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چکیــده: در ایــن نوشــتار تــاش شــده تــا منابــع و مآخــد راجــع بــه آزاداندیشــی معرفــی 
توصیفــی شــوند. در خصــوص آزادی منابــع و مآخــذ زیــادی وجــود دارد لکــن راجــع بــه مآخــد 
آزاداندیشــی) بــه عنــوان یکــی از مشــتقات آزادی( وضعیــت اینگونــه نیســت. نوشــتار حاضــر 
کتــب مســتقل،  بــه توصیــف منابــع راجــع بــه آزاداندیشــی پرداختــه اســت ایــن منابــع اعــم از 
ــه هــای  ــان نامــه هــا و هــم چنیــن مقــاالت و مصاحب کتــب، پای ــرد آوری شــده در  گ مقــاالت 

ــدرج در نشــریات اســت. من

کلیدواژه ها: ماخذ شناسی توصیفی، آزاداندیشی،

 فهرس توصييف ملصادر دراسة التفكير احلّر

يف لك زايئ حمسن جّبار جناد / شر

يســعى هــذا املقــال الســتعراض ووصــف املصــادر واملراجــع الــي تبحث يف 
مســألة التفكيــر احلــّر. وهنــاك الكثيــر مــن املصــادر الــي تبحــث عــن مقولة 
 من 

ً
ّيــة، إاّل أّن األمــر خيتلف حول مصادر التفكيــر احلّر ـ  باعتباره واحدا احلّر

ّية  ـ حيث يندر العثور عىل هذه املصادر. مشتّقات احلّر

 مبختلف أنواع املصادر حــول التفكير احلّر، والي 
ً
يفا يقــّدم املقــال احلــايل تعر

ة، أو املقــاالت املختلفة املجموعــة يف الكتب، 
ّ
تتنــّوع بــن الكتــب املســتقل

طروحــات التخّرج اجلامعي، إضافًة إىل املقاالت واملقابالت املنشــورة يف 
ُ
وأ

املجاّلت املختلفة.

املفردات األساسّية: الفهرس التوصييف للمصادر، التفكير احلّر.

 Descriptive Bibliography of Free Thought
By: Mohsen Jabbārnejād /  Sharif Lakzāie
Abstract: In this paper, attempts have been made to 
introduce and describe the sources of free thought. 
There are a lot of sources and references about 
freedom; however, the number of sources is not the 
same with regard to free thought (as a derivative of 
freedom). The present paper describes the sources 
of free thought. These sources include independent 
books, articles gathered in books, theses, as well as 
articles and interviews in the publications.
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مأخذشناسی توصیفی آزاداندیشی
اشاره

آزاداندیشی را می توان یکی از مشتقات آزادی دانست. بنابراین می توان سیالیت مفهوم آزادی و نیز تشتت و 

یف راجع به آن وجود دارد، به حوزۀ مفهومی آزاداندیشی نیز تعمیم داد. تا کنون هیچ گونه  ابهامی را که در تعار

مآخذشناســی جامعی در باب آزاداندیشــی صورت نگرفته اســت. نوشــتار حاضر را می توان نخستین نوشتار 

جامع در بارۀ تجمیع و توصیف منابع و مآخذ آزاداندیشی دانست.

ارائــۀ شــناخت توصیفــی از منابــع موجــود آزاداندیشــی را از طریــق پنج عنــوان کلی کتب، مقــاالت، مطالب 

نشریات داخلی، پایان نامه ها و منابع غربی پی می گیریم:

کتب مستقل الف( 
مجموعــه مجلــدات کتــاب درآمــدی بر آزاداندیشــی و نظریه پردازی در علوم دینی در ســال 1383 به وســیلۀ 

ی مقاالت،  معاونت پژوهشــی حوزه توســط دانشگاه باقرالعلوم قم تهیه شــد. این مجموعه مجلدات که حاو

ســخنرانی ها، سلســله نشست ها، سخنرانی ها میزگردها و گفتگوهاست، عمدتًا دربارۀ تولید علم است و نه 

گرچه آزاداندیشی را می توان مقدمۀ تولید علم  آزاداندیشی، حال آنکه تولید علم و آزاداندیشی یکی نیستند، 

دانست.

