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 دانشجویان آزادی  ۀانگار  تأثیر
 استاد مطهری ۀدر تمدن اسالمی با تأکید بر نگر 

 ١مهدیه سادات مستقیمی  
 ٢نسیم سادات مرتضوی           

 دهیچک
 .اسـت یآزاد ،اصـلیاسالم یهـا دانشـگاه در یتمـدن گفتمـان یاساس اصول از

 در یمـیعظ یاجتمـاع تحـول آغـازگر یاسالم انقالب که شد سبب یآزاد ۀجاذب
 یآزاد ۀانگـار .شـود نایودانشـگاه جوان نسل ژهیو  به اقشار ۀهم یبرا دیجد عصر

 نقـش در هـم و انقـالب نیـا تـداوم در هم و یروزیپ در هم انگاره، نیا وقدرت
 بـر و یلـیتحل یفیتوصـ روش با مقاله نیا در .است ارذرگیثأت اریبس آن یساز تمدن
 یتمـدن نقش ریثأت از یریتصو  شده یسع یمطهر دیشه یها دگاهید  و آراء اساس
 یآزاد .شـود دهیکشـ ریتصـو  بـه انیدانشـجو  یآزاد ۀانگـار  قدرت یساز وجامعه

 مهـم اقسـام یفرهنگـ یوآزاد یاجتماع ی،آزاد یمعنو  یده،آزادیعق یتفکر،آزاد
 نظـام ۀمجموعـ در. کننـد یمـ فـراهم را ینـیآفر  نقش بستر که هستند ییها یآزاد
 هیـپا یبسـتگ دل یمبنـا بـر که دهیعق یآزاد با تفکر یآزاد ،یمطهر استاد یفکر

 یآزاد سـاز، تمـدن یذهنـ یهـا ریتصـو  گـرید  از و اسـت متفاوت ،شود یم یزیر 
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 کـه گونه همان شود یم یتلق آن مهم آثار از رتیبص و ینیب روشن که است یمعنو 
 ساختن در که هستند یآزاد مهم یها جلوه از ،یفرهنگ یآزاد و یاجتماع یآزاد

 ینافـذ رایبسـ نقـش اجتمـاع یبازساز و یبازخوان و تمدن یها ستمیس و ها شبکه
 یآزاد ۀانگار  یبررس به یمطهر دیشه یاندازها چشم براساس مقاله نیا در .دارند

 .است شده پرداخته آن یدستاوردها انیب و
 تمدن سازی، دانشجویان، استادمطهری، قدرت انگاره، آزادی :واژگان کلیدی

  مقدمه
در کـالم قدری حائز اهمیـت اسـت کـه  انسان به ۀنقش اعتقاد به خداوند در اندیش

 ۀزیر بنای هم ای که زیر سازی و گونه به، دین معرفی شده است ۀپای آغاز و، امیر سخن
 هـا و سـایه، هـا الیـه خداشناسی بیان شده است و، اخالقیات انسان اعتقادات و افکار و
توان ردیابی کرد چرا که شناخت  آزادی بشر در اقسام مختلف آن می های آن را در سویه
وقتـی انسـان بـه ایـن ، کنـد الهی در شناخت بشر نقش بسزایی ایفا مـیصفات  و ءاسما

بـه عبـارتی آزادی از قیـود  نیـاز و فقـر و، واقعیت مهم دست یافـت کـه جـز وابسـتگی
 در بستر اصـالح طلبـی دینـی بـه سـازندگی روحـی و کند و مفهوم پیدا نمی، وابستگی

هــای آزادی  نگــارهپــردازد و شــناخت خــدا در پرتــو تحلیــل قــدرت ا معنــوی خــود مــی
رو نوشـتار  ایـن از. شـود له حائز اهمیـت مـیئباز انگاری این مس، گردد گری می صورت
تـا  ،هـای آزادی انسـان اسـت گامی نو در شناخت خدا از طریق تحلیل انگـاره، حاضر

مهـم آنـان در  ۀادی بشـر خصوصـا قشـر جـوان کـه حلقـبتواند با اهتمام به محوریت آز 
به فرهنـگ سـازی تمـدنی برخاسـته از آرای اندیشـمند آزاد  ،دگیر  ها شکل می دانشگاه
و طریقی در خور اعتنا برای دست یابی به زوایای پیـدا  دست یازد، استاد مطهری؛ منش

هـای آزادی را از  لـذا انـواع انگـاره. های چشم انداز بیست سـاله باشـد پنهان سیاست و
 . مطلوب در این مسیر دست یابیم ۀدهیم تا به نتیج مطهر مورد واکاوی قرار می ۀاندیش

 آزادی ۀمفهوم انگار  -۱
به تعبیر دیگر نوعی تلقی از امری محسوب  انگاره نوعی پنداشتن و انگاشتن است و

ذهنـی  اما این تصـویر. تصویر ذهنی است صورت و، انگاره از گونه امر ذهنی. شود می
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. آفـرینیم ذهـن بـاز مـی نقاشی است که از اشـیاء در، تصور باشد آنکه مفهوم و بیش از
آن شـیوه بـه جامعـه  آنها خود را بـا مانند محصول و، سازمان، ای که یک شخص شیوه
اذهـان  آن سـازمان یـا محصـول در کم پایداری اسـت کـه از نقاشی بیش و، نمایاند می

ای ارزش  همراه با گونه مثبت یا منفی و، این نقاشی زشت یا زیبا. شود عمومی ایجاد می
 ۀبه عبـارتی انگـار . قابل تغییر است، چنین نقاشی از شخص یا سازمان ست وداوری ا و

انگـاره . بـودن آن اسـت مؤثر، مراد از داشتن قدرت. صورت خیالی دارای قدرت است
 ،تصمیم انتخاب و، ارتباطی رفتار، تفسیرها، هاباور  ها و داوری، عواطف در احساسات و

بیـان یکـی از  نـه لفظـی بـرای توصـیف و، آید یزبان م ۀانگاره وقتی در جام. ثیر داردأت
، ایـن داللـت ۀامـا ریشـ. کنـد بلکه همچون اسم بـر امـری داللـت مـی، اوصاف شیء

 جانشین سـازی و، ترین عنصر آن گذاری نیست بلکه حاصل فرآیندی است که مهم نام
معنـای  آزادی در لغت بـه ،)۶۵ :۱۳۹۷، قراملکی( به جای اسم نشستن صورت خیالی است

ــ ــابق ــایی، درت انتخ ــدبندگی، ره ــدا( ض ــل و ،)۱/۷۷ :۱۳۷۷ ،دهخ ــتقالل در عم  از اس
ض عبـد بـر وزن ینقـ یمعنـا حّر با ضم بـه. است )۲۲۴ :۱۴۱۲، راغب( آمیختگی رها شدن
، ابـن منظـور( شـوند یض امه بر وزن حرائر جمع بسـته مـینق یمعنا به هاحرار و حرار و حرّ 

امنیت از لـوازم  تربیت و عنصر کنار دو طهری درآزادی در نگاه شهید م ،)۳/۱۱۷ :۱۴۱۴
بـه نبـودن مـانع بـرای انجـام  ،در بینش مطهر از آزادی. شود تکامل شمرده می حیات و

شـرط . کند همراهی می، یک شرط الزم کافی وشرط  شده است که با دو کاری تعبیر
حاکی  ،ومشرط د و. تسلیم زنجیرهای موجود نشدن در آن قید شده باشد رهایی و، اول

و شـرط الزم در  .هری یا باطنی فاعـل را محـدود سـازداز مانع فاعلی است که قوای ظا
تمـرد در  که معنای عصیان و کشاند مفهومی اثباتی از آن را به تصویر می، مفهوم آزادی

مـا از آزادی  ۀاین انگـار  بنابر. کند مقابل هر محدودیتی برای تکامل انسان را طراحی می
شود که نهال آن  ارزش وگرانبها برای بشر نقاشی می مطهری به گوهری با در نگاه شهید

 اخـالق و ادب و رهایی از قیود انسـانی و گردد و فقط توسط آزادی خواهان آبیاری می
درتحلیل  ،)۶۶-۶۵ :۱۳۹۴، مطهـری( نماید گری می تصویری نادرست از آن راجلوه، تربیت
هـای درون ذاتـی مفهـوم آزادی کـه  مؤلفه، نگاه شهید مطهری له باید گفت درئاین مس

