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چکیده
این مقاله به دنبال فهم نگاه آیت الله خامنه ای به مقوله آزادی است و سوال اصلی آن عبارت است از اینکهه
آزادی در اندیشه سیاسی آیت الله خامنه ای چه معنا و مفهومی دارد و محدودیت های آن چیسهت نییههه
حاصل از این پهووه نشهان مهی دههد آزادی مهوردنر ایشهان در نرها مه د سهالاری دینهی ،آزادی در
چارچوب قوانین اسلامی است و این مفهو در مقابل آزادی لیب الهی قه ار دارد ایشهان در ففیاهان خهود بهه
غی یتسازی با ج یان لیب الیسم که داعیهدار آزادی در ای ان و جهان است میپ دازد به ایهن اسها آزادی
لیب الی را ،آزادی در چارچوب تفک اومانیسیی قلاداد می کنند که انسان را دای مدار عالم در نره میفیه د
و در مقابل این تفک آزادی در مفهو اسلامی را مفصلبندی مینااید کهه در آن آزادی در چهارچوب جههان
بینی توحیدی معنا مییابد به طور کلی از نر ایشان ،میهان آزادی از دیهدفاه اسهلا و غه ب چههار تفهاوت
اساسی وجود دارد :اول آنکه :در غ ب ،آزادی انسان ،منهای حقیقیی به نا دین و خداست ،در حهالی کهه در
مکیب اسلا  ،آزادی ریشهای الهی دارد دو آنکه :در تفک غ بی چون حقیقت و ارزش ههای اخلهاقی نسهبی
است ،آزادی نامحدود است ولی در اسهلا ارزشههای ثابهت وجهود دارد و آزادی بها ایهن ارزشهها محهدود
میشود سو آنکه :در غ ب ،حد آزادی را منافع مادی تشکیل میدهد امها در منطه اسهلامی مه ز آزادی،
ارزشهای معنوی است و چهار آنکه :آزادی در تفک غ بهی بها تکلیهف منافهات دارد درحهالیکهه در اسهلا
آزادی آن روی سکه تکلیف است در این مقاله به ای فههم مفههو آزادی در اندیشهه آیهت اللهه خامنههای از
روش تحلیل ففیاان انیقادی ف کلاف به ه ب ده شده است
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مقدمه

آزادی یکی از مباحث مهم روزگار ماست ،که متفکران بسیاری پیرامون آن به بحث و گفتگو پرداخته
اند .این مقوله از جمله مسائلی است که در علوم مختلف ،مانند فلسفهی سیاسی ،فلسفه و کلام جدیـد
و  ...از منظرهای مختلفی مورد بحث و بررسی واقـ شـده اسـت .ایـن مفهـوم همـواره مـورد توجـه
اندیشمندان و صاحبنظران مکتبهای مختلف فکری و ادیان الهی قرار گرفته است .بحـث از آزادی
در ایران به ویژه در عصر جدید ،کانون توجه اندیشمندان ایرانی و یکی از دغدغههای مهم فکری آن
ها بوده و برخورد و تعاملهای نظری و عملی میان اندیشمندان غربی و مسلمان به رونق و گسـترش
مباحث نظری درباره آزادی انجامیده است .با پیروزی انقلاب اسلامی با توجه به اینکـه آزادی یکـی از
شعارهای سهگانه (استقلال ،آزادی ،جمهوری اسلامی) انقلاب بوده است که نشان از جایگـاه والـای آن
در بین مردم انقلابی و رهبران انقلاب داشته است بحث از آن در حوزه نظر و عمل مـورد توجـه ویـژه
صاحبنظران قرار گرفت .در طول سالهای پساز انقلاب افراد و جریان های گوناگون در برهـههـای
مختلف با تمسک به این مفهوم سعی در همراه کردن مردم با گفتمان خـود در رقابـتهـای سیاسـی
داشتهاند .ازجمله کسانی که در این سال ها بـه تبیـین مفهـوم آزادی و روشـن کـردن بـاربوب آن
پرداخته است آیت الله خامنهای هستند .ایشان در طـی سـالهای پـس از انقلـاب بـه مناسـبتهـای
مختلف بارها به تشریح و تبیین آزادی ،همت گماشتهاند .با توجه به اینکه آیت الله خامنهای به عنوان
رهبر عالی انقلاب اسلامی ،اصول و خط مشیهای حاکم بر جهتگیـری نظـام را مشـخ

میکننـد،

براین اساس ،روشن شدن دیدگاههای معظمله در خصوص مسـلله آزادی ،مـیتوانـد بـرای جامعـه و
گروهها و جریانات سیاسی و فرهنگی ،بسیار راهگشا باشد و بنانچه روند آزادی سیاسـی در جمهـوری
اسلامی ایران با تغییر دولتها دبار نوسان شود ،اندیشه سیاسی مقام معظم رهبری میتوانـد شـاخ
مناسبی برای یافتن مسیر درست باشد .بر این اساس این مقاله به دنبال فهم نگـاه ایشـان بـه مقولـه
آزادی است و سوال اصلی آن عبارت است از اینکه آزادی در اندیشه سیاسی آیت الله خامنـهای بـه
معنا و مفهومی دارد و محدودیتهای آن بیست؟ در این مقاله برای فهـم مفهـوم آزادی در اندیشـه
آیت الله خامنهای از روش تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف بهره برده شده است .و با روش کتابخانـه-
ای اطلاعات مورد نیاز پژوهش جم آوری گردیده است.
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چارچوب مفهومی
مفهوم آزادی

ارائه تعریف دقیق و واحدی از آزادی که همه اقسام آن را فراگیرد و از سوی همگان نیز مـورد قبـول
واق گردد دشوار است ،برا که هر مسلک حتی گاه هر متفکـری تلقـی خاصـی از آزادی و انـوا آن
دارد .از این رو درباره تعریف آزادی افراد بسیاری سخن گفتهاند .در ادامه به بررسـی مختصـر ادبیـات
بحث از آزادی در اندیشه سیاسی اسلام و غرب میپردازیم.
ادبیات بحث از آزادی در اندیشه سیاسی غرب بسیار فربه است تا جایی که بـرلین ادعـا مـیکنـد
برای آزادی تاکنون بیش از دویست تعریف برشمردهاند (برلین ،بهارمقاله درباره آزادی.)326 :1261 ،

کرنستون در کتاب تحلیلی نوین از آزادی ضمن بیان تعـاریف اندیشـمندان مختلـف از آزادی معتقـد
است این تعاریف به طرز شگفتآوری گوناگوناند (کرنستون ،تحلیلـی نـوین از آزادی .)21 :1216 ،از
جمله متفکران غربی که به تعریف آزادی پرداخته است جان لاک است وی آزادی و خود مختار بودن
انسان را بنین بیان میکند:
«خود مخیاری طبیعی انسان یعنی رها بودن از ه قدرت ب ت زمینهی و رههایی
از سلطه آم یت قانونی انسان خودمخیهاری طبیعهی انسهان یعنهی فقه تحهت
سلطه قانون طبیعت بودن خودمخیاری انسان در جامعه بهه ایهن معناسهت کهه
انسان تحت سلطه هیچ قدرت قانونفذاری ق ار نهدارد ،مگه آن قهدرتی کهه بها
تواف هاگان ب ق ار شده است این خودمخیاری بهه ایهن معناسهت کهه انسهان
تحت سلطه هیچ اراده یا منع قانونی ق ار ندارد مگ اراده و قهانونی کهه تصهویب
آن ب حسب اعیاادی باشد که م د به قانونفذار داشیهاند » (لاک ،رساله ای

دربلره حکومت)88 :3181 ،

آربلاستر در خصوص آزادی میگوید:
«انسان آزاد کسی است که اف میل به انها کاری داشیه باشد و زکهاوت انهها
آن را داشیه باشد با مانع مواجه نشود (آربلاسی  ،هیبراهیسم غرب)81 :3177 ،

آیزایا برلین نیز آزادی را اینگونه تعریف میکند:
من آزادی را عبارت از فقهدان موانهع در راه تحقه آرزوههای انسهان دانسهیها
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(ب لین ،چهلر مقله دربلره آزادی)71 :3138 ،

وی در تعریفی دیگر میگوید:
معنی مثبت آزادی از تاایل ف د به اینکه آقا و صاحب اخییار خود باشد ب مهی-
خیزد (ولی) آزادی در ایهن معنهی( ،آزادی منفهی و) آزادی از چیهزی اسهت
یعنی محفوظ ماندن از مداخلات غی در داخل م زی که ه چند معیبه اسهت
ولی قابل شناسایی میباشد (ب لین ،چهلر مقله دربلره آزادی)613 :3138 ،

