
چکيـده
در اين نوشتار، ابتدا مفهوم آزادی از ديدگاه امام خمينی تحليل مي  شود. سپس ديدگاه 
امام)ره(، درباره فاعل، مانع و هدف آزادی تبيين و نقش برخی از نهادها در تأمين و 

حفظ آزادی، بررسی می  شود. نهادهايی مانند:
1. حکومت: البته حکومتی می  تواند آزادی  های مشروع و قانونی افراد جامعه را تأمين و 
حفظ کند که حکومتی قانون  گرا، عدالت محور و غيره باشد. 2. نهاد خانواده: خانواده  ها 
برای ايجاد حس آزادی  خواهی فرزندان بايد از همان دوران کودکی، اعتماد به نفس 
در  بياورند.  بار  مستقل  و  ايمان  با  افرادی  را  آنان  و  کنند  تقويت  و  ايجاد  آنان  در  را 
آزادی  راه  در  و  رفت  نخواهند  اجانب  زير سلطه  گاه  هيچ  آنان  که  است  اين صورت 
کشور، حتی جان شيرين خود را فدا می  کنند. 3. نهاد تعليم و تربيت: فرزندانمان بايد 
از طريق نهادهايي، چون مدرسه، دانشگاه و رسانه  های گروهی بياموزند که آزادند و 
در عين حال، ياد بگيرند و تکرار و تمرين کنند که آزادی را حداقل يک بار در دوران 
تحصيل در جامعه با نظارت معلمان و اساتيد تجربه کنند. البته اگر مدارس، دانشگاه  ها 
و رسانه  های گروهی و به طور کلی، همه عوامل مؤثر در تعليم و تربيت در راستای هم 
و به صورت مکمل در يک برنامه عمل کنند، محصول آن تقويت روحيه آزادی  طلبی و 
باور است که اسالم برای تمام  اين  بر  امام  توليد فرهنگ خواهد بود. 4. نهاد دين: 
زوايای زندگی بشر، از جمله آزادی انسان  ها، دستوراتی دارد. با دين است که انسان  ها 

می  توانند به آزادی حقيقی دست يابند.

واژه هاي کليدي: آزادي، امام خميني، حکومت، خانواده، دين، تعليم و تربيت.

آزادی از ديدگاه امام خمينی
احترام سعادت  فر *

فارغ  التحصيل کارشناسی ارشد علوم سياسی دانشگاه باقرالعلوم *
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مقدمـه
آزادي، يکي از طبيعي  ترين حقوق انسان است که خداوند همزاد با وي آفريده است. رشد 
و کمال انسان  ها همواره در بستر آزادي تحقق يافته است. اندک محدوديت  هاي رفتاري و 
گفتاري انسان  ها در جوامع نيز در چارچوب آزادي انسان قابليت پذيرش دارد و از منطقي 
استوار بهره  مند است. امام خميني، يکي از پرفروغ  ترين چهره  هاي مبارزات آزادي  خواهانه 
است که در زمان ما ظهور کرده  است. او مبارزات آزادي  خواهانه مردم  ايران را در برابر 
رژيم شاهنشاهي بر پايه  هاي تفکر ديني هدايت و رهبري کرد و بر همين اساس بود که 
پس از سقوط رژيم استبدادي بي  درنگ از مردم خواست که آزادانه نظام مورد قبول خود 
را انتخاب کنند. در ميدان انديشه، امام بر اساس آموزه  هاي دين اسالم به بيان مفهوم آزادي 

پرداخت؛ بنابراين، آزادي يکي از مفاهيم اساسي در انديشه سياسي وی قلمداد مي  شود.
نگارنده در پی پاسخ به اين پرسش است که آيا از ديدگاه امام، نهادها مي  توانند در ايجاد 
و حفظ آزادي مؤثر باشند؟ فرضيه اين است که نهادها مي  توانند در ايجاد و حفظ آزادي 
نقش داشته باشند. در اين راستا، ابتدا به تحليل مفهوم آزادی از ديدگاه امام خمينی)ره(، 
از ديدگاه  نهادهايي را که در تحقق و تضمين آزادی  از  می  پردازيم و سپس نقش برخی 

امام)ره( مؤثرند، بررسی مي  کنيم. در پايان هم جمع  بندي  ای از مباحث ارائه می  دهيم.

مفهوم آزادی از ديدگاه امام خمينی 
برداشت  های  و  تعابير  نظريه  پردازان،  و  انديشمندان  که  است  واژگانی  از  آزادی،  مفهوم 
گوناگون و در عين حال مشترکی ارائه داده  اند. اين مفهوم واحد و مشترک، بر اساس تحليل 
مفهوم آزادی و عناصر و مؤلفه  های آن به دست می  آيد. اگر بخواهيم چنين تحليلی را از 

آزادی مطرح کنيم، به مؤلفه  ها و عناصر تشکيل  دهندۀ آن می  رسيم که عبارت است از:
نبود وصف آزادی  يا  از اين مؤلفه، شخصی است که متصف به بود  1. فاعل: منظور 

است. در پاسخ به پرسش »آزادی چه کسی؟« عنصر »فاعل« مطرح می  شود.
2. مانع: منظور از اين مؤلفه، شخص، اشخاص يا اشيايی است که مانع برخورداری فرد 
ديگری از آزادی می  شوند. پرسشی که در اينجا مطرح می  شود، اين است که »آزادی از چه 

چيزی و يا چه کسی؟« در پاسخ به اين پرسش، مؤلفه دوم )مانع( مطرح می  گردد.  
نيازمند  آن  انجام  برای  فرد  که  است  غرضی  و  قصد  مؤلفه،  اين  از  منظور  هدف:   .3
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برخورداری از آزادی است و يا حقوقی است که برخورداری از آنها، هدف اساسی فرد 
است. در اينجا اين مؤلفه در پاسخ به اين پرسش مطرح می شود که »آزادی برای چه؟«.

همان گونه که مالحظه می  شود، مفهوم آزادی دارای سه مؤلفه فاعل، مانع و هدف است 
و بر اين اساس، می  توان آزادی را اين گونه تعريف کرد: »آزادی فرد يا افرادی از قيد فرد 
يا افراد ديگر برای انجام دادن رفتاری خاص و يا برخورداری از حقوق اساسی خود«. اين 
تعريف و تحليل مفهومی مبتنی بر ديدگاهی است که يکی از نويسندگان غربی به نام مک 
کالوم1 طرح و گسترش داده است. وی بر اين باور است که مفهوم2 آزادی، واحد می  باشد، 
اما برداشت  ها3 آن، متعدد است. از نظر وی، اين برداشت  ها بر اساس تأکيد بر مؤلفه  های 

سه  گانه و يا برخی از آنها شکل می  گيرد. 
 با توجه به آنچه گذشت، اين پرسش مطرح می  شود که مؤلفه  ها و عناصر اساسی آزادی 

در انديشه امام خمينی چيست؟ 

مؤلفه  های آزادی از ديدگاه امام خمينی
الف. فاعل آزادی

همان گونه که اشاره شد، منظور از »فاعل« شخصی است که دارای وصف بود يا نبود آزادی 
است که می  توان آن را اين گونه تعبير کرد:

»الف آزاد است يا آزاد نيست«. در اين عبارت »الف« مؤلفه اول آزادی محسوب می  شود. 
ويژگی  هايی  توصيف  دنبال  به  امام خمينی)ره(،  انديشه  به  توجه  با  قسمت،  اين  در  حال 
هستيم که برای انسان به عنوان فاعل آزادی بيان شده  است. از اين رو، الزم است که ديدگاه 

امام خمينی)ره(، درباره انسان و ويژگی  های آن بيان شود.

