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 سخن پژوهشگاه
 

ـ و ضبط و مهار پد یزیر به منظور شناخت، برنامه[ یپژوهش در علوم انسان در  ]یانسـان  یهـا  دهی
ـ وح یهـا  ر و استفاده از عقل و آموزهیارناپذكان یضرورت بشر یسعادت واقع یراستا نـار  كدر  یانی
ل جوامـع، شـرط   یاص یها فرهنگ و ارزش و ینیع یها تیو در نظر گرفتن واقع یتجرب یها داده
 ها در هر جامعه است. گونه پژوهش نیا ییااركو  یینما ، واقعییایپو یاساس

ـ در گرو شناخت واقع یران اسالمیمد در جامعه اااركپژوهش  سـو و   یـك جامعـه از   یهـا  تی
ـ یفه فرهنگ ان مؤلیتر یو اساس یانیوح یها وزهآم  نیتر اسالم به عنوان متقن گـر  ید یاز سـو  یران

و  یاز آن در پژوهش، بـازنگر  یریگ و بهره یاسالم ق از معارفیق و عمیدق یرو، آگاه نیاست؛ از ا
 است. برخوردار یا ژهیگاه ویاز جا یو مسائل علوم انسان یمبان یساز یبوم

ـ یامـام خم  یاز سـو  یقـت راهبـرد  ین حقیتوجه به ا ، یاسـالم  یانگـذار جمهـور  یبن )ره(ین
فــراهم ســاخت و بــا  1361حــوزه و دانشــگاه را در ســال   یاركــدفتــر هم یریــگ لكشــ نــهیزم

ـ د حـوزه و دانشـگاه، ا  یهمـت اسـات  شان و یا تیعنا و ییراهنما ـ  ن نهـاد ی ـ  یعلم ل گرفـت.  كش
ـ موفـق ا  تجربه ـ گسـترش فعال  ینـه را بـرا  ینهـاد، زم  نی ب یآن فـراهم آورد و بـا تصـو    یهـا  تی
ـ تأ »ده حـوزه و دانشـگاه  كپژوهش« 1377در سال  یآموزش عال گسترش یشورا  در س شـد و یس
پژوهشـگاه حـوزه و   «بـه   1383سـال  در و  »دانشـگاه  حـوزه و  یمؤسسه پژوهش« به 1382 سال

  افت.ی ارتقا »دانشگاه
ـ   یرسـالت سـنگ   یفـا ینون در اكپژوهشگاه تا ـ    ین خـود خـدمات فراوان ارائـه   یبـه جوامـع علم

ـ توان به ته یم ه از آن جملهكاست  نموده ـ یتـاب و نشـر  كهـا   ف، ترجمـه و انتشـار ده  یه، تـأل ی  یه علم
  رد.ك  اشاره

 سه



  

  

رای دانشجویان رشته علوم سیاسی، گرایش اندیشـه  درسی ب به عنوان متن كمكتاب حاضر ك
مندان نیـز از آن   رود كه عالوه بر جامعۀ دانشگاهی، سایر عالقه سیاسی تدوین شده است. امید می

  مند شوند. بهره
ـ  از استادان و صاحب ـ شـود بـا هم   ینظران ارجمند تقاضا م  یشـنهادها یو پ یی، راهنمـا یارك

ـ گـر آثـار مـورد ن   ین دیتاب حاضر و تدوكن پژوهشگاه را در جهت اصالح یخود، ا یاصالح از ی
  دهند. یاری یجامعه دانشگاه

ـ   از مؤلف محترم دكتـر محمـود علـی    داند یان پژوهشگاه الزم میدر پا ی و ارزیابـان  پـور گرج
  پژوهشگاه سپاسگزاری نماید.
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  مقدمه مؤلف
  

ـ  ز كه یـك روش آینـده  اندا پژوهش حاضر با استفاده از چشم ی اسـت، بـه دنبـال وضـعیت     پژوه
است و در دو سطح اكتشافی (كجـا هسـتیم،    در جمهوری اسالمی ایران سیاسی مطلوبی از آزادی

ز اتفـاق نظـری   انـدا  گیرد. در مورد خلق چشم كنیم) و هنجاری (كجا باید برویم) انجام می چه می
شـته شـده و در   ز در ساختار مدیریتی و سازمانی به بحث گذااندا ویژه اینكه چشم وجود ندارد؛ به

 هـای  مسائل سیاسی به مثابه یك روش به كار برده نشده اسـت. در ایـن پـژوهش از میـان مـدل     
(شامل اَسـناد   ی، پویش منابعهای اساس مختلف بر الگوی منتخب تأكید شده است: تعیین ارزش

هـا و   هـگ  (شامل بی نظام)، ترسیم آیندۀ تصویرشده ی رهبران عالیهای سیاس و اندیشه باالدستی
 .) و چالش و راهكارهاتوصیف شفاف

عـام و   بـه عنـوان خطـوط قرمـز     در جمهوری اسالمی ایران سیاسی ی آزادیهای اساس ارزش
، جمهـوری  تكیه دارند؛ به تعبیر مقـام معظـم رهبـری    و جمهوریت فراگیر، بر دو محور اسالمیت

فرمـان داده   اسالمی مركب انضمامی نیست، بلكه یك هویت است كه هر دو معیار از سوی خـدا 
  ، همواره در نوسان بوده است.شده است. اما این دو محور در پیمایش محیطی

و  ی، محصول منابع، یعنی اَسناد باالدستیهای اساس ، عالوه بر ارزشسیاسی ز آزادیاندا چشم
نظام است. در بخش منابع، آزادی سیاسی به ایـن معنـا كـه فـرد      ی رهبران عالیهای سیاس اندیشه

داشته باشد، در سه شاخص  در زندگی سیاسی و اجتماعی كشور خود، مشاركت سیاسی» ندبتوا«
مورد مداقه قرار گرفته است. از منظر منابع، احـزاب، مطبوعـات و    و انتخابات ، احزابمطبوعات

ی مطـرح شـده اسـت. رهبـران     هـای آزاد  طی كه در گفتـار محـدوده  انتخابات آزادند، اما با شرای
بـه او عطـا    داننـد كـه خداونـد    نظام، آزادی را از جمله حقوق طبیعی و حقوق اولیه بشر می عالی

، وضـعیت مطلـوبی از   ها، پـویش منـابع   نموده است. این پژوهش پس از بررسی جایگاه و ارزش
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ترسـیم   ها (هدف بزرگ سخت متهورانـه) و اهـداف عینـی    هگ آزادی سیاسی را با استفاده از بی
هـا وجـود دارد. بـر ایـن اسـاس، در مسـیر تحقـق         ع و ارزشنمود كه ظرفیت تحقق آن در منـاب 

كشـوری   ، جمهوری اسـالمی ایـران  در آیندۀ تصویرشده و اهداف عینی ها، اهداف بنیادین ارزش
هـای امـام    ، اندیشـه ز، قانون اساسیاندا كه بر سند چشم بخش در زمینه آزادی سیاسی است الهام

مبتنی است. آزادی سیاسی جمهوری اسـالمی ایـران در    های مقام معظم رهبری ی و اندیشهخمین
ی و... برخوردار باشد، كه های اساس های فطری، متكی بر ارزش ز، باید از ویژگیاندا مافق این چش

هـای   هرچند كه با منابع اسناد باالدستی و ارزش گردد. آینده تصویرشده در گفتار منابع بررسی می
ها از لحاظ  روست كه این چالش هایی روبه با چالش در پیمایش محیطیبنیادین، سازگار است اما 

