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The purpose of the present study is to examine the civilized approach
of the Qur'an to political freedom through an inferential-interpretive
method. In this regard, we have discussed the political freedom and
the constituent elements of civilization in the Holy Quran and the
civilizing elements of freedom in this scripture. The results show that,
according to the literature and logic of the Holy Quran, the major
elements of civilization in political freedom can be traced to three
elements: "free and independent", "freedom-seeking society", and
"state-guaranteed and freedom-guaranteed state". The element,
together, in an interactive-evolutionary process, will be an appropriate
context for open-mindedness, knowledge production, and taking the
first steps to shape Islamic civilization.
Keywords: The Holy Quran, Civilization, Political Freedom, Islamic
State, Freedom Seeking, Modern Islamic Civilization, Free Society.

* Associate Professor, Research Institute for Islamic Culture and Thought, Qom,

Iran (sbaqeri86@yahoo.com).

...

رویکرد تمدنی به آزادی سیاسی در قرآن کریم
تاریخ دریافت89/7/62 :

*

تاریخ تأیید89/8/26 :

سیدکاظم سیدباقری

هدف پژوهش حاضر ،بررسی رویکرد تمدنی قرآن به آزادی سیاسی باا رو
تفسیری است؛ لذا تال

**

اساباطا ی-

کردهایم تا ظرفیتهای آزادی سیاسی را برای ظهور تمدن ناوین

اسالمی بررسی کایم .در این راسبا ،آزادی سیاسی و عااصر سازندهی تمدن در قرآن کریم
بهدستآمده نشان میدهاد با توجه به ادبیات و ماطق قرآن کریم ،عوامل عمدهی تمدنساز
در آزادی سیاسی را میتوان در سه عاصر" :فرد آزاد و مخبار"" ،جامعهی آزادیخاواه"
و "دولتِ بسبرساز و تضمینگر آزادی" پیجویی کرد ،حضور این ساه عاصار در کااار
یکدیگر و در فرایادی تعاملی -تکاملی ،بسبری مااسب برای آزاداندیشی ،تولیاد داناش و
برداشبن گامهای آغازین جهت شکلگیری تمدن اسالمی خواهد بود.

کلیدواژهها :قرآن کریم ،تمدن ،آزادی سیاسی ،دولت اسالمی ،آزادیخواهی ،تمدن نوین
اسالمی ،جامعهی آزاد.

* این مقاله مربوط است به همایش ملی «بیانیه گام دوم انقالب و تمدن نووین اسوالمی» کوه در دفتور تللیاوا
اسالمی در بهمن  2989برگزار خواهد شد.
** دانشیار ،پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی ،قم ،ایران (.)sbaqeri86@yahoo.com
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و عااصر تمدنساز آزادی در این کباا

آسامانی را ماورد بثاق قارار دادهایام .نباایج
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"تمدن اسالمی" ،پای در نرمافزاری قوی بهنوام قورآن کوریم داردن آنسوانکوه "تمودن
مسلمین" در دوران طالیی گذشته ،با عمل به درصدی از آموزههای قرآنی سامان یافوت،
هرچند که نمیتوان آن را تمدن اسالمی بوهمعنوای دقیوک کلموه دانسوت .تمودن نووین
اسالمی ،تمدنی است که اصلیتورین پشوتوانهی نظوری آن ،قورآن کوریم و آمووزههوای
برآمده ی از آن باشد .آموزههایی که هر کدام بهعنوان جزیی تأثیرگذار میتوانند جامعوهی
اسالمی را بهسوی تمدنی برتر و اسالمی -انسانی راهلری کننود و سوامانهای متفواو را
شکل دهند که آنها را از تمدنهای رقیب خود جدا نماید.
قرآن ،کتاب تمدنساز استن جامعهی اسالمی باید با بهره از قورآن و منوابر راهلوردی
خود و تالش دوچندان ،راهلردنویسانی توانوا ،راهوی متفواو و نگواهی توازه پویش روی
شهروندان خویش قرار دهد .دادههای تاریخی نشان میدهند که در تمدن اسالمی ،ادبیا
آزادی سیاسی ،نحیف و الغر است و با توجه به آنکه غالب دولتهایی که بهنام اسوالم و
بهکام خود حاکم بودهاند ،تالشی سنجیده انجام دادهاند تا این بحث و لووازم آن فرامووش
شود .با این همه ،نلود سابقهی نوشتاری بهمعنای آن نیست که بنمایههای نظوری آزادی
سیاسی در کالم الهی و اندیشهی سیاسی اسالم وجود نودارد ،بلکوه بوا توجوه بوه شورای
اجتماعی و سیاسی در تمدن اسالمی ،موقعیت طرح زاویهی سیاسی آن فراهم نشده است.
در دوره ی معاصر ،بحث از آزادی سیاسوی ،بوه شوکلی جودی در میوان روشونفکران،
اندیشوران مسلمان و عالمان سیاسی مطرح شد و زوایای گوناگون آن از منظرهای مختلف
کاوش گردید .برای نمونه ،مرحوم نوایینی" ،تنلیوه االم ة و تنزیوه المل ة" را در دفوا از
مشروطه نوشت که بهراستی باید آن را رسوالهای در بواب عودالت و آزادی و بیانیوهای در
برابر استلداد خواند .وی در این کتواب بیوان مویکنود کوه الحوک ،بحوث آزادی یکوی از
شاهمالطهکارىهاى عالم است و کشف حقیقت آن هم از همه ،اهمّ و الوزم اسوت( .غوروى
نائینى ،2939 ،ص )82 .شهید صدر نیز در کتاب "الحریة فی القرآن" (2126ق) بوه ملواح ی
همچون آزادی ،محدودکردن آزادی ،آزادی در تمدن غربی ،آزادی اسالمی ،آزادی درونی و
حوزهی اجتماعی و معنی عدم اجلار در دین پرداخته است.
یکووی از عناصوور سووازنده و رشووددهندهی تموودنهووا" ،آزادی" اسووت .اصوولی کووه در
شکلگیری تمدن جدید اسالمی ،نقشی کلیدی بازی میکند ،آزادسازی مردم و جوامور از
بندگی نفس ،طاغو ها و نظامهای خودکامه است .این امر ملتنیبر اندیشوهای اسوتوار در

