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بررسی تطبيقی آزادی از ديدگاه شهيد مطهری و ژان پل سارتر
تاريخ دريافت39/2/22 :

تاريخ تأييد39/6/22 :

محسن قمی
ميرزاعلی کتابی

آزادی از مهمترین ارزشهای انسانی است که همواره مورد بحث و مناقش ۀ
اندیشمندان بوده است .شهید مطهری از جمله مه مت رین مفکّر ران مس لمان در
دورة معاصر میباشد که اندیشۀ او نقش بسیاری در شّلگیری فرهنگ اس ممی
معاص ر داش فه اس ت .از س وی دیگ رژ نان ل س ارتر نی ه از جمل ه مفکّر ران
اگهیسفانسیالیست معاصر میباشد که آثار او در زمینههای فّری بس یار اثرگ رار
بوده است .با توجّه به اینّه هر دو مفکّرر عمقۀ زیادی به طرح و بررسی مس الل
مربوط به وجود انسانی دارندژ این رسش مطرح میگردد که آنان چه دی دگاهی
دربارة «آزادی» دارند؟ و در دیدگاه آنها چ ه وج وه اش فرا و وج وه ا فمف ی
میتوان یافت؟ در این تحقیقژ با اسفکاده از روش توصیکی -تحلیل ی و براس ا
مفون وآثار شهید مطهری و سارترژ به مقایسه و تطبی ق نظری ات آن دو ردا ف ه
شده است.
بر اسا

یاففههای تحقیقژ به نظر میرسد بر ی وجوه اشفرا میان دی دگاه

* دانشیار دانشگاه باقرالعلوم

 ،قم.

** کارشناسی ارشد فلسفه دين دانشگاه باقرالعلوم

 ،قم.

*

**
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این دو مفکّر ر وج ود داردژ مانن د ارزش مند ب ودن آزادی و مس وولیتآورب ودن
آزادی .اما ا فمف مبنایی زیادی نیه میان آن دو وجود دارد .برای نمونهژ به نظ ر
نان ل سارترژ آزادی تنها ارزش انسانی و کمال ذاتی انسان است ک ه ب ا وج ود
داوند و وجود ارزشهای دیگر در تضاد است .چنین نگرشی به آزادی انس ان
را از حقیقت ویش و مبدأ و معاد ج دا و او راژ ب دون اتّ ا ب ه ه یچ اص ل و
قانونیژ همهکارة ود معرفی میکند .اما آزادی مط رح در ک ما اس فاد مطه ری
فقط با نگاه به علت فاعلی و غایی انسان معنا مییابد .در دیدگاه ویژ هر تعلق ی
ضد آزادی استژ مگر تعلق و وابسفگی به داوند مفعالژ ک ه تعل ق ب ه او ع ین
آزادی است و ج ه ب ا وابس فگی و اعفق اد ب ه داون د آزادی حقیق ی حاص ل
نمیشود .ایشان تماا هسفی را در طول وجود داوند میبین د و ای ه و اس ا
ارزشهایی مانند آزادی و عدالت را داشناسی میداند و انسانیت و ارزشه ای
او را بدون شنا ت داوند بی معنا و بیمکهوا میداند.

واژگان کليدی :آزادیژ ا مقژ داژ انسانژ اگهیسفانسیالیس مژ س ارترژ ش هید
مطهری.
مقدمه

آزادی و ا فیار انسان و آثار و عوامل اثرگرار بر آن از موضوعاتی است که هر
اندیشمندیژ طبق مبانی اص ودژ به نحوی به آن ردا فه است .در این می انژ
رابطۀ آزادی با مقولههایی مانند ضرورت علیژ وجود داوند و ارزشهای ثاب ت
ا مقی بحثبرانگیه است .در حل چالش تضاد میان آزادی با آن مقولهها بر ی
منّر آزادی شده اند و بر ی حقیقت انسان را آزادی دانسفه و هر چی هی ک ه ب ه
نظر آنها با آزادی در تضاد است انّار کردهاند و گروهی میان آزادی و ض رورت
علی و نیه سایر اصول و ارزشهای انسانی جمع کردهاند و به وبی توانس فهان د
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تضاد ظاهری میان آنها را برطرف نمایند.
در این ژوهشژ به بررسی افّار شهید مطهری و نان ل سارتر درب ارة آزادی
انسان ردا فه می شود .اگرچه هر دو مفکّر به آزادی انسان و ارزشمندی آن باور
دارن د و س لا آزادی از انس ان را ب ه منهل ۀ مس

آدم ی م یدانن دژ مب انی

معرفتشنا فیژ هسفیشنا فی و انسانشنا فی ایشان برداشتهای کاممً مفکاوتی
از آزادی را نشان می دهد .هرچند نمی توان هم ۀ مب انی بح ث آزادی را در ای ن
مقاله مطرح کردژ الزا است به چند اصل مهم که نق ش مس فقیم در بح ث آزادی
دارند اشاره کرد.
از منظر شهید مطهریژ یّی از مبانی مهم هسفیشنا فی آزادی اعفقاد به وجود
داوند و نقش او در عالم هسفی استژ به نظر اسفاد مطهریژ الق و رب جهان
داوند است و واقعیت و ماهیت جهان واقعیتِ «از اوی ی» و «ب ه س وی اوی ی»
است( .مطهری  ،5831ج )15 :8به نظر ایشانژ داوند مفعال

همانطور که واجا

الوجود بالرات استژ واجا م ن جمی ع الجه ات و الحیيیّ ات اس ت .ازای نروژ
داوند مفعال واجا االفاضه است .سژ محال اس ت موج ود تحق ق یاب د و
تّامل یدا کند اما این تحقق و کمال از سوی داوند افاضه نشده باش د( .همو،،

 ،5831ج )591 :5اما سارترژ با انّار داوندژ موجودات جهان را مفّ ی ب ه

ود

میداند .وی هسفی را گهاف می شمارد و معفقد اس ت «تم اا موج ودات ب دون
دلیل به وجود آمده اند و به واسطۀ ض ع

زی اد و حس ا تف ادف م یمیرن د».

(سارتر)561 :5818 ،

مصه آنّه از نظر اسفاد مطهریژ آزادی انسان مبفنی بر وجود دا بهعن وان
مقوا هسفی اوست ولی از نظر سارتر وجود داوند به منهلۀ سلا آزادی انس ان
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تلقی میشود.

