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The present study, while focusing on the planning and analysis of the
means of achieving freedom in society from the perspective of the
Quran - especially political and legal freedom - raises the question of
what are the obstacles to the realization of freedom in the view of the
Quran? According to the research hypothesis, components such as:
following the air of the breath, imitation without reflection, Ahbar and
Monks (religious agents) and authoritarian rule are among the main
obstacles to freedom. This research is based on the "thematic
interpretation of the Quran" and the results show that science and
awareness, rationalism, thinking, spreading a culture of dynamic
criticism and interactive dialogue are the most practical mechanisms
proposed by the Quran to guarantee the political and legal freedoms of
citizens.
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پژوهش حاضر ضمن تمرکز بر تدبّر و تحلیل لوازم تحقق آزادی در جامعه از منظر قرآن -
بهویژه آزادی سیاسی و حقوقی  -این پرسش را مطرح میکند که موانع تحقعق آزادی در
نگاه قرآن چیست؟ بنابر فرضیهی پژوهش مولفههایی همچون :پیروی از هوای نفس ،تقلیعد
با الگوی «تفسیر موضوعی قرآن» انجام شده و نتایج نشان معیدهعد کعه علعم و آهعاهی،
عقل هرایی ،تفکر ،هسترش فرهنگ نقد و انتقاد عالمانعهی پویعا و هفعتوهعویی تععاملی،
کاربردیترین سازوکارهای پیشنهادی قرآن برای تضعمین آزادیهعای سیاسعی و حقعوقی
شهروندان میباشند.

کلیدواژهها :آزادی سیاسی ،آزادی حقوقی ،هوای نفس ،تقلید ،حکومت استبدادی.
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بدون تامل و حکومت استبدادی از عمدهترین موان آزادی محسوب میشوند .این پژوهش

97

مقدمه

سال بیست و دوم /شماره هشتادوهشتم /زمستان 8970

08

انسان در طول تاریخ همیشه تالش کرده بر کیفیت زندگی خود بیافزاید و محدودیتهای
موجود در طبیعت و جامعه را برطرف نماید تا عرصههههای بههزیسهت را گسهترش دههد.
انسانها برای تسهل بهر طبیعهت و اسهتفادهی بهینهه از محهی دسهت بهه اختهرا هها و
اکتشافهای مختلف زدهاند .افزون بر عقل و تفکر بشر که باعث سلطهی انسان بر طبیعت
شده است ،در عرصهی هدایت های تشریعی نیز انسان تشویق شده تها از محهی طبیعهی
خود استفادهی بهینهای داشته باشد و امکانات زندگی خود را افزایش دههد «آیها ندیدیهد
[نیاندیشید] که خدا بهراستی آنچه را که در آسمانها و آنچه را که در زمی است ،برایتان
مسخر کرده و نعمت های آشکار و پنهانش را برایتان تمام کرده است» (لقمان 12 ،جاثیهه،
 49حج 56 ،غافر 51 ،و .)73
اگرچه حضور انسان در جامعه ،خود به خود برخی محدودیتها را بهه انسهان تحمیهل
میکند ،اما فلسفهی وجودی جامعه و اجتماعیبهودن انسهان بهرای افهزایش بههرهمنهدی
بیش تر افراد جامعه از محی طبیعی و اجتماعی است .انسان برای شکوفایی اسهتعدادهای
وجودی خود نیازمند حضور در جامعه است و زندگی اجتماعی نیز بهنوبهی خود به قانون و
نهادهای مختلف مدنی احتیاج دارد .ازیکسو هر یک از نهادهای مختلف مدنی (همچون:
نهاد سیاست ،نهاد آموزش ،نهاد خانواده ،نهاد دی و  )...برآوردهکنندهی بخشی از نیازهای
مادی و معنوی انسان هستند از سوی دیگر ،شکوفایی استعدادهای بالقوهی آدمی ،نیل به
زندگی آبرومندانه ،خودشکوفایی و توسعهی وجودی و بیرونی از حقهو طبیعهی و فطهری
انسان در جامعه محسوب میشوند.
پژوهش حاضر درصدد کاوش در موضو "آزادی" از منظر قرآن است و میکوشد تها
موانع تحقق آزادی در جامعه را که از نگاه قرآنپژوهان بهدور مانده است ،بررسهی نمایهد.
اگرچه آزادی مطلق نه ممک است و نه مطلوب ،اما بیشک انسهان بهرای بهتهر زیسهت
نیازمند آزادی است و جامعهی بدون آزادی حتی اگر از نظر مادی نیهز رشهد کهرده باشهد،
زندانی بیش نخواهد بود .آزادی از اسباب کاملشدن شخصهیت انسهان و شهکوفایی ابعهاد
وجودی اوست ،لذا ،آموزههای قرآنی به مقولهی آزادی بهعنهوان یکهی از حقهو فطهری
انسان توجه کرده و برای جلوگیری از بهخطر افتادن ای عنصر اساسی ،به برخی از موانهع
تحقق آزادی در جامعه تذکر دادهاند .مقالهی حاضر به ای پرسش پاسهخ خواههد داد کهه
"موانع تحقق آزادی در قرآن چیست؟" در فرضیهی پژوهش مهمتری موانع تحقق آزادی