 .1بیان مفاهیم
 .1.1تمدن اسالمی

«تمدن بهمعنای گسترده یعنی نهفق رفاه در زمینهی ضرور های روزانه ،بلکه همچنوین
پاالیش معرفت و پرورش فییلت بهنحویکه زندگی بشری را به مرتلهای باالتر برکشد»
(یوکیچی ،2978 ،صص .)39-36 .در تعاریف صاحبنظران تمودنی ،چهوار تلقوی از آن وجوود
دارد :الف .تمدن ،بهم ابه پدیدهای تاریخین ب .بهم ابه فرایند حرکت به وضعیت برتورن ..
بهعنوان نظاموارهی زندهی اجتماعی و ه .سلوک زیست و تعامل گروههای انسانی (بهمنی،
 ،2989صص.)93-69 .
در میان مسلمانان ،خواجه نریر معتقد اسوت انسوان ،در جامعوه بوه کموا و سوعاد
می رسدن چراکه انسان موجودی کما گورا و غایوت گراسوت و ایون مهوم جوز در زنودگی
اجتماعی میسر نیسوت .وی در اخوالق ناصوری موینویسود« :چوون وجوود نوو انسوان،
بیمعاونت صور نمیبندد و معاونت بیاجتما محا است ،پس نو انسان بالطلر محتا.
بود به اجتما و این نو اجتماعی که شرح دادیم ،تمدن خوانند» (همان ،ص.)632 .
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کالم الهی است که انسان را آزاد میخواهد و آنان را در مقابل مستلدین ترغیب بوه قیوام
می کند .در بنیاد هر تمدن ،تا زموانی کوه آزاداندیشوی ،آزادی بیوان ،آزادی عقیوده ،آزادی
تعامال فکری ،آزادی سیاسی و نقد و گفتگو وجود نداشوته باشود ،نهیوتی علموی برپوا
نمیشودن و تا علم و دانش شکل نگیرد ،نمیتوان امیدی به پیدایش تمدن داشت.
این نوشته میکوشد تا رویکرد تمدنی قرآن کریم به آزادی سیاسی را واکاوی کورده و
ظرفیتهای آن را برای ظهور تمدن نوین اسالمی جستوجو نماید .بهبیاندیگر ،در قورآن
کریم چه نگرشی به آزادی سیاسی وجود دارد که میتواند زمینوهسواز تمودنی متفواو در
جامعهی بشری گردد؟ در فرضیه بر این امر تاکید شده است که بر اساس ادبیا و منطک
کالم الهی ،عوامل عمده و اساسی تمدنساز در آزادی سیاسی را میتوان در سوه عنرور:
"فرد آزاد و مختار"" ،جامعهی آزادیخواه" و "دولوت تیومینگور آزادی و تمودنسواز"
ردیابی کرد .حیور این سه عنرر در کنار یکدیگر ،بستر مناسلی را بورای آزاداندیشوی و
تولید دانش فراهم میکند و در نوبت بعد ،موجب برداشتهشدن گوامهوای آغوازین جهوت
شکلگیری تمدن اسالمی میگردد .تالش شده است که ایون امور بوا روش اسوتنلاطی-
تفسیری و مراجعه به قرآن کریم و برداشتهای مفسران واکاویده شود.
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محمدتقی جعفری ( )2973با عطف نظر به تمدن اسالمی مینویسد:
تمدن علار است از برقراری نظوم و همواهنگی در روابو انسوانهوای یوک جامعوه ،کوه
ترادم ها و تزاحمهای ویرانگر را منتفی ساخته و مسابقه در مسیر رشد و کما را قائم مقام
آنها بنمایدن بهطوریکه زنودگی اجتمواعی افوراد و گوروه هوای آن جامعوه موجوب بوروز و
بهفعلیترسیدن استعدادهای سازندهی آنها باشد،2 .( .ص )699
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با توجه به مجموعهی مطالعا تمدنپژوهان میتوان هسوتهی مرکوزی تمودن را در
چند امر رصد کرد .او آنکه هر تمدنی ،یک جامعه است ،ولی هر جامعهای را نمویتووان
تمدن دانست .دوم ،هر تمدنی دارای خاستگاهی عقالنی است که میتوان آن را فرهنوگ
آن تمدن دانست .سوم .هر تمدنی دارای مجموعهی نظامهای اجتماعی ،هومچوون نظوام
اقترادی ،نظام فرهنگی و نظام سیاسی است (بابایی ،2989 ،صص.)98-99 .
درمجمو میتوان گفت که تمدن اسالمی ،مظهر و جلوهی مجموعهای از نرمافزارها و
سختافزارهای برآمده از فرهنگ و ارزشهای اسالمی است که در سوامانهای همگون بوا
دستاوردهای تعالیبخش ،موجب رشد و شکوفایی استعدادهای انسان و جوامور بشوری در
عرصههای مادی و معنوی میگردد.
 .1.1آزادی سیاسی
2

برای آزادی بیش از  633تعریف ذکور شوده اسوت (بورلین ،2978 ،ص .)21 .هوابز (-2399
 )2278در «لویاتان» ،6آزادی را دا بر نلود مخالفت میداند .جوان الک)2731-2296( 9
1
آن را قدرتی میداند که انسان برای انجام یا احتراز از عملی خاص داراستن از نظر کانت
( )2761-2931آزادی علار است از استقال و رهایی از هر چیز بهجوز قوانون اخالقوی
(موریس گرنستون ،2973 ،صص .)29-33 .در تعریفی دیگر بر معنای مروونمانودن از ارادهی
مستلدانه تاکید شده است (آقابخشی ،2996 ،ص .)73 .السدیر مکاینتوایر 3آزادی را اسوتقال

1. Thomas Hobbes.
2. Leviathan.
3. John Lock.
4. Immanuel Kant.
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5 .Alasdair MacIntyre.
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اجتموواعی افووراد در ارتلوواط بووا دیگووران تعریووف موویکنوود ( ،2001 ،MacIntyreص.)69 .
"آمارتیاسن" در کتواب "توسوعه بوهم ابوه آزادی" موینویسود کوه آزادی ،نلوود شورای
محدودکننده برای افراد و انجام فعالیت بورای ایجواد شورای مطلووب اسوت (،2000 ،Sen
ص.)29 .
بهطورکلی در آزادی سه عنرور و مقولوه وجوود دارد" :آزادیخوواه"" ،نلوود موانر" و
"هدف" .آزادی سیاسی زمانی شکل میگیورد کوه اشوخاص و تشوکلهوای سیاسوی در
انجامدادن رفتارهای سیاسی مطلوب و برخوورداری از حقووق اساسوی از محودودیتهوا و
موانعی که دولتها ممکن است در برابر آنها ایجاد کننود ،رهوا و آزاد باشوند (میراحمودی،
آزادی در فلسفه سیاسی اسالم ،ص )239 .و آزادی خود را بورای رسویدن بوه هودفی مشوخص
بهکار گیرند.
از منظری دیگر ،برخی آزادی را در دو نو منفی و م لت بررسوی کوردهانود .در آزادی
منفی 2انسان از هرگونه اجلار و تحمیل آزاد است و میتواند بدون محدودیت دست به هر
کاری بزند .در این نو "آزادی از" 6وجود داردن بوا ایون تعلیور و خووانش ،آزادی سیاسوی
علار است از قلمرویی که در آن ،شخص میتواند هر عملی را که میخواهد انجام دهد و
دیگران نتوانند مانر او شوند .با نگرش سیاسی ،آزادی از زندان ،آزادی از بیگانگوان ،آزادی
از سلطان ستمگر ،آزادی از ارباب و آزادی از قید و زنجیرهای سیاسی که بر دست و پوای
آدمی بسته شده است ،مطرح میگردد .در آزادی م لت 9که مرحلهی پس از آزادی منفوی
است ،مجا برای اظهار وجود ،اعما اراده ،طراحى و برنامهریزى فراهم میشود .در ایون
نو " ،آزادی برای" 1یا "آزادی در" مطرح است .بهبیاندیگر ،هرچند آزادی سیاسی غاللوا
در نو منفی آن به رهایی از محدودیتها و اجلارهای نامعقو بیرونی در رفتارها تفسیر و
تعلیر میشود ( ، Liberty ،Berlinص ،)26 .اما این آزادی به تمرین و عملیاتیکردن حقووق،
استعدادها و قابلیتها اطالق میشود ( ،1985 ،Taylorص.)622 .
1. Negative freedom.
2. Freedom from.
3. positive freedom.
4. Freedom to.
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با توجه به منطک و ادبیا قرآن کریم ،آزادی منفی اگر بوهمعنوای آن باشود کوه فورد
بتواند بدون هرگونه مانعی هر رفتاری را در عرصهی سیاسی انجام دهد ،طلعوا پوذیرفتنی
نیستن زیرا ارزشها ،هنجارها و آموزههای الهی باید بر رفتار سیاسی همگانی حاکم باشند.
بنابراین ،آزادی م لت مورد توجه قرار میگیرد ،چراکوه در راسوتای رسویدن بوه حقووق و
شکفتن استعدادهاست.
مراد ما از "آزادی سیاسی" آن اسوت کوه افوراد ،گوروههوا و تشوکلهوا بورای انجوام
فعالیتهای مطلوب سیاسی بتوانند و مجا داشته باشند که با گوذر از بنودهای درونوی ،از
موانر بیرونی سیاسی -اجتماعی و تحمیل ظالمانهی قدر  ،رهایی یافته و با برخورداری از
حقوق شهروندی ،در جهت کما انسانی حرکت کنند .در این تعریف ،هم موانر درونوی و
هم موانر بیرونی در نظر گرفته میشوند .با ایون وصوف ،آزادی سیاسوی در برابور بنودگی
سیاسی و نظامهای استلدادی قرار میگیرد که در آنها ،حقوق بنیادین سیاسی -اجتماعی
شهروندان انکار میشوند و محدودیتهای گوناگون تحمیل میگردند.
 .1تمهید نظری