یّی دیگر از مبانی اثر گرار در بحث آزادی وجودِ سرشت یشینی «فط رت»
در انسان است .به نظر اسفاد مطهریژ ا فی ار و آزاد ج ه ب ا ریرش آنچ ه در
اسما به ناا «فطرت» نامیده مىشود و قبل از اجفماع در مفن لقت به انسان داده
شده معنا یدا نمىکند( .مطهری ،5831 ،ج )125 :8به اعفقاد ایشانژ انسان در ابفدای
تولدژ فقط مجموعه ای از اسفعدادهاست .لراژ انسان ماهیتِ ثابت بالکع ل یش ینی
ندارد اما ماهیت بالقوه یشینی دارد .به نظر اسفادژ سرشت انسان مانند یک ظ رف
الی نیست که بخواهد با هر نوع عمل ا فی اری و آزادان ه آنگون ه ک ه
تشخیص داد

ود

آن را ر کند؛ در وجود انسانژ می له ا و گ رایشه ای ب القوهای

وجود دارد که انسان می تواند آنها را شّوفا کند و با شّوفا شدن آنهاژ وج وداً و
ماهیفاً به مقاا انسانیت حقیقی نایل آید .اما سارتر هر نوع سرشت یشینی را نک ی
میکند .به اعفقاد اوژ انسان به دو علت نمیتواند سرشت یشینی داشفه باشد
ال « .سرشت یشینی» با اگهیس فانس و تق دا وج ود ب ر ماهی ت در انس ان
ناسازگار است( .سارتر )23 :5836 ،به نظر سارترژ اگر قایل شدیم که انسان دارای
فطرت استژ سژ ماهی ت انس ان از قب ل معل وا و مفع ین ب ودهژ ک ه ای ن ب ا
اگهیسفانس او در تضاد است.
ب .فطرت داشفن انسان با آزادی او در تضاد استژ زیرا آزادی انسانْ مطلق و
تاا است؛ اگر انسان دارای سرشت یشینی باشدژ این سرشت یشینی در عملّرد
او تأثیر واهد گراشت و این به معنای محدود کردن آزادی مطلق انسان است.
با توجه به سخنان اسفاد مطهریژ دو نّفه در جواب ادل ۀ س ارتر بی انش دنی
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است
 .9مراد از فطرت این نیست که انس ان از ب دو تول دژ ارها از ادراک ات ی ا
گرایشها و واستها را بالکعل داشفه باشدژ که در این صورتژ انس ان ماهی تِ
یشسا فه ای واهد داشت که در تحف یل آن ه یچ ا فی اری از

ود نداش فه

است .بلّه بدین معنا است که درآغاز تولدژ نیرو درونى بالقوّهای او را به سو
یک سلسله دریافتها وگ رایشه ا س وق م یده د و داش فن نی روی ب القوه ب ا
اگهیسفانس و آزادی انسان هیچ منافاتی ندارد .به تعبیر دیگرژ سارتر میان باور ب ه
فطرت و نظریۀ ذاتگرایی تکّیک قایل نشده است.
 .1التعینى مطلق و بىرنگى و بىشّلى مطل قْ تنه ا ب ه یّ ى از دو ص ورت
ممّن است یّى اینّه یک موجودْ کمال الیفناهى و فعلیت مح

و ب ى ای ان

باشد و دیگر اینّه یک موجودْ فاقد هر فعلیت و هر کمال باشد .چنین موج ودی
همان است که بر ی از فمسکه آن را «هیوال اولى» و یا «مادة المواد» مىنامن د.
اما انسان نمىتواند فاقد هرگونه تعین باشدژ زیرا نه فعلیت مح
مح

است و نه قوة

.
بررسی سخنان شهید مطهری و سارتر در مسالل عمده و مهمِ مورد مناقشۀ در

مسولۀ آزادی را در هکت محور ی میگیریم.
 .1مفهوم آزادی

در ط ول ت اری اندیش ۀ بش ر کمف ر موض وعی مانن د «آزادی» م ورد توج ه
اندیشمندان قرار گرففه است تا آنجا که تعری های ارالهشده از سوی مفکّران از
دویست تعری

نیه تجاوز نموده است( .برلین )286 :5831 ،این فراوانی دیدگاهه ا

در باب تعری

آزادی سبا ش ده ک ه بر ی فمس که مانن د ک ارل یاس ر
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فیلسوف اگهیسفانس آلمانی اعما نمای د ک ه «تعری

ق انعکنن دهای از آزادی

امّان ندارد( ».وال)91 :5813 ،

از سویی دیگرژ کلم ۀ «آزادی» مش فر

لکظ ی اس ت ک ه در عل وا فلس کیژ

روانشناسیژ ا مقی و حقوقی در معانی مخفلکی به کار میرود .ازای نروژ ی اففن
معنای جامعی برای معانی مخفل

آن بسیار مشّل است( .مصباح یزدی)1 :5835 ،

اما ازآنجاکه کاربرد یک کلمه در معانی مخفل

س با ل ط بر ی مباح ث

میشودژ معانی مشهور آزادی بیان می شود.
وانة آزادیژ از نظر لغوی در زبان فارسیژ به معنای حریت و ا فیار و مف
بندگیژ رقیتژ عبودیتژ اسارت و اجبار و همچنین به معنای قدرت عمل و تر
عمل و قدرت انفخاب آمده است( .دهخدا ،5821 ،ج )36 :2و در عربیژ ب ه معن ای
حریت و ا فیار است و در زبان انگلیسیژ معادل دو وانة « »Freedomو «»liberty
میباشد .این دو اصطمح غالباً به جای یّدیگر به کار میروندژ ول ی در ارهای
مواضع بار معنایی این دو وانه مفکاوت میشود وقفی وانة « »Freedomدر م ورد
اشخاص یا افعالشان به کار میرودژ اشاره به «توانایی» یک ف رد ب رای رفف ار ب ه
شیوهای اص در مجموعهای از شرایط مک رو

داردژ ام ا « »libertyاش اره ب ه

«ر فت معفبر» فرد برای رفف ار ب ه ش یوهای

اص در مجموع های از ش رایط

مکرو

9

دارد( .بابایی)21 :5832 ،

 .1واژۀ « »Freedomبیشتر ناظر به ابعاد کالمی و الهیاتی است ،در حالی که « »libertyبیشتر
ناظر به مباحث سیاسی و اجتماعی است.
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از نظر اصطمحیژ مهمترین مع انی ای ک ه وانة آزادی در بی ان آن مع انی ب ه
اسفخداا درآمده است عبارت است از آزادی فلس کی کمم یژ آزادی حق وقیژ
آزادی ا مقی و آزادی عرفانی.
 .1آزادی فلسفیـکالمی (تکوینی) :در حوزة فلسکه و کماژ وقفی گکفه م یش ود
«انسان آزاد است»ژ آزادی به معنای ا فیار و عدا جبر استژ بدین معنا که انس ان
در انجاا کارهای ود ا فیار دارد و مجبور نیست .آزادی فلسکی آزادی تّ وینی
انسان و مربوط به نحوة وجود اوس ت .ازای نروژ بای د و نبای د در آن راه ن دارد.
رسشی که در این حیطه مطرح است آن است که آیا انسان به لحاظ تّوینی آزاد
است یا آزاد نیستژ اما این رسش که انسان بای د آزادی داش فه باش د ی ا نبای د
آزادی داشفه باشدژ در این منظر جایی ندارد( .مصباح یزدی)3 :5835 ،

این نوع آزادی با سایر انواع آنژ مانند آزادی اجفماعی و سیاسیژ فرق دارد .با
این حالژ نباید از این نّفه غافل بود که اگر کسی آزادی تّوینی را قبول نداشت
و قالل به «جبر تّوینی» بودژ حق سخن راندن از آزادی های اجفماعی را ن داردژ
زیرا هرگاه زندگی و رففار انسانی معلول یک رشفه علل جبرآفرین باش دژ انفظ ار
آزادی اجفماعی و سیاسی فاقد موضوع واهد بود( .سبحانی)81 :5831 ،