در نگاه متفکران غربی بـه خصـوص متفکـران لیبـرال آزادی ذاتـی سرشـت و فرـرت انسـانی
محسوب میشود؛ به تعبیر آربلاستر« ،آزادی یک وسیلۀ رسیدن به یک هدف سیاسی متعالیتر نیسـت
بلکه فی نفسه عالیترین هدف سیاسی است» (آربلاستر ،هیبراهیسم غرب.)12 :1255 ،
آزادی در ادبیات اسلامی نیز دارای جایگاه ویژهای است .واژگانی نظیر حریت و اختیار ،در ادبیـات
کلاسیک اسلامی به جای آزادی به کار برده میشدند .عموم بحثهای ارائـه شـده در ایـن زمینـه ،در
متون اسلامی از سوی فقها ارائه میگردد .متفکران اسلامی به ویژه در دوره معاصـر بـه مقولـه آزادی
توجه ویژه داشتهاند و سعی در ارائه تعریفی متناسـب بـا مبـانی دینـی از ایـن واژه داشـتهانـد .شـهید
مرهری برای مفهوم آزادی ،معنای سلبی یعنی «نبود مان » را بیان میکند؛ ایشان معتقـد اسـت هـر
موجود زندهای که میخواهد راه رشد و تکامل را طی کند ،یکـی از احتیاجـاتش ،آزادی اسـت .آزادی،
یعنی نبودن مان  .انسان های آزاد ،انسان هایی هستند که بـا مـوانعی کـه جلـوی رشـد و تکاملشـان
هست ،مبارزه میکنند؛ انسان هایی هستند که تن به وجود مان نمیدهند (مرهـری ،آزادی معناوی،
 .)12 :1236آیت الله جوادی آملی آزادی را بزرگترین اثر و نتیجه معرفت توحیدی در حیات فردی و
اجتماعی میداند و معتقد است نباید پنداشت که آزادی امر مستقلی است و هیچ پیونـد و ارتبـاطی بـا
عقاید و افکار و مبنای معرفتی ندارد .ایشان میافزاید هنگامی کـه در دل توحیـد ،جوانـه زده و رشـد
نماید ،حیات جاودانه و فرهنگ توأم با آزادی را در زندگی فردی و اجتماعی به ارمغان میآورد و تنهـا
انسان موحد است که طعم آزادی را بشیده و قدرت اعمال آن را در زندگی فردی و ابعـاد اجتمـاعی،
برای خویش و دیگران پیدا میکند (جوادیآملی ،حق و تکلیف در اسللم .)77 :1232 ،از نظـر ایشـان
در فرهنگ دین قلمرو آزادی تا مرز تحصیل عزت انسانی و کمالات معنوی برای دنیا و آخرت است و
آزادی به معنای تصمیمگیری خواستههای عقلانی است ،نه هرگونه اختیـار و اعمـال اراده در راسـتای
خواهشهای نفسانی (جوادی آملی ،حق و تکلیف در اسللم .)72 :1232 ،از دیدگاه شهید صدر مراد از
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آزادی در اسلام ،معنای سلبی آزادی است به این معنا که اسلام به دنبال آن است که انسان از سـیرره
دیگران آزاد و بندها و زنجیرهایی که دستان او را میبندد در هم شکسته شود ،از نظـر ایشـان اسـلام
آزادی و رهایی از همه بتها و قید و بندهای ساختگی را با عبودیت خالصه برای خدا پیوند میدهـد.
بر این اساس قاعده اساسی در مورد آزادی در اسلام ،توحید و ایمان به عبودیت خالصانه برای خداونـد
است .وی معتقد است مبنای فکری آزادی در اسلام و غرب متفاوت است بروری که همـانطـور کـه
بیان شد مبنای فکری آزادی در اسلام ،عبودیت و بندگی برای خدا و ایمان به اوسـت ،در حـالی کـه
مبنای فکری آزادی در تمدن غربی ،ایمان به انسان و تسلط او بر خـود اسـت (صـدر ،اساللم راببار

زندگی .)272-271 :1232 ،در خصوص مفهوم آزادی در اندیشه متفکـران اسـلامی بایـد گفـت کـه
آزادی خود هدف و مقصد نیست .بلکه تنها معبر وگذرگاهی است برای دستیابی به هدفهایی برتـر و
بالاتر .به تعبیر شهید مرهری:
آزادی «کاال وسیلهای» است نه «کاال هدفی» هدف انسان ایهن نیسهت کهه
آزاد باشد ،ولی انسان باید آزاد باشد تا به کاالات خودش ب سد (مطه ی ،انسال

کلمل)113 :3186 ،

همانگونه که ملاحظه میشود در تعریف آزادی تکثر بسیار زیادی وجود دارد و به خصـوص بـین
اندیشمندان اسلامی و غربی در تعریف و تعیین حدود آزادی اختلاف نظر بسیاری مشـهود اسـت .ایـن
گونه تکثر در تعریف آزادی را میتوان معلول اختلاف اندیشمندان در دو حوزه جهانبینی به طور عـام
و انسانشناسی به طور خاص دانست .نو نگرش آدمی به جهان هستی در تعریف آزادی و برداشـتی
که از آن دارد ،مؤثر است .اندیشمندی که آرا و اندیشههایش بر اساس جهانبینی الهی و دینی استوار
است ،آزادی را به گونهای هم نوا و هماهنگ با جهانبینی خود و مغایر با جهـانبینـی مـادی تفسـیر
میکند .طبیعی است که تعریف آزادی از دید نحلههای مادیگرا که گسترده و فراخنای این جهان بـا
عظمت را در تنگنای ماده و خواص آن محدود میکنند ،با تبیین آزادی از منظر اندیشـمندان متـللهی
که هستی را مشتمل بر غیب و شهادت (عالم ماده و عوالم فرا طبیعی) میدانند ،کاملاً متفاوت اسـت.
افزون بر این ،تعریف آزادی با تعریف انسان نیز ارتباط تنگاتنگی دارد؛ زیرا متعلق آزادی ،خـود انسـان
است .از این رو ،هر تعریفی از انسان در درک و برداشت از آزادی نقش دارد ،بلکه بایـد گفـت بـدون
ارائه تعریفی از انسان ،تعریف آزادی ممکن نخواهد بـود .بـه دیگـر سـخن ،هـر کـس کـه انسـان را
موجودی آزاد میداند ،پیش از آن ،باید بداند که آدمی از به بیز ،در به بیز و برای به بیز باید آزاد
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باشد .البته این ،خود ،مبتنی بر آن است که نخست ماهیت انسـان ،گـوهر وجـودی او و توانـاییهـا و
استعدادها و هدف نهایی از آفرینش او را بشناسد (اسحاقی ،آزادی در اسللم و غرب.)21 :1212 ،
چارچوب روشی
گفتمان

گفتمان 1از جمله مفاهیم مهم و کلیدی است که در شکل دادن به تفکر فلسفی ،اجتماعی و سیاسـی
مغرب زمین در نیمه دوم قرنبیستم ،نقش به سزایی داشته است (عضدانلو ،گفتمال و المعا :1211،
 .)12در باب بیستی گفتمان و نحوه عملکرد و تحلیل آن توافق عامی وجود ندارد .تعاریف گونـاگونی
نیز از گفتمان ارائه شده که در اینجا به بند نمونه از آن ها اشاره میکنـیم« .دیویـد هـوار » معتقـد
است نظریه گفتمان با نقش معنادار رفتارها و ایدههای اجتماعی در زندگی سیاسی سروکار دارد ،ازنظر
وی این نظریه به تحلیل شیوهای میپردازد که طی آن سیستمهای معانی یا گفتمانها ،فهم مـردم از
نقش خود در جامعه را شکل میدهند و بر فعالیتهای سیاسی آنان تلثیر میگذارنـد (هـوار  ،نظریا

گفتمل « .)176 :1255 ،یورگنسن» و «فیلیپس» گفتمان را اینگونه تعریف میکنند :گفتمان شیوهای
خاص برای سخن گفتن درباره جهان و فهم آن است (یورگنسن و فیلیپس ،نظریه و روش در تحلیـل
گفتمان« .)15 :1213 ،تلون وندایک» گفتمان را متشکل از سه عنصر کاربرد زبان ،برقراری ارتبـاط
میان باورها (شناخت) و تعامل در موقعیتهای اجتماعی میداند (وندایک ،مطلهعلتی در تحلیلگفتمل ،
« .)13 :1213ریچاردز» برای گفتمان دو تعریف ارائه کرده اسـت :اول :اصـرلاحی اسـت عـام بـرای
نمونههای کاربرد زبان ،یعنی زبانی که برای برقراری ارتباط تولیدشده است؛ دوم :برخلاف دستور زبان
که با عبارتها و جملهها سروکار دارد ،گفتمان به واحدهای زبانی بزرگتر بون بند ،مصاحبه ،مکالمه
و متن نظر دارد (ریچاردز ،فرهنگ لغت زبان شناسی کاربردی .)12 :1317 ،ارنسـتو لاکلـاو و شـانتال
موفه در کتاب «بژمونی و راببرد سوسیلهیستی» ،گفتمان را مجموعهای معنیدار از علائم و نشانههـای
زبانشناختی و فرا زبانشناختی تعریف میکنند .در نزد آنان گفتمان صرفاً ترکیبی از گفتـار و نوشـتار
نبوده بلکه این دو خود اجزای درونی کلیت گفتمان فرض میشوند و گفتمـان هـم در برگیرنـده بعـد
مادی و هم مزین به بعد نظری است (تاجیک ،گفتمل  ،پلدگفتمال و سیلسات .)31 :1212 ،فرکلـاف
1. Discourse
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گفتمان را اینگونه تعریف میکند «من گفتمان را مجموعه به هم تافتهای از سه عنصر عمل (کردار)
اجتماعی ،عمل گفتمانی (تولید ،توزی و مصرف متن) و (خود) متن میدانم» (فرکلاف ،تحلیلگفتمـان
انتقادی .)31-35 :1253 ،یـورگنسن و فیلیپس سـه قـرائت و دیـدگاه مختلف از نظریههای گفتمانی
مـتلخر را در کتاب خود مورد بررسی قرار دادهاند .این سـه نظریـه عبارتنـد از :تحلیلگفتمـان لاکلـا و
موفه ،تـحلیل انـتقادی گفتمان ،1و روانشناسی گفتمانی .ویژگی مشترک سـه نـظریه فـوق ابـتناء آن
ها بر سازندگراییاجـتماعی 3اسـت .براساس بنین نگرشی که مبتنی بر نظریه پساساختارگرایانه است
فرایندهای اجتماعی سازنده معنا در جامعه هستند (محسنی ،استلری در نظری و روش تحلیل گفتمل

فرکللف .)67 :1231 ،در این نوشتار ،با توجه به استفادهای که در ادامه خواهیم داشت تنها به تحلیـل
گفتمان انتقادی فرکلاف خواهیم پرداخت.
تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف

نورمن فرکلاف از بهرههای فعال و شاخ

تحلیلانتقادی گفتمـان اسـت کـه در مقایسـه بـا دیگـر

تحلیلگران انتقادی گفتمان ،منسجمترین ،جام ترین و پرطرفدارترین نظریه را تـدوین کـرده اسـت.
وی از بانیان زبانشناسی انتقادی است که همچون سایر زبانشناسان نقاد به مبـانی تعریـف فوکـو از
گفتمان وفادار است و سعی دارد مبحث فوکو را انضمامیتر نماید و علاوه بر آن پژوهشهـای تحلیـل
گفتمان را روشمند سازد .وی با اتکا به مبانی گفتمان فوکو ،برای گفتمان وجهی تلسیس کننده قائل
است .در تلقی وی ،گفتمان به صورت مستقل و تنها از طریق تحلیـل سـاختارهای یـک مـتن قابـل
تحقق نیست بلکه در منظومه تعاملات گفتاری و در رابره پیچیده با شرایط اجتماعی و سیاسـی قابـل
فهم و تحلیل است .اهمیت کار فرکلاف این بود که تحلیل گفتمان را عمق و غنای بیشتری بخشید و
از سرح زبانشناسی صرف فراتر برد .وی ،کـار خـود را بـا انتقـاد از رویکردهــای تــوصیفی و غیـر
انتقادی در زبانشناسی و مرالعات پدیدههای زبانی ،آغـاز کرد .به زعم وی ،این دیدگـاهها بـه تبیین
شیوههای شـکلگیری اجـتماعی کنشهای گفتمانی یا تلثیرات اجتماعی آن¬ها توجه ندارنـد ،بلکـه
تنها به بررسی توصیفی سـاختار و کـارکرد کـنشهـای گفتمـانی بــسنده مــیکننـد ،درحــالیکـه
تحلیلگفتمان انتقـادی ،در بررسـی پدیـدههـای زبـانی و کنــشهـای گفتمـانی ،بــه فــرایندهای
ایدئولوژیک در گفتمان ،روابط بین زبان و قدرت ،ایدئولوژی ،سلره و قدرت ،پـیشفـرضهـای دارای
1. CDA
3. Social constructivism
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بار ایدئولوژیک در گفتمان ،نابرابری در گفتمان و  ...توجه کرده است و عناصر زبانی و غیرزبانی را بـه
همراه دانش زمینهای فاعلان ،هدف و موضو مرالعه خود قرار داده است (فرکلـاف ،تحلیـل گفتمـان
انتقادی .)32-13 :1253 ،وی تلاش میکند تا میان متن و زمینههای اجتمـاعی و سیاسـی آن پیونـد
ایجاد کند .فرکلاف با پایبندی به تلفیق نظر و عمـل موجـود در سـنت مارکسیسـتی اروپـایی کـه در
مرالعات گفتمانی نیز جایگاه درخوری دارد ،گفتمان را به زبان تقلیل نداده و آن را مجموعـه بـه هـم
تافتهای از سه عنصر عمل اجتماعی ،عمل گفتمانی (تولید ،توزیـ و مصـرف مـتن) و مـتن مـیدانـد
(فرکلاف ،تحلیلگفتمان انتقادی )35 :1253 ،که تحلیل یک گفتمان خاص ،تحلیلِ هـر یـک از ایـن
سه بعد و روابط میان آنها را طلب میکند .همچنین به نظر وی در هر گفتمان رابرـهای دیالکتیـک
میان ساختار و رخداد برقرار است .به گونهای که گفتمان به واسره ساختارها شکل میگیرد ،اما خـود
در شکلدهی مجدد ساختارها و در بازتولید و تغییر آنها نیـز سـهم دارد (فرکلـاف ،تحلیـل گفتمـان
انتقادی)36 :1253 ،؛ بنابراین وی اولاً جامعه را واقعیتی تماماً زبانی نمیداند و با تفکیک صـریح امـور
زبانی و گفتمانی از امور غیر گفتمانی و واقعیتهای ساختاری و اجتماعی عینی ،وفـاداری خـود را بـه
جامعهشناسی مارکسیستی نشان میدهد و ثانیاً گفتمان را مرتف کننـده مشـکله کلاسـیک عاملیـت و
ساختار میداند .در واق نقره تمرکز فرکلاف بر رابره زبان و قدرت اسـت و اینکـه بگونـه زبـان در
سلره بعضی بر دیگران کاربرد دارد .برا که معنی در خدمت قدرت اسـت (فرکلـاف ،تحلیال گفتمال

انتقلدی.)12 :1253 ،
همانطور که قبلاً هم بیان شد فرکلاف گفتمان را مجموعۀ به هم تافتـهای از سـه عنصـر عمـل
اجتماعی ،عمل گفتمانی و متن میداند که تحلیل یک گفتمان خاص ،تحلیـل هــریک از ایـن ســه
بـعد و روابط میان آن¬ها را طلب میکند .او فرض میکند که پیونـدی معنـادار میـان ویژگـیهـای
خاص متون ،شیوههایی که متون با یکدیگر پیونــد مــییابنـد و تعبیـر مـیشـوند و ماهیـت عمـل
اجتماعی وجـود دارد (فرکلاف ،تحلیل گفتمال انتقالدی .)31-35 :1253 ،بــنابراین ،ازنظـر فرکلـاف
گفتمان رخدادی زبانی است که در بستر جامعه تعریف میشود و تحلیل بنین رخدادی باید علاوه بـر
توصیف عناصر زبانی موجود در گفتمان به صورت مجزا ،به ارتباط این اجزا در زمینه گستردهتـر خـود
یعنی در کل گفتمان و نهایتاً در بستر اجتماعی آن بپردازد بنابراین تحلیـل انتقـادی گفتمـان تلفیقـی
اسـت از :تـحلیل متن ،تحلیل فرایندهای تولید و توزی و مصرف متن و تحلیل اجتماعی  -فرهنگـی
رخداد گفتمانی بـه عنوان یک کل.
بر همین اساس ،وی تحلیلگفتمـان را در سـه سـرح یـا سـه مرحلـه «توصـیف»« ،تفسـیر» و
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«تبیین» مدنظر قرار داده است .سرح اول «توصیف» خود متن که در آن مشخصههای موجود در آن
گفتمان خاص بنا بر مقولههای زبانشناختی توصیف میشود .سرح دوم «تفسیر» روابط موجود بـین
روندهایی که باعث تولید و درک این گفتمان میشود و به بررسی تلثیر انتخابهای خـاص زبـانی در
کل گفتمان میپردازد و سرح سوم «تبیین» است که به توضـیح رابرـه بـین رونـدهای گفتمـانی و
اجتماعی میپردازد .این مرحله تبیین میکند که تلثیر این گفتمان در باربوب عمـل جامعـهشـناختی
به بیزی است و با در نظر گرفتن پس زمینههای فرهنگی – جامعهشـناختی خـاص آن گفتمـان در
یک جامعه خاص ،به توضیح «برا» یی این انتخابهای زبانی میپردازد .در ادامه به توضیح هر کدام
از این سه سرح میپردازیم.
توصیف

توصیف به مرحلهای گفته میشود که تحلیلگر ویژگیهای صوری متن را مورد مرالعه و بررسی قرار
میدهد .این مرحله به تحلیل متن با توجه به مضامین ،روابط و هویتهای واژگان میپردازد .در ایـن
سرح ،تحلیلگر بیشتر تمرکز خود را جدای از زمینـه و شـرایط بـر تحلیـل واژگـان ،دسـتور زبـان و
ساختارهای متن معروف ساخته و مکانیسمهای آن را برحسب سه مقوله مضامین ،روابط و هویتهـا
مورد مرالعه قرار میدهد.
تفسیر

مرحله تفسیر بر این باور متکی است که اذهان مؤلف و مخاطب متن هر دو بارور و انباشته از گفتمان-
های جاری در محیط است .متن معلق در یک فضای خالی نیست و به گفته فرکلاف ،مولـد و مفسـر
هر دو دارای ذخایر و مناب ذهنیاند و تحلیلگفتمانی باید نسبت میان متن و این ذخایر را نشان دهد.
تفسیر متن مبتنی بر این باور است که متن به خودیخود با زمینه و سـاختار اجتمـاعی پیونـد نـدارد؛
بلکه خود بخشی از یک گفتمان است و از راه آن گفتمان با ساختارهای اجتماعی پیوند برقرار میکند.
فرکلاف از تفسیر متن و زمینه برای فهم گفتمان بهره مـیگیـرد .ازنظـر فرکلـاف تفسـیر ترکیبـی از
محتویات خود متن و ذهنیت مفسر (دانش زمینهای که مفسر در تفسیر مـتن بکـار مـیبنـدد) اسـت.
درواق در مرحله تفسیر با کمک گرفتن از ویژگیهای صوری ،مـیکوشـیم جایگـاه مـتن را در نظـام
گفتمانی مشخ

کنیم تا سپس بتوانیم نسبت آنها را بـا سـاختارهای اجتمـاعی روشـن سـازیم .در

مرحله تفسیر مقولهها و مشخصههایی که در مرحله توصیف موردتوجه قرارگرفتهاند به عنوان نشـانه-
هایی تلقی میشوند که میتوان با تمسک به آنها از متن به زمینه و بیرون از متن رفت.
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تبیین

