین الهی، مبناي دیگر، در این اندیشه، تکیه بر توانمندي ان
انجامد و انسان را در این امـر، آزاد و   گذاري در جهان می مهمی است که به آزادي مطلق انسان در حاکمیت و قانون

ـ    می داند. آزادي را حق طبیعی انسان بر رها می دارد. تـأثیر  شمرد که هیچ کس صالحیت سلب یـا محـدودیت آن را ن
شود و  شناختی در آزادي، تا آنجاست که هرگونه پیوند میان مبدأ فرازمینی با آزادي انسان قطع می این مبناي هستی

 براي یافتن مبانی آزادي براي انسان، تنها باید سراغ منابع زمینی رفت. 
با زنـدگی اجتمـاعی انسـان ارتبـاطی     ها اگر معتقد به خدا باشند، معتقد به خدایی هستند که  بنابراین، لیبرالیست

تـوان گفـت: آنهـا از خـدایی کـه       تواند آزادي را، که حق طبیعی انسان است را از او سلب کند. یـا مـی   ندارد. او نمی
 دستورالعمل در زندگی اجتماعی به انسان بدهد، گریزانند. 

باشد، این اسـت کـه عقـل     ستی میاشکاالت مهمی که متوجه این نگرش لیبرالی  در بررسی این مبنا، باید گفت:
حسابگر یا تجربه حسی از درك همه حقایق، از جمله هدف نهایی خلقت عاجز است. همچنین اینکه بشر با عقل خود 

گر سعادت اخروي  قادر نیست حیات اخروي را درك کند و در نتیجه، از درك مکانیسم و سازوکار اعمالی که تضمین
تواند ابزار شناخت تمامی معارف مورد نیاز بشر باشد. این حواس،  تنهایی نمی یز بهاوست، ناتوان است. حواس بشري ن

ترین  شناسی لیبرالی، این است که وحی را به عنوان مهم ابزاري است مادون همان عقل. یکی از اشکاالت مهم معرفت
شـود.    اصل توحید تأکید مـی ابزار شناخت، حذف کرده است. اما در اندیشه اسالمی، بر محوریت خداوند در هستی و 

). گسترش توحید در اجتماع و عرصـه  7، ص1388رود(نوروزي،  شمار می اي به توحید مبنا و نقطه عزیمت هر نظریه
ساز تحقق نظام توحیدي مبتنی بر وحی و حاکم شدن مقررات الهی و محو باورهاي مـادي در   مدیریت جامعه، زمینه

هـاي   رو، مقوله گیرد. ازاین ام، عقاید و باورهاي اخالقی از منبع توحید نشئت میجامعه است. در این اندیشه، همۀ احک
گذاري، ساختار حکومـت،   ها، جایگاه قانون و قانون مختلفی که در نظام سیاسی مطرح است، همانند حد و مرز آزادي

شناسی اسالم،  ویژگی هستی ترین گیرد. بنابراین، اساسی جایگاه مردم در حکومت، همه از این منبع الهی سرچشمه می
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مثابه منشأ حق، بر جهان و انسان حاکم است. مالکیـت،   ست. خداوند به» محوري خدا«در تقابل با اندیشه لیبرالیسم، 
تواند از حـق حاکمیـت    گذاري از آن خداوند است. انسان تنها با اذن خداوند می حاکمیت مطلق بر جهان و حق قانون

 ).70ارچوب مقررات و قوانین الهی برخوردار شود(همان،صمحدود در پرتو وحی و در چ
توان گفت: خـالق انسـان و جهـان، تنهـا خداونـد اسـت. تنهـا         بر اساس اندیشه خدامحور و توحیدي اسالم، می

باشـد. هـیچ    مثابه اطاعت خداست، مجاز است و اطاعت غیـر خـدا ممنـوع مـی     اطاعت خدا یا کسی که اطاعت او به
گیـرد؛   هاي دیگر را به تسلیم در برابر خود وا دارد. در اسالم، این اصل مبناي آزادي قرار مـی  نسانانسانی حق ندارد ا

 شهید مطهريبه معناي اینکه آزادي حق خدا داد است. هیچ انسانی حق ندارد انسانی را از آزادي خود محروم سازد. 
باشد، دیگران مانعی در راه رشد و تکامل او نباشـند،   معتقد است: بشر باید در اجتماع از ناحیه سایر افراد آزادي داشته

