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تاريخ پذيرش1397/3/8 :

چكیده:
آزادی انديشه در مكاتب و نحلههای مختلف دارای بار معنايی متفاوتی است .از منظر امام خامنهای (مدظله-
العالی) اين مفهوم به صورتی عمیق مورد اشاره قرار گرفته و مادامیكه با تعالیم اساالم و اساا

اعتقاادات

اجتماعی مغايرت نداشته باشد ،دارای ارزش و اعتبار است .مقاله حاضر با استفاده از روش تحلیل تماتیاک
به دنبال شناسايی و محتوای انديشه امام خامنهای (مدظلهالعالی) در مورد امنیت و آزادی است .از اين رو با
غور در بیانات معظم له به دنبال پاسخ به اين سثال است كه مضامین سازمان دهنده امنیت و آزادی انديشاه
از منظر امام خامنهای (مدظلهالعالی) چیست؟ محققان تالش نمودهاند با واكاوی و مطالعه متون در اختیار به
حوزههای آزادی انديشه برسند.
نتايج مقاله بیان میدارد آزادی انديشه از منظر معظم له به معنای آزادانه فكر كردن ،آزادانه تصمیم گارفتن،
آزادیخواهی و گسترش آزادانديشی است .عالوه بر اين آزادی انديشه ،منجر به تولید امنیت در جامعه می-
شود .محققان با شناسايی مضامین نقلقاولی ،مضاامین پاياه و مضاامین ساازمان دهناده آزادی انديشاه در
چارچوب تحلیل تماتیک حدود آزادی را شناسايی نمودهاند .نتايج مقاله حاكی از توجه معظم له باه حادود
آزادی انديشه در انقالب اسالمی ،رشد كرسیهای آزادانديشی ،ضرورت توجاه باه روحیاه آزادانديشای و
تناقم آزادی انديشه در غرب است .همچنین كانونهای دستیابی به آزادی انديشه از منظار اماام خامناهای
(مدظلهالعالی) ،مدار  ،دانشگاهها و حوزهها هستند.
کلیدواژهها :آزادی انديشه ،تحلیل تماتیک ،تناقم آزادی ،امنیت ،غرب ،اسالم

 -1دانشیار علوم سیاسی دانشگاه امام صادق علیه السالم-
 -2دانش آموخته دوره دكتری امنیت ملی دانشگاه عالی دفاع ملی (نويسنده مسئول)Ghazizadeh2017@gmail.com -
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مقدمه:

موضوع آزادی در طول تاريخ يكی از دغدغههای اساسی بشر در زندگی سیاسی و اجتمااعی باوده
است .از اين رو انديشمندان و نظريات متعددی پیرامون اين مسئله اظهارنظر نمودهاند .روايتهاای
مختلف از مسئله آزادی و بهرهبرداریهاای سیاسای از آن بعضااً موجاب سوءاساتفاده در مكاتاب
سیاسی مختلف شده است .از اين رو آزادی به شكلهای مختلف و باا مواناع گونااگون درونای و
بیرونی اعم از هوای نفس و يا طاغوت های داخلای و خاارجی موجاب هجماه قارار گرفتاه و باا
محدوديت مواجه شده است .از ديدگاه اسالم ،مبنا و گستره آزادی بر اساا

آن چیازی اسات كاه

تكامل انسانی انسان ايجاب میكند؛ يعنی ،آزادی ،حق انسان بماهو انسان (حق الهای داده شاده باه
نوع انسان) است ،نه حق ناشی از میل افراد و تمايالت آنها.
در ادبیات قرآنی آزادی بهعنوان يک نعمت الهی معرفای شاده (ساوره اباراهیم )6 :و شايساته
است به درگاه الهی بابت آن شكرگزاری گردد .خداوند متعال در سوره مثمنون آياه  28در جرياان
نجات يافتن حضرت نوح (ع) و همراهان ايشان ،آزادی از حكومت قدرتمندان ستمكار را موجاب
ستايش و شكرگزاری میداند .از اين رو اصلیترين و ابتادايیتارين معناای آزادی ،داشاتن اختیاار
است كه در مقابل جبر قرار دارد .آياتی در قرآن وجود دارد كه انساان را مختاار دانساته و افاراد را
نسبت به انجام برخی امور امر و نهی میكند؛ زيرا امر و نهی تنها در مورد مخاطاب مختاار صاادق
است .انسان معموالً همواره میخواهد در امور اختیاری ،بیقید و افسارگسیخته و طبق هوای نفاس
عمل كند .انسان ذاتاً و فطرتاً و بدون آنكه كسی به او آموخته باشد ،آزادی و رهايی را دوست دارد
و از دربند بودن و اسارت متنفر است.
ارتباط منطقی تنگاتنگی بین آزادی و انديشه وجود دارد؛ زيرا اوالً آزادی يعنی اختیاار و مختاار
بودن انسان نیز به معنای داشتن عقل و فكر است؛ بهگونهای كه هر انسان مختار ،متفكر و عاقل نیاز
میباشد .رانیاً ،مهمترين وجه و بعد استعدادهای انساانی ،ادراكهاا و انديشاههاسات .پاس وجاود
هرگونه مانع و رادعی برای شكوفايی و بروز انديشه انسانی بهمثاباه فقادان آزادی اسات .در واقاع
آزادی تفكر ناشی از همان استعداد انسانی بشر است كه میتواند در مسائل بینديشد .ايان اساتعداد
بشری حتماً بايد آزاد باشد .پیشرفت و تكامل بشر در گرو اين آزادی است .از سوی ديگر امنیت و
آزادی ريشه قرآنی دارند و در صورتی كه بندگان خدا تقوا پیشه نمايناد ،آزادی ،رفااه ،اساتقالل و
امنیت نیز تأمین میشود.

 تحلیل تماتیک امنیت و آزادی انديشه از منظر امام خامنهای (مدظلهالعالی) 35

آزادی بهمثابه يک ارزش در نظامهای سیاسی از اهمیت قابل توجهی برخوردار است .در ديان
مبین اسالم تأكید بر اهمیت آزادی و رعايت تأمین آن مورد توجه قرار گرفته است .ريشه آزادى در
فرهنگ اسالمى ،جهانبینى توحیدى است (جمشیدی .)56 :1380 ،اصل توحیاد باا اعمااق معاانى
ظريف و دقیقى كه دارد ،آزاد بودن انسان را تضمین میكند؛ يعنى هر كسى كه معتقد به وحادانیت
خداست و توحید را قبول دارد ،بايد انسان را آزاد بگاذارد .آزادی از ديادگاه اساالم آن اسات كاه
انسان برای رسیدن به كمال نبايد با مانعی مواجه شود ،چه اين مانع از درون باشاد؛ مانناد هاوی و
هو

و چه از بیرون باشد؛ مانند زورگويی ،استبداد و ظلم و ستم ديگران به انسان .زمانی كاه ايان

موانع نباشد ،زمینه برای تكامل ،ترقی و تعالی انسان فراهم میشود و انسان از ظرفیت وجاود خاود
بهرهمند میشود .پس آزادی مطلق ،به اين معنا كه انسان هر كاری را كه دلش خواست ،بتواند انجام
دهد ،چه به ضرر خودش باشد و يا به ضرر جامعه ،اين از ديدگاه اسالم آزادی نیست ،بلكه ناوعی
ولنگاری و اباحهگری است كه باعث سلب آرامش انسان و جامعه میشود (سیدباقری.)34 :1391،
امام خامنهای (مدظلهالعالی) بهعنوان فقیاه و عاالمی توانمناد در اماور دينای و كشاورداری از
نظرات مبسوطی در حوزه آزادی برخوردار هستند .ايشان آزادی را از جمله مقوالتی میدانند كه در
قرآن كريم و در كلمات ائمه علیهمالسالم بهطور مثكد و مكرر روی آن تأكید شاده اسات« .آزادی
بهمثابه يک حق انسانی برای انديشیدن ،گفتن ،انتخاب كردن و از اين قبیل اسات .هماین مقولاه در
كتاب و سنت مورد تجلیل قرار گرفته است ...آزادی درست و آزادی معقول مهمترين هديه دين به
يک ملت و به يک جامعه است .به بركت آزادی است كه انديشهها رشد پیدا میكناد و اساتعدادها
شكوفا میشود ».آزادی در انديشه معظمله را به اجمال میتوان امكان تحقق اراده در وجود انساانی
دانست؛ يعنی انسان و فرد انسانی برای حصول يک اراده در وجود خاود آزاد باشاد .عرصاه آزادی
عرصه وجود انسان است .لذا آزادی نمیتواند صرف نبود مانع در عرصه اجتماعی تعرياف شاود و
نه صرف آزادی معنوی .لذا مهم آزادی فكر است .واقعاً انسانها باياد بتوانناد در ياک فضاای آزاد
فكر كنند .آزادی بیان تابعی از آزادی فكر است .وقتی آزادی فكر بود ،بهطور طبیعی آزادی بیان هم
هست (امام خامنهای (مدظلهالعالی).)1384/6/8 :
به نظر ايشان اگر انسان با فكر مستقل و با بینش و تقید به اخالق به يک فكاری رسایده باشاد،
بايد در سختترين فضاها نیز آن را تبیین نمايد و در چنین شرايطی باه امنیات نیاز رسایده اسات.
ايشان غايت اين معنا را در آزادی انسان از غیر خدا میداند؛ يعنی بر مبنای انسانشناسای ،حقیقات
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وجودی انسان بندگی خداست .آزادی اسالمی يعنی آزادی از غیر خدا و اسالم كاه انساان را بناده
خدا میداند ،اين رجحان را بر همه اديان و مكاتب ديگر دارد (امام خامنهای (مدظلهالعالی):1377 ،
.)27
اين غايت و نهايت ،حصول هر ارادهای است كاه وجاود انساان ظرفیات تحقاق آن را خواهاد
داشت .قائلشدن عمومیت برای ارادههای انسانی در بستر آزادی به معنای نسبیگرايای و نامحادود
بودن آزادی نخواهد بود ،چراكه انسان در هويت واقعی خود موجودی است قائم باه حقیقاتهاای
رابت .در لیبرالیسم غربی چون حقیقت و ارزشهای اخالقی نسبی است ،لذا آزادی نامحدود اسات.
در اسالم ارزشهای مسلم و رابتی وجود دارد؛ حقیقتی وجود دارد ،حركات در سامت آن حقیقات
است كه ارزش و ارزشآفرين و كمال است؛ بنابراين آزادی باا ارزشهاا محادود مایشاود (اماام
خامنهای (مدظلهالعالی).)1377/6/12 :
در اسالم قانون بر اسا

