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Abstract  
This project was aimed at analyzing Quran viewpoint towards the right of choose in the 

political freedom. Results indicated that Quran has recognized the right of choose for every 
individuals aiming at growth and superior selection. Besides, this is said that, this will 

happen through the practice of consulting, enjoining what is right and forbidding what is 

wrong, and criticism. This can be observed in the right of choosing, right of being chosen, 

and right of determining owns destiny. So that, individuals would be able to get free from 

socio-political barriers and imposed cruel power on their own. However human being has 

to follow divine orders.  
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 چکیده

تحلیلی بوده و نتایج -نتخاب در آزادی سیاسی بود. روش تحقیق توصیفیهدف پژوهش حاضر واکاوی دیدگاه قرآن کریم پیرامون حق ا
حاکی از آن است که قرآن کریم آزادی سیاسی و حق انتخاب را برای همه شهروندان با هدف رشد و انتخاب برتر به رسمیت شناخته و با 

توان در مواردی چون   شود، ابعاد آن را می  اجرایی می هایی چون مشورت، امر به معروف و نهی از منکر، نقد و نصیحت،  به کارگیری آموزه
، رصد کرد، تا مردم با انتخاب خود، از موانع بیرونی سیاسی ـ «حق تعیین سرنوشت»و « حق انتخاب شدن»، «گری  حق انتخاب»

عنوان خلیفه خدا باید در  اجتماعی و تحمیل ظالمانۀ قدرت حاکم، رهایی یابند. این آزادی در عرصه تکوینی است و انسان البته به
 چارچوب دستورها و احکام الهی عمل کند و به لحاظ تشریعی راه راست و مسیر الهی را برگزیند. 

 

 آزادی سیاسی، حق انتخاب، قرآن کریم، تعیین سرنوشت. های کلیدی:  واژه
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 مقدمه

اجتماعی  ای در حقوق فردی و  ، جایگاه ویژه«حق انتخاب»و به تبع آن « آزادی سیاسی»

توان مجموعه امتیازاتی دانست که اهالی کشور   شهروندان هر جامعه دارد. آزادی سیاسی را می

برای مشارکت در حیات سیاسی جامعه بدان نیاز دارند. این امتیازات به صورت حقوق مدنی )حق 

و  ها رأی، حق داوطلبی و حق عضویت در احزاب سیاسی( و حقوق سیاسی )آزادی رقابت اندیشه

(. پذیرش این حقوق در عرصۀ 38: ص 1831)میراحمدی،  آزادی تعیین زمامدار( وجود دارد

سیاسی به معنای آن است که انسان در حقوق گوناگونی مانند حق انتخاب کردن، حق انتخاب 

ی، حق اجتماعات، حق بیان، انتخاب حاکم و نوع حکومت و به طور کلی مشارکت أشدن، حق ر

تواند و نباید، بدون   های سیاسی آزاد است و کسی نمی  گیری م در تصمیمسیاسی و حضور مرد

 معیار و موازین قانونی آنها را محدود کند. 

با وجود حق، دارندۀ آن فاعلی آزاد، مختار، دارای تسلط کامل بر سرنوشت خود و البته مسئول 

ها، کارکردها، امتیازات،   بها و رفتارهای خود است. با حقوق، چارچو  در برابر پیامدهای تصمیم

شود که   شود. در حقوق سیاسی، امتیازاتی به رسمیت شناخته می  ها و وظایف مشخص می  برتری

 -توانند دست به اقدام سیاسی بزنند و برای رسیدن به حقوق سیاسی  ها افراد می  با وجود آن

 د. شوها ن  اجتماعی، کسی مانع آن

ی بر آزادی شده، اما طرح این مفهوم و لوازم آن در اندیشه و در متون دین که یبا همۀ تاکید

این مشکالت را در دو دسته « داود فیرحی» .هایی روبرو بوده است تفکر اسالمی همواره با چالش

تسلط رویکرد اقتدارگرایانه الهیات اسالمی و به حاشیه رانده شدن نصوص دینی ناظر به آزادی، 

های ناشی از این رویکرد که   ها و سلیقه  ها، نظریه  فرض  لید پیشعقالنیت و مسئولیت فردی و تو

شناسانه در باب سیاست   موجب عدم توجه الزم به طرح مفهوم آزادی در جستجوهای دین

حق انتخاب نیز به موازات مشکالت مربوط به  .(131، ص1: ج1838)فیرحی،  داند  شود، می  می

های   استبدادی بودن سلسله حکومت ویژگیوبرو است. های جدی ر  طرح مفهوم آزادی با چالش

پردازان   های فکری نظریه  ها و درگیری  های سیاسی در اسالم و دغدغه شکل گرفته در تاریخ نظام
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های تجدد، بر   سیاسی کشورهای اسالمی در روزگار جدید و تاثیرپذیری آنان از آموزه

ضرورت دارد تا نگاهی مبنایی و اصولی، بر پایه  ،برانگیزی این حق افزوده است. بنابراین  چالش

 منابع اصیل اندیشۀ سیاسی اسالم به ویژه قرآن کریم، به این موضوعات داشت.

