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بررسی تطبیقی مفهوم آزادی 
در اندیشۀ امام خمینی و اندیشۀ غرب

دانش آموخته دکتری مطالعات انقالب اسالمی )جامعه شناسی( پژوهشکده امام خمینی و انقالب اسالمی، تهران، ایران
احسان عسگری

چکیده
بدون شــک یکی از مقوله های اساســی ماهیت انســان ها را مفهوم و ارزش آزادی تشــکیل 
می دهد؛ به نوعی توسعه و شــکوفایی استعدادهای فردی و جمعی به تحقق یافتن این ارزش 
بســتگی دارد و چنانچه در راه این شــکوفایی موانعی ایجاد گردد، به تبعِ آن نیز ممکن است 
قابلیت های فردی و جمعی نتوانند منصۀ ظهور پیدا کنند. بر همین اساس، پژوهش حاضر با 
هدف بررسی مقایسه ای مفهوم آزادی در اندیشۀ امام خمینی و اندیشه غرب به انجام رسیده 
اســت؛ با این هدف، نوع تحقیق حاضر از حیث موضوعی، توصیفی؛ روش مورد اســتفاده 
به صورت مقایســه ای و ابزار گردآوری داده ها نیز کتابخانه ای اســت تا به این پرسش که در 
اندیشــۀ امام خمینی و اندیشــۀ غرب چه تفاوتی در برداشت از مفهوم و معنای آزادی وجود 
دارد، پاســخ مناســبی ارائه گردد. برای نیل به این هدف، ابتدا مفهوم آزادی از دیدگاه امام 
خمینی و سپس چند نمونه از اندیشمندان غربی مورد بررسی قرار گرفته و درنهایت دستاورد 
پژوهش بدین صورت بوده اســت که آزادی از حیث معنا، مبانی، ماهیت، مرزها، محدوده، 
قلمرو، موانع و ریشــۀ آن می بایســت در بین دو دیدگاه مختلف مورد بررســی و مقایسه قرار 
بگیرد. بر اســاس این هدف، یافته های پژوهش دال بر این بوده اســت که آزادی در اندیشۀ 
غرب ریشــۀ مادی دارد و محدودۀ آن بر اساس قوانین بشــری است، درحالی که آزادی در 
اســالم بنا به اندیشــۀ امام خمینی ریشــۀ الهی و وحیانی دارد و محدودۀ آن بر اساس قوانین 

الهی است.
واژگان کلیدی: آزادی، امام خمینی، اندیشۀ غرب، اسالم، قوانین الهی.

askariehsan1372@gmail.com
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مقدمه و بیان مسئله
آزادی چیســت؟ آیا آزادی مفهومی انتزاعی اســت یا می تواند برحســب شــرایط و موقعیت های 
مختلف در هر جامعه ای منصۀ ظهور پیدا کنند؟ آیا آزادی ممکن است در برخی جوامع به عنوان 
ارزش و در برخــی دیگر به عنوان ضّد ارزش قلمداد شــود؟ آیا مفهــوم و ارزش گذاری آزادی در 

فرهنگ و جوامع مختلف متفاوت است یا خیر؟
در توضیح این گونه پرســش ها باید اذعان نمود که همۀ انســان ها دارای دو ماهیت روحانی و 
جسمانی هســتند و این دو عامل زمینه ساز تفکیک و تمایز انسان ها از سایر موجودات زنده تلقی 
می گردند؛ به طوری که بر این اساس، اگر انسان ها قادر باشند تا مؤلفه های مربوط به ُبعد و ماهیت 
نفســانی خویش را به حد اعال به منصۀ فعلیت برســانند و از هرکدام از آن ها به گونۀ مناســب و 
شایســته بهره ببرند، به تبعِ آن نیز امکان بیشتری برای دستیابی آن ها به کمال باالتر وجود دارد؛ در 
مقابل نیز اگر قادر به چنین اســتفادۀ شایســته و مناسبی نباشند، طبیعی است که در همان مراحل 
و در ســطح پایین کمال و شــکوفایی باقی می مانند و حتی ممکن است به درجه های پایین تر نیز 
تنزل پیدا کنند. بر این اساس به نظر می رسد که ارزش و مفهوم آزادی به عنوان یکی از مؤلفه های 
ماهیت وجودی انســان ها از این قاعده مســتثنا نیســت و مطابق با ارزش گذاری این مفهومِ مهم، 
چنانچه قابلیت و ظرفیت بالقوۀ آن فعلیت پیدا نماید، شــکوفایی اســتعداد و خالقیت انســان را 
به همراه خواهد داشــت که این شــکوفایی در ســطح فردی نیز می تواند به ســطح جمعی ارتقاء 
پیدا نماید و موجبات رشــد و شــکوفایی یک جامعه توأم با پویایی و نشاط را مهیا نماید و متقاباًل 
بی توّجهی و ســرکوب کردن این ارزشِ مهم نیز ممکن است زمینه های عقب ماندگی و عدم رونق 

فردی و جمعی را به دنبال داشته است )والی، 1392(.
می تــوان اّدعا نمود که مفهوم آزادی یا حرّیت و معادل های آن در زبان های دیگر همیشــه از 
توجه برانگیزترین و موردبحث ترین واژگان در جهان بوده و هســت. چنانچه مونتسکیو1 به عنوان 
یکی از مهم ترین اندیشــمندانی که در این زمینه به تحقیق پرداخته اســت، بر این باور بوده است 
که در طول عمر جوامع نمی توان مفهومی مثلِ آزادی پیدا نمود که به این اندازه اذهان مختلف را 
به خود جلب نموده باشد )مونتسکیو، 1349: 292(. با تکیه بر این اهمیت و توّجه ویژه، می توان 
گفت که شــاید بتوان از جمع بندی و گردآوری تمام آنچه در مورد این مفهومِ مهم بحث شــده 

1. Montesquieu
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اســت، دایرۀ المعارفی به وســعت اهمیت این کلمه در نظر گرفت؛ می توان این را نیز مّدنظر قرار 
داد که هرچند شــاهد اهمیت و به تبعِ آن تنّوع و تکثر این مفهوم در فرهنگ های مختلف هستیم، 
اّما این تنوع و تکثر باعث شــده اســت که معانی متفاوت و گهگاه متضادی را نیز از آن شــاهد 
شــویم و همین موضوع باعث شــده است تا اندیشــمندان و نظریه پردازان متعدد درصدد یافتن و 
انکشــاف معنای دقیق و کاملی از آن برآیند. آن طور که از مفهوم آزادی در پارســی و حرّیت در 
عربی در فرهنگ نامه های مختلف دســت کم به ده معنای متفاوت و در زبان انگلیسی نیز به بیش 
از صد معنای مختلف اشــاره شده است. در فلســفۀ اخالقی و سیاسی نیز به طور عام، دو مفهوم 
از آزادی بیش از مفاهیم دیگر رایج و معتبر بوده اســت که یکی را به صفت منفی و دیگری را به 
صفت مثبت بازخوانده اند )شکوری، 1378؛ فاضل میبدی، 1378: 431(. البته آیزایا برلین1 پا را 
از این فراتر گذاشته و بیان نموده است که آزادی دارای معانی متفاوتی است که شاید بتوان بیش 
از دویست معنای مختلف و گهگاه متناقض را برای آن در نظر گرفت )برلین، 1368: 236(. به 
نظــر وی معنای اصلی آزادی را می توان به عنوان رهایی از بند و زندان، رهایی از بردگی غیر و ... 
قلمداد نمود )برلین، 1368: 71(. به عبارتی در بیانی دقیق تر و به صورت کلی، شــاید بهتر اســت 
ایــن مفهوم را به عنوان بهره بردن و به دســت آوردن فرصت و امکان برابر در اســتفاده از مواهب 
اجتماعی و اقتصادی و دیگر ارزش های کلی برای همۀ انسان ها لحاظ نمود که در این فرصت نیز 
بتوان حمایت قانون را نیز برای آن ها اعمال شــد؛ یعنی هر انسان بالغ تا جایی که زیانی به دیگران 
نرســاند، می توانــد هر چیزی را بگوید یا هر کاری را که می خواهــد انجام دهد. همچنین مفهوم 
آزادی را می توان در وسیع ترین معنای کلمه، حالتی قلمداد نمود که در آن چیزی محدود و وابسته 
به چیزهای دیگر نباشــد و توانایی جابجایی در فضا را داشــته باشد و در مورد انسان نیز حالتی در 
نظر گرفته می شــود که در آن ارادۀ وی برای رســیدن به هدف خویش بــا مانعی برخورد نکند. 
بــا تکیه بر آنچه ذکر شــد، می توان اّدعا نمود که بحث از آزادی های سیاســی و اجتماعی مدت 
طوالنی و زیادی نیســت که در جوامع بشری مطرح شده است و ریشۀ آن را شاید بتوان در تحول 
و دگرگونی هایی جســتجو نمود که اندیشۀ اروپایی طی قرون اخیر تجربه نموده است. البته پیش 
از آن و در مباحث فلســفی )چه در جهان اســالم و چه در جهان مســیحیت( بحث جبر و اختیار 
به عنوان رویارویی ارادۀ خداوند و ارادۀ بشــر و نسبت این دو با یکدیگر در ارتباط با مسئلۀ خیر و 

