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ارزشهای نهادین در انقالب اسالمی:
آزادی در قانون اساسی و از منظر روحانيون فعال در انقالب اسالمی
دکتر مهدی مطهرنيا *  /ابوالفتح فخرمحمدیان

**

چكيده
انقالب ایران در بهمن ماه سال  7531شمسی با مشارکت طبقات مختلف مردم ،با سویه گیری سیاس ی
مخالف حکومت پهلوی ،و هویتی دینی؛ شکل و محتوا پذیرفت .در این انقالب؛ روشنفکران ،دانش وویان
 ،و روحانیون شیعه؛ و ...حضوری جدی داشتند .این انقالب در جغرافیای ای ران انو ام پ ذیرفت و نظ ام
پادشاهی را سرنگون نمود .این انقالب؛ بیش از هرچی ز؛ ب ه دلی ل رهب ری ع المی روح انی  -رهبری ت
روحانی شیعه امام خمینی(ره)  -و به پیروی از ایشان حضور پررن روحانی ت در ص ف جل وی تظ اهر
کنندگان ،به همراه گفتمان غالب دینی در ادبیات سیاسیاش؛ با نام انقالب اس المی مش هور گش ت .ب ا
پیروزی انقالب اسالمی ایران بهعنوان یکی از موثرترین پدیدههای قرن بیس ت بس یاری از پژوهشه ای
اندیشمندان به سمت و سوی اسالم و مطالعه ی اسالم انقالبی هدایت شد .با توجه با این مساله تحقی
حاضر به بررسی یکی از مه ترین ارزشهای مقوم ایواد همگرایی انقالبی میان ای ن جمعی ت پرگس تره
تمرکز خواهد نمود .به دلیل محدود نمودن موضوع از نظر متن و زمینه موضوعی تحقی بر آن خ واهی
بود که بر مفهوم آزادی و نگرش روحانیون برجسته حاضر در انقالب اسالمی؛ تأکید شود.
کلید واژهها
آزادی ،ارزشهای انقالب اسالمی ،قانون اساسی.
*عضو هیاتعلمی و استادیار گروه علوم سیاسی ،واحد تهران مرکز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران
dmmotaharnia@gmail.com
**کارشناسیارشد واحد علوم وتحقیقات آیت اله آملی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،آمل ،ایران
a_ph_mohammadian@yahoo.com
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 -1انقالب اسالمی در گستره ی قرن بیستم میالدی
قرن بیست را باید پژواک عص ر م درن در س احتهای گون اگون س خت و ن رم آن دانس ت.
انقالب صنعتی بروز آشکار پذیرفت و پیامدهای عصر روش نگری و انق الب کبی ر فرانس ه در آن
منعکس شد .جهان با پدیده ای به نام عصر مدرن مانوس گشته؛ و اروپا و شاید با کم ی تس ام
بتوان گفت دنیا به سمت آموزهها و ارزشهای مدرنیته یا در تقابل ب ا آن مت اثر گش ت .در ق رن
بیست میالدی تغییرات قابل توجهی در شیوه زندگی مردم به وجود آمد .این تغییرات در نتیوه
ی پیشرفتها و نوآوریهای فنّی ،پزشکی ،اجتماعی ،نظری و سیاسی به دست آمد .روی دادها؛ و
روندهای این قرن ،ذهن بسیاری از اندیش مندان وفالس فه سیاس ی را در ب اب مس ا ل انس ان،
سیاست ،جامعه و  ،...به خود مشغول؛ و نظریات جدید و گاه بدیعی را محتوا و آشکاری بخشید.
از ویژگیهای بارز قرن بیست  -ک ه در آرا و نظری ات اندیش مندان ای ن دوره فک ری ک امال
مشهود و هویدا است – ورود ارزشها و رهیافتهایی است که ارزش گذاریهای خاص و تعاریف
نظری و عملیاتی ویژه ی خود را یافتند .از جمله این مفاهی و سویه گیریها می توان به:
 -7رشد فردیت انسان؛
 -2رشد مسا ل علمی وصنعتی ،پزشکی و...؛
 -5اهمیت به آزادی انسان؛
 -4نقد دوران سنت؛
 -3جدا ی دین از دولت؛
 -6رواج اندیشههای لیبرالیستی
و ...اشاره داشت .هرچند ریشههای هرکدام از این موضوعها را می توان در دهلیزه ای هزارت وی
تاریخ بازیافت و مباحث و گفتگوهای جدید ت ر در ب اب آن را در ق رون رنس انس ،و پ س از آن
ردیابی کرد؛ اما ،باید اذعان نمود که در ای ن ق رن اس ت ک ه هم ه ی اینه ا ب ه ن وعی تعری ف
عملیاتی پیدا نمودند و بروز و ظهور آشکارتری پیدا کردند.
یکی از رویدادهای بزرگ قرن بیست میالدی وقوع انقالب اسالمی در ای ران ب ا ثب ات ت رین
کشور منطقه ی خاورمیانه و یکی از دوپایه ی اصلی دکت رین سیاس ت دو پای ه نیکس ون ب رای
ایواد ثبات و آرامش منطقه ای برای غلظت بخشی به امنیت رژی صهیونیستی بود .این انق الب
راه جدید ،و فصل جدیدی از انقالبات را در دنیا به نم ایش گ ذارد؛ انقالب ی ک ه در بحبوح ه ی
حرکت عصر مدرن ،به سمت جدا ی دین از دولت توانست احیاگر دره تنیدگی دین و سیاس ت
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و تشکیل حکومت دین در جغرافیای یکی از کهنترین تمدنهای جهانی شود .انق الب ای ران ب ا
بن مایه اسالمی و مذهبی درصدد بوده است که نقش آموزههای دینی و مذهبی را در انقالب ب ه
نمایش بگذارد؛ و هم واره خواه ان ح اکمیتی ب وده اس ت ک ه س اختار و بس تر آن برگرفت ه از
آموزههای دینی باشد.
انقالب اسالمی ایران به عنوان یک ی از م وثرترین پدی دههای ق رن بیس ت آن چن ان م ورد
پژوه شِ کنش گران عرصه اجتماعی قرار گرفت که می توان گفت حو وسیع این تحقیق ات در
دانشگاهها ی بزرگ جهان با قبل از وقوع انقالب اسالمی در بابِ اسالم و انقالب اس المی و نق ش
دین در دگرگونیهای انقالبی؛ قابل مقایسه نیست .نگرشهای موجود در جامعهشناسی سیاس ی
مدرن که در بن یادِ حرکتی خویش به کنشگران اجتماعی در الیهها و طبقات گوناگون و بررس ی
تاثیر آنها در ارتباط نیروه ای اجتم اعی ب ا ق درت سیاس ی ،عالقمن د اس ت؛ متوج ه مطالع ه
نگرشها و نقشهای کنشگران فعال در این انقالب شد .کنش گرانی شامل همه انقالبیون فع ال
اع از روحانیون ،روشنفکران ،تودههای مردمی ،اساتید دانشگاه و ...این تالشه ا و ژرف انگری در
ابعاد گوناگون تاثیر این کنشگران ،حاکی از اهمیت و ارزش جامعه شناس انه انق الب اس المی در
کنار ارزشهای دیگر مطالعاتی در باب آن میباشد.
انقالب ایران همان گونه که دارای اهداف و منشا خواستهایی بود؛ که همه گروهه ای فع ال
در انقالب وتودهه ای م ردم انتظ ار داش تند  -ای ن م وارد ب ه خ وبی در ش عارها وتظاهراته ا
وس خنرانیها و مطالب ات انقالبی ون مط ر اس ت  -ب ا ش عار کلیدی:اس تقالل،آزادی،جمهوری
اسالمی نُمود عملیاتی پیدا می کند .در کنار این بحثهایی از جمله توجه ب ه ع دالت اجتم اعی
مطر می شود .این سویه گیری مه  ،بر آن است که ش کاف می ان فقی ر وغن ی در جامع ه ب ه
کمترین حد خود برسد.
در شعار کلیدی انقالب اسالمی بنیادیترین خواس تههای م ردم ب ارز م یش ود« .اس تقالل،
آزادی جمهوری اسالمی» ،زمینه ساز بروز و ظه ور گفتمانه ای متف اوتی ش ده اس ت .چ و و
راست ،اصول گرا و اصال طلب؛ و این اواخر ورود اعت دالیون ک ه چه ره ی روردروی خ ود را ب ا
عنوان افراطیون در برابر خود در سازههای زمانی آینده روشنتر خواهند ساخت؛ از این نمونهاند.