مباحث مربوط به آزادی سیاسی و حق انتخاب همواره از سوی پژوهشگران حوزه دین و 

ای   مختلف آن وجهه ، آزادی در ابعاد«محمدعلی ایازی»سیاست مورد توجه بوده است. از دیدگاه 

ای که مستلزم و متضمن احترام به حقوق اساسی و   . وجههباشد می از پویندگی و عدالت اسالمی

: 1813)ایازی،  جای تعالیم اسالمی به آن تاکید شده است و در جای بودهحق حیات معنوی مردم 

تبیین مفهوم، مبانی و به « آزادی در فلسفه سیاسی اسالم»نیز در کتاب « منصور میراحمدی» .(11ص

 .(1831)میراحمدی،  قلمرو آزادی در فلسفه سیاسی اسالم پرداخته است

با طرح پرسشی دربارۀ  پژوهشحق انتخاب یکی از حقوق ذیل حق آزادی سیاسی است، این 

با استناد به آیات الهی و  وبا آزادی سیاسی  را این دو حق، درپی آن است تا نوع ارتباط میان آن دو

هایی چون چرایی حق  های تفسیری به بحث بگذارد، این مهم در پاسخ به پرسش  فاده از روشاست

گران، هدف و چگونگی انتخاب طرح شده و در فرضیه بر این امر تاکید   انتخاب، کیستی انتخاب

شده است که قرآن کریم، آزادی سیاسی و حق انتخاب را برای همه شهروندان جامعۀ اسالمی به 

هایی مانند مشورت،   شایستگان و انتخاب برتر به رسمیت شناخته که با بهره از آموزههدف رشد 

توان در مواردی   شود و ابعاد آن را می  امر به معروف و نهی از منکر، نقد و نصیحت عملیاتی می

 ، جستجو و ردیابی کرد،«حق تعیین سرنوشت»و « حق انتخاب شدن»، «گری  حق انتخاب»چون 

 اب خود، از موانع بیرونی سیاسی ـ اجتماعی و تحمیل ظالمانۀ قدرت حاکم، رهاییتا با انتخ

 به این معنا، گیرد  یابند. یادآوری این نکته مهم است که این آزادی، عرصه تکوینی را در برمی

که او در امور سیاسی، تکوینا آزاد و مختار است، اما در عرصۀ تشریعی، انسان به عنوان خلیفه 

 وظیفه دارد تا در چارچوب دستورها و احکام الهی عمل کند و راه راست و مسیر الهیخداوند، 

 را برگزیند.
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 . بیان مفاهیم1

 . حق1-1

آورند   افراد جامعه بر اثر روابط و مناسبات خود یك رشته اختیارات و امتیازاتی را به دست می

شتمل بر اختیارات مدنی، اجتماعی، گویند. این اختیارات و امتیازات م  که به مجموعۀ آن حقوق می

 .(813: ص1838)آقابخشی،  شود  هایی است که از قانون، ناشی می  سیاسی و همه مزایا و سلطه

پردازان بوده است. سقراط و پیروان او به   از دیرباز مورد توجه اندیشمندان و نظریه« حق»مفهوم 

ها   دانستند. از دیدگاه آن  می« انین طبیعیقو»انسان اعتقاد داشتند و منشاء آن را « حقوق طبیعی»

که فراتر از قوانین و مقررات وضع شده توسط  بودهانسان بر مبنای فطرت خود، دارای حقوقی 

از دیدگاه او سه نوع حق مدنی، ، نیز به مساله حق پرداخته است 1. سیسرونباشد میفرمانروایان 

یکی از معانی حق، سلطه و امتیاز است،  .(133: ص1831زاده،   مردم و طبیعی وجود دارد )قاضی

، هستیمما درپی اثبات احاطه و برتری فردی بر امری یا شخصی دیگر ، «حق»در واقع با بکار بردن 

، این امر به معنای «مالك حق تصرف بر ملك خود دارد»یا « فالنی حق دارد»شود   این که گفته می

گوییم آزادی حق است، یعنی   است، وقتی که می نوعی برتری و تسلط آن شخص نسبت به دیگران

 ای دارد که دیگران حق سلب آن را ندارند، مثل حق تعیین سرنوشت.  انسان امتیاز و سلطه

 . مشارکت سیاسی2-1

مشارکت ، مشارکت به معنای همکاری، شرکت داشتن یا حضور داشتن است. بر این اساس

تصادی، فرهنگی و به طور کلی تمامی ابعاد زندگی ها در حیات سیاسی، اق  حضور فعاالنه انسان

 آن را توان  می بوده واست. مشارکت سیاسی یکی از انواع مهم مشارکت در حیات جمعی انسان 

انجامد و سیاست عمومی را تعیین   شرکت در فرایندهای سیاسی که به گزینش رهبران سیاسی می

  .(333: ص1831 ،ر رن تو  ل ی ه، )آبرکرامبی گذارد، تعریف کرد  کند و یا بر آن تاثیر می  می

                                                        

1. Cicero  .  
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 . حق انتخاب3-1

حق انتخاب در عرصه سیاسی و اجتماع، مربوط به انتخاب متصدیان و مسئوالن حکومتی و از 

ها از قید سرپرستی و   مصادیق بارز تضمین حق تعیین سرنوشت است و به این معناست که انسان

هیچ انسانی حق ندارد، بدون رضایت دیگری در حوزه ها آزاد هستند و   والیت دیگر انسان

این حق دو عرصۀ متفاوت،  .(138: ص1833اختیارات او دخل و تصرف کند )قاری سید فاطمی، 

 شود.  شدگی را شامل می گری و انتخاب  انتخاب

 . آزادی سیاسی4-1

ای معانی مختلفی   های به اندازۀ کلمۀ آزادی، اذهان را متوجه نساخته و به هیچ کلم  هیچ کلمه»

 322تاکنون برای آزادی بیش از  .(333: ص1833)منتسکیو، « همانند کلمه آزادی داده نشده است

، آزادی را دال بر 3«لویاتان»( در 1313-1133) 1هابز .(18: ص1813تعریف ذکر شده است )برلین، 

ن برای انجام یا احتراز از داند که انسا ( آن را قدرتی می1128-1383) 8داند، الك نبود مخالفت می

( آزادی عبارت از استقالل و رهایی از هر 1138-1328) 8و از نظر کانت بوده عملی خاص دارا

