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  منطق ساختاري مفهوم آزادي عقيده 
   اهللا جوادي آمليآيت هدر نظام انديش

   آدمي علي

  زادهعبداهللا حاجي

  دهيچك
جوادي آملي از چه  هللااين است كه آزادي عقيده در منظومه فكري آيت حاضر پرسش اصلي پژوهش

 اصالت منظر از نمايدمي سعي از يك سو ايشان كهاست  اين فرضيه. منطق ساختاري برخوردار است
 ضمن كوشدمي سو روشمندانه ديگر از كند؛ تبيين را آزادي حقيقت، وجود تشكيك نيز و وجود

اسالمي از آن دست  مفهوم به يك ،رقيب گفتمان از متفاوت فضايي در عقيده مقوله آزادي به پرداختن
تفسيري ضمن پرداختن  به ابعاد تبييني و هنجاري و نيز  - با روش تحليلي  گاننگارند. پيدا كند

سطوح دروني و بيروني منطق ساختاري آزادي عقيده و تشريح حدود و مرجع تحديد آزادي از ديدگاه 
 يا مؤمن تكوين قلمرو در تواند مي سانان، فيلسوف شيعه ود كه از منظر اين فقيه نگيرنتيجه مي، ايشان
  .باشد مطيع و مؤمن بايد تشريع منطقه در ولي ،باشد عاصي يا مطيعو  كافر

  . جوادي آملياهللا آيت، مسپلورالي، منطق ساختاري، آزادي عقيده: يديكلواژگان 
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  مقدمه
 نوشته به. است رفتهپذي صورت گوناگون هاي انگيزه و فاهدا با و مختلف زواياي از آزادي به نگاه
 كلمات مانند نيز آزادي معني اما اند؛ ستوده را اخالقيون، آزادي همه بشر تاريخ در« برلين آيزايا

» آيد درمي جور تفسيري هرگونه با كه است دار كش قدريبه حقيقت و خوشبختي، خوي، طبيعت
 واژه اين براي تعريف ويستد از عقايد بيش تاريخ از سوي ديگر، نويسندگان. )234، ص1368برلين، (

 اسالم انديشه سياسي خاص هايويژگي همچنين. )151، ص1388، و همكاران عليخاني( اند كرده ضبط
 باعث -  دارد قرار ها ويژگي اين تأثيرتحت نيز گفتمان اين درون مفهومي هر نتيجه در كه - 

. )193، ص1381زايي،  لك( ستا اسالم گرديده سياسي انديشه قلمرو در آزادي مفهوم ابهام افزايش
 كهطورياست، به بوده بشريتبراي  اساسي ايمسئله ديرگاه از آزادي مسئله كه است درست
 ،)17، ص1379روزنتال، ( كنيم جستجو انديشه حوزه در و تاريخ پيش از دوران در بايد را آزادي منشأ

 متفكران سياسي انديشه در بارهدراين منسجمي و قوي نظري مباحث توان نمي وصف اين با
 بودهمطرح  مسلمانان دغدغهعنوان دور به هاي گذشته عدالت از مسئله البته. يافت مسلمان

. است مسئله اين مسلمان، نشانگر فيلسوفان ويژهبه ،انديشمندان هاي نوشته به نگاهي. است
ذيل تواند  مي ،دعدالت باش تحقق براي روشي و ابزار ،آزادي با اين فرض كهنيز  آزادي مسئله
  . )62، ص1387ستوده، ( گيرد قرار توجه موردعدالت  موضوع
 انسان تاريخي گذشته با ،دارد وجود آزادي مباحث از اكنون آنچه همه گفت توان مي نه
 هرچند مصاديقي فاقد را گذشته زندگي توان مي كند، نه مي وردياهم اسالمي جوامع و مسلمان

 در آزادياز  بحث هاي سرچشمه نخستين .)197، ص1389فيرحي، ( آورد شماربه آزادي از اندك
 در گاه هيچ آزادي اثرات و لوازم اما يافت؛ فلسفي و كالمي مبناي با توان همراهرا مي ديني متون
سجادي، ( يافت بازتاب اجتماعي و سياسي انديشه در نوعيبه و نماند محدود مباحثاين  حوزه

  . )105ص، 1382
 منطق جوادي آملي از چه هللاآيت آزادي عقيده در نظام انديشهكه است  نپرسش اصلي اي

 از نمايدمي سعي سو يك از ايشان كهپژوهش آن است  اين برخوردار است؟ فرضيه ايساختاري
 كوشدمي سو ديگر از ؛داينم تبيين را آزادي حقيقت، وجود تشكيك نيز و وجود اصالت منظر
 اسالمي مفهوم يك به ،رقيب گفتمان از متفاوت فضايي در عقيده آزادي مقوله به پرداختن ضمن
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تفسيري فرضيه موردنظر  - با روش تحليلي  گان سعي نمودندنگارند در ادامه. كند پيدا دست آن از
آزادي  موفهم درك براي مفهومي چارچوبي يافتن جهت را ايخود را به بحث گذارده و دريچه

 سياسي مباحث به مندانهعالق و مخاطبان روي بر، شيعه فيلسوف و فقيه يك نگاه زاويه عقيده از
  . دنبگشاي اجتماعي - 

   )چارچوب نظري( منطق ساختاري
 ايانديشه مفهوم هر كه است اين اسالم سياسي انديشه در مفاهيم ساختاري منطق از منظور
اين . نمايدمي مترسي ارگانيگ وجودي مثابهبه را مفهوم كليت كه است منطقي ساختار يك داراي

 مفهوم كه است روي همين از و است يافتهنظم كليت يك از منسجم و نمادين تصويري ساختار،
 هر نظر اين از. نمايد ارائه را »جانبههمه درك روش« يك يا »بينش« يك كه دارد را آن توانايي
 ارتباط در و ددار را خود خاص معناي آن جزء هر كه است منطقي منظومه يك اي،انديشه مفهوم

  .نمايدمي دنبال را خاصي غايت انديشه، كه آنهاست با هماهنگي در و اجزا ساير با

  ساختاري منطق ابعاد. 1
 بعد دو اين. است ساختاري منطق مهم مسائل از يكي انديشه، در مفهوم هر بودن بعدي دو

  : از عبارتند انديشه
   تبييني بعد. الف
  .كندمي پيروي چگونگي و عليلت منطق از ،انديشه از بعد اين
  ارزشي يا هنجاري بعد. ب
 با انديشمند ،بعد اين در. كندمي پيروي حلراه ارائه و) بايدها( ارادي منطق از انديشه از بعد اين

 اغراض تعديل نفي با افالطون مثال، عنوانبه. پردازدمي حلراه ارائه به مسئله تبيين و بررسي
بر  خود، زمان وضعيت به توجه با ارسطو يا ،ورزدمي تأكيد معرفت و فلسفه بر حكومت نفساني،
 بر مبتني و سياست استبداد نفي با فارابي ابونصر يا ،گماردمي همت اساسي قوانين تدوين ضرورت
  .)321ص ،1385جمشيدي، ( ورزدمي تأكيد عدالت بر مبتني سياست به ،تغلب
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  سطوح منطق ساختاري. 2
  نديشه منطق دروني ا. 1- 2

عناصر،  مفاهيم و( منظور از منطق دروني انديشه، سازگاري و انسجام منطقي در درون اجزاي انديشه
گرايي داشته و اي كه اين اجزا با هم سازگاري و همگونهبه ؛است) اصول و مباني، مسائل و نتايج

و تعارضي ميان  مثابه يك كل منسجم بسازند و هدف آن را مشخص و برجسته نمايندانديشه را به
در يك . گيرددر واقع در اين سطح، ساختار دروني انديشه مورد بررسي قرار مي. آنها ديده نشود

