
 

 

 امنیت و آزادی در اسالم
 ۸/۸/۱۱۳۱ا تاریخ پذیرش:  ۵۲/۱۱/۱۱۳۱ تاریخ دریافت:

 *داود غرایاق زندی

 چکیده
ای که وجود امنیتت بترای   نسبت و رابطه معناداری با یکدیگر دارند؛ به گونهامنیت و آزادی 

آزادی ضروری است و استقرار آزادی تضمین تداوم امنیت پایدار خواهد بود. این موضتو   
باید مورد توجه قرار نگرفته و عمتدتا  آزادی بته ن تع امنیتت بته       کهچناندر جوامع اسالمی 

ادی به شکل درونی یا اختیار در میان مستممین روا  داشتته   آز ،رفته است و حداکثر حاشیه
مطالعته و یتافتن   مذهب مختار جهتان معارتر استت،    رونی ه آزادی بیتوجه به اینکاست. با 

برداشت اسالمی از این موضو  امری ضروری است و همچنان یکی از مشتکال  مبتالبته   
مقاله به دنبال این پرسش استت کته دیتن     ،. بر این اساسشودمیجهان اسالم نیز محسوب 

دهد در استالم  مطالعه حاضر نشان میل است. م چه نسبتی بین امنیت و آزادی قائمبین اسال
امنیت و آزادی قابل تصتور استت. ایتن سته      بینسه نو  نسبت حداقمی، میانی و حداکثری 

انتوا  مختمت    چنتین  دانتد و هم نسبت نه تنها وجود امنیت و آزادی را در کنار هم الزم می
ستازه  داند، بمکه سازی میوجه به شرایط مختم  قابل پیادهتنسبت بین امنیت و آزادی را با 

رسد به نظر مید. کنعرضه می ،در سه وجه خیر، حق و تکمی تری از امنیت و آزادی کامل
مین و تداوم سنت اسالمی را برای مستم  بهنگامسازه ارمی امنیت و آزادی در اسالم زیست 

 سازد.در جهان معارر فراهم می
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 مقدمه

در حتوزه آزادی   وبتوده  م هوم آزادی در اسالم عمدتا  ناظر به م هوم اختیار یتا آزادی درونتی   

در دوره معارر م هتوم بیرونتی آزادی شتاید    بوده است.  و برده مطرح حرتنها موضو   بیرونی

جوامع اسالمی با این پرسش مواجته  از این رو،  .باشدمدرن ترین موضو  زیست انسان کانونی

 م به مظاهر جدید این م هوم چیست.نگاه دین مبین اسالشدند که 

اختیتاری  دهد کمید پذیرش دین اسالم امری درونی در اسالم نشان میمطالعه م هوم آزادی 

هتای آزادی  م هوم اختیار در جوامع استالمی بته حتوزه   امّا چرا  ،فی الدین( بوده است ال اکراه)

است، در پذیرش حکومت  بیرونی گذر نکرده است. چرا زمانی که انسان در پذیرش دین مخیّر

دهتد در  تجربه کشتورهای استالمی نشتان متی    این اختیار و آزادی را نباید داشته باشد.  ،خاص

گترفتن م هتوم   شتعا  قرار الجوامع اسالمی باعث تحتت  شرایط آزادی بیرونی در  نبودمواردی 

عمت ارمی توق  آزادی در جوامع اسالمی بتا توجیته ضترور  امنیتتی     اختیار نیز شده است. 

بترای دفتع   ثبتا  در جوامتع استالمی     مستئمه ضرور  توجته بته    توجیهرور  گرفته است. 

ولتی ایتن امتر باعتث شتد موضتو  امنیتت         بودهگیری از سمطه ک ار ومر  داخمی و جموهر 

 هتار بتدل ستازند و زمینته  ترح نظریت     دستاویز جوامع اسالمی قرار گیرد و آن را به مذهب مخ

میتان م تاهیم   دهتد  این امر نشان متی  د.شوبرای تداوم نظام مستقر ( ۱0: ۱۱۸۲)فیرحی، استیال 

حصول به شرایط آزادی بیشترین نستبت  امنیت و آزادی تناظر و نسبت مهمی وجود دارد؛ زیرا 

امنیت از فقدان تهدید تتا کستب رفتاه و عتدالت در جامعته را       ،را با امنیت دارد. در معنای عام

هم شود. تنها با استقرار امنیت به معنتای عتام استت کته زمینته شتکوفایی آزادی فترا       شامل می

پوشی است زیرا تنها زمانی آزادی قابل چشم؛ عکس آن نیز رادق است ،. در عین حالشودمی

گذاردن آزادی به همین دلیل بیشترین عامل کنار ها در معرض خطر باشد.که ریانت ذا  انسان

در جوامع اسالمی به نام امنیت انجام شده است. به عبار  دیگتر، امنیتت شترح تحقتق آزادی     

 آورد.زمانی که امنیت مستقر گردید، آزادی سر بر میاست و 

استقرار م هوم آزادی در جوامع استالمی تتابعی از شتناخت نستبت آزادی و امنیتت       چون 

امنیت و آزادی در اسالم چه نسبتی با یکتدیگر دارنتد    این است که  هپرسش ارمی مقالاست، 

 هاآنمیانجی در اسالم هستند و نسبت م اهیم امنیت و آزادی م اهیم فرضیه مقاله این است که 
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است.  و حداکثری قابل تصور سه شکل حداقمی، میانجیدر چارچوب کمی دین مبین اسالم به 

الگوی ارمی نسبت بین امنیت و آزادی در اسالم، الگوی حداکثری است که بتین   ،در عین حال

 گیرد.های اختیار، حق و وظی ه مرزبندی مشخصی رور  میحوزه

بررسی پرسش مقاله حاضر ضروری است نخست این دو م هوم از نظر معنایی متورد  برای 

واکاوی قرار گیرند که منظور از امنیت در تناظر با آزادی چیست، منظتور از اختیتار چیستت و    

هتای  عمت عدم گذر از حوزه اختیار بته حتوزه آزادی   ،چه ت اوتی با آزادی بیرونی دارد. سپس

 ،و در نهایتت  فتته رگمتورد اشتاره قترار      تور کمتی   بته مع استالمی  سیاسی و اجتماعی در جوا

 .گیردهای بین امنیت و آزادی در اسالم مورد بررسی قرار مینسبت

 

 تعریف مفاهیمالف. 
امنیت و آزادی سروکار داریم. نخست م هتوم امنیتت متناستب بتا     در اینجا با دو م هوم کمیدی 

 .شودی آورده می، سپس تعری  آزادشودمیبحث آزادی مطرح 

تعاری  فرهنگ لغتی از امنیت به شکل ح اظت از خطر )امنیت عینتی(، احستاس   : مفهوم امنیت

( استت.  Buzan, 1992: 36داشتن از آگاهی فتردی( ) ایمنی )امنیت ذهنی( و رهایی از تردید )ا مینان

تتوان در  اگر امنیت را در تناظر با م هوم آزادی در نظر بگیریم، پنج معنی مختم  بترای آن متی  

 عنتی ترین مدر این م هوم ابتداییامنیت به مثابه ریانت ذا  و حق حیا .  نخستنظر گرفت: 

محستوب  نیتز  ی بشتر  دجان جتز  حقتوق  بیعتی ختدادا    ح ظ امنیت ح ظ جان انسان است. 

پایه  ،حق زیستداشته باشد. را در این دنیا  ندگیهر فردی باید امکان ز ،ساس. بر این اشودمی

پردازی کته در ایتن زمینته کتار کترده،      نظریه ترینمهمدهد. امنیت فردی در جامعه را شکل می

گیتری حکومتت را نیتز در    است و عمت وجتودی شتکل  ( م۱70۳-۱۲۸۸)تامس هابز انگمیسی 

یتا وظتای  ارتمی     های وجودی تأسیسنان یکی از عمتهمچهمین عامل دانسته و امروزه نیز 

تترین وظتای    در دین مبتین استالم نیتز یکتی از ارتولی     هاست. ها، ح ظ جان انسانحکومت

 است. یا حکومت اسالمی ح ظ ح

 هتا آندارایتی و امتالک   ، امنیت به مثابه امنیت دارایی و امالک است. پس از جان افتراد،  دو

ایتن همتان   تمت  نشتود.    هتا آنباید مصون از خطر و تجاوز دیگران باشد تا تالش و زحمتت  
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کرد. ح تظ مالکیتت   برای تأسیس حکومت مطرح م( ۱07۱-۱7۱۵)موضوعی بود که جان الک 

در بخشتد.  اقتصادی را در جامعه شکل میدر اینجا از اهمیت بسیاری برخوردار است و امنیت 

 ولت اسالمی تعیین شده است.یکی از وظای  د متون اسالمی ح ظ مال نیز

در اینجا افتراد بترای زیستت مناستب ختود نبایتد در       ، امنیت به مثابه نبود اجبار است. سه

. بی تتد شود امنیت افراد و جامعه به خطر شرایط اجبار سیاسی باشند. هر گونه اجباری باعث می

خواهتد بتود. ایتن     «متثثر »زم و تتداوم  ای که با اجبار پدید آید فاقد مشروعیت السامان جامعه

برقرار خواهتد  سازد. زمانی امنیت نظام سیاسی م هوم از امنیت زمینه امنیت سیاسی را فراهم می

، آن را بپذیرند و تنها در این شرایط و یا چیزی کته جتان الک معتقتد    بود که اتبا  آن حکومت

 ،در این شرایط .(۱۵: ۱۱07زندی، غرایاق ) مبنای مشروعیت نظام سیاسی باشد «رضایت»است 

و ماندگار خواهد بود. نقطته مقابتل ایتن نظریته از آند فتردریش      تأمین شده سیاسی بهتر امنیت 

 )نت..  آید نه انسانبنده پدید میتنها در شرایط اجبار  است که ایگان و بندهدخهگل در کتاب 

و انستان بایتد عاقالنته و    م به ح اظت از عقل تعبیر شده این نو  امنیت در اسال .(۱۱۲۵هگل، 

 .اقدام به گزینش نکندد و تحت اجبار د را بپذیرنظام سیاسی مورد نظر خو انهمختار

 امنیت انسانیدر اینجا منظور امنیت به مثابه حق زیست آبرومندانه و انسانی است. ، چهار

انستان  . دارد اشتاره است که به داشتن مسکن، شغل و درآمد مناسب برای زندگی آبرومندانه 

 «رها از نیاز، رها از ترس و احترام به کرامت انسانی برای مشارکت در فعالیت اجتماعی»باید 

ستل تعبیتر   این موضو  در اسالم بته ح اظتت از ن   .(۲07: ۱۱۸0)غرایاق زندی،  داشته باشد

 شده است.

