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 )ره(ر امام خمینی واکاوی و تحلیل مفهوم آزادی از منظ

 10/10/88تاریخ پذیرش:                       41/41/89تاریخ دریافت: 
 1احسان عسگری

 2یدولت آباد یمیعظ ریام

 چكيده 

به  )ره(پژوهش حاضر با هدف بررسی و واکاوی مفهوم آزادی در اندیشة حضرت امام خمینی

نسان است که اگر ظرفیت و قابلیت های ماهیت ا انجام شده است؛ چراکه آزادی یکی از مؤلفه

آوری به شکوفایی خالقیت و استعدادهای انسان منجر  طور شگفت بالقوۀ آن بالفعل شود، به

ای پویا، فعال و سرزنده ایجاد خواهد کرد،  خواهد شد و شور و نشاط حاصل از آن، جامعه

ود یا مورد اما اگر این مؤلفه توسط خود انسان یا عوامل بیرونی محدود و سرکوب ش

توجهی قرار گیرد، به همان نسبت بخشی از سیر تکاملی انسان ناقص خواهد  مهری و بی بی

ای و با تکیه بر  تحلیلی و روش گردآوری اطالعات نیز کتابخانه_شد. نوع تحقیق توصیفی 

باشد. چنانچه ابتدا مفهوم آزادی از دیدگاه  می صحیفه امامروش تحلیل محتوای مجموعة 

مورد بحث قرار گرفته و سپس با تحلیل بیانات و سخنان ایشان،  )ره(ام خمینیحضرت ام

از حیث معنا، مبانی، ماهیّت،  درنهایت، دستاورد پژوهش بدین صورت بوده است که آزادی

بایست از منظر حضرت امام مورد بررسی و مداقه قرار  مرزها، محدوده، قلمرو و ریشة آن می

توان گفت آزادی بنا به  طور کلی، می العات گردآوری شده بهگیرد؛ بنابراین، براساس اط

 ریشة الهی و وحیانی دارد و محدودۀ آن براساس قوانین الهی است.)ره( اندیشة امام خمینی

، قوانین الهی، منشأ و ریشه آزادی، قلمرو و حدود )ره(آزادی، امام خمینی واژگان کليدی:

 آزادی، ماهیت و مبنای آزادی.

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــ
 انقالب  و( س)خمینی امام پژوهشکدۀ ،(انقالب سیاسی مطالعات) سیاسی شناسی جامعه دکترای . دانشجوی1
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 بيان مسئلهمقدمه و 

انسان دارای یک ماهیت جسمانی و یک ماهیت روحانی و نفسانی است؛ مجموعه عواملی که 

اند.  هند، موجب تمایز او از سایر موجودات گشته ماهیت نفسانی و روحانی انسان را تشکیل می

اند های ماهیت نفسانی خود را به حد عالی به منصه ظهور و فعلیت برس اگر  انسان بتواند مؤلفه

نحو شایسته استفاده کند، به مراحل باالیی از کمال دست خواهد یافت و  و از هرکدام از آنها به

تر یا ابعادی خاص، این کار را انجام دهد، به همان ابعاد  به حد کمال  اگر در مراتب پایین

 (.1: 1932خواهد رسید )والی، 

ماهیت انسان است که اگر ظرفیت و  های توان گفت که آزادی یکی از مؤلفه دیگر، می بیان به

آوری به شکوفایی خالقیت  و  استعدادهای انسان  طور شگفت قابلیت بالقوۀ آن بالفعل شود، به

ای پویا، فعال و سرزنده ایجاد خواهد کرد،  منجر خواهد شد و شور و نشاط حاصل از آن جامعه

مهری و  سرکوب کنند یا مورد بیاما اگر این مؤلفه را خود انسان یا عوامل بیرونی محدود و 

 (. 2توجهی قرار گیرد، به همان نسبت بخشی از سیر تکاملی انسان ناقص خواهد شد) همان:  بی

های دیگر همیشه از توجه برانگیزترین و مورد  های آن در زبان واژۀ آزادی یا حریّت و معادل

ای به اندازۀ آزادی اذهان را  مهقول منتسکیو، هیچ کل ترین واژگان در جهان بوده و هست. به بحث

هایی را که در طول  (. اگر بتوان هم حرف232: 1933به خود متوجه نساخته است )مونتسکیو، 

المعارفی  اند گردآوری کرد، خود شبیه دایره تاریخ، دانشمندان جهان دربارۀ آزادی بیان و یا نوشته

آزادی، متکثر، متفاوت و حتی متضاد  ها از مفهوم خواهد شد. البته به همان نسبت نیز برداشت

گونه  بوده است. مرحوم دکتر عنایت عقیده دارد که: آزادی مانند شادی، نیکی  و حقیقت از آن

پذیرد. لفظ آزادی در  شمار می های بی ها در قاموس آدمی است که معانی بسیار دارد و تأویل واژه

ه ده معنای گوناگون آمده است. واژۀ کم ب ها دست نامه پارسی و حریّت در عربی، در فرهنگ

اند. در فلسفة اخالقی و  آزادی را در زبان انگلیسی به حدود یکصد معنای گوناگون تفسیر کرده

طور عام، دو مفهوم از آزادی بیش از مفاهیم دیگر رایج و معتبر بوده است که یکی را  سیاسی به

؛ فاضل میبدی، 1931اند )شکوری،  به صفت )منفی( و دیگری را به صفت )مثبت( باز خوانده

(. آیزایا برلین، دانشمند انگلیسی روسی االصل و استاد دانشگاه آکسفورد، پا را از این 391: 1931
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که بیش از دویست معنای  طوری دارد: آزادی با معانی فراوان است؛ به فراتر گذاشته و اظهار می

(. وی در جای 293: 1931اند )برلین،  گوناگون  نویسندگان تاریخ عقاید برای آن ضبط کرده

گوید: معنای اصلی آزادی عبارت است از آزادی  از بند و زندان ، آزادی از بردگی غیر،  دیگر می

 (. 31: 1931باقی هرچه هست توسّع در این معنا یا معنای مجازی است )برلین، 

ارد، لکن فصل طور که مطرح شد، آزادی مفهومی گسترده است که معانی مختلفی د همان

مشترک خواستة  جامعة بشری، ازجمله مردم ایران از گذشته یعنی دوره قاجاریه به بعد، نیز بوده 

گیری انقالب اسالمی هم در شعارهای مردم متجلی است و  است. این خواسته در دوران شکل

حدی  به هم در سخنان بنیانگذار کبیر انقالب اسالمی وجودی آشکار دارد. اهمیت مفهوم آزادی

اند و بارها و بارها  همواره در بیانات و فرمایشات خود بر آن تأکید ورزیده )ره(بود که امام خمینی

اند نگرش دینی و اسالمی این  اند و سعی نموده ارزش و اهمیت آن را مورد خطاب قرار داده

مند گردد.  مفهوم را همیشه به مردم نشان داده و در پیروزی انقالب اسالمی نیز از آن بهره

های اجتماعی آزادی موضوع اصلی است که  راستا، فهم معنای آزادی، محدوۀ آن و حوزه دراین

 سعی شده در این مقاله بدان پرداخته شود.