بر اساس ظرفیتهایی که در متون اندیشهی اسالمی وجود دارد ،دین اسالم تووان ایجواد
تموودن را داشووته و دارد .اسووالم در دورهی جدیوود ،اندیشوومندانی را الزم دارد تووا بووا نگوواه
نظامواره 2،جامر و کالن ،گوهرهای تمدنی را از درون منابر اسالمی بیورون کشوند و بوه
اندیشهورزی بیشتر و ژرفتر بپردازند و زمینهی راهلردها ،برنامهها و رفتارهای تمودنی را
آماده سازند« .اسالم فق یک مذهب نیستن اسالم خالک و جوهرهی جاودانی یک تمودن
بزرگ جهانی با سابقهای دیرینه است که چهارده قرن را دربر گرفته اسوت» (نرور)2993 ،ن
بهترین دلیل این مدعا ،ظهوور تمودن درخشوان اسوالمی در قورنهوای سووم توا ششوم
هجری است.
قرآن کریم ،انسان را موجودی آزاد معرفی میکند .مؤلفهای بنیادین که بدون آن ،هیچ
سازه و تمدنی برپانمیشود .انسان آزاد ،پایهی استوار و نرمافزار تمدن است« .فرایندی که
طی آن ،گروه انسانی متمدن میشود ،فرایندی است که طی آن اعیای گروه انسوانی بوه
فاعالنی آزاد و مختار تلودیل مویشووندن فواعالنی کوه ارادهی آزاد دارنود و آن را اعموا
1. Systematic.

1. Bruce Mazlish.

رویکرد تمدنی به آزادی سیاسی در قرآن کریم

میکنند .ارادهی آزاد داشتن ،مستلزم آگاهبودن از آزادی است .این آگاهی از آزادی هموان
احترام به خود استن اذعان به آزادی خود ،پیوندی ناگسستنی با اذعان به آزادی دیگرانوی
دارد که فرد با آن ها رواب اجتمواعی دارد .اذعوان بوه آزادی دیگوران هموان احتورام بوه
آنهاست» (کالینگوود ،2989 ،ص .)296 .با آزادی در رواب اجتمواعی و تعامول بوا دیگوران،
زمینهی احترام ،تکریم و اشتراکگذاری باورها و سلک زندگی فراهم میآید« .وقتی افوراد
در قلا یکدیگر مراقلت ،احترام و عشک واقعی نشان دهند ،بهجوای محووکردن فردیوت
خود ،با تسامح و انعطافی که خر .میدهند ،فردیت را با یکدیگر به اشتراک مویگذارنود.
این به اشتراکگذاری باعث مقاومت دیگر نگرشها میشود» (جیکوبسن ،2989 ،ص.)71 .
فروید در مطالعا خود پیرامون سرشت تمدنها بر این باور بود که در برابور "قودر
فرد" که بهعنوان قدر کور محکوم میشود" ،قدر جامعه" حوک جلووه داده مویشوود.
نشاندن قدر جامعه بهجای قدر فرد ،گام قاطر تمدن است (پاو  ،2989 ،ص.)616 .
«در خال فرایند تمدنسازی ،فرد و جامعه باهم تاییر میکننود .هور یوک از ایون دو،
بخشی از دیگری را شکل میدهندن برای داشتن تمدن ،وجود فرد متمدن ضروری است»
(مزلیش ،2989 ،ص .)318 .ازسویدیگر ،افراد و جامعه بهتنهایی نمیتواننود بوهسووی تمودن
راهلری کنند ،بلکه دولت و قدر اسوت کوه برناموهریوزی و حرکوت بوهسووی تمودن را
زمینهچینی میکند .بهتعلیر "بروس مزلیش" 2نیروی دیگری که در تحو تمودنی نقوش
اساسی دارد ،حکومت استن نقش قدر مرکزی ،ضرور تاریخی و الزمهی محدودکردن
تعدیگریهای اشراف است( .همان ،ص .)333 .منظور از دولت ،کلیت ساختار سیاسی حاکم
بر یک قلمرو است.
آن فرایندی به تمدنسازی و تحولی تاریخی منجور مویشوود کوه در آن ،شخرویت،
تاییرا اجتماعی و حکومت ،ناخواسته و بدون برنامهریزی قللی ،هملستهی یوکدیگرنود
(همان) .یعنی سهگانهی "فرد ،جامعه و دولت آزاد" ،گام آغازین برای حرکت بهسوی ایجاد
تمدن است .فرد آزاد ،گام نخست برای ساخت جامعهی آزاد است و جامعهی آزاد ،تون بوه
دولت خودکامه نمیدهد و طلعا باید قوانین آزادی و حقوق شوهروندی را رعایوت کنود .در
تعامل و رفت و برگشت میان این سه عنرر  -که مرتل با حوزهی حکمت عملی است -
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زمینهی شکلگیری تمدن نیز فراهم میشود .با توجه به آنکه رویکرد تمدنی ،رویکوردی
نظاممند ،کالننگر و فراگیر است ،قطعا شکلگیری تمدن منحرر در ایون سوه نیسوت و
عناصر و مؤلفههای متعدد دیگری باید دست به دست هم دهند تا تمدن شکل بگیردن اموا
این رویکرد ،پایه و بنیاد برای حرکت تمدنی است.

