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 ۱۳۹۶ زمستان)، ۱۱۵(پیاپی  چهارمو سوم، شمارۀ های اجتماعی اسالمی، سال بیست پژوهش

 پیشرفت علمی کشور 
 بر مبنای آزاداندیشی

 ١حبیب زمانی محجوب  
 چکیده

های مهم جامعۀ پیشرفته، تولید مستمر دانش در آن است. تولید دانـش  از شاخصه
ترین آنهاست. فارغ  نیز، مستلزم فراهم آمدن مقدماتی است که آزاداندیشی از مهم

دهـد  ز مباحث نظری موضوع، مطالعۀ تاریخ فرهنگ و تمدن اسـالمی نشـان میا
های اوج آن داشـته  آزاداندیشی، تأثیر بسـزایی بـر رونـق تمـدن اسـالمی، در سـده

است. داعیۀ این نوشتار آن است که برای پیشـرفت کشـور و تحقـق تمـدن نـوین 
های  آن در عرصـهاسالمی نیز، بایستی به این مقوله توجه جدی شـود و بسـترهای 

ای  گوناگون فرهنگی و علمی فراهم شـود. چرایـی و چگـونگی ایـن امـر، مسـأله
 باشد. تحلیلی در پی پاسخگویی به آن می - است که این مقاله با روش توصیفی

دهد باالبودن ظرفیت حکومـت از جنبـۀ انتقادپـذیری و های تحقیق نشان مییافته
لمان، رونق فرهنـگ نقـد و نقـادی، جسـارت های دانشمندان و عا برتافتن دیدگاه

های  علمــی دانشــمندان و شکســتن مرزهــای دانــش، و همچنــین تحقــق کرســی
کارهای تحقق آزاداندیشی در کشور اسـت کـه پردازی، از راه آزاداندیشی و نظریه

 ها، قطعاً پیشرفت علمی کشور را به دنبال خواهد داشت.  شدن آنعملی
 تمدن اسالمی، پیشرفت، آزادی، نقد.  آزاداندیشی، واژگان کلیدی:

                                                 
 .۲۱/۱۰/۱۳۹۶تاریخ پذیرش:  - ۸/۳/۱۳۹۶تاریخ دریافت:  
 ).zamani1358@Gmail.com( . استادیار تاریخ و تمدن اسالمی پژوهشگاه علوم اسالمی امام صادق١
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 مقدمه

هـای اسـتبدادی و خودکامـه قـرار داشـته و  ها تحت سلطۀ حکومت ملت ایران، قرن
آزادی به معنای اجتماعی و سیاسی کلمه، در کشور و سرزمین ما نهادینه نبوده و نشـده 
ان است. با پیروزی انقالب اسالمی، امکان آزادی فراهم شده است، ولـی صـرف امکـ

کافی نیست، بلکه ما باید آزادی را تجربه کنیم و آن را در جامعه نهادینه سازیم. این امر 
اسـت. شـهید  ١یک فرآینـد طـوالنی و دشـوار اسـت کـه گـام نخسـت آن آزاداندیشـی

ای مناســب بــرای رشــد اســالم و  مطهــری، محــیط آزاد برخــورد آرا و عقایــد را، زمینــه
توجهی به آن را، یکـی از تهدیـدهای و بی )۴۹بی تا،  (مطهری،های انقالب اسالمی  آرمان

. طـرح بحـث )۱۴و  ۱۱، ۹(مطهـری، بـی تـا، دانـد  پـیِش روی نظـام جمهـوری اسـالمی می
گردد و نقطۀ شروع ماجرا، سخنان  باز می ۱۳۸۱ضرورت آزاد اندیشی، به بهمن ماه سال 

واهیم در زمینـۀ اگـر بخـ«رهبر معظم انقالب در دیدار اعضای انجمـن اهـل قلـم بـود: 
گسترش و توسعۀ واقعِی فرهنگ و اندیشه و علم حقیقتًا کـار کنـیم، احتیـاج داریـم بـه 

(بیانـات در دیـدار که از مواهب خدادادی و در درجـۀ اّول، آزاداندیشـی اسـتفاده کنـیم  این
ه ای نیـز، نـالله خامنه . آزاداندیشی در اندیشۀ آیت)۸/۱۱/۱۳۸۱،  جمعی از اعضای انجمن قلم

یک شعار گـذرا، بلکـه اسـتراتژی انقـالب اسـالمی در دهـۀ چهـارم (دهـۀ پیشـرفت و 
 . )۱۳۹۳(ر.ک: بشارتی و گودرزی، باشد عدالت) می

ترین مباحــث در ایـن عرصـۀ مطالعــاتی، تعیـین نسـبت و مناســبت  یکـی از کلیـدی
ای بـا رشـتهآزاداندیشی و پیشرفت علمی است. در پژوهش حاضـر، کـه پژوهشـی میـان

ای و یکرد تاریخی است، اطالعات مورد نیاز مرتبط با آزاداندیشی، با روش کتابخانـهرو 
اسنادی، گردآوری و سپس نسبت آن با پیشرفت، مورد تبیین و تحلیل قـرار گرفتـه و در 

 رفت از آن ارائه گشته است. نهایت، موانع آزاداندیشی و راهکارهای برون

 الف. آزادی و آزاداندیشی
شود. بر این  تی الهی است که باعث بروز استعدادها و تکامل انسان میآزادی، موهب

                                                 
1. Libertyanxienty. 
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؛ ۲۲۲، ۱۳۶۹(جعفـری، اساس، آزاداندیشی حق هر انسان و احترام به کرامت انسانی اسـت 
 . )۱۱۵، ۱۳۹۳خلیلیان اشکذری و دیگران، 

ها و باورهـایی اسـت کـه بـر  فرض آزاداندیشی اصوًال به معنای رهایی اندیشه از پیش
. بر این اساس، آزاداندیشی فکرکـردِن بـدون )۱۴۳، ۱۳۸۳(برنجکار، ن آدمی احاطه دارد ذه

اندیشیدن است. منظور از آزاد بودن  قید و بند و روشی منسجم و هماهنگ برای درست
شـناختی  اینجا یک مفهوم انسان در ترکیب آزاداندیشی، آزادی به مفهوم سیاسی نیست. 

اندیشیدن، فارغ از تعلقات باشد. در واقـع،  تواند برای  د و میوجود دارد؛ یعنی انسان بای
 گوییم.  اندیشیدن سخن می  ما از آزادی انسان برای

آزاداندیشی، نقطۀ روبروی تصلب فکر و تعصب است. یعنی هـر انسـانی حـق دارد 
 ،۱۳۷۸(اسحاقی، ها بینجامد بدون ترس از ساختارهای رایج بیندیشد و لو به تعارض اندیشه

۷۷(  . 

 ب. مرز آزادی و آزاداندیشی 
، ۱۳۷۸(امام خمینی، آزادی در اسالم، حدودی دارد و در حدود قانون قرار گرفته است 

. ازجمله مغالطات نظری و مخاطرات علمی، درآمیختن حد و مـرز آزادی )۱۳۰و  ۸/۱۱۹
 . )۸۰، ۱۳۹۰(رشاد، با مانع آزادی است؛ بسا که برخی، حدود را موانع انگاشتند 

گاه نیستیم  یکی از مشکالت ما این است که، از منطق استفاده از آزادی به خوبی آ
طور مداوم، به خودمان گوشزد کنیم که چگونه از آزادی استفاده کنیم کـه بـه  و باید به

ضد آزادی مبدل نشود و به هرج و مرج نیانجامد. اگر مـا از ایـن آزادی، کـه بـه برکـت 
درسـت اسـتفاده نکنـیم، از نظـر سیاسـی دچـار اسـتبدادی انقالب به دست ما رسیده، 

رفت از آن بسیار سخت خواهد بود. علت این است که هر هـرج و  خواهیم شد که برون
کند برای استقبال از یک دیکتـاتوری و یـک اسـتبداد، و  مرجی، تودۀ مردم را آماده می

سـت کـه در تـاریخ کند برای پذیرش تحجر و جمود. این اتفـاقی ا نخبگان را آماده می
واسطۀ قیام مردم، آزادی به دسـت  معاصر ما تکرار شده است. در نهضت مشروطیت، به

آمد، اما مردم و نخبگان از این آزادی خوب اسـتفاده نکردنـد و چـون آزادی در حـد و 
مرز خودش باقی نماند و به قول رهبر معظم انقـالب، سـهم منطـق و اخـالق، در کنـار 
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شد، این آزادی به یک هرج و مرج انجامیـد و بـه سـرعت از بـین سهم آزادی پرداخته ن
رفت. پس باید دقت کنیم که آزادی را عزیز و محترم بداریم، از آن استفاده کنـیم، امـا 