یکی از جالب ترین مطالبات مردم و فعالین انقالبی رسیدن به دو اصل مترق ی ب رای انق الب
است که آن استقالل و آزادی است .در کنار این دو ،جمهوری اسالمی قرار میگیرد که مبین ی ا
نشاندهنده عدالت اجتماعی با بازتعریف اس المی آن اس ت .ای ن دان ش واژگ ان از ه
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معنادار برخوردارند و نمی توانند مدعی بلند مرتبگی یکی نسبت به دیگری شوند .ب ه ای ن معن ا
که به واسطه ی بازتعریف و اهمیت بخشیدن به یکی دیگری را محدود و محصور س اخت .نم ی
توان به بهانه ی آزادی؛ استقالل ملی را در ابعاد گوناگون آن نادیده گرف ت؛ و ب ه هم ان ان دازه
نمی توان به بهانه ی استقالل ملی؛ آزادیهای فردی و مدنی مردم را نقض کرد .در این نگ رش؛
هیچ کدام نباید قربانی یکدیگر شوند و هر ک دام ارجحی ت وکاریزم ای خ ود را در ش عارها دارا
هستند.
باید به این نکته اساسی اشاره داشت که ب ین انقالبی ون فع ال در ای ران واژهه ا ،و ی ا بهت ر
بگو ی خواستها یی ه چون آزادی ،استقالل ،و عدالت اجتماعی؛ دارای تفاسیر متع دد ب ود .و
می توان گفت که رسیدن به یک چارچوب ذهنی و مه تر عملیاتی برای آنها ،ممکن اما ،بسیار
سخت مینمود.
 -2اهمیت بازنگری مداوم در ابعاد گوناگون پدیدههای اجتماعی
گستره پر پهنای مباحث جامعهشناس ی و عل وم انس انی ،هم واره حام لِ ی ک گ زاره ثاب ت
میباشد؛ این گزاره ،در برگیرنده این باور است که پدیدههای اجتماعی ب ا ش رط ن و نگریه ای
عالمانه؛ همواره و با گذشت زمان قابل نگاه مودد و پژوهشهای مکرر هستند .علوم انس انی ک ه
با پدیدههای انتزاعی وگاه عینی سروکار دارد؛ حتی پس از سالهای سال از یک پدیده گذر م ی
کند؛ ولی ارزش آن پدیده در ساختار تحلیلی و جامعهشناس انه ت ازگی و مان دگاری خ ود را در
بستر زمان؛ حفظ مینماید .این معنا موجب میشود که تالشهای پژوهشگران به کشف زوای ای
جدید ازآن پدیده ،منور شود .به بی ان دیگ ر ،از زم انی ک ه ک ارل پ وپر اندیش مند و فیلس وف
اتریشی -انگلیسی بیان نمود عل کام ل و تکام ل ناپ ذیر وج ود ن دارد؛ و ب ر خ الف نظری ات
پوزیتیویستها این باور را گسترش داد که رشد عل در تایی د و اثب ات نظری ات نیس ت ،بلک ه
محصول نقد آنها و تودیدنظر در آنهاست؛ باز نگری و تعریف پارادای های جدید برای بررس ی
پدیدههای هستی با عنوان انقالبهای علمی پر معنا و تعریفپذیر شد .در اندیشه پ وپر ،عل از
نقد و ابطال حاصل میشود .از همین رو می توان انقالب اسالمی ایران را که در س الهای پ یش
اتفاق افتاده؛ و به یقین یک ی از م وثرترین پدی دههای سیاس ی و جامع هشناس ی ق رن بیس ت
محسوب می گردد را با نگاهی علمی،آکادمیک و تطبیقی نگریست .این تالشها موجب میش ود
تا زوایای جدیدی از این انقالب؛ شناسایی ،و معرفی شود.
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انقالبها از پدیدههای جذاب عرصه جامعه شناسی وعلوم سیاسی میباشند که حتی پ س از
چندین سال ،قابلیت پژوهش و بررسی دارند .حال آنکه انقالب ایران با کار ویژهه ا و مولف ههایی
که داشته ،میتواند پدیدهای با قابلیت تحقیق اتی ب اال م ورد بازنگریه ای م داوم و نقادیه ای
تکامل خواهانه بر مبنای اصول پذیرفته اش قرار گیرد .از جمله ای ن ارزشه ای اص ولی ،تردی د
ناپذیر ،و خدشه گریز ،میتوان به ارزش آزادی در بین فعالین انقالب اشاره داشت.
 -3نگاهی به تبارشناسی «نگرش به ارزش آزادی» ،در انقالب اسالمی
در بابِ ارزش ازادی در گستره انالب اسالمی ،مطالبی هر چند اندک ،وج ود دارد ،در م ورد
مفهوم انقالب و نظری ههای گون اگون در م ورد آن ،کتابه ای متع ددی وج ود دارد؛ از جمل ه
میتوان به کتاب تئوریهای انقالب اثر آلوین استانفورد کوهن؛ ترجمه علیرضا طیب اش اره ک رد
که در صفحه  56آن خود واژه انقالب را تعریف وتبیین مینماید ی ا در کت ابی دیگ ر ب ا عن وان
انقالب و بسیج سیاسی به نوشته حسین بشیریه ،اشاره نمود که انقالب را ای ن گون ه ب ه تص ویر
میکشد :انقالب تحول سیاسی پیچیدهای است که در طی آن حکومت مستقر به دال لی توان ایی
اجبار و اعمال زور را از دست میدهد و گروههای گون اگون اجتم اعی و سیاس ی ب ه مب ارزه ب ر
میخیزند تا قدرت سیاسی را قبضه کنند.
یا در کتاب دیگری با نام توسعه وتضاد به نوشته فرامرز رفی ع پ ور فض ای انق الب را از نظ ر
ساحت معنایی در تصویری از ویژگیهای گوناگون نشان میدهد که داری عناصر زیر هستند:
 -7نابودی ساختار سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی؛
 -2استفاده از عامل قهری (زور) ؛
 -5با مشارکت اساسی و وسیع توده مردمی ،و باالخص قشر پا ین
اما در مورد خود انقالب اسالمی کتابهایی از جمله انقالب ایران و بازتاب جهانی آن به قل
اسپوزیتو و کتاب دیگری توسط میشل فوکو که خود چند بار در بحبوحه انقالب به ایران آم د و
کتابی با عنوان ایرانیها چه رویایی در سر دارند؟ ب ه چ ار رس یده اس ت .در م ورد ریش ههای
انقالب و خواستهای گروههای فعال و تودههای م ردم م یت وان ب ه کت اب ریش ههای انق الب
اسالمی ایران به نوشته صادق زیبا کالم پرداخت که عمدتا خواست اساسی و محل چالش اص لی
را در استبداد سیاسی حاک در زمان پهلوی دانسته است و به این زوایا؛ نگاه ویژهای دارد.
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در مورد گفتمان انقالب اسالمی مقاالت زی ادی انتش ار یافت ه اس ت ک ه م یت وان از مقال ه
مصطفی کواکبیان با عنوان «گفتمان آزادی و مردم ساالری در انق الب اس المی ای ران» ،اش اره
کردکه با تاکید بیش تر ب ه بح ث آزادی در ش عارها وخواس تهای تودهه ای م ردم و مطالب ات
گروههای فعال یا به تعبیری انقالبیون میپردازد؛ و نقش روحانیون فعال در انق الب ک ه درب اب
تایید یا تشری آزادی سخن گفته اند ذکر مینماید .او تالش دارد تا به صورت متقن و دقی ب ه
بعد انقالب نظر اندازد و حتی آثار شعارهای اساسی انقالبیون را درم تن ق انون اساس ی بررس ی
می کند این مقاله بیشتر بر روی ارزش آزادی در انقالب اسالمی نظر دارد و به تش ری و تبی ین
آن میپردازد.
مهدی مطهرنی ا در مقال ه ای ب ا عن وان «مقدم ه ای ب ر تحلی ل ادبی ات گفتم انی انق الب
اسالمی»  ،با دستمایه قرار دادنِ واژه ی گفتمان از نظر ساحت معنایی و مفهومی آن؛ و در همان
حال ،یک روش پژوهش ،تالش دارد تا از زاویه توزیه و تحلیل گفتمانی انقالب اسالمی ،نگرشی
نو به این پدیده را وارد ادبیات سیاسی ایران و آن را در ارتباط با پدیده انقالب اس المی ب ه ک ار
برده؛ مطالبی را به عنوان مقدمه ای بر این مطالعه پیش روی فراه آورد .او ب ه ن وعی در ح وزه
تحلیل انقالب اسالمی در قالب گفتمان و نظریههای پذیرفته شده ی ادبیات سیاسی ،باور دارد.
