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  مقدمه. 1
اجتمـاعي  هاي بشريت در طول حيات فكري سياسـي و   ترين دغدغه از مهم» آزادي«مسئلة 

اند به تعريـف   هر يك از متفكران سياسي و اجتماعي به انحاي گوناگون كوشيده. بوده است
ترديـد،   بي. و تبيين حدود و ثغور امر آزادي در عرصة عمومي و زندگي خصوصي بپردازند

انقـالب اسـالمي ايـران، حكايـت از دغدغـة      » استقالل، آزادي و جمهوري اسـالمي «شعار 
هاي آغازين انقالب و به تبع آن، نظام جمهوري اسالمي  عة ايراني در سالبراي جام» آزادي«

هاي مبارزاتي پيش از انقالب و جريانات سياسي  در اين رابطه، بايد افزود گروه. داشته است
در اين ميان، . اند بعد از پيروزي انقالب هر يك نگرشي خاص نسبت به مسئلة آزادي داشته

ژة گفتمـان فقـاهتي انقـالب اسـالمي در نظـام      نظر به پيشينة مبارزاتي و همچنين جايگاه وي
. داردسياسي جمهوري اسالمي، قرائت خاص اين گفتمان از مسئلة آزادي اهميت دوچنداني 

سو، نگرش چنين گفتماني نسبت به آزادي، بيانگر فهم ديدگاه فقـاهتي از مسـئلة آزادي    از يك
هـا و   گـذاري  نـد سياسـت  بوده و از سوي ديگر، چنين دركي از آزادي، نقـش بسـزايي در رو  

  .ها در جامعه دارد العمل ها و عكس گيري ها، موضع ها و مشاركت ها، حدود رقابت گيري تصميم
در اين نوشتار، نگارندگان در صدد هستند با محور قـراردادن مسـئلة آزادي در گفتمـان    

ترتيـب   براي اين منظـور، بـه  . فقاهتي انقالب اسالمي، به شناخت دقيقي از اين مهم برآيند
هاي چهار متفكر در رابطه بـا مسـئلة آزادي كـه در عرصـة نظـر و حـوزة عمـل در         ديدگاه
هاي مبارزاتي و پس از آن سهم بسزايي در تشكيل و استمرار نظام جمهـوري اسـالمي    سال

، )ره(هـاي امـام خمينـي    به نظر نگارندگان، ديدگاه. است داشته است، مورد تدقيق قرارگرفته
تواند بيانگر گفتمان فقـاهتي انقـالب    اي مي اهللا خامنه اهللا بهشتي و آيت آيت اهللا مطهري، آيت

ايم با رجوع به منـابع موجـود بـه     روش نگارنده، گفتماني است و تالش كرده.اسالمي باشد
آزادي در گفتمـان  «: اين نوشتار، در پاسخ بـه ايـن پرسـش   . بررسي مسئلة پژوهش بپردازيم
، جداگانه بـه تعريـف آزادي و مبـاني آن،    »شود؟ تعريف مي فقاهتي انقالب اسالمي چگونه

  .قلمرو آزادي و حدود و ثغور آزادي در ديدگاه چهار متفكر يادشده پرداخته است
  
 يانقالب اسالم ياسالم فقاهت گفتمان. 2

قرابت و تناسـب   موفه، و الكالبه تحليل گفتمان، تحليل گفتمان  1از ميان سه رويكرد نظري
تحليلـي مناسـبي را بـراي بررسـي      چهـارچوب بيشتري با مباحث انديشة سياسي داشـته و  

). 553- 552: 1386بهـروز لـك،   (دهـد   تحوالت نظري در جامعه پيش روي محقق قرارمي
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هاي اجتماعي در زندگي سياسي سروكار داشته  نظرية گفتمان با نقش معنادار رفتارها و ايده
شناسـي در راسـتاي تحليـل     اي از ابزارهـاي روش  كارگيري مجموعه با به و در تالش است

زعـم الكـال و    به ). 196- 195: 1388هوارت، (گام بردارد ... ها و ها، مصاحبه ها، نوشته كالم
اي كه در حال وقوع است و هر رفتار در ارتباط با يك  هر معنا در ارتباط با رفتار كلي«موفه، 

توانيم يك فرآيند اجتمـاعي   از اين رو، ما فقط در صورتي مي. دشو درك مي» گفتمان خاص
را توضيح، تبيين، و ارزيابي كنيم كه قادر به درك رفتار و گفتمـاني كـه در درون آن چنـين    

در درك نظرية تحليل گفتمـان، اولويـت بـا    ). 202:همان(فرآيندي اتفاق افتاده است، باشيم 
، ضديت يا غيريـت  )Articulation(بندي  ، مفصل)Discourse(اي نظير گفتمان  مفاهيم عمده

)Antagonism( هژموني ،)Hegemony( دالّ مركزي ،)Nodel Point( است.  
كـارگيري   اگرچه هر روش به نوعي حامل بار معنايي سنت خاص فكري خود است، به

هاي اخير در حوزة مطالعات سياسـي اسـالم افـزايش يافتـه و      روش تحليل گفتمان در سال
هـايي از ايـن روش    رسـد بـا انـدكي جـرح و تعـديل، امكـان اسـتفاده از گونـه         مـي  نظـر  به

در يـك معنـا، سـنت تفكـر اسـالمي مبنـاگرا و        ).545: 1386 عليخـاني، (باشد  وجودداشته
جوهرگرا بوده و در نتيجه داراي روايت كالن اسـت كـه در مقـام ارزيـابي، بـا مفروضـات       

امـا در معنـاي ديگـر،    . بنيادستيزي و جوهرستيزي نظرية تحليل گفتمان در تعـارض اسـت  
د و عقـل  گراي تفكر اسـالمي، مبـاني معرفتـي خاصـي را در پرتـو اجتهـا       هاي عقل جريان
هاي تحليل گفتمـان را بـدون    گيري از ايده امكان مقايسه و الهام«اند كه در نتيجة آن  پذيرفته

سـاز كـه از    عنوان مثال، نمودهـاي غيريـت   آن محقق ساخته است؛ به» نياز به پذيرش مباني
تـوان   مـي جمله مشخصات نظرية تحليل گفتمان است؛ در تفكر اسالمي در موارد متعددي 

كه صـريحاً بـين مؤمنـان و كـافران      ، سورة كافرون ـ كريم قرآنخداوند متعال در . رددنبال ك
و همچنين سورة توبه در قالب برائت مفهومي، مشركان را نفي  ـ  اعالم تمايز و جدايي است

. منوط به تعريف اضداد خود هسـتند  اشيادر واقع، مبتني بر اين قاعده، شناخت . كرده است
و اسالم امريكـايي و  ) ص(خميني با طرح دو نوع اسالم ناب محمدي بر همين اساس، امام

همچنين تعريف مفاهيمي چون مستضعفان و مستكبران، عمالً نفي غير را در كانون تعريف 
 ).568و 576: 1386بهروز لك، (و مستضعفان دنبال كرده است ) ص(اسالم ناب محمدي

ت كه بر شريعت اسالمي، واليت فقيه در اين نوشتار، گفتمان اسالمِ فقاهتي گفتماني اس
با طرح نظرية حكومت ) ره(به طور خاص، امام خميني. كند و ادارة فقاهتي جامعه تأكيد مي

عنـوان رهبـر فكـري چنـين گفتمـاني شـناخته        اسالمي و استقرار نظام جمهوري اسالمي به
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اهللا  عة ايران، آيـت عالوه بر امام، از نمايندگان فكري و ترويجي اين گفتمان در جام. شود مي
  .اي هستند اهللا خامنه اهللا بهشتي و آيت مطهري، آيت

در گفتمان فقاهتي امام، به ترتيب دو گفتمان اسالم ناب محمدي و اسالم امريكـايي در  
دالّ مركزي ِگفتمان اسالم ناب محمدي، در واقع، مفهـوم  . شوند تقابل با يكديگر مطرح مي

واليـت فقيـه،   (هـايي   هـا و دال  لّ مركزي از طريق نشانهاين دا. است» اسالم ناب محمدي«
بنـدي   مفصل...) شريعت اسالمي، استقالل، آزادي، جمهوري اسالمي، استضعاف، استكبار و

بـه ارائـة هژمـون    ) ييامريكـا اسالم (شود و در نهايت ضمن شناسايي و تعريف غيريت  مي
ر آن اسـت تـا بـه شناسـايي دالّ     در اين راستا، اين نوشتار ب. پردازد مي) حكومت صالحين(
  .در اين گفتمان بپردازد» آزادي«
  
  )ره(خميني امام انديشة در آزادي. 3

  آن مباني و آزادي تعريف 1,3
در واقـع، بـه   . داند ترين سطوح آزادى را در بندگى خدا مي ديني، عالى امام در نگاهي درون

خمينـي،  (اسـت  » آزادى و ربوبيـت «زعم ايشان، بندگي گوهر گرانبهايى است كه باطن آن 
انسان به حسب فطرت عاشق حريت و آزادى است كـه  «به اعتقاد امام،  .)256- 255: 1388

هرچه بخواهد بكند، حتى ارادة او نيز نافذ باشد؛ به طورى كه در مقابل سلطنت و قدرت او 
الم بـه نظـر ايشـان، چنـين سـطوح عـالي از آزادي جـز در عـ        . »مدافع و مزاحمـى نباشـد  

نظـر بـه    .)103 :1389همـو،  (شـود   يافت نمي ـ   كه بهشت اهل طاعت است   مابعدالطبيعه ـ 
هاي متعارف در حوزة عمومي اسـت، لـذا در    اينكه نگاه نگارندگان در اين نوشتار به آزادي

  .شود تشريح معناي آزادي متعالي در ديدگاه امام به همين اجمال بسنده مي
در پاسخ به پرسش او مبنـي بـر اينكـه    » اوريانا فاالچي«با  در مصاحبه) ره(حضرت امام

 :فرمايند ، چنين مي»يك تعريف ساده از آزادي بيان كنيد؟«

 كسـي  اسـت،  آزاد شـان  عقيـده  مـردم . باشـد  داشته تعريف كه نيست اي مسئله يك آزادي
 اين بايد كه كند نمي شما به الزام كسي برويد، را راه اين حتماً بايد شما كه كند نمي الزامشان

 را شغلي چه درآنجا يا باشي داشته مسكن كجا در كه كند نمي الزامتان كسي كني، انتخاب را
  ). 10/94 :1378 همو،( است واضحي چيز يك آزادي. كني انتخاب

شـود كـه مسـئلة آزادي     با امعان نظر به بيانات ذكرشده از امام راحل، چنين برداشت مي
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امام در بيانات خود در سالگرد . بيني اسالمي بوده است مفروض در جهانبراي ايشان امري 
آورند،  مي شمار خرداد، با رويكردي انتقادي نسبت به كساني كه آزادي را امري اعطايي به 15

  : كند هاي آزادي اشاره مي زبان به شكوه گشوده و به بنيان
 آزادي فرمودند اعطا كه است آزادي چه اين، است؟ ايران در كه است وضعي چه اين،
 كرديم اعطا اينكه كلمة است، جرم كلمه اين خود! است؟ اعطاشدني آزادي مگر! را؟

 به داده آزادي خدا داده، آزادي قانون هست، مردم مال آزادي. است جرم اين را، آزادي
 غلطي چه »كرديم اعطا« مردم، به داده آزادي اساسي قانون داده، آزادي اسالم مردم،
 كنند اغفال را مردم كه است اين براي...  نيست، حقيقتاً آزادي كه اعطايي آزادي... است؟

  ). 407- 3/406: همان(

را توصـية  » آزادي و اسـتقالل «پيرو اين مطلب، امام در قرائـت خـود از مسـئلة آزادي،    
قـرآن  . آزاد باشيدتوانيد  ميبا اسالم «زعم امام،  در واقع، به ). 6/101: همان(داند  مي» قرآني«