در جامعه ،از جمله :پیروی از هوا و هوس ،تقلید بدون تامل ،فقدان آگاهی ،انحراف احبار و
رهبان و حکومتهای استبدادی را در آموزههای قرآنی بررسی کردهایم.
 .1معنای آزادی در ادبیات سیاسی مدرن و قرآن
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آزادی بهخودی خود از مفاهیم پیچیده و چالشبرانگیز حیات اجتماعی انسان است کهه در
عصر جدید بهعلت پدیدارشدن نظامهای سیاسی مردمگرا ماننهد دموکراسهی ،جمههوری و
مردمساالری دینی ،اهمیت مضاعفتری پیدا کرده است .اگرچه مکاته مختلهف فکهری،
فلسفی و دینی براساس مبانی خود و اهدافی که نسبت به انسان ،جامعه و نظهام سیاسهی
تعریف کردهاند ،معنای خاصی را نسبت به آزادی بخشیدهاند اما مناس تری تعریفهی کهه
براساس آن بتوان موانع تحقق آزادی در جامعه را از دیدگاه قرآن تشریح کهرد ،تعریهف و
تقسیمبندی "آیزیا بهرلی " از آزادی اسهت .مههمتهری ویژگهی تعریهف بهرلی از آزادی،
معطوف بودن آن بهه آزادی سیاسهی افهراد در جامعهه اسهت .وی آزادی را بهه دو معنهای
"مثبت" و "منفی" تقسیم کرده است .معنای مثبت آزادی ،از تمایل فرد به ای کهه آقها و
صاح اختیار باشد ،برمیخیزد آرزوی م آن است که زندگی میکنم و تصمیمهایی کهه
میگیرم ،در اختیار خودم باشد و به هیچ نیرویی از خهارج وابسهته نباشهد .آزادی بههمعنهی
صاح اختیار و ارباب خود بودن (آزادی مثبت) است .آزادی به ای معنا که کسهی جلهوی
کاری که می خواهم بکنم را نگیرد (آزادی منفی) اسهت (بهرلی  ،4951 ،ص .)162 .بههتعبیهر
خالصهتر ،آزادی مثبت 4بهمعنای رشد و تحهول شخصهی ،خهودپروری ،خودشهکوفایی یها
خودبرتری است که گاهی "آزادی در" دانسته مهیشهود آزادی منفهی 1نیهز بهه مداخلهه
نکردن ،نبود مانع های بیرونی در برابر فرد است کهه گهاه بههصهورت "آزادی از" تعریهف
میشود (هیوود ،4939 ،ص.)527 .
برخی از متفکران معاصر در تشریح دوگانهی برلی به نقد آن پرداخته و معتقدنهد کهه
هر دو قسم یادشده بهنوعی به یک معنها برمهیگردنهد .اصهطالآ آزادی (معهادل وانگهان
 Freedomیا  )Libertyدر گسترده تری معنا ،یعنی توانهایی اندیشهیدن یها عمهلکهردن
بهشیوهی دلخواه .باای حال ،اغل بی آزادی "منفی" و "مثبت" فر میگذارنهد یعنهی
1. Positive Freedom.
2. Negative Freedom.
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آزاد بودن "از" چیزی و آزاد بودن "در" چیزی .آزادی منفی یعنی مداخلههنکهردن یعنهی
محدودیت های بیرونی بر فرد حاکم نباشد .از ای رو ،فرد "آزاد" اسهت بهههرصهورت کهه
میخواهد عمل کند .آزادی مثبت با بهدستآوردن نوعی هدف یا سهود قابهل تشهخی و
معموال رشد شخصی ،خودپروری یا خودبرتری پیوند دارد .اما گذاشت تمهایز بهی "آزادی
از" و "آزادی در" گمراهکننده است زیرا هر نمونه و موردی از آزادی را میتوان به هر دو
صورت توصیف کرد .برای مثال آزادبودن از نادانی بهمعنای آزادی در کس دانش اسهت
(هیوود ،4939 ،ص .)117 .بنابرای آزادی ،برای تحقق بخشیدن حقو و آزادیهای انسان در
جامعه است نخست ،بهعنوان حقی نسبت به آزادی مهدنی و رههایی از قهدرت خودکامهه،
سپس بهعنوان حقی نسبت به آزادی سیاسی و سهمی در حکومت ،و سهراناام بههعنهوان
حقی نسبت به نیازهای بنیانی توسعهی انسانی و امنیت الزم برای تامی فرصتهای برابر
و حیثیت شخصی انسان است(استار ،4911 ،ص.)11 .
کلمهی "حُرّ" بهمعنای آزادی ،در قرآن دوازده بار به اشکال مختلف مطرآ شده اسهت
(بقره 471 ،آلعمران 96 ،نساء 31 ،مائده 13 ،ماادله .)9 ،زبانشناسان مهیگوینهد ایه وانه از
"حَرَّ" متضاد "بَرد" بهمعنای "سردی" گرفته شده است زیرا انسان آزاد ،بهرخالف عبهد،
غرور و تعص گرمی دارد که باعث میشود در جسهتوجهوی خصوصهیات واال و شهریف
باشد (روزنتال ،4973 ،ص.)69 .
تمایز روشنی بی معانی حقوقی و اخالقی حریّت وجود دارد .راغ اصفهانی "حُهرّ" را
متضاد "عبد" تعریف کرده و سپس تمایز ای دو را ای گونه بیان نموده است :حریت بر دو
قسم است اول در مورد شخصی که تحت سلطهی ههیچ قهدرتی نیسهت و دوم در مهورد
شخصی که تحت سلطهی صفات رذیلهای از جمله حرص ،آز ،طمع و آرزوی مال و دارایی
َ
َ
» (بقره )471 ،و « ف َت ْح ِر ُير َرق َب ٍة
دنیوی نباشد .نویسنده برای معانی اول به آیهی «
ِّ َ َ ْ ُ َ َ
َْ
ُم ْؤ ِم َن ٍة » (نساء )31 ،استناد میکند و برای معانی دوم به آیهی « ِإني نذرت لك ما ِفي بط ِنيي
ُم َح َّررا» (آلعمران )96 ،استناد مینماید (روزنتال ،4973 ،ص.)69 .
» نبایهد
آیتاهلل طالقانی تفسیر و برداشت فو را تایید کهرده و مهینویسهد« :
بهمعنای آزادشده یا آزادشونده از بندگی (بردگی) باشد برای ای که آلعمران نه برده بودند
و نه بردهدار ،بلکه آنان آزادیبخش بردگان روحی و اخالقی  -که ریشهی هرگونه بردگی
است  -بودند و اگر آن مادر (زن عمران) برده بود ،نمیتوانست آزادکنندهی فرزندش باشد
و اگر آزاد بود فرزندش برده نبوده است .پس معنای محرّر باید آزادشده از قیهود روحهی و
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غرائز نفسی و تصفیه «ان اهلل اصطفی» (آلعمران )99 ،باشد و یا آزادشده از شرای محی و
تاثیرات آن که هر دو مالزم یکدیگر و سراناام هر دو یکهی هسهتند (طالقهانی ،4913 ،ج،6
ص .)427 .در مقالهی حاضر هر دو معنای حریّت  -یعنی آزادی حقوقی و آزادی معنوی -
در تحلیل موانع تحقق آزادی از منظر قرآن مورد توجه قرار خواهد گرفت.
برای تبیی و تصویر محل تمرکز مقاله الزم است به عناصهر آزادی سیاسهی-حقهوقی
تاکید کنیم .عنصر "عامل یا فاعل" ،عنصر "مانع یا راد " و عنصر "هدف یا غایت" کهه
در فرمول معهروف مهک کهالوم تصهویر شهده اسهتx is free from y to do of be z:
(میراحمدی ،4973 ،ص )71 .در ای فرمول x ،همان رک عامل یا فاعل است ،y ،رک مانع
یا راد و  zهدف و غایت می باشد .در ای پژوهش ،انسان و فرد همان عامل یا فاعهل در
جامعه است که با موانع یا راد ههای متعهددی روبههرو اسهت .از جملهه" :حکومهتههای
استبدادی" که مصدا های بارز آن در قرآن حکومت فرعون و قارون معرفی شهدهانهد .در
بعضی جوامع" ،نهادهای مذهبی منحرف" مانع آزادی سیاسی هستند مصدا روشه آن
در قرآن ،سازمانها و نهادهای برساختهی برخی احبار و رهبان اسهت کهه بها تفسهیرهای
انحرافی از دی موج اخالل در زندگی سیاسهی و اجتمهاعی مهیشهدند .قهرون وسهطی
عینیتیافتهی چنی تفسیرهایی از دی مسیحیت بوده است .ای کارگزاران دینی منحرف
در مسیر دستیابی انسان به نظام سیاسی مطلوب مانع ایااد میکردند و با ترویج بدعتها
و انحرافات ،مانع پویایی و پایایی جامعه میشدند" .تقلید بدون تامل" نیهز مهانع دیگهری
است که از پذیرش واقعیتها و تحوالت جدید جامعه جلوگیری میکند و انسهانهها را در
جمود نگه می دارد .هدف و غایت انسان در آفرینش ،براساس فرمهول فهو  ،رسهیدن بهه
خودشکوفایی ،توسعهی همهجانبه و رسیدن به سعادت دنیوی و اخروی است تا بشریت از
مواه زندگی آرام در کمال امنیت بهمعنای موسع آن بهرهمند شود .در ادبیات امروزی از
چنی تصویری تحتعنوان "توسعهی پایدار" یاد میکنند.
 .2آزادی جزئی از حقوق فطری