غیـر از  عبارت از برداشتن مانع برای انجام کاری است و، دهند هویت آن را تشکیل می
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های  نشین های ذهنی از هم تربیت در پیش زمینه دوشرط امنیت و، های درون ذاتی مؤلفه
یـت معنـای شرط در کنـار هو  دو نشینی این ضمیمه شدن سایه هم. مفهوم آزادی هستند

از آزادی یـک انگـاره  سـازد و نهادینـه مـی مثبت بودن تعبیـر آزادی را تثبیـت و، آزادی
زائد برمعنای لغوی ، به تعبیر دیگر گویا مفهوم آزادی در دیدگاه عالمه مطهری. سازد می
هـای  سری حاشـیه دارای یک، دهند های درون ذاتی که هویت آن را تشکیل می مؤلفه و

نـوعی تصـرف معنـایی در ، های ذهنی سنجاق شده به آزادی حاشیه ذهنی است که این
عنوان یـک انگـاره در ذهـن متبـادر  مفهوم آزادی بهآنچه که از  می کند و آزادی ایجاد

 . کند معنایی فراتر از معنای لغوی را ترسیم می، شود می

 قدرت انگاره ۀتحلیلی از آزادی مبتنی بر تحلیل نظری -۲
توان به این نتیجه رسید که انگاره در مبـادی  که از انگاره شد می با توجه به تعریفی 
، مبـادی ارادی، در بـین مبـادی نظیـر مبـادی شـوقیه نقش بسـیارمهمی را دارد و، عمل

 ۀرساند زیرا اکثر مـردم در مرحلـ بیشترین تحریک را برای تحقق یک عمل به انجام می
ین چیزی که مبدأ میـل اعمـال افـراد بیشتر  نکردند و از آن عبور تخیل هستند و خیال و

، هـا کـنش، ها عکس العمل ها و عمل. همین صور خیالیه است دده عامه را تشکیل می
جا که در دیدگاه از آن و گیرد های افراد تحت تأثیر قدرت انگاره قرار می روش ها و منش

ه را بـرای تواند مبادی شوقی شیرینی است می بسیار زیبا و ۀانگار ، آزادی، عالمه مطهری
سـوی ایـن مفهـوم  انجذاب در نفـوس را بـه نوعی جذب و تحقق خود تحریک نماید و

نگـاره قـدرت ا ۀآزادی را مبتنـی بـر نظریـ ۀتوان قدرت انگار  جهت می از این برانگیزد و
تـر در  ضـروری هیجان آورتـر و آزادی هرچقدر که زیباتر و ۀچنین تحلیل کرد که انگار 

درایـن . آزادی طلبی در بین افراد آن جامعه بیشتر خواهد شـد ۀروحی، اذهان ترسیم شود
تـرین آنهـا در  شود که مهم صور مختلف آزادی براساس قدرت انگاره تحلیل می، مقاله

 . شود ذیل بازپژوهی می

 ی تفکردآزا -۲-۱
جمهـوری اسـالمی ایـران در  ۀهای کلی چشم انداز بیسـت سـال در راستای سیاست
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 اعـتال و، شـود وزارت علوم از مجریان اصلی آن شمرده مـیقسمت مسائل فرهنگی که 
عمق بخشیدن به معرفـت دینـی براسـاس تعـالیم قرآنـی در بـین دانشـجویان از اهمیـت 

، هـای نـو اسـت طرح ها و از آنجا که دانشگاه خاستگاه اندیشه. ای برخوردار است ویژه
ها نقش  ن سازی در دانشگاهپویایی تمد رویکرد قرآن بنیان در بازآفرینی و آزادی تفکر با
 . کند اساسی ایفا می

زش قائل شده است بلکه ار  ،اسالم نه تنها برای آزادی تفکر، استاد مطهری ۀدر نگر 
هـای مختلـف احادیـث در  عبارت. عنوان یکی از عبادات نهادینه کرده است تفکر را به
ی تفکری است کـه زیرا گاه ،دارد تفاوت در نوع و موضوع تفکر را بیان می، باب تفکر

وعی از تفکـر او را بـرد و نـ سوی کمـال پـیش مـی سال عبادت به یک ۀانسان را به انداز 
ادل دلیـل در  ،)۷۱/۳۲۷ :۱۴۱۰، مجلسـی( دهد گام در حل مسائل قرار می هفتاد سال پیش

طرح بسیاری از مسـائل از . شود در اسالم مطرح می این امر اجتهادی بودن اصول عقاید
کـه در  دهـد اعتقاد به خدا در زندگی انسـان نـوعی جهـان بینـی بـه او مـی ۀجمله مسئل

گونه که عدم اعتقاد به خـدا چیـنش  همان. ثر استؤ چگونگی زندگی کردن او بسیار م
تصویرسازی  ۀزمین از قرآن در استاد مطهری مثالی اعجاز آمیز. دهد فکری او را تغییر می

ُه َمثَ ﴿ آورد عملی می توحید ًال َرُجًال فیِه ُشَرکاُء ُمَتشاِکُسوَن َوَرُجًال َسـَلمًا ِلَرُجـٍل َضَرَب اللَّ
ْکَثُرُهْم ال َیْعَلُمـوَن 

َ
ِه َبْل أ چنـد  ۀ" انسـانی کـه بـرد،)۲۹(زمـر/  ﴾َهْل َیْسَتِویاِن َمَثًال اْلَحْمُد ِللَّ

اند و تضاد و ناسـازگاری در عقیـده دارنـد و  مالک است و آن مالکین شرکاء متشاکس
توجه به این نکته که توصـیه بـه بـرده در مثـال ؛ یک آمر و حاکم است ۀکه بند انسانی

بـدین معنـا کـه انسـان در ؛ . دارد زیبایی از حالت درونی انسان را بیان مـی ۀقرآنی انگار 
و آزاد مطلق زندگی کند که در ای را نپذیرد  تواند حکومت هیچ ایده درون خودش نمی

های  ها و اندیشه هدف، لذا افکار مختلف .انسانیت با خروج ازمساوی است صورت  این
بنـابراین در . گسیختگی در روان انسان است ت وآرزوهای ناسازگار علت تشتّ ، متفاوت

گونه که در توحید نظـری  شود همان باعث تباهی می معبود توحید عملی حکومت چند
نـدگی انسـان بـا ثیر خـدا در ز أت. گردد حاکمیت چند خدا در عالم باعث فساد عالم می

تسلیم  انسان تصویرۀ تصویر وحدت خدا در اندیش. مستقیم دارد ۀوحدت روانی او رابط
سازی و  کند برخالف مشرکی که شخصیت او هم یک قدرت و مقام شدن را نقاشی می
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 ۀدر منظوم. نامتحد است های متضاد و در گرو قدرت هماهنگی ندارد و روح و روان او
تفکر وجـود دارد کـه در نـوع اول بـه تفکـر انسـان  ۀدو نوع شیو اعتقادی استاد مطهری 

دهد و در نوع دوم هیچ اصالتی برای تفکر انسان قائل نیسـت و تـابع شـرایط  اصالت می
، که اصالت عقـل و تفکـر در انسـان در حالی؛ عینی و ذهنی و فردی و اجتماعی است

 و سازد و او را از قید تفرقه می تر جهان بینی او را و به عبارت صحیح او ۀو جامع روان او
های تمدن یعنی بیماری بی ایمانی که  از بیماری دهد و قطعه قطعه شدن روح نجات می

برخـی معتقدنـد کـه  ،)۴۰-۲۰ :۱۳۹۴، مطهـری( بخشـد تمدن پیدا شده رهایی می ۀدر دور 
؛ جهانی حقوق بشـر تصـویب شـده اسـت ۀبهترین نوع قانون همان است که در اعالمی

قادر بـه وضـع قـانون ، این است که هرگز عقل ناقص بر ءپیروان مکتب انبیا ۀعقیدولی 
بـا  یابـد و با قانون خداوند سبحان تعین می آزادی انسان نیز از این رهگذر، کامل نیست

تسلیم شدن به هرکسی جـز خداونـد ومـأذون از جانـب او محـدود ، این بینش توحیدی
  .)۴۹۲ :۱۳۹۸، جوادی( آزادی یا سلب حریت است ۀکنند

نظامـات . از اثرات اجتماعی تفکر توحیدی تحوالت اجتماعی در زندگی بشر است
هـا عـین  انـد تمـدن زندگی حیوانات همان نظاماتی است که پنج هزار سال پـیش داشـته

تی است که گاهـًا منجـر بـه همان تمدن است ولی زندگی اجتماعی انسان دارای تحوال
 و ،وجـود آورد ن زندگی بشر انقالب بهسالم در تمام شئو ا. گردد بشری می های انقالب

