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 چکیده

ی معاصر و در میان تمامی ملل نیز از ارزش و جایگاه به انگیز مطرح بوده است؛ لذا در دورهای بحثآزادی، از دیرباز به صورت مقوله
ام خواهد انتخاب کند و یا به انجمانع، کاری را که میباشد. ))آزادی(( یعنی این که انسان، قادر باشد بدون برخورد با خصوصی برخوردار می

گردد.)) عقیده(( به ترین مباحث حقوق فردی محسوب میهای فردی دانسته شده و از مهمرساند.)) آزادی عقیده و وجدان((، در شمار آزادی
خاب معنای)) آزادی انسان در انتبه .)) آزادی عقیده(( به آن گرویده باشد(( معنی)) هر چیزی است که شخص بدان اعتقاد و باور و یقین دارد و یا

ر تای بوده  و بر نفی اجبار و تعقیب عقیدتی تأکید دارد((. مفهوم عقیده و اعتقاد، گستردهوجود اجبار و آزار بر پذیرش یا ترك عقیدهعقیده و عدم
المللی حقوق بشری گنجانده شده است. به این ترتیب باید اسناد بین باشد و حق آزادی عقیده در کنار واژه مذهب، در اکثری مذهب میاز واژه

)) وجدان و آزادی وجدان(( نیز چنیناساس عقیده(( و)) آزادی در انتخاب دین و آزادی در تعالیم دین(( و همممنوعیت تبعیض برگفت که)) 
.)) وجدان(( به معنای)) درك و آگاهی انسان از نفس و حیات المللی و حقوقدانان داخلی و خارجی بوده استپیوسته مورد توجه اسناد بین

ه دخویش(( و )) آزادی وجدان(( به معنای)) آزادی اندیشه، اعتقاد و مذهب(( است.)) آزادی عقیده در تفکر غرب و اسالم(( نیز مورد عنایت بو
قیده و انفکاك حقوق از اعتقادت در مرکز توجه است؛ گرایی اعتقادی، رجحان انسان از عشخصی بودن عقیده، نسبیّتاست. در تفکر غرب، 

، برهان و قولی در تفکر اسالم، اعتقاد و ایمان، از امور قلبی بوده، استدالل خود را بر نفی اجبار و اکراه در پذیرش دین بنا نموده و طرفدار منط
در آیات متعددی در قرآن، مردم را به تفکر، تعقل و تذکر دعوت گونه که ای ندارد. آنعقالنیت است و از مواجهه با منطق به هیچ وجه، واهمه 

(( های مرتبط با آزادی عقیده و وجدانخواهد که برای اثبات حق یا ابطال باطل، حجت و دلیل بیاورد.)) آزادیکند و یا خدا از پیامبر خود میمی
 یر عقیده، آزادی فکر و اندیشه((.اند:)) آزادی بیان، آزادی عمل به عقیده، آزادی در تغینیز، بدین شرح
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 گفتار اول: آزادی 
ی معاصر و در میان تمامی ملل، آزادی انگیز مطرح بوده است و در دورهای بحثآزادی از دیرباز به صورت مقوله

 ؛ وکندداند و بدان افتخار میباشد و هر ملتی خود را آزاد و طرفدار آن میبرخوردار میاز ارزش و جایگاه به خصوصی 
 ی جدید است.زمانهی خواستهترین امروزه مسأله آزادی، مهماز این جهت است که 

ترین ورشها، یکی از پرها و محدودیتیابی به آزادی و رهایی از قیدآزادی، مفهومی بسیار ستایش شده است و دست
آید. موضوع آزادی و بحث از آن، از مسایل روز و مورد نیاز جامعه بوده ی انسانی به شمار میهای جامعهها و آرزوآرمان

. اندها به جهت تالش در راه آزادی، منزلت پیدا کردهباشد. بسیاری از انسان-هـای مادی و حیوانی میو برتر از ارزش
ند تا آزاد ااند. بسیار کسان، فقر و سختی را پذیرفتهزیز و در نـزد آنـان محترم زیستهآزادگان، همیشه در چشم مردم، ع

ند اما این اادی تعاریف گوناگون و متفاوتی ارایه دادهزندگی کنند و برده و فرمانبردار دیگران نباشند. اندیشمندان، از آز
 تعاریف هم، چندان روشن و یکسان نیستند.

دی، عبارت است از:)) حریت و اختیار، خالف بندگی، رقیّت، عبودیّت، اسارت و اجبار و ی آزامعنی لغوی واژه
((. این واژه، معنای اصطالحی نیز دارد که مأخوذ از معنای 2چنین به معنای قدرت عمل و ترك عمل و قدرت انتخابهم

-میها نیز، نه است ولی از مجموع آنهمین اساس، تعاریف اصطالحی گوناگونی از آن ارایه گردیدباشد. برلغوی آن می

دی را توان آزاگونه تقیّد میتوان تعریفی جامع و مانع از آن افاده نمود. اما با این حال، در یك تعریف ساده و فارغ از هر
هد و دهای انسان تعریف کرد: آزادی، یعنی این که انسان کاری را که بخواهد، بتواند انجام به فقدان مانع در راه خواسته

 .3گذردمانعی در راه آن نباشد و نیز قادر باشد چیزی را انتخاب کند و یا از چیز دیگری در
 

 4المللی حقوق بشريگفتار دوم: آزادي از منظر اسناد بين
 مبحث اول: منشور ملل متحد
 گونه آمده است:های اساسی بشر(( در مواد مختلف، اینی)) آزادیدر منشور ملل متحد در باره

.)) ما مردمان ملل متحد با اعالم مجدد ایمان خود به حقوق اساسی بشر، و به حیثیت و ارزش شخصیت انسانی و به 1
 ((.5ها اعم از کوچك و بزرگ .....چنین بین ملّتتساوی حقوق مرد و زن و هم