اند برای رسـیدن بـه وضـعیت مطلـوب      ها، بازیگران، دولت و حقوق قابل بررسی ها و بینش ایده
و  هایی پیشنهاد شده اسـت از جملـه: تأكیـد بـر دو محـور ارزشـی اسـالمیت        آزادی سیاسی، راه

، اقدامات فرهنگی ی، تأكید بر وفاق ملی، ضرورت اجماع نخبگانگرای ، تأكید بر قانونجمهوریت
  و اقدامات مربوط به احزاب.
الشـ�ر «عبیـر زیبایشـان   در ت دانم به تبعیت از سـیرۀ امـام علـی(ع)    در پایان بر خود فرض می
(سپاسگزاری، آهنگ دل و زبان ضمیر و باطن انسان است)، از تمـام  » ترجمان النی�ة و لسان الطویـه

اند، تشكر و قـدردانی كـنم. در انجـام     استادان و سرورانی كه در به ثمر رسیدن این اثر نقش داشته
دریغ و صمیمانه استادان محترم دكتـر   های بی این پژوهش همواره از راهنمایی مشفقانه و مشاوره

 و دكتر گودرزی ، دكتر عیوضیر، دكتر ستودهغفو ، دكتر آل، دكتر خزایی، دكتر فیرحیبهروزی لك
های صمیمانه این استادان بزرگوار نبود، این اثـر نافرجـام    ام. اگر راهنمایی و مشاوره مند بوده بهره

 ».من عّلمن� حرفًا فقد صیرن� عبدًا«شد. قدردان یاری ایشان هستم و  رها می

والن محترم دانشـگاه بـاقرالعلوم(ع)، پژوهشـگاه حـوزه و دانشـگاه و صـبر،       همچنین از مسئ
ویژه كتابـدار   حوصله و همكاری صمیمانه مسئول و كارمندان كتابخانه دانشگاه باقرالعلوم(ع)، به

و ویراسـتار محتـرم    انتشارات پژوهشگاه حـوزه و دانشـگاه   ؛رتبا و آقای كریم محترم آقای جلیلی
  منان آرزومندم. كنم. مزید توفیقات آنان را از خداوند تشكر و قدردانی می

  
  یپور گرج محمود علی
  یاهللا بروجرد دانشگاه آیت
  1391تابستان 



 

  
  
  

  فصل اول

  
  كلیات

 . طرح تفصیلی پژوهش1

 . بیان مسئله1_1
اسـت.   نی قرار گرفتههای گوناگو در تاریخ اندیشه و نظریات سیاسی، موضوع پژوهش آزادی سیاسی

گیری  برانگیزی است. شكل در ایران، آزادی سیاسی همچنان مقوله بحث نظری آزادی رغم پیشینۀ به
تـرین اهـداف خـود، در كنـار      ، آن را به عنوان یكـی از مهـم  انقالب اسالمی ایران، با تأكید بر اصل 

 اعالم داشته است: و استقرار جمهوری اسالمی قرار داده است. اصل نهم قانون اساسی استقالل

و وحـدت و تمامیـت ارضـی كشـور از یكـدیگر       و اسـتقالل  آزادی در جمهوری اسالمی ایران
مقامی حق ندارد به نام حفظ اسـتقالل و تمامیـت ارضـی كشـور،     و هیچ  تفكیك ناپذیرند؛ ...

  های مشروع را هرچند با وضع قوانین و مقررات سلب كند. آزادی

بوده و از اركـان آن محسـوب    از عوامل سازنده نظام جمهوری اسالمی ایران بر این اساس، آزادی
ای است كه به موجب نص قسم  در كلیت نظام جمهوری اسالمی به اندازه شود. منزلت آزادی می

اخیر اصل نهم، حتی قانونگـذار عـادی نیـز فاقـد توانـایی و صـالحیت جهـت سـلب و نقـض          
  های مشروع ملت دانسته است. آزادی
هـا، تعریـف، نگـرش و     ، در عمل با تغییر دولتدر جمهوری اسالمی ایران رغم اهمیت آزادی علی

هـا دربـاره    ها و دولـت  نیز دچار تغییرات مهمی شده است. تفاوت نگرش گروه مصادیق آزادی سیاسی
، و قلـم، آزادی احـزاب   سی، آزادی بیانآزادی سیاسی تفاوت در مصادیق (از جمله مصادیق آزادی سیا

  های آزادی سیاسی را به دنبال داشته است. ) است و گاه محدودیتها و آزادی انتخابات انجمن
در حالی است كه هنوز وضـعیت مطلـوب از آزادی    سیاسی آزادی های روند اهمیت و نوسان

سیاسی ارائه نشده است. پژوهش حاضر به دنبال ترسیم وضـعیت مطلـوب از آزادی سیاسـی بـا     
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است. بر ایـن   ساله جمهوری اسالمی ایران ز است. تمركز زمانی تحقیق دورۀ سیاندا عنوان چشم
ز انـدا  و سـند چشـم   (شـامل قـانون اساسـی    در این پژوهش با بررسـی اَسـناد باالدسـتی   اساس، 

و مقـام   (ره)نظام (اندیشـه سیاسـی امـام خمینـی     جمهوری اسالمی ایران) و اندیشه رهبران عالی
ها در این منابع، به دنبال ترسـیم وضـعیت مطلـوب آزادی     ) و بررسی جایگاه ارزشمعظم رهبری

سیاسی هستیم. اما برای اینكه در دام ترسیم وضعیت مطلوب محال قرار نگیـریم و بـه ناكجاآبـاد    
، بـا  و انتخابـات  ، مطبوعـات های احزاب ساله در شاخص آزادی سیاسی سی نرسیم، بررسی روند

شـود. چنانچـه    كنیم) انجام مـی  (كجا هستیم و چه می 1و تحقیق اكتشافی عنوان پیمایش محیطی
این روندها با وضعیت مطلوب آزادی سیاسی همسو باشد، از اهـرم سیاسـت عمـومی در جهـت     

هـا و   شود، در غیر این صورت باید در تصحیح مسیر آن اقدام شود و چالش ستفاده میتقویت آن ا
ز انـدا  راهكارهای نزدیك شدن به وضعیت مطلوب بررسی شود. به سخن دیگر، در تدوین چشم

ـ   دو رویكرد مطرح است: نخست رویكرد اكتشافی یا پیش ه بینی؛ از این منظر، وضعیت موجـود ب
هـای موجـود، تصـویری از آینـده،      هـا و فرصـت   دقت بررسی شده و براساس امكانات، قابلیـت 

بینی است كه در آن بـا توجـه بـه منـابع      یا پس گردد. رویكرد دوم، رویكرد هنجاری بینی می پیش
موجود، به دنبال وضعیت مطلوب است؛ و وضعیت موجود باید خود را به آن وضـعیت مطلـوب   
نزدیك سازد. ترسیم وضعیت مطلوب آزادی سیاسی در این پژوهش، یك تحقیق هنجاری اسـت  

بر ایـن  » اید چگونه باشد؟آینده مطلوب آزادی سیاسی ب«و به دنبال پاسخ به این پرسش است كه 
، از پـژوهش حاضـر   »آینده آزادی سیاسی چگونـه اسـت  «اساس، تحقیق اكتشافی به این معنا كه 

  طلبد. خارج بوده و پژوهش مستقلی می

  . علت انتخاب موضوع و اهداف آن2_1
ســازی  جهــت نظــام، بــرای هــم ش، در دبیرخانــه مجمــع تشــخیص مصــلحت1378از ســال 
های كلی، ضرورت ترسیم و تبیین یك افق روشن در آینده ایران مشـخص شـد. لـذا تـا      سیاست
ادامـه یافـت. در سـال    » ایـران اسـالمی   افـق آینـده  «ها مطالعات و مباحث تحـت عنـوان    مدت
ش، پـس از  1382تأكیـد شـد. و در سـال    » افق آینـده «به جای » زاندا چشم«ش، بر مفهوم 1380

                                                           
ساله در جمهوری اسالمی ایران در پژوهش مستقلی از سوی نویسنده در دسـت   سیاسی سی . بررسی روند آزادی1

 انجام است.



