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Abstract:
Freedom and the conceptual range of this word
is considered to be an extended discussion
which today takes on significance more than
any other concept .Freedom in the
contemporary world, in spite of dominance of
the liberalistic schools' interpretations of
freedom,
thought
of
as
uncontested
interpretation within the political literature has
found an ever increasing importance. This
binds the Islamic scholars to comparatively
review this category. This paper ,to fully
understand the sense of freedom deals with
Quranic verses so that the truth of freedom is
recognized via the language of revelation and
in the light of this divine book, its expanse and
boundaries are illustrated. This paper shows
that in the Holy Quran freedom has been
addressed from various perspectives ;
developmental freedom, spiritual freedom
(moral), social freedom and political freedom
(legal) are the various areas of the analysis of
this concept. Of course, the freedom discussed
in this discussion is the social and political
freedom .

:چکیده
 از مباحث گستردهاي،آزادي و دامنه مفهومي اين واژه
بهشمار ميرود كه امروزه بيش از هر مفهوم ديگري مورد
 با وجود سيطره و، آزادي در جهان معاصر.توجه است
جوالن تفسيرهاي مکاتب ليبراليستي از آزادي كه تفسيري
 اهميّت و،بالمنازع در ادبيات سياسي محسوب ميشود
 اين امر دانشمندان مسلمان را.نقشي فزاينده يافته است
 اين مقاله.ملزم به بازنگري تطبيقي اين مقوله مينمايد
 به بررسي آيات قرآن،براي فهم دقيق مفهوم آزادي
پرداخته تا از طريق زبان وحي حقيقت آزادي را شناسانده
 گستردگي و مرزهاي آن را،و در پرتوي اين كتاب آسماني
 از، اين مقاله نشان ميدهد در قرآن كريم.نشان دهد
جهات گوناگون به آزادي پرداخته شده است؛ آزادي
 آزادي اجتماعي و آزادي،) آزادي معنوي(اخالقي،تکويني
 عرصههاي متنوع تحليل اين مفهوم،)سياسي (حقوقي
 البته آزادي مورد بحث در اين نوشتار آزادي.است
.اجتماعي و سياسي است
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بیان مسئله
قرآن كريم ،آخرين كتاب آسماني است كه فاقد
تحريف و تغيير بوده و بيانگر اراده تشريعي خداست؛
اين كتاب راه ميانه و صراط مستقيم را از سر لطف و

حکمت ،در دسترس آدميان قرار داده است﴿ :عَلَى اللَّهِ
قَصْدُ السَّبِيلِ﴾(النحل )9/بيترديد تنها وجود شايسته
هدايت ﴿إِنَّ هُدَى اللّهِ هُوَ الْهُدَى﴾(البقره021/؛ آل-

عمران )37/انسان است و خالق هستي است ﴿أَلَا لَهُ
الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ﴾(االعراف )45 /كه كامالً به رمز و راز و

سال اول ،شماره اوّل ،بهار و تابستان 3131
آسيبهاي اجتنابناپذيرش ،بر حفظ تمام عيار آن
اصرار ميورزند ،بدان جهت است كه آزادي را
واالترين ارزش انساني ميدانند ،كه پس از حق
حيات ،بر همه حقوق انساني رجحان دارد .آنان
عظمت و برتري انسان را بر ساير موجودات هستي،
در برخورداري از آزادي ميدانند؛ برخي از متفکران،
آزادي را منشأ و منبع ارزشها و فصل مقوم انسان بر
ميشمارند؛(نصري )75 :0733 ،اساس شخصيت
انسان را در آزادي و انتخاب او دانسته ،و سلب
آزادي از انسان را به مثابه سلب انسانيت از انسان

نيازهاي آدمي واقف است ﴿ ...أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَ هُوَ

تفسير ميكنند .روسو در اينباره مينويسد :همه افراد

اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾(ملك .)73/تدوين قانون هدايت

بشر آزاد و مساوي آفريده شدهاند و كسي كه از

انسان ،وظيفه خطيري است كه خداوند ،خود

آزادي صرف نظر كند از مقام آدميت و حتي وظايف

عهدهدار گرديده است﴿ :إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى﴾(اللّيل.)02/

بشري صرف نظر نموده است و هيچ چيز نميتواند

خداوند متعال ،تنها راه سعادت و رستگاري را در

اين خسارت را جبران كند(روسو.)04 :0733 ،

پيروي از معارف قرآن برميشمارد﴿ :فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي

اهميت آزادي از نگاه دانشمندان مسلمان معاصر نيز

هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾

پنهان نمانده است؛ شهيد مطهري در تبيين ضرورت

(البقرة )73/پيامبر اسالم(ص) درباره اقيانوس بي كران

دانش قرآن ،ميفرمايد« :مَنْ أَرَادَ عِلْمَ الْأَوَّلِينَ وَ
الْآخِرِينَ فَلْيُثَوِّرِ الْقُرْآنَ» هر آن كس كه ميخواهد به
دانش اولين و آخرين دست يابد ،ميبايست در قرآن
جست و جو كند(االنصاري القرطبي.)557/0 :0514 ،
اين نوشتار درصدد تبيين ديدگاه قرآن از آزادي و
تعيين مرزهاي آن است.

آزادي مينويسد« :اساسي بودن بحث آزادي از آن -
روست كه آزادي همواره مطلوب آدميان بوده ،اگر
آزادي از انسان دريغ شود ،جوهره آدمي كه انتخاب و
اختيار آگاهانه و آزادانه همراه با مسئوليت است،
رخت برميبندد(».لك زائي)20-21 :0733 ،
بايد توجه داشت كه اسالم ،به معناي تسليم
است؛ تسليم در برابر خدا ،قانون و حکم الهي.
ابراهيم(ع) پرچمدار بزرگ توحيد ،در قرآن ،بدين
جهت ستايش ميشود كه خداوند او را به تسليم فرا

اهمیت و ضرورت بحث از آزادی در قرآن

ميخواند و او نيز بيهيچ درنگي تسليم ميشود.

آزادي به مفهوم رهايي و القيدي است؛ همانگونه كه

ابراهيم (ع) با برخورداري از اين ويژگي ،شايستگي

در شايعترين مفهوم اصطالحياش ،هيچ حد و مرزي

زعامت و رهبري بشريت را در عصر خويش مييابد

را بر نميتابد .مناديان آزادي ،كساني كه اين مفهوم از

و حتي رسول خدا(ص) كه در فضل و برتري او بر

آزادي را ترويج ميكنند و بهرغم آگاهي و اذعان به

ساير انبياء(ع) ترديدي نيست ،از طرف خداوند مأمور
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ميشود تا از آيين ابراهيم(ع) پيروي كند؛ ﴿ثُمَ اُوحَينا

برخي از نوانديشان مسلمان با اصل قرار دادن

اِلَيک اَنِ اتَّبَع مِلَةَ اِبْراهيمَ حَنِيفاً﴾(النحل )027/قرآن،

مفهوم آزادي و با تأويالت و تفصيلهاي غير مستند

اعراض و واگذاري ملت و آيين ابراهيم را نشانه

و داليل ناموجه ،الزامات حقوقي احکام اسالم را تا

سفاهت و ناداني ميداند .آيين ابراهيم همان تسليم در

سرحد توصيههاي اخالقي تنزل ميدهند و يا با

برابر امر حق است﴿.وَ مَن يَرْغَب عَن مِّلَّةِ إِبْرَهِيمَ إِال

تفکيك آموزههاي ديني به جوهر و عرض ،احکام

مَن سفِهَ نَفْسهُ وَ لَقَدِ اصطفَيْنَهُ فى الدُّنْيَا وَ إِنَّهُ فى االَخِرَةِ
لَمِنَ الصلِحِينَ* إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسلِمْ قَالَ أَسلَمْت ل ِ ر َب
الْعَلَمِينَ﴾(البقرة)071-070/
آيا ميتوان ميان اين دو معنا  -اسالم و آزادي -

اسالمي را به مثابه اعراض ناپايدار و تحولپذير
معرفي ميكنند .آنها سعي دارند با حکم به جاودانگي
جوهر دين يعني«اصول» ،به زعم خويش هرگونه
مانعي را در مسير تحقق آزاديهاي اجتماعي و
سياسي ،در جوامع اسالمي برطرف سازند.

وفاق و آشتي برقرار كرد؟ آن هم در عصري كه

توجه فراوان متفکران و اهتمام ملتها به آزادي و

تمامي سازها آهنگ آزادي ميسرايند؛ بسياري از

نيز حجم گسترده تأليفات ،پيرامون آزادي از اهميت

انديشمندان بزرگ عالم و برخي از نوانديشان مسلمان

اين مفهوم ،حکايت دارد(فصلنامه حکومت اسالمي:

از آزادي پاسداري ميكنند و سر در آستان آن

ش  07و .)21

ميسايند؛ براي دستيابي به آزادي ،سخت بيتابند
وآن را باالترين دستاورد خرد جمعي ميدانند .در

مفهوم آزادی

زمانهاي كه هيچگونه تفسيري ،مغاير با مفهوم رايج

مفهوم لغوی

آزادي را برنميتابد و هر مخالفتي را با آن ،مالزم با

به رغم كثرت و تنوع معاني اصطالحي آزادي ،معاني

ديکتاتوري و فاشيسم ميخوانند؛ چگونه ميتوان از

لغوي اين واژه يکسان و بديهي است .برخي از

آزادي مقيد و محدود سخن گفت .از اسالم و احکام

نويسندگان اين واژه را از واژه اوستايي «آزاته» ويا

اسالم سخن گفتن چگونه معنا مييابد؟ بيشك

واژه پهلوي «آزاتيه» دانستهاند(حائري.)9 :0737 ،

احکام اجتماعي اسالم با مجموعهاي از بايدها و

آزادي در لغت به مفهو :عتق ،حريت ،اختيار ،خالف

نبايدها و الزامات حقوقي همراه است كه گريزي از

بندگي ،اسارت و اجبار ،قدرت انتخاب ،رهايي و

آن نيست؛ احکامي چون حکم ارتداد ،فريضه امر به

خالص و آزادمردي ...،به كار رفته است؛(دهخدا،

معروف و نهي از منکر ،وجوب حجاب و ممنوعيت

 ،33/0 :0737ماده آزادي) اختيار ،حريت و عتق،

خوردن وآشاميدن در برخي از ايام در اماكن عمومي

واژگان معادل آزادي در زبان عربي است(ابن منظور،

و  ....كه از ضروريات دين به حساب آمده و هيچ

277/5 :0737؛ جوهري ،742/2 :0733 ،ماده حر).

