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  آزادي به مثابه معنا

  دکتر جهانبخش ایزدي
  چکیده

ــین   ــاب و درع ــرآوازه، دیری ــد، پ ــومی بلن ــ   آزادي مفه ــاریخ مب ــشته ت ــال گمگ ارزات و ح
اما این مفهوم گرانسنگ و غیرقابـل مقایـسه بـا    . دار بشري است  هاي وسیع و دامنه     مجاهدت

هاي همطراز، مشکل معنایی و مفهومی داشته، و میان سرشـت و طبیعـت آزادي     سایر ارزش 
آزادي گـاهی  . با محدوده و قلمرو آن، نوسان ذهنی و عینی یا نظري و عملـی یافتـه اسـت                 

مر تعریف مثبت و منفی شده، و گاهی در تقابـل بـا اسـتبداد، دموکراسـی،     اال صورت نفس   به
. شـود  حقیقت و واقعیت معنایابی گردیده، و گاهی نیز مـستوي ماهیـت آدمـی معرفـی مـی           

االشاره، فرض مقالـه ایـن اسـت کـه مفهـوم         بر بررسی شکلی و ماهوي مضامین فوق        افزون
تنیدگی خاصی یافته، و رمـز آن   دگی و درهم آزادي به موازات گذر از سنت به مدرنیته، پیچی        

سو، و از  نیز درگرو کثرت تولیدات، ارتباطات و وقوف به مطالبات سیاسی ـ اجتماعی ازیک 
سوي دیگر مرهون تسري و توسعه آزادي از معناي اولیـه رهـایی از درون و زدودن رذائـل،        

  . یافته بیرونی است به آزادي از موانع رسمی و غیررسمی سازمان

  آزادي، رهایی، عدالت، عرفان، حقوق، استبداد: گان کلیدي واژ

                                                   
 علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهـران مرکـزي، گـروه علـوم     استادیار و عضو هیئت علمی دانشکده * 

  سیاسی، تهران، ایران
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  مقدمه
صورت توأمـان،   به» عدالت«و » آزادي«هم در پهنا و هم در درازاي تاریخ دو مفهوم     

بیش از سایر مفاهیم و مضامین دیگر، گمگشته عقول و عواطف انسانی بوده و همـواره            
درهم تنیدگی این دو واژه چنان بـوده  . اند  شده  به انحاء مختلف توسط بشریت طلب می      

که در کثیري از موارد، تفکیک این دو از همدیگر و یا تقـدم و تـأخر آنهـا از یکـدیگر،      
در این میان البتـه بـه بـاور اهـل نظـر،      . نمود غایت مشکل و حتی غیرممکن می     امري به 

 تـر و  تـر، و آن یکـی ظریـف       تـر و ملمـوس      مفهوم آزادي به نسبت عـدالت، محـسوس       
هاي فکري و عملی معطوف به این دو واژه، گـواه صـادق               تاریخ چالش . تر است   لطیف

اما هرچه بوده، به نام عدالت و بر بـام آزادي، تـاریخ پرانحنـاي زنـدگی         . این مدعاست 
بشر، فراز و فرود و صعود و سقوط بیشماري به خود دیده، و درعین حال منـشأ آالم و        

ـ  . اریخ سیاسـی ـ اجتمـاعی مردمـان گردیـده اسـت      حوادث ناگوار و ناخوشایندي در ت
توان اذعـان داشـت کـه از ایـن دو مفهـوم،          اي که به جرأت و جسارت تمام می         گونه  به

ها و سوء اغراض تاریخی و مدنی صورت پذیرفته          ها، سوءبرداشت   بیشترین سوءاستفاده 
ر بـاب   الوصف سهم عدالت مستلزم مجال و مقال مستقلی است و این مقاله د              مع. است

آزادي با زوایاي پیدا و پنهان آن است، چراکه آزادي فی نفسه ارزشی غیرقابـل مقایـسه        
که از منظر تئـوري و حقـوق،        اي  گونه  هاي حیات و هویت آدمی است، به        با سایر ارزش  

هاي دیگري چون تولید، اقتصاد، امنیت، مساوات، اقتدار، حتی تهدیدات بیرونی و  ارزش
ازسـوي  . انند دامنه و دایره آزادي را محدود و محـصور نماینـد        تو  خارجی کشورها نمی  

توان تحـت عنـوان    دیگر مقوله آزادي با اراده و اختیار آدمیان عجین و قرین بوده و نمی 
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 37     آزادي به مثابه معنا

هـا زدود و آن را در برابـر            انسان  تقدیرگرایی و جبر تاریخ، آزادي را از رفتار و فرهنگ         
پایـه، انـسان بنابـه سرنوشـت اولیـه            بـراین . تسلیم و تکلیف فاقد پشتوانه برهان نـشاند       

همین دلیل،  به. کند خویش، موجودي مختار و آزاد است و آزادي را با همه قوا طلب می
بیش از آنکه آزادي یک پدیده سیاسی ـ اجتماعی و قراردادي میان دولت ـ ملت باشد،   

اونـد در   عبارت دیگر، آزادي حقیقتی اسـت کـه خد          به. یک پدیده فطري و جبلی است     
نهاد آدمی به ودیعت نهاده، و واضعان و حاکمان قانون برپایه این خصیصه، آن را بـراي   

رو، آزادي جزء آن دسته حقوقی اسـت کـه سـلب، سـعه و             ازاین. کنند  بشر سرمشق می  
ضیق آن در دست متولیان جامعه نیست، بلکه برعکس، قانونگذاران و کارگزاران جامعه، 

. انـد  ترین آنها یعنی آزادي گمارده شـده        ها و ازجمله مهم     نجهت پاسداشت حقوق انسا   
حال، آزادي درقیاس با سایر مفاهیم همطراز، واجد تلقیات و تقسیمات متعـدد و         درعین

اي نیز  اي به درونی و بیرونی و پاره برخی آن را به حقوقی و فلسفی، عده. متنوعی است
زادي را   آ  رهگذر، گـاه  از این. اند  کردهآزادي را به سیاسی ـ اخالقی و یا عرفانی تقسیم 

گاه در برابـر قـانون و موانـع    . در برابر بندگی و عبودیت، گاه درمقابل بردگی و اسارت    
محدودکننده، گاه دربرابر استبداد، گاه در تقابل بـا دموکراسـی و گـاه حتـی بـه معنـاي             

یقـت، گـاه یـک    همچنـین گـاه آزادي را یـک حق   . انـد  دموکراسی تفسیر و تعبیر نمـوده     
واقعیت، گاه مطلق حقیقت و واقعیت، گاه رهایی، گـاه عـصیان و طغیـان و گـاه حتـی            

گونه کـه مفهـوم بنیـادین عقـل را، گـاه در مقابـل        همان. اند مستوي ماهیت آدمی دانسته 
شهوت، گاه دربرابر غضب،گاه در مقابل عشق، گاه دربرابر جهل و گـاه حتـی درمقابـل       

هـاي   ضا، مفهوم آزادي در تاریخ معاصر جهان، ابعـاد و پیچیـدگی    از ق . اند  علم برشمرده 
هـاي سیاسـی ـ     مثابه یـک مفهـوم مـدرن واجـد غلظـت      فراتر از مفاد مذکور یافته، و به

ویژه جهـان اسـالم    سوابق فرهنگی و تاریخی جهان به. اي گردیده است  اجتماعی عدیده 
ناظر بر واکاوي درونی و رهایی گفتند، عمدتاً  دهد که وقتی از آزادي سخن می      نشان می 

خواستند با برگشایی آنها، به مجاهدت بـا نفـس    از رذائل اخالقی بوده و بدین سبب می  
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پرداخته، پاکی و پاگیزگی را ارج نهاده و وظیفه فریضه را درمیـان نهنـد، امـا در جهـان         
کـه رؤیـاي    نحـوي  بـه . شود ترین حقوق و مزیت مدنی محسوب می   امروز، آزادي بزرگ  

. اي را سامان بخـشیده اسـت   تحقق آن، مبارزات و مطالبات سیاسی ـ اجتماعی گسترده 
تعبیر زیباي دکتـر شـریعتی   . عبارت دیگر، آزادي خود به یک غایت تبدیل شده است          به

  :مشعر بر همین معناست
اي مرغک پرشکسته زیباي . زندگیم، جوانیم و بودنم به خاطر توست      ! اي آزادي ... «
وانستم تو را از چنگ اهل وحشت، سازندگان شب و دیوارها و مرزها و             ت  کاش می ! من

شـریعتی،  . (»دادم ابر و غبار بامدادي پروازت می و در هواي پاك بی  . ها رهایت کنم    قلعه
  )346، ص 2مجموعه آثار، ج 

بنابراین، آزادي دیگر صرفاً مصروف و معطوف به نداي معنوي رهایی از نفس اماره و 
رجیم نیست، بلکه ضمن توجه به آن و برپایی یک جامعه فاضله و کامله         سیطره شیطان   

اخالقی، مراد اصلی از آزادي، رهایی از سیطره زور و ظلم و استبداد و قیـد و بنـدهایی    
است که به شکل غامض و معناداري فراروي بشر قرار گرفتـه اسـت، تـا در شـعاع آن                  

از این منظر آزادي یک .  و ترجمان کندبر حق انتخاب، سرنوشت خود را نیز تعیین عالوه
حتی آیزایا برلین .  یاراي مخالفت با آن نیست حق است و کسی را به صراحت و صرافت