، ، جنس، زبان یا مذهبهای اساسی برای همگان، بدون تمایز از حیث نژاد.)) تشویق احترام به حقوق بشر و آزادی2
 .6از اهداف ملل متحد شمرده شده است

های اساسی برای همه، بدون تبعیض از حیث نژاد، جنس، زبان یا .)) احترام جهانی و مؤثر حقوق بشر و آزادی3
 .7مذهب 

یز، از ن های اساسی بیان ننموده و فهرستیتوان گفت که منشور، تعریف دقیقی از حقوق بشر و آزادیاما در کل می
 تواند به منظور تشویق احترامها ارایه نکرده است. ولی طبق منشور، شورای اقتصادی و اجتماعی میاین حقوق و آزادی

 هایی برای مسایل اقتصادی وهایی بنماید و کمیسیونهای اساسی برای همگان، توصیهواقعی به حقوق بشر و آزادی
. 2های دیگری که برای اجرای وظایفش ضروری باشد؛ تأسیس کنده کمیسیونگوناجتماعی و ترویج حقوق بشر و نیز، هر

ز منشور بینی گردید، اما با این جود نیای برای حقوق بشر، پیشسان، در منشور ملل متحد، تشکیل کمیسیون ویژهبدین
 .3کنندگان آن، به دنبال داشته باشدنتوانست در این زمینه، الزامی برای امضا
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 اعالميه حقوق بشر مبحث دوم: 

به تصویب مجمع عمومی سازمان  1342دسامبر سال  11)) که در 11ی حقوق بشرهایی که در اعالمیهترین آزادیمهم
ملل متحد رسید(( روی آن تأکید شده است؛ عبارتند از:)) آزادی عقیده و مذهب، آزادی بیان، آزادی قلم، آزادی 

ها ی احزاب سیاسی و برنامهها در اصول عقاید همهق مرد و زن((. این آزادیاجتماعات و آزادی مسافرت  با رعایت حقو
های عضو سازمان ملل متحد نیز، با ها، گنجانده شده است و کشورهای مورد ادعای اکثریت قریب به اتفاق دولتو هدف

لی به عمل های بین الملرف سازمانها که از طاساس آخرین بررسیاند ولی، بری حقوق بشر، آن را پذیرفتهتصویب اعالمیه
 .11کنندکشور عضو سازمان ملل متحد، عمالً این اصول را رعایت نمی 111آمده است، بیش از 

ی اعالمیه گنجانده شده است و مجمع عمومی، این اعالمیه موضوع آزادی، به عنوان یك حق اساسی بشری در مقدمه
اعالمیه، مبانی نظری حقوق بشر  1ی کند. مادهی ملل اعالم میردم و کلیهجهانی حقوق بشر را آرمان مشترکی برای تمام م

اعالمیه، به  21تا  4ی دارد. مادهاعالمیه، حق اساسی زندگی، آزادی و امنیت شخصی را بیان می 3ی دارد. مادهرا اعالم می
اظهار مذهب و انجام مراسم دینی است:  گر حق تغییر مذهب، آزادیبیان 12ی پردازد. مادهبیان حقوق مدنی و سیاسی می

 کند و ......حق آزادی بیان را اعالم می 17ی آزادی فکر، وجدان و مذهب . ماده
 

 مبحث سوم: ميثاق حقوق مدنی و سياسی 
دسامبر سال  16نیز در  12المللی حقوق مدنی و سیاسیی جهانی حقوق بشر، یك میثاق بیندر اجرای مفاد اعالمیه

عمل الی جهانی حقوق بشر و دستورصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید که در واقع مکمّلِ اعالمیهبه ت 1366
یده بر های جهان رسهای اکثریت قریب به اتفاق کشورها و دولتاجرایی آن است. در این میثاق که به تصویب پارلمان

 ی حقوق فردی و انسانی، اختصاصهایی دربارهتضمینها تأکید شده ، ولی قسمت اعظم میثاق، به حقِّ حاکمیت کشور
شمول قوانین و مقررات دارد که از آن جمله به خصوص در موردِ)) تضمین عدالت و حق دفاع مشروع از متهمین، عدم

زمان بازداشت و محاکمه نسبت به جرایم منتسبه در زمان ارتکاب، حق آزادی فکر و مذهب و حق مسافرت آزاد ولو به 
داری و رعایت حقوق سیاسی افراد و کار خروج از کشور و ترك تابعیت آن، حق حیات، منع شکنجه ، منع بردهقصد 

 . 13ی اخراج بیگانگان(( تأکید شده استسرانهاجباری، منع خود
 

 گفتار سوم: آزادي عقيده و وجدان 
ای چنین به معنو یقین دارد و هم عقیده یا عقیدت، در لغت به معنای هر چیزی است که شخص بدان اعتقاد و باور

د، هایی است که نفس اعتقاد در آن، قصد شده باشچیزی است که به آن گرویده باشند. بنابراین، منظور از عقاید نیز چیز
ستگی ها دلبهایی که شخص نسبت به آن. اما از نظر اصطالحی نیز عقیده ، عبارت است از باور14البته بدون لحاظ کردن عمل

 دارد.
گونه ه آنچالمللی بیان شده است؛گری عقیده و حق آزادی عقیده در کنار حق آزادی مذهب، در بیشتر اسناد بینواژه

ز واژه مذهب تر اطور کلی مفهوم عقیده و اعتقاد، گستردهآیدآزادی مذهب تعریف نگردیده است. بهمیکه از این اسناد بر
عد از های کمونیست، بهای غربی و کشورهای سیاسی بین کشورز اختالفتر به جهت جلوگیری ااست. این واژه، بیش

                                                           
 ماده است. 31این اعالمیه دارای یك مقدمه و .3
 23، ص 1377، تهران، نشر علم، چاپ دوم، فرهنگ جامع سياسیطلوعی، محمود،  .11