 های تحقيق اهداف و پرسش

 اهداف

بررسی مبانی، جایگاه و معنای آزادی از دیدگاه رهبر کبیر انقالب اسالمی، حضرت امام  -

  )ره(خمینی

  )ره(ررسی و مداقة مفهوم آزادی،  قلمرو  و حدود آن از منظر امام خمینیب -

 سؤاالت

)ره( مبانی و جایگاه مفهوم آزادی از دیدگاه رهبر کبیر انقالب اسالمی، حضرت امام خمینی -

 چگونه مورد مداقه و بررسی واقع شده است؟
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 )ره(در اندیشة امام خمینی معنای آزادی و انواع، ابعاد، ماهیت، منشأ، قلمرو و حدود آن -

 چگونه شکل یافته است؟

 پيشينة تجربی تحقيق

و هدف و صورت خاص و با همین عنوان  به )ره(امام خمینی منظراز مفهوم آزادی در رابطه با 

صورت کلی، به تحقیقاتی که  ، اما اگر بخواهیم بهگونه تحقیقی صورت نگرفته است هیچمقصود 

اند نگاهی  بدون وارد شدن به جزییات آن بررسی نموده )ره(امام خمینی مفهوم آزادی را از دیدگاه

 توان به کارهای ذیل اشاره نمود: بیندازیم، می

  )ره(های سياسی امام خمينی بررسی نقش و جایگاه آزادی مدنی در اندیشه. 4

ن و در دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهرا 1932نامه را محمدصادق والی در سال  این پایان

مرکز چاپ شده است. این پژوهش در قالب چهار فصل به بررسی مفهوم آزادی مدنی و انواع 

 پرداخته است. )ره(آن از دیدگاه حضرت امام خمینی

در خصوص امنيت و )ره( ای( دیدگاه امام خمينی مستندات قرآنی و حدیثی )نهج البالغه. 2

 آزادی

در دانشگاه قم چاپ کرده است.  1932سال  آبادی فراهانی در نامه را مریم سلم این پایان

طور که از عنوان آن مشخص است، نویسنده سعی در گردآوری مستندات قرآنی و حدیثی  همان

 درخصوص امنیت و آزادی نموده است. )ره(ای( دیدگاه امام خمینی )نهج البالغه

 )ره(آزادی در اندیشة امام خمينی . 3

به چاپ کرده است و  حکومت اسالمیو در فصلنامه  1913این پژوهش را عبدالوهاب فراتی در 

نویسنده در این تحقیق، برآن بوده تا مفهوم آزادی غربی و آزادی دوران پهلوی را از دیدگاه امام 

 مورد نقد و بررسی قرار دهد. )ره(خمینی
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هایی که قبالً  های نزدیک پژوهش حاضر با پژوهش رغم عنوان طور که گفته شد، علی همان

صورت ریز  کدام از این تحقیقات به ورت گرفته است، اما باید گفت که از حیث محتوایی هیچص

اند مفهوم آزادی را از حیث انواع متغیرهای مدّنظر تحقیق، مورد بررسی و  و دقیق نتوانسته

صورت خیلی کلی، سعی در واکاوی  کالبدشکافی قرار بدهند و تحقیقات گفته شده معموالً به

تر و جدیدتر از  اند که این مزیت ورود به جزئیات، پژوهش حاضر را متفاوت ور داشتهمسئله مذک

 دهد. سایر کارها مورد ارزیابی قرار می

 تعریف مفهوم آزادی

برداری از آن در جهت  مندی و و بهره نظر به تعریف و تبیین آزادی در جوامع مختلف و بهره

های مختلف و نزد اندیشمندان مختلف بالتبع  منافع و تأمین نظریات خویش، آزادی در فرهنگ

، از کلمة آزادی با عناوینی چون حرّیت، فرهنگ لغت دهخدانیز معانی متفاتی دارد؛ چنانچه در 

اختیار، خالف بندگی و رقیت و عبودیت و اسارت و اجبار، قدرت عمل و ترک عمل و قدرت 

، با عناوینی فرهنگ لغت معینمه در (. همچنین از این کل1933گردد )دهخدا ،  انتخاب یاد می

مثلِ آزادگی، آزاده بودن، رهایی، خالص، شادی، خرمی، استراحت، آرامش، جدایی، دوری ، 

 (.1913شکر و سپاس نام برده شده است )معین ، 

های  چنانچه بایستی اذعان نمود که بنا به تعاریف متفاوت از مفهوم آزادی در فرهنگ

است برای نفوذ و دخالت و « ابزاری»ود که آزادی در فرهنگ غربی توان اشاره نم مختلف، می

های شیطانی و از ابعاد مختلف  های گوناگون و تأمین منافع نامشروع قدرت فشار بر جامعه

بند و باری آن نظر دارند، تا  جویی و هرزگی و بی رانی و لذت آزادی، بیشتر به بعد هوس

ای که  موده و از هویت خویش تهی نمایند؛ اما  آزادینیروهای مؤثر و اعضای جوامع را مسخ ن

اسالم به بشریت هدیه نموده است، آزادی مشروط و دارای حد و مرز معقول و منطقی است که 

(. آنطور که 1933رسانی حوزه،  با فطرت و نهاد آدمی و جامعة بشری انطباق دارد )پایگاه اطالع

ای )مدظله العالی(، آزادی یک  اهلل خامنه ری،  آیتاز منظر اندیشمندانی همچون مقام معظم رهب

ها به  باشد که در شمار حقوق طبیعی و اولیة بشری جای دارد که ازسوی دولت امر ضروری می
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واقع با  شهروندان اعطا نشده است، بلکه نعمتی از طرف خداوند بوده است؛ چنانچه ایشان به

خصوص  سه مرحله، تعریفی از آزادی و بهتحلیل آزادی در اسالم، شرق و غرب و پس از طی 

دهند. در مرحلة نخست، تأکید دارند که جامعة اسالمی باید در مفهوم  آزادی سیاسی ارائه می

آزادی، مستقل از غرب و شرق بیندیشد و یک فکر تقلیدی نداشته باشد؛ در مرحلة دوم، آزادی 

در نهایت ایشان با توجه به این دو در مکتب اسالم را به آزادی از غیر خدا تعریف می کنند و 

