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 در. مطرح بوده است جامعه بشر مسايلی است که همواره به شکلی در مسئله آزادی يکی از

حادتر شده  دوره های تاريخی، که مبارزات اجتماعی شدت خاصی يافته، مسئله آزادی نيز
  .حل تاريخی زندگی می کنيمگونه مرااين  يکی از اکنون ما در.  است

برای اين که پاسخی خيالی و من . ببينيم آزادی چيست و چگونه می توان بدان دست يافت
جدی ندهيم، بايد ببينيم که مسئله آزادی خود اساسا چگونه  درآوردی به اين پرسش مهم و

  .مطرح می شود
وانين و نواميس عينی است آن زندگی می کند، دارای ق خواه دری، که انسان خواه ناجهان واقع

متن  به وجود آمدن افراد خود در. اراده فرد عمل می کند ميل و حال مستقل از هر که در
آن ها موجود بوده، طبق قوانين و نواميس خاص خود گسترش می  جهانی است که پيش از

ون اينجاست که مسئله آزادی چ. می گيرد مقابل آن قرار انسان به محض تولد در يابد،  و
  .مناسبات موجود بين فعاليت انسان و قوانين عينی محيط واقعی او مطرح می شود شکلی از

انسان هيچ گاه به تنهايی به وجود نمی آيد، به تنهايی زيست نمی کند و به تنهائی با محيط خود 
روبرو نمی شود، بلکه افراد باهم، گروهی، به صورت جوامع انسانی با محيط طبيعی و 

ا  ي(  نيروی:  برابر دو نوع نيروی عمده است که فرد در اين رو از. وبرو می شونداجتماعی ر
واقع  اين نيروها در.    اجتماعی قرار می گيرد)قهر و ا جبري (  طبيعی و نيروی  )قهر و جبر

سرشت طبيعت و اجتماع ناشی  کرد همان قوانين عينی طبيعت و جامعه اند که ازعمل مظهر
  . ستی آن ها را تشکيل می دهنداساس ه می شوند و

طول  و اختيار، در ضرورت، به مسئله جبر سئله آزادی ومدهای گوناگونی را که به ربرخو
 : تاريخ شده است می توان به دو گروه عمده تقسيم کرد

 
و " جبر" ، " ضرورت"و " آزادی" غيرواقعی که سطحی، ذهنی و برخورد ابتدائی و ـ 1
در نتيجه چنين برخورد . قوله مانعه الجمع روبروی هم می گذاردم را همچون دو" اختيار"

"  جبريه" تاريخ فلسفه اسالمی دو جريان فکری به نام  و اختيار در نادرستی به مسئله جبر
 از.   به وجود آمدند) طرفداران اصالت قدرت و آزادی (" قدريه" و ) واداران اصالت جبره(

 ال جبر"گفته است "  قدری" و " جبری" قضاوت بين  درصادق روايت کرده اند که امام جعفر
  .)نه آزادی، بلکه امری است بين اين دو است و  نه جبر("  تفويض بل االمر،  بين امرين و ال

  
وحدت  را در"  آزادی ضرورت و"و " جبر و اختيار"برخورد دقيق علمی و واقعی که  ـ 2

 جامعه و شناخت قوانين عينی طبيعت وراه  اين برخورد است که انسان از در. می گيرد
خود را گسترش  کاربرد درست اين قوانين می تواند به آزادی برسد و دايره آزادی و اختيار

اراده بشر در اين نوع درک آزادی است که می تواند عمال  نقش فعال انديشه،  ذهن و. دهد
اراده  ش فعال انديشه وهمين نق. نيروی خالق عظيم خود را پياده کند، چنان که کرده است

محيط  جامعه است که تاثير متقابل انسان در متکی به درک صحيح قوانين عينی طبيعت و
  . خويش را از تاثيرمتقابل ديگرموجودات نا آگاه و بی اراده متفاوت می سازد



هيئت اجتماعی زندگی می کند، آزادی او با آزادی ديگران   نه تنها، بلکه در،ليکن چون انسان
جهان کنونی، که با پيشرفت فوق العاده علوم طبيعی دايره تسلط  و اتفاقا در. وبرو می شودر

ی مسئله آزادی های ن دوم مسئله آزادی، يعبيعت بسيارگسترش يافته، اين جنبًهط انسان بر
دوران انقالب  زياده روی نکرده ايم اگربگوييم در. اجتماعی اهميت ويژه ای کسب کرده است

 که ما در آن زندگی می کنيم، اين جنبه دوم يعنی مسئله آزادی های اجتماعی جنبه  فنی،-علمی
بدون تحصيل  اکنون ديگر. اصلی و اساسی مسئله آزادی بشر به طورکلی را تشکيل می دهد

ه سوی آزادی همه جانبه واقعی بعدی بشريت  به سوی کمال آزادی، بآزادی اجتماعی پيشرفت 
جهت تحقق اين   خود زمينه ضروریال همه تاريخ پويای بشرعين ح در. سخت دشواراست

  .يعنی تحصيل آزادی اجتماعی را فراهم کرده است امر
يعنی جوامعی که به اقليت استثمارکننده حاکم، صاحب )  نظيرجامعه خود ما( جوامع طبقاتی در

 شده اند،  تقسيموسائل توليد و اکثريت استثمارشونده محکوم، محروم از وسائل عمده توليد
" طبيعی"ی برای اکثريت محکوم به اصطالح آزادی و آقائی برای اقليت حاکم و بردگی و بندگ

جهان سرمايه داری آزادی و  ارتباط با همين واقعيت ناگواراست که در در. است" عادی"و 
قائی برای کشورهای توانگر امپرياليستی و وابستگی و استعمارزدگی برای کشورهای کم آ