1. Isaiah Berlin
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شر مطرح بوده است که بر اساس چنین رویکردی هابز1 بر این باور بوده است که انسان آزاد کسی 
اســت که اگر قصد داشته باشد کارهایی را انجام دهد که در توان و استعداد وی است، با مانعی 
روبرو نگردد؛ کارالیل2 نیز بر این عقیده بوده اســت که آزادی حقیقی انســان را می توان در یافتن 
راه درست و گام زدن در آن راه جستجو نمود )آشوری، 1376: 20.)بنابراین چیزی که مشخص 
هســت این موضوع اســت که میزان آزادی و قلمرو و حدود آن در هر جامعه ای به پیش فرض و 
تفکرات موجود در آن جامعه بستگی دارد و هر جامعه ای بسته به عقاید و تفکرات رهبران خویش 

ممکن است محدودۀ خاصی از دسترسی به آزادی را برای شهروندان خویش اعمال نماید.
ارزش آزادی به عنوان یکی از شــعارهای اصلی انقالب اســالمی ایــران، همواره از منظر امام 
خمینی در بحبوحۀ انقالب مدنظر بود و همیشه سعی می نمود که برای تحقق بخشیدن به این امر 
از هیچ تالشی دریغ نشود؛ به طوری که امام بارها در سخنان و یادداشت های خود بر آزادی ای که 
مطابق با اصول و قواعد اســالمی بوده و بتواند زمینۀ پیشرفت، رونق و توسعۀ جامعه را مهیا نماید، 

کید می نمود. تأ
همان طور که مطرح شــد، آزادی مفهومی گسترده است که معانی مختلفی دارد؛ لکن فصل 
مشترک خواستۀ جامعۀ بشری از جمله مردم ایران ــ از دوره قاجاریه به بعد ــ را می توان در کشف 
و پیدایی این مفهومِ مهم جستجو نمود؛ چنانچه این آمال و خواسته در دوران شکل گیری انقالب 
اســالمی ــ هم در شعارهای مردم و هم در ســخنان امام خمینی ــ وجودی آشکار داشته است و 
کید ورزیده اند و  اهمیت آن به حّدی اســت که امام همواره در بیانات و فرمایشــات خود بر آن تأ
بارها و بارها ارزش و اهمیت آن را مورد خطاب قرار داده و سعی نموده اند نگرش دینی و اسالمی 

این مفهوم را همیشه به مردم نشان دهند و در پیروزی انقالب اسالمی نیز از آن بهره  گرفته اند.
آزادی مفهومــی عمیــق و همه جانبه اســت کــه دارای معانــی مختلفی اســت؛ به طوری که 
اندیشمندان، نظریه پردازان و فرهنگ های مختلف هرکدام معانی جداگانه و متنوعی از این مفهوم 
ارائه داده اند که بعضًا این تعاریف نیز ممکن اســت با هم تناقض داشته باشند. پرسشی که پاسخ 
بدان بســیار مهم و باارزش تلقی می گردد این اســت که با توجه به اهمیــت باالی این مفهوم در 
فرهنگ هــای مختلف، آیا برداشــت ها و معانی آن نیز در این فرهنگ ها یکســان اســت یا خیر؟ 

1. Thomas Hobbes
2. Carlisle
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دراین راســتا فهم معنــای آزادی، محدودۀ آن و حوزه های اجتماعــی آن موضوع اصلی این مقاله 
اســت که سعی شــده اســت به آن پرداخته شــود؛ بنابراین مهم ترین هدفی که این تحقیق دنبال 
می نماید، ارائۀ پاســخی مناســب و شایسته به این پرسش اســت که مفهوم آزادی در اندیشۀ امام 
خمینی و همچنین در اندیشــۀ غرب چگونه معنا پیدا نموده اســت و اساسًا بین دو اندیشۀ مذکور 

چه تفاوت  و شباهت هایی را می توان قائل بود؟

اهداف پژوهش
- بررسی مفهوم و معنای آزادی از دیدگاه امام خمینی؛ 

- بررسی مفهوم و معنای آزادی در اندیشۀ غرب؛
- بررسی مطالعه ای تطبیقی از حیث معنا و مفهوم آزادی در اندیشۀ امام خمینی و اندیشۀ غرب.

پیشینۀ پژوهش
 در رابطه با عنوان مفهوم آزادی از دیدگاه امام خمینی و مقایســۀ آن با دیدگاه اندیشــمندان غربی 
ــــ به صورت خاص ــ هیچ گونه تحقیقی صورت نگرفته اســت؛ اما اگر ایــن عنوان را به اجزای 
سازنده اش )اگر اندیشمندان اسالمی و مبانی قرآنی حول مفهوم آزادی به عنوان رویکردی مبنایی 
برای دیدگاه امام خمینی در نظر گرفته شــود( تقســیم شــود در هر مورد پژوهش هایی انجام شده 
اســت؛ لذا با توجه به اجزای ســازندۀ این تحقیق )طبق تقســیم بندی ذیل( مهم ترین پژوهش های 

صورت گرفته در سطوح داخلی و خارجی بررسی خواهند شد.
الف. آزادی از نظر اسالم و قرآن؛

ب. آزادی از نظر اندیشمندان غربی؛
ج. آزادی از نظر اسالم و غرب؛
د. آزادی از دیدگاه امام خمینی.

رضا طالبی یزدی )1395( در پایان نامۀ خود با عنوان »آزادی اجتماعی از دیدگاه قرآن و مقایسۀ 
آن با فرهنگ غربی« با بررســی همۀ جنبه های آزادی بر آن اســت تا به مقایسۀ آزادی اجتماعی از 

دیدگاه قرآن و مقایسۀ آن با فرهنگ غربی بپردازد. 
مریم سلم آبادی فراهانی )1392( نیز در پایان نامۀ خویش با عنوان »مستندات قرآنی و حدیثی 
)نهج البالغه ای( دیدگاه امام خمینی درخصوص امنیت و آزادی« ســعی در گردآوری مستندات 
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قرآنی و نهج البالغه ای دیدگاه امام خمینی در خصوص امنیت و آزادی داشته است.
رضــا صادقــی )1392( در مصاحبه با روزنامۀ جوان با عنوان »تفــاوت مفهومی و کارکردی 
آزادی در اســالم و غرب« ســعی کرده اســت تا به جهت گیری متفاوتی که آزادی در اندیشــۀ 
اسالمی در مقایسه با آزادی در مفهوم لیبرالیستی دارد اشاره نماید. وی همچنین در این مصاحبه به 
کید بر دیدگاه شهید مطهری( و اندیشۀ غربی  تفاوت بنیادین تعریف آزادی در اندیشۀ اسالمی )با تأ
پرداخته و به این نتیجه و دســتاورد نیل پیدا کرده اســت که »دموکراسی لیبرال« و »مردم ساالری 

دینی« نتایجی برآمده از همین دو دیدگاه متفاوت به انسان و به مفهوم آزادی تلقی می گردند. 
محمدصــادق والی )1392( در پایان نامۀ خود با عنوان »بررســی نقش و جایگاه آزادی مدنی 
در اندیشه های سیاســی امام خمینی« در قالب چهار فصل تالش نموده است تا به بررسی مفهوم 