 .2آزادی حقوقیـ سیاسی :آزادی به این معنا که یّی از حق وق اساس ی انس ان
شمرده میشود گونههای مخفلکی داردژ ميل آزادی عقیده و اندیش هژ آزادی بی انژ
آزادی تشّیل اجفماعات و ش رکت در آنه اژ آزادی قل م و مطبوع اتژ و آزادی
فعالیتهای اقفف ادی( .بیوا )51 :5836 ،،در ای ن ن وع از آزادی ک ه در رواب ط
اجفماعی مطرح استژ سخن بر سر این است که انسان به لحاظ حقوقیژ ت ا چ ه
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اندازه آزادیِ رففار داردژ که در صورت تعدی از آن اندازهژ تح ت تعقی ا ق انون
قرار میگیرد( .مصباح یزدی)51 :5835 ،

 .3آزادی اخالقی :آزادی ا مقی گاه مقابل الهاا ا مقی به کار میرود و مراد از
آن اعفباری و قراردادی بودن اصول ا مقی استژ بدنی بیان ک ه ا مقْ اساس ی
ندارد و هر کس میتواندژ به ا فیار ودژ رففاری را

وب ی ا ب د بدان د .آزادی

ا مقی در فرهنگ اسممی معنای دیگری نیه داردژ که شنا فهش دهت ر از معن ای
قبلی استژ به اینّه آزادی ا مقی رهایی انسان از قید شهوات و قوای حیوانی و
شیطانی است .این همان «آزادی معنوی» در کما شهید مطهری است( .هموا-3 ::
)3

 .4آزادی عرفانی :این نوع آزادی به معنای وارسفگی از هر چیهی ج ه داون د
است( .دفتر همکاری ح،زه و دانشگاه)215 :5863 ،

اگرچه آزادی تعاری

اصطمحی وکاربردهای مخفلکی داردژ م یت وان گک ت

مکهوا آزادی مکهوا واحدی است که در همۀ برداشتها به گونهای وج ود دارد.
بر این اسا ژ آزادی دارای سه مؤلک ۀ اساس ی اس ت ک ه مکه وا آن را تش ّیل
میدهد  .9فاعل آزادی چه کسی؟  .1مانع آزادی از چه چیهی و یا چ ه کس ی؟
 .1هدف آزادی برای چه هدفی؟
با توجه به این سه مؤلکهژ میتوان آزادی را اینگونه تعری
یا افرادی از قید فرد یا افراد دیگر برای انجاا دادن کار و رفف ار

کرد «آزادی ف رد
اص( ».بیوا،،

)51 :5836

اگرچه شهید مطهری آزادی را به فقدان مانع تعری

میکند و در چن د م ورد

میفرماید «آزادی یعنى نبودن مانع ».ولی با توجه به دیگ ر س خنان ایش انژ بای د
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گکت مراد ایشان از نبود مانع نبود مانعی در راه تّامل و رشد انس ان و رس یدن
آدمی به مقاا واالی انسانیت است( .مطهری ،5831 ،ج )183 :28و این مطلا حاکی
از توجه اسفاد مطهری به رکن سوا آزادی یعنی هدف است .شهید مطهری دربارة
عدا مانع میفرماید
عدم هر مانعى آزادى نيست .مثلًا ،موانع فعل ،از قبيلل كلس لليل ملن ملانع
عبور از رودخانن الت ،نبودن آنها آزادى نيست ،بلكلن در ملورد موانلع فاعلل،
كعنى چيزهاكى من قواى ظاهرى كا باطنى فاعل [را] در بنلد و مدلدود ملىمنلد،
اطالق مىشود( .همان ،ج )111 :32

سارتر تعاری

مفعددی از آزادی و ا فیار اراله میده د .حف ی وی در کف اب

هسفی و نیسفی مینویسد «من نمیتوانم ماهیفی برای آزادی تفور ک نم( ».سارتر،

[ 91 :5839ن،الی )]281 :5836 ،شاید مراد او این باشد که حقیقت آزادی و تعری
ماهوی و بیان ذاتیات آن برای ما ممّن نیست و تعاری
االسمی و بیان عوار

ارالهشده تعاری

شرح

آن است.

وی در زمانهای مخفل

برداشتهای مفکاوتی از آزادی دارد

 -زمانی آزادی را به معنای انجاا کار بیدلیل میداند( .دوب،وار)816 :5839 ،

 -در کم

یازدهمژ معنای آزادی فلسکی را در میکند که به گکفۀ

ودش

شیکفۀ آن میشود( .همان )145
 -و گاهی آزادی رواقیان را آزادی مد نظر

ویش م یدان د .وقف ی س یمون

دوبووار از وی می رسد «برداشت شما از آزادیژ در نهایتژ همان آزادی رواقیان
است که آنچه که به ما بسفگی ندارد اهمیت ندارد و آنچه که به م ا بس فگی دارد
آزادی است وژ در نفیجهژ در ه ر ش رایطی و وض عیت م ا آزادی م؟»ژ س ارتر ب ا
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صراحت جواب میدهد «بلهژ دقیقاً همین بود( ».هما)816 ::

 سارتر در جایی دیگر آزادی را به معنای «از ب ین ب ردنِ نیس فی و ع دا درانسان» میداند «فقط انسان است که میتواند نیسفی را از بین بب رد و ای ن هم ان
آزادی است( ».سارتر )11 :5839 ،طبق این تعری ژ آزادی یعنی توانایی انس ان در
نکی عدا ها و سا ت ماهیت ویش وگرر آدمی از آنچه نیست ب ه س وی آنچ ه
می واهد باشد.
 و گاهی آزادی را با انفخاب و امّان گهینش مساوی میداند آزادی گ اهیعبارت از انفخاب و دگرگونی است و با هدفی که برای آین ده ط رح م یکن د و
تحقق آن در آینده تعری

میشود( .ن،الی)286 :5836 ،

چنان که ممحظه شدژ سارتر تعاری

مخفلک ی از آزادی ارال ه داد و ش اید ب ه

هم ین علت اس ت ک ه بر ی از ش ارحان س ارتر تعری

او از آزادی را م بهم

میدانند( .مارسل 51 :5835 ،و ن،الی)286 :5836 ،

مصه آنّه تعری
تعری

اس فاد مطه ری از آزادی مش خص و معل وا اس تژ ام ا

سارتر از آزادی مبهم است.