آزادی افرادی  به عبارت ديگر تحديد و محور. نيمه مستعمره به وجود می آيد تعمره وستوان م
استثماراست که درعين حال  درون جوامع مبتنی بر   در)اقليت (افراد ديگرتوسط  ) اکثريت (
سطح جهان نيز، يعنی بين خلق های جهان استثمارگرسرمايه داری سبب تحديد و محو  در

 امپرياليستی ( توسط کشور و جامعه ديگر )ناتوان   کم رشد و(امعه آزادی يک کشور، يک ج
ست که در جوامع کشورهای وابسته و مستعمره توده های مردم ن رواي از.   می شود)و توانگر

جانب کشورهای   از( يعنی ستم ملی )طبقاتی(معرض دو ستم همگون  درعين حال در
برای  رند ومی گي   قرار)" خودی"يت اقليتحاکم جانب  از(اجتماعی  امپرياليستی و ستم 

 سبب  به همينو باز. دو ستم برخيزند تحصيل آزادی اجتماعی مجبورند به مبارزه عليه هر
سلطه امپرياليسم جهان باشد، آزادی طبقات زحمتکش  کشوری که زير در  :است که  گفته اند

  . نيست صورت پذيرآن 
 زدگی در استعمار. اساسی است کلمه وظيفه اصلی وزدگی به معنای وسيع  استعمار آزادی از

  . شئون مختلفه جامعه ما ريشه دوانده است
است،  شکوفايی تمام استعداد های نهانی او آزادی واقعی وهمه جانبه انسان، که شرط ضرور

 کامل تا حد کشتن برده رژيم برده داری، آزادی در. اين جهان واقعی موجود ممکن است در
کارکردن و زجرکشيدن " آزادی" مقابل، برده در. برده دارمحسوب می شد" يعیطب"رسما حق 

نتيجه زحمت همين برده ها شيوه توليد رشد معينی  وقتی در. کشته شدن را داشت تا حد مردن و
  که نيازش به نيروی کارانسان ها بيشتر شده بود کشتن ) فئودالی( رعيتی -يافت، جامعه ارباب
اين اعالم ممنوعيت رسمی به سبب سرشت نيک انسان يا عقايد . وع کردبرده را قانونا ممن

 الزم بود که ) فئودال (برای خان، ارباب . ه بيدارشده باشند نبود که گويا به يک بارآسمانی او
را " او"زحمت بکشد، به شرط آن که اراضی  برايش  نسل بعدرعيت، دهقان زنده بماند و

اما نداشتن زمين، . اجتماعی کاسته شد جسمانی جبر ه فيزيکی وجنب بدين ترتيب از.  ترک نکند
لحاظ اقتصادی وابسته  را از" رعيت"غيره انسان زحمتکش   و توليد و آب، بذر، وسائل کار
نتيجه همين تغييرحاصل شد، ايجاد صنايع  پيشرفت بعدی توليد، که در. به زمين ارباب کرد

بورژوازی عليه وابستگی . آزاد را ايجاب کرد احتياج به نيروی کار...  غيره ماشينی و
 شهر   بتواند در)ورشکست شده   يا پيشه ور( برخاست تا دهقان ) سرواژ (به زمين " رعيت"

اما اين آزادی از . خود را چون کااليی به معرض فروش گذارد نيروی کار "آزادانه"و روستا 
درنتيجه کارگرجامعه . ايل توليد بودوابستگی به زمين ارباب، همراه با آزادی ازهرگونه وس

لحاظ اقتصادی  نيروی کارخود ندارد، از سرمايه داری، که هيچ وسيله ای برای زندگی جز
است که نيروی " کامال آزاد"البته او .  کارفرما می گرددو اسير کامال وابسته به سرمايه دار



خانواده  گرسنگی، خود و از..  .اما اگر نفروشد. خود را به کارفرما بفروشد و يا نفروشد کار
  . بين خواهند رفت اش از

طاقت فرسای همين کارگراست که رشد بعدی نيروهای مولده جامعه و  کار سايه زحمت و در
برابر نيروهای طبيعی را فوق العاده گسترش می  فن، دايره آزادی انسان در پيشرفت دانش و

جهان ضرورت به  هش ازج"سيده است که ملی خود به جايی رتکا سير اکنون بشريت در. دهد
  . برايش ممکن است" جهان آزادی

 و فنون انسان بر اساس علوم انسان از استثمار فارغ از جامعه بدون طبقات متخاصم و در
هرگونه ستم  آزادی از. ميسر است" جهان ضرورت به جهان آزادی گذاراز"پيشرفته و مترقی 

قانونمندی های عينی   می دهد در فعاليت روزانه خود ازملی و ظلم اجتماعی، به انسان امکان
تکامل طبيعت، جامعه و تفکر حد اکثربهره را بگيرد، هدفمند و با برنامه ای مدون پيشرفت 

مقدمات معنوی الزم جهت ترقی همه  جامعه را طرح ريزی و اداره نمايد، همه شرايط مادی و
 شرايط ضرور برای تحقق آزادی واقعی انسان فرد جداگانه را، يعنی هر جانبه تمام جامعه و

  . را فراهم سازد
 واالتراست،  و  او پيشرو   )لآ   ر (وضع واقعی موجود      انسان همواره از   ) ايده آل    (گرچه آرمان   

يار نزديک ش                  اما در  ده آليستی، بس ه اي ده هرحال جامعه بشری به تحقق يک آزادی ايده آل، و ن
  ) 1359سال   5اره برگرفته از مجله دنيا شم (. است

  