برخی بر این باورند که آزادی یعنی  .(12: ص1812رنستون، کچیز به جز قانون اخالقی است )

کشی اسارت   مداخله و بهره جلوگیری از، تالش برای از میان برداشتن موانع، رهایی از بند و زندان

 .(11: ص1813است )برلین،  انسان به وسیلۀ دیگران

های درونی در رفتار یا گفتار سیاسی   توان دربردارندۀ رهایی از محدودیت  آزادی سیاسی را می

ها، هماهنگی و سازگاری با جامعه و رفتارهای احساسی.  قیدهایی مانند آداب و سنت، دانست

((Kompridis, 2007: P.277-289.  تاکید « مصون ماندن از ارادۀ مستبدانه»در تعریفی دیگر بر معنای

                                                        

1. Thomas Hobbes 

2. Leviathan 

3. John Lock 

4. Immanuel Kant  
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آزادی را استقالل اجتماعی افراد در  1السدیر مك اینتایر .(11: ص1838شده است )آقابخشی، 

برخی دیگر آن را روابط آزاد از ستم،  .(MacIntyre, 2001: P.23کند )  ارتباط با دیگران تعریف می

توسعه به مثابه »در کتاب  3«آمارتیاسن» .(P.128) :Young, 1990 دان  و اجبار معنا کردهتهدید 

آزادی نبود شرایط محدودکننده برای افراد و انجام فعالیت برای ایجاد شرایط  :نویسد ، می«آزادی

 . (Sen, 2000)است مطلوب

های   ها برای انجام فعالیت  ها و تشکل  از نظرگاه قرآن کریم، آزادی سیاسی یعنی افراد، گروه

ـ  یابند تا با گذر از بندهای درونی، از موانع بیرونی سیاسی  توانند و مجال می  مطلوب سیاسی، می

اجتماعی و تحمیل قدرت ظالمانۀ حاکم، رهایی یافته و با برخورداری از حقوق شهروندی، در 

ت مرتبط است، بحث کلیدی آن، جهت کمال انسانی حرکت کنند. از آنجا که آزادی سیاسی با قدر

خواه و خودکامه است. با این وصف، آزادی سیاسی در برابر استبداد  رَستن از قدرت تمامیت

و دچار  شدهاجتماعی شهروندان انکار  -گیرد که همۀ حقوق بنیادین سیاسی  سیاسی قرار می

 .شود  های گوناگون می  محدودیت

 نظری مبانی. 2

وجود دارد. « هدف»و « نبود مانع»، «خواه آزادی» عنصر و مقوله آزادی سه به طور کلی در

های سیاسی در انجام دادن رفتارهای   گیرد که اشخاص و تشکل  آزادی سیاسی زمانی شکل می

ها ممکن است  ها و موانعی که دولت  سیاسی مطلوب و برخورداری از حقوق اساسی از محدودیت

( و آزادی خود را برای 123: ص1831)میراحمدی،  اد باشنددر برابر آنها ایجاد کنند، رها و آز

کند که آزادی وضعی است که در   تاکید می 8«گلن تیندر»رسیدن به هدفی مشخص به کار گیرند. 

پایان هیچ مرجعی اعم از دولت، کارفرما، خویشان یا  های خودکامانه و بی آن، انسان، منقاد خواسته

                                                        

1. Alasdair MacIntyre 

2. Amartya Sen 

3. Glenn Tinder 
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با توجه به تقابل آزادی سیاسی با استبداد، برخی  .(123-123ص :1818)تیندر،  کسان دیگر نباشد

که مردم اختیار داشته باشند کسی را که  معنا کنند، به این  آن را در مقابل استبداد تعریف می

به محض این که خواست از آن اختیار، سوءاستفاده کند و جابر و ، اند  خودشان به او اختیاراتی داده

 .(338: ص1833)منتسکیو،  او را خلع کنندظالم شود، بتوانند 

کلید مباحث مربوط به آزادی و آزادی سیاسی به رسمیت شناختن حقوق   شاید بتوان گفت شاه

اجتماعی شهروندان برای دخالت، مشارکت و نظارت و حضور در امور حکومتی است،  -سیاسی

د. برای شفاف شدن مسالۀ حق های سیاسی شو  ای که کسی نتواند مانع آنان در فعالیت  به گونه

 :انتخاب و پیوند آن با آزادی سیاسی، باید به چند سئوال اساسی به اجمال، پاسخ داد

 اول. چرا براساس منطق و آیات قرآن کریم، حق انتخاب الزم است؟ 

 شود؟   دوم. در جامعۀ اسالمی، حق انتخاب برای چه کسی به رسمیت شناخته می

 در قرآن کریم، چه هدفی دارد؟  سوم. شناسایی حق انتخاب

 چهارم. براساس آیات قرآن کریم، حق انتخاب چگونه و در چه فرایندی اجرایی

 شود؟  می

 پرسش اول: حق انتخاب، چرا؟

بایستگی انتخاب نظام سیاسی عادالنه و دوری از طاغوت/ ضرورت ایجاد فضای رشد برای  پاسخ

 گری. ان به انتخابشدگی/ موجودیت انس شایستگان با حق انتخاب

فَمَنْ شاءَ فَلْیُؤْمِنْ وَ مَنْ »، (83)نحل،  «کُلِّ أُمَّۀٍ رَسُوالً أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَ اجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ  وَ لَقَدْ بَعَثْنا فی» مستند

 (33)کهف،  «شاءَ فَلْیَکْفُرْ

 اجتماعی جامعه -پذیرش مسئولیت در قبال امور سیاسی پیامد

 ش دوم. حق انتخاب برای چه کسی؟پرس

 بخشی به امور  ی/ وظیفه همگانی در بهره از این حق و سامانأهمه شهروندان/ هر کس یك ر پاسخ