بیشتر متفکران اسالمی آزادی را جزو حقو فطری انسان میدانند .آدمی با آزادی اسهت
که به مقام انسانی خود نائل می شود و با فقدان آزادی ،ماهیهت انسهانی خهود را از دسهت
میدهد .حرّیت بهمعنای وسیع آن که عبارت است از آزادی در فکر ،بیهان ،قلهم و عمهل
نهتنها از حقو مسلم انسان ،بلکه از ویژگیها و شاخصههایی است که در اصل تکهوی و
خلقت آدمی به آن آراسته شده است.
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با مطالعهی نیروها و تواناییهای درونی انسان از جمله :قدرت ادراک ،تهوان تازیهه و
تحلیل و نتیاهگیری و داشت اختیار و اراده ،روش میشود که ههدف از آفهرینش انسهان
بهکارگرفت اراده و اختیار و استعدادهای پنهان آدمی و آشکارساخت خود جهت رسیدن به
کمال است .جلوگیری از فعالشدن ای تواناییها بهمعنی ایااد مانع در مسیر پیشهرفت او
بهسوی کمال میباشد که بهرخالف طبهع و فطهرت انسهان اسهت و افهزونبهر آن باعهث
نادیدهگرفت خلقت انسان نیز میشهود (موسهوی زناهانی ،4915 ،ص .)454 .شههید مطههری
( )4934آزادی عقیده و بیان را یک حق تکوینی (طبیعهی) و نهوعی اختیهار عهدم منهع از
ناحیهی طبیعت می داند ،نه یک نو قرارداد که قابل رفع و یها صهرف نظهر کهردن باشهد.
طبیعت هرچیزی برای هدف خاصی بهوجود آمده و منشاء انتهزا حهق اسهت .مبهز بهرای
فکرکردن و زبان برای بیان آفریده شده است ،پس میتوان از حق تکوینی (طبیعی) آزادی
عقیده و آزادی بیان سخ گفت .در ای جا آنچه موضو حق است ،خود بیهان اسهت ،نهه
آزادی استفاده از ای حق که نقطهی مقابهل ممنوعیهت حقهوقی اسهت .حهق در ایه جها
بهمعنای نوعی اختیار و ماازبودن و عدم منع از ناحیهی طبیعت است ،نه یک نو آزادی و
اختیار قراردادی که به عقیده و بیان تعلق گرفته و ممک است قابل رفع یا صرفنظر تلقی
شود (ص .)62 .درواقع ،آزادی از نگاه بیشتر نواندیشان اسالمی ،جزو حقو فطری انسهان
محسوب شده است که نهتنها قابل حذف یا اعطا از طرف دیگران نیست ،بلکه در سرشت
و فطرت انسان نهفته است .انسان برای بهزیست و رسیدن به توسعهی وجهودی خهویش
باید آن را فعال کند و با موانع و محدودیتهای غیرعقالنی آن مبارزه نماید.
آزادی افزونبر ای که بهصورت تکوینی و فطری در خلقهت انسهان نهادینهه شهده ،در
عالم تشریع نیز مورد تاکید فراوان قرار گرفته است .با تامل در آیات قهرآن ،موانهع تحقهق
آزادی در جامعه را میتوان به دو بخش کلی تقسیم کرد":موانع درونی آزادی" بیشتر بهه
ساختارهای درونی انسان از جمله هوای نفس ،غرور ،حسد و غیهره  ...مربهوم مهیشهوند.
"موانع بیرونی" آزادی که به برخی از آنها در قرآن اشاره شده است ،عبارتاند از :تقلیهد
کورکورانه از گذشتگان ،احبار و رهبان یا کارگزاران مذهبی منحرف و ملوک مستبد.
باید تاکید کنیم در پژوهش حاضر ،موانع درونی و بیرونی آزادی در عهر یهکدیگهر
نیستند ،بلکه در طول هم قرار دارند یعنی با رفع موانع درونهی ،مقابلهه بها موانهع بیرونهی
آسانتر خواهد شد.
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پیروی از هوا و هوس در منطق قرآن از مهمتری موانع تحقهق آزادی انسهان محسهوب
میشود .گونهشناسی و طبقهبندی موردنظر نگارنده از موانع تحقق آزادی ،پهیشتهر مهورد
توجه برخی از آزادیپژوهان معروف غرب نیز بوده است ،برلی معتقد است:
آزادی عبارت است از والیت بر نفس و رفع موانع از سر راه خواستههای انسان .ایه موانهع
ممک است بهصورتهای گوناگون وجود داشته باشند مانند موانهع طبیعهی ،موانهع درونهی
مربوم به هوسهای لاامگسیختهی فردی ،موانع حاصل از نهادهای خردستیزانهی اجتمها
یا مخالفت و مزاحمتهای ناشی از خواستها و رفتار دیگهران .طبیعهت را مهیتهوان گفهت
ممک است به کمک وسایل فنی رام کرد و به تبعیت از خواستهای انسان واداشهت ،ولهی
خواستهای خود را به دیگران تحمیل کند( .برلی  ،4951 ،ص)127 .

برلی برای غلبه بر موانع آزادی در جامعه ،رفتار "عقلگرایی و عقالنهی" را پیشهنهاد
میکند .رفتار عقالنی باعث استیفای آزادی در حوزهی فردی و اجتمهاعی مهیشهود .اگهر
نقشی که برعهده گرفته ام نقشی کامالً عقالنی باشد ،اجرای آن درعی حال که به تحقهق
خود راستی م میاناامد ،مایهی رشد کامل فطرت و طبیعت راستی دیگران نیز میشود
و تواناییهای طبیعی آنان را برای تصمیمگیری های عقالیی و عقالنهی نفهس ،فعلیّهت و
تحقق میبخشد (همان ،ص.)127 .
متفکران اسالمی برای تحقق آزادی و غلبه بر موانع پیادهسازی آن ،بیشتری توجه را
به بحث موانع درونی فرد مبذول داشته و در علم اخال به تسویه و اصالآ درونی تاکیهد
کردهاند .قرآن کریم تقوا را در مقابل پیروی از ههوای نفهس مطهرآ مهیکنهد و در آیهات
متعددی به تاثیر هوای نفس بر ایااد محدودیت برای انسانها و مانعشدن آن در نیل بهه
آزادی میپردازد (نساء 496 ،ص 15 ،نام 9 ،و  49بقره 17 ،مائده 72 ،کهف.)11 ،
آیتاهلل طالقانی در توضیح تقوا به آیهی « إ َّن ل ْل ُم َّتق َ
ينَ َمايا ا » (نبهأ )94 ،تاکیهد کهرده
ِ ِ ِ
است .تقوا ،ضمیر بیدار به حق و نگهدار حریم است و موج هماهنگی نیروهای نفسانی و
ظهور فضیلتهای اخالقی مانند عدالت و عفت و شااعت میشود .علمای اخال چون از
ای هماهنگی و وابستگی غفلت کردهاند ،هر خلق نیکو و نکوهیدهای را جداجهدا بررسهی
کرده و برای آراستهشدن به آن دستوری دادهاند ،اما کمتر نتیاه گرفتههانهد .پهس تقهوا از
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دربارهی سرکشیهای آدمیزادگان چه می توان کرد؟ شخ