به گمان ). 7/24: همان(» شما را آزاد قرار داده است و قرآن استقالل شما را بيمه كرده است
» شـده  فطرتاً يك انسان آزاد«و انسان مسلمان، » يكي از بنيادهاي اسالم، آزادي است«ايشان، 
دارد » بـه ديـن   مبارزه براى آزادى و سعادت احتيـاج « به اعتقاد امام، ). 4/242: همان(است 

خواهنـد   مـى » آزادى و اسـتقالل «و اسالم دين افراد مجاهدى است كـه  ) 33: 1386همو، (
  ).10- 9:همان(

  
  الهي موهبت مثابة به آزادي 2,3

ها بار بـه ايـن    در ديدگاه امام، مسئلة آزادي يك موهبت الهي تلقي شده و ايشان بيش از ده
بهتر از «؛ )7/231: 1378خميني، (» است...هبت الهيآزادي، بزرگترين مو«: اند امر اذعان كرده

آزادي بهترين نعمتي است كه خدا «؛ )7/231: همان(» آزادي چه نعمتي است كه االن داريم؟
آزادي براي ما االن يك نعمتـي اسـت كـه بايـد     «؛ )368- 7/367:همان(» براي بشر قرار داده

» ن نعمتـي اسـت كـه بشـر دارد    نعمـت آزادي بـاالتري  «؛ )7/481:همـان (» قدرش را بـدانيم 
ــان( ــاالترين نعمــت«؛ )8/491:هم ــان اســت   از ب ــالم هســت آزادي انس ــه در ع ــايي ك » ه
  ).10/467:همان(

به زعـم  ). 8/37:همان(داند  مي» يك امانت الهي«از اين رو است كه امام راحل آزادي را 
كنــد  مـي ايشـان، خداونـد تبــارك و تعـالي مــردم را بـا نعمــت آزادي و اسـتقالل امتحــان      

خدا به شما نعمت آزادي را داده و شـما را در امتحـان ايـن    «به باور ايشان، ). 7/489:همان(
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آيـا ايـن نعمـت خـدا را كفـران      . كنيـد  آزادي قرارداده كه ببيند كه شما با اين آزادي چه مي
ين كنيد و ا دهيد، يا اين نعمت را تشكر از آن مي كنيد و با آزادي خودتان مردم را رنج مي مي

خداي تبارك و تعالي «و يا ). 8/491: 1378خميني، (» كنيد آزادي را حسن استفاده از آن مي
فرمايد ببيند تا ما چه بكنيم، در  به شما آزادي عنايت كرد و شما را در اين آزادي امتحان مي

ه اين آزادي چه بكنيم، با زيردستان چه بكنيم، با برادران خود چه بكنيم، با خواهران خود چ
نـد، معنويـات مهـم    ا اينها در پناه معنويات سـعادت ...بكنيم، آزادي تنها سعادت ملت نيست

گونه  در اين راستا، آنچه به اعتقاد ايشان مهم است، آن است كه آيا آن). 7/533:همان(» است
آزادي را وسيله براي خدمت به خلق و خدمت «ها  كه خداي متعالي فرموده است، ما انسان

  ).7/489:همان(» دهيم يا آزادي را براي مخالفت با خدا و استكبار مردم؟ ارميبه خالق قر
  
  يقلمرو آزاد 3,3

در اسالم آزادي است براي همة طبقات، بـراي زن،  . در اسالم اختناق نيست«به اعتقاد امام، 
آزادي آرا در «به زعم ايشـان،  ). 7/463:همان(» براي مرد، براي سفيد، براي سياه، براي همه

السـالم و خـود پيغمبـر نيـز آزادانـه       بوده و مردم حتي در زمان ائمـه علـيهم  » اسالم از اول
بـودن اسـالم   » حجـت «هـايي   به باور ايشان، دليل چنـين آزادي . زدند را مي» هايشان حرف«

ترسـد لكـن    كسي كه حجت دارد از آزادي بيان نمـي «در نتيجة چنين امري است كه . است
، بـر  »نـه بـر غـرب و نـه بـر شـرق      «به اعتقاد امـام  ). 6/77:همان(د ده نمي» توطئه را اجازه

اسالم آزادي را ... اسالم با تحميل مخالف است«. شود جا اسالم تحميل نمي كس و هيچ هيچ
پذيرد  كنيم، هر كس خواست مي با تمام ابعادش ترويج كرده است، ما فقط اسالم را ارائه مي

  ).157- 11/156:همان(» پذيرد و هر كس نخواست نمي
  : امام در مصاحبه با گروهي از خبرنگاران خارجي در پاسخ به اين پرسش

 نيچن د،يهست ياسالم يجمهور خواستار شما ،يكنون ميرژ ينيجانش يبرا! اهللا تيآ حضرت
 يدولت نيخواهد كرد؟ و در چن نيمردم تضم ةهم يبرا را كيدموكرات يها يآزاد ايآ يدولت

 ميخـواه  يم كيدموكرات يها يدر مورد آزاد چه خواهد بود؟ ضمناً نقش خود شما شخصاً
   نه؟ اي دارند را خودشان انيب و دهيعق اظهار يآزاد ها ستيماركس و ها ستيكمون ايآ ميبدان
  : فرمايند چنين مي

 يمذهب يها تياقل ةهم يبرا و است يواقع يمعنا به كيدموكرات دولت كي ،ياسالم دولت
 اسـالم  و بكنـد،  را خـودش  ةديـ عق اظهـار  توانـد  يم كس هر و هست كامل طور به يآزاد
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 خواهد جواب منطق با را ها منطق تمام ،ياسالم دولت و دارد عهده به را ديعقا ةهم جواب
  ).4/410:همان( داد

هاي آغازين انقـالب از آزادي در   در منظومة فكري امام به دليل تجربة تلخ تاريخي سال
به نظر امـام، در هـيچ انقالبـي بسـان     . هايي وجود دارد نگراني دلعرصة سياسي و اجتماعي 

بـه زعـم ايشـان،    . انقالب اسالمي با مردم و خيانتكاران از در رحمت و آزادي وارد نشـدند 
ها را آزاد گذاشتند، مطبوعات را آزاد گذاشتند،  با همه به طور رحمت رفتار كرد، قلم«دولت 

هـاي فسـاد، و    خيانتكـاران، جرثومـه  «، اما »ا آزاد گذاشتندها ر احزاب را آزاد گذاشتند، گروه
ايشـان در نگـاهي الهـي،    . »گري برخاستند هاي سرطاني به اخاللگري برخاستند، به فتنه غده

داننـد و از   ـ مي انتقام الهيـ » غضب الهي«هايي را سرآغاز گشودن باب  چنين توطئه ادامة اين
» آزادي كـه رحمـت خداسـت سـوء اسـتفاده كردنـد      از «: كنـد  چنين اقداماتي چنين ياد مي

  ).9/370: 1378خميني، (
ها و انتظارات امام را از مسـئلة آزادي در نگـاه سـلبي، ضـمن انتقـاد از رژيـم        مطلوبيت
، ارگـان حـزب   تـا ياونحضرت امام خطـاب بـه خبرنگـار روزنامـة     . توان ديد پهلوي نيز مي

هـاي   عـام  سالة رژيم و همچنـين قتـل   هاي پنجاه كمونيست ايتاليا، ضمن اشاره به ديكتاتوري
  : فرمايند مكرر چنين مي
 نداشـتند،  انتخـاب  حـق  مـردم  گـاه  چيهـ  اسـت،  شـده  سلب مردم از يمعن تمام به يآزاد
 نوشـتن،  و گفـتن  از ممنـوع  اي و هستند يزندان اي و اند شده كشته سندگانينو و ندگانيگو

  و ياديـ بن يمبـان  يتمـام  كلمـه  كيـ  در و انـد  كـرده  محروم قيحقا نوشتن از را مطبوعات
  ).5/230:همان( اند كرده نابود را يدموكراس

به زعم ايشان، در رژيم شاهنشـاهي  . در ديدگاه امام، آزادي با انتقاد ريشة تنگاتنگي دارد
چنانچه كسي . شد زدن را نداشت و يك كلمه انتقاد با نابودي او تمام مي كسي قدرت حرف

از اين رو است كه به ). 11/9:همان(» كردند نوشت نابودش مي انتقاد مييك نصف سطر در «
. كنـيم كسـي را حـق اشـكال نيسـت      گوييم و مي گمان كنيم كه هر چه مي«نظر ايشان نبايد 

  ).20/451:همان(» ها اشكال بلكه تخطئه يك هدية الهي است براي رشد انسان
هـاي تمـدن    شعار واردشدن بـه دروازه امام در بحبوحة انقالب از منظر آزادي به نقد از 

يك مملكتي كـه آزادي نـدارد   . اول مرتبة تمدن، آزادي ملت است«به زعم امام، . پردازد مي
مملكت متمدن آن است كه آزاد باشد، مطبوعـاتش آزاد باشـد   «به بياني ديگر، . »تمدن ندارد

  ).5/32:همان(» شان يأردر اظهار عقايد و 
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اسـالم هـم جلـوي آزادي را    ...احـزاب آزاد هسـتند   «هـا،   رفتاريبه اعتقاد امام با رفع گ
  ).10/97:همان(» وقت نگرفته است بيش از اينكه جلو توطئه را هيچ

  
  يحدود و ثغور آزاد 4,3

نظرتـان دربـارة   : حضرت امام در مصاحبه با بولتن خبري خاورميانه در پاسخ به اين پرسش
حكومـت   چهـارچوب فعاليت احزاب سياسي چپ بدون اتكا به هيچ قـدرت خـارجي در   

  : فرمايند جمهوري اسالمي چيست؟ چنين مي
در جمهوري اسالمي هر فردي از حق آزادي عقيده و بيـان برخـوردار خواهـد بـود و     

دهـيم   هـاي خـارجي را اجـازة خيانـت نمـي      لكن هيچ فرد و يا گروه وابسته به قدرت
  ).5/139:همان(

گـري   آزادي قلم را در عدم توطئه چهارچوبامام راحل در راستاي رسالت تربيتي خود 
هاي رژيم سابق بر ايـن نكتـه    گر با سرنيزه هاي توطئه ايشان با مقايسة قلم. داند و خيانت مي
اي آزاد است كه  قلمي آزاد است، روزنامه. گر نباشد قلمي آزاد است كه توطئه«كه  تأكيد دارد

به اعتقـاد امـام،   ). 10/350: 1378خميني، (» نخواهد اين ملت را به عقب و به تباهي بكشد
  ).10/92:همان(» تواند بدهد كس نمي جا به هيچ كس، هيچ آزادي توطئه را هيچ«

مطبوعات بايد هميشه در «: كند ات را چنين ترسيم ميامام حدود و ثغور آزادي مطبوع
ها در حدود قـوانين مقـدس اسـالم و     خدمت اسالم عزيز و مردم و كشور باشند؛ و آزادي

به نظـر  ). 13/356:همان(» طرفي حفظ گردد قانون اساسي به بهترين وجه تأمين شود و بي
آزادي در «در واقع، . استفاده شودها به خيال اينكه آزادي است، سوء  ايشان، نبايد از آزادي

از منظر امام، آزادي بـا ماهيـت   ). 9/150:همان(» حدود اسالم است، در حدود قانون است
شود، از نظر اسـالم و عقـل محكـوم     غربي كه به تباهي جوانان، دختران و پسران منجرمي

سـالم و  بـرخالف ا «ها، كتب و مجـالت   از اين گذشته، تبليغات، مقاالت، سخنراني. است
بر همة مسلمانان جلوگيري از آنها واجـب  «و » عفت عمومي و مصالح كشور، حرام است

آزادي در حدود ضـوابط  «: مند كند امام راحل همواره در تالش بود آزادي را قاعده. »است
آزادي كـه در  «؛ )8/119:همـان (» آزادي در حـدود قـانون اسـت   «؛ )446/ 6: همان(» است