آزادی مدنی و انواع آن از دیدگاه امام خمینی بپردازد. 
ابراهیم برزگر )1391( در کتاب آزادی در الگوی ســه گانۀ اســام که توسط انتشارات مؤسسه 
پژوهشــی ـ فرهنگی انقالب اسالمی به چاپ رسیده است، در تالش است تا مفهوم آزادی را در 
هندســۀ معرفتی اسالم و اندیشۀ سیاســی آن طرح نماید و بر مبنای طبقه بندی شناخته شدۀ اسالم 
)اعتقادات، اخالقیات و احکام و به تبع آن اندیشۀ سیاسی اسالم(، سه نوع آزادی اعتقادی، معنوی 
و سیاسی فقهی را گونه شناسی کرده و آنگاه از تعامالت این سه گانه به تأثیرگذاری های شش گانۀ 
آزادی ها بر یکدیگر اشاره نماید. وی همچنین از خالل چنین بررسی کل گرایانه ای، آزادی را در 
یک چهارچوب نظرِی اسالمِی بومی طرح نموده و برای پرسش های مدرن آزادی در تالش است 
تا پاســخی اسالمی تولید و ادبیات آن را روزآمد نماید و درعین حال همۀ شبهات در باب »آزادی 
در اسالم« را نه در یک موقعیت تدافعی که در یک موقعیت فعال طرح نماید و نوعی اقناع فکری 

نیز برای جوانان در بحث آزادی ایجاد کند.
مقصود رنجبر )1389( در مقاله ای که با عنوان »آزادی در اســالم« در مجلۀ بازتاب اندیشــه 
به رشــتۀ تحریر درآورده است، تنها در جســتجوی مشخص نمودن معانی و مفهوم خاص و انواع 

آزادی از دیدگاه اسالم است. 
زینب شــریفی )1387( نیز در کتاب نگاهی به آزادی در اسام )چاپ شده توسط انتشارات 
کید  ســازمان تبلیغات اســالمی(  مانند نمونۀ پیشین تنها بر حد و حدود و موانع آزادی در اسالم تأ
نموده و تالش کرده اســت تا فهم نوع برخورد اسالم با این مفهوم سیاسی را از البه الی احادیث، 

روایات و قرآن مجید استخراج نماید. 
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عبدالوهاب فراتی )1386( در نوشــتار خویش با عنوان »آزادی در اندیشــۀ امام خمینی« که 
در فصلنامه حکومت اســامی منتشــر شده است، بر آن بوده است تا مفهوم آزادی غربی و آزادی 

دوران پهلوی را از دیدگاه امام خمینی مورد نقد و بررسی قرار بدهد.
درنهایت، ســیدعلی حســینی خامنه ای )1377( در نوشــتار خویش با عنوان »آزادی از نظر 
اسالم و غرب« که در نشریۀ پژوهش های اجتماعی اسامی به چاپ رسیده است، در تالش بوده 
اســت تا تفاوت دیدگاه اندیشــمندان غرب و اسالم را برحســب میزان و حدود آزادی در هرکدام 

بیان نماید.
 بنابراین با مروری کلی بر پژوهش های انجام گرفته باید خاطرنشــان ساخت که چیزی که در 
کید بر اندیشۀ امام خمینی  این تحقیق مدنظر اســت، درواقع ترکیبی از پژوهش های پیشــین و با تأ
اســت که بر اساس آن، دیدگاه امام خمینی و اندیشمندان غربی در باب مفهوم آزادی با یکدیگر 

مورد مقایسه واقع می گردند.

تبیین نظری و روش پژوهش
جان اســتوارت میل1 در کتــاب نظام منطق خــود )1843( پنج روشِ توافــق، اختالف، توافق و 
اختــالف، بقایا و تغییرات متقارن را برای تحقیق آزمایشــی خویش مورد بحث قرار داده و بر آن 
اســت تا با استناد به این پنج روشِ گفته شــده و از طریق حذف علت های بدیل، هم به کشف و 
هم به اثبات رابطۀ عّلی حقیقی نیل پیدا نماید )الزی، 1362؛ تاماس، 1380؛ ساواالنین، 1994 به 
نقل از طالبــان، 1384: 128-129( که دو روش توافق و اختالف وی به عنوان رایج ترین رویکرد 
و روش ها در علوم اجتماعی قلمداد محســوب می شــوند. چنانچه قاعدۀ او برای روش توافق این 
اســت که اگر دو یا چند مورد وقوع یک پدیده، تنها یک جنبۀ مشــترک داشــته باشند، آن جنبۀ 
مشــترک که همه در آن اتفاق نظر دارند، علت )معلول( آن پدیده اســت و روش اختالف وی نیز 
بیانگر این موضوع اســت که اگر شــرایطی که پدیدۀ تحت تحقیق در آن رخ می دهد با شرایطی 
که در آن رخ نمی دهد از همه جهت یکسان باشد و فقط در یک جهت اختالف داشته باشند که 
آن یکی هم در حالت اول پدید می آید، در آن صورت آن جنبۀ غیرمشــترک علت )یا معلول( آن 
پدیده است )میل، 1970: کتاب سوم؛ به نقل از طالبان، 1384: 129(. به عبارتی، روش توافق بر 

1. John Stuart Mill
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اساس وجوه مشترکی شکل می گیرد که از جمیع جهات دیگر با هم فرق دارند و آن را علت اثری 
می داند که در آن شــرایط رخ می دهد و روش اختالف انگشت بر وجه اختالف شرایطی می نهد 
که از همۀ جهات دیگر با هم مشــابه اند و آن را علت اثری می داند که در یکی رخ می دهد و در 
دیگری نه. به عبارتی، هر دو برآنند که روش های توســعه ای برای استقراء باشند؛ یعنی روش هایی 
که از مشــهودات معدود، یک رابطۀ عام عّلی را اســتخراج کنند )مکی، 1372: 263؛ به نقل از 

طالبان، 1384: 129(. 
در این پژوهش ســعی خواهد شد تا بر اساس مدل میل در پی دستیابی به پاسخ پرسش اصلی 
تحقیق مبنی بر مقایسۀ مفهوم آزادی در بین دو اندیشۀ مذکور برآمد. حال با توجه به نوع تحقیق که 
توصیفی است، شرایط اقتضاء می کند که جهت مفهوم سازی آزادی در بین دو دیدگاه گفته شده، 
از روش مقایســه ای _ تطبیقی )با تکیه بر تحلیل محتــوای آثار امام خمینی، خاصه صحیفه امام( 
و ابــزار گردآوری اطالعات به صورت کتابخانه ای بهره گرفت؛ بدین ترتیب که بعد از گردآوری 
داده هــا و اطالعات مربوط به هرکدام از دیدگاه هــا از طریق مطالعات کتابخانه ای، جهت مطالعۀ 
تطبیقــی آن ها نیاز به نوعی مقایســه بین آن ها داریم که از این حیث تــا حدودی می توان از روش 
توافق و اختالف جان اســتوارت میل بهره برد؛ بدین ترتیب که می توان بعد از در نظر گرفتن وجه 
مقایســۀ بین آن ها، از طریق روش توافق و اختالف میل به وجوه تشــابهات و اختالفات بین آن ها 

اشاره نمود.
 مهم ترین وجوهی که در این پژوهش سعی می گردد بین دو دیدگاه مورد مقایسه واقع گردند، 

عبارت اند از:
الف. معنا، مفهوم، ماهیت و مبنای آزادی؛

 ب. موانع آزادی؛
ج. مرزها، قلمرو و حدود آزادی؛

 د. منشأ و ریشۀ آزادی.