در مقاله مشهورش به نام آزادي، آزادي درونی قدما و آزادي بیرونی معاصر را در یـک                
پایه،  براین. زنند جهت و مکمل هم دانسته است، چراکه هر دو، رهایی انسان را فریاد می 

آزادي اگر حامالن و حامیانی چون ژان ژاك روسو، جان الك و استوارت میل داشته، و      
اگر نافیان و ناهیانی نظیر هابز، داروین، مارکس و موسکا دارد، ریشه آن را نه در طبیعت 

که . آزادي، بلکه باید در سلسله علل و اسباب و منطق زمان و حیات آنها جستجو نمود           
 اعتبار آزادي را درمنظر و مرئاي آنها چونان ابزار و روش و یا غایت و هـدف           ارزش و 

  .ساخت، واال ارزش و بهاي آزادي استعداد زوال و محاق ندارد گر می جلوه
حاصل آنکه، پدیده آزادي به همان مقدار که قدمت یافته است، به میزان دیگر مدرن       
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 39     آزادي به مثابه معنا

 بشر بود، به همان حـد ابعـاد بیرونـی    یا به همان اندازه که معطوف به درون. شده است 
دهد که از سادگی بـه پیچیـدگی    پیدا کرده است، اما سیر تکاملی و تاریخی آن نشان می    

تـر شـده    گرائیده، و به موازات این پیچیدگی، هم معنایایی و هم دستیابی به آن غـامض         
 و  اساس، مقالـه بـا درك ایـن غمـوض در مقـام معنایـاي مفهـوم و آزادي                    براین. است

  . مشتقات آن برمبناي گذار از فرآیند مذکور است

  هاي معنایی در تعریف آزادي چالش
مفهوم آزادي برخالف حضور و بروز ملمـوس و محـسوسش در تـاروپود زنـدگی               

فقدان این معنـاي محـصل یـا بـه دلیـل آن      . بشر، تعریف چندان شفاف و روشنی ندارد  
پنهـان بـوده و تجـالي ظهـور دارد، یـا            است که به تعبیر بلند عارفان از فـرط پیـدایی            

  کم عوامل درونی و بیرونی اجتماعی و انسانی مانع تعریف مبرهن و معنـاداري از          دست
شوند، و یا اینکه به دلیل مـاهوي ناشـی از مقتـضیات علـوم اعتبـاري و انـسانی                 آن می 

 دیگـري  و یا شاید به دلیل و دالیـل . توان تعریف عینی و آسانی از آن به دست داد          نمی
: ن دشوار است، اما قدر مسلم آنکه به باور آیزایا برلین که از دید راقم این سطور، درك آ

واقعیت آن است که مفهوم آزادي مستقیماً زاییده نظریاتی است که درباره ماهیت نفس      «
قـدر بـازي      تـوان آن    درواقع با تعریف انسان و آزادي می      . شود  و شخص انسان ابراز می    

  )254، ص 1268آیزایا برلین، . (»کلمات هر معنی دلخواهی را افاده کندکرد تا این 
شود که درپی تعریف یـا تعـاریفی از آن    گفته، مانع از آن نمی      الوصف نکات پیش    مع
و یـا   » تعـرف االشـیاء باضـدادها     «ویژه آنکه از تعریـف تقـابلی بـه مـصداق              به. برنیامد
یـابی و واکـاوي لغـوي و     ا درنهایـت ریـشه    بندي آزادي به انواع و اقسام آن، و ی          تقسیم

نظـر   جهـت، بـه   ازایـن . اصطالحی آن، امکان یک تعریف حداقلی از آزادي وجـود دارد       
ــی   مــی ــه مفهــوم آزادي ترجمــان دو واژه التین .  اســتliberty و freedomرســد ک

freedom   از free معناي آزاد و رها و یا عدم مـانع اخـذ شـده و        بهliberty   نیـز بـه 
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منظور از اولی، عدم مانع بیرونی و عینی . اختیار و عدم تعصب اقتباس شده استمعناي 
نیـز تعبیـر شـده و در ادامـه بـه آن          » آزادي منفی «و  » آزادي از «عنوان    است که از آن به    

و دومی نیز به معناي عدم مانع ذهنی، درونی، فقـدان تعـصب و نفـی            . شود  پرداخته می 
 یـا   Liberalism یا آزاداندیشی و     Liberalمی نظیر   مفاهی. اکراه و اجبار درونی است    
  )32، ص 1369بابایی، . (اند  مستفاد گردیدهLibertyمکتب آزادیخواهی نیز از 

اي است و پیشینیان از آن سـخن       اش امر تازه    از این رهگذر، آزادي در مفهوم کنونی      
ب یعنـی  اند و به همین دلیـل نیـز معـادلی بـراي آزادي عهـد جدیـد تـاریخ غـر                   نگفته

Liberty      توان یافت و بایـد آن را در فـضاي ذهنـی و         در آثار و اصطالح قدیمیان نمی
در گذشته از زبان اهل فن و حتی عرف مسلمانان، کلمه . زندگی انسان متجدد معنا نمود

 Salvationنجات یا رهایی و رستگاري و در اصطالح قـرون وسـطائیان مـسیحی بـا               
  )239، ص 1378خاتمی، (م بیشتر معطوف به آن دنیاست تعبیر شده که البته این مفهو

. انـد  برخی دیگر براي تعریف آزادي، آن را مقید و متصف به افاده و عقالنیت نموده   
  : گوید ازجمله عالمه محمدتقی جعفري می

آزادي عبارت است از باز بودن راه فعل و ترك فعل براي یک انسان، اعم از اینکه                  «
آنچـه کـه آزادي   . دو طرف داراي ارزش یا ضدارزش بوده باشدیکی از دو طرف یا هر  

برداري از آزادي است که اگـر   سازد، مربوط به بهره را موصوف به معقول یا نامعقول می 
مطابق اصول و قوانین مفید انسانی باشد، آزادي معقول و اگر برضـد اصـول و قـوانین                  

  )181، ص 1378جعفري، . (»شود مفید انسانی باشد، آزادي نامعقول نامیده می
پردازان فکري عصر مشروطه نیز هریک به فراخـور درك و شـناخت خـود از        نظریه

تقوي : عنوان مثال به. اند کننده آن به تعریف آزادي پرداخته زادي با تأکید بر ابعاد محدود آ
  : نویسد در نخستین رساله دفاع از مشروطه می

کنند آن است که هرکـسی از حقـوق    اده میمعنایی که عقالي دنیا از کلمه آزادي ار      «
خاصه خود همچون مسکن و مأکل و حبس، به هر قسم که خواهد متمتع شـود تـا بـه               
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  )86، ص 1386حسینی، . (اي که نسبت به حقوق غیرتجاوز نشود درجه
  :نویسد همچنین نویسنده رساله انصافیه می

مالی او نباشد که این معنا آزادي مستلزم این است که دیگري مانع از ترقی نفسانی و «
اما براي اینکه به خودسري نینجامد، . نیز در حدیث الضرر و الضرار در اسالم نهفته است
  )87همان، ص . (پذیر نیست مقید به قانون شده است و آزادي بدون قانون امکان

اي نیز اصوالً براین باورند که از آزادي باید تعریفی ارائه شود کـه هـم از شـرع         عده
ن منجـر شـود و هـم مـانع از             هـاي آ    انور اقتباس گردد، هم به پاسداشت دین و ارزش        

اهللا مـصباح یـزدي    نماد این نحله فکري آیـت   . هاي دینی شود    گري غرب با آموزه     اباحی
  :است که معتقد است

اي تعریف کنیم که شامل هتـک و زیرپـا نهـادن مقدسـات و        باید آزادي را به گونه    «
در جامعه اسالمی کسی حق ندارد به بهانه آزادي به مقدسات .. ..ودهاي جامعه نش ارزش

گـري بـا    آزادي به معنـاي جدیـد و ابـاحی      .. ..احترامی کند   اسالمی و مقدسات مردم بی    
زننـد و روضــه نبــودن آزادي   آیــا آنهـا کــه دم از آزادي مــی .. ..اسـالمیت منافــات دارد 

هـاي غربـی و    خواهنـد آزادي   آیا مـی کنند که آزادي نیست    سرایی می   خوانند و مرثیه    می
.. ..وجـه ممکـن نیـست    هاي غربی در حکومت اسالمی نیز اجرا شود؟ این به هـیچ          فیلم

هاي اسالمی پذیرفتنی است و در نظام اسـالمی آزادي   آزادي فقط در چهارچوب ارزش   
ق در اسالم فرد قبل از اینکه ایمان بیاورد ح   . هاي اسالمی وجود ندارد     مخالفت با ارزش  

ما باید .. ..ولی پس از ایمان آوردن باید به همه دستورهاي شرع گردن نهد  . انتخاب دارد 
از چنگال استکبار رها شویم، آزادي یعنی آزاد شدن از دست آنهـا، نـه آزادي از دیـن،                 

  )69 ـ 96، صص 1381مصباح یزدي، . (»خدا و عقل
عنوان روش، بـه تبیـین     ي به اي دیگر با تفکیک مقوله آزادي به مثابه حق و آزاد            ه  پار

عبدالکریم سروش درشمار ایـن  . اند جایگاه هر یک از این دو در تعریف آزادي پرداخته   
عنوان روش متمایز است، و هر  عنوان حق از آزادي به آزادي به«: گوید دسته است که می
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آزادي به مثابه روش به این معناست که وجود آزادي به آشکارشـدن          . دو مطلوب است  
هـا را در شـناخت بهتـر     ها کمک کـرده و حکومـت   هاي افراد و گروه  هیت و خواسته  ما