، اصـول آن را   21ی بخش اول میثاق، تا ماده 3رد (. ی اداری و اجرایی داتر جنبهپروتکل ضـمیمه دارد) که بیش  2ماده ( و  53بخش)  6. این میثاق، دارای 11
 شود.شامل می

، ص 1326) انگلیسی به فارسی( ، تهران، انتشارات کماالن، چاپ اول ،  منشوور سوازمان ملل متحد  مهدی، و کماالن، سـید  262، ص همان. طلوعی، 12
ــر و میر 323و  331،  353،  354 ــید علی، حقیقت، مبانی حقوق بش ــیدموســوی، س مبانی حقوق بشوور از ديدگاه اسووالم و دي ر صــادق، ، و حقیقت، س

   73، ص 1323ی اسالمی، چاپ هفتم، ، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشهمکاتب
 614، ص 1372، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسالمی، المعجم الوسيطو دکتر ابرهیم انیس و دیگران،  321، ص 34، جلد قبلینامه دهخدا، . لغت13



( 1342( و اعالمیه جهانی حقوق بشر) 1366المللی حقوق مدنی و سیاسی) واژه مذهب در اسناد مربوط، به ویژه میثاق بین
 گنجانده شده است.

مراد از آزادی وجدان نیز، معنای اما نخستین معنای وجدان، درك و آگاهی انسان از نفس و حیات خویش است و 
اعالمیه جهانی حقوق بشر مورد تصریح قرار  12ی دیگر آن یعنی)) آزادی اندیشه، اعتقاد و مذهب(( است که درماده

کس حق دارد از آزادی اندیشه، وجدان و مذهب برخوردار شود.(( و سپس در این گرفته است. بدین مضمون که)) هر
اند:)) آزادی تغییر مذهب یا اعتقاد و آزادی تظاهر مذهب یا شود که از آن جمله، تشریح میماده، مصادیق این آزادی

اعتقاد((. درباره چگونگی تظاهر مذهبی یا اعتقادی هم، بنا بر تفصیل گذارده شده، یعنی:)) فردی و جمعی، در خلوت یا 
و فکر  ای فروگذار نشده استسان، هیچ نکتهدینب علنی، از طریق آموزش، از طریق برگزاری مراسم و تشریفات مذهبی((.

گونه دخالت و تجاوزی مصون ی اموری وجدانی و معنوی مورد احترام قرار گرفته و از هرو اعتقاد و مذهب انسانی به منزله
 اند.و محفوظ مانده

وجود اجبار انتخاب عقیده و عدممعنای آزادی انسان در ، به15های فردیعنوان یکی از انواع آزادی آزادی عقیده، به
های با اهمیّت آزادی، بر نفی اجبار و عنوان یکی از گونه . این نوع آزادی، به16ای استو آزار بر پذیرش یا ترك عقیده
را  برگرفته و آزادی هر فکر اجتماعی، فلسفی، سیاسی و مذهبیی وسیعی از عقاید را درتعقیب عقیدتی تأکید دارد. دامنه

چه را)) آزادی وجدان یا مذهب((، و چنان دهد. اگر این فکر، در مورد اخالق و یا مذهب باشد، آنرد توجه قرار میمو
ی، گویند. البته این نوع آزادمی« ها را)) آزادی سیاسی و آزادی علم و هنرراجع به سیاست، علم و هنر باشد، به ترتیب آن

تجویز ی به های خاصفرضمتفاوتی برخوردار است و در فرهنگ غربی نیز، با پیشهای مختلف، از مبانی اساس فرهنگبر
 .17شود که فرهنگ اسالمی آن را پذیرا نیستگونه از آزادی پرداخته میاین
 

 مبحث اول: آزادي عقيده در تفکر غرب
ول دانند. اهمّ این اصدفاع می در تفکر غرب، آزادی عقیده را معموالً بر مبنای چند اصل مدلّل کرده و قابل توجیه و

 شمرد:گونه برتوان اینرا می
 
 . شخصی بودن عقيده1

 یی مسائل شخصی((. حوزهی مسائل عمومی و حوزهبندی، انسان دارای دو حوزه است:)) حوزهاساس یك تقسیمبر
ذارد و او گبر مصلحت جامعه اثر میمسائل عمومی به روابط خارجی انسان مربوط است که شعاع رفتار انسان، مستقیماً 

ی مسائل شخصی، مربوط به آن بخش از قانوناً در برابر کسانی که مصالحشان در کار است، مسوول است. ولی حوزه
زندگانی و رفتار فرد است که تنها در وضع خود او اثر دارد و اگر احیاناً در وضع دیگران هم مؤثر باشد، فقط با رضایت 

 ی مسائل شخصی بشری قلمدادی عقاید آدمی را از مقولهها حوزهگذار خواهد بود. غربیاطنی خود آنان تأثیرآزاد و میل ب
ب برای عنوان مذه اند و معتقدندکه انسان به چیزی بهعنوان یك نیاز شخصی و وجدانی دانسته کرده و مذهب و دین را به

ها متفاوت است و نباید کسی را اجبار کرد که به مذهب خاصی معتقد سرگرمی نیازمند است؛ اما حاال چه باشد، سلیقه
ی مناسب آزادی بشری در درجه اول، شامل قلمرو هشیار باره معتقد است:)) منطقه(( در این 13.)) جان استوارت میل12باشد

                                                           

وظف ها مهاست که دولتای از حقوق انسان. منشـأ حقوق فردی، منتج از حقوق طبیعی اسـت که طبیعت به او اعطا کرده است. این حقوق، شامل مجموعه  14
آزادي فردي، آزادي عقيده، آزادي اراده، آزادي مذهب، نیز، شامل))  حقوق فرديترین مباحث در ها هسـتند و عمده به رعایت و اسـتیفا  آن 

آزادي بيان، آزادي اجتماعات، حکومت قانون، مسوواوات در برابر قانون، حقوق ناشووی از اجراي عدالت، آزادي اقليت ها، حقوق  
 باشد.می مالکيت، حق تعيين سرنوشت و آزادي کسب و کار((