انسان از ديدگاه امام خمينی)ره(
انديشمندان برای شناخت انسان به شيوه  های مختلفی روی آورده  اند و هر گروهی او را بر 
اساس هستی  شناسی، معرفت  شناسی و روش  شناسی خاصی مورد بررسی قرار داده است. 
در  را  انسان  اوست؛ چرا که وی  از هستی  شناسی  واقع بخشی  در  امام)ره(،  انسان  شناسی 
کليت هستی و به عنوان بخش اساسی آن مورد بررسی قرار می  دهد. بدين معنا که نگاه 

1. Mac Callum
2. Concept
3. Conceptions
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وی به ماهيت انسان، ابعاد وجودی، دامنه حيات و زندگانی  او به جايگاه کلی او در هستی 
ارتباط می  يابد، زيرا در اين نگاه، انسان به عنوان آفريده خداوند متعال در نظر گرفته می  شود 
که به دليل برخورداری از قوه ناطقه و عقل، توان انديشيدن و با توجه به برخورداری از 
آزادی، توان گرفتن تصميم و انتخاب راه را دارد؛ بنابراين، ايشان خود انسان را اساس همه 
شکست  ها و پيروزی  ها، موفقيت  ها و عدم موفقيت  ها، رهايی و رستگاری اخروی، و سعادت 

و شقاوت می  داند )جمشيدي، 1385، ص162-161(.
انسان از ديدگاه امام خمينی)ره( دارای ويژگی  های متعددی است که مهم  ترين آن ـ که 

به نوعی در ارتباط با آزادی انسان است ـ عبارت است از:
1. انسان خليفه و جانشين خداوند در روی زمين است: انسان عصاره همه موجودات 
و اشرف مخلوقات و خليفه خداوند بر روی زمين است. انسان تنها موجودی است که با 
دو وجه جمال و جالل خداوند به خلقت راه يافته است و سپس خالق هستی به اين خلقت 
خود بر خويش مباهات نموده و فتبارک اهلل احسن الخالقین می  گويد. در روايات معصومين 
آمده که انسان تنها موجودی می  باشد که بر صورت خداوند آفريده شده است: »اِّن اهلَل َخَلَق 

آدَم علی صورِتِه« )همان، ص164(.
پس از آنجايی که انسان به صورت خداوند خلق می  شود، صاحب عقل و شعور است 
و جانشين تکوينی و نه اعتباری او در زمين می  شود؛ بنابراين، انسان نيز همانند آفريدگارش 
دارای اختيار، قدرت و آزادی خواهد بود و هيچ امری به طور تکوينی و فطری نمی  تواند 

آزادی او را مخدوش کند. )اخالقي و شريعتمداري، 1385، ص121(.
به گوهر عقل و  را  انسان  ناطقه و گوهر عقل است: خداوند  نفس  انسان دارای   .2
انديشه مزين ساخته و در او نفس ناطقه قرار داده است. تعقل و انديشه، جز بدون آزادی و 

اختيار تحقق  پذير نيست، چرا که آزادی شرط عاقل و خردمند بودن است )همان(.
3. انسان فطرتًا آزاد آفريده شده است: در ديدگاه امام خمينی)ره(، آزادی پيش از هر 
چيزی، حقی اوليه و فطری تلقی می  شود. اين حکومت  ها و صاحبان قدرت نيستند که به 
مردم آزادی می  دهند و يا آن را ناديده می  گيرند؛ بلکه آفريدگار انسان، او را آزاد آفريده و 
اختيار و آزادی را در نهاد او به وديعه گذاشته است. پس آزادی حقی خدادادی است که 
حکومت  ها و صاحبان قدرت موظف به رعايت و پاسداری از آن هستند. امام)ره(، در رد 
يکی از سخنان محمدرضا پهلوی، شاه سابق ايران که مدعی شده بود به مردم ايران آزادی 
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اين  ايران هست؟  »اين چه وضعی است که در  بر می  آشوبد:  اين گونه  اعطا کرده است، 
اين  اعطا شدنی است؟! خود  آزادی  آزادی را؟! مگر  اعطا فرموده  اند  آزادی است که  چه 
داده،  مردم  به  آزادی  داده، خدا  آزادی  قانون  است،  مردم  برای  آزادی  است...  کلمه جرم 
اسالم آزادی داده... آزادی اعطايی که آزادی- حقيقتًا – نيست« )امام خميني، 1379، ج3، 

ص407-406(.
همچنين می  فرمايد: »... حق اوليه بشر است که من می  خواهم آزاد باشم، من می  خواهم 

حرفم آزاد باشد« )همان، ص510(.
بنابراين امام)ره(، آزادی را همچون بسياری از فالسفه و حکيمان، حقی اوليه برای عموم 
بشريت قلمداد می  کند و بر همين اساس، آنان را برای گرفتن حق طبيعی  شان، ترغيب می  نمايد. 
تکيه  گاه و استدالل امام در مورد حق فطری و طبيعی بودن آزادی برای نوع بشر، نص 
اِّما  و  صريح اسالم، يعنی کتاب و سنت است؛ چرا که بر اساس قرآن، انسان »ِاما شاکراً 
َکفوراً« )انسان، 3( است. امام علی)ع( نيز می فرمايد: »وال تُکن َعبَد َغیرک َو َقد َجَعَلَک اهلل 
ُحّراً؛ و هرگز بنده ديگری مباش، در حالی که حقيقتًا خداوند يکتا تو را آزاد قرار داده است« 

)نهج  البالغه، نامه31(.
در اين ديدگاه، آزادی جعل خداوند و به صورت تکوينی است که ريشه در نهاد و ذات 
انسان دارد و مانند ساير احکام فطری از تمام احکام بديهيه، بديهی  تر است، زيرا که در تمام 
احکام عقليه حکمی که بدين گونه باشد که کسی در آن خالف نکند و نکرده باشد، نداريم 
)امام خميني، 1376، ص181(.   آزادی بدين معنا مغايرتی با اراده و مشيت الهی نيز ندارد؛ 
چرا که در طول اراده و مشيت حق تعالی است و بر همين اساس، خواست انسان جزء 
خواست خدا  نمی  باشد و چنين اراده  ای طبعًا مستقل از اراده الهی نيست. از طرف ديگر، به 
دليل اينکه اراده  اش در عرض اراده خدا قرار ندارد، مجبور و مقهور نيز نيست. همچنين در 
نگاه امام)ره( عواملی چون تفاوت انسان  ها در تشکيل خانواده، محيط اجتماعی، وراثت و 
غيره نمی  تواند مانع آزادی فطری و خدادادی انسان شود. به همين دليل، ايشان انسان را به 
طور فطری يک موجودی آزاد می داند: »مّلت مسلمان، فطرتًا يک انسان آزاد شده است...« 

)همو، 1379، ج4، ص242(.
4. انسان تعالی  خواه و کمال  جو است: »تعالی  خواهی و کمال  جويی بشر، جز با اختيار و 
حق گزينش وی نيست. از اين رو، انسان انتخابگر، آزاد و با قدرت محاسبه و ارزيابی  گری، 
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راه را از بی  راه باز شناخته و بهترين آن را برای خويش برمی  گزيند« )واسعي، 1379، ص1(. 
گرچه انسان، در ميان دو مرز جبری )والدت و مرگ( زندگی می  کند و عناصر فعالی خارج 
ناگزير نيست و  اين قلمرو  اما هرگز وی در  اثر می  گذارند؛  او  اختيار وی، در  از توان و 
اين خود بشر است که برمی  گزيند )همان، ص2(، می  سازد، به پيش می  رود و يا در نشيب 
و  بشری، همراهی  راستای خواست  در  نيز  عالم هستی  می  افتد.  در  پستی  و  واپس  گرايی 

هم  سويی دارد و برای او و زمينه  ساز پيشرفت و کمال است.
    اين ويژگی  ها پايه و مبنای مستحکمی برای آزادی انسان فراهم می  کند و بدين ترتيب، 

ويژگی  های مؤلفه اول آزادی )فاعل( از نظر امام)ره(، روشن شد.