ها براي شناخت جامعه باید به جاسوسـان    در نبود آزادي، دولت   . رساند  جامعه یاري می  
گاه چنین شناختی کامل و واقعی نیست و این کار به  و خبرچینان تکیه کنند که البته هیچ

هاي امروز به دو گونه آزادي تکیه  دموکراسی. شود  میجدایی کامل دولت از مردم منجر     
دهنـد و   پرورند و داد می آزادي چون حق و آزادي چون روش، با یکی عدل می    . اند  زده

شناسند و به  زدایند و خالیق را می گذارند و با دیگري جهل خود را می       حق مردم را می   
کنند و حکومت را از زوال    می برند و کار ملک و مردم را تدبیري موفق          دل عامه راه می   
  )92، ص 1379سروش، . (»دارند و فساد ایمن می

داند و معتقد اسـت کـه آزادي وسـیله           سروش البته خود، آزادي را حق و هدف می        
آن   کردن آزادي و براي تحفیف  نیست، بلکه این مخالفان آزادي هستند که براي کوچک

نامند و حال آنکـه   ند، آزادي را وسیله میو براي اینکه آزادي را چون موم به دست گیر        
. آزادي یکی از حقوق آدمیان است و محقق کردن حقوق، عین اشباع وجود آدمی است            

همچنین به باور وي، گرچه آزادي حق است، ولی تنها حق آدمیان نیست، وقتـی آزادي   
جاسـت  این. آید آدمیان و پاي عدالت درمیان می یک حق شد، بالفاصله پاي حقوق دیگر   

دمیـان سـروکار    شود، زیرا عدالت با همـه حقـوق آ   که پیوند آزادي با عدالت آشکار می      
. تري اسـت کـه آزادي را هـم در بطـن خـود دارد       تر و وسیع    دارد، عدالت مفهوم جامع   

پایه، براي اینکه همه حقوق آدمیان را مرعی دارید، باید آزادي را هم در اختیار آنها  براین
. و هر دو هم وسیله نیـستند  . شود  منظر بدون آزادي، عدالت محقق نمی     از این   . بگذارید

. توانـد از کـسی سـلب نمایـد     آزادي مثل حق حیات است و کسی حق حیـات را نمـی     
افزایـد و آن اینکـه آزادي     سروش در تعامل عدالت و آزادي نکتـه دیگـري را هـم مـی              

زنـد، امـا    م قیـد مـی   کند، بر دست و پاي خودش هـ         بر آنکه از خودش تغذیه می       عالوه
از ایـن  . هاست نهد، چون مراعات مجموعه حقوق و ارزش        عدالت هم بر آزادي قید می     
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تواند چنان فربه شـود کـه     منظر آزادي فقط یکی از حقوق آدمی است، اما این حق نمی           
  )221 ـ 223، صص 86حسینی، . (جا را بر سایر حقوق تنگ نماید

معنا » وانهادن آدمی به خود«یا » داختن از غیر  خانه پر «دراین میان سروش، آزادي را      
اي نیست که دریک زمان و توسط  حال معتقد است که قصه آزادي قصه کند و درعین می

اي پایان نایافتنی اسـت و        بلکه قصه آزادي قصه   . یک نسل سروده شود و به پایان برسد       
  )117، ص 1386سروش، . (آن همچنان باید سروده شود شعري است که ابیات دیگر 

او اما میان رهایی و میان آزادي مطلق و آزادي محدود تمـایز قائـل بـوده، و بـر آن             
سـخن  ) که تکلیف اسـت (وقتی از آزادي حتی آزادي انسان و آزادي اخالقی    : است که 

رود، رهایی از بند و زنجیـر مطلـوب    سوي نوعی رهایی می گوییم، معموالً ذهن ما به  می
ها دیگـر نـامش رهـایی نیـست،      ر بند و زنجیري، بعضی رهاییاست، اما نه رهایی از ه    

بلکه فرار است، اگر فراري باشد و مفري نباشد، یعنی انـسان بـه جـایی نگریـزد، فـرار           
اگر فقط سفر باشد و مقصد نباشد، اگر فقط حرکـت باشـد و غایـت                . حاصلی است   بی

ت و اجتماع معتقد کس نیست که در عالم سیاس هیچ. نباشد، عبث و غیرخردمندانه است
گویند کـه محـدوده و سـقف     اند، می که قائل به آزادي به آزادي مطلق باشد، همه کسانی  

  )192همان، ص . (صورت نامش جنگل است درغیراین. آزادي قانون است
.  است که درباب آزادي به تفصیل سخن گفته اسـت      آیزایا برلین نیز در عداد کسانی     
از دو نوع آزادي منفـی و آزادي مثبـت نـام            » آزادي«وي در مقاله مشهورش موسوم به       

برلین درمورد مفهوم منفـی  . برده، و براي هریک معانی و تمثیل مختلفی ذکر کرده است      
  :گوید آزادي می

یک انسان تاآنجا آزاد است که دیگري در کار او دخالت نـورزد، و یـا دیگـران نتواننـد            «
خـواهم    دخالت دیگران نتوانم کاري را که میمانع کار او شوند و اگر من درموردي به سبب  

و اگـر دخالـت دیگـران آنقـدر       . ام  ، آزادي خود را به همان مقـدار از دسـت داده             انجام دهم 
توان گفت که مـن     گسترش پیدا کند که دامنه آزادي عمل من از حداقلی هم کمتر گردد، می             
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  )237، ص 1386برلین، آنیرایا . (ام صورت مجبور و حتی برده درآمده ازنظر فردي به
هـایی   نگرد، و آن ترتـب اولویـت   آیزایا برلین از زاویه دیگري نیز به آزادي منفی می      

بـه تعبیـر نویـسنده بنیـادگرایی     : گوید وي می . رسد باید رعایت شود     نظر می   است که به  
آید که در آن یک جفت کفش  وجود می روسی قرن نوزدهم، شرایط و اوضاع و احوالی به

هاي اولیه هر کسی نیست،  آزادي فردي جزء ضرورت . آثار شکسپیر ارزش دارد   بیش از   
توان صرفاً به مفهوم فقدان هرگونه قیـد و مـانع تلقـی کـرد، چـه         بنابراین آزادي را نمی   

یابد که همه چیز را به ذهن القـاء   قدر بسط و توسعه می   صورت، محتواي کلمه آن     دراین
حاصل آنکه آزادي در ) 241همان، ص . (باشد عاجز میکند یا برعکس از القاء هر معنایی 

یعنی محفوظ ماندن از مداخالت غیر در داخـل         . آزادي از چیزي است   ) منفی(این معنا   
درحقیقت هدف منفی یعنـی     . باشد  مرزي که هرچند متغیر است، ولی قابل شناسایی می        

د و آن اینکـه،  با این وصف یک مشکله دیگر نیز وجود دار  . جلوگیري از مداخالت غیر   
آسانی مشخص کـرد،   توان به  آزادي منفی چیزي است که حدود آن را در هر مورد نمی        

طور ساده همان مختـار بـودن انـسان در     نماید که آزادي منفی به  زیرا در ظاهر چنین می    
اما هر انتخـابی از روي  . گیرد گزینش و انتخابی است که در سر هر دو راهه صورت می 

از . کند کم درجات اختیار از یک انتخاب تا انتخاب دیگر فرق می ا دستاختیار نیست، ی  
گراید کـه بـه تعبیـر     می» آزادي مثبت«آیزایا برلین به نوع دیگري از آزادي به نام     رو    این

. خیـزد  خودش معنی مثبت آزادي از تمایل فرد به اینکه صاحب اختیار خود باشد، برمی       
ود باشد و به هیچ نیرویی از خـارج وابـسته نباشـد،       گیرد در اختیار خ     تصمیماتی که می  

خواهم کسی باشم نه  می. خواهم عامل باشم نه معمول خواهم آلت فعل خود باشم، می می
این چیزي است که مرا به عنوان . خواهم دیگران درباره من تصمیم بگیرند نمی. کس هیچ

  )250، ص همان. (کند  آدمیزاد از سایر موجودات و حیوانات متمایز می
بر آزادي منفی و آزادي مثبت، از        بندي آیزایا برلین مبنی     سروش نیز باتوجه به تقسیم    

یعنـی  » آزادي از«کند و بـر آن اسـت کـه            یاد می » آزادي در «و  » آزادي از «عنوان    آنها به 
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رهایی، یعنی آزادي از اسارت، آزادي از بیگانگان، آزادي از اربـاب، آزادي از زنجیـر و         
. اند، به همین معناست ي آزادي درونی نیز که قدما بسیار درباره آن سخن گفتهحتی معنا 

. باشند  جملگی بر سیاق آزادي از می     .. .آزادي از بخل، آزادي از حسد، آزادي از جبن و         
فهمند و  شوند، در درجه اول آنچه می رو می زادي روبه درحقیقت آدمیان وقتی با مفهوم آ

اما اگر آزادي منحصر به آزادي از بشود، ناکام و ناتمام    . استخواهند آزادي از      آنچه می 
دانند با آن چه کنند، و رفته رفته  دست آوردن آزادي نمی و آدمیان پس از به. خواهد ماند

تا آزادي «بنابراین . اي نتایج ناگوار منتهی خواهد شد  آن آزادي به پدید آمدن پاره    داشتن
آزادي  آزادي در یـا  . چنـدان سـودمند نخواهـدبود   » زآزادي ا «مکشوف آدمی نیفتد،    » در

آزادي مثبت یعنی اینکه آدمیان بتوانند ابراز وجـود  . رسد مثبت پس از آزادي منفی درمی  
آزادي از یعنـی  . ریزي و سازندگی کننـد  و اعمال اراده و بذل سرمایه و طراحی و برنامه 