اصل توحید بنا شاده اسات و پاس از آن بار اساا

اخاالق فاضاله

میباشد .بدين جهت اين قانون همه چیزهايی را كه به اعمال فردی و اجتماعی انسان مربوط میشود،
از امور جزئی گرفته تا امور بسیار مهم در همه ابعاد بیان كرده است؛ بنابراين هر چیزی كه ارتباطی با
انسان دارد و يا انسان ارتباطی با آن دارد ،در شريعت اسالم نشان و ارر از آن به چشام مایخاورد .از
اين رو ديگر جايی برای بروز و ظهور آزادی به آن معنا كه در تمدن ماادی مطارح اسات ،در اساالم
وجود ندارد (میراحمدی.)53 :1381 ،
در اسالم آزادی از قید بندگیِ غیر خداوند متعال وجود دارد .آزادی از غیر خداوناد متعاال باه
معنای آزادی از همه قید و بندهايی است كه مانع حركت تعالی انسان میشوند .انسان برای حركات
در هر مسیری ،به آزادی نیاز دارد .بدون آزادی و با وجود منابع ،در هیچ مسایری اعام از صاواب و
ناصواب نمیتوان حركت كرد و نمیتوان به هیچ مقصدی رسید .حال از آنجايی كه در دين مقاد
اسالم هدف نهايی كه بايد انسان برای رسیدن به آن تالش نمايد تا بتواند به تماام كمااالت حقیقای
دست يابد ،پروردگار متعال است ،لذا انسان بايد خود را از تمام چیزهايی كه مانع ايان حركات مای-
شود آزاد كند .اين آزادی به معنای آزادی از تمامی پستیها ،رذالتهاا ،ظلماتهاا ،سارگردانیهاا و
ضاللتها است كه انبیای الهی برای تحقق بخشیدن چناین آزادی باهساوی بشار آمادهاناد و تماام
دستورات اخالقی ،عبادی ،اجتماعی و همچنین معارفی كه به بشر عرضه كردهاند در راساتای تحقاق
اين آزادی برای انسان بوده است (فراتی.)47 :1378 ،
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اهمیت و ضرورت:
مقوله آزادی از حوزههای مهم در هر مكتب سیاسی است .توجه باه ايان حاوزه در نظاام سیاسای
جمهوری اسالمی ايران موجب تعیین خطوط و جهتگیریهای اساسی در قانونگاذاری مایشاود.
در بیان اهمیت و ضرورت پرداختن به اين تحقیق میتوان به موارد ذيل اشاره كرد:
مهمترين داليل اهمیت موضوع تبیین منظومه آزادی در بعد ايجابی عبارتند از:
الف – لزوم تولید نظريه و انديشه آزادی و امنیت جمهوری اسالمی ايران مبتنی بر ديدگاه اماام
خامنهای (مدظلهالعالی) :از آنجايی كه تدوين خطمشی و قانون در جمهوری اسالمی ايران متاأرر از
نظرات رهبران جامعه است ،بنابراين احصای نظرات معظمله در حوزه آزادی به نیال نظرياه باومی
آزادی در كشور كمک مینمايد .شناخت نظرات رهبر معظم انقالب اسالمی در حاوزه آزادی مای-
تواند سیاستگذاران و نخبگان را در جهت تبیین و تنقیح حوزه آزادی در اين نظام ياری رساند.
ب -لزوم تدوين راهنمای مرجع علمی و عملی مرتبط با آزادی در جامعاه :شاناخت قواعاد و
مقومات مرتبط با آزادی انديشه در جامعه موجب میشود تا بتوان به سمت منظومه كاملی از آزادی
در حوزه علمی و عملی پیش رفت.
ج -لزوم انسجام كاركردی و توجه كامل به جامعیت منويات امام خامناهای (مدظلاهالعاالی) در
مقوله آزادی :پرداختن به منظومه آزادی انديشه از ديدگاه معظمله سبب میشود تا امكاان برقاراری
رابطه منسجم بین اجزای آزادی فراهم شود .در صورت عدم توجه به رويكرد انساجامی در مقولاه
آزادی ،امكان سوءبرداشت و يا فهم يکجانبه از آن به وجود میآيد.
ضرورت موضوع :ضرورت توجه به اين موضوع نیز ناظر بر داليال سالبی اسات .عادم درك
درست از مسئله در اغلب موارد به ارائه راهكار نادرست منتهای خواهاد شاد .عادم تبیاین مسائله
آزادی انديشه از منظر معظمله آرار ذيل را به دنبال دارد:
الف -بروز افراط و تفريط در برداشت از نظرات امام خامنهای (مدظلهالعالی) :تفاسیر مختلف و
بعضاً يکسويه از نظرات ايشان كه بعضاً توسط گروهها و جريانات سیاسی انجام میشاود ،موجاب
میشود تا امكان درك دقیق از نظرات معظمله فراهم نیايد.
ب -مغفول واقع شدن نظرات امام خامنهای (مدظلاهالعاالی) در موضاوع آزادی انديشاه :عادم
توجه به موضوع آزادی انديشه از منظر معظمله موجب میشاود تاا ايان نظارات در سیاساتهاا و
تصمیمگیریها به بوته فراموشی سپرده شود.
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ج -اطالعرسانی نادرست و ناقص در انعكاا



انديشاه اماام خامناهای (مدظلاهالعاالی) :عادم

پرداختن به موضوع آزادی انديشه از منظر معظمله موجب میشود تا زمینه بروز نظرات نادرسات و
اشتباه در جامعه فراهم شود.
هدف مقاله :مهمترين هدف مقاله عبارت است از شناسايی مضامین آزادی انديشه از منظر اماام
خامنهای (مدظلهالعالی).
سؤال مقاله :سثال اساسی اين تحقیق كه محقق به دنبال پاسخگويی به آن است عبارت اسات
از :مضامین اساسی آزادی انديشه و امنیت از منظر امام خامنهای (مدظلهالعالی) چیست؟
پیشینه تحقیق:

با مطالعه و بررسی رسالهها ،مقاالت علمی پژوهشی ،كتابها و گزارشات علمای ،مادرك خاصای
در مورد آزادی انديشه از منظر معظم له به دست نیامد .هر چند در ماورد آزادی آرااری باه انتشاار
رسیده است .پژوهش در مورد آزادی از منظر دين مبین اسالم دارای منابع متعددی است كه عمومااً
با روشی توصیفی به مطالعه آن پرداختهاند .در مورد آزادی در انديشاه معظاملاه نیاز مطالعاه آراار
منتشره عموماً ناظر بر بعد توصیفی بیانات ايشان میباشاد و نتوانساته باه چاارچوب ،نظرياه و ياا
رويكرد جديدی برسد؛ اما مقاله حاضر با رويكردی نوآورانه بنا دارد مضامین نقالقاولی ،مضاامین
پايه و مضامین سازمان دهنده را احصاء و به خواننده معرفی نمايد .از اين رو نوآوری اين مقاله باه
نسبت ساير منابع منتشره ،بهرهگیری از روش تحلیل تماتیک میباشد.
چارچوب مفهومي و نظری :نوع نگرش انسان باه جهاان هساتی و برداشاتهاای او از آن ،در
تعريف و برداشت آزادی تأریر بسزايی دارد .كسانی كه تفكر آنها بر جهانبینی الهی و دينای اساتوار
است ،قهراً آزادی را طوری تعريف میكنند كه همندا و هماهنگ با جهانبینی آنان باشد .جهاانبینای
الهی میگويد :جهان دارای مبدأ و معاد است و برای انسان ،وحی و رسالت آماده اسات و انساان در
عین طبیعی بودن ،دارای حیثیتی فراطبیعی میباشد .او مسافری است كه عوالمی را پشت سر گذاشته
و عوالمی را پیش رو دارد و با مرگ ،نابود نمیگردد ،بلكه روحش ،از عالمی به عالم ديگر منتقل می-
گردد .در مقابل اين بینش ،جهانبینی مادی است كه میگويد :جهان هستی چیزی جز هماین جهاان
محسو

مادی نیست و آغاز و انجامی ندارد و زندگی انسان نیز میان تولد و مرگ خالصه میشود و

پس از مرگ ،نابود میگردد و پاداش و كیفری وجود نادارد (كريمای و جماالیناژاد.)282 :1392 ،
انتخاب هر يک از اين بینشها ،جهانبینی و ايدئولوژی او را شكل میدهد و میتواند فلسفه حیات
بشر را مشخص نمايد.
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آزادی بنا بر ديدگاهها و جهانبینیهای مختلف ،معانی متفااوتی را باه هماراه دارد .بار اساا
تعريف سكوالريستی از آزادی ،اين مقوله حق انسان است و انساان در خاوراك ،پوشااك ،عقیاده،
رفتار و تمامی جنبه های زندگی آزاد است .در مقابل ،بر اسا

تعريف الهی ،آزادی حقّی است كاه

خداوند برای انسان جعل و مقرّر داشته و حدّ آن ،مرزهايی است كه در قوانین الهی مشخص شاده
است .اين گونه از آزادی ،میدان وسیعی است كه انديشه و تمامی استعدادهای آدمای را باه رشاد و
فالح میرساند.
در تعريف آزادی «منتسكیو» میگويد :آزادی عبارت از اين است كه انسان حق داشته باشاد هار
كاری را كه قانون اجازه داده و میدهد ،انجام بدهد و آنچه قانون منع كرده و صالح او نیست مجبور
به انجام آن نگردد (منتسكیو .)294 :1362 ،توما

هابز آزادی را اينگونه تعريف میكند :منظور من

از آزادی آن است كه در برابر هر كاری كه انسان طبق قانون طبیعی مایخواهاد انجاام دهاد ،بادون
ضرورت ،ممانعتی وجود نداشته باشد؛ يعنی ،مانع و رادعی بر سر راه آزادی طبیعی نباشاد ،اال آنچاه
برای خیر جامعه و دولت ضرورت دارد (محمودی .)15 :1377 ،بنتام میگويد :آزادمرد آن است كه
از انجام كاری كه بخواهد بازداشته نشود .جان الك در تعريف آزادی معتقد است :تا آنجا كه انساان
قدرت فكر كردن يا فكر نكردن ،حركت كردن يا حركت نكردن ،بر اسا