انديشه، منطق دروني جلوه انسجام منطقي و ساختاري ميان مباني و اصول و مفاهيم از يك سو و 
هردو ارتباط دقيق و  دو با اركان و عناصر انديشه يا مسائل آن از سوي ديگر است و اينميان اين

  . )323همان، ص(دارند  انديشههمسو با هدف و موضوع 
 منطق بيروني انديشه. 2- 2

ها، حوادث و منظور از منطق بيروني انديشه، سازگاري و قدرت انطباق انديشه با رويدادها، پديده
ان و در بدين معنا كه انديشه در گذر زم ؛است) زماني و مكاني(طوركلي مقتضيات تاريخي به

ه هرا داشته باشد و در مواج شانمديريت نيز و با آنها برخورد با حوادث، توانايي سازگاري و انطباق
اين منطق انديشه داراي دو بعد مهم . ها دچار ضعف، شكست، ناتواني و اضمحالل نگرددبا پديده

   .آنهاه با همواجقدرت رهبري و مديريت و حل مسائل در  ديگري پذيري ويكي قدرت انعطاف: است
، يعني سطح بيروني بايست به دو بعد مهم منطق آناي ميپس در بررسي هر مفهوم انديشه

هاي كوشش بشر براي منطقي ترين تجلينظريات سياسي يكي از اساسي«. و دروني توجه نمود
 اش توسطخواهد به موجودي تبديل شود كه زندگي روزمرهانسان به كمك آنها مي. بودن است

  . )23، ص1370اسپريگنز، (  »...شودهاي كوركورانه نفس اداره ميعقل و نه با هوس

  منطق ساختاري ابعاد. 3
  بعد تبييني . 1- 3
  حقيقت آزادي . 1- 1- 3

حقيقت آزادي ، كنددر بعد تبييني چارچوب نظري كه از رهيافت تعليل و چگونگي پيروي مي
واكاوي و ) اصالت وجود و تشكيك وجود(فلسفه  جوادي آملي از منظر هللادر نظام فكري آيت
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 آزادي با انسان مند نظام ساختار تبيين در آزادي مفهوم، شانيه ادر نظام انديش. گرددتبيين مي
 مباحث از ديگري و است نظري حكمت مطالب از يكي زيرا ؛تفاوت دارد او حقوقي مسائل در

 و گويد مي سخن نبود و بود درباره و است كالم و حكمت به راجع يكي يعني عملي؛ حكمت
  . كند مي بحث نبايد و بايد از و است حقوق و اخالق و فقه به مربوط ديگري

 و حكمت به اول راجع مطلب: تبيين نمودرا  مطلب دو آن بايستي حقيقت و آزادي در بحث
 لمستق و تفويض مانند جبر كه شود مي روشن آن طي و نبود خالصه و بود در كه است كالم
 آزادي يعني است؛ تفويض، حق و جبر بين منزلتي عنوانبه اختيار و است محال انسان امري بودن
 و حكمت زيرا كرد؛ جدا را تشريع و تكوين بايد نظام دو اين در. نيست تفويض و جبر و هست
 و است آزاد تكوين نظام در اساس، آدمي اين بر .تشريع نه ،است تكوين نظام شرح دار عهده كالم
  . دهد  انجام تفويض گزند از دوربه و جبر آسيب بدون را كاري هر تواند مي

 و كند مي ظهور نبايد و بايد در آن خالصه كه است حقوق و فقه و اخالق به راجع دوم مطلب
 و صالح و صائب اعمال، هرآنچه و عقايد، اخالق ميان از كه دهد مي فرمان انسان به واقع در

 از بايد آزادي بحث در .بپرهيزد است، طالح و بارزيان كه هريك از و وردآ است، فراهم سودمند
 توانستن صرف و كرد نبايد، پرهيز و نبود امتزاج و بايد و بود اختالط و تشريع و تكوين التقاط
 ؛نكرد استنباط را آن كاري، جواز هر بر اقتدار از و نداد قرار تشريعي بودن روا دليل را تكويني
 ندانست؛ غضب يا شهوت هر راهگشاي و ميل هر مجوز و خواسته هر مصحح را زور و قدرت
 از را حقوق و فقه حريم و سو يك از را اخالق و عملي عرفان مرز ،نبايدها و بايدها در كهچنان
 .نشود خلط ديگري با عملي حكمت رشته دو اين از هريك آزادي تا نمود جدا ديگر بايد سوي
 و فقهي، حقوقي موارد همه براي تواندمي كه است جامعي شود، بحثمي مطرح اكنونهم آنچه

 ترسيم خوبيبه حقوق و اخالق فن در آزادي يكل آن، خطوط سايه در تا باشد شاخص اخالقي
: است در تبيين حقيقت آزادي معتقداهللا جوادي آملي آيت. )151، ص1384، آملي جوادي( شود

 را آن توان نمي و ندارد ماهوي رسم و حدرو  ازاين ماهيت؛ هن و است مفهوم صنف از آزادي معناي«
 و برد پي آن معناي به توان مي مفهومي تحليل راه از فقط بلكه شناخت؛...  و فصل و جنس با

 و تشكيك به رو مقول ازاين است؛ هستي سنخ از حقيقي آزادي همان خارجي، يعني حقيقت
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 از هايي بخش ،خويش منتهااليه در و شود مي آغاز مرتبه واالترين از كه است فراوان مراتبي داراي
  .)157همان، ص( »گيرد مي دربر را ها انسان

 محدوديتي هيچ كه آزادي مرتبه و مرحله باالترين، وجود تشكيك مقوله بر اين اساس در
 هيچ و است محض حريت كه باشدمي ربوبي مقدس ذات آنِ ندارد، از نهايتي و پذيرد نمي

الهي،  بزرگ فرشتگان آنِ وافر از آزادي ،بعدي مرتبه در. ندارد راهدر او  محدوديت از اي شائبه
 بزرگ مالئكه زيرمجموعه كه فرشتگان ديگر. است معصومان و انبيا متعالي ارواح و عاليه عقول

 طبيعت قيد و تن بند از هركس ها انسان ميان در نيز آنان از پس .هستند چنين نيز خدايند
 حقيقي تحري و آزادي از بيشتري باشد، سهم تر آغوش عملي هم و علمي كماالت با و تر رهيده
 را مؤمنان ظاهربه او، گرچه فرستادگان از پيروي و سبحان خداي از رو تبعيت  بدين .داشت خواهد

 از و كند مي پاره را آنان بندهاي و قيد حقيقت همه در دهد، اما مي قرار الهي قوانين چارچوب در
، اعراف( »عليهم كَانت الَّتي األغاللَ و إِصرَهم عنهم يضع و« :بخشد مي نجاتشان تاريخي و طوالني رتاسا

 يك از كه است اسارت و بردگي عين سبحان خداي با مخالفت و عصيان و كفر ،مقابل در. )157
  »أَعنَاقهم في األغاللُ كأولَئ و بِربهم كفروا الذين أولئك« :است عاصيان و كافران گير گردن دنيا در سو

 آخرت در بلكه ،شود نمي معلوم آنان خود براي دنيا در كاذبي اميران چنين بودن مأسور .)5، رعد(
 انتظارشان در سعير و زنجير و سلسله جز آخرت چيزي در نيز ديگر سوي از .گردد مي آشكار
  . )4، انسان( »يراًسع و أَغالالً و سلاسلَ للكَفرين أَعتدنَا إنَّا« :نيست

شود،  مي معلوم آزادي حقيقت قرآني، هم روشن تبيانا اين از جوادي استاد گيريبا بهره
 بودن تشكيكي لحاظبه هم و گردد مي بازشناخته نماآزادي هاي اسارت از حقيقي آزادي هم

 حريت حد ترين پايين از حركت و آن ملكوتي مراتب در صعود و عروج براي آزادي، راه حقيقت
توان بر اين اساس مي. )157، ص1384، آملي جوادي(. شود مي هموار آن ممكن مرتبه فراترين تا