:  1931کنند )پورگرجی،  مرحله ، آزادی را به نقش و مشارکت مردم در نظام سیاسی تعریف می

کنند: در اسالم، هر  ( . چنانچه ایشان با تأکید بر آزادی سیاسی، خطاب به همة مردم بیان می1

شتن فکر سیاسی مؤاخذه کرد؛ توان شخصی را به دلیل دا فردی دارای حق آزادی است و نمی

توان به  کس را نمی های سیاسی در جامعة اسالمی آزاد است و هیچ های سیاسی و اندیشه گرایش

جرم داشتن یک فکر سیاسی یا یک فکر علمی مورد تعقیب قرار داد و اسالم اجازۀ این کار را 

کنند که ما  دی اشاره می(. همچنین ایشان در اهمّیت مفهوم آزا13/11/1931دهد )بیانات ،  نمی

بایستی مستقل فکر کنیم، تقلیدی و تبعی فکر نکنیم، چراکه اگر در این مسئله، که پایة بسیاری از 

های ماست، بنا شد تقلید کنیم، خطای بزرگی مرتکب شدیم و نتیجة تلخی در  مسائل و پیشرفت

که مقام معظم رهبری )مدظله  رسد نظر می (. بنابراین، به12/3/1933اختیار خواهد بود )بیانات، 

اند، اما طبق بیانات ایشان بایستی خاطر  العالی( تعریفی مشخص و خاص از آزادی ارائه نداده

اند از: آزادی  اند، عبارت ترین تفسیرهایی که ایشان از واژۀ آزادی بیان نموده نشان نمود که مهم

 ی. منش خواهی و آزاد بیان، آزادی تفکر، آزادی مذهبی، آزادی

معنای رها بودن از هر قید و بند و نبودن مانع بر سر  باید بدانیم که آزادی بهبنابراین درکل، 

یک از  راه فرد و این که هرکس هر کاری که مایل است و دوست دارد انجام دهد، در هیچ

صورت یک ارزش ذکر نشده است. از آزادی  ها و نظرات فلسفی و اجتماعی به ها، فرهنگ مکتب

ة کس در دنیا طرفداری نکرده و ممکن هم نیست. در جامع ندوباری و آزادی مطلق، هیچب بی

بشری اگر فرض کنیم یک انسان در هر کاری که مایل است انجام بدهد آزاد باشد و هیچ مانعی 

آزادی بسیاری از مردم دیگر را محدود  ،طور طبیعی بر سر راه او نباشد، نفس این آزادی، به

صورت  احتی، امنیت و آسایش آنها را سلب خواهد کرد. پس آزادی انسان بهخواهد کرد و ر
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کنم کسی در دنیا باشد که به آزادی  مطلق، نه ممکن است و نه کسی طرفدار آن است و فکر نمی

در اروپا پیدا شدند و شعار  ،هایی که در قرن نوزدهم و بیستم مطلق دعوت کند. حتی آنارشیست

 ،و قیود اجتماعی را سردادند هم به حدود و قیودی معتقد بودند و در عملآزادی از تمام قوانین 

که انسان هرچه اراده کرد برایش مباح  ،معنای مطلق خالصه آزادی به. کردند آنها را رعایت می

 (. 1933ای،  ) حسینی خامنه باشد، نه منطقی است و نه ممکن

اند، ولی کسانی  وفان بزرگ آن را ستودهآزادی مفهومی است که پیامبران الهی، عارفان و فیلس

کنند. اینگونه  های خود را با نام آزادی توجیه می ها و کجروی نیز بوده و هستند که انحراف

 کم مفاهیمی مانند آزادی دو معنی و دوکاربرد بیابند: شود که کم های نادرست سبب می برداشت

ای  دیگر، اگر واژه ازسوی مقدار. بی معنایی هرزه، سطحی و .2معنایی ژرف، اصیل و مقدس  .1

گران و فرصت طلبان هموار  استفاده برای سفسطه چند معنا و کاربرد پیدا کند، راه مغالطه و سوء

 (.1932)صادقی،  گردد می

 روش تحقيق 

سازی  کند که جهت مفهوم باشد، شرایط اقتضا می تحلیلی می_با توجه به نوع تحقیق که توصیفی

ای استفاده گردد. همچنین با توجه به  دگاه گفته شده، از روش کتابخانهآزادی در بین دی

توان از تحلیل محتوای آثار امام  در پژوهش حاضر، می )ره(کالبدشکافی دیدگاه امام خمینی

ها و اطالعات مربوط به دیدگاه  ترتیب که بعد از گردآوری داده نیز استفاده نمود؛ بدین )ره(خمینی

های الزم در هر بخش،  ها و شاخص ای، جهت آوردن نمونه لعات کتابخانهمذکور از طریق مطا

ترین وجوه و متغیرهایی که  ، ضرورت پیدا کرد. مهمصحیفه امامتحلیل محتوای آثار امام، خاصه 

گردد در دیدگاه حضرت امام بررسی و مورد مداقه واقع شوند  در این پژوهش سعی می

 اند از: عبارت

ماهیت، مبنا و انواع و اقسام آزادی؛ ب. مبانی، جایگاه و اهمیت آزادی؛  الف . معنا، مفهوم،

 ج. مرزها، قلمرو و حدود آزادی.                                       
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 های تحقيق یافته

در این بخش و در راستای اینکه بخواهیم به سؤاالت پژوهش پاسخی دقیق ارائه نماییم، مناسب 

داشته باشیم تا از البالی بیانات و )ره( به اندیشة سیاسی امام خمینی  دیدیم که نگاهی جامع

های ایشان، توانسته باشیم به درک کاملی از این مفهوم از دیدگاه حضرت امام دست پیدا  اندیشه

رسد این واقعیت است که حضرت امام  نظر می کرده باشیم؛ زیرا آنچه که کامالً واضح و آشکار به

های ترقی و رشد یک  عنوان یکی از پایه اصی برای آزادی و نیل به آن، بههمواره اهمّیت خ

اند. بنابراین در جهت نیل به اهداف و ارائة پاسخی مناسب و شایسته به  جامعه، قائل بوده

های پژوهش، ابتدا تالش بر این است که به این سؤال جواب داد که مبانی و جایگاه  پرسش

باشد  ، چگونه قابل توصیف و بررسی می)ره(شة حضرت امام خمینیمفهوم آزادی از منظر و اندی

 شود. که در ذیل به این هدف جامة عمل پوشانده می

 )ره(مبانی و جایگاه مفهوم آزادی در اندیشة امام خمينی

برای نیل و ارائة پاسخ مناسب به سؤال اصلی پژوهش مبنی بر اینکه مبانی و جایگاه مفهوم 