تبیین سومین و آخرین مرحله تحلیلگفتمان از دیـدگاه فرکلـاف اسـت .در مرحلـه اول ،مـتن جـدا از
زمینهاش مورد بررسی قرار میگرفت .در مرحله دوم متن در نسبت با زمینه مـورد ادراک مشـارکین و
در نسبت با زمینه موقعیتی مورد بررسی قرار میگرفت .بااین همه باید توجه داشت که این مرحله بـه
خودی خود بیانگر روابط قدرت و سلره و ایدئولوژیهای نهفته در پیشفرضهای یاد شده که کنش-
های گفتمانی معمول را به صحنه مبارزه اجتماعی تبدیل میکند ،نخواهد بود .بدین ترتیب به مرحلـه
سوم که تبیین است وارد میشویم که مشخصه اصلی آن ،بررسی گفتمان «به عنوان جزئـی از رونـد
مبارزه اجتماعی در ظرف مناسبات قدرت است» .فرکلاف معتقد است مـیتـوان از مرحلـه تفسـیر بـه
تبیین با توجه به این نکته گذر کرد که با بهره گرفتن از جنبههای گوناگون دانش زمینهای به عنـوان
شیوههای تفسیری در تولید و تفسیر متون ،دانش یاد شده بازتولید خواهـد شـد .ایـن بازتولیـد بـرای
گفتمان پیامدهای جانبی ،ناخواسته و ناخودآگاه است؛ این امر درواق به نوعی در مورد تولید و تفسـیر
نیز صدق میکند .بازتولید مراحل گوناگون تفسیر و تبیین را به یکدیگر پیوند میدهد زیرا درحالیکـه
تفسیر بگونگی بهره جستن از دانش زمینهای در پردازش گفتمان را مورد توجه قرار میدهـد ،تبیـین
به شالوده اجتماعی و تغییرات دانش زمینهای و البته بازتولید آن در جریان کنش گفتمانی مـیپـردازد
(فرکلاف ،تحلیل گفتمل انتقلدی.)327 :1253 ،
هدف از مرحله تبیین ،توصیف گفتمان به عنوان بخشی از یـک فراینـد اجتمـاعی اسـت؛ تبیـین
گفتمان را به عنوان کنش اجتماعی توصیف میکند و نشان میدهد که بگونه ساختارهای اجتماعی،
گفتمان را جهت میبخشد؛ همچنین تبیین نشان میدهد که گفتمانها به تلثیرات بازتولید کننـدهای
میتوانند بر آن ساختارها بگذارند ،تلثیراتی که منجر به حفظ یا تغییـر آن سـاختارها مـیشـوند .ایـن
مرحله نشان میدهد که بگونه ساختارهای اجتماعی محدودیتهایی در گفتمان را سـبب مـیشـوند.
ازنظر فرکلاف متن از یک سو در مقابل ساختارهای قدرت وجهی انفعالی دارد و از آنهـا تـلثیر مـی-
پذیرد و درعین حال دارای وجهی خلّاق و فعال بوده و قادر به تلثیرگذاری و دگرگونسازی سـاختارها
و روابط حاکم است .منظور از ساختارهای اجتمـاعی هـم همـان مناسـبات قـدرت اسـت و هـدف از
فرایندها و اعمال اجتماعی ،فرایندها و اعمال مربوط به مبارزه اجتماعی است .فرکلاف در یک جمـ -
بندی تبیین را عبارت از دیدن گفتمان به عنوان جزئی از روند مبـارزه اجتمـاعی در ظـرف مناسـبات
قدرت میداند (فرکلاف ،تحلیل گفتمل انتقلدی.)327 :1253 ،
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تحلیل گفتمان مفهوم آزادی در اندیشه آیت الله خامنه¬ای

امام خامنهای به عنوان یک اندیشمند اسلامی دارای اندیشههای سیاسی مبتنی بر دین میباشـند کـه
متلثر از ابعاد گوناگونی است .از آن رو که نظرات و افکار سیاسی حضرت آیت اللـه خامنـه ای توسـط
خودشان مدوّن نشده است و ایشان به تناسب وقای و حواد سیاسی _ اجتماعی دیدگاه خود را بیان
مینمودهاند ،برای استخراج دیدگاههای ایشان در خصوص موضوعات مختلف از جملـه بحـث آزادی
که مورد نظر این مقاله است باید به بیانات ایشان که در سخنرانیهای مختلف که در طول سـالهای
متمادی ایراد شده است مراجعه نماییم .در ادامه به استخراج و تحلیل گفتمانی بیانات ایشان در مـورد
آزادی میپردازیم.
مفهوم آزادی
متن

آزادی یعنی آزادی؛ بیبندوباری و وحشیگری و فسـاد و گمراهـی و خودکـامگی ،هـر کـدام معـانی
خودشان را دارند؛ آزادی هم یعنی آزادی (خربههای نماز جمعه تهـران .)1267/3/12 ،آزادی غیـر از
ولنگاری است؛ آزادی غیر از رهاسـازی همـهی ضـابرههـا اسـت (بیانـات در حـرم مرهـر رضـوی،
 .)1232/11/11مقوله «آزادی» مقولهای اسلامی است .درباره آن ،اسلامی بیندیشیم و همه بـه نتـایج
آن به عنوان یک حرکت اسلامی و یک تکلیـف شـرعی ،معتقـد باشـیم (بیانـات در دانشـگاه تربیـت
مدرس .)1255/6/13 ،آزادی را نباید بد معنا کرد؛ آزادی یکی از بزرگتـرین نعمـتهـای الهـی اسـت
(بیانات در دیدار مسلولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی .)1217/2/33 ،آزادی متعلّق به مـردم و
جزو فررت مردم است (بیانات در دیدار زائرین و مجاورین حـرم مرهـر رضـوی .)1251/1/1 ،آزادى
هم مثل حق حیات است؛ مقدمهاى براى عبودیت (بیانات در دانشگاه تربیـت مـدرس.)1255/6/13 ،
آزادی در تفکّر لیبرالیسم غربی ،با «تکلیف» منافات دارد .آزادی ،یعنی آزادی از تکلیف نیز .در اسـلام،
آزادی آن روی سکّه «تکلیف» است .اصلاً انسآن¬ها آزادند ،بون مکلّفند .اگر مکلّـف نبودنـد ،آزادی
لزومی نداشت .آزادی را از دیدگاه یک تکلیف باید نگاه کنیم .اینجور نیست که بگوئیم خیلـی خـوب،
آزادی بیز خوبی است ،اما من این بیز خوب را نمیخواهم .نخیر ،نمی¬شود ،بایـد انسـان بـه دنبـال
آزادی باشد؛ هم آزادی خود ،و هم آزادی دیگران؛ نباید اجازه بدهد که کسی در استضـعاف و ذلـت و
محکومیت باقی بماند (بیانات در بهارمین نشست اندیشـههـای راهبـردی .)1231/1/32 ،در مکتـب
غربی لیبرالیسم ،آزادی انسان ،منهای حقیقتـی بـه نـام دیـن و خداسـت .لـذا ریشـه آزادی را هرگـز
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خدادادگی نمیدانند .هیچکدام نمیگویند که آزادی را خدا به انسان داده است؛  ...در اسـلام« ،آزادی»
ریشه الهی دارد .خودِ این ،یک تفاوت اساسی است و منشل بسیاری از تفاوتهـای دیگـر مـی¬شـود
(بیانات در دانشگاه تربیت مدرّس .)1255/6/13 ،آزادی هدیهی الهی و هدیهی انقلاب اسـت (بیانـات
در دیدار زائرین و مجاورین حرم مرهر رضوی.)1251/1/1 ،
تحلیل اطلاعات متن و فرامتن
الف) توصیف

توصیف و معرفی خود (ارزشهای منتسب به خود) :آزادی ،اسلام ،حرکت اسلامی ،تکلیف شرعی،
نعمت الهی ،فررت مردم ،حق حیات ،عبودیت ،تکلیف ،انسان مکلّف ،ریشـه الهـی ،هدیـهی الهـی و
هدیهی انقلاب.
توصیف و معرفی دیگران (ارزشهای منتسب به دیگران) :بی بنـدوباری ،وحشـیگـری ،فسـاد،
گمراهی ،خودکامگی ،ولنگـاری ،رهاسـازی همـهی ضـابرههـا ،لیبرالیسـم غربـی ،آزادی از تکلیـف،
استضعاف ،ذلت ،محکومیت ،مکتب غربی لیبرالیسم ،آزادی منهای دین و خدا.
ب) تفسیر

در این متن مفهوم آزادی از منظر آیت الله خامنهای بازنمایی شده است .ایشان آزادی را نعمتی بزرگ
و موهبتی الهی میدانند که با خودکامگی ،فساد ،ولنگاری و بیبندوباری متفاوت است .ایـن مـتن بـه
غیریتسازی با تفکرات لیبرالیستی که داعیهدار آزادی در ایران و جهان است میپردازد .بر این اساس
آزادی لیبرالی را ،آزادی از تکلیف و نیز آزادی منهای دین و خـدا مـیدانـد و در مقابـل آن آزادی در
مفهوم اسلامی را مفصلبندی مینماید که در باربوب جهانبینی توحیدی معنا مییابد و تکلیف مدار
است.
ج) تبیین

در دوره معاصر با گسترش استعمار غربی و به تب آن افزایش مراودات میان ایران و اروپا بسـیاری از
مفاهیم فکری و سیاسی غرب وارد فضای اندیشگانی جامعه ایران شد .از جمله ایـن مفـاهیم مفهـوم
آزادی بود که به ویژه پس از نهضت مشروطیت کانون توجه اندیشـمندان ایرانـی و تبـدیل بـه یکـی
ازدغدغههای مهم فکری آن¬ها گردید و همین امر به رونق و گسترش مباحث نظری دربـاره آزادی
انجامید .رواج نظریات غربی در خصوص مفهوم آزادی واکنشهای متفاوتی را در ایران در پی داشـته
است به ویژه آن که آزادی از دیدگاه غربی که بیشتر در مکتب لیبرالیسم مررح و مـورد توجـه بـوده
است ،به معنای آزادی انسان از قوانین الهی و اسارت او در قید و بندهای مادی است .این معنا که در
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تعارض با بسیاری از مفاهیم دینی است سبب شد تـا اندیشـمندان اسـلامی کوشـش نماینـد تعریفـی
منربق با مبانی دینی از این واژه ارائه دهند .از جمله آیت اللـه خامنـه¬ای بـه عنـوان رهبـر جامعـه
اسلامی تلاش وافری در ارائه مفهومی دینی از آزادی داشتهاند کـه در آن آزادی در بـاربوب تکـالیف
شرعی و به عنوان یکی از نعم الهی به بشر و در مسیر عبودیت معرفی شده است.
منشاء آزادی
متن