ب. مانع آزادي
مؤلفه دوم آزادی، »مانع« است. بر اساس تحليل مفهومی که بيان شد، فرد در صورتی آزاد 
تلقی می  شود که موانعی در برابر او نباشد. پرسشی که در اينجا مطرح می  شود، اين است که از 
ديدگاه امام خمينی)ره(، فرد از دخالت چه موانعی بايد رها باشد تا آزادی صدق کند؟ در اينجا 

به برخی از موانع آزادی انسان با توجه به بيانات و نقطه نظرات امام خمينی اشاره می کنيم:

1. سلطه غير 
 از ديدگاه امام)ره(، سلطه ديگری بر انسان، يکی از موانع آزادی انسان به شمار می  رود. امام 
بارها به مسلمانان هشدار دادند که سلطه  پذير نباشند و زير بار سلطه اجانب و ابرقدرت  ها 
نروند. در اينجا به بيان چند عبارت ارزشمند آن بزرگوار در اين مورد می  پردازيم: »ما برای 
حيات زير سلطۀ غير، ارزش قائل نيستيم، ما ارزش حيات را به آزادی و استقالل می  دانيم. 
آن  با  ما  است.  فرموده  معين  را  ما  راه  است،  دستورات  مترقی  ترين  که  مذهبی  دستورات 
دستورات و تحت رهبری بزرگ  مرد دنيا، محمد)ص( با تمام قدرت  هايی که بخواهند به 
نيز:  و  )امام خميني، 1379، ج6، ص219(  کرد«  مبارزه خواهيم  کنند،  تجاوز  ما  مملکت 
»دست اجانب بايد کوتاه بشود، چقدر آمريکا بايد از اين ممکلت ببرد و بخورد، يا انگلستان 
آزادی را  بيدار بشويم، ملتفت بشويم،  بايد يک وقت هم زنده بشويم،  ما  و ساير جاها؟ 
بگيريم. حق را بايد گرفت، با سر نيزه و  مسلسل بايد حق را از اينها گرفت، خودشان که 

نمی  دهند، در مقابل اينها بايستيد« )همان، ص75(.
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از منظر اسالم، سلطه و چيرگی دشمنان بر جامعه اسالمی و مسلمانان امری ناروا است، 
به طوری که اگر مبادالت و مراودات به گونه  ای باشد که باعث توسعه نفوذ بيگانگان در 
جامعه اسالمی شود و به نحوی آنها بتوانند در امور مسلمانان دخالت نمايند، چنين مبادالت 
و مراوداتی ممنوع شده است. امام)ره( با استناد به آيه  ای از قرآن می  فرمايد: »قرآن می  گويد 
هرگز خدای تبارک و تعالی، سلطه  ای برای غير مسلم بر مسلم قرار نداده است. هرگز نبايد 
يک همچو چيزی واقع بشود؛ يک تسلطی، يک راهی، حتی يک راه نبايد پيدا بکند؛ لن یجعل 

اهلل للکافرین علی المؤمنین سبیاًل« )همان، ج4، ص317(.

2. هرج و مرج
 يکی ديگر از موانع آزادی، هرج و مرج و بی  نظمی است. امام )ره( در اين باره  می  فرمايد: 
اگر شما بخواهيد مملکتتان استقالل داشته باشد، آزادی در آن باشد، يک مملکت اسالمی  ...«
باشد، اول چيزی که بر همه ما الزم است، اين است که از هرج و مرج جلوگيری بکنيم. 
ج10،  )همان،  بکند...«  بخواهد  دلش  کاری  هر  شد،  بلند  خواب  از  صبح  کس  هر  نبايد 

ص481-480(.

3. رژيم ديکتاتوری )استبداد(
يکی ديگر از موانع آزادی، استبداد است. امام)ره( در اين مورد می  فرمايد: »به تصديق خود 
شما، خاندان پهلوی، يعنی شاه و پدرش بيش از پنجاه سال است که با ديکتاتوری بر ايران 
حکومت می  کنند و با پشتيبانی قدرت  های استعماری، از هيچ جنايتی به ملت ايران دريغ 
نکرده اند... هر گونه فرياد آزادی  خواهی و اعتراض به ديکتاتوری را با سر نيزه خاموش 
کرده  اند. قتل  عام  های مکرری در اين پنجاه سال به دست اين دودمان انجام شده است. آزادی 
به تمام معنی از مردم سلب شده است، هيچ گاه مردم حق انتخاب نداشته  اند. گويندگان و 
نويسندگان کشته شده  اند و يا زندانی هستند و يا ممنوع از گفتن و نوشتن، ... و در يک کلمه 

تمامی مبانی بنيادی و دموکراسی را نابود کرده  اند...« )همان، ج5، ص230(.   
امام)ره( در فرمايشات خود خاطر نشان می  کنند که ما پنجاه سال است که در اختناق به سر 
می  بريم و از وسايل ارتباط جمعی بی  بهره بوده  ايم. در صورتی که اسالم با ديکتاتوری مخالف است 

و خداوند به کسی حق نداده است که به ديگری چيزی را تحميل کند )همان، ج7، ص34(.
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4. تعلقات درونی
تعلقات درونی، يکی ديگر از موانع درونی آزادی محسوب می  شود. عامل مهمی که اراده و 
اختيار انسان را تحت سرسپردگی خود در می  آورد و آزادی او را محدود می  کند، تعلقات 
درونی و وابستگی  های روحی انسان است. انسان بايد حتی از خود نيز آزاد باشد تا بتواند 
بدون هيچ گونه مانعی روح اراده و استعدادهای خود در همه زمان  ها و مکان  ها به پرواز 
درآورد و در راه رشد، تعالی و تکامل به جايی رسد »که به جز خدا نبيند«. در واقع، آزادی 
امام)ره(،  انديشه  در  می  شود.  انسان  و سعادت  تعالی  و  تکامل  درونی موجب  تعلقات  از 
آزادی حقيقی، آزادی درونی، رهايی از قيد نفس و سير به سوی کمال است و آزادی بيرونی 
درونی گردد  آزادی  اين  زمينه  ساز  که  باشد  داشته  اولويت  ايشان،  برای  می  تواند  تا جايی 

)قاضي  زاده، 1385، ج3، ص496(.    
بسازيد...  را  مّلت  بعد  بسازيد،  را  بايد خودتان  »شما  می  فرمايد:  امام)ره(  باره  اين  در 
تهذيب نفس، وارسته کردن نفس از تعلقات دنيا که سر منشأ همه کماالت، وارسته شدن 
نفس از تعلقات است و بدبختی هر انسان تعلق به ماديات است...« )امام خميني، 1379، 

ج8، ص267(.
امام آزادی و هر مقوله سياسی ديگر را تا جايی به رسميت می  شناسد که در مسير تحقق 
فلسفه نهايی اسالم، يعنی سعادت دنيوی و اخروی و به عبارت دقيق  تر، همان آزادی درونی 
آزادی و  نمی  خواهيم...  نباشد،  آن  توی  اسالم  آزادی که  »ما  باشد:  به سوی کمال  و سير 

استقالل بی  اسالم به چه دردمان می خورد؟« )همان، ج7، ص459(.
در مکتب اسالم، کنترل نفس و مراقبت انسان از خويشتن، يک اصل بنيادی برای همه 
انسان  ها و در تمام کارها است؛ انسان در انديشه اسالمی، نه فقط از سلطه بيگانه و تحقير و 
استثمار اجنبی آزاد است، بلکه حتی به معنای عرفانی با آزادی از سلطه نفس اماره و هواهای 

شيطانی، از هر چيزی که رنگ تعلق پذيرد، محفوظ است.

