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Abstract  

This project is aimed at analyzing the mechanism of legal and political freedom guarantee 

for individuals from Quran's perspective. The findings of this study, which were carried out 

using the methodological approach of political interpretation of the Qur'an, suggest that 

based on reflection on the Qur'an and the following elements, freedom in society can be 

guaranteed from the Qur'an's perspective: Promoting science and awareness among the 

people, rationalism, thoughtfulness, conscious criticism, responsible emigration, sustainable 
dialogue between the people and the state with people. The above five components form a 

system that is inspired by the Qur'an and the needs of today's society and human experience 

gained through the theory of guaranteeing freedom. 
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 چکیده

های این پژوهش که با رویکرد  هدف پژوهش حاضر واکاوی چگونگی تضمین آزادی سیاسی و حقوقی افراد، از منظر قرآن بود. یافته
توان آزادی در جامعه را از  های زیر می شناسی تفسیر سیاسی قرآن انجام شد، حاکی از آن است که براساس تامل در قرآن و بامولفه روش

گرایی، تفکر و تدبر، نقد و انتقاد آگاهانه، هجرت مسئوالنه،  منظر قرآن تضمین کرد: گسترش و ترویج علم و آگاهی در بین مردم، عقل
آن و نیازهای دهد که با الهام از قر ای را شکل می گانه فوق، منظومه های پنج وگوی پایدار در بین مردم و دولت با ملت. مولفه گفت

 توان نظریه تضمین آزادی را ارائه کرد. های کسب شده بشری می امروزین جامعه و تجربه
 

 تضمین آزادی، تفسیر سیاسی قرآن، آزادی سیاسی، آزادی حقوقی، آزادی در جامعه. های کلیدی:  واژه
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 مقدمه 

تاريخ بوده هاي اصلي زندگي انسان در طول  كسب، حفظ و تضمين آزادي يكي از دغدغه

است. اديان آسماني از جمله اسالم به اين نگراني انسان توجه ويژه دارد. در قرآن عالوه بر طرح 

، به مساله كسب، حفظ و تضمين آزادي نيز اشاره شده است. در اين 1موانع تحقق آزادي در جامعه

تدبر در باشد. تأمّل و  راستا، هدف پژوهش حاضر بررسي تضمين آزادي از منظر قرآن مي

كند تا با توجه به تجربه جديد بشري،  هاي مطرح شده در قرآن به انسان مسلمان كمك مي آموزه

اي در اين موضوع خاص ارائه كرده و براساس آن زندگي خود را سامان دهد و كرامت  نظريه

 انساني خويش را حفظ كند.

يف كه براساس آن بتوان ترين تعر نگارنده براساس تأمالتي كه در قرآن داشته است، مناسب

از  2بندي ايزيا برلين مساله كسب، حفظ و تضمين آزادي را تشريح كرد، همان تعريف و تقسيم

باشد. براساس مبناي  آزادي است. از اين جهت كه معطوف به حقوق سياسي افراد در جامعه مي

دي، از تمايل فرد به شود: معناي مثبت آزا تقسيم مي« منفي»و « مثبت»برلين، آزادي به دو معناي 

كنم و  خيزد، مثال آرزوي من آن است كه زندگي كه مي اينكه آقا و صاحب اختيار باشد، برمي

گيرم، در اختيار خودم باشد و به هيچ نيرويي از خارج وابسته نباشد، كه در اين  هايي كه مي تصميم

اينكه كسي جلوي كاري  حالت آزادي به معني صاحب اختيار و ارباب خود بودن )آزادي مثبت( و

(. به تعبير ديگر آزادي 252: ص1631خواهم بكنم را نگيرد )آزادي منفي( است )برلين،  كه مي

« آزادي در»به معناي رشد و تحول شخصي، خودپروري يا خودبرتري است، كه گاهي  6مثبت

، گاه به صورت هاي بيروني در برابر فرد مداخله نكردن، نبود مانع 4شود. آزادي منفي دانسته مي

                                                        

تامل، پادشاهان مستبد،  موانع تحقق آزادي در جامعه از منظر قرآن عبارت است از: پيروي از هواي نفساني، تقليد بي .1
 احبار و رهبان )كارگزاران مذهبي(. نگارنده اين پژوهش در مقاله مستقلي به بررسي اين موضوع پرداخته است.

2. Isaiah Berlin 

3. Positive Freedom 

4. Negative Freedom 



03  98 پاییز ، 26شماره  ، 7سال  ، سیاست متعالیه 

 (.326: ص1636شود )هيوود،  تعريف مي« آزادي از»

پردازند كه به نوعي هر دو به   برخي از متفكران معاصر در تشريح دوگانه برلين به نقد آن مي

ترين معنا يعني توانايي انديشيدن يا عمل كردن به  در گسترده 1گردد: اصطالح آزادي يك معنا برمي

گذارند، يعني آزاد بودن  فرق مي« مثبت»و « منفي»ن حال، اغلب بين آزادي شيوه دلخواه است. بااي

هاي بيروني  چيزي. آزادي منفي يعني مداخله نكردن، يعني محدوديت« در»چيزي و آزاد بودن « از»

خواهد، عمل كند. آزادي مثبت با به  است به هر صورت كه مي« آزاد»بر فرد نباشد. از اين رو، فرد 

وعي هدف يا سود قابل تشخيص، و معموال رشد شخصي، خودپروري، يا دست آوردن ن

كننده است، زيرا هر  گمراه  «آزادي در»و « آزادي از»خودبرتري پيوند دارد. اما گذاشتن تمايز بين 

توان به هر دو صورت توصيف كرد، براي مثال، آزاد بودن از ناداني  نمونه و موردي از آزادي را مي

 (.426: ص1636در كسب دانش است )هيوود، به معناي آزادي 

به معناي آزادي در قرآن دوازده مرتبه به اشكال مختلف مطرح شده است )بقره، « حُرّ»كلمه 

متضاد « حَرَّ»از « حُرّ»گويند:  شناسان مي (. زبان6؛ مجادله، 13؛ مائده، 32؛ نساء، 65؛ آل عمران، 161

زيرا انسان آزاد، برخالف عبد، غرور و تعصب گرمي گرفته شده است، « سردي»به معناي « بَرد»

 (.56: ص1663شود در جستجوي خصوصيات واال و شريف باشد )روزنتال،  دارد كه باعث مي

را متضاد « حُرّ»وجود دارد. راغب اصفهاني « حريّت»تمايز روشني بين معاني حقوقي و اخالقي 

حريت بر دو قسم است: اول در »كند:  ان ميگونه بي كند و تمايز اين دو را اين تعريف مي« عبد»

مورد شخصي كه تحت سلطة هيچ قدرتي نيست و دوم در مورد شخصي كه تحت سلطه صفات 

اي از جمله حرص، آز، طمع و آرزوي مال و دارايي دنيوي نباشد. نويسنده براي معاني اول  رذيله

( استناد كرده، و براي معاني دوم 32)نساء، « ةتحرير رَقَبةٍ مومن»( و 161)بقره، « الحُرّ بالحُرّ»به آيه 

به راستي برايت نذر كردم تا )از غير (: »65)آل عمران، « إنّي نذرت لك ما في بطني مُحرّراً»به آيه 