منشاء آزادی و ریشهی آزادی در فرهنـگ غربـی بـا منشـاء و ریشـهی آزادی در بیـنش اسـلام و در
فرهنگ اسلامی بکلی متفاوت است .اینی که شما میبینید در تمدن کنونی غرب میگویند بشـر بایـد
آزاد باشد ،این یک فلسفهای دارد ،یک ریشه و منشاء فکری دارد و اینی که اسـلام مـیگویـد بشـر و
انسان باید آزاد باشد ،فلسفهی دیگری دارد و ریشه و منشاء دیگری .ریشهی آزادی در غـرب عبـارت
است از خواست انسان ،تمایلات انسان .ریشهی آزادی در فرهنگ اسلامی ،جهانبینی توحیدی اسـت.
اصل توحید با اعماق معانی ظریف و دقیقی که دارد ،آزاد بودن انسان را تضمین میکنـد؛ یعنـی هـر
کسی که معتقد به وحدانیت خداست و توحید را قبول دارد ،باید انسان را آزاد بگذارد (خربههای نمـاز
جمعه تهران .)1267/11/13 ،در لیبرالیسم ،منشل آزادى ،به عنوان حق یا به عنوان یک ارزش ،عبارت
است از تفکر انسانگرائى – اومانیسم  -بون محور عالم وجود و محـور اختیـار در ایـن عـالم کـون
عبارت است از انسان؛ آن هم بدون اختیار معنى ندارد؛ پس باید اختیار و آزادى داشته باشـد .آن¬هـا
میگویند انسان ،محور است؛ یعنى درواق خداى عالم وجود ،انسان است و نمـیتوانـد بـدون قـدرت
انتخاب و بدون اراده ،وجود داشته باشد .یعنى بدون اعمال اراده امکان ندارد که ما فرض کنیم انسان،
صاحب اختیار عالم وجود است .این ،پایهى بحث آزادى است .این ،مبناى تفکـر اومانیسـتى دربـارهى
آزادى است .در اسلام مسلله به کلی از این جداست .در اسلام مبناى اصلى آزادى انسان ،توحید اسـت.
آن نقرهى کانونى ،توحید است .توحید فقط عبارت نیست از اعتقاد به خـدا؛ توحیـد عبـارت اسـت از
اعتقاد به خدا و کفر به طاغوت؛ عبودیت خدا و عدم عبودیت غیر خدا؛ هیچ بیزی را شریک خدا قرار
ندهید .یعنى شما اگر از عاداتِ بىدلیل پیروى کنید ،این برخلاف توحید اسـت؛ از انسـان¬هـا پیـروى
کنید ،همینجور است؛ از نظامهاى اجتماعى پیروى کنید ،همینجور اسـت  -آنجـائى کـه بـه ارادهى
الهى منتهى نشود – همهى اینها شرک به خداست و توحید عبارت است از اعـراض از ایـن شـرک.
خب ،این معنایش همان آزادى است .یعنى شما از همهى قیود ،غیر از عبودیت خدا ،آزادیـد .بنـابراین
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نقرهى کانونى این است (بیانات رهبر معظم انقلاب در بهارمین نشسـت اندیشـههـاى راهبـردى بـا
موضو آزادی.)1231/1/32 ،
تحلیل اطلاعات متن و فرامتن
الف) توصیف

توصیف و معرفی خود (ارزشهای منتسب به خود) :بینش اسلامی ،فرهنگ اسلامی ،جهـانبینـی
توحیدی ،اصل توحید ،وحدانیت خدا ،اعتقاد به خدا و کفر به طاغوت؛ عبودیت خـدا و عـدم عبودیـت
غیر خدا ،عدم شرک به خدا ،پیروی نکردن از عاداتِ بىدلیل ،پیروی نکـردن از انسـان¬هـا ،پیـروی
نکردن از نظامهاى اجتماعى ،اعراض از شرک ،عبودیت خدا.
توصیف و معرفی دیگران (ارزشهای منتسب به دیگران) :فرهنگ غربی ،تمدن غرب ،خواسـت
انسان ،تمایلات انسان ،لیبرالیسم ،تفکر انسانگرائى ،اومانیسم ،انسـان محـوری ،انسـان خـداى عـالم
وجود ،انسان صاحب اختیار عالم وجود.
ب) تفسیر

در این متن منشل آزادی از منظر آیت الله خامنه¬ای بازنمایی شده است .از نظر ایشـان در فرهنـگ
اسلامی منشل آزادی اصل توحید است .توحید که در درون آن علاوه بر وحدانیت خـدا نفـی طـاغوت و
اعراض از شرک نهفته است مان از آن می¬شود که انسان¬ها به اسارت و بندگی انسان¬های دیگر
و یا نظامهای اجتماعی و یا حتی هوای نفس خودشان در آیند و انسانی که بنین باشد انسـانی اسـت
آزاد .این متن به غیریتسازی با منشل آزادی در مفهوم غربی و به ویژه آزادی لیبرالی مـیپـردازد کـه
با محور قرار دادن انسان در عالم وجود ،خواست و تمایلات انسانی را منشل آزادی مـیدانـد و در واقـ
انسان را به اسارت هوای نفسش در میآورد.
ج) تبیین

آزادی در فرهنگ غربی منشلیی اومانیستی و سکولاریستی دارد ،با رنسانس در غـرب ،بیـرون رانـدن
دین از صحنه اجتما و اعتقاد به اصالت انسان مررح گردید .از قرن پانزدهم میلادی که ایـن انقلـاب
در افکار و اذهان پدید آمد ،مرکز ثقل اندیشه غربی از آسمان به زمین منتقـل شـد .در ایـن دیـدگاه،
انسان ،مدار و محور همه بیز است .اعتقاد به اومانیسم و قرار دادن انسان به جای خدا ،مساوی اسـت
با آزادی مرلق ،طرد قدرت برتر و نفی قوانین مقدس و الزامآور و نتیجه این رویکرد ،آزادی مرلـق و
غریزه محوری انسان شد .این در حالی است کـه در فرهنـگ اسـلامی ،خـدامحوری و ارزش مـداری
حاکم است .در فرهنگ اسلامی افزون بر اینکه به جنبه مادی و دنیوی آزادی توجـه داشـته ،از جنبـه
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معنوی و الهی آن نیز غفلت نکرده است .در جهانبینی منشـل آزادی اصـل توحیـد اسـت؛ توحیـد بـه
معنای رهایی از هر قید و بندی جز خدای یگانه است و همین امر سبب می¬شـود انسـان نـه اسـیر
انسان¬های دیگر شود و نه اسیر خواهشها و تمنیات درونی خودش و تنها و تنها عبد خـدای یگانـه
باشد و این یعنی آزادی از هر قیدوبندی جز قیدهایی که خدا برای انسان و در مسـیر تکامـل او قـرار
داده است.
حدود آزادی
متن

آزادی غیر از ولنگاری است؛ آزادی غیر از رهاسازی همهی ضابرهها است .آزادی _ که نعمت بزرگ
الهی است _ خودش دارای ضابره است؛ بدون ضابره ،آزادی معنـی نـدارد (بیانـات در حـرم مرهـر
رضوی .)1232/1/1 ،ما در بحث آزادى ،اولـین محـدودیت را بـراى خودمـان درسـت مـیکنـیم .آن
محدودیت بیست؟ عبارت است از اینکه ما نظر اسلام را میخواهیم؛ خودمان را محدود میکنـیم بـه
نظر اسلام و بهاربوب اسلامى .این ،اولین محدودیت .در بحـث آزادى ،از محـدودیت نترسـیم .بـون
وقتى گفته میشود آزادى ،آزادى در معناى اوّلى یعنى رها شدن .کسى که میخواهد دربـارهى آزادى
بحث کند ،کانّه هر بیزى که اندکى با این رها شدن منافات داشته باشد ،برایش سنگین میآید؛ یعنى
دنبال استثناء میگردد .قاعده عبارت است از رهایی مرلق .او دنبال این میگـردد کـه «الّـا مـا خـرج
بالدّلیل» اش بیست ،که بگوید خب ،در این زمینهها آزادى نه در آن زمینهها آزادى نه؛ از این بند تا
زمینه که بگذریم ،آزادى بله .این اشتباه را انسان ممکن است در مواجههى با بحث آزادى بکنـد .مـن
عرض میکنم اینجوری نیست .از اول هیچ پیشفرضی وجود ندارد که بخواهد به ما آزادى مرلق را
بدهد .از اول بنین پیشفرضی نداریم که یک آزادى مرلق حق انسان است ،متعلق به انسـان اسـت،
براى انسان ارزش است ،حالا بگردیم ببینیم که استثناها کدام است« ،ما خرج بالدّلیل» ها کدام است؛
نخیر ،قضیه اینجوری نیست .ما از محدودیت نترسیم .همانطور که عرض کردم ،اولـین محـدودیت
ما که درباره-ى مباحث آزادى در اسلام حرف میزنیم ،این است که میگوییم در «اسـلام»؛ یعنـى از
اول ،بهاربوب درست میکنیم؛ از اول برایش محـدوده درسـت مـیکنـیم .آزادى در اسـلام بـه بـه
معناست؟ این خودش شد محدوده (بیانات رهبـر معظـم انقلـاب در بهـارمین نشسـت اندیشـههـاى
راهبردى با موضو آزادی .)1231/1/32 ،در لیبرالیسم غربی بـون حقیقـت و ارزش¬هـای اخلـاقی
نسبی است« ،آزادی» نامحدود است .برا؟ بون شما که به یک سلسله ارزش¬های اخلاقی معتقدیـد
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حق ندارید کسی را که به این ارزشها تعرض میکند ملامـت کنیـد بـون او ممکـن اسـت بـه ایـن
ارزشها معتقد نباشد ،بنابراین هیچ حدی برای آزادی وجود ندارد ،یعنـی از لحـا معنـوی و اخلـاقی
هیچ حدی وجود ندارد؛ منرقاً «آزادی» نامحدود است برا؟ بون حقیقت ثابتی وجود ندارد ،بـون بـه
نظر آن¬ها حقیقت و ارزش¬های اخلاقی نسبی است« .آزادی» در اسلام اینطـور نیسـت .در اسـلام
ارزش¬های مسلم و ثابتی وجود دارد ،حقیقتی وجود دارد ،حرکـت در سـمت آن حقیقـت اسـت کـه
ارزش و ارزش آفرین و کمال است؛ بنابراین «آزادی» با این ارزشهـا محـدود مـی¬شـود  ...تفـاوت
دیگر این است که در غرب حد آزادی را مناف مادی تشکیل میدهد .یعنی آن زمان که مناف مـادی
به خرر افتد ،آزادی را محدود می¬کنند (بیانات در دانشگاه تربیت مدرس.)1255/6/13 ،
تحلیل اطلاعات متن و فرامتن
الف) توصیف

توصیف و معرفی خود (ارزشهای منتسب به خود) :آزادی نعمت بزرگ الهی ،محـدود بـه نظـر
اسلام و بهاربوب اسلامى ،ارزش¬های مسلم و ثابتی وجود دارد ،حقیقتی وجـود دارد ،ارزش و ارزش
آفرین و کمال.
توصیف و معرفی دیگران (ارزشهای منتسب به دیگران) :ولنگاری ،رهاسازی همهی ضابرهها،
رها شدن ،رهایی مرلق ،لیبرالیسم غربی ،حقیقت و ارزشهای اخلاقی نسبی ،آزادی نامحـدود ،آزادی
بدون حد ،حقیقت ثابتی وجود ندارد ،مناف مادی.
ب) تفسیر

در این متن حدود آزادی از منظر آیت الله خامنه¬ای بازنمایی شـده اسـت .از نظـر ایشـان آزادی در
اسلام به معنای رها بودن از همه ضابرهها و ولنگاری در جامعه نیست بلکه آزادی بایـد در بـاربوب
ارزش¬های اسلامی باشد و قوانین اسلامی حدود آزادی را مشخ

مینمایند .این مـتن بـه غیریـت-

سازی با اندیشه غربی در خصوص حدود آزادی میپردازد .از نظر ایشان در اندیشه لیبرالیستی به دلیل
اینکه حقیقت و ارزش¬های اخلاقی نسبی است ،آزادی به معنـای رهاسـازی همـه ضـابرههـا معنـا
می¬شود .البته این بدان معنا نیست که آزادی نامحدود و بدون قید اسـت بلکـه منـاف مـادی و بـه
خصوص مناف مادی طبقه مسلط جامعه حدود آزادی را مشخ

مینماید.