 .2ارزش آزادی

دربارة ارزشمند بودن اصل آزادی کسی تردید ندارد و همه اذع ان دارن د ک ه
آزادی یّی از ارزشها و اصول انسانی و جهء جداناشدنی از انسانیت اس ت .ب ه
نظر شهید مطهری نیهژ آزادی یّی از بهرگترین و عالیترین ارزشها انس انى
گوهر انسانی (مطهری ،5831 ،ج)126 :5ژ و یّى از نیازمن دیه ا موج ود زن ده
است (هما ،:ج .)181 :28به اعفقاد ایشانژ انسان دارای ارزشهای زیادی اس ت و
آزادی یّی از آنهاست.
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همچنینژ اسفاد مطهری آزادی را یک ارزش معنوی و الهی میداند ک ه انس ان
با داشفن آن می تواند ود را به مقامات واالی انسانی س وق ده د و حف ی مق اا
ویش را از مملّه الهی برتر کند.
سارتر نیه آزادی را ارزشمند و حفی ب ر هس فی انس ان مق دا دانس فه اس ت
«آزادی در انسان جلوتر از هسفیِ او قرار گر ففه و اسا

انسانی نیه با آزادی ب ه

وجود آمده است( ».سارتر)89 :5839 ،ژ با این تکاوت که سارتر

بر مف ش هید

مطهری آزادی را تنها ارزش انسان دانسفهژ نسبت به آن دید مادیگرایان ه دارد و
آن را فقط در زندگی مادی انسان جاری می داند .به اعفقاد ویژ آزادی تنها ارزش
واقعی و جهء الینکک انسان است.
 .3قلمرو آزادی

بیشفر اندیشمندان بر این باورند که آزادی بیحد و حفر به افسانه شبیه است
تا واقعیت .اما شمار زیادی در عملژ بهویژه در بسفر زندگی اجفم اعیژ واه ان
آزادی مطلقاند.
شهید مطهری از کسانی است که تنها آزادی محدود و مشروط را می ریرد و
معفقد است که آزادی مطلق نه دستیاففنی است و نه مطلوب .ایشان برای اثبات
ادعای ویش اینگونه اسفدالل آورده است بشر به حّم اینّه در سرشت

ود

دوقطبی آفریده شده یعنی موجودی مفضاد است وژ به تعبیر ق رآنژ مرک ا از
عقل و نکسژ یا جان (جان عِلوی) و ت ن اس تژ مح ال اس ت بفوان د در ه ر دو
قسمتِ وجودیِ ود از بینهایت درجۀ آزادی بر وردار باشد .رهایی هر ی ک از
قسمت عالی و سافلِ وجودِ انسان مساوی با محدود شدن قس مت دیگ ر اس ت.
(مطهری ،5831 ،ج )816 :21دلیل دیگری که می توان برای کما اسفاد مطهری ذکر
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کرد این است که ایشان فلسکۀ آزادی را به وجود آمدن محیط مساعد برا رش د
عقلى و فّر میداند (هما ،:ج )553 :5و واضح است که آزادیِ نامحدود و بدون
قید و شرط ناق

فلسکۀ وجودی ویش است.

به باور اسفاد مطهریژ یّی از موارد محدودکنندة آزادی «مساوات» اس ت .ب ه
نظر ایشانژ آزادی و مساوات دو ارزش انسانیاند که با یّدیگر مفعار

اند اگ ر

افراد آزاد باشندژ مساوات از بین میرود و اگ ر بخواه د مس اوات کام ل برق رار
بشودژ ناچار باید آزادیها را محدود ک رد( .هموا ،:ج )193 :22ب ه اعفق اد ش هید
مطهریژ آزادی هر فردی اگر با آزادی دیگران مهاحم باشدژ محدود میشود.
از سخنان ایشان این نّفه مهم نیه اسفکاده میش ود ک ه گ اهی ممّ ن اس ت
آزادی ی ک ش خص ب رای

ود او مض ر باش د و آزادی اجفم اعی او آزادی

معنویاش را تهدید کندژ در این ص ورت نی هژ بای د آزادی اجفم اعی او مح دود
شود .به این بیانژ آزادی را آزادی محدود میکند.
«بسیار اشفباه است اگر یال کنیم معنى اینّه "انسان آزاد آفریده ش ده" ای ن
است که به او میل و واست و اراده داده ش ده اس ت و ای ن می ل بای د محف را
شنا فه شودژ مگر آنجا که با میلها و واستها دیگران مواجه و معار

شود

و آزاد میلها دیگران را به طر اندازد .ما ثابت مىکنیم که عموه بر آزادیها
و حقوق دیگران مفالح عالیه ود فرد نیه م ىتوان د آزاد او را مح دود کن د.
(هما ،:ج)616 :59

به اعفقاد اسفاد مطهریژ بر ی محدودیتهای تّوینی نیه برای آزادی وج ود
داردژ مانند وراثتژ محیط طبیعى و جغرافیایىژ محیط اجفماعىژ تاری و عوام ل
زمانى.
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اگر چه شهید مطهری موارد ذکرشده را محدودکنندة آزادی میداندژ به اعفق اد
ایشانژ انسان تا حد زیادی میتواند ود را از قید عوام ل تّ وینی محدودکنن دة
آزادی برهاند
انسان در عين اكنكن نمىتواند رابطناش را با وراثت ،مديط طبيعلى ،مدليط
اجتماعى و تاركخ و زمان بكلى قطع مند ،مىتواند تلا دلدود زكلادى عليلن اكلن
مددودكتها طغيان نموده ،خود را از قيد دكومتِ اكن عوامل آزاد للازد .انسلان
بن دكم نيروى عقل و علم ،از كس طرف ،و نيروى اراده و اكمان ،از طرف دكگر،
تغييراتى در اكن عوامل اكجاد مىمند و آنها را بلا خواللتهلاى خلوكم منطبل
مىلازد و خود مالس لرنوشت خوكم مىگردد ( .مطهری ،1231 ،ج)313 :11

اما سارتر در این باره در کفا ود سخنانی دارد که به نظر م یرس د ب ا ه م
مفناق

هسفند.

سارترژ طبق مبنای اگهیسفانسیالیسفی ویشژ باید به آزادی مطلق و بدون قید
وشرط قایل باشدژ زیرا او انسان را عین آزادی میداند که همیش ه بای د در ح ال
سا فن ویش باشد و هیچ مانعی نباید او را از این کار بازدارد .وی با توجه ب ه
همین مبنا از آزادی بدون حدو مرز دفاع میکند «من معفقدا که نسبت ب ه آزادی
هیچ سلسله مراتبی وجود ندارد .باالی سر آزادی چیهی نیست وژ در نفیج هژ م ن
تنها تفمیم میگیرا و کسی نمیتواند تفمیمی به م ن تحمی ل کن د( ».دوبو،وار،
)813 :5839

در دیدگاه سارترژ نه تنها کسی حق ندارد آزادی من را سلا کند بلّ ه

ود

من نیه قادر نیسفم آزادی ویش را سلا کنمژ اگرچه قادرا ود را فریا داده و
به ظاهر «مجبور» جلوه دهم .سارتر از این افراد ب ه ب دی ی اد م یکن د و آنه ا را
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ستفطرت طاب میکند «گروهی که با قیافه گرففن و ش یوة مجادل ه ب ه ک ار
بردن یا با عرر و بهانههای جبری آزاد بودن کلی وجود را ب ه ودش ان وش یده
میدارندژ در نظر منژ گروهی ست فطرت میباشند( ».سارتر)61 :5813 ،

با توجه به این گکفۀ سارتر و سایر سخنان اوژ انسان در انفخاب آزادانۀ ویش
نیازی به مراعات هیچ اصل و قاعدهای ندارد.
اما ویژ در جای دیگرژ مسوله ای به ناا آزادیِ دیگران را مط رح م یکن د ک ه
ظاهراً راه حلی است برای اشّاالتی که به آزادی بدون حد و مرز وی شده است.
سارتر یک شرط برای آزادی مطرح میکند و آن آزادی دیگران است .او میگوید
«هرگاه انسان را موجودی بدانیم که هسفی در او به ماهیت سبقت گرففه اس ت و
این موضوع را من حیث المجموع صحیح و واقع ن داریم و ب ه دنب ال آن یق ین
کنیم که انسان موجودیت آزاد دارد  ...مسلماً حالفی به ود