5. عدم خودکفايی
امام خمينی)ره( بر اين باور است که اگر خودکفايی نباشد، به آزادی حقيقی نخواهيم رسيد: 
»اگر شما بخواهيد استقالل پيدا بکنيد و آزادی حقيقی پيدا بکنيد، بايد کاری بکنيد که در 

همه چيز خودکفا و بی  نياز باشيد...« )همان، ج10، ص435(.
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6. تقليد کورکورانه
از ديدگاه امام خمينی)ره(، تقليد کورکورانه، يکی ديگر از موانع آزادی است: »آنان ]استکبار[ 
بار  مّلت  های ستمديده زير سلطه را در همه چيز عقب نگه داشته و کشورهايی مصرفی 
که  ترسانده  اند  شيطانی  شان  قدرت  های  و  پيشرفت  های خود  از  را  ما  قدری  به  و  آوردند 
جرئت دست زدن به هيچ ابتکاری نداريم و همه چيز خود را تسليم آنان کرده و سرنوشت 
خود و کشورهای خود را به دست آنان سپرده و چشم و گوش بسته مطيع فرمان هستيم و 
اين پوچی و تهی مغزی مصنوعی موجب شده که در هيچ امری به فکر و دانش خود اتکا 

نکنيم و کورکورانه از شرق و غرب تقليد نماييم« )همان، ج21، ص415-414(.

7. بي  عدالتي
تبعيض منشأ عمده فسادها،  تبعيض حاکم است و  ندارد،  در جامعه  ای که عدالت وجود 
و  نامتعادل  تبعيض، جامعه  بر  مبتنی  است. جامعه  در جامعه  مرج  ها  و  اختالفات و هرج 
ناهمگون است. در چنين جامعه  ای افراد نمی  توانند به آزادی  های مشروع خود دست يابند. 
آزادی با تمام انواعش از عدالت سرچشمه می  گيرد. عدالت است که فرد را آزاد ساخته 
و به افراد اجتماع در روابط و مناسباتی که با هم دارند، آزادی داده و نيز عدالت است که 
در سياست، اقتصاد، انديشه و ديگر کارها به انسان آزادی بخشيده است. در طول تاريخ، هر 
گاه انسان  ها از آزادی محروم شده  اند، از بی  عدالتی بوده است. به زندان رفتن آزادی  خواهان 
و آواره  شدن آنها از وطن و کشته شدن مردان خدا از امامان معصوم تا افراد عادی، همه از 
بی  عدالتی حاکمان و زمامداران خودرأی بوده است )شريعتمدار جزائري، 1380، ص78(. 
به عقيده امام)ره(، عدالت به گونه  ای است که با تحقق آن، اهداف ديگر از جمله آزادی، 
نيز تحقق می  يابد و بدين سان، آزادی در پرتوی عدالت شکل می  گيرد:  استقالل و رفاه، 
»عدل اسالمی را مستقر کنيد. با عدل اسالمی، همه و همه، در آزادی، استقالل و رفاه خواهند 

بود« )امام خميني، 1379، ج7، ص115(.

ج. هدف آزادی 
مؤلفه سوم آزادی، بيانگر هدفی است که برای رسيدن به آن، انسان )به عنوان مؤلفه اول( 
از دخالت موانع )به عنوان مؤلفه دوم(، آزاد و رهاست. در اينجا نيز الزم است با مراجعه به 
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بيانات و نقطه نظرات حضرت امام خمينی)ره(، برخی از اهداف آزادی انسان را بيان کنيم:

1. رشد انسان
»اين آزادی که االن برای مّلت ما هست، برای زن، برای مرد، برای نويسنده  ها، اين آزادی، 
آزادی است در کليه اموری که اين امور به نفع خود شماست... تمام چيزهايی که در رشد 
آزاد  اينها همه  دارد،  اين کودک  های عزيز دخالت  و  برادرها  و  در رشد خواهرها  انسان، 
تباه  را  مّلت  که  است  قماربازی  نيست،  آزاد  و  را گرفته  اسالم جلويش  که  آنچه  هستند. 

می  کند...« )همان، ج10، ص188(.

2. آزادی، وسيله خدمت به خلق و خالق
»آيا ما بندگان خدا به طوری که خدای تبارک و تعالی امر فرموده است، رفتار می  کنيم، حاال 
که آزاد شديم، آزادی را وسيله برای خدمت به خلق و خدمت به خالق قرار می  دهيم، يا 

آزادی را برای مخالفت با خدا و استکبار مردم؟« )همان، ج7، ص489(.

3. رهايی از قيد استعمار
استعمار  قيد  از  رهايی  و  آزادی  آوردن  دست  به  طليعه  قلدری  ها،  و  فشارها  همه  با   ...«

است...« )همان، ج3، ص101(.

4. برچيده شدن فشار و اختناق    
»جامعه آينده ما، جامعه آزادی خواهد بود و همه نهادهای فشار و اختناق و همچنين استثمار 

از ميان خواهد رفت« )همان، ج4، ص359(.

5. رسيدن به سعادت حقيقی که آن قرب الی اهلل است.

نقش نهادها در تأمين و حفظ آزادی
حريم  در  آزادی  حفظ  همچنين  و  سياسی  و  اجتماعی  زندگانی  حوزه  در  آزادی  تأمين 
خصوصی زندگی، يکی از بزرگ  ترين آرزوها و آرمان  های انسانی تلقی می  شود و تحقق اين 
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امر، در گروی ضمانت  های کارآمد و نهادينه شده  ای است که توانايی حفظ و تأمين آزادی 
را به صورتی کامل و همه جانبه داشته باشند. حال سؤال اين است که چگونه می  توان از اين 
حقوق پاسداری نمود؟ به نظر نگارنده، با توجه به انديشه امام خمينی)ره(، می  توان چنين 
برداشت نمود که در تأمين و حفظ آزادی، برخی از نهادها نقش مؤثر و بنيادی دارند. در 
اين قسمت، با توجه به بيانات و آثار حضرت امام)ره(، به برخی از نهادهايی که در تأمين و 

حفظ آزادی نقش دارند، پرداخته می  شود.

الف. حکومت
حکومت از جمله نهادهای اساسی و ضروری جامعه است؛ چرا که با وجود حکومت است 
که جامعه از هرج و مرج و بی  نظمی نجات پيدا می  کند و شهروندان می  توانند به آزادی  های 
مشروع خود برسند؛ البته نه هر حکومتی. حکومتی می  تواند آزادی  های مشروع و قانونی 
مردم را تأمين و حفظ کند که ويژگی  هايی داشته باشد. اين ويژگی  ها با توجه به بيانات و 

آثار امام در ادامه بيان می  شود.

ويژگی  های حکومت از ديدگاه امام خمينی)ره(
1. حاکميت قانون

انديشمندان علوم سياسی و حقوق، نخستين شرط و مهم  ترين شرط تحقق و  اعتقاد  به   
بر  سياسی  نظام  استقرار  سياسی،  اجتماع  و  جامعه  در  افراد  آزادی  های  و  حقوق  تضمين 
اساس قانونی است که در آن، حقوق و آزادی  های انسان اعالم و به رسميت شناخته شده و 
مکانيسم اجرای آنها مشخص شده باشد. همواره بزرگ  ترين خطر و تهديد برای آزادی از 
طرف قدرت سياسی و نظام حاکم بر جامعه بوده است و امروزه مهم  ترين اهرم محدودکنندۀ 

قدرت، وجود قانون است )تميمی، 1386، ص307(.
می  توان گفت که اصل حاکميت قانون از مهم  ترين روش  های تحقق و تضمين آزادی 
در جوامع انسانی است. حاکميت قانون يک مفهوم عام و فراگير است که شامل کليه قوای 
حکومتی می  باشد، به اين معنی که تمام فعاليت  های عمومی، اعم از قانون  گذاری، قضايی، 
اجرايی و اداری، تابع قانون هستند و افراد می  توانند با مراجعه به مراجع قضائی صالحيت  دار 

از تخلف و تخطی آنها جلوگيری کنند )همان، ص313(.
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در اصطالح حقوقی، نظامی که بر پايه اصل حاکميت قانون باشد، رژيم قانون يا حکومت 
قانون ناميده می  شود و می  توان گفت برقراری حکومت قانون، اصلی  ترين مؤلفه يک جامعه 

مدنی و تضمينی اساسی برای تأمين حقوق و آزدی  های افراد است )همان(. 
قانون برای اينکه حکومت کند، بايد دارای خصوصياتی باشد، از جمله:

1. قانون بايد قاعده  ای باشد که در آن از موارد جزئی يا افراد خاص، حرفی نيامده باشد 
و از قبل برای تطبيق بر کليه موارد و همه افراد به طور مطلق وضع شده باشد.

