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In order to achieve the intellectual system of freedom in the Holy Qur'an, it is necessary to deal with a 
set of components based on the Qur'anic framework, all of which have a coherent design that leads to a 
complete picture of the image of freedom in the Holy Qur'an. One of these components is the "freedom 
agent". The present study seeks to answer the question of what elements in the Holy Qur'an are 
responsible for creating the necessary conditions for members of society to enjoy their freedoms and 
how do they achieve this important? To answer this question, To answer this question in the heart of the 
thematic research approach of the Holy Qur'an and based on the interpretation method of the Qur'an to 
the Qur'an, the freedom-oriented component is first discussed as the identifying axis of other 
components of the Quranic theory of freedom, and the element of "right" is identified as the determining 
content of this component. Establishment and sovereignty of rights in the field of society by creating 
order in human interactions provides the basis for cooperation and human enjoyment of freedom and 
eliminates tyranny and exploitation of human relations. Therefore, any factor that is responsible for 
designing, explaining, establishing and protecting the rule of law in the social arena is identified as an 
agent of freedom. Accordingly, the Holy Qur'an introduces religion, divine prophets, and the religious 
community as agents of freedom. 
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 عناصر و «آزادی کارگزار»ۀ مؤلف مبانی
 آزادی قرآنیۀ نظری در آنۀ دهندتشکیل

 11/30/1031پذیرش: تاریخ     30/30/1031دریافت: تاریخ 

 سلطانی اسحاق
(64-44) 

 چکیده
 بررر مبانرر   سررت الزم کررری قرررآ  در آز د  فکررر ۀ منظومرر برر  دسرراباب  بررر  

 ها آ تمام  منسج  طرح ک  پرد خت هامؤلف   ز   مجموع  ب  قرآن   چهارچوب
  یر   ز یکر  شرود مر  کرری قررآ  در آز د  سربما   ز کامر  تصرویر  ب  منجر
 ک   ست سؤ ل  ی  ب  پاسخ درپ  روپبش   پژوهش  ست  «آز د  کارگز ر» هامؤلف 

 منری بهرر  برر   الزم هرا زمبنر   یجراد مسروولبت عناصرر  چر  کرری قرآ  در
 محقر  ر  مهر   یر  چگونر  و د شرا  برعهی  ر  خود ها آز د   ز جامع   عضا 

 برر مبانر  و کرری قررآ  موضروع  پرژوهش رویکررد  زطری  پاسخ بر    کننیم 
  ها مؤلف  ردیگ بخشهویت محور   آز د  می رۀ مؤلف قرآ ، ب  قرآ  تفسبر  روش
 مؤلفر   یر ۀ کننری تعبرب مبنرا  «حر » عنصر و شی  شناخا  آز د  قرآن ۀ نظری

 و نظر   یجراد برا  جامرا ۀ عرص در «ح » یافا حاکمبت و  ساقر ر  شی شناسای 
 و آورد  فرر ه  ر  آز د   ز هرا نسرا  منری بهرر ۀ زمبنر  نسان  تعامالت در عی قا

 مسروولبت کر  عرامی  هرر بنابر ی ، زد یی م   نسان  رو بط  ز ر   ساثمار و  سابی د
 آز د  کرارگز ر د رد برعهری  ر  «ح » حاکمبت  ز حفاظت و  ساقر ر تببب ، طرح،

 «دینر ۀ جامع و  له    نببا دی ،» کری قرآ  ، ساسبر ی  شود م  شناسای 
 کنی م  معرف  آز د  کارگز ر   ر 

 کری  قرآ  می ر،ح  آز د  آز د ، می ر آز د ، آز د ، کارگز ر کلیدی: واژگان
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 مقدمه

 برای جایگاهی چنین شود.می معرفی متعال خداوندۀ خلیف نقش در انسان نوع کریمقرآن در
 ایاراده عمالا   چنین تحقق اما ؛دارد را هاآزادی از وسیعیۀ گستر از مندیبهره اقتضای انسان

 به  راه توانهدمهی انسهان بهرین بهشهت در آنکه حال ؛نیست ممکن دنیایی حیاتۀ گستر در
 در ایهن باشهد. آن وچهرایچونبی تحقق معنایب  چیز هر خواست رفص   ک  یابد مقتضایی

 معنهابهی مطلهق آزادی لهاا و بهوده اعتبارات و تزاحمات دار دنیایی حیات ک  است صورتی
 و اخهتفف بهروز موجه  امر همین و یافت  تعارض یکدیگر با دائما   هاانسان آزادی شود.می

 از ههاانسهان مندیبهره و شده اجتماع ثبات و نظم رفتنازبین و هاانسان میان نزاع و درگیری
  کند.می روروب  خطر با نیز را برحقشان هایآزادی

 حیهات در تها دارند مسئولیت عناصری چ  کریمقرآن دیدگاه از :ک  اینجاست سؤال حال
 بهر تکیه  با عناصر این ؟کنند فراهم را خویش هایآزادی از هاانسان مندیبهرهۀ زمین دنیایی

 آزادی کارگزارۀ مؤلف یکدیگر کنار در قرارگرفتن با و یافت  ارتباط یکدیگر با واحدی مبنای چ 
 چگون  هانآ از هریک و هستند موارد کدام کریمقرآن دیدگاه از آزادی کارگزاران سازند؟می را
 قهرار پژوهش اینۀ مسئل جهت آن از سؤاالت این ب  پاسخ کنند؟می کمک آزادی استقرار ب 

 کهنش ههایمرز بایستمی ناگزیر ،اسفمیۀ جامع در آزادی از صیانت برای ک  است گرفت 
 دقیهق شهناخت بها مگهر شهد نخواههد محقق امر این شود. روشن جامع  اعضای اجتماعی

 کهنش ههایمهرز تعیهین برای هانآ از مندیبهره و آزادی کارگزاران از یک هر حقیقی جایگاه
 جامع . اعضای هایآزادی از صیانت و انسانی

 آزادی قبهال در کهریمقهرآن دیهدگاه کلیهت بها الؤسه این نسبت ب  است الزم پاسخ برای
 محهوری جایگهاه آزادی قرآنهیۀ نظریه در که  مبنهاییۀ مؤلف ب  باید ابتدا بنابراین، پرداخت.

 اسهت کهارگزارۀ مؤلفه عناصهر طرح مبنای درواقع و بوده هامؤلف  دیگر بخشهویت داشت ،
 در سپس آید. فراهم پژوهش برای بخشیانسجام نظری چهارچوب وسیل  این ب  تا ،پرداخت

 سؤاالت و شده کریمقرآن با تعامل وارد موضوعی تفسیر روش بر مبتنی چهارچوب این قال 
 بها ارتبهاط در شهده، بندیطبق  کریمقرآن هایپاسخ درنهایت شود.می عرض  آن بر پژوهش
 انسجام جهتب  روپیش   پژوهش است ذکر شایان شود.می اشاره هانآ ب  و شده فهم یکدیگر
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 است. گرفت  شکل طباطباییعفم  تفسیری و شناسان انسان مبانی بر مبتنی بیشتر، نظری

 پژوهشۀ پیشین .1

 جهامع آثار از یکی کرد. اشاره متعددی آثار ب  توانمی آزادی قبال در کریمقرآن دیدگاهۀ دربار
 را آزادی قرآنهی مبهانی ابتهدا ایهازی ،کتهاب این در است. «قرآن در آزادی» کتاب بارهدراین

 شهروندان آزادی نقض ب  متهم اسفم دین ک  مصادیقی ب  دوشکمی سپس و کرده استخراج
 به  لاا و نداشت  قرآنیۀ نظری ترسیم مقتضای ب  راه کتاب این،باوجود دهد. پاسخ است بوده

 اسهت نپرداخته  کهارگزار،ۀ مؤلفه مانند آزادی، قرآنیۀ نظریۀ دهندتشکیل اساسی هایمؤلف 
 از را آزادی دوشهکمهی «قرآن دیدگاه از آزادی مفهوم»ۀ مقال در میراحمدی (.0831 )ایازی،

 به  ایشهان توجه  باوجود کند. تبیین غایت و مانع فاعل،ۀ مؤلف س  بر مبتنی کریمقرآن دیدگاه
 عناصهر و آزادی کهارگزارۀ مؤلفه به  امها آزادی،ۀ نظریهۀ دهنهدتشکیل مهم هایمؤلف  برخی

 حهق»ۀ مقاله در سهیدباقری (.0831 )میراحمهدی، اسهت نشهده پرداخته  آنۀ دهندتشکیل
 راهبهرد بهر مشهخ  صهورتب  «کریمقرآن بر کیدأت با سیاسی آزادی و شهروندان مشارکت

 متمرکهز کریمقرآن دیدگاه از سیاسی هایآزادی تأمین برای «سیاسی فعال مشارکت» اساسی
 وی ،درواقع کند.می اشاره قدرت بر نظارت و تثبیت کس ،ۀ دور س  در آن تأثیرات ب  و شده