یافته های پژوهش
در این بخش و در راســتای اینکه بخواهیم به ســؤال اصلی پژوهش پاســخی دقیــق ارائه نماییم، 
ابتدا مناســب دیدیم که در پاسخ به وجه اول پرسش، نگاهی جامع به اندیشۀ سیاسی امام خمینی 
داشــته باشیم تا با اشاره به بیانات و اندیشه های ایشان، توانسته باشیم به درک کاملی از این مفهوم 
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از دیدگاه امام دســت پیدا کنیم؛ زیرا آنچه که کاماًل واضح و آشــکار به نظر می رسد این واقعیت 
اســت که امام همواره اهمیت خاصی برای آزادی و نیل بــه آن )به عنوان یکی از پایه های ترقی و 
رشــد یک جامعه( قائل بودند؛ بنابراین در جهت نیل به اهداف و ارائۀ پاســخی مناسب و شایسته 
به وجه نخســت پرســش  پژوهش، ابتدا تالش بر این است که به این سؤال جواب داد که مبانی و 
جایگاه مفهوم آزادی از منظر و اندیشۀ حضرت امام خمینی، چگونه قابل توصیف و بررسی است 
و بعد از ارائه پاســخی نسبتًا مناسب و شایســته به این بعد، در بخش بعدی الزم دیده خواهد شد 
که به ســؤاِل )معنای آزادی، انواع، ابعاد، ماهیت، منشأ، قلمرو و حدود آن در اندیشۀ امام خمینی 
چگونه شکل یافته است؟( بتوان پاسخی مناسب ارائه نمود؛ بنابراین برای رسیدن به چنین هدفی، 
شایســته دیدیم که هرکدام از ابعاد این سؤال به صورت جداگانه مورد بررسی واقع شوند تا بتوان به 

توصیفی کامل نسبت به هرکدام از آن ها دست پیدا نمود.

1. واکاوی »آزادی«
1-1. مفهوم آزادی

قبــل از ورود به بحث اصلی و توضیح در مورد معنا و محدودۀ کلمۀ آزادی باید اشــاره نمود که 
آزادی به معنای رها بودن از هر قیدوبند و نبودن مانع بر ســر راه فرد و این که هر کس هر کاری 
که مایل است و دوست دارد انجام دهد، در هیچ یک از مکاتب و فرهنگ ها و همچنین از سوی 
هیچ اندیشمند و نظریه پردازی مّدنظر نبوده و اساسًا هیچ کس تا  اکنون در دنیا از آزادی به معنای 
بی بندوباری و آزادی مطلق حمایت و طرفداری نکرده است؛ زیرا در جامعۀ بشری اگر بنا هست 
انســان ها در انجام همۀ امور و هر عملی که دوســت دارند انجام دهند، آزاد باشــند و هیچ گونه 
مانعی نیز سر راه آن ها نباشد، آنگاه می توان اذعان نمود که همین میزان آزادی خود طبیعتًا آزادی 
عده ای دیگر را محدود می کند و هرچه بیشتر ممکن است آسایش و امنیت روانی ـ جسمی آن ها 
را در معرض خطر و آســیب قرار دهد )حسینی خامنه ای، 1377: 28(. به واقع می توان گفت در 
نگاه کلی، آزادی به عنوان مفهومی تلقی می گردد که پیامبران الهی، عارفان و فیلســوفان بزرگ آن 
را ســتوده اند، ولی اشخاصی نیز بوده و هستند که انحراف ها و کج روی های خود را با نام آزادی 
توجیه می کنند که این گونه برداشت های نادرست سبب می شود که کم کم مفاهیمی مانند آزادی 

دو معنی و دو کاربرد پیدا کنند:
1. معنایی ژرف، اصیل و مقدس؛
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2. معنایی هرزه، سطحی و بی مقدار.
چنانچه اگر واژه ای چندمعنا و کاربرد پیدا کند، راه مغالطه و سوءاستفاده برای سفسطه گران 

و فرصت طلبان هموار می گردد )صادقی، 1392(.

1-2. حدود، محدوده و قلمرو آزادی
یکی از موضوعات و مســائل مهم در باب مفهوم آزادی، حدود و قلمروی آن اســت؛ یعنی اینکه 
آزادی مطلق نمی تواند ســعادت و شــکوفایی انســان ها و جوامع را فراهم نمایــد و از جایی باید 
این آزادی های مطلق محدود گردند و دارای قیود و شــرط هایی گردند؛ زیرا انســان اگر بخواهد 
زندگی مطلوب و راحتی داشــته باشــد، باید قبول کند که مقداری از آزادی های وی گرفته شود. 
بر این اســاس، بحثی که بین متفّکرین و فالســفۀ اجتماعی و کسانی که در این باب نظر داده اند 
وجود دارد، در این اســت که مرز آزادی کجاست؟ انسان ها تا چه حد، در چه محدوده و در چه 

چهارچوبی آزاد هستند و در چه زمانی می بایست جلوی آزادی آن ها گرفته شود؟

1-3. منشأ و ریشۀ آزادی
منشــأ و ریشۀ آزادی در فرهنگ غربی با منشأ و ریشــه آزادی در بینش و فرهنگ اسالمی بسیار 
متفاوت اســت؛ چنانچه اگر در فرهنگ و تمدن غرب گفته شــود که بشر باید آزاد باشد و همین 
جملــه نیز در فرهنگ اســالمی قید شــود، درواقع معنای این دو نــوع آزادی با هم فرق می کند، 

هرچند که هردو اذعان به آزادی بشر داشته باشند.

1-4. موانع آزادی
موانع آزادی درونی، بیرونی و یا هردو اســت؛ بدین صورت که این موانع می تواند در فرهنگ های 

اسالمی و غربی مطابق با یکی از این عوامل یا هردوی آن ها باشد.

2. مبانی و جایگاه مفهوم آزادی در اندیشۀ امام خمینی
برای نیل و ارائۀ پاســخ مناســب به پرســش اصلی پژوهش مبنی بر اینکه مبانی و جایگاه مفهوم 
آزادی در اندیشــۀ امام خمینی چگونه شکل گرفته است و اساســًا اهمیت دستیابی به این مفهوم 
از دیدگاه ایشــان را چگونه می توان نمایش داد، ابتدا می بایســت از لحاظ فلسفی دیدگاه ایشان در 
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مورد جایگاه انســان را مورد بررســی قرار داد تا درنهایت، بتوان در جهت ارائۀ پاسخی مناسب به 
این پرسش موفق گشت.

براین مبنــا بایــد گفت کــه نقطۀ عزیمت دیــدگاه امام دربارۀ آزادی هستی شناســانه اســت؛ 
بنابراین برای فهم دیدگاه امام باید از هستی شناســی او آغاز کرد، سپس به انسان شناسی او رسید. 
براین اســاس، می تــوان مبانی آزادی از دیدگاه امام خمینی را به دو دســتۀ کلی هستی شناســی و 

جهان بینی توحیدی ــ انسان شناسی تقسیم کرد.

2-1. معنای آزادی از منظر امام خمینی
امــام خمینی در بیانات و ســخنان خود وجــوه مختلف آزادی را مطرح نموده اند که بایســتی از 
البه الی این بیانات به تعریف این مفهوم از دیدگاه ایشان پی برد؛ بنابراین اگر بخواهیم طبق بیانات 
ایشــان مفهوم آزادی را مطرح نمود، باید اذعان نمود که امام خمینی دربارۀ تعریف آزادی معتقد 

است که:
آزادی یک مســئله ای نیســت که تعریف داشته باشــد. مردم عقیده شــان آزاد است. کسی 
الزامشــان نمی کند که شما باید حتمًا این عقیده را داشــته باشید. کسی الزام به شما نمی کند که 
حتمًا باید این راه را بروید. کســی الزام به شــما نمی کند که باید ایــن را انتخاب کنی... آزادی 

یک چیز واضحی است )امام خمینی، 1389، ج 10: 94(.
 آزادی از نظــر امام خمینی، متأثر از دیدگاه اســالمی بوده و ایشــان آزادی را از حقوق اولیۀ 

انسان ها می داند چنانچه فرموده اند:
حق اولیه بشر است که من می خواهم آزاد باشم، من می خواهم حرفم آزاد باشد، من می خواهم 

مستقل باشم، من می خواهم خودم باشم )امام خمینی، 1389، ج 3: 510(.
 طبق این نظر، می توان انسان را موجودی دارای اختیار آزادی در تصمیم گیری و انجام کنش 
دانســت؛ با توجه به دو نظر باال، دو ُبعد ســلبی و ایجابی آزادی انســان در حوزۀ عمل و کنش 
موردتوجه قرار گرفته است که اولی بیان کنندۀ حوزۀ خواست در ارادۀ او و تحقق عملی آن است 
و دومی حوزۀ عدم مداخلۀ دیگران اســت که هیچ فردی حق ندارد انســان یا جامعه و مّلتی را از 

آزادی محروم نماید.