 در ولي باشد؛ عاصي يا كافر، مطيع يا مؤمن تواند مي تكوين قلمرو در انسان كه استنتاج نمود
 ساحت به نسبت تشريعي محدوديت اين البته. باشد مطيع و مؤمن بايد حتماً تشريع منطقه
 بلند مقام تكريم و بزرگداشت و فضيلت عين رود، بلكه نمي شماربه نقيصه تنهاانسان نه وجود
  . )304همان، ص( است هياللخليفة
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  رقيب گفتمان با ناهمسازگرايي. 2- 1- 3
متفكر  ههاي انديشلفهؤدر اين بعد از تبيين، چگونگي فضاي گفتمان رقيب و ناهمسازگرايي م

داده شود،  پاسخي آزادي و تمدن مدعيان به آنكه از قبل. شودنهاده ميموردنظر با آن به بحث 
  . داشت آنان كارنامه به اجمالي نگاهي بايستي

 مظهر را) ع(عيسي حضرت و دهند مي سر رحمت و رأفت شعار آنكه با مسيحي روحانيان
 براي و د داشتندعقاي تفتيش دادگاه وسطا قرون دانند، در مي او پيروان را خود و مهرباني و محبت

 مرتداني را آنان زيرا ؛سوزاندند مي زنده را آنها و افروختند مي آتش ،كليسا اعتقادات مخالفان
. كشيد آتش به را آنها بايد نيز دنيا سوزاند، در مي را ايشان آخرت در خداوند چون كه دانستند مي

 اظهارنظر هر نبود، بلكه كليسا يمذهب اعتقادات با مخالفت معنايبه تنها در نظر آنان نيز ارتداد
 زمين بطلميوس نظريه برخالف كه را كساني روازاين .رفت مي شماربه ارتداد كليسا مخالف علمي

 مدعيان اين. كردند مي محكوم مجازات شديدترين به و دانستند، محاكمه مي حركت داراي را
 و كردند تحريك مسلمانان عليه را مسيحيت پرستي، جهان بت با مبارزه شعار با مهرباني و رحمت
 همان آزادي، يعني و تمدن مدعيان. )76ص، 17ج، الف1389، همو( انداختند راهبه صليبي هاي جنگ
دوم،  جهاني جنگ در پيشرفته هاي سالح با و برافروختند را اول جهاني جنگ آتش كه كساني
 خود انساني كشتار ترين نهرحمابي از خويش مادي منافع حفظ براي و كشيدند آتش به را جهان

 در مفسده بدترين كه پرستي بت و شرك گمراهي از مردم هدايت براي دين نبرد خشنودند، به
 هللاآيت كه است حالي در اين. دهندسر مي آزادي شعار و دارند است، اعتراض عظيم ظلم و جهان

 كريمانه منش و رفتار و اسالم مقدس ساحت از فضايي چنين ايجاد« : است معتقد  آملي جوادي
 ها زمينه همه در كه آموزد مي مسلمانان به اسالم آسماني تعاليم چون ؛است دوربه اسالم علماي
 علمي مناظرات اديان ساير با و هم با دينيبرون و دينيدرون مباحث در و داشته فكري ترابط
، 1384، همو( »است شده شمرده امور ترين مقدس جزو اسالم در علمي مباحثات. باشند داشته

 هرگونه از جلوگيري براي اسالم در روش بهترين«: گويدمي ديگر جايي در شانيا. )154ص
 به آن از قرآن كه آراست تضارب و ها انديشه تبادل براي مناسب فضاي فكري، ايجاد انحرافات
 )200، عمرانآل( "تُفلحون لَعلَّكُم اهللاَ اتَّقوا و رابِطوا و صابِروا و اصبِروا آمنُوا الَّذينَ أيها يا": كند مي ياد مرابطه
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، آملي جوادي( »نيست گفته پيش آيه شمول حوزه از خارج نيز اسالمي جامعه فرهنگي فكري ترابط

  . )487ج، ص1388
هرچه  - عقيده فرد  يابد كه دين و ، آزادي مذهب و عقيده زماني تحقق ميدر گفتمان رقيب

 براساس. در دنيا نشود و منجر به سلب حقوق فردي و اجتماعي او هدجرم محسوب نش - كه باشد 
نزد عقال  به باور آنان طلوبيت عقلي است وم حسن و آزادي عقيده و مذهب داراياين ديدگاه، 
مندي از قرآن جوادي با بهره هللااين در حالي است كه آيت. )21ص، 1381كديور، (باشد  ممدوح مي
 شقَاقٍ في هم فَإنَّما تَولَّوا إن و اهتَدوا فَقَد بِه آمنتُم ما بِمثلِ آمنوا فَإن" انندم آياتي از«: معتقد است

مكفيكَهيو اهللاُ فَس وه ميعليم السپذيرد نمي را اي عقيده هر شود كه خداونداستنباط مي )137بقره، ( "الع 
 رسول، عذري ابالغ و آگاهي از پس زيرا ؛باشد فهميد، معذور هرچه هركس كه نيست چنين و

در پاسخ به اين ادعا در ادبيات  ايشان. )487ص، 13جالف، 1389، آمليجوادي ( »ماند نمي كسي براي
در  آزاد  هستند اينكه بگوييم افرادو  توان نتيجه تحقيق را از پيش تحميل كرد نميرقيب كه 

كديور، (است  سخني ناتمام ،را انتخاب كنند اما قطعاً بايد اسالم ،ميان عقايد و اديان تحقيق كنند

) اسالم( خدا دين از غير آييني هر از پيروي كه شود مي روشن آخرت در ندمعتقد ،)23ش، 1381
عمران، لآ( »الخاسرين منَ خرَةِاأل في هو و«: است بوده انساني سرمايه رفتن دست از سبب و بارزيان

 نپيوندد، پيامدش حق دين به انسان جان اگر و نيست انسان جان از سرمايه، بيرون زيرا ؛)85
 اهللاَ أعبد أن اُمرت إنّي قُل«: فرمايد ميخداوند در قرآن كريم  روازاين .است هميشگي و آشكار خسران

 أعبد اهللاَ قُلِ عظيم يومٍ عذاب ربي عصيت إن أخاف إنّي قُل المسلمين أولَ أكونَ ألن اُمرت و الدين لَه مخلصاً

 ذلك أال القيامةِ يوم أهليهِم و أنفُسهم خَسروا الَّذينَ الخاسرينَ إنَّ قُل دونه من شئتُم ما فاعبدوا ديني لَه مخلصاً

وبين الخُسرانُ ه737، ص14، جالف1389،  آملي جوادي() 11ـ15 ،زمر( »الم( .  
  هنجاري بعد. 2- 3
   آزادي تحديد عمرج. 1- 2- 3

 از كه) جوادي آملي هللاآيت(انديشه متفكر موردي ما  ارزشي يا )بايدها( هنجاري در اين مبحث بعد
 آنچه. گيردمورد بررسي قرار مي ،پردازدحل ميو به ارائه راهكند ميهنجاري اسالمي پيروي  منطق

 است اين باشد يشمند موردنظراند ديدگاه از مزبور سؤال منطقي گويپاسخ تواندمي در اين بخش
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بخش هستي مبدأ آن يعني ؛اوست هستي اصل تحديد همان مبدأ نسانا آزادي تحديد عامل تنها كه
 كسهيچ او از غير چون ؛اوست آزادي حدود تعيين مرجع كرد، تنها عطا انسان به محدود وجود كه
 تحديد براي صالح مرجع هاتن« :است معتقد جوادي اهللاآيت. نيست آگاه نسانا هستي حيطه از

 خاص اندازه چيزي هر براي فرمود، و عطا او به محدود هستي كه است خداوندي همانا بشر آزادي
 موجود شود، كه روشن بحث اصل فلسفي صبغه اگر .)49قمر، ( "بقدر خلقناه ء شي كلَّ إنّا"داد،  قرار

