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  منظر قرآن كريماز  بررسي مفهوم آزادي
  ∗زاييشريف لك

  ∗∗نجمه كيخا

توان از آن نام و نشاني در برخي بر اين باورند كه آزادي مفهومي مدرن است و نمي
به باور اين افراد، آزادي مطرح در دنياي امروز، برخاسته از . نصوص اسالمي يافت

افزون بر اين و . فكر جامعه مدرن غربي است كه جامعه اسالمي فاقد آن بوده است
و بر فرض پذيرش امكان گفتگو از مفهوم آزادي در قرآن با فقر شديدي در ادبيات 

اي در زمينه بحث از توان ادبيات غنيرو نميازاين ؛اسالمي مواجهيم هاي آموزه
كرد و همچنان بحث از آزادي در نصوصي مثل قرآن ممتنع خواهد فراهم آزادي 

هاي ديگري نيز وجود دارد كه معتقدند اما با وجود نگرش مورد اشاره، ديدگاه. بود
سنجي و بدون اينكه به نسبت توان از مفهوم آزادي در قرآن سخن به ميان آوردمي

ترين مفهومي از يك سوي آزادي مهم. سازي با مباحث مدرن پرداختمشابهت
ترين متن در دين اسالم است و درنتيجه مهم هاست كه بشر همواره با آن مواجه بود

توان با تعيين مراد و از سوي ديگر مي ،آن سكوت كرده باشددر برابر تواند نمي
زادي به تأمل در نصوص ديني پرداخت و حضور عناصر و اركان منظور خود از آ

اي نو و شده آزادي پديده درنهايت اينكه آنچه موجب ،آزادي را در قرآن آزمون كرد
اين است كه اَشكال و  ،دستاوردي متفاوت از انديشه و دنياي گذشته فرض شود

، اما مضمون آزادي همواره مطرح بوده است ،شده است مصاديق آزادي دگرگون
كند مقاله حاضر در پاسخ امكان و امتناع آزادي در قرآن نگارش يافته و تالش مي

  .هاي اصلي و كليدي در اين زمينه به بحث و نظر بپردازددربارة برخي از نكته
  .اهللاخليفةقرآن، آزادي، انتخاب،  :واژگان كليدي

   
                                                 

  .(Sharif@isca.ac.ir) و فرهنگ اسالمي علومپژوهشگاه  استاديار .∗
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 1394 ابستانت، 4ماره ش، ومدال س        90

  مقدمه
ويژه آزادي معنوي و ترين مكتوب مسلمانان بر آزادي بهقرآن به عنوان مهم
در را شماري وجود دارد كه انسان آيات بي. ارده استذاجتماعي بشر صحه گ

اي براي مثال قرآن انتخاب دين را مسئله داند؛ميتعيين سرنوشت خويش آزاد 
وعي موض ؛آن را بپذيرندبايد ها با كمال آزادي به شمار آورده است كه انسان

الاكراه فى الدين قد تبين الرشد من «: شودكه در دنياي امروز نيز مهم فرض مي

شده  روشني آشكاردر كار دين اكراه روا نيست؛ چراكه راه از بيراهه به :الغى
دهد كه گرچه آزادي مفهومي مدرن اين مسئله نشان مي. )256 :بقره( 1»است

توان در مضامين و مصاديق آزادي را ميهاي مختلفي از شود، اما رگهتلقي مي
  .وضوح مشاهده كردقرآن به

 ادر اين بحث در پي آن نيستيم كه مصاديق حيات امروزين را باگرچه 
  ذكر شواهدي از قرآنبا اما  ؛سازي كنيمحيات گذشته تطبيق و مشابهت

 توان به تلقي و نگاه حاكم بر قرآن در مفهوم آزادي پي برد و براي مسئلهمي
و حضور آزادانه  )145، ص1377فيرحي، (كرد مهيا آزادي، مباني و مستنداتي 

شدن انبيا و ضمن از منظر قرآن برانگيختهدر . انسان را در جامعه ترسيم نمود
  .رسوالن الهي براي تأمين و تحقق آزادي معنوي و اجتماعي بشر بوده است

اصلي آزادي به بحث  ها و عناصرتوان با تكيه بر مؤلفهعالوه بر اين، مي
گفته شده كه آزادي از سه عنصر فاعل، . درباره مفهوم آزادي در قرآن پرداخت

اين سه عنصر،  .)119، ص1380ميراحمدي، ( مانع و غايت تشكيل شده است
توان با لحاظ آنها و رجوع به قرآن هاي اصلي مفهوم آزادي است كه ميمؤلفه

با رجوع به آيات قرآن آشكار خواهد  روشن است كه. به آزمون مسئله پرداخت
 ؛شده است شد كه انسان، به عنوان فاعل آزاد، مختار و آزاد و مسئول فرض

و قل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن و من شاء «: براي مثال در آياتي آمده است

                                                 
، اثر عالمه سيدمحمدحسين طباطبايي، تفسير الميزان في تفسير القرآنتفسير و تبيين آيه را در جلد دوم . 1

عليرضا فراهي ( گرد آمده استيكجا البته مباحث تفسيري ايشان درباره آزادي در اثر زير . مطالعه فرماييد
 .)1381دفتر انتشارات اسالمي، : ، قم2، چآزادي از ديدگاه عالمه طباطبايي، )ترجمه و تنظيم(منش 
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و بگو اين حق از سوي پروردگارتان است؛ هر كس كه خواهد ايمان  :فليكفر

از سوي ديگر مانع و غايت  .)29 :كهف( 1»بياورد و هر كس كه خواهد كفر ورزد
  اگر توحيد، خداباوري،. وضوح مورد بحث قرار گرفته استآزادي نيز به

اه گورزي و شناخت به عنوان اهداف آزادي مفروض انگاشته شود، آنعدالت
هاي ديگر، اميال و هواهاي نفساني و طبيعت نيز به توان از سلطه انسانمي

 ميراحمدي،( مثابه موانع آزادي سخن گفت و مصاديق آنان را از قرآن بيان كرد
  بنابراين با توجه به اشتراك نظري كه در عناصر و ؛)120- 115، صهمان
وضوح ها را در قرآن بهتوان حضور اين مؤلفههاي آزادي وجود دارد، ميمؤلفه

  .مشاهده كرد
 ؛سرانجام اينكه اگرچه مصاديق آزادي در زندگي كنوني آدمي متغير است

درواقع آزادي، همواره . اي رخ نداده استدر مضمون آزادي دگرگوني عمده
اما با اين . ها، فهم واحدي از آن حاكم استو به رغم تكثر تلقياست آزادي 
براي مثال  ؛اَشكال آزادي دگرگون و نو شده استها، مصاديق و قالبحال 

هاي هاي سياسي و اجتماعي يا آزادي رسانهاگرچه عناصري همانند آزادي
 ،شده است جمعي به مثابه آزادي بيان و قلم و انديشه به موضوع آزادي افزوده