86

| 14
00 

تان
مس

 | ز
30

ره 
شما

م | 
سال

در ا
ی 

یاس
ه س

دیش
ه ان

ــام
صلن

| ف

2-2. ماهیت آزادی از منظر امام خمینی
با اســتناد به بیانات و ســخنان امام خمینی باید گفت که می توان آزادی را به عنوان حقی طبیعی و 
خدادادی برای انسان ها تلقی نمود، نه به عنوان وسیله ای که دیگران آن را اعطا نموده اند؛ همچنین 

ایشان آزادی را موضوعی در نظر گرفته که به سود انسان هاست. 
این چه وضعی اســت که در ایران هســت؟ این چه آزادی اســت که اعطا فرموده اند آزادی 
را؟! مگر آزادی اعطا شــدنی است؟! خود این کلمه جرم است. کلمۀ اینکه »اعطا کردیم آزادی 
را« این جرم اســت. آزادی مال مردم هســت، قانون آزادی داده، خدا آزادی داده به مردم، اسالم 
آزادی داده، قانون اساسی آزادی داده به مردم. »اعطا کردیم« چه غلطی است؟ به تو چه که اعطا 
بکنی؟ تو چه کاره هســتی اصلش؟ »اعطا کردیم آزادی را بر مردم«! آزادی اعطایی این است که 
می بینید. آزادی اعطایی که آزادی _حقیقتًا_ نیســت، این اســت که می بینید. برای این است که 

مردم را اغفال کنند )امام خمینی، 1389، ج  3: 406 ـ 407(.
ایــن آزادی که اآلن برای ملت ما هســت، برای زن، برای مرد، برای نویســنده ها، این آزادی 
آزادی است در کلیه اموری که این امور به نفع خود شما هست. شما آزادید بیایید بیرون مطالبتان 
را بگوییــد، انتقــاد از دولت بکنید، انتقاد از هرکس که پایش را کج گذاشــت بکنید. هیچ کس 

نیست که به شما بگوید چرا... )امام خمینی، 1389، ج  10: 186(.
اسالم و همه مکتب های توحیدی آمدند که این مردم را از این قید رها کنند آزاد کنند از این 
قیدهایی که به قلوب آن ها انداختند و همه چیز آن ها را تحت قید و اسارت قرار دادند. اسالم برای 
آزادی از اسارت آمده، نه فقط اسارت مادی که نفت ما را ببرند. پیش اسالم، نفت مطرح نیست. 
باید حفظ بشــود، اما مقصد اســالم نفت نیست. مقصد اســالم خانه نیست. مقصد باالتر دارد و 
همه چیز در آن هست. یعنی اسالم همان طوری که به جهات مادی این عالم و جهات حکومتی 
ایــن عالم، قضای این عالم توجه دارد، به جهات معنوی هم توجه دارد. و توجه به جهات معنوی 

باالتر از توجه به جهات مادی است  )امام خمینی، 1389، ج  11: 218(.

2-3. ابعاد آزادی از منظر امام خمینی
در این راســتا، باید اذعان نمود که امام خمینی آزادی را در ابعاد زیادی موردتوجه قرار داده اســت 

که با استناد به بیانات ایشان می توان گفت مهم ترین این ابعاد عبارت اند از:
آزادی بیان و عقیده: از منظر امام، این ُبعد از آزادی باید برای همگان وجود داشــته باشــد و 
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همواره طرفدار این اندیشــه بوده اند که زمامداران حکومتی باید در جایگاهشان انتقادپذیر بوده و 
در برابر عقیدۀ مردم گوش فرا دهند. با توجه به بیانات ایشان که در ذیل آورده می شود، به وضوح 

دیدگاه ایشان در این رابطه مشخص است.
آزادی بیان و قلم و عقیده برای همگان آزاد می باشد )امام خمینی، 1389، ج 6: 262(. 

در حکومت اســالمی، همۀ افــراد دارای آزادی در هرگونه عقیده ای هســتند )امام خمینی، 
1389ج 4: 435(.

اولین چیزی که برای انسان هست، آزادی در بیان است )امام خمینی، 1389، ج 5: 243(. 
هر فردی از افراد مّلت حق دارد که مســتقیمًا در برابر ســایرین، زمامدار مسلمین را استیضاح 
کند و به او انتقاد کند و او باید جواب قانع کننده بدهد و درغیر این صورت، اگر برخالف وظایف 
اســالمی خود عمل کرده باشــد _خود به خود_ از مقام زمامداری معزول است و ضوابط دیگری 

وجود دارد که این مشکل را حل می کند )امام خمینی، 1389، ج  5: 410(.
اســالم دین مســتند به برهان و متکی به منطق اســت؛ و از آزادی بیان و قلم نمی هراسد، و از 
طرح مکتب های دیگر که انحراف آن ها در محیط خود آن مکتب ها ثابت و در پیش دانشــمندان 
خودشــان شکست خورده هستند، باکی ندارد. شما دانشجویان محترم! نباید با پیروان مکتب های 
دیگر با خشــونت و شــّدت، رفتار و درگیری و هیاهو راه بیندازید. خود با آنان به بحث و گفتگو 
برخیزید و از دانشــمندان اســالمی دعوت کنید با آنان در بحث بنشینند تا تهی بودن دست آنان 
ثابت شود. و اگر آنان با جنجال و هیاهو با شما مواجه شدند، از آنان اعراض کنید و با خونسردی 

بگذرید )امام خمینی، 1389 ج 10: 81(. 
در چارچوب این نهضت، انقالب اســالمی، همۀ مردم آزاد هستند. کسانی هم حرف دارند، 

حرف هایشان را می زنند، حّتی هر فرقه ای باشند )امام خمینی، 1389، ج 12: 324(. 
دولت اســالمی یک دولت دموکراتیک به معنای واقعی اســت و بــرای همه اقلیتهای مذهبی 
آزادی به طور کامل اســت و هرکس می تواند اظهار عقیده خودش را بکند. و اسالم جواب همه 
عقاید را به عهده دارد و دولت اســالمی تمام منطق ها را با منطق جواب خواهد داد )امام خمینی، 

1389، ج 4: 411 – 410(.
در جمهــوری اســالمی، هر فردی از حق آزادی عقیده و بیان برخــوردار خواهد بود، و لکن 
هیچ فرد و یا گروه وابسته به قدرت های خارجی را اجازۀ خیانت نمی دهیم )امام خمینی، 1389، 

ج 5: 138(. 
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در جمهوری اسالمی، کمونیســت ها نیز در بیان عقاید خود آزادند... )امام خمینی، 1389، 
ج  4: 364(.

آزادی مطبوعات: امام در اهمیت این مســئله، طبق بیاناتی که فرموده اند، اظهار نموده اند که 
مطبوعات بایســتی از نوعی آزادی برخوردار باشند که به واسطۀ آن توان نشر حقایق را داشته باشند 
تا بدین وسیله مردم جویای همۀ وقایع شوند؛ البته در این راستا، ایشان نکاتی را نیز تذکر داده اند که 

طبق بیانات ایشان می توان به این وجوه پی برد.
مطبوعات باید مستقل و آزاد باشند... و همه گونه انتقاد را با کمال بی طرفی منتشر سازند )امام 

خمینی، 1389، ج 12: 208(. 
مطبوعات در نشر همۀ حقایق و واقعیات آزادند )امام خمینی، 1389، ج 4: 266(.