2. قانون بايد مشخص و روشن باشد.
3. قانون نبايد عطف به ماسبق شود )جمشيدي، 1385، ص237(.

حاکميت قانون با توجه به ويژگی  های بيان شده، از جمله روش  های تضمين، تحقق و 
تداوم آزادی است؛ به عبارت ديگر، عام و غير شخصی بودن قانون، تضمينی برای حفظ 
حقوق و آزادی  های فردی به شمار می آيد و تشريفات قانون  گذاری، تصويب قانون را زير 
انتقاد و نظارت افکار عمومی قرار می  دهد و احتمال هر گونه توطئه يا اقدام شتاب  زده و 
می  رساند.  ممکن  به حداقل  می  کند،  منتفی  نگوييم  اگر  را  فردی  عليه حقوق  نسنجيده  يا 
)طباطبايي  است  آزادی  لحاظ  از  ديگری  تضمين  قانون  نشدن  ماسبق  به  عطف  همچنين 

مؤتمني، 1370، ص197-196(.
حاکميت قانون در انديشه امام يک اصل بنيادی است. چنان که می  فرمايد: »ما می  خواهيم 
يک حکومتی داشته باشيم که اين حکومت قانون را مالحظه بکند، حکومت قانونی باشد. 
آن حکومتی که تمام قوانين بشری را زير پا بگذارد و هر جوری دلش بخواهد با يک مّلتی 
عمل بکند، ما با او مخالفت داريم. ما می  خواهيم يک حکومتی باشد، مثل حکومت اسالم 
که غير از قانون هيچ چيز حکومت نکند، هيچ؛ قانون فقط حکومت بکند« )امام خميني، 

1379، ج4، ص407-406(.
با توجه به بيانات امام خمينی، می  توان چنين برداشت کرد که ايشان به منظور جلوگيری 
از ديکتاتوری بر لزوم حاکميت قانون و تبعيت از آن تأکيد داشتند. منظور امام از حاکميت 
قانون و لزوم تبعيت از آن از سوی آحاد مّلت، هم قوانين الهی و هم قوانين موضوعه مدنی 
است. ايشان در خصوص حاکميت قانون الهی و تبعيت از آن معتقدند: »حاکم در حقيقت 
قانون است. همه در امان قانونند، در پناه قانون اسالمند. مردم و مسلمانان در دايره مقررات 
شرعی آزادند... هر گاه حکومت اسالمی تأسيس شود، همه در سايه قانون با امنيت کامل به 
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سر می  برند و هيچ حاکمی حق ندارد بر خالف مقررات و قانون شرع مطهر قدمی بردارد« 
)همو، 1378، ص73(.    

از نظر امام خمينی)ره(، مخالفت با اجرای قانون به معنای ديکتاتوری است: »اگر يک 
جايی عمل به قانون شد و يک گروهی در خيابان  ها بر ضد اين عمل بخواهند عرض اندام 
کنند، اين همان معنای ديکتاتوری است که مکرر گفته  ام که قدم به قدم پيش می  رود... اگر 
قانون در يک کشوری عمل نشود، کسانی که می  خواهند قانون را بشکنند، اينها ديکتاتورانی 
هستند که به صورت اسالمی پيش آمده  اند يا به صورت آزادی و امثال اين حرف  ها« )همو، 

1379، ج14، ص415(.

2. اصل تفکيک قوا
يکی ديگر از ويژگی  های حکومتی که بتواند آزادی  های فردی، اجتماعی و غيره را در جامعه 
تأمين و حفظ کند، اين است که در ساختار حکومت، تفکيک قوا وجود داشته باشد. تفکيک 
قوا، اصلی است که بر اساس آن اقتدارات حکومتی جامعه به چند قسمت تقسيم می  شود 
و هر بخشی از آن در اختيار نهادی از نهادهای سياسی- اجتماعی قرار می  گيرد. بدين معنا 
که به جای اينکه کليت قدرت سياسی جامعه در اختيار يک نهاد باشد و از جانب آن اعمال 
گردد، قدرت سياسی جامعه به وسيله چند نهاد که در عرض يکديگر قرار دارند، تحقق 
خواهد يافت. تفکيک قوا، در اصل نوعی تقسيم کار سياسی است که به تعبيری جلوی سوء 
باعث  قوا  تفکيک  می  گيرد.  قدرت عمومی جامعه   از  را  قدرت  طلبان  و  مستبدان  استفاده 
افزايش آزادی  های فردی در جامعه مدنی می  شود. امام خمينی، اصل تفکيک قوا را بر اساس 
قانون اساسی ضروری دانسته و عدم مداخله قوا در وظايف يکديگر را مفروض گرفته  اند. 
چنان که خطاب به سران سه قوه می  فرمايد: »فقط سعی کنيد هر يک، وظيفه خويش را 
خوب انجام دهد و در محدوده وظيفه قوای ديگر داخل نشوند تا استقالل هيچ يک از قوا 

خدشه دار نشود...« )همان، ج13، ص62(.
ايشان دربارۀ اهميت وجود قوه مجريه معتقدند: »جعل قانون به تنهايی فايده ندارد و 
سعادت بشر را تأمين نمی  کند. پس از تشريع قانون، بايد قوه مجريه  ای به وجود آيد. اگر در 
يک تشريع يا در يک حکومت، قوه مجريه نباشد، نقص وارد است. به همين جهت، اسالم 
همان طور که جعل قوانين کرده، قوه مجريه هم قرار داده است« )همو، 1378، ص15-14(.
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همچنين ايشان درباره استقالل قوه قضاييه از آن نظر که ملجأ و پناه مردم است، مکرر 
تأکيد نموده و اهميت آن را به مسئوالن گوشزد نموده  اند: »قوه قضاييه، که ملجأ و پناهگاه 
مردم ستمديده است، قوه  ای مستقل است و هيچ مقامی حق دخالت در آن را ندارد. اگر 
برخالف  که  بدانند  بايد  می  کنند،  دخالت  قضايی  امور  در  ندانسته  که  شوند  پيدا  کسانی 
می  کنند،  تخلف  دانسته  اگر  و  کرده  اند  عمل  اسالمی  جمهوری  نظام  و  شرعيه  دستورات 

مستحق عقاب و تعقيب هستند« )همو، 1379، ج18، ص339(.