 موصوف محدد ناحيه از بايد قطعاً نيز وصف تحديد و باشد داشته محدود وصف بايد حتماً محدود
 و بندگي آستانه در سرسپرده فطرت و حق برابر در سركش طبيعت بين ديگر طرف از باشد، و
 امين را او بلكه ،دانست نخواهيم آزادي مالك را انسان شود، هرگز گذاشته فرق خشوع و خضوع

  . )183ب، ص1388، آملي جوادي( »يابيم مي آزادي و تحري
نمايد،  بيان را آزادي مرز تواند مي شريعت ، تنهانظررويكرد هنجاري انديشمند مورد اساس بر

 شماربه متعادل مجموعه صفت يا اخالق از خُلقي يا انسان اوصاف از وصفي چه عدالت. عدالت نه
 تبيين و ت تعييناحدي اقدس ذات و مقدس شارع را شريعت و است شريعت زيرمجموعه ،آيد
 و عدالت و آزادي مرز كه نتيجه گرفتچنين انديشمند  اين حلوان از ارائه راهتپس مي. كند مي
 انسان گاهآن شود؛ مي صمشخ و تعيين خدا دست تكاليف، به و حقوق نيز و اوصاف ساير مرز
 انسان آزادي حق. كند حركت آنها محور بر اوصاف و حقوق ساير و عدالت ،آزادي مرز در تواند مي

. آن صاحب است، نه امين و فمكل حق اين در انسان ولي ؛باشد آزاد دارد قح انساني هر و است
 و مرز كنندهسبحان تعيين بنابراين خداي. است مال سرپرستي و مالكيت سلطه حق مانند اين

 شده نهاده ما اختيار در خداوند جانب از كه است حقي نيز آزادي و است قيود سازنده و حدود
 كه گونه همان. است گونه اين نيز »آبرو« و »استقالل« كه سانآن م؛يهست آن پاسدار ما و است
 ساير و عدالت و آزادي و استقالل مانند آن از بعد هاي خداست، كمال ناحيه از ما هستي اصل

 داريم پاس را آن و جوييم بهره آن از صحيح مسير در بايد و است خداوند ناحيه از همه حقوق
  . )187همان، ص(
   عقيده آزادي دحدو. 2- 2- 3

و  استآزادي عقيده داراي قلمرو  ،جوادي آملي هللاآيت ههنجاري در نظام انديش رهيافت براساس
 عقيده آزادي حدود ،نمايدمثابه عنصر اصلي منطق دروني انديشه ايشان عمل ميبهكه مباني قرآني 
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 فَيتَّبِعونَ الْقَولَ يستَمعونَ الَّذينَ عباد فَبشِّرْ« :فرمايدمي كه قرآن كريمناچن ؛است كرده تبيين كامالً را

نَهس17- 18زمر، (» كنندمي دنبال را بهترينش و شنوندمي را سخن كه من بندگان به بده ؛ مژدهأح( .
ترتيب، در اين  اين به. است كدام »حسنا« سخن كه فرموده قرآن خود تبيين ،ديگر سوي از اما

 سخن و بشنوند را گوناگون هايسخن كه كندمي تشويق را هاانسان قرآن رويكرد هنجاري گرچه
 تشخيص و تعيين در را انسان دست و كندمي معرفي را بهتر حال سخن همين برگزينند، در را بهتر
، »بهتر سخن انتخاب در آزادي« كلي قياس ارائه ضمن كريم قرآندر در حقيقت . گذاردنمي باز آن

 كه گرددمي روشن اين اساس بر. است شده تبيين نيز »بهتر سخن اهيتم« يعني قياس اين صغراي
 انتخاب در بشر كه پندارندمي و ورزندنمي توجهي صغرا الحادي در گفتمان رقيب بدين تفكر پيروان

ديگر،  اصلي ، قرآن درما كه در نظام فكري انديشمند موردنظردرحالي ؛است آزاد كامالً خود راه
 اصل زيرا ؛است »وسيع اصل«نيز خود  اصل گذشته، اين اين از. است كرده نتبيي را بهتر سخن
 سخن اصل، نمونه اين در. خواند »ضيق اصل« توانمي را آن كه است شده بيان قرآن در نيز ترلطيف
 آن براي صغرايي عنوانبه كه است) ص(اسالم گرامي پيامبر آن، سخن كه شده داده نشان نيز بهتر
 بصيرت است، با من پيرو هركه و من ؛اتَّبعني منِ و أَنَا بصيرَةٍ علي اهللاِ إلي أَدعوا« :است هآمد وسيع اصل
  . )108يوسف، ( »خوانيمفرامي خدا سويبه را مردم

 سويبه دعوت« بهتر گذشت، سخن  وسيع و وسعا اصل عنوانبه كه صغرا و كبرا آن براساس
 و ضيق اصل اين با. شودمي شمرده خدا سويبه كنندهدعوت عنوانبه آيه، پيامبر اين در. بود »خدا
 اما. است بهتر سخن همان آورنده پيامبر توان استنباط نمود كهجديد مي قياس يك طريق از

 اصل دو اين از و پذيرند مي را وسعا اصل همان تنها ،عنوان گفتمان رقيبالحادي به تفكر پيروان
 مكتبي صاحب هيچ دانست بايد كهدرحالي ورزند؛مي ند، غفلتااصل آن مايهجان و نمبي كه

 مرتكب يشماربي هايجنايت كه فرعون پيروان حتي. نداند بهتر سخن داراي را خود كه نيست
 و) ع(موسي كه دادندمي هشدار مردم به و شمردند مي برتر آيين پيرو را خود شدند نيزمي

 آيين خواهندمي دوآن؛ المثْلي بِطَريقتكُم يذْهبا« :برترند ينآي اين برانداختن پي در هارون برادرش
  . )191ص، ب1388جوادي آملي، ( )63طه، ( »بردارند ميان از را شما برتر
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  اسالم دين از مرتد حكم. 3- 2- 3
 كسي آملي اگر جوادي هللاآيت فقهي يآرا منظر از ،هنجاري چارچوب نظري بحث متناسب با بعد

   :تصور نمود ويبراي  فرض چند توانمي ،شود مرتد و برگردد آن از اسالم يرشپذ از بعد
 حال اين در كه دساز نمي باخبر خود ارتداد از را كسي و كند نمي اظهار را خود ارتداد يا. 1

  . ندارد يديگر فقهي حكم ،است كالمي مطلبي كه قيامت عذاب از غير
 كه بود تحقيق و پژوهش براثر او ارتداد كه شد معلوم و شدند باخبر او ارتداد از ديگران اگر. 2

 حكم ايشان نظر از نيز حال اين است، در متفحص شاك مصداق واقعاً و رفت كژراهه به متأسفانه
. شد نخواهد جاري شبهه موضع در حدود زيرا ؛شود نمي جاري او معهود درباره حد فقهي، يعني

 او ارتداد كه است، درصورتي عملي شهوت روي از بلكه ،نيست علمي شبهه روياز  او ارتداد اگر
  . )76ص ،12ج ،9الف138، همو( دارد را معهود حد ايشان نظر از ملي،  نه باشد فطري

  ساختاري منطق سطوح. 4
  منطق دروني. 1- 4
  عقيده آزادي. 1- 1- 4

در تبيين  موردنظر هاي انديشمندبين استدالل سازگاري ، انسجام، عدم تعارض ودستهدر اين 
آزادي عقيده، نظام تكوين، (گردد مي تلقي ناهمساز عناصر عنوانبه رقيب گفتمان در كه مفاهيمي

در دل بحث بازنمايي  ،...)آزادي مذهب و ،ه، اكراه در دينمحاجگري، جهاد، نظام تشريع، اصل اباحه
نگ جلوه دادن عنصر عدم انديشمند در هماه اين توان به انسجام استداللمثال مي عنوانبه. شودمي