 5      كلیات

ز انجام دادند، بـه تصـویب   اندا در مصوبات مجمع درباره چشم اصالحاتی كه مقام معظم رهبری
  فرمود: گانه ابالغ شد. مقام معظم رهبری ش، به قوای سه23/8/1382نهایی رسید و در تاریخ 
ز توقع ما را از كشـور در ده  اندا اندازی متوجه باشد... این چشم ها و برنامه باید به چشم سیاست

هـای   ز و سیاسـت اندا های در زمینه چشم بنابراین، شاخص سال آینده مشخص خواهد كرد، ...
 1ها باشد. كلی باید در ذهن

رو  ، بـا ایـن پرسـش روبـه    سیاسـی  ز آزادیاندا رو، پیش از ارائه مراحل فرایند تدوین چشم از این
های سیاسی برای یك نظام سیاسی ضرورت دارد؟ در پاسخ باید  ز آزادیاندا هستیم كه چرا چشم
هسـتیم كـه بـا    » چـپ «و » راست«روندهایی به نام  گیری خرده شاهد شكلگفت: پس از انقالب 
هـای   رونـدها، ایـده   یـك از خـرده   اسالم سیاسی فقاهتی ایجاد گردید. هر گسست انسجام روند

و نحوۀ برخورد  های مربوط به آن چون مطبوعات های آزادی سیاسی و شاخص متفاوتی در مقوله
اند. بر این اساس، با توجه به: ناسازگاری در روندهای حاكم بـر   داشته و احزاب با آنها، انتخابات

آزادی سیاسی، فقدان هماهنگی میان نخبگان سیاسی، فقدان حس مشترك و سردرگمی پیرامـون  
اهداف، نارضایتی از دستاوردها و روندهای موجود در آزادی سیاسی، فراهم شـدن مبنـایی بـرای    

های سیاسـی، آمـادگی بـرای     ای رسیدن به وضع مطلوب آزادیسازی بر مشاركت همگانی، زمینه
ز انـدا  رو، ترسیم چشم های پیشِ شرایط حاكم بر آینده در زمینه آزادی سیاسی و شناخت فرصت

اندازهای سیاسـی جمهـوری اسـالمی     آزادی سیاسی به عنوان وضع مطلوب ضرورت دارد. چشم
بایـد برگرفتـه از    __  هـا  دولـت، نهادهـای سیاسـی و گفتمـان     در هر سـطحی كـه باشـد __    ایران
ز آزادی سیاسی، به عنوان وضع مطلـوب و راهنمـای فكـری و عملـی آنهـا باشـد. كـه        اندا چشم

األمـور أبصـر، م%ـن اسـتَْدب%ر% األمـور  م%ن استَقبل%«فرماید:  است كه می مصداقی از روایت امام علی(ع)
ز آزادی سیاسی جمهوری اسالمی ایـران از دو منظـر   اندا عالوه بر همه اینها، روش چشم 2 »تَح%ی�ـر

                                                           
 .15/5/1382در تاریخ  بیانات مقام معظم رهبری. 1
و كسی كـه از كارهـا روی گردانـد سـرگردان مانـد       كسی كه (با فكر و اندیشه) به استقبال كارها برود بینا شود.. 2

وارد  غرر الحكمروایات بسیاری در  ). در این زمینه از امام علی(ع)579، ش57ص ،غرر الحكم ،آمدی (تمیمی
 شده است از جمله:

  ».؛ كسی كه قبل از انجام كار اندیشه كند، كارهای درست او بسیار باشدکثر صوابهمن فکر قبل العمل «
  ».؛ كسی كه فكر خود را به كار اندازد، پاسخش درست باشدمن اعمل فکره اصاب جوابه«
  ».های كار بینا گردد ؛ كسی كه بیندیشد، به سرانجامکر ابصر العواقبمن ف«
و مقصود  ؛ كسی كه دیدۀ فكر و اندیشۀ خود را بیدار نگه دارد، به نهایت همتمن أشهر عین فکرته بلغ کنه همته«

  ».رسد خود می
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سیاسی در جمهوری اسالمی ایران را با توجه به اسناد و منابع ضرورت دارد: نخست، آنكه آزادی 
هـای   موجود تبیین نماییم؛ و دوم، از منظر دینی است كه بر پایه آن آزادی سیاسی را با نگاه ارزش

كه به تعبیـر رابـرت    1اسالمی به تصویر كشیده و قادر به مهندسی آن در وضعیت مطلوب باشیم.
  اند. ز پدید آمدهاندا آمیز از طریق خلق یك چشم همه تحوالت موفقیت ،مایلز

 سیاسـی  ز آزادیانـدا  به عنوان چشـم  دلمشغولی اصلی نگارنده، دستیابی به آینده تصویرشده
) ز جمهـوری اسـالمی ایـران   اندا و سند چشم اسناد باالدستی (قانون اساسیاست؛ كه با توجه به 

) و مقام معظم رهبـری  (ره)نظام جمهوری اسالمی ایران (امام خمینی اندیشه سیاسی رهبران عالی
، تنظیم شده باشد. همچنین اهدف ذیـل در پـژوهش   و جمهوریت ی اسالمیتهای اساس و ارزش

  شود: حاضر دنبال می
  استفاده نمود؛ سیاسی ز كه بتوان در آزادیاندا دستیابی به مدلی از چشم  .1
های سیاسی كـه بـه وسـیله رویـدادها و      ها و تهدیدهای بالقوه برای آزادی تعیین فرصت  .2

  آید؛ روندهای فوق به وجود می
  های سیاسی؛ نگر در تفكر نخبگان سیاسی در زمینه آزادی گیری آینده ارتقای جهت  .3
های سیاسـی منجـر    رویدادهایی كه در زمینه آزادیآگاهی دادن به نخبگان سیاسی از  پیش  .4

  شود. به همگرایی، واگرایی می

  . سؤاالت و فرضیه پژوهش3_1
هـای   ، دیـدگاه روست كه: با توجـه بـه اَسـناد باالدسـتی     پژوهش حاضر با این پرسش اصلی روبه

و با در نظر گرفتن  ) در نظام جمهوری اسالمی ایرانم معظم رهبریو مقا (ره)رهبران (امام خمینی
ز مطلوب آزادی سیاسی در جمهوری اسـالمی ایـران چگونـه    اندا ، چشمسیاسی روندهای آزادی

  باید باشد؟
  اند: شرح شود بدین های فرعی پژوهش كه در طول تحقیق بررسی می پرسش

  چیست؟ سیاسی مفهوم آزادی  .1
 كدام است؟ سیاسی ز برای استفاده در آزادیاندا الگوی مناسب چشم  .2

                                                           
آشـنایی بـا   ، ونـد  و جاللـی  ؛ و نیـز ر.ك: پـدرام  12، صپژوهـی مفـاهیم و روش   آینـده و همكاران،  عبدالرحیم. 1

 .4ص ،پژوهی آینده
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 چیست؟ سیاسی رزشی آزادیا _  مبانی نظری  .3