در آزادي از، راه من را دیگـري  . غالم کسی نباشیم، اما آزادي در یعنی آقاي خود باشیم  
راه و  ماندن میان ایـن دو، بـی    . کنیم  کند، اما در دومی راه خود را نیز معین می           معین نمی 

دهـد و بـه کـسی فرهنـگ و       مقصد ماندن است، صرف آزادي از، راه را نـشان نمـی             بی
. یسترفع مانع الزم است، اما کافی ن. آزادي از فقط رفع مانع است. بخشد توانگري نمی 

شود، چراکه اگر فردي، مانعی بر دست و پایش نبـود،   اینجاست که آزادي در شروع می     
ترین دوندة عالم نخواهد شد، یا کسی که مـانعی در راه تجـارت او نیـست،          لزوماً موفق 

لـذا مـا هـم آزادي محرومـان داریـم، هـم آزادي              . لزوماً بهترین تاجر دنیا نخواهد شـد      
 آزادي محرومـان آزادي از اسـت و آزادي تـوانگران آزادي در    توانگران، به این معنا که   

توان از دیگران تقلید کرد، اما آزادي مثبت          براین منهج، آزادیخواهی بیرونی را می     . است
  )221 ـ 222، صص 1379سروش، . (غیرقابل تقلید است

بـر آزادي منفـی و    بندي آیزایا بـرلین مبنـی     مجتهد شبستري اما ضمن پذیرش تقسیم     
، »آزادي در «و  » آزادي از «ادي مثبت و ضمن صحه گذاردن بر نامگذاري سروش بـه            آز

شبستري معتقد است که در     . افزاید  به آن دو، می   » آزادي براي «مفهوم دیگري موسوم به     



www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

  الملل روابط بینفصلنامه علمی ـ پژوهشی علوم سیاسی و      46

شـود و   شود؟ در چه آزاد می تعریف آزادي باید نشان داده شود که انسان از چه آزاد می  
  شود؟ براي چه هدفی آزاد می

. بر این است که حداقل یکی از ارکان انسانیت انسان، اراده وي است ن تعریف مبتنیای
شـود مگـر بـا آزاد شـدن اراده از             اراده انسان باید خود بنیاد گـردد و ایـن میـسر نمـی             

غیرخودش، پس اراده باید از چه چیزهایی آزاد شود؟ آن چیزها عبارتند از عوامل بیرونی 
کشند، بلکه  البته فقط عوامل بیرونی انسان را به اسارت نمی. اند که او را به اسارت کشیده

از بیرون از انسان ممکن است یک . عوامل درونی هم مانع و سالب آزادي انسان هستند      
خواه و یا یک سنت زیانبار و غلط اراده انسان را   شخص جبار، یک نظام سیاسی تمامیت

هـا را بـه     و تمایالت ممکن است اراده انسانها ها نیز غریزه  اسیر کنند و در درون انسان     
  .پس اراده باید از هر دو عامل درونی و بیرونی آزاد شود. اسارت بکشند

است، آزادي  » عمل کننده «آزادي در نیز به این معناست که چون انسان یک موجود            
یعنـی انـسان بایـد در عمـل کـردن و          . اراده باید در مرحله و مقام عمل تحقق پیدا کند         

عمال اراده آزاد شود، اما عمل کردن همیشه یک هدف دارد و بـه تعبیـري دیگـر، اراده     ا
آن را  تواند در عمل کردن آزاد شود که براي یک مقـصود و هـدف کـه خـود                  وقتی می 
زادي بـراي   شـود و آن یعنـی آ   در اینجا مسئله سوم مطرح مـی      . کند، عمل کند    تعیین می 

و در حقیقـت حفـظ   » حفـظ آزادي اراده «غیـر از  تواند چیزي     تأمین یک هدف نیز نمی    
تـوان    پس مـی  . هویت واقعی انسان باشد، یا آزاد شدن انسان براي حفظ آزادي خویش           

  :آزادي را چنین تعریف نمود
  .»زادي اراده منظور حفظ آ آزادي اراده از همه عوامل غیر از خود در مقام عمل به«

ـ       همیـشه آزاد بـودن و آزاد   «ودن نتیجه این مقدمات آن اسـت کـه حقیقـت انـسان ب
، صـص   1376مجتهد شبستري،   . (انسان نفس آزادي و عین آزادي است      . است» زیستن

  )285 ـ 86
هاي چالشی درخصوص معانی و مختصات آزادي البته بسیار فراتر از مطالب              عرصه
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 باشد که ذکر ابعاد و اضالع آنها مستلزم مجالی فراخ و درحد کتابتی قطور  پیش گفته می  
مترتب است، اینکه، در اصل آزادي و ضرورت حفظ اما آنچه بر تلقیات مذکور . باشد می

و عرضه آن به نسبت حدود و ثغور بیان و تعقیب آزادي و نیز جایگاه آن در مقایسه بـا       
به بیان دیگر، هرچند درباره این . سایر مفاهیم ارزشی همطراز، تردید کمتري وجود دارد  

نظر هست، اما در یک  ف زادي چیست؟ و یا چه باید باشد؟ اختالنکته که وسعت قلمرو آ
نظر وجود دارد و آن اینکه قلمرو آزادي با توجه به طبیعت امر و ماهیـت              موضوع اتفاق 

ها،  تواند نامحدود باشد، زیرا آزادي در ذات خود مقوم حقوقی نظیر ارائه دیدگاه بشر، نمی
بدیهی . رامش و امنیت و تعقیب رفاه بشر است       ها، تأمین آ    عرضه مطالبات، بیان خواسته   

الـشعاع   الذکر اولویت خود را از دست داده و تحت صورت، حقوق فوق  است درغیر این  
 معطوف به درون یا افزون بر آن، آزادي تک بعدي شده و      . گیرند  ها قرار می    سایر ارزش 

فـه تـرازو   بیرون گردیده و بدون ترجیح بالمرجح و یا ترجح بالمرجح به سـود یـک ک             
شناسی آزادي به مثابه شرط حکمت  نتیجه منطقی این روند، فقدان آفت   . کند  سنگینی می 

و بالغت، رهایی افسارگسیخته و شوق به خودمختـاري و آزادکـامی محـض و مـآالً از        
  . دست رفتن ارزش آزادي و اهداف متعالی آن است

  مشتقات و مقومات آزادي
ن آن نیـست، بلکـه آزادي ابعـاد، انـواع،     مبحث آزادي منحصر بـه تعریـف و تـدوی       

شـود و هـم    مختصات و مقوماتی دارد، که بدون طـرح آنهـا، هـم حـق آزادي ادا نمـی            
مشتقات آزادي به این معنـا، در مقـام تبیـین          . افتد  خصوصیات مجهول آن مکشوف نمی    

آزادي ازاین منظر، . ترین آنهاست قابلیت انشقاق آن به نوع یا انواع آزادي حداقل متداول
از حیث کمیت به فردي و جمعی، از حیث وجودي به معنـاي اختیـار درمقابـل جبـر،                   
ازنظر کیفی به حقوقی و فلسفی، از زاویه عملـی بـه اخالقـی، عرفـانی و سیاسـی و از              

هاي فکري، عقیدتی، سیاسی، اقتصادي و آزادي بیان، احـزاب،   رهگذر حقوقی به آزادي   
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الـذکر   هاي فـوق    ه  در تشریح جلو  . شود  ه تقسیم می  انتخابات، شغل، مسکن، توطن و غیر     
  :توان گفت که می

بـه ایـن معنـا برخـی     . آزادي فلسفی به معناي مقوله اختیار درمقابل جبر است ) الف
معتقدند که انسان در افول و سرنوشت خویش آزاد آفریده شـده و برمبنـاي اراده خـود     

امـا  . والت مطلوب خود را پدید آوردتوان این را دارند که آینده خود را رقم زده، و تح          
ظـاهر آزاد اسـت، ولـی در حقیقـت      برعکس گروهی دیگر برآنند که انـسان گرچـه بـه         

تالقی ایـن دو  . پذیرد صورت جبري انجام می کاره بوده و حرکات و سکنات بشر به     هیچ
  . دیدگاه، پدیدآورنده دو مکتب تاریخی جبر و اختیار است

تواند یکی از اصـول موضـوعه حقـوقی و حتـی          میروشن است که آزادي فلسفی ن     
اخالقی قرار گیرد، زیرا با فرض جبر مطلق، بحث درباره تکلیف و حقوق مردم و لزوم               

  .رعایت آنها و مجازات متخلفان مفهوم ندارد
معناي رهایی عقل از سلطه غرایز و شـهوات و یـا بـه معنـاي             آزادي اخالقی به  ) ب

این نوع آزادي در مکاتب اخالقی مورد بحـث و          .  است  آزاد  آزادمنشی و داشتن اخالق   
  .اند بررسی بوده، و برخی آن را نتیجه سلطه قوه عاقله بر قوه شهوت و غصب دانسته

بدیهی است که این مفهوم از آزادي ارتباطی با معناي حقوقی آن ندارد، زیـرا هـم مـورد     
  .  قابل تأمین نیستمزاحمت دیگران است و هم با وضع مقررات و ضمانت اجراي دولت

این قسم . آزادي عرفانی به معناي وارستگی از هر چیزي جز خداي متعال است          ) ج
الذکر، از محدوده حقوق خارج است، زیرا کامالً جنبـه            از آزادي نیز مانند دو مورد فوق      