های اخیر شاهد بودیم کـه هرگـاه  نگذاریم از آزادی سوءاستفاده شود. ما در همین سال
شکســته گشــت، زمینــه بــرای از آزادی بــد اســتفاده شــد و مرزهــای اخــالق و منطــق 

متحجرین که از آزادی خشنود نیستند، فراهم شده و جا برای متفکرین واقعی کم شده 
اخالقـی حفـظ کنـیم  منطقی و بی است. پس بایستی آزادی و آزاداندیشی را از خطر بی

طوری که رهبر معظم انقـالب فرمـود، یـا بـه یـک سـکوت  که اگر چنین نکنیم، همان
(پاسخ رهبـر معظـم انقـالب بـه نامـۀ گونه  شویم یا به یک تالطم گرداب می گونه دچار مرداب

 .  )۱۳۸۱/  ۱۱/  ۱۶جمعی از دانش آموختگان و پژوهشگران حوزه علمیه، 
دهند و نه آنهایی که آزادی اندیشه را  دور آزادی اندیشه، مرز قرار می نه آنهایی که به

آزاداندیشی کمک کنند. آزاداندیشـی توانند به کنند، نمی در بدون حد و مرز طلب می
بدان معنا نیست که هر انسانی حق داشته باشد به هرگونه، در تمام امور و مسائل نقـد و 

ای برای ایـن آزادی او  بحث کند، بدون آنکه کسی مانعی در برابرش قرار دهد یا اندازه
 قائل باشند. 

به خوبی » ادی عقیده خیرآزادی تفکر آری، آز «ای با عنوان  استاد مطهری در مقاله
این موضوع را تحلیل کرده است. به عقیدۀ ایشان، آزادی تفکر ناشی از استعداد انسانی 
بشر است که حتمًا باید آزاد باشد، چراکه پیشرفت بشر در گرو همین آزادی است، امـا 

ای ناشـی از تفکـر صـحیح نیسـت،  آزادی عقیده خصوصیت دیگری دارد و هر عقیده
رو، آزادی هاسـت. ازایـن ها، تقلیدها و تعصب عقاید ناشی از یکسری عادت بسیاری از
ای کــه مبنــایش فکــر نیســت، هرگــز مــورد قبــول اســالم نخواهــد بــود. برخــی،  عقیــده

ای خلـط کـرده و آن را دسـتاویزی  آزاداندیشی را با رهایی و آزادی در اظهار هر اندیشه
. در حالی کـه آزاداندیشـی، بـه معنـای دهند های لیبرالی قرار می برای تمسک به ارزش

 . )۶(مطهری، بی تا، اندیشیدیم  آزادی در اندیشیدن است، نه اظهار هر آنچه می
فرماید: آزاداندیشـی  گری می مقام معظم رهبری با تفکیک میان آزاداندیشی و اباحه

بندوباری، یک حرف دیگر است. آزاداندیشی این اسـت کـه شـما در  یک حرف و بی
های ناشناختۀ معارف، خودتـان را آزاد کنیـد، برویـد، نیـرو و  ه سمت سرزمینحرکت ب



 

ولز
و را

ي 
طهر

د م
شهي

شة 
ندي

در ا
ي 

ياس
ت س

عدال
...

۱۳۱

بندوباری این است کـه در  هایتان را به کار بیندازید و حرکت کنید، اما معنای بی انرژی
حرکت به سمت قلۀ یک کـوه، اصـًال اهمیـت ندهیـد از کـدام راه برویـد. نتیجـه ایـن 

رسید که نه راه پیش دارید و نه راه پس، و  ای می روید و به نقطه شود که از راهی می می
کـرد،  ]حـد و حصـر بی[فقط راه سـقوط داریـد. بنـابراین نبایـد اندیشـه را اسـیر آزادی 

(بیانـات مقـام معظـم رهبـری در گونه که همه چیز دنیای غرب، قربانی آزادی شده اسـت  آن
 . )۸/۱۱/۱۳۸۱دیدار جمعی از اعضای انجمن قلم، 

ینکه، آزادی اندیشه با وجود کمـال اهمیـت، نبایـد موجـب اهانـت بـه نکتۀ پایانی ا
احترامی به شرف و کرامت انسانی شـود. همچنـین تفکـر کننـده، بایـد از دیگران و بی
 . )۲۳۷، ۱۳۶۹؛ همو، ۸۴، ۱۳۸۳(جعفری، ورزی و خودبینی دوری گزیند  هرگونه غرض

 ج. اهمیت و ضرورت آزاداندیشی
(وفـا و زمـانی محجـوب،  ١مختصات اساسـی دیـن اسـالم اسـتآزاداندیشی و تفکر، از 

. دلیل این مدعا، آیات فـراوان قـرآن مجیـد اسـت کـه بـا )۹، ۱۳۷۱؛ محمود عقاد، ۴۰، ۱۳۸۹
دهـد. از دیـدگاه قـرآن، بیـان واقعیـات و  عبارات گوناگون، دستور به تفکر و تعقـل می

(جعفـری، د، بلکه واجب است حقایق، چه در قلمرو مادی و چه قلمرو معنوی، نه تنها آزا
گیرد  و اگر کسی کوتاهی کند و حق را کتمان نماید، مورد سرزنش قرار می )۲۳۳، ۱۳۶۹

. اسالم پیروان خویش را به آزاداندیشی و نداشتن جمود فکـری )۱۵۹؛ بقره، ۷۱(آل عمران، 
ا، و شـرط ایمـان و مسـلمانی ر  )۱۹۵ - ۱۹۴، ۱۳۹۱(عبدالمحمـدی، خوانـد و تعصب فرا مـی

 . )۱۷؛ زمر، ۶۴؛ آل عمران، ۳(انسان، داند آزادی عقیده و اندیشۀ انسان می
ای دارد. حضـرت در روایات و تعالیم شیعی، آزادی و آزاداندیشـی جایگـاه ویـژه

هرگز بندۀ دیگری مبـاش، در حـالی «فرماید:  می به فرزندشان امام حسن علی
، ۱۳۶۶؛ تمیمـی آمـدی، ۳۱البالغـه، نامـۀ  (نهـج» که خداوند سبحان تو را آزاد آفریده اسـت

توجه کنیم، آنها نه تنهـا در قالـب نظـر، بلکـه در  . اگر به سیرۀ معصومان)۶/۳۱۷
                                                 

بیل إّما شاکرًا و ِاّما َکفـوراً اّنا ﴿)، ۲۵۶(بقره:  ﴾ال ِاکراه ِفی الّدین﴿آیاتی مانند  .١ (انسـان:  ﴾َهَدیناه السَّ
مستندات برای )، بهترین ۲۹(کهف:  ﴾ُقل الَحق ِمن رّبکم َفَمن شاء َفلیؤِمن و َمن شاء َفلَیکُفر﴿) و ۳

 نظر اسالم دربارۀ آزاداندیشی است.
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انـد. مجلـس درس امـام  قالب عمل نیز، پیروان خـویش را بـه آزاداندیشـی فراخوانده
ای عظیم از ظهور و بـروز آزادی اندیشـه اسـت، بـه  در مسجد مدینه، جلوه صادق
یافتند و  ، از همۀ ِفرق و مذاهب حضور میای که در مجلس درس امام صادق هگون

. در تمـام )۱۰۷و  ۱/۱۰۵، ۱۳۹۰؛ اسدحیدر، ۳۵۲، ۱۳۸۹(پیشوایی، کردند آزادانه اظهارنظر می
احتجاجات ائمه، یک اعتدال و مالحظۀ کرامت انسـانی و حـق آزادِی اندیشـه بـرای 

در مدینـه بـا  آن، حاکی از آن است که پیامبربینیم. برخی آیات قر  طرف مقابل می
. )۲۰(آل عمران، کردند  کرد و آنها، آزادانه عقیدۀ خود را ابراز می اهل کتاب مناظره می

، تندترین انتقادات را در مسجد کوفـه بـه حضـرت خوارج در دوران خالفت علی
رد با آنـان اجازۀ برخو  کردند تا جایی که برخی از اصحاب برآشفتند، ولی علیمی

را نداد و به خوارج اجازه داد آزادانه نظرات خود را مطرح کنند. مـورد دیگـر در ایـن 
ابی ابن«کند: نقل می - از شاگردان امام صادق - باره، حکایتی است که ُمَفّضل

گفـت: دربـارۀ عظمـت  الَعوجا یکی از زنادقه بود. روزی نزدیک قبـر رسـول اللـه
است، درشگفتم که چه کرده است، چگونه بر گردن مردم کسی که در اینجا مدفون 

افسار زده است؟ در پنج وقت صدای شهادت به پیـامبرِی او بلنـد اسـت، و آغـاز بـه 
ای دشمن خدا، در  کفرگفتن کرد. مفضل نتوانست تاب بیاورد و با خشم فریاد کشید:

کـدام نحلـۀ  العوجـا پرسـید: تـو ازابـیگـویی؟ ! ابـن مسجد پیامبر چنین سخنانی می
کالمی هستی؟ اگر از اصحاب جعفر بن محمدی، ما همین سخنان و باالتر از اینها را 

سـپارد، گوییم و او با کمال مهربانی بـه سـخنان مـا گـوش مـیدر حضور خود او می
های ما شده است و سپس، با سعۀ صدر بـه کنیم تسلیم حرف که ما گمان می چندان

جـویی را کند و راه بهانـهباطل و حجت را بر ما تمام میدهد، دلیل ما را ما پاسخ می
توانیم پاسخش را رد کنیم، پس تو اگر از اصحاب او هسـتی، بـا مـا  بندد و ما نمیمی

 .)۵۷/۵۸، ۱۴۰۳(مجلسی، » بحث کن
. )۲۴۲، ۱۴۱۲(حـاج حسـن، نیاز هر نوع نوآوری در هر تمـدنی اسـت آزاداندیشی، پیش

های عـالم بـود، در نتیجـۀ آزاداندیشـی و یشاهنگ تمدنتمدن اسالمی، که چند سده پ
تعصبی رو به رونق نهاد. این روحیه، نه فقـط منـاظرات کالمـی و دینـی را در قلمـرو بی

، بلکه سبب همکاری اهـل کتـاب بـا )۲۳۸، ۱۳۸۷(عثمان بکار، ساخت اسالمی ممکن می
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سـیاری از مترجمـان ب ١الحکمـۀ بغـداد،مسلمانان در حوزۀ علم و دانش گردید. در بیت
آثار یونانی، سـریانی و هنـدی، غیـر مسـلمان بودنـد. در دوران رونـق تمـدن اسـالمی، 
دانشمندان با ملیت، زبان و حتی دین مختلف، در کنار یکدیگر، فعالیت علمی داشتنند 

. ایـن، رمـز شـکوفایی )۱/۳۲۴م، ۱۹۸۳(زیـدان، کـرد و حاکمیت هـم آنـان را تحمـل مـی
می و هنـر مسـلمانان بـود کـه از همـۀ دانشـمندان و نوابـغ حـوزۀ فرهنگ و تمدن اسال
گرفتند. در واقع، همین تسامح و فضای آزاد سیاسی فرهنگی بود سرزمینی خود بهره می

های گوناگون، همکاری الزم برای پیشرفت تمدن واقعی  که در اسالم، بین اقوام و امت
(زرین کوب، تجانس را ممکن ساخت آمیز عناصر نامرا به وجود آورد و همزیستی مسالمت

توانستند افکـار و . در این دوران، تمام مذاهب می)۱۱۷و  ۱۰۸، ۱۳۸۸؛ عباس نـژاد، ۲۵، ۱۳۹۱
هـای خـود را  های خود را مطرح کنند. بسیاری آزادانه در مجامع اسـالمی حرف اندیشه
 در برابر همین مباحث پدید آمد. » احتجاج«زدند و کتب  می

های گوناگون  آزاداندیشی به دانشمندان جسارت پژوهش در عرصههمچنین، فضای 
نویسـد: ایـن کتـاب را دربـارۀ  می تحقیق ماللهندداد. ابوریحان بیرونی در کتاب  را می

عقاید هندوان تألیف کردم و هرگز در حّق آنان، که با ما اختالف دینـی دارنـد، تهمـت 
مطلب را مخـالف دینـداری و مسـلمانی  اساس را بر ایشان روا نداشتم و نیز، این زدن بی

رسـد و پیـروان حـق، یعنـی  ها کفرآمیز به نظـر می گونه نقلخویش نپنداشتم... اگر این
گوییم اعتقـاد هنـدوان چنـین اسـت و  مسلمانان، آنها را قابل اعتراض بدانند، این را می

(بیرونـی، دانند که چگونه بـه ایـن اعتراضـات پاسـخ دهنـد  آنان خود بهتر از هر کس می
 .  )۲۲۵، ۱۳۵۹؛ همچنین ر. ک: نصر، ۱/۷، ۱۳۶۲

هـای پیشـرفتۀ اسـالمی،  های تاریخی، گویای این نکته است که حکومتبررسی
ساختن آزادی عمـل الزم بـرای دادن به علم و اندیشه و فراهم حداقل در زمینۀ میدان

یدن سـخنان انـد. بـه عنـوان نمونـه، تحمـل شـنورزان، با سعۀ صدر عمل کردهاندیشه

                                                 
های نخست اسالمی اسـت کـه در عهـد  ترین مراکز علمی جهان اسالم در سده بیت الحکمه، از بزرگ .١

گـذاری شـد و در دوران  شـاپور، در بغـداد پایه ق)، به تقلید از مدرسـۀ جندی۱۹۳ - ۱۷۰هارون الرشید (
خود رسید، ولی پس از آن از رونق افتاد. فعالیت اصـلی ایـن مرکـز ق) به اوج ۲۱۸ - ۱۹۸مأمون عباسی (

 علمی، ترجمۀ آثار فلسفی و علمی یونانی االصل به زبان عربی بود. 
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های اخالقی و اجتماعی امیران سامانی بود،  مخالف و تساهل و تسامح، که از ویژگی
؛ ۱/۱۸، ۱۳۷۱(ر. ک: صـفا، از عوامل اصلی رشد صـراحت بیـان دانشـوران آن دوره بـود 

ق) جـّوی ۳۸۹ - ۲۷۹. بر اثر فضای آزاداندیشی از طرف سامانیان ()۵۹، ۱۳۸۳گلجان، 
توانست عقاید قلبی خود ای میه بود، که هر صاحب عقیدهاز امنیت فکری پدید آمد

که، وقتی ابوطیب طاهر، نصر بن احمد طوریبه )۶۴، ۱۳۹۳(ذنون الثاری، را به زبان آورد 
گـاه  )۴/۶۹، ۱۳۷۷(ثعالبی نیشابوری، ق) را هجو کرد ۳۳۱ - ۳۰۱سامانی ( و امیـر از آن آ

طیب، از پیش وی شرمسـار درآمـد و از شد، چنان بزرگوارانه با او برخورد کرد که ابو 
شک، اگر در حکومت سامانیان . بی)۳۷۱، ۱۳۴۹(ظهیری سمرقندی، هجوکردن توبه کرد 

کـرد و تقریـب چنین فضـای آزاداندیشـی نبـود، عقایـد و آرای گونـاگون رشـد نمـی
گشت و رنسانسی که در این دوران پدیـد پذیر نمیها و دادوستد فکری امکان اندیشه
 یافت. حقق نمیآمد، ت

در دوران آل بویه نیز، در سایۀ مدارای حکمرانان دانش دوست ایـن سلسـله، چنـان 
فضای مناسبی در بغداد پدید آمد که علمای هر دیار را، فارغ از هر دیـن و مـذهبی، بـه 

کشاند. شواهد بسیاری بر تشکیل مجالسی است که شرکت کنندگان  سوی این شهر می
رفتنـد و انگیـزۀ مشترکشـان، عشـق بـه  نی و مذهبی خود فراتر میدر آن از اختالفات دی

اندیشۀ آزاد و خردورزی محض بود. گزارش یک متکلم متشرع اندلسی از میزان تساهل 
انگیز  و تسامح حاکم بر یکی از مجالس بغداد، در اوائـل سـدۀ پـنجم هجـری شـگفت

بلکـه ملحـدان و گوید: در این مجلـس، نـه تنهـا همـۀ فـرق مسـلمانان،  است. وی می
 . )۱۰۲، ۱۳۷۵(کرمر، کافران، دهریان، مجوسان، یهودیان و مسیحیان حاضر بودند 

بوئیان با آنکه شیعه بودند، ولی هرگز به داعی حمایـت از دیـن و مـذهب خاصـی،  
عرصه را بر دیگران تنگ نکردند. در دارالعلم شاپور بن اردشیر، شخصی چـون ابـوالعال 

ترین  بدبینی در مسائل دینی سرآمد عصرش بـود، بـا متعصـب َمعّری، که در تشکیک و
(کمپـانی زارع، شد و هیچ کس متعرض او نبـود  دانشمندان دینی وارد گفتگو و مباحثه می

های فرهنگی مناسبی در مرکز خالفـت جهـان اسـالم جهـت  . بنابراین، زمینه)۲۸، ۱۳۹۲
 دن اسالمی فراهم آمده بود. آمیز اهل دانش و به تبع آن، پیشرفت تم رویارویی مسالمت

، چنان جلوه داشت که با ابواسحاق نهج البالغهروح آزادگی در سید رضی، مؤلف 
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ای صمیمی داشت و میان آن دو، مراودات و مراسالت علمی  رابطه ١صابئِی غیر مسلمان
انگیـز، او را  ای عـالی و حزن و ادبی برقرار بود و چون درگذشت، سید رضی در قصیده