آزادي غيـر از توطئـه   «؛ )121- 8/120:همـان (» نين اسـالم اسـت  اسالم است در حدود قوا
  ).8/65:همان(» خواهيم آزادي در پناه قرآن مي«؛ )9/239:همان(» است
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  مطهري ةانديش در آزادي .4
  آزادي معناي 1,4

استاد مطهري آزادي را به معناي عدم مانع در راستاي شكوفايي استعدادها و عـدم تحصـيل   
از آن جهت كه بشر موجودي است كه بايـد  «داند كه در واقع،  جبرآميز چيزها براي بشر مي

، آزادي بـراي وي ضـروري   »باالختيار و در صحنة تنازع و كشمكش به كمال خـود برسـد  
كنند، اگرچه به حقوق حيوان و گياه  بين انسان، حيوان و گياه ميايشان با تفكيكي كه . است

اهللا مطهري بـا   افزون بر اين، آيت. آورد مي شمار به» مختصات انسان«اذعان دارد، آزادي را از 
هـا،   نقد فلسفة اروپايي از آن رو كه الزمة احترام به حيثيت ذاتي انسان را احترام به خواسـته 

تـرين و   اي حتـي اگـر موهـون    مـثالً هـر عقيـده     دانـد ـ   هـا مـي   خابتمايالت، پسندها و انت
آزادي را عـالوه بـر    «ـ بر ايـن نكتـه اذعـان دارد كـه      ترين عقيده باشد محترم است سخيف

 اتوانـد محـدود كنـد، زيـر     آزادي ديگران، مصالح خود فرد و همچنين مصالح اجتماعي مي
م است، اما الزمة لزوم احتـرام كـاري بـه    الزمة حق طبيعي و حيثيت ذاتي انسان لزوم احترا

كار او نداشتن نيست، بلكه الزمة آن اين است كه هر عملي كه استعدادهاي طبيعي را رشـد  
كند كـه   بر اين اساس، به نظر مطهري، تكامل طبيعي انسان ايجاب مي. »بدهد جايز بشماريم

نتخـاب او باشـد، بايـد آن    كند، حتي اگـر زاييـدة ا   اي كه نيروي كمال را راكد مي هر عقيده
اي كـه نيروهـاي او را    ها باز كرد و هر عقيده زنجير را ولو به زور از دست و پاي آن انسان«

هـا نباشـد    كند و او زاييدة انتخاب خود انسان كند و او را در مسير تكامل رهبري مي آزاد مي
ايشان بـراي تأييـد    .»بايد به انسان عرضه داشت و اگر امكان تحصيل دارد بايد تحصيل كرد

و «: ها اشاره كرد و فرمودنـد  گاه كه با عصا به بت آن) ص(مدعاي خود به اقدام رسول اكرم
  .جويند تمسك مي) 81:اسراء(» قُلْ جاء الْحقُّ وزهقَ الْباطلُ إِنَّ الْباطلَ كَانَ زهوقًا

و قسم، آزادي معنوي و بوده و آن بر د» تكليف«از منظر شهيد مطهري، آزادي به مثابة 
به نظر او، انسان از آن رو كه مكلـف اسـت خـود را بـرده و بنـدة      . آزادي اجتماعي است

داشـته و از آن  » درونـي و بـاطني  «خرافات فكري و هواي نفساني قرار ندهد، آزادي جنبة 
رو كه ديگران وظيفه دارند در برابر او و در مسـير او، قيـد و بنـدي ايجـاد نكننـد، آزادي      

  ).80- 1/71: 1379مطهري، (دارد » خارجي و بيروني«جنبة 
داننـد،   مـي » كمال نهايي«شهيد مطهري در نقد مكتب اگزيستانسياليست كه آزادي را 

ل كمـا «نـه  » اي كمـال وسـيله  «بر اين نكته اصرار دارد كه آزادي اگرچه كمال اسـت، آن  
  .است» هدفي
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: شود انسان دو پرسش متناقض مطرح ميبه باور مطهري، در رابطه با آزاد و مختاربودن 
مختـار  «؛ دوم آنكـه آيـا   »چون آزاد است، به كمال خودش رسيده اسـت؟ «نخست آنكه آيا 

ها بر اين باور  شهيد مطهري در پاسخ به اين پرسش» است كه كمال خودش را انتخاب كند؟
ممكن اسـت   ترين كماالت و مقامات برسد و ممكن است انسان به عالي «است كه با آزادي 

آزادي خودش كمال بشريت نيست، وسـيلة كمـال   « در واقع، . »السافلين سقوط كند به اسفل
يك ... توانست كماالت بشريت را تحصيل كند بشريت است؛ يعني، انسان اگر آزاد نبود نمي

و اند و تمام موانع را از سر راه ا موجود كه بايد راهي را طي كند و او را آزاد و مختار آفريده
اند، به مرحلة آزادي رسيده است، ولي به مرحلـة آزادي رسـيدن بـه مقدمـة كمـال       برداشته

  ).349- 345: 1365مطهري، (» رسيدن است؛ يعني، آزاد است كه راه كمال خود را طي كند
  :شمارد شهيد مطهري ابعاد آزادي انسان را در سه جهت برمي

ه انسان در كرة خاكي محصور بوده و به اين معنا ك: آزادي انسان از اسارت طبيعت .يك
هـاي   هـا، بيمـاري   از جملة اين اسـارت . به حكم قانون طبيعت در مقابل طبيعت اسير است

  .است» مرگ«ناعالج از قبيل سرطان و 
به زعم مطهـري،  ): آزادي از هواهاي نفساني خود(آزادي از حكومت خود بر خود . دو

ي كه در تعبير ديني از دربنـدبودن جنبـة علـوي    امر. »انسانيت انسان اسير حيوانيت اوست«
هنگـامي كـه روح انسـان مطيـع تمـايالت        در واقـع، . شود انسان توسط جنبة سفلي ياد مي

اي بـراي   نفساني و طبيعي باشد و عقل انسان جز در خدمت طبيعـت و مـاده نباشـد، ثمـره    
ه    أَر«انسان جز بردگي و بندگي نفس به بار نخواهد داشت و آية شريفه  ـنِ اتَّخَـذَ إِلَهـم تأَي

  .اشاره به اين امر است) 43:فرقان(» هواه أَفَأَنت تَكُونُ علَيه وكيلًا
آزادي مطلـق انسـان در مقابـل    : هـاي ديگـر   آزادبودن انسان از محكوميـت انسـان   .سه
، در واقـع . هاي ديگر همچون آزادي مطلق انسان در مقابل طبيعت امري محال اسـت  انسان

شود  حداكثر آزادي فرد زماني محقق مي. »آزادي يك فرد با آزادي افراد ديگر ضديت دارد «
شهيد مطهري با استناد به اين . كه آزادي فرد را جز آزادي ديگران چيز ديگري محدود نكند

گـام  » انسان در آينده به سـوي آزادي بيشـتري   «گانة آزادي، بر اين باور است كه  جهات سه
  ).286- 285/ 1: ب1369 مطهري،(اشت برد خواهد
  
  آزادي ارزش 2,4

در كنـار آزادي،  . اي دارد، اما باالترين نعمت نيسـت  العاده به نظر مطهري، آزادي ارزش فوق
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در واقع، اسالم به مثابة يك كل . پرورش، فرهنگ و امنيت اهميت دوچنداني دارند و آموزش
صميميت، بـرادري، گذشـت،     تنها طرفدار آزادي است، بلكه دربرگيرندة محبت، است كه نه

 ايـدئال آزادي «به بـاور مطهـري،   ). 67- 1/63: 1379همو، (همدلي و عواطف انساني است 
صفا، يگانگي، صـميميت، عالقـه بـه سرنوشـت      محبت، . »شرط است] بلكه[انسان نيست، 

شـهيد  . دگي انسـان از ناحيـة ديگـران اسـت    ساز سعادت زن ديگران، تعاون و برادري سبب
و » چرا آزادي بـراي بشـر چنـين ارزش وااليـي يافتـه     «مطهري در پاسخ به اين پرسش كه 

بر اين » اند؟ ها دانسته ها و موفقيت ها، اصل و مادر همة سعادت باالترين نعمت «برخي آن را 
نوعان خود كمتـر   ناحية هم ها از نكته تأكيد دارد كه بشر از اين نعمت به نسبت ديگر نعمت

» أَتَجعلُ فيها من يفْسد فيها و يسفك الدماء«در واقع، به زعم مطهري، آية . بهره داشته است
بر همين اساس، اختيار و آزادي فرد و امكان تجاوز او . ناظر بر اين واقعيت است) 30:بقره(

مال انسانيت جز با اختيار و آزادي هر فـرد  ك «به افراد ديگر جزء جوهر ذات انسان است و 
  .»باشد در كار خود نمي

دانـد كـه در    را دو ركـن آزادي مـي    »تسليم و انقياد«و » عصيان و تمرد«شهيد مطهري 
ومرج بـر زنـدگي    واقع، بدون عصيان و تمرد، ركود و اسارت و بدون تسليم و انقياد، هرج

ركن را ناظر بر جنبة دروني و انسـاني، روح آزاد  البته، ايشان اين دو . شود انسان حاكم مي
تات و حيوانات كه آزادي براي  در واقع، به زعم ايشان، برخالف نبا. دانند خواه مي و آزادي

اهللا و موجـود مكلـف    خليفةآنها تنها رهايي از موانع رشد است، آزادي براي انسان به مثابة 
بـه  . »ياد و انضباط از طرف ديگر استپرخاشگري از يك طرف و تسليم و انق«و مسئول، 

از ايـن گذشـته،   . مشتمل بر همـين دو ركـن اسـت   » االاهللا الاله«اعتقاد مطهري، گزارة طيبة 
در . آزادي يك امر پيشيني نبوده، بلكه يك امر پسيني است كـه بايـد آن را تحصـيل كـرد    

نْ يكْفُرْ بِالطَّـاغُوت  فَم(واقع، انسان براي تحصيل آزادي نيازمند به روح پرخاشگري و كفر 
ن بِاللّهؤْمياسـت  »روح آزادي يـك روح اثبـاتي   «در اين معنا، به اعتقـاد مطهـري،   . است) و

  ).119- 1/117: 1379مطهري، (
 ارزش ايـن  جوامـع،  از بعضي در بيند مي انسان گاهي. است بزرگ ارزش يك واقعاً آزادي
 افراد بعضي. شود مي بيدار بشر در حس اين بيند مي هم وقت يك ولي شده، فراموش بكلي
 يعنـي  نـدارد،  وجـود  ديگري ارزش آزادي، از غير و آزادي، يعني بشر و بشريت گويند مي
 .كننـد  محـو  اسـت،  »آزادي« نـامش  كـه  ارزش يـك  ايـن  در را هـا  ارزش تمام خواهند مي

 اسـت،  »حكمـت «ديگـر   ارزش است، »عدالت«ديگر  ارزش] نيست ارزش تنها ،»آزادي«[
  ).50: 1365 همو،( ديگر چيزهاي و است »عرفان« ديگر ارزش
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: در مقام ارزيابي، به زعـم مطهـري، دو ديـدگاه در رابطـه بـا ارزش آزادي وجـود دارد      
ديدگاه نخست آنكه، آزادي از آن رو كه عامل منفي سعادت است نسبت بـه سـاير عوامـل    

عوامل مثبت سـعادت از قبيـل   افزون بر اين، ارزش . يك ندارددرجة ديگر سعادت، ارزش 
فرهنگ، تعليم و تربيت و حتي ثروت و ساير عوامـل مـادي و معنـوي كـه تـأثير اثبـاتي و       

آورد؛ مـثالً،   مطهري براي بيان اين ديدگاه از طبيعـت نمونـه مـي   . ايجابي دارند، بيشتر است
ده و بـو » ضرورت اثباتي«وهوا، نور، حرارت و باغبان  براي رشد يك گل، وجود خاك، آب