متدش این است که انقالب باید در تفکرات انسان شروع شود و در جهان بینی بشر پیدا 
، مطهری( اند های این انقالب ها و میوه ها و برگ شاخه ۀهای دیگر به منزل گردد و انقالب

 َلـْم ﴿الب فکری تصحیح شود که آیه های انق ن باید ریشهآلذا در منطق قر  ،)۴۷ :۱۳۹۴
َ
أ

ـماِء  ْصـُلها ثاِبـٌت َوَفْرُعهـا ِفـی السَّ
َ
َبـٍة أ َبـًة َکَشـَجَرٍة َطیِّ ُه َمَثًال َکِلَمًة َطیِّ  ﴾َتَر َکْیَف َضَرَب اللَّ

طیبه را بـه  ۀخداوند در این آیه کلم. کند تصویر زیبایی از آن را رونمایی می،)۲۴(ابراهیم/
، رو بـه آسـمان ،هـای آن زند که ریشه دار باشـد و تنـه و شـاخه یدرختی پاکیزه مثال م

تجسم این مثال در اذهان دانشـجویان تجسـم . دهد درختی که تمام ایام سال را میوه می
. بشری است کـه بـا فطـرت و وجـدان آنهـا عجـین شـده اسـت ۀخدا در جامع ۀاندیش
از ، آغاز شـد اال الله تفلحواال اله قولوا از  گونه که انقالب فکری پیامبر اسالم همان

فکری که جهان بینی انسان را از ریشه تکان داد و از روزه و نماز و حج و زکات شـروع 
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مساوات ، تصویر عدالت ،گری شود که بینش توحیدی در جامعه صورت زمانی. نگردید
ر در زندگی بش ها استمرار آن استمرار سایر انقالبآن خواهدبود و  ۀعقب.... اجتماعی و

های راقی و مترقـی کـه  اند انسان ها دو دسته بنابراین به تعبیر قرآن انسان. را به دنبال دارد
آزادی تفکـر در  ۀکننـد و قـدرت انگـار  فکر منطقی بیان می ۀتمام زندگی خود را بر پای

ایجـاد کنـد بـه  هاخللی در آن تواند قدری زیاد است که علل و شرایط مادی نمی آنان به
گیـرد و تـابع  شان سرچشمه مـی آنها از وهم و خیال ۀهایی که فکر و اندیش خالف انسان

بنا هسـتند گونه افراد اعتقادات رو قلیدی و تلقینی آنهاست که در اینشرایط محیطی و ت
زیربنای شخصـیت انسـانی در  ،)۶۲، همـان( ریزند ها تغییر کند فورا فرو می که اگر زیربنا

اوست کـه بـا رنـگ تقـوا و رضـای الهـی  ۀنیمی ارادو اندیشه و  بینش مطهر نیمی فکر
های قرآنی که تیپ شخصیتی انسان را در قالـب اراده معرفـی  از مثال. نقاشی شده باشد

َس ُبْنیاَنُه َعلی﴿ ۀکند آی می سَّ
َ
 َفَمْن أ

َ
َس ُبْنیاَنُه َعلـی  َتْقوی  أ سَّ

َ
ْم َمْن أ

َ
ِه َوِرْضواٍن َخْیٌر أ   ِمَن اللَّ

ـاِلمیَن   َفاْنهاَر ِبِه فی َشفا ُجُرٍف هارٍ  ُه ال َیْهِدی اْلَقْوَم الظَّ َم َواللَّ اسـت  ،)۱۰۹(توبـه/ ﴾ناِر َجَهنَّ
 کارشان برمبنای تقواست به عبارتی زیربنای کارشان رضایت خداست و بنیادِ  ای عدهکه 
خداشناســی  ،قرآنــی ۀدر فلســف. کارشــان برلــب پرتگــاهی اســتوار اســت ای بنیــاِن  عــده
تداللی و آزمایشی تجلی نموده است بدین معنا کـه از راه عقـل و تفکـر و صورت اس به

معامله بـا  ۀو از راه آزمایش و عمل و تجربه نتیج هبرهان خدا را به مخاطبین عرضه کرد
ـَه َو ﴿است  هخدا را در زندگی واکاوی نمود ُهْم ُسـُبَلنا َوِإنَّ اللَّ ذیَن جاَهُدوا فینا َلَنْهـِدَینَّ الَّ

تطـورات خلقتـی  تفکـر اسـت کـه سـیر و لذا این اراده، )۶۹(عنکبوت/  ﴾ُمْحِسنیَن َلَمَع الْ 
نظام آفرینش است که انسان  اساس بینش توحیدی بر کند و حیوان را متمایز می انسان با

اسـت ولـی انتخـاب  اختیار گردد هرچند انسان دارای اراده و به تنعم یا تألم رهنمون می
مقصـد  ۀپروردگار و نتیج مجاورت با، طریق ایمان ۀنتیج ،ودنخواهد ب سرانجام کار با او

آزادی ، بـراین اسـاس. مالبست با آتش خشم الهی است دوری از رحمت الهی و، کفر
، در پذیرش قوانین انسـانی، رهایی مذموم محمود در پرتو تعالیم آسمانی متجلی است و

، ولگـردی، هرزگـی و شـود بـه ولنگـار یـاد مـی از او، ول شـدن دارد کسی کـه انگـاره
  .)۴۹۳ :۱۳۹۸، جوادی( کنند را همراهی می او، گری اباحی

 کـه یکـی از ،در قرآن معرفی شده های باطل اندیشه ۀریش استاد مطهری ۀدر منظوم
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ه ّنـأک، که در صورت نزدیک شدن به ظن و گمـان بـاال شدهپیروی از گمان بیان ، آنها
ْکَثَر َمْن َو ﴿ ۀنماید و به استناد آی اظهار نظر جزمی می، کند شخص یقین پیدا می

َ
ِإْن ُتِطْع أ

نَّ َوِإْن ُهْم ِإالَّ َیْخُرُصوَن  ِبُعوَن ِإالَّ الظَّ ِه ِإْن َیتَّ وَك َعْن َسبیِل اللَّ ْرِض ُیِضلُّ
َ
، )۱۱۶(انعـام/ ﴾ِفی اْأل

و انسـان را بـه  اکثریت مردم روی زمین بـه دلیـل پیـروی از حـدس و گمـان گمراهنـد
"همج  عنوان در نهج البالغه بر افرادی که به علیامام که با بیان  ،کشانند گمراهی می

در معرفـی  ،)۱۴۷حکمـت ( مطابقـت دارد، انـد نقاشی شده رعاع" یعنی مگسانی سرگردان
شـود کـه در قـرآن  گرایی و تجدد گرایی مطرح می سنت، های اندیشه باطل دیگر انگاره

َکـذِلَك مـا َو ﴿ مادران تعبیر شده است پدران و، عنوان تبعیت کورکورانه از گذشتگان به
ْرَسْلنا ِمْن َقْبِلَك فی

َ
َیٍة ِمْن َنذیٍر ِإالَّ قاَل ُمْتَرُفوها ِإنَّا َوَجـْدنا آباَءنـا َعلـی  أ ـٍة َوِإنَّـا َعلـی  َقْر مَّ

ُ
  أ

فکـری نادرسـت بشـر  آزادی لیدها،ن با تقآقر  ۀعلت مبارز ، )۲۳(زخرف/ ﴾آثاِرِهْم ُمْقَتُدوَن 
چهارشـنبه ؛ توان آنها را شاهد عینی برای دانشـجویان آورد هایی که می نمونه. بوده است

سوری و مد گرایی است که باید بـا مقیـاس عقـل و منطـق سـنجیده شـود بـرای مثـال 
داری برای  های دنیای سرمایه توان این نکته را متذکر شد که مدسازی یکی از نیرنگ می

مطهـر بـا  ۀاز دیگر منابع لغزش و خطا در اندیشـ. رددگ ازدیاد مصرف است که اجرا می
َطْعنـا سـاَدَتنا َوُکَبراَءنـا َو ﴿تکیه بر قرآن پیروی از بزرگـان و اکـابر اسـت 

َ
نـا ِإنَّـا أ بَّ قـاُلوا َر

بیالَ  وَنا السَّ َضلُّ
َ
های عینی  باشد و مثال که غیر از پیروی از گذشتگان می ،)۶۷(احزاب/ ﴾َفأ

. .....وسیاسی ، ورزشی، اجتماعی، های هنری گری قهرمان هجلو  ،آن برای دانشجویان
تغییراتـی صـورت جمله نـوع لبـاس و گفتـار آنهـا  از است که به پیروی از آنها در رفتار