زيرا در گذشته نيز اين  ؛اين به معناي فقدان بحث درباره آزادي بيان نيست
مسئله جدال احسن و پيروي از بهترين رأي كه . موضوع مورد توجه بوده است

نمايد كه آزادي حضور در بهترين حالت زماني رخ مي 2قرآن بر آن تأكيد دارد،
 ؛رأيي شكل گيرد بداشته باشد و آزادانه گفت و شنودي رخ دهد و تضار

تواند به لف آزادي در دنياي كنوني نميرو بسط مصاديق و اَشكال مختازاين

                                                 
  دن انسان را همورزي آزادي و اختيار آدمي در حالي است كه به شهادت آياتي ديگر، خداوند كفر اين. 1

  .)7 :زمر(اليرضي لعباده الكفر : سازداما او را از اين آزادي و اختيار محروم نمي ؛پسنددنمي
به راه پروردگارت با حكمت و  :أدع الي سبيل ربك بالحكمه و الموعظه الحسنه و جادلهم بالتي هي أحسن .2

فبشر  .)135 :نحل(كن  ]و مقابله[اي كه بهتر است مجادله خوان و با آنان به شيوه پسنديده فرا ]هاي[پند
نيك و حق [پس بندگانم را بشارت ده، همان كساني را كه قول  :عباد الذين يستمعون القول و يتبعون أحسنه

  .)18-17 :زمر(كنند پيروي ميگاه از بهترين آن شنوند و آنمي ]را
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هاي خود را توانيم بهرهمفهوم نفي آزادي در قرآن و متون ديني باشد و ما مي
  .از اين متون برگيريم

هاي متعدد و متفاوتي به مسئله آزادي در نصوص نگاهبا وجود  هر حال به
ضافه بر اين ا. پرداختهاي آزادي در قرآن درباره مؤلفه به بحثتوان مي ديني
توان با بحث و استدالل و استناد به نصوص ديني از اين ديدگاه دفاع كرد مي

هاي كه آزادي در دنياي امروزين دغدغه آدمي است، در گذشتهكه همچنان
اساساً انسان همواره گرفتار آزادي . دور نيز مورد توجه و تأمل آدمي بوده است

كه صدرالدين شيرازي بر اين باور است چنان ؛ناپذير بوده استو از آن انفكاك
به  ؛اي از اختيار و آزادي ندارد كه انسان، موجود مختاري است و آدمي چاره

بدان كه هرچه در عالم «: ناچار بايد مختار و آزاد باشدديگر سخن انسان به
جز انسان كه در اختيار به.. .اى است ملك و ملكوت است، داراى طبع ويژه

بنابراين مختاريت در طبع انسان نهاده شده و اضطرارىِ ... تنيروى خويش اس
قرآن كه كتابي آسماني . )181- 180، ص1365 شيرازى،( »وجود او گشته است

تواند در شده است، نمي نازل aاست و براي سعادت و هدايت آدمي بر پيامبر
  .ترين مسئله حيات بشري سكوت نمايدبرابر مهم

  آزادي چيستي
آنها ترين مهمترديد يكي از بي ،چند مؤلفه اساسي داشته باشداگر آزادي 
داشتن مردم در تأسيس و تداوم حيات سياسي يك جامعه انتخاب و نقش

درواقع . گري استگري و گزينشانتخاب ،رو مؤلفه اساسي آزاديازاين ؛است
و ضمن مشاركت در حيات زنند ميآدميان با اختيار خويش دست به انتخاب 

گري مؤلفه انتخاب. گزيننديم ي جامعه، حكومت و حاكمان خويش را برسياس
ارتباط  ،و گزينش در حوزه عمومي كه در معناي آزادي سياسي كاربرد دارد

يابد كه برخي از فيلسوفان مسلمان از آن اي با مفهوم آزادي ميمستقيم و ويژه
. نبودن مانع«يعنى آزادي : گويدمطهري درباره مفهوم آزادي مي. اندياد كرده

هايى هستند كه با موانعى كه در جلو رشد و تكاملشان هاى آزاد انسانانسان
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 »دهندهايى هستند كه تن به وجود مانع نمىانسان ؛كنندهست، مبارزه مى

  .)14، ص1366مطهرى، (
كردن مسير كمال در اينجا فقدان مانع به منظور رشد استعدادها و طى

موانع آزادي . شودي ابعاد مختلف مفهوم آزادي روشن ميبا چنين تعريف. است
بر اين اساس، آزادى از . از جهتى ممكن است درونى و از جهتى بيرونى باشند

. يابديك سو، بعدى معنوى و از سوى ديگر، بعدى اجتماعى و سياسى مى
بشر بايد در اجتماع از ناحيه ساير «: گويدمطهرى درباره آزادى اجتماعى مي

ديگران مانعى در راه رشد و تكامل او نباشند،  ،اد اجتماع آزادى داشته باشدافر
استثمار را كه جلو فعاليتش گرفته شود، ديگران او ... او را محبوس نكنند 

نكنند، استخدام نكنند، استعباد نكنند، يعنى تمام قواى فكرى و جسمى او را 
  .)14، صهمان( »در جهت منافع خودشان به كار نگيرند

. يابدمطهري با تعريف مفهوم آزادي به آزادي معنوي و اجتماعي دست مي
عام اشاره طورتحليل مطهرى از آزادى اجتماعى به مفهوم آزادى سياسى به

كلى به طورآزادى سياسى به. روددارد كه امروزه در ادبيات سياسى به كار مى
هايى است نواع آزادينقش مردم در زندگى سياسى اشاره دارد و مقصود از آن ا
رو آزادى بيان و حق كه فرد در حوزه اجتماع و در برابر حكومت داراست؛ ازاين

اظهار نظر، آزادى قلم و مطبوعات، آزادى انتقاد و اعتراض و مواردى از اين 
  .هاى سياسى استقبيل در شمار آزادى

  آزادي ضرورت
عنصر انتخاب آدمي مفهوم ارائه شده از آزادي، بيش از هر چيز ناظر به 

انسان با انتخاب خود در تأسيس حكومت و گزينش كارگزاران نقش ايفا . است
متأسفانه . گزيندكند و نوع و شيوه زندگي در زيست جمعي خود را برميمي

. انسان در ازمنه گذشته همواره از فقدان اين عنصر در رنج و عذاب بوده است
ن نيز مورد توجه و تحليل قرار گرفته هاي متفكران مسلمااين مسئله در گفته

هاى اجتماعى و سياسى يكى مطهرى بر اين باور است كه فقدان آزادى. است
قطع طوريكى از مقاصد انبيا به«: هاى بشر در طول تاريخ بوده استاز گرفتارى
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هاى ها و بردگىاين است كه آزادى اجتماعى را تأمين كنند و با انواع بندگى
در مقام ... مبارزه كنند ،هايى كه در اجتماع هستلب آزادىاجتماعى و س

. پرستش جز خداى يگانه چيزى را پرستش نكنيم، نه مسيح را و نه اهرمن را
و اينكه هيچ كدام از ما ديگرى را بنده و برده خودش نداند و هيچ كس هم .. .