کتــاب دیگــر »آزاداندیشــی و مردم گرایــی«1 نوشــتۀ عبدالرفیع حقیقت اســت. این کتاب بیــش از آنکه دربارۀ 

کتاب بدون آنکه مفهوم شناسی ای دربارۀ آزاداندیشی  یخ ایران است. در این  آزاداندیشی باشد، راجع به تار

یخ ایران نام برده شده است. صورت بگیرد، صرفًا از برخی شخصیت های آزاداندیش در تار

کتاب با اشاره  یان و استبداد طاغوتیان« نوشتۀ محمدرضا نکونام است. این  کتاب دیگر »آزاداندیشی حوزو

ینی نظیر آزادگی روحانیون، زندگی در اختناق، آزادی در حوزه، اختناق قشــری گرایان و ... به شــرایط  به عناو

یست عالمان دین در شرایط استبداد اشاره می کند. ز

کتاب »آزاداندیشــی اســامی و روشنفکری دینی« کتابی است که دربارۀ آیت اهلل هاشمی رفسنجانی نگاشته 

کرده  تا به  کتاب »آزاداندیشی اسامی و روشنفکری دینی« تاش  شده است. آیت اهلل هاشمی رفسنجانی در 

کتاب در اصل در پاسخ به سؤاالت مجلۀ پگاه حوزه در سال 1387  دغدغه هایی از این جنس بپردازد. این 

نوشــته شــده اســت که با تأخیری 4 ساله در سال 91 منتشر شد. ســؤال اصلی پرسش کنندگان این است که 

»روشــنفکران پایبنــد بــه شــریعت محمدی و اســام ناب چــه باید بکنند که هــم جریان روشــنفکری را به نام 

که الزمۀ جریان روشنفکری است  هدایت گری دینی در چارچوب اسام، از خیز ها و خیزش ها و توفندگی ها 

گونه  ای صحیح و برابر معیار های شــرع، به پیشــرفت و پیشــتازی و پیشــاهنگی  بــاز ندارنــد، هم تراز مند و به 

یخ کمک بگیرد و با اســتفاده از تجربیات  کنند«. هاشــمی می کوشــد در پاســخ به این ســؤال از تار آن کمک 

محقق شــده، تمدن اسامی در مسیر شــکوفایی راهکار هایی را برای آیندۀ جریان روشنفکری دینی پیشنهاد 

کند. در همین راســتا به دو تجربه اشــاره می کند. تجربۀ اوج تمدن اســامی در طی قرون سوم تا پنجم هجری 

یخی تکوین و  و دیگری تجربۀ انقاب اســامی به رهبری امام خمینی. به اعتقاد ایشــان با بررســی جریان تار

یخی انقاب اســامی در ســدۀ اخیر، می تــوان هم عوامل  نمــو تمــدن اســامی در قرون گذشــته و نیز تجربۀ تار

کومش، 1387. 1. حقیقت، عبدالرفیع؛ آزاداندیشی و مردم گرایی در ایران؛ تهران: نشر 
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عقیــده در اســام« نوشــتۀ مرتضی مطهــری و نهایتــًا آزادی و وحدت 

فکری نوشتۀ عبدالمجید نجار دارند.

ی مقاالت ارائه شــده در چهارمین  مجموعۀ دوجلدی آزادی که حاو

نشســت اندیشــه های راهبردی اســت نیز به برخی عناوین مرتبط با 

کتاب مذکور در ادامه  آزاداندیشی پرداخته است. به برخی مقاالت 

اشاراتی خواهد شد.

ب( مقاالت3
که اشــاراتی به مســئلۀ آزاداندیشــی  تعــدادی از مقــاالت داخلــی نیز 

داشته اند، به اجمال بررسی خواهد شد.