چگونه شکل گرفته است و اساساً اهمیت دستیابی به این مفهوم  )ره(م خمینیآزادی در اندیشة اما

توان نمایش داد، ابتدا بایستی از لحاظ فلسفی دیدگاه ایشان در  از دیدگاه ایشان را چگونه می

مورد جایگاه انسان را مورد بررسی قرار داد تا درنهایت، بتوان در جهت ارائة پاسخی مناسب به 

 گشت. این سؤال، موفق

شناسانه است؛  مبنا، باید گفت که نقطة عزیمت دیدگاه حضرت امام دربارۀ آزادی هستی براین

شناسی او رسید.  شناسی او آغاز کرد، سپس به انسان بنابراین برای فهم دیدگاه امام باید از هستی

 سیم کرد:را به دو دستة کلی تق )ره(توان مبانی آزادی از دیدگاه امام خمینی اساس، می براین

های دیگر  شناسی: دیدگاه حضرت امام دربارۀ آزادی همانند سایر مفاهیم و مقوله . هستی1

ها اصل  شناسی و جهان بینی توحیدی است و ریشة همة عقاید و باورها و آموزه مبتنی بر هستی

 فرمایند:  اساس حضرت امام می یگانگی است که براین
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ترین اعتقادات ماست، اصل توحید است.  و با ارزش ترین ریشه و اصل همة عقاید، که مهم»

آموزد که انسان تنها در برابر ذات اقدس حق باید تسلیم باشد و از هیچ انسانی  این اصل به ما می

اساس، هیچ انسانی هم حق ندارد  نباید اطاعت کند، مگر اینکه اطاعت او اطاعت خدا باشد. براین

بر خود مجبور کند. ما از اصل اعتقادی خویش، اصل آزادی های دیگر را به تسلیم در برا انسان

آموزیم که هیچ فردی حق ندارد انسانی و/یا جامعه و ملتی را از آزادی محروم کند،  بشر را می

ها و امیال  برای او قانون وضع کند، رفتار و روابط او را بنا به درک و شناخت یا بنا به خواسته

 (.913-911: 1ج  1913ی، موسوی خمین« )خود تنظیم نماید

 فرماید:  بیند  و می ای بین اصل  توحید و آزادی می رابطه )ره(امام خمینی

آموزیم که هیچ فردی حق ندارد انسانی یا  ما از اصل اعتقادی توحید اصل آزادی بشر را می»

بنا به  جامعه یا ملتی را از آزادی محروم کند، برای او قانون وضع کند و رفتار و روابط او را

از  ها و امیال خود تنظیم نماید و یا  بنا به خواسته/و ،که بسیار ناقص است ،درک و شناخت خود

 «گذاری برای بشر تنها در اختیار خدای تبارک و تعالی است قانون این اصل ما معتقدیم که

 .(913-911 :1ج 1913موسوی خمینی، )

باشد، وی انسان را از  مرکز اندیشة وی می ره()شناسی امام خمینی نظریة انسانشناسی:  . انسان2

 شود. دهد که در ذیل به برخی از آنها اشاره می ها یا منظرهای مختلف مورد بررسی قرار می زاویه

این است که انسان »مطلبی که اهمیت دارد  )ره(مراتب وجودی انسان: از منظر امام خمینی -

 _این موجود که عصارۀ همة خلقت است_ملتفت باشد این مطلب را که اوالً خود انسان 

طور که نمو آنها  ای با نباتات شریک است. همان های مختلف شئون مختلف دارد )از( جنبه جنبه

به آب است و یک غذایی از زمین، نمو انسان هم مثل نباتات دیگر از زمین است و از برکاتی که 

یر حیوانات دارد: چشم و گوش و خدای تبارک و تعالی داده است و جنبة حیوانی هم مثل سا

البته _کذا و کذا و ادراکات جزئی، و اینها هم مشترک است با سایر حیوانات. و باالتر از این هم 

یک مرتبة مثالی انسان دارد که در آنجا زائد بر این مطالب  _درحیوانات هم ضعیفش هست

یک تجرد باطنی که سایر  حیوانی چیزهایی هست و یختص االنسان به تعقل و به یک معنویت و

 (.211: 9ج  1913)موسوی خمینی، « را ندارند« تجرد نفسانی»حیوانات این مرتبة تعقل و مرتبة 
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تمام انبیاء موضوع بحثشان، موضوع تربیتشان، موضوع »... انسان موضوع علم پیامبران:  -

طبیعی را از مرتبة طبیعت  اند این موجود اند انسان را تربیت کنند. آمده علمشان انسان است. آمده

به مرتبة عالی ما فوق الطبیعه، مافوق الجبروت برسانند. تمام بحث انبیا در انسان است. از اول، 

« ) هرکس، هریک از انبیاء که مبعوث شدند، مبعوث شدند برای انسان و برای تربیت انسان...

 (.923: 1ج  1913موسوی خمینی، 

هایی دارد که در هیچ موجودی نیست.  بشر یک خاصیت این»بشر در جستجوی کمال مطلق: 

جمله این است که در فطرت بشر؛ طلب قدرت مطلق است، نه قدرت محدود. طلب کمال  من

خواهد... بشر  خواهد؛ قدرت مطلقه را می مطلق است، نه کمال محدود. علم مطلق را می

. اآلن این دو قدرتی که در خواهد که خودش داشته باشد.. انحصارطلب است. کمال مطلق را می

کدام راضی به آن ابرقدرتی خودشان نیستند.  عالم هست، در زمین است. این دو قدرت هیچ

خواهد که  خواهد که روسیة شوروی نباشد و خودش باشد. شوروی هم می دولت آمریکا می

آنکه اگر کنند که کافی است برایشان! و حال  امریکا نباشد و خودش باشد. و توهم این را می

شود به آنچه دارد. دنبال آن  رود دنبال آنچه ندارد. قانع نمی تمام زمین را به یکی بدهند، می

چیزی است که ندارد، برای اینکه عشق به کمال مطلق دارد، عشق به قدرت مطلقه دارد. اگر 

لطة ها و تمام این سیارات و ثوابت و هرچه هست در تحت س تمام عالم را، تمام این کهکشان

 (.211-213: 13ج  1913)موسوی خمینی، « شود... یک نفر بیاید، باز قانع نمی

انسان یک موجود جامع است نه یک موجود یک بعدی یا دوبعدی. »انسان موجودی جامع: 

اند، لکن همة  اند، بعضی چندبعدی اند، بعضی دوبعدی شان یک بعدی موجودات دیگر بعضی

ست. فقط انسان است در بین همة موجودات، که یک موجود ابعاد وجود در سایر موجودات نی

 (.1: 3ج  1913)موسوی خمینی، « چندین بعدی است که برای هر بعدش احتیاجات دارد...