واهیم گرف ت ک ه

آرزویی جه اینّه حفی آزادی را برای دیگران نیه قایل ش ویم نخ واهیم داش ت.
(هما):

سارترژ اگر چه در بر ی سخنان ود برای رفع اشّاالت مط رح علی ه آزادیِ
بیحدو مرز اگهیسفانسیالیسفیژ احفراا ب ه آزادی دیگ ران را بی ان ک رده و ش رط
آزادی دانسفه استژ آزادی دیگران و حفی وجود دیگران را مانع آزادی و موجا
دلهره و تهوع انسان میداند و به صراحت از وجود دیگران به جهنم تعبیر میکند
«جهنم همان دیگراناند( ».ورن)233 :5833 ،،

از دیدگاه سارترژ یّی دیگر از شرایط آزادی آگاهی و عل م ب ه وج ود آزادی
است .اگر انسان از داشفن آزادیِ ویش آگاه نباشد یا آگاه باشد ولی

ودش را

به ناآگاهی بهندژ قادر نیست از آزادی ود به بهفرین وجه ممّن بهره ببرد .ای ن
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چنین شخفی همیشه ودش را تحت سیطرة دیگران میدان د و ه یچگ اه ق ادر
نخواهد بود ودش مسفقمً دست به انفخاب بهند .در کف اب مگ سه اژ زل و
دربارة اورست می گوید «او از آزادی

ویش ب ا بر اس ت ».و آل ه گیس فوو

میگوید « س او را به هر بند و زنجیری ببندیم ک افی نیس ت( ».احمودی:5831 ،

 )282از دیدگاه سارترژ کسی میتواند از آزادی ویش با بر باشد که به گون های
«اصیل» در این دنیا زندگی میکند.
شرط بعدی آزادی از دیدگاه سارتر «مرگ» است .وی مرگ را شرط ضروری
و سازندة آزادی می داندژ زیرا اگر مرگ نبودژ همۀ انسانها همۀ امّانات را امفحان
میکردند .لراژ همه شبیه هم میش دند و فردی ت و شخف یت

اص انس انه ا

محقق نمیشد .وی در دففرهایی برای ا مق میگوید «مرگ ایان اس ت ام ا در
عین حالژ سازندة آزادی است ... .اگ ر انس ان جاودان ه م یب ودژ آنگ اهژ امّ ان
مییافت تا تمامی امّانات یش روی ود را بیازماید[ ... .در این روند] او نا دید
می شود [ .سژ] این (مرگ) برای فردیت

ود او وآزادی

ود او نفیج ه دارد».

(هما)216-211 ::
 .4آزادی و اصول اخالقی

چه رابطهای میان آزادی و دیگر اصول و ارزشهای ا مق ی وج ود دارد؟ در
صورت تعار

میان آزادی با سایر ارزشهای ا مقیژ کداایک مقدا است؟

سارتر آزادی را تنها ارزش بالرات و واقعی می داند و معفقد است ک ه آزادی
بنیان تماا ارزشها و«یگانه منبع زایای ارزشها» است( .سارتر )81 :5836 ،به گکفۀ
ویژ «انسان وانهاده استژ زیرا بشرف نه در ود و نه بیرون

ودژ امّ ان اتّ ا

نمییابد( ».هم )11 :5836 ،،و چون هیچ اتّایی نداردژ باید به تنهایی و فقط با اتّا
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به آزادی و مسوولیت ود مسیر زندگی ویش را طی کند .سارتر ب ا نک ی تم اا
اصول و ارزشها به آزادی میرسد و آزادی را ناسازگار با سایر ارزشها میداند.
به نظر اوژ وب و بدِ ذاتی نداریم و ارزشها با انفخاب ما حاصل میشوند و
هر زمان که ما با ارادة ودمان دست به انفخاب میزنیمژ ارزشمند بودن آن را نیه
انفخاب میکنیم« .شما آزادید راه ود را انفخاب کنیدژ یعنی بیافرینید( ».هما)16 ::

تکّر سارتر در بحث ا مق را به وبی میشود در نمایشنامۀ «شیطان و دا»
دید .در این نمایشنامهژ گوته (نقش اصلی نمایشنامه) زمانی راه حقیقت بش ری را
کش

میکند که از مطلق وبی ( دا) و مطلق بدی (شیطان) فاصله م یگی رد و

در مجلس آ ر ا مق نسبی و مفّی به شخص را می ریردژ (ر.ک .سوارتر:5813 ،

 235به بعد)ژ زیرا یروی از اصول ا مقی یشینیژ که سا فۀ داون د ی ا ش یطان
باشدژ مغایر با آزادی انسان و نافی وجود اوست .در قس مفی از ای ن نمایش نامهژ
گوته با گکفن جملهای ای ن نّف ه را الق ا م یکن د ک ه انس ان اگ ر ب دترین ک ار
غیرا مقی را با ا فیار ودش انجاا دهدژ باز ه م س فودنی اس ت «م ن م ردی
ودسا فهاا حراا زادگی من مادرزادی است اما عنوان زیبای «ب رادرکش» را ب ه
همت و لیاقت ودا مرهونم( ».هما)69 ::

اسفاد مطهری نیه می ریرد که انسان باید به تنهایی و تنها با اتّ ا ب ه آزادی و
مسوولیت ود مسیر زندگی ویش را طی کند .با این ح الژ ایش ان انس ان را از
هدایت تّوینی و تشریعی بر وردار می داند .به بیان دیگرژ اسفاد مطهری بر ای ن
باور است انسان باید با دست ویش اس فعدادهای درون ی

ود را ب ه فعلی ت

برساند ولی اصول و ارزشهای تّوینی و تشریعی دیگری غی ر از آزادی وج ود
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دارد که انسان باید با توجه به آنها مسیر کمال ود را طی کند.
بر مف سارترژ به نظر شهید مطهریژ نه تنها آزادی تنها ارزش انسان نیس ت
وژ عموه بر آزادیژ ارزشهای دیگ ری مانن د ع دالت و امنی ت نی ه وج ود دارد
(مطهری ،5831 ،ج )553 :28و آزادی ارزش بالرات و هدف اص لی انس ان نیس ت
بلّه ارزش آزادی مقدمی است و آزادی وسیله ای برای رسیدن به اه داف واالی
انسانی است.
 .5آزادی و مسئوليت

یّی از مباحث مطرح در باب آزادی مسوولیت انسان در قب ال آزادی

ویش

است .آیا انسان در إزای آزادی ویش مسوولیفی نی ه دارد ی ا انس انِ آزاد یعن ی
انسان بیمسوولیفی که میتواند از آزادی ود به هر نحوی که می واهد اس فکاده
کند؟ شهید مطهری و سارترژ هر دوژ اذعان دارند که انسانِ آزاد مسوولیت زی ادی
دارد که باید به آن واق