هـا در  های نـاروا و سـهل انگـاری ها و سیاست گیرد و نیز دلیل بسیاری از بدحجابی می
باطـل بـاز ۀ هـای اندیشـ ریشـهکه از دیگـر  پیروی از هوای نفس نهفته است ت درعبادا

ْنُفـُس ﴿ شود انگاری می
َ
ـنَّ َومـا َتْهـَوی اْأل ِبُعـوَن ِإالَّ الظَّ ، مطهـری( )۲۳(نجـم/  ﴾......ِإْن َیتَّ

۱۳۹۲: ۷۴-۸۲(.   
زمینـه سـازی بـه ؛ توان در دانشجویان می بازسازی آزادی تفکر در راستای بازیابی و

هــا وملــل  ارزیــابی ســایر فرهنــگ نقــد و گــو وو  گفــت منظــور ایجــاد توانــایی بحــث و
مصـوب جلسـه ( های راهبردی شورای عالی انقالب فرهنگی اسـت هاکه از سیاست وتمدن

هـای اسـالمی  اشاره نمود که پـرده از مسـائل خطیـری در دانشـگاه ،)۹/۱۰/۸۲مورخ ۵۳۱
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برتــری اســالم و  ۀاز جملــه شــبه؛ شــود و شــبهات مختلفــی پاســخ داده مــی برمــی دارد
وقتـی قشـر جـوان مـا واقـف شـدند کـه در ، شـود عکس رمزگشایی مـیمسیحیت یا بال

 الزم ۀو فکر و در اسالم عقل منطقممنوعه برای ورود عقل ۀ منطق ،مسیحیت اصول دین
شود و  آزادی تفکر در ذهن آنها نقاشی می ۀانگار  .الورود برای حل مسائل بنیادین است
ه ماکس وبر بر خالف کـارل گونه ک همان؛ گردد معبری جهت رشد و ترقی معرفی می

ــده ،مــارکس ــرای فکــر و ایمــان و عقی ــود ،ب ــود انقــالب . اصــالت قائــل ب او معتقــد ب
یک انقالب فکری بود که به احیاء عقل پرداختند و تطابق دیـن و عقـل را  ،ها پروتستان

 ،گری کشیشـان را حــذف کردنـد و اصـالت بـه انسـان دادنــد و واسـطه مطـرح کردنـد
تیجه گرفـت نمی توان لذا  ،که دیواری میان دنیا و آخرت کشیدندها  برخالف کاتولیک
، ترنـر، لوویـت( منشاء انقـالب و تحـول و پیشـرفت شـود تواند میاندیشه  که آزادی فکر و

رویکرد تطبیقی دربین  ها در افق چشم انداز با بنابراین تمدن سازی دانشگاه ،)۱۰۴ :۱۳۸۵
گونه که بهترین روش دراسالم برای  ست همانادیان از اهمیت بسزایی برخوردار ا ملل و

 هـا و ایجـاد فضـای مناسـب بـرای تبـادل اندیشـه، جلوگیری از هرگونه انحرافات فکری
 یـ﴿ کنـد تضارب آراست که قرآن از آن به مرابطه یاد مـی

َ
ـذیُّ ا أ َن آَمُنـوا اْصـِبُروا َو یَهـا الَّ

ُکْم  َه َلَعلَّ ُقوا اللَّ  ،)۴۸۷ :۱۳۸۸، جـوادی آملـی( )۲۰۰(آل عمـران/ ﴾ُتْفِلُحـوَن صاِبُروا َو راِبُطوا َو اتَّ
انسان تصویری صحیح از جهان بینی الهـی را در مسـیر ، آزادی تفکر ۀلذا در پرتو انگار 

ۀ چرا که نقش ،دارد می مبنای این تفکر بر های خود را بر گام زندگی خود ترسیم کرده و
رهـایی از ماسـوی  به یک معبـود ونقاشی شده در ذهن او حکایت از افق روشن اعتقاد 

بـه کمـال نهـایی کـه همـان ، با فطرت خـود قیود بردگی نفس را کنار زده و الله دارد و
هـای باطـل کـه برخاسـته از  از اندیشه حریت او در لباس عبودیت است خواهد رسید و

 . گزیند دوری می، خیال است نشأت گرفته از وهم و قیود و

  آزادی عقیده -۲-۲
نعقـاد روح انسـان گـاهی از تفکـر ا مبنـای اعتقـاد و، دیدگاه شهید مطهریبراساس 

 ۀریشـ. شـود بستگی پایه ریزی می دل ۀاین مبنا برپای، گیرد ولی در اکثر موارد ت میأنش
ایجاد ، آن شود که اولین اثر تعریف می ،سکون خمود و و جمود، تعصب، ها بستگی دل
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آزادی  ۀنواع اربـاب در تـاریخ بشـریت زاییـدلذا پرستش ا. مانع برای آزادی تفکر است
 ،گردد مأثر ملی می صورت تدریجی جزء سنن و بیان که به عقیده است نه آزادی فکر و

 کنـد در تمدن سازی آنهـا نقـش مهمـی ایفـا مـی و ،آید آن ملت به شمار می رسوماز  و
 هـا و ای ارزشتحقیقات مستمر برای ارتقـ بنابراین انجام مطالعات و ،)۵۴، ۱۳۹۴، مطهـری(

متناسب با اقتضـائات نـوین  وفق نیاز و انقالبی بر مذهبی و های ملی و باز آفرینی سنت
هـای  شورای عالی انقالب به منظور تحقـق سیاسـتهای اجرایی مصوب  که از سیاست
 ،)۹/۱۰/۸۲مـورخ ۵۳۱مصـوب جلسـه ( شـود در راستای این مهم شـمرده مـی، راهبردی است

ْشُد ِمَن اْلَغ یَّ ِن َقْد َتبَ یالدِّ  یفِ  راهال ِإکْ ﴿  ۀیآر یبرخی مفسرین در تفس به  ،)۲۵۶بقره/ ( ﴾یِّ َن الرُّ
 ؛۸/۱۲۶  :۱۳۸۲م یرة المعـارف قـرآن کـر یـدا( انـد پرداختـه  دهیعق  آزادی ۀدگاه قرآن دربار یان د یب

   .)۱/۲۹۱ :۱۴۱۲، سیدقطب؛ ۳۹-۳/۳۷ :۱۴۱۴، رشیدرضا

عنای آزادی در اسالم و در تمدن غربی پرداخته ان تفاوت میز به بیی نیعالمه طباطبا
برخـی انحرافـات در ، در مقـام بحـث علمـی  دهیـرفتن آزادی در اظهـار عقیو ضمن پذ

آزادی در اســالم را مشــخص  ۀدر اســالم را رد کــرده و محــدود  دهیــمعنــای آزادی عق
 . )۳۵۳ -۳۵۱/ ،۶ ؛۱۱۷-۴/۱۱۶ :۱۳۹۰، طباطبایی( کند می

فکری استاد جـوادی آن اسـت کـه انسـان در نظـام  ۀمنظوم مفهوم آزادی عقیده در
 ،آزاد اسـت ایمان یاکفر قبول یا رد و، کامال در اثبات یا نفی تکوین آزاد آفریده شده و

قادر به انتخاب نتیجه نخواهـد بـود زیـرا نتـایج ، اما پس از انتخاب مسیر در نظام تشریع
  .)۴۷۵ :۱۳۹۸، جوادی آملی( اند تکوینی اعتباری نیستند بلکه حقیقی و ،اعمال

شـهید ۀ بـاالترین اشـتباه در نگـر ، هـای اسـالمی آزادی عقیـده در دانشـگاه ۀانگار 
ایـن اشـتباه را ، جهـانی حقـوق بشـر ۀگونه که بـه صـراحت اعالمیـ مطهری است همان
اسـتعداد  دارای حیثیـت و جهـت کـه بشـر اسـت و بشـر را از آن و ،مرتکب شده است

دالیـل . او نیز محترم شـمرده شـود ۀباید عقید رو این از و شمارد انسانی است محترم می
بـت پرسـتی توسـط  ۀازجملـه آزادسـازی عقیـد؛ قرآنی متعددی شاهد مـدعای ماسـت

ارجـاع بـه  قرار دادن تبر برگردن بـت بـزرگ کـه بـا ها و حضرت ابراهیم با شکستن بت
. این مـورد شود سازی میدر ذهن آنان باز ، آزادی زنجیر عقیده ۀانگار  نفوسشان تصویر