او را محبوس نکنند، او را استثمار و استخدام نکنند؛ یعنی تمام قواي فکري و جسمی او را در جهت منافع خودشـان  
 ).14، ص1372به کار نگیرند(مطهري، 

درك و شـناخت(فقر علمـی) و    گذاري از آن خداوند است. بشر به دلیل نقصان ما معتقدیم حق حاکمیت و قانون
گذاري را ندارد. این اصـل، بـه معنـاي رعایـت ربوبیـت       تبعیت از امیال و تمنیات خود(غلبه شهوت)، صالحیت قانون

، 1388تشریعی خداوند در هستی است که نقطه عزیمت اندیشه اسـالمی در مقایسـه بـا لیبرالیسـم اسـت(نوروزي،      
رسـاند کـه    ذاري تنها زمانی درست و حق است و انسان را به سعادتش میگ ). از منظر اسالم، تشریع و قانون70ص

خیزد؛ زیرا انسان آگاهی الزم را  هماهنگ با تکوین و آفرینش انسان و جهان باشد؛ چنین قانونی از خود انسان بر نمی
سان و جهان را تنظیم نموده و گذار باید کسی باشد که انسان و جهان را آفریده و رابطه متقابل ان ندارد. از این رو، قانون

شود که در نگرش توحیدي اسالم، آنچه  ). پس مالحظه می53، ص1378تواند باشد(جوادي آملی،  او جز خداوند نمی
گذاري و اجراي قانون را دارد.  محور است، دین و خداوند است. خداوند به انسان آزادي داده و خداوند صالحیت قانون

ی است که هم عرصه زندگی فردي و هم عرصه حیات اجتماعی بشر را تحت پوشش قرار دین همان قانون جامع اله
 رود. دهد. از این رو، گرایش به سمت سکوالریسم و دین زدایی، یک گرایش انحرافی به شمار می می

 . معادانکاري۴
بـر انسـان نیـز بایـد در     در لیبرالیسم، مصالح و منافع انسان، منحصر به مصالح دنیوي است. قوانین و مقررات حاکم 
جهـانی انسـان نباشـد، بـه      جهت تأمین همین مصالح و منافع باشد. بنابراین، وضع مقرراتی که در راستاي منافع این

ها، انسان موجودي است  دلیل فقدان ضمانت اجرا، جایگاهی در عرصه زندگی اجتماعی انسان ندارد. به عقیده لیبرال
یابد. ادعاي اینکه انسـان روح دارد و پـس از مـرگ ایـن روح بـاقی       گی او خاتمه میاي ندارد و با مرگ زند که آینده

دلیلـی اسـت کـه عقـل آن را تأییـد       گوي اعمال و رفتـارش باشـد، ادعـاي بـی     خواهد ماند و سراي دیگر باید پاسخ
 ).80،ص1348رود(سارتر،  پوسد و از بین می ). با مرگ، انسان می71، ص1349کند(راسل،  نمی
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هاي معنوي و مقـررات ناشـی از    آید، این است که انسان نسبت به ارزش دست می اي که از این نظریه به نتیجه
گرا آزاد است. اصوالً زندگی پس از مرگ، کـه در سـایۀ پـذیرش روح و وجـود وراء طبیعـی       بینش معادباور و آخرت

 انسان تفسیرپذیر است، با عقل حسابگر و تجربی انسان قابل درك نیست.
نظریه انحصار مصالح و منافع انسان، به مصالح دنیوي و مـادي، ناشـی از     بررسی این مبنا باید گفت: در

اش  کند و او را بـه جسـم مـادي    مثابه حقیقت هستی او تلقی می نوع نگاهی است که وجود مادي انسان را به
انسان منحصر به ایـن وجـود    گونه که هستی داند. اما در نگرش معادباور اسالمی به انسان، همان منحصر می
جهانی نیست. انسان موجـود دو سـاحتی اسـت و دو     باشد، مصالح انسان نیز منحصر به مصالح این مادي نمی

گونه زندگی دارد: زنـدگی دنیـوي کـه موقـت و زودگـذر اسـت و زنـدگی اخـروي کـه همیشـگی و پایـدار            
بطه ناگسستنی دارد که تحت عنوان رابطه ). این دو نوع زندگی انسان پیوند و را445، ص1376است(مصباح،