کید داشــتند به آزادی  آزادی احــزاب: از وجــوه و ابعاد دیگر آزادی که امام همواره بر آن تأ
احزاب می توان اشــاره نمود؛ البته در اینجا نیز ایشــان اصول خاصی را متذکر گشته اند که با ذکر 

نمونه ای از این بیانات، این امر روشن تر می شود.
کشــور اســالمی ایران دارای یک مجلس اســت که اعضای آن از طریق آرای عمومی مردم 
انتخاب خواهند شــد، خواهد بود و تنها به احزاب و گروه هایی اجازۀ شــرکت در انتخابات داده 

خواهد شد که به منافع مّلی احترام بگذارند )امام خمینی، 1389، ج 5: 446(.
کید خاصی  آزادی اقلیت ها: از بیانات امام خمینی این مســئله کاماًل روشن است که ایشان تأ

بر آزادی اقلیت ها داشتند.
اقلیت های مذهبی در اسالم احترام دارند، آزاد هستند )امام خمینی، 1389، ج 12: 39(. در 
اسالم، ما بین اقشار مّلت ها هیچ فرقی نیست، در اسالم، حقوق همه مّلت ها مراعات شده است: 
حقوق مسیحیین مراعات شده است، حقوق یهود و زرتشتیین مراعات شده است، تمام افراد عالم 

را بشر می داند و حق بشری برای آنان قائل است )امام خمینی، 1389، ج 6: 467(. 
آزادی حــق رأی: از دیگــر ابعاد آزادی از منظر امام، آزادی حق رأی اســت. ایشــان در این 
خصوص معتقد اســت که هرکس در رأی دادن خود احساس آزادی دارد و کسی را نباید به رأی 

دادن به شخص خاصی مجبور  نمود. دراین راستا، ایشان می فرمایند:
احدی در سرتاســر ایران الزام نکرده اســت کســی را که رأی به این بده یا به او بده. الزام به 
رأی دادن هم نکرده اســت، لکن تکلیف شــرعی گفته اســت. ما اگر می گوییم تکلیف شرعی 

می گوییم، و ااّل نه این است که ما الزامشان بکنیم )امام خمینی، 1389، ج 18: 413(.
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آزادی زنان: از دیگر وجوه و جنبه های مفهوم آزادی در اندیشــۀ سیاسی امام خمینی می توان 
به موضوع و مسئلۀ آزادی زنان اشاره نمود؛ ایشان دراین باره فرموده اند:

اســالم با آزادی زنان نه تنها موافق اســت بلکه خود پایه گذار آزادی زن در تمام ابعاد وجودی 
زن است )امام خمینی، 1389، ج 5: 417(. 

عالوه بر آن، ایشان در بیانات خود آزادی زنان را از نظر حقوق و حدود کاماًل مشخص نموده 
و دراین باره می فرمایند:

در نظام اســالمی، زن همان حقوقی را دارد که مرد دارد، حق تحصیل، حق کار، 
حق مالکیت، حق رأی دادن، حق رأی گرفتن. در تمام جهاتی که مرد حق دارد، 
زن هــم حق دارد. لکن در مرد هم مواردی اســت کــه چیزهایی به دلیل پیدایش 
مفاســد بر او حرام اســت و هم در زن مواردی هســت که به دلیل این که مفسده 
می آفریند حرام اســت. اسالم خواســته اســت که زن و مرد حیثیت انسانی شان 
محفوظ باشد. اســالم خواسته است که زن ملعبۀ دست مرد نباشد )امام خمینی، 

1389، ج 5: 189(.
ایشــان در مسائل اجتماعی و سیاسی، زنان را دارای حقوقی برابر با مردان دانسته و نقش آنان 

را در سازندگی همانند مردان در نظر می گیرد:
زنان همچون مردان در ســاختن جامعۀ اســالمی فردا شــرکت دارند. آنان از حق 
رأی دادن و رأی گرفتن برخوردارند. در مبارزات اخیر ایران، زنان ایران نیز سهمی 
چــون مردان دارند. مــا همه گونه آزادی به زن خواهیم داد. البته جلوی فســاد را 
می گیریــم و در این مورد دیگر بین زن و مرد فرقی نیســت )امام خمینی، 1389، 

ج 5: 520(.
آزادی به مثابه یکی از ارکان تمدن و توسعۀ جامعه:

اول مرتبه تمّدن، آزادی ملت اســت، مملکتی که آزادی ندارد تمدن ندارد، یک 
مملکتی که اســتقالل ندارد و وابســته به غیر اســت و همه اش هم با عمل ایشان 
وابســته به غیر شــده، این ]مملکت را[ نمی شــود گفت یــک مملکت متمّدن، 

مملکت متمّدن آن است که آزاد باشد )امام خمینی، 1389، ج 5: 32-33(.
با توجه به بیانات یاد شده از امام خمینی می توان استنباط کرد که در دیدگاه امام ارزش آزادی 
از جایگاه واالیی برخوردار بوده به طوری که در بحبوحۀ انقالب، امام بارها و بارها بر اهمیت این 
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کید  نمودند و همواره مردم را به تحقق چنین امری )مطابق با دستورات قرآنی و اسالم(  موضوع تأ
دعوت می کردند؛ این نشــانگر آن است که ایشان اهّمیت خاص و فوق العاده ای برای این مفهوم 
و تحقــق آن در جامعه قائل بوده اند؛ باید اذعان نمود که این اهمیت از منظر ایشــان به حّدی بود 
که همواره سعی داشتند از آزادی به عنوان نعمتی الهی نام ببرند که نیل به آن زمینه ساز بسیاری از 
عوامل دیگر اســت. ایشان همواره برای آزادی حدود و قلمروی خاصی قائل بوده  و بر اساس این 
محدوده ها از آزادی با عناوین مهمی نام می برد. براین اساس، امام قلمرو، حدود و میزان آزادی را 
در دو ُبعد فردی و اجتماعی مطمح نظر قرار داده اند که بنا به برخی بیانات ایشان که ذکر گردید، 
رعایت کردن اصول و قوانین اســالمی، نیل به ســعادت و عدم توطئه، هرج ومرج، تباهی جوانان، 

فحاشی و... را به عنوان مهم ترین قلمرو و حدود آزادی بیان نموده اند.
عالوه بــر موارد بیان شــده، از منظری دیگر از دیدگاه امــام، آزادی به دو حریم خصوصی که 
بیان کنندۀ آزادی در ســطح خصوصی و فردی اســت )شــامل حوزه های اعتقادی، بیان، شغل، 
کســب و...( و حریم عمومی که بیان کنندۀ آزادی ها در ســطح جامعه است )آزادی در مواردی 

که به سرنوشت مشترک با دیگران یا آزادی های مدنی ارتباط می یابد( تقسیم شده است.
درنهایــت، باید اذعــان نمود که امــام آزادی را در ابعاد و زمینه های زیــادی موردتوجه قرار 
می دهد. چنانچه در دیدگاه وی آزادی مفهومی محدود به یک ُبعد خاص نیســت، بلکه همواره 
ایشان طرفدار برقراری آزادی در همۀ ابعاد آن، منتها در چارچوب قوانین الهی و اسالم بوده است 
و از برقراری آزادی به شــکل آنچه که در غرب اجرا می شــود، پرهیز می کند و به شدت مخالف 
آن اســت؛ چراکه به عقیدۀ وی، چنین آزادی ای نه تنها ســبب توسعه و پیشرفت جامعه نمی شود، 
بلکــه باعث ایجاد هرج ومرج و بی نظمی نیز می گردد. ازســوی دیگر، باید اذعان نمود که مفهوم 
آزادی از منظر امام خمینی دو ُبعد، آزادی منفی )رهایی از ظلم و جور و استبداد حاکم( و آزادی 
مثبت )ایجاد نهادهای تثبیت کنندۀ آزادی و مشارکت عامۀ مردم در تعیین سرنوشت سیاسی خود( 

را در برمی گیرد.

3. مبانی و جایگاه مفهوم آزادی در اندیشۀ غرب
حال در پاسخ به وجه دیگر پرسش پژوهش که می بایست بدان جواب داد باید ذکر نمود که مفهوم 

آزادی در اندیشۀ غرب چگونه معنا یافته است؟
اندیشــمندان غربی از جمله فیلسوفان یونانی مانند فیثاغورث، ارسطو و سقراط عناصری را در 
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تعریف آزادی ذکر نموده اند که می توان آن ها را به صورت ذیل بیان نمود:
الف. انسان حق انتخاب و اراده در اجتماع دارد )رشید یاسمی، 1392: 9(؛

ب. آزادی یعنی خواست امر خیر و پسندیده در میان مردم )سقراط، 1393: 67(؛
ج. آزادی یعنی سرسپردگی کامل به حقیقت زندگی اجتماعی )محمودی، 1376: 41(؛

د. آزادی یعنی رهایی از امیال نفسانی و نادانی در خود و جامعه )جاویدان فرد، 1393: 212(؛
هـ. آزادی یعنی آزادی طبقه اشراف در اجتماع )ارسطو، 1378 :2(.