مقاله دیگر ،با عنوان«:مولفههای گفتمان سیاسی انقالب اسالمی» نوش ته حو ت ال ه ای وبی
است که به مولف ههای سیاس ی و مق وم و موج ود در انق الب ای ران از جمل ه سس ت ک ردن و
شکستن نظام پاتریمونیالیستی و سست نم ودن آن پ روا دارد؛ و ب ه انق الب اس المی ب هعن وان
حرکتی که جایگیزینی این نظامها را با حکومتی که مولف ههایی همچ ون م ردم گرا ی دین ی،
استقالل ،مباررزه با طاغوت ،برابری و مساوت و ...را هدف قرار داده است؛ اشاره میکند.
 -4آزادی مهم ترین موهبت الهی و زیر بنایی تر ین خواست مردمی
تالش حاضر بر آن است که به یک پرسش کلیدی؛ آن ه در نگرش راهبران فع ال روح انی
در انقالب اسالمی نگاه بیافکند .این پرسش آن اس ت ک ه :آزادی ب هعن وان یک ی از ارزشه ای
موجود در انقالب ،از منظر روحانیون فعال در انقالب با چه خوانشی همراه بوده است و در قانون
اساسی به چه صورتی نمود پیدا کرده است؟
ا ین نکته که آزادی زیر بنایی ترین خواست مردمی در انقالبها است؛ تردیدگریز است؛ چ را
که نارضایتی از وضع موجود و رهایی از آن برای رسیدن به وضع مطلوب ،به عنوان عناصر اصلی
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وقوع هر انقالبی؛ در درون خود خمیرمایههای رهایی خواهی و آزادی طلبی را حمل م ی کن د و
دارای سامانه ای از هویت بخشی نظری و عملی به این پدیده اجتماعی است .این در حالی است
که اندیشهها ی اسالمی با تاکید بر خلیفه اللهی انسان؛ و از سویی دیگر بن دگی انس ان و ره ایی
طلبی از قیدِ ظل پذیری و ظال شوندگی؛ هویتی آزادی افزا به مفهوم انقالب تزری میکند.
آزادی زیبا واژه آسمانی است که در بین زمینی ان هم واره قداس ت داش ته اس ت .آزادی در
چارچوب مسا ل نظری و عملی اسالم و دی ن م ورد تایی د و تبلی ح روح انیون فع ال در عرص ه
انقالب اسالمی بوده است و به آن توجه و اهتمام ویژهای داشتنهاند و بعد از آن در تدوین ق انون
اساسی در اصلهای جداگانه و مهمی به صورت مستقی بر روی تحق آن پافشاری نموده اند.
در این جستار سعی خواهی داشت تا با بازشناسی فضای انقالب اسالمی ای ران و برش مردن
ارزشهای موجود در آن ،و برآیند کلی آن ،به صورت خاص بر روی یک ی از ارزشه ا ک ه آزادی
است؛ تحلیل نماید .با توجه به اهمی ت نظ رات روح انیون فع ال در انق الب اس المی ،و اص الت
دیدگاه و اندیشههای که سه تن از برگزیدهترین آن  -آیت اله مرتضی مطهری ،آیت اله بهش تی؛
و آیت اله طالقانی – به بررسی می آید .بعد از آن است که در قانون اساسی کنکاش می نم ایی
و بر این نکته توجه می کنی که تا چه اندازه بر این ارزش یعنی آزادی ،تاکید شده است.
 -4-1انقالب اسالمی ایران
ابتدا باید یک برآیند کلی وجامع از واژه انقالب به دست دهی تا ضمن بازشناسی انق الب در
عرصه جامعه شناسی بتوانی از انقالب اسالمی ایران فه و درک بهتری فراه نمایی  .با ت الش
در این زمینه باید به ارا ه تصویری روشن تری از انقالب نایل آی ی  .واژه انق الب از دی د جامع ه
شناسان ومحققان علوم اجتماعی وحوزه علوم سیاسی تعاریف متفاوت ومتن وعی پذیرفت ه اس ت
که در چندین بخش با یکدیگر اشتراکات قوی دارند .در زمین ه ارا ه گزارهه ای و فهم ی ب رای
تعریف انقالب ،همگی اندیشمندان به شاخصهای تعریفی مشخصی اش اره دارن د .در اینو ا ب ر
آنی که چند تعریف از انقالب را در این بخش ذک ر کن ی  .گروه ی م یگوین د :انق الب تح ول
سیاسی پیچیده ای است که در طی آن حکومت مستقر به دال ل ناتوانی اجب ار واعم ال زور را از
دست می دهد وگروهها ی گوناگون اجتماعی وسیاسی به مبارزه برمی خیزند تا قدرت سیاسی را
قبضه کنند.این مبارزه اغلب مدتی طول می کشد ت ا آنک ه س رانوام نهاده ای جدی د سیاس ی
جانشین نهادهای قدی شوند (بشیریه.)7:75:4،
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یا در تعریفی دیگر که به مشخصات و ویژگیهای یک انقالب به صورت ب ارز و آش کار اش اره
دارد به این شر است که :انقالبها تغییرات سیاسی ای هستندکه در برابر مقامات نظام پیشین
به وجود میآیند که حاضر نیستند بدون تهدید به استفاده از وسایل خشن یاکاربرد واقع ی ای ن
وسایل از قدرت شان صرف نظر کنند .اگر این سه معیار را با یک دیگر جم ع کن ی م ی ت وانی
انقالب را به این صورت تعریف کنی  :انق الب عب ارت اس ت از تص رف ق درت دولت ی از طری
وسایل خشن به وسیله رهبران یک جنبش توده ای ،به منظور استفاده بعدی از آن ب رای ایو اد
اصالحات عمده اجتماعی (گیدنز.)663:75:1 ،
در این نگرش انقالب با شورش مسلحانه تفاوت دارد .ش ورش مس لحانه متض من تهدی د ب ه
خشونت یا استفاده از آن؛ بدون حضور گسترده تودهای مردم ی ،اس ت ،ک ه ب ه تغیی رات قاب ل
توجهی نیز منور نمیگردد .پس آنچه که در این تعاریف از واژه انقالب م یت وان نتیو هگی ری
کنی به نوعی این است که بارزترین و اصلیترین ویژگی هر انقالبی دخال ت مس تقی تودهه ای
مردم و کاربرد خشونت واعمال زور است.
در تعریف دیگری از انقالب میتوان ویژگیهای بارز آن را برشمرد .انقالب نه به مثابه بخشی
از روند سیاسی «بهنوار»آن کشور یا ملتی که به پا خاسته ان د ،بلک ه ب هعن وان تغیی ری گری ز
ناپذیر ،بزرگ و ناگهانی ،یا یک دگرگونی فوق قانونی چهره نشان می دهد .ک وهن ب ر ای ن ب اور
است که نتیوه نهایی این روند سیاسی «بهنوار» ،ممکن است به ط رز چش مگیری متف اوت ب ا
حالت ابتدایی باشد ولی این امراهمیتی ندارد .اگر روند انتخابات باعث به ق درت رس یدن طبق ه
جدیدی از حکام شود که پس از روی کارآمدن ،اقدام به دگرگون ساختن س اختارهای سیاس ی
واجتماعی آن کشورخاص نمایند ،برمبنای مفهوم گسترده تر انقالب نباید قا ل به وق وع انق الب
شد .این شرط درمورد مکتب «انقالب کبیر»؛ نیز صادق است (کوهن.)51:75:1،
دانشمندانی که به مسا له انقالب پرداخته اند ،عموما هریک تعریفی از انقالب ارا ه ک ردهان د.
این تعاریف ،به جز در برخی ازموارد ،بسیار به ه نزدیکند و به شکلِ گسترده دارای عناصر:
 -7گرگونی ساختار سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی؛
 -2استفاده از عامل قهری (زور)؛
 -5مشارکت اساسی و وسیع توده مردمی ،و باالخص قشر پا ین میباشند(رفیعپور.)21:7512،
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تا به اینوا در مورد واژه انقالب تعاریفی از جنبههای گوناگون ارا ه شد که عموم اً و خصوص اً
در مورد واژه انقالب به شر و بسط پرداخته بودند .این تع اریف ت الش داش تهان د ک ه متوج ه
اکثریت انقالبها ی موجود در دنیا باشند؛ اما در مورد انقالب اسالمی ایران وارزشه ای موج ود
در آن باید نگاهی دقی تر داشت.
انقالب اسالمی ایران در بهمن ماه سال  7531شمسی با مشارکت طبق ات گون اگون م ردم،
احزاب سیاسی مخالف حکومت پهلوی ،روشنفکران ،دانش گاهیان ،ب ازاریون ،و روح انیون ش یعه
در ایران انوام پذیرفت .نظام پادشاهی و سلطنتی ساقط گشت و به دلیل رهبریت روحانی ش یعه
امام خمینی(ره) و بن مایهها ،و پی بنهای ادبیات گفتمانی ناش ی از اس الم گرای ی سیاس ی در
شالوده انقالب ایران ،با نام انقالب اسالمی؛ مشهور گشت.