گفت. برخی از این مرثیه برآشفتند و سیدرضـی را سـرزنش کردنـد کـه شخصـی مرثیه 
گویـد و از  چون او، از دودمان پیامبر، کسی چون ابواسـحاق صـابئِی کـافر را مرثیـه می

ام، نـه  نالد! و سید رضی پاسخ داد که من فضل و کمال او را سـتوده فقدان او چنین می
 .  )۲/۳۶۸، ۱۳۷۶(قمی، جسم و بدن او را 

با این توضیحات، مشخص شد یکی از شرایطی که باعث پیدایش پیشرفت و تمـدن 
؛ خلیلیان اشکذری ۲۵۸، ۱۳۸۴(لک زایی، مندی جامعه و نخبگان از آزادی است  شود، بهره  می

اند  . دین، هنر، فلسفه، عرفان و دانش در شرایطی نسبتًا آزاد توانسـته)۱۱۵، ۱۳۹۳و دیگـران، 
تمدن نیز، با توجه به تحقق شرایطی اسـت کـه آزاداندیشـی در  ظهور یابند و ظهور یک

زیــرا بــه ســبب آن، آرای مختلــف مطــرح  )،۵۲، ۱۳۸۶(داوری اردکــانی، باشــد  صــدر آن می
(مطهـری، رود  گیرد و بشر رو به تکامل و پیشـرفت مـی شود، دانش و اندیشه رونق می می

 .  )۲۶۸، ۱۳۸۴؛ لک زایی، ۶بی تا، 
کی از شرایط مهم دستیابی جامعه بـه تمـدن را، ایجـاد فضـای مقام معظم رهبری، ی

 بـدون«فرمایـد:  مناسب برای بیان آزادانۀ نظرات و انتقادات افراد جامعه برشمرده و می

 حکومـت بـا حمایـت آزاد وگوی گفـت و بیـان آزادی و بـدون سـالم انتقادی فضای

نتیجـه،  در و ینـید  اندیشـۀ و علـم اسالمی و هدایت علما و صـاحب نظـران، و تولیـد
ای،  (خامنـه» بـود خواهـد مشـکل بسـیار پردازی، نـاممکن یـا جامعـه و سـازی تمدن

۱۶/۱۱/۱۳۸۱(. 
پس وظیفۀ خطیر دولتمرادن و همۀ اهل فکر و فرهنگ، چه بـه حـوزه تعلـق داشـته 

ای قائـل شـوند و از  باشند و چه به دانشگاه، این است که برای آزاداندیشی، شـأن ویـژه
فکر و اندیشه که در انقالب کاشته شده، حراست کنند تا به بـار بنشـیند و نهال آزادی 

جامعه را به سوی پیشرفت رهنمون سازد. اما در مقابل این آرمان، موانعی وجود دارد که 
 شود.  در ادامه به آن اشاره می

                                                 
. ابواسحاق ابراهیم بن هالل حرانی از ادیبان و کاتبان برجستۀ سدۀ پنجم هجری است که بر آئـین صـابئی ١

 ). ۲/۲۸۷ یتیمة الدهر فی محاسن اهل العصرملک، ثعالبی،ابی منصورعبدالورزید ( خود تعصب می
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۱۳۶ 
 د. موانع آزاداندیشی

 . تحجر و استبداد۱
است. ابن خلدون، منشأ ظلم را استبداد ترین مانع آزاداندیشی، تحجر و استبداد مهم

(ابن خلدون، شمارد ها بر میترین عامل انحطاط جوامع و تمدن داند و آن را مهم حاکم می
آیـد، ریشـۀ علـم را . گردبادی که از عدم تسامح و تعصب کور فراهم می)۱/۳۱۷، ۱۳۶۱
 سازد. های نو، آسیب وارد میزند و به اجتهاد و بیان ایدهمی

استبدادی که عرصه را برای اندیشمندان و مراکز تولیدکنندۀ اندیشه تنـگ   تحکوم
و هر نوع سخن، نظریه و اندیشۀ جدیدی را، تهدیـد بـرای  )۲۶۹، ۱۳۸۴زایی،  (لکسازد  می

تابد، قطعًا در حوزۀ تولید دانش پیش نخواهـد رفـت.  کند و آنها را برنمی خود تلقی می
ی جامعه و حکومت از عقل و علـم دانشـوران و عالمـان مند در نتیجه، زمینه برای بهره

 . )۱۰۳، ۱۳۸۴(اخوان کاظمی، فراهم نخواهد گردید 
دهنـد و  های استبدادی، به علم و عالم مجال نمی وقتی حّکام خودکامه و حکومت

شوند. معضل فرار مغزهـا  نهند، باعث هجرت نخبگان و اندیشمندان می آنها را ارج نمی
مع استبدادزدۀ جهاِن سومی، هر روز در حـال وقـوع اسـت، بـه خـوبی که در بیشتر جوا

 طبـایع االسـتبداددهـد. عبـدالرحمان کـواکبی در  عمق و تأثیر این فاجعه را نشـان می
نویسد: غالبًا مـردان اسـتبداد، اهـل علـم را عقـب نمـوده، گزندشـان رسـانند. پـس  می

ش هجرت نمایند و همین سبب خوشبخت از ایشان کسانی باشند که بتوانند از دیار خوی
بود که تمامی انبیاء عظام و اکثر دانشمندان اعالم و ادباری باهوش، از بالدی به بالدی 

 . )۴۴، ۱۳۶۴(کواکبی، درافتاده، در غربت بمردند 
های خودکامه، حتی اگر به فـرار مغزهـا و هجـرت  های استبدادی حکومت سیاست

نشـینی آنـان خواهـد انجامیـد. در چنـین  حاشیهدانشمندان نیز منجـر نشـود، بـه انـزوا و 
های آنان و  اعتنایی حکومت به متفکران و ارج ننهادن به نظریات و اندیشه وضعیتی، بی

شان، خسـارات جبـران ناپـذیری در پـی دارد کـه  نیز قرار نگرفتن آنها در جایگاه واقعی
تی اجتمـاعی خواهـد های علمی و ح گیری آنان از فعالیت ترین آنها، کنارهیکی از مهم

 بود. 
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تـرین گـردیم، یکـی از مهـمدر طول تاریخ، هرجا که با زوال یک تمدن روبـرو مـی
دالیل آن، استبداد و کنار نهادن عالمان آزاداندیش بوده است. تولیـد اندیشـه و دانـش، 

ها و تضارب آراست. دورۀ خیِز تمدن اسالمی نیز، در دورۀ فراز  محصول تکاپوی اندیشه
، ۱۳۸۶(داوری اردکــانی، اندیشــه و انحطــاط آن، در دورۀ فــرود آزادی اندیشــه اســت آزادی 

. از زمانی که حکام مسـتبد در جوامـع اسـالمی روی کـار آمدنـد و بـه مبـارزه بـا )۱۱۸
های آزاد فکری و مباحث کالمی و عقلی دانشمندان و طرد آنـان دسـت زدنـد، اندیشه

 . )۱۶۴، ۱۳۷۵(حمزئیان، افول تمدن اسالمی آغاز شد 
گرایی، بـه جـای  هـای متعصـب در مـذهب خـاص و تـرویج نقـل سیطرۀ حکومت

کارآمـدن ای جـدی بـر فرهنـگ و تمـدن اسـالمی زده اسـت. روی گرایی، ضـربه عقل
ق) و آل بویـه ۳۸۹ - ۲۷۹ق)، پس از دوران مترقـی سـامانیان (۵۹۰ - ۴۲۹سلجوقیان (

ــی ۴۴۷ - ۳۲۰( ــوم عقل ــه و ادب و عل ــازار اندیش ــیش از آن، ق)، ب ــرد. پ را سســت ک
 کردند، درحـالیدانشمندان، از هر مذهب و مکتبی، آزادانه نظرهای خویش را ابراز می

تنها عالمان شافعی با تفکـر اشـعری  ١ها،ویژه با تأسیس نظامیه که در دوران سالجقه، به
 مورد توجه بودند. مدارس نظامیه، با آن همه شهرت و اعتبار، که بعدها الگوی سـاخت

کــه بــر مــدار تعصــب مــدیران آنهــا زمــین شــد، چــونهــای مغــرب نخســتین دانشــگاه
 گونه که باید و شاید، بالندگی تمدن اسالمی را در پی نداشت، بلکه بهچرخیدند، آن می

های  ورشـدن کینـهای و شـعلههـای فرقـهتدریج، باعث مجـادالت مـذهبی، کشـمکش
و پیـرو آن، بـاب اجتهـاد و آزادی شدن فضای علمـی جامعـه گردیـد  مذهبی و تاریک

این فضای بسته، باعث رکـود  ).۲۸۶ - ۲۸۵، ۱۳۸۷(گیالنی، فکری در مسائل دینی بسته شد 
پردازی در جهان اسالم و در نهایت، ایستایی حرکت تمدن اسالمی ورزی و نظریهاندیشه