ج) تبیین

در تفکر اسلامی و مکاتـب غربـی تفـاوتهـای اصـولی و اساسـی در بیـان مرزهـای آزادی و تعیـین
بهاربوب آن وجود دارد .با مراجعه به متون کلاسیک در فلسفه سیاسی ملاحظـه مـیشـود کـه هـیچ
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مکتب سیاسی آزادی را مرلق ندانسته است و این شاید به این جهت باشد کـه برلـان آزادی مرلـق
بدیهی و روشن میباشد زیرا اولین پیامد تجویز آزادی مرلـق آن اسـت کـه مایـه سـلب آزادیهـای
دیگران میشود .اگر انسان بنان آزاد باشد که بتواند هر کاری انجام دهد و حتی بـه حقـوق دیگـران
تعدی کند بنین آزادی گستردهای موجب زیان به جامعه و سلب آزادیهای دیگران است .اسلام برای
آزادی قلمرو ویژهای قائل است و آنرا به قیدی مانند رعایت مصالح عالیه فرد نیز محدود مـیکنـد .از
دیدگاه غرب تنها قید آزادی ،رعایت آزادی دیگران است ولی از دیدگاه اسلام رعایـت مصـالح واقعـی
فرد قید دیگر آزادی است و این بدان جهـت اسـت کـه در غـرب ریشـه و منشـاء آزادی را تمایـل و
خواهشهای انسان میدانند ،از اینرو آزادی غربی در واق نوعی حیوانیت رها شده است ،در حالی که
از دیدگاه اسلام انسان در عین اینکه حیوان است انسان است ،آدمی یک سلسله استعدادهای مترقی و
عالی دارد که ملاک انسانیت او است ،تفکر منرقی انسان و تمایلات عالی او مانند میـل بـه حقیقـت-
جویی و خیر اخلاقی و همین استعدادهای برتر منشاء آزادیهای متعالی او میشود (مرهری ،پیراماو

انقللب اسللمی.)111 :1263 ،
آزادی عقیده
متن

عقیده در اسلام آزاد است ،منتهی این آزادی عقیده را باید باز کنیم و معنا کنیم .یعنی بـه آزاد اسـت؟
آزادی عقیده به این معنا نیست که اسلام اجازه میدهد و جایز میشمارد و روا میداند که انسان ها از
عقیدهی حق ،از بینش درست منحرف بشوند و یک اعتقاد غلـط و نادرسـت را در قلـب و فکـر خـود
بپذیرند .اگر کسی بگوید آزادی عقیده در اسلام معنایش این است که هرکسی از نظر اسلام میتواند و
برایش مباح و رواست که هر نو عقیدهای را ولو باطل و غلط انتخاب بکنـد ،ایـن یقینـاً راه ثـواب را
نپیموده است پس ،معنای آزادی عقیده این نیست .معنای آزادی عقیده در اسلام این اسـت کـه حالـا
اگر کسی این وظیفهی اسلامی و قلبی خود را انجام نداد و یک عقیدهی غلط و بـاطلی را بـه عنـوان
اعتقاد خود انتخاب کرد ،آیا اسلام با اینگونه انسانی بگونه رفتار میکند؟ آیا در برابر او بـزور متوسـل
می¬شود که باید از عقیدهی خود برگردی؛ شمشیر را بالای سر او می گیرد که باید به عقیدهی حـق
ایمان بیاوری؟ او را از حق حیات در جامعه محروم مـیکنـد؟ او را از حقـوق شـهروندان در جامعـهی
اسلامی محروم میکند؟ او را از میان خود اخراج میکند؟ نه .اسلام هر بند آن عقیده را قبول نـدارد و
آن را ناروا و ناجایز میداند ،اما دارندهی عقیده باطل و غلط را نه فقط از حق حیات محروم نمیکنـد،
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بلکه از حقوق اجتماعی هم در حد مقررات و بهاربوبهای آن جامعه محروم نمـیکنـد .پـس آزادی
عقیده به این معناست که هیچکس در جامعهی اسلامی به خاطر عقیدهی غلط و باطل خود زیر فشـار
قرار نمیگیرد .اسلام مثل اروپای قرون وسری نیست که کسی را به خاطر یک عقیـدهای تهدیـد بـه
قتل کند؛ مثل روش نظام اُموی و عباسی نیست در صدر اسلام که کسانی را به خاطر داشتن عقایدی
که دستگاه حکومت آن ها را قبول نداشت و غلط میدانست ،زیر فشار قـرار بدهـد و از حـق زنـدگی
محروم کند یا تحت تعقیب قرار بدهد یا کیفر کند یا مالیات و مجازات مالی برای یک عقیدهای معین
کند .هیچ یک از اینها در اسلام نیست ،بلکه اسلام کفار را و کسانی را که به اعتقاد او معتقد نیستند و
از دایرهی عقاید اسلامی بیرونند ،در جامعهی اسلامی تحمل میکند ،برای آن ها حـق قائـل اسـت ،از
آن ها دفا میکند  ...آنچه که اسلام روی او حساسیت به خرج نمیدهد ،خود عقیده است ،اما آثـاری
که در عمل آن شخ

مترتب بر عقیده بشود و مخالف مصالح نظام اسلامی باشد ،برا ،در مقابـل آن

ها حساسیت زیادی را اسلام نشان میدهد .یعنی اگر این شخصی که عقاید حـق را قبـول نـدارد ،بـر
طبق عقاید خود عمل بکند ،اما آن عمل به حیثیت جامعهی اسلامی ،بـه امنیـت جامعـه ،بـه سـلامت
جامعه ،به یکپاربگی جامعه و به دیگر مصالحی که در این جامعه مورد نظـر هسـت ،ضـربهای نزنـد،
اشکالی ندارد (خربههای نماز جمعه تهران.)1267/13/1 ،
تحلیل اطلاعات متن و فرامتن
الف) توصیف

توصیف و معرفی خود (ارزش¬های منتسب به خود) :آزادی عقیده ،عقیدهی حق ،بینش درست،
آزادی عقیده در اسلام ،وظیفهی اسلامی ،ایمان به عقیدهی حق ،دایرهی عقاید اسلامی ،مصـالح نظـام
اسلامی ،عقاید حق.
توصیف و معرفی دیگران (ارزش¬های منتسب به دیگران) :انحراف در عقیـده ،اعتقـاد غلـط و
نادرست ،عقیده باطل و غلط ،عقیدهی غلط و باطلی ،اروپای قرون وسری ،تهدید به قتل ،نظام اُموی
و عباسی ،تحت فشار ،محروم از حق زندگی.
ب) تفسیر

در این متن آزادی عقیده از منظر آیت الله خامنهای بازنمایی شده است .ایشـان آزادی عقیـده را بـه
این معنا میدانند که در جامعه اسلامی افراد به خاطر اعتقاداتشان هربنـد مخـالف اعتقـادات اسـلامی
باشد مورد مؤاخذه قرار نگرفته و از حقوق شهروندی در جامعه محروم نگردند .البتـه ایـن بـدان معنـا
نیست که به این افراد اجازه داده شود تا با فعالیتهای خود مصالح جامعه اسلامی را با مخاطره مواجه

تحلیل ففیاان انیقادی مفهو آزادی در نرا م د سالاری دینی



81

کرده نمایند .در این متن به غیریتسازی با جامعه قرون وسری غرب و حکومتهای اموی و عباسی
در عالم اسلام که با هرگونه عقیده مخالف برخورد کرده و با راهاندازی دادگاههای تفتیش عقایـد دگـر
اندیشان را محاکمه و مجازات مینمودند پرداخته شده است.
ج) تبیین

از نظر اسلام انسان در اعتقاد آزاد است و کسی نمیتواند دیگری را بـه انتخـاب دینـی مجبـور کنـد
همچنان که کسی بر باقی ماندن بر دین منتخب خود نیز مجبور نمیشود ولی اگـر بـا آزادی ،اسـلام
اختیار کرد ،حق تغییر دین خود را نـدارد .اسـلام از ابتـدا افـراد را در گـزینش و انتخـاب عقیـده آزاده
گذاشته است تا با مرالعه و تحقیق دین و آیین خود را انتخاب کنند .اسلام بر اساس آیه «لا إِکْراهَ فِی
الدِِّینِ »1عقیدهای را برکسی تحمیل نمیکند ،بلکه مردم را به تفکر و عقلانیت دعوت میکند و حتـی
تقلید کورکورانه و بدون تفکر و تعقل را در اصول اعتقادی دین نمیپذیرد (میر موسوی ،مبلنی حقاو