در ادامة بحث به مقایسة مکاتب مادی و اسالم در برآوردن نیاز انسان پرداخته  )ره(امام خمینی

 وجه نموده است. فرمایند که اسالم به همة ابعاد انسان ت و می

چیز است؛ یعنی از طبیعت  اسالم برای این انسانی که همه»توجه اسالم به همة ابعاد انسان: 

خواهد  تا ماورای طبیعت تا عالم الهیت مراتب دارد، اسالم تز دارد، برنامه دارد اسالم. اسالم می
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اسالم برای حکومت طور که هست بدهد...  انسان را یک انسانی بسازد جامع؛ یعنی رشد به آن

اسالمی دارد، برای تشکیالتش دستور دارد؛ برای مقابله با دشمنان دستور دارد، برای تحرک 

)موسوی ...« جامعه دستور دارد، برای رسیدن به ماوراء طبیعت دستور دارد، همة اینها را دارد 

 (. 1-11:  3ج  1913خمینی، 

سؤال نخست پژوهش، در این بخش الزم  بعد از ارائة پاسخی نسبتاً مناسب و شایسته به

معنای آزادی، انواع، ابعاد، ماهیّت، منشأ، قلمرو و حدود آن در دیده شد که به سؤال بعدی )

بتوان پاسخی مناسب ارائه نمود. بنابراین برای  چگونه شکل یافته است ؟( )ره(اندیشة امام خمینی

صورت جداگانه مورد  عاد این سؤال بهرسیدن به چنین هدفی، شایسته دیدیم که هرکدام از اب

طور  بررسی واقع شوند تا بتوان به توصیفی کامل نسبت به هرکدام از آنها دست پیدا نمود؛ همان

دست  )ره(که در ذیل آمده است، ابتدا سعی خواهد شد به معنای آزادی از منظر امام خمینی 

 یافت و سپس بررسی وجوه آن مورد تأکید قرار بگیرد.

 )ره(آزادی از منظر امام خمينی معنای

اند که  در بیانات و سخنان خود وجوه مختلف آزادی را مطرح نموده )ره(حضرت امام خمینی

بایستی از البالی این بیانات به تعریف این مفهوم از دیدگاه ایشان پی برد؛ بنابراین اگر بخواهیم 

تعریف ۀ باردر )ره(امام خمینی نمود کهطبق بیانات ایشان مفهوم آزادی را مطرح نمود، باید اذعان 

 آزادی معتقد است که:

شان آزاد است، کسی ۀای نیست که تعریف داشته باشد. مردم عقید آزادی یک مسئله» 

کند که  کند که شما باید حتماً این عقیده را داشته باشید. کسی الزام به شما نمی نمی الزامشان

کند که باید این را انتخاب کنید... آزادی یک  ما الزام نمیحتماً باید این راه را بروید. کسی به ش

 (213: 1 ج 1913موسوی خمینی،    ) «چیز واضحی است

 ةثر از دیدگاه اسالمی بوده و ایشان آزادی را از حقوق اولیأمت، )ره(آزادی از نظر امام خمینی 

 اند: داند چنانچه فرموده میها  انسان
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باشد، من  خواهم حرفم آزاد واهم آزاد باشم، من میخ بشر است که من می ةحق اولی»

 .(111:  9 ج 1913موسوی خمینی، ) «خواهم خودم باشم من می خواهم مستقل  باشم، می

گیری و انجام  توان انسان را موجودی دارای اختیار آزادی در تصمیم می ،طبق این نظر    

عمل و کنش ۀ جابی آزادی انسان در حوزبا توجه به دو نظر باال، دو بعد سلبی و ای ؛کنش دانست

او و تحقق عملی آن  رادۀخواست در ا ۀحوزۀ مورد توجه قرار گرفته است که اولی بیان کنند

یا جامعه و /دیگران است که هیچ فردی حق ندارد انسان و ةعدم مداخل ۀباشد و دومی حوز می

 .تی را از آزادی محروم کندملّ

 )ره(نیماهيت آزادی از منظر امام خمي

، باید گفت که )ره(در مورد ماهیت آزادی، با استناد به بیانات و سخنان حضرت امام خمینی

ای  عنوان وسیله ها تلقی نمود، نه به عنوان حقی طبیعی و خدادادی برای انسان توان آزادی را به می

ه به سود اند؛ همچنین ایشان آزادی را موضوعی در نظر گرفته ک که دیگران آن را اعطا نموده

ها به چه  طور که از بیانات ایشان مشخص است که ماهیت آزادی برای انسان هاست. همان انسان

 باشد: صورتی می

اند؟! مگر  است که اعطا فرموده ای آزادى چه این هست؟ ایران در که است وضعى چه این»

این جرم « ادى رااعطا کردیم آز»اینکه  ةآزادى اعطا شدنى است؟! خود این کلمه جرم است. کلم

است. آزادى مال مردم هست، قانون آزادى داده، خدا آزادى داده به مردم، اسالم آزادى داده، 

چه غلطى است؟ به تو چه که اعطا بکنى؟ تو چه « اعطا کردیم»اساسى آزادى داده به مردم.  قانون

بینید. آزادى  که مىآزادى اعطایى این است «! اعطا کردیم آزادى را بر مردم»کاره هستى اصلش؟ 

 «بینید. براى این است که مردم را اغفال کنند نیست، این است که مى _حقیقتاً_ اعطایى که آزادى

 .(313و  313: 9  ج 1913موسوی خمینی، )

 آزادی، این ها، نویسنده برای مرد، برای زن، برای هست، ما ملت برای اآلن که آزادی این»

نفع خود شما هست. شما آزادید بیایید بیرون مطالبتان  ین امور بهاموری که ا ةآزادی است در کلی
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کس نیست  انتقاد از هرکس که پایش را کج گذاشت بکنید. هیچ ،انتقاد از دولت بکنید، را بگویید

 .(929: 11  ج 1913موسوی خمینی،  ) «که به شما بگوید چرا...