فرد آزاد

جامعه آزادی
خواه
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دولت بسترساز
و تضمین گر
آزادی

فرایند تعاملی -تکاملی سهگانهی فرد ،جامعه و دولت در جهت تمدن

 .3آزادی سیاسی و عناصر سازندهی تمدن در قرآن کریم

ملانی و منابر تمدنساز ،بسترساز دگرگونی هستند .سه عنرر عمدهی سازندهی هر تمدن
را باید در شهروندان ،جامعه و دولت آن جستوجو کرد .اینکه هر مکتب ،ملوانی و نورم-
افزارهای آن چگونه به این سه مینگرند ،میتواند راهگشای تحلیلهای اثربخش در فهم
مساله باشد .در ادامه تالش می کنیم بوا بررسوی ایون سوه عنرور از منظور قورآن کوریم،
پیامدهای برآمده از آنها را در آزاداندیشی و تولید علم کاویده ،و نقش بنیوادیشوان را در
شکلگیری تمدن مطلوب اسالمی روشنتر نماییم.
 .3.1فرد آزاد و مسئول ،سازندهی تمدن
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در قرآن کریم ،انسان مطلوب انسانی است صالح (نحل 87 ،و رعود ،)68 ،موؤمن (رعود )68 ،و
مسئو (اسراء .)92 ،همهی این عناصر بر پایهی اختیار (انسان )9 ،و آزادی معنادار میشووندن
یعنی با نلود آزادی ،هویچ تمودنی شوکل نمویگیورد .قورآن در اشواره بوه آزادی انتخواب
َُ ً
ً
َّ َ َ ْ ُ َّ َ َّ
شاكرا َو ِإ َّما كفورا» .همچنین در جای دیگور مویفرمایود:
میفرمایدِ « :إنا هديناه السبيل ِإما ِ
ُ ْ َ ُّ ْ َ ِّ ُ ْ َ َ ْ َ َ ْ ُ ْ ْ َ َ ْ َ َ ْ ْ ُ
شاء فل َيكف ْر» (کهف.)68 ،
«قل الحق ِمن ربكم فمن شاء فليؤ ِمن و من
ِ
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بهطورکلی مالک شرافت و احترام آزادی انسان ایون اسوت کوه او در مسویر انسوانیت
باشد ،نه انسان را در هر چه خودش انتخاب میکندن ولو بر ضود انسوانیت باشود (مطهوری،
 ،9. ،2929ص .)661 .تفاو اساسی این نگرش بوا نگورش غربوی آن اسوت کوه آزادی در
اندیشهی سیاسی اسالم ،رهایی از پیروی هرکس به جز خداوند است .آدمی پس از رسیدن
به آن آزادی اصیل مجا مییابد توا در جامعوه نیوز از بنود طواغو هوای قودر مودار و
زرساالر رهایی یابد ،درحالیکه در اندیشهی سیاسی غرب ،انسان ،آزاد از هر قیودی حتوی
خداوند است.
در نگرهی اسالمی ،انسان صالح ،مؤمن ،تالشگر ،آزاد و مسئو  ،نرمافزار تمدن استن
با وجود چنین انسانی ،زمینهی برداشتن گامهوای دیگور از جملوه جامعوهی آزاد و دولوت
تمدنساز فراهم میشود .در قرآن کریم ،انسان موجودی دارای کرامت ،معرفی مویشوود:
ََ ْ َ
« َولقد ك َّر ْم َنا َب ِني َآد َم» (اسراء .)73 ،این کرامت ،برای همهی انسانهاست و تمام شهروندان
بهعنوان کارگزاران تمدن و یاریگران دولت اسالمی بهشمار میآیند .جامعهای کوه در آن
فقر ،فساد ،تلعیض ،ناعدالتی و استلداد وجود داشته باشد ،کرامت انسان رعایت نمویشوودن
لذا وظیفوهی حکوموت و جامعوهی اسوالمی آن اسوت کوه سوامانهای را فوراهم کننود و
سیاستها ،قوانین و برنامهای را تنظیم نمایند کوه ایون کراموت حفود شوود .شوهروندان
رهاشده از اسوتلداد ،موردمد داراید حودکفاف معیشوت ،جامعوهی قانونمنود و دارای قووانین
سنجیده و عادالنه ،کرامت انسوان را توأمین مویکننود و مویتوانود نخسوتین قودم بورای
شکلگیری تمدن باشند .بهبیان موسوی زنجانی ( ،)2913بر اساس آیا قرآن ،آزادی فکر
و آزادی در بیان و قلم و آزادی در عمل ،نهتنهوا یکوی از حقووق مسولم انسوان ،بلکوه از
مشخرا و حدود انسان استن نلاید فکر کسی را خفه کرد و یا زبان آن دیگوری را فورو
بست و یا قلم این یکی را درهم شکست (ص.)289 .
ازسویدیگر ،منطک و قانون اسالم به انسانها هشدار میدهد که شهروندان نمیتوانند
آزادی خود و دیگران را زیر پا بگذارند« .اسالم اجازه میدهد که فکر انسانی ،آزاد باشود و
آن را اعالم کند ،اما تا زمانیکه از آن قاعده و ملنای فکری که بنیاد حقیقی برای ارائوهی
آزادی انسان است ،تمرد و سرپیچی نکند .اسوالم بوه انسوان ،شخرویتی آزاد و کریمانوه
میبخشد تا در برابر شهوا  ،از میان نرود و در مقابل بتها سر خوم نکنود» (صودر،2169 ،
 ،3.ص.)237 .
برخالف آنچهکه در فرهنگ غربی حاکم است ،چنین نیست که فرد تنها بوه دیگوران
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آسیب نرساند ،بلکه بایود بوه آزادی خوود نیوز آسویب نرسواند .او ضومن آنکوه بایود بوه
محدودیتهای قانونی تن در دهد و آزادی دیگران را تهدید نکند ،باید آزادی خود را نیز در
نظر داشته باشد .پس انسان حک ندارد آزادی سیاسی خود را محدود کند ،یا به طاغو ها و
ستمها گردن نهد .چنین است که در فرهنگ اسالمی انظالم و ظلمپذیری نیوز بوهشود
نکوهش شده استن زیرا فرد با پذیرش ستم دیگران و انفعا  ،سکو و بیخیالی در قلا
امور جامعه ،آزادی خویش را زیر پا نهواده اسوتن درحوالیکوه ایون امور ممنوو اسوت .او
نمیتواند حقوق سیاسی -اجتماعی خود را همانند آزادی دیگران بهخطر اندازد و اختیوار و
مهار خویش را در اختیار دیگران قرار دهد.
در سرشت انسان ،آزادیخواهی ،عدالتطللوی ،آرموانخوواهی و جوینودگی بورای جامعوهی
مطلوب وجود دارد .تجلی این مفاهیم در فطر اجتماعی انسان است .فطرتی که به انسوان
حرّیت میدهد و او را به عریان در برابر تحمیال اجتماعی توانا میسازد تا جاییکوه فورد
سال بیست و دوم /شماره هشتادوهفتم  /پاییز 1931
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میتواند جامعهی خودش را عوض کند و بهرغم جریان جامعه ،در جهت خوالف آن حرکوت
کند و مسیر جامعه را شدیدتر یا کُندتر سازد .حتّی میتواند مسیر جامعه و تاریخ را متوقّف یوا
عوض کند (مطهری ،2973 ،ص 692 .و  ،2973ص.)963 .