). از منظـر قـرآن   73،ص1387شدة اسالمی است(جمعی از نویسـندگان،   دنیا و آخرت، یکی از اصول پذیرفته
ایـن  «کریم، زندگی بشر محدود به این دنیا نیست، بلکه وراي زندگی مادي، حیـات جاودانـه اخـروي اسـت:     

یش نیست، و زندگی حقیقی(اگر مردم بدانند)، همانا زندگانی آخرت اي ب زندگی زودگذر دنیا افسوس و بازیچه
در  اي آیـت اهللا خامنـه  ). از منظـر  64عنکبوت:»(رنج و زوال است هایش بی است (چون حیاتش جاوید و نعمت

یکی از اصول بسیار تعیین کننده در اعتقادات انسان است. ... بعد از اصل توحید از همـه  «اسالم، اصل قیامت 
 ). 105، ص1392(مهاجرنیا، » اسالمی باالتر اصل قیامت است اصول

بنابراین، معادباوري یکی از اصول پایه و زیربنایی اسالم است که بر اساس آن، زندگی انسان منحصر به زندگی 
ن جهانی نیست. این زندگی یک دوره مقدماتی است که براي حیات دائمی و ابدي انسان، که آغاز آ موقت و گذراي این
رو، انسان در این جهان، مسئول رفتار و کردار خویش است و از آزادي مسئوالنه برخوردار اسـت.   با مرگ است. ازاین

 کننده مصالح و منافع دنیوي و اخروي و نه فقط مصالح و منافع دنیوي باشد. آزادي توأم با مسئولیت، که تأمین

 . اومانيسم۵
مداري، مکتب اصالت انسان و...  گرایی، انسان هایی مانند انسان ) را در فارسی با واژهhumanismاصطالح اومانیسم (

اي است که بـا نهـادن انسـان در مرکـز تـأمالت       دهند. اومانیسم در معناي رایج آن، نگرش یا فلسفه معادل قرار می
گذاري به  ه، بر مبناي ارزش). اساس این فلسف38، ص1381دهد(بیات، خود، اصالت را به رشد و شکوفایی انسان می
ها، انسان را معیار همه چیز و مالك  ). اومانیست128، ص1384منش،  منزلت و مقام انسان نهاده شده است(وحیدي

دانند. در اومانیسم، تقید به هر چیزي به غیر از دل بستن به منافع مادي خود، به  حقانیت، عدالت، قانون و اخالق می
مداري است که  ، نمونه بارز تفکر انسانژان پل سارتر). 70، ص1367شود(راندال،  تفسیر میخردي  گرایی و بی خرافه

، انسان را تـا حـد الوهیـت بـاال     کانت). 374، ص1373کند(سارتر،  تئوري خدا انسانی یا خدا شدن انسان را طرح می
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ـ   می وق خـدا نیسـت، بلکـه مولـود     برد و معتقد است: معناي انسانیت، از موجودیت الهی نشئت گرفته و انسـان مخل
 ).60،ص1380خداست(کانت،

ها و عالیق انسان و تشـویق بـر تحقـق     از منظر لیبرلیسم، اصالت با عالیق انسانی است؛ یعنی تأکید بر خواسته
شود. بنـابراین، هـر    منزله قطب عالم و محور همه چیز محسوب می ترین مبانی لیبرالیسم است. انسان به آنها، از مهم

هـاي خـارج از    گیرد. در مقابـل، بـه خواسـته    اي، اعم از نفسانی یا عقالنی از سوي انسان، اصل قرار می استهنوع خو
). لیبرالیسـم، بـا   120، ص1390شـود(مظفري،  عالیق انسان (الهی یا وحیانی و فرامین دینی یا مذهبی) توجهی نمی

کند و او را حتـی بـراي رسـیدن بـه اهـداف       عرفی میتکیه بر اومانیسم، با اعتقاد بر خویشتن مالکی، انسان را آزاد م
 داند(همان). اش، آزاد می غیرعقالیی

هاي اساسی وجود دارد؛ اسالم بر خالف  شناسی اسالم و لیبرالیسم، تفاوت در انسان  در بررسی این مبنا، باید گفت:
اي دارد. همه  در این دنیا رسالت ویژه خداوند است که  دیدگاه فردگرایانه لیبرالی، معتقد است که انسان مخلوق برجسته