بشر در اسللم و مکلتب دیگر .)375 :1211 ،البته این بدان معنا نیست که نتایج اعتقادی هر دو طریق
(دینداری و بیدینی) یکسان باشد .درسـت اسـت کـه خداونـد انسـان را در تکـوین آزاد آفریـده و در
پذیرش دین او را آزاد گذاشته است اما هرگز نفرموده که نتیجه ایمان و کفر واحد است و این دو او را
به یک مقصد رهنمون میسازند .مرلب دیگر آنکه غیر مسلمانانی که در سـرزمین اسـلامی زنـدگی
می¬کنند ،براساس ضوابری ،در ابراز عقیده خود بدون فراخواندن مسلمانان به آن آزادند .همچنین در
انجام مراسم عبادی و نیز عمل برطبق شریعت خود در ازدواج ،ار و معاملات ،آزادی دارند ،به شـرط
آن که آنچه را نزد مسلمانان منکر است ،به طور علنی مرتکب نشوند.
آزادی اندیشه
متن

گسترش آزاداندیشی هم مهم است .واقعاً انسان¬ها باید بتوانند در یک فضای آزاد فکـر کننـد .آزادی
بیان تابعی ازآزادی فکر است .وقتی آزادی فکر بود ،به طور طبیعی آزادی بیـان هـم هسـت .عمـده،
آزادی فکر است که انسان ها بتوانند آزاد بیندیشند .در غیر فضای آزاد فکری ،امکان رشد وجود ندارد.
برای فکر ،برای علم ،برای میدان های عظیم پیشرفت بشری اصلاً جایی وجود نخواهد داشت (بیانات
در دیدار رئیس جمهور و اعضای هیلت دولت .)1212/6/1 ،بیزی که به پیشرفت کشور کمک مـی-
 1بقره ،آیه376
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کند ،آزادی واقعیِ فکرهاست؛ یعنی آزادانه فکر کردن ،آزادانه مررح کردن ،از هو و جنجال نترسیدن،
و به تشویق و تحریض این و آن نگاه نکـردن (بیانـات در دیـدار جمعـی از نخبگـان علمـی کشـور،
 .)1211/1/6اصل فکر کردن و اندیشیدن در اسلام نه فقط آزاد است ،بلکه لازم و واجب هم هسـت و
شاید در بین کتابهای آسمانی و نوشتههای مذهبی هیچ کتابی را نشود پیدا کرد که بـه قـدر قـرآن
انسان ها را به تفکر و تعقل و مرالعهی در پدیدههای حیات و امور مادی و معنوی و انسانی و تدبر در
تاریخ و امثال اینها دعوت کرده باشد .این در هیچ کتاب دیگری شاید یا حتمـاً نیسـت (خربـههـای
نماز جمعه تهران .)1267/11/15 ،در حوزههای علمیه ،دانشگاه و محیطهای فرهنگـی و مربوعـاتی،
هو کردن کسی که حرف تازهای میآورد ،یکی از بزرگترین خراهاست؛ بگذاریـد آزادانـه فکـر کننـد
(بیانات در دیدار مسلولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی.)1217/2/33 ،
تحلیل اطلاعات متن و فرامتن
الف) توصیف

توصیف و معرفی خود (ارزش¬های منتسب به خوود) :آزاداندیشـی ،فضـای آزاد فکـری ،آزادی
بیان ،آزادی فکر ،آزادی واقعیِ فکرها ،آزادانه فکر کردن ،آزادانه مررح کردن ،وجوب تفکر و تعقل در
قرآن ،مرالعهی در پدیدههای حیات و امور مادی و معنوی و انسانی ،تدبر در تاریخ.
توصیف و معرفی دیگران (ارزش¬های منتسب به دیگران)- :
ب) تفسیر

در این متن آزادی اندیشه از منظر آیت الله خامنهای بازنمایی شده است .ایشان آزادی اندیشـه را نـه
تنها لازم بلکه واجب میدانند و دلیل آن را هم تلکیدات بسیار فراوان قرآنـی بـر تعقـل و تفکـر بیـان
میکنند .از نظر ایشان آزادی اندیشه زمینه را برای پیشرفت کشور فراهم میآورد و به همین دلیل در
حوزه و دانشگاه که دو نهاد علمی کشور است باید زمینه را برای آزاد اندیشی فراهم نمود.
ج) تبیین

آزادی اندیشه با آزادی عقیده تفاوت دارد .اندیشه در بسیاری از جاها ،همـراه بـا منرـق اسـت ،ولـی
عقیده همیشه از مبنای فکری ویژهای برنمیخیزد ،بلکه ممکن است تقلیدی باشـد .شـهید مرهـری
تفکر را قوهای در انسان میداند که ناشی از داشتن عقل است .از نظر ایشان انسان بون یک موجـود
عاقل و متفکری است ،قدرت دارد در مسائل فکر کند و به واسره تفکـری کـه در مسـائل مـیکنـد
حقایق را تا حدودی که برایش مقدور است ،کشف میکند .از نظر ایشان بهترین قسمت از انسان کـه
لازم است پرورش پیدا کند ،تفکر است و قهراً بون این پرورش نیازمند به آزادی؛ یعنی نبـودن سـد و
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مان در جلوی تفکر است ،بنابراین انسان نیازمند به آزادی در تفکر است (مرهری ،پیرامو امهاوری

اسللمی .)32 :1253 ،از دید اسلام ،انسان باید در کمال آزادی ،فکر و اندیشه خود را بکار بینـدازد و در
عالم خلقت اندیشه کند و خود را از اوهام و خرافات و عصبیتهای جاهلی و تقلید کورکورانه و بیمبنا
رها کند و با درک و تشخی

و تدبیر و تفکر ،به مبدأ هستی و خدای یکتا ایمان بیاورد و دین حق را

که دین توحید است برگزیند و بون دین توحید ،دین فررت است اگر انسان فکر خود را بکار اندازد و
زنگار عصبیت و جهل و تقلید را از آئینه فررت بزداید به آن روی خواهد آورد (مهرپور ،دیدگله اساللم

در مورد آزادی عقیده و بیل .)71 :1251 ،
آزادی بیان
متن

آزادی بیان تابعی از آزادی فکر است .وقتی آزادی فکر بود ،بـهطور طبیعـی آزادی بیـان هـم هسـت
(بیانات در دیدار رئیس جمهور و اعضای هیلت دولت .)1212/6/1 ،بـیشـکآزادیخـواهی و مرالبـه
فرصتی برای اندیشیدن و برای بیان اندیشه توأم بـا رعایـت «ادب اسـتفاده از آزادی» ،یـک مرالبـه
اسلامی است و «آزادی تفکر ،قلم و بیان» ،نه یک شعار تبلیغاتی بلکه از اهداف اصـلی انقلاباسـلامی
است .من عمیقا متلسـفم کـه برخـی میـان مـرداب «سـکوت و جمـود» بـا گـرداب «هرزهگـوئی و
کفرگوئی» ،طریق سومی نمیشناسند و گمان میکنند که برای پرهیز از هر یک از ایـن دو ،بایـد بـه
دام دیگری افتاد .حال آنکه انقلاب اسلامی آمد تا هم «فرهنگ خفقان و سرجنبانیدن و جمود» و هـم
«فرهنگ آزادی بیمهار و خودخواهانه غربی» را نقد و اصلاح کند و فضائی بسازد کـه در آن« ،آزادی
بیان» ،مقید به «منرق و اخلاق و حقوق معنوی و مادی دیگران» و نه به هیچ بیز دیگـری ،تبـدیل
به فرهنگ اجتماعی و حکومتی گردد و حریت و تعادل و عقلانیت و انصاف ،سکه رائج شـود تـا همـه
اندیشهها در همه حوزهها فعال و برانگیخته گردند و «زاد و ولد فرهنگی» که به تعبیر روایـات پیـامبر
اکرم و اهل بیت ایشان  ،محصول «تضارب آراء و عقول» است ،عادت ثانوی نخبگان و اندیشـه-
وران گردد  ...برای بیدار کردن عقل جمعی ،بارهای جـز مشـاوره و منـاظره نیسـت و بـدون فضـای
انتقادی سالم و بدون آزادی بیان و گفتگوی آزاد با «حمایت حکومت اسـلامی» و «هـدایت علمـاء و
صاحب نظران» ،تولید علم و اندیشه دینی و در نتیجه ،تمدنسازی و جامعه پردازی ،ناممکن یا بسیار
مشکل خواهد بود .برای علاج بیماریها و هتاکیها و مهار هـرج و مـرج فرهنگـی نیـز بهتـرین راه،
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همین است که آزادی بیان در باربوب قانون و تولید نظریه در بـاربوب اسـلام ،حمایـت و نهادینـه
شود( .پاسخ به نامه جمعی از دانش آموختگان و پژوهشگران حوزه علمیه در مورد کرسیهای نظریه-
پردازی .)1211/11/16 ،ما به آزادی بیان وآزادی فعّالیتهای اجتماعی معتقدیم .اصلاً ایـن مفـاهیم و
این حقایق را انقلاب و پیشروان انقلاب به این کشور آوردند  ...اما ایـن آزادی ،محـدود اسـت و آزادی
مرلق نیست .حدّش کجاست؟ حدّش عبارت است از حدودی که اسلام تعیین کرده است .اگر بنا شود
که کسانی مردم را به بیایمانی و به شهوات سوق دهند ،در این کار ،آزاد نیسـتند .ایـن آزادی ،آزادىِ
خیانت است .اگر قرار شد کسانی بنشـینند و توطلـه کننـد و ایـن توطلـه را بـه شـکلی در نوشـتهای
منعکس کنند ،این آزادی توطله است و مردود اسـت (بیانـات در دیـدار جمعـی از فرمانـدهان سـپاه،
 .)1255/6/32اگر یک سخنی از گویندهای در فضا و محیری و در شـرایری و بـا مخـاطبینی صـادر
بشود که مایهی گمراهی جمعی از مردم هست ،این از نظر اسلام ممنو است .دلیل و فلسـفهی ایـن
ممنوعیت هم واضح است؛ بون اساساً آزادی برای هدایت افکار است ،برای رشد افکـار اسـت ،بـرای
پیشرفت جامعه است .آن آزادیای که موجب گمراهی افکار باشد ،موجب رکود افکـار باشـد ،موجـب
عقبگرد جامعه باشد ،این یقیناً قابل قبول نیست .پس یکی از مرزهـای آزادی بیـان عبـارت اسـت از
اغواگری ،گمراهسازی .هر سخنی که گمراه کننده و به خرا افکننـدهی دلهـا و ذهـنهـا در جامعـه
باشد ،این ممنو است  ...یکی از حدود اصلی در بیان ،مسللهی اضلال است .یعنی هر بیان عقیـدهای
آزاد است ،مگر بیان اغواگر و گمراه کننده (خربههای نماز جمعه تهران.)1266/3/11 ،
تحلیل اطلاعات متن و فرامتن
الف) توصیف