آزادى در همهی کاربردهاى آن ،داللت بر نفى سلطهی غیر داردن لیکن زیربناى فکرى
و عقیدتى آن در فرهنگها و تمدنهاى مختلف متفاو است .آزادى در فرهنوگ غربوى
یک حک طلیعى براى انسانهاستن لذا آنها مىتوانند از حک خود گذشته و آزادى خویش
را محدود سازند ،ولى اسالم با لاو همهی بتهایى که سود راه بشور و قیودى بور دسوتان
انسان است ،بههیچوجه اجازهی لاو آزادى و پذیرش بندگى دیگران را نمىدهد.
آزادى از دیدگاه اسالم ،رافر مسئولیت نیستن بلکه انسان ،مسئو حفد آزادى خویش
است .آزادى در غرب تنها به لاو سیطرهی دیگران کفایت نمىکند ،بلکه علوار اسوت از
اعتقاد به سیطرهی هر انسان بر جهان و ارادهی خویش که منتهى به قطر رابطه با خداوند
و جهان آخر مىشود .آزادى غربى بر ملناى اومانیسوم و انسوانمودارى اسوتوار اسوت و
آزادى اسالمى بر توحید و ایمان ملتنى است (معمووری ،2978 ،ص .)669 .بنوابراین ،دیودگاه
اسالم دربارهی آزادی ،بهطور بنیادین با آنچه در تمدن غربی است ،متفاو میباشد .این
آزادی در نگرش و معنی سللی ،انسوان را از سویطره دیگوران رهوا مویسوازد و قیودها و
زنجیرهایی که دستان او را بسته است ،درهم میشکند و یکی از اهداف رسوالت آسومانی
ْ َ ْ َ َّ
َ ْ ََ
َ َ
میگرددَ « :و َيض ُع ع ْن ُه ْم ِإ ْص َر ُه ْم َو اْلغالل التي كانت عل ْي ِهم» (اعراف.)237 ،

 .3.1جامعهی آزادیخواه ،تمدنساز

اختیار و آزادی و در کنار هم بودن افراد نمیتواند بهتنها به تشکیل جامعهی آزاد بیانجامدن
رویارویی با موانر بهوجود نمیآید و مهمتر از همه ،سازهای بهنام "دولت" ساخته نمیشود
که آزادی را تیمین کند .از این بزنگاه است که نیروی اراده و طلب آزادی ،نقشی بنیادین
را بازی میکند .جامعه باید مطاللهگر و آزادیخواه باشد تا پیرو و بوردهی دیگوران نشوودن
چهبسا جوامعی که تکتک افراد آن در امور شخری و گاه اجتمواعی دارای اختیارنود ،اموا
مجموعهی آنها جامعهی آزادی بهشمار نمیآیند .شهید مطهری ( )2979در تعریف آزادی
اجتماعی میگوید:
[باید افراد] در ساحت اجتماعی از ناحیهی سایر افراد اجتموا آزادی داشوته باشوندن دیگوران
مانعی در راه رشد و تکامل او نلاشندن او را محلوس نکنندن بهحالت یک زندانی در نیاورند که
جلو فعالیتاش گرفته شودن دیگران او را است مار ،استخدام و استعلاد نکنندن یعنی تمام قوای
اجتماعی( .ص)21 .

شهید صدر ( )2169معتقد است:
آزادی در اندیشهی اسالم به عقیدهای ایمانی بازمیگردد که خداوند را یگانه میداند و یقینی
ثابت ،ملنیبر اینکه او بر هستی چیرگی دارد .هر قدر که این یقین در جان مسولمان ریشوه
یابد و نگرش توحیدی او بهسوی خداوند تمرکز یابد ،نفس و جان او نیرومنودتر مویشوود و
احساس او به کرامت و آزادی خویش ،ژرفایی مییابد و ارادهی او در برابور طایوان ،سوتم و
بردهکشی دیگران محکمتر میشود ،3.( .ص)89 .

َ َ
ُْ َْ َ ْ
ُ َ َّ َ َ
َ
َ
واء َب ْي َننا َو َب ْي َنك ْم أال ن ْع ُبد
ك
ال
تاب تعال ْوا ِإلى ك ِل َم ٍة س ٍ
قرآن کریم تاکید میکند«:قل يا أهل ِ
َّ
َّ َّ َ َ ُ ْ َ َ ْ ً َ َ َّ َ َ ْ ُ َ ْ ِ ً َ ْ ً
ُ
ْ
ون الله» (آ عمران.)21 ،
ِإال الله و ال نش ِرك ِب ِه شيئا و ال يت ِخذ بعضنا بعضا أربابا ِمن د ِ
رویکرد آزادی در تمدن مطلوب اسالمی ،تشکیل جامعهای است که بهسوی ارزشهای
الهی حرکت کند .در واقر ،رویکرد قرآن کریم بور ایون پایوه ایسوتاده اسوت کوه جامعوهی
اسالمی را از تعرب ،جهل و نادانی ،که همه در واژهی "جاهلیت" نمود دارد ،گوذر دهود.
ویژگی این گونه جوامر آن بود که عدالت ،کرامت ،علم ،دانایی و آزادی در آنها به قربانی
فرستاده میشد و کسی را یارای مقابله با سنتهای غل نلود .خفقوان علموی و سورکوب
سیاسی -اجتماعی چندان فراگیر بود که کسی نمیتوانست بوا آنهوا مقابلوه کنود .آزادی،
گوهری نایاب در آن جامعه بود .انلیای الهی و پیاملر گرامی اسالم آمده بودنود توا آن