  . نمايدمثابه هدف منطق دروني عمل مياكراه در دين  و نبرد مسلحانه اشاره نمود كه به
همچنين  ؛چيزي است كه شخص بدان اعتقاد و باور و يقين دارد معناي هردر لغت به »عقيده«

 ،»عقيدة الرجل« شودبر همين اساس وقتي گفته مي. معناي چيزي است كه به آن گرويده باشندبه
 از عقيده مراد .)614، ص1372، و ديگران انيس(منظور دين و مذهب شخص است كه بدان اعتقاد دارد 

، 1377نجار، (دلبستگي دارد  اعتقادات و باورهايي است كه شخص نسبت به آنها در اصطالح نيز

 كفر يا ايمان و رد يا نفي، قبول يا اثبات در كامالً و شده آفريده آزاد تكوين نظام در انسان .)55ص
 قرآني ادله هرگز و است كفر از اجتناب به مكلف و ايمان به فموظتشريع،  نظام در اما است؛ آزاد
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 خواهد روا گرياباحي اصل غير اين صورتچراكه در  ؛نيست بشر تشريعي آزادي درصدد روايي و
 نظام در عقيده آزادي معنايبه )21ـ22غاشيه، ( »بِمسيطر علَيهِم لَست مذَكِّر أنت إنَّما فَذَكِّر« آيه. بود

دارد كه بين دو مفهوم اساسي از  مدنظر ما نشان از انسجام استدالل انديشمند بلكهنيست،  تشريع
 د و آزادياينممييعني نظام تشريع و نظام تكوين ارتباط برقرار  ،دمنطق دروني انديشه خو

كه رسول چنان ؛كندنفي مي ،دنبال داشته باشدبهرا گري اصل اباحه تواندتشريعي را كه مي
 ؛112ص ،1ج ،1428، شهرآشوبابن( »أسلم تسلم« :داد مي فرمان عالم سران به هايي نامه در )ص(خدا

 نيز .بياوري اسالم باشي، بايد امان در خواهي مي اگر يعني ؛)386و381، ص20ج، 1403مجلسي، 
 هم و أذلَّةً منها لَنُخرِجنَّهم و بِها لَهم قبلَ ال بِجنود فَلَنَأتينَّهم« :فرمود بلقيس پيك به) ع(سليمان حضرت

 براثر آنان و است رسيده ودخ نصاب حد به غي، تبليغ از رشد تبين از پس زيرا ؛)37نمل، ( »صاغرُون
 به حقيقت دربا اين كار  و اند مردم اطالع به اسالم دعوت رسيدن مانع و آورند نمي ايمان عناد

 جوادي( شود پيشگيري آنان سقوط از اسالم سپاه دستبه بايد پس .كنند مي اقدام خود نابودي

  . )485، صب1389، آملي
 نيز )20عمران، آل( »للّه وجهِي أسلَمت فَقُل« يا )6كافرون، (» دين لي و دينُكُم لَكُم« چون تعبيرهايي 
 در كه پيامبران زيرا همين ؛نيستشود،  گري اباحه بهاي كه منجر عقيده آزادي معنايبه هرگز
) ع(خليل كه ابراهيمچنان ؛زنند مي دم دفاعي جنگ از خود جاي كنند، در مي نفي را جدال جايي

 ربي وسع شَيئاً ربي يشاء أن إالّ بِه تُشرِكونَ ما أخاف ال و« :فرمود خود با قومش و نمرود همحاج در كه

 پس و )67انبياء، (» تَعقلون أفَال اهللاِ دونِ من تَعبدونَ لما و لَكُم اُف« ؛)80انعام، ( »تَتَذَكَّرون أفَال علماً ء شي كُلَّ
 )ع(ابراهيم سخن اين معناي پس .شد مطرح )58انبياء، ( »لَهم كَبيراً إالّ اًجذَاذ فَجعلَهم« آن، جريان از

 ؛باشد خود دين به كسي هر كه نيست اين نيز )79انعام، ( »السماوات فَطَرَ للَّذي وجهِي وجهت«كه 
 و تبر ه، نوبتمحاج از پس كه جوادي، منطق دروني آن اين است اهللاآيتدر نظام فكري  بلكه
يك نوع همسازي و  دارد و را خود خاص جايگاه دفاعي، هريك جنگ و همحاج. است مشيرش

معتقد  ايشانكه چنان ؛وجود دارد ،نمايدمثابه صراط عمل ميهماهنگي بين مفاهيم مزبور كه به
منكر،  از نهي به غي، نوبت از رشد تبين تحقق از پس و كرد عرضه را عقيده بايد نخست« :است

 ايمان مواسات و راه دو انسان، تساوي تكويني آزادي معناي .»رسيد خواهد آن مانند و حد اجراي
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تشريعي،  آزادي نفي معناي. است دوزخ ديگري تلخ فرجام و بهشت يكي پايان زيرا ؛نيست كفر و
 به) ع(نوح حضرت كهچنان ؛باشدنمي مقدور كاري چنين نيست، كه آن بر اكراه و ايمان بر اجبار

 و أنُلزِمكُموها علَيكُم فَعميت عنده من رحمةً آتَاني و ربي من بينَةٍ علي كُنت إن أرأيتُم قَومِ يا« :فرمود كافران

 رها را دين خواستند مي او از كه مستكبراني بهنيز  )ع(شعيب حضرت .)28هود، ( »كَارِهون لَها أنتُم
 لَتَعودنَّ أو قَريتنا من معك آمنوا الَّذينَ و شُعيب يا لَنُخرِجنَّك قَومه من استَكبروا ينَالَّذ المألُ قالَ« :كند، فرمود

، آملي جوادي( بپذيريم را شما اكراه، مرام با چگونه يعني ؛)88اعراف، ( »كارِهين كُنّا أولَو قالَ ملَّتنا في

  . )487، صب1389
در نگاه استاد  ،شمردمان رقيب كه اديان ديگر را نيز حق ميبرخالف گفت ،بيان شدكه چنان
 از سبب و بارزيان) اسالم( خدا دين از غير آييني هر از پيروي كه شود مي روشن آخرت جوادي در

سرمايه،  زيرا ؛)85عمران، آل( »الخاسرين منَ خرَةِاأل في هو و« :است بوده انساني سرمايه رفتن دست
 و آشكار خسران نپيوندد، پيامدش حق دين به انسان جان اگر و نيست انسان جان از بيرون

 أكونَ ألن اُمرت و الدين لَه مخلصاً اهللاَ أعبد أن اُمرت إنّي قُل« :فرمايد مي خداوند رو ازاين .است هميشگي

 من شئتُم ما فاعبدوا ديني لَه مخلصاً أعبد هللاَا قُلِ عظيم يومٍ عذاب ربي عصيت إن أخاف إنّي قُل المسلمين أولَ

هرينَ إنَّ قُل دونروا الَّذينَ الخاسم خَسهأهليهِم و أنفُس ومةِ ييامأال الق كذل وبين الخُسرانُ هاين. )11ـ15زمر، (» الم 
 رفتن دست از و حق دين از پيروي عدم از ناشي دين، خسران انتخاب در آزادي بيان آيات ضمن

 عبوديت )ص( اكرم پيامبر چرا كه سازد مي روشن خوبي به كندمي بيان را انساني هاي سرمايه
، ب1389، آملي جوادي( باشد مسلمان نخستين كه است شده مأمور و پذيرفته را خدا دين و پروردگار

  . )737ص
 پيشنهاد بازخواني بااسالم،  در عقيده آزادي مفهوم معناي كشف جهت آملي جوادي اهللاآيت