 63ص  ،1324های اسالمی صدا و سیما، چاپ اول، ، قم، مرکز پژوهشآزادي در اسالم و غرب. اسحاقی، حسین،15
ــروش، محمـد،  16 آزادي و طباطبایی مؤتمنی، منوچهر،ص       ، 1321ی مجلس خبرگان رهبری، چاپ اول، ، تهران، دبیرخانهآزادي عقول و ايمان . سـ

 25 - 24، ص1375، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم،عمومی و حقوق بشر
 114و  32، 43، ص1321همان، و سروش، محمد،  15- 14، ص1376، تهران، اندیشه معاصر، چاپ اول، نابردباري مذهبیحسین، . مظفری، محمد17
ند کوشید(، جدال فکری بین کسانی که طرفدار آزادی فردی بودند و کسانی که می1253. در تاریخی که جان استوارت میل، کتاب حاضر را منتشر کرد) 12

سیاسی و  هایای که تا به امروز هم بر فعالیتی سـیاسی روز درآمده بود. مناقشه ترین مسـأله و مناقشـه  صـورت بزرگ فرد را محکومِ قدرت اجتماع سـازند؛ به  
 اقتصادی و فرهنگی بسیاری از جوامع کنونی سایه افکنده است.



ادی آزادی افکار و امیال و آزترین معنای آن، باید آزاد باشد. ضمیر اوست و در این منطقه است که وجدان انسانی، به جامع
((. که البته شاید 21ی موضوعات نظری، عملی، علمی، اخالقی یا الهی ضروری استکلیهمطلق عقاید و احساسات نسبت به

سان در بُعد وجود انسانی و منحصر دانستن ان نگری بهاساس یکجانبه گرایانه و برواقعبتوان این نظر و اعتقاد، نوعی دید غیر
 ی و غریزی قلمداد کرد.ماد

ها، دین امری مربوط به وجدان شخصی است و گوید:)) در نظر غربیاستاد مطهری نیز در باب این نظریه چنین می
جا هم حق و طور که بشر احتیاج به سرگرمی هنری، تفریحی و ... دارد به سرگرمی مذهب هم نیاز دارد و در اینهمان 

شناسیم و دینی را که عقیده در آن مطلقاً را یك راه واقعی برای سعادت بشر میکه ما این حالی باطل واقعاً وجود ندارد؛ در
 .((21دانیمآزاد باشد، اصالً دین نمی

 
 گرايی اعتقادي) نسبيّت اعتقادات(. نسبيّت2

شود. ی میتلق ناپذیرشناسی غربی، حقیقت در معرض شك قرار گرفته و اساساً دسترسی به آن، امکاندر معرفت
غرب معتقد است، به هیچ یك از عقاید نباید اطمینان مطلق داشت و هیچ فکری را نباید مصون از اشتباه پنداشت. پس هیچ 

ها را ندارد.)) آیزایا برلین(( در تفسیر نظریات)) استوارت ای اجازه برخورد با عقاید دیگر و تالش برای حذف آنعقیده
کند؛ بلکه معتقد است نویسد:)) میل، هیچ حقیقتی را قطعی تلقی نمیاز پیشگامان تفکر لیبرالیسم می عنوان یکیمیل((، به 

شود ، همواره از طریق تجربه، در معرض اصالح و تکمیل ای که امروزه ایدئولوژی نامیده میویژه در زمینه که حقایق، به
ای آزادی عقیده و بردباری مذهبی را خطاپذیری معرفت بشری محسوب رسد این دیدگاه، مبنقرار دارد.(( اما ، به نظر می

گرایی . فردریك نیچه هم، اصل نسبی22سازدنموده که این خود، امکان اِسناد حقیقت مطلق را به ادیان مختلف، منتفی می
 .((23گوید:)) جهان هیچ مطلقی وجود ندارداعتقادی را پذیرفته است. او در این باب می

 
 ن انسان از عقيده و انفکاک حقوق از اعتقادت. رجحا3

 س بهکتر از عقاید خاص دانسته و معتقدند، هیچی انسانیّت را بسیار فراخطرفداران آزادی عقیده در غرب، دایره
رو، نی انسان دخالتی ندارد. از ایها معتقدند عقیده در جوهرهشود.آنی خاصّی از انسانیّت ساقط نمیعلت داشتن عقیده

ها را در اثر جا که حقوق بشر مبتنی بر عقاید نیست نباید انسانای آزاد گذاشت و از آنباید آدمیان را برای قبول هر عقیده
 .24برخی از عقاید، از حقوقی محروم و یا از امتیازاتی برخوردارکرد

 
 مبحث دوم: آزادي عقيده از منظر اسالم

تواند با آزادی کامل، هر عقیده و مرامی را کسی مییعی هر فرد انسانی است و هراز نظر اسالم آزادی عقیده، حق طب
که بخواهد انتخاب کند. اسالم، از ابتدا افراد را در گزینش و انتخاب عقیده آزاد گذاشته است تا با مطالعه و تحقیق، دین 

 وار است:. در اسالم آزادی عقیده بر دو اصل اساسی است25و آیین خود را انتخاب کنند
 
 اکراه و اجبار دين. عدم1

ی خارج از دسترسِ تحمیل و اجبار قرار دارد؛ دین اسالم این واقعیّت را ارج جا که عقیده و ایمان، در منطقهاز آن
حق ای و عقیده تفاوتی اسالم نسبت به هرمعنای بیکند که البته این به نهاده و کسی را مجبور به پذیرفتن مکتب حق نمی

کند با مقدّمات علمی و منطقی و از طریق وجدان فرد و دانستن همه عقاید نخواهد بود. اسالم در کنار نفی اجبار، سعی می
وت ی خویش دعیا احیاناً از طریق اعجاز، که خود مبتنی بر یك سلسله مقدمات عقلی است، مردم را به پذیرش عقیده
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(( آمده است:)) ال اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت 256ی ی بقره آیهنماید. در قرآن)) در سوره
و یؤمن باهلل فقد استمسك بالعروة الوثقی...(( یعنی در قبول دین اکراهی نیست، تحقیقاً راه هدایت و ضاللت، بر همه کس 

گ ی محکم و استواری چنبه رشته روشن شده است. پس کسی که از راه کفر و سرکشی برگردد و به خدا ایمان آورد
 زده است که هرگز نخواهد گسست و خداوند) به هر چه خلق گویند و کنند( شنوا و داناست.