فقيهي تا كنون بر خالف آن فتوا نداده است و هيچ

معادل دقيق واژه عربي «حر» در زبان عبري «حور» و

گونه تأويلي متناسب با آزادي به مفهوم رايج را

در سرياني «حير» است(بينات .)9 :0730 ،در

نميپذيرد .اين احکام در كنار آزادي چگونه معنا و

زبانهاي انگليسي ،فرانسه و آلماني ،نيز لغت آزادي

توجيه ميشوند؟

به معاني ياد شده ،آمده است .موريس كرنستون
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معاني ذيل را براي واژه  freeكه معادل آزادي است

افرادى از قيد فرد يا افراد ديگر براى انجام كارى و

بيان ميكند« :آزادي :فارغ از اسارت ديگران ،رها،

رفتارى خاص»(مك كالوم ،اين مؤلفهها را در يك

نامحدود ،خالصي يافته از قيود يا وظايف ،بيمانع،

عبارت مختصر بيان مى كند:

نامقيد در عمل ،مجاز به مستقل بودن) در زبان

»x is free from Y to do or be z

انگليسي دو واژه  freedomو libertyمعادل آزادي

در اين عبارت مؤلفه  Xهمان فاعل Y ،مانع و Z

وجود دارد liberte .در زبان فرانسه و  Freiheitدر

هدف است(».بينات 9 :0730 ،و )01

زبان آلماني معادل آزادي است و در معاني پيش گفته
به كار ميرود(».كرنستون)55 :0745 ،
مفهوم اصطالحی
فيلسوفان و انديشهوران علوم سياسي تعاريف
فراواني از آزاديهاي اجتماعي و سياسي ارائه
ميدهند .فقدان موانع در راه تحقق آرزوها(برلين،
 ،)277 :0731سلب مانع ترقي و تکامل ،مصون ماندن
از اراده مستبدانه(فرهنگ عمومي سياسي075 ،؛
نائيني ،)020 :0732 ،داشتن حق انجام هر عملي تا
حدي كه قانون اجازه مي دهد؛ برخي از اين تعاريف
است(منتسکيو .)792/0 :0772 ،بهرغم تالشهاي
فراوان در تبيين مفهوم آزادي ،برخي از متفکران ،آن
را عرصهاي بکر و ناكاويده ميدانند؛ ويليام جيمز در
اين باره مينويسد« :من موضوعي بکرتر از اين
نميشناسم كه نبوغ پوينده آدمي در آن امکان بهتري
براي دستيابي به قلمروي جديد داشته باشد ،قلمروي
براي عميق كردن انديشه ،درباره اين كه سرنوشت و
اراده آزاد واقعا چه مفهومي دارد(».مقدمهاي در زمينه
آزادي درقرآن( :به نقل از فروم)072 :0731 ،
آزادى داراى سه مؤلفه اساسى است كه مفهوم

نزاع بیپایان در تعیین مرزهای آزادی
گستردگي و تنوع كاربردهاي آزادي موجب شده
تعاريف گوناگوني از آن ارائه شود؛ آيزايا برلين بيش
از دويست تعريف براي اين مفهوم گزارش مي
كند(آيزايا برلين ،همان.)277 :
اين اختالف بيپايان در تفسير و تبيين حقيقت
آزادي ،برخاسته از تنوع ديدگاههاي انسانشناسي و
هستيشناسي است و همين مسئله موجب نزاعي
مداوم در تعيين مرزهاي آزادي شده است .متفکران و
انديشهوران همواره از تعيين حدود آزادي سخن گفته
و از ابهامات و آسيبهاي آن نگران هستند .در نطقي
كه آبراهام لينکن در سال  0375در بالتيمور ايراد كرد
گفت« :جهان هيچگاه تعريف خوبي از آزادي نداشته
است؛ در استعمال كلمهاي واحد ما معنايي واحد را
اراده نميكنيم(».كرنستون ،همان )43 :برخي بر اين
باورند كه« :تعريف قانع كنندهاي از آزادي ممکن
نيست» و تأكيد ميكنند ،معناي آزادي براي هميشه
دور از تصور فهم باقي خواهد ماند(.آندره:0754 ،
97؛ مجتهدي)037 :0719 ،

آن را تشکيل مى دهد .0 :فاعل؛ آزادى چه كسى؟

برخي بياعتنا به تعريف آزادي ،كاربردهاي رايج

 .2مانع؛ آزادى از چه چيزى و يا چه كسى؟  .7هدف؛

آن را در سدههاي اخير مورد توجه قرار دادهاند ،و

آزادى براى چه هدفى« .با توجه به اين سه مؤلفه مى-

شايد تعريف آن به بداهت و وضوحش وانهاده و يا

توان آزادى را اين گونه تعريف كرد« :آزادى فرد يا

سهل و ممتنع ميدانند« :در دو سده واپسين،
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انديشههاي سياسي ،اجتماعي و اقتصادي پيرامون

«آزادي داراي دو بعد و حيثيت اثباتي (قدرت يا

حقوق افراد و جامعهها و پيوند آنها با دستگاههاي

قدرت مشروع) و سلبي (عدم سلطه بيروني) است كه

حاكم با واژه «آزادي» توصيف و بيان شده

از آن به «آزادي مثبت» يا «آزادي براي»freedom « :

است(».حائري)9 :0737 ،

 »forو «آزادي منفي» يا «آزادي از»freedom « :

برخي از انديشمندان ،مفهوم نوين آزادي را
اينگونه توصيف ميكنند« :آزادي در مفهوم نوين
خود بيشتر در پيوند با آزاديهاي سياسي ،اجتماعي و
اقتصادي و بنياد دموكراسي به كار رفته؛ در چارچوب
آزاديهاي گوناگون ،مانند آزادي انجمن،آزادي
سخن ،آزادي انديشه ،آزادي مطبوعات ،آزادي كار و
تکاپوهاي سياسي و اقتصادي تعريف شده است .در
حقيقت بايد گفت كه شركت همگاني در روند
حکومت ،بخشي از مفهوم آزادي را تشکيل مي
دهد(».همان)01 :
هنوز بشر به برداشت و تفسير واحدي از آزادي
دست نيافته است؛ به گفته آيزايا برلين «در تاريخ بشر
همه اخالقيون آزادي را ستودهاند؛ اما معناي آزادي
نيز مانند خوشبختي ،خوبي ،طبيعت و حقيقت ،به
قدري كشدار است كه با هر نوع تفسيري جور
ميآيد(».برلين )257 :0731 ،البته تفاوتهاي موجود
در پيش فرضها ،انتظارات ،اهداف و اغراض و مباني
و اصول ،در تنوع تعاريف ارائه شده ،نقشي فزاينده
دارند.

 »fromياد ميشود(.لك زايي)74 :0733 ،
آيزايا برلين در بيان خاستگاه آزادي منفي
مينويسد« :آزادي منفي در پاسخ به اين سوال مطرح
ميشود كه[ :آزادي] چيست و كجاست؟ آن قلمرويي
كه در محدوده آن ،شخص يا گروهي از اشخاص
آزادي دارند(يا بايد داشته باشند) تا بدون دخالت
ديگران ،آن چه را بخواهند عمل كنند ،و آن چه كه
ميخواهند باشند(».آيزايا برلين ،همان)777 :
برلين در توضيح و تفسير آزادي منفي مينويسد:
«آزادي در اين معنا [منفي] آزادي از چيزي است،
يعني محفوظ ماندن از مداخالت غير در داخل مرزي،
كه هرچند متغير است ،قابل شناسايي باشد(».همان:
)255
«براساس انديشه برلين ،آزادي منفي عبارت است
از عدم سلطه خارجي و تبعيت از اغراض و اميال
شخصي؛ وي از اين قسم از آزادي دفاع وحمايت

ميكند( ».لك زايي ،همان 74 :به نقل از كتاب «دولت
عقل» حسين بشيريه 27 :و )25
مفهوم آزادي مثبت در پاسخ به اين پرسش طرح
ميشود« :منشأ كنترل يا نظارت كه ميتواند كسي را

آزادی «مثبت» و «منفی»

وادار سازد كه به فالن طرز خاص عمل كند يا فالن

از مهمترين طرفداران اين تقسيم ،آيزايا برلين است؛

طور معين باشد ،چيست و كجاست؟»(آيزايا برلين،

وي معتقد است كه آزادي داراي دو مفهوم «مثبت» و

همان )277 :برلين در پاسخ به پرسش ياد شده

«منفي» است؛ برلين اولين متفکري است كه اين

توضيح ميدهد« :معناي مثبت آزادي از تمايل فرد به

تفاوت را به شکل بارز و برجستهاي توضيح داده و

اين كه آقا و صاحب اختيار باشد ،بر ميخيزد .آرزوي

تمايز مفهومي اين دو قسم آزادي را بيان

من آن است كه زندگياي كه ميكنم و تصميماتي كه

كردهاست(.ميراحمدي 21 :0730 ،و )20

ميگيرم ،در اختيار خودم باشد و به هيچ نيرويي از
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خارج وابسته نباشد .ميخواهم خود هدف و روش

در كشورهاي اسالمي پاي فشرده و هرگونه مقاومت

خويش را انتخاب كنم و آن را به تحقق

در برابر اين انديشه را تحجر ،واپسگرايي و

برسانم(».همان )259 :در آزادى مثبت و منفى با تأكيد

تمدنستيزي ميدانند .در اين ميان برخي بر اين

بر يکى از مؤلفههاى پيش گفته ،برداشت خاصى

باورند كه تسليم در برابر بروندادهاي تمدن غرب نه

شکل گرفته است« .تأكيد بر مولفه  - Yمانع -باعث

تنها مطلوب كه اساساً اجتنابناپذير است و مقاومت

شکلگيرى آزادى منفى ،و تأكيد بر مؤلفه - Z

سنتگرايان در نزاع سنت و تجدد ،تالشي بيحاصل،

هدف -باعث شکلگيرى آزادى مثبت است(».بينات،

ناشايسته و محکوم به شکست است.

)01 :0730

مدافعان رهآورد تمدن غرب ،بر اين باورند كه آن
چه در غرب والدت يافته ،نتيجه تعامل و تکامل

منشأ چالش در مفهوم آزادی

انديشه بشري و خرد جمعي است و پذيرش اين

مفهوم شايع و بحثبرانگيز آزادي در جوامع شرقي و

واقعيت ،نه تسليم در برابر فرهنگ و تمدن غرب ،كه

كشورهاي اسالمي متأثر از ادبيات سياسي جهان

دل سپردن به دستاورد خرد جمعي است؛ محصولي

معاصر و برگرفته از معناي رايج در مکتبهاي

كه در مسير تکاملي خود به بار نشسته و به اين تفسير

ليبراليسمي حاكم بر دنياي غرب است؛ اساساً چالش

از آزادي راه يافته است؛ چنان كه برخي از

موجود در اين زمينه چالشي نوآمد و وارداتي است

نظريهپردازان غرب« ،ليبرال دموكراسي» را كه مرحله

كه همزمان با سلطه تمدن غرب بر جهان معاصر آغاز

تکامل يافته ليبراليسم ميدانند ،مناسبتترين طرح

شده است؛ اين نکته از نگاه نوانديشان مسلمان نيز

براي مديريت جهان و پايان تاريخ ميدانند.