-۶۰ :۱۳۹۲، مطهری( کارل مارکس به از خود بیگانگی تعبیر شده است هگل و ۀدر فلسف
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ایـن زنجیـر اعتقـادی را بـاز ، عرب جاهلیۀ از جامع گونه که رسول اکرم همان ،)۶۴
تـیَ  و﴿فکرشان را آزاد نمود  کرد و ْغـالَل الَّ

َ
 ﴾ ِهمیْ َعَلـ کاَنـْت   یَضـُع َعـْنُهْم ِإْصـَرُهْم َو اْأل

یِن ﴿آزادی عقیده برمبنای تفکر با آیه  نیز و ،)۱۵۷اعراف/ (  ،)۲۵۶(بقـره/ ﴾ال ِإْکراهَ ِفـی الـدِّ
به  مخالفت با اربابان کلیسا و تفتیش عقاید و ،شاهد تاریخی ما محاکمه. سازگاری دارد

بهترین  و ،)۴۳ :۱۳۹۴، مطهـری( در قرون وسطی است ها یهودی ها و دنبال آن آزار عیسوی
هاست که بـا آزادی عقیـده ارتبـاط  شخصی بودن دین در نگاه غربی، شاهد وجدانی ما

. درونـی خـود انتخـاب کنـد آزاد اسـت دینی را جهت نیاز هر، کس هر و مستقیم دارد
حکومـت ایرانـی نـه تسـلط حکومـت ۀ تذکر مسلمان شدن ایرانیـان در هنگامـ تلقین و
 . آید شمار می له بهئاهد تاریخی در حل مسبرای دانش پژوهان از دیگر شو ، اعراب

گسترش تمدن جهانی اسالم معرفـی  علت جهت پیدایش و دو، در نظرگاه مطهری
تعلم که در مـتن قـرآن متـذکر  تعلیم و تشویق اسالم به تفکر و، شده است که اولین آن

به  و ،ها قائل شده احترامی است که اسالم به عقاید ملت، دومین علت آن شده است و
لذا . کند ها ی مختلف اجرا می تسامحی که اسالم راجع به عقاید ملت عبارتی تساهل و

 زنـد و هایی از ابهام را کنار می پرده، ایجاد شبهات در دانشجویان تشکیک و اعتراض و
شود که توسط اساتید  گزار مطرح می خرافات واوهامی که توسط برخی دشمنان خدمت

زنده بودن  گردد و دد که سبب معرفی منطق فلسفی اسالم میگر  ها تبیین می در دانشگاه
 .)۴۹، همان( رود شمار می های نهاد تمدن ساز به از جمله زمینه سازی؛ دارد دین را بیان می

استادی که مؤمن بـه مارکسیسـم ، های الهیات مطهری باید در دانشکدهشهیددر دیدگاه 
گزاف ۀحتی با هزین به خدا اعتقاد ندارد و ماتریالیسم دیالکتیک را شناخته باشد است و

قـرآن بیـان  ۀتمسک به آی و خود را به دور از هرگونه اغفال ۀآزادی عقید، تدریس نماید
بنابراین اسـتاد مسـلمانی . این مسائل را تدریس نماید، نه اینکه یک استاد مسلمان. دارد

ن ایـن تصـویر سـازی هدف او از بیـا، کند آزادی" را مطرح می، مبارزه، که شعار"اتحاد
است یا آزاد  )کالمستجیر من الرمضاء بالنارۀ (آزاد سازی به منزل، آزادی قلم او چیست؟

کنـد  گری می تفاسیر مادی جلوه، در پرتو این آزادی فریبنده سازی من الرمضاء بالظل؟
 کند را "انقالب " تفسیر می ،)۳(بقره/﴾الذین یؤمنون بالغیب﴿ ۀکه برای مثال غیب در آی

شهادت خود ۀ به مرحل، که باید نظام امپریالیستی واژگون شود تا این انقالب استتار شده
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رهـایی از چهـار چـوب ، رهیافت آزادی عقیده، لذا در گفتمان رقیب ،)۵۶ ،همان( برسد
توان برمبنای پلورالیسـم  عدم التزام به حقیقت شریعت است بلکه می اعتقادات خاص و

 بطـالن زیـر بنـا و، آنها را نقاشی کرد که در مکتب اسـالم ضلع اعتقادات چهار، دینی
 . اضالع آن امری مشهود است

گری  منافق آزادی از هر نوع اختناق و، شفاف سازی تفکر آزاد در نگاه دانشجویان 
دوگـانگی عقایـد قـرار  ای از ابهـام و کند وآنـان را در پـرده توطئه گری را طراحی می و

سالم یا مظاهر اسالم تصـویر سـازی در اذهـان آنـان صـورت در زیر لوای ا و، دهد نمی
 بنــابراین توجــه بــه نقــش الگــویی اســتادان در رفتــار ســازی دانشــجویان و. گیــرد نمــی

توسـط شـورای عـالی ، هـای راهبـردی دانشـگاه که از دیگر مؤلفهالگوسازی براساس آن
ایـن  ۀسـعتو  حفظ و مرمت و ازمسائل مهم در، تصویب شد انقالب فرهنگی طراحی و

 . رود شمار می  نهاد مدرن به

   آزادی معنوی -۲-۳
پویایی تمدن  های راهبردی شورای عالی انقالب فرهنگی جهت توسعه و از سیاست

 : های ذیل است توجه به مؤلفهسازی دانشگاه 
 اعتالی عقالنی و تزکیه نفس و تهذیب و، اعتقاد اسالمی تقویت ایمان و گسترش و. ۱

 علمی دانشجویان
....... جویی و حقیقت، ایثارگری، آزادگی، جویی کمال، گرایی آرمان ۀتقویت روحی. ۲

 دانشجویان
 ۀاندیشـ در. نـوایی دارد هـم در بیـنش مطهـر سـازگاری وکه با ترسیم آزادی معنوی 

از آزادی معنوی به "تزکیه نفس"و"تقوا" تعبیر شده است که در واقـع آزادی انسـان  مطهر
 ایشان معتقد است که تقوا از "وقـی" بـه معنـای حفـظ و. ش استاسارت خوی از قید و
ایـن ، هـای فارسـی باشد ولی تا کنون دیده نشده کـه در ترجمـه نگهداری می صیانت و

تـرس ترجمـه  خـوف و صورت ترجمه کنند بلکه به معنای پرهیزکـاری و کلمه را به این
تقوا به معنای عام  ،)۸۸۱ :۱۴۱۲، راغب اصـفهانی( باشد حفظ می صیانت و ۀشود که الزم می

تحت فرمان عقل زندگی  خواهد انسان باشد و زندگی هر فردی است که می ۀکلمه الزم



 

...
می
سال

ن ا
مد
در ت

ان 
جوی

انش
ی د

زاد
رۀ آ

نگا
یر ا
تأث

۱۵ 

، مطهـری( داری نیسـت بنـابراین از مختصـات دیـن. از اصول معینی پیروی نماید و نماید
اول اینکـه : صورت قابـل تصـویر سـازی ذهنـی اسـت آزادی معنوی به دو ،)۱۶۰ :۱۳۹۴

از محیط گناه آلود دور نگه دارد که  های معاصی حفظ کند و را از آلودگی انسان خود
وجـود آورد  حالت قوتی به، روح خود در، در الگوی ذهنی دوم و تقوای ضعف نام دارد

 و، شـود تصویر سـازی مـی، اخالقی دهد که به تقوای قوت که به او مصونیت روحی و
نمایـد کـه  تقوای ضعف را بازاندیشی می ۀر کاری معنا شود همان انگا که به پرهیز زمانی

آن اجبار عملی است بـدون ۀ نتیج و ،نماید ها را در نظرها مجسم می عقب نشینی کردن
 بـه آزادی معنـوی منجـر گـردد اینکه نفس خود را از قید تمایالت نفسانی آزاد سـازد و

 همین دلیل تقوا نوعی مصـونیت اسـت کـه در کـالم حضـرت علـی به ،)۱۶۲، همان(
وآثـار آن در کـالم امیـر  ،)۱۸۹خطبـه ، نهج البالغه( تصونو بها" بیان شده است "فصونوها و

ـِه ِمْفتـاُح َسـدادٍ « سخن به زیبایی به تصویر کشیده شده است َرُة یـَو َذِخ ، َفـِإنَّ َتْقـَوی اللَّ
ْنُجـو اْلهـاِرُب َو یَ َو ، ْنَجُح الّطاِلـُب یَ ِبها   َکةٍ َهلَ     ُکّل    ِمْن  َنجاٌة  َو  ،  َمَلَکةٍ     ُکّل    ِمْن    ِعْتٌق  َو  ، َمعادٍ 