 (.56: ص1663كند )روزنتال،  ، مستند مي«تو( آزاد شده باشد

                                                        

1. Freedom\ Liberty 
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نبايد به معناي آزاد شده يا كند: محرّر  اهلل طالقاني نيز تفسير و برداشت فوق را تأييد مي آيت

دار، بلكه آنان  آزاد شونده از بندگي )بردگي( باشد، براي اينكه آل عمران نه برده بودند و نه برده

زن »آزاديبخش براي بردگان روحي و اخالقي كه ريشه هرگونه بردگي است، بودند و اگر مادر 

ر آزاد بود فرزندش برده نبوده، پس توانست آزادكننده فرزندش باشد و اگ برده بود، نمي« عمران

( 66)آل عمران، « ان اهلل اصطفي»معناي محرّر بايد آزاد شده از قيود روحي و غرائز نفسي و تصفيه 

باشد و يا آزادشده از شرايط محيط و تأثيرات آن كه هر دو مالزم يكديگر و سرانجام هر دو يكي 

يعني آزادي « حريّت»ر هر دو معناي (. در پژوهش حاض126، ص5: ج1631هستند )طالقاني، 

 گيرد. سياسي و آزادي معنوي در تحليل مساله تضمين آزادي در جامعه مورد توجه قرار مي

 ارکان نظریه تضمین آزادی

موضوع چگونگي تضمين آزادي از منظر قرآن از موضوعات نوپيداي جامعه امروزين است. 

داع روش جديد بوده و با روش نو فهم جديد اتفاق هاي نو از قرآن نياز به اب براي پاسخ به پرسش

شناسي تفسير سياسي قرآن  دهي پژوهش حاضر از روش افتد. به اين دليل نگارنده جهت سامان مي

هاي قرآن  ( بهره برده است. با اين روش تأمّل و تدبر در آموزه35ـ  112: ص1633محمدي،  )خان

هاي زير اركان ساخت اين نظريه را تشكيل  ولفهجهت ارائه نظريه تضمين آزادي انجام شده و م

 دهند:  مي

 علم و آگاهی -1

هاي فردي و اجتماعي، مقدمه، درخواست و طلب آزادي  آگاه شدن انسان به حقوق و آزادي

ِ پيامبران و مصلحان بزرگ در طول تاريخ آگاه كردن مردم از وضعيت خويش،  است. پيام مهم

بوده است. با وجود مصلحان بزرگ اعم از پيامبران، امامان و جامعه و رمز و راز عالم خلقت 

هاي كاذب آغشته بوده، همه  ها و آگاهي ها و عادت متفكران، زندگي انسان معموالً با اوهام و خرافه

روزه نياز به پااليش دارد، به اين دليل اولين پيام پيامبر گرامي اسالم)ص( در قرآن آزادسازي انسان 

هاي  و بارهاي تكاليف سنگين و زنجيره»هاي خودساخته انسان بوده است:  دوديتها و مح از سنت
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يضع »(، 151دارد )اعراف،  خبري و بدعت را كه بر دوش عقل و جان آنان است، برمي جهل بي

 «.عنهم اصرهم و االغالل التي كانت عليهم

و دريافت دانش نسبت )دانستن( به معناي كسب دانش درباره چيزي « علم»در قرآن غالباً واژه 

« ناداني، ناآگاهي و ندانستن»به معني « جَهَلَ»شود، متضاد قرآني علم، فعل  به چيزي استفاده مي

در قرآن ستوده شده و علما، صاحبان علم  1(. علم و آگاهي56، ص1: ج1632است )مك اوليف، 

هر آينه «: »من عباده العلماءإنما يخشي اهلل »(، 21اند )فاطر،  مورد ستايش قرار گرفته و تمجيد شده

هاي ديني و  افزون بر قرآن، در ساير آموزه«. ترسند از ميان بندگان خدا تنها دانشمندان از او مي

شعار دائمي مصلحان مسلمان، داشتن علم و آگاهي از خويش و وضعيت جامعه، شرط اصلي و 

وابسته به رشد ملي و رشد مهم دستيابي به آزادي است. تحول اساسي در همه مشكالت اجتماعي 

ملي، وابسته به آگاهي مردم است. به خصوص آگاهي نسل جوان از حقايق اسالم پيراسته از اوهام، 

تواند انقالب همه جانبه در  و توجه دادن آنها به تعاليم عاليه قرآن است كه در زمان كوتاهي مي

قتصاد، ايجاد كند )موسوي زنجاني، ها را در جامعه و ا افكار، عقايد، آداب، سنن، اخالق و عادت

ها  آورد، زيرا دانش طبعاً ترس ها پيش گفته بود كه دانش، آزادي مي مدت 2(. اپيكور666: ص1613

 (.234: ص1631دارد )برلين،  و آرزوهاي نامعقول را از سر راه برمي

، خود را شود انسان فاقد علم و آگاهي وقتي با نهادهاي نامطلوب موجود در جامعه مواجه مي

كند. عرصه عمومي  يابد، و اين نهادها را غيرقابل تغيير و تحول تلقي مي محكوم و زنداني آنها مي

شود، فضاي تنگ و تاريكي را براي انسان ساخته، غافل از اينكه همه  توسط اين نهادها اداره مي

و فضاي  توان متعادل و نهادهاي نامطلوب را حذف يا اصالح كرد ها را مي اين محدوديت

شود و جاي خود را  تري را براي زندگي ايجاد نمود. دنياي كهن وقتي بساطش برچيده مي مطلوب

ها رها  دهد كه انسان بتواند خود را از تأثير جادويي اين توهم پرور مي تر و آزادي اي كامل به جامعه

                                                        

 مرتبه به كار رفته است. 154. در قرآن ماده علم 1

2. Epicurus 
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دريابند كه قوانين و  اي از رشد اجتماعي برسند كه بتوانند كند، يعني آنگاه كه آدميان به مرحله

نهادها سراسر، ساخته مغز و دست بشرند، اينها همه در اعصار مختلف تاريخي به لحاظ نيازهاي 

اند. اينك ما گرفتار  زمان پديدار شده و به مرور زمان و به خطا، چون نيروهايي مستقل انگاشته شده

ا از راه تجزيه و تحليل و درک هايي هستيم كه تنه و پايبند استبداد نهادها، باورها و اضطراب

توان بر آنها پيروزي جست. ما در زندان ارواح خبيثه گرفتاريم. اين زندان را ما خود، البته نه  مي

ايم. شكستن اين طلسم آنگاه ميسر خواهد شد كه آگاهي خود را بازيابيم و  آگاهانه بنياد نهاده

 (.233: ص1631چنانكه بايد بكار برخيزيم )برلين، 

بخشي در بين مردم اختراع شده است،  جهان امروز ابزارهاي مناسبي براي آگاهي در

هاي فراواني در اختيار مصلحان، متفكران و نوانديشان جهان اسالم قرار دارد. افزون بر  فرصت

ها و مؤسسات فرهنگي، از ابزارهاي نوين  هاي سنتي اعم از مساجد، دانشگاه استفاده از تريبون

 جمله فضاي مجازي بايد بهترين استفاده را كرد.اي از  رسانه

 گرایی و تفکر عقل –2

تأمل از آباء و اجداد مطرح شده است. تقليد  در منطق قرآن، تعقل و تفكر در مقابل تقليد بي