انقالب اسالمی ایران همانند دیگر انقالبهای دنیا با نارضایتی و خشونت – هرچن د مح دود
تر از انقالبهای مشابه  -تودههای مردمی همراه بود که خواهان ساقط شدن حکوم ت پهل وی و
جایگزینی آن با یک نظام وحکومت مردمی بودند .نظامی که ب ا اس تبداد و انس داد سیاس ی راه
هرگون ه دگرگ ونی م دنی را بس ته ب ود .انق الب اس المی ای ران ب ا حض ور گروهه ای مختل ف
وگفتمانهای گوناگون به حیات خود ادامه داد تا در سال  7531به پیروزی رسید .رهب ری ای ن
انقالب را امام خمینی(ره) ،به عهده داشت .ایشان اکثری ت گروهه ای فع ال در انق الب را ح ول
محورهای جمهوریت واسالمیت گرد ه آورد؛ و در سندی به نام قانون اساسی با تایید رای ملت
بر آن صحه گذاشت.
ویژگیهای این انقالب که جاذبه زیادی به وی ژه ب رای س تمدیدگان سراس ر جه ان داش ت،
آزادی طلبی ،عدالت خواهی ،آرمان گرایی ،مردمی بودن ،و مبارزه با آنچه استکبار و امپریالیست
خوانده شد؛ بود .گویی انقالب ایران توانسته بود سه شعار زمان خود را تچل ی بخش د آزادی ی را
که آمریکا مدعی پرچمداری اش بود؛ عدالتی را که روسها در مسکو مدعی رهبری اش بودن د و
معنویت گرایی که واتیکان پرچمش را برافراشته بود؛ همگی در انقالب اسالمی ایران با بازتعریف
ویژه ای از آنها نِمُود پیدا کرد .از این جهت بود که بعضی از نظریه پردازان که انقالب ،امیدها و
آرزوهای زیادی ر ا در مردم جهان برانگیخ ت .در روزه ای آغ ازین انق الب ،بس یاری از ص احب
نظران مسا ل سیاسی مانند اسپوزیتو بر این نظ ر بودن د ک ه ممک ن اس ت کش ورهای دیگ ری
درمنطقه با سرمش گرفتن از ایران به انقالب دست بزنند .اما تاکنون در جای دیگ ری ،انقالب ی
به سان انقالب ایران روی نداده اس ت (اس پوزیتو .):6:7527،هرچن د ورود انق الب اس المی در
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چارچوبها ی بازتعریف شده ی آن در گستره ی مقاومت در منطقه ی خاورمیان ه در قالبه ای
مقاومت لبنان و انتفاضه ی فلسطین معنادار است؛ و نباید از نظر دور بماند.
اما در بخش مبارزات وگروههای فعال در انقالب؛ یکی از مه ترین گروهها؛ روح انیون فع ال
در انقالب می باشند؛ برآنی دیدگاههای این گروه را در پرتو نگرشی واق ع بینان ه م ورد بررس ی
قرار دهی ؛ تا که پی ببری که رمز پیروزی روحانیون و نقش برجسته آنان نسبت به س ایرین در
انقالب اسالمی چیست؟
مه ترین نقطه قوت مبارزان روحانیون مخالف ،تبعیت کامل آنان از امام خمینی (ره) ،ب ود.
به عالوه روحانیون عالیرتبه ی حوزهها؛ شماری از روحانیونی که از ام ام جانب داری م یکردن د؛
اگرچه به معنای اخص در شمول اطالقِ جایگاه «آیتاله» ،نبودند ،اما در آستانه سال 7536ج ز
مدرسین حوزههای علمیه و در رده فضالی باالی هرم روحانیت به حساب میآمدند.
این دو عامل ،تبعیت کامل از امام ،و ق رار داش تن برخ ی از طرف داران ام ام در رده فض ال و
مدرسین حوزهها  ،باعث گردی د ک ه اگرچ ه رهب ری انق الب برحس ب ظ اهر فاق د ی ک ح زب
وتشکیالت منسو باشد ،اما همینها ،درعمل و در سط کشوری شبکهای از طرفداران امام ره،
را تشکیل دادند که ه چون سازمانی نیرومند و متشکل قادر شدند گردونه انقالب را به حرک ت
درآورند .فی الواقع روحانیون در تبعید یا در زندان بعضا جز اولین مخالفینی بودند که «فض ای
باز سیاسی» ،باعث برداشته شدن قیدها و شل شدن بندهایی م یش د ک ه ت ا قب ل از آن ،ای ن
نیروها را اسیرکرده بود .دهها روحانی آزاد شده از زندان و بازگشته از تبعید درفضای س اله ای
 7536-7531توانستند هر یک درشهر و شهرستانی اجتماعات را درون مساجد و تکایا متش کل
نموده و به حرکت درآورند (زیباکالم.)2:::75:: ،
اسالم شیعی در واقع خصوصیاتی دارد که میتواند به خواست حکوم ت اس المی رن وی ژه
ای بدهد ،نبود سلسله مراتب در میان روحانیت ،استقالل روحانیون از یک دیگر و در ع ین ح ال
وابستگی ایشان (حتی از نظر مالی) ،به مریدان ،اهمیت مرجعی ت روح انی مح ض ،نقش ی ک ه
روحانی باید برای حفظ حامیان خود ایفا کند  -که ه نق ش راهنماس ت و ه نق ش بازت اب
دهنده و منتقل کننده ی اندیش ه و فت اوای دین ی اس ت  -از لح ا س ازمانی و ه از لح ا
اعتقادی برای اسالم شیعی بسیار مه است .در این چارچوب این اصل که حقیقت اسالم و نش ر
آن؛ با آخرین پیامبر به پایان نمیرسد و بعد از حضرت محمد (ص) ،دور دیگری آغ از م یش ود
که دور ناتمام امامانی است که یا سخن خود ،با سرمشقی ک ه ب ه زن دگی و رفت ار و کنشه ای
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خود به آیندگان منتقل می کنند؛ و با شهادت خود حامل نوری هستند که همواره یکی اس ت و
در عین دگرگون پذیری در قالب سنت ابتال ؛ به نوری که شریعت را تولی می بخش د ،عینی ت
می بخشد .روحانیون کارکردی دارند و آن کارکرد این است که حفظِ روشنایی ای ن ن ور دردوران
پس از دوران عصمت؛ را به انوام رسانند (فوکو.)56-51:75:2،
اما در پاسخ به این پرسش اساسی که در انقالب اسالمی ایران چه ارزشهایی وجود داشته و
بنا به تعبیری انقالب ایران حامل چه ارزشهایی بوده است؟ باید گفت عموماً ب رای شناس ایی و
بازتعریف ارزشهای هر انقالبی در سط دنیا به خواستهای گروههای فعال و تودههای مردم در
قالبهای متنوعی چون تظاهرات ،اعتصابات ،سخنرانیهای اعتراضی ،بیانیهها و ...باید پروا نشان
داد .مطالعه این منابع می تواند به ما بفهماند که مردم انقالبی شامل نخبگان و تودههای مردمی
خواهان چه مطالباتی بودهاند.