رویکرد تمدنی به آزادی سیاسی در قرآن کریم

فکری و جسمی او را در جهت منوافر خودشوان بوهکوار نگیرنود .ایون را موی گوینود آزادی
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زنجیرهای بر دست و پا و عقل مردم را بازکند و مردم را رهایی بخشند (ر.ک .اعراف.)237 ،
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در بیان رسالت خویش میفرمایند که آمده است تا مردم را از
پیاملر گرامی اسالم
ّ َ
فااني ادعاوكم
علاد بندگان و بتهای دروغین بهسوی بندگی خداونود راهلوری کنودِ « :
َ
والية العباد» (میوانجی،2. ،2982 ،
والية الله ِمن ِ
عبادة العباد و ادعوكم ِالي ِ
عبادة الله ِمن ِ
ِالي ِ
ص.)237 .
در همین گستره ،آن حیر تالش کورد توا موردم را از جامعوهی جواهلی بوهسووی
جامعهی اسالمی هدایت کند .قرآن کریم از چهار جاهلیت بحث کرده اسوت کوه هرکودام
مظهری از فساد آن جامعه و مانر شکلگیری تمدن هستند .احکوام الهوی مویخواهود توا
جوامر را از " ُح ْك َم ْٱلجاهل َّية"َ " ،ت َب ُّر َج ْالجاهل َّية" (احزابَ " ،)99 ،حم َّي َاه ْالجاهل َّياه" و " َظ َّ
ان
ِِ ِ
ِِ ِ
ِِ ِ
ِ
ْ
جاه ِل َّي ِه" رهایی بخشد .یعنی گاه بحث از آن است که افراد ،گرفتار پنودارهای جواهلی و
ال
ِ
َ ُ ُّ َ َّ َ ْ َ ِّ َ ْ َ
انگارههای نادرست دربارهی خداوند نشوند« :يظنون ِبالل ِه غ ْي َر الحق ظ َّن الج ِه ِل َّي ِة» (آ عمران،
ُ َ
ََ ْ ْ َ
)231ن گاه پیروی از باورها و احکام غل جاهلی نقد میشود« :أف ُحك َام الج ِاه ِل َّي ِاة َي ْبغاون».
خداوند میفرماید :آیا حکم جاهلیت را مىجویند؟ حا آنکه «براى مردمى که اهل یقین
هستند چه حکمى از حکم خدا بهتر است؟ (مائده .)33،در سورهی فتح ،خداوند بوه یکوی از
موانر مهم ایمانپذیری و آزاداندیشی اشاره مویکنود کوه همانوا تعروبهوای بویپایوه و
ُ ُ ُ ْ َ َّ َ َ َّ َ ْ
ْ َ َ َ َّ َ َ َ ُ
جاه ِل َّيه» (فتح،
وب ِهم الح ِميه ح ِميه ال ِ
حمیتهای وهمآلود استِ « :اذ جعل ال ِذين كفروا ِفى قل ِ
 .)62جامعهای به آزادی میرسد که از همهی این جاهلیتها رهایی یابد.
باید توجه داشت که «زندگی جاهالنه ،مفهوومی کلّوی اسوت کوه مروادیک و مراتوب
متفاوتی دارد» (جوادیآملی ،2992 ،ص .)99 .در قرآن کریم آمده است که نیالودن ایموان بوه
َْ
َُ ْ ُ ْ ُ َ َ
َّ َ َ ُ َ َ ْ َ ْ ُ
ولئاَ ل ُه ُام اْل ْمان َو ُه ْام
ستم ،آرامشآور است« :الذين آمنوا و لم يل ِبساوا إيماانهم ِبظل ٍام أ ِ
ُ َ
ُم ْه َتدون (انعام .)96 ،در این آیه ،ظلم ،بهشکل نکره آورده شوده و در سویاق نفوى اسوت توا
افادهی عمومیت کند و هرگونه ستمی را شامل شودن هرچند بیشتر دایرهی ظلم اجتماعی
را که وسیرتر و خطرناکتر است ،شامل میشود .در تفسیر "من هدی القرآن" ذیول ایون
آیه آمده است که آیا ستم طاغوتی ،بیشتر امنیت میآورد یا جامعهی عادالنهی همراه بوا
تموودن؟ آزادی از توورس سووتمگر مووا را بوور آن موویدارد تووا آزادانووه در کمووا آرامووش بووه
جستوجوی حقیقت پردازیمن از آن نترسیم و توان یابیمن در ایون موقعیوت اسوت کوه بوه
هدایت میرسیم .آغاز هر دانشی ،با احساس امنیت استن گویی از همین روی است که در
آیهی ملارکه ،هدایت بعد از امنیت است (مدرسی 2128 ،ق ،9. ،ص.)263 .
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همچنین بر اساس سخن الهی ،جامعهی آزاد و عاد  ،جامعهای است که بوه پیراموون
خویش ،حساس و مطاللهگر است .رشید رضا مینویسود ،مشوهور آن اسوت کوه حکوموت
اسالمی بر اصل شورا استوار استن آیهی  231سورهی آ عمران بهترین دلیل بر این امور
َ
ُ
است و حتی داللت آن آیهی « َوأ ْم ُر ُه ْم ش َورى َب ْي َن ُه ْم» (شوری )99 ،بیشتر و قویتر میباشد.
زیرا در این آیه ،از یک وصف برای طایفهای مخروص خلر میدهد و بیشترین داللتوی
هم که دارد ،آن است که مشور امری پسندیده و ستایششده نزد خداونود اسوت .آیوهی
َْ
َ
« َوش ِاو ْر ُه ْم ِفي اْل ْم ِر» (آ عموران )238 ،نیز داللتی قویتر بر مشور داردن زیرا امر حاکم به
رایزنی اقتیای وجوب دارد ،اما آنگاه که ضامنی برای امت وا رأی شوورا وجوود نداشوته
باشد ،اگر حاکم مشور را ترک کرد ،چه باید کرد؟ آیهی امر به معروف فورض را بور آن
میگیرد که در جامعه ،جماعتی متحد و قدر مند وجود دارند که عهدهدار امر به معروف و
نهی از منکر هستندن و این شامل همگان ،اعم از حاکمان و فرموانلران ،مویشوود و هویچ
معروفی باالتر از دادگری و منکری زشتتر از ظلم نیست (رشید رضوا2127 ،ق ،1. ،ص.)98 .
فرمود :نخسوتین کاسوتی
وی سپس به حدی ی اشاره میکند که پیاملر گرامی اسالم
که بر بنىاسرائیل وارد شد این بود که هرگاه مردى با مردى خالفکار روبهرو مىشد ،به او
مى گفت :اى مرد! از خدا بترس و گناه نکن که این کارها بر تو روا نیست .اموا فورداى آن
روز وى را با همان وضر خالفکارى و گناه مشاهده مىکرد .ولى براى اینکه همکاسه و
همپیاله و همنشین او باشد ،او را از گناه منر نمىکرد .پس چون ایونگونوه رفتوار کردنود،
خداوند د های آنها را بهجان یکدیگر انداخت .آرىن بهخدا سوگند که باید امر به معروف
و نهى از منکر کنید و دست ستمگر را بگیرید و او را با زور هم که شوده ،بوهسومت حوک
بکشانید (أبیداود،2976 ،حدیث .)9772
 .3-3دولت ،بسترساز و تضمینگر آزادی