ملغا،  يعنى نظام آقايى و نوكرى ؛يك نفر ديگر را ارباب و آقاى خودش نداند
نظام استثمار ملغا، نظام المساوات ملغا؛ هيچ كس حق استثمار و استعباد 

سخن مطهري در اثبات  .)18- 17، ص1366مطهرى، ( »ديگرى را نداشته باشد
قل «: فرمايداي از قرآن كريم دارد كه ميآزادي اجتماعي و سياسي اشاره به آيه

ينكم أال نعبد اال اّهللاٰ و النشرك به شيئا و يا أهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا و ب

بياييد بر سر سخنى كه  ،بگو اى اهل كتاب :اليتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون اّهللاٰ 
  بين ما و شما يكسان است بايستيم كه جز خداوند را نپرستيم و براى او

گونه شريكى نياوريم و هيچ كس از ما ديگران را به جاى خداوند به هيچ
  .)64 :عمران آل( »نگيرد خدايى بر

هاي مطهري بر آزادي اجتماعي و سياسي تأكيد بسياري گرچه در نوشته
كه در شده است و در نگاه وي آزادى اجتماعى و سياسى مقدس است، چنان

تري افزون زشگونه است، به باور مطهري آزادى معنوى اردنياي امروز اين
هاي اجتماعي و سياسي ي آزاديدرواقع آزادي معنوي، مبنا و زيربنا. دارد
اند تا آدميان را عالوه بر كسب آزادى از اين منظر پيامبران آمده ؛است

از اين منظر، . اجتماعى در دستيابي به آزادى معنوى نيز مساعدت نمايند
ايشان معتقد  1.آزادى اجتماعى بدون آزادى معنوى ميسور و ممكن نيست

خواهد آزادى اجتماعى را تأمين كه مى است درد امروز جامعه بشرى اين است

                                                 
اهللا بهشتي، بر به رغم تأكيد مطهري در اهميت و اولويت آزادي معنوي، برخي از انديشمندان، نظير آيت. 1

از . تواند به آزادي معنوي و دروني دست يابداين باورند كه تا شرايط اجتماعي و بيروني مهيا نباشد فرد نمي
در مرحله  روازاين ؛بر آزادي معنوي، اگرچه بسيار هم مهم است، اولويت داردهاي اجتماعي ان، آزاديشنگاه اي

 گاه انسان با فراغ بال در پي آزادي معنوي باشدنخست بايد شرايط زيست مساعد اجتماعي پديد آيد، تا آن
 .)59 – 44، ص هاى انقالب اسالمى فرهنگ واژهالدين فارسى،  جالل: بنگريد به(
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به هر حال در اين ديدگاه آزادى . رودولى در پي آزادى معنوى نمى ؛كند

هاى اجتماعي را جز از طريق آزادي معنوي، نبوت، انبيا، دين، ايمان و كتاب
تأكيدات مطهري از  .)19، ص1366مطهرى، ( توان تأمين كردآسمانى نمى

و درباره آزادي گهاي كساني است كه معتقدند گفتمنظري ديگر در رد نوشته
  .در قرآن و متون ديني ممتنع است

ضروري است در باب داليل نيازمندي و اهميت  ،با توجه به آنچه اشاره شد
شود و از داليل نياز آزادي نيز سخن گفته شود كه غالباً مفروض انگاشته مي

  .شودزادي و اهميت آزادي پرسش نميبه آ
ايشان . مطهري تبيين مطلوبي از داليل نيازمندي به آزادي ارائه كرده است

نخست اينكه نبايد : بر اين باور است كه آزادى به داليلي چند ضروري است
مانع بروز استعدادهاى بشر شد؛ ديگر اينكه بسيارى از چيزهاست كه با جبر 

درنهايت اينكه بشر موجودى است كه بايد با  ،ل كردتوان به بشر تحمينمى
 ؛)19، ص1379يزدى، ( اختيار و در صحنه تنازع و كشمكش به كمال خود برسد

يابد كه بنا به داليلى نبايد از انسان سلب بنابراين آزادى سمت و سويى مى
  . شود

 بروز و ظهور استعدادهاىعنصر اول اين است كه : زا ندااين عناصر عبارت
هاى اجتماعى و سياسى در فقدان آزادى ؛آدمى نيازمند فضاى آزاد است

عنصر دوم اين  .آيدها و استعدادها به وجود نمىاى براى بروز خالقيتزمينه
 ؛است كه بسيارى از امور و چيزها صالحيت و قابليت تحميل به بشر را ندارند

دين را بر كسي  تواننمى ،براى مثال دين اجباربردار و اجبارپذير نيست
با برهان و استدالل بايد ويژه دين اسالم را كه حتى پذيرش آن تحميل كرد، به

مطهرى نقطه قوت دين اسالم را همين مى داند؛ چراكه پذيرش . همراه باشد
مطهرى درباره اجبارناپذيري . خود را مبتني بر تحقيق و نه تقليد كرده است

هاى مادى جهان جمع شوند و تمام قدرتاگر «برخي امور بر اين باور است كه 
 »بخواهند با زور آن را اجرا بكنند، قابل اجرا نيست؛ همانند محبت و دوستى

دين، ايمان، محبت و دوستى و بسيارى . )117، ص»الف«، 1372مطهرى، (
كردنى نيست و آيات فراوانى در قرآن نيز به چيزهاى ديگر اجباربردار و تحميل
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الاكراه فى الدين، قد تبين « ،از جمله فقدان اجبار در دين ؛دارداين موضوع اشاره 

»الرشد من الغى
كند مردم را با روست كه قرآن توصيه ميازاين .)256: بقره( 1

أدع إلى سبيل ربك بالحكمه و الموعظه « ،حكمت و موعظه حسنه به دين فراخوان

نما انت مذكر لست عليهم فذكر ا«: خوانيماى ديگر مىدر آيه .)125 :نحل( »الحسنه

تو مسلط بر مردم  ؛اى پيغمبر، وظيفه تو گفتن و ابالغ و يادآورى است :بمصيطر
 :مائده .22- 21 :غاشيه( »]من و مسلمان كنىؤزور آنها را مكه بخواهى به[نيستى 

  .)...و 107 :انعام .45 :ق .41 :زمر .54 :اءاسر .108 :يونس .95- 92
يابى انسان در انسان اين است كه قابليت كمالبودن سوم براى آزاد عنصر

براى رسيدن  ؛فضايى ارزشمند است كه از روي اختيار و آزادانه صورت پذيرد
ش به سر برد؛ ابتدا در كبه كمال بايد با بسيارى از چيزها در تنازع و كشم

درون خود و براى رسيدن به آزادى معنوى بايد تالش كرد و سپس در بيرون 
بايد اشاره كرد كه از سويي با . دن به آزادى اجتماعى و سياسىو براى رسي

هاى گوناگون  كنند در زمينه وجود آزادى سياسى است كه مردم رغبت مى
مشاركت جويند، بر امور حكومتى نظارت كنند و در صورت لزوم انتقاد و 