اند: احتمال اول این که دینداری و ایمان بر باور و ی)) ال اکراه فی الدین((، مفسران دو احتمال دادهی جملهدرباره
ت تواند نقشی داشته باشد. احتمال دوم این اسو اکراه در امور قلبی و فکری نمی عشق و اعتقاد قلبی استوار است و اجبار

که نباید در دیندار کردن مردم به زور و اجبار متوسل شد. عالمه سید محمد حسین طباطبایی) ره( در تفسیر این آیه 
  فرماید:می

معارف عملی را به دنبال دارد و جامع  )) دین اجباری نفی شده است، چون دین از یك سلسله معارف علمی است که
همه آن معارف، یك کلمه است و آن عبارت است: از اعتقاد و اعتقاد و ایمان از امور قلبی است که اکراه و اجبار در آن 

تواند کسی را مجبور به عملی کند و کاربرد اکراه، تنها در اعمال ظاهری است، یعنی؛ راه ندارد. چون، اکراه، تنها می
کاتی مادی و بدنی. و اما اعتقاد قلبی برای خود، علل و اسباب دیگری از سنخ خود اعتقاد و ادراك دارد و محال است حر

علمی، تصدیق علمی بزاید.(( سپس دو احتمال باال درباره جمله)) ال اکراه فی که جهل، علم را نتیجه دهد و یا مقدمات غیر
ضح ای که خوبی و بدی آن وافرماید:)) در امور مهمّهقد تبین الرشد من الغی(( می فرماید و در تفسیر))الدین(( را بیان می

است و حتی آثار سو  و آثار خیری هم که به دنبال دارند معلوم است؛ نیازی به اکراه نیست. بلکه خود انسان یکی از دو 
د.(( ت ندارد که کسی را بر دین اکراه کننکند و دین از این قبیل است. بنابراین ،دیگر علطرف خیر و شر را انتخاب می

 نماید:وی سپس اضافه می
کند بر این که دین اسالم مبنا و اساسش شمشیر و خون نیست ))این آیه از قرآن، یکی از آیاتی است که داللت می

توان دین سان، می(( ب26اند اسالم، دینِ شمشیر است... هایی که گفتهخالف آنو اکراه و زور را تجویز نکرده است. بر
اکراهی و  یی قانع شدن و پذیرفتن بعد از بیان و ادراك است و مسألهچنین استنباط نمود که، در خصوص عقیده، مسأله

اجباری در کار نیست و در دین اسالم نیز، ادراك و اندیشه و وجدان و عقل و فطرت بشری با صدای رسا مورد خطاب 
دین، اجبار و اکراه وجود ندارد و این دین، طرفدار منطق و برهان عقالنیت است و از قرار داده شده و در اصلِ پذیرش 
شود که در دین اسالم، به انسان و اراده و فکر و شعورش جا روشن میای ندارد. و از اینمواجهه با منطق به هیچ وجه واهمه

انسانی است. بدین ترتیب، آزادی عقیده،  های آزادیترین ویژگیحرمت و کرامت قائل شده است و این خود، از مهم
تواند دارای آن باشد و در دخول در دین، اکراهی نیست؛ زیرا ایمان، اذعان و خضوع اولین حقی است که هر انسانی می

یرد گاست که با الزام و اکراه سازگاری ندارد. بلکه با حجت و برهان سازگار است و کسی که آزادی عقیده را از انسان می
بل از آن، انسانیت را از او گرفته است. بنابراین، اگر آزادی عقیده وجود دارد قهراً باید آزادی در تبلیغ برای عقیده هم، ق

 گرنه این آزادی عقیده، یك آزادی ظاهری و صوری خواهد بود.وجود داشته باشد ، و
 
 . آزادي عقل2

بودن، محتاج آزادی است. انسان از آن جهت که عاقل  طلب که برای عقلای است متفکر، پویا و حقیقتعقل، قوّه
ورزد. اگر موجودی از عقل، برخوردار نباشد آزادی و عدم آزادی، برای او یکسان است نسبت به آزادی حسّاسیّت می

ابرِ سلب رها در بتابی نشان دادن آنصبوری و بیاست و حسّاسیّت آدمیان نسبت به این مسأله، عینِ ماهیّت شمردنِ آن و نا
آزادی، برای این است که)) عقل و آزادی(( و یا)) انسانیّت و آزادی(( پیوند محکمی با یکدیگر دارند و میانشان، نسبتی 

واند خکند. آزادی، از آنِ آدمیان عاقل است و عقل، آزادی را فرا میاست که نبودنِ یکی وجودِ دیگری را فاقد از معنی می
از نتایج عقل داشتن است.  محور بحث کانت نیز، مسأله عقل است و آزادی. 27گسستنی دارداو با او خویشاندی طبیعی ن

کار نگیرد انسانی است که تحت قیمومت است. از نگاه کانت، اندیشیدن مشترك خواسته بهاگر انسانی عقل خود را خود
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اد است و اسیر زنجیر علیّت نیست؛ تابع ی آزعقل یك منطقه. زیرا 22و همگام با دیگران، مستلزم استقالل اندیشه است
 .23دالیل است و تابع علل .عقل ِخالص، آزاد است اما نه از بند منطق