شود، در مقابل، تعقل و تفكر انسان را به انديشيدن در مورد  يكي از موانع آزادي محسوب مي

مقابل « عقل»كنند. معناي  كه به نوعي با زندگي انسان نسبت برقرار ميكند  هايي دعوت مي موضوع

يابند و  ها به واسطه آن جهان را درمي احساس يا خواست، قوه يا استعدادي است كه انسان

چهل مرتبه به معناي فهميدن و در يافتن، در قرآن به كار رفته است. « ع ق ل»فهمند. ريشه  مي

ها بر درک، تأمل و  شود، اساساً بر توانايي انسان تعبير مي« عَقَلَ»ا فعل فرايند شناختي كه از آن ب

(. تفكر و تأمل، به معناي 111، ص4: ج1632سنجش حقايق آشكار استوار است )مك اوليف، 

ها يا حوادث مشاهده شده  انديشيدن درباره چيزي و تصميم به روندي از عمل براساس ادراک

كند. باب تفعيل و  استفاده مي« ف ک ر»فهوم به كرّات از ريشه عربياست. قرآن براي افاده اين م

 (.221، ص2: ج1632هجده مرتبه در قرآن به كار رفته است )مك اوليف، « ف ک ر»تفعّل ريشه 

هاي فردي و  ترين نعمت خداوند به انسان، قدرت، تعقل، تفكر و تدبير است، اگر تصميم بزرگ
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و فكر حركت كند، رستگاري و موفقيت را در برخواهد داشت،  ها با معيار عقل اجتماعي انسان

تواند همه  هاي خاص خلق شده است، انسان با تعقل مي چون نظام خلقت براساس قوانين و سنت

هستي را در راستاي سعادت و توسعه همه جانبه خود به خدمت درآورد و آسيبي هم به محيط 

گر بر ساير افراد  هاي حيله ا و جلوگيري از سلطه انسانه زيست وارد نكند. اسالم براي تأمين آزادي

جامعه، عنصر عقل را در وجود انسان به وديعت گذاشته تا انسان براساس آن مصلحت خويش را 

به دست آورده و براي ساختن زندگي و جامعه مطلوب كوشش و فعاليت كند. انسان با قدرت 

هاي خوب  كند، با گزينش تجربه ذشتگان را پيدا ميهاي مثبت گ عقل و فكر، توان استفاده از تجربه

هاي فسادآور، طرحي نو براي آينده خود دراندازد، به اين دليل اسالم  ها و عيب و حذف نقص

 مخالف استبداد و اختناق فكري است.

زندگي انسان اعم از فردي و اجتماعي اگر بر مبناي عقالنيت ساخته و تنظيم شود، نياز به 

اجبار و خشونت نخواهد بود، بلكه انسان براساس فطرت راستين خود در مقابل اعمال زور و 

هاي زندگي عقالني، همراه و هم دل خواهد شد. اگر عقل بر عالم حاكم باشد، نيازي به  برنامه

اعمال زور و اجبار نخواهد بود. اگر يك نقشه صحيح زندگي براي عموم طرح شود، با آزادي 

(. مراد از 262: ص1631تطبيق خواهد كرد )برلين،  ـني حكومت بر خود آزادي عقال ـكامل عموم 

تواند طبيعت راستين خود و نيز  خرد )عقل( در اينجا موهبتي است كه انسان به وسيله آن مي

زادگان در مقابل مقام بازيگري  هاي راستين خود را دريابد، در اين صورت هر يك از آدمي هدف

آنكه تحت رهبري ديگري باشد، نقش خود را در اين نمايشنامه كيهاني  يخواهد بود كه آزادانه و ب

 (.261: ص1631كند )برلين،  ايفا مي

گيرند.  گذاري و در فرايند عمل قرار مي هاي عالم هستي با عقل شناخته و ارزش همه نعمت

امور باشد، بنابراين عقل تابع نيست، هميشه استقالل خود را حفظ خواهد كرد، اگر عقل تابع ديگر 

توان تابع ايمان يا  گويند، عقل را مي اي مي دهد. اينكه عده هويت و ماهيت خود را از دست مي

كردن عقل، شوخي كردن با عقل  شود. تابع شرع كرد، خطاي بزرگي است. عقل تابع هيچ چيز نمي

شود كه  كند و به محض آنكه از بيرون به عقل دستور داده است. عقل خودش، خودش را معنا مي
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چنين بينديش و اقتداري بيروني بر او حاكم شد، عقل زير سوال رفته و هويت آن نابوده شده 

تواند به عقل اجبار كند كه چنين بينديش يا چنان بينديش. عقل همواره خودش،  است. كسي نمي

: 1612كند )مجتهد شبستري،  هاي انديشيدن را نيز خودش معين مي كند و روش خودش را معنا مي

ترين سازوكارها براي نهادينه كردن آزادي و تضمين  (. بنابراين، يكي از بهترين و مناسب111ص

 گرايي و عقالنيت در حوزه خصوصي و عمومي است. آن در جامعه از منظر قرآن گسترش عقل

 نقد و انتقاد آگاهانه –3

ي تقلبي است، به نقد در لغت، به معناي جدا كردن سكه طال يا فلزات گران قيمت از فلزها

ها و آشكار كردن سره از ناسره  تعبير ديگر ارزيابي، بررسي و شناسايي، زير و رو كردن عيب

داري عملكرد  باشد. در منطق سياست و حكمراني، كالبدشكافي مباني نظري و شيوه حكومت مي

هاي  ها و عملكرد حكومت در حوزه نهاد سياست است. در اين راستا، ارزيابي علمي انديشه

باشد، اما نقد و ارزيابي نهادهاي موجود در جامعه به خصوص  مختلف مورد تأكيد اين پژوهش مي

 كند. هارا در جامعه فراهم  تواند امكان گسترش آزادي نهاد دين، خانواده و نهاد آموزش وغيره مي

ان متعدد وگوهاي نقادانه بين خدا و مالئكه، خدا و انس در قرآن، واژه نقد نيامده، ولي گفت

مطرح شده است، از جمله در مسئله خلقت انسان و اعتراض و نقد مالئكه از عملكرد خداوند در 

در زمين و پاسخگويي خداوند به اعتراض مالئكه « انسان»ريز و فسادگر به نام  خلق موجود خون

نوعي نقد  ( به24؛ محمد، 12در قرآن تدبّر در آيات الهي )نساء،  1خيلي جالب و قابل تأمل است.