ترجیح ياا هادايت ذهان

خود را داراست تا آن حد انسان آزاد است (برلین.)244 :1380 ،
استوارت میل آزادی فردی را بزرگترين ابزار پیشرفت انسانی میداند .به نظر او ،آزادی باعث
تحول و ترقی بیشتر میشود و حتی شايد بتوان گفت شرط ضاروری و الزم رسایدن باه تحاول و
ترقاای ماایگااردد .در اياان مرحلااه ،مااردم بااه اطاعاات از مرجااع قااانونی و تحااول و تكاماال روح
سختكوشی ،عادت میكنند .اطاعت از مرجع قانونی شايد بهطور كامل مغاير آزادی باشد و انساان
حتی با يک حكومت خودكامه سروكار پیدا كند .در انديشه «میل» ،آزادی يعنی انتخااب كاردن ،در
مورد جامعه هم انتخاب آزادانه اعضاء شرط الزم پیدايش و تحاول انديشاههاای نااب و جدياد و
شیوههای زندگیای است كه بدون آنها جامعه نمیتواند متحول شود ،بلكه در يک موقعیت ايساتا
و ناكامل درجا میزند .او آزادی را در سه مقوله تقسیم میكند:
الف :آزادی انديشه و بیان
ب :آزادی ذوق و سلیقهها
ج :آزادی اجتماعات مطرح میكند.
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آزادی از يک سو بیانگر اعمال حق حاكمیت مردمی بوده و از سوی ديگر ،زمینهسااز مشااركت
سیاسی مردم در جامعه و تأریرگذاری آنان در حیات سیاسی جامعه است .آزادی سیاسی ،يعنی اينكه
فرد بتواند در زندگی سیاسی و اجتماعی كشور خود و از راه انتخاب زماماداران و مقاماات سیاسای
شركت جويد و به تصدی مشاغل عمومی و سیاسی و اجتماعی كشاور نائال آماده و ياا در مجاامع،
آزادانه ،عقايد و افكار خود را به نحو مقتضی ابراز نمايد.
آزادی انديشه بهواسطه عنصر كانونی آن يعنی آزادانديشی يک حالت درونی و يک ملكه ذاتای
و فطری است كه در وضعیت خاص درونی (محیط روانی) و شرايط بیرونی و سااختاری ماادی و
غیرمادی (محیط عملیاتی) مشخص و معینی حاصل میشود .به گونهای كه برای دساتیابی باه ايان
ملكه كه نوعی تقوای فكری و معرفتی به شمار میرود هر دو محیط روانی و عملیاتی باياد مهیاا و
مناسب باشد؛ يعنی هم انديشه ورز بايد واجد صفات و ملكات حسنه باشد و هم شرايط سااختاری
و اجتماعی مادی و معنوی مستعد شكوفايی و ابراز فكر و انديشه باشد .از اينرو ،میتوان ادعا كرد
كه آزادی انديشه بیش از آنكه وجه سلبی داشته باشد يک امر ايجابی است؛ يعنی تنهاا نباود مواناع
درونی و بیرونی برای تحقق آزادی انديشه كفايت نمیكند ،بلكه مستلزم وجاود حااالت درونای و
شرايط مناسب و مساعد بیرونی نیز

میباشد.

در فلسفه سیاسی اسالمی قديم ،آزادی بیشتر در وجه فلسفی و كالمایاش ماورد توجاه قارار
گرفته است ،اما در دوران معاصر به دلیل شرايط و مقتضیات جديد ،وجه سیاسای آزادی در فلسافه
سیاسی اسالم برجستهتر شده و به مصاديق آزادی سیاسی توجه خاصی میشود ،اما آزادی به مفهوم
اسالمی ،نخست از درون آغاز میشود و تا انساان از قیدوبناد اساارتهاای درونای آزاد نگاردد از
اسارت طاغوتها و عوامل بیرونی رها نمیگردد .آنچه انسان را به زنجیر اسارت جباران میكشاد،
همان بندهای جهل و زبونی و طمع و پرستش هوا و هو هاا و تماايالت حیاوانی اسات و حتای
جباران و خودكامگان نیز كه انسانها را به بند میكشند ،خود در اسارت هو ها و افزونطلبیها و
قدرت پرستیها و خودخواهیها و دنیاپرستیها و شهوات خويشاند .پس آزادی از ديدگاه اساالم
عبارت است از رها شدن از بردگی و اطاعت غیر خادا و آزادی در هار چیازی كاه خداوناد آن را
مباح كرده است؛ بنابراين آزادی در اسالم شامل آزادی درونی و بیرونی است.
آزادی انديشه و تفكر يكی از مقد ترين سرمايههای انسان و از ويژگیهای بارز اوسات كاه
وی را از انواع حیوان ممتاز میسازد .انسان يک موجود عاقال و متفكار اسات كاه قادرت دارد در
مسائل مختلف بیانديشد .عقل ابزاری است كه به وسیله آن میتواند آيناده روشانی را بارای خاود
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ترسیم كرده و سرنوشت خوب و درستی را برای خود بیافريند .در حقیقت كمال و رشد انساان باه
میزان تفكر او بستگی دارد .تعقل و تفكر ناشی از استعداد فطری و ذاتی بشر است؛ بنابراين انساان
در راه استفاده از اين ابزار ذاتی حتماً بايد آزاد باشد ،چراكه هیچ قدرتی نمیتواند جلوی امار ذاتای
و درونی را بگیرد .هرچند میتوان جلوی رشد آن را گرفت و حتی منحرفش كرد ولای نمایتاوان
بهطور كلی انسان را از اين نعمت بیبهره ساخت و جلوی آزادی تفكر او را گرفت .در هر صورت
انسان میتواند در هر مسئلهای كه استعداد آن را دارد فكار كناد و از راه عملای و اساتدالل عقلای
مسئله را بشناسد (منتظر قائم.)74 :1377 ،
در تعالیم اسالمی ،انديشه به جهت اهمیتی كه دارد بهعنوان حق مسلم و امر واجب تلقی شاده
و از آن بهعنوان بزرگترين و مهمترين عبادتها يااد شاده اسات .از نظار اساالم ،ايماان كامال و
حقیقی ،ايمانی است كه بهوسیله تدبر و تعقال صاحیح باه دور از هرگوناه تأریرپاذيری از عوامال
خارجی مثل عادات و رسوم و تقلیدها بنا شده باشد و به همین جهت تعداد زيادی از آيات قارآن،
مشركان و بتپرستان مكه را به خااطر پیاروی كوركوراناه از آبااء و اجدادشاان سارزنش كارده و
میفرمايد :هنگامیكه به آنان گفته شود كه از آنچه خدا نازل كرده پیروی كنید ،میگويند :بلكه ما از
چیزی پیروی میكنیم كه پدران خود را بر آن يافتیم (سوره لقمان .)21 :از ايان رو قارآن تقلیاد در
«اصول دين» را جايز ندانسته و آن را يک مسئله علمی ،فكری و عقلی توصیف میكند و میگوياد
برای هر مسلمانی واجب است آزادانه از راه تفكر ،دلیلی برای پذيرش اصول دين خود داشته باشد.
با مراجعه به متون دينی (قرآن و روايات) مشخص مایشاود كاه انديشایدن و تفكار از ارزش
بااليی برخوردار است .در تأيید اين مطلب همین بس كه در قرآن كريم واژه تفكر با مشتقاتش 479
بار آمده است و به موضوعات مختلفی چون تفكر در آفرينش انسان ،جهان و كیفیت خلقت آنهاا،
تفكر در نفع و ضرر ،تفكر در اهمیت علم و دانش و دوری از جهل و ناادانی ،انديشاه در تساخیر
آسمان و زمین توسط انسان ،تفكر درباره دنیا و آخرت ،انديشه در قادرت الهای ،تفكار در فلسافه
حرمت برخی چیزها ،تأكید بر تفكر سازنده و صحیح ،دوری از تفكر باطل و ويرانگر و آراار تفكار
اشاره شده است .در متون روايی نیز چناین مطاالبی وجاود دارد و در برخای رواياات ،از تفكار و
انديشه بهعنوان بهترين و بیمانندترين عبادت ياد شده است .چنانكه پیامبر اكرم (ص) در اين بااره
میفرمايد« :عبادتی مانند انديشیدن نیسات»( 1شایخ صادوق ،ج  )372 :1385 ،4و اماام صاادق (ع)
 -1العِبادَةَ مِثلُ التَّفَكُّر
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فرمودند« :بهترين عبادت مداومت در تفكار اسات»( 1كلینای ،ج  )55 :1387 ،2و در روايات ديگار
میفرمايد« :ساعتی تفكر كوتاه بهتر از عبادت طوالنی است»( 2تمیمی آمدی.)57 :1381 ،
در بخشی ديگر از روايات ،از تفكر بهعنوان حیات دل و بصیرت و بینايی ياد شده است .اماام
علی (ع) میفرمايد :فكر كن تا بصیرت و آگاهی يابی و همچنین فرمود :منشأ بینايی فكر و انديشاه
است .همچنین در جايی ديگر ايشان میفرمايد :كسی كه انديشاه نادارد بصایرت و آگااهی نادارد.
(همان) و فرمود :انديشیدن مايه زندگی دل بینا است (كلینی ،ج  )38 :1و نیز فرمود :قابلیت خود را
با انديشیدن بیدار كن (همان ،ج .)54 :2
در بعضی روايات هم از تفكر و انديشه بهعنوان آيینه روشنی ياد شده كه كاردار خاوب و باد
انسان را مینماياند .امام علی (ع) فرمود :انديشه آيینه روشانی اسات (مجلسای ،ج  )159 :1و نیاز
میفرمايد :انديشیدن مرد آيینهای است كه كارهای خوب و بد او را برايش نشان مایدهاد (تمیمای
آمدی.)57 :1381 ،
در رواياتی انديشیدن بهعنوان عاملی برای هدايت و رشد و كمال انسان توصیف شاده اسات.
امام علی (ع) میفرمايد :انديشه انسان را به سوی رشاد و كماال هادايت مایكناد(3هماان )58 :و
فرمود :انديشیدن (موجب يافتن) راه تكامل است4و امام موسای كااظم (ع) مایفرماياد :بارای هار
چیزی راهنمايی است و راهنمای عقل ،انديشیدن است (عاملی و نوری ،ج .)207 :15
باالخره در برخی روايات از تفكر و انديشه بهعنوان يكی از صفات مثمن ياد شده اسات .اماام
علی (ع) میفرمايد :مثمن همیشه در حال ذكر و انديشه درباره نعماتهاای الهای اسات( .تمیمای
آمدی )90 :1381 ،و در روايتی ديگر میفرمايد :قبل از اراده هر كاری انديشه كن (همان )56 :و نیز
در روايت ديگر میفرمايد :وقتی فكر و انديشه را سارلوحه تماام كارهايات قارار دادی ،عاقبات و
نتیجه كارهايت خوب خواهد بود (محدث نوری ،ج .)308 :1386 ،11
در جهانبینی دينی ،انديشه و تفكر از نظر ارزش به تفكر مثبت و منفی تقسیم میشاود .تفكار
برای شناخت خدا ،قدرت الهی ،معاد و جهان آخرت ،ملكاوت آسامانهاا و زماین و نعماتهاای
بیكران الهی و  ...كه باعث رشد فكری و معنوی انسان میگردد ،از انديشههای مثبت و ساازندهای
 -1افضَلُ العِبادَةِ اِدمانُ التَّفَكُّر
 -2تَفَكُّرُ ساعَةٍ قصیرَةٍ خَیرٌ مِن عِبادَةٍ طًويِلَةٍ
 -3الفِكرُ يَهدِی إلی الرِّشادِ
 -4الفِكرُ رُشدٌ
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است كه اسالم بر آن تأكید زيادی دارد .با مراجعاه باه متاون اساالمی در مایياابیم كاه در اساالم
انديشیدن و تفكر ،در واقع ابزاری برای تعمیق باور باه توحیاد و شاناخت درسات و عمیاق نظاام
آفرينش و استفاده معقول و پسنديده از آن در راه خیر و سعادت و كمال مطلاوب اسات؛ بناابراين،
مرز آزادی انديشه از نظر اسالم تا جايی است كه به كفار و الحااد و توطئاه علیاه ديان و ماذهب
نگرايد .در يک كالم هر انديشهای كه باعث دوری انسان از خداوند شود ،انديشاه باطال و مطارود
است (منتظر قائم.)7 :1377 ،
زيربنای انتخاب صحیح هدف ،برخوردار بودن از هدايت الهی میباشد قرآن كاريم مایفرماياد:
اينگونه خداوند آياتش را برای شما روشن میگرداند ،باشد كه در كار دنیا و آخرت بینديشاید1و در
آيات ديگری منابع و موضوعات انديشیدن و تفكر را برای انديشمندان معرفی میكند كاه برخای از
آنها عبارتند از :الف) آفاق (سوره ق 6 :و  )7ب) انفس (سوره اسراء )41 :و ج) تااريخ گذشاتگان
(سوره طه )128 :و. ...
امام خمینی (ره) معتقد بودند كه در مملكت اسالمی بايد آزادی انديشه باشد ،آزادی قلم باشاد،
آزادی بیان باشد (امام خمینی (ره) ،ج  .)187 :9ايشان نهتنها آزادی را جايز میدانستند ،بلكه معتقد
بودند ضرورت انقالب اقتضای عرضه نظريات مخالف را حتی در زمینههای مسائل فقهی دارد تا به
اين وسیله انديشههای مختلف در میدان تعامل و تضارب آراء به استكمال هماديگر كماک كنناد و
در نهايت انديشهای پويا و كارآمد برای رشد نظامی و انقالب حاصل شود.
«طبیعت انقالب و نظام همواره اقتضاء میكناد كاه نظارات اجتهاادی – فقهای در زمیناههاای
مختلف ولو مخالف با يكديگر آزادانه عرضه شود و كسی توان و حاق جلاوگیری از آن را نادارد»
(امام خمینی (ره) ،ج .)48 :21حضرت امام (ره) در برابر دو سثالی كه در سال  1357به شرح زيار
از ايشان پرسیده شد؛ بر اهمیت آزادی انديشه و بیان در نظام اسالمی تأكید كردهاند:
سثال :آيا در حكومت اسالمی ،ماركسیستها آزادی عقیده و آزادی بیان عقیده دارند؟
جواب :در حكومت اسالمی؛ همه افراد دارای آزادی در هرگونه عقیدهای هستند؛ ولیكن آزادی
خرابكاری را ندارند (امام خمینی (ره).)60 :1380 ،
ايشان همچنین در جای ديگری آزادی بیان و آراء را ماورد تأكیاد قارار دادهاناد[« :در] اساالم
شخص اول مملكت با يكی از رعايا فرق نداشت بلكه پاايینتار از او باود در اساتفاده از مادياات،
 -1كَذلِکَ يُبَیِّنَ اهلل لَكُم االيَات لَعَلَّكُم تتَفَكّروُن (سوره بقره.)219 :
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آزادی آراء در اسالم از اول بوده است در زمان ائمه ما ا (ع) ا بلكه در زمان خود پیغمبر آزاد باود،
حرفهايشان را میزدند .حجت ما داريم ،كسی كه حجات دارد از آزادی بیاان نمایترساد؛ لایكن
توطئه را اجازه نمیدهیم» (امام خمینی (ره).)64 :1380 ،
آزادی در دين مبین اسالم به معنای رهايی از قید بندگی غیر خداوند متعال است .آزادی از غیر
خداوند متعال به معنای آزادی از همه قیدوبندهايی است كه ماانع حركات تعاالی انساان مایشاوند.
آزادی به معنای امكان تحقق اراده در وجود انساانی اسات .عرصاه آزادی عرصاه وجاودی انساان
است؛ بنابراين منشاء آزادی ،توحید است .آزادی از همه قیود غیار از عبوديات خادا منظاور اسات
(امام خامنهای (مدظلهالعالی).)27 :1377 ،
از سوی ديگر امنیت و آزادی ريشه قرآنی دارند و در صاورتی كاه بنادگان تقاوا پیشاه نمايناد
آزادی ،رفاه ،استقالل و امنیت نیز تأمین میشود .قرآن به ما میفرمايد كه «وَ لَو اَنّ اَهلَ القُری اَمَناوُا
وَ اتّقوُا لَفَتَحنَا عَلَیهِم بَرَكات مِنَ السّمَاء وَ األرض» ايمان و تقوا كاه باشاد ،بركاات آسامان و زماین
جاری خواهد شد .بركات آسمان ،همان فتوح معنوی است ،همان رحمت الهی است ،همان تقارب
الی اللَّه است ،همان استغفار مالئكه آسمان و حمله عرش برای بندگان خادا در روی زماین اسات.
بركات ارض ،يعنی همه آنچه به زندگی زمینی انسان ارتباط پیدا میكند؛ يعنای آزادی ،يعنای رفااه،
يعنی استقالل ،يعنی امنیت ،يعنی سعه رزق ،سالمت بدن و از اين قبیال (اماام خامناهای (مدظلاه-
العالی).)87/2/14 :
ايشان شعار امنیت و آزادی را بهانه بیگانگان برای نفوذ در كشورهای اسالمی میدانناد كاه ناه
آزادی را تأمین میكنند و نه امنیت را .آنها برای مردم عراق ،پیام امنیت و آزادی میدادناد .اماروز
پنج سال است كه ملت عراق ناامنترين دوران زندگی سالیان اخیر خود را میگذراند (امام خامناه-
ای (مدظلهالعالی) .)87/2/12 :عزت و استقالل ملی منجر به امنیت مایشاود كاه در نتیجاه آزادی-
خواهی حاصل میشود .منظور از آزادی در اين پژوهش از يک سو نبود محدوديت و از سوى ديگر
تضمین درجهاى از امكانات و اسباب تحقق آنهاست؛ به عبارت ديگر آزادی يعنی رهايی انساان از
قید و بندهايی كه جلو رشد و تكامل و فعالیتهای او را بهسوی كمال بگیرد.
روششناسی:

نوع تحقیق :بر اسا

مسئله تبیین شده و

اهداف و سثال مطرح شده اين پژوهش از نوع كاربردی–

توسعهای است .دلیل كاربردی بودن پژوهش استفاده از نتايج پژوهش در تصامیمات و خاطمشای-
گذاری آزادی در جمهوری اسالمی ايران است .همچنین از اين جهت كه به سمت تحلیل ناوينی از
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آزادی انديشه از منظر امام خامنهای گام برداشته است ،توسعهای به حساب میآيد.
منظور از تحلیل تماتیک آزادی در اين مقاله شناسايی و تبیین مضامین نقلقولی ،مضامین پايه و
مضامین سازمان دهنده آزادی انديشه در بیانات معظمله میباشد .بر اين اسا

محقاق هار ياک از

اين مراحل را از متن بیانات استخراج و به روش استقرايی از دادههاای خاام باه مضاامین ساازمان
دهنده رسیده است.
نوع روش :نو بودن تحقیق درباره انديشه آزادی از منظر امام خامنهای (مدظلهالعالی) ،اساتفاده
از روشهای كیفی را ايجاب نمود .نظر به اينكه هادف تحقیاق غاور در بیاناات آياتاهلل خامناهای
(مدظلهالعالی) در مورد آزادی انديشه میباشد ،تصمیم بر اين شد تا از روش تحلیل محتوای كیفای
با رويكرد تحلیال تماتیاک اساتفاده شاود .ايان رهیافات بار داده روايتای تكیاه داشاته و از آن در
تحلیلهای خود استفاده میكند .همچنین در پژوهش حاضر پژوهشگر با اساتفاده از تحلیال محتاوا
میتواند محتوای بسیاری از متون در مورد آزادی انديشه را مقايسه و باا فناون كیفای تحلیال كناد.
عالوه بر اين محقق میتواند ابعادی از محتوای متن را آشكار ساازد كاه باهطاور عاادی باهچشام
نمیآيند.
تحلیل محتوای بیانات می تواند با ابزارهای عینی و كمّی اربات كند كاه آياا درك اولیاه كاه بار
اسا

مشاهداتی نظامنیافته است ،صحیح است يا غلط .ايان روش نتاايجی تكرارپاذير و دقیاق در

مورد آزادی انديشه ارائه میدهد .به اين منظور از روش تجزيه و تحلیل تماتیک استفاده شده است.
اين روش ،مهارتهای اساسی مورد نیاز برای بسیاری از تحلیلهای كیفی را فراهم میكند .در ايان
مقاله برای تجزيه و تحلیل اطالعات حاصله ابتدا مضامین نقلقولی احصاء شده سپس مضامین پايه
و اساسی از مضامین نقلقولی استخراج و در نهايت مضامین سازمان دهنده با اساتنباط از مضاامین
پايه به دست آمده است؛ بنابراين مراحل روش تحقیق به كار رفته به ترتیب عبارتند از:
شناسايی مضامین نقلقولی /شناسايی مضامین پايه /احصای مضامین سازمان دهنده
قلمرو تحقیق حاضر به لحاظ زمانی از زمان شناسايی مطالب معظمله در موضاوع پاژوهش تاا
ابتدای سال  1396است .به لحاظ مكانی بیانات در محدوده كشور جمهوری اسالمی اياران مادنظر
میباشد .به لحاظ موضوعی كلیه بیانات مرتبط با آزادی انديشه مورد بررسی قرار گرفته است.
در پژوهش حاضر تحلیل محتوای كلیه بیانات ،نامهها ،احكام ،رهنمودهاا و تألیفاات معظاملاه
مرتبط با آزادی در بازه زمانی فوقالذكر انجام شده است .جامعه آماری تحقیق شامل بیانات معظمله
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در سايت اينترنتی و نیز نرمافزار حاديث واليات مایباشاد كاه تماام شاماری شاده اسات .روش
گردآوری اطالعات از نوع منابع رانويه میباشد.
در مقاله حاضر با استفاده از روش اساتقرايی ،مضاامین احصااء شاده اسات .در روش مطالعاه
استقرايی ،از دادههای خام به الگو میرسیم و استفاده از مفاهیم نظری در بخش نظريه بهمنزله تأيید
يا رد نظريه نیست بلكه استفاده از مفاهیم و مقوالت نظريه بهعنوان ابزار تحلیلی است كه مایتاوان
در فرايند تحلیل از آن استفاده كرد و برای مفهومسازی و مقولهبندی مفاهیم از آنها استفاده كرد.
برای سنجش روايی تحقیق ،مضامین فراگیر ،سازمان دهنده و پايه با مطالعاه مباانی نظاری ،پیشاینه
تحقیق و اهداف تحقیق ،انتخاب و تأيید شدند.
تحلیل مضامین آزادی اندیشه از منظر امام خامنهای (مدظلهالعالی)

آزادی انديشه در ديدگاه امام خامنهای (مدظلهالعاالی) تأكیاد بار حادود آزادی انديشاه در اساالم،
ضرورت آزادانديشی و آزادفكری و تناقمهای آزادی انديشه در غرب و راهبرد دستیابی به آزادی
انديشه است كه در ذيل تشريح شده است.
مرحله اول :استخراج مضامین پایه از مضامین نقلقولي
 -1آزادی انديشه در اسالم
آزادانديشی در ديدگاه امام خامنهای (مدظلهالعالی) به معنای آزادانه فكار كاردن اسات؛ آزاداناه
تصمیم گرفتن؛ ترجمهای ،تقلیدی و بر ارر تلقین دنبال بلندگوهای تبلیغاتی غارب حركات نكاردن
است .اين برداشت از آزادانديشی ريشه در اسالم دارد .آزادی عقیده در اسالم همراه باا احتارام باه
حقوق و يكی از ارزشهای اسالم و انقالب اسالمی است ،باهطاوری كاه اماروز شاعار جمهاوری
اسالمی ،آزادفكری ،توسعه علم و معرفت میباشد؛ بنابراين اصل فكر كردن و انديشایدن در اساالم
نه فقط آزاد است ،بلكه الزم و واجب هم هست.
ردیف

مضامین پایه

مضامین سازمان دهنده

1

آزادی عقیده در اسالم همراه با احترام به حقوق است.