رو، محور همۀ رفتارهاي آزادانه انسان، کمال انسانی اوست، نه  اعمال و رفتار او باید بر مدار هدایت و کمال باشد. ازاین
یزیـا  آکه از منظر لیبرالیسم، فرد محوریت دارد و ارزشی فراتر از آن وجود ندارد.  ها و تمایالت حیوانی. درحالی خواسته
کوشد تـا زمـام    هیچ ارزشی باالتر از فرد وجود ندارد... فرد به موهبت خرد آراسته است و می«کند:  ، تصریح میبرلین

آزاد زاده شدن ما به دلیل عاقل «نویسد:  نیز می الك). 258،ص1368(برلین، » خویش را جز به دست خویش نسپارد
ایم، خودمختار نیز هستیم و محور همه  که عاقل زاده شده مین)؛ یعنی ه208، ص2، ج1358(جونز، » زاده شدن ماست

مدار، به دلیل فقدان درك درست از ماهیت انسان، گاه چـون   رسد، این اندیشمندان انسان چیز نیز هستیم. به نظر می
دهنـد.   کنند و گاه با کالبدشکافی شامپانزه و انسان، انسان را در حد یک حیوان تنزل می ، انسان را خدا تلقی میکانت

کالبد شکافی شامپانزه در مقایسه با انگلیسی، در پاسخ این سؤال که چرا شامپانزه انسان نباشد؟ کتاب  ادوارد تیسن
گیرد این است کـه   اي که می نویسد. وي نتیجه م)، را می 1699( کالبد شکافی یک میمون، یک بوزینه و یک انسان
). در این اندیشه، انسان محدود بـه همـین   130،ص1384منش،  ممکن است شامپانزه واقعا یک انسان باشد(وحیدي

دلیلـی   کند. وجود روح و بقاي انسان، یک ادعاي بی جهان مادي است، عقل براي انسان، روح قابل بقایی درك نمی
). باورهـاي اخالقـی، ادعاهـاي    80رود(همـان، ص  پوسد و از بین می ). انسان با مرگ می71،ص1349سل، است(را

 ). 80ص  باشند(همان، دلیلی هستند که مورد تأیید عقل و حس نمی بی
مداري در چارچوب عقل و دین و با محوریت خداوند قابل  در تقابل با چنین نگرشی از منظر اسالم، انسان

) 70دارد(اسراء: سالم، کرامت انسان و فضیلت او بر بسیاري از موجودات را به صراحت بیان میپذیرش است. ا
). همچنـین، مقـام خالفـت الهـی را از آن انسـان در زمـین       72دانـد(احزاب:  دار خدا در زمین می و او را امانت

، تعریـف  »خـدامحوري «اندیشـه  هاي وحیانی و تاکیـد بـر    رو، اسالم با تکیه برآموزه این ). از165داند(انعام: می
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دهد که در آن، انسان نه خداست و نه شامپانزه! انسان موجـودي اسـت بـا حقیقـت      دیگري از انسان ارائه می
پذیر  الهی، که استعداد جانشینی خدا را دارد. حقیقت انسان، به روح الهی اوست و بقاي او نیز با این روح امکان

انسان و ارزش واقعی انسان، به روح الهـی اوسـت. وقتـی روح بـه      ). انسانیت72؛ ص: 14-12است(مؤمنون:
جسم آدم ملحق شد، شأنیت آن را یافت که فرشتگان در برابرش کرنش کنند. کرامت انسان، خالفـت الهـی،   

) 115؛ مؤمنون:36؛ قیامت:16؛ انبیاء:3؛ نحل:70؛ اسراء:28-30هدفمندي خلقت او و... که در آیات دیگر(بقره:
است، همچنین بیانگر همین حقیقت است. بنابراین، انسان ذاتا کریم است و افضل مخلوقات جهان بیان شده 

رو، خداونـد   ترین مراتب کرامت اکتسابی نیز برخوردار شود. ازاین تواند از عالی هستی است و با تالش خود می
دي از کرامت، به دلیل مسـئول  من ). اما بهره128پیامبرانش را براي تحقق کرامت انسان فرستاده است (توبه: 

تواند موجب آزادي مطلق انسان باشد، بلکه آزادي توأم با مسـئولیت او   بودن در برابر خود، خدا و دیگران، نمی
هایی اسـت کـه از    زند. به عبارت دیگر، تمامی رفتارهاي اختیاري انسان معطوف به اهداف و آرمان را رقم می