آزاد کنند از  کنند، رها قید این زا را مردم این که آمدند توحیدی های مکتب همة و اسالم»

چیز آنها را تحت قید و اسارت قرار دادند. اسالم  این قیدهایی که به قلوب آنها انداختند و همه

نه فقط اسارت مادی که نفت ما را ببرند. پیش اسالم، نفت مطرح  ،برای آزادی از اسارت آمده

اسالم خانه نیست. مقصد باالتر دارد  نیست. باید حفظ بشود، اما مقصد اسالم نفت نیست. مقصد

طوری که به جهات مادی این عالم و جهات حکومتی  چیز در آن هست. یعنی اسالم همان و همه

این عالم ]توجه دارد[، به جهات معنوی هم توجه دارد و توجه به جهات معنوی باالتر از توجه 

 .(213 :11  ج 1913موسوی خمینی، ) «به جهات مادی است

 )ره(د آزادی از منظر امام خمينیابعا 

 داده استآزادی را در ابعاد زیادی مورد توجه قرار  راستا، باید اذعان نمود که حضرت امام این در

 ند از:ا ترین این ابعاد عبارت مهم توان گفت با استناد به بیانات ایشان می که

 ه آزادی بيان و عقيد. 4

باید برای همگان وجود داشته باشند و همواره طرفدار از منظر حضرت امام، این بُعد از آزادی 

اند که زمامداران حکومتی باید در جایگاهشان انتقادپذیر باشند و در برابر عقیدۀ  این اندیشه بوده

وضوح،  شود به مردم گوش فرا دهند. چنانچه با توجه به بیانات ایشان که در ذیل آورده می

 گردد. دیدگاه ایشان در این رابطه مشخص می

در . (232: 3 ج 1913امام خمینی،  ) «باشد قلم و عقیده برای همگان آزاد می آزادی بیان و»

. (391 :3ج ، صحیفه امام) «ای هستند آزادی در هرگونه عقیده افراد دارای ةهم ،حکومت اسالمی

 .(239: 1 ج 1913موسوی خمینی، )« آزادی در بیان است ،اولین چیزی که برای انسان هست»

 کند استیضاح را مسلمین زمامدار سایرین، برابر در مستقیماً که دارد حق ملّت افراد از فردی هر»

 وظایف برخالف اگر صورت، این درغیر و بدهد کننده قانع جواب باید او و کند انتقاد او به و
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ام زمامداری معزول است و ضوابط دیگری مق از _خود به خود_باشد  کرده عمل خود اسالمی

 .(311 :1  ج 1913موسوی خمینی، ) «کند جود دارد که این مشکل را حل میو

 از و هراسد نمی قلم و بیان آزادی از و است منطق به متکی و برهان به مستند دین اسالم»

 دانشمندان پیش در و ثابت ها مکتب آن خود محیط در آنها انحراف که دیگر های مکتب طرح

های  ی ندارد. شما دانشجویان محترم! نباید با پیروان مکتبست خورده هستند، باکشک خودشان

یری و هیاهو راه بیندازید. خود با آنان به بحث و گفتگو گت، رفتار و دردیگر با خشونت و شدّ

برخیزید و از دانشمندان اسالمی دعوت کنید با آنان در بحث بنشینند تا تهی بودن دست آنان 

هیاهو با شما مواجه شدند، از آنان اعراض کنید و با ثابت شود و اگر آنان با جنجال و 

. در چارچوب این نهضت )انقالب (12 :11 ج 1913موسوی خمینی، ) «خونسردی بگذرید

زنند، حتّی هر  هایشان را می اسالمی(، همة مردم آزاد هستند. کسانی که هم حرف دارند، حرف

لت اسالمی یک دولت دموکراتیک دو(. » 923: 12ج  1913موسوی خمینی، « )ای باشند فرقه

تواند اظهار عقیدۀ خودش را بکند و اسالم جواب همة عقاید  معنای واقعی است و هرکس می به

موسوی خمینی، « )ها را با منطق جواب خواهد داد عهده دارد و دولت اسالمی، تمام منطق را به

ی عقیده و بیان در جمهوری اسالمی، هر فردی از حق آزاد(. » 311 – 311: 3ج  1913

های خارجی را اجازۀ خیانت  برخوردار خواهد بود و لکن هیچ فرد و/یا گروه وابسته به قدرت

ها نیز در بیان  کمونیست ،در جمهورى اسالمى(. »193: 1ج  1913موسوی خمینی، « )دهیم نمی

 .(933و 939: 3  ج1913موسوی خمینی، )« عقاید خود آزادند...

 آزادی مطبوعات. 2

اند که  اند، اظهار نموده نین حضرت امام در اهمیت این بُعد و مسئله، طبق بیاناتی که فرمودههمچ

واسطة آن توان نشر حقایق را داشته  مطبوعات نیز بایستی از نوعی آزادی برخوردار باشند که به

تذکر نیز  راستا، ایشان نکاتی را این وسیله مردم جویای همة وقایع باشند؛ البته در باشند تا بدین

 توان به این وجوه پی برد.   اند که طبق بیانات ایشان، که در ذیل آمده است می داده
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 «طرفی منتشر سازند گونه انتقاد را با کمال بی د و همهنمطبوعات باید مستقل و آزاد باش» 

 «حقایق و واقعیات آزادند ةمطبوعات در نشر هم. (211: 12 ج 1913موسوی خمینی،   )

 .(233:  3 ج 1913خمینی، موسوی )

 آزادی احزاب. 3

توان به آزادی  اند، می از وجوه و ابعاد دیگر آزادی، که حضرت امام نیز همواره بر آن تأکید نموده

ای از این  اند که با ذکر نمونه احزاب اشاره نمود که باز در اینجا اصول خاصی را متذکر گشته

 شود. تر می بیانات، این امر روشن

اسالمی ایران دارای یک مجلس است که اعضای آن از طریق آرای عمومی مردم کشور »

شرکت در انتخابات داده خواهد شد که به منافع  ۀهایی اجاز انتخاب خواهند شد و تنها به گروه

 .(333:  1 ج 1913موسوی خمینی، )« ی احترام بگذارندملّ

یام مسلحانه ندارند و فقط ذالک چون بنای ق مع بعضی از احزابی که انحرافی هستند»

طور  پس بدانید که این .طور آزاد های سیاسی دارند، هم آزادند و هم نشریه دارند به صحبت

های دیگری دشمنی داشته باشیم. البته ما میل داریم که  ا گروهینیست که ما با احزاب دیگری 

 .(939: 13 ج 1913موسوی خمینی، ) «برگردند احزاب به اسالم ةها و هم گروه ةهم

 ها آزادی اقليت. 1

هاست که ایشان تأکید خاصی بر این امر  بُعد دیگر آزادی از منظر حضرت امام، آزادی اقلیت»

 طور که از بیانات ایشان این مسئله کامالً روشن است. اند. همان داشته

. (93: 12 ج 1913موسوی خمینی، ) «هستند آزاد، های مذهبی در اسالم احترام دارند اقلیت»

 ،ها مراعات شده است تملّ ةحق هم ،ها هیچ فرقی نیست، در اسالم تبین اقشار ملّ ما ،در اسالم»

تمام افراد عالم را  ،حقوق یهود و زرتشتیان مراعات شده است ،حقوق مسیحین مراعات شده است