ــه ــد، ب های بعــد، از تعــداد اندیشــمندان کاســته شــد و اگــر  کــه در ســدهطــوریگردی
اندیشمندانی هـم ظهـور کردنـد، نظـرات نـوین خـود را پنهـانی و بـه دشـواری عرضـه 

                                                 
ها، از نخستین نمونۀ مدارس دینی پیشرفته در جهان اسالم هستند که با نظامی خـاص و سـبکی نـوین در  نظامیه .١

شهرهای مهم مانند بغداد، نیشابور، اصفهان، بلخ، هرات و... تأسیس شده بودنـد. بـانی احـداث ایـن مـدارس، 
ق) اسـت (ر.ک: ۴۸۵ - ۴۶۵ق) و ملکشـاه سـلجوقی (۴۶۵ - ۴۵۵وزیر آلـب ارسـالن ( خواجه نظام الملک

   ).۱۳۷۳نورالله کسایی، 
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۱۳۸
نمودند. نمونۀ بارز آن، صدرالمتألهین است که مدتی از عمرش را در کنج عزلـت و  می

ای که گویا  انزوا گذرانید و فرصت و آزادی مناسب برای اظهار نظراتش نیافت، به گونه
ش انتشار نیافت و پس از فوتش، بنا بـه وصـیت، وی، در زمان خود اسفار اربعۀکتاب 

آثارش را از داخل چاهی درآوردند! یعنی فضای بستۀ معرفتی باعث شد حداقل در دورۀ 
؛ خواجـوی، ۶، ۱۳۶۰(ر. ک: آشـتیانی، زمانی خود مالصدرا، از وجود وی بهرۀ چندانی نبرنـد 

۱۳۶۶ ،۴۲(. 

 ها . بقای بر مفروضات و پیش فرض۲
ــات و محــدو  ــاقی دیتاز آف ــر مفروضــات و های آزاداندیشــی، ب ــدن متفکــران ب مان

گیرد. بسیاری از کشفیات، که در تاریخ هایی است که جلوی نوآوری را میفرض پیش
ها ثبت است، حاصل تـالش اندیشـمندان مسـلمان بـود، ولـی  تمدن بشری به نام غربی

، از اظهـار نظـر هـای رایـج را نداشـتندفـرضچون بسیاری از آنها جرأت عبـور از پـیش
هراسیدند. به عنوان نمونه، اندیشمندان مسلمانی چون یوَحّنا بن ماسویه و ابن ُطفیل،  می

برده بودند، ولی جسارت عبور از  مرکزِی َبطلمیوس پی فرض رایج زمینبه نادرستی پیش
نظریۀ و نتیجۀ آن، ثبت  )۱۵۳، ۱۰۵، ۱۹۸۳(روزنتال، آن و بیان دیدگاه جدید خود را نداشتند 

گردش زمین به دور خورشید، برای دانشمندان غربی چون گالیله و ِکپلر و ُکِپرنیک شد 
. در روزگار معاصـر نیـز، بسـیاری از محققـان مـا بـه تکـرار )۱۵۶ - ۱/۱۵۴، ۱۳۸۷(والیتـی، 

های آنـان نیـز، بـر  های دانشمندان غربی اکتفا کردند و نقادی نظریات و بررسی دیدگاه
نظریات غربی بود که همین مسأله، باعث شد از جست و جـو و ارائـۀ سر پذیرش یا رد 

 نظریات نوین بازمانند. 
و پیـروی از اکثریـت و  )۱۱۶(انعـام، دانـد  قرآن، کثرت را مالک پذیرش نظـری نمی

ای  های آنان، مذمت شده است. پـس نبایـد صـرفًا چـون نظریـه قناعت کردن به اندیشه
هستند پذیرفته شود. اساس قرآن، بر سرزنش کسانی غالب است و اکثریت، طرفدار آن 

کننـد تـا  است که اسیر تقلید و پیروی از آباء و گذشتگان هسـتند و تعقـل و تفکـر نمی
؛ همچنــین ر. ک: ۲۴ - ۲۱؛ زخـرف، ۳۸و  ۲۸؛ اعـراف، ۱۷۰(بقـره، خـود را از ایـن اسـارت برهاننــد 

 .  )۲۶۶، ۱۳۹۵؛ ایازی، ۴۳، ۱۳۷۶قربانی، 
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۱۳۹

فـرض بـرای  ، حتی در حوزۀ مسائل دینی و مذهبی نیز، ما نبایـد پیشرسد به نظر می
بـرد.  متفکرین و پژوهشگران تعیین بکنیم، چراکه این مسأله، نبوغ اهل علم را از بین می

بنـدیم و بـا ایـدوئولوژیکی کـردن  ها، ذهن پژوهشگر را می متأسفانه در بسیاری از حوزه
سیری هدایت کنیم کـه نتیجـۀ دلخـواه تـأمین خواهیم آن را به م های پژوهشی، می حوزه

 بندد.  شود، که این غلط است و باب اجتهاد را می

 های نو . برچسب سیاسی زدن به طراحان اندیشه۳
شـود، دیگـر های نو زده مـیهای سیاسی و اجتماعی که به طراحان اندیشهبرچسب

آن را بـه حـزب و  شـود، مانع آزاداندیشی است. گاه در جامعۀ ما، وقتی حرفـی زده می
های متفاوت، خیلی محدود است. باید  کنند و تحمل برای حرف باند سیاسی مربوط می

هایشـان را  در مراکز علمی، حریت فکری باشد و اجازه دهیم اهل علـم، آزادانـه حرف
 بزنند، نه اینکه دانش در اختیار قدرت سیاسی قرار گیرد. 

 . جایگزینی تخویف به جای تحلیل۴
تـرین عوامـل فقـر علمـی جامعـه نیـز عوامل عدم آزاداندیشی، کـه از مهـم از دیگر
اسـت کـه نتیجـۀ آن، » تحلیـل«به جای » تخویف«شود، جایگزین شدن محسوب می

، به این معنـا کـه نخبگـان علمـی، از تـرس )۴/۱۷، ۱۳۷۰(شـریف، باشد خودسانسوری می
ه برخـورد خواهـد کـرد، از هـا چگونـ اینکه اگر حرف نویی را بزنند، جامعۀ علمی با آن

کننـد. اسـتاد مطهـری، بـا ابـراز گالیـه از ایـن روحیـه در میـان  اظهارنظر خودداری می
سکوت و سـکون  ]روحانیت شیعی[چرا اساسًا در میان ما «نویسد: روحانیت شیعی می

و عادت، بر حّریت و تحّرک ترجیح دارد و هر کس که بخواهد مقام و موقعیت خود را 
، ۱۳۶۳(مطهـری، » پیچیـد؟ کشـد و پـای در دامـن می اچار زبان در کـام میحفظ کند، ن

شود اعتماد به نفس در جامعۀ علمی ما پایین بیاید و به همین  . این مسأله باعث می)۱۹۰
های نویی در اذهان اهل علم، چه در حوزه و چه در دانشگاه  جهت، ممکن است جرقه

 دهد. براز آن را نمیزده بشود، اما فقدان جرأت، اجازۀ طرح و ا
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۱۴۰ 
 . راهکارهای تحقق آزاداندیشی در جامعه  ه

آیـد و وظیفـۀ نهادهـای  حال باید دید آزاداندیشی چگونه در یـک جامعـه پدیـد می
حکومتی در این باره چیست و به تعبیر بهتر، راهکارهای تحقـق آزاداندیشـی در جامعـه 

 شود.  کدامند. در ادامه به برخی از آنها اشاره می
ویژگـی یـک جامعـۀ علمـی،  . تساهل علمی حکومت برای عالمان و اندیشمندان:١

ــرادی اســت کــه  ــرای عالمــان و اندیشــمندان و اف همــان بســط و گســترش آزادی ب
ای برای بیان و سخنی برای گفتن دارند. باالبودن ظرفیـت حکومـت از جنبـۀ  اندیشه

های  دادن بـه اندیشـه میـدانهای دانشمندان و عالمـان و  انتقادپذیری، برتافتن دیدگاه
علمی نوین و در یک کالم، تساهل علمی حکومت و رفتار کریمانه با متفکـران در 

های تولید دانش و اندیشه، تأثیری انکارناپذیر دارد. در واقـع، شـاید  شدن زمینهفراهم
 به لحاظ حقوقی آزاداندیشی الزامی نداشته باشد، اما به لحاظ اخالقی الزم است. 