دور نمانده و ضمن وارداتي خواندن بحث آزادي

محقق ژاپنى ،فرانسيس فوكوياما كه مقيم

اذعان دارند كه همراه با ورود مفهوم آزادي به عرصه

امريکاست ،كتابى تحت عنوان پايان تاريخ و آخرين

ادبيات سياسي جوامع اسالمي ،صبغه ضدديني آن كه

انسان نگاشته و در آن با ارائه سلسله استداللهايى

ويژه جوامع غربي است ،نيز بدان راه يافته است.

تئوريك ،كوشيده ثابت كند كه جامعه بشرى در قرن

«ميدانيم انديشه آزادي در غرب به طور كلي مبنايي

آينده رو به سوى ليبرال دموكراسى خواهد رفت تا در

ضد كليسايي و ضد روحانيت پاپ داشته و به عنوان

سايه چنين نظامى به اساسىترين نيازهاى انسانى

عکسالعملي در برابر انگيزاسيون و اجبارهاي مذهبي

دست يابد .وى بر اين عقيده پاى مىفشرد كه ليبرال

قرون وسطي به تدريج قداست و جذابيت پيدا كرده

دموكراسى نقطه پايان تکامل ايدئولوژيك بشريت و

است؛ طبيعي است كه چنين جهتي در ارتباط

آخرين شکل حکومت بشرى خواهد بود و هنگامى

فرهنگي و از طريق ترجمه آثار ادبي غرب به دنياي

كه بشر به اين مقام رسيد به پايان تاريخ نزديك شده

اسالم سرايت كرده باشد(».بازرگان)9 :0792 ،

است(غنىنژاد .)77-75 :بر همين اساس برخي از

برخي نوانديشان در جوامع اسالمي ،بيتوجه به

انديشمندان مسلمان با تالشي پرشتاب در پي تفسيري

تفاوت آشکار مباني ،اصول ،اهداف و روش هاي دو

از اسالم هستند تا آموزههاي اسالمي را با رهآورد

مکتب اسالم و ليبراليسم ،بر تحقق اين معنا از آزادي

انديشههاي ليبراليستي منطبق نمايند؛ و به زعم
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خويش ،ضمن صيانت و پاسداري از اصول و اركان

شود و فراز و نشيبهاي فراواني را پشت سر گذارد.

اسالمي از پيشرفتهاي غافله تمدن غرب باز نمانند.

يکي از محققان درباه تنوع مفهوم آزادي و كاربردهاي

سیر آزادی
گذری بر سیر آزادی در غرب
بيگمان كليت آزادي امري مشترك و توافقي در
زندگي انسان است؛ اما نميتوان بستر زايش و
خاستگاه آزادي را در جوامع بشري يکسان تلقي كرد.
هر يك از اين بسترها و خاستگاهها ،تفسيري خاص
از آزادي به دست مي دهند(ايازي .)57 :0739 ،مسئله
آزادي در غرب ،در چند سده اخير از موضوعات
حساس و مناقشه برانگيز در علوم سياسي ،حقوق و...
به شمار ميرود ،كه تحقيقات مبسوطي در آن انجام
شده است؛ از جمله در حقوق طبيعي كه تحسين
متفکران مسلمان را نيز برانگيخته است؛ چنان كه
شهيد مطهري با تمجيد از روسو ،ولتر و منتسکيو به
عنوان نظريهپردازان حقوق طبيعي ،مينويسد:
«در دنياي غرب ،از قرن هفدهم به بعد ،پا به پاي
نهضتهاي فلسفي ،نهضتي در زمينه مسائل اجتماعي
و به نام «حقوق بشر» صورت گرفت ،نويسندگان و
متفکران قرن هفدهم و هيجدهم افکار خويش را
درباره حقوق طبيعي و فطري و غير قابل سلب بشر،
با پشتکار قابل تحسيني در ميان مردم پخش كردند.
روسو ،ولتر و منتسکيو از اين گروه نويسندگان و
متفکران هستند .اين گروه حق عظيمي بر جامعه
بشريت دارند ،شايد بتوان ادعا كرد كه حق اينها بر
جامعه بشريت از حق مکتشفان و مخترعان كمتر
نيست(».مطهري7 :0779 ،و 3؛ مجموعه مقاالت35 :
به نقل از لكزائي )54 :0732 ،تنوع هستيشناسي و
انسانشناسي در غرب و تکثر مباني و اصول

متفاوت آن در غرب مينويسد« :با مسئله آزادي
سياسي در آمريکا و كشورهاي گوناگون اروپايي
مانند انگليس ،فرانسه ،آلمان ،روسيه تزاري و شوروي
به شيوههاي گوناگون برخورد شده است؛ ميتوان
گفت آزادي سياسي در هريك از كشورها تاريخي
جداگانه دارد .از ديدگاه كلي بايد گفت كه در آمريکا،
كشورهاي اروپاي غربي و روسيه تزاري ،نظام
سرمايهداري چيره بوده و خود به خود آزاديهاي
سياسي نيز در چارچوب سوداگري و سوداگرايي
سرمايهداري و مالکيت فردي تعبير و تفسير شده و
در پهنه عمل در خدمت شيوه توليد سرمايه بوده
است .در برابر دو طبقه فئودال( ،فئوداليته سياسي و
مذهبي) يك طبقه نوپا كه خود را طبقه سوم ميناميد
شعار آزادي و برابري سر داد .برداشت چنين طبقهاي
از آزادي ،آزادي از يوغ فئوداليته و آزادي در به چنگ
آوردن و انباشتن سرمايه براي افراد بود .سازمانهاي
فراماسوني اروپا و آمريکا با شعار دلچسب «آزادي،
برابري ،برادري» در همين چارچوب گسترش
يافت(».حائري)01 :0737 ،
برخي نيز خاستگاه آزادي و نقطه آغاز آن را در
غرب ،شورش در برابر كليسا ميدانند« :انديشه آزادي
در غرب بهطور كلي مبنايي ضد كليسايي و ضد
روحانيت پاپ داشته و به عنوان عکسالعملي در
برابر انگيزاسيون و اجبارهاي مذهبي قرون وسطي به
تدريج قداست و جذابيت پيدا كرده است( ».بازرگان،
)9 :0792
گذری بر سیر آزادی در میان مسلمانان

نظريهپردازان درباره آزادي ،موجب شده مسئله آزادي

بهرغم آن كه قلم بهدستان و تاريخنگاران غربي از

و مفهوم آن با تفسيرهاي متفاوت و ناهمگون همراه

روزگار رنسانس بدين سو با تبليغات گسترده،
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آزاديگرايي و انديشههاي مبتني بر رعايت حقوق

ميآورد(حائري .)54 :0735 ،وي ميافزايد« :هر كيش

انساني را ،ساخته و پرداخته مغز مردم باختر

و آييني كه بر بنياد وحي استوار باشد ،افراد بيايمان

دانستهاند ،اين گرايش در خاورزمين بهروشني ديده

بدان ،وحي را خوار ميشمارند؛ اما پيامبر اسالم(ص)،

ميشود(حائري .)07-95 :0735 ،برخي نوانديشان

يهوديان و مسيحيان را در شهر اسالمي جاي داده بود

مسلمان ادعا كردهاند كه خاستگاه و زادگاه آزادي

و اگر آنها توطئه و زياني وارد نميكردند ،از حقوق

غرب است و اديان آسماني از جمله اسالم عنايت

انساني برخوردار بودند .البته نظريه آزادي مانند برخي

بدان نداشتهاند؛ برخي با توصيف فقه اسالم به علم

مقوالت سياسي و اجتماعي مورد غفلت فقها قرار

تکليفزا ميكوشند آزادي را در مقابل فقه و دين

گرفته است(لكزائي .)03 :0732 ،هر چند سخن از

قرار دهند(.قدردان ملکي)03 :0732 ،

آزادي و نسبت آن با دين در جهان اسالم در دو قرن

اما نيم نگاهي به متون ديني و مباني فقهي(كتاب،

اخير مورد توجه قرار گرفته است.

سنت و عقل) و نيز مروري بر تاريخ اسالم نشان
ميدهد كه دين ،نهتنها تعارضي با آزادي فردي ،مدني

ابعاد آزادی

و سياسي ندارد ،بلکه قرنها ،پيش از غرب خود

انسان تکويناً آزاد است و تشريعاً محدود است؛ اين

منادي و نظريهپرداز آزادي انسان بوده است؛ اين

محدوديت براي مصونيت اوست كه مهمترين آزادي،

رفتار آزاديخواهانه مسلمانان را ميتوان در قبال

آزادي اخالقي است .هنگامي كه آزادي هاي اخالقي

اقليتهاي ديني ساكن كشورهاي اسالمي مشاهده

و مانند آن فراهم شد ،سپس به آزاديهاي سياسي.

كرد كه از چشم بسياري از مورخان غربي نيز دور

اجتماعي كه مي رسد كامال موفق است .در اينجا به

نمانده است(آزادي در فلسفه سياسي اسالم و آزادي

چند بعد اصلي آزادي اشاره ميشود:

در فقه و حدود آن ،فصل هاي دوم ،سوم ،چهارم و
پنجم).