و از آن به بهفرین نحو بهره ببردژ تا بفواند مسیر زندگانی

و کمال ویش را به وبی طی کند.
سارتر انسان را در مرتبۀ اول مسوول ویش و در مرتبۀ بع دی مس وول تم اا
افراد بشر می داند که با انفخاب ودژ راه همۀ انس انه ای دیگ ر را نی ه انفخ اب
می کند .سارتر در تبیین مدعای دوا با ذکر ميالی میگوید «اگر من ازدواج کنم و
دارای فرزندانی شوا هر چند این ازدواج منحفراً مربوط به وضع ود م ن ی ا
عشق من یا تمایل شخفی من باشد با این همهژ نه تنها ود را با این کار ملفها
سا فه ااژ بلّه همۀ افراد بشر را در طریق انفخاب یک همسر ملفها کردهاا( ».رید

و ت،دی )88 :5833 ،به نظر اوژ انسان در این مس وولیت آزاد نیس ت و محّ وا ب ه
سا فن ود و بشریت است« .بشر ب دون اتّ ا و دس فاویهیژ ب دون ه یچگون ه
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مددیژ محّوا است که در هر لحظهژ بشریت را بسازد( ».هما)15 ::

سؤالی که ممّن است از سارتر رسیده شود این است چ ه ممزم های می ان
آزادی و مسوولیت وج ود دارد؟ چ ه اش ّالی دارد ک ه کس ی نخواه د از آزادی
ویش اسفکاده بّند و بخواهد راحت و بدون هیچ مسوولیفی زندگی کند؟
سارتر با تقبیح کار این گونه افرادژ آنها را انسانهایی میداند که می واهن د از
آزادی و مسوولیتهای آن فرار کنندژ اما صرف تقبیح و زشت بودن عم ل آنه ا –
بنا بر نظر سارتر -دلیل بر وجود ممزمه میان آزادی و مسوولیت نمیشود.
شهید مطهری آزادی را موهبفی الهی می داند .لراژ مسوولیتِ بر اسفه از آزادی
را نیه مسوولیفی الهی میداند که بر دوش انسان گراشفه شده است .به گکفۀ ایشانژ
انسانْ امانفدار داس ت و از ط رف داون دژ رس الت و مس وولیت داردژ و از او
واسفه شده است که با کار نیک و ابفّار ود زمین را آباد کند و با ا فیار ود
یّی از دو راه سعادت یا شقاوت را انفخاب کند .لراژ انسانی که مس وولیت اله ی
دارد ود را فقط در مسالل مادی مسوول نمی داند بلّه برای اهداف و آرمانهای
عالی برنامهریهی و تمش میکند( .مطهری ،5831 ،ج)231 :2

چنان که واضح استژ سارتر انسان را فقط در مقابل انسان مسوول میداندژ ام ا
شهید انسان را اصالفاً فقط در مقابل داوند مس وول م ی دان د و ب الفبعژ او را در
مقابل همه حفی اشیاء مسوول میداند.
 .6آزادی و دلهره

یّی از نشانههای مهم آزادیِ نامحدود یاژ به تعبیر دیگرژ فهم و آگاهی از ای ن
آزادی تر

است .به نظر سارترژ وقفی قایل شدیم ک ه «بش ر محّ وا ب ه آزادی

است» (سارتر )11 :5836 ،و «انسان یعنی آزادی»ژ در این صورتژ باید گکت «بشر
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یعنی دله ره» (هما .)81 ::آزادیِ مط رح در ک ما س ارتر همیش ه ق رین دله ره و
اضطراب 9است .وقفی انسان آزادی تاا داشفه باش د وژ از طرف ی دیگ رژ مس وول
سا فن وجود ویش باشد و هیچ نیروی قابل اتّای درونی و بیرونی و معی اری
برای تشخیص یر و شر ویش نداشفه باشدژ در این صورتژ انسان دچار دلهره
و اضطراب همیشگی واهد شد.
با توجه به مبانی سارترژ حرف او کاممً درست استژ زیرا انسانی که نه منش أ
لقت ود را میداند و نه القی و ربی دارد که به او تّیه کند و نه میتواند به
اصول و مبانی ا مقی و انسانی تّیه کن دژ قه راً همیش ه در دله ره و اض طراب
زندگی واهد کرد .البفهژ اگر بفواند زیست کند .و االژ چن ین انس انی ک ه س ارتر
ترسیم می کندژ اگر کمی عاقل باشدژ باید در اول ین فرص ت ب ه زن دگی

ویش

اتمه دهد و به دلهرهها و مسوولیتهای همیشگی و رنجآور مهر ایان زند.
اسفاد مطهری نیهژ مانند سارترژ انسان را قرین دلهره و اضطراب م یدان دژ ام ا
دلهره ای که ایشان از آن سخن میگوید از جنس دیگری است؛ دلهرهای که اسفاد
 .1دلهره و اضطراب حالتی است درونی ،که غیر از ترس است ،و ممکن است به علت ترس يا
بدون دخالت ترس پديد آيد .لذا ،دلهره نبايد با ترس يکی دانسته شود؛ ترس دارای موضوع
مشخص است .مثالً ،من از شخص مسلح يا مار میترسم اما دلهره بیموضوع است .سارتر در
توضیح اضطراب با ذکر مثالی میگويد« :اگر به طور مثال ،مأموريتی به من واگذار کنند که
لیاقت و شهامت انجام آن را ندارم ،ممکن است از اين تصور که قادر به انجام آن نخواهم بود
دچار اضطراب و نگرانی شوم ،بدون اينکه کوچکترين عارضه ترس در من به وجود آمده
باشد( ».سارتر.)44 :1389 ،
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از آن سخن میگوید دلهرة جدایی انسان از مبدأ هسفی و آرزو و اشفیاق تقرب به
ذات او و حرک ت ب ه س وی اوس ت .ای ن دله ره ب ر

مف دله رة س ارتر

ازبینرففنی است و با از بین رففن آنژ تماا دلهرههای دیگر بشریژ مانند دله ره و
تر

از مرگ و فنا و دلهرة مسوولیتژ از بین م یرود و ب ه فرم ودة ق رآن ک ریم

(رعد)23 :ژ با یاد حق و انس با روردگارژ این دلهره از ب ین م یرود و انس ان ب ه
آرامش واقعی میرسد.
مصه آنّه اسفاد مطهری و سارتر در اینّه انسان با دلهره زندگی میکند ب ا
هم اشفرا دارندژ اما جنس دلهره در بیان آن دو مفکاوت است .همچن ینژ دله رة
مورد نظر اسفاد مطهری قابلیت از بین رففن را داردژ بر

مف دله رة مط رح در

کما سارترژ که قهراً همیشه همراه انسان است.
 .7خدا و آزادی

یّی از مباحث مهم در مقولۀ آزادی که سابقۀ دیرینه دارد رابطۀ آزادی ب ا
داباوری و اعفقاد به قضا و قدر الهی است.
در این بینژ بر ی طرفدار جبر اله ی ش دندژ ک ه مه مت رین آنه ا در اس ما
«اشاعره»اندژ گروهی که به سبا یک رشفه اصول و معارف اسممی ک ه ق ادر ب ه
تکسیر درست آنها نبودند نظریۀ جبر را ریرففند و در غرب نیهژ بر ی ب ه دالی ل
فلسکی به این نظریه گرایش یدا کردند( .ر.ک .فروغی ،5838 ،ج) 211 :2