در نهایت، امنیت به مثابه حق انتخاب است که اشاره به انتخاب عقیتده و دیتن دارد. پتذیرش     

امنیت ذهنتی و رهتایی   حوزه آرامش و  ،باور و عقیده نیازمند امنیت خا ر است. حوزه اعتقادی

آید. از تردید است. اگر این حوزه بر اساس انتخاب و گزینش نباشد، امکان باورمندی پدید نمی

توان به زور و اجبار و بدون حق انتخاب، کسی را مجبور بته پتذیرش دیتن یتا     نمی ین رو،از ا

تمام این پتنج   ،بار  دیگربه ع به ح ظ ایمان اشاره دارد.امنیت در اسالم این نو  مذهبی نمود. 

حق حیا ، حق ایمان، حق عقتل، حتق    م هوم جز  وظای  حکومت اسالمی برای ح اظت از

 .(۱۲: ۱۱۸۱)کمالی،  شده استنسل و حق مال تعبیر 
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پیچیتدگی  ترین م هتوم متدرن فمست ه سیاستی استت.      آزادی یکی از پیچیده: مفهوم آزادی

آنچه درباره آزادی در دوره مدرن  ترح شتده بیشتتر اشتاره بته      ست که رون آ ازم هوم آزادی 

دیگر، آزادی بیشتتر از   به عبار مداخمه غیر نباشد.  در آندارد که  سیاسی و اجتماعیوضعیت 

 .شودمیمحسوب  «وضعیت»د، خود های مختم  را توضیح دهه م هوم باشد که وضعیتکآن

مطرح بوده  «اختیار»جدا از این تعبیر مدرن آزادی، در ساحت پیشامدرن نیز آزادی به شکل 

 -«فتردی »نته  -شخصی در این تعبیر آزادی بیشتر در حوزه روابط  .(۱7: ۱۱0۳)روزنتال،  است

اختیتار پتذیرفتن   استت:   سه حوزه ارمی اختیار مورد توجته  ،ر معمولبه  ومطرح بوده است. 

دین و مذهب به دور از تحمیل خارجی، پرهیز از هوای و هوس برای رسیدن به اختیتار کامتل   

ظاهر مادی زندگی که باعث غ مت انسان از ممکو  مپرهیز از  ،)اسیر غرایز نبودن( و در نهایت

در اینجا آزادی به سه شتکل   .(7: ۱۱۳۱بیانا  مقام معظم رهبری، ) شودمیو باورهای عرفانی 

و در  (متزاحم سرکوب غرایتز  تقوا )، اختیار به عنوان (دیندرونی پذیرش ایمان )اختیار به مثابه 

 یابد.، نمود میو عرو  است استعالعبودیت که شرح ار به مثابه اختی ،هایتن

را  بیرونیو مشکل جدی داشت و زمینه  رح آزادی آزادی به مثابه اختیار ددر دوره مدرن، 

نوعی آزادی بالمرجح یتا   ،آزادی درونی یا اختیار به تعبیر گورویچه کفراهم ساخت: نخست این

ر در این تعبیر شتما مخیّت   .(۳۲: ۱۱۲۱)گورویچ،  عقال و حکماستآزادی عدم ترجیح یا آزادی 

هستید بین دو چیز انتخاب کنید، امّا در واقع آن دو چیز در شرایط برابر بتا هتم نیستتند؛ یکتی     

یابتد.  ارتبتاح وثیقتی متی    «تیمستئول »و  «عقالنیت»اختیار با  ،. در اینجاشرخیر است و دیگری 

گیترد،  ماهو انسان در شرایط انتخاب این دو چیز نابرابر و نامتقارن قترار متی   ی که انسان بهزمان

یابد. نقطه ت تاو   وجه خیر می ،در اینجا اختیارکند جانب وجه خیر گرفته شود. عقل حکم می

امّا آیتا   ،راه خیر را بشناسدتواند انسان با حیوان این است که انسان به  ور فطری و آگاهانه می

کرده است  تتالش بستیاری در میتان    عنی است که انسان در دوران گذشته گناه نمیاین بدین م

کند. اگر انستان  حکمای گذشته در جریان بوده تا به این موضو  بپردازند که چرا انسان گناه می

پاسخ به نوعی در این عبار  . شودمیچرا آلوده به گناه  ،فطرتا  توانایی شناخت راه خیر را دارد

در اینجتا   .(۱۱07گتواردینی،   ن..)کند معتقد بود انسان دانا خطا نمیتوان یافت که میسقراح 

کتاهش   آنتتر باشتد درجته خطتای     دانایی شرح رهایی از خطا بود. به هر میزان که انسان آگاه
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یابد و انسان کامل کسی است که به دانش مطمتق دستت یافتته باشتد. چنتین انستانی حتتی        می

 بمکه در آینده نیز زندگی کند. التواند نه در حمی

انسان در قبال اختیاری که دارد آورد این است که مشکل دومی که آزادی بالمرجح پدید می

ها دچار عواقب ناخوشایندی نشوند باید زمینته  انسان اینکهنیز داشته باشد. برای  مسئولیتباید 

شدن به گناه را از بین بترد.  فراهم کرد و در عین حال امکان آلوده هاآنانتخاب مناسب را برای 

هتا از  ترف   ناگوار برای انسان مسئولیتاهش و کاجبار برای حذف گناه  عمالابر این اساس، 

اجبار نوعی آموزش است، هنر بزرگ ا اعتت از  » :شد. به تعبیر برلینعقال توریه و پیشنهاد می

افتتد ایتن استت کته     متی کته  در اینجا ات اقی (. ۵0۱: ۱۱7۸برلین، « )را باید آموخت ترهابزرگ

انستان دچتار    تتا جموگیری و پرهیز از شرایطی استت  تمامی سازوکارهای اجتماعی در راستای 

کار گردد و شأن و منزلت خطا نشود. به عبار  دیگر، چرا باید اجازه داد انسان خطا کند و توبه

از بخشد بستگی به تقمید تمامی آنچه به انسان شخصیت می او مورد خدشه قرار گیرد. در اینجا

و هر گونه تغییتر   بودآداب و رسوم اجتماعی  برابرشدن در آزادی به نوعی تسمیمدیگران دارد. 

بر این بود که مباحث  در مواردی اعتقادگردید و حتی نوعی خرق عاد  و بدعت محسوب می

اعتقتادی متردم و افتزایش    فکری بین خواص نباید در بین عامه منتشر و  رح شود و باعث بی

زمتانی کته   دینی کاهش روزی و فقر و مکنت است. شود و نتیجه ک ر و بیایمانی میک ر و بی

 گرفتنتد رار در مظان اتهام قسینا  ابن یتا حدشد، افرادی مثل حال  و عادا  خواص برمال می

 .(۵۵: ۱۱۸7)گالستون، 

کرد و روال  بیعتی  ها عمل میحکومت برای جموگیری از خطاکاری انسان ،در این شرایط

مراتبی در سیر امتور جهتان رایتج بتود تتا      که نوعی نظم سمسمه در حمایت از این روند بود نیز

 استتعداد  بیعتی ختود در جایگتاه     ها همانند آنچه افال ون گ ته بود با توجه به شرایط وانسان

این امر باعتث شتد آزادی   ور قرار گیرند. خواه سر، سینه و شکم به عنوان رهبر، نگهبان و پیشه

در دوره متدرن مطترح    کهچندانبیرونی در دوره پیشامدرن چندان مورد توجه نباشد و یا حتی 

ت و بدل به حق در زنتدگی  به عبار  دیگر، اختیار تنها نوعی خیر اس بود، محل پرسش نباشد.

 .(۸۸: ۱۱۸۲)قادری،  سیاسی و اجتماعی نشده است
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آن را از  بته آزادی را تغییتر داد و   وددوره مدرن نگاه خت  ،شکال محوریبه واسطه این دو اِ

به عالم  بیعتی و اجتمتاعی   عالم متافیزیکی توجه انسان از  به خا ر تغییراختیار جدا ساخت و 

انسان آزاد باشد کته گتزینش   د تا شوباید ات اقا  شرایط بیرونی انسان فراهم اعتقاد بر این شد که 

های اجتماعی مزیتدیگر گری نبود و شواری گزینشکند. انسان در گذشته چندان در معرض د

شتده   تجربته هتا بته ستوی راه    تمایل عموم انسانشد باعث می نظیر امنیت، رفاه و برخورداری

انسان تا ایتن زمتان شترایطی    د. شوکاسته  پردردسرو از خطرا  رسوایی و یا راه نرفته و باشد 

 تا کنار رود شودمی وگونه وضعیتی که باعث مداخمه در تصمیم ا برای آزادی نداشته و باید هر

ای آزاد بته گونته   دتوانت متی انسان آیا به واقع ( ۱امّا ، و آزادی را داشته باشد گریامکان گزینش

 حدوحصتر یبآیا این آزادی ( به دور باشد. ۵۱۱: ۱۱7۸گونه مداخمه غیر )برلین،  باشد که از هر

آیا توانایی و عتدم  ( ۱محصول مورد نیاز و ارمی انسان مدرن است. آیا اساسا  آزادی ( ۵است. 