» ]اي[ضـرورت نفـي  «در مقابل نبودن سد و مانع براي پيشرفت و ريشـه دوانيـدن و ترقـي    
يـك  درجـة  است كه در عين حال هر دو ضروري است؛ ديدگاه ديگر كـه ارزش آزادي را  

بر اساس ايـن ديـدگاه، كميـابي يـك شـيء      . است» ديدگاه كميابي«شمارآورده، در واقع،  به
بشر اين موهبت را هميشه كمتـر از موهبـت ديگـر    . آن است خود دليلي بر باالبودن ارزش

نوعـان   ها و موانعي كه بشـر از جانـب هـم    اي است كه زيان اين امر به گونه. دارا بوده است
...) طوفان، زلزلـه و (هايي است كه از بالياي طبيعي  مراتب بيشتر از زيان خود ديده است، به

  ).1/63: 1379همو، (داشته است 
  
 آزادي ماقسا 3,4

  معنوي آزادي 1,3,4
بندي كلي آزادي را به آزادي معنوي و آزادي اجتماعي تقسـيم   شهيد مطهري در يك تقسيم

بشـري ريشـه دارد و    مكاتـب  در نه و به زعم ايشان، آزادي معنوي در مكاتب انبيا. كند مي
آزادي شـناختي، آزادي اجتمـاعي بـدون     از منظر معرفت. بيش از هر چيز ديگر ارزش دارد

هاي آسماني امكان تحقق  معنوي ميسر نيست و تنها از طريق نبوت، انبيا، دين، ايمان و كتاب
  ).19- 18: الف1368مطهري،(آن وجود دارد 

قَـد  «داند و با تمسك به آيـة   مي» آزادي معنوي«اهللا مطهري بزرگترين برنامة انبيا را  آيت
ـ  سن دم خَاب قَد ا وكَّاهن زم اأَفْلَحآزادي «را معـادل  » سفـ تزكيـة ن «، )10و  9:شـمس (» اه

هاي اجتمـاعي در   تمام سلب آزادي  به نظر ايشان، ريشة). 50:همان(آورد  شمارمي به »معنوي
طلبي انسان نهفته است؛ امري كه با عدم تقـوا و آزادي معنـوي    طول تاريخ در حس منفعت

ا به مثابة ابزاري كارآمد براي بشر برخالف در واقع، تقو). 22- 21:همان(رابطة تنگاتنگ دارد 
از ) ع(سازد؛ امري كه در كالم امام علـي  تصور رايج نه محدوديت بلكه مصونيت فراهم مي

  :ياد شده است» علت و موجب بزرگ آزادي«آن به 
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 او و دهد مي آزادي انسان به معنوي و اخالقي ناحية از مستقيم طور به و اول درجة در تقوا
 شـهوت  و حسد و طمع و حرص رشتة كند، مي آزاد هوس و هوا بندگي و رقيت قيد از را
 هـم  اجتمـاعي  زنـدگي  در غيرمسـتقيم  طـور  بـه  ولـي  دارد، برمـي  گـردنش  از را خشـم  و

اسـت   معنـوي  رقيـت  نتيجـة  اجتمـاعي  هـاي  بنـدگي  و ها رقيت. است انسان بخش آزادي
  ).30:الف1369 به نقل از مطهري، 30 خطبة البالغه، نهج(

  اجتماعي آزادي 2,3,4
فضـاي  . 1: به نظر مطهري، انسان براي رشد و تكامل نيازمند دو فضاي آزاد و بالمانع است

در فضـاي اجتمـاعي، انسـان نيازمنـد زنـدگي      . فضـاي روح و درون . 2اجتماعي و بيرون؛ 
شـان   اجتماعي بوده و براي رشد و تكامـل افـراد و اسـتفاده از حقـوق طبيعـي و اجتمـاعي      

از ايـن رو، منطـق قـرآن بـر لـزوم      . گران براي آنهـا ايجـاد شـود   نبايستي مانعي از ناحية دي
نَكُم   كَلَمةٍقُلْ يا أَهلَ الْكتَابِ تَعالَواْ إِلَى «: هاي اجتماي تأكيد كرده است آزادي يـب نَنَا وياء بوس

ا بعضًا أَربابا من دونِ اللّه فَإِن تَولَّواْ فَقُولُـواْ  أَالَّ نَعبد إِالَّ اللّه والَ نُشْرِك بِه شَيئًا والَ يتَّخذَ بعضُنَ
به باور مطهري، نظام اجتماعي و سياسي اسالم مبتنـي  ). 64:عمران آل(» اشْهدواْ بِأَنَّا مسلمونَ
: فرمايد در اين رابطه مي) ع(اي كه علي به گونه. هاي اجتماعي بوده است بر احترام به آزادي

»تَكُنْ الَ و دبع رِكغَي و قَد لَكعج رّاً اللَّه31 نامة/البالغه نهج(» ح.(  
با اين حال، به نظر مطهري، همواره در طول تاريخ، آزادي انسان همچون امنيت، تعليم و 

هـاي   تربيت توسط افراد ديگر مورد تهديد قرارگرفته و عموماً استعبادها، استثمارها، اسارت
توانـد باشـد    ام به دست افراد و اقوام ديگر چيزي جز سلب آزادي بشريت نمـي افراد و اقو

به زعم مطهري، از اهداف قطعي و يقيني انبيا ايـن اسـت كـه    ). 97- 1/96: 1379مطهري، (
هـا   هاي اجتماعي و سلب آزادي ها و بردگي آزادي اجتماعي را تأمين كنند و با انواع بندگي«

  ).18: الف1368همو، (» دكه در اجتماع هست مبارزه كنن
در واقـع، از نظـر او   . دانـد  اهللا مطهري الزمة رشـد اجتمـاعي را داشـتن آزادي مـي     آيت

گيـري   زمامداران جامعه بايد شرايط آزادي را براي شهروندان در رونـد انتخـاب و تصـميم   
 نيت با اين بهانه كه مـردم شايسـتگي درك   آورند و جلوگيري از آزادي، حتي با حسن فراهم

شـهيد  . داند لياقت نمي اي جز داشتن ملتي غيررشيد و بي صواب از ناصواب را ندارند، نتيجه
  :آورد مطهري در رابطه با نسبت آزادي و رشد اجتماعي چنين مي

 صد. بكند هم اشتباه ابتدا آزادي آن در ولو بگذاريم آزادش كه است اين به] ملت[ رشدش
  ).391- 24/389: 1387 همو،( باشد آزاد بايد باز كند اشتباه اگر هم بار
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  انديشه آزادي 4,3,4
هـاي اجتمـاعي    تـرين انـواع آزادي   يكـي از مهـم  » آزادي فكر و تفكـر «در انديشة مطهري، 

توانايي انديشيدن را   آزادي تفكر در انسان ناشي از استعداد انسان بوده كه اوالً. آيد شمارمي به
و ديگر اينكـه پيشـرفت و تكامـل بشـري را رقـم      آورد  در مسائل براي انسان به ارمغان مي

  ).368- 24/367:همان(زند  مي
كند و بـا بيـاني    شهيد مطهري از زبان مكتب اسالم، ايمان ملزم با زور و اجبار را نفي مي

انتقادي ضمن نفي اعتقاد به اصول دين بدون انتخاب آزادانه و آگاهانه بر اين نكته اذعان دارد 
اي بود كه يك ذره با عقل و فكر بشر سـروكار   ارزه با آن عقايد خرافيمب«كه اقدامات اسالم 

  ).24/393: 1387 مطهري،(» ...نداشت، اقدامات فقط زنجيري شده بود براي عقل و فكر 
بـه  . به تفكيـك اسـت   قائلبر اين اساس، شهيد مطهري بين آزادي عقيده و آزادي فكر 

زعم ايشان، بين اين امر كه گاهي پاية اعتقاد بشر تفكر آزاد اسـت، بـا ايـن امـر كـه گـاهي       
گرفتن انسان را بـا   ـ تحميل شود و موجبات خوي  ...از طريق آبا، اجداد و  اعتقادي به بشر ـ 

رت اسـت از  از منظر ايشان، اعتقاد دومي عبا. سازد، تفاوت ماهوي وجود دارد آن فراهم مي
هاي اعتقادي و عرفي و تقليدي كه به دست و پاي فكـر و روح انسـان    سلسله زنجيره «يك 

مرحوم مطهري منطق . كه الزم است انسانِ ديگري حتي به زور آن را باز كند» شود بسته مي
را در درس گفتارهاي خود در رابطه با انقالب اسالمي حفظ  ـ آزادي تفكر آزادي اجتماعي ـ 

  :آورد و چنين ميكرده 
 نيـروي ..  اند كرده پيدا را عقايد آن...و تلقين تقليد، عادت، نوع يك روي از..  كه هايي ملت

 بـه  ديگـري  زنجيرة يك كه كنم نمي عرض. كند پاره را زنجيرها اين كه است الزم ديگري
 بـر  مبتنـي  عقيـده  يك حتي اي عقيده و فكر يك كه كنم نمي عرض و بنهد او پاي و دست
 بتوانـد  تـا  بكنـد  آزاد زنجيرهـا  ايـن  از را او كـه  گويم مي بلكه بكند تحميل او به را فكري
 بزرگتـرين  از ايـن . كنـد  انتخـاب  تفكـر  مبنـاي  بـر  را اي عقيـده  و كند فكر آزادانه خودش
 است بوده همين انبيا كارهاي از يكي. بكند بشر به تواند مي فرد يك كه است هايي خدمت

 خودش، دربارة آزادانه بتواند شده آزاد فرد تا بكنند خراب را اعتقادي هاي پايگاه اينگونه كه
  ).24/386: همان( فكركند خودش اعتقاد و سرنوشت

اهللا مطهري ضمن رد آزادي عقيده در اروپـا، ماهيـت آزادي عقيـده را در غـرب و      آيت
عقيـده را بـر سـه اصـل بنـا       به باور ايشان، اروپاييان آزادي. داند اسالم دو چيز جداگانه مي

اصـل اينكـه تحصـيل نظـر،     . 3بودن ديـن؛   اصل شخصي. 2اصل احترام انسان؛ . 1: اند كرده
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حـال آنكـه در   . عقيده، فرضيه و خواستة شخصي بر شخص ديگر ترجيح بالمرجح اسـت 
فضـايل روحـي و نفسـاني در    . 1: اسالم آزادي عقيده مبتني بر اصول ديگر بنا شـده اسـت  

در اين معنا، تقوا، عفت و امانـت زمـاني   . دن خود نيازمند به اراده و اختيار هستندبو فضيلت
محبت و عقيده از قلمـرو  . 2فضيلت هستند كه انسان آنها را براي خود انتخاب كرده باشد؛ 

كلي در اصول دين طرفدار تفكر آزاد است و اصول دين  طور اسالم به . 3اجبار خارج است؛ 
  .شود حاصل نميجز با تفكر آزاد 

در » اختالف عقيده و جنگ عقايد«ديگر نكتة قابل اشاره در انديشة مطهري آن است كه 
نه «به عبارت ديگر، ذات اختالف . اسالم مطلوب بالذات نبوده، بلكه مطلوب بالعرض است

از آن «، بلكـه  »خواهد كه اين اختالف موجود باشد از آن جهت مطلوب است كه اسالم مي
ف مطلوب است كه تا جنگ عقايد نباشد، حقيقت ايمان و مسائلي كه بايـد بـه   جهت اختال

» آنها ايمان آورد و باالخره مسير روحي بشر به سوي حقايق ايماني بـدون جنـگ و مبـارزه   
  ).1/83: 1379همو، (گيرد  انجام نمي