 و به مخالفت برخيزند، با آزادى تمام انتخاب كنند و رأى دهند نماينداعتراض 
 .و سرنوشت و زندگى سياسى خويش و نظام سياسى كشور خود را تعيين كنند

  آزادي انتخاب
اشتياق آدمي به آزادي، محصول تمدن جديد و دنياي مدرن نيست، بلكه 

به ديگر سخن  ؛اشتياقي باطني است كه همواره با انسان همراه بوده است
 ،شده است ر خلقرو كه آزاد و مختاانسان ازآن. آزادي، جوهر آدمي است

رو است كه بر اساس طبيعت مختار و آزاد خود شده است و ازاين انسان ناميده
تواند سمت و سو و جهت حركت خود در حيات فردي و اجتماعي را مى

رو كه فرزند رشيد و بالغي است، نيازى به درواقع، انسان ازآن. انتخاب كند
به تعبير  ؛نيرويى ندارد قيموميت، سرپرستى مستقيم و هدايت اجبارى هيچ

                                                 
 .است شدهچراكه راه از بيراهه به روشنى آشكار ؛اه روا نيستدر كار دين اكر. 1
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  آنچه ساير جانداران با نيروى غير قابل سرپيچى غريزه انجام«مطهري 

مطهري، ( »دهددهند، او در محيط آزاد عقل و قوانين قراردادى انجام مىمى
روند تكامل عقل آدمى را قادر ساخته است سره را از  .)101، ص»ب«، 1372

  .نه انتخاب كندناسره تشخيص دهد و راه خود را آزادا
گونه نگاه به آزادي، تحقق انسانيت را در تحقق گوهر آدمي يعني آزادي اين

تنها براي زندگي خصوصي در چنين نگاهي، انسان نه ؛شماردضروري مي
ريزي نمايد كه براي جامعه، محيط سازي و برنامهتواند تصميمخويش مي

رو آزادي و ازاين ؛گيري داردپيراموني و حوزه عمومي خويش نيز توان تصميم
اختيار انسان از يك سوي طبيعت دروني آدمي را با خود همراه كرده و 

كند و از سوي ديگر با حضور در جامعه و حوزه انسانيت او را تضمين مي
كند كه گوهر وي تداوم يابد و انسانيتش تأمين عمومي به سمتي ميل مي

  .گردد
گيري از از هر چيز نيازمند بهرهحركت در مسير زيست اجتماعي بيش 

به  بايدانسان در فقدان آزادي و فقدان توانايي براي انتخاب . گوهر انسان است
هاي تر اينكه آموزهمهم. سمتي گام نهد كه گوهر خويش را به دست آورد

ارده و تأكيد كرده است در زمان فقدان آزادي، ذقرآني بر اين مسئله صحه گ
  اند در مبارزه بابه كمك آدمي شتافته و بر آن بوده انبيا و اولياي الهي

  .هاي طاغوتي، توان انسان را در انتخاب راه به او بازگردانندنظام
هاي ها از سلطه نظامدرواقع يكي از اهداف متعالي انبيا، رهايي انسان

توان به نجات بني اسرائيل از سلطه براي مثال مي ؛گر بوده استسركوب
آن هنگام كه مردم . صورت گرفت gد كه توسط حضرت موسيفرعون ياد كر

و اين مسئله با اعجاب و شگفتي فرعون همراه شد،  ندبه موسي متمايل گشت
آيا پيش از آنكه من به شما اجازه دهم به او ايمان «: فرعون با اعجاب پرسيد

گونه روشن است كه مردم تحت سلطه حكومت فرعون از هيچ 1»ايد؟آورده
در مراحل پيامبران اما . و آزادي در حوزه عمومي برخوردار نبودنداختيار 

                                                 
 .)123 :اعراف( قال فرعون آمنتم به قبل أن أذن لكم. 1



 1394 ابستانت، 4ماره ش، ومدال س        98

اند توان انسان را در ها به سوي حق و حقيقت تالش كردهمختلف دعوت انسان
اند پيامبران در پي آن بوده. گري و گزينش خير و شر ارتقا دهندعرصه انتخاب

و موجبات  ندثير نهگري آدميان تأها بر توان انتخاببخشي به انسانبا آگاهي
اين مسئله البته موجب درگيري . سازي توسط خود آنان را فراهم آورندتصميم

  .شده استت حاكمه ميئآنها با هي
؛ خواهد نزد فرعون برودمي gخداوند در آياتي متعدد از حضرت موسي

األرض و جعل أهلها شيعًا يستضعف طائفه إن فرعون عال فى«: طغيان كرده است زيرا

همانا فرعون در آن  :هم يذبح أبنائهم و يستحيى نساءهم إنه كان من المفسدينمن
اي از آنان را به زبوني سرزمين سركشي كرد و اهل آن را فرقه فرقه كرد؛ طايفه

 ]و دخترانشان را براي كنيزي[كشت و زنان پسرانشان را مي ]كهچنان[كشيد 
ترين رو يكي از مهمازاين. )4 :قصص( 1»گذاشت؛ او از تبهكاران بودزنده باقي مي

و خوانش وي به حق و حقيقت، طغيان و  نداليل ارسال موسي به سمت فرعو
ويژه حق كردن مردم از آزادي بهشي فرعون در برابر خداوند و محرومكگردن

ترديد آزادي و جويي كند بيانتخاب آنان است؛ زيرا كسي كه بر ديگران برتري
. ان سلب كرده و مقدرات آنها را به دست خواهد گرفتحق انتخاب را از آن

كه چنان ؛هايي از اين دست هم ارزش فراواني داردطبيعي است نجات انسان
قرآن، نجات بني اسرائيل از سلطه فرعون و كسب آزادي را نعمتي بزرگ و 

  :شمردشايسته يادآوري برمي
أبنائكم و  و إذ نجينكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون

و ياد كنيد كه شما را از  :يستحيون نسائكم و فى ذلكم بالء من ربكم عظيم
چشانيدند، آل فرعون رهانيديم كه عذابي سخت را به شما مي

  زنده نگاه ]راي كنيزيب[كشتند و دخترانتان را پسرانتان را مي

                                                 
على  ن مُ نَ  و نريد أنْ «: شودزمين سخن گفته مي يدر آيه بعدي همين سوره از حاكميت مستضعفان در رو. 1

خواهيم كه بر كساني كه در روي زمين و ما مي :الوارثيناألرض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الذين استضعفوا فى
  .»و ايشان را پيشوايان و وارثان گردانيم) نعمت دهيم(اند، منت نهيم شدهبه زبوني كشيده
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 .49 :بقره( داشتند و در آن آزموني بزرگ از سوي پروردگارتان بودمي
  .)6 :ابراهيم .141 :اعرافنيز 

تنها مردم را از حق انتخاب محروم كرده آيه نشان از آن دارد كه فرعون نه
درنگي در هيچو آزادي آنها را از آنان اخذ كرده است كه جان آنان نيز بي