استتت یتتا مهتتم آزادی میتتزان آیتتا ( ۱و در نهایتتت  استتتاز محتتدودیت آزادی  یجزئتت ،امکتتان

؛ هیتوود،  ۱۱۸7؛ میمتر،  ۱۱7۸؛ بترلین،  ۱۱۸7؛ گتری،  ۱۱0۳؛ ستن،  ۱۱0۲میتل،  )بودن آن موجه

  .(Knowles, 2001؛Kukathas, 2007؛ ۱۱۸۳؛ آرنت، ۱۱۸۲؛ سوی ت، ۱۱۸۱

در متورد   د.نت دهن در باب آزادی را تشکیل متی ین چهار پرسش کمیدی پایه مباحثا  مدرا

امّتا محتدوده آزادی    ،حدوحصر نیستت است که آزادی بیپرسش نخست اعتقاد عمومی بر این 

ارتل  » ،یق  آن به تعبیتر جتان استتوار  میتل     محدوده آزادی و یا حد نیتریاهیپاکجاست  

دادن این مطمب است که تنها موردی که افراد بشر مجازند بته  منظور نشان»: است «ذا ریانت 

شوند، هنگام مواجهه با وضتعی  ض آزادی هر کدام از همنوعان خود رعتجمعی مدستهتنهایی یا 

ده باشد. تنها هدف موجهی که بته پتاس تتأمین    ابه خطر افت «ریانت ذا »است که در آن ارل 

توان بر هر کدام از افراد جامعه متمدن حتی برخالف اراده خود وی، اعمال قتدر  کترد   آن می

د. مصالح شخصی آن فرد )جسمانی یا اخالقی( شیگران زدن وی به داین است که مانع از زیان

 .(۱۱-۱۱: ۱۱0۲میل، ) «کردن دیگران در کارش نیستدلیل کافی برای مداخمه

 رساله دوم درباره حکومتالک در  در اینجا تحدید بیرونی دیگر مخال ت با آزادی نیست.

گردانتدمان، تحدیتد نشتاید    یهای خوف و عقبا  خطر منتع مت  آنچه را تنها از وادی»گوید: می

 .(۱۱۱: ۱۱۸۲)به نقل از سوی ت،  «نامید
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بته آن سو استت اده از آزادی یتا بته تعبیتر      کته  است برای مقابمه با چیزی  «آسیب»ارل 

گویند آزادی ستودمند، مطمتوب و از نظتر    به  ور معمول می» :دگوینمی «هرکارگی»وود هی

ی فاستد  سرکوبگر، قابل اعتراض و از نظتر اخالقت  اخالقی سالم است در حالی که هرکارگی 

در اینجا اگر هرکارگی باعث آسیب و رتدمه شتود، بایتد منتع      .(۱۸7: ۱۱۸۱)هیوود،  «است

 .هستبمکه ضامن و پاسداشت آزادی نیز  یست،آزادی ن نه تنها مخال تی باد و این شو

ت، عتدالت و رفتاه   هماننتد امنیت   م اهیمپرسش دوم این است که آیا آزادی به نسبت دیگر 

مردم بتیش از   ،که هابز معتقد بود  ورهماندر بدو امر . شودمیح انسان محسوب موضو  مرجّ

چترا آزادی اهمیتت دارد بته دو دلیتل کمیتدی استت:       امّا  ،همه به دنبال امنیت هستند تا آزادی

کند که باید متورد توجته قترار    انسان پس از احساس امنیت به نیازهای دیگری نیل مینخست 

آزادی به نوعی مرحمه گذر از ضروریا  و احتیاجا  است. این همان تعبیری  از این رو،گیرد. 

چیرگی بتر ضتروریا  استت.    از نظر او است که آرنت از آزادی دارد و شرح ورود به پولیس 

رفتن از زیستت  ریا  خود است، امکانی برای فراتتر ید ح ظ امنیت و ضروانسانی که تنها در ق

 و ها با قابمیتشان برای کردار نامیرا، با تواناییشان به جتا نهتادن رد  انسان» :حیوانی نخواهد یافت

آوردنتد کته   قسمی نامیرنتدگی بته کت  متی     ،هایی محوناشدنی به رغم میرندگی فردیشاننشان

پتس در   .(۲7: ۱۱۸۳)آرنتت،   «دارنتد « الهتی »یعتی کنند که  بخاص خودشان است و ثابت می

دلیل دوم هست. اینجا آزادی ررفا  نبود موانع بیرونی نیست، بمکه امکان گذر از ضروریا  نیز 

ها قرار نگیرد، نه تنها مانتدگار و  ن، رفاه و عدالتی که آزادانه مورد قبول انسااین است که امنیت

ح انستان استت؛   عین محدودیت و ناآزادگی است. پس آزادی م هتوم مترجّ  پایدار نیست؛ بمکه 

 شود.هرچند در مواقعی نادیده گرفته می

به آزادی  ایبر هاییمحدودیت ،«عدم امکان»و  «عدم توانایی»پرسش سوم این است که آیا 

دارد که بتا توجته   وجود اشاره به وضعیت  بیعی زیست انسان  «امکان»در اینجا د. نآیمی شمار

 ،در ایتن م هتوم  د. شتو تتر بترای انستان فتراهم     امکان زیستت آزادانته  باید  ،به پیشرفت جوامع

هایی که در گذشته قادر به گذر از ضروریا  نبودند و توجه چنتدانی بته آزادی نداشتتند    انسان

فتراهم نبتود. در عتین     هتا آنسب گذر از این شرایط برای زیرا امکان منا ،محل نکوهش نیستند

ی و تواننتا وضعیت و شرایط مناسب گذر از ضروریا  نوعی  نبودناشی از  «عدم توانایی» ،حال
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ی نوعی نبود توانناگاهی و آنا ،در اینجاکند. آگاهی به موضو  را برای جامعه ایجاد مینایا حتی 

همانند شرایط انسانی استت کته معمتول جستمی استت و      . این وضع شودمیآزادی محسوب ن

یابد کته  جایی است. تنها در شرایطی این توقع افزایش میرفتن معمولی از وی توقع بیتوقع راه

ن بیشتتری بترای   تر فراهم شود. پس پیشترفت جوامتع بایتد امکتا    رفتن مناسبامکانی برای راه

در این تعبیر هگمی از پیشرفت، اگر انسان احساس آزادی بیشتتر  زیستن انسان فراهم آورد. آزاد

کند، قاعدتا  پیشرفت واقعی شکل نگرفته است. این همان موضوعی است کته متورد انتقتاد    نمی

قرار گرفته لئو اشترواس  و باممارتا نوسبسیار مت کران مکتب فرانک ور  و اندیشمندانی نظیر 

در اسالم نیز پیشرفتی متورد نظتر استت کته باعتث       .(۱۱0۱؛ اشتراوس، ۱۱۸7بام، نوس)است 

در اینجا این استت کته آیتا انستان ستده       مسئمه بنابراین، کمال انسان و تقرب به خداوند باشد.

 کند.زندگی میاز ی. سده قبل تر و در نهایت آزادتری تر، عادالنهویکم در جهان امنبیست

هتای جامعته چته    محتدودیت تا کجا آزاد است و انسان پرسش کمیدی چهارم این است که 

دهتد و  آزادی را در کانون توجه فمس ه سیاسی جدید قترار متی   ،میزان موجه است. این پرسش

گرایان مطرح کرده است. توجه بته  مجادالتی بین راست جدید و چپ جدید و همچنین اجتما 

کتردن فراینتد   رتی آزادی به معنی تعیین حدود موجته دخالتت دولتت بته نتوعی زمینته خصو      

شتود.  زندگی اجتماعی از منظر فردی نگریسته می ،سازد. به عبار  دیگراجتماعی را فراهم می

الزاما  ناشی از امر اجتماعی که چیزی بیش از نگاه فردی است، کمتر متورد توجته    از این رو،

اند. جتدا  هدوستی و همبستگی اجتماعی از آن جممگیرد. موضوعاتی نظیر همکاری، نو قرار می

هتا در  گرایان، چپ جدید نیز اعتقاد دارد داشتن آزادی در شرایطی که انستان از این نقد اجتما 

ست و آزادی واقعی آزادی روری ا ،دارد. آزادی موجود در غربنای برند، فایدهفقر به سر می

تواند قانونتا   میدر آمریکا که فردی  ،برای نمونه .(۱۱۸-۳۵: ۱۱۸۲)سوی ت،  آزادی عممی است

اهرا  باشتد، ظت   الزم دن به آن فاقد منابع متالی به هر مقام سیاسی دست یابد، امّا عمال  برای رسی

 بودن فراهم نیستت نخبهآزادی دارد ولی در واقع آزاد نیست و امکان عممی آن حتی در شرایط 

(Dye, 2001: chap.2). 