 ) آزادیز جمهوری اسـالمی ایـران  اندا و سند چشم (قانون اساسی از منظر اَسناد باالدستی  .4
 چگونه است؟ سیاسی

) و مقـام معظـم رهبـری    (امـام خمینـی   نظام جمهوری اسالمی ایران از منظر رهبران عالی  .5
  چگونه است؟ سیاسی آزادی

 چگونه است؟ جمهوری اسالمی ایران سیاسی ز آزادیاندا در چشم شدهآینده تصویر  .6

روسـت و راهكارهـای تحقـق وضـعیت      هـایی روبـه   مطلوب با چه چالش سیاسی آزادی  .7
  مطلوب چیست؟
ز، یك روش هنجاری است، در پاسخ بـه پرسـش اصـلی ایـن فرضـیه      اندا از آنجا كه روش چشم

  هنجاری قابل طرح است كه:
در زمینـه   طبق مبانی نظری، اسـناد باالدسـتی و دیـدگاه رهبـران، جمهـوری اسـالمی ایـران       

در جمهـوری اسـالمی    سیاسـی  ز آزادیانـدا  بخش بوده و چشم های سیاسی كشوری الهام آزادی
  های ذیل استوار خواهد بود: ایران بر ویژگی

، امری فطـری و از حقـوق   ی جامعه اسالمیهای اساس در چارچوب ارزش سیاسی آزادی  _
  شود؛ اولیه انسان محسوب می

های سیاسی فعال،  عقیده و بیان، حق تأسیس حزب و گروه شهروندان برخوردار از آزادی  _
  های آزاد، مستقل و ناظر بر نهادهای حكومتی هستند؛ همراه با رسانه

آزاد و بدون انحصار آن در حـزب یـا گـروه     های سیاسی، انتخابات در فرایند تحقق آزادی  _
و با نظارت نهادهای مسئول و  خاصی و منطبق بر مبانی ارزشی و چارچوب قانون اساسی

  گردد. نهادهای مردمی برگزار می

  دهی پژوهش . سازمان4_1
  پژوهش حاضر در هفت فصل تنظیم شده است:
  و مفاهیم؛فصل اول: كلیات: طرح تفصیلی پژوهش 

  ؛سیاسی در آزادی انداز چشم فصل دوم: الگوی تحلیل
  ؛رانجمهوری اسالمی ای سیاسی ز آزادیاندا ارزشی در چشم _  فصل سوم: مبانی نظری

  ؛سیاسی نظام دربارۀ آزادی فصل چهارم: دیدگاه رهبران عالی
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  ؛از منظر اَسناد باالدستی سیاسی فصل پنجم: آزادی
  ؛جمهوری اسالمی ایران سیاسی آزادی فصل ششم: آینده تصویرشده

  .جمهوری اسالمی ایران سیاسی ز آزادیاندا ها و راهكارهای تحقق چشم فصل هفتم: چالش

  . مفاهیم2

  (visions)ز اندا . چشم 1_2
ز رهنمـون  انـدا  ز وجود دارد كه ما را به معنای اصطالحی چشماندا ای در معنای لغوی چشم نكته
فضایی كه آن « 2گونه معنا شده است: آكسفورد اینز، در فرهنگ اندا یا چشم 1سازد. واژه ویژن می

چنینـی،   ای ایـن  توان دید، ایـده یـا تصـویری در ذهـن، رؤیـا یـا تجربـه        را از موقعیتی خاص می
تـوان   از مجموع این معانی می». ای در آینده خصوص از نوع مذهبی، توانایی تفكر درباره برنامه به

ز تصـویری از آینـده   انـدا  ز عناصـر اصـلی چشـم   چنین نتیجه گرفت كه در اصطالح لغوی یكی ا
ز موجودنـد كـه بـر    انـدا  ها دربارۀ چشم ی نیز طیف وسیعی از تعریفپژوه است. در ادبیات آینده

  تصویری از آینده تأكید دارند:
  ها؛ ی انسانگرایانه، قابل اعتماد، و جذاب برا ای واقع آینده  _
خـواهیم چـه چیـزی     مـا مـی  «ای مطلوب و پاسخی به این پرسش كـه   تصویری از آینده  _

ای نیسـت كـه بایـد     ز آیندهاندا در این تعریف، برخالف رویكرد سّنتی، چشم» بیافرینیم؟
  3؛بینی شود، بلكه فردایی است كه باید خلق شود پیش

  4ز منبع اساسی قدرت و قدرت است، یعنی توانایی انجام كارها و بسیج منابع.اندا چشم  _
ز، توانـایی  انـدا  شـود آن اسـت كـه چشـم     ها بر آن پـای فشـرده مـی    آنچه كه در همه این تعریف

نگریستن به فراتر از واقعیت موجود، خلق و ابداع آنچه كه اكنون وجود ندارد، تبـدیل شـدن بـه    
عبـارت   سیاسـی  ز آزادیاندا رو، چشم نچه كه اكنون نیستم، توانایی زندگی در آرمان است. از اینآ

یافتنی از آزادی سیاسی در یك افق زمانی معین بلندمـدت،   است از تصویر مطلوب و آرمان دست
  گردد. كه متناسب با مبانی ارزشی تعیین می

                                                           
1. visions  2. Oxford Advanced Learner Dictionary, 2004.  

3. Parikh, & Neubauer, Corporaet Visioning Int.rev, p.4. 

 .8ص ،انداز شكل بخشیدن به فردای مطلوب و هنر خلق چشم، خزایی. 4
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  (Core Values)ی های اساس . ارزش2_2
ـ    آنچه كه برای ما اهمیت دارد، است. ارزش ارزش، به معنای هر زنـدگی مـا را    زهـا، خطـوط قرم

زنند. نكتـه   هایی هستند كه هویت آنها را رقم می ها و جوامع دارای ارزش دهند. انسان تشكیل می
ـ  ارزش 1شوند، بلكه باید آنها را كشف كرد. ها وضع نمی اینجاست كه ارزش ی، اصـول  های اساس

و قابلیـت وضـع    2است كه مستقل از زمان و مكان هستند. و باورهای هدایتگر یك نظام سیاسی
  ی انجام شود.های اساس ندارند. همه اقدامات باید در راستای ارزش

  . پویش منابع3_2
  شود. می و مقام معظم رهبری مربوط به بررسی اسناد باالدستی، اندیشه سیاسی امام خمینی

  . اسناد باالدستی4_2
هستند؛ و  ترین قوانین جمهوری اسالمی ایران اسنادی هستند كه محل رجوع قوانین عادی و مهم

  ز هستند.داان و سند چشم منظور از آنها در این پژوهش قانون اساسی

  . حقوق طبیعی (فطری)5_2
برنـد. مقصـود از حقـوق موضـوعه،      را در برابر حقوق موضوعه به كار می» حقوق فطری«اصطالح 

كنـد و اجـرای آن از طـرف دولـت      مجموع قواعدی است كه در زمان معین بر ملتی حكومـت مـی  
، مجموع اصول و قوانینی هستند كه فطرت، آنها »حقوق طبیعی«یا » حقوق فطری«شود.  تضمین می

را در عقل انسان قرار داده است؛ به سخن دیگر، حقوق طبیعی، حقوقی هستند كه انسان صرف نظر 
از جنس، نژاد، زبان، و... تنهـا بـه دلیـل انسـان بـودن، از آن برخـوردار اسـت، درحقیقـت طبیعـی          

، حـق انتخـاب، حـق داشـتن زنـدگی،      د حق حیات، حـق آزادی ترین حق انسان است، مانن بدیهی
مسكن، كار و حداقل رفاه و... و حق مالكیت. این حقوق، برتر از ارادۀ حكومـت و غایـت مطلـوب    

(حقـوق   انسان هستند و قانونگذار باید كوشش كند تا آنها را بیابد و ادارۀ اجتمـاع و قـوانین بشـری   
  3موضوعه) را بر پایه آنها قرار دهد.