دهد. تدبر به معني تفكر و تمركز عميق همراه با ابتكار و انتقاد است،  و انتقاد را مورد تأييد قرار مي

اي را كشف كنند يا كمر به حل يك مسئله دشوار  كوشند چيز تازه همانند شيوه دانشمنداني كه مي

: 1631رک آن بپردازيم )ليمن، خواهد كه خردمندانه به خواندن قرآن و د بندند. قرآن دائماً مي مي

                                                        

و اذ قال ربّك للمالئكة اني جاعل في االرض خليفةً قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها و يسفك الدماء و نحن نسبّح . »1
اي  فرشتگان گفت: من در زمين خليفه و چون پروردگارت به«: »بحمدک و نقدس لك قال اني اعلم ما ال تعلمون

ها بريزد و حال آنكه ما به ستايش تو تسبيح  آفريني كه در آنجا فساد كند و خون آفرينم، گفتند: آيا كسي را مي مي
 (.62دانيد )بقره،  كنيم؟ گفت من آن دانم كه شما نمي گوييم و تو را تقديس مي مي
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اي كساني كه ايمان »دهد:  عملي برخي از مسلمانان را مورد نقد و انتقاد قرار مي (. قرآن بي443ص

 (.2)صف، « كنيد گوييد كه عمل نمي ايد، چرا سخني مي آورده

خداوند در نفي حكومت استبدادي، حكومت فرعون را نماد حكمراني استبدادي معرفي و 

پس او قومش را سبك مغز شمرد ]و آنان را با »دارد:  ي با مردم را نقد و باطل اعالم ميعملكرد و

وسوسه و اغواگري فريفت و خوارشان كرد[ در نتيجه از او اطاعت كردند، زيرا آنان مردمي فاسق 

دانست و  شهيد مطهري، نقدهاي مخالفين از اسالم و تشيع را نعمت بزرگ مي 1«.و نافرمان بودند

شود، در نتيجه تفسيرهاي ديني مستدل و  گويي متفكران اسالمي مي قد بود، نقدها باعث پاسخمعت

 شوند: تر مي عقالني

من هرگز از پيدايش افراد شكّاک در اجتماع كه عليه اسالم سخنراني كنند و مقاله بنويسند، »

شود  اينها سبب ميدانم پيدايش  شوم، چون مي شوم هيچ، از يك نظر خوشحال هم مي متأثر كه نمي

كنند،   كه چهره اسالم بيشتر نمايان بشود. چون افراد شكاک و افرادي كه بر ضد دين سخنراني مي

روح باشند كه در مقام جواب برنيايند، يعني  وقتي خطرناک است كه مردان دين آنقدر مرده و بي

ته باشد كه در مقابل نشان ندهند. اما اگر همين مقدار حيات و زندگي در ملت اسالم وجود داش

العمل نشان بدهد، مطمئن باشيد كه در نهايت امر به نفع اسالم تمام خواهد  ضربه دشمن عكس

شد. همان طوري كه در طول سي و چهل سال اخير كسروي پيدا شد، و بر ضد شيعه به خصوص 

ها زدند و به  گرايي حرف ها آمدند در مسائل مادي اي و احيانا بر ضد اسالم چيزهايي نوشت، توده

اساس اسالم اعتراض كردند، افراد ديگري پيدا شدند كه به نام حمايت از مليت ايراني عليه اسالم 

سخناني گفتند. اينها بدون اينكه خودشان بخواهند و قصد داشته باشند، به طور غيرمستقيم آنقدر به 

نوشت، تازه دست علماي  ها را داند، يعني وقتي كسروي آن كتاب اسالم خدمت كردند كه خدا مي

اسالم رفت روي كاغذ و مسائلي را در طول چند قرن در اثر اينكه اعتراض و تشكيك و ايرادي 

كم خرافات و اوهامي هم درباره آنها  هايي از ابهام روي آنها را گرفته بود، و كم نشده بود و پرده

                                                        

 (.54)زخرف، « اً فاسقينفاستخفّ قومه فأطاعوه انّهم كانوا قوم. »1
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 (.156: ص1663)مطهري، « پيدا شده بود، تشريح كردند

حزب توده و جريان چپ ماركسيستي در ايران و نقدهاي آنان از انديشه ديني را شهيد مطهري 

كرد كه باعث تضارب آراء و پويايي  تلقي مي« فرصت»دانست، بلكه  نمي« تهديد»افزون بر اينكه 

 انديشه ديني و شيعي در ايران شدند: 

شان بخواهند به منطق ها آمدند، چقدر توانستند به طور غيرمستقيم بدون اينكه خود اي توده»

هاي علماي اسالم از  فلسفي و منطق اجتماعي اسالم خدمت بكنند. يعني اينها سبب شدند كه دست

ها  آستين بيرون آمد و چه آثار نفيسي در اين زمينه منتشر شد. يك دين زنده هرگز از اينگونه حرف

« العمل نشان ندهند ند كه عكسبيم ندارد. يك دين زنده آن وقت بيم دارد كه ملتش آنقدر مرده باش

 (.156: ص1663)مطهري، 

شود، براي مفيد بودن  گسترش نقد و انتقاد باعث چابكي نهاد دين و همچنين نهاد سياست مي

توان از استعاره چكاپ براي انسان استفاده كرد، هم چنانكه در  نقد براي حكمراني خوب، مي

ها در بدن  نباشد، بلكه انواع مختلف مرض چكاپ ممكن است خبرهاي خوبي از سالمت بدن فرد

هاي عاقل از آن استقبال  تشخيص داده شود، اين خبرها عالوه بر اينكه مضر نيست، بلكه انسان

كنند و تشخيص زود هنگام امراض، فرصت كافي در اختيار مريض براي درمان و دستيابي به  مي

شود ناكارآمدي نظام اجتماعي و  يدهد. گسترش فرهنگ نقد در جامعه باعث م سالمت قرار مي

 سياسي و ساير نهادهاي جامعه مشخص و اصالح شود.

دوام ايمان واقعي در يك جامعه در صورتي ممكن است كه ايمان هويت انتخاب آگاهانه را در 

ماند كه به طور دائم يك  آن جامعه از دست ندهد. ايمان در صورتي يك انتخاب آگاهانه مي

هاي ديگري دارند  ها و منطق سخن و منطق مومنان و ساير كسان كه سخن برخورد معقول ميان

طور كه علم و فلسفه و ساير  جريان داشته باشد و مومنان بتوانند دائماً سخن خود را نو كنند، همان

كنند،  اي از آنچه كه به آن دعوت مي هاي تازه شود. مؤمنان بايد بتوانند بيان ها نو مي ها و منطق سخن

شود.  يدان بياورند. اين پويايي بدون نقادي جدي دين و دينداري و ايمان در جامعه ممكن نميبه م

كند. آنچه در قرن اخير به عنوان نقد دين از  نقد بيروني دين به نقد دروني دين كمك بسياري مي

. طرف متفكران ابراز شده، براي روشن كردن معناي ايمان خالص به مومنان كمك بسيار كرده است
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اند به مؤمنان ياري  در نقد دين و ايمان گفته 2و كارل ماركس 1از جمله آنچه لودويگ فوئرباخ

تري از ايمان بدهند. اين  هاي دقيق رسانده تا درک كنند چه چيز ايمان نيست و بتوانند تعريف

ي تواند به صورت يك امر دين نقدها نشان داده كه چگونه منافع اجتماعي و طبقاتي و صنفي مي

تواند براي او خدا بسازد!  هاي رواني انسان مثالً آرزوانديشي وي مي ظهور كند و چگونه پيچيدگي

اين نقدها كمك شاياني به تفكيك ايمان از غير ايمان و توحيد از شرک كرده است. البته مردم عوام 

ه به منافع فردي اند، زيرا اين نقدها دين و ايمان تقليدي و وابست هميشه از اين نقدها وحشت كرده

 (.11: ص1612)مجتهد شبستري، « دهد و اجتماعي را بر باد مي

مردان از  اي در جامعه دارد، از يك طرف باعث آگاهي دولت نقد عالمانه فوايد گسترده

شود، وقتي علم به بحران  ها و معضالت در جامعه مي هاي نظام سياسي و وجود بحران ناكارآمدي

كند و باعث  سان عاقلي سازوكارهاي اصالح امور را طراحي و اجرا ميوجود داشته باشد، هر ان

گيري فضاي  شود. از طرف ديگر نقد مداوم باعث شكل اجتماعي در جامعه مي –ثبات سياسي 

هاي عمومي و تضمين آن جهت رسيدن به جامعه  عقالني براي تبادل آراء و گسترش آزادي

 مطلوب سياسي قرآن خواهد شد.