  
  آزادي ثغور و حدود 4,4

محترم و غير قابل سـلب اسـت يـا    آيا آزادي مطلقاً «پاسخ شهيد مطهري به اين پرسش كه 
در قالـب  » توان در مواردي جلوي آزادي را گرفت؟ آن موارد چه مواردي اسـت؟  اينكه مي

  ).88- 1/84:همان(گيري است  سه مالحظه قابل پي
كننـدة آزادي ديگـران باشـد، در     آنجا كه آزادي فرد مخل به آزادي ديگران و سـلب «. 1
  .»جلوي آزادي فرد را گرفت و او را مجبور كرد توان بلكه بايد گونه موارد مي اين

اگر آزادي فرد برخالف مصالح عالية اجتماع باشد، دولت كـه حـافظ منـافع مصـالح     . 2
هاي افراد را به نفع مصالح عالية اجتماعي محدود كند؛  عموم اجتماع است، حق دارد آزادي

خواهد كشتي را سـوراخ   يبه آزادي خود م مثل شخصي كه در كشتي نشسته است و با اتكا  
در حقيقـت  «دانـد كـه    شدن اين مالحظه را منوط به اين امر مـي  البته، مطهري عملياتي. كند

خود ملت اين تصميم را دربارة خود بگيرد؛ يعني، قدرت دولت ناشـي و منبعـث از ملـت    
  .»باشد و اين تصميم از نوع ارادة اخالق فرد در مقابل مشتهبات نفساني خويش باشد

 در صورتي كه آزادي فردي و حفظ آن برخالف مصالح مسلم شخصي خـود فـرد ـ    .3
گونه موارد، تعليم و بهداشت اجباري  باشد؛ در اين  ـ الصحه تعليم و تربيت، بهداشت و حفظ 

  .شود تجويز مي
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به باور شهيد مطهري، انسان براي نيل به كمـال و سـاختن محـيط مطلـوب در راسـتاي      
هاي طبيعي و غيرطبيعـي فراوانـي مواجـه     ه آزاد است، با محدوديتسعادت در عين حالي ك

و » محـيط اجتمـاعي  «، »محيط طبيعي و جغرافيايي«، »وراثت«هايي از قبيل  است؛ محدوديت
در واقـع، چنـين   . زننـد  موجبات محدودشدن آزادي انسان را رقم مي» تاريخ و عوامل زماني«

در ] انسـان [آزادي «بـه عبـارت ديگـر،    . ستشدن آزادي انسان ا هايي عامل نسبي محدوديت
توانـد   مـي ] انسان هم[داخل يك دايرة محدود است؛ در داخل همين دايرة محدود است كه 

  ).83: ب1368مطهري، (» آلود بخش براي خود انتخاب كند و هم آيندة شقاوت آيندة سعادت
بـا اهتمـام بـه    در مقام ارزيابي، در نگاه مطهري آزادي اگرچه در رابطه با هـر شخصـي   

هاي ذكرشده، نسبي است، همين محدوديت نسبي آزادي توان بالقوة شگرفي در  محدوديت
بسـا در مقـام سـلب     سو، آزادبودن انسان چـه  از يك: راستاي نيل به دو جهت متناقض دارد

رود و از سوي ديگر، آزادبودن انسان در مقام  آزادي ديگران، مصالح اجتماع و خود فرد پيش
  ).1391شريعت و نادري باب اناري،  ←(زند  زمينة سعادت و كمال وي را رقم ميايجاب، 

  
  بهشتي شهيد انديشة در آزادي. 5

  آزادي تعريف 1,5
انسان موجودي است آزاد از جبر طبيعت و جبر جامعه و «اي با عنوان  شهيد بهشتي در مقاله

آزادي يعنـي  «زعم بهشتي، به . ، ضمن تعريف آزادي به سه ساحت آزادي اشاره دارد»تاريخ
توانـد بـر    در واقـع، انسـان مـي   . »تسلط انسان بر ساختن خويش و ساختن محيط خـويش 
در سـاحت نخسـت، كـه آزادي    . طبيعت مسلط شود و عوامل نامساعد طبيعي را نابود كند

خالقيـت فنـي،   . خـورد  انسان از قيد سلطة عوامل طبيعي است، آزادي با خالقيت پيوند مي
اي  ميـدان گسـترده  «هاي پيشرفتة انسان در مواجهه با شـرايط طبيعـي،    انديشي رهصنعتي، چا
است؛ سـاحت دوم آزادي در رابطـة فـرد انسـان بـا محـيط        وجودآورده وي به» براي آزادي
كند و  انسان در برابر نظام جبار و پرقدرت حاكم مقاومت مي. گردد اش تعريف مي اجتماعي

آورد و بـا اعـالم آزادي انسـان، آن را     مـي  وجـود  بـه » حـاكم طوفاني بر ضد نظام نامطلوب «
به . تعالي است سازد؛ سومين ساحت، آزادي ناظر بر رابطة ايماني انسان با باري سرنگون مي

آزادي است كـه  » از ديدگاه اسالم زيربناي مسئوليت انسان در برابر خدا«نظر شهيد بهشتي، 
حال، به زعم ايشان، اسالم پا را از اين فراتر  با اين. دست آفرينش در سرشت او نهاده است
. داند مي» ها هاي سركش و خودكامگي هوس«كردن  نهاده و آزادي حقيقي انسان را در ساقط
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و » اهللا الـي «تواند آزاد باشـد كـه آزادي خـود را در انتخـاب راه      از اين رو، انسان زماني مي
  ).1184- 3/1183: 1361 بهشتي،(آن وقف كرده است » آميز موفقيت«پيمودن 

آزادي در «ويك ماه پس از پيروزي انقالب با عنوان  شهيد بهشتي در سخنراني كه بيست
دارند، با رويكرد انتقادي به مدعاي كساني كه معتقدند در جمهوري اسالمي آزادي » اجتماع

ايشـان در آغـاز   در اين راستا، . پردازد توانند آزادانه حرفشان را بزنند، مي وجود ندارد و نمي
به باور ايشان، در جمهـوري  . پردازد هاي پيشين مي به تفاوت نظام جمهوري اسالمي با نظام

حسابرســي و «شــان و حكومتشــان  اســالمي بايــد آحــاد شــهروندان از خودشــان، جامعــه
به زعم بهشتي، قانون اساسي نيز براي اين تنظيم شـده اسـت كـه امكـان     . كنند» حسابكشي

والْمؤْمنُـونَ  «بهشـتي بـا تأكيـد بـر آيـة      . كشي را براي نظام فراهم سـازد حسابرسي و حساب
ضٍ يـأْمرُونَ بِـالْمعرُوف وينْهـونَ عـنِ الْمنكَـرِ       عـاء بيلأَو مضُهعب نَاتؤْمالْمبـا اهتمـام بـه    » و

تـر و   لهـاي تـازه و كامـ    راه«سازي  هاي خياباني و تظاهرات موجود، خواهان فراهم حركت
بـه  . شـود  مي» محاسبه و مراقبت حكومت و گردانندگان«براي » تر و مؤثرتر تر و عملي آسان

نظر بهشتي، بايد عوامل ترس و ضدآزادي ِمدعيانِ نبود آزادي در جمهوري اسالمي را مورد 
برد و چنانچه موجـود   بررسي قرارداد؛ چنانچه چنين عواملي موجود است بايد آنها را ازبين

تفـاوتي نسـبت بـه ايـن      به زعم بهشتي، بـي ! كنيد بايد به آنها گفت چرا فرافكني مي نيست
ي كه چهارچوبدر » آزادي بيان و سخن و ابزار عقيده«مدعاها و رفع موانع موجود بر سر راه 

با ). 44- 42:تا بهشتي، بي(است » مرگ انقالب«قانون اساسي تضمين كرده است، مصادف با 
هايي  ها، خطاب به ملت ايران از آرمان پراكني گاه به نشر اكاذيب و دروغاين حال، بهشتي با ن

پراكنـي و   به نظر بهشتي، آزادي بـه معنـاي دروغ  . كند اند، سؤال مي كه براي آن انقالب كرده
، از قبل در ايـران بـوده و در نتيجـه ضـرورتي     »اي كه دلشان بخواهد به اندازه«حجابي و  بي

در واقع، به زعم بهشتي، جهت انقالب . ذكرشده وجود نداشته استبراي انقالب با ماهيت 
حاكميت صدق، حاكميت حق و عدل و عفت و تقـوي و مهـر و عطوفـت بـرادري     «براي 
بوده كـه سـاليان متمـادي بـر     » نور به جاي ظلمت«و جايگزيني » ها و نفي ضدارزش...الهي

  ).54- 52:همان( زندگاني خصوصي و اجتماعي مردم ايران سيطره انداخته است
 المعـارف  ةداير، با اذعان به اينكه از طريق »ليبراليسم«شهيد بهشتي در سخنراني با عنوان 

هاي مثبت ليبراليسم بـه   با ليبراليسم آشنا شده است، ضمن بيان جنبه) جلدي 20( بروكهالف
ر واقـع، بـه   د. كند ها سؤال مي كند و از آزادي مطمحِ نظر ليبرال هاي منفي آن اشاره مي جنبه

راستي آزاد هستند؟  اند، به ور شده فرسا غوطه باور بهشتي، آيا اكثريتي كه در مشكالت طاقت
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آيا اكثريت هم امكان اعمال آزادي را به اندازة اقليت مرفـه دارنـد؟ بـه بـاور ايشـان، آزادي      
ين قـوان  چهـارچوب و در » همـه «تواند موردقبول واقع شود كه براي  ليبراليسم به شرطي مي

سازي اين امر كه حدود الهي تحميلي  ايشان در راستاي شفافيت. اسالم و شريعت الهي باشد
، ايمـان را امـري   »قُـلِ الْحـقُّ مـن ربكُـم     و؛ الَ إِكْرَاه في الدينِ«نيست، ضمن اشاره به آيات 

هـاي اسـالم    آورده را عاشق تمـام آمـوزه   داند و فرد اسالم تحميلي و اجباري در اسالم نمي
بندي بـر ايـن بـاور اسـت كـه       در ادامه، شهيد بهشتي در مقام جمع). 99- 97:همان(داند  مي

شناسد و انسـان از آن رو كـه    مي» عنوان نقطة قوت آفرينش انسان اسالم آزادي انسان را به«
به اعتقاد بهشتي، در جامعـة اسـالمي،   . است» گوهر تابناك هستي«آزاد و آگاه آفريده شده، 

. زنند كه تسليم محيط فاسد نشود مي» نهيب«انسان موجودي آزاد است و بدين سبب وي را 
روي «و در نتيجه بر » است قائلفشارهاي محيط آزادي «در واقع، اسالم براي انسان در برابر 

نقش كندكنندة محيط فاسد و ظلم حاكم بر محيط كه حركت انسـان آزاد را كنـد و دشـوار    
هـاي فـردي    در اسـالم آزادي «بـا ايـن حـال، بـه زعـم بهشـتي       . »ردكند، حساسـيت دا  مي

حـدود اهللا و قـوانين    چهارچوبهاي اجتماعي نيز دارد، انسان آزاد است، اما در  محدوديت
  ).105- 103:همان(» الهي

  
  ها يقلمرو آزاد 2,5

در واقع اساسنامة حزب جمهوري اسالمي، به مسئلة آزادي اشاره شده  ،ما مواضعدر كتاب 
بينـي اسـالمي ويژگـي     به زعم مؤسسان و از جمله بهشتي، دبير كل حزب، در جهان. است

»ِ پويشـي «بـا  » شـدني «در واقـع، انسـان   . است» خودسازي آگاهانه و آزادانه«اساسي انسان 
در واقـع، ارزش انسـاني بـه    . شود كند و ساخته مي رشد مي» خودآگاه، انتخابگر و خودساز«

. است) انا هديناه السبيل إما شاكراً و إما كَفوراً(فضيلت يا شر و پستي انتخاب آزادانة خير و 
هايي كه اگر  محدوديت«محدوديت، به استثناي  در اين اساسنامه، اصل بر آزادي انسان و عدم