آزادی انديشه و عقیده در اسالم

2

آزادی فكر يكی از ارزشهای انقالب اسالمی است.

آزادی انديشه و عقیده در اسالم

3

امروز شعار جمهوری اسالمی ،آزادفكری ،توسعه علم و معرفت است.

آزادی انديشه و عقیده در اسالم

4
5

آزادانديشی يعنی آزادانه فكر كردن؛ آزادانه تصمیم گرفتن؛ ترجمهای ،تقلیدی
و بر ارر تلقین دنبال بلندگوهای تبلیغاتی غرب حركت نكردن
اصل فكر كردن و انديشیدن در اسالم نه فقط آزاد است ،بلكه الزم و واجب
هم هست.

آزادی انديشه و عقیده در اسالم
آزادی انديشه و عقیده در اسالم
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مضامین نقلقولي

ردیف

مضامین پایه

اسالم مثل اروپای قرون وسطی نیست كه كسای را باه خااطر ياک عقیادهای
تهديد به قتل كند؛ مثل روش نظام اُموی و عباسی نیست در صادر اساالم كاه
1

كسانی را به خاطر داشتن عقايدی كه دستگاه حكومت آنها را قبول نداشت و

آزادی عقیده در اسالم همراه با احترام به

غلط میدانست ،زير فشار قرار بدهد و از حق زندگی محاروم كناد ياا تحات

حقوق است.

تعقیب قرار بدهد يا كیفر كند يا مالیات و مجازات مالی بارای ياک عقیادهای
معین كند (امام خامنهای (مدظلهالعالی).)65/11/17 :
آزادی فكر و بیان هم يكی از ارزشهای انقالب بود .مردم میخواستند آزادانه
2

فكر كنند .آن روز ،آزادی فكر ،آزادی بیان و آزادی تصامیمگیاری هام نباود.

آزادی فكر يكی از ارزشهای انقالب

مردم اين را نمیخواستند؛ می خواساتند ايان آزادیهاا باشاد (اماام خامناهای

اسالمی است.

(مدظلهالعالی).)79/2/23 :
امروز شعار جمهوری اسالمی ،آزادفكری است؛ توسعه علم و معرفات اسات؛
3

توجه به حقوق انسانها و اختیارات انسانهاست؛ مهرباانی و مهارورزی میاان

امروز شعار جمهوری اسالمی،

افراد انسان است؛ اينها شعار و پیام اسالم است (امام خامنهای (مدظلهالعالی):

آزادفكری ،توسعه علم و معرفت است.

.)84/6/11

4

آزادانديشی يعنی آزادانه فكر كردن؛ آزادانه تصمیم گرفتن؛ ترجمه ای ،تقلیادی

آزادانديشی يعنی آزادانه فكر كردن؛

و بر ارر تلقین دنبال بلندگوهای تبلیغاتی غرب حركت نكردن .لذا شامل علام،

آزادانه تصمیم گرفتن؛ ترجمهای ،تقلیدی

معرفت ،مشی سیاسی ،شعارها و واژههاا و خواساتههاای متعاارف سیاسای و

و بر ارر تلقین دنبال بلندگوهای تبلیغاتی

اجتماعی هم میشود (امام خامنهای (مدظلهالعالی).)82/8/15 :

غرب حركت نكردن

اصل فكر كردن و انديشیدن در اسالم نه فقط آزاد است ،بلكاه الزم و واجاب
5

هم هست و شايد در بین كتابهای آسمانی و نوشتههای مذهبی هیچ كتابی را

اصل فكر كردن و انديشیدن در اسالم نه

نشود پیدا كرد كه به قادر قارآن انساانهاا را باه تفكار و تعقال و مطالعاه در

فقط آزاد است ،بلكه الزم و واجب هم

پديده های حیات و امور مادی و معنوی و انساانی و تادبر در تااريخ و امثاال

هست.

اينها دعوت كرده باشد (امام خامنهای (مدظلهالعالی).)65/11/17 :

 -2ضرورت روحیه آزادانديشی
طبق نظر اسالم بايد جامعهای ساخت كه در آن آزادی فكر و انديشه باشد .برای گسترش و توساعه
واقعىِ فرهنگ و انديشه ،احتیاج به آزادانديشی است .بدون آزادانديشای ،رشاد اجتمااعی ،علمای،
فكری و فلسفی امكان ندارد .از ديدگاه رهبری ،بايد هام روحیاه آزادانديشای و هام برناماهريازی
عادالنه بايد وجود داشته باشد .همچنین آزادانديشی و استقالل فكری يكی از بازرگتارين مظااهر
استقالل انسان نیز هست .يكی از جلوههاای روحیاه آزادانديشای ،تشاكیل و توساعه كرسایهاای
آزادانديشی با محوريت دانشگاه و دانشجويان است .كرسیهاای آزادانديشای بیاان افكاار در ياک
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فضای آزاد و بهتبع آن آزادی بیان را منجر خواهد شد.
مضامین نقلقولي

ردیف

من ،هم معتقدم روحیه آزادانديشای وجاود داشاته باشاد[ ،هام] برناماهريازی
1

عادالنه بايد وجاود داشاته باشاد .ناه بایبرناامگی و ولنگااری فرهنگای ،ناه
جزمانديشی و تحجّر و استبداد فرهنگی؛ هیچكدام از ايان دو طارف قضایّه را
بنده قبول ندارم( .امام خامنهای (مدظلهالعالی))95/6/3 :

2

يكی از بزرگترين مظاهر استقالل انسان ،استقالل فكری اسات .ببینیاد اساالم
چه میگويد (امام خامنهای (مدظلهالعالی).)79/6/21 :
خاصیت علمی بودن آزادانديشی است .تحجر در میدان علم معنی ندارد؛ يعنی

3

اگر عالم هستیم ،حوزه علمیه هساتیم ،دنباال علام هساتیم ،باياد فكار را آزاد
گذاشت (امام خامنهای (مدظلهالعالی).)89/8/2 :

مضامین پایه
هم معتقدم روحیه آزادانديشی وجود
داشته باشد[ ،هم] برنامهريزی عادالنه
بايد وجود داشته باشد.
يكی از بزرگترين مظاهر استقالل
انسان ،استقالل فكری است.
اگر به دنبال علم هستیم ،بايد فكر را
آزاد گذاشت.

من موافقم كه كرسی هاای آزادانديشای تشاكیل بشاود ... .منتهاا شاما جاوانِ
دانشجوی انقالبیِ مسلمانِ واليی ،آن قدرت منطق و قوّت استدالل را پیدا كنید
كه بتوانید قشنگ برويد با خونسردی در مقابل او قرار بگیريد و اساتدالل او را
4

باطل كنید؛ اين خوب است ،اين درست است ... .يعنی كرسی آزادانديشی يک
ترتیبات و آدابی دارد كه بايد عقالی مسئولین دستگاهها بنشینند اين ترتیاب و

من موافقم كه كرسیهای آزادانديشی
تشكیل بشود.

آداب را -كه بتوانند درست هدايت كنند اين كرسیهاا را كاه كاار خاودش را
انجام بدهد -مشخص كنند (امام خامنهای (مدظلهالعالی).)94/4/20:
يكی ديگر از كارهايی كه بايد در زمینه مسائل گوناگون اجتماعی و سیاسای و
5

علمی انجام بگیرد ،میدان دادن به دانشجوسات بارای اظهاارنظر .از اظهاارنظر

كرسیهای آزادانديشی در دانشگاهها

هیچ نبايد بیمناك بود .اين كرسیهای آزادانديشی كه ما گفتیم ،در دانشاگاههاا

بايد تحقق پیدا كند و بايد تشكیل

بايد تحقق پیدا كناد و باياد تشاكیل بشاود (اماام خامناهای (مدظلاهالعاالی):

بشود.

.)88/6/8
گسترش آزادانديشی مهم است .واقعاً انسانها بايد بتوانند در ياک فضاای آزاد
فكر كنند .آزادی بیان تابعی از آزادی فكر است .وقتی آزادی فكر بود ،بهطاور
6

طبیعی آزادی بیان هم هست .عمده ،آزادی فكر است كه انسانهاا بتوانناد آزاد
بینديشند .در غیر فضای آزاد فكری ،امكان رشد وجود ندارد.
(امام خامنهای (مدظلهالعالی))84/6/8 :

گسترش آزادانديشی مهم است .واقعاً
انسانها بايد بتوانند در يک فضای
آزاد فكر كنند .آزادی بیان تابعی از
آزادی فكر است.

من میخواهم غالب يا بیش از غالب بدنه دانشجويی كشور ،مجموعهای متعهّد
7

و دارای احسا

مسثلیت نسبت به آرمانهای دانشجويی باشند .يكای از ايان

آرماانهااا مساائله علاام اساات؛ دومای عاادالتخااواهی اساات و آرمااان سااوم،

آزادیخواهی بهمثابه آرمان دانشجويی
است.