فقدان امنيت . اندمعرض آسيب بوده است و مردم فاقد امنيت جاني هم بوده
موسي كه پيش از اين خود  1.ي فقدان آزادي استدر معنايي ديگر به معنا

طعم آزادي از سيطره حكومت ظالم را چشيده، بر آن است تا به امر خدا خلق 
 ؛اي چون فرعون نجات بخشدپيشهخدا را نيز از چنگال حاكم ظالم و ستم

 ؛كه پيش از اين نجات از قوم ظالم خود را از خدا درخواست كرده بودچنان
قال ... فخرج منها خائفًا يترقب قال رب نجنى من القوم الظلمين «: رمايدفآنجا كه مي

از آنجا ترسان و نگران بيرون شد  ]موسي[گاه آن :التخف نجوت من القوم الظلمين
گفت مترس كه از  ]عيبش[... و گفت پروردگارا مرا از قوم ستمكارم نجات بده

  .)25- 21 :قصص( »قوم ستمكار نجات يافتي
شده  انسان آزاد و مختار خلقچون كه دهند مي ي قرآني نشانهاآموزه

پاسخگوي گوهري بايد گيرد و آدمي مورد بازخواست و پرسش قرار مي ،است
در  ،كه ذكر شداين حوزه چنان. شده است باشد كه در نهاد او به وديعه نهاده

با توجه به موضوع . دو حوزه خصوصي و عمومي قابل سنجش و ارزيابي است
در . باشدهاي اجتماعي و سياسي مورد نظر نوشته طبيعي است در اينجا بهره

تواند هاي اجتماعي و سياسي است كه انسان ميشرايط تحقق آزادى
شرفت استعدادهايش را به فعليت درآورد و البته از آن در جهت كمال و پي

انسان در جميع «: مطهري تأكيدات مداومي در اين زمينه دارد. استفاده كند
يعنى مانعى و سدى براى پيشروى و جوالن  ؛ون حياتى خود بايد آزاد باشدئش

 »او وجود نداشته، سدى براى پرورش هيچ يك از استعدادهاى او در كار نباشد

                                                 
براي مثال آزادي را به وجود امنيت در  ؛دهندها مفاهيم آزادي و امنيت را به يكديگر ارجاع ميبرخي تلقي. 1

زايي، شريف لك: بنگريد به( كنندقوق تعريف و برخي نيز امنيت را به آزادي تفسير ميمندي از برخي حبهره
  .1385، 34، ش فصلنامه علوم سياسي، »مناسبات آزادي و امنيت از ديدگاه امام خميني«
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به هر حال آدمى . ي نيستاين تمام تأكيد مطهر .)91، ص»الف«، 1372مطهرى، (
روح آزادى خواهى «خواهانه است و به تعبير مطهري هاى آزادىداراى خصلت

، »ب«، 1372مطهري، (» خورداسالمى به چشم مى هايو حريت در تمام دستور
اسالم ... تعليمات ليبراليستى در متن تعاليم اسالمى وجود دارد .)42- 41ص

يك نفر مسلمان بايد آزاد زيست كند  .)44، صهمان( دين حريت و آزادى است
بر اين اساس آزادي سراسر زندگي آدمي  .)53، صهمان( خواه باشدو بايد آزادى

تنها رو اعتقاد به خدا نهازاين ؛كند و راه گريزي از آن نيسترا مشروب مي
خواهى و كند، بلكه اين خود باعث تقويت روح آزادىآزادى انسان را سلب نمى

اعتقاد و ايمان به خدا مساوى است با «گردد و درواقع در انسان مىآزادمنشى 
  .)566، ص1370مطهرى، ( 1»اينكه انسان آزاد و مختار باشد
هاي ديني و قرآني، انسان آزاد و مختار آفريده به هر روى بر اساس آموزه

در چنين وضعيتى  ؛)1380 ،عليخاني( شده است و آزادي جوهر انسانيت است
زيرا  ؛يابداست كه جزا و پاداش الهى در جهان آخرت نيز معنا و مفهوم مى

رساند و بدون اختيار و فاقد آزادي را خداوند به كيفر نمىانسانِ مجبور و بى
ند است كه آدمى قبل از مكيفر و پاداشى ارزش ؛حساب نيز پاداش نخواهد داد

  .ده و رسم زندگى خود را برگزينآن، آزاد باشد و به اين وسيله را

  جانشيني خداوندآزادي و 
ابعاد وجودي و ، بايد با رو كه جانشين خداوند در زمين استانسان ازآن

  .اي وارد نيايداي رفتار كند كه به اين وجهه لطمهگونهكرامت خويش به
طبيعي است . مندي از آزادي و اختيار از الزامات چنين خصلتي استبهره
گونه نايد خواستار جانشيني دست و پا بسته و فاقد آزادي نيست و اگر خداون

  دارگونه مسئوليتي بر دوش وي نبود و اصل جانشيني هم خدشهبود، هيچ
                                                 

تفصيل به نقد و بررسى مكتب اگزيستانسياليسم كه خداپرستى را به انسان كاملمرتضى مطهرى در كتاب . 1
جان . كشدپردازد و نظريات آنان درباره آزادى و خداپرستى را به نقد مىداند، مىتضاد با آزادى انسان مىدر 

- 325، صانسان كامل مطهري،(» شودجز با تعلق به خدا، آزادى پيدا نمى«كالم وى در آنجا اين است كه 
354.(  



  101 | سپهر سياست
 ؛انسان به تعبير قرآن، خليفه و جانشين خداوند بر روى زمين است. شدمي

گان و علم و آگاهى دارد و مسجود جميع فرشت» اسماء«رو به تمامى ازاين
  :ارده استذهايي از قرآن بر اصل جانشيني او صحه گگزاره. است »مالئكةاّهللاٰ «

َو ِاذ قاَل ربَك لِلَمالئِكَِة ِانّى جاِعٌل فى االرِض خليفة قالوا اَتَجَعُل فيها َمن 

ُس لََك قالَ ِانّى اَ  ُح بَِحمِدَك َو نُقَدماَء َو نَحُن نَُسب علَُم ما ال يُفِسُد فيها و يَفسُك الد

و چون پروردگارت به فرشتگان گفت من گمارنده جانشينى  :تَعلُمونَ 
كند  گمارى كه در آن فساد مى در زمينم، گفتند آيا كسى را در آن مى

كنيم و تو را  ريزد، حال آنكه ما شاكرانه تو را نيايش مى ها مى و خون
 دانيد مىدانم كه شما ن فرمود من چيزى را مى. كنيم به پاكى ياد مى

  .)34 - 30 :بقره(
به تصريح برخي از . دهداللهي انسان رنگ و بويي ديگر ميخليفةآزادي به 

تر استقالل  انديشمندان، آنچه در مفهوم خليفه نهفته است با وضوح هرچه تمام
خداوند . سازد زمين آشكار مىدر بشر و حريت و آزادى او را در دخل و تصرف 