 جامعه

فُوهُمْ وَ قِ»(/ 33)نساء،  «قالُوا کُنَّا مُسْتَضْعَفینَ فِی الْأَرْضِ قالُوا أَ لَمْ تَکُنْ أَرْضُ اللَّهِ واسِعَۀً فَتُهاجِرُوا فیها» مستند

 (38)صافات،  «إِنَّهُمْ مَسْؤُلُونَ

 احساس مسئولیت همگانی/ تعاون و همراهی/ پشتیبانی از دولت دینی پیامد
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 پرسش سوم. حق انتخاب به چه هدفی؟

 سازی برای تعالی جامعۀ اسالمی  انتخاب برتر و زمینه پاسخ

 (88)نحل،  «أحَسَنهفَبَشِّرْ عبادِ الذین یستمعون القولَ فیتَّبعونَ » مستند

 پویایی جامعۀ اسالمی، آزاداندیشی پیامد

 پرسش چهارم. حق انتخاب چگونه و در چه فرایندی؟

 از شایستگان، مشورت، امر به معروف و نهی از منکر، نقد، نصیحت گیری با بهره پاسخ

تْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ کُنْتُمْ خَیْرَ أُمَّۀٍ أُخْرِجَ»(، 113)آل عمران،  «شاورهم فى األمر» مستند

 (33)اعراف،  «وَ أَنَا لَکُمْ ناصِحٌ أَمینٌ»، (112)آل عمران،  «الْمُنْکَرِ

 ساالر جامعۀ آزاد و شایسته پیامد

 .توان چرایی این حق را دریافت  با نظری کوتاهی به آیات و مستندات حق انتخاب، می

خاب نظام سیاسی عادالنه، ضرورت ایجاد فضای رشد برای شایستگان با به رسمیت بایستگی انت

گری  شدگی و حق تعیین سرنوشت و اینکه موجودیت انسان به انتخاب شناختن حق انتخاب

هایی که خداوند در قرآن خطاب به   که انبوه امر و نهی همان گونهبر این امر داللت دارند، ، اوست

توانند و باید بر پایۀ حق انتخاب، راه عدالت و   آن دارد که آنان می یت ازمسلمانان دارد، حکا

اجتماعی  -دوری از طاغوت را برگزینند. پیامد این امر، پذیرش مسئولیت در قبال امور سیاسی

گران نیز همۀ شهروندان، حق برخورداری از این مهم را دارند و  جامعه است. در کیستی انتخاب

گری خود بهره گیرند تا به   گانی است تا مردم در جامعۀ اسالمی از حق گزینشای هم  حتی وظیفه

سامان عادالنۀ امور، یاری دهند. پیامد این امر، احساس مسئولیت همگانی است. در هدف حق 

 بودهسازی برای تعالی جامعۀ اسالمی   انتخاب، اصل بحث، ناشی از ضرورت انتخاب برتر و زمینه

جامعه و باز شدن فضا برای آزاداندیشی است. در چگونگی عملیاتی کردن حق  و نتیجۀ آن پویایی

از شایستگان، مشورت، امر به معروف و نهی از منکر، نقد و  گیری توان با بهره  انتخاب نیز می

 ساالر را به وجود آورد. ای آزاد و شایسته  نصیحت، این حق را اجرایی کرد و جامعه

دیشۀ سیاسی اسالم، زوایای گوناگون آزادی در نظر گرفته شده است در نظرگاه قرآن کریم و ان

شود. حق انتخاب، امری کامال پذیرفته شده   و به موازات طرح آزادی سیاسی حق انتخاب مطرح می
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کند.   است و کمتر کسی است که آن را انکار کند. آدمى تنها به این دلیل آدمى است که انتخاب مى

، در تفسیر قرآن خود، در فصلی با عنوان ابرگزیند. مالصدر، خواهد  ه را مىانسان آزاد است که آنچ

کند که اختیار در نهاد او سرشته گردیده   این نکته را بیان می« سعادت، شقاوت و انسان مختار»

این خواست یا  .(138-138ص، 1ق: ج1813است، آنگونه که سردی برای آب )صدرالمتالهین، 

کند. اراده است که آدمیان   آدمیان را از اشیاى دیگر در طبیعت ممتاز مى کهاراده همان چیزى است 

هیچ شایستگى یا امتیازى به انتخاب »، حق یا ناحق را انتخاب کنند. سازد، خیر یا شرّ  را قادر مى

مگر امکان انتخاب ناحق و نادرست نیز وجود داشته ، گیرد  بحق و درست است تعلق نمى آنچه

 تى که به حکم هرگونه علت موجبه تا ابد محکوم به انتخاب چیزى باشند که خوب ومخلوقا باشد.

نتیجه هر قدر  توانند مدعى هیچ گونه امتیازى به دلیل این کار شوند، زیرا راست و زیبا است، نمى

عمل خود به خود صورت گرفته است. بنابراین، کل مفهوم شایستگى ، هم شریف و واال باشد

نتیجه شده از این امر واقع که ما آن را ستایش یا  وم استحقاق اخالقى، کل مفهوماخالقى، کل مفه

اند   باید آدمیان را چون این گونه یا آن گونه عمل کرده ایم که  کنیم و بر این عقیده  نکوهش مى

که انسان قادر است، آزادانه انتخاب باشد  می فرض استوار  این پیش تحسین یا تقبیح کرد، همه بر

ند و لذا نفرت از پدرساالری و پدرمآبی در عرصۀ سیاست از این باب است )ر.ك: فوالدوند، ک

 پیگیری کرد. « انتخاب شدن»و « انتخاب کردن»توان در دو ساحت   این حق را می .(11: ص1838