3. عدالت
يکی ديگر از ويژگی  های حکومت مطلوب اين است که عدالت  محور باشد و عدالت در تمام 
ابعاد آن در جامعه اجرا شود؛ چرا که آزادی فردی، اجتماعی، سياسی، اقتصادی، قضايی، 
جزايی و آزادی در تمام انواع و بخش  ها از عدالت سرچشمه می  گيرد. عدالت است که فرد 
را آزاد ساخته و به افراد اجتماع در روابط و مناسباتی که با هم دارند، آزادی داده است و نيز 
عدالت است که در سياست، اقتصاد، قضاء، انديشه و ديگر کارها به انسان آزادی بخشيده 
است. در طول تاريخ، هر گاه انسان  ها از آزادی محروم شده  اند، از بی  عدالتی بوده است. 
به زندان رفتن آزادی  خواهان و آواره شدن آنها از وطن و کشته شدن مردان خدا از امامان 
معصوم -عليهم السالم- تا افراد عادی، همه از بی  عدالتی حاکمان و زمامداران خودرأی بوده 
است. خداوند عادل است و از روی عدالت خود، انسان را آزاد آفريده و به انسان آزادی 
داده و اراده و اختيار را در نهاد او قرار داده است )شريعتمداري جزائري، 1380، ص90(. 
امام خمينی دربارۀ پيوندی که عدالت و آزادی با يکديگر دارند، چنين می  گويد: »جمهوری 
اسالمی، عدل اسالمی را مستقر می  کند و با عدل اسالمی همه و همه در آزادی، استقالل و 

رفاه خواهند بود« )امام خميني، 1379، ج7، ص115(.
امام خمينی)ره(، در اين سخن به روشنی بيان کرده است که آزادی از عدالت سرچشمه 
می  گيرد و پيوند عدالت و آزادی، پيوند علت و معلول است. »ملت ايران، مسلمان است و 
اسالم را  می  خواهد؛ آن اسالمی که در پناه آن، آزادی و استقالل است، عدم پايگاه ظلم و 

فساد است، قطع کردن دست  های خيانتکار و جنايتکاران است« )همان، ج1، ص250(.
بدين ترتيب، از نظر امام)ره(، مسلمانان، اسالمی را می  خواهند که در آن هم آزادی و 
هم عدالت وجود داشته باشد و پيدايش يکی از آنها بدون ديگری امکان ندارد. حضرت 
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امام خمينی)ره(، طرز حکومتی را پيشنهاد می  دهند که اساسش بر عدالت، آزادی و استقالل 
باشد: »طرز حکومتی که ما پيشنهاد می  کنيم، حکومت جمهوری اسالمی است و اساسش 
بر آزادی، استقالل کشور، عدل و تعديل تمام دستگاه  های دولتی است. وقتی که اين عملی 

شود، دنيا خواهد ديد که چيست« )همان، ج4، ص354(.

ب. خانواده
کانون خانواده، نخستين و مؤثرترين مرکز تربيتی است و آن اندازه که کودک از محيط خانه 
و اعضای خانواده تأثير می  پذيرد، به ندرت از جاهای ديگر اثر می  پذيرد و می  توان گفت 
شخصيت آينده فرد و شاکله افراد، در خانواده شکل می  گيرد و به خصوص پدر و مادر نقش 

اول را در تکوين شخصيت و تربيت فرد ايفا می  کنند )الهامي نيا، 1381، ص95(.
با توجه به چنين اهميتی، امام خمينی)ره( در بسياری از موارد، خانواده را به نقش ارزنده و 
منحصر به فردشان آگاه می  کرد و مسئوليت خطيرشان را در تهذيب و تربيت فرزندان گوشزد 
می  نمود و معتقد بود که با تربيت صحيح فرزندان، استقالل، آزادی و تعهد به مصالح کشور 
پايه  ريزی می  شود: »نقش خانواده و به خصوص مادر در نونهاالن و پدر در جوانان، بسيار 
حساس است و اگر فرزندان در دامن مادران و حمايت پدران متعهد به طور شايسته و با آموزش 
صحيح، تربيت شده و به مدارس فرستاده شوند، کار معلمان نيز آسان  تر خواهد بود. اساسًا 
تربيت از دامان پاک مادر و جوار پدر شروع می  شود و با تربيت اسالمی و صحيح آنان، استقالل، 

آزادی و تعهد به مصالح کشور پايه  ريزی می  شود« )امام خميني، 1379، ج15، ص245(.
اساسی  تری  نقش  به جايگاهشان  توجه  با  مادران  توجه کرد که  نکته  اين  به  بايد  البته 
دامان خود  را در  مادران هستند که کودکان  اين  دارند؛ چرا که  تربيت فرزندان  به  نسبت 
پرورش می  دهند و می  توانند درس آزادگی و آزاد زيستن را به گوش آنان نجوا کنند. امام 
در تبيين نقش مادر به عنوان يک عامل تربيتی فرموده  اند: »در دامن مادر، بچه  ها بهتر تربيت 
می  شوند، تا در پيش استادان. عالقه  ای که بچه به مادر دارد، به هيچ کس ندارد و آن چيزی 
که از بچگی از مادر می  شنود، در قلبش نقش می  بندد و تا آخر همراهش است... آن قدری 
که بچه از مادر چيز می  شنود، از پدر نمی  شنود؛ آن قدری که اخالق مادر در بچه کوچک 
نورس تأثير دارد و به او منتقل می  شود، از ديگران نمی شود. مادرها مبدأ خيرات هستند...« 

)همان، ج9، ص136(.  
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نهاد خانواده در ايجاد حس آزادی  خواهی در کودکان، نوجوانان و جوانان بسيار مؤثر 
است. به نظر من، می  توان از همان دوران طفوليت، با همان زبان ساده بچگی، به کودکان 

آموخت که آزاد بودن و آزاد زندگی کردن يعنی چه؟
برای ايجاد حس آزادی  خواهی، بايد از همان دوران کودکی اعتماد به نفس را در آنان 
با انتخاب يک شيوه تربيتی مناسب ايجاد کرد. خانواده  ها بايد به فرزندان خود بياموزند که 
همه چيز دارند و نياز به غير ندارند، نيازی نيست که زير سلطه غير بروند. آنان بايد بياموزند 
که روی پای خود بايستند و مستقل باشند و وابسته به ديگری نباشند. آنان بايد بفهمند که 
سلطه اجانب غير از اسارت و ذلت چيز ديگری برايشان نخواهد داشت. امام)ره( مي  فرمايد: 
»ما بايد اين را بفهميم که همه چيز هستيم و از هيچ کس کم نداريم...« )همو، 1372، ص73( 
و نيز می  فرمايد: »فکر اين باشيم که خودمان شخصيت پيدا کنيم« )همان(. امام بر اين باور 
است که اگر وابستگی  ها را از خود دور کنيم، می  توانيم مستقل و آزاد باشيم )همو، 1379، 

ج9، ص110(.
افرادی  را  خود  فرزندان  بايد  خانواده  ها  امام)ره(،  فرمايشات  به  توجه  با  بنابراين،   
باشخصيت، مستقل و با اعتماد به نفس کامل تربيت کنند تا هيچ گاه و تحت هيچ شرايطی 

آزادی خود را از دست ندهند و زير سلطه اجانب نروند.
در مباحث قبل بيان کرديم که يکی از موانع آزادی، تعلقات درونی و مهذب نبودن است. 
از آنجايی که بچه همه چيزش در مادر خالصه می  شود و از تمام حرکات، رفتار و اخالق 
مادر تقليد می  کند؛ بنابراين، مادران عزيز بايد خود را مهذب کنند و تقوی پيشه نمايند. اگر 
انسان  های آزاده،  يقينًا بچه  هايی که در دامان چنين مادرانی پرورش می  يابند،  چنين شود، 
مستقل و با ايمان خواهند بود که می  توانند مسير درست زندگی را انتخاب کنند و هيچ گاه 
زير سلطه اجانب نروند و همواره برای رسيدن به آزادی حقيقی از جان شيرين خود دست 
کشند و جانشان را فدای آزادی مّلت و کشور خود کنند. مردم مسلمان ايران اسالمی در طی 
پيروزی انقالب اسالمی و همچنين در طول هشت سال دفاع مقدس، اين مسئله را تجربه 
کرده  اند که از دامان مادران با تقوی و پرهيزگار فرزندانی، همچون »حسين فهميده« تربيت 
شد که با آگاهی کامل، با عشق به معبودش و برای آزادی مّلت و کشور خود، جان شيرينش 
را فدا کرد. امام خطاب به خانواده  ها می  فرمايد: »اسالم از شما اين معنا را می  خواهد که 
بچه  های خودتان را در دامن  های خودتان مهذب کنيد و دامن خودتان را منور کنيد به نور 
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مملکت  و  اسالم  مقدرات  اين،  از  بعد  و  اسالمند  فرزندان  اينها  که  اسالمی  بچه  های  اين 
خودتان به دست آنهاست« )همان، ج7، ص239( و نيز: »بانوان هم بايد معلم باشند، برای 
فرزندان خود، در دامن خود مثل استادان، مثل معلمان تربيت کنند. پدران بايد معلم باشند 
از برای فرزندان خود، خانواده شما بايد مدرسه باشد، تعليم احکام اسالم، تهذيب اخالق 
نونهاالن. شما بايد نونهاالن مهذب تحويل معلمان بدهيد و معلمان بايد آنها را بيشتر تهذيب 

کنند« )همان، ص162(.