میکوشد تها آنجها کهه بتوانهد
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وانه های مخصوص قرآن و آیی است و حقیقت آن ،همهی کمال معنوی و فضیلتههای
اخالقی را دربر دارد لذا تنها پرهیز در ظاهر یا تسلیم بهه آیهی نیسهت .در لبهت فارسهی
"پروا" از "پرهیز" بهحقیقت تقوا نزدیکتر است زیرا نظر قرآن در ای گونه صفات خهوی
و پیشه است ،نه اتصاف زوالپذیر .پس بهتر است متقی را به پرواپیشهگان ترجمهه کنهیم
(طالقانی ،4913 ،ج ،1ص.)477 .
انسان بیش از کنترل های کامل طبیعی و غریزی که برای حفه و دفها دارد ،بهرای
رسیدن به کماالت و مقاصد برتر دیگر نیز بایهد در سهازمان داخلهی نفسهانی خهود دارای
وقایهی ارادی باشد .ای وقایهی ارادی ناشی از عقل و ذه روش و نیرومنهد یها ایمهان
است که میتواند حاکم بر قوا و انگیزهها و طبیان شهوتها باشهد تها آنهها را هماهنه
سازد و در طریق خیر و صالآ رهبری کند (همان ،ص.)69 .
تقوا اگر در درون نهادینه شود ،نتیاه آن در رفتار افراد در حوزههای فردی و اجتماعی
آشکار می شود از نمود بیرونی ای خصلت در جامعه به تقوای اجتماعی تعبیهر مهیکننهد.
تقوا ،پروای اعضای جامعه در دوری از هر گفتهار و رفتهاری اسهت کهه بهرخالف عقهل و
عرف جامعه باشد ای نو رفتار اجتماعی یکی از بسهترها و نهرمافزارههای مههم توسهعه
محسوب میشود.
اگر در جامعه تقوای اجتماعی برقرار باشد ،زمینهی الزم برای هر طبقه و فردی فراهم
میشود تا از سرمایههای مادی و معنوی جامعه بهدرستی بهرهمند گردد و راه تکامل فردی
و اجتماعی را طی کند اما اگر در جامعه تقوای اجتماعی حاکم نباشد ،هر طبقههای از حهد
خود بیرون میرود و به حدود دیگران تااوز میکند و بدی ترتی ساختار عمهومی جامعهه
دچار اختالل ،ضعف ،فنا و نابودی می شود .ای نقش تقواست که در سازمان اجتما ظاهر
میشود .نقش ریز و پنهان آن در سازمان درونی انسان صورت میگیرد .بقا و سهعادت بهه
ملتی سرنوشت شده است که در رواب افراد و طبقات آن ،حق و قانون ناشی از تقوا حاکم
باشد و ای همان تقوای اجتماعی است (همان).
شهید مطهری ( )4912برای غلبهی فرد به هواهای نفسانی خود و بهمنظهور توضهیح
چگونگی دستیابی انسان به ای نو از آزادی ،از اصطالآ "آزادی معنوی" استفاده کرده
است .آزادی معنوی برخالف آزادی اجتمهاعی ،آزادی انسهان ،خهودش از خهودش اسهت.
آزادی اجتماعی ،آزادی انسان است از قید و اسارت افراد دیگر ،ولی ای آزادی نو خاصی
از آزادی است .در واقع آزادی انسان از قید و اسارت خودش است (ص.)447 .

تقوا در درجهی اول بهطور مسهتقیم از ناحیههی اخالقهی و معنهوی بهه انسهان آزادی
می دهد و او را از قید بندگی هوا و هوس آزاد میکند رشتهی حهرص و طمهع و حسهد و
شهوت و خشم را از گردنش برمیدارد .تقوا بهطور غیرمسهتقیم در زنهدگی اجتمهاعی نیهز
آزادیبخش انسان است .رقیت ها و بندگیهای اجتماعی نتیاههی رقیهت معنهوی اسهت.
آنکس که بنده و مطیع پول و مقام است ،نمیتواند از جنبهی اجتماعی ،آزاد زندگی کنهد
بنابرای درست است که بگوییم« :عتقٌ م کلّ ملکه» .یعنی تقهوا همههگونهه آزادی بهه
انسان میدهد .پس تقوا نهتنها قید و محدودیت نیسهت ،بلکهه خودحریّهت و آزادی اسهت
(یزدی ،4973 ،ص.)11 .
آیتاهلل خامنهای ( )4934نیز همی تعبیر شهید مطهری را پذیرفته و میافزاید:
آزادی معنوی رهاشدن از قیود درونی و پایبندیهای درونی است که نمیگهذارد مه جههاد
بروم ،نمیگذارد مبارزه کنم ،نمی گذارد م صریح حرف بزنم ،نمیگذارد م مواضع خهود را
بحث قابل طرآ است( .ص.)46 .

اگر مانع هوا و هوس مهار نشود ،دستیابی به آزادیهای سیاسی و حقوقی در جامعهه
غیرممک میشود بههمی جهت ،اخال یکهی از ارکهان سههگانههی اسهالم اسهت و در
آموزه های اسالمی به ظرف دی تعبیر شده است .اگر ظرف 4شکسته شود ،محتوای آن از
بی خواهد رفت« :الخلق وعاء الدی » (زناانی ، 4911 ،ص .)411 .بنابرای  ،هواپرسهتی کهه
ناشی از عدم رعایت اخال است ،در منطق قرآن از موانع آزادی محسوب میشود.
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آشکار بگویم م را دچار نفا میکند ،دچار دورویی میکند .در مبارزه با موانع آزادی ،ایه
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 .3.1احبار و رهبان ،کارگزاران دین یهود و مسیحیت