 دربارۀ حق انتخاب آزادی و تاثیر آن در واگذاری اعمال قدرت به دیگران« 1جان پالمناتز»

های اساسی انتخابات برای تعیین سمتی )حاکمیت و اقتدار سیاسی(   در مناطقی که رویّه»د: نویس  می

کند، به   هر کس در انتخابات شرکت می، مشروط به این که انتخابات، واقعا آزاد باشد، وجود دارد

که دهد، به اهمیت عملی  ی میأدهد. شهروندی که در انتخابات ر  اقتدار انتخاب شونده رضایت می

 (.113: ص1831باشد )سالمی، « آزاد»کند، واقف است، مشروط به اینکه انتخابات   اقدام می

گر باشد، باید ممکن باشد تا زمینۀ انتخاب شدن او نیز   تواند انتخاب  انسان به همان مقدار که می

                                                        

1. Jovan Plamenac 
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این بحث و فراهم آید و در نهایت بتواند سرنوشت خود را تعیین کند. در ادامه به برخی از مسائل 

 پردازیم.  ارتباط آن با آزادی سیاسی می

 گری  . حق انتخاب3

در دنیای امروز یکی از حقوقی که بسیار بر آن تاکید شده، حق انتخاب و آزادی انتخاب کردن 

توانند   از سوی شهروندان است. در این آزادی، مردم صرفا افرادی تابع و پیرو نیستند، بلکه می

و سرنوشت خود را به دستان خویش رقم زنند.  کنند اسی جامعه نقش بازیفعاالنه در امور سی

که آزادی  صورتاند، به این   برخی این نوع از آزادی را در تعریف آزادی سیاسی، ذکر کرده

سیاسی، یعنی اینکه فرد بتواند در زندگی سیاسی و اجتماعی کشور خود از راه انتخاب زمامداران و 

سیاسی و اجتماعی کشور نایل آمده و یا ، و به تصدی مشاغل عمومی دهکرمقامات سیاسی شرکت 

: 1812طباطبایی موتمنی، ( در مجامع آزادانه، عقاید و افکار خود را به نحو مقتضی ابراز کند

همچنین برخی دیگر نیز بر این باورند که آزادی سیاسی، قسمتی از حقوق افراد است که  .(33ص

حاکمیت داشته باشند، خواه به طور مستقیم و خواه از طریق انتخاب  توانند حق به موجب آن، می

 .(81: ص1838نمایندگان )جعفری لنگرودی، 

مندی از  امروزه بر قطعی بودن اموری چون دارا بودن حق رأی و تصدی منصب سیاسی، بهره

 شود  ید میبرداری از مزایا و خدمات مختلف حکومتی تاک برابری در مقابل قانون و استحقاق بهره

گری ویژگی خاص انسان است، کسی نباید این حق   انتخاب .(83: ص1838دیویدسون، و  )کاستلز

ساالر، دیندار و غیردیندار، امروزه همه ادعا دارند که ساختار جامعۀ   را از انسان بگیرد. جوامع مردم

 کنندنتخاب خود را عملیاتی توانند، حق ا شان می  اند که شهروندان  ای طراحی کرده  خود را به گونه

و ویژگی بنیادین جوامع استبدادی آن است که این حق از شهروندان گرفته شده است و افراد 

آلود، حقوق خود را نادیده انگارند و تنها در خدمت اراده   ای بسته و خفقان  مجبورند که در جامعه

ای پس از رنسانس و گذر از استبداد، ه  و اختیار فرد یا افراد خودکامه باشند. در راستای اندیشه

منتسکیو بر این باور بود که آزادی یعنی شهروندان اختیار داشته باشند کسی را که خودشان به او 

اند، به محض این که خواست از آن اختیار سوء استفاده کند و جابر و ظالم شود، او   اختیاراتی داده
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 .(333: ص1812)منتسکیو،  را خلع کنند

هم دارای فطرت فردی است و هم فطرت اجتماعی. طبعا مباحث اندیشۀ سیاسی و  انسان،

عد اجتماعی انسان از ساحت بحث آزادی سیاسی، با فطرت اجتماعی انسان سروکار دارد، هرچند بُ

یابد و   فردی آن جدا نیست، انسان با آزادی سیاسی خود، حق انتخاب مسیر جامعۀ خویش را می

طلبی،   خواهی، عدالت در سرشت انسان، آزادی»اش را خود بنگارد.   معهتواند سرنوشت جا می

تجلی این مفاهیم در فطرت اجتماعی  و خواهی و جویندگی برای جامعۀ مطلوب وجود دارد  آرمان

اجتماعی توانا  تحمیالت  دهد، او را به عصیان در برابر  انسان است. فطرتی که به انسان، حرّیت می

رغم جریان جامعه، در جهت  و بهتغییر دهد تواند جامعه خود را   ی که فرد میسازد تا جای  می

تواند مسیر جامعه و تاریخ   . حتّی میکندشدیدتر یا کُندتر  و مسیر جامعه را ردهخالف آن حرکت ک

  .(832: ص1812)مطهری،  «تغییر دهدرا متوقّف یا 

، اندیشۀ غرب، در تاکید بر حق انتخابهای بنیادین اندیشۀ سیاسی اسالمی با   با همۀ تفاوت

افزار فکری خود را که   ترین نرم  تواند بنیادی  مشترك هستند. براساس آیات قرآن کریم انسان می

: 1831)طباطبایی،  دین باشد، برگزیند و اجبار در اندیشه، ایمان و امور قلبی و درونی راه ندارد

انسان یعنی انتخاب دین را به او واگذار کرده ترین حقوق   خداوند، یکی از مهم .(888ص، 1ج

است، البته از آنجا که راه و چاه از هم تمییز داده شده، طبیعی است که انسان باید راه و مسیر الهی 