در مورد انقالب اسالمی ایران ه گروههای فعال زیادی؛ نقش داشتند که به شکلی گسترده،
در چندین محور خواستههای مردم و مطالبات شان در تظاهراتها شنیده میشد .آنها با توج ه
به اسناد موجود ،به یک اصل اساسی ،مقوم بخش و نهادینه شده در این باره پای فشرده اند ک ه
میتوان آنرا در قالبِ «استقالل ،آزادی و جمه وری اس المی» ،ب ه بی ان نشس ت .در کن ار ای ن
مباحثی ه چون رفع فقر ،جلوگیری از استبداد نظامی ،برپاداشتنِ حکومتی مبتنی بر پای ههای
مردم ساالری و بن مایههای اسالمی و دینی بود .در این باره میتوان گفت که:
تعریف انقالب اسالمی به صورت یک انقالب مل ی دارای دو دالل ت و پیام د نظ ری وعمل ی
است .اول گفتمان ملی گرایی ،منکر ماهیت و اهداف اس المی و فرامل ی انق الب اس المی اس ت؛
ی عنی انقالب اسالمی نه تنها اهداف فراملی واسالمی ندارد بلکه اسالم خواهی نیز ازعلل وج ودی
و اهداف آن نیست (دهقانی فیروزآبادی.)234:75:2،
اسالم گرایی به عنوان منظومه ای از مفاهی وساختار معانی بر یک نظ ام فک ری در سیاس ت
داخلی و خارجی جمهوری اس المی ای ران دالل ت دارد ک ه برآموزهه ا ،اندیش هها و آرمانه ای
اسالمی  -انقالبی استوار است .این گفتمان بر مبنای اسالم سیاسی در جریان نهض ت و انق الب
اسالمی شکل گرفت و در قانون اساسی جمهوری اسالمی تولی و تبلور یافت (همان.)236 :
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انگیزههای مردم ب رای انق الب بط ور ک

و ب یش نه ان ،7و ن ه چن دان آش کار ،2اه داف و

ارزشهای آنها را شکل می داد که به تدریج در خواستههای آنه ا و رهب ران ش ان ظ اهر و در
نهایت در قانون اساسی نیز منعکس شد .بدینترتیب در واقع ی ک نظ ام ارزش ی جدی دی پای ه
ریزی گردید که عناصر مه آن از بین رفتن بی عدالتی و نابرابری ،استبداد ،وابستگی به غرب و
تمایل بیشتر به مذهب ،ایثار و انسوام بود .درمقاب ل ای ن نظ ام ارزش ی ،نظ ام ارزش ی ق دیمی
شاهانه یا فئودالی -که بسیار ناعادالنه تر از نظام سرمایه داری است  -وجود داشت و ریش ههای
آن در جامعه و در همه اقشار ک و بیش قوی بود .عناصر اصلی ای ن نظ ام را تمای ل ب ه برت ری
جویی ،جاه طلبی ،و کسب منزلت ،از طری نمایش ث روت و ق درت (اس تبداد) ،مص رف گرا ی
(ولذت وابستگی به غرب) ،فردگرا ی و نیاز به تحرک و ارتقا فردی در جامعه تش کیل م ی داد،
که ریشه و علت اصلی همه آنها  ،نظام نابرابر جامعه و تفاوت طبقاتی زیاد بود .این نظام را ام ام
«طاغوت» ،مینامیدند .این دو نظام ارزشی در مقابل ه قرار داشتند (رفیعپور.)721:7512 ،
پارادای «اسالم سیاسی» ،مبنایی کامال متفاوت برای تحرک سیاسی معرف ی م یکن د .ای ن
مبنا در طول انقالب اسالمی در ادبیات سیاسی امام خمینی (ره)به خوبی نمایان اس ت .در ای ن
پارادای  ،مبارزه ،مشارکت سیاسی ،رای دهی و...با تض ادطبقاتی و عقالنی ت اقتص ادی و اب زاری
قابل تحلیل نمی باشد.کنش گرنظام اسالمی ،تکلیف محور است و ح مدار ،نه سودجو واقتص اد
محور .مبارزه با «نظام سلطه» و تالش برای حاکمیت ح  ،ی ک تکلی ف اله ی اس ت و ب رخالف
پارادای اقتصاد محور ،سود و منفعت مادی به هیچ وجه نمیتواند توجیه کننده ک نش ی ا اق دام
باشد (ایوبی .)54:75:3،اما به هرحال در چند محور کلی میتوان ارزشهای نه ادین در انق الب
را همچون ،عدالت اجتماعی ،رفع استبداد ،کاهش فاص له فقی ر وغن ی و ک اهش ش کاف می ان
طبقاتی ،و ...معرفی کرد .اینها همگی مه هستند؛ ام ا ،عل ت اص لی و معی ار غ ایی را در س ه
مفهموم استقالل ،آزادی ،جمهوری اسالمی؛ میتوان متبلور دانس ت .همگ ی اینه ا؛ در ش عارها
ومطالبات تودههای مردمی ،روشنفکران ،روحانیون و اکثریت نیروها و گروههای فعال در انق الب
یافت میشد .در بحث استقالل می توان به روحیه اس تکبار س تیزی و ره ایی از دول ت وابس ته
اشاره داشت که مردم خواهان حضور حاکمیتی بودن د ک ه مش روعیتش وس لب مش روعیتش از
بیرون از مرزها نباشد و حاکمیت به ملت  -چه در سیاست داخل ی وچ ه در سیاس ت خ ارجی-
1. Latent
2. Manifest
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متکی باشد .دولتمردان به عنوان سردمداران منتخب ملت؛ در کشوری مستقل تص می بگیرن د؛
نه با تحمل سلطه پذیری از بیرون از مرزهای کش ور؛ و تص می س ازیها و تص می گیریه ای
آنها ؛ باید به دور از فشارهای بیرونی به انوام رسد .در م ورد ارزش آزادی ک ه یک ی از کلی دی
ترین ارزشهای انقالب اسالمی ایران است بین همگی اتفاق نظر وجود داشت؛ اما ،در تفس یر آن
هرچه از پیروزی انقالب گذشت؛ اختالف بیشتری در تفسیر و تاویل آن بروز پیدا کرد.
یکی از گروههایی که میتوانند مرجع قابل وثوقی برای بازتعریف مفهوم آزادی در گس تره ی
انقالب اسالمی ،باشند ،و گفتمان حاک نیز نسبت ب ه آن حساس یت معن ایی و مفه ومی نش ان
ندهد؛ روحانیون فعال ،در انقالب اسالمی است .از همین رو بر آن ی ت ا ای ن معن ا را از دی دگاهِ
روحانیون فعال در انقالب اسالمی به بحث بگ ذاری و ببین ی ت ا چ ه ان دازه نگ اه ب ه آزادی و
تشری و تفسیر درخور از آن را می توان در دیدگاههای آنان بازیافت .پس از این شناسایی اس ت
که باید در قانون اساسی به عنوان میثاق ملی که بعد از انقالب توس ط انقالبی ون فع ال نگاش ته
شده است؛ و مورد تایید اکثریت ملت ایران قرار گرفت تا چ ه ان دازه و در چ ه اص ولی از ق انون
اساسی به آن اشاره ضمنی و تلویحی یا مستقی شده است .این مه  ،در بخش دیگ ری ب ا تیت رِ
«آزادی به عنوان یک ارزش درانقالب اسالمی» مورد بحث قرار خواهد گرفت.
 -4-2آزادی به عنوان یک ارزش درانقالب اسالمی
برای آنکه بتوانی درمورد آزادی که یکی از ارزشهای مه انقالب اسالمی ایران است ،بح ث
کنی ابتدا باید به بررسی مفهومِ آزادی به صورت مختصر و جامع بپردازی :
آزادی در وسیع ترین معنای آن ،و در نگرشی فیزیکی؛ حالتی است که درآن چیزی مح دود
و وابسته به چیزهای دیگر نباشد و بتواند در فضا جا به جاشود .ب ازتعریف ای ن نگ رش در م ورد
انسان حالتی است که درآن ا راده ی شخص برای رسیدن به مقصود خودش ب ه م انعی برخ ورد
نکند .اما تعریف مزبور بسیار کلی ومطل است ،در مورد انسان هم واره عل ت آزادی (یعن ی آزاد
ازچه) و جهت آن (یعنی آزاد برای چه) ،مطر است .بحث آزادیهای سیاسی و اجتماعی م دت
زیادی نیست که در جوامع بشری مطر شده و بهطور کلی اندیشه اروپ ایی ای ن بح ث را ط ر
کرده است .متفکرانی مانند «توماسهابز» ،و «جان استوارت میل» ،آزادی را به معن ای متع ارف
آن در نظر گرفته اند (آزادیهای فردی ،اجتماعی ،عقاید و افکار) ،چنانکهها بز میگوید« :انس ان
آزاد کسی است که چون بخواهد کارهایی را انوام دهد که درتوان و استعداد او هست ب ا م انعی
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روبه رو نشود»  ،در سنت تفکر غربی آزادی را شیوه زندگی همساز با قانون اخالقی وخرد شمرده
اند .کارالیل فیلسوف انگلیسی میگوید« :آزادی حقیقی انسان یافتن راه درست گ ام زدن در راه
است .امروزه آزادی سیاسی رکن دموکراسی شناخته شده است .آزادی با این که واژه ای پرسر و
صدا و با هیوان بر زبان میآید ،به خودی خود پسندیده نیست بلکه همواره باید در نظر داش ت
که آزادی از چه و برای چه خواسته میشود (رفیعزاده.)233:75:: ،
اما آزادی از منظر اسالم را ه باید به گونه ای بازخوانی نمود تا بطن آزادی در خواس تههای
روحانیت فعال در انقالب مبین و مشهود گردد.