 والنه و تضمین آزادی هجرت مسئ -4

هاي  هجرت به معناي مفارقت و جدايي داوطلبانه انسان از وطن، خانواده، دوستان، موقعيت

بخش به جامعه انساني است.  هاي رهايي اجتماعي براي رسيدن به اهداف بلند و رساندن پيام

و « رتهج»هجرت در منطق قرآن مورد تمجيد و تشويق قرار گرفته است، بيش از سي مرتبه 

هجرت پيامبر گرامي  6خواه زمزمه شده است. هاي آزادي در قرآن به گوش انسان« مهاجرت»

اسالم)ص( از جامعه متصلب و بسته مكه به جامعه متكثر يثرب، مبدأ تاريخ مسلمانان قرار گرفت، 

                                                        

1. Ludwig Andreas von Feuerbach 

2. Karl Marx  
؛ 43؛ مريم، 112، 41؛ نحل، 116، 122، 22؛ توبه، 65، 64، 62؛ انفال، 122، 36، 13؛ نساء، 135؛ آل عمران، 211. بقره، 6

 .12؛ مزمل، 12؛ ممتحنه، 1؛ حشر، 51حج، 
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 هاي مهم و تأثيرگذار در اسالم از جمله بعثت پيامبر)ص(، تولد پيامبر)ص( و با وجود مناسبت

جنگ بدر اولين جنگ و پيروزي غيرقابل باور مسلمانان فراري و مهاجر بر اشراف قريش و كفار 

تر بود، در نتيجه مبدأ تاريخ مسلمانان قرار  ها مهم مكه. ولي هجرت پيامبر)ص( از همه اين پديده

 (.1م: ص1315گرفت )ابوخليل، 

م پديد آورد و توقف و هجرت يك مسئله پويا و خودشكوفا است كه پيامبر)ص( در اسال

هاي متعارف انسان با محدوديت  سكوني براي آن متصور نيست، در هر زمان و مكاني، وقتي آزادي

ها را براي زندگي  توان موانع را شكست و بهترين فرصت مواجه شد، با سازوكار هجرت مي

جبر و   هانهبخشد، تا انسان به ب شرافتمندانه ايجاد كرد. هجرت به انسان توسعه وجودي مي

هاي  محدوديت مكاني و زماني از خودشكوفايي خود و ديگران غافل نشود. هجرت يعني خلق افق

هاي فراموش شده،  هاي منجمد و راكد. خلق افقي جديد براي كسب فضيلت جديد و تغيير افق

كستن گذاري، احترام به كرامت انسان و جلوگيري از ش اي آزاد و آگاه از نو، پايه ساختن جامعه

اميدها و آرزوهاي جوانان، حمايت از نظام خانواده، جلوگيري از فروپاشي اخالقي در بين مردم 

 الملل است. جامعه و در عرصه نظام بين

هاي زمان وجود دارد كه با رفتار خود باعث خرد  در درون هجرت قيام و فرياد بر ضد فرعون

هاي ثروت و  ياد انسان متعهد به قارونشوند، هجرت فر خواه مي هاي آزادي شدن شخصيت انسان

جلوگيري از چپاول منابع مادي و معنوي جامعه اسالمي است. قرآن با نداي هجرت، تمام 

ارض اهلل »داند:  هاي جهان را ميعادگاه مهاجران جهت آگاهي مردم از حقوق خود مي سرزمين

كند عبور كند، از  ايجاد مي انسان براي آگاهي بخشي بايد از تمام اموري كه وابستگي 1«.واسعه

هاي غلط اجتماعي، همه اينها را  وابستگي به پست و مقام، وابستگي به طبقه خاص، سنت جمله، 

 بايد گسست تا بستر براي تضمين آزادي فراهم شود.

                                                        

« ين خدا وسيع نبود تا در آن ]از محيط شرک به ديار[ ايمان مهاجرت كنيدگويند: آيا زم فرشتگان مي»؛ 36. نساء، 1
 .12؛ زمر، 53عنكبوت، 
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با تأمل در تحوالت اجتماعي انسان، تاريخ تمدن اسالمي با مهاجرت شكل گرفت، تمدن جديد 

ي و اكتشافات جغرافيايي آغاز شد و به شكوفايي نائل گشت، خالفت غرب با عصر روشنگر

گيري  هاي غوز از ماوراي سيحون و جيحون به منطقه آناتولي مهاجرت و بستر شكل عثماني، ترک

هاي جديد پيشرفت و توسعه  حكومت عثماني را فراهم كردند. هميشه تعامل با دنيا و با خلق افق

هاي واقعي كه مردم از  وان به عنوان يك فرايند بسط و گسترش آزاديت گيرد. توسعه را مي شكل مي

 (. 16: ص1611آن بهره ببرند، تلقي كرد )سن، 

ترين سازوكار براي كسب، حفظ و تضمين آزادي در جوامع بوده و  بنابراين، هجرت مناسب

كه گوش خواهد بود. در پس چهره هر مدنيتي، مهاجرتي پنهان است. به سخن هر جامعه بزرگي 

كند، و در اينجاست كه مسئله  دهيم، به زبان تاريخ يا اساطيرش از هجرتي حكايت مي فرامي

بينيد، بلكه  هجرت در تاريخ اسالم، قرآن و سيره پيامبر)ص( نه يك واقعه است، چنانكه غالباً مي

م ديد يك اصل بزرگ اجتماعي بوده و اگر در اسالم به دقت بنگريم آن را به همين گونه خواهي

 (.265، ص1: ج1646)شريعتي، 

 آزادی و گفتگو –5

ها به وديعه گذاشته شده است و اين تفاوت  تفاوت، تمايز و كثرت در طبيعت و فطرت انسان

شود. حتي از نظر ظاهري،  در بين متفكران اجتماعي امري عادي و پذيرفته شده محسوب مي

ي جثه ضعيف دارد، آن ديگري كوتاه قد و نفر اند، يكي جثه قوي و يك ها از همديگر متفاوت انسان

گر  ديگر بلندقد است. از نگاه ديگر، اختالفات طبقاتي و ميزان برخورداري از ثروت و قدرت نشان

نوع ديگري از تفاوت و اختالف است. تمايز فرهنگي از جمله نظام خانواده، نظام آموزشي، زبان و 

(. نتيجه چنين 16؛ حجرات، 22دهند )روم،  ر ميها همه نشان از تفاوت و تكث لهجه و قوميت

ها در روابط اجتماعي و در نهايت منجر به خشونت و جنگ  تمايزاتي در سبك زندگي، باعث تنش