در قرآن کریم احبار و رهبان منحرف از موانع آزادی معرفی شدهاند .احبهار بهه کهارگزاران
دی یهود و رهبان به کارگزاران مسیحیت اطال میشود (سهیوطی ، 4121 ،ج ،9ص.)194 .
قرآن براساس فرهن زمانهی خود ،جهت هشدار باش ،داستانهایی را از جوامع و ادیهان
پیشی بیان میکند و به آسی شناسی نهاد دی در جامعههای گذشته میپردازد .ههدف از
طرآ ای گونه آسی ها ،جلوگیری از تکرار ای آسی ها در جامعهی نوپای اسالمی است.
 .4اعتقادات ،اخال و احکام.
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دی  ،بخش مهمی از هویت فردی و اجتماعی انسان مذهبی را شکل میدههد .وقتهی
دی هویتبخش شد ،در شناخت فرد از خود ،جامعه ،نظام بی الملل و دیگران موثر خواهد
بود و مذه به نرمافزار رفتار فردی و اجتماعی انسان مهذهبی تبهدیل خواههد شهد .تبعهاً
هرگونه انحراف و آسیبی در ای نرمافزار به انحطام جامعه خواهد اناامید.
اگرچه دی و مذه نقش بسیاری زیادی در زندگی مردم ایفا میکند ،ولی فهم دی و
کاربردیکردن آن از عهدهی تودهی مردم خارج است .دی نیازمند فههم مهداوم براسهاس
نیازهای نوپیدای جامعه است .در عصر پیامبران ،ابالغ و تفسیر وحی برعههدهی پیهامبران
امی الهی بود بعد از پیامبران نیز ،اوصیای ایشان فهم و توضیح و کاربردی کردن دی در
جامعه را برعهده داشتند .در عصر حاضر ،فهم و تبیی دی برعهدهی دی پژوهان جامعهه
است که از آنها در جامعهی یهودی به "احبار" و در جامعهی مسیحی به "رهبهان" و در
جامعهی اسالمی به "علماء" تعبیر میشود .بهخاطر نقش پررن مذه در زندگی افهراد،
کارگزاران مذهبی از جایگاه ویژه و ممتازی در جامعه برخوردار میشوند و چگونگی تفسیر
آنها از دی تاثیر فراوانی در بهبودی و توسهعه یها بهدبختی و انحطهام جامعهه بههجهای
میگذارد .بهای دلیل ،قرآن کریم توجه ویژهای بهه جایگهاه واالی کهارگزاران دینهی دارد.
علمآموزی ،دانشپژوهی ،تحقیق ،تامل و تدبر بهخصوص در حوزهی دی مورد تشهویق و
ترغی ویژهی قرآن قرار گرفته است (زمر 3 ،طه 441 ،آلعمهران 7 ،و  41عنکبهوت 19 ،و 13
بقره 153 ،فاطر 11 ،نساء.)451 ،
با وجود تکریم علمهای دیه پهژوه ،بههخهاطر حساسهیت فهو العهادهی ایه مسهاله و
انحراف هایی که ممک است در ای عرصه رخ دهد ،کارگزاران دینی مورد توجهه ویهژهی
قرآن قرار گرفتهاند .قرآن تذکر میدهد علمایی که وظیفهی آنهها فههم و تبیهی دیه و
روشنگری و هدایت جامعه است ،ممک است از وظیفهی اصلی خود منحرف شده و دیه
را به ابزاری برای رسیدن به قدرت و ثروت قرار دهند .ای انحهراف اگهر در یهک جامعهه
حادث شود ،زندگی مردم با بحرانهای اساسی مواجه خواهد شد .قرآن کریم برای علمای
منحرف تعبیرهای بسیار توبیخآمیزی (همچون حرامخوار و مانع و سد مسیر الهی) را بهکار
ْ
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َ
ع َْ َس ِبنِ الل ِه » (توبه.)91 ،
ِ
اگرچه وظیفهی علما پرده برداشت از واقعیتها و آگهاه کهردن مهردم از حقهایق امهور
است ،اما گاهی برخی از آنان برخالف آن عمل کرده و مهردم را در جههل و نهادانی نگهه
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میدارند تا خود را جانشی خدا در روی زمی معرفی کنند« :آنان دانشمندان و راهبانشان
را بهجای خدای حق به خدایی پذیرفتهاند» (توبه .)94 ،قرآن کهریم در آیهات متعهددی بهه
توبیخ و سرزنش علمای سوءاستفادهکننده پرداخته و مردم را به ای امر مههم هشهدار داده
است (مائده.)59-11 ،
تفسیر دی نقش مهمی در توسعه و انحطام جامعهی انسانی در طهول تهاریخ داشهته
است .مطالعهی عینی و جامعهشناختی نشان مهیدههد در ههر جامعههای کهه پیشهرفت و
توسعه ای اتفا افتاده ،نقش مثبت دی در آن جدی بوده است .اصالحات مهارتی لهوتر و
کالوی در غرب ،نمونههایی هستند که دی نقش بزرگی را در پیشرفت و توسعه غرب ایفا
کرده است (وبر.)4931 ،
در جهان اسالم معاصر نیز شواهد بسهیار اسهت .رشهد و توسهعهی ترکیهه در دو دههه
گذشته ،همچنی پیشرفتهای چشمگیر تونس ،مالزی و اندونزی ،نمادهایی از نقش مثبت
قرائتهای دینی توسعه خواه در رشد کشورهای مسهلمان محسهوب مهیشهوند .عناصهری
همچون پذیرش آزادی نسبی ،تساهل و تسامح و عقلگرایی و پذیرش تاربههای موفهق
انسان در عرصههای اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی از مهمتری مولفههای پیشرفت در ای
کشورهاست .در مقابل ،شکلگیری جریان رادیکالیسم و تکفیری در برخی از کشهورها از
جمله افبانستان ،پاکستان ،عرا و سهوریه نتیاههی تفسهیرهای قشهری و غیرعقالنهی از
اسالم است که ای ملتها را با چالشهای جدی مواجه ساخته است .ایه مطله نشهان
می دهد اگر تفسیرهای دینی علما براساس مقتضیات زمان و مکان و استفاده از تاربهها و
دست آوردهای انسانی در طول تاریخ و براساس مبانی عقلی صورت بگیرد ،باعث گسترش
آزادیهای عمومی در جامعه می شود و اگر تفسیرهای دینی بهدون توجهه بهه مقتضهیات
زمان و نیازهای امروزی جامعه و یا طرد و ردّ تاربهها و دستآوردهای بشری و برخالف
عقالنیت پیش برود ،باعهث انحطهام جامعهه و محدودشهدن آزادیههای عمهومی مهردم
میگردد.
نکتهی دیگر آن است که باید بهصورت دائمی به آسی شناسی دینی پرداخت تا شرک،
زندگی انسان را به یبما نبرد .همانگونه که بدون نهاد سیاسی نمهیتهوان زنهدگی رو بهه
رشدی داشت ،بدون نهاد دی نیز زندگی مدنی ممک نخواهد شد .بها نگهاهی گهذرا ایه
نکته روش میشود که هیچ جامعهای وجود ندارد که نهادهای دینی در آن حضور نداشته
باشند .پس چاره چیست؟ راهحل را باید در پاالیش نهاد دی جستوجو کرد .بهبیاندیگهر،
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بیش از هر نهاد دیگری که الجرم تادیدنظر دایمی و پاالیش مستمر نیاز دارند ،نهادهای
دینی همواره باید پاالیش شده و بهطور دائم شرکزدایی شوند تا حاابهای نشسهته بهر
چهرهی الوهیت کنار زده شوند .حرکت از شرک بهسوی توحید یعنی همی  .شرک چیهزی
است که همیشه وجود دارد ،نه ای که در دوره ای از زندگی دینی شرک وجود داشته و بعد
در زمان ما دورهی توحید رسیده است .شرک آفتی است کهه دائمهاً وجهود دارد انسهان از
طریق نهادهای دینی اجتماعی تولید شرک میکند .بهعنوان مثال ،کسی پیدا مهیشهود و
توصیفی از خداوند می دهد .بعداً یک رشته عوامل دست به دست هم میدهند و میگویند
تنها توصیف از خداوند همی است نه میشود یک ذره ای طرف یها یهک ذره آن طهرف
رفت .بدی گونه از طریق ای جهود ،یک شرک درست مهیشهود (ماتههد شبسهتری،4911 ،
ص.)92 .
در قرآن کریم ،پیامبر گرامی اسالم و حضرت ابراهیم بههعنهوان الگهوی مسهلمانان و
بشریت معرفی شدهاند (احزاب .)14 ،البته ای الگوپذیری با اجبار و اکراه همراه نیست بلکه
انسان اگر با تأمل ،تفکر ،تدبر و آزادی به گزینش الگوها بپردازد ،سبک زندگی پیامبر
بهتری الگو است .در قرآن ،اجبار مردم به دی  ،حتی اجبار به پیروی از پیامبر بهشدت
بر مردم را نفی
نفی و طرد شده و آیههای متعددی با صراحت اجبار و سلطهی پیامبر
کردهاند (غاشیه 11 ،آلعمران 12 ،مائده 31-33 ،رعد 12 ،نحهل 11-96 ،نهور 61 ،عنکبهوت41 ،
یس 47 ،شوری 11 ،تباب  .)41 ،از آنجایی که انسان آزاد آفریده شده و تمایل دارد با عقل و
منطق و ارادهی خویش مسیر زندگیاش را انتخاب کند ،وقتی اجبار و اکهراه در پیهروی از
دی و پیامبر پذیرفته شده نیست ،بهطریق اولی اجبار مهردم توسه حکومهت و علمها بهه
تبعیت از احکام دی پذیرفتهشدنی نخواهد بود .افزون بر ای  ،چنی اجباری نتیاهای جهز
گسترش نفا و بی اخالقی در جامعه در پی نخواهد داشت .بنابرای یکی از عوامهل مههم
تحقق آزادی در جامعه ،گسترش تفسیرهای عقالنی از دی است .اگر علمها و کهارگزاران
مذهبی بدون وابستگی به اصحاب قدرت و ثروت به وظایف اصلی خود بپردازنهد و صهرفاً
براساس رضایت الهی ،سعادت مردم و مصلحت جامعه دی را تفسهیر کهرده و کهاربردی
نمایند ،آزادیهای سیاسی و حقوقی نیز در جامعه تضمی خواهند شد.
 .3.2تقلید بدون تأمل
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یکی از موانع اصلی آزاد زیست  ،تقلید بدون تامل است .تقلیدی که فاقد تفکر و تدبّر باشد،
موج تبییر جهت ماهیت زندگی انسان از "رشد و توسعه" به طرف "انحطام" میشهود.