و بعضی آزادی و ا فیار مطلق انسان را برگهیدهاند .در میان آنهاژ عدهای مانند
اگهیسفانسیالیستهای الحادیژ به

اطر به ا دادن ب ه آزادی و ع دا توان ایی در
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جمع بین نظریۀ آزادی و اعفقاد به داوندژ منّر اصل وجود دا شدند 9و بر ی
مانند معفهلهژ اگرچه منّر اصل وجود داوند نشدندژ قدرت او را محدود کردند.
به اعفقاد آنهاژ هر چند انسان هسفی و قدرت ود را از دا واا گرففه اس تژ در
انفخاب راه و انجاا کارهای وب یا بد به ود وانهاده شده است( .ر .ک .ربوانی
گلپایگانی 819 :5835 ،به بعد)

اما یروان اهلبیت

با توجه به سخنان امامان معفوا

نظریهای به ن اا

«امر بین امرین» را اراله کردهاند 1.مراد از این نظریه این اس ت از س وییژ افع ال
انسان یا سایر حوادث جهانژ مسفقیماً و بمواس طهژ ناش ى از ارادة ذات داون د
نیست و رابطۀ سببى و مسببى بین اشیاء وجود دارد وژ از سویی دیگ رژ جه ان و
انسان کاممً به ود وانهاده نشدهاند.
به نظر اسفاد مطهر ژ دیدگاه صحیح در مسولۀ «جبر و ا فیار» چ ه از جنب ۀ
فلسکى و چه از جنبۀ کممى و چه از جنبۀ ا مقى نظریۀ «امرٌ بینَ أمرین» است.
ایشان در تبیین علت کما ویش میفرماید
زيرا از جنبۀ فلسفى ،افعال صادره از انسان در عين اينهيا از نىيرم انهيان

 .1آنچه که اگزيستانسیالیستها «وانهادگى» مىنامند همان تفويض معتزلی است( .مطهری،
 ،1831ج)803 :38
 .3به گفتۀ برخی از محققان ،عمیقترين و زيباترين تفسیری که از نظريۀ بین االمرين بیان شده
است تفسیر صدرالمتألهین است؛ ايشان اين تفسیر را به راسخان در علم و خواص اولیای الهی

نسبت داده و به شیوهای بديع و گويا آن را شرح کرده است.( .ر.ک .صدرالدين شیرازی،
 ،1831ج)833 -833 :6
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شدن و انهان نشدن دارد ،از نىر ديگرم ،آنچا شدنى است شدنى اسيت و آنچيا
نشدنى است نشدنى .يعنى نا ضرورت با طور نطلق حهمفرناست و نيا انهيان،
بلها انرم است بن انري و از نىرم ضرورت و وجوب حهمفرناست و از نىر
ديگر انهان .و هنگانىكا از جنبيۀ كمنيى ،ايي نسيرلا را نيورد نطالعيا ريرار
نىدهنم ،نىبنننم نا اي است كا افعال انسان صيرفا نسيدند بيا ارادا ات بيارم
است و انسان ننعزل است از تأثنر ،و نا اي است كا صرفا نسدند با خود انسيان
است و رابطۀ فعل با ات بارم ننقطع است ،بلها انيرم اسيت بين انيري و در
عن اينها فعل نسدند با خود انسان است نسدند با ارادا ات بيارم ننيز هسيت،
نندها در طول يهديگر (نا در عرض و با طور شيركت ..و هنگيانىكيا از جنبيۀ
اخمرى نطالعا نىكننم ،باز نىبنننم نا اي است كا سرشتهام نوروثى ،ثابت و
غنر رابل تغننر باشد و نا اي است كا نوضوع سرشت و طننت و اخمق نوروثى
باكلى دروغ باشد ،بلها انرم است بن انري  ،يعنيى در عين اينهيا هيارهام از
اخمق با عوانل وراثت از نسلى با نسلى ديگر نندقل نىشود بيا عوانيل تربنديى
رابل تغننر و تبديل و كاهش و افزايش است( .مطهری ،1231 ،ج)126 :1

از مباحيی که شهید مطهری و سارتر در آن کاممً با هم ا فمف نظ ر دارن دژ
رابطۀ آزادی با وجود داوند است.
سارتر شا ۀ الحادی اگهیسفانسیالیس ته ا مفعل ق اس ت( .سوارتر)21 :5836 ،

سارتر داوند را مکهومی مفناق

و وجود دا را منافی با آزادی و اگهیس فانس

انسان دانسفهژ م یگوی د « دا م رده اس ت( ».کاپلسوت )283 :5865 ،:،ب ه گکف ۀ
کا لسفونژ در الحاد سارتر هیچ شّی باقی نمیماند( .هما):

او چهار دلیل بر رد داوند آورده است که یّی از آنها ناسازگاری اعفق اد ب ه
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داوند با آزادی است .از دیدگاه س ارترژ وج ود داون د و ایم ان ب ه او از دو
جهت با آزادی انسان منافات دارد
 اعفقاد به داوند مسفلها ایمان و دلبسفگی به داست و ایمان به دا یعنیتعلق و وابسفه بودن به اوژ در حالی که وابسفگی و تعلق به ه ر چی هی ب ا آزادی
انسان در تضاد است.
 اگر به دایی که عالم و ق ادر مطل ق اس ت ایم ان داش فه باش یمژ در ای نصورتژ اوست که سرنوشت انسان و مبدأ و معاد او را از قبل معین کرده است و
انسان در تعیین سرنوشت ود دست بسفه است و این با آزادی مطلق او در تضاد
است.
لراژ مجبوریم داوند را انّار کنیم تا به آزادی انسان دشهای وارد نشود.
سارتر میگوید «اگر ابوالبشر به طوری که ال ینیه فّر میکن د ب ه وس یلۀ
دا لق شده بودژ س از این عملژ اسا

آن از قبل معین شده ب ود .بن ابراینژ

در برابر گناه ود کوچک ترین مسوولیت نداشت .چون ودش را انفخاب نّرده
بودژ سژ عملش را هم ودش انفخاب نّرده استژ و سرنوشت او ق بمً مع ین
بود و قبل از اینّه قدا در راه زندگی گراشفه شود معلوا ب ود چ ه بای د بش ودژ
مانند تخمی که به زمین میکارند و از قبل میدانند چه سرنوشفی واهد داش ت.
(سارتر)812 :5839 ،

هر دو دلیل بیانگر این مطلا است که وجود داوند با آزادی انسان که ایۀ
تکّرات سارتر می باشد در تض اد اس ت و ازآنجاک ه وج ود بش ر ب ه آزادی او
وابسفه استژ اگر دایی باشدژ دیگر انسان به معنای واقعی آنژ یعنی انس ان آزاد
و بدون ماهیتژ نمیتواند موجود باشد.
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شهید مطهری هر دو دلیل را در کفا ویش مطرح و جواب میدهد
اسفاد مطهریژ در جواب اشّال اول سارترژ ابفداژ می ریرد ک ه وابس فگى و
تعلق به یک ذات بیگانه با ود موجا سلا آزادی انسان و از ودبیگ انگی او
می شود و علت نکی وابسفگى به مادیات در ادیان را همین مسوله میدان دژ چ ون
وابسفگى به مادیات نیه وابسفگی به یک بیگانه است ک ه موج ا س قوط ارزش
انسانیت و سلا آزادی او میشود.
ایشانژ در ادامهژ با رد صغرای اسفداللژ به این نّفه مهم اشاره میکند که ن ه
تنهاژ تعلق به داوند تعلق به غیر نیست بلّ ه تعل ق ب ه « ود» و حف ی « ودِ
کاملتر» و وابسفگى به آنچه که کمال نهایى انسان است میباشد .و وابس فگى ب ه
« ود» موجا نمىشود که انسان از ودش بى بر و ناآگاه شود و مس فلها ای ن
نیست که ارزش ها