 ندداد مذهب آزادي پيشنهادآنان  كه كندمي روايت ،)ص(اكرم رسول  به كفار از جانب مذهب آزادي
 و تكريم اين نشانه و بگذاريد احترام ما عقايد به هم گذاريم، شما مي احترام شما عقايد به ما :گفتند و

 عمل ما عقيده به شما سال يك و يمكن عمل شما عقيده براساس ما سال يك كه باشد آن احترام
 كه روزي هر و است معتبِر دست به كه پنداشتند مي اعتباري اموري را پرستش و اعتقاد آنها. كنيد
 خود الهه براي كه طورهمان ؛بود خواهد احترام مورد كه سازد مي معبودي ،كند اعتبار وي
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. )115، ص1385، همو( است چنين نيز اسالمكه  كردند مي كردند، گمان مي تكريم را آن و تراشيدند مي
 در ما بگو كافران به :فرمود) ص(اكرم رسول به سبحان خداي و شد نازل كافرون سورهراستا  اين در

 را آن گاهي و بگذريم خود حق از گاهي كه نيست ما اختيار در و قراردادي دين ؛نداريم سازش دين
 مانند و نهد گردن حكم اين به بايد انسان و است سانان بر خدا حكم و دين، حق بلكه ؛كنيم مطالبه
نحل، ( »األرض و السماوات في من أسلم له« :باشد حق مطيع و منقاد و مسلم ،آفرينش جهان سراسر

149( .  
 را خدا من چون ؛پرستم نمي پرستيد، من مي شما را آنچه :فرمود كافران به) ص(خدا رسول

 با شما .)2كافرون، ( »تعبدون ما أعبد ال« :اند باطل كهرستيد پمي را بت و هوس شما و پرستم مي
 بنا كه كسي .كنيد نمي پيدا را حق پرستش داريد، توفيق كه جاهليتي و سركشي و تمرد خوي
 خدا كه كند مي خيال و است پرستهوس حقيقت بپرستد، در را خدا ديگر سالي و بت سالي دارد
 روازاين .گيرد انجام عابد قرارداد و امضا با او بودن معبود كه ديگر هايبت قبال در است بتي هم

 مدينه در كوفه از شخصي. )116، ص1385 ،آملي جوادي( )3، كافرون(» أعبد ما عابدون أنتم ال و« :فرمود
 اين سرّ :فرمود پاسخ در) ع(امام .پرسيد راآيه  تكرار سرّ و شد شرفياب) ع(صادق امام خدمتبه 

 آن با مطابق هم ابطال و نفي جواب رو؛ ازاينبود ضلعي چهار آنها پيشنهاد كه است آن تكرار
 تو خداي ما بعد بپرست، سال را ما خدايان تو اول سال :گفتند آنها. شد نازل ضلعي چهار پيشنهاد

  . كنيم مي عبادت را تو خداي ما چهارم بپرست، سال را ما خداي تو ديگر سال پرستيم، باز مي را
 را آن و نمود اعالم را آن ضلع چهار بطالن و شد نازل پيشنهاد اين ابطال براي ونكافر سوره

كافرون، ( »شما مال هم شما دين و من مال من دين ؛دين لي و دينكم لكم« :دانست پذيرش قابل غير

 بايد آنچه نه ،هست آنچه براي اعالمي است نيست، بلكه حق تقسيم و دين توزيع معنايبه اين. )6
   .باشد

هاي آزادي مذهب، اعتباري دانستن اعتقادات، عدم سازش در دين، آنچه از استدالل در گزاره
مثابه منطق دروني بحث پرستي و حق بودن دين خدا بهخداپرستي، هواپرسي، باطل بودن بت

 و است الهي دين پذيرش لزوم همان ،باشد جوادي آنچه بايد كه از نگاه استاد اين است آيدبرمي
 كهچنان ؛است ننموده امضا را آنها دين خداوند هرگز كه دهد مي نشان »الكافرون أيها« خطاب انعنو
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 هم بيانگر اين مطلب باشد كه كه نيست مخاصمه ترك براي )6كافرون، ( »دين لي و دينكم لكم« بيان
 پرستيتب كه معناست اين به آزاديد، بلكه راه انتخاب در شما شما، و دين هم و است حق من دين
 وندخدا روازاين. كنيم مسامحه آن در تا ما حق نه ،خداست دين، حق و است باطل و كفر شما

  . )116، ص1385، آملي جوادي( )9قلم، ( »فيدهنون تدهن لو ودوا« :فرمود آنان وصف در سبحان
 ايديشهان انحرافات و سازندمي گمراه را ديگران كه توان استنتاج نمود كسانيمي اين اساس بر

تواند يكي از اهداف استداللي منطق دروني مي مطلب ايندر واقع . كنند توبه دهند، بايدمي ترويج را
 فكري هايويراني همه كه شودمي پذيرفته هنگامي تنها توبه از سوي ديگر اين  اما. بحث تلقي گردد

 ترويج و كنند آشكار نيز را حركت، حق اين ضمن و سازند اند، ترميمآورده پديد خود دستبه كه را
 إالّ« :است شده بينيپيش افراد اين براي نجات حلراه عنوانشرط، به دو اين با همراه توبه. دهند

 هم كه پذيرممي را ايشان از دسته آن توبه ؛)160بقره، ( »علَيهِم أتُوب فَاولئك بينُوا و أصلَحوا و تابوا الَّذينَ
  . )185، صب1389، آملي جوادي( دارند بيان را حق هم پردازند، و اصالح هب هم كنند، و توبه

   عقيده آزادي و جهاد نسبت. 2- 1- 4
كوشد مفهوم جهاد در اسالم را در قالب در اين بخش، در پاسخ به اين اتهام گفتمان رقيب كه مي

اي گانهتوان سهمي جوادي هللاآيت هدر نظام انديشطلبي بازنمايي سازد، ورزي و جنگخشونت
هاي فرهنگي، مبارزه منفي و جنگ فعاليت و لحاظ منطق دروني بين مفاهيم سخنرانييافت كه به

 هاي اصالحعنوان راهبه آنها را توانو مي سازدميمسلحانه نوعي هماهنگي و انسجام برقرار 
بدان اشاره  ادامهدر  درنظر گرفت كه جامعه در فساد و ظلم، شر نابودي و عدل تحقق و اجتماعي

  :گرددمي
 سبيلِ إلي أُدع«: است شده سفارش آن به كه فرهنگي هاي فعاليت و كتاب سخنراني، نشر. 1

كبةِ ركمظَةِ و بِالحوعنَةِ المسم و الْحلهي بِالَّتي جادن هدر اسالم راه همان روش اين .)125 ،نحل( »أحس 
  .است بعثت ابتداي
 نيز اسالم ظالمان، كه با همكاري عدم و سياسي و اقتصادي رابطه قطع راه از منفي مبارزه. 2

 ما و النّار فَتَمسكُم ظَلَموا الَّذينَ إلَي تَركَنوا ال و«: است دهنمو تجويز را اول، آن راه نداشتن اثر صورت در

  .)113 ،هود( »أولياء من اهللاِ دونِ من لَكُم
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 و ظالمان شر دفع براي ،دوم و اول راه ندادن نتيجه از پس هك مسلحانه مبارزه و جنگ. 3
، آملي جوادي( تابد برنمي را ديگران به ظلم سبحان وندخدا زيرا ؛است ضروري استبداد و فساد

  . )77ص، 17ج، الف1389
 دفع به هم دفاع و دفاع به مسلحانه مبارزه اين روح كه توان استنتاج نمودتبيين مي اين زا
 تا برآنند و دارند بازمي هدايت قبول از را گناه بي هاي انسان ،كفر سران و طاغيان زيرا ؛دگرد بازمي
مقابل،  در .)8 ،صف( »بِأفواههِم اهللاِ نور ليطْفؤا يريدونَ«: كنند نابود را انسان الهي و فطري حق اين