هاي حقوقی که مربوط به روابـط اجتمـاعی       شخصی و منحصر به فرد داشته و با آزادي        
  )240 ـ 242، صص 1378هاي حوزه و دانشگاه،  دفتر همکاري. (باشد است متفاوت می

هاي مدنی، فردي و اجتماعی است که برپایـه آن،            آزادي حقوقی به معناي آزادي    ) د
تواند درباره فرد و آحـاد مختلـف          ماهیت و حدود قدرتی را که جامعه از روي حق می          

ت اسـت از حقـوقی کـه توسـط     گیرد و یا عبـار  مردم اعمال کند، مورد بررسی قرار می    
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به تعبیري هدف از ایـن حقـوق   . ها براي افراد شناخته شده تضمین گردیده است        دولت
جان . (هاي مقبول و اساسی خود جامه عمل بپوشند    آن است که افراد بتوانند به خواسته      

  )25، ص1368استوارت میل، 
هـاي   بندي تر از تقسیم تر و حتی با اهمیت تر، چالشی مقومات آزادي اما بسیار پیچیده  

 آن است، چراکه در واکنش به سؤال از دامنـه و محـدوده آزادي    رایج آزادي و مشتقات  
دهنـده و یـا حـد نگهـدار      بخش، قوام  گردد و به این معناست که عنصر تعادل         مطرح می 

تر چه ارزشی برابر و همپاي آزادي؟ چه ارزشـی            عبارت روشن   آزادي در چیست؟ یا به    
 آزادي است؟ بدیهی  بخش و یا میانگین  فروتر از آزادي؟ و چه عنصري معدل    فراتر و یا  

گیري مکاتب فکري مختلفی شده که یکـی   ها منشأ شکل ها و پاسخ   است که این پرسش   
ها نیـز در ایـن نکتـه نهفتـه           دلیل عمده این چالش   . به نقد و نفی دیگري انجامیده است      

. اند دنبال تحقق آن بوده ها به هنه تاریخ، انساناي نیست که در پ است که آزادي تنها مقوله
هرحال مطلق آزادي و یا آزادي مطلق نـه           اما به . ترین آنهاست   طور قطع از مهم     گرچه به 

بر سیاق مذکور، جمعیتـی بـه نـام         . مطبوع طبع بشر و نه مقبول عقالي عالم بوده است         
ها نظر افکندنـد      ه آسمان آنچنان در وجود خدا مستغرق شدند و ب       » صوفیان«یا  » عارفان«

درنتیجـه  . که خلق خدا را فراموش کرده، و گوشـه چـشمی بـه اهـل زمـین نینداختنـد                
پرستش خدا را . مسئولیت اجتماعی و تعهد خود را در برابر مردم به طاق نسیان سپردند   

جا آوردن حقوق خدا را دستاویز شانه  بهانه رویگردانی از پرستاري خلق قرار داده، و به       
به باور آنان راه خدا نه از میـان مـردم کـه از کنـار          .  کردن از حقوق مردم دانستند     خالی

گیري از مردم و خزیدن به کـنج عزلـت، حرمـت و       دلیل با کناره    همین  به. گذرد  مردم می 
جاي دستگیري از مردم غریق، گلیم خویش را از موج  شأن آزادي را کامالً وانهادند و به  

دانستند کـه   تنها عرفان را یک ارزش، بلکه یک هدف می          وه نه این گر . کشیدند  بیرون می 
  )26، ص 1378محمد اسفندیاري، . (هاي دیگر را نیز گرفته است حتی جاي ارزش

ویژه عدالت اقتصادي کـه آن نیـز     برخی دیگر با تمرکز بر عدالت به مثابه برابري، به         
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ر و دردمند بوده است، آن هاي فداکا گمشده بشر در طول تاریخ و نیز از آرزوهاي انسان
را درمقابل عرفان و آزادي برجسته ساخته و هدف عـدالت را جـایگزین آن دو هـدف                

  .قرار دادند
سوسیالیسم و مارکسیسم دو مدعی بزرگ عدالت اقتصادي در عصر حاضر بودند که 

. صورت توأمـان بـود      از قضا نقطه ضعف آنان در همین روبرتافتن از عرفان و آزادي به            
جاي آنکه خدا را پشتوانه مبارزه عدالتخواهانه قرار دهد، و با اتکاي  ویژه به سیسم بهمارک

داري بستیزد و انگیزه روحی در طرفداران خود ایجاد نماید،      به آن با کاپیتالیسم وسرمایه    
  . را هدف قرار داد» ئیسم آته«گاه پرداخت و  به مبارزه با این تکیه

گاه به این ارزش ماندگار بشري وقعـی   بود که هیچ» آزادي«قربانی دیگر مارکسیسم،  
نتیجه نیز . به کنار نهاد» بورژوازي«و » لیبرالیسم«هایی همچون     ننهاد، و آن را با برچسب     

اي کـه دیکتـاتوري طبقـه         گونه  به. آن شد که همگان درطول قرن بیستم مشاهده نمودند        
و اسـتالین بـه   ) 27همـان، ص    . (پرولتر به دیکتاتوري پرولتاریا و طبقه حاکمه انجامیـد        

نـه بـا   ) هاي مکتب مارکسیـسم    از آموزه (مرگ تدریجی دولت    «: گفت  صراحت تمام می  
داریوش آشوري، . (»ضعیف کردن دولت، بلکه با تقویت آن به حداکثر پدید خواهد آمد    

هاي مارکس تحـت عنـوان مبـارزه طبقـاتی، نفـی و                آموزه  سرانجام نیز ) 24، ص   1366
لت سر از استبداد و استالینیسم درآورد و با همین ضعف مفرط در انتهاي              اضمحالل دو 

  .قرن بیستم رخت بربست
ویژه آزادي فـردي کـه البتـه آن نیـز        به» آزادي«جریانی دیگر با تکیه بیش از حد بر         

آن مبـارزات مقدسـی را در         هاي آزاده و آزادیخواه بوده و براي دستیابی بـه             آمال انسان 
اند، هم عرفان و هم عدالت را فداي آزادي کرده و با یکسونگري  ان دادهطول تاریخ سام

تـرین مـدعی و      مکتب لیبرالیسم هم بزرگ   . بعدي، آزادي را جایگزین آنها نمودند       و یک 
متولی آزادي در عصر حاضر است که در گسترش مرزهاي آزادي تا آنجا به افراط رفت 

وباري و سکس سـردرآورد و عرفـان و   بند که حریم اخالق و عفاف را شکست و از بی 
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ازجانـب دیگـر در عرصـه اقتـصاد آنچنـان بـه          . عدالت را پایمال عیش و عشرت نمود      
دار شده  زادي سرمایه داران میدان داد و آنها را فعال مایشاء کرد که سودمندان از آ   سرمایه

  )28اسفندیاري، ص . (و شکاف عمیق طبقاتی شکل گرفت
گریزي، مارکسیـسم از    شد که عرفان از رهبانیت و سیاست گریزي آن   نتیجه این همه  

سـرّ معمـا در آنجاسـت کـه عنـصر       . فاشیسم، و لیبرالیـسم از کاپیتالیـسم سـردرآوردند        
وقتـی  . الذکر وجـود نداشـت   دهنده در رویکردهاي فوق  بخش، حد نگهدار و قوام      تعادل

 زنـده بـاد آزادي، و   آزادي و عـدالت بـا همـدیگر ناسـازگارند، امـا        : گوید  لیبرالیسم می 
وقتـی  . باد عدالت   عدالت و آزادي با هم ناسازگارند ولی زنده       : گویند  ها می   سوسیالیست
ها هم بالفاصله     اقتصاد آزاد خالف عدالت است، و لیبرالیست      : گویند  ها می   سوسیالیست

و محدود کردنش خالف آزادي، معنایش این است که حتماً باید یـک ارزش          : گویند  می
. شی دیگر را بگیرد و یکی به نفع دیگري قربانی شود، تا بشر به سعادت برسد        جاي ارز 

و حال آنکه نقطه اصلی انحراف در نفی ارزش واقعی و ذاتی عناصـر آزادي و عـدالت              
آزادي آن نیست که براي دستیابی بـه آن، عـدالت بـه پـایش قربـانی شـود و یـا          . است

نحـو غیرقابـل انکـاري از       ده کـه بـه    بالعکس، جمع این دو با یکدیگر مطلوب بـشر بـو          
ساحتی کـردن انـسان جلـوگیري کـرده      سوءاستفاده به نام عدالت یا آزادي و نیز از تک         

که کارل ریموند پوپر پس از رد مارکسیسم و تجدیدنظر در اصـول اولیـه                 اي  نکته. است
  :آن مورد اشاره قرار داده است

ماندم، و اگر پیوند سوسیالیسم چند سالی، پس از رد مارکسیسم، سوسیالیست باقی      «
و آزادي فردي ممکن بود، هنوز هم سوسیالیست بـودم، زیـرا هـیچ چیـزي بهتـر از آن         

ها زندگی کوچک ساده و آزادي در یک جامعه برابر داشته باشد، زمـان       نیست که انسان  
 تر از خواستم رویاي زیبایی بیش نیست و آزادي مهم        الزم بود تا من دریابم که آنچه می       

افکند و با  و هر نوع کوششی جهت استقرار تساوي، آزادي را به خطر می   . تساوي است 
که خواستار تساوي هستند،    توان آن را در سیاست کسانی       قربانی کردن آزادي، حتی نمی    
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  )45، ص 1369کارل پوپر، . (»برقرار کرد
 15در خطبـه  ) ع(ها پـیش مـوالي متقیـان حـضرت علـی        درهمین چهارچوب، قرن  