                                                           
؛ و نیـز ر.ك:  141ص ،پژوهـی  آینـده هـای   پژوهی پیشرفته، نگاهی ژرف به اصول، مبانی و روش آینده، كورنیش. 1

  .گیری بهتر های هوشمندانه، یك راهنمای كاربردی برای تصمیم انتخاب ،، راینا، كینیهاموند
  .27ص، انداز مراهنمای عملی تدوین چش، میرشاه والیتی. 2
 .6، صمقدمه علم حقوق، كاتوزیان. 3
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  سیاسی . آزادی6_2
بوده اسـت.   های اصلی بشر و یكی از موضوعات اصلی تفكر در طول تاریخ آزادی یكی از دغدغه

كـاربرد فـراوان و   رغـم   اند. بـه  در یكصد سال اخیر نیز در جامعۀ ما توجه خاصی به آن نشان داده
طـوری   ، در خصوص مفهوم آن آشفتگی وجود دارد. بـه اجماع نظر دربارۀ ارزش و اهمیت آزادی
نیـز   معنـای آزادی «، مطرح شده است. به تعبیر آیزیا بـرلین  كه بیش از صدها تعریف برای آزادی

گونـه   كلمات خوشبختی، خوبی، طبیعت و حقیقت، به قدری كشدار است كه با هـر  مانند معنای
  رسد. ، ضروری به نظر میبر این اساس، پرداختن به مفهوم آزادی 1».تفسیری سازگاری دارد

  شناسی آزادی . مفهوم1_6_2

در لغت، به معنای رهایی، خالص، قدرت عمل، انتخـاب، خـالف بنـدگی و اسـارت و     » آزادی«
، خالف بندگی و عبودیـت  : عتق، حریت، اختیارآمده است: آزادی لغتنامه دهخدااجبار است. در 

  2ب، رهایی و خالص است.و اسارت و اجبار، قدرت عمل و ترك عمل، قدرت انتخا
های گذشته به دلیل شیوع بردگی، حریـت و عتـق در مقابـل بردگـی بـه كـار        هرچند در زمان

در زبـان   3آمـده اسـت.  » عتـق «و » حریت«، »اختیار« رفت؛ اما در زبان عربی معادل واژه آزادی می
وجود دارنـد. برخـی میـان ایـن دو واژه      معادل آزادی "Liberty"و  "Freedom"انگلیسی دو واژه 
 فروتـر، ماننـد آزادی   برتـر و فلسـفی و دومـی در آزادی    ، معتقدند: اولـی در آزادی  تفاوت گذاشته

، منكر ایـن تفـاوت اسـت و    رود. اما موریس كرنستون رت به كار می، اجتماعات و تجامطبوعات
هـای   در حـوزه  "Liberty"تر و گرایش  های فلسفی و عمومی را در حوزه "Freedom"تنها گرایش 

(اراده آزاد) از معـانی   پذیرد؛ البته امروزه برای تمییز معنـای آزادی فلسـفی   سیاسی و حقوقی را می
  4شود. استفاده می "Freedom of the will"دیگر آن، از تعبیر 

گـردد كـه آیـا آزادی     های اساسی آغـاز مـی   با این پرسش ترین بحث دربارۀ مفهوم آزادی مهم
یـك مفهـوم    تـوان بـرای آزادی   دارای مفهوم و معنای واحد است یا معانی متعـدد دارد؟ آیـا مـی   

                                                           
   .77، ص»آزادی«واژه ، دهخدا لغتنامه. 2  . 236ص ،چهار مقاله دربارۀ آزادی، برلین. 1
). البته باید توجه داشت كه حریت بـه  266، ص4، جلسان العربر، منظو (ابن» التخی�راالختیار، االصطفاء و کذل< «. 3

كـه مفهـوم حقـوق     رفت، ولی آزادی بیرونی به معنای سیاسی وجود نداشت؛ چـرا  از رذایل به كار می معنای آزادی
رو، مفهوم حریت مفهوم بسیار محدودی بـوده اسـت ماننـد آزادی از حـبس یـا       انسان مفهومی كمرنگ بود؛ از این
 ).31/1/1377( 29، شحقوقی و قضایی دادگستری، مجله »آزادی سیاسی در ایران«، آزادی از بندگی (ر.ك: بشیریه

  .48_44، صتحلیلی نوین از آزادی، كرنستون. 4
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، باعث تعدد و درنتیجـه تفـاوت مـاهوی و    ها از آزادی شمول بیان كرد؟ آیا تفاوت برداشت جهان
های آنها تفاوت اساسی و  های افراد در برداشت ها و بینش گردد؟ آیا ارزش ها می ذاتی آن برداشت

یابـد؟   نیز تغییر یافته، تكثر مـی  وم ذاتی آزادیآورد؟ و در این صورت، آیا مفه جوهری را پدید می
هـا و   مسـتلزم پاسـخگویی بـه ایـن پرسـش      گونـه بحثـی دربـاره مفهـوم آزادی     بدیهی است هر

  هایی از این دست است. پرسش
ضـمن قائـل    2،»برداشـت «و  1»مفهـوم «برخی نویسندگان با تفاوت و تمایز قائل شدن میـان  

اند. طرفداران وحـدت   را پذیرفته های گوناگون از آزادی ، برداشتشدن به وحدت مفهومی آزادی
و تمایز میان مفهوم و برداشت، این تمایز و تغایر را در نظریـات سیاسـی، رایـج و     مفهومی آزادی

ها وجود دارد. بـرای مثـال، جـان     تمایزی در بسیاری از مقوله ، و معتقدند چنین قابل قبول دانسته
تفـاوت گذاشـته اسـت: مفهـوم     » های متعـدد از عـدالت   برداشت«و » مفهوم عدالت«، میان راولز

عدالت، اصلی است كه مورد توافق همه بوده و اختالف نظرها دربـارۀ معیـار و مـالك عـدالت،     
  3ا باعث گردیده است.های متعددی ر برداشت
های گونـاگونی   ، مفهومی واحد و در عین حال برداشتپردازی كه برای آزادی ترین نظریه مهم

، با رد نظریه بـرلین  5،»مثبت و منفی آزادی«است. وی در مقاله خود با نام  4مكالو را باور دارد، مك
دارای یـك مفهـوم    كند. او بر این باور اسـت كـه اساسـاً آزادی    باره بیان می دیدگاه خود را در این

كننده ایـن مفهـوم    شوند، به نوعی بیان گفته می شمول بوده و همه جمالتی كه درباره آزادی جهان
شـود، دارای سـه عنصـر     گفتـه مـی   ، هر جمله و عبارتی كه درباره آزادیمكالو هستند. از نظر مك

چیزی، یا كسی از چیزی یا مانعی برای انجـام دادن چیـزی،    ، همیشه رهایی و آزادیاست: آزادی
ـ     یا برخورداری از چیزی است. وی این مفهوم را به ه بـه فرمـول   طور خالصـه در یـك فرمـول ك

آزاد  yاز دخالـت عامـل    zبرای انجـام عمـل    xكند: فرد  گونه بیان می این م مشهور است،كالو مك
را بـرای او   xرا انجام دهد، اگر دیگری انجام عمـل   xخواهد عمل  رو، فردی كه می از این 6است.