 سازد و آزادي مطلق از آن منتج نخواهد بود. محوري نمی نساناند. این با ا سوي دین تبیین شده

 . فردگرايي۶
فردگرایی به یک معنا، به مفهوم اصیل دانستن لذت و رفاه فرد در برابـر کمـال اوسـت. فـرد و فردیـت یـک اصـل        

یبرالیسـم،  ). در ل27، ص1380انکارناپذیر در لیبرالیسم است و همۀ سعی این آموزه بر حفظ آزادي فرد اسـت(قادري، 
، لـذت و  بنتـام رسد. یکی از تأثیرگذارترین اندیشمندان لیبرال به نـام   طلبی افراطی می گرایی و رفاه فردگرایی به لذت

). 208،ص1358شـمرد(جونز،   داند و تمامی بایدها و نبایدها را تابع این دو مـی  رنج را دو حکمران حاکم بر آدمی می
). از 40،ص1377کند(آربالستر،  داند و نبود آن را به معناي مرگ انسان تلقی می ، آرزوي فرد را معیار زندگی میهابز

فرضیات بنیادي هیوم و بنتام این است که منشأ پویایی عمل انسان در این نهفته است کـه بـه دنبـال خوشـبختی،     
نسـان سـازگار   لذت و ارضاي تمنیات خویش است. به بـاور هیـوم، هـابز و بنتـام، اخـالق بایـد خـود را بـا امیـال ا         

باوراند؛ خوبی یا بدي عمل را فقط برخوشایند بـودن یـا    گراي لذت ). اینها در واقع فایده40، ص1377سازد(آربالستر، 
، در صورت برابر بودن کمیت لذت، بازي کودکان همـان قـدر خـوب    بنتامدانند. این گفتۀ  ناخوشایند بودن استوار می
 گوید:  ، میدیلهلم فون هومبولترو، جاي شگفت نیست که  ین). ازا263،ص1392است که شاعري(بورچرت، 

خواهد که در آن هر فرد در فردیت کامل خویش، از آزادي  خرد وضعی جز این را براي بشر نمی
مطلق براي خودپروري برخوردار باشد؛ وضعی که در آن طبیعت نیز دست نخورده برجاي بماند 

هـایش انجـام  اده آزاد و متناسب با دامنه نیازها و غریزهو تنها از اعمالی که خود فرد و بنابر ار
دهد، تأثیر پذیرد؛ وضـعی کـه در آن فـرد تنهـا بـا حـدود اختیـارات و حقـوقش محـدود  می
 ). 70،ص1376شود(نصري،  می
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ایـد،  تواند منافع و مصالح خود را فهـم نم  بنابراین، فردگرایی در اندیشه لیبرالیسم، به حدي است که تنها خود فرد می
رو، هیچ منشأ تکلیفی جز خواست خود فرد وجود ندارد تا بر طبق تشـخیص آن، مرجـع    نه هیچ مرجع دیگري. ازاین

 دیگر عمل نماید.
بنابراین، با اصالت یافتن تمایالت فردي، مسائل مهمی چون شـناخت، حسـن و قـبح، صـدق و کـذب، حـق و       

هاي انسانی، در پاي امیال فـردي قربـانی    ئل اخالقی و ارزشباطل، خیر و شر، باید و نباید، عدل و ظلم و همۀ فضا
 ).35،ص1378زند(ظهیري،  شود و از خون این قربانیان، آزادي لیبرالی جوانه می می

تـرین امـور    و امثال آن، چون میل به امور جنسی را در بشـر، از مهـم   هابز، بنتام  در بررسی این مبنا، باید گفت:
کنند؛ هر نوع فلسفه اخالق را که به ایجـاد مـانع در برابـر ایـن      ب پویایی انسان تلقی میدانسته و ارضاع آن را موج

پـردازد.   مـی » خلوتگـاه زنـان  «، به نقـل کتـابی تحـت عنـوان     آربالستردانند.  پویایی بینجامد، غیرقابل پذیرش می
 شود:  نامه این کتاب، با جمالت زیر آغار می تقدیم

شود. خود را با اصول آن بپرورید، اصـولی کـه  ا، از هر جنس تقدیم میه این اثر به عیاشان همه دوره
ترسـانند  روح شما را از آن می گرایان سرد و بی کند و این شهوات که اخالق شهوات شما را تیزتر می