 .(331:  3 ج 1913موسوی خمینی، ) «داند و حق بشری برای آنان قائل است می بشر
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 یأدی حق رآزا. 0

باشد که ایشان تأکیدش در این  از دیگر ابعاد آزادی از منظر حضرت امام، آزادی حق رأی می

باشد که هرکس در رأی دادن خود احساس آزادی کند و کسی را نتوان به  مورد این موضوع می

 فرمایند:  راستا، ایشان می رأی دادن به شخص خاصی مجبور نمود. دراین

الزام به  ی به این بده یا به او بده.أالزام نکرده است کسی را که ر ،راناحدی در سراسر ای»

وییم تکلیف شرعی گ ما اگر می، لکن تکلیف شرعی گفته شده است ی دادن هم نکرده است.أر

 .(319: 11 ج 1913موسوی خمینی، ) «اال نه این است که ما الزامشان بکنیم گوییم و می

 آزادی زنان. 6

آزادی زنان است که امام براساس  ئلة، مس)ره(سیاسی امام خمینی ةادی در اندیشوجوه آز از دیگر

که جوابگوی بسیاری از  کند خود دریافتی ناب از اسالم را بیان می سیاسی ةخاستگاه اندیش

 اند: باره فرموده ؛ چنانچه در اینها در مورد مهجور ماندن زنان در اسالم است پرسش

گذار آزادی زن در تمام ابعاد  بلکه خود پایه ،تنها موافق استاسالم با آزادی زنان نه »

بیانات  امام در، حضرت بر آن عالوه. (133 :1 ج 1913موسوی خمینی، )« وجودی زن است

 فرمایند: می باره مشخص نموده و در این خود آزادی زنان را از نظر حقوق و حدود کامالً

حق کار، حق  ه مرد دارد، حق تحصیل،در نظام اسالمی، زن همان حقوقی را دارد ک»

زن هم حق دارد.  مالکیت، حق رأی دادن، حق رأی گرفتن، در تمام جهاتی که مرد حق دارد،

هم در زن  لیکن هم در مرد مواردی است که چیزهایی به دلیل پیدایش مفاسد بر او حرام است و

م خواسته است که زن و آفرینند حرام است. اسال می مواردی هست که به دلیل این که مفسده

 «دست مرد نباشد ةسالم خواسته است که زن ملعبا ،شان محفوظ باشد مرد حیثیت انسانی

 .(113 :1ج  1913موسوی خمینی، )

زنان را دارای حقوقی برابر با مردان ، امام همچنین در مسائل اجتماعی و سیاسیحضرت 

 :گیرد نظر میداند و نقش آنان را در سازندگی همانند مردان در  می
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آنان از حق رأی دادن و  اسالمی فردا شرکت دارند، ةدر ساختن جامع ،همچون مردان ،زنان»

ایران، زنان ایران نیز سهمی چون مردان دارند. ما  رأی گرفتن برخوردارند. در مبارزات اخیر

گر بین زن و گیریم و در این مورد دی گونه آزادی به زن خواهیم داد، البته جلوی فساد را می همه

 . (121 :1 ج 1913موسوی خمینی، ) «مرد فرقی نیست

 مثابه یكی از ارکان تمدن و توسعة جامعه آزادی به. 0

اول مرتبة تمدّن آزادی است، مملکتی که آزادی ندارد، تمدن ندارد، یک مملکتی که استقالل »

موسوی « )زاد باشدشود گفت یک مملکت متمدّن است، مملکت متمدّن آن است که آ ندارد، نمی

 (.92-99: 1ج  1913خمینی، 

، )ره(در راستای ارائة توصیفی مناسب از ابعاد و حدود مفهوم آزادی نزد حضرت امام خمینی 

بوده ارزش آزادی از جایگاه واالیی برخوردار  ،)ره(در دیدگاه امام خمینی باید خاطرنشان نمود که

بوحة انقالب، حضرت امام بارها و بارها بر اهمیت طور که قبالً نیز ذکر شد، در بح و همان است

نمودند و همواره مردم را به تحقق چنین امری مطابق با دستورات قرآنی و  این موضوع تأکید می

ای  العاده نمودند که این نشانگر این مهم بود که ایشان اهمّیت خاص و فوق اسالم دعوت می

اند؛ همچنین باید اذعان نمود که این اهمیت از  دهبرای این مفهوم و تحقق آن در جامعه قائل بو

عنوان نعمتی الهی نام ببرند  اند از آزادی به حدی بوده است که همواره سعی نموده منظر ایشان به

حدود و آزادی ایشان همواره برای  باشد اما ساز بسیاری از عوامل دیگر می که نیل به آن، زمینه

 برد که می با عناوین مهمی نامها، از آزادی  ساس این محدودهاند و برا قلمروی خاصی قائل بوده

 هرکدام به تنهایی نیز بیانگر اهمیّت باالی این مفهوم در اندیشه و نگاه حضرت امام بوده است.

بنابر آنچه گذشت و با تکیه بر برخی دیگر از وجوه فرمایشات حضرت امام، قلمرو و حدود 

اساس، حضرت امام قلمرو،  گردد که براین شتر مشخص میبی )ره(آزادی از منظر امام خمینی

اند، که بنا به برخی  حدود و میزان آزادی را در دو بعد فردی و اجتماعی مطمح نظر قرار داده

بیانات ایشان که ذکر گردید، رعایت کردن اصول و قوانین اسالمی، نیل به سعادت و عدم توطئه، 
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اند  ترین قلمرو و حدود آزادی بیان نموده عنوان مهم را بهومرج، تباهی جوانان، فحاشی و...  هرج

 کند.  که اهمیت این موضوع با تکیه بر این بیانات بیشتر نمود پیدا می

آزادی به دو حریم  ،امامحضرت در دیدگاه ، از منظری دیگر بر موارد بیان شده عالوه

 های اعتقادی، حوزهآزادی در سطح خصوصی و فردی است که شامل  ۀکنند خصوصی که بیان

 ؛ها در سطح جامعه است آزادی ۀکنند باشد و حریم عمومی که بیان کسب و... می شغل، بیان،

یابد،  های مدنی ارتباط می یعنی آزادی در مواردی که به سرنوشت مشترک با دیگران یا آزادی

 تقسیم شده است.