حریت به معنی وسیع آن :آزادی فکر و آزادی در بیان و قل و آزادی در عمل»؛ نه تنها یک ی
از حقوق مسلمه انسان ،بلکه از مشخصات و از حدود موجودیت این نوع میباشد .ریش ه اص لی و
انگیزه طبیعی آن همان امتیازات و خصا صی است که بشر در اصل تک وین ب دان آراس ته ش ده
است .با اندک مطالعه در نیروهای درونی ه چون ادراک قدرت و تحلی ل و ترکی ب مطال ب ،و
نیز اختیار و اراده؛ که در وجودش فراه شده است؛ روشن میگردد که غرض از آفرینش انس ان
آن بوده که خود او به کمک این نیروها و به کار بردن اراده و اختیار ،استعداهای نهفت ه خ ود را
هویدا ساخته و خویشتن را به سرحد کمال برساند؛ نه آنکه مانند جم ادات ،در فع ل و انفع ال و
حرکت و سکون ،همه جا مقهور عوامل خارجی گشته و یا مانند گیاهان و ج انوران ب ا طاع ت از
غرا ز خویش موبور و مسخر گردد (فاضل میبدی.)333:751: ،
مردم ایران در خواسته مشخصی در تظاهرات و اعتراضها بر آزادی تکیه و تاکید داشتند که
این اصل همواره بحثهای دیگری در دل خود داشت که از جمله می ت وان ب ه ایو اد پارلم ان،
رف ع و جل وگیری از اس تبداد و انس داد سیاس ی ،مش ارکت م ردم در س طو مختل ف وک الن
حاکمیتی ،داشتن ح اعتراضهای مدنی ،مطبوعات آزاد ،عدم تبع یض ،آزادی فک ر و بی ان و...
می توان اشاره کرد که به نوعی ب ه دنب ال دموکراس ی مس تقی در ای ن ام ر بودن د در تش ری
دموکراسی مستقی میتوان گفت که این نوع از دموکراسی به معنی حکوم ت م ردم ،در مقاب ل
دموکراسی به معنی حکومت نمایندگان مردم ،دموکراسی مستقی یا نیرومند خوانده شده اس ت
ک ه برخ ی از نویس ندگان دموکراس ی مس تقی را ن ه یک ی از ان واع دموکراس ی ،بلک ه ج وهر
دموکراسی خواندهاند که انواع دیگر انحرافی از آن به شمار میروند .به س خن دیگ ر دموکراس ی
مستقی را دموکراسی به معنای حقیقی کلمه م یدانن د؛ در ح الی ک ه دموکراس ی ب ه مفه وم
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حکومت نماین دگان م ردم ی ا تع دای از گروهه ای برگزی ده را دموکراس ی ب ه معن ی مو ازی
واستعاری از آن می شمارند (بشیریه.)427:75:6،
اما مراد و مقصود ما از این پژوهش بررسی آزادی از منظر روحانیون فعال در انق الب و نِمُ ود
آن درقانون اساسی بعد از انقالب اسالمی ایران است .برای فه این مساله ابتدا باید تص ویری از
مخالفین روحانی در زمانِ مقارن شروع انقالب ارا ه دهی  .به اختصار می توان گفت:
در سالهای پس از قیام  73خرداد  ،7542سه گروه متغیر و متداخل ،ولی قاب ل تش خیص،
در بین مذهبیها شکل گرفت .این جنا بندی ،موض وع تعی ین نش دن ی ک مرج ع تقلی د در
سالهای پس از درگذشت آیتاهلل بروج ردی را روش ن ت ر م یکن د .گ روه نخس ت ک ه ش اید
بزرگترین گروه بود ،از علمای محتاط غیرسیاسی تشکیل میشد(آبراهامیان.)3:5:7512،
گروه دوم را میتوان روحانیون مخالف میانه رو نامید .این گ روه توس ط آی تال ه محمدرض ا
گلپایگانی ،و آیتاله محمدهادی میالنی در مشهد و مه تراز همه آیت اهلل ک اظ ش ریعتمداری
عال بلند پایه ق  ،موتهد سرشناس آذری و سخنگوی غیررسمی روحانیون آذربایو ان ،رهب ری
میشد (آبراهامیان.)3:4:7512 ،
سومین گروه را میتوان روحانیون مخالف تندرو نامی د .ای ن گ روه را ک ه از ع راق آی ت ال ه
خمینی(ره) رهبری می کرد ،شبکه ای مخفی و غیررسمی در ایران داشت .آی ت ال ه حس ینعلی
منتظری ،یکی از اعضای مسن گروه ،شاگرد پیش ین آی تال ه خمین ی و م درس برجس ته فق ه
اسالمی در ق بود .آیتاله محمد بهشتی هوشیار ترین عضو سیاسی گ روه نی ز ش اگرد پیش ین
آیت اهلل خمینی بود .وی پس از تکمیل تحصیالت خود در فیضیه و حتی هنگامی ک ه در اروپ ا
زبان خارجی تحصیل می کرد ،برای وزارت آموزش وپرورش کتاب درسی مینوشت و سرپرس ت
یک مسود تحت حمایت دولت درهامبورگ بود ،روابط نزدیک خ ود ب ا آی تاهلل خمین ی(ره) را
همچنان حفظ کرد .آیت اهلل مرتضی مطهری ،روشنفکر برجس ته گ روه ،ش اگرد دیگ ر آی ت اهلل
خمینی(ره) بود .او درخراسان به دنیا آمد ،درق تحصیل کرد ،و در دانش گاه ته ران ب ه ت دریس
الهیات پرداخت و با حسینیه ارشاد همکاری نمود (آبراهامیان.)3:3:7512 ،
آیت اهلل مرتضی مطهری در پاسخ به س والی در م ورد کلم ه جمه وری اس المی ک ه ش کل
حکومت بعد از انقالب اسالمی است چنین میگوید:
کلمه جمهوری ،شکل حکومت پیشنهاد شده را مشخص میکن د و کلم ه اس المی محت وای
آنرا میدانی که حکومتهای دنیا چه در گذشته و چه در حال حاضر شکلهای مختلفی داش ته
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اند از قبیل حکومت فردی ،و موروثی که نام آن سلطنت و پادشاهی است یا حکوم ت حکیم ان،
متخصصان ،فیلسوفان و نخبگ ان ک ه آریستوکراس ی نامی ده م ی ش ود و یاحکوم ت متنف ذان،
سرمایه داران ،مالیات دهندگان و یک ی از ای ن حکومته ا ،حکوم ت عام ه م ردم اس ت .یعن ی
حکومتی ک ه ح انتخاب با عامه مردم است؛ و اما کلمه اسالمی همانطور که گفتی محتوای این
حکومت را بیان می کند؛ یعنی پیشنهاد می کند که این حکوم ت ب ا اص ول ومق ررات اس المی
اداره شود؛ در مدار اصول اسالمی حرکت کند (مطهری.)62-65:7567 ،
اما مبحثی در مورد آزادی در حکومت اسالمی و با پای ه فق ه سیاس ی اس ت ک ه ای ن گون ه
تشری وتوضی داده می شود :در مرحله والیت فقیه که مرحل ه نزول ی والی ت و امام ت اس ت،
آزادی وسعت بیشتری می یابد و انسان نه تنها در اصلِ قبول واطاعت مختار و آزاد می باشد ،در
انتخاب ولی فقیه نیز از آزادی برخوردار است؛ او میتواند از میان چن دین فقی ه جام ه الش رایط
شایسته ترین را انتخاب نماید و به این ترتیب مردم از آزادی و ح انتخ اب در ه ر دو مرحل ه
گزینش و اطاعت برخوردار می شوند و اعمال ح حاکمیت الهی و ح حاکمیت م ردم ،از ی ک
طری و به صورت همگون وکامل امکان پذیر میگردد (عمید زنوانی.)54:-542 :7566،
پس بدینترتیب حتی در انتخاب ولی فقیه در حکومت اسالمی بر آزادی انتخاب فقیه ج امع
الشرایط و بعد از آن در لزوم اطاعت از او ،به انسان آزادی اعطا شده است .اما باید دید روحانیون
فعال در انقالب  -سه تن از این بزرگان را بررسی خ واهی نم ود  -آرا ش ان در ب اب آزادی ب ه
عنوان یکی از ارزشهای نهادین در انقالب اسالمی است ،چیست؟ از میان ای ن روحانی ان فع ال
می توانی از آیتاله سید محمد بهشتی ،آیتاله مرتضی مطهری و آیتاله سید محمود طالق انی
نام ببری .