گیرد تا انسان را به غایتی که برایش مقـدر کـرده چیزي نیست، مگر ابزاري که طبیعت در اختیار می
بخش گوش فراداد؛ زیرا هـیچ نـدایی بـه جـز نـداي  ازد. فقط به این اشارات لذتاست، رهنمون س

 ). 39، ص1377تواند تو را به خوشبختی برساند(آربالستر،  شهوات نمی
شود، و شکوفایی استعدادهاي آدمی مرهون فضـاي آزاد   در بینش اسالمی، اگرچه بر ضرورت آزادي فردي تأکید می

 : شهید مطهريشود، اما به گفتۀ  میو به دور از اختناق دانسته 
). 82، ص1361کنـد(مطهري،  آزادي در اسالم براساس آن چیزي است که تکامل انسان ایجاب می

هدف انسان این نیست که آزاد باشد، ولـی انسـان ». کمال هدفی«است نه » اي کمال وسیله«آزادي 
اگـر آزادي نباشـد انسـان ). 346،ص1374باید آزاد باشد تا به کمـاالت خـودش برسـد(مطهري، 

تواند به کمال خودش برسد. خدا انسان را طوري خلق کرده است کـه بـه کمـال خـودش از راه  نمی
قدر که اجبـار آمـد، دیگـر ایـن راه نرفتنـی اسـت(مطهري،  آزادي و انتخاب و اختیار برسد ... همین

 ).  349،ص1374
محوریت دارد، کمال فـرد اسـت، نـه خـود فـرد و آنچـه       ، به فرد و آزادي فردي، آنچه شهید مطهريبر اساس نگاه 

یابد. ایـن   رو، آزادي و رهایی انسان هم براي رسیدن او به کمال، ارزش می ارزش دارد، رسیدن به کمال است. ازاین
 نگاه که در واقع همان نگاه دینی به مقوله آزادي است، کامالً متفاوت از نگاه لیبرالیسم است. 

یابد. هدف نهـایی انسـان،    ، کمال نهایی انسان در رسیدن به هدف نهایی وي تحقق میمصباحاهللا  آیتاز منظر 
). 174، ص1380رسیدن به قرب الهی است. رسیدن به این هدف، با اختیـار و آزادي انسـان مطلـوب است(مصـباح،    

؛ پـس، هـم   »نا الیه راجعونانا هللا و ا«روح الهی)، دارد: »(به سوي اویی«و » اویی« انسان از منظر اسالم، حقیقت از
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به سوي خداست)، اما درك این حقیقت، با ابـزاري کـه بـراي    (از خداست)، و هم آینده او( گذشته انسان روشن است
رو، توجه به حکمت الهی ما را به منبـع دیگـري از معرفـت     شناخت در اختیار همگان قرار گرفته، میسر نیست. ازاین

). انسان از منظر اسالم، 9، ص1376یاد شده است(مصباح، » وحی«از آن با نام  شود که در منابع دینی، رهنمون می
 ).58است(فرقان: » الحی الذي الیموت«مظهر حیات خداوند و تجلی 

گرایی در اسالم، در تقابل با فردمحوري و فردگرایی در لیبرالیسم قـرار دارد کـه    محوري و کمال هرحال، کمال به
 کنند.  اي بودن آزادي را تعیین می م در آزادي دارند و اساساً ارزش ذاتی بودن یا ارزش وسیلههردو رویکرد، تأثیر مستقی

 گرايي . وجود۷
شـود، یکـی دیگـر از     اگزیستانسیالیسم؛ به معناي اینکه کمال هر انسان هـر جـایی اسـت کـه بـه آن منتهـی مـی       

هـایی چـون اصـالت وجـود انسـان و       برابر نهاده شناختی لیبرالیسم است. این واژه در فارسی، با هاي انسان زیرساخت
ها معتقدند: آرمان و ارزشی که به انسان  ). اگزیستانسیالیست25، ص1381شود(بیات،  مکتب اصالت وجود معرفی می

جهت خاصی را نشان دهد، وجود ندارد. ارزش و معنا مخلوق خود انسان است و انسان هر عملـی را کـه در اندیشـه    
 ). 26تواند به عنوان وظیفه و مسئولیت برگزیند(همان، ص  ، میداند خود ارزش می