: و آن اینکـه . البالغه سخنی در باب عدالت دارند که در باب آزادي نیز صادق است    نهج
فَاِنَّ فیِ العدلِ سعه و من ضاقَ عیله العدلُ، فالجور علیه اَضیقُ، مضمون جمله آن اسـت       

که محیط عدل بر او سخت است، محیط ظلم بر او   که در عدالت وسعتی هست و کسی      
 به مثابه عدالت، هرکس که محیط آزادي بر او تنگ باشد، ایـن را         تر است، بنابراین    تنگ

در محیط باز، اگر حق کم جان باشـد،  . تر خواهد شد   بداند که محیط غیرآزاد بر او تنگ      
در آزادي مجالی براي حق هست که در عـدم  . تر است جان در محیط بسته از آن هم کم    

ن مطلب از آن جهت مهم اسـت کـه   ای. ها هم در این محیط آزادترند     حق. آزادي نیست 
اي از متفکران و عاشقان حقیقت و مشفقان بـشر، گـاهی از آزادي احـساس تنگنـا                   پاره
روند، تحلیل اریک فروم از طلوع فاشیسم در آلمان           اما کامالً مسیر ناصواب می    . کنند  می

اکـه  گریزنـد، چر    زعم او، آدمیان آزادي ستا، در عمـل آزادي          به. مشعر بر همین معناست   
تابند، و براي به زمین نهادن این بـار، بـه    آزادي بار سنگینی است که اغلب آن را برنمی        

ن جهت که عاطفه مریدپرور است و     ستیزي، از آ    ورزي و عقل    هر طریقی ازجمله ارادت   
  )327، ص 1372سروش، .(اند عقل استقالل آفرین، دست یازیده

طـور کامـل و مطلـق از     د بایـد بـه  سخن مذکور البته بدان معنا نیست که زندگی فـر  
اي معین از زندگی اجتماعی  ویژه دخالت دولت در حوزه دخالت دیگران برکنار باشد، به

کـار   کس نتواند آزادي خود را براي محروم کردن دیگران از آزادي به       الزم است، تا هیچ   
 درواقع، اختالف بر سر حدود و دخالت دولت بوده است که گروهی مـصلحت را             . برد

بلکه سـخن   )434، ص   1353حمید عنایت،   . (اند  در حداکثر و گروهی در حداقل جسته      
بنـدگی  . کند و مقدم بر همه چیز اسـت  واقعی براین است که آزادي از آزادي تغذیه می       

) ع(دین تحمیلـی چـه فـضیلتی دارد؟ مگـر حـضرت نـوح             . هم مسبوق به آزادي است    
آورید، من چگونه  شما که ایمان نمی) 28/ هود(ون اَنُلزِمکُمها و انتم لها کاره : نفرمود که 
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آن را بر شما تحمیل کنم؟ بنابراین حق آن است که آزادي دو کارویژه مفید دارد، یکـی             
اگر عـدالت را چنـین   . آنکه معنابخش زندگی است و دیگر آنکه جزیی از عدالت است       

نـایی بـه حـق      تعریف کنیم که عبارت است از ایفاي جمیع حقوق، درآنصورت، بی اعت           
ها و از اجزاء  ترین حق  زیرا آزادي از بزرگ اعتنایی به حق عدالت خواهد بود، آزادي، بی

اي از    دنبـال پـاره     شـخص آزادیخـواه بـه     . تقابل میان این دو موهوم است     . عدالت است 
اصوالً عـدالت منهـاي   . طلب نباشد تواند آزادي طلب نمی عدالت است و شخص عدالت   

  )328همان، ص . (آزادي، تمام نیست
دلیل و حتی  بنابراین، به هر میزان که یک ارزش قربانی ارزش دیگري شود، و یا یکی بی           

و ایـن  . خـورد  با دلیل بر دیگري مقدم گردد، ثقل تعادل و موازنه حیات بشري بـه هـم مـی               
هـاي سیاسـی ـ اجتمـاعی و اخالقـی       هـا، منـشأ ناکـامی    عامل یعنی عدم موازنه میان ارزش

تاریخ مشرق زمین و ازجمله کشور ما نیز گواه ایـن  . اي در تاریخ آدمی گردیده است    گسترده
انـد،   مدعاست که براي بزرگان این دیار که مستغرق در عرفان و زدودن رذائل درونـی بـوده            

اي که امروزه مغرب زمین نیز بـه          بلیه. اي حکومت کند    چندان تفاوتی نداشت که چه سلسله     
انـد کـه    به این معنا که آنچنان از خصم درون غافل شـده .  شده استنحو دیگري به آن مبتال 

آنهـا کـه از    اما باید توجـه داشـت کـه    . مجاهدت با نفس از قاموس آنها رخت بربسته است  
درون آزاد نیستند، آزادي بیرونی را هم به ثمن بخس خواهند فروخت، و آنانکـه سـر نفـس      

  .ونی هم عاجز خواهند بوداند، در تشخیص ظلم بیر ظلوم خود را نبریده

  مدافعین و مخالفین آزادي و تبیین موانع
اش و نیز آثار و عوارض مترتب بر آن، هـم   دلیل سرشت و ماهیت وجودي    آزادي به 

پـردازان، روشـنفکران و نخبگـان فکـري و هـم در بـین سیاسـتمداران،              در میان نظریـه   
داشـت از اصـل و قلمـرو    دولتمردان و حاکمان جوامع مختلف به فراخور شناخت و بر        

برخـی از آنـان از موضـع سـلب و           . آزادي، مدافعان و مخالفان سرسختی داشته و دارد       
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بعضی دیگر از موضع ایجاب به نقد آزادي و بیان معایب و محاسن آن پرداخته و ارائـه    
هرچند هم حامیان و هم ناهیان کمتر متعرض اصل آزادي شده و عمـدة       . اند  طریق کرده 

 میزان، محدوده، قلمرو و تبیین موانع و روادع آن متمرکز است که اجمـاالً               اختالفات بر 
  :آید درپی می

  مدافعان) الف
 آن است که طبیعت، انسان را آزاد آفریده، ولی جامعه او را در  ژان ژاك روسو بر . 1

 طبیعت انسان را خوشبخت کرده ولی جامعه او را بـدبخت نمـوده               بند قرار داده است،   
 در زمانه ما فطرت اولیه بشر در زندگی بدوي جاي خود را بـه فطـرت       حیف که . است

نظـر    به باور روسو، کسی که از آزادي صـرف        . ثانوي انسان در شرایط کنونی داده است      
چیـز دیگـر    کند از مقام آدمیت، از حقوق و حتی از وظایف بشریت عبور نموده، و هیچ       

 . تواند این خسارت را جبران نماید نمی

دیگر مدافع آزادي معتقد است که این آزادي از قدرت مطلق خودسر،            جان الك    . 2
چنان ضروري است و چنان بااساس هستی مربوط است که اگر آن را از دست بـدهیم،      

ایم، زیرا حق بقاي آدمی با خود او نیست، تا بتوانـد             بقاء و هستی خود را از دست داده       
 ).161، ص1368صناعی، . (آیدبا پیمان بستن و با رضا و رغبت در قید بندگی در

جان استوارت میل نیز بر این باور است که اگر همه مردم عقیده واحدي داشتند،        . 3
داشت، همه مردم جهان به همان درجه حق نداشـتند،   گو تنها یک نفر عقیده مخالف می 

آن یک نفر را خاموش کنند، که آن یک نفر اگر قدرت در دست او بود، حق نداشت که  
مطابق این تلقی، آزادي بیان در نظر استوارت میـل، از سـه   . را خاموش سازد  همه مردم   

حالت خارج نیست، یا عقیده مخالف مطابق با واقع اسـت، یـا مخـالف و یـا ازجهتـی                  
درصورت اول، سـلب آزادي جنایـت بـر فـرد و       . موافق و از جهتی مخالف واقع است      

ه نباشیم، بازهم وجـود عقیـده   جامعه است و درصورت دوم، به فرض اینکه ما در اشتبا      
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اي برخوردار است، و درصورت سـوم   مخالف در جامعه الزم است و از سازندگی ویژه     
 )245همان، ص . (نیز سلب آزادي او مانع نفع مردم و کمال فرد است

 مخالفان) ب

الذکر، برخی از فالسفه غرب معتقدند که افراد بشر جـز در   هاي فوق   درمقابل دیدگاه 
رو باید در هر زمان، دولت  ازاین. توانند، زندگی آرامی داشته باشند و اجبار نمیسایه زور 

مقتدري وجود داشته باشد که با وضع مقررات خاص، مردم را جبراً به انجام آنچه به حال 
 .فرد و جامعه مفید است و دولت، ضرورت آن را تشخیص داده، ملزم نمایند

او، مردم وحوش و درندگانی بیش نیـستند،  ماکیاولی یکی از آنهاست که به باور         . 1
این تمدن است که مانع آزاد شـدن آنهـا شـده        . و فقط تمدن آنها را به بند کشیده است        

. است، زیرا اگر آزاد شوند، دوباره بـه سـادگی شـکار اولـین شـکارچی خواهنـد شـد                    
 . دانست ینمود و آن را مقدم بر همه چیز م رو، ماکیاولی زور و تزویر را تجویز می ازاین

به این معنا که وي نیـز فطـرت    . هابز انگلیسی هم دیدگاهی مشابه ماکیاولی دارد       . 2
دانـست و بـر آن بـود کـه رفتـار            بشر را غیرآرمانی و مترادف با سبعیت و بربریت مـی          