نهادهای دولتـی بایـد در نقـش  راهم آمدن زمینۀ آزاداندیشی توسط نظام سیاسی:. ف٢
های تضمین شده. نظام سیاسی باید زمینـۀ  حامی و ناظر باشند، آن هم در چارچوب

دور از تنش برای اندیشیدن و سپس  آزاداندیشی را فراهم آورد. ایجاد فضایی آرام و به
مـه، فـراهم آمـدن مقـدمات بحـث و منـاظره، ارائه و نشر اندیشه و نظریـه بـدون واه

بررسی و نقـد اندیشـه و نظریـۀ ارائـه شـده در فضـای مناسـب و منصـفانۀ علمـی و 
های استوار در حوزۀ نظام ارزشـی و فرهنگـی،  سرانجام، حرکت به سوی تولید نظریه

بایسـت در جامعـۀ علمـی و  ویژه آزادی اندیشه است که می همه در تقدم آزادی و به
های گوناگون وجود دارد کـه  کشور محقق گردد. در جامعه، افکار و اندیشهسیاسی 

ای برخورد شود نه غیر آن، چراکه سرکوب  باید آنها را شنید. با اندیشه، بایستی اندیشه
رود و  ای در زمین فرو می شود، بلکه مانند دانه یک اندیشه باعث از بین رفتن آن نمی

 آورد. از جای دیگری سر بر می
های  برای مقابله و برخورد با اندیشـه. پرهیز از هرگونه تهدید، ارعاب و برچسب زنی: ٣

هـای مشـخص وجـود دارد کـه بایـد عملـی شـود ماننـد:  مخالف هم، ابـزار و روش
ــن ــد و ارعــاب و  رو، روشاســتدالل، نقــد علمــی و...؛ ازای ــل تهدی هــای دیگــر مث
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باید اقدام عملی باشد و ما نبایـد زنی نباید جایی داشته باشد. خط قرمز هم،  برچسب
. اسـتاد )۶۱، ۱۳۴۷(شـریعتی، حتی از اظهارنظر مخالفان فکری خود ابایی داشته باشـیم 

مطهری معتقد بود در دانشکدۀ الهیات دانشگاه تهران باید یک مارکسیسـت نظـرات 
، (مطهـری، بـی تـاشناسان به نقد او بپردازنـد مارکس را تدریس کند و در مقابل، اسالم

ها هـم مجـالی قائـل بـود، ولـی در  . یعنی ایشان حتی برای بیان عقاید کمونیست)۱۱
 خواند.  عوض، اندیشمندان مسلمان را به مطالعه و پاسخ به آنها فرا می

یه پـردازی: . پاس داشتن کرسی٤ های آزاداندیشـی در  کرسـی های آزاداندیشی و نظر
ر یک فضـای معقـول در ارتبـاط بـا حوزه و دانشگاه محملی است که افراد بتوانند د

ها و موضوعات مختلف، بدون ترس و واهمه، به بحث و بررسی بنشـینند و در  حوزه
(ر.ک: بیانات مقام معظم رهبری در دیـدار بـا نمایاند  این میان، حقیقت است که خود رخ می

پردازی است. بحث آزاداندیشی، یک  . آزاداندیشی، مقدمۀ نظریه)۸/۶/۱۳۸۸نخبگان، 
تواند برای همه اعم از دانشجو و استاد باشد و موضوعش معموًال  حالتی است که می

پردازی کار متخصصین است و  های علوم انسانی است؛ در حالی که نظریه در حوزه
 . )۲۸۶، ۱۳۹۱بین، زمستان (جهاننظر باشند  افراد باید کارشناس و صاحب

آزاداندیشی نیازمند التزام عملی همۀ مـا  روی: . التزام عملی همگانی به مدارا و میانه٥
روی است. بستر آزاد برای تعامل و تعاطی افکار، تنها زمانی ممکن و  به مدارا و میانه

میسر است که همۀ شرکت کنندگان در یـک بحـث، بـه خطاپـذیری ذاتـی انسـان و 
شند محدودیت قوای شناختی او و در نتیجه، به تساهل و نقادی عقلی اعتقاد داشته با

 .  )۲۲۰، ۱۳۹۶(سلیمان نژاد، 
علـم در ذات و ماهیـت خـود  . فراهم ساختن ظرفی فـراخ بـرای رشـد ذاتـی علـم:٦

پذیر نیست. آزاداندیشی در علم بدین معناست کـه مـا اجـازه دهـیم علـم  محدودیت
رشد ذاتی خود را داشته باشد و در برابر رشـد آن، موانـع خـارجی ایجـاد نکنـیم. در 

دانش، باید ظرف فراخی آماده کرد تا هر چیزی از هر کسـی و هـر آوری  مقام جمع
جایی در آن جای گیرد. در متون دینی، این مسأله مورد توجه قرار گرفته، تا آنجا کـه 

؛ مجلسـی، ۷۷البالغـه، حکمـت  (نهـج توصیه شده علم را از هر کـس و هـر جـا فراگیریـد 
وی خـود بـه هـر بهانـه، محـدود های درهای علم بـه ر  . بنابراین، بستن)۱/۱۵۳، ۱۴۰۳
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های علمی است که در نتیجـه، تولیـد علـم را نیـز دچـار  کردن ظرف پذیرش اندیشه
 محدودیت خواهد کرد. 

هـر اندیشـمندی کـه در  . جسارت علمی دانشمندان و شکستن مرزهای دانـش:٧
کنـد، بایسـتی در طلبی را احساس می ای از امید و عطش معرفت وجود خود، بارقه

هـای دیگـران و انجـام پرمخاطرۀ آزاداندیشی گام بـردارد. قناعـت بـر یافتـهعرصۀ 
ای جز وابستگی همیشـگی فکـری و  گویند، نتیجهبستۀ آنچه که دیگران می چشم

زدگی علم ندارد. هرچند، شکستن فضای تسلیم و تقلیِد حاکم بر نهادهای  مصرف
دیدۀ غرب هسـتند، گر  شده و تجربهکنندۀ دانش ترجمه علمی کشور، که مصرف

. وابستگی فکری دانشمندان بایستی )۸، ۱۳۹۲ - ۱۳۹۱(رفیعی آتانی، کار آسانی نیست 
از بین برود و آنهـا بـا شـجاعت و جسـارت بـه ارائـۀ نظـرات نـوین، ولـو مخـالف 

ای، پس از انقالب ایـن تـابو  اندیشمندان غربی بپردازند. به فرمودۀ آیت الله خامنه
را تقویـت کـرد و پـیش رفـت. ایشـان در جمـع اسـاتید و شکسته شده و بایـد آن 

ترین اولویت، تولید  در حرکت علمی کشور، مهم«فرماید: ها مینخبگان دانشگاه
(مقـام » های جدید و شکستن مرزهای علمی اسـت علم و جرأت برای گشودن افق

 .)۲۶/۹/۱۳۸۳معظم رهبری، 
پرستی  جب است، ولی شخصیتاحترام به اندیشمندان وا . پرهیز از شخصیت پرستی:٨

و اعتماد کامل به نظرات اساتید پیشین درست نیست. اندیشمندان نباید به دلیل ترس 
های نو بترسند. اینکه از ورود بـه  از ناراحتی علما و دانشمندان دیگر، از طرح اندیشه

حــوزۀ نقــد اندیشــۀ بزرگــان علمــی و دینــی بهراســیم، خطاســت. هرگــاه بترســیم، 
شک اگر در سرکوب شده است، نوآوری و اجتهاد از بین رفته است. بیآزاداندیشی 

کردنـد و از نقـد ایـن مکتـب حوزۀ فلسفه هم به ابن سینا و فلسفۀ مشـاء بسـنده مـی
های اسـتاد  آمد. شیخ طوسی دیدگاهترسیدند، مکتب اشراق و صدرایی پدید نمی می

یـا شـرح عقایـد  قـادتصحیح االعتقاد بصواب االنتخود، شیخ صدوق را در کتاب 
صدوق، مورد ارزیابی و نقادی قرار داد و با این کار بـه دانشـمندان پـس از خـویش 
آموخت که در صورت مشاهدۀ ضعف و نادرستی، حقیقت را قربانی هیچ مصلحتی 

 .  )۲۱، ۱۳۹۲(کمپانی زارع، نکنند 
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ی اسـت. پایه و اسـاس تولیـد علـم، نقـد و نقدپـذیر . توجه به نقد و نقادی عالمانه:٩
فرمود: آرا و نظرات را با هم مقایسه و مقابله کنید، بعضـی  که حضرت علی چنان

. معرفـت )۲/۲۶۶، ۱۳۶۶(تمیمـی آمـدی، را به بعضی بزنید تا دیـدگاه صـحیح زاده شـود 
گـرفتن نقـد بـه عنـوان های آزاداندیشی، جدی گوید: یکی از مقولهتاریخی به ما می

نیاز نقد شـناخت اسـت و شـناخت نیـز  است. پیش های پویایی و حرکت یکی از راه
های مختلـف گشـوده شـود.  شود که دریچۀ ذهن به روی اندیشـه زمانی حاصل می