رستاندن بته کستی از    انسان بتدون آستیب  وضعیتی است که در آن آزادی به مثابه  ،در مجمو 

هتا بترای   تتالش دولتت  ند و اهای موجود برای انسان، موجهآزاد است و محدودیت ،مداخمه غیر
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تتر استت.   نمندسازی افراد برای دستیابی به وضعیت آزادانته اتحقق روری یا قانونی و عممی یا تو

، محدودیت یتا دخالتت و منتع و    مبنی بر عامل آزادی م. کالمنظر  این تعری  از سه وجه مورد

اختیتار مترتبط    ابت  اولنظتر دارد. وجته    محدودیت یا دخالت و منعتنها به وجه مقصود یا هدف، 

وظی ته   ترینمهمآزادی تحقق است و در نهایت از نظر کسانی که  رفداران آزادی بیرونی هستند، 

خود آزادی هدف زندگی سیاسی و اجتماعی است و هدف و مقصود بعدی انستان  دولت است و 

است و ضرورتی برای مداخمه در آن نیست و حتی به تعبیتر بترلین زمینته تحمیتل و     امری فردی 

پرسش محوری این است که چرا باید افراد آزاد  در عین حال، سازد.حتی نابودی آزادی فراهم می

پاسخ آن از منظر آزادی من ی این استت کته انستان تنهتا بتا      م بگیرند  باشند که غیرعاقالنه تصمی

. در را داردرشتد و پیشترفت    و فررت بالیدن دوباره ،کردناشتباهدر رور  گزینش خود و حتی 

 .(۱۱۸: ۱۱۸۲)سوی ت،  یابداهمیت میاین معنی احترام به انسان و کرامت انسانی 

 

 امنیت و آزادی در جوامع اسالمیب. 
شتدن آزادی  زمینه مناسب فراهمدهد تناظر بین امنیت و آزادی در میان جوامع اسالمی نشان می

به واسطه ضرور  امنیت و گسترش اسالم به قممروهای جدید فراهم نشتد.  به عنوان وضعیت 

 این امر را باید در چهار عامل مهم تاریخی جستجو کرد:دلیل 

ه در تاریخ مسممین اولویت با امنیت بوده است. در زمان حضر  رسول )ص( کاین نخست

وفتا   پتس از   .های مختم ی برای استقرار حکومت استالمی در مدینته رتور  گرفتت    جنگ

حضر  رسول منجر به انشقاق اساستی میتان   و جانشینی ماجرای سقی ه  )ص( حضر  رسول

 شدن عثمتان ی ه سوم راشدین و کشتهخمدر زمان شد؛  -سنی و شیعه-دو نحمه ارمی مسممین 

هتای  تداوم بحران خالفت را نشان داد؛ در زمان حضر  عمی ) ( جنگ ،شورش عمیه خمی ه و

دوره خم تتای امویتتان تغییتترا  شتتدیدی در ستتاختار سیاستتی و  در داخمتتی را شتتاهد بتتودیم؛ 

از  مشروعیتی نظام سیاسی رور  گرفت که از ی. سو نظام سیاسی بته شتد  عربتی شتد و    

شتدن قتدر  در درون ختانواده ختاص امویتان      و موروثی یعهدتیوالسوی دیگر گرایش به 

ها و اختالفتا  عدیتده در جهتان استالم     شورشهای جدیدی را پدید آورد که منجر به بدعت

هتای استالمی،   در دوره عباسیان نبود مشروعیت سیاسی، از بین رفتن وحد  سترزمین گردید؛ 
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د و آن را به سطح شوومر  و ناامنی باعث شد برداشت خاری از خالفت مطرح ثباتی، هر بی

های مستتقل شتکل گرفتت؛    سمطنت و پادشاهی تنزل دهد؛ پس از دوره عباسیان، سمسمه دولت

ها به جهان اسالم رتحنه جدیتدی از نتاامنی و ستپس نظتم جدیتد را شتکل داد؛        حممه مغول

بالکان، اروپا، آستیای میانته، چتین و افغانستتان در دوره عثمتانی و       گسترش اسالم به آناتولی،

هتای ممتی و   گیتری دولتت  همچنین گسترش اسالم به متالزی و انتدونزی و در نهایتت شتکل    

تمامتا    ،(۱۱07؛ الپیتدوس،  ۱۱۳۵غرایتاق زنتدی،   ؛ ۱۱7۳)اشپولر، گری فروپاشی ساخت خمی ه

 از ایتن رو، یاستی در میتان مستممین بتوده و     نشان از این دارد که امنیت وجه غالب ستاخت س 

و استتقرار ختار  نشتده و آزادی    ضرور  حالت مسممین از میان های سیاسی در شرایط نظام

 سیاسی و اجتماعی عمدتا  در شرایط امن و باثبا  قابل تحقق است.

بته  در جوامتع استالمی   جدا از ضرور  سیاسی و اجتماعی، م هتوم امنیتت    ،در عین حال

دو وظی ته بستیار مهتم     ،آزادی از اولویت بیشتری برختوردار بتوده استت. بترای نمونته     نسبت 

حکومت اسالمی در میان بسیاری از مت کران اسالمی دفع فتنه مردم و سیاد  ک ار بتر جوامتع   

ثبا  سیاستی و   تأمینبر همین اساس، اعتقاد بر این بود که  .(۵۵: ۱۱۸۸روزنتال، )اسالمی بود 

 و عمتدتا  ایتن جممته    ومر  در میان متردم استت  هر ی حاکم ظالم بهتر از اجتماعی توسط حت

جماعه معتقد  ؛ یا ابن«البد امیر بل او فاجر» آورند کهرا در تأیید نظر خود میمیر ) ( حضر  ا

 .(۱۳: ۱۱۸۸روزنتتال،  ) «رعایاستت چهل سال ظمم ستمطان بهتتر از یت. ستاعت رهتایی      »بود: 

گری بدل بته نظتام   ضرور  ایجاد امنیت باعث شد کمیت نظام اسالمی به شکل خمی ه بنابراین،

آن به ن تع ثبتا  سیاستی قربتانی     د و وجوه مشروعیتی شوسمطنتی و پادشاهی به سب. گذشته 

قهتر  »جماعه به تبع ماوردی و غزالی اشاره دارد که بیعت از  ریتق زور تحتت تتأثیر    ابند. گرد

وحتد  مستممانان   »... ا اعت از چنین حاکمی بدین دلیل است که قرار دارد « راحب شوکت

بته عبتار  دیگتر، شتق      .(۱7: ۱۱۸۸روزنتتال،  )« با ی. ردا رحبت کننتد  هاآند و شوح ظ 

دین بدون سمطان، »گوید میرود که پیش می ییتا جاجماعه ابن عصای مسممین رور  نگیرد.

 ،(۱۸: ۱۱۸۸روزنتتال،  ) «مال بدون دین، بد استت جهاد و مال به همان اندازه سمطان و جهاد و 

زیترا بتاالخره نظمتی     ،ومر  بهتتر استت  امّا در واقع این درست است که وجود دولت از هر 

مستقر است، ولی امنیت مرحمه ضروری ثبا  سیاسی در هتر نظتام سیاستی استت و هتدف از      
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است و بین این دو نیز ( ۱0 :۱۱۸۱)کمالی، نظام سیاسی در اسالم حراسه الدین و حراسه الدنیا 

به عبار  دیگر، تحقق ی. آرمان در میتان  آخر  است.  مزرعهارتباح وثیقی وجود دارد و دنیا 

 مقدور گردید.مسممین تنها با ن ی آرمان دیگر 

اختیار حوزه انتخاب شد. حوزه امنیت و آزادی )درونی( دو حوزه جدا از هم تصور می، دو

د و امنیت بیرونتی و حتتی   شبود که امری عقمی محسوب می شخصی برای پذیرش ارول دین

اختیتار امکتانی بترای    از ایتن رو،  آزادی سیاسی امری عمومی و حوزه مصمحت اجتماعی بود. 

بروز و ظهور به شکل نهادی و بیرونی نیافت و در عین حتال در متواردی موضتو  اختیتار بته      

دینتی مختمت  استالمی را     یهاشیگرا و نظام سیاسی مستقر حتی شدسیاسی نیز تبدیل  مسئمه

برای نمونه در زمان امویان معبد جهنی و سپس غیالن دمشقی و جعتد  کرد. و سرکوب مین ی 

اعتقتاد بته   باور به آزادی اراده مورد اذیت و آزار قرار گرفته و کشته شتدند.  بن درهم به خا ر 

را پدیتد  مستتقر  حتاکم  شدن به به ناتوانی انسان در کارهای خود و ضرور  تسمیم کامل  ،جبر

حمیتد  ) مخال ت و شورش را در هر شرایط در پتی داشتت  آورد و اعتقاد به آزادی اراده امکان 

سد ذرائع و اختذ بته   »بحث  ،در کنار این موضو  .(۱۵۵: ۱۱۸7غرایاق زندی، عنایت به نقل از 

د مشتروعیت نظتام   شت باعتث  ( ۱۱: ۱۱00) ه جابر العموانی به نقل از نجّتار،  « احتیاح یا احوح

سیاسی قربانی مصمحت سیاسی قرار گیرد و زمینه برای گذر از اختیار به آزادی بیرونتی فتراهم   

شتد، بمکته عمتدتا     به عبار  دیگر، نه تنها حوزه اختیار و امنیت از هم جتدا تصتور متی   د. شون

 بین برد. حوزه امنیت نظام امکان بروز و ظهور اختیار بیرونی را در میان مسممین از

ا العتی نستبت بته    بی ،دلیل فقدان آزادی یا گذر از اختیار به آزادی در میان مسممین سومین

در منتابع و نتق قترآن و همچنتین متتون       استت. بتوده  جایگاه و اهمیت م هوم آزادی در اسالم 

ستازی آزادی  هدف از حکومتت ایجتاد امنیتت، رضتایت، عتدالت و رفتاه بترای زمینته         ،مسممین

وظی ه خمی ه ستالمت امتت و جمتوگیری از اختتالف،      ،ده است. برای نمونهشاشخاص تعری  ن

تحقتق شترایط   حکومت ی ه ظو ،بر این اساس .(۵۵: ۱۱۸۸)روزنتال،  درگیری و ارتداد بوده است

حتق  حتاکم  اد  این دنیا و آن دنیایی است و بترای تحقتق آن   مناسب دنیوی برای رسیدن به سع

هتدف حکومتت   داشت حتی با گماردن محتسب و تعیین تعزیرا  زمینه گناه افراد را از بین ببرد. 