دینی(  این آزادی به معنای آن نیست که نتایج اعتقادی هر دو طریق )دینداری و بی»، را برگزیند

امّا هرگز نفرموده که ، انسان را تکویناً آزاد آفریده استیکسان باشد. درست است که خداوند 

سازند. انسان،  نتیجه هر دو طریق )ایمان و کفر( واحد است و او را به یك مقصد رهنمون می

 تواند یکی از دو مسیر هدایت یا ضاللت را برگزیند:  تکویناً صاحب اراده خلق شده و می

 .(3)انسان،  «رًا واِمّا کَفورااِنّا هَدَیناهُ السَّبیلَ اِمّا شاکِ»

دینی امری  اکراهی در کار نیست و هیچ کس حق اکراه دیگری را ندارد، گزینش دین یا بی

نظیر آزادی بشر در انتخاب عسل و سمّ که هیچ ، است قلبی و باطنی که اکراه در آن راه ندارد

  .(811، ص11: ج1831، )جوادی آملی لیکن هر یك اثر خاص خود را دارد، جبری در میان نیست
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 فرماید:   خداوند در برابر لجاجت کافران می

« ... لَکُمْ دینُکُمْ وَ لِیَ دینِ *وَ ال أَنْتُمْ عابِدُونَ ما أَعْبُدُ *ال أَعْبُدُ ما تَعْبُدُونَ *قُلْ یا أَیُّهَا الْکافِرُونَ»

 .(1-1، )کافرون

های او به شمار   که یکی از نخستین آزادیوقتی انسان در باورها و اعتقادات خویش آزاد است 

کند، به طریق اولی در عرصۀ   افزار ذهن و ضمیر انسان را تسخیر می  رود، باوری که همۀ نرم  می

تواند آن قدرت انتخاب را از انسان   اجتماعی این آزادی را دارد و کسی نمی -زندگی سیاسی

وجود دارد، او در آزادی بیان و دعوت و اندیشه گری در انسان   برباید. حال اگر این توان گزینش

 نیز آزاد است.

دانیم که محصور و محدود کردن شهروندان، منکر و بر خالف   با توجه به منطق قرآن کریم، می

ها قرار داده است، این امر از مظاهر اغالل و زنجیرهایی به  حقوقی است که خداوند برای انسان

اند. این منکر همواره از   کردن آنها از پای مردم، مبعوث شده برای باز رود که انبیای الهی  شمار می

شود، آن گونه که پیغمبران الهی را محبوس و آزادی آنان را سلب   ها انجام می  سوی طاغوت

 کند:  کردند، فرعون، حضرت موسی)ع( را تهدید به زندان می  می

او گفت: اگر خدایى غیر : »(33، )شعرا« لَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونینَقالَ لَئِنِ اتَّخَذْتَ إِلهَاً غَیْری لَأَجْعَ»

 .«از من اختیار کنى، قطعا تو را از زندانیان قرار مى دهم

یا باید خواستۀ ناحق او را  )ع(گوید حضرت یوسف  ملکه مصر همانند همۀ مستبدین می

ایی که حتی پس از آشکاری ه  قدرت، بپذیرد، یا آنکه به زندان خواهد افتاد و خوار خواهد شد

 گذارند:  ها را زیر پا می  حقیقت مساله نیز حق انتخاب انسان

و بعد از آن که : »(81، )یوسف «ثُمَّ بَدا لَهُمْ مِنْ بَعْدِ ما رَأَوُا الْآیاتِ لَیَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حینٍ»

  «.کنند! هاى )پاکى یوسف( را دیدند، تصمیم گرفتند او را تا مدّتى زندانى نشانه

دهند، عدم رعایت حق انتخاب و سلب آزادی   ها انجام می  پس یکی از کارهایی که طاغوت

مردم است. در حالی که انسان، در رفتار سیاسی خود آزاد است و کسی نباید آن را محدود سازد و 

. در سیاسی -گری آزاد است به ویژه در عرصۀ اجتماعی  مجبور به عملی کند. انسان، در انتخاب
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کرد که   سیرۀ پیامبر گرامی اسالم)ص( آمده است که ایشان، روحیۀ مشاوره و رایزنی را ترویج می

در تفسیر ابوالفتوح رازی  .کارهای عمده در جلوگیری از استبداد و رفتار ناعادالنه استواز ساز

نیکان باشد  پیامبر اسالم)ص( تاکید داشت هنگامی که زمامداران شما برترین شما و که آمده است

و کارهایتان به رایزنی و مشورت انجام گیرد، پس در این هنگام، روی زمین از زیر زمین برای شما 

دان، توانگران و افراد آزمند باشند و ولی اگر زمامدارانتان بَ، بهتر است )شایسته زندگی هستید(

شما بهتر است  کارهایتان به مشورت نباشد، پس در این صورت، زیر زمین از روی آن برای

ق: 1828؛ ابن شعبه، 813، ص8م: ج1333؛ ر.ك: ترمذی، 318، ص1ق: ج1823)ابوالفتوح رازى، 

 (.81 - 83، ص31ق: ج1811؛ آلوسى، 83، ص13: ج1838قرطبى،  ؛318، ص33ج

 . حق تعیین سرنوشت1-3

 ای دیگر از حق انتخاب، حق تعیین سرنوشت از سوی مردم یك قلمرو است. به بیان  رویه

شود که بتواند راه و روش خویش را مهار کند و برای   شهید صدر، آنگاه انسان، حقیقتا آزاد می

ها و رویکردهای خویش،   ی و نظر در تعیین سرنوشت و ترسیم آموزهأحفظ انسانیت خویش با ر