البته در میان اندیشمندان متأخر غربی تعریف های متعددی از آزادی دیده می شود که شاید از 
اختالف در نگرش آنان نســبت به انسان نشأت بگیرد. برای نمونه، هابز آزادی را به معنای نبودن 
مانع بر ســر راه فعالیت انســان در نظر می گیرد )مقدم، 1344: 125( و جان الک1 نیز بر این باور 
بوده اســت که آزادی انسان در آن اســت که جز قانون طبیعت، قدرتی بر او فرمانروا نباشد. وی 
همچنیــن در اهمیت وجودی این ارزش بیان می کند که آزادی چنان با اســاس هســتی ما مرتبط 
اســت که اگر آن را از دست بدهیم بقا و هســتی خود را از دست داده ایم؛ زیرا انسان ها در وضع 
طبیعی برابر هستند و باید آزادانه به آنچه فکر می کنند که با قانون طبیعت است، عمل نمایند و در 
چنین وضعی، همۀ انسان ها بایستی از حقوق طبیعی و داشتن آزادی بهره مند باشند و به ارزش های 
دیگران نیز احترام بگذارند و بر اساس دیدگاه وی می توان گفت که آزادی انسان تا زمانی مشروع 
اســت که صدمه ای به آزادی همنوع خود وارد نســازد )طالبی یزدی، 1395: 24؛ عالم، 1373: 
190(. درواقع در ارتباط با جامعۀ سیاســی، آنچه برای الک به عنوان آزادی ارزشــمند و قابل فهم 
بوده اســت، آزادی انســان ظل حکومت اســت که البته این آزادی بی حدوحصر در نظر گرفته 
نمی شــود که بر اســاس آن هرکس هرچه را می پســندد و آرزو می کند، انجام دهد، بلکه آن نوع 
آزادی ای بیشــتر مطمح نظر وی اســت که توسط قواعد دولت، یعنی قوه مقننه محدودشده است 
که هدف از این قانون گذاری درواقع موقوف کردن یا محدود کردن آزادی نبوده ، بلکه صیانت 
و گســترش آن مّدنظر بوده اســت؛ زیرا آزادی رها بودن از محدودیت و خشونت دیگران است و 
قانون حدفاصل هرج ومــرج و آزادی تلقی می گردد که برخورداری از آزادی را تضمین می نماید 
و بر اســاس صیانت از قانون است که آزادی به دســت خواهد آمد )محمودی زاده، 1377: 84؛ 

عالم، 1373: 33؛ محمودی، 1370: 47(.

1. John Locke
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ژان ژاک روســو1 نیز بر این باور است که همۀ افراد بشر آزاد و مساوی آفریده شده اند و کسی 
که از آزادی بی بهره باشد، انگار که از مقام آدمیت، حقوق و حتی از وظایف بشریت بی بهره شده 
اســت که هیچ چیزی نمی تواند این کمبود را جبران نماید )زیــرک زاده، 1341: 28(؛ زیرا از منظر 
وی، انسان در وضعیت طبیعی به رغم برخورداری از آزادی نامحدود ظاهری، به معنای واقعی کلمه 
آزاد نیست و موجودی قلمداد می گردد که امیال بهیم و خودخواهانۀ نهفته در وجودش، انگیزش  و 
رانش های او را تعیین و مشخص می نماید و بر این اساس، انسان زمانی به معنای واقعی کلمه آزاد 
است که به ذاتی اخالقی ارتقاء پیدا نماید و به عنوان شهروند از قوانینی که خود تدوین نموده است، 
پیــروی کند. چنانچه از دیــدگاه وی، در گذار از وضعیت طبیعی به جایگاه شــهروندی، تغییری 
جدی شــکل می گیرد که این تغییر البته خصوصیتی تکوینی یا تکاملی یا حتی طبیعی ندارد، بلکه 
تغییری هنجاری به شمار می آید؛ زیرا انسان در وضعیت شهروندی به ذاتی اخالقی تبدیل می گردد 
و کنش خود را در چهارچوب هنجارها، خیر عمومی و رفاه اجتماعی سمت وسو می دهد؛ بنابراین 
اگر آزادی طبیعی همۀ افراد نوعی آزادی نامحدود تلقی می گردد، پس آزادی شهروندی نیز نوعی 
آزادی تعیین شــده از طرف جمع و لذا آزادی محدودشــده فردی به حســاب می آید )زیرک زاده، 
1341: 29(. به این ترتیب روسو در تالش بوده است تا نوعی هماهنگی میان آزادی فردی و جمعی 
پیدا نماید که در راســتای چنین هدفی در اثر مشــهور خویش با عنوان قرارداد اجتماعی )1762 م( 
به دنبال طرحی دولتی برای یک قرارداد اجتماعی بوده است که بر مبنای آن شکلی از هم پیوندی 
میان افراد را جستجو نماید که نه تنها قادر به دفاع و محافظت از فرد باشد، بلکه در نتیجۀ اتحاد او 
با دیگران، همان میزان آزادی طبیعی را نیز برای فرد فراهم نماید؛ زیرا از منظر وی، آنچه را که انسان 
در نتیجۀ این قرارداد اجتماعی از دست می دهد، حق طبیعی و نامحدود او در مورد همه چیز است 
و آنچه را که به دست می آورد نیز آزادی شهروندی و مالکیت بر تمام چیزهایی است که صاحب 
آن اســت و می توان گفت که وی آزادی طبیعی را با آزادی شــهروندی معاوضه می کند و در قبال 
حقوق نامحدودی که از دست می دهد نیز امنیت حقوقی و تضمین مالکیت شخصی را به چنگ 
می آورد )زیرک زاده، 1341: 32؛ به نقل از والی، 1392: 46(. انگلس2 نیز بر این باور بوده اســت 

1. Jean-Jacques Rousseau
2. Engels
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که آزادی شناختن قوانین طبیعت و به کار بستن آن به نفع جامعۀ انسانی است؛ کوئینتن1 هم آزادی 
را قدرت یا اختیار انجام دادن آن چیزی تلقی می کند که آدمی خواسته باشد فارغ از مداخلۀ دیگران 
انجام دهد. هرولد السکی2 نظریه پرداز حزب کارگر بریتانیا در اثر خویش با عنوان آزادی در دولت 
امروز اشــاره می کند که منظور از آزادی، نبودن مانع برای اوضاع و شــرایط اجتماعی می باشد که 
وجود آن ها در تمدن امروز الزمۀ خوشــبختی فرد اســت )کوئینتن، 1371: 323(. همچنین جان 
استوارت میل3 معتقد است که آزادی در آن است که ما آزاد باشیم نقشۀ زندگانی خود را متناسب 
با خصلتمان ترســیم کنیم و هر طوری که دلمان خواســت کار کنیم، فقط به این شرط که مسئول 
عواقب عمل خودمان باشــیم و تا موقعی که اعمال ما ضرری به همنوعان نمی زند، آزادیم هر آنچه 
کــه دلخواه میل خودمان هســت انجام دهیم )محمودی، 1370: 52(. تومــاس هابز نیز در فصل 
بیست و یکم کتاب لویاتان، آزادی را مساوی با نبودن مانع در پیش پای فرد می داند و معتقد است 
که آزادی آن است که برابر هر کاری که انسان طبق قانون طبیعی می خواهد انجام دهد هیچ گونه 
منع و محدودیتی وجود نداشــته باشــد، مگر آنچه برای جامعه و دولت ضرورت دارد )محمودی، 

.)87 :1377
در مورد تقســیم بندی انواع، اشــکال و گونه های متفاوت آزادی نیز باید خاطرنشان نمود که 
آیزیا برلین به عنوان نخســتین فردی محســوب می گردد که تالش داشته اســت تا آزادی را به دو 
گونۀ منفی و مثبت تقســیم نموده و ضمن انجام بحث های مفصل دربارۀ مفهوم دوگانۀ آزادی از 
صحت و استواری و کارآمدی آزادی مثبت دفاع نماید و با تدابیری خردورزانه جلوی سوءاستفاده 
ســتمگران از مفهوم آزادی را بگیرد. وی همچنین معتقد اســت که در پناه آزادی مثبت است که 
نوعی خودســازی، پرورش خرد و غلبۀ نفس عالی انســان بر نفس ذاتی او تضمین می گردد و در 
مقابل، مفهوم منفی آزادی هیچ گونه توجهی به پرورش نفســانی و اخالقی انسان نمی کند و فقط 
درصدد برطرف ساختن موانع بیرونی انسان و منحصرًا تأمین آزادی های مدنی وی می باشد )برلین، 
1368: 53(. درواقــع از نظــر وی، آزادی منفی به معنــای »آزادی از« و آزادی مثبت به معنای 
»آزادی در« است. در مفهوم آزادی منفی، فرد مختار است کنش خود را آن گونه که می خواهد 