آزادانديشی و آزادیخواهی است (امام خامنهای (مدظلهالعالی).)82/8/15 :
8

طبق نظر اسالم ،چه جامعهای را بايد ساخت؟ جامعهای كه در آن ،عادل و داد

طبق نظر اسالم بايد جامعهای ساخت

 تحلیل تماتیک امنیت و آزادی انديشه از منظر امام خامنهای (مدظلهالعالی) 49
باشد؛ آزادی فكر و انديشه باشد( ...امام خامنهای (مدظلهالعالی).)84/3/3 :
اگر بخواهیم در زمینه گسترش و توسعه واقعىِ فرهنگ و انديشه و علم حقیقتاً
9

كار كنایم ،احتیااج داريام باه ايانكاه از مواهاب خادادادی و در درجاه اوّل
آزادانديشی استفاده كنیم .آزادانديشی در جامعه ما يک شعار مظلوم است
(امام خامنهای (مدظلهالعالی).)81/11/8 :

كه در آن آزادی فكر و انديشه باشد
برای گسترش و توسعه واقعىِ
فرهنگ و انديشه ،احتیاج به
آزادانديشی داريم.

آزادی يكی از بزرگترين نعمتهای الهی است كه يكی از شعبش آزادانديشی
است .بدون آزادانديشی ،اين رشد اجتماعی ،علمای ،فكاری و فلسافی امكاان
10

ندارد .در حوزههای علمیه ،دانشگاه و محیطهاای فرهنگای و مطبوعااتی ،هاو
كردن كسی كه حرف تازه ای میآورد ،يكی از بزرگترين خطاهاست؛ بگذاريد

بدون آزادانديشی ،اين رشد اجتماعی،
علمی ،فكری و فلسفی امكان ندارد.

آزادانه فكر كنند (امام خامنهای (مدظلهالعالی).)85/3/29 :

 -3آزادی و امنیت
امنیت و آزادی ريشه قرآنی دارند و در صورتی كه بندگان تقوا پیشه نمايند آزادی ،رفاه ،استقالل و
امنیت نیز تأمین میشود .قرآن به ما میفرمايد كه« :وَ لَو اِنَّ اَهلَ القُری اَمَناوُا وَ اتَّقاوُا لَفَتَحنَاا عَلَایهِم
بَرَكات مِنَ السَّمَاء وَ األرض»؛ ايمان و تقوا كه باشد ،بركات آسامان و زماین جااری خواهاد شاد.
بركات آسمان ،همان فتوح معنوی است ،همان رحمت الهی است ،همان تقرب الی اللَّه است ،همان
استغفار مالئكه آسمان و حمَله عرش برای بندگان خدا در روی زمین اسات .بركاات ارض ،يعنای
همه آنچه به زندگی زمینی انسان ارتباط پیدا میكند؛ يعنی آزادی ،يعنی رفاه ،يعنی اساتقالل ،يعنای
امنیت ،يعنی سعه رزق ،سالمت بدن و از اين قبیل (امام خامنهای (مدظلهالعالی).)87/2/14 :
از سوی ديگر ايشان در مقام انتقاد به لیبرالیسم غربی ،آزادی و حقوق بشر غربی را نفی میكنند
زيرا تأمینكننده امنیت و آرامش اقلیتها نیست در حالی كه اقلیتهای دينی آرامش و امنیتی كه در
ايران دارند ،در هیچ كجای دنیا ندارند (امام خامنهای (مدظلهالعاالی) .)75/6/27 :تبلیغاات گساترده
علیه مسلمانان و عدم امنیت جانی مسلمانان در غرب نكته ديگری است كه ايشان بر آن تأكید می-
نمايند .بحث اين نیست كه چرا مسلمانها آزادی الزم را در بسیاری از اين كشورها ندارناد؛ بحاث
بر سرِ اين است كه چرا امنیت جانی ندارند (امام خامنهای (مدظلهالعالی).)93/11/6 :
ايشان شعار امنیت و آزادی را بهانه بیگانگان برای نفوذ در كشورهای اسالمی میدانناد كاه ناه
آزادی را تأمین میكنند و نه امنیت را .آنها برای مردم عراق ،پیام امنیت و آزادی میدادناد .اماروز
پنج سال است كه ملت عراق ناامنترين دوران زندگی سالیان اخیر خود را میگذراند (امام خامناه-
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ای (مدظلهالعالی) .)87/2/12 :عزت و استقالل ملی منجر به امنیت مایشاود كاه در نتیجاه آزادی-
خواهی حاصل میشود.
ردیف

مضامین پایه

مضامین نقلقولي
در صورتی كه بندگان تقوا پیشه نمايند؛ آزادی ،رفاه ،استقالل و امنیت نیز تأمین میشود .قرآن به ما

1

میفرمايد كه« :وَ لَو اَنّ اَهلَ القُری اَمَنوُا وَ اتَّقُوا لَفَتَحنا عَلَیهم بَركات مِنَ السَّماء وَ األرض» ايمان و

لزوم پیشه

تقوا كه باشد ،بركات آسمان و زمین جاری خواهد شد .بركات ارض ،يعنی همه آنچه به زندگی

كردن تقوای

زمینی انسان ارتباط پیدا میكند؛ يعنی آزادی ،يعنی رفاه ،يعنی استقالل ،يعنی امنیت ،يعنی سعه-

الهی

رزق ،سالمت بدن و از اين قبیل (امام خامنهای (مدظلهالعالی).)87/2/14 :

ب :استخراج مضامین سازمان دهنده از مضامین پايه
ردیف
1

مضامین پایه
هم معتقدم روحیه آزادانديشی وجود داشته باشد[ ،هم] برنامهريزی عادالنه بايد
وجود داشته باشد.

مضامین سازمان دهنده
ضرورت روحیه آزادانديشی

2

يكی از بزرگترين مظاهر استقالل انسان ،استقالل فكری است.

ضرورت روحیه آزادانديشی

3

اگر به دنبال علم هستیم ،بايد فكر را آزاد گذاشت.

ضرورت روحیه آزادانديشی

4

من موافقم كه كرسیهای آزادانديشی تشكیل بشود.

ضرورت روحیه آزادانديشی

5

كرسیهای آزادانديشی در دانشگاهها بايد تحقق پیدا كند و بايد تشكیل بشود.

ضرورت روحیه آزادانديشی

6

گسترش آزادانديشی مهم است .واقعاً انسانها بايد بتوانند در يک فضای آزاد فكر
كنند .آزادی بیان تابعی از آزادی فكر است.

ضرورت روحیه آزادانديشی

7

آزادیخواهی به مثابه آرمان دانشجويی است.

ضرورت روحیه آزادانديشی

8

طبق نظر اسالم بايد جامعهای ساخت كه در آن آزادی فكر و انديشه باشد.

ضرورت روحیه آزادانديشی

9

برای گسترش و توسعه واقعىِ فرهنگ و انديشه ،احتیاج به آزادانديشی داريم.

10

بدون آزادانديشی ،اين رشد اجتماعی ،علمی ،فكری و فلسفی امكان ندارد.

آزادانديشی موجب توسعه و
تعالی
آزادانديشی موجب توسعه و
تعالی

 -4حدود آزادی انديشه در انقالب اسالمی
از ديدگاه امام خامنهای (مدظلهالعالی) برای آزادی انديشه بايد حادود قائال شاد و آن متفااوت از
ولنگاری است؛ بنابراين آزادی انديشه و دگرانديشی تابع شارايطی اسات؛ دگرانديشای ياک جارم
نیست ،شرط دگرانديشی اين است كه متوجه به انقالب باشد و در چارچوب اسالم و قانون عرضه
گردد و به دور از تحريف باشد .اسالم اجازه نمیدهد و جايز نمیشمارد كه انساانهاا ياک اعتقااد
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غلط و نادرست را در قلب و فكر خود بپذيرند .اسالم مايل نیست كه انساانهاا دساتخوش عقاياد
باطل و غلط و انحرافی و كج باقی بمانند .الزم است آزادانديشی مديريت كرد تا به ساختارشكنی و
شالودهشكنی و برهم زدن پايههای هويت ملی ختم نگردد.
مضامین نقلقولي

ردیف

دگرانديشی يک جرم كه نیست ،خب انديشه است؛ شما ياکجاور فكار مایكنیاد،
1

رفیقت يک جور ديگر فكر میكند در مسائل مختلف ،ايرادی ندارد .منتها يک شارط
دارد .غیر از اين شرطی كه عرض كرديم كه چنگال به هم نزنند و اينها ،شرط ديگر
اين است كه همه متوجه به انقالب باشد (امام خامنهای (مدظلهالعالی).)95/1/24 :

2

مضامین پایه
دگرانديشی يک جرم نیست،
شرط دگرانديشی اين است كه
متوجه به انقالب باشد.

بنده طرفدار جزمانديشی و فشار و اختناق در اين زمینهها نیستم ]فیلم ،تئاتر ،سینما[،

اعتقاد راسخ دارم به آزادانديشی؛

من اعتقاد راسخ دارم به آزادانديشی؛ منتها آزادانديشی غیر از ولنگاری است ،غیار از

منتها آزادانديشی غیر از ولنگاری

اجازه دادن به دشمن است كه از داالن آزادانديشی و آزاد عملی بخواهد ضربه بزناد

است (تمايز بین آزادانديشی و

(امام خامنهای (مدظلهالعالی).)95/6/3 :

ولنگاری)

محور دوم اين است كه عقیده مذهبی هم تا آنجايی كاه درصادد مباارزه باا عقیاده
اسالمی نباشد ،دارا بودن آن عقیده ممنوع نیست؛ يعنی مجازات ندارد .البتاه «ممناوع
نیست» يا «آزاد است» ،بعد در بحثهای بعدی بايد درست شكافته بشود تاا حادود
3

اين مسئله آشكار بشود .به طور اجمال اگار كسای در جامعاه اساالمی عقیاده غیار
اسالمی داشت ،اما عقیده ای كه او را امر باه مخالفات و معارضاه باا نظاام اساالمی
نماایكنااد ،دارا بااودن آن عقیااده اشااكالی ناادارد (امااام خامنااهای (مدظلااهالعااالی):

عقیده مذهبی تا آنجايی كه
درصدد مبارزه با عقیده اسالمی
نباشد ،دارا بودن آن عقیده ممنوع
نیست.

.)65/11/17
آزادی عقیده به اين معنا نیست كه اسالم اجازه مایدهاد و جاايز مایشامارد و روا

4

میداند كه انسانها از عقیده حق ،از بینش درست منحرف بشوند و يک اعتقاد غلاط

اسالم اجازه نمیدهد و جايز

و نادرست را در قلب و فكر خود بپذيرند .اگر كسی بگويد آزادی عقیاده در اساالم

نمیشمارد كه انسانها يک اعتقاد

معنايش اين است كه هركسی از نظر اسالم میتواند و برايش مباح و رواست كه هار

غلط و نادرست را در قلب و فكر

نوع عقیده ای را ولو باطل و غلط انتخاب بكند ،اين يقیناً راه رواب را نپیماوده اسات

خود بپذيرند.