ج. تعليم و تربيت
انسان  ها برای رسيدن به اهداف خود و برای رسيدن به يک زندگی سعادتمند و آزاد نيازمند 
قدر محتاج  اين  انسان  واقع، می  توان گفت که هيچ موجودی همچون  تربيت هستند. در 
پا،  انسان، اين حيوان دو  اين  باره می  فرمايد: »آن قدر که  اين  امام  )ره(، در  تربيت نيست. 
در عالم فتنه و فساد می  کند، هيچ موجود ديگری نمی  کند و آن قدری که اين حيوان دو پا 

محتاج به تربيت است، هيچ حيوانی محتاج نيست« )همو، 1372، ص183(.
امام در سخنان خود همواره بر مسئله تربيت، آن هم تربيت صحيح، تأکيد داشتند. ايشان 
معتقد بودند که مدرسه و دانشگاه نبايد صرفًا طوری باشد که به کودکان، نوجونان و جوانان 
ما علم بياموزد؛ بلکه آنها بايد تربيت هم بشوند: »تربيت کنيد! مهم تربيت است، علم تنها 

فايده ندارد، علم تنها مضر است« )همان، ص184(.
آموزش  طوری  را  جوانان  بايد  دانشگاه  و  مدرسه  جمله  از  کشور،  آموزشی  نهادهای 
دواند؛ چرا  ريشه  آنها  در وجود  آزادی  طلبی  و  استقالل  خواهی  دهند که حس  پرورش  و 
که آينده کشور و استقالل و آزادی يک کشور منوط به تربيت صحيح جوانان است. امام 
خمينی)ره( در اين باره می  فرمايد: »دستگاه  های آموزشی متعهد و دلسوز برای نجات کشور، 
اهميت ويژه  ای در حفظ نوپايان و جوانان عزيزی که استقالل و آزادی کشور در آينده منوط 

به تربيت صحيح آنان است، قائل باشند« )همان، ص185(.
حضرت امام خمينی)ره(، خطاب به مجلس و مّلت می  فرمايد: »مجلس، مّلت و متفکران 
متعهد بايد اين حقيقت را باور کنند و اصالح فرهنگ و از آن جمله اصالح مدارس، از 
دبستان تا دانشگاه را جدی بگيرند و با تمام قوا در سد راه انحراف بکوشند« )همان(.       

در مورد امر تعليم و تربيت نبايد سهل  انگاری شود؛ چرا که در اين صورت، فرزندان کم 
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کم دچار بی  هويتی می  شوند و استقالل فرهنگی خود را از دست می  دهند. وقتی استقالل 
فرهنگی از بين برود، به دنبال آن وابستگی اقتصادی، سياسی و غيره به وجود خواهد آمد 
و در نتيجه، کشور آزادی و استقالل خود را از دست می  دهد. امام در اين باره می  فرمايد: 
»مسامحه و سهل  انگاری در تعليم و تربيت، خيانت به اسالم، جمهوری اسالمی و استقالل 

فرهنگی يک مّلت و کشور می  باشد و بايد از آن احتراز کرد« )همو، ص184(.
امام بر اين باور بود که اگر بخواهيم به آزادی برسيم، بايد فرهنگ اصالح شود. مسئله 
فرهنگ در هر جامعه  ای بسيار مهم است و بايد به آن توجه کرد. از نظر امام، اهميت فرهنگ 
نخست به دليل جايگاهی است که در هويت و موجوديت جامعه دارد و ديگر به سبب نقشی 
است که در پيشرفت يا انحطاط جوامع ايفا می  کند. در رابطه با جنبه اول، »بی  شک باالترين 
آن جامعه  فرهنگ  دارد،  اساسی  دخالت  هر جامعه  موجوديت  در  که  عنصری  واالترين  و 
است اساساً فرهنگ هر جامعه هويت و موجوديت آن جامعه را تشکيل می  دهد... استقالل و 

موجوديت هر جامعه از استقالل فرهنگ آن نشأت می  گيرد« )همو، 1379، ج15، ص243(.
در رابطه با بعد دوم، »فرهنگ، مبدأ همه خوشبختی  ها و بدبختی  های يک مّلت است« 
)همان، ج1، ص273( و »فرهنگ... بزرگ  ترين خيری است که يک مّلت را به تباهی می  کشد 

يا به اوج قدرت و عظمت می  کشد« )همان، ج15، ص160(.   
از  ايران و ساير کشورهای مستضعف جهان بخواهند  امام می  فرمايد: »اگر مّلت عزيز 
دام  های شيطنت  آميز قدرت  های بزرگ تا آخر نجات پيدا کنند، چاره  ای جز اصالح فرهنگ و 
استقالل آن ندارند و اين ميسر نيست، جز با دست اساتيد و معلمان متعهدی که به دبستان  ها 

تا دانشگاه  ها راه يافته  اند« )همان، ص447(.
ما برای اينکه به آزادی و استقالل برسيم، بايد استقالل فرهنگی داشته باشيم و فرهنگ 
استعماری را از بين برده و به فرهنگ غنی ايران اسالمی تکيه کنيم. امام از معلمان می  خواهد 
که فرزندان را در کالس  های درس طوری تربيت کنند که بدانند هر چه بدبختی و وابستگی 
است، همه از ابرقدرت  ها و شرق  زدگی و غرب  زدگی است: »... ما بايد با تمام وجود به 
استقالل فرهنگی برسيم که استقالل فرهنگی پايه و اساس کشوری آزاد و مستقل است. 
استادان عزيز بايد خود اين اعتقاد را بيابند که تنها فرهنگ ايران اسالمی است که نجات  بخش 
کشور و مّلتمان می باشد. معلمان عزيز خود بهتر می  دانند که فرهنگ استعماری در زمان 
اين پسر و پدر چه به روز اين کشور و مّلت آورده است. به فرهنگ غنی ايران اسالمی 
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تکيه کنيد و مطمئن باشيد که پيروزی از آن شماست. فرزندان عزيزتان را در سر کالس  ها 
به صورتی تربيت نماييد که وقتی فارغ التحصيل می  شوند، جوانان برومندی گردند که با 
تمام وجود معتقد باشند که آنچه بدبختی داشتند، از ابرقدرت  ها و شرق  زدگی و غرب  زدگی 

است« )همان، ج17، ص2(.
امام)ره( معتقد است که کتاب  های درسی بايد به گونه  ای تدوين شود که جوانان را آزاده 
و مستقل بار آورد، ايشان در اين باره می  فرمايد: »کتاب  های درسی دبستانی، دبيرستانی و 
دانشگاهی را تغيير اساسی داده و از آنچه عکس و مطالبی که به نفع استعمار و استبداد است، 
تصفيه کنيد و دروس انقالبی- اسالمی که بچه  های ما را بيدار و جوانان را مستقل و آزاده 
بار آورد جايگزين آن کنيم« )همان، ج6، ص196(. همچنين ايشان خطاب به اساتيد محترم 
دانشگاه  ها می  گويد که اگر بخواهيم به آزادی و استقالل برسيم،  بايد جوانان را خودباور بار 