تواند انسان باشد؛ یعنـی انسـان طبیعـی بـه شـکل       ها، هیچ انسانی بدون کوشش نمی به نظر اگزیستانسیالیست
). از نظـر ایشـان،   74،ص1377سـازد(واعظی،   حقیقی وجود ندارد. بلکه هر فرد انسانی، خود انسانیت خویش را مـی 

انسان از همان آغاز وجود داشته و در یک برخورد در جهان ظاهر شـده  «موجودي است با گذشتۀ مبهم؛ یعنیانسان 
هر شخصی همان چیزي است » من«وجود ندارد، بلکه » طبیعت انسانی«یا » من«). و 18،ص1348سارتر، »(است

شود... وظیفه انسان است  می هاي مختص به خود متولد هاي متعددي با خواهش»من«سازد. در انسان،  که خود می
توانـد   ). انسان فقط با کوشش خـود مـی  56، ص1350راستین در خویشتن آگاه گردد(ماند، » من«که به وجود یک 

 ). 7، ص1380زندگی بهتري براي خودش به وجود آورد(شاپیرو، 
جـود دارد. پـس بایـد    داند که و از منظر این اندیشمندان، انسان براي هیچ هدفی خلق نشده است، بلکه فقط می

). به 135تا، ص تصمیم بگیرد که از خود چه چیزي بسازد. در این ساختن خویش، کامالً آزاد و مختار است(لسلی، بی
هایی است که  واسطه به خداوند نیست، بلکه عملی کردن برنامه باور آنها، هدف انسان از زندگی پرستش و عشق بی

). بنـابراین،  39، ص1387است و مخصـوص ایـن جهـان اسـت(نبویان،      توسط دو عنصر عقل و تخیل فراهم آمده
بـرد و   گاه این آرمان را فراتر از حـد انسـان موجـود نمـی     لیبرالیسم براي انسان آرمان و هدف نیز قائل است، اما هیچ

 ).112، ص1388پور ازغدي،  نشاند(رحیم انسان مطلوب خود را در آسمان نمی
گرایـی و   جودگرایی افراطی با مسئله آزادي آن است که انسان را از قید و بند هدفرسد، ارتباط این و به نظر می
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سازد. در نتیجه، انسان آزاد است کـه هـر    هاي مبتنی بر کمال رها می خواهی و مقید بودن به رفتارها و فعالیت آرمان
 کنند.  خواهد بشود، نه آنچه دیگران ترسیم می آنچه خودش می

ها داراي طبیعت ثابت و مشترك است. منابع دینـی مـا بـر     از منظر اسالم انسان  در بررسی این مبنا، باید گفت:
 یفطـرت اهللا التـ   فـا یحن نیفأقم وجهک للـد «دارد:  این امر تأکید دارد. قرآن کریم این حقیقت را با صراحت بیان می

د را با گرایش تمام به حق، به سوي ایـن دیـن کـن، بـا     پس روي خو ).30:روم»(لخلق اهللا لیالتبد هایفطرالناس عل
ـ  ولـد یکل مولـود  : «اکرم امبریپ همان سرشتی که مردم را بر آن سرشته است، فطرت الهی تغییرپذیر نیست.  یعل

، زرارهدر پاسـخ   . امام صـادق )83، ص 1377احمد،  ،ی. (واعظشود یمتولد م دیبر فطرت توح ي؛ هر نوزاد»الفطره
)؛ همه را 2ج ق، 1412کلینی، (» دیالتوح یعل عایفطرهم جم«ال کرده بود، فرمودند: ؤسوره روم س 30 هیآ که از مفاد

هایی از جمله یکسـان   فرض از سوي دیگر، طرح مباحثی نظیر حقوق بشر مبتنی بر پیش .نمودخلق  دیبر فطرت توح
توان از چیزي بـه نـام حقـوق بشـر      ، نمیها(طبیعت واحد) است. در غیراین صورت دانستن ذات و حقیقت همه انسان

ها داراي ذات و حقیقت مشترکی نباشـند و   ). بنابراین، اگر انسان30و  29، ص 1375دفاع منطقی کرد(جوادي آملی، 
هـاي مکتـب خـویش بـه      ها هم در ارائه مفاهیم و آمـوزه  چیزي به نام انسانیت در کار نباشد، خود اگزیستانسیالیست

گرایی افراطی تأکید دارنـد   سو، بر اراده و قابل اعتمادي نخواهند داشت. ضمن اینکه آنان از یک دیگران، دلیل منطقی
تواننـد منکـر نقـش سـازنده عوامـل چـون: وراثـت، محـیط، اجتمـاع، تعلـیم و تربیـت و... در             و از سوي دیگر، نمی