در اینجتا م هتوم آزادی    بنتابراین،  .هاایی انسانامور دنی ررفا  تأمیندر اسالم حداکثری است و نه 
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عمتران:   آلمنکتر ) به معنای مدرن با م هوم اسالمی آزادی مبنی بر حق امر به معتروف و نهتی از   

هتا در برابتر   ، ن ی حاکمیتت انستان بتر انستان، برابتری انستان      (۱7۲؛ اعراف: 0۳-0۸؛ مائده: ۱۱7

 بترای تنهتا   (۱۱۸)نستا :   و حریه المعارضه( ۱۱عمران:  )آل، ارل شورا (7۱عمران:  آلخداوند )

ا مینان از حرکت کمی جامعه به سوی شریعت اسالم و تحقتق ایمتان و ستعاد  بشتری استت.      

هتدف حکومتت و جامعته تحقتق      بنابراین،هستند. « کمکم را  و کمکم رعیته»برای انجام این کار 

شرایط مناسب آزادی به این معنی که امروزه در میان مت کرین غربی رایج است، نبوده و اختیار بته  

ایتن بتدین معنتا نیستت کته       ،البتته ی قابل تبدیل به آزادی بیرونی به معنای جدیتد نبتود.   این معن

ضمن تأکید بر نادرستی اولویتت امنیتت بتر    ضرور  و اولویت امنیت در اسالم ارل است، بمکه 

، امکان تبدیل اختیار به آزادی رایج در جهان کنتونی  وجوه دیگر کارکرد حکومت در میان مسممین

 به موضو  نیست. یستیاومانزیرا نگاه اسالمی نگاه  وجود نداشت،

بتین  جدی عدم گذر از اختیار بته عررته بیرونتی را بایتد در شتکاف جتدی       دلیل  چهارمین

یکی از مشکال  جدی در امور سیاستی   .(۵77۱)الترابی،  حکمت نظری و حکمت عممی دانست

چه کستی بایتد جانشتین ایشتان     و اجتماعی مسممانان در جوامع اسالمی این بود که پس از پیامبر 

را نیز داشتته   هاآنکردن امکان عممیاتی ،د که ضمن درک مناسب یا داشتن ارتباح با منبع وحیشو

گیرد که هم امکتان درک مناستب حکمتت    چه کسی باید جای پیامبر قرار به عبار  دیگر، باشد. 

پتذیر  امکان الهیرسد زیست زیرا بدون درک آنچه از جانب باال به انسان می ،نظری را داشته باشد

را فتراهم   حکمت نظریکردن ت عممی و شرایط پیادهمه برداشت مناسبی از حککنیست و هم این

در افراد یتا گتروه متعتدد شتد.      باناشی از نسبت بین این شرایط  هافبخش مهمی از اختال سازد.

جدایی بین دستگاه دیوانی و دستتگاه دینتی شتکل گرفتت؛ در زمتان عباستیان بتین         ،زمان امویان

و دستگاه امیتری تمتایز ایجتاد شتد و ایتن دو شتکاف همچنتان تتا پایتان دوره           ی گیخمدستگاه 

نتیجه این شد که به تدریج حکمت نظری به واستطه ضتروریا  حکمتت    گری ادامه یافت. هخمی 

استی و اجتمتاعی   سی مستائل جدی را در  خألهمین امر مغ ول ماند و عممی و دفع افسد به فاسد 

در رور  حتی ظمم حاکم مستقر برای ح تظ کالبتد ظتاهری جامعته استالمی،       تافراهم ساخت 

به عبار  دیگر، تصدیق کافی برای حکمت نظری تابع حکمت عممتی گردیتد   د. شوقدر  ح ظ 

(O'Neil, 2000: 11).  و ساخت سیاستی بته   در اینجا تمام م اهیم ارمی اسالمی برای ح ظ اقتدار
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کنار زده شد و جامعه اسالمی مجالی برای تأمل در مورد مشروعیت، عدالت و اختیتار نداشتتند و   

فردی و دینی که آن هتم از حتوزه سیاستی و اجتمتاعی دور شتده بتود،        اختیار از حوزه بنابراین،

در مواردی حتی این حوزه فتردی نیتز تتابع ستاخت      ، ور که در باال گ ته شدهمانخار  نشد و 

 ستازد متی عنتایی نظتام سیاستی را    نظام سیاسی قرار گرفت؛ روندی که قدر ، دانش و ستاخت م 

)غرایتاق  روندی که خالف ساخت مبنایی نظام فکری و عقیتدتی استالم استت     ؛(۱۱0۸)فیرحی، 

تتری از  تعیین حدود حکمتت نظتری و حکمتت عممتی امکتان مناستب       بنابراین، .(۱۱۸۱زندی، 

د. در رور  فقتدان یکتی، دیگتری    کنپرداختن به امنیت، عدالت، برابری، رفاه و آزادی فراهم می

 شود.می یختگیردرهمدچار  یاسالمنظام شود و سازه کمی دچار ردمه می

 

 امنیت و آزادی در اسالمنسبت ج. 
 نخسـت کر دو نکته ضتروری استت:   قبل از پرداختن به نسبت بین امنیت و آزادی در اسالم، ذ

است و قصد بررستی درونتی و   دینی یا بروندر اینجا نو  نگاه به دین اسالم نگاه بیرونی ه اینک

در پترداختن بته نستبت بتین     ، دواست اده از متون یا نق و یا متون ارمی شیعه یا سنی نیست. 

امنیت و آزادی در دین مبین اسالم مواردی باید مورد توجه قرار گیرد که ممکن استت ختاص   

امتر غیرمتعتارف   این دین باشد و با معیارهای متعارف کنونی قبال سنجش نباشد. این به معنای 

( ۱۱7: ۱۱۸۲ستوی ت،  )« ۱ناپذیرنتد قیاس»های مت او  زندگی ررفا  زیرا از ی. سو راه ،نیست

 رح معیارهتای مختمت  آزادی ختود     ،و با معیار واحدی قابل بررسی نیستند و از سوی دیگر

 شناخت بیشتر آزادی محسوب خواهد شد.روالی برای 

بترای درک نستبت امنیتت و آزادی در استالم      م تروض مهتم  ذکتر چنتد    ،بر همین اساس

برای تحقتق دو هتدف بنیتادین    تمام اعمال و مسیر زندگی انسان  اینکهنخست ضروری است: 

شترح   ،البتته  .(۸: ۱۱۳۱)بیانا  مقام معظم رهبری،  است« سعاد  انسان»و « ایمان به خداوند»

تنهتا از  ریتق ایمتان بته      زیرا حصول سعاد  در استالم  ،اول اهمیت بیشتری برای دومی دارد

هر نو  تحمیل و  بنابراین،ند. هستاین دو م هوم، م اهیم کمیدی و بنیادین خداوند ممکن است. 

                                                                                                                                        
1. incommensurable 
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و مباحث باید تابع و با معیار در نظر داشتن این دو م هوم قابل بررستی   مسائلبررسی در مورد 

بترای تحقتق آن دو    دباشد. م اهیم دیگر نظیر امنیت، عتدالت و آزادی م تاهیم میتانجی هستتن    

، «هدف»و  «وضعیت»، «انسان»دهد که از سه پایه مهم آزادی یعنی این نشان می م هوم بنیادین.

د و همانند تعاری  متعارف موجود تنها به شرایط و وضتعیت آزادی  اسالم به هر سه توجه دار

 دارد.تری را عرضه میکامل ایدهنظر ندارد. به این معنی دین اسالم، 

مراتتب بتین   برای ایجاد نسبت مناسب بین امنیتت و آزادی الزم استت نتوعی سمستمه    ، دو

آن عتدالت، رفتاه و   از پتس  امنیت در ستطح نخستت قترار دارد و     د.شوم اهیم میانجی برقرار 

کنند، به این معنی که تحقق گیرد. این م اهیم نه تنها به تقویت یکدیگر کم. میآزادی قرار می

م دیگتر را  اهیزمینته تحقتق م ت    امن استت و همچنتین   تری برای جامعهعدالت تضمین مناسب

درک گیترد.  رفاه مناستب اجتمتاعی شتکل متی    سازد. تنها در شرایط عادالنه است که فراهم می

کتردن بتین   نوعی نزدیکی و نستبت مناستب برقرار  مراتب و جایگاه هر م هوم به مناسب سمسمه

مراتب بتین م تاهیم   به سمسمه قائلاگر  ،. در این رابطهشودمیحکمت نظری و عممی محسوب 

 گیرد. آزادی نقطه ارمی هبوح انسان از بهشتمیانجی باشیم، آزادی در او  این فرایند قرار می

)میراحمتدی،   بوده و در عین حال امکان ارمی بازگشت دوباره انسان بته بهشتت بترین استت    

 .(77: ۱۱00؛ فراستخواه، ۱۱۳۱

امنیت در اشکال مختم  شرح الزم و نه کافی تحقق نظام سیاستی مطمتوب در استالم    ، سه

د. نتیجته  شوهای اسالمی برتر در اسالم فدا برای کسب امنیت نباید دیگر آرمان بنابراین،است. 