 شود. ها با يكديگر مي ملت -ها در درون يك جامعه و حتي دولت در بين انسان

ها  در سبك زندگي، انسانها و نگرش متفاوت  ناپذيري انسان با فرض وجود تضاد منافع، سيري

نيازمند به زندگي جمعي هستند. به تعبير ديگر، انسان مدني بالطبع بوده و براي شكوفا كردن 

 استعدادهاي خود مجبور به زندگي در جامعه است.
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 راهبردهای مهار و حل اختالف

كلي  هاي مختلفي در جوامع وجود دارد. به صورت ها شيوه براي مهار اختالفات، و كاهش تنش

 و كالن بيش از دو روش يا راهبرد وجود ندارد:

ها. اين شيوه، در طول  ها و اختالف راهبرد اول، استفاده از خشونت براي سركوب تفاوت

زندگي اجتماعي انسان به كار رفته، اما ثبات و تداوم نداشته است، يا اگر دوام داشته باشد جامعه 

سازي و استفاده  هاي مردم ناكارآمدي يكسان ش آگاهيبه انحطاط كشيده فاسد خواهد شد. با گستر

 شود. تر مي از خشونت نمايان

براي كاهش « وگو گفت»توان از سازوكار  ها مي راهبرد دوم، با قبول، تمايزات و اختالف سليقه

وگو به عنوان روشي براي كاهش  اختالفات و بهبود زندگي افراد استفاده كرد، سازوكار گفت

ابي به تفاهم و تعادل، بهترين روش در طول تاريخ زندگي اجتماعي انسان بوده تضادها و دستي

وگو بوده، پيشرفت و توسعه در زندگي انسان هويدا شده است، عقل و عرف  است. هرجا گفت

ترين دين است.  دين اسالم نيز به عنوان آخرين و جامع زند و  بشري نيز مهر تأييد به اين شيوه مي

 آساي آن در بهبود زندگي انسان تاكيد كرده است. وگو و تأثير معجزه ه اهميت گفتقرآن كريم نيز ب

 اصول و معیار در گفتگوی مفید

وگوهاي مفيد و موثر جهت نايل شدن به نتيجه مطلوب  اصول و معيارهايي در قرآن براي گفت

 مطرح شده كه عبارتند از:

 قبول تساوی طرفین –1

وگو و به نتيجه رسيدن آن در منطق قرآن، اعتقاد به تساوي  يكي از اصول بسيار مهم در گفت

فبشر »وگو از حقوق مساوي و برابر برخوردارند:  هاي گفت وگو است. اينكه طرف طرفين گفت

آيه ديگري نيز به نوعي اصل تساوي در  1(.11)زمر، « عباد الذين يستمعون القول و يتبعون احسنه

                                                        

 «.كنند شنوند و از بهترينش پيروي مي آنان كه سخن را مي. »1
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بنابراين، از  1(.24)سباء، « ا و ايّاكم لعلي هديً او في ضالل مبينو إن»نمايد:  وگو را تأييد مي گفت

تواند موثر و البته به دنبال آن اتباع احسن را  وگوي مطلوب در شرايطي مي نظر قرآن يك گفت

وگو ادعاي برتري و حق مطلق براي خود و نفي  كدام از طرفين گفت درپي داشته باشد كه هيچ

 ديگري را نداشته باشد. 

 وگو تخصص، علم و آگاهی در موضوع گفت –2

در قرآن كريم اصل تخصص و توانايي و كارآمدي به رسميت شناخته شده است، درباره 

پادشاهي طالوت، علم و توان جسمي از مهمترين ويژگي حاكم جامعه مورد تأكيد قرار گرفته 

پيرامون پادشاهي  2(.246)بقره، « إنّ اهلل اصطفاه عليكم و زاده بسطة في العلم و الجسم»است: 

روايي و  حضرت داود نيز مسئله علم و حكمت جزو ابزارهاي مهمي براي ورود به امر فرمان

 6(.251)بقره، « اتاه اهلل الملك و الحكمة و علّمه مما يشاء»حكمراني بيان شده است: 

داري حكومت مصر شد.  حضرت يوسف به خاطر علم و آگاهي و تخصص، مسئول خزانه

هاي عمومي است. انتخاب افراد توانمند  شرط حكمراني و بقاء و ثبات نظام سياسي و آزادي علم،

قال اجعلني علي »فرهنگي شرط اساسي ثبات نظام سياسي است:  ـهاي سياسي  در تمام عرصه

وگو با فرعون  وقتي حضرت موسي مأمور گفت 4(.55)يوسف، « خزائن االرض إني حفيظٌ عليم

موسي)ع( از خداوند درخواست كمك  5(.24)طه، « اذهب الي فرعون إنّه طغي»گرديد، گفته شد: 

ترين  وگو، سعه صدر و يك مشاور و كاربلد قوي از مهم كرد، از جمله شيوايي بيان و گفت

 ها بود: درخواست

ام را ]براي تحمل اين وظيفه سنگين[ گشاده گردان، و كارم را برايم  گفت: پروردگارا! سينه»

                                                        

 «.ترديد ما يا شما بر هدايت يا در گمراهي آشكار هستيم بي. »1

 «.جسمي فزوني داده است خدا او را بر شما برگزيده و وي را در دانش و نيروي. »2

 «.خواست به او آموخت روايي و حكمت داد و از آنچه مي داود[ خدا او را فرمان. »]6

 «.هاي اين سرزمين قرار ده، زيرا من نگهبان دانايي هستم يوسف گفت: مرا سرپرست خزانه. »4

 «.به سوي فرعون برو؛ زيرا او ]در برابر خدا[ سركشي كرده است. »5
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، و گرهي را ]كه مانع روان سخن گفتن من است[ از زبانم بگشاي، ]تا[ سخنم را بفهمند، آسان ساز

پشتم را به او محكم كن، و او را در كارم  ام دستياري برايم قرار ده، هارون برادرم را،  و از خانواده

 (.62 – 61 – 62 – 23 – 21 – 26 – 23 – 25)طه، « شريك گردان

وگوي خردمندانه به  هاي گفت موسي برخي از رمز و راز و شاخصههاي فوق از زبان  در آيه

وگو داشتن سعه صدر و تحمل شنيدن  تصوير كشيده شده است، نخستين رمز موفقيت در گفت

صداي مخالفين ديني، فكري و سياسي است. در حكمراني مطلوب قرآني وزير امور خارجه و 

كنند، بايد سعه صدر داشته باشند،  ج برقرار ميسفرا و كساني كه تعامالت كشور را با دنياي خار

آيد. هر مقدار علم، درک و آگاهي  سعه صدر از دانش باال و تجربه و تمرين مناسب به دست مي

فرد از موضوع افزايش يابد، برخورد خردمندانه از خود نشان خواهد داد. شخص وقتي عصباني و 

دهد. داشتن بيان زيبا، رمز ديگر  را از دست ميشود، ظرفيت تدبر و عقالنيت و اعتدال  تندخو مي

وگوكننده بايد مسلط به ادبيات مذاكره و آگاه از موضوع مذاكره  وگو است. گفت موفقيت در گفت

(. بيان كند كه همه فهم و داراي 62؛ احزاب، 3)نساء، « قول سديد»باشد، تا مسائلي را به صورت 