 )سهیدباقری، بپردازد کارگزار مؤلف ۀ دهندتشکیل اساسی عناصر از یکی بر است کرده سعی
 دهد.نمی ارائ  کارگزارۀ مؤلف مصادیق از منسجم تصویری اینباوجود ،(0831

 آزادی، بهاب در قهرآن از برگرفته  نظهری چههارچوب بر ماکور هایپژوهش یابتنا عدم
 وجوه .شویمن روروب  آزادی کارگزارۀ مؤلف قبال در منسجم و جامع دیدگاهی با شودمی سب 
 مهدار» قهراردادن محور با مشخ  نظری چهارچوبۀ ارائ توانمی را روپیش   پژوهشۀ ممیز

 مبتنهی آزادی کهارگزاران شناسایی سپس و آزادی کارگزارانۀ کنندتعیین مبنای عنوانب  «آزادی
 به  دهنهدهتشهکیل عناصهر ایهن یافتنارتباطۀ نحو تصویرکشیدنب  و شدهتحلیل مبنای آن بر

 دانست. یکدیگر

 پژوهش روش .2

 تفسهیر روش براسها  پهژوهش اصهلی سهؤال قبهال در کهریمقهرآن پاسهخ ب  دستیابی برای
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 و داشهت  اکتشهافی ماهیتی روپیش   پژوهش شود.می پرداخت  کریمقرآن با تعامل ب  موضوعی
 موضهوعی تحقیقهی قاله  در کریمقرآن بر آزادی کارگزاران چیستی از سؤالۀ عرض خواهان

 رسدمی کریمقرآن ب  سپس و شده آغاز خارجی واقعیت یا موضوع از موضوعی تفسیر .است
 اتحهاد مشهخ  موضهوع یهک حول ک  را آیاتیۀ مجموع خواهدمی و (51 ،0831 )صدر،

 اسهت موضهوع دقیهق درک بهر متوقف یندافر این آغاز لاا کند. درک یکپارچ  نحویب  دارند
  (.83 ،0831 )صدر،
 شهدهطهرح بشهری مواریث بر تسلط از پس و دارد فعال کامف   نقشی مفسر فرایند این در
 وارد سپس ؛بخشدمی تعمیق را خود سؤال و داده سامان را انباشت  دانش ینا موضوع،ۀ دربار

 انبهوهی بر تسلط با مفسر حال .شودمی قرآنی نظریات کشف برای کریمقرآن با فعال تعامل
 از اسهتنطا  به  و کرده عرض  را خود سؤاالت و گرفت  قرار کریمقرآن برابر در بشری دانش از

  (.51-83 ،0831 )صدر، پردازدمی کریمقرآن
 متعههدبودن است. کریمقرآن بر مفسر نظر تحمیل دارد، وجود مسیری چنین در ک  خطری

 :باشهد خطهر ایهنۀ کننهدبرطهرف تواندمی کریمقرآن با تعامل حین در نکات از ایمجموع  بر
کید  معنهای روح به  توجه  بهاطن، ب  دستیابیۀ بهانب  ظاهر از نکردنعدول و الفاظ ظاهر بر تأ
 در مجازی استعمال عدم ب  اعتقاد ؛(01 ،0 ،0815 طباطبائی،)عفم  وضع( از )غرض الفاظ

 بهاطن سهمتبه  حرکهت بهاب ظهاهر اینکه  و آیهات باطن و ظاهر طولیۀ رابط ب  توج  ،یاتآ
 ولهو کهریم،قهرآن آیهات تمهامی بهودنمحکم ؛(51 ،0831 طباطبائی،)عفم  است کریمقرآن

حکام  در کهریمقرآن کفایت ؛(88-81 ،8 ،0815 )طباطبائی، باشد آیات ردیگ کمکب  هانآ ا 
 .(03 :0 ،0815طباطبائی،)عفم  بیرونی عاملی ب  ینیازبی و خود تفسیر

  تحلیلی چهارچوب .3

 اصهلی سهؤال قبال در کریمقرآن هایپاسخ روشمند استخراج مسیر در منسجم حرکتی برای
 بهرای آورد. فهراهم کهریمقرآن با تعامل برای را مشخ  یچهارچوب دارد ضرورت پژوهش،

 و اساسهی محهور و مهدار اینکه  نخست :داد پاسخ سؤال دو ب  است الزم ضروری مهم این
 ب  بنا اینک  دوم چیست؟ کریمقرآن در آزادی کارگزار مؤلف ۀ دهندتشکیل عناصرۀ کنندتعیین
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 آزادی( اصلی جریان نظریات )در بشری مواریث در آزادی کارگزار ،پژوهش روش مقتضای
 است؟ عناصری چ  شامل و شده تعریف چگون 

 آزادی کارگزاران مبنای مثابهبه «آزادی مدار» .3-1

 بهرای الزمۀ زمینه که  اساسی محور ک  شودمی طرح سؤال این ب  پاسخ مقام در آزادی مدار
 تمییهز اجتمهاعی حیهات در را نهاآزادی و آزادی و کرده فراهم را هاآزادی از انسان مندیبهره
 دیگهر تهوانمهی آن بهر تکیه  بها که  مبنهایی آن (.011 ،0511)سهلطانی، چیست؟ دهدمی

ۀ دهندتشکیل عناصر خاص صورتب  و عام صورتب  را آزادیۀ نظریۀ کنندتعیین هایمؤلف 
  چیست؟ کرد شناسایی را کارگزارۀ مؤلف

 یابهددرمی دنیایی حیات آغاز با ک  است استخدامگر موجودی انسان طباطبائیعفم  نگاه در
 را خهود اسهتخدامگریۀ دامنه ههانآ از یهک ههر بایسهتمی هاانسانۀ مجموع نیازهای رفع برای

 امها ؛شهودمی آغاز اجتماعی زندگی و آمده پدید نخستینۀ واحد امت ک  اینجاست کند. محدود
 مهورد ابتدایی وحدت قوی، و ضعیف وجود و طبقاتی اختففاتۀ واسطب  و  نیافت تداوم روند این

-018 :2 ،0815 )طباطبهائی، شهودمهی ومهرجهرج و اختفف دچار جامع  و  گرفت قرار هجم 
 پهایرش که  عقهل، حکهم از شد باعث امیال یافتنغلب  و تعادل از هاانسان برخی خروج (.011

 برود. میان از جوامع ابتدایی وحدت و ورزیده استنکاف بود، متقابل استخدامگری
 در چراکه  ،نداشهت را اولیه  اتحهاد وضهعیت امتداد برای کافی توان بشریۀ اولی فطرت

 از را خهود حکهم مقهدمات ،اسهت ههاکهنش و افعهالۀ کننهدتعیهین که  ،عملی عقل انسان
 و غضهبی  قهوای انسهانی وجهود نخسهتین مراحهل در بیند.می تدارک افراد یباطن احساسات

 :2 ،0815 )طباطبهائی، اسهت نیافت  فعلیت چندان قدسی ۀ ناطقۀ قو و داشت  فعلیت شهوی 
 استبداد پس ندارد. وجود باشد هاانسان متقابل استخدام تعدیلگر ک  عاملی بنابراین (.222
 مهیها نظمهی بشهر اسهتخدامگر طبهع بر تکی  با اگر لاا دارد. بشر استخدامگر طبع در ریش 

 اگهر حتهی ،اسهت استبدادی و حیوانی نظمی همچنان نیز بود اکثریت توافق مورد ک  گشت
 عامهل به  تهواننمهی اسهتبداد وضهعیت از خهروج بهرای زیهرا ؛باشد داشت  فریبنده ظاهری

 شد. پناهنده آنۀ پدیدآورند
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 بها مقابله  ب  ک  گاارد میدان ب  پا متفاوت یعامل بایستمی وضعیت این از خروج برای
 یهک ]ابتهدا  مهردم» :فرمایهدمی کریمقرآن کند. مستقر جامع  در را نظم و پرداخت  استبداد

 و رسهانانمژده  نقش در] را پیامبران خدا پس شدند  اختفف دچار مرورب  ]ک  بودند، اّمت
 سهرش بهر آنچه  در مهردم میهان تها کهرد نازل حقب  کتابی آنان همراه و فرستاد دهندگانبیم

 کتابی دهدمی نشان تهدید و بشارت با انبیا بعثت بودنمقارن 1.«کند داوری داشتند اختفف
 اختففهات رافهع که  اسهت احکهامی و تشهریع بهر مشهتمل دارند همراهب  خود با ایشان ک 

 و ادیهان ک  عنصری شودمی روشن آی  این از (.031 :2 ،0815 )طباطبائی، است پدیدآمده
 امکهان آن قرارگهرفتن محهور بها و پرداخته  اسهتبداد بها مقابله  به  آن بر تکی  با الهی شرایع