 این امر، همانی است که در تاریخ پرفراز و نشیب جوامع اسالمی شاهد بودیم.

بین امنیت و میانه و حداکثری حداقمی، سه نسبت ضروری  ،بر اساس این سه م روض مهم

 قابل تصور است:در اسالم آزادی 

اشاره بته شترایطی اجتمتاعی و سیاستی دارد کته در آن      بین امنیت و آزادی  نخستنسبت 

های اجتماعی عادالنه و رفاه برقترار استت و   شرایط امن سیاسی و اجتماعی وجود دارد و زمینه

توانتایی  توانند آزادانه گزینش کننتد، بمکته   ها نه تنها در چگونگی زیست مناسب خود میانسان

مبنای رفتار سیاسی و اجتمتاعی   ،ماعی را نیز دارند. در این سامان جدیدمشارکت سیاسی و اجت

استوار است و افراد جامعه خود در تمتامی مراحتل   بر اساس قانون و مبتنی بر برابری و آزادی 



  42 زمستان 07 فصلنامه مطالعات راهبردی، شماره ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 02

خواهان از آزادی استت کته   نظر جمهوری این سامانه شبیه سامان مورداجتماعی دخالت دارند. 

نتوعی وفتاداری نیتز بته ستاخت      بمکه  ،زنند )امنیت(یکدیگر ردمه نمیدر آن نه تنها افراد به 

)ستوی ت،   دکنت فتراهم متی   هتا آنسیاسی دارند زیرا امکان زیست آزادانه و مشارکتی را بترای  

نگتاه  گونته   استت و هتر  نگری نگاه اجتماعی فارغ از انوا  خاص ،در این شرایط .(۱۱0: ۱۱۸۲

که در درون نهادهتای سیاستی و اجتمتاعی نهادینته نشتده باشتد،        یمادامدینی، نژادی و آیینی 

ولی در عین حال امکان پیگیری ختاص و مشتخق و محتدود را     ،قابمیت عرضه عمومی ندارد

گویند. در این می« ۱گراییچندفرهنگی»نیز دارد. این موضو  شبیه چیزی است که امروزه به آن 

جتود در ستاخت اجتمتاعی، حتوزه دولتت      مو «ختاص »ضمن احترام بته رویکردهتای    ،سامانه

 .(Taylor, 1994) است« یهمگان ریخ»است و عرره عمومی مبتنی بر «  رفبی»

به دنبال اهداف دینتی  توانند همانند تمامی افراد جامعه مسممانان نیز می ،ایدر چنین سامانه

در چنتین  ین حال سعاد  فردی خود را نیز دنبال کننتد.  د و ایمان به خداوند باشند و در عخو

کند و همگی بتر  ست و هیچ گروهی به دیگری تعرض نمیتساهل فرهنگی مهیاای زمینه جامعه

تعهد و وفاداری مسممانان به این ستاخت  کنند. اساس و چارچوب قانون با یکدیگر زندگی می

اسب برای برگزاری آداب دینتی ختود و   سیاسی و اجتماعی به واسطه داشتن امنیت و آزادی من

ایتن امتر شترایط    استت.   یضتد استالم  تالش برای ممانعت از تصویب قوانین همچنین امکان 

امّتا از   ،این سازه هرچند حداقمی استد. کنفراهم میرا حداقمی برای زیست مناسب مسممانان 

امنیتت و آزادی افتراد بهتتر ح تظ     زیترا   ،بهتر استوجوهی از ساخت تاریخی جوامع اسالمی 

دینی دچار مشکال  مختمت   عقاید حتی مت او  از منظر درون. افراد به واسطه داشتن شودمی

 شوند.اجتماعی و معیشتی نمی

امّا نگاه حتداقمی از  های تاریخی جوامع اسالمی بهتر است، این سازه در عین حال که از نمونه

این سازه برای جتوامعی استت کته مستممانان     دارد. می ساخت سیاسی و اجتماعی اسالمی عرضه

یتا وضتعیتی    هتا آندارای وضعیت مساوی با همانند دیگر افراد ساکن در ی. محدوده جغرافیایی 

 ،. در ایتن شترایط  ، کتاربرد دارد هستند که هیچ گتروه اجتمتاعی از نظتر جمعیتتی غالتب نیستت      

به نوعی مصالحه و ستازش در متورد ستاخت    مسممانان برای ح ظ امنیت و عدالت و آزادی باید 

                                                                                                                                        
1. Multiculturalism 
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آن همانی استت  روش بهترین اگر این امر رخ دهد، ها برسند که گروهدیگر با سیاسی و اجتماعی 

در جایی که تمامی افراد جامعه مستممان هستتند و یتا مستممانان از      بنابراین،که در باال اشاره شد. 

 اجتمتا   ،سیاسی وجود نتدارد. همچنتین  نظر جمعیتی غالب هستند، ضرورتی به این نو  ساخت 

و بتا اعمتال خارتی استت و      امع محدود و محصور به محدوده ختاص مانان در این نو  جوممس

 ؛گیترد نه شترعی رتور  متی   « ارل اباحه عقمی»بر اساس اجتماعی و سیاسی  مسائلبسیاری از 

ه از نکت است مگر آهای خمقت ممکن ه پدیدهآزادی بشر و استحقاق او برای تصرف در هم»یعنی 

 ،(۱77: ۱۱0۸، ینارتر  دیست )ستوده و  «اقامه شود «دلیل قطعی بر عدم جواز تصرف»جانب خدا 

امّا اگر در مواردی دلیل قطعی الهی همانند شرب خمر وجود داشته باشد، بدون نظر دیگر ساکنین 

اجتمتاعی مستممانان و    مستائل در شرایط تزاحم جتدی بتین    امکان تصویب قوانین مقدور نیست.

در چنین ساختی امکان آموزش باورهای  ،حل قا عی وجود ندارد. در عین حال راه ،غیرمسممانان

هتای  و همین امر نتوعی بیگتانگی نستبت بته آمتوزه      ناچیز استها در مدارس و دانشگاهاسالمی 

نیتت و آزادی تنهتا   نسبت حداقمی بتین ام  بنابراین،د. وراسالمی در جامعه مسممانان پدید خواهد آ

های اسالمی را برای زیست مناسب فردی الزم است و ممکن است لزوما  زیست متناسب با آموزه

فراهم نسازد، هرچند باید تأکیتد کترد کته امنیتت و آزادی حتداقمی در آن تتأمین شتده و چنتین         

مکترم   استبدادی بهتر استت؛ همچنتان کته حضتر  رستول     ای از جامعه ناامن، ناعادالنه و جامعه

 «.المم. یبقی مع الک ر و الیبقی مع الظمم»اسالم فرمودند: 

به این معنی که وظی ه حکومتت ح تظ حتق حیتا ، حتق       ؛نسبت دوم، نسبت میانی است

هتای  آزادی ،گانته ایمان، حق عقل، حق نسل و حق مال است. در رور  تحقق این عنارر پنج

« حتق »و آزادی از شکل خیر به رتور    اساسی در جامعه تحقق خواهد یافت. در اینجا امنیت

قابل پیگیری است و مشروعیت حکومت اسالمی در پیگیری این پتنج عنصتر اساستی زیستت     

انسانی است. البته در اینجا ح ظ امنیت حکومتت استالمی بته ایتن دلیتل ضتروری استت کته         

و آزادی  د. در اینجتا امنیتت  کنتری برای تأمین امنیت و آزادی فراهم میحکومت امکان مناسب

تر است؛ زیرا حاکمیت ارتمی در استالم از   جامعه مسممین از امنیت حکومت اسالمی ضروری

امانت حکومت را برای ایجاد باید آند خداوند است و انسان به عنوان خمی ه الهی بر روی زمین 

شتود  گیترد. ایتن امتر باعتث متی     ها بته کتار   ت غیر خدا بر انسانها و ن ی حاکمیبرابری انسان
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 ،در گذشتته  .(۱۱۳۱)میراحمتدی،   اشتند سممین از سمطه  اغو  و ارباب و استکبار برحذر بم

هتای  تأکید بیش از اندازه مسممین بر امنیت حکومت باعث شتد امنیتت اولیته یتا همتان آزادی     

ماندگی و انحطاح جوامع استالمی در  اهمیت انگاشته و زمینه عقباساسی مسممین نادیده و کم

 د.شومقابل جوامع غیر اسالمی فراهم 

که در رور  تحقتق ایتن امتور در حکومتت استالمی آیتا       است  قابل بررسی این پرسش

توان انتظار داشت جامعه اسالمی رو به سوی اهداف متعالی خود یعنی ایمان بته خداونتد و   می

ز این منظتر ایتن استت کته در رتور  ح اظتت       داشت  پاسخ ا بر خواهدسعاد  انسان گام 

زمینه تحقق خیر و اختیار برای مسممین  ،های اساسی انسانحکومت اسالمی از حقوق و آزادی

کنند که مستممان هستتند. مستممانان بتا     فراهم خواهد شد. در جامعه اسالمی کسانی زندگی می

کسب سعاد  بر اساس اختیتار  شدن زمینه مناسب امکان بهتری برای ایمان به خداوند و فراهم

پذیری و همچنتین  مسئولیتها به واسطه داشتن عقالنیت و و آزادی اراده خواهند داشت. انسان