یکی از عناصر کلیدی و عمده برای شکلگیری هر تمدنی ،دولتها هستند کوه برآموده از
شهروندان و جامعهی آزاد هستند .دولتهایی که بور اسواس فرهنگوی قووی ،ارزشهوای
متعالی و برنامههای سنجیده حرکت کنند ،میتوانند بسترساز آزادی باشوندن آزادی جامعوه
را ضوومانت کننوود و آن را در سوومتوسوووی پیوودایش یووک تموودن جهووت دهنوود.
ابن مسکویه (2198ق) معتقد است که اصوال دولت و شهریاری ،سوازندهی مودنیت اسوت
و مینویسد:
شهریاری صناعتی است که مدنیت را برپوا داشوته و موردم را بور مرولحتهوای شورعی و
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سیاسیشان با رغلت و اکراه ،وادار میکند و نگهلان سلسله مراتب افراد جامعه و زندگی آنان
است تا به بهترین روش ممکن جریان پیدا کند( .ص)29 .
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«در نظام سیاسی ،قدر بهم ابه یک عامل بیرونی ،که مروداق آن دولوت اسوت ،در
حوزههای مختلف تمدنی اثر میگذارد و اللته در اثرپذیری از قدر  ،تفاو هوای بسویاری
میان تمدنها وجود دارد .در نظامهای استلدادی ،قدر بهم ابه یک عامل بیرونی ،تمامی
حوزه های اجتماعی اعم از دین ،علم ،اخالق ،اقتراد و حتی نظام تاریخی در آن تمودن را
درمینوردد و همه را در راستای اهداف فوردی و سیاسوی درمویآوردن اموا در نظوامهوای
مردمساالر ،قدر و دولت بهمنزلهی یک نهاد اجتماعی ،کارکرد محدودتری پیدا میکند»
(بابایی ،2989 ،ص.)18 .
اگر ساختار و سازمان حکومت بهگونهای عمل کند که رواب استلدادی و خودکامه بور
زندگی شهروندان حاکم شود ،آن جامعه استلدادزده ،اولین گوهری را که از دست میدهد،
آزادی استن بهدنلا آن نیز عدالت و کرامت و آرامش روحی و روانی خوویش را از دسوت
میدهد .طلعا در این زمین شورهزار ،تمدنی پای نخواهد گرفت.
بر اساس منطک قرآن کریم ،دولتی مطلوب است که در برابر جامعوه مسوئو باشود و
راهلردها و برنامههایی را سامان دهد که آزادی را تیمین کننود .بخشوی از ایون امور بوا
محدودسازی قدر سیاسی انجام میشود تا حاکمان نتوانند هرگونه دوست دارند و دلخواه
آنان است ،عمل کنند .لذا حدود الهی ،مرلحت جامعهی اسالمی و منافر عمومی جامعوه،
برای حاکم محدویت ایجاد میکندن بهطوریکه دولت بهنحوی عمل نکنود کوه عودالت و
آزادی شهروندان ،فراموش یا قربانی شود.
در نگرش قرآنی ،دولت و ساختار سیاسی باید بهگونوهای تنظویم و نهوایی شووند کوه
بسترهای عمل به آموزههای اسالمی ،که ملتنیبر وجود آزادی هستند ،فراهم آیند ،بورای
نمونه ،امر به معروف ،نهی از منکر ،مشور  ،نریحت ،نقد ،گفوتوگوو و تعامول عملیواتی
نمیشود ،مگر آنگاه که درصد باالیی از آزادی در جامعه وجود داشته باشد .برای نمونه ،در
آیا قرآن کریم ،نظار آزادانه بر قدر حاکمان ،آنهوم از مسویر یوک گوروه هموراه و
همفکر و هملسته که قرآن کریم از آن تعلیر به "امت" میکند ،تاکید بسیار شوده اسوت:
َْ َ َ َ ْ ْ َ
َ ْ َ ُ ْ ْ ُ ْ ُ َّ ٌ َ ْ ُ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ ُ ُ َ
ون ب ْال َم ْع ُ
وف َو ينه ْون عان ال ُمنكار» (آ عموران،
ر
ِ
«و لتكن ِمنكم أمة يدعون ِإلى الخي ِر و يأمر ِ
ِ
ِ
ُ
ْ
ُ
 .)231حتی در آیهای دیگر همه ی امت اسالمی به این فرییه تحریض میشووند« :كنات ْم
َ َ َ ْ َ
َ ْ َ ُ َّ ُ ْ َ ْ َّ َ ْ ُ ُ َ
ون ب ْال َم ْع ُ
وف َو ت ْن َه ْون عن ال ُم ْنكر» (آ عمران.)223 ،
ر
ِ
اس تأمر ِ
خير أم ٍة أخ ِرجت ِللن ِ
ِ
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گاهی "منکر" ،فردی است و گاه سیاسی -اجتماعی .منکر سیاسی گاه میتوانود یوک
جامعه را به ورطه ی نابودی بکشاند .طلیعی است که گروه و جماعت ناظر قرار نیست کوه
صرفا به منکرهای فردی بپردازد ،بلکه با توجه به وسویربوودن دامنوهی پیامودهای منکور
سیاسی ،آن گروه بیش از هرچیز باید به رویارویی با اینگونه منکرها پردازند و بوا نظوار
مستمر جلوی فساد قدر را بگیرد .عملیاتیکوردن و حیوور ایون گوروههوا در عرصوهی
اجتماعی و نقش بازیکردن در حوزهی سیاسی ،بهمعنی بهرسمیتشناختن حک نظار بور
دولت است که در جامعهی آزاد رخ میدهد .عالموه طلاطلوایی ( )2992ذیول آیوهی 231
آ عمران اشاره دارد که این اصل ساده ،بهترین و قویتری نیروی نظوارتی و بازرسوی در
جامعه است .نقش نظارتی این آموزه بهسان شالودهای است که پایههای استوار جامعه بور
آن بنا شدهاند و موجب همگرایی و هماهنگی اجزا و اعیای جامعوه مویگردنود ( ،6.ص.
 .)662بنابراین در نگرش اسالمی ،بر همه ی رفتارها و گفتارهای دولت نظار میشود و هرجوا
کاری کند که جلوی آزادی را بگیرد ،با مخالفت شهروندان و گروه همبسته روبهرو میشود.
هموهی ایوون اموور بووه معوروفهووا ،نهووی از منکرهووا ،رایزنویهووا ،مشووور دادنهووا و
خیرخواهیهایی که در ادبیا قرآنی بر آن تاکید میشود ،زمانی رخ میدهند که زمینوه و
موقعیتی آزادانه در جامعه فراهم گردد تا بتوان بر مراحل اجرایوی قودر و دولوت نظوار
کردن در غیر این صور  ،با توجه به آنکه صاحلان قدر از ابوزار و امکانوا زور ،اجلوار،
رسانه ،ثرو و نفوذ برخوردارند ،غاللا جریان امور را بهنفر خود رقم مویزننود و جالوبتور
آنکه حتی چنین ترویج میکنند که همهی امور آزادانه اتفاق میافتد .اما آنگاه که آزادی
در تعامال سیاسی جایگاه خود را پیدا کند ،با توجه به انلوه ناظران و چشمهوایی کوه در
جامعه وجود دارند (مانند مطلوعا  ،رسانهها ،احزاب ،گروهها ،سازمانهای مردمنهواد و )...
سوءاستفاده از قدر و بهرهگیری ناشایست از آن بهسادگی انجام نمیپذیرد.
طلعا دولت بهترین ابزار ،بسترساز و تیمینگر آزادی میتواند باشدن امری که الزمهی
تشکیل تمدن است .هنگامی که آزاداندیشی به عرصهی اجتماعی -سیاسوی ،وارد شوود و
دولت اسوالمی توالش کنود توا بور اسواس احکوام الهوی ،قوانونگوذاری ،برناموهریوزی،
سیاستگذاری و طراحی الگو کند ،میتواند با در نظر داشتن راهلردهای عقل جمعی مانند
مشور  ،مرلحت همگانی ،همفکری و مشوارکت در فراینودی معقوو و حسوابشوده و
بهدور از پیشداوری ،جزماندیشی و خودشیفتگی ،مقودما شوکلگیوری تمودن جدیود را
پیریزی کند.
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این امر را نمیتوان انکار کرد که یکی از ساحتهای آزادی در نظوام سیاسوی اسوالم،
آزادی گروههای سیاسی و فعالیت سالم و سازنده ی آنان است ،در دولتی کوه در مدینوه و
کوفه بهعنوان دو دولت آرمانی اسالمی تشکیل شد ،اعتوراض بوه زموامداران و حاکموان،
امری مرسوم و پذیرفته شده بود و آنان زمینهچین آزادی شهروندان و تیمینکننودهی آن
بودهاندن این دولتها با کسانی که میخواستند آزادی را حتی از مخالفان بگیرند ،رویارویی
و نحوهی برخورد با کسانی که دیدگاه متفاو یا حتی
میکردند .از سیرهی معرومین
مخالف داشتهاند ،میتوان دریافت که مخالفان ترمیمهای حاکم اسالمی نیز حوک اظهوار
نظور و آزادی بیووان داشووتند .بووا برپووایی حکومووت اسووالمی در مدینووه ،بسوویاری از مووردم
شلهجزیرهی حجاز به اسالم گرویدند و در فرایند گفتوگوی موجود در دولت مدینه حیور
یافتند .خداوند به پیاملر خویش در برخورد با مشورکین و اهول کتواب مویفرمایود« :فَوِدن
حَاجُّوکَ فَقُل أَسْلَمْتُ وَجْهدیَ للَّه وَ مَند اتَّلَعَند وَ قُل للَّذینَ أُوتُوا الکتابَ وَ الأُمِّیِّینَ أَ أَسْلَمْتُمْ فَِدن أَسْلَمُوا فَقَود
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اهْتَدَوْا وَ إدن تَوَلَّوْا فَِدنَّما عَلَیْکَ اللَالغُ»( آ عمران.)63 ،
در پایان آیه ،خداوند با واژهی "انما" بیان میکند که صورفا رسواندن پیوام الهوی بور
عهده ی پیاملر است تا آنان به اختیار خود ،قو حک را برگزینند .با این وصوف اسوت کوه
مناظره ،گفتوگو و ملاح ه در جامعهی آزاد امکان ممکن میشود و مخاطلان میتوانند بوا
دیدگانی باز ،راه درست را انتخاب کنند.
یکی از مرادیک آشکار دولت تیمینگر آزادی را مویتووان در برخوورد امیرالموومنین
با خوار .مشاهده کرد .ایشان در مسجد کوفه ،در حا سخنرانی بودند که یکوی
علی
از خوار .برخاست و گفت "الحكم اال لله" و سپس ساکت شود .بعود دیگوری و دیگوری
َ ُ َ
برخاستند و آنگاه که گویندگان این سخن زیاد شدند ،حیر فرمود«:ك ِل َمة حق ُي َار ُاد ِب َهاا
ٌ
َب ِاطال»ن و چنین ادامه دادند «:برای شما در نزد ما سه ویژگی و حک خواهد بود :مانر ورود
شما به مساجد خدا نمیشویم کوه در آن نمواز بگزاریودن سوهم بیوتالموا شوما را قطور
نمیکنیم تا آنگاه که دستان شما با ماست (و شورش نمیکنید)ن و آغازگر جنگ نخواهیم
بود مگر آنکه شما شرو کننده باشید» (ابنحیون2993 ،ق ،2. ،ص .)999 .این رفتار و گفتوار
به ما بیان میکند که علی در او .قدر تالش میکند تا فیای آزاد نقد و اعتراض را
باز کند و با آنکه میداند آن گروه شورشی بر طریک باطلانود و سرنوشوت خطرنواکی در
انتظار آنان است ،اما تا زمانی که امنیت جامعهی اسالمی را با خطر جدی روبهرو نمیکنند،
آزادی آنان را نمیگیردن حقوق آنان را میپردازد و از حقوق اجتماعی محرومشان نمیسازد.