موانع تحقق آزادی در جامعه از منظر قرآن

از آنجایی که زندگی اجتماعی انسان تابع قانون و سنتهای الهی و طبیعی است ،انسهان
باید با تدبّر ،تعقل و با ارزیابی نقادانهی تاربههای گذشتگان ،مسهیر پیشهرفت و تعهالی را
انتخاب کند .اگر سازوکار تعقل از زندگی انسان حذف شود و بهه تقلیهد کورکورانهه تقلیهل
یابد ،افزون بر ای که آدمی نعمت آزادی را از دست خواهد داد ،فطرت آزادیخواه و اختیار
و ارادهی خویش را نیز مسخ و نابود خواهد کرد.
تقلید ،مصدر باب تفعیل از ریشهی "قَلد" بهمعنای تابیدن است .در اصطالآ عام ،تقلید
بهمعنی پیرویکردن از دیگری است و بیشتر در پیرویکردن بهدون دلیهل و کورکورانهه
بهکار گرفته میشود .موالنا میگوید :خلق را تقلیدشان بر باد داد  /ای دو صد لعنت بر ای
تقلید باد (صفوی ،4935 ،ص.)613 .
تقلید بهعنوان یکی از موانع آزادی در قرآن ،بهمعنای بیتوجهی به تاربهها ،اخترا ها،
اکتشافها و خالقیت های انسان در طول تاریخ نیست ،بلکه انسان بهرای ارتقهای کیفیهت
زندگی فردی و اجتماعی خود باید از تاربههای دیگر انسانها و ملهتهها اسهتفاده کنهد.
درواقع ،اگر انسان مسلمان چشم خود را بهروی تاربه های دیگران ببندد ،خود و جامعهی
خود را از منافع فراوان محروم کرده است.
تقلید مذموم در قرآن ،کامالً در مقابل نوآوری و مقاومت در پذیرش پدیدههای جدیهد
قرار دارد ای اقدام باعث ایااد محدودیت در زندگی انسان میشود .معموالً مقلدان از آبها
و اجداد خود تبعیت میکنند در برابر پیامهای رهاییبخش و آزادیساز مقاومت مینمایند
و در مقابل تحوالت مثبت زندگی انسان مانع ایااد میکنند .بهانهی مقلهدان تمسهک بهه
حف سنت ها و آداب و رسوم پدران خویش است .قرآن برای تخریه سهنتههای غله ،
تقلیدهای کورکورانه را در قال داستانهای بسیار زیبا بیان میکند تها مسهیر عقالنیهت و
آزادی را برای بهزیست و تکامل انسان مهیاء سازد.
خداوند از انسانهایی که در مقابل پدیدههای جدید مقاومهت مهیکننهد و بهه تقلیهد و
پیروی از گذشتهی باطل چسبیدهاند ،به انسانهای مرده تعبیر میکند زیرا حقیقتاً انسهان
بدون روآ لطیف و عقل سلیم برای رویارویی با پدیدههای جدید ،مردهای متحهرک بهیش
نیست .قرآن میفرماید« :تو ای پیامبر! نمیتوانی مردگان را شنوا کنی و پند و اندرز خود را
به گوش اهل قبرها برسانی» (نمل 12 ،فاطر .)11 ،در منطق قرآن ،انسانی که در گذشهته و
حال و آیندهی خود تدبّر و تعقل نمیکنهد ،از دایهرهی انسهانیت خهارج شهده و در ردیهف
حیوانات پست قرار میگیرد« :آنها دل دارند ،لک فکهر نمهیکننهد و گهوش دارنهد ،امها
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نمیشنوند و چشم دارنهد ولهی نمهیبیننهد آنهان ماننهد چهارپایاننهد ،بلکهه گمهراهترنهد»
(اعراف.)473 ،
استفاده از حق آزادی منوم به آگاهی از ای حقو است وقتی مردم یهک جامعهه بها
تقلید نابخردانه از گذشتگان خود ،توان فهم مسائل جدید در جامعهی امهروزی را از خهود
سل کنند ،خواسته یا ناخواسته حق آزادی خود را پایمهال کهرده و مهانع بزرگهی را بهرای
انسان های آزادی خواه ایاهاد خواهنهد کهرد و مهانع نیهل ایشهان بهه حهق فطهری آزادی
خواهند شد.
 .3.3ملوک و پادشاهان مستبد
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درباره ی ماهیت نظام پادشاهی در قرآن بی متفکران اختالف نظر وجود دارد .برخهی ذات
حکومت پادشاهی را از نظر قرآن مطرود و مهردود مهی داننهد و معتقدنهد نظهام پادشهاهی
غیرقابل قبول و منفی تلقی شده و مخالف با آزادی است زیرا ای نو شیوهی حکمرانهی
َّ ْ ُ َ
َ ُ َ َْ ُ
همواره موج انحطام و نابودی جامعه بوده است « ِإن ال ُملوك ِإذا َدخلوا ق ْر َية أف َسيُّوها َو
َ َ ُ َ َّ َ َ ْ َ َّ َ َ َ ْ ُ َ
ذلك َيا َعلون » (نمل .)91 /سیدقط ( )4971در بیان فهم خود از
جعلوا أ ِعزة أه ِلها أ ِذلة و ك ِ
نظام پادشاهی ذیل ای آیه نوشته است:
ملکه میداند سرشت شاهان چنی است که هروقت وارد شهر بزرگی میشوند در آنجا فساد
و تباهی پخش میکنند و آبرو و کرامت و شرافت را بر باد میدهنهد و بها مقدسهات ،آنچهه
نباید ،میکنند و نیروهای مدافع آنجا را درهم میشکنند و مقدّم بر همهی ای ها ،بزرگان و
رؤسای آنجا را درهم میکوبند و ایشان را خوار و پسهت مهیگرداننهد چهون آنهان عناصهر
مقاومت و مبارزه بودهاند .ای ها کار همیشگی شاهان است (ج  ،1ص.)4244 .