آیتاله سید محم د بهش تی در چن دین س خنرانی«آزادی»را نقط ه ق وت آف رینش انس ان
شناخته؛ اما ،در عین ح ال هم ه آزادیه ا رادرچ ارچوب ح دود اله ی مش روع م یدان د .او در
سخنرانی معروف خود درباره لیبرالیس  ،ضمن برشمردن جنبههای مثبت و منفی این طرز تفکر
میگوید « :اسالم آزادی انسان را به عنوان نقطه قوت آفرینش انسان م یشناس د وانس ان گ وهر
تابناک هستی است بدان جهت که آزاد و آگاه آفری ده ش ده اس ت ...درجامع ه اس المی ،اس الم
انسان را موجودی آزاد می داند ،و حت ی ب ه ای ن موج ود آزاد نهی ب م ی زن د ک ه در ش رایط
اجتماعی که هستی نایست ،نمیر ،یا بمیران یا بمیر یا الاقل هو رت ک ن ب ه ه ر ح ال تس لی
محیط فاسد نشو .اما ،اسالم روی نقش کند کننده محیط فاسد ،نقش کند کننده فس اد و ظل
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حاک بر محیط که حرکت انسان آزاد را کند و دشوار می کند؛ حساسیت دارد و نم ی توان د در
برابر این نقش کندکننده ظل و فساد ساکت و بی تفاوت بماند .نتیوه آنکه در اسالم آزادیهای
فردی ،محدودیتهای اجتماع ی نی ز دارد .انس ان آزاد اس ت ام ا در چه ارچوب ح دود اهلل و در
چهارچوب قوانین الهی(»...کواکبیان.)773-776:75:3،
آیت اهلل سید محمد بهشتی درجای دیگر آرای مردم را دارای نقش بسیار م وثر وبنی ادی در
اداره امورکشور دانسته و می فرماید« :بر طی ف م وازین اس المی و ب ر طب آنچ ه ک ه عن وان
جمهوری اسالمی ایواب می کند ،آنچه در اداره امور کش ور نق ش بس یار م وثر و بنی ادی دارد،
آرای مردم است .در آن روزها که پیرامون کیفیت حکومت واداره آن بحث می ک ردی آنو ا ک ه
مربوط به این کیفیت می شد ،باصراحت و تاکید گفتی که حکومتی می تواند حکوم ت ص حی
وسال وموف باشد که «مردمی» ،باشد و مردم او را بپذیرند و حمایت کنند و این هم ان اص لی
است که در طول انقالب روی آن تکیه می شد (همان.)776 :
آیت اهلل مرتضی مطهری یکی دیگر از روحانی ان فع ال در انق الب اس المی و دارای جایگ اه
رفیعی در میان رهبران انقالبی است .وی را عموما به عنوان اندیشه ورز ب زرگ انق الب اس المی
دانسته اند .آرا او در باب آزادی با تفکیک میان آزادی اندیشه و آزادی عقیده استقرار می یاب د.
و بنا بر این تفاوت است میان آزادی تفکر وآزادی عقی ده ،ب راین ب اور اس ت ک ه اگ ر اعتق ادی
برمبنای تفکر باشد ،عقیده ای داشته باشی که ریشه آن تفکر است ،اسالم چن ین عقی ده ای را
می پذیرد.غیر از این عقیده را اساسا قبول ندارد.آزادی این عقیده آزادی فکر است ،عقایدی ک ه
بر مبناهای وراثتی و تقلیدی از روی جهالت به خاطر فکر نکردن و تسلی شدن درمقابل عوام ل
ضد فکر درانسان پیدا شده است ،اینها را هرگز اسالم به ن ام آزادی عقی ده نم ی پ ذیرد(همان:
.)771
آیت اهلل مطهری درجای دیگری صرفا مصلحت انس انیت را مح دود کنن ده آزادی دانس ته و
می گوید:آزادی راچه چیز محدود می کند؟ به عقیده «میل» - ،منظور استوارت می ل فیلس وف
انگلیسی است -هیچ چیز مگر زی ان ف رد دیگ ر ی ا جامع ه .ب ه عقی ده «الک» ،مص لحت ف رد
ومصلحت جامعه یعنی اکثریت ،به عقیده ما مصلحت انس انیت ب ه ط ورکلی .مطه ری ادام ه راه
صحی انقالب اسالمی را صرفا در اثر وجود آزادی فکر ،بیان و قل دانسته و می گویند :ه رکس
می باید فکر وبیان و قلمش آزاد باشد و تنها در چنین صورتی است ک ه انق الب اس المی م ا راه
صحی پیروزی را ادامه خواهد داد ...اگ ر جل وی فک ر را بخ واهی بگی ری  ،اس الم و جمه وری
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اسالمی را شکست داهای  .در جای دیگر استاد مطهری با تاکید ،دموکراسی اسالمی م یگوین د:
دموکراسی اسالمی بر اساس آزادی انسان است،اما این آزادی انس ان در آزادی ش هوات خالص ه
نمیشود (همان.)77: :
اما در مورد آرا و عقاید مرحوم آیتاله سیدمحمود طالقانی من باب آزادی ابتدا باید به تعل
اندیشه و گفتمان ایشان در ساحت «بین گفتمان» اشاره نما ی  ،بدینترتیب که:
اندیشههای آیت اهلل طالقانی در ای ن زمین ه و در ارتب اط ب ا آرم ان خ واهی او در خص وص
انقالب؛ با عنوان بین گفتمان معرفی می گردد .دلیل آن این اس ت ک ه آن مرح وم ،س ه آرم ان
مه تحق حکوم ت اس المی را حاکمی ت ی افتن ق انون ،آزادی ،و ب االخره ع دالت اجتم اعی
میدانستند .هر یک از این آرمانها ی سه گانه ،کلیدی ترین آرمان در گفتمان پیش نیز بودن د-
و ی آزادی را در میان این سه آرمان؛ در صدر توجهات خویش قرار داده است .البته در این میان
بایستی توجه نمود که بنابه دالیلی او به گفتمان اسالم لیبرال نزدیکتر است (اف رو و ص الحی،
.)12:75:2
اساسیترین دغدغه و مساله آیتاهلل طالقانی در خالل حیاتش متوجه احی ا اس الم سیاس ی
است .پرسش اصلی او  -که مستلزم پی جویی اساسی ترین آرمانهای مور نظر اوس ت  -متوج ه
تحق جامعه ای است که در آن حاکمیت اسالم ،قانون و حکوم ت مل ت ب ر سرنوش ت ش ان در
کنار تحق دو مسا له اساسی آزادی وعدالت تعبیه گردد وبر این اساس طالق انی منته ای هم ت
خود را تحق حکومت اسالمی با محوریت مردم ،ق انون ،آزادی و ع دالت معرف ی م یدارد و ت ا
پایان عمر بر عملی س اختن آنه ا پ ای م یفش رد .البت ه چن ان ک ه گذش ت تحق ح وکتی
قانونمند،آزاد ومردمی در اندیشه طالقانی متضمن تحق دو آرمان دیگر او نیز میباشد.
در باب آزادی در نظرگاه طالقانی باید هواخواهی او از ای ن مقول ه را ب ه عن وان ی ک آرم ان
اساسی در پیوند با رو استبداد ستیز او تفسیر نمود چه آن که طالقانی هواداری از این مقوله را
در تماس مداوم با آزادی ستیزی ناشی از حکومت رضاخان پی جویی کرد و بع دها ب ا تام ل در
آیات و روایات مشعر بر آزادی وآزادگی آن را بالندهتر نمود .طالقانی ضمن آن که آزادی حاص له
در نظامهای کاپیتالیستی و سوسیالیتی را مورد انتقاد قرار م یده د ،آزادی حقیق ی در ه ر دو
قالب «آزادی از» و «آزادی در» را تعبیه شده در حکومت اسالمی معرفی م یدارد «ای دهای ک ه
ماداری موتمع اسالمی خالصی است که با معیارهای مترقی قران و آرا آزاد هم ه م ردم ش کل
میگیرد (همان.)15-14 :
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آیت اهلل طالقانی در جای دیگری در لزوم آزادی مطالبی دارند که ح اکی از اهمی ت بخش ی
ویژه ایشان به این مقوله است تا از دیکتاتوری و استبداد به هر شکل ممکن ،جل وگیری و ی ا ب ه
نوعی پیشگیری نمایند.
ایشان میفرمایند « :هدف پیامبر آزاد کردن مردم بود.آزاد کردن از تحم یالت طبق اتی ،آزاد
کردن از احکام و قوانینی که به سود یک گروه و یک طبقه بر دیگران تحمیل ش ده اس ت .ای ن
رسالت پیامبر ما بود .ما ه باید به دنبال همین رسالت باشی  .این شهدای ما ه دنبال هم ین
رسالت بودند .در مقابل فرهن تحمیلی ،در برابر اقتصاد تحمیلی ،دربراب ر ق وانین تحمیل ی ،در
برابر محدودیتهای پلیسی که گاهی به اس دین برمردم تحمیل میشد که ازهمه خطرناک ت ر
بود ،این خطرناکترین تحمیالت است .یعنی آنچه که از خدانیست ،از جانب ح نیس ت انه ا
رابه اس خدا به دست وپای مردم بیندازند و مردم را از حرکت حیاتی باز دارند .ح اعت راض و
انتق اد به کسی ندهند ح فعالیت آزاد به مردم مسلمان وم ردم آزاده دنی ا ندهن د ،ای ن هم ان
«اصو» و «اغ الل» اس ت ک ه پی امبر مبع و ش د و بش ر دچ ار ای ن غله ا را نو ات ده د».