عناصر تمدنساز آزادی در قرآن کریم

انسان ،کارگزار آزادی

چرایی
مستند
پیامد

انسان موجودی انتخابگر /مسئو برای رویارویی با طاغو /
سرنوشت ساز/
ََ ْ ْ
ُ ِّ ُ َّ َ ُ ً َ ْ ُ ُ َّ َ َ ْ َ ُ َّ ُ َ
َو لقد َب َعثنا في كل أم ٍة رسوال أ ِن اعبدوا الله و اجت ِنبوا الطااغو
َ َ ْ َ َُْْ ْ َ َ ْ َ َْ ْ ُ
شاء فل َيكف ْر (کهف )68،ان اللاه
(نحل )92 ،فمن شاء فليؤ ِمن و من
اليغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم( /رعد)22،
پذیرش مسئولیت در قلا امور سیاسی -اجتماعی جامعه
جامعهی آزادی خواه

مستند
پیامد

دولت بسترساز و تضمینگر آزادی

چرایی
مستند
پیامد

فراهمسازی انتخاب برتر /زمینهچینوی بورای آزادی جامعوه ی
اسالمی /ضرور نقد و نریحت به دولتمردان/
ُ ْ ُ ْ َ ْ َ ُ َّ ُ ْ َ ْ
َّ
اس
شاورهم فى اْلمر (آ عمران،
ْ /238ك َنتم خير أم ٍة أخ ِرجت َ َِللنَ ُ ِ
ْ
َْ َ ْ
َ َ َ
وف َو ت ْن َه ْون عن ال ُمنك ِر (آ عمرانَ /)223 ،و أنا لك ْم
تأ ُم ُرون ِبال َم ْع ُر
ِ
ِ
ناص ٌح َأ ٌ
مين (اعراف)29 ،
ِ
پویایی جامعهی اسالمی ،آزاداندیشی /حیوور آزادی سیاسوی/
تشکیل پایههای اولیهی تمدن اسالمی
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چرایی

ضرور ایجاد فیای رشد برای شایستگان /وظیفهی همگانی
برای مطاللهی آزادی /همافزایی برای نیل به آزادی
َ َ َّ َ
َ َّ َ َ َ ْ ْ
صاب ُه ُم ال َبغ ُي ُه ْم َي ْن َت ِص ُارون (شووری/ )98،و ال يت ِخاذ
و الذين ِإذا أ
َّ
َ ْ ُ َ ْ ً َْ ً
ُ
ْ
ون الله (آ عمران)21 ،
بعضنا بعضا أربابا ِمن د ِ
احساس مسئولیت همگانی برای طلب آزادی

نتیجه

در این نوشته تالش شد تا این نکته برجسوته شوود کوه در قورآن کوریم ،آزادی سیاسوی
بهگونهای در سهگانهی فرد ،جامعه و دولت تنظیم شوده اسوت کوه مویتوانود زمینوهسواز
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آزاداندیشی ،تولید دانش و حرکت بهسوی مراحل آغازین تمدن اسالمی گردد .این فرایند،
تعاملی و تکاملی است و نه خطین درواقر ،آزاداندیشی با حیور آزادی شهروندان و جامعوه
و آزادی در تعامال گفتوگویی ،خود را نشان میدهد و همهی این امور بهشرط حیوور
دولت مردمساالر امکانپذیر میشود .شهروندان و جامعهی آزاد و آزادیخواه ،بوا ضومانت
دولت اسالمی ،بستر تیارب آرا و گفتوگوهای انتقادی را فراهم میکنند و هموهی ایون
تعامال  ،مقدمهی تولید دانشهای بومی و کاربردی را فراهم میسازد .این امور میتوانود
جامعهی اسالمی را بهسوی تمدنی جدید سوق دهدن تمدنی کوه اللتوه غاللوا فراملوی نیوز
هست و از همکاری ملتهای مختلف با ارزشها و فرهنگهای مشترک شکل میگیرند.
آزادی یکی از پایههای تمدن است .آنسانکه این نو نگرش به آزادی در دولت نلوی
و علوووی سووابقه دارد و سوونت و سوویرهی آن حیوورا الگووویی بوورای آغووازی دوبوواره در
شکلگیری تمدنی اسالمی است.
در رویکرد و تحلیل تمدنی باید دانست کوه قورآن ،کتوابی دارای نظوام اسوت و فهوم
نظاممند آن ،یک امر مهم و کلیدی است و میتواند راهلر فهمنده برای دریافت سنجیده از
آموزههای آن ،از جمله آزادی باشد .اندیشهی اسالمی قرآنی ،به عرصههای مختلف فکری
و عملی زندگی انسانی بهنحو نظاموارهای توجه کرده استن لذا نظم و نظام برآموده از آن،
مسیری حسابشده بهسوی تمدنی متعالی ،رشد و پیشرفت را بهوجود میآورد.
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تکاپوی عقلی
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تفسیری
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تولید علم
گفتگوهای
انتقادی

گامهای آغازین
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اسالمی
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