علمیــه:  حوزه هــای  در  »آزاداندیشــی  مقالــۀ  در  لک زایــی  شــریف 

کــه آزاداندیشــی در ســازمان  شــخصی یــا نهــادی؟« مدعــی اســت 

روحانیت شــیعی، همواره دغدغه ای شــخصی بوده و به دغدغه ای 

نهادی تبدیل نشــده است. از این رو آزاداندیشی به وسیلۀ معدودی 

از عالمــان مورد توجه بوده اســت. با این وصف، ســازمان روحانیت 

شــیعه باید ضمن آسیب شناســی این مســئله، با حمایت رســمی و 

نهادی از آزاداندیشی، زمینه های بسط و رونق دانش های اسامی را 

پدید آورد و مســئلۀ آزاداندیشــی را در سازمان روحانیت نهادینه کند 

و آن را از یک مســئلۀ شــخصی به مســئله ای نهادی و سازمانی ارتقا 

و تعالــی بخشــد. نکتۀ دیگر آنکه شــریف لک زایی بــه عنوان یکی از 

که ماصدرا در  پژوهشــگران فلســفۀ سیاســی متعالیه معتقد اســت 

کتــاب معروف خــود، اســفار اربعه، دربــارۀ آزاداندیشــی بحث  آغــاز 

می کند و در دو اثر »رسالۀ سه اصل« و »کسر اصنام جاهلیه« نسبت 

که در جامعۀ آن روزگار وجود داشته و عرصه را بر عالمان  به فضایی 

کــرده اســت. لک زایــی  انتقاداتــی وارد  تنــگ می کــرده  آزاداندیــش 

بــه تبییــن  در یادداشــتی در ســیزده اردیبهشــت 91 در جــام جــم، 

آزاداندیشــی از منظر اســتاد مطهری می پردازد. ایشــان معتقد اســت 

کــه روح کلــی بحــث اســتاد مطهری این اســت که با فرهنگ ســازی 

و وضــع قوانیــن مناســب و تربیــت و تعلیــم و تعلــم صحیــح بتوانیم 

آزاداندیشــی را از ســطح فــردی و شــخصی بــه یــک ســطح عمومــی 

کثریت باشــد. اســتاد در بحث  و جمعــی ارتقــا دهیــم که خواســت ا

کــه ممکــن اســت وجــود داشــته باشــد بحــث  آســیب ها و موانعــی 

معیشــت و مســائل مادی را خیلی مهم می داند که در کتاب فلسفۀ 

یــخ و ســایر آثــار تصریحاتی در این بــاره دارد که فراغت فیلســوف  تار

و هنرمنــد و عالــم در فلســفه ورزی، هنرمنــدی و علــم ورزی نبایــد به 

معیشت وابسته باشد.

3. در توضیحات راجع به مقاالت از چکیدۀ آنها استفاده شده است.

شکوفایی را شناخت و هم دربارۀ شرایط انحطاط اندیشید و از همه 

مهم تــر نیروهــای مانــع در برابر ایــن نیروهای تحول خواه را شناســایی 

یخــی بــرای جهــان  کــرد. »انقــاب اســامی به حــق یــک فرصــت تار

که ظرفیت های  اســام و به خصوص مکتــب اهل بیت فراهــم آورده 

که در مکتب اســام نهفته اســت به  تمدن ســازی و ارتقا بشــریت را 

کند ... در  که هســت به جهانیان معرفی  گیرد و اســام را آن گونه  کار 

یخ و  ســایۀ ایــن ایمان و اعتقــاد و با اســتفاده از درس های روشــن تار

کاروان  با اســتمداد از رســول باطن )عقل( می توانیم پیش قــراول این 

باشــیم«. »آزاد اندیشــی اسامی و روشــنفکر دینی« چنان که نویسنده 

اذعان دارد طرح هایی است در جهت تحول در نظام معرفتی فقهی 
متعارف با تکیه بر تجربه عملی انقاب اسامی ».2

کتــاب »آزادی و دانــش« تألیــف شــریف لک زایــی با آنکــه عنوان آن 

مستقیمًا به آزاداندیشی اشاره ای ندارد، با نگاهی به محتوای کتاب 

که می توان میان آزاداندیشــی و تولید علم برقرار  و خصوصًا رابطه ای 

گفتار به  کتاب در چهار  کرد، از اهمیت باالیی برخوردار است. این 

تبیین و بررســی مناســبات میان دانش و آزادی می پردازد. لک زایی 

کتــاب معتقــد اســت آنچــه می تواند ذهــن یک اندیشــمند،  در ایــن 

پژوهشــگر و صاحب نظــر را به ویــژه در حــوزۀ علــوم انســانی بــه خــود 

مشــغول دارد، آزادی و نســبت آن بــا دانش اســت. بنابرایــن برقراری 

گونــه نســبتی میــان ایــن دو می توانــد در تحــوالت آزاداندیشــی و  هــر 

نظریه پردازی و حرکت آن به ســمت تولید دانش نقش پیش برنده یا 

بازدارنده داشته باشد.