جـاي   رو انـسان بـه   ازایـن . متمدنانه کنونی بشر ریشه در مصلحت و نه فطرت بشر دارد     
 همنوعان خود درگیر شود، خود را در پناه حمایـت قـدرت      آنکه در یک ستیز متقابل با     

دولت قرار داده، و در ازاء این امنیت اجتماعی مکتسبه، از سبعیت فطـري خـود دسـت     
گیرد که علت تبعیت بشر از احکام سیاسی ـ   هابز از این مقدمه نتیجه می. برداشته است

وحش و سبعیت است که     کند، همین طبیعت آمیخته با ت       اي که دولت وضع می      اجتماعی
. تري هدایت کـرده اسـت   شنوي از گرگ درنده هاي درنده را به حرف  برمبناي آن، گرگ  

به این دلیل است که قرارداد اجتماعی هابز یکطرفه و ایقاعی است، زیرا مـردم دربرابـر            
نظر نموده، ولی دولت درمقابل این قـرارداد هـیچ            امنیت اجتماعی از آزادي خود صرف     

 .یرفته استتعهدي نپذ
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اش به ایـن نتیجـه رسـید کـه تکامـل انـواع،               شناسی  داروین نیز با فرضیه زیست     . 3
هاي بشر هم ساري و جاري  محکوم قانون تنازع بقا بوده، و این قانون در نژادها و نسل         

تـر    ازاینرو در طول تاریخ، همواره نسل برتر انسان جایگزین طبقه و نسل ضعیف            . است
ویژه طرفداران فاشیسم،اصل  بسیاري از سیاستمداران غرب بهجالب آنکه  . آن شده است  

اساس هیتلـر در     براین. اند  طلبی دانسته   مذکور را دلیل جواز هر نوع دیکتاتوري و قدرت        
 :هاي خود گفته بود یکی از نطق

وسیله تنازع بقاء، طبقه شایسته همواره تجدید خواهد شد، قانون انتخاب طبیعـی            به«
 )248، ص 1378فاضل میبدي، . (»کند ا توجیه میاین تنازع مستمر ر

منافع مادي انگیزه اساسی  : گوید  گرایی نیز می    پردازان نخبه   گائتانا موسکا از نظریه    . 4
نوع بشر است و تاریخ بشریت چیزي جز ارضاي نیازهاي فاتحان از دسترنج ملل تحت 

این . کند  میهمیشه یک طبقه حاکم از معدودي اقلیت بر اکثریت حکومت. سلطه نیست
 .ماند و تاریخ چیزي جز تعیین طبقه ممتاز نیست طبقه ممتاز نیز ثابت نمی

او . کنـد  مارکس نیز از این نظریه به نوع دیگري لزوم دیکتـاتوري را توجیـه مـی         . 5
ضمن اینکه حرکت جبري تاریخ را براساس تضاد علمی مکتـشف در فرضـیه دارویـن                

رگر بـه منـافع خـود جـز از طریـق نـابودي         نماید، مدعی است که طبقـه کـا         استوار می 
بنـابراین بـه جـاي آزادي سیاسـی ـ      . دار، دسـت نخواهـد یازیـد    داري و سرمایه سرمایه

و در این راه هرگونه اختناق . شمرد اقتصادي، دیکتاتوري پرولتاریا را الزم و ضروري می
ین اختنـاق  دانست، با این تفاوت که مارکس مدعی است پس از ا        و استبداد را جایز می    

آمیـزي آزادانـه    صـورت مـسالمت   روزي فرا خواهد رسید که مردم در کنار یکـدیگر بـه      
 )249همان، . (آن زمان دیگر دولت و حقوقی وجود نخواهد داشت. زندگی نمایند

اي از نظریـات ناهیـان و نافیـان و          گونه کـه از مفـاد و محتـواي پـاره            بنابراین همان 
ها متوجه محدوده و قلمرو آزادي نیست، بلکـه      مخالفت آید، پیکان   مخالفین آزادي برمی  

گر اسـتبداد، اختنـاق و ایجـاد     از حیث فکري، فلسفی و طبیعی برخی از آنها ذاتاً توجیه       
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هاي اساسی اجتماعی و مدنی از سوي هیأت حاکمه یا طبقه        موانع جدي فراروي آزادي   
و خیرخـواه بـوده، یـا آلـوده و     و برمبناي اینکه، انسان فطرتاً پـاك    . ممتاز جامعه هستند  

رو برخی بـا پـذیرش    ازاین. اند صفت است، اختالفات راجع به آزادي را دامن زده       گرگ
دومی معتقدند که دیکتاتوري و استبداد براي همیشه و یا دورانی خاص باید بر جوامـع         

 اي و ایدئولوژیکی فقـط یکـی   اما باید توجه داشت که موانع فکري، اندیشه  . حاکم باشد 
ها و روایت خاص، خـود را قـیم و    هاي بنیادین است که برحسب آموزه    از موانع آزادي  

آنهـا را از هـر نـوع تحقیـق و تتبـع و آزادي                 مربی مسلکی و مذهبی مردمان دانسته، و        
یـا بـا القـاء انحـراف و انعطـاف از      . ترسانند فکري و برخورد آراء و تحري حقیقت می      

رو  ازایـن . دهند ه سمت تقلید و دوري از تحقیق سوق میاصول ایمانی و دینی، آنها را ب      
هاي مختلف وجود دارد که از حیـث    اي آزاد در حوزه     موانع دیگري نیز در مسیر جامعه     

  : اهمیت و اولویت، کمتر از موانع فکري و فلسفی تأثیرگذار نیستند، ازجمله
وح نقدپذیري ـ جو و فضاي فرهنگ سیاسی ـ اجتماعی حاکم، به این معنا که اگر ر 

صورت فرهنگ درنیامده و نهادینه نشده باشد، در بطـن        یا تساهل و تسامح در جامعه به      
  . جامعه، فارغ از حاکمیت، جایگاهی براي آزادي بیان و تحلیل وجود نخواهد داشت

به این علت که حوصـله  . ـ مانع دیگر فرار مردمان از اندیشیدن در باب آزادي است   
یا . تابند هاي ناشی از آنرا برنمی    قیت فکري نداشته، یا مسئولیت    اندیشیدن و دقت و خال    

بـه همـین جهـت اسـت کـه تـرجیح       . کنـد  طلبی مردم را غافل می     سودجویی و فرصت  
بـه تعبیـر زیبـاي اریـک     . دهند افراد یا دستگاهی از ناحیه آنها تفکر نموده و راه ببرد    می

مردمـان  . آزارد دنیاي کنونی را میگریزي یک روان نژندي است که مردمان     فروم، آزادي 
روشـنفکران نیـز جـز معـدودي     . عادي بیشتر تمایل دارند که گردانده یا راه برده شـوند  

  .تر هستند هاي موروثی متمایل استثنایی به تکرار کلیشه
ـ مانع دیگر غلبه فضاي ناسالم سیاسی ـ اجتماعی است که نااندیشیده، هر فکـر یـا    

ا حربه تهمت و انتساب به این یا آن قطب یا منابع خارجی بـدنام،      اي را ب    بیان نو و تازه   
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  .کنند سرکوب می
هاي مسلط سیاسی، اقتصادي و اجتماعی است که بیداري،           ـ مانع دیگر وجود قطب    

  .تابند هوشیاري، دخالت، و نظارت مردمان تحت سلطه خویش را برنمی
، چراکه به باور فیلسوفان ـ مانع دیگر فقدان مسئولیت اجتماعی در باب آزادي است     

. بخـش اسـت     ها و صـفات تعـالی       آزادي، آزادي بدون مسئولیت اجتماعی، فاقد ویژگی      
صـورت،    آزادي باید درراستاي رشد، توسعه و آرامش و رفاه جامعـه باشـد، درغیـراین              

مصالح اجتماعی، آزادي را مشروط و مقید نمـوده و تحـت عنـوان مـصلحت، اسـباب                  
  )22 ـ 26، 1375سحابی، . (شود اجتماعی میسوءاستفاده سیاسی ـ 

  گیري نتیجه
هـاي   چـالش : هـاي  مقاله آزادي به مثابه معنا، یک مقدمه و سه عنـوان را تحـت نـام      

معنایی در تعریف آزادي، مشتقات و مقومات آزادي و آراء مدافعین و مخالفین و تبیین                
بل مقایسه آزادي بـا سـایر   تأکید بر ارزش غیرقابل انکار و غیرقا . موانع در میان گذاشت   

کـه   هاي نهفته در نهاد و حیات آدمی و طرح این فرضـیه کـه آزادي بـا وجـودي               ارزش
دغدغه تاریخی بشر بوده، اما به موازات گذر از سنت و رسیدن به مدرنیتـه، پیچیـدگی                 

. اي هستند که در مقدمه مقاله به آنها اشارت رفته است        زائدالوصفی یافته است، دو نکته    
 پیچیدگی فزونتر آزادي در مدرنیته و جهـان معاصـر نیـز، اوالً معطـوف بـه کثـرت                راز

تولیدات، ارتباطات و طرق طرح و وقوف به مطالبات سیاسی ـ اجتماعی است که مدام  
شود، و ثانیاً، مفهوم آزادي از معناي بدوي و اولیه خود           بر غلظت درونی آنها افزوده می     

هـاي مختلـف سیاسـی،        ی عبـور نمـوده و بـه حـوزه         به مثابه رهایی و استخالص درون     
  .فرهنگی و اجتماعی سرایت کرده است