در تفسیر ای آیه دربارهی ماهیت نظام پادشاهی نظر دیگری نیز وجهود دارد .ملکههی
سبأ مسالهی جن – و نه پادشاهی  -را باعث فساد و ذلت نخبگان میدانسته است ،لهذا
ماهیت نظام پادشاهی همیشه به فساد و افساد گهرایش نهدارد .شهیوه حکمرانهی در نظهام
پادشاهی اگر مبتنیبر استبداد و خودرأیی باشهد موجه فسهاد و باعهث ذلهت نخبگهان و
انحطام جامعه می شود .برخی معتقدنهد جنه و درگیهری در مقابهل صهلح و همزیسهتی
مسالمتآمیز ،باعث انحطام جامعه است .بهای جهت براساس محتوای آیه ،ملکهی سبأ بها
َ ْ ُ ُ ُ ُ َّ َ ُ ُ َ ْ َ
يُّ » (نمهل)99 ،
يُّ
َ
وجود اعالم آمادگی نیروهای نظامیاش « :نحَ أولوا قو ٍة و أولوا بيأ ٍس ِ ٍ
عدم تمایل خود را به جن و پیشقدمی در جن اعهالم کهرده و بها خاطرنشهانسهاخت
پیآمدهای شوم جن برای مردم و حکومت ،روشهای مسالمتآمیزی را پیشنهاد نمهوده

گروه کوچک

عده زیاد

یک نفر
فرمانروایان

حکومت استبدادی

الیگارشی

دموکراسی

همه

پادشاهی

آریستوکراسی

کی سود میبرد؟
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َ ِّ ُ ْ َ ٌ َ ْ ْ َ َّ َ
ناظ َر ٌة » (نمل .)96 ،پیهام داسهتان فهو ایه اسهت کهه
است « :و ِإني مر ِسلة ِإلن ِهم ِبه ُِّي ٍة ف ِ
حاکمان با کیاست از جن و درگیری استقبال نمیکنند و اصالت را به صلح و همزیسهتی
مسالمتآمیز و گفتوگوهای خردمندانه میدهند .در منطق قرآن ،اصل بهر صهلح اسهت و
جن و درگیری یک مسالهی استثنایی است .برای ای که جن باعث فساد و ذلت مردم
جامعه است ویرانی شهرها ،تباهی جامعه و ذلت عزتمندان ،نتیاهی همیشگی سهلطهی
شاهان بر کشورهای بیگانه بوده است (هاشمی رفسناانی ،4912 ،ج  ،49ص.)945 .
بهنظر نویسنده ،ماهیت نظام پادشاهی نمی تواند خوب یا بد ،سالم یا فاسد باشد بلکهه
شیوه و روش حکمرانی در ای نظام هست که باعث فساد یا توسعه و پیشرفت مهیشهود.
تاملی کوتاه در چگونگی بهتصویرکشیدن نظام سهلطنت در قهرآن و مقایسههی حکمرانهی
خوب و حکمرانی نامطلوب ،نشان میدهد که خداوند حکومت حضرت سهلیمان ،حضهرت
داود ،طالوت و وزارت حضرت یوسف را مطلوب ارزیابی کرده است ای در حالی است که
در همهی ای حکومتها نظام پادشاهی حاکم بوده است .حکومت و پادشهاهی فرعهون و
نمرود نیز در قرآن بهعنوان حکمرانی فاسد و نامطلوب معرفی شدهاند.
ارسطو در گونهشناسی نظامههای سیاسهی ،شهیوهههای حکومهتداری را براسهاس دو
پرسش پایهای طبقهبندی کرده است« :چهه کسهی فرمهان مهیرانهد؟» و «چهه کسهی از
فرمانروایی سود میبرد؟» بهعقیدهی وی حکومت را می توان به دست یک نفهر ،گروههی
کوچک ،یا عدهی زیادی سپرد اما در هر مورد حکومت میتواند به سود خود فرمانروایهان
یا به سود همهی مردم رفتار کند.
چه کسی فرمان میراند؟

پولیتی (جامعهی
سیاسی)
(هیوود ،4939 ،ص)14 .

اگر ای گونه شناسی را به قرآن عرضه کنیم ،سه نو حکومت قابل شناسهایی خواههد
بود :حکومت شورایی (شوری 91 ،بقره 199 ،آلعمران ،)463 ،حکومت پادشهاهی (بقهره-117 ،
 421 164 ،111انبیاء 71 ،ص 12-15 ،نمل 95-92 ،و )45و حکومت استبدادی (طه 73 ،قص ،
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 12-91غافر 15 ،دخان 94 ،مزمل 46 ،نازعهات .)47 ،مصهدا حکمرانهی پادشهاهی مثبهت در
قرآن ،حکومت طالوت ،داود و سلیمان است مصدا حکومت شورایی ،حکومت پیامبر
و ملکه ی بلقیس و مصدا عینهی حکومهت اسهتبدادی حکومهت فرعهون مهی باشهد .از
نظامهای فو  ،نظام استبدادی مانع آزادی است چراکه از رشد فکهر و مشهارکت فعاالنهه
جلوگیری میکند .آزادی با تمامی ابعادش یک تهدیهد جهدی بهرای حکومهت اسهتبدادی
محسوب میشود ،لذا نظام استبدادی با سازوکارهای مختلفی میکوشهد تها آن را محهدود
کند .یک بار بهبهانهی حف دی مردم با آزادیهای مردم میجنگد« :میترسم دی شهما
را تبییر داده و یا ای که بر روی زمی فساد برپا کند» (غهافر )11 ،بار دیگر نظر و رأی خود
را بهتری و مفیدتری فکر برای ادارهی جامعه می پندارد و با تضارب آراء و طرآ آزادانهی
امور عمومی جامعه مخالفت میکند گاهی نیز آزادیهای عمومی را مخرب و تهدیدی بر
ضد خود و جامعه ارزیابی و معرفی مهیکنهد« :فرعهون گفهت :جهز آنکهه رای دادم ،رای
دیگری به شما نمیدهم خالصه ای که :رای و نظر ،فق رای و نظهر خهودم مهیباشهد و
الغیر» (غافر.)13 ،
حاکم مستبد در نظام استبدادی همهی مردم را صاح حق و آزادی نمیداند ،بلکه بها
ایااد اختالف بی مردم و با چند قطبیکردن جامعه و با اختصهاص امتیازههای ویهژه بهه
خودیها از بروز و ظهور اندیشههای ناب و راهگشا جلوگیری میکند و تودههای کماطال
را بر ضد نخبگان دلسوز میشوراند« :فرعون در آن سرزمی به گردنکشهی آغهاز کهرد و
میان مردم آن تفرقه انداخت» (قص  .)1 ،در نظام استبدادی کارگزاران ،امهوال عمهومی را
مال شخصی خود محسوب میکنند بی حوزهی خصوصی و عمومی تمایز و تفاوتی قائل
نمیشوند افزون بر ای که اموال و داراییهای عمومی را بهرسهمیت نمهیشناسهند ،آن را
ملک شخصی خود میپندارند .خود و طرفدارانشهان از تمهام امکانهات مهادی و معنهوی
جامعه برخوردار میشوند ،اما مخالفان را از حداقل حقو و آزادی نیهز محهروم مهیکننهد:
«آیا مگر سرزمی مصر از آنِ م نیست و ای نهرهها از کهاخ مه جهاری نمهیشهوند؟!»
(زخرف.)64 ،
یکی از ابعاد آزادی های مشرو در قرآن ،حق انتخاب ،اعم از انتخاب شهبل ،مسهک ،
همکاری و هم فکری بها دیگهران در زنهدگی اجتمهاعی و سیاسهی اسهت .حکومهتههای
استبدادی فضای حاکم بر جامعه را چنان آلوده و محدود مهیکننهد و چنهان جهوّ رعه و
َّ
وحشت خلق می کنند که افراد از آزادی انتخاب محروم میشوند « َفميا َمم َ
يَ ِل ُموسيي ِإ

