
 

 

 باسمه تعالی

 آزادی معنوی و اجتماعی
آزادی یکی از لوازم حیات و تکامل است. یعنی یکی از  

 نیازمندی های موجود زنده، آزادی است.

 آزادی بر دو قسم است: آزادی اجتماعی و آزادی معنوی

در مورد آزادی اجتماعی این که بشر باید در اجتماع، از 

باشد. دیگران مانعی  ناحیه سایر افراد اجتماع آزادی داشته

در راه رشد و تکامل او نباشند. آیات زیادی در قرآن در مورد 

وَلَا یَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا »...آزادی اجتماعی است مثل این آیه

که هیچ کدام از ما دیگری را بنده و  1...«أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ

رباب و برده خود نداند و هیچ کس هم یک نفر دیگر را ا

 آقای خود نداند.

نوع دیگر آزادی، آزادی معنوی است و این آزادی بیشتر از 

هر چیز دیگر ارزش دارد و مقدس است و آزادی اجتماعی 

 بدون آزادی معنوی میسّر و عملی نیست.

آزادی معنوی را جز از طریق نبوت، انبیاء، دین، ایمان و 

 توان تأمین کرد. های آسمانی نمی کتاب

ان هزاران قوه نیرومند شهوت، غضب، حرص، جاه در انس

طلبی و افزون طلبی وجود دارد و در مقابل آن نیز عقل، 

فطرت، وجدان اخالقی دارد پس انسان از نظر معنا، باطن و 

روح خودش ممکن است یک آدم آزاد باشد و ممکن است 

یک آدم، برده و بنده باشد. مثالً بنده حرص خودش یا اسیر 

اشد و این در آزادی با هم وابسته هستند خشم خودش ب

تواند آزادی اجتماعی  انسانی که آزادی معنوی دارد می

دیگران را محترم بشمارد و ما در تاریخ و در اسالم آزاد مرد 
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 .46ـ سوره آل عمران، آیه  

نداریم کسی که ندای قرآن را واقعی همانند علی

کند و اسیر  پذیرفته و جز خدا هیچ چیز را پرستش نمی

 .هیچ چیزی نیست

خواهد به طوری که چیزی از  دی همیشه دو طرف میآزا

 قید چیز دیگر آزاد باشد.

 آزادی معنوی، آزادی انسان خودش از خودش است.

انسان، موجودی مرکب است در انسان دو مَن حاکم است  

یکی مَن انسانی و یک مَن حیوانی؛ که مَن حقیقتی انسان، 

 آن مَن انسانی است.

 آزادی معنوی است. ترین برنامه انبیاء  بزرگ

 نهضت آزادی بخش اسالم 
که دعوت اسالم از اینجا شروع شد یک « ال اله اال ا...»کلمه 

دعوت مرکب است از  دو جز سلب و ایجاب، نفی و اثبات، 

آزادی و بندگی، عصیان و تسلیم، نیم اول این دعوت عصیان 

 و تمرد است و نیم دیگر تسلیم انقیاد.

کافی نیست که این اشتباه جهان فقط شعار آزادی دادن 

 امروز است در حالی که هیچ به آزادی اهمیت نداده است.

فرماید: محال است امتی  می 2در حدیثی از حضرت علی

ملتی به بزرگی و قداست و پاکی و بزرگواری برسد، مگر 

آنکه آن ملت به این حال در بیاید که ضعیف در مقابل قوی 

 آزاد بشود.

قولوا ال »ادی خداشناسی و بندگی خداست اولین مبنای آز

 «اله اال ا...تفلحوا

 آزادی افراد از سه ناحیه سلب می شود. 
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 .35ـ نهج البالغه، نامه  

افراد سلب شده از آنها،  :ناحیه افراد سلب کننده، دوم اول:

نظامات و تشکیالت اجتماعی و وضع و اجرای قوانین  :سوم

 اجتماعی است. 

ه است در بشر امروز ارزش آزادی را برای خودش درک کرد

کند. قدرت وحدت و  این راه کوشش و تالش و جانبازی می

 تشکّل ایجاد کرده و برنامه به وجود آورده است.

دو ویژگی آزادی بخش اسالم یکی صداقت و راستی و 

 .دیگری قدرت و قوت است

 اسالم و آزادی تفکر
 یکی از انوع آزای اجتماعی آزادی تفکر و عقیده است.

ر انسان ناشی از عقل داشتن، اسالم در ای است د تفکر قوه

مسئله تفکر نه تنها آزادی تفکر داده است بلکه یکی از 

 واجبات و یکی از عبادتها در اسالم تفکر است.