از ديـد مؤسسـان،   . ، است»رعايت نشود به آزادي واقعي خود او يا آزادي ديگران لطمه زند
ناپـذيري و خودكـامگي مطلـق و آنارشيسـم و      بنـدوباري و ضـابطه   بـي «آزادي اسالمي بـا  

آزادگذاردن نيروهاي مخرب و مضر و منافي با كرامت انسان و مزاحم حقوق و مصالح خود 
هاي اجتماعي همواره بر اين  آيد و از اين رو است كه در همة نظام جور درنمي» او و ديگران

در اين ). 36- 35 :تا يبمواضع ما، (» كند عين ميحدود آزادي را قانون م«: شود اصل تأكيد مي
. ها محترم شمرده است اساسنامه، سه ساحت آزادي عقيده و بيان، تبليغ و احزاب و جمعيت
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اي را  تواند عقيده امري است طبيعي كه با زور و تطميع نمي» عقيده«به زعم مؤسسان، آزادي 
توانـد وسـيلة ايجـاد يـا      اع است كه ميبه ديگران تحميل يا سلب كرد و تنها استدالل و اقن

هـاي   جامعة اسالمي نـه چـون جامعـه   «، »بيان و تبليغ«در ساحت آزادي . سلب عقيده باشد
ها را در پشت ديوارهاي آهنين نگـه دارنـد و نـه     دربستة اردوگاه ماركسيسم است كه انسان

در . »افكـار باشـد  ضـابطة آرا و   هاي ليبرال غربي است كه بازار مكارة عرضة بي چون جامعه
آميز به مقدسات اسالمي جلوگيري شـده، بلكـه    تنها از نشر مطالب توهين جامعة اسالمي نه

نشر دروغ، تهمت، افترا و شايعه گناه و ممنوع بوده و بايـد طبـق ضـوابط قـانوني بـا آنهـا       
در رابطه با آزادي احزاب، به زعم ديدگاه حزب جمهوري اسـالمي، نخسـت   .برخورد شود

فكـران ديگـران، در قالـب يـك گـروه       حق طبيعي هر انسان است كه بتوانـد بـا هـم   اينكه 
نظرهاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي بـا رعايـت كامـل اصـول و      يافته به بيان نقطه سازمان

بـه نظـر مؤسسـان،    . »گونه محـدوديتي ندارنـد   هيچ«احكام اسالمي بپردازند و در اين راستا 
از ايـن رو، احـزاب   . »حزبـي نيسـت   ولي جامعـة تـك  جامعة اسالمي امت واحده هست، «

بر اين اساس، احزاب ملتـزم بـه   . دارند» مثبت و سازنده«مسلمان با هم برادر بوده و رقابت 
توانند با نسبت عادالنه از امكانات عمومي و مردمي نظير راديو  احكام و مقررات اسالمي مي

تـرين   از سـازنده «تواند  ند و اين بخش ميو تلويزيون براي بيان آرا و افكار خود استفاده كن
  ).37- 36:همان(» هاي راديو و تلويزيون باشد بخش

» هـاي اصـيل انقـالب اسـالمي     آرمان«ترين مسائل و  به نظر شهيد بهشتي، آزادي از مهم
هاي اساسي كه اسالم بـراي مـردم محتـرم     هاي مشروع و آزادي از اين رو، آن آزادي. است

هـم آن را تضـمين كـرده اسـت، بايـد مـورد احتـرام و پاسداشـت          شمرده و قانون اساسي
هاي انتظامي مسـئوليت   قوة قضائيه و دستگاه«ها،  در راستاي صيانت از اين آزادي. قرارگيرد

  ).798- 2/798، 1361 ،يبهشت(» مستقيم دارند
  

  يحدود و ثغور آزاد 3,5
به بـاور  . دانند مي» و سازندهبرخوردارهاي سالم «بهشتي حدود و ثغور آزادي قلم و بيان را 

، بـا  »برنـد  كار مي صورت چماق به قلم و زبان را به«ايشان، نخست بايد در مقابل كساني كه 
نكردن و جلـوگيري از قلـم    به زعم ايشان، مقاومت. قاطعيت و تحت وظيفة همگاني ايستاد

بخشـي   ، آگـاهي شود؛ دوم اينكـه  منجرمي» هاي چوبي چماق«مĤبانه به استفادة  و زبان چماق
برخـورد آرا و افكـار نيـازي بـه اسـتفاده از چمـاق       «صريح و روشن به مردم مبني بر اينكه 
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در راستاي فضاي » مراقبت و قاطعيت كافي«، الزم است؛ سوم، مسئوالن انتظامي بايد »ندارد
در همـين راسـتا، بهشـتي در    ). 3/900 :1361،يبهشت(سالم و سازندة اجتماعي داشته باشند 

هـا در رشـد انسـان و باورشـدن حركـت       اي ضمن بيان اين نكته كه آزادي انسـان  مصاحبه
ها را تعاليم مقدس اسالم  ها تأثير اساسي دارد، مباني ارزشي و حدود آزادي ياب انسان كمال

هـاي الزم   آزادي«ي بايد داند و بر اين نكته تأكيد دارد كه در نظام اجتماع و قانون اساسي مي
يك شهروندان جمهوري اسالمي تا حداكثر ممكن تأمين باشـد؛ از جملـه، آزادي    براي يك

هـا وجـوددارد،    تنها مرزي كه براي اين آزادي. احزاب و اجتماعات و نشريات و بيان و قلم
ظـر  اين است كه بايد به اصول اسالمي ما ضربه نزند؛ بايد به سالمت محيط اجتمـاعي از ن 

بـا ايـن   . داند بهشتي تعدد احزاب را در نظام اسالمي جايز مي. »عفت و اخالق ضربه نزند
سازي و سـركوب دروغ، شـايعه و توطئـه بـا نهايـت       گانه را خنثي حال، وظايف قواي سه

گـر انقـالب اسـالمي     هـاي توطئـه   به باور ايشان، آزادي احزاب و جمعيت. داند قدرت مي
از ايـن  . »بنـدوباري اسـت   اين آزادي ضد ارزش و بي«كند، بلكه  تنها به رشد كمك نمي نه

ساز اسالم آمده است، مـورد توجـه قـرارداد     طور كه در آيين انسان رو، بايد آزادي را همان
  .)949- 3/948: 1361 ،يبهشت(
  
  يا خامنه اهللا تيآ ةشيانددر  يآزاد. 6

  آن يو مبان يآزاد يمعنا 1,6
در معارف اسالمي و متون اسالمي چيـزي بـه   «به اينكه آيا اساساً اي در پاسخ  اهللا خامنه آيت

با رويكردي انتقادي نسبت به كساني كه بر اين باورند كـه اصـالً   » نام آزادي هست يا خير؟
اديان با حريت و آزادي موافقت ندارند و بر اين مدعايند كه آزادي اجتماعي، آزادي فـردي  

هـاي انقـالب فرانسـه متولـد شـده و در       ر اروپا و از سالبار د ها نخستين و آزاد بودن انسان
ها و مكاتـب غربـي    مفهوم اروپايي و غربي و ناشي از انقالب كبير فرانسه و انقالب«نهايت 

بـه عكـس مفهـوم آزادبـودن     «، بر اين نكته تأكيد دارنـد كـه   »است و ربطي به اسالم ندارد
ايشـان در  . اسـت » ، در اسالم مطرح شـده ها پيش از آنكه در اروپا مطرح شود ها، قرن انسان

نخست، چنانچه آزادي بـه معنـاي آزادي روح   : پردازند ادامه به تفكيك دو معنا از آزادي مي
ها، رذايـل و قيدوبنـدهاي مـادي لحـاظ شـود، آن       انسان از آاليش و رهايي از هوا و هوس

بـه معنـاي آزادي در   اما، چنانچـه آزادي  . آزادي تا امروز هم در انحصار مكاتب الهي است
ــ   هاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و آزادي فكر و انديشه و عقيـده  آزادي مكاتب سياسي ـ  
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هـا و مكاتـب اروپـايي، ايـن      ها قبل از انقـالب  قلمداد شود، در همين مسائل هم اسالم قرن
  ).14/9/1365: نمازجمعه(آزادي را به ارمغان آورده است 

بـه بـاور وي،   . آزادي در نيازهاي اصلي انسـان ريشـه دارد   ،يا خامنه اهللا تيآ دگاهيد در
بـه زعـم   . هزار سال قبل هيچ تفـاوتي نكـرده اسـت    نيازهاي اصلي انسان امروز با انسان ده

خواهد؛ معرفت  خواهد؛ آزادي مي امنيت مي: هاست ايشان، از جمله نيازهاي اصلي انسان اين
به اعتقاد ايشان، تصور اينكه . شود دا تأمين ميو اين نيازها فقط به بركت دين خ... خواهد مي

نياز امـروزين بشـر بـوده و بـه      ـ كراسى غرب به بشر هديه دادهوكه ليبرال دمـ   آزادى فردى
نيازهاي اساسي و پيشين بشر كه مربوط به دورهاي گذشته است ربطـي نداشـته، نادرسـت    

هـاى   ت، در بسيارى از دورهساهاى فردى  هايى كه امروز آزادى شكلدر واقع، همان . است
  ).29/10/1384  بيانات( است تاريخ و در بسيارى از مناطق تاريخ وجودداشته

آزادي «به زعـم ايشـان،   . داند مي» هدية الهي و هدية انقالب«اي آزادي را  اهللا خامنه آيت
در ديدگاه ايشـان، بـه دليـل     .)1/1/1378بيانات (است » متعلق به مردم و جزء فطرت مردم

هم دادني است، هم گرفتني است و هم آموختني «اهميت واالي مفهوم آزادي، مسئلة آزادي 
توانند حق طبيعي آزادي  تنها نمي آزادي دادني بدين معناست كه مسئوالن حكومتي نه. »است

بايد ضـامن آن  » وظيفه و تكليف«ـ را از كسي سلب كنند، بلكه بر مبناي  هاي قانوني آزاديـ 
حـق  «آزادي گرفتني بدين معناست كه هر انسان باشعور و آگـاه در جامعـه بايـد بـا     . باشند

اما، آزادي آموختني بدين . »آزادي و حدود خودش آشنا باشد و آن را مطالبه كند و بخواهد
گ در واقع، بدون فرهن. »آداب و فرهنگي دارد كه بايد آن را آموخت«معناست كه امر آزادي 

به اعتقـاد  . نخواهدشد اي فراهم كس و هيچ جامعه و ادب آزادي، اين نعمت بزرگ براي هيچ
شـود كـه مـردم     ومرج و در نهايت سبب مي ايشان، ناآشنايي با فرهنگ آزادي منجر به هرج

  .)12/9/1379بيانات (» تشنة يك استبداد قدرتمند شوند«
ايشان بـا اسـتناد   . تعالي، ريشة قرآني دارداي، آزادي در معناي م اهللا خامنه در انديشة آيت

، بر اين نكته تأكيـد  )157:اعراف(» الَّتي كَانَت علَيهِم األَغْالَلَ و عنْهم إِصرَهم يضَع و«آية به 
هـا بـه ارمغـان     دارد كه پيامبران با بازكردن غل و زنجيرها در جامعه، آزادي را بـراي انسـان  

: فرمايـد  سورة احزاب كه خداوند متعال مي 60گذشته، ايشان با استناد به آية از اين . آوردند
ـ هِلوبِفي قُ ذينَالَّ ون وقُنافالم هنتَم ين لَئلَ« رَم مض و ـ رجِالم ـ  ونَفُ ف بـه تمـايز   »...ي المدينـه ،

نخسـت آنكـه، آزادي در   . پـردازد  تفاوت معناي آزادي در منطق اسالمي و ليبراليسـتي مـي  
؛ دوم آنكه، آزادي در تفكر ليبراليسم غربي »هاي معنوي دارد مرزي از ارزش«نطق اسالمي م
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بـه  . اسـت » تكليـف «حال آنكـه در اسـالم، آزادي آن روي سـكة    . منافات دارد» تكليف«با 
انـد، آزادنـد و چنانچـه مكلـف نبودنـد، آزادي لزومـي        ها چون مكلف عبارتي ديگر، انسان

اي است بـراي   مقدمه«در واقع، در انديشة ايشان، آزادي . بودندنداشت و همچون فرشتگان 
  ).12/6/1377بيانات (» عبوديت

: عبـارت اسـت از   اسـالمي  اصـلىِ انقـالب   ويژگـي چهـار  اي،  اهللا خامنـه  از ديد آيـت 
 ةرغـم همـ   بـه هـاى مسـتحكمى اسـت كـه      استقالل، آزادى، خودباورى و پيشرفت، پايه«

ايشان در ادامـه آزادي را   .»گذارى كرد در اين مملكت پايه ها، انقالب ها و دشمني مخالفت
 :چنين تعريف كردند

والن ئمسـ  ـو نه قانون تحميلـى ديگـران     ـقانونِ خود   چهارچوبملت ما در  آزادى يعنى
دهـد؛ اگـر    اگر از عملكرد آنها راضى بود، اين انتخاب را ادامه مى. كند كشور را انتخاب مى
آزادى  ةتـرين شـاخ   اين مهم. كند گذارد و ديگران را انتخاب مى ر مىراضى نبود، آنها را كنا

طـور كامـل وجـود دارد؛     امروز در كشور ما آزادى فكر و آزادى بيان بـه . در كشور ماست
كسانى هستند كه نه نظام را قبول دارند، نه دولت را قبول دارند، نه رهبرى را قبول دارند؛ ...