فرمايد كه ذات مقدس الهى، غيب و  فرشتگان تأكيد مى پس از اعتراف به عجزِ
، »تعليم و تأكيدى«گونه و با چنين داند و اين ها و زمين را مى هاى آسمان نهان

شناخت در كند؛ قدرت و توانايى  امكانات و قدرت متعالى انسان را منعكس مى
در دايره هايى كه  تمامى موجودات و معرفت به فعل و انفعاالت نيروها و انرژى

 اش قرار دارند خالفت وى و تحت تصرف او در حيات ايدئولوژيكى و مكتبى
به ديگر سخن براي انسان كه جانشين خداوند است، حد و مرزي  ؛)1967صدر، (

تواند تغيير و دگرگوني پديد آورد و نيست؛ به هر سوي كه رو و اراده كند مي
  .شدگري خويش را به رخ كگري و گزينشقدرت انتخاب

اين از اقتضائات انسان آزاد و مختار است كه سمت و سوي خير و شر هر 
اين امكان به انسان اعطا شده است كه بتواند به هر . تواند درنوردددو را مي

بر امام موسي صدر بر همين اساس . امكان و توان آن باشد ؛سوي كه روي كند
مگر  ؛پذير نخواهد بود قجانبه آدمي تحقبود كه استقالل كامل و همه اين نظر

دادن ها و نيز امكان و اختيار انجام آنكه انسان توانايى شناخت شرور و زشتى
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كه ئهمين خصلت انساني بود كه موجب شد مال. زشتى و پليدى را داشته باشد
انسان هم برخوردار از . كند بگويند چنين انساني در زمين فساد و خونريزى مى

البته . توان شناخت زشت و زيبا و خير و شر را دارد اختيار و آزادي است و هم
با توجه به اينكه آدمي بر انجام امور نادرست و اختيار شر تواناست، چنين 

بلكه اين  ؛كاهد خطرى از مقام انسان و كرامت و خالفت الهي او چيزى نمى
خطر چونان شرطى بنيادين براى استقالل انسان و حريت و آزادى او در عمل 

  .)همان(رود به شمار مي رفو تص
مند است كه با چنين مقام و آزادي و اختياري از اين توانايي بهرهانسان 

انديشي وضعيت حوزه عمومي و و با روشن گويدنيازهاي دروني خويش را پاسخ 
انسان به مثابه جانشين خداوند در زمين، . بروني خويش را نيز سامان دهد
با چشم و گوشى باز و بايد بنابراين  ؛دهد مى پاسخگوى اعمالى است كه انجام

روست ازاين ؛گيرى نمايد و در تمام امور مشاركت داشته باشديتيزبين مسائل را پ
اين اهميت از منظري مبتني . يابدويژه آزادي سياسي اهميتي وافر ميكه آزادي به

مورد تأمل  بايداما با توجه به تأثيرات مهم در زندگي آدمي  ؛بر آزادي معنوي است
ازآنجاكه تأثيرات حوزه عمومي بر زندگي شخصي و خصوصي  .تري قرار گيردافزون

در حوزه عمومي به صورت فعالي حضور يابد و با  بايدانكارناپذير است، انسان 
بعد  ،در مباحثي كه در ادامه خواهد آمد. آفريني كندهاي خود نقشانتخاب

  .شودميبررسي كننده آن در زندگي انسان ديگري از حضور آزادي و نقش تعيين

  اجتماعي آزادي و تحوالت
مفهوم آزادي سياسي بر نقش انسان در حوزه به تأكيد عمده با توجه 

گيري كرد كه غالب تغيير و تحوالت در گونه نتيجهعمومي شايد بتوان اين
نسان رو بايد يادآور شد كه اازاين ؛گيردجوامع به دست تواناي آدمي شكل مي

زيرا انسان به عنوان يك موجود  ؛شوداجتماعي مي تحوالتباعث و باني اكثر 
عامل مهم و  ،آگاه و آزاد و مختار و با فطرتي كه طالب كمال و تعالي است

درباره علل و عوامل انديشمندان البته . هاستاساسي در تحوالت و دگرگوني
هاي مختلفي مطرح ريهها و نظاجتماعي، ديدگاه ـتغيير و تحوالت سياسي 
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ها به نقش اساسي انسان به عنوان موجودي كه در برخي از اين ديدگاهاند كرده

هاي مطرح و مؤثر در باب تغيير و نظريه. آگاه، آزاد و مختار اشاره شده است
گرايي؛ خون و نژاد؛ شرايط اقليمي و جغرافيايي؛ مشيت: ند ازاتحوالت عبارت

صاد و عامل مادي؛ زن و عامل جنسي و در نهايت نخبگان و قهرمانان؛ اقت
  .)192، ص1380 زايي، لك. 1366همو،  .1373مطهري، ( نظريه فطرت

هاي مورد اشاره، آنچه بيش از همه به عناصر انساني توجه در ميان نظريه
همانا نظريه فطرت است كه از سوي برخي از انديشمندان مسلمان  ،دارد

آدمي به دليل اين بر اساس نظريه فطرت، زندگي اجتماعي  1.مطرح شده است
نخست، حفظ و جمع تجارب و : در حال تكامل و پيشرفت استخصايص 
هاي ديگران و استفاده از آنهاست؛ دوم، يادگيري از راه بيان و قلم آموخته

بودن به نيروي عقل و ابتكار است؛ چهارم، ميل ذاتي و عالقه است؛ سوم، مجهز
مطهري در آثار خود با بحث و بررسي اين عناصر بر . ه نوآوري استفطري ب

اما . هاستاين باور است كه فطرت آدمي باعث و باني غالب تحوالت و دگرگوني
همانا آزادي و اختيار اوست كه  د،بخشآنچه به فطرت آدمي حيات و هويت مي

 - هاي سياسييل كننده مسئله فطرت و عامل اصلي ايجاد دگرگونيمتك
  .آيداجتماعي به شمار مي

و به نوعي زمينه است عامل يا فاعل آزادي در كنار ساير عوامل نيز مطرح 
براي مثال اگر فرض كنيم عامل خون، نژاد و  ؛كندبروز و ظهور آنها را مهيا مي

هاي اجتماعي است، همه اين عوامل در هر عامل ديگري باعث و باني دگرگوني
درواقع اگر مانعي  ؛اي نخواهد داشتاثر قابل مالحظهفقدان آزادي و اختيار 

گفتني . سازدآنها را فاقد تأثير مي ،براي بروز و ظهور اين عناصر به وجود آيد
زيرا  ؛گرايانه در تضاد اساسي استاست عنصر آزادي و اختيار با نظريه مشيت

ريخ و سازد، خداوند است و تابر اساس اين نظريه آنچه تاريخ را دگرگون مي

                                                 
هستند كه به اهميت اين بحث پي برده و در شمار متفكراني صدر اهللا سيدمحمدباقر مرتضي مطهري و آيت. 1