در عنوان اول نیز این مهم مورد توجه قرار گرفت که دستیابی بـه معنـاي آزادي بـه         
دلیل ویژگی اعتباري، و خاصیت علوم انسانی با مـشکالت معنـایی محـصل و معنـادار             
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فق علیه بود که آزادي مطلـق و مطلـق آزادي در     اما این نکته نیز مت    . فرارو، مواجه است  
شود و نباید هم یافت شود، بلکـه آزادي معطـوف بـه قیـودي         اي یافت نمی    هیچ جامعه 

هاي مسلط جوامع، عدم اهانت به مقدسات و عـدم انحـراف              عدم تضاد با ارزش   : چون
  .باشد سوي مسائل سافل و دون شأن انسانی می به

هـاي فلـسفی،    هـاي رایـج آزادي نظیـر آزادي    بنـدي  یمدر عنوان دوم نیز، گرچه تقس    
اخالقی، فردي، اجتماعی و حقوقی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت، اما تأکید شد که             

 آزادي، عناصـر   ترند، زیرا مقومـات  مقومات آزادي به مراتب از مشتقات آزادي بااهمیت      
. زادي هـستند   آسـاز و معنـابخش بـه نـوع و ماهیـت        دهنـده، موازنـه     بخش، نظـم    تعادل
طراز با آزادي مانند عرفان و عدالت بـه کمـک گرفتـه           هاي هم   چهارچوب، ارزش   دراین

و عنوان آخر نیز متضمن ارائه . شد، تا با استمداد از آنها، بتوان حد آزادي را معین نمود         
آراء حامیان و حامالن و نافیان آزادي است که در این رابطه و به تناسب حجـم مقالـه،             

 مدافعینی چون روسو، الك و میـل و مخـالفینی نظیـر ماکیـاولی، هـابز، دارویـن،                 افکار
آنچه در این میان محرز و مشخص گردید این بـود کـه   . مارکس و موسکا مطرح گردید   

ها عموماً از جنس ذاتیات و طبـایع نبـود، بلکـه عمـده اختالفـات و منازعـات           مخالفت
هاي فکري و     رو آزادي بود، هرچند رگه    درباب مقوله آزادي، معطوف به محدوده و قلم       

فروغی از مخالفت ماهوي در آراء متفکرانی چون موسکا و مارکس             رنگ و کم    ذهنی کم 
از حیث  . یافت  وجود داشت، اما با این وصف به هنگام عمل، قدرت بروز و ظهور نمی             

 ترین مانع رسـمی و غیررسـمی در مـسیر بالنـدگی و شـکوفایی                تبیین موانع نیز به مهم    
فقدان مـسئولیت اجتمـاعی، سـیطره فـضاي         : توان   آنها می   آزادي اشاره شد که از جمله     

ــدان       ــاریخی، فق ــساهل ت ــدم ت ــذیري و ع ــدان نقدپ ــاعی، فق ــالم سیاســی ـ اجتم ناس
اندیـشی در     بخشی به آزادي در میان جوامع بشري، عـدم تأمـل عمیـق و دقـت                 اولویت

و اما نتایج . و ایدئولوژیکی را نام بردمفهوم و کارویژه آزادي و یک سلسله موانع فکري 
  : توان چنین برشمرد برآمده از مقاله آزادي به مثابه معنا را می
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. بعدي نیست و مانند هر پدیده دیگري ابعاد متعددي دارد اوالً، آزادي یک مفهوم تک
آزادي حتـی  . نباید فقط عوارض منفی آن را دید و خیر کثیري را فداي شري قلیل نمود 

شناسی شرط حکمت  یک نعمت باشد، مانند هر نعمتی، قیود و آفاتی هم دارد و آفتاگر 
هاي جنسی و سکسی که بیشترین تضاد را با جوامعی مثل ایران دارد، یکی از  آزادي. است
تواند هم ظـاهر   اي از شرایط ظاهر شود و می       تواند در پاره    هاي آزادي است که می      تفاله
تنها جوامع مسلمان، بلکه جهان غـرب را نیـز تهدیـد              ه نه اما این مشکلی است ک    . نشود

اما بـا ایـن وصـف،    . دهد الشعاع قرار می کند و عنصر اخالق و حریم عفاف را تحت     می
فوائد آزادي با پسماندهایی چون موضوعات مذکور قابل معامله نیست، بلکـه آدمـی در      

الت، امنیـت و آرامـش کـه    نظیر عـد . اند  جوید که از او دریغ داشته       آزادي، چیزي را می   
  . اند گمشده تاریخی بشر بوده، و براي دستیابی به آنها مجاهدت ورزیده

آزادي مثبت، آزادي منفی، آزادي از، : کار رفته در باب آزادي نظیر ثانیاً، تمام مفاهیم به
بخشی و معنادهی به آزادي مفید و مؤثر هستند، زیـرا          آزادي در و آزادي براي، در تعین      

 آزادي منفی درمقام رهایی از قیودي است که خواه طبیعت پیش پاي بشر گذاشته و گرچه
و آزادي . انـد  خواه آدمیزادگان از او دریغ نموده و یا سرشت و طبایع بشر مانع آن شـده   

مثبت نیز به مثابه توانایی انسان در مقام زیستن و سرسپردن بـه فرمـان اندیـشه و خـرد           
ازاین رو، . روند کار می م پاسخ به نیاز و پرسشی خاص بهخویش است، اما هریک در مقا

رود که تا چه اندازه فرد یا   مفهوم آزادي منفی معموالً در پاسخ به این پرسش به کار می           
خواهند انجام دهند یا آنچنان باشند که  افراد باید بتوانند فارغ از دخالت دیگران آنچه می

طورکامل و مطلق از  تواند به ود زندگی فرد نمیش خواهند؟ که در واکنش گفته می خود می
اي معـین از زنـدگی    خصوص دخالت دولـت در حـوزه        دخالت دیگران برکنار باشد، به    

کس نتواند آزادي خود را براي محروم کردن دیگران از آزادي  اجتماعی الزم است تا هیچ
منشأ حکم یا : آید که مفهوم آزادي مثبت نیز غالباً در پاسخ به این پرسش می. به کار ببرد

دارد  اي خـاص وا مـی   دخالتی که فرد یا افراد را به انجام دادن کاري یا زیستن به شـیوه       
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کیست یا چیست؟ در واکنش به آن، مفهوم آزادي مثبت در مقام این است که آزادي منفی 
صرفاً درپی آن است که انسان را از هرگونه قید و بندي برهاند، بدون آنکه به پـرورش                
ذهن و وجدان او نیازمند باشد، و حال آنکه به تعبیر حمیـد عنایـت، اینگونـه آزادي را                

اي  که شخصیت انسانی فراخور معنایی نغزتر و پایه ستوران و درندگان نیز دارند، درحالی
اي که در درون اوست،  ه و آن شوق انسان به آزادکامی برمبناي اراد. بلندتر از آزادي است

  . باشند  که خارج از اراده او مینه به نیروهایی
ثالثاً، آزادي بیشترین تالزم را با مفهوم عدالت دارد، چراکه اگر عـدالت را مجموعـه      

رابطـه  . هاسـت   تـرین حـق     ایفاي حقوق آدمی بدانیم، تحقق آزادي خود یکی از بـزرگ          
آزادي و عدالت از جهت دیگر به این معناست که هر دو حق بوده، و هیچ یک وسـیله              

آزادي به دلیل تخصیص . شوند یک هم بدون دیگري محقق نمی       ستند، درحقیقت، هیچ  نی
پس هم از . زند خاطر تعمیم به آزادي قید می     زند و عدالت نیز به      عدالت به خود قید می    

درمیـان انـواع آزادي نیـز، آزادي    . زنـد  خورد و هم خود، به خود قید می   عدالت قید می  
ا ازجمله آزادي بیان مقدم داشته شده است، به این معنـا  ه  اندیشیدن بیش از سایر آزادي    

که آدمی حق دارد بیندیشد و اندیشه خود را حق باشد یا باطل، با مالحظات منع، بیـان              
نماید، زیرا منطق آزادي بیان این نیست که فقط سخن حق، حق دارد بیان شـود، بلکـه                  

  .حق آزادي بیان این است که هر سخنی حق دارد بیان شود
منظـور از اسـتبداد نیـز هرگونـه     . رابعاً، آزادي بیشترین تنافر را با اسـتبداد دارد      

حکومت یا طرز اداره حکومتی است که برحسب تشخیص و تصمیم فرد یـا افـراد                
شوندگان رسماً یا عمالً اجـرا و انجـام           خاصی فارغ از مشورت و رضایت حکومت      

 خیر و خدمت صورت پذیرد  نیت و قصد    همچنین اعم از اینکه ازروي حسن     . گردد
و احیاناً در جهـت اصـالح و پیـشرفت امـور باشـد، یـا از روي منـافع و اغـراض                

  .خصوصی و توأم با ظلم و فساد اعمال گردد
در خاتمه باید توجه داشت که مطالب معطوف به آزادي و مضامین طرح شده را 
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ا تعلقـات و    اندیـشی برحـذر بـود، زیـر         باید به نسبت و اضافه سنجید، و از مطلـق         
هنر تراژیک نیز معنـایش همـین اسـت کـه     . شود وقت تمام نمی  تمایالت آدمی هیچ  

هر فرد، . انسان یک تجربه ناتمام درخود داشته و زندگی هم یک سرود ناتمام است
کند که تا مـردن هـم محقـق     هایی در ذهن خود تصور می گروه یا جریانی یک تمام   

   .دقصه آزادي هم پایانی ندار. شود نمی
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