 لطيف نكته. برخاستند آنان دشمنان با مبارزه به ها انسان فطري حق اين از دفاع براي الهي انبياي
جهاد،  و جنگ از هدف. گردد برمي دفع به دفاع روح جوادي آملي اين است كه هللاآيت سخن در

 پذيرفته زور با گاه هيچ عقيده و است عقيده و اسالم، ايمان زيرا ؛نيست كافران آوردن اسالم
 و اكراه نه ،رود مي بين از يا آيد مي پديد حجت و برهان با تنها عقيده. بندد برنمي رخت يا شود نمي
  . )256 ،بقره(» الغَي منَ الرُّشد تَبينَ قَد الدينِ في إكراه ال« :زور

 است كفر سران نابودي جهت نيست، بلكه اسالم به آنها   گرايش براي كافران با اسالم جنگ
 است، تا جامعه حمانمزا دفع براي مردم، كه جذب براينه اين جنگ  .اند مهاجم و مزاحم كه

 و دورند الهي هدايت از خود هم الحاد سران. برسد تشنگان به چشمه زالل آب همانند الهي دعوت
 ما و أنفُسهم إالّ يهلكونَ إن و عنه ينَأونَ و عنه ينهونَ هم و«: كنند مي دورمسير  ناز اي را ديگران هم

 قاتلوهم«: نيست شدني فتنه نابودي با جز جامعه هدايت و اند نآفري فتنه آنان. )26 ،انعام( »يشعرون

 فتنه تا بجنگيد :فرمايدخداوند در اين آيه مي. )39، انفال( »للّه كُلُّه الدينُ يكونَ و فتنَةٌ تَكونَ ال حتّي
  . )77، صب1389، آملي جوادي( شوند مسلمان مردم تا بجنگيد، نه اينكه شود نابود

در  »الدين في إكراه ال« آيه با مسلحانه مبارزه و جنگ هماهنگ نشان دادن مفاهيم بنابراين
  .دارد ايشانكالم نشان از هدف منطق دروني  بحثمورد هاي با ساير گزاره مدنظر استدالل انديشمند

  دين و آزادي عقيده اكراه در  نسبت عدم. 3- 1- 4
قلبي بودن ايمان،  ي چونلي منسجم در باب مفاهيمبا استدال اهللا جوادي آمليآيتدر اين مبحث، 

انديشه خود را در قالب يك كليت ارائه  ،يكسان نبودن نتيجه كفر و ايمان، آگاهي الزم و حق اكراه
  . دارد ايشاننمايد كه نگارنده سعي در يافتن موضوع منطق دروني استدالالت مي
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 قرآن در كه چنان ؛نيست پذير، زوالشود مي مربوط شخص اعتقاد و ايمان كه به آزادي اصل
 در هركس و است باطني و قلبي امري زيرا ؛)256بقره، ( »الدين في إكراه ال« :است شده تصريح بدان
 داريدين( طريق دو هر اعتقادي نتايج كهنيست  معنا بدان اين اما .است آزاد پذيري دين و داريدين

 نفرموده هرگز اام ،آفريده آزاد تكويندر  را انسان داوندخ كه است درست. باشد يكسان) ديني بي و
اختيار  و آزادي اگر. سازند مي رهنمون مقصد يك به را اودو اين و است واحد كفر و ايمان نتيجه كه

از  او ؛است متفاوت حيوانات ساير با انسان خلقت. است چنين نيز آن آثار است، ترتب تكويني امري
 :برگزيند را ضاللت يا هدايت مسير دو از يكي تواند مي و است شده خلق هاراد صاحب يتكوينلحاظ 

 انتخاب به قادر آن ادامه و مسير انتخاب از پساما . )3انسان، ( »كَفورا إما و شاكراً إما السبيلَ هدينَاه إنّا«
 بهشت ،ايمان نتيجه .دان تكويني و حقيقي نيستند، بلكه اعتباري اعمال نتايج زيرا ؛بود نخواهد نتيجه
 ال إكراه«آيه  ادامه در خداوند جهت همين به .متأل دومي و است متنع اولي جهنم؛ ،كفر مقصد و است

   .)256بقره، ( »الغَي منَ الرُّشد تَبينَقَد « :فرمايد مي »الدين في
حق «و  »آگاهي الزم« بررسي نسبت بين دو مفهوم با دقت در استدالل استاد جوادي و

 انجام از كه پس استنتاج نمود چنين توانمي شانيامثابه موضوع منطق دروني انديشه به »اكراه
 مسير دو مردم و فرمود جدا ضاللت از را هدايت مسير كه اسالم الشأن عظيم پيامبر رسالت دادن

 حق كسچهي و نيست كار در اكراهي شدند، آگاه آن نتايج و آثار به و شناخته هم از را مختلف
 معنايي شد، اكراه حاصل فرد براي بارهدراين الزم آگاهي كه زماني عبارتيبه. ندارد را ديگري اكراه

تصميم،  و عزم اين و گزيند برمي را ديني بي طريق يا دين مسير ،علم وجود با او چون ؛داشت نخواهد
 هيچ كه سم و عسل انتخاب در بشر آزادي نظير ندارد؛ راه آن در اكراه كه است باطني و قلبي امري
  .)476، صالف1388آملي،  جوادي( دارد را خود خاص اثر هريك ليو ،نيست ميان در جبري

، عمرانآل( »اإلسالم اهللاِ عند الدينَ إنَّ« :شناسد مي الهي دين تنها را اسالم سويي كريم از قرآن

 منَ الرُّشد تَبينَ قَد الدينِ في إكراه ال« :دفرماي مي آسماني معهود دين همين درباره ديگر سوي از ؛)19

 ؛نيست خاص شريعتي به مربوط و شود مي نفي دين متن از اكراه بنابراين .)256بقره، ( »الغَي
 ربي من بينَةٍ علي كُنت إن أرأيتُم قَومِ يا« :فرمود خود قوم سران انكار پاسخ در) ع(نوح حضرت كه چنان

 و ام آورده معجزه من ؛)28هود، ( »كَارِهون لَها أنتُم و أنُلزِمكُموها علَيكُم فَعميت عنده من رحمةً يآتَان و
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 تحميل شما بر كوري خودتان بدرفتاري با ولي ،است داده من به خاص رحمتي سبحان خداوند
 »معما«. ايد بسته را حلراه و زده كوري به را اختيار، خود سوء با و عمداً يعني »علَيكُم فَعميت«. شد
 و أنُلزِمكُموها« مفاد. است روشن سخن معنايبه »مصرّح« مقابل بسته، در و كور سخن معنايبه

 كتاب آسماني، همان كتاب نخستين. است »الدين في إكراه ال« مضمون همان »كَارِهون لَها أنتُم
است و اين ازجمله اهداف  مطرح در آن تكوين ظامن در عقيده آزادي كه بوده) ع(نوح حضرت

  . )456ص ،13ج ،الف1389، آملي جوادي( رودشمار ميبهمنطق دروني بحث 
  منطق بيروني. 2- 4
   مسپلورالي با محاجه. 1- 2- 4

، )اسالم(مند تاريخ غير منبع از برخورداري با استاد جوادي فكري منظومه عقيده در آزادي مفهوم
پلوراليسم در گفتمان رقيب  محاجه به و يافته زماني انطباق قدرت و )تاريخي بودننا( بروني منطق
شمار بهپلوراليسم ديني راهي براي تبيين تنوع و كثرت اديان وحياني و غير وحياني . است رفته
مبتكر جان هيك، . وجهي صحيح باشدتواند بهو بر آن است كه تمامي ادعاهاي اديان مي رودمي

 :استاد جوادي معتقد است .)49، ص1383محمدرضايي، ( استديني در دوره معاصر  پلوراليسم
 از بيگانه نه( آن به وابسته هاي راه ولي ،است يكي ،است الهي جامع راه همان كه مستقيم صراط«
 نامبه فرعي هاي راه در و متحدند جامع صراط در قرآني معروف كه اديانطوريبه ؛متعدد) آن