وگو  الملل گفت براساس عرف جامعه و نظام بين منطق خاص عقلي بوده و از ادبيات مخصوص و

 بخش خواهد بود. در نتيجه قابل فهم براي مخاطبين و نتيجه«. يفقهوا قولي»كند، 

وگو مشاركت افراد مفروض  باشد، در ذات گفت ها، مشاور دانا و متخصص الزم مي در مذاكره

وزير يعني دستيار توانمند «. ن اهليو اجعل لي وزيراً م»گرفته شده است. مشاور يا به تعبير قرآن: 

ها را بشكند و مسير  هاي مذاكره بست وگو و مذاكره كمك كند و بن كه بتواند در پيشبرد گفت

وگو در سطح ملي، به صورت دائمي بايد  وگو را هموار سازد و براي ثبات سياسي نيز گفت گفت

 باشد. وگو بين دولت و ملت باز و غيرمحدود فعّال بوده و مسير گفت

شد و در انتخاب  وگو رعايت مي در سبك زندگي پيامبر گرامي اسالم)ص( نيز اين اصول گفت

وگو و تبليغ را انتخاب و  وگو و مذاكره افراد شاخص با توان ويژه در امور گفت افراد براي گفت

وان كرد. ايشان وقتي در عقبه دوم با اهل يثرب پيمان بست، مصعب بن عمير را به عن اعزام مي

نماينده خود در يثرب انتخاب كرد و براي تبليغ و مذاكره با اهل يثرب فرستاد. از جمله 
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هاي مصعب، خوش لحني و داراي صدايي دلنشين، و براي تبليغ اسالم و گسترش فرهنگ  ويژگي

كرد، دل افراد براي پذيرش اسالم نرم  قرآني، فرد مناسبي بود. وقتي مصعب قرآن تالوت مي

شناسي خيلي  هيكل بودن وي بود، در روان مين ويژگي مصعب خوش قيافه و خوششد، دو مي

وگو و مذاكره خيلي مهم و مؤثر است.  كنند، قيافه ظاهري در گفت روي اين مسئله تأكيد مي

 مصعب سعه صدر داشت و از يك خانواده شناخته شده و مطرح نيز بود.

هاي توانمند و متخصص سپرده  به انسانهاي سياسي بايد  ها و پست در منطق قرآن مسئوليت

شود، توانايي علمي و عملي فرد، در تعبير قرآن اهليت نمايندگي از طرف مردم در عرصه عمومي 

دهد  خدا به شما دستور مي.(: »51)نساء، « ان اهلل يأمركم ان تؤدوا االمانات الي اهلها»كند:  را پيدا مي

 «.امانات را به اهلش بسپاريد

كسي كه كاري را بدون آگاهي و تخصص از آن انجام دهد، صدمات آن از »فرمود:  پيامبر)ص(

(. بنابراين، 61: ص 1661زيست،  )مجموعه مقاالت همايش اسالم و محيط « نفعش بيشتر است

وگو  المللي سازوكار گفت هاي موثر براي تضمين آزادي در سطح فردي، ملي و بين يكي از مولفه

 است.

 وگو رکات در گفتتأکید بر مشت –3

هاي جدي براي طرفين شروع  هاي مشترک و دغدغه وگو، بايد از موضوع براي پيشبرد گفت

هايي كه به حاكمان زمان خود از جمله، حكمرانان مصر، حبشه و ايران  كرد. پيامبر)ص( در نامه

واء بيننا و قل تعالوا الي كلمة س»وغيره نوشت، اين اصل را رعايت كرد و در طليعه نامه از آيه 

استفاده  1(34)آل عمران، « بينكم و أال نعبد إال اهلل... و ال يتخذ بعضنا بعضاً ارباباً من دون اهلل

زا پرهيز  طرفه و تنش اي و يك هاي حاشيه وگوي موفق بايد از موضوع كرد. براي انجام گفت مي

هاي  ه موضوعوگو بايد از مشتركات شروع شود، و به صورت منطقي ب كرد. فرايند گفت

                                                        

هاي آسماني و پيامبران آن را ابالغ كردند[ كه  ائيد به سوي سخني كه ميان ما و شما يكسان است ]و همه كتاببگو بي. »1
 «.جز خداي يگانه را نپرستيم... و بعضي از ما بعضي را ارباباني به جاي خدا نگيرد
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هاي مشترک حل و فصل شود. شبيه  هاي اختالفي براساس موضوع برانگيز برسد، و موضوع چالش

 شود. علم منطق، مجهوالت براساس معلومات، روشن، شفاف و معلوم مي

 زا پرهیز از ادبیات تنش –4

و وگوي قرآني، پرهيز از بكارگيري كلمات غيرمتناسب  از محورهاي اساسي در زمينه گفت

و ال (. »16: ص1616كردن و تحقير طرف مقابل است )مبلغي،   زدن و مسخره زا از جمله طعنه تنش

 1(.121)انعام، « تسُبوا الذين يدعون من دون اهلل فيسبّوا اهلل عدواً بغير علمٍ

وگو در تعارض است. هدف  زا، استفاده از ادبيات نامناسب، با فلسفه گفت طرح مسائل تنش

اندركاران  باشد. دست اختالفات و افزايش مشتركات و تبديل دشمن به دوست مي وگو كاهش گفت

وگو و مذاكره را رعايت كنند، ادب نشانه ايمان و تعالي  وگو در مذاكرات بايد ادب گفت گفت

 كند. وگوي مؤدبانه بستر رسيدن به توافق و نتيجه را فراهم مي شخصيت انسان است، گفت

 وگو بینی به گفت خوش –5

وگو و  بيني آغاز و ادامه پيدا كند، در غير اين صورت گفت ظن و خوش وگو بايد با حُسن گفت

گذاري  وگو را بر گسترش دوستي و عطوفت پايه مذاكره معنايي ندارد. اسالم اساس بحث و گفت

اي براي سيدن به هدف است، هدف نيز همان ايمان به  وگو، وسيله كند، در منطق اسالم گفت مي

وده و سعي كند تا جايي كه امكان دارد افراد بيشتري را به آن هدف نزديك و هماهنگ سازد حق ب

هاي قلب را  روشي كه دريچه نشين استفاده كند.  هاي دل هاي نرم و روش و در اين راه بايد از كلمه

نفي ها را با مفاهيم حق نزديك كند، و از هرگونه تعبيرهاي زشت و م به سوي حق گشوده و انديشه

هاي خصمانه و خشن پرهيز شود. اين روش به طور كلي روش برتر ناميده شده است:  بافي

كيست نيكو گفتارتر از آنكه به سوي خدا بخواند و عمل شايسته كند و گويد من از مسلمانانم؛ »

ها را[ به خصلتي نيكوتر دفع كن كه از آن پس كسي كه ميان تو و  بدي و نيكي يكسان نباشد ]بدي

                                                        

دشمني و ناداني خدا را دشنام خواهند پرستند، دشنام ندهيد، كه آنان هم از روي  معبوداني را كه كافران به جاي خدا مي. »1
 «.داد
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اند و  گيرد آن را مگر كساني كه صبوري كرده دشمني بود، گويي دوستي مهربان است؛ و فرا نمي او