هاى اجتماعى و فلسفه اجتماعى در مكتب سنتمباحث صدر را در كتاب . اندمباحثي درباره آن نگارش كرده
 .، ترجمه حسين منوچهري، آمده استقرآن
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اين نظريه، به گفته مطهري، . اجتماع پهنه بازي اراده مقدس الهي است
زيرا تنها  ؛اجتماعي است - هاي سياسي ترين نظريه در باب دگرگونيسست

همه اسباب و علل  انسبت مشيت الهي ب. گاه مشيت الهي نيستتاريخ جلوه
نسان را ولي سخن در اين است كه مشيت الهي، زندگي ا ؛جهان مساوي است

م در تغيير يداطوربا چه نظامي آفريده است و چه رازي در آن نهاده است كه به
كه زندگي حيوانات ديگر، فاقد آن راز است؟ طبيعي درصورتي ؛و تغير است

توانسته اين وجه  ،گري كه به بشر عطا شده استاست عنصر آزادي و انتخاب
  .ساير موجودات متمايز گرداندتمايز را در آدمي به وجود آورد و او را از 

ترين نشانه انسان كه همانا بنابراين بايد در تكميل نظريه فطرت از مهم
 بايدهاي خود انسان با توجه به ويژگي .برخورداري از آزادي و اختيار است ياد كرد

گيري از اش، توان بهرهساختن ابعاد وجوديبه سمتي ميل نمايد كه ضمن نهادينه
وجود چنين . ترين عنصر يعني آزادي و اختيار را داشته باشده مهمويژآنها به

را گرچه اين نظريه . شودهايي است كه سبب تكامل و تعالي بشر ميخصوصيت
- از آن به عنوان محتواي باطني انسان نيز ياد مياند، كردهذاري گنظريه فطرت نام

شود و درواقع در اين نظريه بيش از هر چيز بر گوهر و ذات آدمي تكيه مي 1.شود
در همين  2.نقش ديگر عناصر در حد ايجاد زمينه و تسهيل شرايط مؤثر است

 ؛فطرت قابل تصور نيست ةآزادي انساني جز با نظري« :زمينه مطهري معتقد است
آنجا كه بر تاريخ  دهد تااين بعد وجودي است كه به انسان شخصيت انساني مي

اين ديدگاه  .)86، ص1373مطهري، ( »كندشود و مسير تاريخ را تعيين ميمسلط مي
همچنين بر آن است تا شخصيت انسان را بر اساس عنصر آزادي و اختيار تبيين و 

  .فقدان آزادي و اختيار را برابر با مسخ شخصيت آدمي تلقي كند
فكري، فرهنگي، اجتماعي و  گفته در باب تغيير و تحوالتمباحث پيش

سياسي كه محصول اراده آزاد و مختار آدمي است، ناظر به آموزه مشهور قرآني 
                                                 

است كه اى مشابه ارائه كرده اجتماعى، نظريه -هاى سياسي شهيد صدر نيز در باب علل و عوامل دگرگونى. 1
هاى اجتماعى و فلسفه سنتصدر، : ك.ر( توان ياد كرداز آن با عنوان محتواي باطني يا نظريه فطرت مي

  .)، ترجمه حسين منوچهرىاجتماعى در مكتب قرآن
  .باره رجوع به اثر متقن مطهري درباره فطرت مناسب استدراين. 2
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  :ان اّهللاٰ اليغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم«: فرمايدآنجا كه خداوند مي ؛است
هايشان گمان خداوند آنچه قومي دارند دگرگون نكند مگر آنكه آنچه در دلبي

اي در گونه دگرگونيبر اساس اين آموزه هيچ .)11 :رعد( »كننددارند دگرگون 
مگر اينكه نفس انسان دچار  ؛دهدسياسي و اجتماعي رخ نمي ،حيات فردي

كه پيش از اين نيز اشاره شد، در نگاه طبيعي است، چنان. تغيير و تحول گردد
تني بر آيد، مبمتفكران مسلمان، آنچه مبناي عمل در حوزه عمومي به شمار مي

اجتماعي در  - گونه تحول سياسي گفت هر بايددر اينجا نيز . آزادي معنوي است
دهد كه انسان با اراده و خواست خويش به انجام آن مبادرت شرايطي رخ مي

به اعتبار آيات قرآن كريم، سرنوشت انسان در اختيار خود اوست و انسان . ورزد
بر سرنوشت خويش مسلط است و  در عين تأثيرپذيري از بسياري چيزها كامالً

  .سازدحيات اجتماعي و سياسي خود را با دستان پر از اختيار و آزاد خويش مي
هاى اسالمى  به هر حال، مطابق نگاه متفكران مسلمان، در تعاليم و آموزه

تعريف و در ارزيابى اسباب سعادت و شقاوت » عمل انسان«صراحت جايگاه به
عامل خارجى نفى و تنها راه وصول به سعادت و  حقيقى آدمى تأثير هرگونه

و بر اساس گفته  1مطابق برخي از آيات قرآن. شقاوت، عمل ذكر شده است
انديشمندان مسلمان، اسالم مسئوليت چگونگى تكوين و بناى اجتماعات، نوع 

هاي اجتماعى و نيز مشكالتى را كه بر جوامع انسانى و تفاوت جوامع، نظام
درحقيقت انسان است كه با . تنها بر گردن انسان نهاده استگردد،  عارض مى

هاى اجتماعى را  ها و آرمان سازد و برنامه فعل و عمل آزادانه خود، جوامع را مى
ها را تعيين و  هاى اوست كه مسئوليت ريزى انديشه و برنامه. كند ترسيم مى

  .)1967صدر، ( آيد ها فايق مى نمايد و بر مشكالت و دشوارى تحديد و تنظيم مى
هاي قرآني، تنها عمل آزاد و مختار انسان است كه بنابراين از ديدگاه آموزه

آورد و به پيش  سازد؛ آن را تغيير داده به حركت در مى جامعه و تاريخ را مى

                                                 
و سوگند به نفس انسان و  :قويَها، َقد َاَفلَح َمن َزكّيها، َو َقد َخاَب َمن َدّسيهاَو نَفس َو ماَسّويَها، َفَالََهَمها فُُجوَرها َو تَ . 1

راستى هر كس كه آن را پاكيزه به. اش را در آن الهام كرد گاه نافرمانى و پرهيزگارىآن. آن كه آن را سامان داد
  .)10 -  7 :شمس(راستى نوميد شد هر كس كه آن را فرومايه داشت داشت، رستگار شد و به
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در اين ميان، عوامل خارجى در مسير ساختن جوامع بشرى تأثير . برد مى
ت گرفته از ئنش» عمل«انسان است كه با اى ندارند، بلكه اين فقط  كنندهتعيين

تفاوتى  معرفت و شناخت يا برآمده از جهل و نادانى يا ناشى از اهمال و بى
به  ؛يابد تا طريقى را برگزيند و گامى را بر گام ديگر ترجيح دهد فرصت مى

هاى اجتماعى همان خواهد بود كه انسان  گفته امام موسي صدر، واقعيت
  .)انهم( اختيار كرده است