بياوريم و بايد تعليم همراه تربيت باشد. 
از ديگر نهادهای اجتماعی که در تعليم و تربيت افراد نقش مؤثری دارد و می  تواند افراد 
بياورد، رسانه  های گروهی، از جمله راديو، تلويزيون و مطبوعات  بار  جامعه را آزاده  طلب 
می  باشد. امام خمينی)ره(، پيرامون نقش تربيتی صدا و سيما   فرمود: »اهميت راديو و تلويزيون 
بيشتر از همه است؛ اين دستگاه  ها، دستگاه  های تربيتی است، بايد تمام اقشار مّلت با اين 
تمام  در  که  است  دانشگاهی  يعنی  است...  عمومی  دانشگاه  يک  بشوند.  تربيت  دستگاه  ها 
سطوح کشور گسترده است... بايد اين دستگاه، دستگاهی باشد که بعد از چند سال، تمام 
اقشار مّلت را روشن کند، تمام را مبارز بار بياورد. تمام اينها را مستقل بار بياورد. آزادمنش 
بار بياورد. از غرب  زدگی بيرون کند، استقالل به مردم بدهد« )همان، ص399(. رسانه  های 
گروهی، از جمله راديو و تلويزيون می  توانند نقش تربيتی خوبی داشته باشند و از طريق پخش 
برنامه  های سالم و سازنده، روح استقالل  طلبی و آزادی  خواهی را در افراد جامعه ايجاد کنند.

امام)ره( می  فرمايد: »رسانه  های گروهی، به ويژه صدا و سيما، اين مراکز آموزش و پرورش 
عمومی می  توانند خدمت  های گرانمايه  ای را به فرهنگ اسالمی و ايران نمايند. بنگاه  هايی که 
شب و روز در سراسر کشور با آنها تماس سمعی و بصری دارند، چه مطبوعات در مقاالت 
انتخاب  انعکاس هنرها،  و نوشتارهای خود و چه صدا و سيما در برنامه  ها، نمايشنامه  ها، 
فيلم  ها و هنرهای آموزنده بايد همت گمارند و بيشتر کار کنند و از گردانندگان و هنرمندان 
متعهد بخواهند تا در راه تربيت صحيح و تهذيب جامعه، وضعيت تمام قشرها را در نظر 
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گرفته و راه و  روش زندگی شرافتمندانه و آزادمنشانه را با هنرها و نمايشنامه  ها به مّلت 
بياموزند و از هنرهای بدآموز و مبتذل جلوگيری کند« )همان، ج19، ص159(.

د. دين
يکی ديگر از راه  های تأمين آزادی از ديدگاه امام خمينی)ره(، دين است. دين اسالم، يک 
دين کامل و جامع است و برای تمام زوايای زندگی بشر دستوراتی دارد که اگر انسان  ها 
به اين آموزه  ها و دستورات توجه کرده و آنها را در زندگی خود پياده کنند، به طور قطع به 
سعادت دنيوی و اخروی خواهند رسيد. از جمله مسائلی که دين اسالم به آن توجه کرده، 
آزادی انسان  ها است. حضرت امام  )ره( بر اين باور است که انسان  ها با دين اسالم می  توانند 
آزاد باشند و در واقع، اسالم است که برای ما آزادی آورده است: »توجه و ايمان به خدا 
انواع  تمام  از  آنان  و  برداشته شود  مؤمنان  پای  پيش  از  تاريکی  ها  تمام  که  باعث می  شود 
ظلمت  ها، استبداد، اختناق، وابستگی به غير و ظلم نجات پيدا کنند و وارد در نور آزادی 
شوند« )همان، ج7، ص135(. از نظر ايشان آزادی، از بنيادهای دين اسالم است )همان، ج4، 
ص242(. همچنين می  فرمايد: »شما بدانيد که با اسالم می  توانيد مستقل باشيد و با اسالم 
می  توانيد آزاد باشيد. قرآن شما را آزاد قرار داده است و قرآن استقالل شما را بيمه کرده 
است« )همان، ج7، ص24( و نيز: »اسالم است که برای ما آزادی، يک آزادی سالم، آزادی 

صحيح تأمين می  کند« )همان، ص542(.
از نظر امام)ره(، در سايه دين اسالم است که آزادی انسان می  تواند تأمين و حفظ شود: 
خودش  حقوق  به  کس  همه  که  است  دينی  اسالم  است،  استقالل  و  آزادی  دين  »اسالم 
می  رسد و مراعات همه حقوق را می  کند« )همان، ج6، ص526(. همچنين می  فرمايد: »اسالم 
مکتبی است که انسان  ها را به گونه  ای می  سازد که به جز حق و مبدأ خلق به هيچ مکتبی 
تسليم نشوند و تحت تأثير هيچ قدرتی واقع نگردند و مسئله کشور خود را با هيچ انگيزه  ای 
از دست ندهند و از استقالل و آزادی خويش و ساير بندگان خدا بی  هيچ طمع و خوفی 

دفاع کنند« )همان، ج15، ص268(.
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نتيجه گيري
ابتدا به مفهوم آزادی از ديدگاه امام خمينی)ره( و سپس به تبيين ديدگاه  در اين نوشتار، 
امام)ره(، درباره فاعل، مانع و هدف آزادی به عنوان سه مؤلفه اساسی آزادی پرداخته شد. 
در ادامه، نقش برخی از نهادها در تأمين و حفظ آزادی بررسی شد، مانند: حکومت قانون  گرا 
حفظ  و  تأمين  را  جامعه  افراد  قانونی  و  مشروع  آزادی  های  می  تواند  که  عدالت  محور،  و 
نهاد، خانواده است که نخستين و مؤثرترين مرکز تربيتی می  باشد. خانواده  ها  کند. دومين 
برای ايجاد حس آزادی  خواهی فرزندان بايد از همان دوران کودکي، اعتماد به نفس را در 
آنان ايجاد و تقويت کنند و آنان را افرادی مذهبي، باايمان و مستقل تربيت نمايند؛ در اين 
آنان هيچ گاه زير سلطه اجانب نخواهند رفت و در راه آزادی مّلت و  صورت است که 
کشور خود حتی جان شيرين خود را فدا  می  کنند. سومين نهاد مورد بررسی ما، تعليم و 
تربيت بود، که در اين قسمت، نقش نهادهايی چون مدرسه، دانشگاه، صدا و سيما در ايجاد 
روحيه آزادی  طلبی و استقالل  خواهی بررسی شد. در مجموع، می  توان گفت که کودکان و 
جوانان بايد از طريق مدرسه، دانشگاه و رسانه  های گروهی بياموزند که آزادند و در عين 
حال، حداقل يک بار در دوران تحصيل در جامعه با نظارت مربيان، معلمان و اساتيد، آزادی 
را تجربه کنند. برای تحقق آزادی سياسی، تجمعات قانونی را تمرين کنند و خواسته  های 
خود را در قالب و تشکيالت دانش  آموزی و دانشجويی تعقيب نمايند. البته اگر مدارس، 
در  تربيت  و  تعليم  در  مؤثر  عوامل  کلی، همه  به طور  و  رسانه  های گروهی  و  دانشگاه  ها 
روحيه  تقويت  آن،  محصول  کنند،  عمل  برنامه  يک  در  مکمل  به صورت  و  هم  راستای 
آزادی  طلبی و توليد فرهنگ خواهد بود. آخرين نهادی که بررسی شد، نهاد دين بود. امام 
خمينی بر اين باور است که دين اسالم، يک دين کامل و جامع است و برای تمام زوايای 
زندگی بشر دستوراتی دارد. از جمله مسائلی که دين اسالم به آن توجه کرده، آزادی انسان  ها 
است. با دين اسالم است که انسان  ها می  توانند به آزادی حقيقی دست يابند. دين اسالم، 
برای نهادهايی چون خانواده، تعليم و تربيت و حکومت دستوراتی دارد که اگر اين نهادها 
به اين دستورات و آموزه  های دينی توجه کنند و آنها را به کار گيرند، مطمئنًا می  توانند در 

ايجاد و حفظ آزادی  های مشروع بسيار مؤثر باشند.
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