آیه در  311خواند. شاید بیش از میآیات فراوانی از قرآن، مردم را به تفکر و اندیشه و گزینش عقیده صحیح، فرا
ال فرمایدکه برای اثبات حق یا ابطبه حضرت محمد) ص ( میکند و یا قرآن، مردم را به تفکر، تعقل و تذکر دعوت می

منطق کند، تعصب و تقلید کورکورانه و بیی پیامبران را در احتجاج و استدالل نقل میباطل، حجت و دلیل بیاورد، شیوه
ایمان آورند،  و کند و یا کسانی را که با تفکر و اندیشه و دلیل و برهان، حرف حق را پذیرفتندبودن کفار را تقبیح می

 .31ستایدمی
یابد از )) عقیده و ایمان(( از نظر اسالم باید برخاسته از تحقیق باشد و چون تحقیق، بدون آزاد بودن فکر تحقّق نمی

مطهری در ستاد ا های عقیدتی، نباید محدودیّتی در فضای اندیشه و تعقّل وجود داشته باشد.سازی بنیاداینرو، برای استوار
 دارد:گونه بیان میصول آزادی عقیده در اسالم، این اصول را اینبیان ا

 . فضایل روحانی و نفسانی در فضیلت بودن خود، نیازمند اراده و اختیار است.1

 . محبت و عقیده از قلمرو اجبار خارج است.2

 .31. اسالم طرفدار تفکر آزاد است و در اصول دین اسالم، تعبّد و تقلید، جائز نیست3

 
 32هاي مرتبط با آزادي عقيدهبحث سوم: آزاديم

. آزادی 1ها عبارتند از: شمرد. این آزادیهای مرتبط با آزادی عقیده برتوان از آزادیهای آزادی را میبرخی از گونه
 . آزادی فکر و اندیشه.4. آزادی در تغییر عقیده 3. آزادی عمل به عقیده 2بیان 

 توانی آن میرا نمایانگر وجود آزادی عقیده در یك جامعه دانست و از دریچه توان آنآزادی بیان که در واقع می
طور مطلق و بدون قید و شرط، مورد نظر مکاتب جهان نبوده است گاه بهای پی برد؛ هیچوجود آزادی عقیده در جامعه به

عقیده) آزادی تظاهرات عقاید و مورد آزادی عمل به  در هایی نپذیرفته است.را با اعمال محدودیتو دین اسالم نیز آن
-هایی پذیرفتهترا با محدودی افکار( نیز باید گفت، هم ادیان آسمانی و هم مکاتب بشری، حتّی مکتب لیبرالیسم غربی، آن

 اند.

عکس  آزاد باشد؛ به ی عقایدگوید:)) کسی نگفته است که اَعمال باید به اندازهباره می)) استوارت میل (( در این
ام صورت نوعی تحریك برای انج گردد چنان باشدکه اظهار عقیده را بهوقتی اوضاع و شرایطی که عقاید در آن ابراز می

دهد((.آزادی کاری مخلِّ مصالح مشروع دیگران درآورد آن وقت، حتّی اظهار عقاید هم مصونیّتِ خود را از دست می
ها ی ها یا معیاریتشود اما در اسالم، با محدودشده تلقّی میر تفکر لیبرالیسم، امری پذیرفته چند دتغییر عقیده نیز، هر
در مورد ارتباط آزادی فکر و اندیشه با آزادی عقیده نیز باید گفت که آزادی فکر مجوز تفکر انسان  خاصی روبروست.

شد تراشی بر سر راه ردیگران و ایجاد اختناق فکری و مانعوجود کنترل بر افکار ی هر موضوعی است و بر عدمدرباره
که رتیشمار رود، زیرا در صوی آزادی عقیده نیز بهنوعی مقدّمهتواند، به ورزد. لذا، آزادی فکر میها تأکید میفکری انسان

عقیده گرفتار  آید و آزادیدید میتفکّر انسان،گرفتار اختناق و بردگی گردد  نوعی اجبار روانی بر پذیرش برخی عقاید پ
 چالش خواهد شد.

 
 المللی مبحث چهارم: آزادي عقيده و وجدان در اسناد بين

طف طور عاند در کنارِ آن، حق آزادی عقیده نیز بهتقریباً در تمامی اسنادی که به حق آزادی مذهب تصریح نموده

                                                           

27. http://gofte-goo.com/info/?p=71. 
 .  241 -262، صهمان. سروش، 22

29. Http: //majdlaw.blogfa.com/page/m-c.aspx. 
ــروش، محمد، . 31 ــن،   74 - 65و ص 137و  141ص ،همان منبعس ــیری الجیمی، حس ــگاه،  منبع همان، اردش ، ص..... و دفتر همکاری حوزه و دانش

 266، چاپ دوم، ص 1376، تهران، سمت، درآمدي بر حقوق اسالمی
.  147و جان استوارت میل، منبع قبلی، ص 137- 126، ص1324، قم، معارف، چاپ اول، حقوق اجتماعی و سياسی در اسالم. جوان آراسته، حسین، 31

 225، ص 1375، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسالمی، چاپ پنجم، م و حقوق بشراسالالعابدین، و قربانی، زین



 توان گفت:تضمین شده است که در یك معنای کلی می

اعالمیه جهانی  1234ی (( در اسناد بین المللی نظیر ماده33زادی در انتخاب دین و آزادی در انتخاب تعالیم دین)) آ
کنوانسیون 1ی ماده 1( بند a(، قسمت )136637المللی حقوق مدنی و سیاسی) میثاق بین 1236ی (، ماده134235حقوق بشر) 

بردباری و تبعیض، مبتنی بر مذهب یا اعتقاد، گونه نای الغای هریه( و اعالم132132اساس مذهب یا عقیده )بر 111ی شماره
برابری حقوقی در این تاریخ توسط مجمع عمومی که به دلیل گسترش ابعاد تبعیض مذهبی و نا 1321نوامبر  25مورخ 