 قهانون و شهریعت اسهت. «حهق» آورنهد،مهی فراهم را اهآزادی از جامع  اعضای مندیبهره
 بها کامهل مصهاحبت در که  سازد روشن را انسان هایآزادی چهارچوب تواندمی جهتازآن

  .هستند «حق»
کید ک  اینکت  ترینمهم «حق» معنای در  ک  جهتازآن ثابت امر است. ثبات شودمی تأ
 )طباطبهائی، شهودمهی خوانهده باطهل ثبهاتش عهدم ازجهت غیرثابت امر و حق است ثابت

کید امر این بر باطل، و حق نسبت در کریمقرآن (.812 :01 ،0815  پهو  باطهل که  دارد تأ
 حهق نیهروی بهر تکیه ۀ واسطب  یابد تحرکی و بروز و ظهور اگر و ندارد هیچ خود از و است
 حهق» :کنهدمهی معرفی حق منشأ را متعال خداوند کریمقرآن (.51 ،0831 )مطهری، است

 پروردگار جان  از حق» و 2«باشی تردیدکنندگان از ک  مبادا پس ؛توست پروردگار ازجان 
  3«.مباش تردیدکنندگان از پس ؛توست

 4«.اسهت حق خدا ک  روست آن از این» :است حق عین بلک  حق منشأ تنهان  متعال خداوند
 امهر این یعنی است؛ بودنحق علت ذکر جهتب  متعال خداوند ب  حق شدندادهنسبت آی  این در

 ،حهق انحصهار این (.118 :2 ،0812 )طبرسی، است پروردگار ازجان  آنک  دلیلب  است حق
                                                             

 .208ۀ آی (:2) بقره .1
 .051ۀ (: آی2) بقره .2

  .11ۀ (: آی8) عمرانآل .3

 .22ۀ آی(: 22) حج .4
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 وجهودی و بهوده جههات جمیهع به  ثابت متعال خداوند است. خداوند در ثبوت انحصار معادل
 ذات به  که  اسهت ذاتهی تنهها (.812 :01 ،0815 )طباطبهائی، نیسهت قیدبردار ک  است مطلق

 او ب  تکی  نیازمند بودنحق برای ذاتی هر و اوست هم حق منشأ تنها درنتیج  و است حق خویش
 را خهود اگر و شودمی مندبهره حق از ک  است تعالیحق عبودیتۀ سای در فقط نیز انسان .هستند

 در را خود گویی برد، یاد از را متعال خداوند ب  خود دائمی نیاز و فقر و پنداشت مستقل موجودی
 است. شده منحرف بودن خداوندۀ خلیف حقیقت از و پنداشت  حق مستقل منشأ

 ،«باطهل بهودننابودشهدنی و حهق پایهداری» کهریمقهرآن در حهق هایویژگی ترینمهم
 ،0833 )سهلطانی، اسهت «بهودن داوری و سهنجش ابهزار» و «حهق ب  گرایش بودنفطری»

 برطرف را اجتماعی حیات در پدیدارشده ومرجهرج تواندمی ک  عاملی تنها درنتیج  (.205
 درسهتیبه  را آن مصهدا  که مهادامی و بوده گراحق فطرتا   هاانسان چراک  ؛است «حق» کند

 مقهام در حق وقتی شوند.نمی است، ثابت همواره ک  ،حق با نزاع وارد هرگز دهند تشخی 
 پدیهد جامعه  در را انسهانی آرامهش و نظهم و ثبات و داده خاتم  اختففات ب  بنشیند داوری

 را انسهانی هایآزادی از مندیبهرهۀ زمین و است استبداد هرگون  از عاری ک  نظمی ؛آوردمی
 ک  عاملی هر شودمی روشن شد، طرح آزادی مدار مثاب ب  حق عنصر ک حال .آوردمی فراهم

 کهارگزار» باشهد حهق به  بخشهیدنحاکمیت و استقراریافتن کردن،طرح درپی کریمقرآن در
 عنصهر به  داشتنتکی ۀ واسطب  صرفا   کارگزارۀ مؤلفۀ دهندتشکیل عناصر پس است. «آزادی
 ند.شومی شناسایی مؤلف  اینۀ کنندتعیین مبنای مثاب ب  حق،

 
 نظری چهارچوب مثابهبه آزادی مدار : 1 نمودار

 پژوهش( هاییافته )منبع:

به مثابه مدار آزادی« حق»
مندی انسان از آزادیچارچوب بهره

ابزار سنجش و داوری 
بودن

ثبات و دوام همیشگی حق فطری بودن گرایش به حق
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 آزادی مفاهیم در کارگزارۀ مؤلف .3-2

 بررسی ب  است الزم کریمقرآن ب  اصلی سؤالۀ عرض آغاز از پیش پژوهش، روش مقتضایب 
 مفههوم در شهود. پرداخته  آزادی مثبهت و خواهان جمهوری منفی، مفاهیم در کارگزارۀ مؤلف

 مطلق حاکمیت حق پیکرش، و فکر ب  نسبت خودش، ب  نسبت انسانی فرد هر» منفی آزادی
 «خواست» ب  بنا بایستمی افراد از یک هر ک  نکت  این بنابراین، (.55 :0831 )میل، «دارد
 درک قاعهده یهک مثابه به  بگیرنهد تصهمیم ستهانآ ب  مربوط ک  چیزی آن هرۀ ردربا خود
 قلمهرو» که  شودمی آشکار برلین تعبیر این در خوبیب  امر این .(Hayek,1978,76) شودمی

 هایگزینش برابر در فقطن  موانعی ک  دارد بسط آنجا تا انسان اجتماعی و سیاسی هایآزادی
 که  را عملهی ههر یعنهی ؛باشهد نداشت  وجود نیز اوۀ بالقو هایگزینش برابر در بلک  بالفعل

 دیهدگاهی چنهین (.53 ،0813 )بهرلین، «دهد انجام بتواند بخواهد، ک  هرگون  ب  بخواهد،
 اسهت؛ مهدرن دوران محصهول خهود ک  شودمی زاده خود از انسان استقفلی درک بر مبتنی
 (.11 ،0832 )کنسهتان، «است فردی استقفل همانا مدرن نیازهای از نیاز نخستین» چراک 
 خواسهت فقهط که  اسهت آن نتیج  شد، پایرفت  منفی آزادی بنیاد مثاب ب  فردگرایی ک زمانی

 مفههوم ایهن از تهوانمهی بنابراین، .شود حاکم اجتماعی و سیاسی حیات در بایستمی افراد
  کرد. آزادی «مدارخواست» مفهوم ب  تعبیر

 منفهی آزادی مفههوم با چندانیۀ فاصل مبانی سطح در نیز خواهان جمهوری آزادی مفهوم
 ؛کرد تعبیر «مدارخواست» مفهومی نیز را خواهان جمهوری آزادی توانمی روازاین و نداشت 
ۀ حیطه در ایخودسران ۀ مداخل گون هیچ تنهان  ک  است وضعیتی ب  دستیابی دنبال ب  چراک 
 رفته  ازمیهان ایخودسران ۀ مداخل هرگون  امکان اساسا   بلک  باشد، نداشت  وجود افراد عمل
 ههاآزادی از ایگستردهۀ مجموع از بالفعل ولو ،کنشگری هر (.31-32 ،0833 )پتی، باشد
 باشهد نهادهایی یا افرادۀ خودکامانۀ اراد ب  وابست  مندیبهره این ک درصورتی باشد، مندبهره

 فهردی چنهین کننهد، حهاکم او بر را خودۀ اراد بتوانند تمام مصونیت با و خواستشان ب  بنا ک 
 فهرد (.10-11 ،0831اسهکینر، ؛81 ،0835 )ویرولهی، اسهت داده ازدسهت را خود آزادی
 را موهبهت این و بوده آزاد خود شخصی و متمایز هویت رب تکی  با صرفا   ک  است آزاد زمانی

 باشد. نشده دارا دیگری فرد صفحدید و تکریم ب  بنا
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 در جامعه ، اعضهای فردی خواست بر مبتنی ک  عاملی هر گفت توانمی مبنا این براسا  
 خواسهت تبلور و امتداد درپی نیز ادام  در و آمده پدید اکثریتی، هایدمکراسی مثل هاییقال 
 در ریش  ک مادامی قانون بنابراین، شود.می محسوب آزادی کارگزار است جامع  اعضای فردی

 از حفاظههت درپههی کهه مههادامی نیههز حکومههت و داشههت  جامعهه  اعضههای فههردی خواسههت
 حتهی شوند.می شناخت  آزادی کارگزاران است، جامع  اعضای فردی خواست داشتنحاکمیت

 زدنضرب  ب  منجر ک  عملی هاست،آزادی از وسیعیۀ گستر از حفاظت دنبالب  ک  ک میل برای
 و کهرده صهد  «آسهی » آن بر هستند، اجتماعی بقای و ثباتۀ کنندینتضم ک  شود قوانینی ب 