1. Quinton
2. Harold Laskey
3. John Stuart Mill
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پیش برد و آزاد از هر نوع دخالت بیرونی است و به واقع عرصه ای هست که در آن فرد از دخالت 
و ممانعت دیگران مصون و رها اســت. در مقابل، آزادی مثبت یا ایجابی ناظر به آزادی در انجام 
آنچه فرد می خواهد انجام دهد است؛ این گونۀ آزادی به واقع از منظر برلین چندین معنای مختلف 
را شــامل می گردد؛ بدین ترتیب که اواًل به معنــای خودمختاری فردی، دوم اینکه به مفهوم عمل 
برحسب مقتضیات عقل و سوم اینکه به معنای حق مشارکت در قدرت عمومی مورداستفاده واقع 
شــده اســت که به صورت کلی می توان گفت که آزادی مثبت به این معنا عبارت است از زیستن 

به حکم عقل )برلین، 1368: 63(.
درنهایت در مورد قلمرو و جایگاه مفهوم آزادی در بین غرب و اندیشــمندان غربی باید گفت 
که غرب به حاکمیت امیال باور داشــته که در آن آزادی بی حدوحصر و بدون هیچ گونه مزاحمتی 
رســمیت دارد؛ چنانچه اگر هم اصل عدم تزاحم آزادی هــا در فرهنگ غرب موجب وضع قوانینی 
برای محدود کردن رفتار انسان ها شده است، درواقع از سر اجبار و اضطرار مربوط به زندگی جمعی 
است نه از سر اعتقاد و باور نظری؛ زیرا اگر قرار باشد همۀ انسان ها آزاد باشند و هر کاری که دوست 
دارنــد انجام دهند، در آن صورت به علت همین اصل عدم تزاحم آزادی ها محدودیت عملی پیش 

می آید که در آن به همۀ انسان ها آسیب و صدمۀ جّدی وارد می گردد )هابز، 1380: 27(.
در نهایــت خالصۀ تفاوت بین اندیشــه امام خمینی و اندیشــه غرب را به عنــوان جمع بندی 

یافته های این پژوهش، می توان به صورت جدول ذیل ارائه کرد:

مقایسۀ اندیشه امام خمینی و اندیشه غرب در باب مفهوم آزادی

دیدگاه 
متغیرها

ریشه و معنا، مفهوم، ماهیت و مبنا
منشأ

قلمرو، محدوده، ابعاد و 
انواعموانعحد مجاز

آزادی بر پایه اســالم و نظام امام خمینی
توحیدی و امــری غیر اعطا 
کردنی و به عنوان وســیله ای 
برای دســتیابی به پیشــرفت 
و توســعه و برقــراری نظم و 
ترتیب و امری تکلیف مدار 

مطرح است.

الهی و 
وحیانی

بر اســاس قوانیــن الهی و 
هــم در بعد فــردی و هم 
اجتماعی و ناظر به مسائل 

فردی و اجتماعی

هم درونی و 
هم بیرونی

مثبت و 
منفی
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به عنــوان اندیشۀ غرب و  مطلــق  آزادی 
وســیله ای اعطــا کردنــی و 
مداری  تکلیف  بــا  مخالف 

آن مطرح است.

بر اســاس قوانین بشری و مادی
ناظر به مسائل اجتماعی

مثبت و بیرونی
منفی

اگر بخواهیم بر اساس روش توافق و اختالف میل دیدگاه های مذکور را با هم مقایسه نماییم، 
بایستی اذعان نمود که بین دو دیدگاه از همۀ جهات تفاوت هایی دیده شده است و فقط از حیث 
انــواع آزادی نوعی همانندی می توان بین آن ها مشــاهده نمود؛ هرچنــد که در تعریف هرکدام از 
انواع باز هم تفاوت هایی دیده می شود؛ با این حال می توان آن را تا حدودی به روش توافق موردنظر 

جان استوارت میل شبیه دانست.

نتیجه گیری
در پاسخ به پرسش اصلی پژوهش مبنی بر اینکه در بین اندیشمندان اسالمی )امام خمینی( و غربی 
چه تفاوتی در برداشــت از مفهوم آزادی وجود دارد و به عنوان نوعی جمع بندی و نتیجه گیری از 
نوشــتار حاضر، بایــد این موضوع را مطمح نظر قرار داد که مهم تریــن تفاوت های میان آزادی از 
منظر اندیشمندان اسالمی و مکاتب غربی و آزادی از منظر تئوری پردازان و اندیشمندان اسالمی 
را از البه الی اندیشه های صاحب نظران غربی و اندیشۀ امام خمینی می توان این گونه استنباط نمود 
که قلمرو و محدودۀ مفهوم آزادی در نزد مکاتب و اندیشــمندان غربی بر اســاس قوانین بشــری 
و در نزد اندیشــمندان اســالم نیز بر اســاس قوانین الهی است و بر این اســاس، آزادی در غرب 
تنها در صورتی مشــروع قلمداد می گردد که به منافع دیگران آســیبی وارد نگردد، ولی آزادی در 
منطق اســالم بر پایۀ رعایت حقوق دیگران پایه گذاری شده است؛ بدین معنا که فقط آسیب وارد 
نکردن به آزادی های دیگران کافی نیســت و گاهی نیز رساندن نفع به دیگران ممکن است قلمرو 
آزادی را محدود نماید؛ زیرا در اســالم عالوه بر موانع بیرونی که آزادی انسان را محدود می کنند 
)نظیرِ قدرت ها، استعمارگران، ظالم ها، قلدرها که آزادی افراد ضعیف و زیردست خود را محدود 
می کنند(، یکســری موانع درونی هم وجود دارند که آزادی انسان را تحت تأثیر قرار می دهند، اّما 
اندیشــمندان غربی معتقد هستند که فقط بایستی با عواملی مبارزه کرد که از بیروِن وجوِد انسان، 
آزادی او را تهدیــد می نمایند. همچنین باید اّدعا نمود که آزادی در مکاتب و اندیشــه های غرب 
مطلق و دارای منشأ ماّدی است و بر این اساس نیز کمال و رشد انسان را در آزادی مطلق می دانند، 
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اّما اندیشــمندان اسالمی در تقابل با اندیشمندان غربی، آزادی مطلق را رد می کنند و منشأ آزادی 
را الهی و وحیانی در نظر می گیرند و معتقدند که آزادی مطلق نه تنها به رشد و شکوفایی انسان ها 
ختم نمی گردد، بلکه مانع رسیدن انسان ها و جوامع به سطح رشد، کمال و شکوفایی نیز می گردد؛ 
همچنین باید اضافه کرد که در اســالم قانون فقط در زمینۀ مســائل اجتماعی مطمح نظر نیست، 
بلکه مسائل فردی و خصوصی انسان را نیز شامل می گردد، اّما در مقابل در فرهنگ غربی، قانون 
فقط ناظر به مسائل اجتماعی است؛ به این معنی که قانون بیانگر این موضوع است که آزادی هیچ 
انســانی نباید آزادی انسان های دیگر را تهدید نماید، اّما رویکرد اسالمی بیانگر این موضوع است 
که عالوه بر منافع دیگران، آزادی نباید منافع خود شخص را نیز مورد تهدید قرار دهد. درنهایت و 
با تکیه بر آنچه ذکر گردید، می توان گفت که قلمرو آزادی در مکاتب و اندیشه های غربی را منافع 
ماّدی تشــکیل می دهد و در مقابل، نزد مکاتب و اندیشمندان اسالمی نیز این ارزش های معنوی، 
الهی و جهان بینی توحیدی می باشــند که قلمرو و محدودۀ آزادی را تشــکیل می دهد و اساسًا با 
تکیه بر همین اصل یگانگی و توحید اســت که می توان درجۀ واالیی از آزادی و به تبعِ آن رشــد، 

شکوفایی و سعادت فردی و اجتماعی را برای انسان ها و جوامع در نظر گرفت.
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