 ). 77، ص1382گیري هویت انسان (که خارج از اراده اوست) بشوند(واعظی،  شکل
ر نتیجه، این افراط و اغراق در حدود آزادي و اختیار انسان، کـه او را موجـودي فـارغ از هرگونـه محـدودیت و      د

کند، به لحاظ منطقی غیرقابل دفاع است و واقعیات زندگی بشر، گواه صادقی بر انکار و  تعین و آزاد محض تصور می
 ).78،ص1382رد آن است(واعظی،

اي است. وجـه تمـایز وجـودي انسـان از حیـوان، همـان        اهیت مستقل و جداگانهاز منظر اسالم، انسان داراي م
 هیـ إنـا هللا و إنـا ال  « ماهیت و حقیقت انسانی اوست. انسان داراي حقیقـت از اویـی و بـه سـوي اویی(خداونـد) دارد.     

فـأقم  « .خـود رفتـار نمایـد     انسان داراي فطرت الهی است و موظف است بر طبق فطرت الهی ).156:بقره»(راجعون
مسئولیت مهم انسـان حرکـت در    ).30:روم»(لخلق اهللا لیالتبد هایفطرالناس عل یفطرت اهللا الت فایحن نیوجهک للد

رو، انسان آزاد و رها نیست که هر چه خودش بخواهد باشـد   مسیر هدف خلقت و رسیدن به کمال نهایی است. ازاین
 یا هر چه خودش بخواهد، بشود.

 گيري نتيجه
هـاي صـرفاً مـادي و     بینی مادي، جهان و انسان را پدیده ن پژوهش این است که لیبرالیسم، با تکیه بر جهانبرایند ای

ها و اصولی استوار اسـت کـه در ایـن     بینی مادي، بر پایه داند. این جهان ساحتی و این دنیایی می انسان را موجود تک
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ترین اصل مکتب اومانیستی  آزادي انسان، اساسی پژوهش، به تفصیل بررسی و نقد شده است. بر اساس این اصول،
ها قرار گیرد. ایـن مکتـب، بـا تکیـه بـر مبـانی        تواند منشأ دیگر ارزش لیبرالیسم است که خود ارزش ذاتی دارد و می

هایی  ترین آزادي براي انسان، بر مؤلفه شناختی خود و با نوع نگاه متفاوت از اسالم به انسان، براي کسب بیش انسان
انگـاري، جـدایی دیـن از سیاسـت و انکـار ربوبیـت        بسندگی، وجودگرایی افراطی، پوچ محوري، عقل چون انسانهم

مثابه القیدي  هایی که نتیجۀ آن آزادي مطلق انسان و آزادي به تشریعی خداوند در هستی تأکید دارد. عناصر و مؤلفه
 از منظر اسالم مورد نقد قرار گرفته است. هایی که در این نوشتار  گري(آزادي منفی) است. مؤلفه و اباحی

بینی مادي آن و به نوع نگاه آن بـه   رسد، مشکل اصلی لیبرالیسم در خصوص آزادي، به همان جهان به نظر می
هاي جدي مواجه اسـت. از منظـر اسـالم، همـان      بینی که از منظر اسالم، با چالش گردد؛ جهان هستی و انسان برمی

ساحتی دانستن انسان نیز نادرست و خالف واقع اسـت. امـا    ن هستی در ماده غلط است، تکاندازه که منحصر دانست
هاي وحیانی، از طریق منابع معرفتی زمینی و مادي، حقایق هسـتی   کسانی که با انکار وحی و محروم شدن از آموزه

ن حقـایق، در عرصـۀ زنـدگی    کنند، طبعاً از درك حقایق وراي ماده عـاجز بـوده و در نتیجـه، بـا انکـار آ      را رصد می
اجتماعی نیز با انکار ربوبیت تشریعی خداوند و نشاندن انسان در جایگاه مدیریت این عرصه، انسـان را آزاد مطلـق و   

هاي وحیانی اسالم و اندیشه خـدامحور اسـالمی، اصـل توحیـد و      اند؛ امري که با آموزه صاحب اختیار تام تلقی کرده
 اسازگار است و عقالً نیز مردود است.عینیت دین و سیاست کامالً ن
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