 به  که  را افهرادی تهوانمهی یعنهی .(Gray,1996,57) ورزیهد ممانعهت انجامش از توانمی لاا
 کهارگزار به  زدنضهرب  درحال چراک  کرد، آن از تمکین ب  مجبور پردازندمی قانون با مخالفت

 جمههوری یهک سهفمت است معتقد خواهجمهوری یک عنوانب  نیز ماکیاولی هستند. آزادی
 بهدون چراک  (؛15 ،0833 )ماکیاولی، «آوردمی وجودب  ک  است نهادهایی و قوانین ب  بست »
 ندارد. وجود سلط  از عاری و آزاد وضعیت در زیستن امکان هانآ

 دانهی و )انسهانی( عهالی عدب   دو دارای ک  موجودی مثاب ب  انسان مثبت آزادی مفهوم در 
 عهدب   قهوام وجه  و سهتوا وجهود عالی عدب   ب  شانسانیت ک  شودمی شناخت  است )حیوانی(

 ،0835)کانهت، انحهراف و وابسهتگی عقهل از غیهر چیزی هر رب تکی  و است «عقل» عالی
 پیهروی ب  را )حیوانی(اش جان آنک  مگر کندنمی محقق را خود انسانیت آدمی» لاا (.005

 و امیهال همهان دانهی عهدب   (.88 ،0813 )هگهل، «انهدازد خطرب  خویش انسانی آرزوی از
 را وی آزادی شده، انسانیتۀ مرتب از انسان نزول سب  هانآ از پیروی ک  است انسان شهوات

  )روسو، «است بردگی نفس هوای صرف هایکشش» چراک  ؛کندمی برده را فرد و کرده نابود
 دسهت رفتهار عهام قواعهد ب  عقل  ب تمسک با انسان ک زمانی دیدگاه این از (.021 ،0831

 جامعه  اعضهایۀ همه یکسهان توان» معنایب  آزادی چراک  ؛یابد آزاد را خود تواندمی یافت
 آزاد جامعه  اعضهای لهاا .(Green,2006, 23) اسهت «عمهومی خیهر در شهدنسههیم بهرای
 در شوند. سهیم عمومی خیر در عقل ثابت و واحد احکام بر تکی  با اینک  مگر بود دهننخوا
 و فهرد آزادی مثابه به  عقهل احکهام از پیروی و اجتماع و فرد در عقل شدنحاکم مفهوم این

 کرد. تعبیر «مدارعقل» آزادی ب  آن از توانمی لاا ؛شودمی درک اجتماع
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 شود.می شناخت  آزادی کارگزار باشد یاریگر عقل یافتنحاکمیت مسیر در ک  عاملی هر 
 بشهری دانهی لامیها از فهار  و بهوده انسان حقیقیۀ اراد عینی نتعیّ  معنایب  ک مادامی قانون

 :نویسهدمهی آزادی بهرای قهانون کارگزاری وج  تبیین در مارکس است. آزادی کارگزار باشد،
 غیرشخصی وجودی ،آزادی هانآ در ک  هستند همگانی و روشن اثباتی، هنجارهای قوانین»
 (.33 ،0835 )مهارکس، «است کرده کس  فردی، هایخودسرانگی از مستقل و تئوریک و

 نقش در است بشریۀ جامع در عقل احکام و قانون کردنحاکم درپی ک مادامی نیز حکومت
  شود.می درک آزادی کارگزار

 آزادی کارگزاران .4
 و نظهم شهود،مهی حهاکم جامعه  در «حهق» ک میزانیب  گفت توانمی آزادی مدار بر مبتنی

 شهوند.مهی منهدبهره آزادی از خود اجتماعی حیات در هاانسان و آمده پدید انسانی آرامشی
 جامع  بر حاکم اجتماعی روابط و حیات بودن استبدادی یا آزادان  ماهیت ک چیزی ،درواقع

 از متشهکل آزادی کهارگزاران مقتضایی چنین در است. «حق» با هانآ نسبت کندمی تعیین را
 حاکمیهت تداوم از حفاظت و کردنحاکم تبیین، عرض ، دنبالب  ک  است عناصریۀ مجموع

 در هانآۀ کارویژ کریمقرآن در ک  عناصریۀ مجموع ،ادام  در هستند. انسانیۀ جامع در حق
 د.شونمی بررسی است شده توصیف «حق» با ارتباط

 دین .4-1

 نامؤمنه تثبیهت را آن غایت و دانست  حق با مصاح  امری را کریمقرآن آیات متعال خداوند
 ؛آیدمی پدید حق با مصاحبتۀ واسطب  ک  است امری همان تثبیت این و فرماید؛می معرفی
 را آن بگهو» فرمایدمی اعظم پیامبر ب  خطاب کریمقرآن است. ثبات بر حق اسا  چراک 

 کند قدمثابت اندآورده ایمان ک  را کسانی تا کرده نازل حقب  پروردگارت ازطرف القد روح
 ک  کتابی مثاب ب  کریمقرآن نیز عمرانآلۀ سور در 1.«باشد بشارتی و هدایت مسلمانان برای و

 ازآنجاکه  و شهودمی معرفی است ثابت خود حقانیت در و بوده حق با مصاحبت در همواره
 دلیهل خهود این است انجیل، و تورات ازجمل  پیشینیان، الهی کت ۀ کنندتصدیق کریمقرآن

                                                             

 .012ۀ (: آی01) نحل .1
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 که  کهرد نهازل تهو بر حقب  را کتاب این» :شودمی نیز الهی یانبیا دیگر کت  حقانیت بر
  1«.کرد نازل را انجیل و تورات و است پیشین هایکتابۀ کنندتصدیق

 ،دارنهدمیبر پرده حق دین محتوای از ک  ،آسمانی کت  دیگر و کریمقرآن ک  شد روشن 
 قهرار توانهدمهی آزادی کهارگزار مقهام در دین چرا اینک  درک برای حال هستند. برحق اموری
 یهاویژگی و پرداخت  حق دین و الهی کت  دیگر با کریمقرآن نسبت ب  بهتر است الزم گیرد،

 دهیم. قرار توج  مورد را آنان

 الهی شرایع .4-1-1

 اختفف دچار مرورب  ]ک  بودند، اّمت یک ]ابتدا  مردم» :فرمایدمی بقرهۀ سور در کریمقرآن
 کتابی آنان همراه و فرستاد دهندگانیمب و رسانانمژده  نقش در] را پیامبران خدا پس ؛شدند 

 یهامبرانپ یعنی 2.«کند داوری داشتند اختفف سرش بر آنچ  در مردم میان تا کرد نازل حقب 
 لئهزا جامعه  از را اخهتفف و کهرده حکهم مردم میان در الهی برحق کت  بر مبتنی الهی

 الههی کته  که  دههدمهی نشهان است تنایر و تبشیر با توأم پیامبران بعثت ک این کردند.
 ،0815)طباطبهائی، اندبوده عملی و اعتقادی بایدونبایدهای و وظایفۀ مجموعۀ یرنددربرگ

 تصهور بایدونبایهد طهرح بهدون اختففهات بردنازبین و منازعات در کردنداوری (.031 :2
  بودند. الهی شرایع بر مشتمل آسمانی کت  ،روازاین ندارد.

 دیهن ]احکهام  از شما برای» فرماید:می الهی شریعت دارای انبیای بیان مقام در کریمقرآن
 آنچه  و کهردیم وحی خدا( )رسول تو ب  آنچ  و بود، کرده توصی  نوح ب  ک  کرد تشریع را همان

 تفرقه  آن در و داریهد برپها را دیهن که  بهود  ]ایهن نمهودیم، توصی  عیسی و موسی و ابراهیم ب 
 انسهان و آمهد پدیهد اختفف انسانیۀ جامع در نوح حضرت زمان از اسا ،براین 3«نکنید.
 رفهع برای دینی قانون و شریعت دین، باوجود نوح حضرت از پیش لاا شد. شریعت نیازمند

 و «وصهیت» و «ایحها »ۀ واژ دو میهان تفهاوت در دقت از همچنین، نداشت. وجود اختففات

                                                             

 .8یۀ (: آ8) عمرانآل .1

 .208ۀ (: آی2) بقره .2

 .08ۀ (: آی52) شوری .3
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 الهی انبیای شرایع جامع خاتم پیامبر شریعت ک  گرفت نتیج  توانمی هانآ کاررفتنب ۀ نحو
 سهفارش دارد اهمیهت بیشهتر آنچه  چیز چند میان از ک  دارد معنا زمانی وصیت است. پیشین

 صهد  شهد،مهی مهم مسائل برخی شامل شریعتشان ک  الهی، انبیای دیگر درمورد این و شود
-81 :03 ،0815)طباطبهائی، شهودمهی شهامل را چیهز هم  ک  اسفم شریعت بر ن  و کندمی
 دارد. را اختففی هر کردنبرطرف ظرفیت و بوده شرایع و ادیان جامع اسفم دین پس (.83