 در قبلي منهاج و شريعت هرچند .)738، ص14، جالف1389، آملي جوادي( »ج، متفاوتمنها و شريعت
  . بود نخواهد سودمند واست  شده نسخ بعدي منهاج و شريعت ظهور بوده، با سودمند خود زمان

 باطل و حق ميان بايد گرايي در گفتمان رقيب، به دو دليلكثرت و مدر پرداختن به پلوراليس
 اين به گراييكثرت و اند بوده حق خود خاص موطن در هريك متعدد نكه ادياناول اي :نهاد فرق
 و اعتقادي، اخالقي، فقهي مشترك خطوط داراي الهي اديان دوم اينكه .)همان( است صحيح معنا

 را الهي پاداش و هست و بوده حق آنها به تعهد و گرايش، تخلق، عمل كه هستند و بوده ياانديشه
 از قبلي شريعت پيرو هرگاه. عدل و خدا توحيد، تقوا، عبادت اصل مانند دارد؛ و داشته همراه به

جوادي،  باشد، در نظام فكري استاد نداشته دسترسي آن به يا نباشد آگاه ناسخ شريعت آمدن
 دين براساس معذوري چنين ديني هاي برنامه تطبيق است و فكري مستضعف و قاصر جاهل
 خداوند رحمت زيرا ؛است مطرح الهي پاداش اميد بود، بلكه خواهدن معاد در مؤاخذه سبب منسوخ
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 معنا اين به گراييكثرت و مسپلورالياهللا جوادي آملي هاي آيتدر استدالل. اوست غضب از بيش
 باشد مخير بلوغ آغاز در نوجوان مثالً كهطوريباشند، به صحيح و حق فعالً يادشده اديان همه كه
 و است نپذيرفته را ديني اصالً تاكنون كه كسي كند، يا انتخاب را مزبور ناديا از هريك بتواند و

 دين داراي كه كسي برگزيند، يا را آنها از هريك آزادانه بتواند اكنون ، همكردزندگي مي ملحدانه
 را مذكور اديان از يكي و شود خارج خود قبلي دين از آزادانه بتواند ،است مصطلح اسالم حنيف
 و مخير خود منتخب دين تداوم و انتخاب اصل در بقائاً و حدوثًا ها انسان كه ياگونهد، بهكن اختيار
 نسخ از بعد كريم قرآن عنوان نمونه،به .نيست و نبوده اسالم حنيف دين در هرگز ،باشند آزاد

اين  .)150، بقره: ك به.ر(داند  نمي صالح عمل را قدس طرف به كعبه، نماز به قدس از قبله جريان
: ك به.ر( رودشمار ميانديشمند بهاين گزاره در واقع يكي ديگر از اهداف موضوع در منطق دروني 

  . )739، ص14ج ،الف1389، آملي جوادي
 ال و باهللا يؤمنون ال الّذين قاتلوا« آيه مانند بندد؛ مي را مسپلورالي هرگونه قرآن راه آيات برخي

 يعطوا حتي الكتاب أُوتوا الّذين من الحق دين يدينون ال و رسولُه و اهللا حرّم ما يحرّمون ال و اآلخر باليوم

عنوان يكي ديگر از كتاب به اهل با جهاد لزوم سرّ آيه اين در. )29، توبه( »صاغرون هم و يد عن الجزية
 كه است آنان چهارگانه هاي كمال فقدان ،آن و شده تبيين خوبيبه ،اهداف منطق دروني موضوع

 اصلي هاي كمال. است عملي فروع رديف در چهارم كمال و اعتقادي اصول رديف در لكما سه
 همان چهارم كمال و ،معاد و توحيد، نبوت يعني حق دينِ عنصري اصل سه به ايمان ،گانه سه

بر . است آورده را آن )ص (محمد حضرت كه است فعلي شريعت و عصر منهاج طبق صالح عمل
 جوادي( ندارد وجود بحث مورد آيه استناد به ديني مسپلورالي پندار گونه هيچ مجال اين اساس،

  . )81ص، 5ج، الف1389، آملي

  نتيجه 
 در. كندجوادي آملي از يك منطق ساختاري پيروي مي هللاآيت همفهوم آزادي عقيده در نظام انديش

كند، مي پيروي چگونگي و تعليل رهيافت از كه) ساختاري منطق( نظري چارچوب تبييني بعد
 تبيين و واكاوي) وجود تشكيك و وجود اصالت( فلسفه منظر از ايشان فكري نظام در آزادي حقيقت

در انتقاد به گزاره حق  ايشان. باشدآزادي داراي مراتب و شدت و ضعف مي ،در اين نگاه. گرددمي
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 از پيروي كه شود مي روشن آخرت در كند كهاستنتاج مي چنين بودن همه اديان در گفتمان رقيب
 از سويي. است بوده انساني سرمايه رفتن دست از سبب و بارزيان) اسالم( خدا دين از غير آييني هر

 آزادي( گرددمي تلقي ناهمساز عناصر عنوانبه رقيب گفتمان در كه مفاهيمي تبيين ديگر، در
 در انديشمنداين  داللاست انسجام به توانمي) مذهب آزادي پيشنهاد و دين در اكراه، جهاد، عقيده

 منطق يك مثابهبه كه نمود اشاره عنوان نمونههمسلحانه ب نبرد و دين در اكراه عدم عنصر هماهنگي
  . نمايدمي عمل دروني
 اسالمي هنجاري منطق از متفكر، كه اين انديشه ارزشي يا) بايدها( هنجاري عدب مبحث در
سؤال مرجع تعيين  منطقي گويپاسخ تواندمي آنچه ،پردازدمي حلراه ارائه به وكند مي پيروي

 هستي اصل تحديد مبدأ همان نسانا آزادي تحديد عامل تنها كه است اين حدود آزادي باشد
 قلمرو داراي عقيده آزادي آملي جوادي هللاآيت هانديش نظام در ،مزبور رهيافت براساس. اوست
كه از نظر چرا ؛نمايدمي عمل ايشان انديشه نيدرو منطق اصلي عنصر مثابهبه قرآني مباني و است
  .است كرده تبيين كامالً را عقيده آزادي حدودكريم  قرآن ايشان

 قالب در را اسالم در جهاد مفهوم نمايدمي سعي كه رقيب گفتمان اتهام اين به پاسخ بخش در
 ايگانهسه توانادي ميجو هللاآيت هانديش نظام سازد، در بازنمايي و القا طلبيجنگ و ورزيخشونت

 جنگ و منفي مبارزه، فرهنگي هايفعاليت و سخنراني مفاهيم بين دروني منطق لحاظبه كه يافت
 و اجتماعي اصالح هايراه عنوانبهآن را  توانمي و سازدمي برقرار انسجام و هماهنگي نوعي مسلحانه
  . گرفت درنظر جامعه در فساد و ظلم، شر نابودي و عدل تحقق

 در منسجم استداللي با انديشمند اين ،عقيده آزادي و دين در اكراه عدم نسبتبحث  در
 و الزم آگاهي، ايمان و كفر نتيجه نبودن ايمان، يكسان بودن قلبي قبيل از بحث با مرتبط مفاهيم

در اين راستا، . نمايد ارائه منسجم كل يك قالب در را خود انديشه نمايدمي سعي، اكراه حق
توان نتيجه گرفت كه بعد از ايجاد آگاهي الزم، حق اكراه معنايي مي هاي ايشاناس استداللبراس

 برخورداري با آملي جوادي هللاآيت فكري منظومه در عقيده آزادي مفهوم همچنين. نخواهد داشت
 راليسمپلو محاجه با به و يافته زماني انطباق قدرت و بيروني ، منطق)اسالم( مندتاريخ غير منبع از

  .  است رفته
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