کند. تنها زمانی این بستر ختاص  وجود بستر مناسب اجتماعی سیر الی اهلل را بهتر  ی  ریق می

الح یتا مصتمحت   در میتان باشتد. استصت   « استصالح»پوشی است که نوعی اجتماعی قابل چشم

مقارد شریعت » ،اشاره به خیر یا زیانی دارد که با مقارد شریعت هماهنگ است. از نظر غزالی

عبارتند از حمایت از پنج ارزش ذاتی یعنی دین و حیا  و عقل و نسل و مال. هر اقتدامی کته   

را نقت    هتا آنگیرد و هر چیزی که قرار می «مصمحت»ها را تضمین کند در گستره این ارزش

: ۱۱۸۱)بته نقتل از کمتالی،     «است «مصمحت»است و بازداشتن از این دومی نیز  «م سده»کند، 

این شرایط مصمحتی در حکومت اسالمی تنها در شرایط خاص نظیر جنتگ استت و در    .(۱۵7

شده باشد تا از سو است اده احتمالی عین حال موارد آن باید  بق قوانین به  ور مشخق تعیین

 د.وشپرهیز 

هتای  ت او  این نو  حکومت اسالمی با نو  نخست در این است که این حقتوق و آزادی 

و ستاخت   یگتذار قتانون ها در های شریعت استخرا  شده است؛ انساناساسی بر اساس آموزه

د شتو زمان به دنبال این هستند که شر  مقدس رعایت سیاسی نقش دارند؛ مردم و حکومت هم

توانست از حدود و بر این اساس بر یکدیگر نظار  دارند. در حکومت نو  نخست مباحث می

از بیرون در رابطته بتا    آنچهدینی نیز فراتر رود، امّا در سازه دوم مباحث درون دینی است و هر 
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شود، از منظر درون دینی قابل بررسی است. به عبار  دیگر، میزان شریعت است دین  رح می

ای عمومی برای بررسی موضو  آزاد است و پذیرش عمومی، مرجح نهایی غمبته یت.   ولی فض

 ت سیر و برداشت است.

هتدف   ،در نسبت نخستت نسبت حداکثری بین امنیت و آزادی است.  ،نسبت سوم و ارمی

ها در توافق با یکتدیگر زنتدگی کننتد و بته یکتدیگر ظمتم       اولیه زیست انسانی که در آن انسان

حکومت اسالمی بترای ایجتاد    ،های مستبد و ظالم بهتر است. در نسبت دومتنکنند، از حکوم

که پنج وجه انستانی متورد    شودمینسبت بین امنیت و آزادی بر اساس شریعت اسالمی برقرار 

مستممین ح تظ    کومتت از آند مستممانان استت؛ قممترو    ح ،توجه قرار گیرد. در این نو  ستازه 

مستممانان در آداب دینتی    ،روا  نخواهد داشت و در نهایت؛ احکام مغایر شر  مقدس شودمی

بته عبتار  دیگتر، در ستازه     نتد.  همانند یکدیگر آزادیسازه امنیت و این در خود آزاد هستند. 

 ،شخصتی فتراهم استت، در ستازه دوم     ورزی در قممترو ار انسان برای دیننخست، حوزه اختی

عتالوه بتر   ستت و در ستازه ارتمی استالم     ضعیت آزاد در جامعه اسالمی مهیاحوزه اختیار و و

امنیت و  ،در این سازه ارمی. شودمیاختیار و وضعیت آزاد، هدف جامعه اسالمی نیز مشخق 

. امنیتت تنهتا ح تظ جتان و متال و نستل و حیتا         شودمیای دیگر تعری  آزادی نیز به گونه

یز در اینجا بته شتکل   آزادی ننظر است و  مد( ۱۱۸۳)غرایاق زندی، نیست، بمکه امنیت ایمانی 

مبنتای کمتی حرکتت جهتان بته       چونمورد توجه قرار دارد. ( ۱۳۱: ۱۱۸۱)هیوود، آزادی کامل 

سوی توحید است، معیار بررسی امنیت و آزادی نیز باید بر اساس رونتد کمتی حیتا  ترستیم     

یکدیگر تری به شناخت و ارزیابی عممکرد ها با معیار مناسبانسان شودمیاین کار باعث  د.شو

امنیت و آزادی ررفا  محدود به جهان کنونی نیست، بمکته بته رتور      ،بپردازند. در این روال

پس در مواردی که ممکن است تعارضتی بتین دو   دوبُنی است و آخر  از این دنیا برتر است. 

آید. برای نمونه در زمان جنگ چرا بایتد یکستری از افتراد    پدید نمی -موجود و اخری-جهان 

محل پرسش قرار ندارد، زیترا  را برای امنیت دیگران فدا کنند. این موضو  در اسالم  جان خود

توجه و اولویت این دنیا بته ایتن معنتی     ،همچنین. شودمیعقاب و ثواب تنها به این دنیا ختم ن

نیست که در این دنیا زیست امن و آزادانه مهیا نیست و باید از آن گذشت؛ بمکه در عوض این 
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در  ،در نهایتت دنیا مزرعه آخر  است و برای ساخت آخر  باید دنیتایی امتن و آزاد داشتت.    

توکل به خداوند و ایمتان بته او   گیرد. نظر قرار می این سازه سعاد  انسان و جامعه اسالمی مد

د؛ بته ایتن   شتو شود نوعی امنیت و آرامش خا ر برای زیست مناسب و آزادانه فراهم باعث می

)غرایتاق   خود رقیت و بندگی غیتر را بپتذیرد   ان مجبور نیست که برای ح ظ جانمعنی که انس

  تور همتان چنین نظامی امکان آزادی مناسب و بهتری را در پتی دارد.   بنابراین، .(۱۱۸۳زندی، 

 .که ریانت ذا  در خطر باشد شودمیکه در بحث نظری آمد، تنها زمانی آزادی از دور خار  

فیزیکی ختود در پتی   این وضعیت ممکن است زمینه رقیت و بندگی را برای فرد در قبال ح ظ 

داشته باشد. این روال همانی است که در گستره تاریخ مسممانان شتاهد آن بتودیم کته بته نتام      

مانتدگی  عقتب  ،نتیجه رونتد توقت  آزادی بترای امنیتت    امنیت، آزادی به قربانگاه فرستاده شد. 

تتوان بته آزادی دستت    ها در گذر از این نو  متعارف امنیت است کته بهتتر متی   تنبشری است. 

 یافت.

گ ته در سه شکل قابل عرضه است: نخست در شتکل   م. کالمبرابر آنچه این سازه جدید 

فتی   ال اکتراه )آزادانه دین خود را خود  مسئولیتعقالنیت و  بر اساستواند اختیار که انسان می

در دین مبین اسالم نیز ارول اولیته ایتن دیتن عقالنتی و آزادانته گتزینش       انتخاب کند. الدین( 

است که امنیت و « حق»حوزه  ،در نظام اسالمی است. شکل دوم« خیر». این وجه، وجه شودمی

در این وضعیت نوعی رضتایت  آید و آزادی در عرره اجتماعی و سیاسی برای انسان پدید می

شهروندان فقط وقتتی آزادنتد کته در تعیتین     »گیرد. می از نظام سیاسی و مشارکت در آن شکل

هدف است که امنیتت ایمتانی    ،شکل سوم«. زندگی جامعه خود مستقیم و مداوم مشارکت کنند

؛ همچنتین  0: ۱۱۳۱)بیانتا  مقتام معظتم رهبتری،     است و آزادی به معنی تستمیم و عبودیتت   

وه خیر و حتق گتذر   هدف است و امنیت و آزادی از وج این حوزهاست. ( ۱۲: ۱۱0۳روزنتال، 

دهد دین مبین اسالم دیتن کتاممی   این سه شکل نشان میکند. نیل می« وظی ه» کرده و به قممرو

است و در عین حال تداخل و تزاحم بین اختیار و آزادی بیرونتی و تکمیت  در استالم باعتث     

 خواهد شد. ریختگی این نظام احسنهمدر
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 گانه امنیت و آزادی در اسالمقلمروهای سه :3شکل 

 
 

کتردن اراده  آزادی کامل یعنتی عممتی  »دارد.  یدر پنوعی آزادی کامل را این سه شکل مهم 

در اینجا امنیت و آزادی مقصد و معبودی مشخق دارند و آزادی به نوعی عبودیتت  «. خداوند

منظتور از   زیترا  ؛انقیاد و تسمیم گره خورده، امر عجیبتی نیستت  ه در اسالم آزادی با کایناست. 