 حق دین اسالم، .4-1-2

 ههانآ تمهامی بهر گیهرد،دربرمهی و کهرده تصهدیق را الهی کت  دیگر ک همچنان کریمقرآن
 بهر مههیمن که  کهردیم نهازل تهو بر حق و یراستب  را )قرآن( کتاب این ما» است: «مهیمن»

 یجاب  و کن، داوری کرده نازل خدا آنچ  طبق هانآ میان پس است. خود از پیش هایکتاب
 و بوده «هیمن »ۀ مادّ  از مهیمن 1.«نکن پیروی هانآ هایهو  از آمده خدا ازجان  ک  حقی

 آن بهر که  امهری از مراقبهت و حفاظهت با ک  تسلطی است؛ تسلط از خاصی سنخ معنایب 
 حفظ با کریمقرآن ،اسا براین دارد. وجود آن در تصرف امکان و بوده توأم دارد وجود هیمن 

 را اندشده منسوخ شرایط تغییر ب  بنا ک  انبیا کت  فروع از آنچ  الهی، کت  واحد زیربنای
 کته  دیگهر بهر که  است کتابی کریمقرآن پس (.111 :1 ،0815)طباطبائی، کندمی نسخ
 ایهن به  تا گیرد قرار کردنحکم مبنای بایستمی و است حق بر مصاح  بوده، مسلط الهی

 شود. رهنمون تعاون و آزادی سمتب  جامع  و یافت  خاتم  اختففات و منازعات وسیل 
 باشهد.مهی نیهز پیشین الهی کت  و شرایعۀ کنندیقتصد همچنان کریمقرآن این،وجودبا 
 در را ههانآۀ همه که  دارد وجهود واحدی مبنای شرایع این تمامی در رسدمی نظرب  روازاین

 سهب به  که  هسهتند واحد حقیقتی الهی کت  و شرایع تمامی دهد.می قرار یکدیگر امتداد
 ایهن .انهدیافته  بهروز و ظههور گونهاگونی یانحها ب  بشر مصالح رعایت و انسانی تحوالت
 آسهمانی شرایع و الهی کت  تمامی است. «توحید دین» یعنی قّیم، دین همان واحد حقیقت

 حهق قهراردادن محهور بها ک  دینی باشند؛می است، یگان  امری ک  توحید، دینۀ امتداددهند
 ،روازهمین دهد.می قرار معاد و معاش صفح مسیر در را انسان و کرده اداره را انسانیۀ جامع
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 ایهن نپرستید. را او غیر است داده فرمان ]و  خداست ازآن   فقط حکم» :فرمایدمی کریمقرآن
 1«.دانندنمی مردم بیشتر ولی است، استوار دین
 و خداوند ب  آوردیم ایمان بگویید:» :است شده اشاره وحدتی چنین ب  متعددی آیات در  
 شد نازل ]او  نوادگان و یعقوب و اسحا  و اسماعیل و ابراهیم بر آنچ  و شده نازل ما بر آنچ 

 شدند. داده پروردگارشان ازجان  دیگر پیامبران آنچ  ب  و شد داده عیسی و موسی ب  آنچ  و
 دیهن، وحهدت ایهن علت 2«.اوییم فرمان ب  سر و گااریمنمی فر  هانآ از یکهیچ میان ما

 نهازل متعهال خداونهدۀ ناحیه از شرایع این تمامی ازآنجاک  یعنی ؛است آن منشأ در وحدت
 بهر بایسهتمهی و نداشت  یکدیگر با تفاوتی بودنحق ازجهت و بوده حق هانآ همگی ،شده

  است. تسلیم حق برابر در فطرتا   انسان چراک  ؛بود تسلیم هانآ تمامی
 نهزد دیهن درحقیقهت» :کنهدمهی اسهفم به  تعبیهر توحیدی واحد دین این از کریمقرآن 

کیهد اسهفم دین ب  آوردنایمان لزوم بر نیز الهی پیامبران 3.«است اسفم فقط خداوند،  تأ
 پسهران یا که  کرد سفارش توحید  ]دین آن ب  را یعقوب و خود پسران ابراهیم و» :کردندمی
 مسهلمان و بمیریهد که  زنههار پهس اسهت، برگزیهده شهما بهرای را پهاک ینیهآ این خدا من!

 ک یوقت ،درنتیج  نیست. پایرفت  و نداشت  حق با مفزمت دیگری ینیآ هیچ چراک 4؛«نباشید
 خواهد را حق دین او رود ازمیان است شده ایجاد حق و فرد میان ک  هاییحجاب آخرت در

 یرفته پا او از هرگهز برگزیند، را اسفم از غیر دینی هرک  و» :بود خواهد زیانکاران از و یافت
 5«.است زیانکاران از آخرت در او و نشده
 بهرای را آزادی و بهوده اخهتفف وضهعیت در نظم ایجاد محور تواندمی ک  یآیین آن پس 

 دیهن که  اسهت قابلیتی چنین دارای جهتازآن اسفم است. اسفم دین آورد ارمغانب  انسان
 گراحق روینازا و کرده میل راست راه ب  دائما   ک  است امری معنایب  حنیف است. «حنیف»
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 و» :فرمایدمی خواندندمی خود ب  را مردم ک  کتابیاهلۀ ردربا بقرهۀ سور در کریمقرآن است.
 ک  کنیم می ]پیروی را ابراهیم آیین بلک  بگو: یابید. هدایت تا شوید نصرانی یا یهودی گفتند
 و اعتقادی وظایف افراد و گرفت قرار محور حق اگر 1.«نبود مشرکان از او و است حق مفزم
 لهاا و یافت  مطابقت حقیقت با ک  معناست بدان این ،دادند انجام حق مطابق را خود عملی

 و تزلهزل جهز چیهزی که  باطهل ب  ،صورت این غیر در اند.کرده اتخاذ مستحکم گاهیتکی 
 نخواهند تعاون و ثبات ب  و نیافت  خفصی انسانی اختففات از لاا و کرده تکی  نیست پوچی
  شد. نخواهند مندبهره نیز انسانی آزادی از درنتیج  و رسید

 تناسه  شهود درک اختففۀ کنندبرطرف عامل تنها اسفم دین شودمی موج  ک  دیگریۀ نکت
 آیهین این سویب  گرایان حق پس» فرماید:می رومۀ سور در متعال خداوند است. انسانی فطرت با آن
 همهان به  را انسهان متعال خداوند 2«است. سرشت  آن بر را مردم خدا ک  فطرتی همان  ]با آور، یرو

 اسهت. کهرده ههدایت کنهدمی اقتضا را آن انسان، فطرت همان یعنی انسان، خاص خلقت ک  دینی
 دینهی راسهت، راه به  مهرا پروردگهارم مسهّلما   بگهو» است: شده ذکر نیز انعامۀ سور در معنایی چنین

 دیگهری عامهل پهس 3«نبود. مشرکان از او و کرده هدایت است، گراحق ابراهیم آیین همان ک  استوار
 دیهن ایهن اسهت. بشر نوع خلقت با آن نسبت سازدمی توانمند اختففات کردنبرطرف در را دین ک 

 درک را انسهان قّوت و ضعف نقاط و سقوط و صعود عوامل بوده، انسان انسانیت با تناس  در کامف  
 از ایمجموعه  بهر مشهتمل و دانسهت  هسهتند، شهدنبالفعل نیازمند ک  را، انسانیۀ بالقو قوای کرده،
 بهرای را او و شهده شهامل را انسهانی امهور تمهامی که  اسهت شرعی و اخفقی اعتقادی، هایآموزه

   شود.می رهنمون انسان حقیقی جایگاه ب  صعود و شدنبالفعل

 الهی یانبیا .4-2

 نهازل دارد را آن دریافهت ظرفیهت که  محلی در باید ابتدا یابد جریان دنیا در اینک  برای دین
 و یافت  جریان دنیا بستر در حق ویۀ وسیلب  ک  شود نازل بشر یابنا از فردی بر باید لاا شود.
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 الههی ییهاانب اسا براین و بوده نبوت دارد را دین دریافت توان ک  مقتضایی شود. حاکم
 توانمی را الهی یانبیا ،روازاین کنند. مسلط دنیا در را آن و کرده طرح را حق دارند یف وظ
  آورد. حسابب  آزادی کارگزاران از

 الهی یانبیا هایویژگی .4-2-1

 برخی ،میاندراین است. کرده اشاره الهی یانبیاۀ برجست هایویژگی ب  کریمقرآن مطمئنا  
 و نظهم ایجهاد یعنهی هها،آن مأموریهت تحقهق در اساسی نقشی الهی یانبیا هایویژگی
 کنند.می ایفا ها،انسان ب  آزادی از گیریبهره امکان اعطای درنتیج  و آرامش