آزادی تکوینی (آزادی فلسفی -کالمی)

رانسيمان ،كه يکي از كارشناسان تاريخ جنگهاي

از مسائلي كه از ديرباز ذهن بشر را به تأملي ژرف

صليبي است ،سدههاي رويارويي اروپاييان و

فراخوانده ،مسئله جبر و اختيار است(.سعيديمهر،

مسلمانان در نبردهاي صليبي را ،روزگار گذار اروپا از

 )759 :0737مقصود از اختيار آن است كه رفتار

دوران تاريك به آن چه بعدها رنسانس ناميده شد،

انسان بر اساس آگاهي ،قدرت و اراده او انجام

خوانده است .وي ميافزايد« :از آن چه صاحبنظران

پذيرد(همان )759 :يعني انسان فاعلي آزاد و مختار

اروپايي به دست دادهاند چنين آشکار ميشود كه

بوده و هيچكس ،يا هيچچيز او را در اعمالش مجبور

روش آزاديگرايانه در همان روزگاران (تفتيش عقايد

نميسازد؛ اين تعريف از آزادي ،در فلسفه و كالم به

و دادگاههاي استبدادي) در ميان مسلمانان همگاني و

كار ميرود ،اما در اين كه انسان حقيقتاً آزاد است يا

فراگير بوده است .برخي از اسالمشناسان باخترزمين،

مجبور ،ميان فالسفه و متکلمان اختالف نظر وجود

اين گونه استدالل كردهاند كه در اسالم برقراري پيوند

دارد .مرور در آيات قرآن هرگونه ترديد ،در اثبات

با خدا و ايمان به او ،ميان فرد و اجتماع تعادل پديد

آزادي از منظر اسالم را برطرف ميسازد؛ خداوند در
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آيات فراواني از آزادي تکويني انسان سخن رانده

كه ما فرمانبرداريم ».براساس اين آيه ،هيچكس حق

است:

ندارد خود را ارباب ديگران قرار داده و بر ديگري

﴿إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَ إِمَّا كَفُوراً﴾(االنسان)7/؛

سلطهاي روا دارد و از سوي ديگر نيز هيچكس حق

﴿و َقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَ مَن شَاءَ
فَلْيَكْفُرْ﴾(الکهف)23 /

ندارد ،ديگران را ارباب خود قرار داده و سلطه
ديگران را پذيرا گردد .در نظر گرفتن «انسانهاي
ديگر» به عنوان مانع آزادي فرد ،باعث شکلگيري

بگو :اين حق است از سوى پروردگارتان! هر كس

نوعي آزادي ميشود كه از آن به «آزادي اجتماعي»

مىخواهد ايمان بياورد (و اين حقيقت را پذيرا شود)،

تعبير ميشود .آزادي اجتماعي ،آزادي انسان از ناحيه

و هر كس مىخواهد كافر گردد.

ديگران است و به گفته استاد مطهري ،آزادي

فيلسوفان و متکلمان تعريفهاي متفاوتي از آزادي

اجتماعي «يعني بشر بايد در اجتماع از ناحيه ساير

تکويني ارائه ميدهند(.قدردان ملکي ،همان) خواجه

افراد اجتماع آزادي داشته باشد ،ديگران مانعي در راه

نصيرالدين طوسي در تجريد االعتقاد ،آزادي انسان را

رشد و تکامل او نباشند ،او را محبوس نکنند ،به

امري بديهي و بينياز از برهان و استدالل دانسته

حالت يك زنداني در نياورند كه جلو فعاليتش گرفته

است(حلّي .)713 :0513 ،عالمه حلي اقوال متکلمان،

شود ،ديگران او را استثمار نکنند ،استخدام نکنند،

درباره جبر و اختيار را به تفصيل بيان ميكند؛ آنگاه به

استعباد نکنند ،يعني تمام قواي فکري و جسمي او را

بيان شواهد قرآني اختيار و آزادي ميپردازد؛ وي

در جهت منافع خودشان به كار نگيرند(».مطهري،

آيات و مستندات قرآني ،درباره آزادي را به ده دسته

)05 :0737

تقسيم كرده و براي هر يك از عنوانهاي دهگانه،
تعدادي از آيات متناسب را بيان مينمايد(.همان:

آزادی معنوی(اخالقی)

 )713 -707قرآن هرگونه سلطه انسانها بر يکديگر

آزادي معنوي كه گاهي از آن به آزادي اخالقي و

را ،نفي و انکار نموده و از هر آن چه به «ارباب

عرفاني نيز تعبير ميشود ،به مفهوم رهايي از بندگي و

بودن» تعبير شده ،ممنوع شده است.

بردگي نفس است .در متون اسالمي؛ قرآن ،روايات و

﴿قُلْ يا أَهْلَ الْكِتابِ تَعالَوْا إِلى كَلِمَةٍ سَواءٍ بَيْنَنا وَ

در كتابهاي عرفاني و اخالقي ،از سوي انديشمندان

بَيْنَكُمْ أَالَّ نَعْبُدَ إِالَّ اللَّهَ وَ ال نُشْرِکَ بِهِ شَيْئاً وَ ال يَتَّخِذَ

مسلمان ،اهتمام و تأكيد بسيار ويژهاي به اين معنا از

بَعْضُنا بَعْضاً أَرْباباً مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا

آزادي شده است؛ تا آنجا كه سعادت و رستگاري

بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾(آلعمران)75/

انسان را در وصول به آزادي معنوي دانستهاند و

«بگو اي اهل كتاب ،بياييد بر سر سخني كه بين ما

دلبستگي به دنيا را ،نوعي بردگي و منشاء همه مفاسد

و شما يکسان است بايستيم ،كه جز خداوند را

و پليديها معرفي ميكنند«.رَأْسُ كُلِّ خَطِيئَةٍ حُبُّ

نپرستيم و براي او هيچگونه شريکي نياوريم و

الدُّنْيَا»(كليني ،2 :0775 ،بابُ حُبِّ الدُّنْيَا وَ الْحِرْصِ

هيچكس از ما ديگري را به جاي خداوند به خدايي

عَلَيْهَا) در تعريف آزادي معنوي ميتوان گفت« :آزادي

برنگيرد و اگر رويگردان شدند ،بگوييد شاهد باشيد

معنوي آن است كه انسان قوا و غريزههاي خود را

سال اول ،شماره اوّل ،بهار و تابستان 3131

 39دوفصلنامه مطالعات روششناسی دینی
مهار كند و در بند غضب ،حرص ،طمع ،جاهطلبي و

بيرون از انسان .توماس هابز ،در بيان مفهوم آزادي

افزونخواهي نباشد(».ايازي)41 :0739 ،

مينويسد« :آزادي (در مفهوم درست آن) به معناي

آزادي از بردگي دروني ،وابسته به آگاهي و بلوغ
انسان است .عزيزالدين نسفي در اين باره ميگويد:

فقدان مخالفت است؛ مراد من از مخالفت ،موانع
بيروني حركت است(».هابز 203 :0790 ،و ،)203

«نهايت هر چيز بلوغ است و غايت هر چيز

فقدان مانع در راه تحقق آرزوهاي انسان به معناي

حريت (آزادي) ،ميوه آن گاه كه به نهايت كمال خود

شايع ،و شايد شايع ترين معنائي است كه كلمه آزادي

رسيد ،از شاخه جدا و آزاد ميشود ».همانگونه كه

درآن مفهوم استعمال ميشود(.آيزايا برلين ،همان)57 :

محروميت انسان از آزادي بيروني ،ناشايسته و مذموم

از اين نوع آزادي به صورت عام ،ميتوان به

است ،بندگي نفس و اسارت دروني انسان نيز مستحق
نکوهش ميباشد.
دلمشغولي فزاينده انديشمندان غربي نسبت به
آزادي بيروني و غفلت و بيتوجهي آنان به آزادي
دروني ،تفسيري خردپذير نمييابد و جز با انديشه
محدود مادي و ناديده انگاشتن بعد روحاني انسان
توجيهپذير نيست؛ اين درحالي است كه با ناديده
گرفتن آزادي دروني ،آزادي بيروني نيز بهطور كامل
تحقق نمييابد ،و در محدوده منفعتطلبيهاي
انديشه مليت ،جغرافيا و مذهب باقي ميماند .بنابراين
نه تنها كنترل آزاديهاي لجامگسيخته و محدود كردن
بيبندوباري خالف آزادي نيست ،بلکه به گفته
اسپينوزا« :مفهوم اخالق دقيقاً تسخير آزادي است و
آدمي

ميتواند

از

مقيد

شدن

به

آزادي

برسد(».بازرگان)00 :0792 ،
سقراط حکيم مىگويد« :آزادى يعنى اين كه فرد از
بردگى اميال حيوانى خويش كه از نظر عقل سزاوار
سرزنش است ،رهايى يابد(».بينات)04 :0730 ،

«آزادي اجتماعي  -سياسي» تعبير كرد .اساساً
چالشهاي موجود در جهان معاصر ،درباره آزادي،
برخاسته از اين مفهوم پيش گفته يعني آزادي در
عرصههاي اجتماعي  -سياسي است.
اصول و مباني آزادي ،حدود و مرزهاي آن ،هدف
از آزادي ،رابطه آزادي با دين ،علم و دانايي ،اخالق،
عدالت ،استقالل ،قدرت ،وحدت ،حقوق ،تساهل و
تسامح ،تعصب ،و نيز مفهوم دقيق آزاديهاي فردي و
اجتماعي (مدني) و ...اهم مسائلي است كه از سوي
انديشمندان فلسفه و علوم سياسي ،حقوقدانان و
دينپژوهان ،مورد تحقيق و بررسي قرار گرفته است.
به رغم كاوشهاي فراوان درباره آزادي و مفهوم آن،
برخي از متفکران ،آن را عرصهاي بکر و ناكاويده
ميدانند(».بازرگان 3 :0792 ،به نقل از فروم:0731 ،
)072
چالشهاي حکومت ديني ،به ويژه در تفسير
آزاديهاي فردي و اجتماعي ،حقوق شهروندي ،حق
انتخاب و ،...بيش از هر چيز ،ريشه در تفاوتهاي

آزادی تشریعی (اعتباری)

آشکار و بديهي موجود در تفکر اسالمي و

آزادي تشريعي ،امکان بهرهوري از اختيار و آزادي

انديشههاي ليبراليستي دارد؛ تفاوتهاي عميقي كه در

تکويني انسان براي دستيابي به هر آن چه كه آدمي،

مباني و اصول ،روشها و اهداف اين دو مکتب

آن را اراده كند ،ميباشد ،بدون هيچ گونه مخالفتي،

اسالم و ليبراليسم خودنمائي ميكند.
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آزادی عقیده و اندیشه

روايي شيعه با كتاب «عقل و جهل» آغاز مي-

بسياري از آيات قرآن ،آدميان را به انديشيدن،

شود(كليني :0775 ،ج .)0در اولين حديث در اصول

فراخوانده است...﴿ :كَذَلِکَ يُبيِّنُ اللّهُ لَكُمُ اآليَاتِ لَعَلَّكُمْ

كافي از امام صادق (ع) آمده است« :لَّمَا خَلَقَ اللَهُ

تَتَفَكَّرُونَ﴾(البقرة...« )209/اينگونه ،خداوند آيات خود

الْعَقْلَ اسْتَنْطَقَهُ ثُمَ قَالَ لَهُ أَقْبِلْ فَأَقْبَلَ ثُمَ قَالَ لَهُ أَدْبِرْ فَأَدْبَرَ

را براى شما روشن مي گرداند تا بينديشيد».