آید ممکن مبنای  عقیده از اعتقاد، بستن و منعقد شدن می

اعتقاد و دل بستن و انعقاد روح انسان همان تفکر باشد در 

 مبنای تفکر است. اش بر این صورت عقیده

ای که ریشه  اگر اعتقادی بر مبنای تفکر باشد یعنی عقیده

پذیرد. آزادی این  ای را می تفکر دارد، اسالم چنین عقیده

عقیده آزادی عقل است اما عقایدی که بر مبناهای وراثتی و 

تقلیدی و از روی جهالت به خاطر فکر نکردن و تسلیم شدن 

کر در انسان پیدا شده است اینها را در مقابل عوامل ضد تف

 پذیرد. هرگز اسالم به نام آزادی عقیده نمی

های زیادی دارد اسالم  آزادی عقل و فکر در اسالم جلوه

دینی است که در آن هیچ اجبار و اکراه نیست، ایمانی را 

 «ال اکراه فی الدین...»پذیرد . طبق آیه  بدون تفکر نمی



 

 

قط تفکر و دقت در دین است. دین و ایمان اجباری تیست ف

هرکس باید با تفکر و تحقیق به ایمان برسد. هیچ دینی، 

 آزادی عقیده واقعی را به اندازه اسالم رعایت نکرده است.

اسالم به هر کس و هر قوم و مذهبی اجازه  داده است که  

با هم صحبت کنند و نظر و عقیده خود را بگویند در حالی 

ت نکند اما اگر در زیر پوشش و که دروغی نگوید و خیان

مظاهر اسالم افکار و عقیده خودشان را بگویند و ضد اسالم 

باشند ما حق داریم که از اسالم خودمان دفاع کنیم اسالم 

گوید به نام اسالم این کار را نکن به نام خودت  این را می

 بکن.

 هجرت و جهاد
یکی از موضوعاتی که در قرآن به آن توجه شده هجرت 

هجرت یعنی دوری گزیدن، حرکت کردن، کوچ کردن . ستا

از وطن برای نجات ایمان، از نظر اسالم این عذر و مسئله 

 جبر محیط، به هیچ وجه قابل قبول نیست.

وظیفه مسلمانان در قبال محیط های ناسالم این است که 

 این محیط را تبدیل کنند به محیط اسالمی.

راه خدا هجرت کند کسی که به خاطر خدا و در پیامبر

خواند. جنگیدن در راه خدا و به قصد  را مهاجر مخلص می

رضای خدا جهاد است. هجرت کننده باید هم مهاجر باشد و 

خواهد هم هجرت  هم عارف سالک، هر دو را اسالم با هم می

 جسمی و هم هجرت روحی.

 مصداق کامل مهاجر مجاهدند.« علیه السالم»امام حسین

ای زیادی شده مثل تعبیر به هجرت از تعبیره ،از هجرت

گناهان، جهاد با نفس، وظیفه مؤمن در نبود شرایط هجرت 

و جهاد این است که در نیت جدی و قصد واقعی او همیشه 

ای ایجاب کرد هجرت کند و اگر  این باشد که اگر وظیفه

ای ایجاب کرد جهاد کند، مثل انتظار فرج یعنی واقعاٌ  وظیفه

و در « عج»اشد که در رکاب امام زماندر نیت ما این ب

 خدمت ایشان دنیا را اصالح کنیم.

 جهاد
اگر جنگ و جهاد برای دفاع از کشور و ناموس و گرفتن 

حقوق مظلوم از ظالم باشد بد نیست و حتی واجب است 

چون حقوق یک فرد و یا حقوق یک ملت مقدس است و 

 کند.دفاع کردن از آنها واجب، انسان باید از حق دفاع 

اگر آزادی در جایی مورد تهاجم قرار گرفت باید از آن دفاع 

 کرد.

 آزادی و بردگی در اسالم
وضع بردگی در جهان اسالم غیر از بندگی در جهان قدیم و 

جهان جدید است، در جهان قدیم با اسم بردگی، و در جهان 

جدید واقعیت بردگی بدون اسم بردگی است، به بردگان 

الی که در اسالم بردگی یک امر موقت ظلم شده است در ح

کردند و بردگی در  بوده است؛ با بردگان به خوبی برخورد می

ها تربیت شوند و به دین  اسالم یک راهی بوده است که برده

اسالم عالقمند شوند و ایمان بیاورند در اسالم بردگان برای 

آزادی هستند یعنی هدف نهایی آزادی است و فقط برده 

ک در میدان جنگ به رسمیت پذیرفته شده گرفتن مشر

است یعنی اسیران جنگی و در باب اسیر و اسارت آیاتی در 

 قرآن نیز بیان گردیده است.

سمانه اکبری شعرباف طلبه پایه اول مدرسه علمیه پیروان 

 حضرت زهرا
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