(امام خامنهای (مدظلهالعالی).)65/11/17 :
علی رغم اين بلندنظری و سعهصدری كه اسالم در برابر عقیاده باطال و خاالف باه
5

خرج میدهد ،اينجور هم نیست كه اسالم دوست بدارد و راضی بشود كه انساانهاا
دستخوش عقايد باطل و غلط و انحرافی و كج باقی بمانند (امام خامناهای (مدظلاه-
العالی).)65/11/17 :

6

اسالم مايل نیست كه انسانها
دستخوش عقايد باطل و غلط و
انحرافی و كج باقی بمانند.

بايد راه آزادانديشی و نوآوری و تحول را باز گذاشت ،منتها آن را مديريت كرد تا به

بايد آزادانديشی مديريت كرد تا

ساختارشكنی و شالودهشكنی و بر هم زدن پايههای هويت ملی نینجامد (امام خامنه-

به ساختارشكنی و شالوده شكنی

ای (مدظلهالعالی).)85/8/18 :

و بر هم زدن پايههای هويت ملی
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نینجامد
امروز خوشبختانه در ايران ،آزادی فكر كردن و فكر را بیان كردن ،در دنیاا كامنظیار
7

است .البته من نمیخواهم بگويم كه اساالم ايان آزادی را بادون قیاد و شارط داده

آزادی فكر در ايران در چارچوب

است؛ نه اين طور نیست .محدوديتهايی در همین زمینه وجود دارد كه در قوانین ما

اسالم و قانون است.

هم آن محدوديتها پیشبینی شده است (امام خامنهای (مدظلهالعالی).)77/2/22 :

8

بنده طرفدار فكر آزاد ،قلم آزاد ،بیان آزاد و معارف منتشار شاده گوناهگاون در ايان

گفتنِ معارف گوناگون يک حرف

كشورم؛ اعتقاد من اين است .من میگويم بايستی افكار و آراء و ساليق مختلاف در

است ،دروغ گفتن به مردم و

كشور ،بهصورت صحیح و درست مطرح شود؛ اما گفتنِ معارف گوناگون يک حرف

دروغ نوشتن و تحريف كردن

است ،دروغ گفتن به ماردم و دروغ نوشاتن و تحرياف كاردن حقاايق و بلنادگوی

حقايق و بلندگوی دشمن شدن،

دشمن شدن ،حرف ديگری است (امام خامنهای (مدظلهالعالی).)78/6/10 :

ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8

حرف ديگری است

مضامین پایه

مضامین سازمان دهنده

دگرانديشی يک جرم نیست ،شرط دگرانديشی اين است كه متوجه به انقالب

حدود آزادی انديشه در

باشد.

انقالب اسالمی

اعتقاد راسخ دارم به آزادانديشی؛ منتها آزادانديشی غیر از ولنگاری است.

حدود آزادی انديشه در
انقالب اسالمی

عقیده مذهبی تا آنجايی كه درصدد مبارزه با عقیده اسالمی نباشد ،دارا بودن آن

حدود آزادی انديشه در

عقیده ممنوع نیست.

انقالب اسالمی

اسالم اجازه نمیدهد و جايز نمیشمارد كه انسانها يک اعتقاد غلط و نادرست را

حدود آزادی انديشه در

در قلب و فكر خود بپذيرند.

انقالب اسالمی

اسالم مايل نیست كه انسانها دستخوش عقايد باطل و غلط و انحرافی و كج باقی

حدود آزادی انديشه در

بمانند.

انقالب اسالمی

بايد آزادانديشی مديريت كرد تا به ساختارشكنی و شالودهشكنی و بر هم زدن

حدود آزادی انديشه در

پايههای هويت ملی نینجامد.

انقالب اسالمی

آزادی فكر در ايران در چارچوب اسالم و قانون است.

حدود آزادی انديشه در
انقالب اسالمی

گفتنِ معارف گوناگون يک حرف است ،دروغ گفتن به مردم و دروغ نوشتن و

حدود آزادی انديشه در

تحريف كردن حقايق و بلندگوی دشمن شدن ،حرف ديگری است.

انقالب اسالمی

 -5تناقم آزادی انديشه در غرب
فرهنگ و محیط غرب ،محیطی است كه علیرغم ايانكاه ساعی دارد خاودش را باه آزادانديشای
معروف كند ،بهشدت متعصب است .غرب در حالی كه دم از آزادی فكر میزند ،مصراً اصارار دارد
كه فرهنگ خودش را بر همه ملتها در دنیا تحمیال كناد .ممنوعیات حجااب در مادار

برخای
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كشورهای اروپايی نشانه دروغپردازی در زمینه آزادی است و تعصب در برابر آزادی را نشان مای-
دهد .جلوگیری از ابراز عقیاده در برابار صهیونیسام در كشاور امريكاا كاه خاود را مهاد آزادی و
دموكراسی میداند نمونه ديگری از نقم آزادانديشی است.
مضامین نقلقولي

ردیف

عدّه ای به نام آزادانديشی مرزهای فضیلت و حقیقت را لگدكوب كردهاند و باه ناام
1

آزادانديشی و نوآوری ،همه اصول مقدّ

حقیقی را ناديده گرفتاه ياا تحقیار و ياا

مسخره كردهاند (امام خامنهای (مدظلهالعالی).)81/11/8 :

مضامین پایه
عدّهای به نام آزادانديشی و
نوآوری ،همه اصول مقدّ

حقیقی

را ناديده گرفته يا تحقیر و يا
مسخره كردهاند.

متأسفانه گذشته فرهنگ كشورِ ما فضاء را برای اين آزادانديشی بسایار تناگ كارده
بود .همین مطلبی كه راجع به ترجمه فرمودند ،درست است .منظور از ترجمه فقاط
2

ترجمه كتاب نیست ،بلكه ترجمه فرهنگ ،ترجمه فكر ،ترجمه نظريات بیگانه ،آنها
را به شكل وحی مُنزل تلقّی كردن و در ياک جايگااه غیرقابال خدشاه قارار دادن،
باليی بوده كه در جامعه ما وجاود داشاته اسات (اماام خامناهای (مدظلاهالعاالی):

متأسفانه گذشته فرهنگ كشورِ ما
فضاء را برای آزادانديشی بسیار
تنگ كرده بود.

.)81/11/8
وقتی به جامعه خودمان نگاه میكنیم ،میبینیم ياک عاده آدمهاای در خواناده و
تحصیلكرده و مدعی روشنفكری وقتی اسم دموكراسی و يا مردمساالری و احتارام
3

به رأی مردم میآيد ،فوراً ذهنشان به طرف امريكا میرود! آنها دروغ مایگويناد و
مطلقاً به دموكراسی و آزادی و آراء مردم احترام نمیگذارناد؛ نموناهاش ممنوعیات
حجاب در مدار

برخی كشورهای اروپايی است (امام خامناهای (مدظلاهالعاالی):

ممنوعیت حجاب در مدار
برخی كشورهای اروپايی نشانه
دروغپردازی در زمینه آزادی است.

.)83/4/15
4

شما ببینید اآلن چقدر خرج میكنند و زحمت میكشند ،برای اينكاه حجااب را در

كشورهايی كه خودشان را مهد

دنیا از بین ببرند؛ كشورهايی كه خودشان را مهد آزادی هم میدانند ،میبینید كه چه

آزادی هم میدانند ،تالش میكنند

میكنند برای مبارزه با حجاب (امام خامنهای (مدظلهالعالی).)83/7/12 :

حجاب را در دنیا از بین ببرند.

]آمريكا[ درباره آزادی بیان و عقیاده داد ساخن مایدهناد و اباراز عقیاده دربااره
5

صهیونیسم را جرُم میشمارند و بسیاری از آرار فكری و قلمی برجسته اسالمی را و

در آمريكا ابراز عقیده درباره

حتی اسناد به دست آمده از النه جاسوسی آمريكا در تهران را ،در آمريكا اجازه نشر

صهیونیسم را جرُم میشمارند.

نمیدهند (امام خامنهای (مدظلهالعالی).)83/10/29 :
فرهنگ و محیط غرب ،محیطی است كه علیرغم اينكه ساعی دارد خاودش را باه
آزادانديشی معروف كند ،بهشدت متعصب است .شايد در مقوالت ديگر هم باشاد؛
6

اما در مقوله فرهنگ ،بهشدت متعصب و سختگیر است؛ يعنی هر فرهنگای غیار از
فرهنگ اروپايی ،بهشدت مورد تحقیر ،اهانت و فشار قرار میگیرد .اروپاای مادعی
تسامح و سهلنگاری و آزادانديشای و بلنادنظری و دوری از تحجار و جماود ،در

فرهنگ و محیط غرب ،محیطی
است كه علیرغم اينكه سعی دارد
خودش را به آزادانديشی معروف
كند ،بهشدت متعصب است.
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مقوله فرهنگ بهشدت سختگیر و متعصب اسات (اماام خامناهای (مدظلاهالعاالی):
.)71/5/5

7

غرب در حالی كه دم از آزادی فكر میزند ،مصراً اصرار دارد كه فرهنگ خودش را

غرب در حالی كه دم از آزادی فكر

بر همه ملتها در دنیا تحمیل كند .خیلی چیزها جزء فرهنگ غرب و جزء فرهناگ

میزند ،اصرار دارد كه فرهنگ

اروپاست؛ اما اصرار دارند كه اينها را بر همه ملتهای عالم  -از جمله ملاتهاای

خودش را بر همه ملتها در دنیا

مسلمان  -تحمیل كنند (امام خامنهای (مدظلهالعالی).)70/11/12 :
ردیف
1
2
3
4
5
6
7

مضامین پایه
عدّه ای به نام آزادانديشی و نوآوری ،همه اصول مقدّ

تحمیل كند.
مضامین سازمان دهنده

حقیقی را ناديده گرفته يا

تحقیر و يا مسخره كردهاند.

چالش آزادی انديشه روشنفكران

متأسفانه گذشته فرهنگ كشور ما فضاء را برای اين آزادانديشی بسیار تنگ كرده

تناقم آزادی انديشه در دوران

بود.

شاهنشاهی

ممنوعیت حجاب در مدار

برخی كشورهای اروپايی نشانه دروغپردازی در زمینه
آزادی است.

كشورهايی كه خودشان را مهد آزادی هم میدانند ،تالش میكنند حجاب را در دنیا
از بین ببرند.
در آمريكا ابراز عقیده درباره صهیونیسم را جرُم میشمارند.
فرهنگ و محیط غرب ،محیطی است كه علیرغم اينكه سعی دارد خودش را به
آزادانديشی معروف كند ،بهشدت متعصب است.
غرب در حالی كه دم از آزادی فكر میزند ،مصراً اصرار دارد كه فرهنگ خودش را
بر همه ملتها در دنیا تحمیل كند.