 خود از استقاللی درک طرد (الف

 خهود از که  انددانست  دیافرا را خود حق دین استقرار برای تفش در همواره الهی انبیای
 قومشهان ک  زمان هر هستند. متعال خداوند ازجان  مأذون کنندمی ک  هرچ  و نداشت  هیچ

 جهز مها» که  دادنهدمهی پاسخ کردند،می طل  خود دعوی صد  در آشکار حجتی آنان از
 مقهام ]و نههدمهی مّنهت بخواههد بنهدگانش از یهک هر ب  خدا ولی نیستیم، شما مثل بشری

 باید مؤمنان و بیاوریم، ایمعجزه شما برای خدا اذن ب  جز ک  نرسد را ما و دهد ،می رسالت
 خهود به  ایتکیه  ههیچ مها فرماینهدمی الهی انبیای ،درواقع 1.«بس و کنند توکل خدا بر

 خواست اجابت محل ما کنیدمی طل  روشن حجت اگر لاا نداریم. هیچ خود از و نداشت 
 دعهوی اثبهات بهرای خودمهان باشد الزم حال ک  ایمنخوانده خود ب  را شما ما نیستیم. شما

 ک  گاهآن و بوده الهی رسالتۀ کنندابف  صرفا   ما آوریم. حجت برایتان خود ازجان  خویش
 کند.می نمایان شما بر ما ازطریق را خویش الهی حجت بداند مصلحت خداوند

 خداونهد انهد،ندانسهت  متعال خداوند از مستقل را خود هرگز الهی انبیای ک  همچنان
 دیگهران نظهر در است ممکن ک  را باطلی تصور چنین دائما   کندمی موظف را آنان نیز متعال
 گمهان که  افهرادی ب  پاسخ در و اعرافۀ سور در مضمونی چنین کنند. طرد خود از آید پدید

 من بگو:» :شودمی طرح چنین است غی  عالم از علم ادعای معنایب  نبوت ادعای برندمی
 سهود دانسهتممهی غیه  اگهر و باشد خواست  خدا آنچ  مگر نیستم، خود زیان و سود مالک
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کید این 1.«رسیدنمی من ب  زیانی هیچ و اندوختممی فراوانی  کسهی ک  است جهت آن از تأ
 در را خهود خوانهده، خهویش هواوههو  ب  را دیگران ک  افرادی دعوی سانب  را آنان دعوی
ۀ جامعه در را ومهرجههرج متکبران  توانندمی اندبرده گمان و کرده درک متعال خداوند عرض

 بهرای الههی انبیهای پس نشود. درک سازند، حاکم را خود خواست و برده میان از انسانی
 نهاگزیر جامعه  بسهتر در حهق دادنجریهان بهرای تهفش و حکومهت جایگهاه در قرارگهرفتن

 معرفهی باطهل تصهوری را خهود ب  نسبت استقفلی درک هرگون  مداوم صورتب  بایستمی
 دهند. ارجاع است تعالیباری ذات ک  حق منشأ ب  و کرده

 بودنحاکم (ب

 :داد تمییهز یکهدیگر از اکهرم پیهامبر بهرای را حکومهت از سهنخ دو توانمی کریمقرآن در
 ایشهان بهر وحهی ازطریق ک  الهی احکام صرفا   اکرم پیامبر آن در ک  است حکومتی نخست

 خهدا آنچه  طبق هانآ میان پس» :کنند حکومت آن براسا  و کرده تفریع را است شده نازل
 حضهرت از اطاعهت و بهوده ایشان از اطاعت ب  موظف نیز نامؤمن 2.«کن داوری کرده نازل
 است. متعال خداوند از اطاعت معنایب  دقیقا  

 :شودمی داده نسبت االمراولی و خدا رسول ب  حکومت از دیگری سنخ نسا ۀ سور در
 هسهتند شما از ک  کاردارانی و پیامبر از و کنید اطاعت را خدا اید!آورده ایمان ک کسانی ای»

 به  اگهر ،دهیهد ارجاع پیامبر و خدا ب  را آن کردید اختفف چیزی در هرگاه پس برید. فرمان
 دو به  آیه  این در 3.«است رجوع نیکوترین و بهترین این ک  دارید، ایمان واپسین روز و خدا

 حکومت ک  نخست سنخ :دارد حکومت سنخ دو از نشان ک  است شده اشاره اطاعت سنخ
 خهدا رسول آنچ  ب  پایبندی جهتازاین است. الهی شرایع از اطاعت همان است، پروردگار

 لهاا و شهودمهی محسهوب خداونهد از اطاعهت نیهز کنندمی طرح الهی هایدستور عنوان اب
 رسهول حضهرت مخهت  که  حکومتی اما ؛یابدمی معنا یکسان رسول و خدا از اطاعت
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 کننهدمی صادر مردم بر حکومت و والیت شأن سب ب  ایشان ک  است احکامیۀ ردربا است
 پروردگارت ب  ن ، پس» ک  فرمود نسا ۀ سور 11ۀ آی در اگر و (.101 :5 ،0815 )طباطبائی،

 دلشهان در گهاهآن و کنند داور را تو دارند ک  اختففی در اینک  مگر ،اندنیاورده ایمان سوگند،
 خاص حکومتی شأن ب  نیز 1«شوند تسلیم وچراچونیب و نیابند مفلی ایکرده ک  حکمی از

 الههی حکومهت نقض معنایب  نیز شأن این نقض البت  است. شده اشاره رسول حضرت
 حضرت فرمان و خواست ب  و الهی اذن ب  رسول حضرت برای شأنی چنین چراک  ؛است

 است. شده انشا حق
 آن بهر قیهدی و شهده طهرح مطلهق صهورتب  االمراولی و رسول از اطاعت لزوم اینک  از اما 

 و کننهدنمهی امر الهی خواست از خارج چیزی ب  هرگز آنان ک  شودمی روشن است نشده افزوده
 دیگهر داشهت وجهود هانآ ازسوی ناحقب  کردنحکم امکان اگر چراک  هستند؛ معصوم هانآ لاا

 دیگهر و خهدا رسهول اگر ک  طورهمان شد.می حکم هانآ از مطلق تبعیت لزوم ب  بایستنمی
 نیهز اسهت، دنیها در حهق کهردنحاکم ک  ها،آن رسالت در امر این نبودند معصوم الهی انبیای

 و منحهرف نه  و شده گمراه ن  رسول  ]حضرت شما یار» آنک حال کرد؛می ایجاد اساسی اخفل
 مطلهق آیات این در 2«شود.می نازل ک  ییوح جز سخن این نیست گوید.نمی سخن هوا ازروی
 حضهرت به  انتسهاب در ایشهان سخنان تمامی و شده ینف حضرت از گمراهی و انحراف هرگون 

 را، «حهق» دارد وظیفه  بهودنحاکم شأنۀ واسطب  رسول حضرت پس است. شده معرفی حق
 گرداند. حاکم انسانیۀ جامع در شود،می برداشت  پرده آن از وحی کفم قال  در الهیۀ اراد ب  ک 

 الهی یانبیا غایت .4-2-2

 ذکهر را غایهات از ایمجموعه  خهاتم پیهامبر و الههی انبیهای رسهالت برای کریمقرآن آیات
 اینکه  مگهر نبهوده اّمتی هیچ و فرستادیم، هشداردهنده و دهندهبشارت حقب  را تو ما» کند:می
 خودتهان از پیهامبری شهما میهان در که چنهان» ،3«است گاشت  یاهشداردهنده هانآ میان در

                                                             

 .11ۀ (: آی5) نسا  .1
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 حکمتتهان و کتهاب و سهازد پاکتهان هها زشتی ]از و کند تفوت شما بر را ما آیات تا فرستادیم
 راه به  نیکهو انهدرز و حکمهت بها را مهردم» ،1«دههد تعلیمتهان دانسهتیدنمی را آنچ  و بیاموزد

 که  را اههدافی ایهن تمهامی اما 2«.کن مجادل  شیوه نیکوترین ب  آنان با و خوان فرا پروردگارت
 پیام کامل و پردهبی آشکار، رساندن همان ک  عامۀ وظیف یک ذیل توانمی کندمی دنبال رسالت

کید با کریمقرآن جهت،ازهمین کرد. خفص  است، حق همان ک  الهی،  فرمایهدمهی فهراوان تأ
   4«.است آشکار رسانیپیام فقط ما پیامبر بر» و 3«نیست آشکار ابف  جز ]حکمی  پیامبر بر»

ۀ وسهیلبه  شهوند،مهی داده تعلهیم و تزکی  شود،می خوانده مردمان بر الهی آیات اگر پس
 هانآ دائما   الهی پیامبران و گیرندمی قرار دعوت مورد احسن لاجد و نیکو وعظ حکمت،