ثُمَ قَالَ وَ عِّزَتِي وَ جَلَالِي مَا خَلَقْتُ خَلْقاً هُوَ أَحَبُ إِلَيَ

خداوند از رسوالن خويش ميخواهد كه اساس

مِنْكَ»(همان) در اين حديث محبوبترين مخلوق از

دعوت توحيدي را بر بصيرت و برهان استوار سازند.

ميان مخلوقات ،نزد خداوند عقل معرفي ميشود؛

﴿قُلْ هذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَي اللّهِ عَلَي بَصِيرَةٍ أَنَاْ و َمَنِ
اتَّبَعَنِي﴾(يوسف)013/
از مهمترين منابع حديثى شيعه ،اصول كافى است
كه نخستين باب آن به عقل و جهل اختصاص يافته
است؛ عالمه مجلسى(ره) نخستين جلد بحاراالنوار را
از عقل و جهل آغاز ميكند .عالمه طباطبايى (ره) نيز
مىفرمايد« :بيش از سيصد آيه در قرآن مردم را به
تفکر و تعقل دعوت كرده است(».طباطبايي:0777 ،
)224/4
انسان الهى ،انسانى است كه عقل خويش را به

همان گونه كه اولين مخلوق هستي ،عقل است« .أَوَّلُ
مَا خَلَقَ اللَهُ الْعَقْلُ»(مجلسي)93/0 :0772 ،

امير مؤمنان ،على (ع) مىفرمايد« :الَ غِنَى كَالْعَقْلِ،
وَالَ فَقْرَ كَالْجَهْلِ»(سيد رضي ،همان :حکمت  )40هيچ
بىنيازى چون داشتن عقل نيست و هيچ نادارى
همچون نادانى نيست(.همان :حکمت  )45و نيز

مىفرمايد« :الشَّقِيَّ مَن حُرِمَ نَفعَ ما اُوتِيَ مِنَ
العَقلِ»(همان :نامه « )33بدبخت كسى است كه محروم
و ناتوان از به كارگيرى عقل و فوايد آن باشد».

خوبى به كار گيرد و عقايد و باورهاي دينى خود را

البته قرآن تأكيد ميكند ،قبل از انديشيدن ،جهت

با منطق و خرد استحکام بخشد .در فرهنگ قرآنى

و انگيزه انديشه روشن باشد؛ و هر گونه مانعي در

بدترين جنبندگان در نظر خداوند كسانى هستند كه

مسير تفکر بر طرف شود؛ در غير اين صورت،

در زندگى از عقل خود استفاده نمىكنند(االنفال.)22/

حاصل انديشه ،چيزي جز باطل نخواهد بود﴿ :قُلْ إِنَّمَا

شناخت جهان ،هدايت و تربيت ،همگي وابسته

أَعِظُكُم بِوَاحِدَةٍ أَن تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَى وَفُرَادَى ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا

به بهرهمندي درست از عقل است(.آل عمران،091 /

مَا بِصَاحِبِكُم مِّن جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَّكُم بَيْنَ يَدَيْ

003 ،003؛ االنعام72/؛ البقرة )55 /امام علي (ع) در

عَذَابٍ شَدِيدٍ﴾(سبأ )57/با توجه به مضمون آيه ،تفکر

تبيين اهداف بعثت انبيا؛ اهتزاز عقل و شکوفايي

صحيح ،آنگاه تحقق مييابد كه آدمي فارغ از اغراض

انديشه بشري را از مهمترين اهداف دانسته و عرصه

و تمايالت شخصي ،پيشفرضها و انتظارات ،تنها

نهضت پيامبران(ع) را تحول و دگرگوني عقلها

براي وصول به حق و براي خدا قيام كند .به همين

معرفي ميكنند« :ليُثيروا لَهُم دَفائِنَ العُقول»(سيد رضي،

دليل ،قرآن تاكيد مي كند ،قبل از انديشيدن ،جهت و

 :0739خطبه  )0منزلت عقل در تفکر اسالمي تا

انگيزه انديشه روشن باشد؛ و هر گونه مانعي در مسير

آنجاست كه عقل معيار سنجش انسان و حد و اندازه

تفکر بر طرف شود؛ در غير اين صورت ،حاصل

ايمان به حساب آمده است .بر همين اساس متون

انديشه ،چيزي جز باطل نخواهد بود.
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گذاشت ،از نظر رشد فکرى هم بايد آنها را آزاد

رابطه تفکر و آزادی

گذاشت(».مطهري)027 :0773 ،

دعوت به عقلگرايى و تشويق بر خردورزي ،بدون

عربي باديهنشين ،خدمت رسول خدا(ص) آمد و

آزادى انديشه و عقيده ميسّر نيست .دعوت به تعقل و

گفت :اي رسول خدا ،تباه شدم ،پيامبر(ص) فرمود:

انکار آزادي انديشه ،همچون حلواي تلخ ،حاوي

ميخواهي بگويى :شيطان آمد و به تو گفت :چه

تناقض است .جايگاه رفيع عقل از منظر اسالم ،نشان

كسى تو را آفريده؟ و تو گفتى :خدا .آنگاه شيطان

از اهميت آزادى دارد .اهتزاز و شکوفايي انديشهها

گفت :خدا را چه كسى آفريده؟ تو ديگر نتوانستى

جز با تبادل و تضارب آراء ،حاصل نمىگردد؛

جواب بدهى؛ گفت :يارسولاهلل همين طور است؛

خداوند در كتاب آسمانى خود ،افراد آزاد انديش را

پيامبر(ص) فرمود :چرا تو فکر كردى كه تباه شدى؟

بندگان ويژه خود معرفي ميكند﴿ :فَبَشِّرْ عِبَادِ * الَلَّذِينَ

اين عين ايمان است(.همان07 :و )02قرآن كريم،

يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُوْلَئِکَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ
وَأُوْلَئِکَ هُمْ أُوْلُوا الْأَلْبَابِ﴾(الزّمر« )03-03/بندگان
خاص مرا بشارت ده آنان كه سخنان را مىشنوند و
از نيکوترين آنها پيروى مىكنند آنان كسانىاند كه
خدا هدايتشان كرده و آنها خردمندان و صاحبان
انديشه ناب هستند ».آيات فراواني در قرآن از اهميت
آزادي سخن گفته است(.شورى6/؛ الغاشية21 -22/؛
ق54 /؛ يونس99 /؛ يوسف)101 /
قرآن در تبيين جايگاه پيامبران(ع) ،در برخي از

براى انديشيدن ،موضوع و منابعى را معرفى كرده
است كه عبارت اند از:

.0آفاق﴿ :أَفَلَمْ يَنظُرُوا إِلَى السَمَاء فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا
وَزَيَنَاهَا وَمَا لَهَا مِن فُرُوجٍ * وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا
فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِ زَوْجٍ بَهِيجٍ﴾ (ق)3-7/

 . 2انفس﴿ :سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَ فِي أَنفُسِهِمْ
حَتَّي يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ﴾ (فصّلت)47/
 . 7قرآن﴿ :وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُواْ﴾
(األسراء)50/

آيات ،آنان را تنها مبلغ و پيامرسان الهي معرفي

 . 5تاريخ گذشتگان﴿ :أَ فَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنا

ميكند و هرگونه اجبار و اكراه را در ارائه دين از

قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَساكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذلِکَ

سوي آنان ممنوع و ناپسند ميداند.

الَيات لِأُولِي النُّهى﴾ (طه)023/

خداوند در سوره غاشيه مىفرمايد﴿ :فَذَكِّرْ إِنَّمَآ

قرآن كريم ،آدمى را از گرفتار آمدن در دام موانع

أَنتَ مُذَكِّرٌ*لَّسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٍ﴾ (الغاشية)20-22 /

درونى و برونى آزادى انديشه ،برحذر مىدارد و به

اى پيامبر وظيفه تو گفتن و ابالغ و يادآورى است،

بيان اين آسيبها ميپردازد :تقليد كوركورانه از

براي تو سلطهاي بر اين مردم نيست ،تا به زور آنها را

گذشتگان و تعصبهاى غلط و جمود فکرى به نام

مؤمن و مسلمان كنى .استاد مطهرى در تبيين

ارث مقدس پدران؛ نمونههايي از موانع انديشه است

ضرورت آزادي براي انديشه و عقيده مينويسد:

كه در قرآن به آنها اشاره شده است.

«همان طورى كه براى شناورى بايد مردم را آزاد

رابطه آزادی و آگاهی
بر اساس آيات قرآن ،طاعت و بندگى همه پديده ها،

شناسایی آزادی و دیدگاه قرآن

با شوق ،رغبت و انتخاب همراه است﴿ .ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى
السَّمَاء وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ اِئْتِيَا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً
قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ﴾(فصّلت )11/نه زمين و آسمان كه

تمامي هستي بندهوار مطيع فرمان الهياند﴿ .إِنْ كُلُّ مَنْ
فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا﴾
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انسان ها است ،و آنان بايد خود با ميل و رغبت آن را

برگزينند و يا واگذارند﴿ :إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا
و َإِمَّا كَفُورًا﴾ (اإلنسان﴿ )7/لِّيَهْلِکَ مَنْ هَلَکَ عَن بَيِّنَةٍ
وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَن بَيِّنَةٍ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾

(األنفال﴿ )51/الَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ

(مريم )91/اينگونه اطاعت و بندگي عاشقانه از

الْغَيِّ﴾(البقرة )246/در اين زمينه آيات فراوانى در

انسانها نيز مطلوب الهى است و اساساً هدف از

قرآن وجود دارد(شورى6/؛ الغاشية21 - 22/؛ ق54/؛

نزول قرآن ،تعليم راه و رسم بندگي براساس آگاهي و

يونس99 /؛ يوسف.)101/

محبت است .سراسر قرآن آكنده از آياتي است كه از

از تعليل آيه  247سوره بقره ،مىتوان دريافت كه

عبوديت برخاسته و از عشق و آگاهي سخن ميگويد.

حق ،براي پذيرش ،به اهرمي بيش از تبيين ،نيازى

هر جا كه خداوند مؤمنان را ميستايد در حقيقت از

ندارد .اين نکته ارتباط دقيق و تفکيكناپذير دو اصل

كساني سخن ميگويد كه با آگاهي و تفکر به ايمان

«آزادي» و «آگاهي(بصيرت)» را در عمل نشان مى-

بار يافتهاند؛ عمل كه همواره در قرآن با ايمان همراه

دهد(.نقىپورفر)043 :

است(البقرة ،)24/در حقيقت نتيجه شناخت و آگاهي
است .شوق بندگي و طاعت جز با آگاهي و آزادي

اساساً آزادي انسان به ميزان آگاهي و بصيرت
اوست و جز با آگاهي نميتوان به آزادي رسيد.