  ناممكن یا قابل مجازات سازد، او دیگر آزاد نیست.
                                                           

1. concept 2. conception  

 .25، صدر فلسفه سیاسی اسالم آزادی، میراحمدی. 3
4. McCallum 

5. McCallum, "Negative and positive Freedom", Philisophical Review, pp.11-14. 

6. x is free from y to do or be z. 
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گانـه را   های مختلف دربارۀ این عناصر سه ، اختالفات و دیدگاهنظریه درباره مفهوم آزادیاین 
و » مفهـوم «دانـد. بـر ایـن اسـاس، تفـاوت میـان        مـی  گیری برداشت متعدد از آزادی باعث شكل

دارای مفهومی واحد بـوده و تفـاوت    گردد؛ یعنی واژه آزادی در این نظریه برجسته می» برداشت«
هـا دربـاره    گردد. تفاوت دیـدگاه  ها از این مفهوم و عناصر آن برمی ها، به اختالف برداشت دیدگاه
گیـری   (هـدف، غایـت) باعـث شـكل     z(مـانع، رادع) و   y(فاعـل، عامـل)،    xیك از عناصر  هر

ها را به تفاوت مـاهوی   رو، نباید اختالف برداشت این گردد. از می های گوناگون از آزادی برداشت
هـا و   و مصادیق آن نسبت داد، بلكه چنـین اختالفـی صـرفاً بیـانگر اخـتالف طـرز تلقـی        آزادی

است. درنتیجه، آزادی دارای یـك مفهـوم و    های گوناگون از عناصر اساسی مفهوم آزادی برداشت
های گوناگون نسـبت   ها از آزادی نیز متعدد بوده و با توجه به نگرش ت است. برداشتچند برداش

  گیرند. شكل می به عناصر اساسی مفهوم آزادی
بایـد در همـه مفـاهیم     مشكل نظریه وحدت مفهومی آن است كه بـا پـذیرش ایـن دیـدگاه،     

از  یا لیبـرال  و...، به وحدت مفهومی اعتقاد داشت. یعنی تعریف یك فرد سوسیالیست دموكراسی
یـك از   دموكراسی را یكسان بدانیم و تفاوت را در برداشت آنها تلقی كنـیم. حـال اینكـه در هـر    

ای  هـای جداگانـه   آمـوزه كـه دارای   ای است؛ چرا مكاتب، دموكراسی و...، دارای مفهوم جداگانه
هستند. در ضمن، باید بر این نكته نیز توجه كرد كه افعال انسان از سه بعد فاعل، مـانع و هـدف،   

است كـه از   شناسی در خصوص آزادی م یك سنخكالو خارج نیستند. به سخن دیگر، دیدگاه مك
شناسـی ارتبـاطی بـه     یك و جدا شده است؛ و مسئله سنخطریق سه مؤلفه یادشده از یكدیگر تفك

انجام نگرفت. اینكـه   م درباره آزادیكالو مفهوم واحد ندارد. با همه این اشكاالت، تعریفی از مك
م تعریفی ارائه شود كه هر سـه  كالو از سوی مك دبای دارای چه تعریف و مفهومی است، می آزادی

نیز همانند دیگر مفاهیم انسـانی،   بعد یادشده را دربر گیرد. بر این اساس، باید گفت مفهوم آزادی
گیـری   پذیرد. متغیر زمان بـر چگـونگی نگـرش و شـكل     شدت از دو متغیر زمان و مكان اثر می به

كه نظام ارزشی و فرهنگـی جـایی    ر مكان نیز اهمیت دارد؛ چراگذارد و متغی های ما اثر می پرسش
گذارد. نگاهی به تحـول و تطـور اندیشـه و مفـاهیم      گیری بحث اثر می شود، بر شكل كه بحث می

را معـین   سیاسی مؤید این مسئله است. بنابراین، اگر بخواهیم به شـیوۀ موضـوعی مفهـوم آزادی   
  1به معانی ذیل اشاره كرد:توان  ، می كنیم

                                                           
1. Gray, Freedom, Humanities Press International Inc, p.3. 
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  به عنوان فقدان موانع الف) آزادی

اسـت. در ایـن روش    آزادی ، تعریـف سـلبی  هـای آزادی  یكی از رویكردهای اصـلی در تعریـف  
هایی كه افـراد   معرفپردازند. موارد و  اندیشمندان به جای تعریف شیء، به تعریف نقیض آن می

در ایـن دیـدگاه بـه     هستند. آزادی اند، بیشتر شامل موانع آزادی كرده در تعریف سلبی آزادی بیان
ها در برابر یك فرد و اعمال او تلقی شده اسـت. بنـابراین،    عنوان فقدان موانع، قیود و محدودیت

هـای او   گونه محدودیتی برای فرد در انجام خواسته كند كه هیچ در صورتی صدق می ادیمفهوم آز
توانیم آنهـا را بـه    طور كلی می اند و به بسیار متنوع ها و موانع آزادی وجود نداشته باشد. این نقیض

. موانـع  3های سیاسی؛  . موانع یا نقیض2های اقتصادی؛  . موانع یا نقیض1پنج دسته تقسیم كنیم: 
  1های فردی و انسانی. . موانع و نقیض5های فرهنگی؛  . موانع و نقیض4های اجتماعی؛  یا نقیض

مثبـت   توان به آزادی می را به تعبیر آیزیا برلین بر این اساس، هر گاه مانع، دولت باشد، آزادی
عبارت است از فقدان قیـد و مـانع از سـوی دولـت در      معنای منفیِ آزادی 2و منفی تقسیم نمود:

گردد كـه طبـق آن فـرد از محـدودیت رهاسـت.       مشخص می» از«انتخاب فرد. و با حرف اضافه 
  گوید: منفی می در توضیح آزادی برلین

 توان گفت انسان تا آنجا آزاد است كه دیگری دخالت در كار او نداشته باشـد. آزادی  می معموالً
توانـد   طور ساده عبارت است از قلمروی كه در داخـل آن، شـخص مـی    در این معنا به سیاسی

  3. شوند...خواهد انجام دهد و دیگران نتوانند مانع كار او  كاری را كه می

ای اسـت كـه یـك انسـان بـدون       سـادگی محـدوده   معنا [منفی]، به ) سیاسی بدینرهایی (آزادی
  4تواند در آن فعالیت كند. برخورد با مانعی از طرف دیگران می

 مثبت، عبارت است از دخالت دولت. بر اساس این دیدگاه، منظـور از آزادی  در مقابل، آزادی
هـای الزم را از محـیط بیرونـی     مثبت آن است كه فرد بتواند با پرورش استعدادهای خود، استفاده

                                                           
های نظری آزادی  مجموعه مقاالت چالش، »های آن در ایران امروز و چالش شناسی گفتمان آزادی سنخ«، عالیی. 1

 .469، صو...
سخنرانی معـروف   »آیزیا برلین«باید گفت كه زمانی كه » منفی«و » مثبت« در توضیح دو اصطالح مشهور آزادی. 2

م، منتشر نمود) چـارچوب  1985در اكسفورد ایراد كرد (و متن آن را در سال » دو مفهوم آزادی«خود را با عنوان 
 بحث دربارۀ آزادی بر دو محور معنای مثبت و منفی آزادی شكل گرفته است.