تأسیس حکومت کسب امنیت در قبال کاهش قدری از آزادی به نسبت دوران پیش از حکومت 

بندگی نیست، بته همتان   است و یا تبعیت از قانونی که با پذیرش و رضایت همراه باشد، دیگر 

تتری  املبه امنیت و آزادی و شریعت ککند، نه تنها میرا خداوند بندگی سیاق زمانی که انسان 

در اینجا تنها جایی استت   بنابراین،یابد. آنچه غیر از اوست رهایی مییابد، بمکه از هردست می

 شود و به واقع تسمیم عین آزادی است.نمای آزادی و انقیاد ایجاد نمیکه تناق 

و تکمی  در اسالم نباید در هتم تتداخل و   اختیار، حق  این سه قممرو اینکهنکته مهم دیگر 

اجتمتاعی   مستائل تزاحم ایجاد کنند. حوزه اختیار امری شخصی است و اگر با این منطتق وارد  

باعث تحمیل نظرا  خود بر دیگری خواهد شد. مباحثی که در این قممرو مطرح است، شویم، 

شتتود آزادی انتختتاب، آزادی اختتترا ، آزادی تصتتمیم شخصتتی و آزادی آفتترینش متتی شتتامل 

ورود این حوزه نه تنها قابل تسری به حتوزه اجتمتاعی نیستت، بمکته      .(۱۱۵: ۱۱۲۱)گورویچ، 

حوزه تکلیف

عبودیتمثابهبهآزادی درونیآسایشوامنیت

حقحوزه

بیرونیآزادی سیاسیواجتماعیامنیت

حوزه خیر

آزادی درونی اختیار
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را از حتوزه عالیتق و    هتا آنبترد و  ها را از بین متی اجتماعی به این حوزه خمو  انسان مسائل

دارد و بتته عبتتار  دیگتتر، حتتوزه خصورتتی افتتراد را زمیهتتای شخصتتی و فتتردی بتتاخواستتته

زیترا استاس دیتن     ،حوزه اختیار قابل جمع با حوزه تکمیت  نیستت   ،در عین حال نوردد.درمی

انسان نیز بر همین اساس قابل پتذیرش استت.    مسئولیتاسالم بر پایه عقالنیت استوار است و 

 گو نیز باشد.تواند پاسخبه  بع نمیانسانی که خود گزینش نکند، 

تواند بر اساس خیر و اختیار متورد توجته قترار    نمیاین حوزه اجتماعی حوزه حق است.  قممرو

آید و همین امر غمبته امنیتت و   پدید می هاآن مسئولیتزمینه افزایش اختیار افراد به نسبت گیرد، زیرا 

کم اسالمی ممکتن استت   امنیت و آزادی حا ،آزادی یکی را بر دیگری توجیه خواهد کرد. برای مثال

هتا فتارغ از   ارجح و اولویت داده شود. در رورتی که در اسالم هیچ فرقی بتین انستان  بر افراد عادی 

فزاینده نیز در اسالم مواجه هستتند   مسئولیتوجود ندارد و حتی افراد دارای جایگاه، با  هاآنجایگاه 

حتوزه اجتمتاعی    بنتابراین، های الهی، پاستخگوتر استت.   مندی از نعمتزیرا هر انسان به میزان بهره

استت، حتاکم نیتز     مستئول  ور که فرد حق دارد و حوزه روابط متقابل است نه رابطه یکسویه. همان

انستانی کته حتق و     ،بته همتین دلیتل   د. رعیتته( دار مسوؤل عن )کمکم را  و کمکم  مسئولیتحق و 

/ یاسْتتَغْنَ  رَآهُ أَن یطْغَت یلَ االْ ِنسَانَ إدنَّ » غیان خواهد کرد.  متقابل نداشته باشد، از نظر قرآن مسئولیت

 «نیتاز و تتوانگر ببینتد   ختود را بتی   گتذرد از آن روی حد می زکند و اآری هر آینه آدمی سرکشی می

حوزه ایمان به خداوند حوزه تکمی  و بنتدگی استت کته ختود امنیتت و       ،در نهایت .(0و  7)عمق: 

نته حتوزه   حتوزه  ایتن  د. بر همین استاس،  کنآزادی را در این دنیا و دنیای پس از این دنیا فراهم می

نظتام  رهتایی کامتل از هرچته ناپتاکی استت.      ، حتوزه  این حتوزه  .و نه حوزه حق استاختیار فردی 

گانه تناسب برقرار سازد، موفق خواهد بتود ستامان مناستبی    ین اجزای سهاسالمی تنها زمانی که بین ا

ستازه ارتمی استالمی بترهم     شتود،  عدالتی ایجتاد  د و زمانی که نوعی عدم تعادل و نوعی بیکن پابر

وظی ه ارمی ایتن تعتادل و ایجتاد ستازه متعتادل و      گیرد. خورد و نظام احسن تحت تأثیر قرار میمی

است که بتر دو عررته حکمتت نظتری و      ، امام، ولی و رییسیاسالم بر عهده فردسامان مناسب در 

هتا را مشتخق و معتین    این امر خطیر که دین و دنیتای انستان   بنابراین، حکمت عممی اشراف دارد.

 تواند در اختیار هر کسی باشد.د، در نظام اسالمی نمیکنمی
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 گیرینتیجه
رحبت از آزادی ، نیستم اهیم امنیت و آزادی نسبت معناداری باهم دارند. جایی که امنیت 

توان به دنبال آزادی بود که امنیت در جامعه برقرار باشد. یابد و تنها زمانی مینیز مجالی نمی

و استقرار آزادی در جامعه خواهد بود. در عین  یساز برقراروجود امنیت زمینه ،به این معنی

است که ضرورتی امنیتی برای فرد و  گیری آزادی تنها زمانی قابل قبولتوجیه توق  پی ،حال

از میان این دو یکی را باید انتخاب کترد و  امّا این بدان معنی نیست که  ،جامعه در میان باشد

یخی جوامع از جممه جوامع استالمی نیتز   روال تار ،پوشی کرد. در عین حالاز دیگری چشم

دهد امنیت مستمسکی برای کاهش فضای مناسب اجتمتاعی مستممین شتده استت.     نشان می

، بمکته محمتل   شتود متی ماندگی و پسرفت جامعته  باعث عقبتأکید ررف بر امنیت نه تنها 

این موضو  تجربه تاریخی گرانسگی است مناسبی نیز برای تداوم امنیت پایدار نخواهد بود. 

امعه و حکومت امری ضتروری استت.   برای تداوم و استقرار جتحقق آزادی بر مبنای آن که 

های اعتقادی از اهمیت بیشتتری برختوردار استت. بتر همتین      ویژه برای نظاماین موضو  به

وضتو  اشتاره   به درستی بته ایتن م  نه تنها قانون اساسی جمهوری اسالمی  ۳اساس نیز ارل 

تترین  ایتن ارتل یکتی از مترقتی     ،به آزادی داده است و از همین رواولویت را بمکه کرده و 

در جمهوری استالمی ایتران   »برابر این ارل . شودمیارول قانون اساسی در جهان محسوب 

 هاآنناپذیرند و ح ظ آزادی و استقالل و وحد  و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر ت کی.

وظی ه دولت و آحاد ممت است. هیچ فرد یا گروه یا مقتامی حتق نتدارد بته نتام استت اده از       

آزادی، به استقالل سیاستی، فرهنگتی، اقتصتادی، نظتامی و تمامیتت ارضتی ایتران کمتترین         

ای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام ح تظ استتقالل و تمامیتت ارضتی کشتور      خدشه

 «.با وضع قوانین و مقررا  سمب کندهای مشرو  را هرچند آزادی

چندان که  نو وجوه بیرونی آ بودهجه درونی به و معطوفعمدتا   ،یاسالمجوامع در آزادی 

باید مورد توجه قرار نگرفته است. از آنجا که جوامع اسالمی در گذشته عمدتا  بر امنیتت تأکیتد   

همتین امتر باعتث شتد ایتن      نشد. اند، امکان گذر از آزادی درونی به وجه بیرونی فراهم داشته

در بتاب آزادی  استالم  تصور پدید آید که در اسالم تناظر مناسبی بین این دو م هتوم نیستت و   

که مقاله حاضر بتر ایتن   است در رورتی این به موضو  آزاده و بنده نظر دارد. حداکثر بیرونی 
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و همچنتین   حتق  تری از آزادی در سه وجته خیتر،  مدعاست که دین مبین اسالم برداشت کامل

 وجود دارد.داده و این قابمیت در متون اسالمی  ارائهتکمی  

مقاله حاضر ضمن اشاره به سه نو  نسبت بین امنیت و آزادی به سته نتو     ،بر همین اساس

تناظر بین ایتن دو م هتوم در    دهدمیسازه حداقمی، میانی و حداکثری در اسالم رسید که نشان 

وردار استت و در جتایی کته امکتان ستازه سیاستی و اجتمتاعی        اسالم از اهمیت بسیاری برخت 

ساخته و  های جایگزین را برای مسممانان فراهمحداکثری وجود ندارد، اسالم امکان  رح سازه

 .ضرورتی برای حذف ی. آرمان به ن ع دیگری نیست

گتذاری بتین دو م هتوم امنیتت و آزادی     تری به نسبتدین اسالم توجه کامل ،در عین حال

، به آزادی بیرونی بته معنتایی کته در جهتان     اختیارضمن توجه به م هوم ارد؛ به این معنی که د

ابعاد وظی ه محور تعالیم استالمی را   ،دارد و در عین حالنظر شود نیز کنونی به آن پرداخته می

کنتد.  بیند، بمکه وجه مکمل آزادی و حتی عین آزادی عنتوان متی  نه تنها در تغایر با آزادی نمی

 سازد.بودن این دین مبین را مشخق میکامل ،این نو  نگاه چتروار به آزادی

گانته  هتای سته  ین حوزهاکه این قرار گیرد؛ یکی تأکیدمورد دیگر نیز باید نکته  دو پایان،در 

د و تداخل و تزاحم یکی در دیگری ممکتن استت دوبتاره تنتاق  بتین      شونباید در هم ادغام 

رعایت حوزه و قممروی ایتن م تاهیم، امتری     اینکهامنیت و آزادی در اسالم را دامن بزند. دوم 

که بته  های عممی، عادل، متقی و شجا  است ضروری است که نیازمند داشتن رهبری با قابمیت

نوعی مرز میان حکمت نظری و عممی را به درستی برقرار سازد. بتا ایتن کتار نته تنهتا امکتان       

، بمکه نوعی تداوم زیستت استالمی   شودمیگویی به نیازهای جدید جوامع اسالمی مرت ع پاسخ

 آید.های مختم  فراهم میهای جدید و دوراندر ساحت
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