ميسر نيست؛ برهمين اساس است كه امام معصوم

ذيل آيه  47سوره ذاريات ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا

آزادی اجتماعی و سیاسی در قرآن

لِيَعْبُدُونِ﴾(الذاريات )47/عبوديت را به معرفت و

در تبيين و تفسير هر موضوعى ،ابتدا بايد نوع

آگاهي تفسير ميكند :قال الحسين (ع)« :أَيُّها الناسُ!
إنّ اهللَ جلَّ ذِكرُه ما خَلَق العبادَ إالّ لِيَعرِفُوه ،فَإذا عَرِفُوهُ
عَبَدُوهُ»(ابنبابويه)05/0 :0731 ،

امام حسين (ع) فرمود :خداي عزّوجل ،بندگان را
جز براي شناخت خود نيافريد ،پس آنگاه هنگامي كه
او را شناختند ،پرستش ميكنند.

رويکرد به آن را مشخص ساخت؛ چرا كه هر
رهيافتى ،مبانى ،پيشفرضها و روشهاى خاص
خود را دارد .بنابراين ،آنجا كه آزادى اجتماعي و
سياسي از منظر قرآن بررسى مىشود ،بايد با توجه به
اصول و مبانى اسالمى از آن سخن گفت .از سوي
ديگر تعريف آزادى ،ارتباطي تنگاتنگ ،با تعريف
انسان دارد ،زيرا متعلق آزادى ،انسان است.

پيامبر اسالم كه خود مجرى احکام الهى است ،نه

از اين رو هر تعريفى از انسان ،در برداشت از آزادى

تنها حق اجبار و تحميل دين بر مردم را نداشت ،كه

و تعيين محدودههاى آن سخت تآثير گذار خواهد

در معنايي دقيقتر بايد گفت :اساساً چنين چيزي

بود؛ مي توان گفت :اساساً بدون ارائه تعريفى از

ناممکن خواهد بود و هرگز نمي توان دين و اعتقاد

انسان ،تعريف آزادى ناممکن خواهد بود ،بنابراين،

ديني را ناخواسته به ديگران تحميل كرد.

پيش توضيح ديدگاه قرآن در باره «آزادى» ،الزم است

بنابراين ،وظيفه پيامبر(ص) ،تنها عرضه دين به

انسان از منظر قرآن ،شناسايي شود.
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﴿و َمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ و َالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ و جن و انس
انسان شناسی قرآنی

را نيآفريدم جز براى آنکه مرا بپرستند(.الذاريات/

هرچند طبق اصول و مباني قرآن ،آدمي به خوبيها

)47؛(الحويزي)072/4 :0737 ،

ميل دارد و نهادي الهي و سرشتي پاك و بر اساس

هر چند انسان برخوردار از عقل و اراده آزاد

آموزههاي ديني ،سرشت و فطرتي خداجو دارد؛ اما

است؛ اما خداوند دوست دارد انسان ارادهاش را ،تابع

در همين انسان ،به اقتضاي طبيعت مادّي و تمايالت

مشيت و اراده تشريعي او قرار دهد .آياتي مانند ﴿فَإِنَّ

حيواني ،گرايش به بديها نيز مشهود و انکارناپذير
است .تا آنجا كه برخي از متفکران انسان را موجودي
شرارت طلب توصيف كردهاند.
انسان بر حسب آفرينش ويژهاش ،موجودى است
برخوردار از عقل و اراده .يعني در هر كارى
مى تواند با آگاهي و انتخاب خويش ،جانب انجام
آن را اختيار كند يا ترك آن را برگزيند .آدمي براساس
سرشت و فطرت ،آزاد آفريده شده است .اين نوع
آزادى انسان را «آزادى تکوينى» مينامند .آيات
بيشماري در قرآن از اين نوع آزادي سخن گفته است.
بيشك ،آزادى تکوينى ،آنگاه حکمتآميز و
خردپذير است كه ،در زندگي اجتماعي و سياسي
امکان بهرهمندى از مواهب«آزادى تکوينى» فراهم
آيد ،و آدمى بتواند بدون دخالت اراده قاهرى بيرون

اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ﴾(آلعمران﴿ ،)37/يُحِبُّ التَّوَّابِينَ﴾
(البقرة )222/بر اين نکته تأكيد دارند؛ همانگونه كه
آيات بازگو كننده غايت بعثت اين راز را بيان

ميكنند﴿ :وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِکَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي
إِلَيْهِ أَنَّهُ ال إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ﴾(األنبياء )24/و پيش از
تو هيچ پيامبرى نفرستاديم مگر اينکه به او وحى
كرديم كه خدايى جز من نيست ،پس مرا بپرستيد.
بنابراين تحقق بندگي ،در سايه دل سپردن به
مشيت تشريعي خداوند است .زيرا تنها در اين
صورت است كه آدمى به زندگى توأم با سعادت و

رستگارى در دنيا و آخرت ،دست خواهد يافت﴿ .مَنْ
عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً
طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾

از خويش ،آنگونه كه خود ميخواهد ،انتخاب كند؛

(النحل )93/هر كس از مرد يا زن كار شايسته كند و

اين نوع آزادى را «آزادي اجتماعي و سياسي» و يا

مؤمن باشد قطعا او را با زندگى پاكيزهاى حيات

«آزادى حقوقى»(طباطبايي ،همان )37/01 :مينامند.

[حقيقى] بخشيم و مسلما به آنان بهتر از آن چه انجام

انسان ،كارگزار يا خليفه(البقرة )71/خداوند ،روى
زمين و عبد اوست ،و در مقام عبوديت ،مطيع
خواست و اراده خداوند است .ارزش اين بندگي -كه
خداوند آن را هدف آفرينش انسان دانسته -در
انتخاب آگاهانه و آزاد انسان معني مييابد .به همين
مناسبت در كالم امام معصوم(ع)عبوديت در آيه 47
سوره ذاريات به معرفت و شناخت تفسير شده است:

مىدادند پاداش خواهيم داد.
انسان ،برترين انعکاس حکمت الهى ،و در
كاملترين شکل ممکن ،تجلي و مظهر صفات جمال
او است .به همين دليل ،در قرآن ،اشرف مخلوقات ،و
باكرامتترين

موجودات

معرفي

شده

است.

(المومنون)05/
انکار عبث بودن خلقت جهان و انسان ،و قيامت
باوري كه قرآن بر ايجادش تأكيد زيادي دارد ،از
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شناسایی آزادی و دیدگاه قرآن
ويژگيهاي جهانشناختي و انسانشناسي قرآن است.

بندگى خداوند عين آزادى است «العُبودِيَّةُ جَوْهَرَةٌ

غايتمندي خلقت عالم و آدم و ضرورت معاد

كُنْهُهَا الرُّبُوبِيَّةُ؛ فَّما فُقِدَ مِنَ العُبودِيَّةِ وُجِد فِى

برخاسته از حکمت و رحمت الهي است.

الرُّبُوبِيَّةِ»(مصباح الشريعة)477 :

انسان ،هر چند ،قدرت و امکان سلطه بر همه
مخلوقات را دارد ،مسئوليت نيز دارد كه از همه اين
مخلوقات ،مراقبت نمايد(نصر.)77 -77 :0732 ،
انسان داراى دو ضلع وجودى است :طبيعت و
فطرت ،و از همينرو ،نقطه صفرى است كه قابليت
تا بىنهايت صعود يا سقوط را داراست(االنسان5-7/؛
التين .)4-5/راز تعبيرات دوگانه و متضاد برخى آيات
قرآن كريم از انسان ،در همين خصوصيت نهفته
است.
در برخى از آيات ،انسان؛ ضعيف و ناتوان
(النساء ،)23/ستمکار (األحزاب ،)32/جهول(همان) و
بسيار

نادان،

ناسپاس

(هود)9/

و

سركش

(العاديات ،)7/و در بعضى آيات ديگر ،برترين
مخلوق

(المؤمنون)05/

خودآگاه

(االنسان،)5/

عقلمدار و حقگرا (الزمر ،)03-03/مسئوليتپذير
(االحزاب )32/و ...خوانده شده است.
بيترديد ،آفرينش انسان و اعطاي عقل و اراده به
او از مواهب بزرگ خداوند است؛ همانگونه كه
بعثت انبيا براي هدايت و رستگاري ،از نمونههاي
روشن لطف و عنايت الهي به انسان است.

گوهر عبوديت و بندگي خدا ،آزادي و آزادگي
است؛ همانطور كه ،گريز از بندگى خداوند ،عين
بردگي و اسارت است؛ «همسر عمران [مادر

مريم[

گفت :پروردگارا ،من نذر كردم كه آن چه در رحم
من است ،آزاد و در خدمت تو باشد(».آل عمران)74/
آزادى و انسان
با توجه به همين دوگانگى وجودى انسان (طبيعت و
فطرت ،سقوط و صعود) در نگرش اسالمي است كه
«آزادى تکوينى» و به دنبال آن «آزادى تشريعى» معنا
يافته و ضرورت پيدا ميكند؛ تا با ترميم كاستىها و
ايجاد مصونيت از آسيبهاى ناشى از كژىهاى ضلع
طبيعت خود ،توانا گردد و با شناخت و پرداخت
آزادانه به ضلع فطرت خويش ،مرتبه خالفت الهى و
كارگزارى خداوند را به دست آورد .به عبارت ديگر،
اسالم انسان را واجد قابليتها و صالحيتهايى
مىداند كه سبب شايستگى و بايستگى بهرهمندى او
از موهبت «آزادى» است.
از همين رو ،قرآن هدف نهايى بعثت پيامبر گرامى
(ص) را تحقق آزادى تکوينى و تشريعى تلقّى كرده

رأي به كفايت انديشه انساني براي هدايت و

است﴿ :وَ يَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَ اَلْأَغْاللَ اَلَّتِي كانَتْ

سعادت انسان ،در حقيقت انکار بعثت انبيا و عدم

عَلَيْهِمْ﴾(االعراف« )043/و از [دوش] آنان قيد و

ضرورت آن است.
آزادي در اسالم نه مبتنى بر اصالت فرد است ،نه
اصالت جمع نه دولت حداقلى را روا مىدارد و نه
نظام توتاليتر را؛ بلکه گزينهاى متعادل در برابر دو
انگاره تفريطى و افراطى ياد شده دارد.