امـروز  . گويند؛ كسى هم به كار آنها كـارى نـدارد   را مىكنند و نظرات خود  اما صحبت مى
... دسـتگاه نيسـت   ةخود حرف زده است، مورد مؤاخـذ  ةخاطر اينكه طبق عقيد كس به هيچ

  ).24/11/1382:جمعه نماز( بنابراين آزادى وجود دارد
 به نظـر . دارد» استقالل«اي، فهم مسئلة آزادي پيوند محكمي با  اهللا خامنه در انديشة آيت

عبـارت از  «جـودآورد،   و در سطح جهان به) ره(ايشان، ويژگي عصر جديدي كه امام خميني
بـه عبـارت ديگـر، همـان     . است» هاي بزرگ اصل آزادي از سلطه و تصرف و نفوذ انقالب

ــا   ــالب م ــه در انق ــزي ك ــه«چي ــي   ب ــه غرب ــرقي و ن ــه ش ــوان اصــل ن ــد » عن ــناخته ش ش
... ايشان، حاكم اسالمي در قبال مسائل مهم جامعهاز اين رو، به اعتقاد . )14/3/1369بيانات(

در حدودي كه اسالم مقـرر  » حفظ استقالل كشور و حفظ آزادي مردم«و همچنين در قبال 
در همين راستا، به باور ايشان آزادي را در نظـام  ). 13/12/1381بيانات (كرده، مسئول است 

دي اسـالمي هـم آزادي اجتمـاعي    آزا«جمهوري اسالمي با آزادي غربي نبايد اشتباه گرفت؛ 
است، هم آزادي معنوي است و هم آزادي فردي بـا قيـد اسـالمي و بـا فهـم و هـدايت و       

  ).14/3/1381 اناتيب(» تعريف اسالمي است
اي در تشريح دقيق مسئلة آزادي در اسالم، نگـاهي بـه معنـاي غربـي      اهللا خامنه آيت

در . »دهـد  ا منـافع مـادي تشـكيل مـي    در غرب حد آزادي ر«به نظر ايشان، . آزادي دارد
واقع، مرزهاي آزادي در ليبراليسم غربي، مرزهاي مادي و نه مرزهاي اخالقي است؛ حـال  
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بيانـات  (آنكه در اسـالم، آزادي عـالوه بـر آن حـدود مـادي، مرزهـاي معنـوي نيـز دارد         
گسيختگي بندوباري و افسار به باور ايشان، در غرب آزادي همراه با ظلم، بي). 12/6/1377

به اعتقاد ايشـان، در منطـق ليبـرال دموكراسـي، هرگـاه منـافع        .)23/2/1379بيانات (است 
ها را راحت لگـدمال   آزادي و جان و حق انتخاب انسان«اش اقتضا كند، حاضر است  مادي
  ). 22/1/1382بيانات  »كند

جزئـي آزادي  تر مسئلة آزادي در غـرب، بـه مصـاديق     اي براي تبيين دقيق اهللا خامنه آيت
دار كه حرف خودش  روزنامه كه آزاد است يعني آزادي سرمايه«به باور ايشان، . كند اشاره مي

خواهد بزرگ كند، به هر طرف كـه   خواهد خراب كند، هر كس را مي را بزند؛ هركس را مي
حقيقت دردناك )! 23/2/1379بيانات (» خواهد افكار عمومي را بكشد، اينكه آزادي نشد مي
هـا متعلـق بـه     رسـانه  هـا،  هاي غربي اين است كـه بـرخالف ادعـاي آزادي رسـانه     ظامدر ن

گفـتنِ بـزرگ    هـا، آزادىِ سـخن   در امريكـا، معنـاى آزادى رسـانه   . داران بزرگ است سرمايه
آزادى به اعتقاد ايشان،. ترين مطبوعات متعلق به آنهاست عمدهاز اين رو، . داران است سرمايه

 دهنـد، در آنجـا نيسـت    نتخاب هم به معنايى كه آنهـا شـعارش را مـى   واقعىِ بيان و آزادى ا
اسـم  «در واقع، از جمله بالهاي بزرگ جامعة بشري ايـن اسـت كـه    ). 19/2/1384بيانات (

  ).1/9/1381  بيانات(» خواهي را آوردن، اما در عمل رعايت آزادي ديگران را نكردن آزادي
ها كه انجام  به نام تو چه جنايت! اي آزادي«: اي اي كنايه اي در قالب جمله اهللا خامنه آيت

از ). 1/1/1378بيانـات  (گويـد   هاي بزرگ سخن مـي  ؛ از دوگانگي رفتاري قدرت»گيرد نمي
  : جمله مصاديق دوگانگي رفتاري چنين است

مسـلمان دشـنام    ارديـ ليم كيـ به مقدسات  حانهياست كه وق يا سندهينو هياعتراض عل يوقت
 ةبچـ دختـر   ايسخن از زن  ياما وقت شوند؛ يم يفرد ةديعقو  انيب يداده، آنان طرفدار آزاد

 از يفرد يآزاد گريد بپوشد، لباس خود يمذهب ةديعق طبق بر خواهد يم كه است يمسلمان
 و ها يآزاد ضدو  ياخالق ضدحركت  هرگونه و ابدي يم يگريرنگ د زيو همه چ رود يم ادي

  ).2/9/1368 اميپ( رديگ يم ارتجاع با مبارزه نام ،يفرد حقوق
ها و نظريات گوناگون ليبراليسـتي، بـه تفـاوت     اي ضمن اذعان به گرايش اهللا خامنه آيت

نخسـت آنكـه در مكتـب    . پـردازد  منطق غرب ميعمدة آزادي در منطق اسالم با آزادي در 
ليبراليسم غربي، آزادي انسان منهاي حقيقتي بـه نـام ديـن و خداسـت و لـذا آزادي ريشـة       

از اين رو، متفكران غربي به دنبال يك منشأ و ريشـة فلسـفي بـراي آزادي    . خدادادي ندارد
ت كه در منطق اسـالم،  از اين رو اس. هستند؛ حال آنكه در اسالم، آزادي ريشة فلسفي دارد
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به بياني ديگر، مبارزات اجتماعي كه . حركت عليه آزادي، حركت عليه يك پديدة الهي است
يـا  » خيـر همگـاني  «گيرد، بنا به تفكر ليبراليسم غربي بر مبناي  در دنيا براي آزادي انجام مي

تكليف اسـت؛   مبارزه براي آزادي يك«در مقابل در اسالم، . و امثال اينهاست» خير اكثريت«
اسـت؛ دوم آنكـه در ليبراليسـم غربـي چـون حقيقـت و       » چون مبارزه براي يك امر الهـي 

از آن جهـت كـه حقيقـت ثـابتي     . هاي اخالقي نسبي است، لذا آزادي نامحدود است ارزش
وجود ندارد، لذا از لحاظ معنوي و اخالقي هيچ حدي وجود ندارد و منطقاً آزادي نامحدود 

هـاي ثابـت، مسـلم و حقيقـي وجـود دارد و       است كه در اسالم، ارزش اين در حالي. است
آزادي «بنابراين، در اسالم . آفرين و كمال است حركت در سمت آن حقيقت است كه ارزش

  ).12/6/1377بيانات (» هاست محدود به حقيقت و محدود به ارزش
  

  يآزاد قلمرو 2,6
بـر ايـن مبناسـت كـه در     . جامعة اسالمي استاي، آزادي افكار به نفع  اهللا خامنه به نظر آيت

با اين حال، . بيني شده است هاست، پيش قانون، برخورد سالم افكار كه موجب رشد انديشه
از ايـن  ). 4/2/1366: نمازجمعـه (هاي صحيح و سالم بيـان شـود    آزادي افكار بايد با روش

» مسلم مردم و مطبوعاتحق ] را[آزادي قلم و بيان «گذشته، ايشان بر اساس قانون اساسي، 
» هايِ آزاد و فهميده مطبوعات ِآزاد و دارايِ رشد و قلم«در واقع، در ديدگاه ايشان، . دانند مي

بر اين اسـاس، ايشـان فلسـفة انقـالب را     ). 9/12/1379بيانات (نشانة رشد يك ملت است 
تاي تحليـل و  دهند كه نبايـد در راسـ   دانند و در عين حال، هشدار مي آزادي بيان و فكر مي

  ).8/5/1378: نمازجمعه(گيري دشمن قرارگيرد  جهت
هـاي مشـروع و تحقـق     آزادي«طلـب، طالـب عـدالت،     از منظر ايشـان، جـوان ِاصـالح   

چه آزادي فردي، چه آزادي اجتماعي  آزادي را «رود كه  بوده و انتظار مي» هاي اسالمي آرمان
بســيار واالي اســالمي، جــزء بــا همــان مفهــوم » و سياســي، چــه آزادي معنــوي و روحــي

  ).12/8/1380بيانات (هاي هميشگي خود بدانند  خواست
. آيد مي حساب اي، آزادي فكر و عقيده از مباحث مهم در اسالم به اهللا خامنه به اعتقاد آيت

: از منظر ايشان، ديدگاه اسالم در رابطه با آزادي فكر و بيان در سه محور قابل تبيـين اسـت  
در اسالم فكركردن و انديشيدن نه فقـط  . است» فكركردن و انديشيدن اصل«محور نخست، 

ها  از اين رو، در ميان كتب آسماني، هيچ كتابي به اندازة قرآن، انسان. آزاد بلكه واجب است
حـدود  «محور دوم، . را به تفكر، تعقل و مطالعه در امور مادي و معنوي دعوت نكرده است
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اگـر كسـي در جامعـة اسـالمي، عقيـدة      . است» اسالمي آزادي عقايد غيراسالمي در جوامع
غيراسالمي داشت، اما عقيدة او مخالف و معارض با نظام اسالمي نباشد، دارابودن آن عقيده 

از اين رو، در جامعة اسالمي، يهوديان، مسيحيان، زردشتيان و پيـروان ديگـر   . اشكالي ندارد
هـا و   گـرايش «كنند؛ محور سوم،  ه ميمذاهب كه مسلمان نيستند، از حقوق خودشان استفاد