(کواکبیان.)774:75:3،
آن چنان که بر میآید در مورد نگاه روحانیون فعال انق الب م ن جمل ه س ه ت ن از بزرگ ان
انقالب که جز رهبران انقالب به شمار میآمدند؛ در ب اب آزادی ،تاکب د وی ژه و بس یار روش نی
وجود دارد که در آزادی آرا و عقاید ،تشری میشود .اما ،در این مرحله باید ببینی تا چه اندازه
و در چه اصولی از قانون اساسی به صورت مستقی و ی ا تل ویحی ،ح آزادی ب ه عن وان ارزش
نهادینه شده انقالب به شهروندان جامعه اعطا شده است .از این روی باید ب ه ق انون اساس ی ب ه
عنوان میثاق ملی کشور رجوع نما ی که در چندین اصل ب ه ارزش آزادی ب ه ص ورت مس تقی
اشاره گشته و حاکی از اهمیت این اصل مه در بین انقالبیون و تودیههای م ردم انقالب ی ب وده
است که با رای چش گیر خود آن را مورد تایید قرار دادهاند.
آزادی در قانون اساسی :در اینوا به صورت موردی و فهرست گونه به اصولی از قانون اساس ی
که آزادی در آن مورد ارج و اهمیت ویژه و مستقی قرار گرفته اشاره مینما ی :
 اصل نهم :در جمهوری اسالمی ایران آزادی و استقالل و وحدت و تمامی ت اراض ی کش ور ازیکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است .هیچ فرد یا گروه یا مق امی
ح ندارد به نام استفاده از آزادی ،به استقالل سیاسی ،فرهنگ ی ،اقتص ادی ،نظ امی و تمامی ت
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ارضی ایران کمترین خدشهای وارد کند و هیچ مقامی ح ندارد به نام حفظ استقالل و تمامیت
ارضی کشور آزادیهای مشروع را ،هر چند با وضع قوانین و مقررات ،سلب کند.
 اصل بیست وسوم :تفتیش عقاید ممنوع است و ه یچکس را نم یت وان ب ه ص رف داش تنعقیدهای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.
 اصل بیست و چهارم :نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل ب ه مب انیاسالم یا حقوق عمومی باشد .تفصیل آن را قانون معین میکند.
 اصل بیست و ششم :احزاب ،جمعیتها ،انومنهای سیاسی و صنفی و انومنهای اسالمییا اقلیتهای دینی شناخته شده آزادند ،مشروط به این که اصول اس تقالل ،آزادی ،وح دت مل ی،
موازین اسالمی و اساس جمهور اسالمی را نقض نکنند .هیچکس را نمیتوان از ش رکت در آنه ا
منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها موبور ساخت.
 اصل بیست و هفتم :تشکیل اجتماعات و راه پیماییها ،بدون حمل سال  ،به ش رط آن ک همخل به مبانی اسالم نباشد آزاد است.
 اصل سی و نهم :هتک حرمت و حیثیت کسی که به حک قانون دستگیر ،بازداش ت ،زن دانییا تبعید شده ،به هر صورت که باشد ممنوع و موجب موازات است.
 اصل سی و هشتم :هر گونه شکنوه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطالع ممنوع اس ت .اجب ارشخص به شهادت ،اقرار یا سوگند ،مواز نیست و چنین شهادت و اقرار و س وگند فاق د ارزش و
اعتبار است .متخلف از این اصل طب قانون موازات میشود.
 اصل چهل وسوم :در بند 4آن ذکر شده است که :رعایت آزادی انتخاب شغل ،و ع دم اجب ارافراد به کاری معین و جلوگیری از بهرهکشی از کار دیگری.
 اصل هشتاد و چهارم :هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و ح دارد در هم ه مس ا لداخلی و خارجی کشوراظهار نظر نماید.
 اصل یکصدو هفتادپنجم :در صدا و سیمای جمه وری اس المی ای ران ،آزادی بی ان و نش رافکار با رعایت موازین اسالمی و مصال کشور باید تأمین گردد .نصب و عزل ر یس سازمان ص دا
و سیمای جمهوری اسالمی ایران با مقام رهبری اس ت و ش ورایی مرک ب از نماین دگان ر یس
جمهور و ر یس قوه قضا یه و مولس شورای اسالمی (هر کدام دو نفر) نظارت ب ر ای ن س ازمان
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خواهند داشت .خط مشی و ترتیب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معین م یکن د (ق انون
اساسی.)7512 ،
اصول مشخصی که از قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران بازگو نمودی  ،حکایت از آن دارد
که بحث جمهوریت و توجه به آزادیهای مشروع ،بهصورت جدی آمده اس ت .س ازوکارهای الزم
نیز برای تحق آنها اندیشیده شده است .این ساز و کارها در فصل سوم ق انون اساس ی ک ه ب ه
نوعی مشهور به حقوق شهروندی میباشد؛ در نظر آمده است .در این فصل به ص ورت مبس وط،
روشن ،و مستقی ب ه حق وق حق ه و مس ل ش هروندان اش اره ش ده و ض مانتهای اجرای ی آن
اندیشیده شده است.
نتیجهگیری
آن چه که میتوان در بخش نتیوهگیری نگاشت این اس ت ک ه در بخشه ای مختل ف ای ن
مقاله سعی شد تا نظرات مورد نظر و قابل وثوقی آورده شود که خدشهپ ذیری آنه ا در ادبی ات
سیاسی انقالب اسالمی بسیار اندک و حتی در حد هیچ است .این تالش درجهت نیل به پاسخی
اقناع کننده بود تا بتوان از لحا علمی و ه سیاسی؛ پاسخی درخور به پرسش مط ر در ای ن
جستار داد .در مورد سوال م ذکور مقال ه هم انگون ه ک ه گفت ه ش د آزادی ب هعن وان یک ی از
ارزشهای موجود در انقالب اسالمی که از منظر روحانیونی ه چون آیت ال ه مطه ری ،آیتال ه
بهشتی و آیت اله طالقانی به آن پرداخته شد م ورد توج ه ج دی آن ان ب وده اس ت .در دریچ ه
نگرش این بزرگواران و از منظر دینی و اسالمی؛ آزادی منافاتی با اس المی ب ودن دانس ته نش ده
است؛ بل ،بالعکس اسالم را نه تنه ا م انعی در براب ر آزادی ،نم یدیدن د؛ بلک ه آن را مق وم ه
می دانستند ،البته آن چیزی که از نگاه آیتاله مرتضی مطهری یکی از روحانیون فعال در انقالب
که مطر شد وآزادی را محدود مینمود ،در برگیرنده مصلحت انسانیت است که وجه ممیزه آن
با آرا اندیشمندان غربی در این باب به حساب میآید.
از آنوا ی که مبحث آزادی از جمله مطالبات تودههای مردم در تظاهرت ،س خنرانی فع الین
انقالب ،و همه گروههای فع ال در انق الب ب ود ،م ی ت وان گف ت ک ه دارای ی ک وج ه ق وی از
ارزشهای انقالب بود که به نوعی تحق وجودی آن می توانست ب ه خواس ت اص لی م ردم ک ه
همواره رفع استبداد و جایگزینی آن با یک نظام مردم ساالر مبتنی بر آموزهه ای اس المی ب وده
مورد توجه و تاکید قرارداد .در سایه این درخواست و پای فشاری م ردم ب ر آن بودن د ب ه ران ت
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خواری پایان دهند؛ کرامات انسانی و شخصیتی مردمی را حفظ کنند.،و خصوصا آین ده ی خ ود
را در پرتو آزادیهای مدنی به خواست و اراده ی خود ترسی نمایند .ای ن ک ه در چن دین س ال
اخیر واژه ی بنام مردم ساالری دینی ،در تشری آن چه که گفته شد به میان آمده است ک ه ت ا
حدودی زیادی م ی توان د در جه ت تقوی ت نم ودن مطالب ات مردم ی در گس ترش آزادی در
چارچوب اسالمی را دنبال نماید؛ بسی مبارک است .تدوین حق وق ش هروندی و مه ت ر از آن
ضمانت اجرای باالی عملیاتی آن می تواند این خواست را در قالب وضع موجود نهادینه نمای د و
به استحکام نظام مردمساالری دینی و حمایت بیشتر ملی از آن بیانوامد.
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