 .236، صآزادیچهار مقاله دربارۀ ، برلین. 3
 .4، صاقتصادی _ اطالعات سیاسی، »مروری بر مفاهیم آزادی«همو، . 4
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ای اسـت   مثبت به مفهوم ارباب خود بودن به گونه خود و شرایط موجود در آن محیط ببرد. آزادی
ـ  فرد بتواند ارادۀ خود را به انجام برساند. از این مثبـت مداخلـه و عـدم     ۀ اصـلی آزادی رو، دغدغ

های فرد نیست، بلكه خودگردانی و ارباب خـود بـودن در كـانون توجـه ایـن        مداخله در فعالیت
  قرار دارد. مفهوم از آزادی

زنـد و  ور كنند، بر حداقل دولت یا دولت نظـم ابـرام مـی    منفی را تشویق می كسانی كه آزادی
كننـد و فـرد را در پیـروی از     نظمـی تعریـف مـی    گونه بـی  وظیفۀ اصلی دولت را جلوگیری از هر

، بـر حـداكثر دولـت تأكیـد     دانند. برعكس مفهوم مثبـت آزادی  های خود، كامالً آزاد می خواست
معنا كـه بـر دولـت    كند. به این  ، كه از دولت اخالق نیز بحث می»دولت رفاه«كند و نه فقط از  می

است كه هم نظم سیاسی را برقرار كند و هم رفاه و حتی سالمت اخالقی افراد جامعه را تضـمین  
  كند. هایی بر سر راه آزاد فرد مقرر می نماید. مسلماً چنین نگرشی، محدودیت

  به عنوان شأن و موقعیت اجتماعی ب) آزادی

شود، بلكه نگاه بـه   شناختی نگاه نمی به عنوان صفتی فردی و روان براساس این دیدگاه، به آزادی
آزادی، نگاهی ساختاری و نهادی است و این امر بیانگر رابطه فـرد بـا جامعـه و سـاختارهای آن     

هـایی مواجـه باشـد، امـا در      رو، ممكن است یك فرد از لحاظ فیزیكی با محدودیت است. از این
خود را حفظ كند و به عنوان یـك آزادمـرد زنـدگی كنـد. طرفـداران ایـن        عین حال بتواند آزادی

هایی  هرچند با محدودیت دانند. سقراط را مصداق بارز چنین فردی می برداشت مفهومی، سقراط
یـن ادعـایش   تواند ادعا كند و در ا رو بوده و به بند كشیده شده بود، اما می در جامعه خودش روبه

گاه موقعیت آزادگـی خـود را    ها نیز آزادمرد بوده، زیرا هیچ صادق است كه در حبس و محدودیت
  1با موقعیت بردگی معاوضه نكرد.

و اعمال آن در جامعه، ویژگی اصلی این مفهـوم   از نظر طرفداران این نظریه، مشاركت سیاسی
اجتمـاعی مشـاركت كنـد و     _ رغم وجود موانع و قیود اگر در امور سیاسی است. فرد، به از آزادی

عكـس اگـر كسـی از لحـاظ      گـردد و بـه   بتواند این حق خود را اعمال نماید، آزادی محسوب می
رو نباشد، اما از حق مشاركت سیاسی خود استفاده نكـرده و آن   فیزیكی با موانع و قیودی هم روبه

  گردد. د، فردی آزاد تلقی نمیرا اعمال نكن
                                                           

1. Gray, Freedom, Humanities Press International Inc, p.44. 
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  به عنوان حق تعیین سرنوشت ج) آزادی

گیری كنـد، آزاد   در این دیدگاه، فردی كه دارای اراده آزاد بوده و بتواند مستقالً درباره خود تصمیم
 چنـین اراده و اسـتقالل  كند، از  ای باز زندگی می شود. اما فردی كه هرچند در جامعه محسوب می

استقالل فـردی   و كوهن توان او را فردی آزاد نامید. كانت فردی برخوردار نباشد، آزاد نبوده و نمی
  1كنند. دانسته و از آن به نیروی اراده یاد می را آزادی

  ها  به عنوان انجام خواسته د) آزادی

رو، فرد در صـورتی   خواهد. از این در این منظر به مفهوم انجام دادن چیزی است كه فرد می آزادی
گرا نیسـت. انسـان    خواهد انجام دهد. این برداشت از آزادی واقع آزاد است كه بتواند آنچه كه می

اجتمـاعی و طبیعـی قـرار دارد و     _ مل و شرایط سیاسیها تحت تأثیر عوا مسلماً در انجام خواسته
  2خواهد انجام دهد. آنچه را كه می  تواند هر نمی

  به عنوان امكان انتخاب آزادیه) 

اسـت. از جملـه طرفـداران ایـن دیـدگاه را       از این منظر، امكان انتخـاب كـردن، متـرادف آزادی   
ان شـقوق مختلـف، بـا اسـتفاده از     نام برد. بنابراین، اگر فرد بتواند از می 4و وینستین 3بن توان می
گـردد، در حـالی كـه     انتخاب خود، یكی از موارد را انتخاب كند، این فرد آزاد محسوب مـی  حق

ـ          دد فردی كه دارای حق انتخـاب نبـوده و از امكـان انتخـاب خواسـته خـود از میـان مـوارد متع
چقدر امكان انتخاب برای فرد بیشـتر باشـد، آزادی او    گردد. هر برخوردار نباشد، آزاد قلمداد نمی

  نیز بیشتر خواهد بود.

  به عنوان قدرت مؤثر و توان عمل و) آزادی

موانـع و  ها نیست، بلكه تسلط و فـائق آمـدن بـر     ، فقدان موانع و محدودیتبر این اساس، آزادی
  5توانایی در از میان بردن موانع است.

                                                           
  .30، صتحلیلی نوین از آزادی، كرنستون. 1

2. Gray, Freedom, Humanities Press International Inc, p.36. 

3. Ben 4. Weinstein  

5..Gray ;Ibid 30، صتحلیلی نوین از آزادی، و نیز ر.ك: كرنستون. 
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رسـد. انسـان آزاد كسـی     های یادشده، تعریفی جامع بـه نظـر مـی    این دیدگاه از میان تعریف
هایی وجود نداشته باشد، بلكه آزاد كسی است كه بتوانـد   نیست كه در برابر او موانع و محدودیت

بـه معنـای شـأن و     سر راه بردارد؛ همچنـین آزادی بر موانع و قیود روی خود غلبه كرده، آنها را از 
كـه   دانـد؛ چـرا   بـرد، عـرف او را آزاد نمـی    سرمی موقعیت اجتماعی نیست. فردی كه در زندان به

قدرت انتخاب ندارد. آزادی به معنـای برخـورداری از حـق انتخـاب یـا داشـتن اراده در تعیـین        
تواند این موارد را داشته باشد، ولی تا زمانی قدرت انتخـاب از میـان    كه می نیست؛ چرا سرنوشت

شود. به سخن دیگر، شخصـی كـه شـرایط الزم بـرای      شقوق را نداشته باشد، آزاد محسوب نمی
  گردد. برخورداری از حق انتخاب خود را نداشته نباشد، آزاد محسوب نمی

  . ابعاد آزادی2_6_2

از جهات و ابعاد مختلفی قابل بررسی است. از آن جهت كه گاه خلط این ابعاد بـا معنـای    آزادی
سیاسی آزادی، اشتباهاتی را در نزد اندیشمندان باعث شده، بجاست نگـاهی بـه ابعـاد مختلـف     

داشته باشیم، سـپس معنـای آزادی    و آزادی سیاسی زادی عرفانی، آ، آزادی اخالقیآزادی فلسفی
  سیاسی را بررسی كنیم.