گمـان رو، بایستی پرسش دیگران را برتابیم و هر نقدی را نیش نینگـاریم. بـی این از
ندیشـۀ خود را بر منع نقد استوار نماید و بـدون رویـارویی و مقابلـۀ ا  اگر کسی نظریۀ

خود با اندیشۀ دیگران، دائم بر صحت اندیشۀ خود استدالل آورد، نه پیشرفتی خواهد 
شود و نقدها سـبب  ها با نقادی آغاز می داشت و نه ابتکار و خالقیتی. بیشتر نوآوری

. به تعبیر بهتر، نهضت آزاداندیشی بدون جنبش نقد، ره )۱۰۸، ۱۳۸۲(رشاد، اند  نوآوری
منطـق منجـر  آزاداندیشـی بـه همـان بـدعت و ساختارشـکنِی بیبـرد و  به جایی نمی

 گردد. در واقع، یکی از الزامات آزاداندیشی نقد عالمانه است.  می
پژوهی را بــا بحــران مواجــه کــرده،  در حـوزۀ علــم تــاریخ، از مشــکالتی کــه تــاریخ

را گرایی  گرا با اقـدامات خـود، تقـدس های نقل نپرداختن به نقد تاریخی است. اخباری
رواج داده و مداحی را جایگزین نقادی کردنـد و هرگونـه نقـد و مخالفـت بـا آن را بـه 

؛ نتیجـۀ ایـن )۸، ۱۳۸۸(محمـود اسـماعیل، مثابۀ کفر و زندقه و خروج از ایمان تلقی نمودند 
پژوهی ما شد. اما به غیر از این موارد، تـاریخ دینـی، علمـی،  گرایی تاریخ نگرش، واپس

عقیـدتی  - های کامیاب از نقد و مناظرات علمی مشحون از تجربه فرهنگی و تمدنی ما
هـای که به نقـد آثـار و اندیشـه ١َسبعین،. ابن)۱/۳۵۶، ۱۹۸۳(ر.ک: زیدان، و فرهنگی است 

 بـه ٢علمای روزگار خویش و پیش از آن مشهور است، حتی از کسانی چون ابـن رشـد،

                                                 
ویژه علیه  اش، به ابن سبعین، از دانشمندان اندلسی در قرن هفتم هجری است که به دلیل مواضع انتقادی .١

 فالسفه، در جهان اسالم شهرت یافت. 
قمری در قرطبه زاده شد. وی به دلیل افکار خـاص فلسـفی و  ۵۲۰ل فیلسوف نامدار اندلسی، که در سا .٢

در مـراکش از دنیـا  ۵۹۵اش، همواره مغضوب و مورد انتقاد علمای زمانش بود. ابن رشد، در سـال  دینی
 رفت. 
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تشویش آرایـش و جابجـایی نظـرات  بسته از ارسطو و غزالی، به دلیلدلیل پیروی چشم
. مورد دیگر اینکه، سه کتاب عظـیم )۱۳۸ - ۱۳۷، ۱۴۱۴(مقدسی، کند اش، انتقاد میفکری

یعـة الـی تصـانیف الشـیعه، تأسیس الشیعة لعلوم االسالمیو ماندگار  النّقـود و  الذر
تاریخ ب در پاسخ به یکی از انتقادهایی که دربارۀ پیشینۀ فرهنگی شیعه در کتـا والّردود

، به قلم جرجی زیدان، نویسندۀ معروف اظهـار شـده بـود، نگاشـته آداب اللغة العربیه
  ١شده است.

 گیری نتیجه
رو، باید فضـای . آزاداندیشی هدف و مقصود نیست، بلکه وسیله و راهبرد است؛ ازاین۱

 گفتمانی برای رواج آن در جامعه مهیا شود. 
یج شود، بالندگی فکری و تولیـد علـم در جامعـه . اگر آزاداندیشی در کشور، سکۀ را۲

شود و پیشرفت علمی  شود، چراکه تولید علم در بستر آزاداندیشی مهیا میپدیدار می
هر کشوری هم، مبتنی بر تولید علم در آن کشور است. لزوم توجه به تولید علـم، بـه 

ر مباحـث عنوان یک اصل بنیادی برای پیشبرد انقالب، بر همگان روشن است. تکرا
در تدوین و ترجمۀ هر کتاب یا مقالۀ جدید، تولید علم نیست. تولیـد علـم بـه معنـی 

خواهد پدید آید پدیدار شدن موضوعی است که در گذشته وجود نداشته و حاال می
های  آید، چراکه الزمۀ تولید علم در شاخه و این تنها از مسیر آزاداندیشی به دست می

                                                 
ُجرجی زیدان مدعی شده بود که شیعه، طایفۀ کوچکی است که کارنامۀ درخشان فرهنگی ندارد و تأثیر  .١

علوم اسالمی کمرنگ بوده است. این ادعا، شـیخ آقـابزرگ طهرانـی و دو تـن از دوسـتانش، شیعیان در 
سیدحسن صدر و شیخ محمدحسین کاشف الغطـاء را برانگیخـت تـا در نقـد ادعـای جرجـی زیـدان و 

گـذاری  معرفی شیعه و فرهنگ غنی شیعه آثاری بنگارند. عالمه سیدحسن صـدر، نقـش شـیعیان در پایه
ثابت کرد بدون شیعه، علوم اسالمی جایگاه  تأسیس الشیعهبیان نمود و با تدوین کتاب  علوم اسالمی را

های بزرگ اسالمی،  آورد. شیخ آقابزرگ طهرانی، با کاویدن کتابخانه امروزی خود را هرگز به دست نمی
یعة إلـی تصـانیف الشـیعهجلدی از آثار مکتوب شیعه،  المعارف سی دائرة  عالیـت را پدیـد آورد و ف الذر
الغطاء نیز، به طور مستقیم به اصل اشـکال ساله شیعیان را منتشر کرد و عالمه محمدحسین کاشف ۱۳۰۰

را نوشت. به گـواهی  النقود و الردودجرجی زیدان، کتاب  آداب اللغة العربیهزیدان پرداخت و در نقد 
کـرده اسـت (محمدرضـا  تاریخ، پس از این آثار مشترک، کمتر کسی ادعاهـای از ایـن مقولـه را تکـرار

 ). ۲۴ - ۲۲حکیمی، شیخ آقابزرگ تهرانی، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسالمی، بی تا، 
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های جدیـد در  یات گذشـته و بیـان نظریـات و ایـدهمختلف، به چالش کشیدن نظر 
رو، آزاداندیشی روح تولید علم است و علم در پرتـو های گوناگون است. ازاین حوزه

 یابد. رسد و استمرار میآزاداندیشی، به حیات زایشگر خود می
. جسارت علمـی دانشـمندان و شکسـتن مرزهـای دانـش، توجـه بـه نقـد و نقـادی و ۳

پردازی در ایـن مسـیر، بسـیار مهـم  های آزاداندیشـی و نظریـه رسیهمچنین تحقق ک
 است. 

. عالوه بر اندیشـمندان، دولتمـردان نیـز بایسـتی بـرای تحقـق آزاداندیشـی در جامعـه ۴
ــه ــق نشــان می بکوشــند. یافت ــۀ  های تحقی ــاالبودن ظرفیــت حکومــت از جنب دهــد ب

های  دادن بـه اندیشـهمیـدان های دانشمندان و عالمـان و  انتقادپذیری، برتافتن دیدگاه
علمی نوین و در یک کالم، تساهل علمی حکومت و رفتار کریمانه با متفکـران در 

های تولید دانش و اندیشه، تأثیری انکارناپذیر دارد. نهادهای دولتی  شدن زمینه فراهم
هـای تضـمین شـده. نظـام  باید در نقش حامی و نـاظر باشـند، آن هـم در چارچوب

دور از تنش برای  زمینۀ آزاداندیشی را فراهم آورد؛ ایجاد فضایی آرام و بهسیاسی باید 
 اندیشیدن و سپس ارائه و نشر اندیشه و نظریه. 

رمـق تمـّدن اسـالمی خواهـد . تحقق موارد فوق، روح پیشرفت دوباره را در کالبد بـی۵
 برخواهـد» تمـدن نـوین اسـالمی«دمید و ایران اسالمی گامی مهم به سـوی تحقـق 

 داشت. 

 نامه کتاب
 . قرآن مجید .۱
 ، تهران، نهضت زنان مسلمان. شرح حال و آراء فلسفی مالصدرا )،۱۳۶۰آشتیانی، سیدجالل الدین، ( .۲
، ترجمه محمد پروین گنابادی، تهـران، بنگـاه ترجمـه و نشـر مقدمه )،۱۳۵۹ابن خلدون، عبدالرحمان، ( .۳

 کتاب. 
، مجموعـه مقـاالت درآمـدی بـر »و تولیـد علـمسیاست، حکومت « )،۱۳۸۴اخوان کاظمی، مسعود، ( .۴

پردازی در علوم دینی، تهیه و تنظیم دبیرخانۀ نهضت آزاداندیشی و تولید علم حوزۀ  آزاداندیشی و نظریه
 علمیه، قم، مرکز مدیریت حوزۀ علمیۀ قم. 