عقیده به  اساسحق آزادی عقیده و ممنوعیت تبعیض برو دیگر اسناد موجود، ، 33سازمان ملل متحد به تصویب رسید
کنوانسیون اروپای حقوق  3ی ای مهمی نظیر مادهاند. عالوه بر این، حق آزادی عقیده در اسناد منطقهرسمیت شناخته شده

ها و.... نیز تضمین شده منشور آفریقایی حقوق بشر و ملت 2ی ماده ،41کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر12ی ، ماده41بشر
های بنیادی) اصل دوم( برای هر شهروند های کانادا، یکی از چهار بند از آزادیو آزادی چنین در منشور حقوق. هم42است

 کانادایی،)) آزادی وجدان و مذهب(( است.
کس حق دارد هر حق آزادی عقیده در بُعد داخلی و درونی خود، مطلق است و هیچ قید یا محدودیتی ندارد و هر

عرض تر ذهنی و باطنی است و قابل تاشد و اصوالً این بُعد از حق آزادی عقیده بیشای را که به آن مایل است داشته بعقیده
شود. نیست. اما از بُعد و جلوه بیرونی و خارجی، حق آزادی عقیده، شاملِ آزادی اظهار عقیده یا ترویج و تبلیغ آن نیز می

هایی است که به موجب قانون و در جهت این بُعد اخیر از حق آزادی عقیده، مطلق نیست و دارای قیود و محدودیت
 های اساسی دیگران در صورت ضرورت ، تعیینحمایت از امنیت، نظم، سالمت یا اخالق عمومی یا حقوق و آزادی

ی المللی حقوق مدنی و سیاسی به آن تصریح شده است در زمرهمیثاق بین 4که در ماده شود. حق آزادی عقیده، چنانمی
در  آید ونمیاست که حتّی در شرایط جنگی و فورس ماژور نیز به حال تعلیق در 43قابل تعلیقغیر نحراف)قابل احقوق غیر

قابل تعلیق بودن آن ویژگی بارز حق بشری غیراز این رو، . 44هیچ شرایط و اوضاع و احوالی نباید مورد نقض قرار گیرد
های عضو الزامی بوده و همواره در تمامی شرایط و اوضاع و احوال باید مورد احترام است که رعایت این حقوق بر دولت

                                                           

 131، ص 1325، تهران، انتشارات کانون اندیشه، ايمان وآزادي در قرآنعلی، محمدنژاد، سید. داعی32
 کندرود و از اندیشه، اعتقاد، ایمان و وجدان یاد میپرداخته نشـده است. این ماده، از نظر و عقیده فراتر می  (opinion. در این ماده به آزادی نظر و عقیده)33
ر از تاسووتفاده باقی ن ذارد. زيرا که اعتقاد عامتعبير يا سووو تا مجالی براي سووو  بردجا در کنار مذهب، از اعتقاد هم نام میهموه و 

 مذهب است.
34. UN Doc. A /810 ,10 Dec. 1948. 

 کس نبایسـتی به خاطر داشتن یا اند. سـپس اضـافه شـده اسـت که،)) هیچ    اندیشـه، وجدان، مذهب و اعتقاد در کنار یکدیگر ذکر شـده   .در این ماده، آزادی35
 پذیرفتن اختیاری یك مذهب یا یك اعتقاد زیر فشار گذاره شود.((

36. UN Doc.A(1966)6316 
37. UN Doc.A(1982)/51/30 

ــه، وجدان و مذهب در کنار هم آمدهچنان این اعالمیـه، هم  1در مـاده  . 32 ــبهاتی از این قبیل که )) تعریف آزادی اندیشـ اند. ولی برای جلوگیری از القای شـ
ــتن یك مذهب یا هر   ــامل آزادی داش گونه مذهب چیســت(( و))مذهب را از غیر آن باید فرق گذارد(( در این ماده به صــراحت آمده اســت که )) این حق ش

 یگونه محرومیت، محدودیت، تفاوت یا امتیاز مبتنی بر مذهب یا اعتقاد در عرصهاین اعالمیه، هر 2رای خویش برگزیند((. در ماده اعتقادی اسـت که انسـان ب  
اعتقاد اساس مذهب یا نیز،  تبعیض حقوقی بر 3اند. در ماده شمار آمدهبردباری و تبعیض بههای اساسی، از مصادیق نابرخورداری و اعمال حقوق بشـر و آزادی 

وق بشر است و المللی حقهای بینی تجاوز به کرامت و منزلت انسـان تلقی شده که هم در تضاد با منشور ملل متحد، اعالمیه جهانی حقوق بشر و میثاق به منزله
 شود.ها محسوب میآمیز بین ملّترین مانع در راستای تحقق روابط دوستانه و مسالمتهم بزرگت

39. Convention for protection of Human Rights and Fundamental Freedoms 1950,213 units 
40. American Convention on Human Rights (1969)  
41. The African Charter on Human and people’s Rights (1981), OAU Doc CAB/ LEG/ 67(1981) 

اسناد حقوق  قابل تعلیق، حقوقی هستند که درقابل تعلیق یا [ حقوق غیرتعلیق( چنین بیان شـده:))   حق غیر قابل . درباره معنا و مفهوم این اصـطالح) حق غیر 42
ها را موقوف یا معلّق نمایند، توانند اجرای آنها نمیها، دولتها یا تهاجمبشـــری، تحت عنوان حقوقی که در دوره و شـــرایط اضـــطراری عمومی نظیر جنگ

 مطرح شده است((.
Conde, H. Victor , A Handbook of International Human Rights Terminology, Santa Barbara CA: ABC  Clio, 2002, 

Second Edition, p.173.  

43. http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=32473. 