  ؛ آزادی ارادهفلسفی الف) آزادی

مشغول نموده، این است كه آیا بشر واقعـاً  در طول تاریخ، پرسشی كه همواره اندیشه بشر را به خود 
آزاد است، یا مجبور؟ به سخن دیگر، آیا انسان در اعمال و رفتار خود آزاد و مختار است یا همه امور 

__ است؟ در پاسخ به این پرسش، دو دیدگاه مطرح شـده   خداوند قدرتی مافوق طبیعی __ در اختیار
ای مافوق خود، یـا یـك سلسـله     ر یك دیدگاه، بشر واقعاً آزاد است و زیر سلطه و تأثیر ارادهاست: د

تنهـا آزاد و مختـار    علل و عوامل طبیعی قرار ندارد. در دیدگاه دوم، انسان در اعمال و رفتار خـود نـه  
در اختیـار هـم    اند كه انسـان  نبوده، بلكه مجبور نیز هست؛ حتی برخی افراد از این فراتر رفته و گفته

برای او مقـدر سـاخته    مجبور است و در هر حال انسان باید همان راهی را در پیش گیرد كه خداوند
و دترمینیسم حـاكم اسـت؛ یعنـی در     است. در تفكر مادی نیز عقیده بر این است كه در جهان، جبر

ت، بلكه هـر پدیـده طبیعـی و اجتمـاعی معلـول      چیزی بدون علت نیس امور طبیعت و اجتماع هیچ
علتی است و اراده انسان نیز تابعی از قوانین طبیعی و اجتماعی است. از این دیدگاه بین جبـر مـادی   

  و جبر الهی فرقی وجود ندارد؛ هر دو جبرند و در هر دو تابع یك اراده حاكم هستند.
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ن قابل طرح است؛ و برعكس، در دیدگاه دوم به جهت و مسئولیت انسا از دیدگاه اول، آزادی
، معنا خواهـد بـود؛ زیـرا قبـول جبـر      مجبور بودن انسان، طرح مسئله آزادی و مسئولیت انسان بی

  و گزینش و درنتیجه نفی مسئولیت است. مستلزم نفی اختیار
جبـور و بـه سـخن دیگـر، آیـا فاعـل       در خصوص اینكه آیا انسان موجودی است مختار یا م

فراوانـی از صـدر اسـالم تـاكنون     هـای   ، بحـث آورنده اعمال انسان خود اوست یا خدا وجود به و
هـای اسـالمی بـوده كـه در فلسـفه و كـالم        و این مسئله یكی از مسائل اختالفی میان فرقـه  شده

هـای اسـالمی دو    مطرح شده است؛ در این مورد فرقه و تفویض اسالمی تحت عنوان مسئله جبر
  دسته شدند:

گونه فعل از سوی انسـان را نفـی كـرده و تمـام افعـال انسـان را بـه         افرادی كه انجام هر  .1
كـه   و اشـاعره  نسبت دادند كه به آنها جبریه محض گویند؛ ماننـد فرقـه جهمیـه    خداوند

  1معتقد بودند انسان قدرتی دارد، اما این قدرت در انجام فعل تأثیری ندارد.
معتزله كه اعتقاد دارد انسان بر انجام افعال خویش، هم خـوب و هـم بـد، قـدرت دارد و       .2

منـّزه اسـت    شود؛ و خداوند موافق كردار خویش نیز مستحق ثواب و عقاب در آخرت می
گونه امور قبـیح   زیرا این 2از اینكه نسبت ظلم و شر به او داده و كفر و معصیت انجام دهد.

  محال است. هستند و انجام امور قبیح از خداوند
تفـویض بـل أمـر بـین  ال جبـر و ال«بـه نظریـه    و مذهب امامیه در مقابل این دو دسته، علمای شیعه

واسـطه، و   و فالسفه معتقدند فعل بنده، مخلوق بنـده اسـت بـی    اند. محققان امامیه قائل» األمرین
  3است باواسطه؛ مانند دیگر موجودات نظر به سایر اسباب. مخلوق خدا

  اخالقی ب) آزادی

به معنای رهایی عقل از سلطه غرایز و شهوات، یـا بـه معنـی آزادمنشـی و داشـتن       اخالقی آزادی
اخالق آزادمردان است. این شقّ آزادی در مكاتب اخالقـی بررسـی شـده اسـت و بعضـی آن را      

  اند. نتیجۀ سلطۀ قوۀ عقل بر شهوت و غضب دانسته
  

                                                           
   .68همان، ص. 2  . 110، صنحل ملل و، شهرستانی. 1
 .56و  55، صطلب و اراده، امام خمینی. 3
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  عرفانی ج) آزادی

متعال اسـت و مفـاد آیـۀ قـرآن كـریم كـه        به معنای وارستگی از هر چیزی جز خدای این آزادی
اشاره به این نوع آزادی دارد. ایـن قسـم    1»رِج�ال� �%� ُتلْهِیهِم� ت�ج�ار�ةٌ و���� ب�یع� ع�ن ذِك
رِ ال��ه�«فرماید:  می

از آزادی نیز مانند دو قسم دیگر، خارج از محـدوده سیاسـی اسـت، زیـرا كـامالً جنبـه فـردی و        
  كه مربوط به روابط اجتماعی است، متفاوت است. شخصی دارد و با آزادی سیاسی

  حقوقی (قانونی) یا تجویزی د) آزادی

، انتخاب و خواست و اراده انسان پرداخته و بود و نبـود  به بحث از اختیار فلسفی در حالی كه آزادی
رفتارش كند، آزادی حقوقی یا قانونی، آزاد و مختار بودن انسان در اعمال و  آن را در انسان بررسی می

را فرض گرفته و به بحث بایدها و نبایدهای آزادی انسان و حد و حدود آن و تجـویز آزاد گذاشـتن   
پردازد. به سخن دیگر، آزادی فلسفی پایه و اساس آزادی حقوقی اسـت و   گیری می انسان در تصمیم

بحـث نمـود.    توان از آزادی حقوقی و قانونی او در جامعـه  بدون پذیرفتن آزادی فلسفی انسان، نمی
بنیاد آزادی حقوقی و قانونی عبـارت اسـت از    2درواقع، آزادی حقوقی مبتنی بر آزادی فلسفی است.

اینكه هیچ رفتاری مستوجب كیفر نیست، مگر آنكه صریحاً در قانون ممنوع شده باشـد؛ كـه از ایـن    
  ت.صراحت در قانون منع نشده باشد، مباح اس شود، هر عملی كه به قضیه استنتاج می
قـرار   در درون آزادی حقوق مدنی در مقابل آزادی فلسـفی  سیاسی بندی، آزادی در این تقسیم

گیرد. برای موضوع آزادی سیاسی این پرسش مطرح نیست كـه آیـا بشـر واقعـاً آزاد و مختـار       می
ایـن نگـاه از بحـث آزادی سیاسـی خـارج       و جبر رد. اختیاراست یا زیر سلطه اراده باالتر قرار دا

كـه در جبـر انسـان،     است. با این حال مختار بودن انسان، مفروض پژوهش حاضر اسـت؛ چـرا  
  كند. آزادی سیاسی مفهوم پیدا نمی

  سیاسی . آزادی3_6_2

ارائه شده كه به  های متعددی از آزادی سیاسی ، تاكنون تعریفبرگزیده از آزادیبا توجه به مفهوم 
  شود: ترین آنها اشاره می برخی از مهم

                                                           
 .37نور، . 1
 .11، صهای عمومی و حقوق بشر آزادی، طباطبایی مؤتمنی. 2