گهاه خداسهت خواست آنچ  از هاانسان ک  است آن برای دهندمی تبشیر و تنایر را  شهوند. آ
 که  است پیام رساندن از سنخی مبین بف  است. الهی رسالت ابف  معنایب  امر این تحقق
 یقین آن ب  و کرده درک را حقیقت صورتیب  شود، روروب  پیامی چنین با ک یوقت نوعی انسان

  نباشد. مقدور برایش آن انکار دیگر ک  یابد
 تبیین ب  موظف انسان( اجتماعی حیات با نسبت )در رسول حضرت چرا اینک  برای اما

 به  اینکه  نخست کرد: اشاره علت دو ب  توانمی هستند، خودۀ اعفمرتب در امور کردنروشن و
 بهرده ازمیهان را هانآ اتحاد و شده هاانسان میان در نزاع و اختفف موج  ک  عاملی وسیل  این

 که  را افهرادی اسهت، شده متجلی قرآن آیات در ک  حق، بر تمسک با سپس و داده نشان است
 کنهدمهی احیها جامعه  در را تعهاون و نظم ک  مسیری ب  اندپایرفت  را وی دعوت و آورده ایمان

 دارنهد اختفف آن در را آنچ  اینک  برای مگر نکردیم نازل تو بر را قرآن این ما و» کنند: هدایت
   5«.آورندمی ایمان ک  مردمی برای باشد رحمتی و هدایت و کرده تبیین برایشان

 ومهرجههرج و اخهتفف منشهأ تا است الزم است. مردمان با حجتاتمام لزوم دوم مورد

                                                             

 .010ۀ (: آی2) بقره .1
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 طریهق ایهن از تها شهود بیان متعاون و متحد ایجامع  ایجادۀ طریق و شده روشن هانآ برای
 قهدم خهویش کمهال و صهعود مسیر در و یافت  را خود هایآزادی از گیریبهره امکان مردمان

 دیگر نگیرد، قرار صعود مسیر در انسان و پایرفت  صورت تبیینی چنین ک درصورتی بردارند.
 که  پیهامبرانی» :داشهت نخواههد استبداد با مقابل  معد بر احتجاج برای حجتی هیچ انسان
 خهدا مقابهل در پیهامبران، ]فرسهتادن  از پهس را مهردم تها بودنهد، هشداردهنده و رسانمژده

  1«.است حکیم ناپایرشکست خداوند و شود  تمام حجت ]و نباشد دستاویزی
 بهار نیهز مبین بف  بر ک  را غایتی توانمی ترعالی ایمرتب  در و «مبین بف » طول در اما

 دالیهل بها را خهود پیهامبران ما ،یراستب » :فرمایدمی کریمقرآن داد. قرار توج  مورد شودمی
 انصاف و عدل ب  مردم تا یمکرد نازل باطل  و ]حق میزان و کتاب هانآ با و فرستادیم آشکار

  ینص و بهره» معنایب  «قسط» ک  داشت توج  است الزم انبیا غایت درک برای 2.«برخیزند
 همهراهب  الهی پیامبران ،آی  این براسا  (.033 :8 ،0813 اصفهانی، )راغ  است «عادالن 

 بها تها آمدنهد مهردم سهویبه  اسهت، باطهل از حهق سنجشۀ وسیل و قانفر ک  الهی، کتاب
 تعیهین را اسهت فرد هر ب  متعلق اجتماعی زندگی در ک  ایعادالن  نصی  حق، کردنحاکم
ۀ جامع در اختفف رفتنازبین باعث آنچ  ک  داشت توج  باید معنا این بهتر درک برای کنند.
کید و متقابل استخدامگری برحقۀ حیط از فراتررفتن شد،می ینظمیب ایجاد و اولی  متحد  تأ

 به  را جامعه  درنتیجه  و آورده پدیهد را استبداد موجبات ک  بوده سوی یک استخدامگری بر
 که  هسهتند آن یپدر حق کردنحاکم با الهی انبیای حال کشید.می ومرجهرج و اختفف

 نظهام افتادنجریانب  منطق کرده، روشن را اجتماعی زندگی از فرد هرۀ عادالن ةبهر و نصی 
 اجتمهاعی عمهلۀ حیط وسیل  این ب  و کرده طرح انسانی تعاون ذیل را متقابل استخدامگری

 ایهن نشهود. استبداد و ومرجهرج سب  هانآ میان تداخفت تا کنند روشن را جامع  اعضای
 آزادی اعطای و آزادی هایچهارچوب تعیین جز چیزی اجتماعی عملۀ حیط کردنمشخ 

 بهرای تهفش تهوانمی را انسانیۀ جامع در قسطۀ اقام ،اسا براین نیست. جامع  اعضای ب 
 تحقهق روندی چنین اگر و آورد. حسابب  انسانی آزادی گیریبهره برای الزم مقدمات ایجاد
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 او» :اسهت شهده محقق رسالت اساسی غایت و یافت  غلب  دنیا در حق ک  است گاهآن یافت
 پیهروز اسهت دین هرچ  بر را آن تا فرستاد حق دین و هدایت با را خود رسول ک  است کسی

 1«.ندارند خوش مشرکان هرچند گرداند،

 دینیۀ جامع .4-2-3

 او بخشیده، خاتم  وضعیت این ب  آنچ  برد.می سرب  خسران در خود دنیایی حیات در انسان نوع
 عمهل و اعتقاد مدار را حق ک  است آن کندمی منتفع دنیایی حیات از و آورده بیرون خسارت از را

 حهق بهر فهردیۀ تکی با صرفا   انسانی حیات مدار عنوانب  حق قرارگرفتن مسّلما   دهد. قرار خویش
ۀ جامعه اعضهای دیگهر بها تعامهل در دنیایی حیات ضرورتب  انسان چراک  شد؛ نخواهد حاصل
 ک  باطل، از نیز مدارحق فرد باشد، نبوده تعامل محور حق جامع  اعضای میان اگر و بوده انسانی
 بهر عهفوه بایسهتمهی مؤمنان امر این از برحارماندن برای شود.می متأثر است، محض خسران

 کننهد: صهبر و حق ب  توصی  نیز را یکدیگر دهند،می قرار خویش عمل و اعتقاد مدار را حق اینک 
 شایسهت  اعمهال و آورده ایمان ک  هانآ مگر ؛اندانیز در هم  هاانسان دیتردیب ک  عصر، ب  قسم»

 2«.کردند توصی  صبر ب  و نمودند سفارش حق ب  را یکدیگر و کردند
 حهق به  توصی  مصادیق اهم از را آن توانمی و است معروفامرب  از اعم حق ب  توصی  

 معصیت، بر صبر :از اندعبارت ک  شودمی اشاره صبر از سنخ س  ب  نیز صبرۀ ردربا دانست.
 صهبر به  توصی  مصادیق اهم از ک  است آشکار ،روازاین طاعت. بر صبر و مصیبت بر صبر
ۀ واسهطبه  که  هستند عواملی ترینمهم از ازمنکرنهی و معروفامرب  پس است. ازمنکرنهی

 انسهانی، حیهات از باطهل زدودن و اجتمهاعی زنهدگی بستر در حق یافتنجریان برای تفش
 بهتهرینۀ برجسهت ویژگهی کهریمقرآن ،دلیلهمینب  کنند.می دور انسانیۀ جامع از را خسران

 پدیهدار مهردم بهرای ک  هستید امتی بهترین شما» :خواندمی ارزش همین ب  التزام را هاامت
  3«.دارید ایمان خدا ب  و داریدمیباز منکر از و کرده امر معروف ب  ک  ایدشده
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 اسهت قرابتهی یابدمی جریان ازمنکرنهی و معروفامرب  ایجامع  چنین در اینک  علت 
 ههانآ که  اسهت نحهوی به  قرابهت ایهن دارد. وجود حق، ب  ایمان سب ب  ن،امؤمن میان ک 

 از جزئهی را شهانفرزندان والدین ک  گون همان کنند،می درک خود وجود از جزئی را یکدیگر
 مصهدر از ازمنکهرنههی و معهروفامرب  تا شودمی سب  نکت  این یابند.درمی خویش وجود
 کنهد. اساسی کمکی جامع  در حق حاکمیت امتدادیافتن ب  و گرفت  تئنش انسان ذات حّ  

 زنان و مردان و» :فرمایدمی نامؤمن وصف در توب ۀ مبارکۀ سور در کریمقرآن ،جهتهمینب 
 دارنهدمی پاب  نماز و کنندمی ازمنکرنهی و معروفامرب  ک  یکدیگرند دوستدار و یار مانیباا
 1«.برندمی فرمان پیامبرش و خدا از و دهندمی زکات و

 ازسهوی دین قال  در و شده نازل متعال خداوندۀ ناحی از ک  حقی امتدادیافتن برای پس 
 به  دائما   را یکدیگر جامع  اعضای است الزم است، یافت  حاکمیت و شده طرح الهی انبیای