  خاتمه
اين  پيشنگيبيبايد گفت با توجه به مدرن در باب ابهام در مفهوم آزادي 

شود همانا آزادي جنسي هرگاه از اين مفهوم ياد مي ،مفهوم در انديشه اسالمي
رو بايد گفت همچنان ازاين ؛شودو فساد و آزادي در فحشا در اذهان متبادر مي

چرخش زباني به نفع آزادي و براي  مفهوم آزادي پيچيده و مبهم است؛ زيرا
درواقع مفهوم جديد آزادي پس از اينكه در . فهم آزادي صورت نگرفته است

هايي فهمياز همان آغاز با كج ،يت به ميان جامعه ايراني آمدطنهضت مشرو
اين فهم نادرست، آزادي را به الديني و ناديني و فساد و فحشا و . مواجه شد

كرد و از بندي مذهبي و المذهبي تفسير ميو بي قيديآزادي جنسي و بي
رد و كه آزادي مفهومي متعالي دادرحالي ؛درك مفهوم نو آزادي چشم پوشيد

مندي هي و جوهر انسان است كه تنها خليفه خداوند شايسته بهرهاي الوديعه
 .تواند موجب تغيير در خود و جامعه شودكه مي از آن قرار گرفته است

تري به توان با نگاه عميقا تغيير نگاه و فهم درست آزادي ميبه هر حال ب
ازآنجاكه . هاي قرآني نگريست و به زندگي رنگ و بويي ديگر بخشيدآموزه

هاي حيات اين رنگ و بو به همه حوزه ،تأثيرگذاري حوزه آزادي گسترده است
كه انسان، درحالي. نمايدبخشد و ثمرات شيريني را نصيب ميآدمي جال مي

همه مخلوقات خداوند از پذيرش مسئوليت و بار امانت الهي امتناع كردند، با 
پذيرش بار امانت خود را در مقابل خداوند و ديگر مخلوقات خداوند مسئول 

رو عرصه گسترده عمومي همواره نشان بروز و ظهور آزادي و ازاين ؛قرار داد
  .گري و گزينش آدمي استصحنه انتخاب
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 ؛ دراسة في اإلمكان أو اإلمتناعالحرية في القرآن الكريم

  1زائيشريف لك
  2نجمه كيخا

   :الخالصة
ن يعتقد بإن الحرية هي مفهوم حداثي وقد طفح مالشك والريب فإن هناك الكثير م

على السطح في األونة األخيرة واليمكن بحال من األحوال ان يكون له إسم أو رسم 
اليوم وتُطرح  اوتؤمن هذه الفئة بإن الحرية التي نراه ،ص اإلسالميةفي النصووبيانات 

وإن المجتمع اإلسالمي الفكر الغربي المتحضر وإرهاصات بقوة هي من نتاج وثمارات 
اليمتلك مقوماتها إضافة الى هذا فإن فرضية عملية إمكانية الحديث عن مفهوم الحرية 

األدبيات واألحاديث والنصوص والتعاليم  في القرآن الكريم تواجه فقراً شديداً في
من البعيد بمكان إيجاد أدبيات وأسس غنية وثرية في فومن هذا المنطق  ،اإلسالمية

من قبيل الدينية مجال البحث في هذا الموضوع وايضًا فإن البحث عنه في النصوص 
آراء ونظريات  ولكن ومع وجود هذه الرؤية التي أشرنا إليها فإن هناك ،القرآن أمر ممتنع

الحديث والكالم عن مفهوم الحرية قد جاء  هروحة في الساحة تدور وتؤمن بإنآخرى مط
في هذا الكتاب السماوي من دون ذكر الممارسات والتشابه مع البحوث الحداثتية التي 

فمن جهة فإن الحرية هي من أهم المفاهيم التي واجهة وعايشة اإلنسان  ،تعرضت لها
إن من المستحيل ان يتغاضى ويسكت عنها أعظم نص وارد في الدين وفي النتيجة ف

يمكنه ومن خالل تعين قصده ومراده من الحرية إيجاد ومن جهة ثانية  ،اإلسالمي الحنيف
بيان وتجزئة أختبار وفي النصوص الدينية وإليها أرضية مناسبة للتĤمل والتفكير والتطرق 
وفي نهاية المطاف الوصول الى نتيجة مفادها  ،وجود أركان وعناصر الحرية في القرآن

إن الحرية ظاهرة جديدة ولها نتائج تختلف عن الرؤية والعالم السابق وإن اشكال ب
وم قد تغيرت ولكن في الوقت نفسه فقد ظل مضمونها تتداوله هوانماط ومصاديق هذا المف

لمقالة الى مسألة وتطرقت هذه ا ،ومطروحة على بساط البحث والنقاشاإلنسانية دومًا 
دراسة بعض النقاط الى إمكان وإمتناع الحرية في القرآن الكريم وسعت على اإلجابة 

   .عليهاوالوافية وتقديم اإلجابة الشافية  األصلية والرئيسية في هذا المضمار

   .اهللاخليفة ،اإلنتخاب ،الحرية ،القرآن :المصطلحات المحورية

                                                 
  .أستاذ مساعد في مركز الدراسات والتحقيقات للعلوم والثقافة اإلسالمية .1
  .تاذة مساعدة في جامعة الشهيد بهشتيأس .2
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Freedom in the Qur’an: Exploring Possibility or Impossibility 
 
Sharif Lakzai1 
Najmeh Keikha2 
 
Abstract 
Some people believe that freedom  is a modern concept and there is no 

track  to  be  found  in  the  Islamic  texts  concerning  this  concept. 
According  to  these  people,  the  freedom  in  the  world  today,  has 
originated  from  the  thinking of  the modern Western  society, and  it 
has been  absent  in  the Muslim  community. Moreover,  even  if  it  is 
assumed that  it  is possible to discuss the concept of freedom  in the 
Holy Quran,  there  is  extreme  scarcity  in  this  regard  in  the  Islamic 
literature  and  teachings.Therefore,  we  cannot  provide  literature 
concerning the issue of freedom and discussing freedom in such texts 
as  the  Qur’an  remains  impossible.  Meanwhile,  there  are  other 
viewpoints  in  this  regard which  state  that  it  is  conceivable  to  talk 
about  freedom  in  the  Qur’an,  without  looking  for  counterparts 
among  the modern discussions.  . On  the one hand,  the  concept of 
human  freedom  has  always  been  the most  important  concept  for 
human being and therefore the most central text  in  Islam could not 
be silent about  it; on the other hand,  if the meaning and purpose of 
freedom  is determined  in  the  religious  texts, we  can  reflect on  the 
religious  texts  and  investigate  aboutthe  presence  of  the  elements 
and  principles  of  freedom  in  the  Qur'an.  Freedom  has  been 
considered as a modern phenomenon and an achievement different 
from  the  former  thoughts  and  world  because  the  forms  and 
manifestations of  freedom has  changed but  the  theme of  freedom 
has  always  been  important.  The  present  article  deals  with  the 
possibility  and  impossibility  of  freedom  in  the Qur’an  and  tries  to 
discuss some of the main points in this regard. 
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