 امری که در قرآن کریم به آن تصریح شده است: ، (33ق: ص1813توانا باشد )صدر، 

به راستی، خداوند حال قومى را »، (11، )رعد «الیُغَیِّرُ ما بِقَوْمٍ حَتَّى یُغَیِّرُوا ما بِأَنْفُسِهِمْ إِنَّ اللَّهَ»

 .«مگر آنکه آنان آنچه را در خودشان هست، تغییر دهند، دهد تغییر نمى

در مجمع البیان آمده است که تغییر نعمت و حال خوب برای آن است که آنان از امر 

(. 883، ص3: ج1813ورزند )طبرسی،   کنند و برخی به دیگران ستم می  سرپیچی می پروردگارشان

ها را تغییر   کند که فرمود: گناهانی که نعمت  روایتی را ابوخالد کابلی از امام سجاد)ع( نقل می

دهد، عبارتند از ستم بر مردم، ترك و از بین رفتن عادت به کار خیر، کارهای نیك را ریاکارانه   می

، 3ق: ج1828، ابن بابویهسپس امام)ع( آیه باال را خواند ) ؛انجام دادن، کفران نعمت و ترك شکر

ای از امام صادق)ع( دربارۀ این آیه و چگونگی تغییر نعمت   (. یکی از شیعیان در نامه312ص

توسط یك قوم پرسید و امام)ع( در پاسخ مکتوب خویش به این نکته اشاره فرمود که خداوند 

اند   مگر آنکه خودشان خطا کنند و کاری انجام دهند که از آن نهی شده، رساند  به قومی نمی بدی
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توانند موانع درونی، بیرونی، فردی و   ها می (. براساس این آیه، انسان323، ص3: ج1832)عیاشی، 

را  ها در زندگى و سرنوشت خود  اجتماعی خود را شناسایى کنند و با رفع آنها زمینۀ دگرگونی

تواند چنین کند. خداوند سرنوشت   فراهم سازند. طبعا این انسان، دارای اراده و آزادی است که می

های اخالقى،   کند، بلکه افراد آن جوامع باید نظام  جوامع را بیرون از دایرۀ اختیار آنان دگرگون نمی

 را دگرگون سازند.  غیرهسیاسی، اجتماعى و

ای که هیچ حقی برای   به گونه، تازی و خودبسندگی است  کههای خودکامه، ی  ویژگی حکومت

پندارد که همۀ فضایل و افکار را به تنهایی دارد، پس   شود و فرد می  دیگران به رسمیت شناخته نمی

نماید،   می ءى خویش اکتفاأبر ر شخص در کارى که شایسته مشورت است، »در نظام استبدادی 

نماید،  العنان، که در امور رعیت چنان که خود خواهد تصرف  لقاست مط حکمرانى استبداد، صفت 

ها، حق انتخاب،  در این نظام .(88: ص1833)کواکبی،  «بدون ترس و بیم از حساب و عقابى محقق

شوند، وجود  انتقاد، اعتراض و به طور کلی مشارکت سیاسی که از مصادیق آزادی محسوب می

شود. با   رکت آزاد شهروندان و اظهار نظر آنان پذیرفته میاما در نظام شورایی، حق مشا، ندارد

های   فراگیری این حق، فرهنگ نقادی از سوی شهروندان و نقدپذیری از سوی حاکمان در نظام

واهمۀ مردم در امور جاری، ساخت  یابد و بستری مناسب برای حضور بی سیاسی رواج می

 شود.   می ءعدالت سیاسی مهیا سرنوشت به دستان شهروندان و رسیدن به آزادی و

شود که تفکر آزادانه و بستر رشد سیاسی در   حق تعیین سرنوشت و انتخاب آنگاه عملی می

یابد که عقالنیت و تفکر در جامعه   جامعه فراهم شود، به بیان دیگر، این حق آنگاه معنای واقعی می

های زندگی سیاسی و حضور   ن پایهرشد کرده باشد. باور به این حق، یعنی ایفای نقش برای ساخت

ها و   های مختلف جامعه، یعنی توان و ظرفیت برای شورش بر تحمیل زور، اسارت  در عرصه

 ها در دست خودشان است. ها و رسیدن به این باور بزرگ که سرنوشت ملت  استعمارگری

قرآن، آن گونه البته همین جا این نکته شایستۀ یادآوری است که حق انتخاب انسان در مکتب 

های درونی و بیرونی، سلطه و استبداد حاکمان،   است که انسان با رهایی از مظاهر بندگی و طاغوت

تواند او را از طی طریق باز دارد، او در عرصۀ تکوین،   او مالك سرنوشت خویش است، کسی نمی
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است که در چارچوب آزاد است، اما بر انسان به عنوان خلیفۀ خداوند و دارای نفخۀ الهی واجب 

دستورها و احکام الهی راه پوید. پس او تشریعا باید راه راست و صالحین و مسیر الهی معرفی 

وران الهی را انتخاب کند و از همین بزنگاه که دیدگاه انسان مسلمان و انسان آ شده توسط پیام

انسان در  .انتخاب کندداند که هر مسیری را   شود، انسان مدرن، حق خود می  مدرن از هم جدا می

حتی اگر ، دنیای جدید، موجودی محق است به معنای گستردۀ کلمه. پس او حق انتخاب دارد

مسیر انتخابی به چاه انجامد، حتی اگر آزادی خویش را در مسیر بندگی قدرت و ثروت فراموش 

ردارند و با حق انتخاب ها آن است که تنها در مسیر شریعت گام ب  کند، اما پیام انبیای الهی به انسان

 خود، در برابر سردمداران زر و زور و مستکبران بایستند.