 (.65 – 64 – 66)فصلت، « گيرد آن را مگر دارنده نصيبي بزرگ فرانمي

و از روش « حسن و نيكو»روشن و واضح است قرآن از روش مسالمت و دوستي به روش 

 (.56: ص 1612است )فضل اهلل،  تعبير كرده« سَيء و بد»خشونت به روش 

 آميز تأكيد دارند: وگوي مسالمت دو آيه در قرآن به صورت مستقيم به گفت

 «.ادعُ الي سبيل ربك بالحكمة و الموعظه الحسنه و جادلهم بالتي هي احسن»

و »آميز و خردمندانه اشاره كرد است:  وگوي مسالمت عالمه فضل اهلل به آيه ديگري براي گفت

لوا اهل الكتاب إال بالتي هي احسن إال الذين ظلموا منهم و قولوا أمنّا بالذي انزل الينا و انزل ال تجاد

 1(.43)عنكبوت، « اليكم و الهنا و الهكم واحد و نحن له مسلمون

وگو  هاي گفت ها و آفت وگوي خردمندانه در قرآن به برخي از آسيب بعد از بررسي اصول گفت

زدگي و توسل به تهديد و اهانت كردن  ناپذيري، شتاب جاجت، عناد، تحملشود، از جمله ل اشاره مي

 (.1: ص1611وگو در منطق قرآن است )شريفي اصفهاني،  هاي گفت ترين آفت به طرف مقابل مهم

وگوها اعم از  بيش از پانصد مرتبه تكرار شده است، انواع گفت« قول»در قرآن، ماده و لفظ 

وگوي پيامبر)ص( با مردم و  ها با يكديگر، گفت وگوي انسان فتوگو بين انسان و خدا، گ گفت

در قرآن براي حل « وگو گفت»وگوي اديان ابراهيمي با يكديگر به تصوير كشيده شده است.  گفت

هاي جامعه انساني به عنوان بهترين و مؤثرترين روش و شيوه  معضالت و مشكالت و بحران

وگو  وگو بپردازد. گفت نگ و خشونت بايد به گفتمعرفي شده است. انسان براي پرهيز از ج

المللي است. انسان مؤمن در سايه  ترين روش براي رسيدن به منافع فردي، ملي و بين خردمندانه

وگو عرصه  هاي عمومي را براي خود و جامعه تضمين كند. فرهنگ گفت تواند آزادي وگو مي گفت

 كند. تر مي ن وسيعرا براي مستبدين و ظالمان تنگ و براي خردمندا

                                                        

وگو مكنيد، مگر با كساني از آنان كه ]در مجادله با شما[ ظالمانه به  . با اهل كتاب جز با نيكوترين شيوه مجادله و گفت1
ي است ميدان آيند و بگوييد: به آنچه به سوي ما و به سوي شما نازل شده است ايمان داريم و معبود ما و معبود شما يك

 ها و احكام[ او هستيم. و ما تسليم ]فرمان
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 گیری نتیجه

ترين  ترين منبع معرفتي و عملي مسلمانان از ضروري تدبّر و تأمل در قرآن به عنوان اصلي

هاي ديروز،  ترين دغدغه نيازهاي جامعه امروزين ايران و جهان اسالم است. آزادي يكي از مهم

هاي موجود،  ان براي حل بحرانامروز و فرداي زندگي انسان بوده و خواهد بود. جامعه ايران و جه

نياز جدي به تأمل در مساله آزادي دارد. براي اينكه بدون آزادي رسيدن به جامعه مطلوب قرآني و 

توان به عنوان يك فرآيند بسط و گسترش  توسعه واقعي غيرقابل تحقق است. توسعه را مي

هاي قرآني مرتبط با  پيرامون آموزه هاي واقعي كه مردم از آنها بهره ببرند، تلقي كرد. در تأمل آزادي

 هاي زير قابل توجه است: موضوع چگونگي حفظ، تضمين و پايدار كردن آزادي در جامعه، مولفه

نگر و  گرا و سطحي هاي قشري گيري جريان گرايي و تاكيد بر عقالنيت در جامعه از شكل عقل

مانع رشد، بالندگي و توسعه جامعه ها در طول تاريخ اسالم  كند. اين جريان گيري مي راديكال جلو

هاي توسعه آزادي در جامعه است. آگاهي  بوده و هستند. گسترش علم و آگاهي از ديگر مولفه

كند،  ها را اصالح مي الملل، فكر و رفتار انسان مردم از وضعيت خود، تحوالت منطقه و نظام بين

مردم را در استيفاي حقوق خود  دهد و قدرت تشخيص امور واقعي را از غير واقعي به مردم مي

 كند. مساله آگاهي، مقدمه و پيش شرط اصالحات همه جانبه در جامعه است. توانمند مي

باشد.  انسان مسلمان در جامعه امروزين نيازمند نقد دوگانه سنت، ميراث اسالمي و مدرنيته مي

ست، ظرفيت ارائه راه شناسي جدي ا رويكرد نقادانه به تراث اسالمي و مدرنيته، يك نوع آسيب

هاي قرآن، سبك زندگي پيامبر)ص( و استفاده از  سوم براي زندگي سعادتمندانه را با الهام از آموزه

كند. از طرف ديگر، نگاه نقادانه به عملكرد مسئولين سياسي،  هاي موفق بشري فراهم مي تجربه

مرحله اجرا را فراهم  گيري و سازي و تصميم باعث پاسخگويي آنها شده و شفافيت در تصميم

سازد و نيز سبب بلوغ آزادي در جامعه  هاي آزادي را مهيا مي كند. بنابراين، نقد هم زمينه مي

 شود. مي

هاي تضمين آزادي در قرآن است. هجرت سازوكار اسالم براي شكستن  هجرت از ديگر مولفه

عاطفي از جمله  هاي ها اعم از محدوديت مكاني يا تعلقات و وابستگي و گسست محدوديت
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خانواده يا مادي و سياسي از جمله محروميت از مزاياي قدرت و غيره براي رهايي انسان و 

رهاسازي ساير مردم و بدست آوردن آزادي در جامعه است. با هجرت و رهايي، انسان مهاجر 

 كند. هاي جديد براي بهتر زيستن و سبك زندگي شرافتمندانه خلق مي افق

ن نياز امروز و فرداي جامعه ايران و جامعه بشري است. تنها راه فائق آمدن به تري وگو مهم گفت

وگوي عاقالنه و معطوف به نتيجه است.  المللي، گفت اي و بين هاي موجود داخلي، منطقه بحران

دهد كه زندگي اجتماعي انسان به صورت  هاي قرآن و سيره سياسي معصومين نشان مي منطق آموزه

ها مواجه است. تنها مسير و جهت رسيدن به  ف سليقه، آراء، تنوع و تكثر ديدگاهدائمي با اختال

هايي با رويكرد تساوي طلبانه و نگاه  وگو و تضارب آراء و ديگاه اجماع نسبي در جامعه گفت

 خوشبينانه به حل معضالت و مشكالت است.

الهام از قرآن و نيازهاي توان با  دهد كه مي اي را شكل مي گانه فوق، منظومه هاي پنج مولفه

 هاي كسب شده بشري، نظريه تضمين آزادي را ارائه كرد. امروزين جامعه و تجربه
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