ــُب  غاِئ ــاُل الرَّ ــد رســتگاری و  ؛)۲۳۰(نهــج البالغــه، خطبــه »ُتن ــه تــرس از خــدا کلی هــر آین
ر بنـدگی و رهـایی از هـر تبـاهی و آزادی از هـ[کـاری و اندوختـه روز بازپسـین  درست
ه گریزان است رهایی یابد. هر که هر که را نیازی باشد، نیازش بدان برآید. هر ک ،]است

إنَّ َتقـَوی الّلـهِ  َدواُء َداِء « :فرمایـد یا می .را خواسته ای است به خواسته های خود برسد
و ، و َصـالُح َفسـاِد ُصـدورُِکم. و ِشفاُء َمَرِض أجساِدُکم. و َبَصُر َعمی أفئدِتُکم. ُقلوِبُکم

اُء َسواِد ُظلَمِتُکم یو ِض ، و أمُن َفَزِع َجأِشُکم، ُکمو َجالُء َعشا أبصاِر ، َطهوُر َدَنِس أنُفِسُکم
کـوری  ۀنـا کننـدیو ب قوای خدا داروی درد قلب های شـماهمانا ت ؛)۱۹۸، خطبه همان( »
 کتـان و پـاینه هایتان و برطرف کننده تباهی سـیها ماری جسمیتان و شفابخش بیها دل

ن و فـرو نشـاننده تـرس و اتـیها تان و روشنی بخش ضعف چشمیها کننده آلودگی جان
، بنـابراین از آثـار آزادی معنـوی. اسـت اهی ُظلمتتـانیسـ ۀنـدیتان و زدایها اضطراب دل

اصالح جامعه است که در مسائلی مانند طالق که آمـار آن در قشـر جـوان روز بـه روز 
. مسـتقیم دارد ۀرابطـ، تأثیرگذار است که کاهش طالق بـا افـزایش تقـوا، یابد فزونی می

روشـن . ای تنگاتنـگ وجـوددارد گونه که بین آزادی معنوی و سالمت بدن رابطه همان
آیـد کـه از آثـار آزادی  بینی و بصیرت از لوازم تمدن سازی جهان اسـالم بـه شـمار مـی
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ـَه َیْجَعـْل َلُکـْم ُفْرقانـاً ﴿ ۀگردد و آی معنوی محسوب می ُقـوا اللَّ ذیَن آَمُنوا ِإْن َتتَّ َها الَّ یُّ
َ
 ﴾یا أ

تصویرسـازی انگـاره . شود به آن اشاره دارد و به حکمت عملی نیز تعبیر می، )۲۹ /(انفال
ذهنـی  سـازیشناخت دوسـت و دشـمن از دیگـر آثـار آزادی معنـوی اسـت کـه در باز 

گونه  همان .اشاره شده است به آندر کالم حضرت امیر  ثر است وؤ دانشجویان بسیار م
در  کند و احساسات جلوه نمایی می که آثار آن در تجلی کشف معارف الهی و تلطیف

هـای  از دیگر جنبـه .خورد کالم شعرای قدیم تصویر واضحی از این مطلب به چشم می
ـَه َیْجَعـْل َلـُه ...﴿ ۀشداید و مشکالت است که آی آزادی معنوی پیروزی بر ِق اللَّ َوَمْن َیتَّ

 ،موجودی مرکب اسـت از آنجا که انسان، گشاید پرده از آن می ،)۲(طالق/ ﴾... َمْخَرجاً 
ها را  دانشـجویان در دانشـگاه حال اگـر ،کند او حکومت می تضاد و ضدیت درونی بر

بـه  خود بتوان دعوت نمود و قاضی و مدعی و مدعا علیه در وجود او ۀبه قضاوت دربار 
در زمانی  ؟یک صورت نقاشی شود تصویر ذهنی او در مورد خودش چگونه خواهد بود

نمایـد؟  ه منافع اوست آیا آن را سـلب و بـه دیگـری تفـویض مـیکه صددرصد قیام علی
و تصویرسازی روح متعالی آزادمنشـی و آزاد  استاد در آموزش آزادی معنوی به دانشجو

کس  که دانشجو بتواند علیه خود حکم نماید که هر کند ای مهم ایفا می اندیشی وظیفه
بنابراین آزادی معنوی قسمت  ،ندک دیگران در او اثر نمی ۀموعظ ،درون او واعظی نباشد

در واقـع  عالی انسانی انسان است کـه از قسـمت حیـوانی و شـهوت آزاد شـده باشـد و
، چنانکـه دنیـای غـرب هـم ،)۹۱ :۱۳۹۴، مطهـری( باشـد بزرگترین هدف انبیاء عظـام مـی

دوری از خداونـد یـاد آور شـده ولـی  سـرگردانی انسـان را در بـی ایمـانی و آشفتگی و
تقـوا تبیـین شـده  زندگی در تفسیر دقیق ومعنادار از بندگی و، های اسالم وزهبراساس آم

سـخن عالمـه ، د مـامؤّیـ. از قید هواهای نفسانی منطوی است بنده آزادیاست که در 
شود چنانکـه ایشـان قائـل اسـت  جوادی از تفسیر زندگی در حدیث بندگی رونمایی می

امـا هـدف ؛ متوسطان" عبودیـت" اسـتهدف حیات انسان برای نوپایان"عبادت" وبرای 
بـه عبـارتی حریـت عبـد اسـت در ، آن مظهر ربوبیت است و دو نهایی بسی فراتر از این

 نمایی شده اسـت صورت، که این هدف حیات برای اخص خواص ،لباس عبودیت حق
   .)۱۷۷ :۱۳۹۸، جوادی(
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   آزادی اجتماعی -۲-۴
وابـط انسـانی تعریـف بـا پیچیـده شـدن ر  محصول اجتماعی شـدن اسـت و ،تمدن

ابعـاد  واحدی عام برای تحلیل یک اجتماع است که عالوه بر توجه بـه ،تمدن. شود می
فکـری  ۀمنظومـ در. معنـوی آن نیـز توجـه دارد روحـی و مادی زندگی بشری بـه ابعـاد

ا یـُقـْل ﴿ ۀموضوع آزادی اجتماعی است که در آی، های قرآنی یکی از حماسه، مطهری
ْهَل اْلِکتاِب تَ 

َ
ـَه َو ال ُنْشـِرَك ِبـِه َشـیْ َننا َو بَ یْ َکِلَمٍة َسواٍء بَ   عاَلْوا ِإلیأ الَّ َنْعُبَد ِإالَّ اللَّ

َ
ئًا َو ال یْ َنُکْم أ

نَّـا ُمْسـِلُمونیَ 
َ
ـْوا َفُقوُلـوا اْشـَهُدوا ِبأ ـِه َفـِإْن َتَولَّ بابـًا ِمـْن ُدوِن اللَّ ْر

َ
ِخَذ َبْعُضنا َبْعضًا أ آل ( ﴾ تَّ

را بـه پرسـتش یـک معبـود  هـا ملـت ۀدر این آیه هم. اشاره شده استبه آن ، )۶۴/عمران
َه َو ال ُنْشِرَك ِبِه َش ﴿ ۀکند که با جمل دعوت می الَّ َنْعُبَد ِإالَّ اللَّ

َ
 ۀگردد وبا جمل بیان می ﴾ئاً یْ أ

هِ یَ ال ﴿ بابًا ِمْن ُدوِن اللَّ ْر
َ
ِخَذ َبْعُضنا َبْعضًا أ ت را ملغی ال مساوا استثمار و نظام اسارت و ﴾تَّ

العلـل تمـام  تعلـ، حقوق بشـر ۀدر اعالمی. کند آزادی اجتماعی را تصویر سازی می و
سه عامل مهم . بی احترامی به آزادی دیگران مطرح شده است، ها ریزی خون ها و جنگ

 ۀآن است کـه افـراد سـلب کننـد ؛ل اولعام، در سلب آزادی اجتماعی تأثیرگذار است
منفعــت پرســتی و قــدرت باعــث ســلب آزادی دیگــران  آزادی بــا دلیــل ســود جــویی و

 دو دلیـل رخـوت و ،که مربوط به آزادی افراد سلب شده است ؛عامل دوم و .شوند می
 ؛سـومین عامـل و .انـد عنوان عوامل مهم سـلب آزادی معرفـی شـده ضعف به سستی و