 .46شود(( حقوق بشر نیز یاد می45ها باشند. از این حقوق با عنوان)) هسته سختآن

                                                           

44. Hard Core. 
45. Conde  H. Victor, op. cit. , P. 173.  



 گيرينتيجه
ترین شورپرها یکی از ها و محدودیتیابی به آزادی و رهایی از قیدآزادی مفهومی بسیار ستایش شده است و دست

آید. موضوع آزادی و بحث از آن از مسایل روز و مورد نیاز جامعه بوده شمار میی انسانی بههای جامعهها و آرزوآرمان
المللی حقوق بشری نظیر اعالمیه  هـای مادی و حیوانی میباشد. اهمیت آزادی تا بدانجاست که اسناد بینو برتر از ارزش

اصلی فعالیت های خود قرار   المللی حقوق مدنی و سیاسی، منشور ملل متحد و .... آن را در گردونه حقوق بشر، میثاق بین
اند .آزادی وجدان و عقیده، از جمله از آزادی های بنیادی بشری است ، و آزادی هایی که مرتبط با این نوع آزادی  داده

 آزادی عمل به عقیده.و  تغییر عقیده آزادی در، آزادی فکر و اندیشه، اند ،عبارتند از: آزادی بیان
معنای آزادی انسان در انتخاب عقیده و عدم وجود اجبار  های فردی و بهعنوان یکی از انواع آزادیآزادی عقیده، به

ن و وجدان و آزادی وجدا»ای بوده و بر نفی اجبار و تعقیب عقیدتی تأکید جدی دارد. و آزار بر پذیرش یا ترك عقیده
یز به صورتِ درك و آگاهی انسان از نفس و حیات خویش و آزادی اندیشه، اعتقاد و مذهب ،آزادی در انتخاب ن« عقیده

دین و آزادی در انتخاب تعالیم دین، و به رسمیت شناخته شدن ممنوعیت تبعیض بر اساس عقیده و غیر قابل تعلیق بودن 
، مورد حمایت قرار گرفته است که البته به عنوان نمونه  حق آزادی عقیده توسط اسناد بین المللی و حقوقدانان مختلف

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی  12اعالمیه جهانی حقوق بشر و ماده ی  12مؤید این ادعا می تواند مضمومن ماده ی 
 باشد :
 ر (اعالمیه حقوق  بش 12. هر کس حق دارد از آزادی اندیشه، وجدان و مذهب برخوردار شود.) ماده 1
 12. هیچ کس نبایستی به خاطر داشتن یا پذیرفتن اختیاریِ یك مذهب یا یك اعتقاد، زیر فشار گذاره شود .) ماده 2

 میثاق حقوق مدنی و سیاسی( 

اما به طور کلی باید گفت که میان تفکر غرب و اسالم در ارتباط با آزادی وجدان و عقیده تفاوت دیدگاهی وجود 
ایمان را از امور قلبی دانسته و آزادی عقیده را حق طبیعی هر فرد انسانی به شمار می آورد، اما در  دارد: اسالم، اعتقاد و

گذاشته و انسان را در پذیرش و انتخاب دین، صاحب اختیار و « عدم اکراه و اجبار در دین »بیان استدالل خود، بنا را بر
 عبارت روشن تر، برهان و عقالنیت و پرهیز از تعصب و تقلید و بیانتخاب می داند و از طرفی نیز، تفکر و اندیشه و یا به 

منطق بودن را توصیه می نماید و در مقابل ، غرب هم دیدگاه خود را بر مواردی چون : شخصی بودن عقیده، نسبی گرایی 
 اعتقادی، رجحان انسان از عقیده و انفکاك حقوق از اعتقادت، بنا می نهد .

ن، همیشه در چشم مردم عزیز و در نـزد آنـان محترم زیسته اند بسیار کسان، فقر و سختی را النهایه این که آزادگا
پذیرفته اند تا آزاد زندگی کنند و برده و فرمانبردار دیگران نباشند. زیرا کسی که آزادی عقیده را از انسان می گیرد ؛ قبل 

اید این است که آزادی وجدان و عقیده و آزادی و عقل، الزم و از آن، انسانیّت را از او گرفته است، اما آنچه مسلّم می نم
آزادی عقیده وجوددارد قهراً باید آزادی در تبلیغ برای عقیده هم وجود  ملزوم یکدیگرند. از اینرو، باید گفت که اگر

 .نه این آزادی عقیده، یك آزادی ظاهری و صوری خواهد بودداشته باشد و گر
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Abstract 

Freedom, from past to present has been a controversial topic. Therefore, in the 

contemporary period, and among all nations has a special worth place. Freedom, means that a 

person could choose a work or to do it, without Conflict with any problem. Freedom of opinion 

and conscience including freedom of the individual. Freedom is the most important discussions 

of individual rights Belief and contains every thing to which a person believes or it is 

continuous. Freedom of opinion, means Belief human freedom in choosing and lack of 

compulsion and hurt or abandon a Belief in acceptance. freedom of opinion, refers to the Lack 

of compulsion and persecution Belief . Opinion and belief more extensive of the word religion. 

The word religion and Belief in many international instruments, have been together. It should 

be said that the "prohibition of discrimination on the basis of opinion" and "freedom of religion 

and freedom of choice in the teachings of religion" and "freedom of conscience and" the 

constant attention of the international instruments and domestic and foreign lawyers. 

Conscience ", meaning" man of understanding and awareness of self and their life "and" 

freedom "means" freedom of thought, belief and religion. ""Freedom of opinion, in the West 

and Islam thinking 'attention is also. In Western thought, being personal Belief, beliefs 

relativity, the Belief human superiority and separate rights of belief, is in the center of attention. 

But in Islamic thought, belief and faith in the affairs of the heart, the rejection of his argument 

and reluctantly forced to accept the religion, and pro-logic, reason and rationality and with 

logic, no, no fear; it several verses in the Quran, the people to thinking, reasoning and notice, 

the Prophet of God invites and wants to prove that the cancellation of the right or wrong, and 

to bring proof. "The freedom associated with freedom of opinion and conscience," as well, are 

as follows: "Freedom of speech, freedom of opinion. 
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