زیادی مورد توجه  های زمینه و آزادی را در ابعاد درنهایت، باید اذعان نمود که حضرت امام

. چنانچه در دیدگاه وی آزادی مفهومی محدود به یک بعد خاص نیست، بلکه دهد قرار می

همواره ایشان طرفدار برقراری آزادی در همة ابعاد آن، منتها در چارچوب قوانین الهی و اسالم، 

شدت  کند و به رهیز میشود، پ بوده است و از برقراری آزادی به شکل آنچه که در غرب اجرا می

ای نه تنها سبب توسعه و پیشرفت جامعه  مخالف آن است؛ چراکه به عقیدۀ وی، چنین آزادی

دیگر، باید اذعان نمود که  گردد. ازسوی نظمی نیز می ومرج و بی شود، بلکه باعث ایجاد هرج نمی

م و جور و استبداد دو بُعد، آزادی منفی )رهایی از ظل )ره(مفهوم آزادی از منظر امام خمینی

کنندۀ آزادی و مشارکت عامة مردم در تعیین  حاکم( و آزادی مثبت )ایجاد نهادهای تثبیت

  گیرد. سرنوشت سیاسی خود( را در برمی

 گيری نتيجه

اجمالی از نظرات  نگاهی امام تنهاحضرت در مورد آزادی از دیدگاه  ،مسائل مطرح شده در باال 

آن  کالم از ةاطال دلیل بر اینها موارد دیگری نیز دارد که به وهاو در مورد آزادی است و عال

را با توجه به متغیرهای )ره( توان دیدگاه حضرت امام خمینی نمودیم؛ باوجوداین، مینظر  صرف

گیری و  صورت نتیجه گفته شده از مفهوم آزادی در قالب جدول ذیل خالصه نمود و به

 د.بندی پژوهش حاضر مدّنظر قرار دا جمع
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 در باب مفهوم آزادی )ره(خالصة دیدگاه حضرت امام خمينی  4جدول شمارة 

 دیدگاه

 متغيرها  
 )ره(امام خمينی

 مبنا

شناسی ایشان،  شناسی و انسان با تکیه بر مبانی هستی )ره(مبنای آزادی از دیدگاه امام خمینی

سعه و پیشرفت جامعه ومرج، برقراری نظم و ترتیب، تو بینی توحیدی، جلوگیری از هرج جهان

؛  92-99: 1؛ ج 213: 1؛ ج 913-911: 1ج  1913باشد )موسوی خمینی،  و نیل به سعادت می

 (93-32: 11ج 

 معنا و مفهوم
ها  انسانة ثر از دیدگاه اسالمی بوده و ایشان آزادی را از حقوق اولیأمت، )ره(آزادی از نظر امام خمینی

 (.232: 3؛ ج 213: 11؛ ج 313: 3؛ ج 313-313: 9؛ ج39: 1ج  1913خمینی،  داند )موسوی می

 ریشه و منشأ

ترین اعتقادات ماست،  ترین و باارزش ، ریشه و اصل همة عقاید که مهم)ره(از نظر امام خمینی

 اصل توحید است و بنابراین آزادی از دیدگاه ایشان ریشة الهی و وحیانی دارد )موسوی

 (. 913-911: 1ج  1913خمینی، 

 تماهی
؛ 313-313: 9ج  1913آزادی حق انسان است و چیزی اعطا کردنی نیست )موسوی خمینی،  

 (.331: 3؛ ج 93: 12؛ ج 331: 11ج ؛ 913-911: 1؛ ج 291: 3ج

 (.121: 1؛ ج 929: 11؛ ج 111: 9ج  1913هم فردی و هم اجتماعی )موسوی خمینی،  ابعاد

 انواع و اقسام
؛ 111: 9؛ ج 111:  12؛ ج111: 11؛ ج393: 21ج  1913ی، هم مثبت و هم منفی )موسوی خمین

 (.291: 3؛ ج213: 1ج 

 محدوده

کس حق ندارد انسانی  از دیدگاه ایشان، خداوند برای انسان آزادی وضع کرده است و هیچ

قوانین الهی برای انسان قابل تصور دیگر را از آزادی محروم کند. بنابراین، آزادی براساس 

؛ 913-911: 1؛ ج 111: 9؛ ج 313: 3؛ ج 333: 3؛ ج 219: 12ج  1913ی، است )موسوی خمین

 (.131-139: 13ج 

 حد مجاز
: 11؛ ج 111: 9؛ ج 131-139: 13ج  1913بر پایة رعایت حقوق دیگران )موسوی خمینی، 

 (.233: 1؛ ج 331-333

 قلمرو و مرز

ام معتقد بود این نوع آزادی به داند و ام اسالم آزادی مطلق را مانع رسیدن انسان به کماالت می

: 3؛ ج 393: 21؛ ج 333-331: 11؛ ج 233: 1ج  1913انجامد )موسوی خمینی،  مرج می و هرج

 (.219: 12؛ ج 9
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 ، تهران: مروارید.دانشنامه سیاسی(، 1939آشوری، داریوش ) -

 ، تهران: مؤسسه فرهنگی صراط.ما و مدرنیت(، 1933آشوری، داریوش ) -

 محمد موحد، تهران: خوارزمی. ، ترجمة علیچهار مقاله دربارۀ آزادی(، 1931برلین، آیزایا ) -

 .13/11/1931های نماز جمعه،  بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی در خطبه -

 . 12/3/1933آموختگان دانشگاه تربیت مدرس،  بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار با دانش -

  www. hawzah. net. question. view(:1933رسانی حوزه ) عپایگاه اطال -

  www. hawzah.net. question. view(:1911رسانی حوزه ) پایگاه اطالع -

فصلنامه ، «ی آزادی در اندیشه سیاسی مقام معظم رهبریبررس»(، 1931پورگرجی، محمودعلی) -

 133-223: 23، سال هشتم، شماره انقالب اسالمی مطالعات

های اجتماعی  نشریة پژوهش، «آزادی از نظر اسالم و غرب»(،  1933ای، سیدعلی )  حسینی خامنه -

 .21-93: 13، شمارۀ اسالمی

 )ره(قرآنی و حدیثی )نهج البالغه ای( دیدگاه امام خمینی مستندات( ، 1932سلم آبادی فراهانی ، مریم ) -

 ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه قم. در خصوص امنیت و آزادی

: 11، شماره آینه پژوهش، )ره(( ، مفهوم آزادی در اندیشه سیاسی امام خمینی1931شکوری، ابوالفضل )  -

233-211. 

 تهران: نشر دانشگاه تهران.، نامه ، لغت(1933اکبر ) دهخدا، علی -
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 .)ره(خمینی

 امیرکبیر. اکبر مجتهدی، تهران: ، ترجمة علیروح القوانین(،  1933مونتسکیو، شارل. دو )  -

http://www.hawzah.net.question.view/
http://www.hawzah.net.question.view/
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، )ره(بررسی نقش و جایگاه آزادی مدنی در اندیشة سیاسی امام خمینی(،  1932والی، محمدصادق )  -

نامه کارشناسی ارشد رشتة اندیشة سیاسی در اسالم، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران  تهران: پایان

 مرکز.

 

 

 

 