ود را فراموش کن د و ی ا از جری ان بمان د و ص یرورتش

تبدیل به کینونت شودژ چون وقفى شىء به غایت ودش وابسفگى داردژ به سو
او شفابان است و به طرف او حرکت مىکند( .مطهری ،5831 ،ج)852 :28

شهید مطهریژ در ادامهژ دو دلیل بر بیگانه نبودن داوند با انسان بیان میکند
ال  .داوند علت فاعلی و علت موجدة انسان است و علت ف اعلى و عل ت
موجده و مبدع هر شىء مقوّاِ ذات آن شىء است [یعنى قواا هر شىء ب ه عل ت
مبدع و ایجادکنندة آن است] و از ود آن شىء به او نهدیکتر است.
ب .داوند کمال و نهایت سیر انسان است و رففن انسان به سو

دا رف فن

انسان به سو « ود» استژ رففن انسان از « ود» ناقصتر ب ه « ود» کام لت ر
است( .هما ،:ج)858-852 :28
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اسفاد مطهریژ در ایانژ با توجه به قران کریمژ به نّفۀ دقیقی اش اره م یکن د
«انسان فقط وقفى مىتواند به ودش آگاه باشد که به

دا آگ اه باش د و مح ال

است کسى « ودآگاه» باشد ولى « داآگاه» نباشد( ».هما ،:ج :28؟؟؟)

اولین نّفه ای که اسفاد مطهری در ج واب اش ّال دوا س ارتر آورده ج واب
نقضی به اشّال مرکور است .اسفاد مطهریژ با بیان این نّفه که اشّال ذکرش ده
برای کسانی که تکّر مادی نیه دارند وارد استژ میفرماید
طبق رانون ثابت و نسلّم علّت و نعلول ،هر هديده و حادثاام نولود علّيت ييا
عللى است و آن علّت يا علل ننز ،با نوبۀ خود ،نولود علّت يا علل ديگر نىباشيد
و ،از طرفى ،با وجود آندن نعلول با فرض وجود علّت نربوطا ضرورم و رطعى
و اجدنابناهذير است و ،با فرض عدم وجود آن علّت ،نمدنع و ناشيدنى اسيت... .
اينجاست كا اي هرسش برام آنها و نهدب آنها هنش نىآيد كا اعميال و افعيال
بشر نانند همۀ هديدههام ديگر تابع ايي ريانونانيد و نميىتواننيد از آن نسيد نا
باشند ،يعنى اعمال بشر تحت روانننى نسلّم و رطعى و جبرم انجام نيىيابيد و در
اي صورت ،آزادم و اخدنار را چگونا و از چا راه بايد توجنيا كيرد (نطهير،،
 ،5831ج.873-873 :5

اسفاد مطهری این شبهه را ناش ی از ع دا در

ص حیح مکه وا قض ا و ق در

میداند و در تبیین صحیح آن میفرماید
علم ازلی الهی از نظام لببى و مسبّبى جهان جدا نيست .عللم الهلى عللم بلن
نظام الت ... .آنچن علم ازلى الهى اكجاب مىمند اكن الت من اثر فاعلل طبيعلى
از فاعل طبيعى ،اثر فاعل شعورى از فاعل شعورى ،اثلر فاعلل مجبلور از فاعلل
مجبور و اثر فاعل مختار از فاعل مختار صادر شود .علم الهى اكجاب نمىمند من
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اثر فاعل مختار از آن فاعل باالجبار صادر شود( .همان)626 :

به اعفقاد شهید مطهریژ بر مف ادعای اشّالکنندگانژ نه تنها عل م اله ی ب ا
آزادی ناسازگار نیست بلّه علم الهی با جبر در تضاد استژ زیرا داون د از ازل
می داند که انسان مخفار است و کارهای ویش را با ا فیار انجاا میده د و اگ ر
مخفار نباشدژ علم الهی جهل میشودژ که بطمن آن واضح است .لراژ نفیج ۀ عل م
ازلی داوند به افعال و اعمال موجودات صاحا اراده وا فیار جبر نیستژ نقطۀ
مقابل جبر است( .هما ،:ج)181 :5

بنابراینژ آزادی و ا فیار انسان نه تنها با وجود دواند در تضاد نیس ت بلّ ه
آزادی واقعی در گرو اعفقاد به داوند مفعال میباشد.
نتيجهگيری

از مطالا ذکرشده چند نّفه به دست میآید
 .9هم اسفاد مطهری و هم سارتر اصل آزادی انسان و ارزشمندی آن را قب ول
دارند اما در مبانی و اصول و نفیجهای که از ای ن بح ث دارن دژ ا فمف زی ادی
دارند.
 .1در دیدگاه اسفاد مطهریژ آزادی جنبۀ مقدمی و وسیلهای دارد برای رسیدن
انسان به کمال نهایی ویش .ایشان آزادی را تنها ارزش انسان نمیداند بلّ ه آن
را در کنار سایر ارزشهای انسانی میبیند که حفی ممّن اس ت گ اهی ب ه دلی ل
اهمیت ارزشهای دیگر از آن چشم وشی شود .ولی سارتر آزادی را تنه ا ارزش
ذاتی و باالصاله می داندژ که حقیقت و ودِ واقعی انسان و کمال نه ایی اس ت و
آدمی هدفی جه رسیدن به آن ندارد .و این انسان است که با آزادی و ب ا انفخ اب
ودژ سایر ارزشها را میآفریند.

سال هشتم ،پاييز  ،5931شماره مسلسل 93

915

 .1حلقۀ اتفال مبانی و افّار اسفاد مطهری اعفقاد ب ه وج ود داون د مفع ال
به عنوان علت فاعلی و علت غایی انسان است که تماا هسفی قالم به ذات اوست
و هر لحظه وجود ود را از او میگیرد .در دیدگاه ویژ ه ر تعلق ی ض د آزادی
است مگر تعلق و وابسفگی به داوند مفعالژ که تعلق به او عین آزادی و موجا
از بین رففن تنهایی و دلهرة انسان است .اما سارتر انسانمحور است و می واه د
با انّار داوند به آزادی ظاهری ویش برسد .تماا تمش او این است که انسان
را همه کارة ود و جهان هسفی معرفی کند .انسان از منظر سارتر موجودی است
که می واهد به دست ویش و با مسوولیت ویشژ جهان را بسازد و ازآنجاک ه
به هیچکس و به هیچ اصلی مفّی نیس تژ همیش ه هم راه ب ا دله ره و اض طراب
زندگی میکند و این دلهره تا زمان مرگ همراه اوست.
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