َْ ْ
ُ ٌ َ َ َ
َ
ْ َ َ
يَ ِف ْرع ْيون َو َمئ ِه ِه ْيم أن َيا ِت َين ُه ْم » (یهونس .)11 ،حکومهتههای
ذ ِّر َّية ِم َْ ق ْو ِم ِه علي خ ْو ٍف ِم
استبدادی از جریان آزاد اطالعات ،افکار و عقاید و گرایش مردم جامعه به افراد و نخبگهان
فکری و دینی نگران میشوند مردم را محدود میسازند و از آنها میخواهند بدون تامل
و تفکر از ایشان تبعیت کنند.
بنابرای برای تحقق آزادیهای حقوقی و سیاسی ،شکلگیری نظامهای دموکراتیک و
بهتعبیر دینی آن ،مردمساالری دینی الزم و ضروری است تا مردم بتوانند با آزادی کامهل
در تصمیمسازی ها و اجرای تصمیمات در جامعه دخالت و مشارکت فعال داشته باشند و از
فرصتهای برابر جهت دستیابی به امکانات اجتماعی بهره ببرند .ای سازوکار بهه ایاهاد
ثبات سیاسی در جامعه منتهی میشود.
نتیجهگیری
موانع تحقق آزادی در جامعه از منظر قرآن

در مقالهی حاضر ،چهار مولفه از موانع اصلی تحقق آزادی در جامعه از منظر قهرآن مهورد
تامل قرار گرفت" .پیروی از خواستههای نفسانی" از موانع درونی تحقق آزادی در منطهق
قرآن بود برای مهار آن در میراث اسالمی از اصطالآ "آزادی معنوی" استفاده شده است.
سازوکار قرآن برای کنترل هوای نفسانی "رعایت تقهوا و پرواپیشهگی جههت رسهیدن بهه
آزادی معنوی" است .نتایج عملی ای اقدام در جامعه ،تحقق تقوای اجتماعی ،حقخهواهی
و رعایت حقو دیگران است .لذا مهیتهوان گفهت کهه بهی "آزادی معنهوی" و "آزادی
سیاسی" ارتبام وثیقی وجود دارد.
از موانع بیرونی تحقق آزادی" ،تقلید و پیروی بدون تامل از سنتها ،عادتها ،رفتار و
سبک زندگی گذشتگان" بود .یکی از نتایج جبرانناپذیر تقلید بدون تفکر ،عهدم شهناخت
مقتضیات زمان و ازدستدادن توان مواجه با پدیدههای نوپدید جامعهی امروزی و ترسهیم
زندگی عاقالنه است در نتیاه انسان مقلد پدیدههای جدیهد را بههمثابهه تهدیهدی بهرای
زندگی فردی و اجتماعی تلقی میکند و خود و جامعه را از دستآوردهای تاربههای جدید
بشر محروم میسازد.
نهاد دی همواره نقش مهمی در زندگی فردی و اجتماعی انسان داشهته اسهت .دیه
برای کاربردیشدن در جامعه بهصورت دائمی نیازمند تفسیر و تبیی پویاست .ای وظیفهه
در گام اول برعهدهی پیامبران و اوصیای ایشان است ،اما در گام دوم بر دوش دی پژوهان
و علما قرار می گیرد .پذیرفت نقش مفسر دی موقعیت ویژه و باالیی را به علما در جامعه
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میبخشد ،بنابرای چگونگی تفسیر دی و فهم اجتماعی آنها تهاثیر مهمهی در توسهعه و
پیشرفت یا در انحطام و نابودی جامعه دارد .لذا قرآن در قال داستان بهه آسهی شناسهی
نهاد روحانیت در دی یهود و مسیحیت پرداخته و برخی از احبار و رهبان را تهوبیخ کهرده
است چراکه آنها بهجای هدایت و برداشت غل و زنایر از دست و پای مردم و ارائههی
سبک زندگی سالم برای بهزیست  ،با تفسیرهای غیرعقالنهی ،منفعهتطلبانهه و انحرافهی،
موج تضییع حقو مردم در جامعه میشهدند و در مسهیر تحقهق آزادیههای سیاسهی و
حقوقی مانع ایااد میکردند
نهاد حکومت در تعامل با نهاد دی  ،تنظیمکنندهی رواب اجتماعی و سیاسی مهردم در
جامعه ،و اصلیتری داور در نزا های سیاسی و اجتماعی است .در قرآن پادشاهی طالوت،
داود ،سلیمان و وزارت حضرت یوسف مورد تماید قرار گرفته و بههعنهوان نظهام سیاسهی
مطلوب معرفی شده است زیرا در ای حکومتها براساس مقتضیات آن زمان ،آزادیهای
سیاسی مردم بهرسمیت شناخته میشد .در مقابل ،حکومت فرعون بهعنوان نظام سیاسهی
نامطلوب معرفی شده است چراکه در ای حکومت مردم بردهی حکومت بودند و از آزادی
سیاسی و حقوقی محروم میشدند .نو سوم نظام سیاسی در قرآن" ،نظام شورایی" است
حکومت پیامبر بهتری مصدا ای نو نظام است .در نظام شهورایی ،آزادی سیاسهی
مردم تضمی میشود .مصدا عینی نظام شورایی در عصر حاضر "نظام پارلمانی" اسهت
که مورد تاکید مرحوم سید ابوالفضل زناانی ،طالقانی و شهید بهشتی بوده و در برخهی از
اصول قانون اساسی ج.ا.ا .بر آن تاکید شده است.
راهک هار تضههمی آزادی در قههرآن نیههز عبارتنههد از :گسههترش علههم و آگههاهی ،تههرویج
عقلگرایی ،بس فرهن نقد و انتقاد عالمانهی دائمی ،و در نهایت ،گسترش سعهی صدر
و ایااد محی مناس برای گفتوگوی برابر دولت و ملت و مردم با یکدیگر در مسهائل
مهم جامعه.
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