 . حق انتخاب شدن4

های حق انتخاب، آزادی در انتخاب شدن است، به معنای آن که افراد   ساحت از یکی دیگر

دارای آزادی و اختیاری باشند تا بتوانند در معرض گزینش دیگران قرار گیرند که بدون حق 

معنا خواهد شد. اگر بر شهروندان الزم است تا در برابر  خاب شدن، حق انتخاب کردن نیز بیانت

گری کنند، الزمۀ این امر، به رسمیت  خیال نباشند و برای تدبیر امور جامعه، انتخاب  امور جامعه، بی

ز شناختن حق انتخاب شدن است. با این ظرفیت، امکان چرخش نخبگان در جامعه فراهم شده، ا

شود و به تبع آن، جلوی فساد و ریشه دواندن قدرت گرفته   انباشت و تراکم قدرت جلوگیری می

شود. با این حق، انسان صرفا موجودی نیست که برای باال رفتن دیگران از دیوار قدرت، دست   می

یابد تا خود نیز در فرایند چرخش نخبگان، به چرخۀ  کند، بلکه فرصت می  خویش را قالب می

بر نباشد، بلکه این موقعیت را داشته باشد تا   درت وارد شود و در این عرصۀ تعاملی، صرفا فرمانق

شود، و در فراگردی   فرمانده نیز باشد. با وجود آزادی سیاسی، این حق به رسمیت شناخته می

نیز دهند که او   مشخص، شهروندان به کسی که قدرت و اقتداری در اختیار ندارد، این حق را می

دارای قدرت و توان فرمانداری شود. با این رویکرد، حق انتخاب شدن، در کنار حق انتخاب کردن 

شود. اگر آزادی سیاسی در نگرش کالن قرآن، امری مطلوب و پذیرفته شده است و   مطرح می

ی توانند انتخاب کنند، پس طبعا حق انتخاب شدن نیز که یکی از وجوه و اقسام آزاد  شهروندان می
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ای نیز   گری وجود داشت به دنبال آن، انتخاب شونده  شناسد، اگر انتخاب  است را به رسمیت می

 خواهد بود.

 گیری  نتیجه

اجتماعی بوده است. آزادی  های سیاسی و  های همیشگی جوامع انسانی آزادی  یکی از دغدغه

مشارکت در حیات سیاسی توان مجموعه امتیازاتی دانست که شهروندان کشور برای   سیاسی را می

ی، حق داوطلبی، و حق أتوان به حقوق مدنی)حق ر  ها را می  جامعه به آن نیاز دارند. این آزادی

ها و آزادی تعیین   عضویت در احزاب سیاسی( و حقوق سیاسی در قالب آزادی رقابت و اندیشه

انتخاب برای انسان  زمامدار تقسیم کرد. از تبعات مهم پذیرش این حقوق به رسمیت شناختن حق

 های سیاسی و اجتماعی است.  در عرصه

های اسالمی، مباحث مربوط به آزادی سیاسی و لوازم آن   پس از طرح مقوله تجدد در سرزمین

از سوی پژوهشگران حوزه دین و سیاست مورد توجه قرار گرفت. سیر کلی کار این پژوهشگران 

ترین  اده از منابع اسالمی، به عنوان یکی از مهماستنتاج و تبیین اصول آزادی سیاسی با استف

ترین مفاهیم مطرح در مباحث آزادی   های اندیشه و فلسفه سیاسی اسالم بوده است. مهم  مولفه

سیاسی از منظر اسالم و منابع اصلی آن چون قرآن، مواردی چون حق تعیین سرنوشت، حق 

 انتخاب کردن و حق انتخاب شدن است.

ریم از منظرهای گوناگون مورد بحث قرار گرفته است. از دیدگاه قرآن آزادی آزادی در قرآن ک

ها برای انجام فعالیت باید ابتدا بندهای درونی و نفسانی   ها و تشکل  که افراد، گروه  سیاسی یعنی این

را گسسته و سپس موانع بیرونی را که ریشه در وضعیت اجتماعی و ساختار قدرت دارد، پشت سر 

 .بگذارند

کننده انسان از سایر  به عنوان عامل متمایز« حق انتخاب»از لوازم اصلی آزادی سیاسی 

حق انتخاب در دو ساحت حق انتخاب کردن و حق انتخاب شدن قابل طرح  موجودات است.

ترین حق انسانی   ترین حقوقی است که انسان دارد و او در مهم  است. در قرآن حق انتخاب از بنیانی

انتخاب دین آزاد است. در آیات متعددی از قرآن کریم به عدم اجبار انسان در انتخاب خود، یعنی 
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توان گفت زمانی که انسان در انتخاب دین آزاد باشد، به   دین اشاره شده است. بر این اساس می

تواند حق انتخاب را از   کسی نمی طریق اولی در عرصه زندگی سیاسی و اجتماعی نیز آزاد است و

 ب کند.او سل

انسان  به موازات حق انتخاب، حق تعیین سرنوشت نیز در قرآن مورد توجه قرار گرفته است.

تواند سرنوشت خود و جامعه خود را تعیین کند.  از دیدگاه قرآن دارای اراده و آزادی است و می

توانند با تغییر   ها می  دهد و انسان  ها تغییر نمی  خداوند سرنوشت جوامع را خارج از دایره اختیار آن

های اخالقی، سیاسی و اجتماعی سرنوشت خود را تغییر دهند. به این ترتیب قایل   صحیح نظام

گیری تفکر آزادانه و رشد سیاسی او  شدن حق انتخاب و تعیین سرنوشت برای انسان موجب شکل

ها   ید توجه داشت آزادیآورد. البته با  شود و زمینه مقابله با هرگونه استبداد سیاسی را فراهم می  می

و انسان به عنوان خلیفه خدا  بودهو حق انتخابی که قرآن برای انسان قایل است در عرصه تکوین 

باید در چارچوب دستورها و احکام الهی عمل کند و تشریعا راه راست و مسیر الهی را انتخاب 

 کند. 
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