زادی آ ای که افراد اجتمـاع نتواننـد گونه ت اجتماعی است بهتشکیال قوانین اجتماعی و
، رهیافت اسالم در بازدارندگی ایـن عوامـل ،)۱۰۵ :۱۳۹۴، مطهری( خودشان را تأمین کنند

مبارزه با زبونی  تربیت روح حقیقت جویی و تعلیم و محدود کردن قدرت سود جویان و
 سـخن عیسـوی و، اسـتاد مارکسیسـت، در نگـاه دانشـجویان امـروز. باشد ضعف می و

. دهـد در ذهن آنان پرورش می سخن مارکسیستی را، استاد معارف گوید و محمدی می
ــ ، دو رمــز موفقیــت در بازنمــایی آزادی اجتمــاعی، فکــری اســتاد مطهــری ۀدر منظوم
از اصـول مهـم در نظـام . قـدرت اجرایـی در جامعـه اسـت دوری از نفاق و صداقت و

دو در هم  ز آزادی اجتماعی است چرا که اینفکری ایشان عدم تفکیک آزادی معنوی ا
انسان را در قیود اسارت ، لیبرالیستی های اومانیستی و اند بدین معنا که اندیشه نیده شدهت
 آزادی حقیقـی را بـه فـرد و، هـای الهـی که اندیشه دهد در حالی بندگی نفس قرار می و
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فرد در قیود مادی اسیر شـده کـه از ، های ملحدانه در پرتو اندیشه. کند جامعه تزریق می
به عبارتی آزادی معنوی از بین رفتـه  ،باشد وباری میبی بند یختگی واثرات آن افسارگس

 . گردد بانابودی اجتماع قرین می و
نهـا بـا آتجهیـز  اجتماعی دانشجویان و بینش سیاسی و سطح دانش و ءبنابراین ارتقا

های  جهان در تحقق آرمان برای تحلیل مسائل جامعه و های مورد نیاز قابلیت ها و توانایی
اجتماعی استادان متناسب با  سیاسی و معرفت دینی و سطح دانش و ءارتقا می و نیزاسال
معیشـتی  همچنین حـل مشـکالت اجتمـاعی و تجارب آنان و عالیق و، تحصیلی ۀرشت

دینـی  هـای علمـی فرهنگـی و دانشجویان به منظور فراهم آوردن بستر الزم برای فعالیت
شورای عالی انقالب جهت اعـتالی کـانون  های راهبردی از جمله تدابیر سیاست؛ آنان

 شود که باید در گفتمـان تمـدنی مـورد بـازخوانی و ها محسوب می تمدن یعنی دانشگاه
 . مداقه بیشتری قرار گیرد

   آزادی بیان -۲-۵
آزادی بیـان  ۀانگـار ، یکی از دالیل بقـای اسـالم، شهید مطهری ۀدر مجموعه اندیش

و ضـبط افکـار آنـان  دهـد رح افکار خود را مـیهای مختلف اجازه ط است که به گروه
، کتب احتجاجی حدیثیکه  باشد بقای تفکرات آنها می دلیلی بر، توسط علمای مذهبی
ـَك ِلْلَمالِئَکـِة ِإنِّـ﴿  ۀیل آیه در ذیمغن. کند ادعای ما را ثابت می بُّ  یجاِعـٌل ِفـ یَو ِإْذ قاَل َر

ْرِض َخل
َ
 َتْجَعُل فیاْأل

َ
ُح ِبَحْمـِدَك َو یَ ها َو یْفِسُد فیُ ْن ها مَ یَفًة قاُلوا أ ماَء َو َنْحُن ُنَسـبِّ ْسِفُك الدِّ

ُس َلَك قاَل ِإنِّ  ْعَلُم ما ال َتْعَلُموَن  یُنَقدِّ
َ
 ۀنکـه خداونـد بـه مالئکـه اجـاز یاز ا ،)۳۰بقره/ ( ﴾أ
بیـنش ۀ در نگـر  ،)۱/۸۱ :۱۴۲۴، مغنیـه( ردیـگ جه مییان را نتیب  آزادی، اعتراض داده است

بیــان  و ،ایجــاد آزادی بیــان در اندیشــه اســت، کیــان اســالم تنهــا راه حفــظ از، رمطهــ
 هـای اسـالمی و با قالـب انگلس باشد و مارکس و، استالین، مارکسیست باید با نام لنین
و حـد  باید واضح گردد ،استاد معارفنقاشی آزادی در بیان . منطق فریب همراه نگردد

واجهه با افکار مخالف اسـت کـه در منطـق اسـالم این بهترین م و مرز آن روشن شود و
عالمه جوادی آملی در باب تفاوت آزادی اندیشه  ،)۶۰ :۱۳۹۴، مطهری( بیان گردیده است

 :کند با آزادی اظهار اندیشه بیان می
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در گرو فهم » آزادی اندیشه«معنای  ۀدرک بایست» ریف األشیاء بأضدادهاتع«از باب  
برخـی آزادی اندیشـه را بـا رهـایی و نیـز آزادی . ه استمعنای بردگی و اسارت اندیش

دموکراسـی قـرار  هـای لیبرال اظهار اندیشه خلط کـرده و آن را دسـتاویزی بـرای ارزش
 ۀدر درجـ، حقیقی فراحسی است و آزادی یا اسـارت آن ۀکه اندیش در حالی؛ دهند می

عقل و اندیشه  تواند آنچه می. معلول عوامل حسی بیرون از جان انسان نیست، نخست
. اند را به اسارت درآورد شهوت و غضب و وهم است که هر سه از قوای درونی نفس

 پس آزادی اندیشه در گـرو رهـایی از شـهوت و غضـب و وهـم افسارگسـیخته اسـت
 . )۳۸-۳۷ :۱۳۹۷، جوادی آملی(

بخـل از هـوای  چنانکه تفکرات قرآنی تصویر رستگاری را درآزادی از حـرص و هم
ولِئـَك ُهـُم اْلُمْفِلُحـونیُ َو َمْن ﴿ کشاند صویر مینفس به ت

ُ
 ،)۹(تغـابن/  ﴾وَق ُشحَّ َنْفِسـِه َفأ

من تـرک الشـهوات کـان «، کنند گری می روایات نیز آزادی را در ترک شهوات صورت
لذا آزادی اندیشه در نگاه استاد مطهری  ،)۸۹ :۱۳۶۳، حرانی ؛۷۴/۲۳۹ :۱۴۱۰، مجلسی( »حرا

ولی آزادی اظهار اندیشه در جهت سوق دادن . همنوایی دارد نگی وبا کالم وحی هماه
انسان به سمت کماالت انسانی بایسته اسـت و بـرای ایجـاد انحـراف در نظـام اسـالمی 

که بر توحیـد ، زیرا نشر عمومی افکار الحادی در نظام اسالمی، باطل و ناشایست است
ان در اسـالم صـاحب کرامـت و انسـ. آورد نظمی مـی اختالل و بی، و تقوا استوار است
گزینش بهترین را  ۀتخاب راه را به او اعطا و طریقخداوند آزادی ان. آزادی حقیقی است

ذ﴿ ۀگونه که از آی همان ،)۴۷۸ :۱۳۸۸، جوادی آملـی( به وی آموخت ْسـَتِمُعوَن اْلَقـْوَل یَ َن یالَّ
ذیَ فَ  ولِئَك الَّ

ُ
ْحَسَنُه أ

َ
ِبُعوَن أ ُه یتَّ ْلباِب َن َهداُهُم اللَّ

َ
وُلوا اْأل

ُ
ولِئَك ُهْم أ

ُ
اسـتنباط  ،)۱۸/زمـر( ﴾َو أ
 هـای هـای راهبـردی سیاسـت کـه مؤلفـه شـود آزادی در انتخاب سخن برتر استنباط می

 اسـالمی وفرهنگی در راسـتای سـاخت دانشـگاه  اجرایی مصوب شورای عالی انقالب
ضروری اسـت  زم وباشد که ال  آزادی بیان به شرح ذیل می ۀدر زمین نهادی تمدن محور

 . اندیشی شود هم این موارد در اذهان اقشار دانش پژوه بازاندیشی و
سیاسـی دانشـجویان بـه منظـور فـراهم کـردن  های فرهنگـی و مندکردن فعالیت قانون. ۱

 .دینی ۀارتقای اندیش تحرک و، گوو  گفت، مطمئن برای بحث آزاد و محیطی سالم و
صـنفی دانشـجویان بـه منظـور  فرهنگـی و، یدینـ، های متنـوع علمـی تقویت تشکل. ۲