 تهرینمههم ازمنکهرنههی و معهروفامربه  به  پایبندی کنند. توصی  آن بر پایبندی لزوم و حق
 آرامهیب  آمده پدید حق محور بر ک  اتحادی ،صورت این غیر در است. تواصی این مصدا 

 بایهد و» :شهودمی ظاهر انسانیۀ جامع در ومرجهرج و اختفف دوباره و گااشت  زوال ب  رو
 سهت یناشا کهار از و دهنهد فرمان نیکی ب  و خوانند فرا خیر ب  ک  باشند گروهی شما میان در

 بهرای روشهنگر دالیهل از پهس که  نباشید کسانی همانند و اند.رستگاران آنان هم و بازدارند
 2.«داشهت خواهنهد بهزر  عهاابی که  انهدنهانیا و کردنهد، اختفف و شدند پراکنده ایشان
 از جامعه  منهدیبههره تهداوم در سهزاییب  نقش دینیۀ جامع اعضای گفت توانمی ،روازاین

 موجه  آنهان ازسوی ازمنکرنهی و معروفامرب  تکلیف ترک و داشت  خود برحق هایآزادی
 از تهوانمهی نیهز را آنان ،دلیلهمینب  شود؛می آزادی از جامع  اعضای مندیبهره در اخفل

  آورد. حسابب  آزادی کارگزاران

  بندیجمع .5

 بهرد؛ پهی آزادی کهارگزاران میهان زنجیروار ایرابط  وجود ب  توانمی ،شد ذکر آنچ  بر مبتنی
 به  الهی انبیایۀ واسطب  شده، آغاز دین قال  در حق شدنطرح با آن مبنای ک  ایزنجیره
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 بها درنهایهت و شهودمهی تفش حق یافتنحاکمیت برای و شده ابف  ممکن شکل رساترین
 لغزش از انسانی زیست وسیل اینب  و یافت  تداوم حق حاکمیت دینیۀ جامع عمومی نظارت

 آزادی تمهیدشهدن استوار مبنای ک  حق، قواعد ،زنجیره این در شود.می حفظ باطل دامان ب 
 هسهتی حقیقی مالک و حاکم تنها ک  متعال خداوند ازجان  است، انسان دنیایی حیات در

 مقهام در اولهینحهو  به  انسهان فرایند این در لاا شود.می عرض  انسان  ب دین قال  در است
 به  اسهتقفلی نگهاه هرگونه  دائمها   نیهز الههی انبیای گیرد.نمی قرار حق طرح و حاکمیت

 ،سهونیهااز کننهد.می معرفی متعال خداوند ب  متکی را خود صرفا   و کرده سرکوب را خویش
 حکهم اسهت رسهیده آنهان ب  الهی انبیای توسط ک  حق دین احکام تداوم بر نیز دینیۀ جامع

 حهق، بر دائمیۀ تکیۀ واسطب  را آزادی حقیقت امتداد و حلول توانمی ،اسا براین کنند.می
  کرد. مشاهده آزادی کارگزاران در

 

 کریمقرآن در آزادی کارگزاران :2 نمودار

 پژوهش( هاییافته )منبع:

 شهد، دچارش اولی  اتحاد از پس ک  اختففاتی از را وی کردههبوط انسان   برای حق آوردن با دین
 شهود؛مهی آزادی سهاززمینه  دولهت ایجهاد موجه  عادالن  زیست قواعد طرح با و بخشیده رهایی

 جهاری تعهامفت در اسهتبدادورزی و اسهتبداد هرگونه  رفتنازمیان موج  هانآ ب  التزام ک  قواعدی
   آورد.می ارمغانب  وی برای را آزادی متقابل، استخدامگری قواعد طرح با و شده هاانسان

دین حق

شدن حق در عرضه•
قالب دین به انسان

ای متناسب با اقتض)
(اختصاصی وجود وی

طرح قواعد الزم برای •
دستیابی به جامعۀ
انسانی متحد و 

متعاون

انبیای الهی

ابالغ مبین حق به •
که ایگونهها، بهانسان
.حجت رخ دهداتمام

تالش برای •
یافتن حق، حاکمیت

زم برای ایجاد زمینۀ ال 
مندی هر برای بهره

فرد از آزادی و نصیب
عادالنۀ خود

دینیۀجامع

نظارت بر تداوم •
حاکمیت حق در 

جامعۀ دینی

حفاظت جامعه از •
گسست اجتماعی 

وانحراف از حق
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 حهق کهردنحاکم و بسط درپی دینی هایدولت حاکمان نخستین مثاب ب  الهی انبیای
 و نبهوده خهدا رسهول در منحصهر دینیۀ جامع رهبری و والیت شأن هستند. دنیا بستر در
 حضهرات همهان که  ،«االمهراولهی» پهس هسهتند. جایگاهی چنین دارای نیز «االمراولی»

 الههی والیت طول در کامف   ک  باشندمی حکومتی و والیت دارای نیز هستند، نامعصوم
 نص  ب  را فقها ،غیبت دوران در نامعصوم حضرات و اکرم رسول حال گیرد.می قرار
 آنان نیست، فقها ذاتی ویژگی عصمت ک  جهتازآن اما ؛اندکرده معرفی برحق حاکمان عام

 اسهت، حهق ب  عملی و اعتقادی التزامۀ دهندنشان ک  باشند اوصافی ب  متصف ک مادامی را
  کنند.می معرفی دینیۀ جامع رهبری و والیت شأنۀ شایست
 رأ  در حهق به  ملتهزم فقههای و نامعصوم حضرات ، الهی انبیای قرارگرفتن رفص  
 چراکه  ؛نیسهت انسهانی هایآزادی از مندیبهره و حق یافتنمحوریت معنایب  دینیۀ جامع
 التهزام عدم ک  است حکمرانان از ایگستردهۀ مجموع از متشکل دولتی هر یتحکوم یاجزا
 نیهز نامعصهوم حضهرات والیهت دوران در ک طورهمان ؛است محتمل امری حق ب  آنان

 معصوم نبی، وجود بااینک  پس شود.می دیده هانآ منتخ  حاکمان میان در حق از انحراف
 حهق حاکمیهت معنایب  این ،است ضروری امری دینیۀ جامع رأ  در حق ب  ملتزم فقی  یا

 و سیاسهی گونهاگون ههایعرصه  در الههی حاکمانۀ وسیلب  حق است ممکن یعنی نیست.
 جامعه  در شایسهت  نحهویبه  دولهت یتحکهوم یاجهزاۀ وسیلب  ولی ،شود طرح اجتماعی

 شود. ایجاد اخفل حق یافتنحاکمیت مسیر در و نیافت  استقرار
 کنهد.مهی طهرح را جامعه  عمومی نظارت لزوم معضلی چنین کردنبرطرف برای کریمقرآن 

 ههاانسان اجتماعی روابط در گسترده صورتب  حق ک  گیردمی شکل زمانی ایدئالۀ جامع مسّلما  
 یهک مثابه به  ازمنکهرنهی و معروفامرب  تحقق را ایجامع  چنین ویژگی کریمقرآن شود. حاکم
 دینهیۀ جامعه اعضهای تمامی بر تکلیف این براسا  کند.می معرفی اجتماعیۀ یافتتثبیت ویژگی

 حاکمهان ازجانه  ک  آن، امتدادیافتن در و شناخت  درستیب  را حق نخستۀ وهل در تا است الزم
 نخسهتۀ وهله در بایستمی لاا باشند. داشت  نظارت یابد،می جریان دینیۀ جامع بستر در الهی

 درک توانهایی دینهیۀ جامعه اعضای عموم ک  باشد نحوی ب  دینیۀ جامع در موجود تربیتی فرایند
 و اجهزا دینهی دولهت ذیل بایستمی بعدۀ مرحل در کنند. شناسایی را باطل بتوانند و داشت  را حق
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 نهادههای بهر شههروندان عمهومی نظارت امکان ک  شوند طراحی متنوعی حکومتی ساختارهای
 از را جامعه  که  شهودمهی شهناخت  عهاملی مردمهی نظارت اسا ،براین آورد. فراهم را حکومتی

   دهد.می امتداد را آزادۀ جامع و بخشیده رهایی استبداد گیریشکل
 از ایزنجیهره تهوانمی کریمقرآن در آزادی مبنای عنوانب  حق عنصر قراردادن مبنا با پس 

 در اسهفم دیهن ازجان  حق عنصر آن ذیل ک  دکر شناسایی کریمقرآن در را آزادی کارگزاران
 هایمجاهدت الهی برحق حاکمان ازسوی آن یافتنحاکمیت برای سپس شده، طرح جامع 

 جایگهاه در حق شودمی تفش مردم عمومی نظارت با درنهایت و پایرفت  صورت ایگسترده
 که  اسهت امهری آزادی کارگزارانۀ زنجیر هایحلق  تمامی فعالیت شود. تثبیت خود حقیقی
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