بندهايى را كه بر ايشان بوده است ،برمىدارد».
گويا در فقدان آزادى ،دعوت به دين و ديندارى،
لغو و عبث خواهد بود.
آزادی از بندگی غیر خدا
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آزادي از ابعاد گوناگوني قابل تقسيم است؛ يکي از

خداوند گرداند :در اين صورت ،به زندگى با سعادت

تقسيمات مورد توجه قرآن ،آزادي از بندگي غير

در دنيا و آخرت بار خواهد يافت.

خداست؛ به همين جهت پيامبران الهي در حقيقت

اما همين انسان ،در نگرش اسالمى حق ندارد

سفيران آزادي انسان از بردگي و بندگي غير خدا

بهرهورى از آزادى تکوينى خود را محدود به

هستند(.همان) آزادى تشريعى كه در منظر اسالم

خواستهها و اراده انسانهاى ديگر كند و خود را بنده

امرى شايسته و بايسته است ،بدان معنيست كه انسان

ديگران سازد و عمالً خود را از آزادى حقوقى و

آزاد است كه از آزادى تکوينى خود ،در عمل و

تشريعى محروم سازد .آزادى تشريعى با تعريفى كه از

زندگى خويش بهرهمند شود و هيچكسى حق ندارد با

آن در ديدگاه قرآن ارائه شد ،حق مسلم و طبيعى بشر

سلطه و قدرت ،از بهرهورى معقول او از آزادى

است و هيچ انسانى حق بازستانى و محدود ساختن

تکوينى پيشگيرى كند.

آن را ندارد.

قرآن در اين باره با صراحت بيان ميدارد« :برخى

انسانهاى ديگر نمىتوانند آزادى تشريعى را

از ما بعضى ديگر را به جاى خدا ،به خدايى نگيريد»:

محدود سازند ولى از آنجا كه انسان موجودى

﴿مَا كانَ لِبَشرٍ أَن يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَب وَ الْحُكْمَ وَ النُّبُوَّةَ ثُمَّ

اجتماعى است ،به صورت طبيعى ملزم مىشود كه

يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَاداً لى مِن دُونِ اللَّهِ وَ لَكِن كُونُوا

اراده خود را در اراده ديگران دخالت دهد و به بيان

رَبَّنِيِّينَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَب وَ بِمَا كُنتُمْ تَدْرُسون﴾

ديگر ،اراده خود را در عرصه اجتماع ،با اراده ديگران

(همان« )39/بعضى از ما بعضى ديگر را به جاى خدا

به خدايى نگيرد» و نيز ميفرمايد :هيچ بشرى را نسزد
كه خدا به او كتاب و حکم و پيامبرى بدهد سپس او
به مردم بگويد :به جاى خدا ،بندگان من باشيد.
اين آزادى فضيلتي است كه حضرت على(ع) در
وصيت خود به فرزندش امام حسن (ع) سفارش مي-
كند« :نفست را از هر پستى گرامىدار؛ هر چند
دنائت ،تو را به خواهشهايت برساند چرا كه هرگز
در برابر نفس [ارجمند] ت كه مىبخشى ،چيز
ارزندهاى به دست نخواهى آورد .بنده دگرى مباش
زيرا خدايت آزاد آفريده است»(نهج البالغه :نامه.)70

شريك سازد.
از اين رو بايد در برابر قانونى كه حدودى براى
ارادهها و آزادىهاى مردم معين نموده و آنها را
تعديل كرده است ،خضوع كند .پس همان طبيعتى كه
به يك فرد ،آزادى اراده و عمل داده ،در عرصه
اجتماع ،اراده و عمل را محدود و آزادى تشريعى
انسان را مقّيد مىسازد .در نگرش اسالمى از آن
جهت كه قانون را براساس توحيد و سپس بر پايه
اخالق فاضله گذاشته و متعرّض همه اعمال فردى و
اجتماعى ،تحت عنوان ضوابط شرع شده ،آزادى
تشريعى در اين چهارچوب مرزبندى مىشود.

براساس روح توحيدى كه در نگرش اسالمى از

با توجه به اين مطلب مهم ،آزادى تشريعى از

جايگاه ويژهاى برخوردار است ،انسان تنها بايد بنده

ديدگاه اسالم چنين معنا مىشود كه انسان آزاد و

خداوند باشد ،نه غير خدا و چنان كه گفته شد ،اراده

مختار است كه از تمامى حقوقى كه قوانين شرع براى

خود را تابع مشيت و اراده تشريعي خداوند قرار دهد

او مشخص كرده ،بهرهمند شود .براى مثال يکى از

و آزادى تکوينى خود را محدود و مقيد به خواست

قوانين شرع آن است كه انسان مىتواند تا هر جا كه
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بخواهد ،در عرصه علماندوزى پيش برود و در اين

ساحران ،بعد از شکست در برابر معجزه الهي

ساحت ،آزاد است و حتى دولت اسالمى موظف

موسي(ع) ،منطق عجيبى ارائه مى دهند .قرآن نيز با

است امکاناتى براى افراد فراهم كند تا از اين حق

سکوت خود اين منطق را تأييد كرده است؛ كه يکي

بهرهمند شوند(طباطبايى ،همان 732-730/01 :و

از تفاوتهاي منطق قرآني را با انديشه دموكراسى

007/5؛ مصباح يزدى.)0 :0733 ،

غربى و تفوق و برتري اديان الهي بر مکاتب بشري

آزادى بيان و نوشتار ،آزادى اجتماعى ،آزادى

نشان مىدهد(نقىپورفر ،همان.)211 :

بينش و آزادى انديشه (در ساحتهاى اقتصادى،

از منظر دموكراسى ،فرعون توانسته به وسيله

فرهنگى و سياسى) همه در چهارچوب مقوله پيش

تبليغات فريبکارانه ،ساحران را با خويش همراه سازد

گفته معنا يافته و تحليل مىشود.

و آنها نيز با اراده خويش در مبارزه عليه حضرت
موسى(ع) شركت جستند؛ اما وقتى حقيقت برايشان

داستان ساحران و تحلیل قرآن از آزادی
عالوه بر رغبت و ميل در پذيرش دين و باورهاي
ديني ،علم و آگاهي نيز شرطي الزم و ضروري است؛
آنجا كه تبليغات يكسويه ،نيرنگ و فريب بر جامعه
حاكم است و مردم در انتخابهاي به ظاهر آزادانه،
اسير تبليغات و جريانهاي سياسي ميشوند و
ناخواسته در دام نقشههاي پليد و توافقهاي پشت
پرده قدرتهاي مسلط قرار ميگيرند ،هر چند بر
اساس اصول و مباني دموكراسي با آزادي به انتخاب
رسيدهاند .از منظر قرآن و منطق الهي ،آزادي حقيقي
در چنين شرايطي وجود ندارد .گرچه اراده آزاد بر
انتخاب حاكم است ،اما اين انتخاب از بينش و
بصيرت تهي است و در حقيقت از ميان دو ركن
آزادي يعني اراده و آگاهي ،ركن آگاهي وجود ندارد.
در سخن ساحران در داستان موسي(ع) اين معنا
به خوبي مشهود است؛ فضاي آيات مربوط به اين

آشکار ميشود و با ديدن معجزه موسي(ع) صدق
گفتار حضرت هويدا مي گردد ،به حضرت موسي(ع)
و خداي او ايمان مىآورند .قرآن اين تفسير را از زبان
ساحران باز ميگويد(همان.)211 :
داستان فرعون در قرآن نه داستان يك شخص،
كه نمونه و نماد چنين تفکري است .رامسس دوم
(فرعون) نظام اجتماعي تحت سيطره خود را تمدني
مثالي(طه )77/و آرماني ميداند كه با حضور موسي
(ع) تهديد ميشود .وي خود را انساني اصالحطلب
(األعراف023/؛ غافر 29/و  )27و صلحجو معرفي
ميكند ،در حالي كه موسي(ع) را عامل فساد و تباهي
و تهديدي براي امنيت عمومي ميداند.
اين سخن را نه تنها فرعون كه همه درباريان و

جمع همراه او تکرار مي كنند؛ ﴿وَقَالَ الْمَألُ مِنْ قَوْمِ
فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَى وَ قَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي األَرْضِ وَ
يَذَرَکَ وَ آلِهَتَکَ﴾ «و سران قوم فرعون گفتند آيا

موضوع نشان از آزادي و انتخاب ساحران دارد و نيز

موسى و قومش را رها مىكنى تا در اين سرزمين

به خوبي نشان ميدهد كه آنان خود با پاى خويش

فساد كنند و [موسى] تو و خدايانت را رها كند».

براي مقابله و رويارويي با موسي(ع) و به طمع مال و

فرعونيان براي تثبيت شعارهاي فريبنده در اذهان

جاه به كاخ فرعون آمدند(الشعراء.)40/

عمومي ،بر باورهاي قدسي آنان تکيه ميكنند؛ اقدام
موسي(ع) و سخنان او را تهديدي براي باورها و
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اعتقادات ديني آنان دانسته و با اين دروغ بزرگ،

پس به سوى فرعون برويد و بگوييد ما پيامبر

احساسات مذهبي را برعليه پيام الهي تحريك مي

پروردگار جهانيانيم ،فرزندان اسرائيل را با ما بفرست.

كنند ،و مذهب را عليه مذهب ميشورانند .اين در

آنگاه كه فرعون خاطرات دوران كودكي

حالي است كه پاسداري از عقايد و باورهاي ديني

موسي(ع)(الشعراء )03-09/را به نشانه لطف و

همواره از اهميت فراواني برخوردار بوده و هست و

محبت خويش به موسي(ع) يادآور ميشود و نيز

دين و دينداري ،در تمامي زمانها از حساسيت ويژه

داستان قتل(القصص )04-09/يکي از شهروندان مصر

و جايگاه رفيعي نزد انسانها ،برخوردار بوده است.