در اسال، برخالف قرون وسطا در اروپـا،  . است» هاي سياسي در جامعة اسالمي آزاد انديشه
تـوان مـورد تعقيـب قـرارداد      كس را به جرم داشتن يك فكر سياسـي يـا علمـي نمـي     هيچ

  ).17/11/1365: نمازجمعه(
در واقع، . تأكيد دارند رش آزادانديشىگستاي در ديدار با هيئت دولت، بر  اهللا خامنه آيت

آزادى بيان تابعى از آزادى . ها بايد بتوانند در يك فضاى آزاد فكر كنند انسانبه زعم ايشان، 
عمـده،  . طور طبيعى آزادى بيان هم هست وقتى آزادى فكر بود، به«از ديد ايشان . فكر است

غير فضاى آزاد فكرى، امكـان رشـد    در. ها بتوانند آزاد بينديشند آزادى فكر است كه انسان
در مباحث كالمى و مباحث فلسفى هرچه پيشرفت داشـتيم،   به اعتقاد ايشان،. »وجود ندارد

  ).8/6/1384    بيانات( مباحثه و جدل و بحث و وجود معارض داشتيم ةدر ساي
ارند كـه  اي ضمن اذعان به اعتقاد كامل به آزادي بيان، بر اين نكته تأكيد د اهللا خامنه آيت

 .»ها جايش در منبرهاى عمومى نيست؛ جايش در مباحث تخصصى اسـت  برخى از حرف«
و  بايد به بحث و جدل و استدالل طرفينى گذاشته شودهاي تخصصي  به زعم ايشان، بحث

  ).8/8/1384  بيانات(پس از ثمردهي براي مردم پخش شود 
  
  يآزاد گاهيارزش و جا 3,6
تفكـر آزادي اجتمـاعي را ارمغـاني از      د از اين تصور غلط كه برخياي با انتقا اهللا خامنه آيت

ريشـة  «، بر اين نكته تأكيد دارنـد كـه آزادي اجتمـاعي    )12/6/1377بيانات (دانند  غرب مي
شـده اسـت    قائـل داشته و اسالم امتيازي به مراتب بيشتر از مكاتب غربي بـراي آن  » قرآني

آزادي اجتمـاعي بـه مثابـة يـك حـق انسـاني بـراي        به اعتقاد ايشان، ). 12/6/1377بيانات (
با اين حال، به . است كردن در كتاب و سنت مورد تجليل قرارگرفته انديشيدن، گفتن، انتخاب

با هـم  » كردن مقولة آزادي كردن و خودي كردن و بومي بر ضد اسالمي«باور ايشان، دو گروه 
فالسفة غربي دو سه قرن اخير با گروه نخست كساني هستند كه مرتب از : كنند همكاري مي

آورنـد و در صـددند آزادي    ذكر نام يا بدون ذكر نام بـراي مسـئلة آزادي، شـاهد مثـال مـي     
گـروه دوم كسـاني هسـتند كـه     ! اجتماعي را به مثابة يك هديه از سوي غرب تفهيم نمايند
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كنند و  شوند، احساس وحشت مي فوراً مرعوب مي«شود،  ندانسته تا مفهوم آزادي مطرح مي
» آور آزادي دين بزرگترين پيـام «به اعتقاد ايشان، » !دين از دست رفت! كشند كه آقا فرياد مي

كنـد و اسـتعدادها شـكوفا     ها رشد پيدا مـي  در واقع، به بركت آزادي است كه انديشه. است
اعتقاد به آزادى و تأمين حقوق شـهروندى در  «به نظر ايشان، ). 12/6/1377بيانات (شود  مي
  ).15/5/1382بيانات (» دار و داراى مبناى دينى است ريشه ،سائل اجتماعى همم

علميـه   ةآموختگان و پژوهشگران حوز جمعى از دانش ةپاسخ به ناماي در  اهللا خامنه آيت
  :نويسد ي چنين ميپرداز هاي نظريه در مورد كرسي
يكجا و در كنـار يكـديگر ادا     ، همه» منطق«  و سهم»  اخالق«  سهم ،« يآزاد«  سهم  روز كه  آن

  و كليـد جنـبش    اسـت   جامعـه   در اين  يدين ةو تفكر بالند  يعلم  شود، آغاز روند خالقيت
.  است  شده  زده  يو حوزو  يدانشگاه  و معارف  علوم ةدر كلي « يو دين  يافزار علم توليد نرم«
  با رعايـت   توأم  انديشه  بيان  يو برا  انديشيدن  يبرا  يفرصت ،و مطالبه  يخواه آزادي  شك يب
شعار   يك  ، نه» و بيان  تفكر، قلم  يآزاد«و   است  ياسالم ةمطالب  يك ،« ياز آزاد  استفاده  ادب«

  فرهنـگ «  آمد تا هم  ياسالم  انقالب. ... است  ياسالم  انقالب  ياصل  از اهداف  بلكه  يتبليغات
را نقـد   » يغرب ةو خودخواهان مهار يب  يآزاد  فرهنگ«  و هم» و جمود  و سرجنبانيدن  خفقان

  و حقـوق   و اخـالق   منطق«  ، مقيد به» بيان  يآزاد«،  در آن  بسازد كه  ييكند و فضا  و اصالح
  يو حكـومت   ياجتمـاع   فرهنگ  به  ، تبديل يچيز ديگر  هيچ  به  و نه»  ديگران  يو ماد  يمعنو

 ةهـا در همـ   انديشـه  ةشود تا هم  جيرا ة، سك و انصاف  تو عقالني  و تعادل  گردد و حريت
 پيـامبر   روايـات  تعبيـر   بـه   كـه  « يزاد و ولـد فرهنگـ  «گردنـد و    و برانگيخته  ها فعال حوزه
  ، عادت است»  آراء و عقول  تضارب«  ، محصول) السالم  عليهم(  ايشان  بيت و اهل)  ص( اكرم
  .)16/11/1381 ةپاسخ به نام(گردد   وران و انديشه  نخبگان  يثانو

  
  يحدود و ثغور آزاد 4,6

اى كه انقالب اسالمى و نظام اسالمى پرچمش را در دنيـاى   آزادىاي،  اهللا خامنه به نظر آيت
). 15/5/1382بيانـات  ( بايد به شكل منطقى و صحيح در جامعه تأمين شود، اسالم بلند كرد
معناي «ها، آراي فلسفي و اجتماعي به  ها، فرهنگ يك از مكتب آزادي در هيچ به زعم ايشان،

، به صـورت يـك ارزش ذكـر نشـده     »بند و نديدن مانع بر سر راه خود و رهابودن از هر قيد
و ) 14/9/1365: نمازجمعه(دارد » مرزهايي«در واقع، آزادي ). 5/10/1365: جمعه نماز(است 

در واقـع، مرزهـاي صـحيح آزادي همـان     . »بايد رعايت كردمرزهاي صحيح را «از اين رو 
مرزهاي اسالمي است كه در قرآن، روايات و فهم صحيح از دين به آن اذعـان شـده اسـت    

به زعم ايشـان، در فرهنـگ غربـي، قـانون مرزهـاي آزادي را معـين       ). 12/6/1377بيانات (
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و منـافع ديگـران را بـه خطـر      در واقع، قانون مرزهاي آزادي را تا جايي كـه آزادي . كند مي
با اين حال، در فرهنگ اسالمي، قانون محدودكنندة آزادي افزون بر . كند نيندازد، تضمين مي

  ).3/11/1365: نمازجمعه(اين نبايد منافع خود انسان را به خطر بيندازد 
اي، تفاوت بنيادين بين مرزهاي آزادي و چهارچوب آن وجـود   اهللا خامنه در ديدگاه آيت

به اعتقاد ايشان، در منطق مكاتب اجتماعي، مرزهاي آزادي به قانون و يا به اينكـه بـه   . دارد
حال آنكه ديـدگاه اسـالم در رابطـه بـا     . كنند اي وارد نياورد، محدود مي آزادي ديگران لطمه

در واقـع، ديـدگاه اسـالمي در برخـي از     . اسـت » وجه عموم و خصوص من«آزادي غربي، 
بينانـه و در بعضـي از امـور آن را بـيش از حـد       بسـيار محـدود، تنـگ    چيزها نظر غرب را

اي در ادامـه بـه بررسـي ايـن      اهللا خامنـه  آيت. داند يافته و نزديك به بي بندوباري مي وسعت
هـا،   به اعتقاد ايشان، در اسالم عـالوه بـر موانـع بيرونـي نظيـر قـدرت      . پردازد ها مي تفاوت

كنند، يك سـري   آزادي افراد زيردست خود را محدود ميها، قلدرها كه  استعمارگران، ظالم
به نظر ايشان، . كند موانع دروني هم فرض شده است كه آنها هم آزادي انسان را محدود مي

از بيرون ِوجود انسـان، بـا آزادي او   «كنند كه  طرفداران آزادي در غرب با عواملي مبارزه مي
هايي است  لة اين عوامل، زور و سلطة قدرتاز جم. كند و آزادي او را محدود مي» جنگد مي

در ايـن  . كشـد  ها نفس بكشند و يا اربابي كه بردة خود را زير شالق مي گذارند ملت كه نمي
هـا و در   هـا، بغـض   قرائت، رقيت از موانع دروني نظير اخالقيات فاسد، هوا و هوس، منيت
زادي حقيقـي اسـت   يك كالم رهايي از سلطة قـوة غضـبيه و شـهويه الزمـة رسـيدن بـه آ      

  ).5/10/1365: نمازجمعه(
لَـئن لَـم ينتَـه المنـافقونَ والَّـذينَ فـي قُلـوبِهِم مـرَض         «به آية اي با استناد  اهللا خامنه آيت

به . كند حدود آزادي بيان را تشريح مي »60احزاب آيه » والمرجِفونَ في المدينَةِ لَنُغرِينَّك بِهِم
بـه  . اسـت » سـازي  مرزهاي آزادي بيان عبارت از اغـواگري و گمـراه  «ز اعتقاد ايشان، يكي ا

ايماني و به شهوت  استفاده كنند و مردم را به بي عبارت ديگر، چنانچه كساني از آزادي سوء
  ).12/6/1377بيانات (ناميد » آزادي ِخيانت«سوق دهند، نام اين آزادي را بايد 
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در . مقولة آزادي در گفتمـان فقـاهتي انقـالب اسـالمي پـرداختيم     در اين نوشتار به بررسي 
گفتمـاني بـوده و    داديم مقولة آزادي امري درون ديدگاه هر يك از متفكران اين گفتمان نشان

هر يك از متفكـران در  . الزمة تعالي جامعه و حيات سياسي و اجتماعي در نظام ديني است
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دين و قانون تأكيد  چهارچوبادي در حدود و تشريح، تعريف و حدود و ثغور آزادي بر آز
كرده و بر اين نكته تأكيد دارند كه آزادي اصيل در معنـاي معنـوي و سياسـي و اجتمـاعي،     

با اين حال، بر تفاوت معناي آزادي در اسالم با معنـاي رايـج در   . ريشه و بنيادي ديني دارد
ي ا صـبغه اهللا مطهـري   اه آيـت در ميان ايـن چهـار متفكـر، ديـدگ    . گفتمان غربي تأكيد دارند

ديگـر  . و تا حدودي متأثر از شـرايط جامعـة ايـران زمـان وي بـوده اسـت       داشته اجتماعي
متفكران اين گفتمان، بر صبغة سياسي و اجتماعي آزادي در كنار معناي خـاص معنـوي آن   

مصاديق چنين ديدگاهي را در قانون اساسي، اساسـنامة حـزب جمهـوري    . نيز تأكيد داشتند
  .گيري كرد توان پي مي... سالمي وا

 

  نوشت پي
و  گفتمـان  يانتقـاد  ليـ تحل موفـه،  و الكـال  گفتمـان  ليـ تحل: از انـد  عبارت كرديرو سه نيا. 1
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