 .مشارکت آنها تحرک و افزایش نشاط و
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هـای مـذهبی  احتـرام بـه ارزش تعظیم شعائر مذهبی برای اعتالی روح دین باوری و. ۳
 .فرهنگی دانشگاه متناسب با فضای علمی و

قالـب  فـوق برنامـه در اجتمـاعی و، هـای هدفمنـد فرهنگـی اجرای برنامه طراحی و. ۴
 .های مشارکتی الیتفع

اجتماعی متناسب  علمی و، های فرهنگی موفق در حوزه های پرتالش و معرفی چهره. ۵
 .های دانشگاهی محیط با شرایط روز و

اخبار مورد نیاز بـرای تحلیـل مسـائل  بسترسازی مناسب برای تبادل آزاد اطالعات و. ۶
 .های اسالمی جهان به منظور تحقق آرمان جامعه و

 .دوری از سطحی نگری در میان دانشجویان و برای افزایش قدرت نقدتالش . ۷

نهادهـای  هـا و تشـکل گرایـی در میـان دانشـجویان و تقویت روحیـه قـانون ترویج و. ۸
 .دانشجویی

متکثـر  هـای متنـوع و گـرایش هـای مختلـف باسـالیق و به رسمیت شناختن تشـکل. ۹
 .مقررات قوانین و بدر چهارچو  فرهنگی در دانشگاه و سیاسی اجتماعی و

گــوی همدالنــه دانشــجویان و  فــتگ زمینــه ســازی مناســب بــرای ارتبــاط متقابــل و. ۱۰
  .)۹/۱۰/۸۲مورخ ۵۳۱مصوب جلسه ( با طالب علوم دینی ها دانشگاه

 ،البته باید خاطر نشان کرد که آزادی بیان در محیطـی بایـد باشـد کـه مخاطبـان آن
را داشته باشند وگرنه دچار انحرافات ز باطل حق ا تشخیص سره از ناسره و قدرت فهم و
لذا . عقاید نادرست در جامعه فراهم خواهد شد های تشتت افکار و زمینه فکری گشته و

 از تخصصی که اهل فن حضـور دارنـد و و رسد که در مجامع علمی نظر می ضروری به
در  شـود و تحلیـل مسـائل پرداختـه نقـد و هستند به ایراد بیـان و مند تخصص الزم بهره

های صحیح را از ناصحیح ندارند  گری اندیشه های عمومی که افراد قدرت تصویر مکان
 . اجتناب گردد

   آزادی فرهنگی -۲-۶
عنوان متناسـب شـدن بـا اقتضـائات  یکی از عذرهایی است که امروزه بهمحیط  جبر
، شــرکت در مجــالس حــرام، برخــی از دانشــجویان. شــود مکــانی مطــرح مــی زمــانی و
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کـه  در حالی دانند را از اقتضائات محیطی می ...های مستهجن و دیدن فیلم حجابی وبد
قاُلوا فیَم ُکْنُتْم ...﴿: فرماید قرآن در این زمینه می. این عذر مسموع نیست، از نظر اسالم

ـِه واِسـَعًة َفتُ  ْرُض اللَّ
َ
 َلـْم َتُکـْن أ

َ
ْرِض قاُلوا أ

َ
ا ُمْسَتْضَعفیَن ِفی اْأل  ﴾...هـاِجُروا فیهـاقاُلوا ُکنَّ

زندگی رسول  ۀسیر  ۀیکی از نکات برجست، معرفتی استاد مطهری ۀدر مجموع. )۹۷(نساء/
. شـود خاک است که منتهی به هجرت مـی آب و مال و تقدم عقیده برجان و اکرم

 عبـارتی هجـرت جسـمی و مـان باشـد بـهوأک ظاهری با سلوک الی اللـه بایـد تاین سلو 
ِه َو َرُسوِلِه ُثمَّ یْ ْخُرْج ِمْن بَ یَ ْن مَ ﴿ ۀهجرت روحی که در آی ْدِرْکـُه اْلَمـْوُت یُ ِتِه ُمهاِجرًا ِإَلی اللَّ

ُه َغُفـورًا َرح ِه َو کاَن اللَّ ْجُرهُ َعَلی اللَّ
َ
، متـذکر آن شـده اسـت .)۱۰۰(نسـاء/ ﴾مـایَفَقْد َوَقَع أ

له به ئقرآنی این مساز مشهودات ، تعمیم این آیه به طالبان علم در تفاسیر. باشدهم همراه 
هدف آنها  کنند و جالی وطن می، لذا دانشجویانی که جهت ازدیاد ایمان. آید شمار می

گری نمایند مهاجر  ت هرچند در پوشش لباس پزشکی جلوهاصطیاد نیازهای اسالمی اس
گونه که در نهج البالغه مسـطور اسـت  بحث هجرت همان. شوند الی الله محسوب می
وضـع اول خـودش بـاقی اسـت  مکان معین ندارد بلکه به حکـم و اختصاص به زمان و

از مصـادیق دیگـر هجـرت در . )۱۸۹خطبه ، نهج البالغه( »ولعلی حدها األ  ةقائم ةالهجر «
هجرت از گناهان است که در روایت "المهاجر من هجـر ، فکری استاد مطهری ۀمنظوم

حائز اهمیت آن است که  ۀنکت به آن اشاره شده است و )۲/۲۳۵ :۱۴۲۹، کلینی( السیئات "
ه قرار داده بدین معنا که هجرت عملی چیـزی اسـت دو هجرت را مورد مداقّ  اسالم هر

، مطهـری( بالعکس آن نیز صـادق اسـت کند و جای آن را پر نمی، که هجرت از سیئات
دیـار وآزادی  وابستگی به شـهر و و آزادی از قیود ۀبنابراین اساتید باید انگار  )۱۳۸ :۱۳۹۴

. در ذهن جوانان باز آفرینی نماینـد های روحی ناروا را خصلت امیال و از بند شهوات و
های تحصیلی دانشـجویان  رشته عالیق و نیازها و در این راستا توجه به مقتضیات زمان و

هـای  هـا وارزش آرمـان جـذاب از ای متـین و ارائه چهره های فرهنگی و در برنامه ریزی
آلـودگی بـه ۀ سب جهت هجرت برخی دانشـجویان کـه زمینـبستر سازی منا اسالمی و

بـه حفـظ  نیـز توجـه وان فـراهم اسـت پیرامون آن برای آنـ گناهان در محیط دانشگاه و
پسر که از مصادیق  ویژه تنظیم روابط بین دانشجویان دختر و عفاف در مراکز آموزشی به

زانگـاری آزادی با هـای نمـادین در بایـد از شاخصـه، شـود هجرت از گنـاه شـمرده مـی
 . ها قرار گیرد فرهنگی در دانشگاه
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  گیری نتیجه
 ۀای عالی انقالب فرهنگی در زمینـهای راهبردی شور  دستاورد برای تبیین اهداف و 

گیـری از  بهـره، شـود کـانونی آن در دانشـگاه متمرکـز مـی ۀگفتمان تمدن ساز که نقط
در تالش . دهد ی ما قرار میهای متعالی استاد مطهری مسیری روشن در پیش رو اندیشه

فکری استاد مطهری به تصویر کشیده  ۀهای آزادی در منظوم پیش رو که قدرت انگاره
شویم که توحید  رو می ... روبهآزادی عقیده و، با تعابیری چون آزادی تفکر، شده است

ه در این بینش آزادی عقید. دهد را پاسخ می الهیاتهای  چالش عملی را به دنبال دارد و
نقــش آن در تفکــرات اســتاد  آزادی معنــوی و. هــا اســت دلبســتگی معنــای آزادی از بــه

کـه در قالـب آن آزادی اجتمـاعی اسـت  ۀنتیجـ وتقوای الهی را به دنبال دارد ، مطهری
گونه که حفـظ  همان. شود قدرت اجرایی جامعه نمایان می دوری از نفاق در صداقت و

تصـویر سـازی  دی بیـان تعریـف شـده اسـت وکیان اسالم در بینش مطهر در گـرو آزا
بنـابراین تحلیـل . شـود هجرت از گناه خالصـه مـی آزادی فرهنگی در هجرت عملی و

تواند در بستر سازی تمدنی آمیختـه  استاد مطهری می ۀهای آزادی در نگر  قدرت انگاره
 . گشا باشد بیست ساله پیش بینی شده است راه با فرهنگ غنی اسالم که در چشم انداز
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