تناقم آزادی انديشه در غرب
تناقم آزادی انديشه در غرب
تناقم آزادی انديشه در غرب
تناقم آزادی انديشه در غرب
تناقم آزادی انديشه در غرب

 -6كانونهای دستیابی به آزادی انديشه
امام خامنهای (مدظلهالعالی) راهبردهای دستیابی به آزادی انديشه را در مدار  ،دانشگاه و حوزهها
جستجو میكند .از ديدگاه رهبری ضرورت دارد كرسیهاای آزادفكاری و نهضات آزادانديشای در
دانشگاهها و حوزههای علمیه تشكیل و توسعه ياباد .همچناین آماوزش روحیاه اساتقاللطلبای در
دانشآموزان بهطوری كه در آينده افراد را آزادیخواه و استقاللطلاب باار آورد ،ماورد تأكیاد وی
است.
ردیف
1

مضامین نقلقولي

مضامین پایه

جنجال فكری غیار از مباحثاات صاحیح اسات .بناده گفاتم كرسای آزادفكاری را در

بنده گفتم كرسی آزادفكری

دانشگاه ها بوجود بیاوريد .خوب ،شما جوان هاا چارا بوجاود نیاوردياد؟ شاما كرسای

را در دانشگاهها بوجود

آزادفكری سیاسی را ،كرسی آزاد فكری معرفتی را تو همین دانشگاه تهران ،تاو هماین

بیاوريد.
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دانشگاه شريف ،تو همین دانشگاه امیركبیر بوجود بیاوريد .چناد نفار دانشاجو بروناد،
آنجا حرفشان را بزنند ،حرف همديگر را نقد كنند ،با همديگر مجادله كنند (امام خامنه-
ای (مدظلهالعالی).)1388/8/6 :
روی مسائل فكر كنید تا به نتیجه برسید .نهضت آزادفكری كاه مان پیشانهاد كاردم در
دانشگاه و حوزه راه بیفتد ،برای همین است .تريبونهای آزاد بگذارند و باا هام بحاث
2

كنند؛ منتها نه متعصبانه و لجوجانه و تحريک شده بهوسیله جريانات سیاسی و احازاب

نهضت آزادفكری كه من

سیاسی كه فقط به فكر آينده كوتاهمدت و مقاصد خودشان هستند و بارای انتخاباات و

پیشنهاد كردم در دانشگاه و

امثال آن از جوانها استفاده میكنند؛ بلكه برای پخته شدن ،ورز خوردن و ورزيده شدن

حوزه راه بیفتد.

و با هدفِ آماده شدن برای ادامه اين راه طوالنی و دشوار ،اما بسیار خوشعاقبت (اماام
خامنهای (مدظلهالعالی).)84/2/19 :
ياک دسات ه كسااانی هساتند كاه توسااعه و رشاد و پیشارفت علاام و میادان رقاباات و
آزادانديشی و امثال اينها را میخواهند ،اما راه آن را در تقلید مطلق از الگوهای غارب
3

جستجو میكنند؛ فكر میكنند «ره چنان رو كه رهاروان رفتناد» .رهاروان چاه كساانی
هستند؟ فعالً اقلیتی در دنیای امروز كه عبارتند از كشورهای غربی؛ شامل اروپا و كشور
اياالتمتحده امريكا و بعضی از كشورهای پیشرفته ديگر  ...يک عده هم كسانی هستند

يک عده هم كسانی هستند
كه خويش را در خويش
میجويند.

كه خويش را در خويش میجويند (امام خامنهای (مدظلهالعالی).)84/2/19 :
اوّل چیزی كه الزم است برای دانشآموز خودمان در نظر بگیريم ،اين اسات كاه در او

4

هويت مستقل ملّی و دينی به وجود بیاوريم؛ اين اولین چیز؛ هويت مستقل و با عازّت.

آموزش روحیه استقاللطلبی

جوانمان را جوری بار بیاوريم كه دنبال سیاست مساتقل باشاد ،دنباال اقتصااد مساتقل

در دانشآموزان بهطوری كه

باشد ،دنبال فرهنگ مستقل باشد؛ وابستگی ،رُكون به ديگران ،اعتماد به ديگران و تكیاه

جوری بار بیاوريم كه دنبال

به ديگران در وجود او بهعنوان يک روحیه رشد نكند (امام خامناهای (مدظلاهالعاالی):

سیاست مستقل باشد.

.)95/2/13

ردیف

مضامین پایه

مضامین سازمان دهنده

1

بنده گفتم كرسی آزادفكری را در دانشگاهها به وجود بیاوريد.

راهبرد ايجاد كرسیهای آزادانديشی

2

نهضت آزادفكری كه من پیشنهاد كردم در دانشگاه و حوزه راه بیفتد.

راهبرد نهضت آزاد فكری

3

يک عده هم كسانی هستند كه خويش را در خويش میجويند.

راهبرد خويشتنيابی

4

آموزش روحیه استقاللطلبی در دانشآموزان بهطوری كه جوری بار بیاوريم كه
دنبال سیاست مستقل باشد.

راهبرد آموزش آزادیخواهی
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نتیجهگیری:

مقاله حاضر با استفاده از روش تحلیل تماتیک ابتدا به شناسايی مضامین نقلقولی و مضاامین پاياه
آزادی انديشه از منظر امام خامنهای (مدظلهالعالی) در حوزههای آزادی انديشاه ،ضارورت روحیاه
آزادانديشی ،امنیت و آزادی ،شناسايی حدود آزادانديشی ،تناقم آزادی انديشه در غرب و كاانون-
های دستیابی به آزادی انديشه پرداخته است.
آزادی انديشه در منظر امام خامنهای (مدظلهالعالی) به معنای آزادانه فكر كردن و آزادانه تصمیم
گرفتن است .اين آزادی تقلیدی ،ترجمهای و عاريت گرفتنی نیست .آزادی عقیده در اسالم همراه با
احترام به حقوق و يكی از ارزشهای اسالم و انقالب اساالمی اسات .آزادفكاری ،توساعه علام و
معرفت است؛ بنابراين اصل فكر كردن و انديشیدن در اسالم نه فقط آزاد است ،بلكه الزم و واجب
هم هست؛ بنابراين مضمون سازمان دهنده در اين حوزه وجاود آزادی انديشاه و عقیاده در اساالم
است كه در فرازهای مختلف به آن اشااره شاده اسات .از ساوی ديگار بادون آزادانديشای ،رشاد
اجتماعی ،علمی ،فكری و فلسفی امكان ندارد .از منظر ايشان آزادانديشی و استقالل فكری يكای از
بزرگترين مظاهر استقالل انسان است .مضمون سازمان دهنده روحیه آزادانديشی موجب توسعه و
تعالی جامعه میشود.
امنیت و آزادی ريشه قرآنی دارند و برای نیل به هر دو بايد تقاوای الهای پیشاه كارد .چنانچاه
بندگان خدا به تقوا تمسک جويند ،امنیت قرين راهشان خواهد بود .قرآن میفرمايد« :وَ لَاو اَنَّ اَهالَ
القُری اَمَنوُا وَ اتّقُوا لَفَتَحنَا عَلَیهِم بَرَكات مِنَ السَّمَاء وَ األرض»؛ ايمان و تقوا كه باشد ،بركات آسامان
و زمین جاری خواهد شد .بركات آسمان ،همان فتوح معنوی اسات ،هماان رحمات الهای اسات،
همان تقرب الی اللَّه است ،همان استغفار مالئكه آسمان و حمَله عرش برای بنادگان خادا در روی
زمین است .بركات ارض ،يعنی همه آنچه به زندگی زمینی انسان ارتباط پیدا میكند؛ يعنای آزادی،
يعنی رفاه ،يعنی استقالل ،يعنی امنیت ،يعنی ساعهرزق ،ساالمت بادن؛ بناابراين آزادی انديشاه باا
تمسک به تقوای الهی و با اتكای به پروردگار ،درجات امن را نیز به دنبال دارد.
بر اسا

فكر اسالمی هیچكس نمی تواند بگويد كاه مان آزادم ،پاس اماوال خاودم را از باین

میبرم ،جان خودم را نابود میكنم يا به سالمتی خودم ضرر مایزنام .آزادی باه قادری در اساالم
ارزش دارد ،اگر در خدمت ضايع كردن فرآوردههای ارزشمند معنوی يا ماادّی ياک ملات باه كاار
گرفته شود ،مضرّ است ،اگر قرار شد كسانی با نوشتن توطئه كنند ،اين آزادی توطئه است و ماردود
است .همچنین اما اگر قرار باشد اقلیتی كه عقیده فاسد دارد ،به جان ذهن و دل افرادی كاه قادرت
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دفاع ندارند ،بیفتد و بخواهد آنها را هم گمراه كند ،ايان بارای آدم ياک مارز اسات .اينجاا آزادی
محدود میشود.
از ديدگاه امام خامنهای (مدظلهالعالی) برای آزادی انديشه بايد حدود قائل شد و آن متفااوت از
ولنگاری است؛ بنابراين مضمون سازماندهناده آزادانديشای ،آزادی انديشاه و تاابع شارايط باودن
دگرانديشی است؛ دگرانديشی جرم نیست ،شرط دگرانديشی اين است كه متوجه به انقالب باشد و
در چارچوب اسالم و قانون عرضه گردد و به دور از تحريف باشد .اسالم اجازه نمیدهاد و جاايز
نمیشمارد كه انسانها يک اعتقاد غلط و نادرست را در قلب و فكار خاود بپذيرناد .اساالم مايال
نیست كه انسانهاا دساتخوش عقاياد باطال و غلاط و انحرافای و كاج بااقی بمانناد .الزم اسات
آزادانديشی را مديريت كرد تا به ساختارشكنی و شالودهشكنی و بر هم زدن پايههاای هويات ملای
ختم نگردد.
ايشان مضامین سازماندهنده كانونهاای دساتیابی باه آزادی انديشاه در جامعاه اساالمی را در
مدار  ،دانشگاهها و حوزههاا مای دانناد كاه بارای ايان منظاور باياد از راهبردهاای كرسایهاای
آزادانديشی ،نهضت آزاد فكری ،الگوی خويشتنيابی و آموزش آزادیخواهی در عرصه جامعه بهره
گرفت .آموزش آزادیخواهی و روحیه استقاللطلبی در دانشآموزان بهطوری كه در آينده افاراد را
آزادیخواه و استقاللطلب بار آورد مورد تأكید ايشان است.
پیشنهادات:

بر اسا

نتايج مقاله ،توسعه و ترويج آزادی انديشه در جامعه اسالمی مدار  ،دانشگاهها و حوزه-

های علمیه است .از اين رو ضرورت دارد اين امر مورد توجه مسئوالن مرتبط قرار گرفته و نسابت
به ايجاد فضای رشد آزادانديشی از طريق توسعه كرسیهای آزادانديشی مبادرت نمايناد .همچناین
پژوهش در مورد ساير اركان آزادی از منظر معظمله (مانند آزادی مطبوعاات ،فلسافه آزادی ،اناواع
آزادی و )...كمک اساسی به شناسايی عناصار و ابعااد آزادی و مسااعدت باه تبیاین آن در جامعاه
اسالمی مینمايد.
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