توصیف و معرفی خود (ارزشهای منتسب بوه خوود) :آزادی بیـان ،آزادی فکـر ،آزادیخـواهی،
رعایت ادب استفاده از آزادی ،مرالبه اسلامی ،آزادی مقید به «منرق و اخلاق و حقوق معنوی و مادی
دیگران» ،حریت ،تعادل ،عقلانیت ،انصاف« ،زاد و ولـد فرهنگـی»« ،تضـارب آراء و عقـول» ،فضـای
انتقادی سالم ،تولید علم و اندیشه دینی ،تمدنسازی و جامعهپردازی ،آزادی بیان در باربوب قـانون،
تولید نظریه در باربوب اسلام ،آزادی فعّالیتهای اجتماعی ،آزادی محدود ،آزادی برای هدایت افکار.
توصیف و معرفی دیگران (ارزشهای منتسب به دیگران) :مرداب «سـکوت و جمـود» ،گـرداب
«هرزهگوئی و کفرگوئی»« ،فرهنگ خفقـان و سـرجنبانیدن و جمـود»« ،فرهنـگ آزادی بـیمهـار و
خودخواهانه غربی» ،هتاکی ،هرج و مرج فرهنگی ،آزادی مرلق ،سوق دادن به بیایمـانی و شـهوات،
آزادىِ خیانت ،توطله ،گمراهی مردم ،گمراهی افکار ،رکود افکار ،عقبگـرد جامعـه ،اغـواگری ،گمـراه-
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سازی ،به خرا افکنندهی دلها و ذهنهای جامعه ،اضلال ،بیان اغواگر و گمراه کننده.
ب) تفسیر

در این متن آزادی بیان از منظر آیت الله خامنه¬ای بازنمایی شـده اسـت .ایشـان آزادی بیـان را در
امتداد آزادی اندیشه میدانند و معتقدند آزادیخواهی از اهداف اصلی انقلاب اسلامی بوده است .ایشان
آزادی بیان مرلق را قبول ندارند و آن را مقید به منرق و اخلاق و حقـوق معنـوی و مـادی دیگـران
میدانند و میافزایند بدون آزادی بیان و گفتگوی آزاد تولید علم و اندیشه دینی و در نتیجـه ،تمـدن-
سازی و جامعهپردازی ،ناممکن است .این متن به غیریتسازی با جریانـات متحجـر کـه بـا هرگونـه
آزادی بیان مخالفت می¬کنند و نیز جریانات غربگرا که به آزادی بیان بیحـد بیـان معتقدنـد مـی-
پردازد و نتیجه کار هر دو گروه را اغواگری و اضلال میداند و در بـین ایـن دو طریـق راه صـحیح را
آزادی بیان در باربوب قوانین شرعی میداند.
ج) تبیین

بحث آزادی بیان یکی از بحثانگیزترین موضوعات جوام بشری در دنیای معاصـر اسـت زیـرا ایـن
مقوله به دلیل ماهیت خاصی که دارد ،از طرفی جزء مهمترین حقوق اساسی افراد در جوام بـوده و از
سوی دیگر :همواره با مناف ارباب قدرت و دیدگاههای اقتدارگرایانه به نحوی در تعارض بـوده اسـت.
در نصوص دینی وظایف و دستوراتی برای مسلمانان مقـرر گردیـده کـه انجـام هـر کـدام از آن هـا،
مستلزم وجود آزادی بیان برای پیروان دین است و بدون آزادی بیان در مـتن دیـن ،بـویژه در قلمـرو
مسائل سیاسی و اجتماعی ،انجام بنین وظایفی امکانپذیر نیست ،از جمله :اصـل امـر بـه معـروف و
نهی از منکر ،اصل مشورت ،اصل نصیحت و خیرخواهی ،اصل نهی از کتمان حـق و  ...همچنـین در
راستای حفظ آزادی بیان عقیده برای غیر مسلمانان ،در نصوص دینی ،وظایف و دستورهای مهمی به
مسلمانان ،در برخورد با اندیشههای مخالف داده شده که تمامی آن ها نشلت گرفته از پایبندی اسـلام
به دادن این حق آزادی به غیر مسلمانان است .از جمله :اصل جـدال احسـن (جـدال احسـن کـه بـه
معنای مجادله نیکو و کاوشی طرفینی برای یافتن و کشف حق میباشد ،از موضوعاتی است که قرآن
کریم در آیات متعدد به آن تشویق و ترغیب کرده و آن را شیوه برخورد با مخالفان و منکران رسـالت
پیامبر شمرده است) بدون شک ،این ترغیب و تشویق در صورتی ارزشمند و با معناست که شـریعت
مقدس اسلام ،به طرف مقابل فرصت ابراز عقیده و نظر مخالف را داده و او را در ارائه نظـر و اندیشـه
خویش آزاد گذاشته باشد و گرنه در صورت نبود میدان برای بیان و اظهار عقیده به مخالفـان ،دسـتور
به جدال احسن ،بیمعنا خواهد بود .اصل برهان طلبی (قرآن مجید ،افزون بر آن که پیروان خود را به
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تبعیت از دلیل و برهان فراخوانده است ،همواره از مخالفان و معارضان خود نیز ،دلیل و برهـان طلـب
میکند) لازمه تحدی و برهان طلبی قرآن این است که اسلام به مخالفـان آزادی داده اسـت ،تـا آرا و
عقاید خود را بیپروا و با استدلال و برهان ،بیان کنند .در غیر این صورت ،تحدی (برهان طلبی) بـی-
معنا خواهد بود .البته اسلام علیرغم آنکه آزادی بیـان و قلـم را بـرای همگـان ،در جامعـه اسـلامی،
پذیرفته ،ولی حدود و مقرراتی را برای آن مشخ

کرده است .این محدودیتهـا و شـرایط ،بـیش از

آن که مقرراتی دست و پاگیر و سانسوری تحمل ناپذیر باشـد ،دسـتورالعملهـایی اسـت در راسـتای
استفاده بهتر از آزادی ،که در صورت عدم رعایت آن ،نه تنهـا آزادی همگـان در جامعـه تحقـق پیـدا
نمیکند که به مقوله ضد ارزش تبدیل خواهد گردیـد و هـرج و مـرج فرهنگـی ایجـاد خواهـد شـد.
مهمترین محدودیتهایی که در این زمینه وجـود دارد ،عبارتنـد از :ممنوعیـت تـوهین بـه مقدسـات،
ممنوعیت هتک افراد ،ممنوعیـت افشـای اسـرار و شـایعه پراکنـی و وجـوب دفـا از حیثیـت نظـام،
ممنوعیت سرپیچی از مقررات و تعهدات (نک :اسحاقی ،آزادی بیل در اسللم.)1213 ،
نتیجه

نقره عزیمت دیدگاه آیت الله خامنهای درباره آزادی ،هسـتیشناسـی اسـت و بـا ایـن پرسـش آغـاز
میشود که منشل و خاستگاه آزادی به کسی است؟ ایشـان ،آزادی را یـک امـر ضـروری و در شـمار
حقوق طبیعی و اولیه بشری میدانند که ازسوی دولتها به شهروندان اعرا نشده است؛ بلکـه نعمتـی
الهی است که از جانب خداوند به انسان ها ارزانی شده است .از نظر ایشان آزادی مـوردنظر در نظـام
مردمسالاری دینی ،آزادی در باربوب قوانین اسلامی است و این مفهوم در مقابل آزادی لیبرالی قـرار
دارد .ایشان در گفتمان خود به غیریتسازی با جریان لیبرالیسم که داعیهدار آزادی در ایران و جهـان
است میپردازد .بر این اساس آزادی لیبرالی را ،آزادی در باربوب تفکر اومانیستی قلمداد میکند کـه
انسان را دایر مدار عالم در نظر میگیرد و در مقابل این تفکر آزادی در مفهوم اسلامی را مفصلبنـدی
مینماید که در آن آزادی در باربوب جهانبینی توحیدی معنا مییابد .به طور کلـی از نظـر ایشـان،
میان آزادی از دیدگاه اسلام و غرب بهار تفاوت اساسی وجود دارد :اول آنکه :در غرب ،آزادی انسـان،
منهای حقیقتی به نام دین و خداست ،در حالی که در مکتب اسـلام ،آزادی ریشـهای الهـی دارد .دوم
آنکه :در تفکر غربی بون حقیقت و ارزشهای اخلاقی نسبی است ،آزادی نامحدود است و هیچ حدی
برای آن وجود ندارد .ولی در اسلام ارزشهـای ثابـت وجـود دارد و آزادی بـا ایـن ارزشهـا محـدود
میشود .سوم آنکه :در غرب ،حد آزادی را مناف مادی تشکیل میدهـد .امـا در منرـق اسـلامی مـرز
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آزادی ،ارزشهای معنوی است و بهارم آنکه :آزادی در تفکر غربی با تکلیـف منافـات دارد .آزادی در
غرب یعنی آزادی از تکلیف ،درحالی که در اسلام آزادی آن روی سکه تکلیف است .و انسان ها آزادند
بون مکلفند و اگر مکلف نبودند ،آزادی لزومی نداشت .ایشان در بیانات خود ضمن تبیین خواستگاه و
بیان مفهوم آزادی به بررسی مصادیق آزادی و نظر اسلام در مورد آن هـا نیـز پرداختـهانـد در همـین
راستا ضمن تلکید بر پذیرش آزادی عقیده ،آزادی اندیشه و آزادی بیان در اسلام به تبیـین تفـاوت آن
ها با آزادی مورد نظر غرب و نیز روشن کردن محدودیتهای هر کدام از منظر اسلام پرداختهاند.
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