 ر. ، قم، مرکز نشر هاجاز آزاداندیشی تا تولید علم، دور اما نزدیک )،۱۳۹۲اسحاقی، سیدحسین، ( .۵
، ترجمۀ حجت الله جـودکی، تهـران، پژوهشـکدۀ تـاریخ نقد تاریخ پژوهی)، ۱۳۸۸اسماعیل، محمود، ( .۶

 اسالم. 
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، تدوین و تنظیم مؤسسـۀ صحیفۀ امام (مجموعه آثار امام خمینی (ره)) )،۱۳۷۸امام خمینی، روح الله، ( .۷
 م خمینی (ره)، تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، تهران، مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار اما

 ، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی. موانع تفکر در فرایند پیشرفت )،۱۳۹۵ایازی، سیدعلی نقی، ( .۸
، مجموعـه مقـاالت درآمـدی بـر »تولید علم از دو منظر کاشـفیت و نسـبیت« )،۱۳۸۳برنجکار، رضا، ( .۹

ت آزاداندیشی و تولید علم حوزۀ پردازی در علوم دینی، تهیه و تنظیم دبیرخانه نهض آزاداندیشی و نظریه
 علمیه، قم، مرکز مدیریت حوزۀ علمیۀ قم. 

، تهـران، آزاداندیشی در نگـاه مقـام معظـم رهبـری )،۱۳۹۳بشارتی، محمدرضا و غالمرضا گودرزی، ( .۱۰
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 ستان قدس رضوی. پژوهشهای آ

، ترجمۀ منوچهر صدوقی سها، تهران، مؤسسـۀ مطالعـات و تحقیق ماللهند )،۱۳۶۲بیرونی، ابوریحان، ( .۱۲
 تحقیقات فرهنگی. 

 . ، قم، موسسۀ امام صادقسیرۀ پیشوایان )،۱۳۸۹پیشوایی، مهدی، ( .۱۳
محمـد  ، شـرح جمـال الـدینغـررالحکم و دررالکلـم )،۱۳۶۶تمیمی آمدی، عبدالواحد بـن محمـد، ( .۱۴

 خوانساری، تصحیح میرجالل الدین حسینی ارموی، تهران، دانشگاه تهران. 
، قاهره، مطبعة یتیمة الدهر فی محاسن اهل العصر ق)،۱۳۷۷منصور عبدالملک بن محمد، (ثعالبی، ابی .۱۵

 السعاده. 
بـه  حکمت اصول سیاسی اسالم؛ ترجمه و تفسیر فرمان مبارک علی )،۱۳۶۹جعفری، محمدتقی، ( .۱۶

 ، قم، مؤسسۀ فرهنگی و اطالع رسانی تبیان. ک اشترمال
، تهران، مؤسسۀ تـدوین و نشـر آثـار عالمـه علم و دین در حیات معقول )،۱۳۸۳جعفری، محمدتقی، ( .۱۷

 جعفری. 
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، بیـروت، المؤسسـة الجامعیـة حضارة العـرب فـی صـدر االسـالم )،۱۴۱۲/۱۹۹۲حاج حسن، حسین، ( .۱۹

 للدراسات والنشر والتوزیع. 
 ، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسالمی. شیخ آقابزرگ تهرانی تا)، حکیمی، محمدرضا، (بی .۲۰
، ۶۷، نشریۀ کیهان اندیشه، ش »نقش آزاداندیشی در تکوین تمدن اسالمی« )،۱۳۷۵حمزئیان، عظیم، ( .۲۱

 مرداد و شهریور. 
، ترجمۀ حسین سرانجام، قم، دانشگاه ادیان و مذاهب اهل سنت امام صادق)، ۱۳۹۰حیدر، اسد، ( .۲۲

 و مذاهب. 
انی از دیدگاه های پیشرفت انس معیارها و شاخص)، ۱۳۹۳خلیلیان اشکذری، محمد جمال و دیگـران، ( .۲۳

 ، قم، مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینی. اسالم
 ، تهران، مولی. انوار العارفین فی احوال صدر المتألهین )،۱۳۶۶خواجوی، محمد، ( .۲۴
 ، تهران، هرمس. دربارۀ علم )،۱۳۸۶داوری اردکانی، رضا، ( .۲۵
و ماوراءالنهر در قرن سوم علم در عصر سامانی، تاریخ فرهنگی خراسان )، ۱۳۹۳ذنون الثاری، احسان، ( .۲۶

 ، ترجمۀ عبدالحلیم مطرقی، مشهد، بنیاد پژوهشهای آستان قدس رضوی. و چهارم هجری قمری
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 ، بیروت، دار مکتبة الحیاه. تاریخ آداب اللغة العربیه م)،۱۹۸۳زیدان، جرجی، ( .۳۲
 ، تهران، طرح نو. اخالق خدایان )،۱۳۸۰سروش، عبدالکریم، ( .۳۳
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 عزت الله فوالدوند، تهران، مینوی خرد. 
 )، ترجمه و شرح فیض االسالم، تهران، مرکز نشر آثار فیض االسالم. ۱۳۷۲، (نهج البالغهسید رضی،  .۳۵
 ، مشهد، چاپخانه طوس. شناسی اسالم )،۱۳۴۷شریعتی، علی، ( .۳۶
، ترجمه: زیر نظر نصراله پورجوادی، تهران، مرکز اسالمتاریخ فلسفه در  )،۱۳۷۰شریف، میان محمد، ( .۳۷

 نشر دانشگاهی. 
 ، بغداد، دارالکتب العراقیه. تأسیس الشیعة لعلوم االسالم م)،۱۹۵۷ق/۱۳۷۱صدر، سیدحسن، ( .۳۸
 ، تهران، فردوسی. تاریخ ادبیات ایران )،۱۳۷۱صفا، ذبیح الله، ( .۳۹
یعة الی تصانیف ال ق)،۱۴۰۸طهرانی، آقابزرگ، ( .۴۰  ، قم، اسماعیلیان. شیعهالذر
یاسـه )،۱۳۴۹ظهیری سمرقندی، محمد بن علی، ( .۴۱ ، تهـران، دانشـگاه اغراض السیاسة فـی اعـراض الر

 تهران. 
پیشرفت علم، بررسی عوامل رشد و انحطاط دانش در یونان باستان، تمدن )، ۱۳۸۸عباس نژاد، محسن، ( .۴۲

د، بنیـاد پژوهشـهای قرآنـی حـوزه و ، مشـهاسالمی، قرون وسطی و غرب جدید با تأکید بر نقـش دیـن
 دانشگاه. 

، قـم، مؤسسـۀ آموزشـی و تساهل و تسامح از دیدگاه قرآن و اهل بیـت )،۱۳۹۱عبدالمحمدی، حسین، ( .۴۳
 پژوهشی امام خمینی. 

، تهـران، دفتـر نشـر فرهنـگ علل پیشرفت اسالم و انحطـاط مسـلمین )،۱۳۷۶قربانی، زین العابدبن، ( .۴۴
 اسالمی. 

 ، نجف، مطبعة الحیدریه. الکنی و االلقاب ق)،۱۳۷۶مدرضا، (قمی، عباس بن مح .۴۵
، ترجمۀ محمد سـعید حنـائی کاشـانی، تهـران، احیای فرهنگی در عهد آل بویه )،۱۳۷۵کرمر، جوئل، ( .۴۶

 مرکز نشر دانشگاهی. 
 ، تهران، امیرکبیر. مدارس نظامیه و تأثیرات علمی و اجتماعی آن )،۱۳۷۳کسایی، نورالله، ( .۴۷
، طوسـی »نقاب (دورنمایی از زندگی و آثـار شـیخ طوسـی) آفتاب بی« )،۱۳۹۲، مهدی، (کمپانی زارع .۴۸

 پژوهی (مجموعه مقاالتی در بررسی آراء، احوال و آثار شیخ طوسی)، تهران، خانه کتاب. 
، ترجمـۀ عبدالحسـین قاجـار، بـه کوشـش صـادق طبـایع االسـتبداد )،۱۳۶۴کواکبی، عبـدالرحمان، ( .۴۹

 یخ ایران. سجادی، تهران، نشر تار 
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، ترجمۀ بهروز رفیعی، قم، پژوهشگاه سیر آراء تربیتی در تمدن اسالمی )،۱۳۸۷کیالنی، ماجد عرسان، ( .۵۰
 حوزه و دانشگاه. 
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 ، تهران، امیرکبیر. ماوراءالنهر
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 پژوهشهای اسالمی آستان قدس رضوی. 
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