را كه به دست موسي انجام گرفته باز ميگويد؛ انگيزه

تاريخ اديان نمونههاي فراواني ثبت كرده ،كه
قدرتهاي استکباري از اهرم مذهب و باورهاي
عاري از بصيرت ،براي تثبيت و تداوم سلطه خويش
بهرههاي فراواني بردهاند .قرآن به خوبي نشان
ميدهد ،اين شعارها و تبليغات فريبکارانه ،بيثمر
نيستند ،هرچند اين تأثيرگذاري ،محدود به زماني
كوتاه باشد ،اما نقشي تعيين كننده در تداوم حيات
طاغوت خواهد داشت .زيرا همين شعارهاي پوچ
توانسته برخي صاحبان دانش و انديشه را دچار ترديد
سازد و حتي وادار به همراهي با مستکبران نمايد.
همانگونه كه توانسته ،ساحران را كه قرآن آنان را با
واژه «عليم»(األعراف )002/توصيف ميكند ،با فرعون
همدست نمايد ،چه بسا آنان «در تنگناى تبليغات و
تأثيرهاى مستمر و وسوسههاى مداوم امکان تدبر و
تفکر و تعقل را از دست داده باشند(».صفايى حائرى،
)02 :0732

اي جز اين ندارد كه موسي(ع) را به خاطر بياعتنايي
به محبتهايش ،نکوهش كند .او به زعم خويش
قصد داشت با يادآوري اين خاطرات ،احساس و
عواطف موسي را تحريك نمايد و او را از رسالتش
بازداشته و خود را در چشم حاضران ،محق و
خوشنام معرفي كند .پاسخ و عکسالعمل موسي(ع)
بسيار حساس ،دقيق و بااهميت است؛ موسي(ع)
بيآنکه هيچ يك از سخنان فرعون را انکار كند،
برخي از آن چه را كه او گفته ،ميپذيرد(.الشعراء-20/
)21
اما در برابر سخنان فرعون ،يکي از جرمهاي
نابخشودي را كه شايد بزرگترين گناه فرعون نيز

باشد ،يادآور ميشود﴿ :وَ تِلْکَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ
عَبَّدتَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ﴾ و [آيا] اينکه فرزندان اسرائيل را
بنده [خود] ساختهاى نعمتى است كه منتش را بر من
مىنهى.
گناه بزرگ فرعون از زبان موسي(ع) ،بردگي و

موسي (ع) به خوبي توضيح ميدهد كه هيچ

سلب آزادي انسانهاست كه به مثابه تهي كردن آدمي

لطف و محبتي ،هر چند صادقانه هرگز نمي تواند

از حقيقت انساني است و هيچ لطف و محبتي

غرامت بردگي و بهانهاي براي سلب آزادي از انسان

نميتواند چنين ظلم و خيانتي را به انسان جبران كند

باشد .اولين سخن موسي (ع) و هارون ،و

و غرامتي مناسب براي اين خسران عظيم باشد.

درخواستشان و در حقيقت ،ابالغ امر الهي در برابر

گفتگوهاي ساحران و نيز ايمان آنان به خداي موسي

فرعون ،آزادي بنياسرائيل از بردگي است﴿ :فَأْتِيَا

بعد از ظهور و اثبات حق ،نشان ميدهد كه آنها حظ

فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾(الشعراء)07/؛

و بهرهاي از حريت و آزادگي داشته و آن چه به
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رويارويي با موسي (ع) وادارشان ساخته ،فضاي

واللّهُ خَيرٌ و اَبقى﴾ (طه« )37/ما به پروردگارمان ايمان

غيرواقعي و مبهمي است كه شعارهاي فريبنده

آورديم تا گناهان ما و آن سحرى كه ما را بدان

وتبليغاتي نظام فرعوني فراهم آورده بود.

واداشتى بر ما ببخشايد و خدا بهتر و پايدارتر است».

هرچند در شرايط قبل از ايمان ساحران،

بررسي واژه «اكراه» در آيه ﴿اكرهتنا عليه من السحر﴾

انگيزههاي مادي و طمع اجر و پاداش نيز مطرح

نيز نتيجهاي مغاير با رأي مشهور مفسران در پي

است(األعراف007/؛ الشعراء )50/و چه بسا ،ترس از

خواهد داشت .ساحران در آيه  37سوره طه

خشم فرعون نيز مي توانسته ،در مقابله و رويارويي

ميگويند« :ما به پروردگارمان ايمان آورديم تا گناهان

آنان با موسي(ع) مؤثر باشد؛ چنان چه برخي از

ما را ببخشايد».

مفسران اين احتمال را ترجيح ميدهند و با استناد به

آنها در اين بخش از آيه به دنبال عفو و بخشش

برخي روايات ،عامل اصلي حضور ساحران در ميدان

الهي نسبت به تمامي گناهان خويش هستند ،اما از

مبارزه با موسي(ع)را ترس و اجبار ميدانند

گناهي كه گويي از اهميت بيشتري برخوردار است،

(طباطبايي.)245/05 :0777 ،

ياد كرده و از پروردگار خود بخشش اين گناه را به

آنگاه كه فرعون با خشم و نفرت ساحران را

ويژه و با تأكيد درخواست ميكنند؛ در حالي كه وقتي

تهديد ميكند؛ آنان بيپروا و در اوج اطمينان و لبريز

گناه كه با اجبار و اكراه از سوي ديگران همراه باشد،

از اميد پاسخ ميدهند﴿ :قَالُوا لَن نُّؤْثِرَکَ عَلَى مَا جَاءَنَا

نميتواند گناهي بزرگ به حساب آيد و اين تحليل

مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَاقْضِ مَا أَنتَ قَاضٍ إِنَّمَا

چيزي نيست كه از انديشه ژرف و بصيرت بي بديل

تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا﴾ (طه« )32/گفتند ما هرگز تو

ساحران پنهان بماند.

را بر معجزاتى كه به سوى ما آمده و [بر] آن كس كه
ما را پديد آورده است ،ترجيح نخواهيم داد.

سخنان ساحران بعد از روشنگري و بصيرت،
بسيار عميق و دقيق است و نشان از ژرفانديشي

پس هر حکمى مىخواهى بکن كه تنها در اين

شگفت آنان دارد .ميتوان گفت :واژه اكراه در بيان

زندگى دنياست كه [تو] حکم مىرانى» ساحران از

ساحران مفهومي گستردهتر از معناي رايج آن دارد و

بازگشت به سوي پروردگارشان سخن ميگويند ،در

شامل آن دسته از اموري است كه هرچند برخاسته از

حالي كه از اين انقالب روحاني ،شادمان و خرسندند:

اختيار و انتخاب ظاهري باشد ،اما در باطن و حقيقت

﴿قَالُواْ إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ﴾(األعراف)024/
«گفتند :ما بهسوى پروردگارمان بازخواهيم
گشت».
سخن ساحران بعد از اين تحول ،در مقابل فرعون

امر متأثر از تبليغات و شعارهايي است كه برخالف
حقيقت در جامعه القاء شده است؛ شعارهايي كه آنها
را به پذيرش آن چه مغاير ميل باطنيشان بوده ،وادار
ساخته است.

كه تنديس خشم(ص02/؛ الفجر ،)01-00/و سركشي

به همين جهت بعد از كشف حقيقت با اذعان به

و غرور(القصص ،)5/بود ،سيار شگفت انگيز است؛

فريب و نيرنگ فرعون ،از يك سو تسليم در برابر اين

سخني كه با منطقى پويا و خردپذير همراه است﴿ :اِنّا

فريب را گناهي بزرگ براي خود ميدانند و از سوي

ءامَنّا بِرَبِّنا لِيَغفِرَ لَنا خَطـيـنا وما اَكرَهتَنا عَلَيهِ مِنَ السِّحرِ

ديگر با انتساب اجبار و اكراه به فرعون پرده از
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خيانتي بزرگ ميگشايند .اين سخنان به خوبى نشان

گستردگي دامنهي مفهوم آزادي در تعبير

مىدهد كه «اگر كسى افراد را با تبليغات فريبنده به

ليبراليستي و غفلت از ابعاد مختلف انسان و نيز

صحنه آورد ،و آنان را از آگاهى صادقانه و فرصت

تفسيري اغراق آميز از « نيك نهادي» و «عقل

انتخاب برخاسته از بصيرت محروم سازد ،هر چند در

بسندگي» موجب شده تا همچنان برآزادي بي عنان

ظاهر اين افراد ،با خواست خود رأى داده و راه را

اصرار ورزد و سعادت انسان را بي هيچ محدوديتي به

برگزيدهاند ،اما در حقيقت اينجا اكراه و اجبار در ميان

او واگذارد .يعني از منظر ليبراليسم ،هيچ بهانهاي براي

بوده و اختياري در كار نخواهد بود(ص.)210/

باز ستاندن آزادي از انسان نمي شود .اما مکتب

اين تحليل از آزادي كه قرآن ارائه ميدهد ،نقدي

اسالم با استناد به مباني معقول و اصول خرد پذير و

است بي پاسخ به تکامل يافتهترين مدل انديشه بشري

با تکيه بر متن غير محرف و قطعي الصدور قرآن و

از حاكميت و مديريت ،يعني ليبرال-دموكراسي؛ كه

نيز با تکيه بر روايات بر جا مانده از معصومين(ع) ،و

برخي آن را كاملترين روش مديريت و پايان تاريخ

نيز با تفسيري واقع بين از انسان ،معناي آزادي انسان

بشري دانستهاند .سايه سنگين و مخوف امپرياليسم

را در چهارچوب الهي در نظر مي گيرد.

خبري و گزارشهاي يكسويه و دروغهاي بزرگ و

آزادى موهبتى الهى است كه بر اساس حکمت

نسبتهاي ناروا و القائات پنهان و آشکار هزاران

بالغه خداوند به انسان ها عطا و در تشريع احکام يك

رسانه و ميليونها خبرگزاري و سرسپردگي هنر و

پيش فرض تلقى شده است؛ ولى بدون شك ،آزادى

سينما و...؛ هيچ روزنهاي براي آزادي حقيقي باقي

تامين كننده سعادت انسان ،آزادى حيوانى نيست و

نميگذارد.

در همه جوامع و بر طبق همه اديان و مکاتب داراى
حدودى است؛ زيرا آزادى مطلق با بندگى نسبت به

بحث و نتیجهگیری

خدا ،توحيد و با حق فطرى انسان ،يعنى اجتماعى

بسياري از آيات قرآن به تبيين ابعاد وجودي انسان و

بودن قابل جمع نيست.

تحليل حقيقت آدمي اختصاص يافته است.انسان
شناسي قرآن از دو گرايش ناهمسو و متغارض در
وجود آدمي خبرمي دهد؛ مِيلي علوي و آسماني و
گرايشي زمِيني وحيواني؛ قرآن به رغم تاييد و پذيرش
نيك نهادي انسان ،تهديد اميال نفساني و گر ايش
هاي حيواني را بسيار جدي و خطرناك مي داند و نيز
به رغم اهتمام فراوان بر عقل ومنزلت آن ،هرگز عقل
بسندگي را نمي پذيرد و برخالف انديشه هاي
ليبراليستي ،سامان دهي تمام شوون انساني را به عقل
وانمي گذارد .و انبياء الهي پي در پي مبعوث ميشوند
تا متمم و مکمل كاستي هاي عقل انسان باشند.
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