ی مقاالت و گفت وگوهای متعددی  کتابی با عنوان »خط قرمز« حاو

است که عمدتًا دربارۀ آزاداندیشی و بیان حد و مرزهای آن به وسیلۀ 

نشــر قطــره چــاپ شــده اســت و عناویــن متعــددی راجــع بــه آزادی 

اندیشه و آزاداندیشی و آزادی بیان را در خود جای داده است.

کتاب دیگر »دینداری و آزادی« است که به وسیلۀ محمدتقی فاضل 

کتاب مقاالت و سخنرانی هایی  میبدی تدوین شده است. در این 

از افــراد متعــدد نظیــر مهــدی بــازرگان، علــی شــریعتی، محمدتقــی 

کبی،  جعفــری، حمیــد عنایت، عزت اهلل ســحابی، عبدالرحمن کوا

مرتضــی مطهری، احمد نراقی، عبدالکریم ســروش، عبداهلل جوادی 

آملــی و ... جمــع آوری شــده اســت. برخی عناوین مقــاالت ارتباط 

نزدیک تری با موضوع آزاداندیشــی دارند، مانند مقالۀ »آزاداندیشــی« 

اثــر آیــت اهلل رضا اســتادی، »اســام و آزادی فکر« نوشــتۀ صدرالدین 

باغــی، »عقــل و آزادی« نوشــتۀ عبدالکریــم ســروش، »آزادی تفکــر و 

2. پایگاه خبری جماران.
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که  یخ نمی یابیم  نه تنها از این انســان هیچ اثر و نشــانه ای در طول تار

کوچک ترین اثری از او نمی توان یافت. در جوامع معاصر هم 

کرســی های  حامــد حاجــی حیــدری در مقالــۀ »کاوشــی نظــری در 

کــه ایــدۀ آزاداندیشــی موردنظــر آیــت اهلل  آزاداندیشــی« معتقــد اســت 

گزارۀ اول  گزاره اســت:  خامنــه ای رهبــر انقاب اســامی مبتنی بر دو 

گزارۀ  که امکان رســیدن به حقیقت وجود و دارد و  در این باره اســت 

کرســی های آزاداندیشــی از طریــق گفت وگوی  دوم مبتنــی بــر تحقق 

میان متخصصان اســت. حاجی حیدری در این مقاله می کوشد تا 

نشان دهد یکی از موانع نظری قابل توجه در سر راه تحقق این ایده، 

گفتگــو در نظریه پردازی های  کیت معرفت شناســانه به امکان  شــکا

یــه در پرکتیــس و اخــاق  مــدرن از ســویی و ازمیان رفتــن وحــدت رو

در فرهنگ مدرنیته، از ســوی دیگر بوده اســت. دانشــگاهیان ایرانی 

که در صــف اول مواجهه با امــواج نظری و  کنشــگرانی  نیــز بــه عنوان 

فرهنگی غرب بوده اند، با جذب بخشی از این حال و هوا، خواسته 

گفتگو نشــان نمی دهند. این مقاله  یا ناخواســته، تمایل چندانی به 

با محور قراردادن آرای مک اینتایر می کوشــد تا این مســئله را بکاود. 

یکی از اصلی ترین مسائل مورد توجه مک اینتایر، ازمیان رفتن امکان 

گفتگوهای عقانی در فرهنگ مدرنیته اســت. او عاطفه گرایی، چه 

در حــوزۀ نظــری و چــه در عرصــۀ اجتماعــی را دلیــل عمــده ای برای 

ایــن مســئله می دانــد و بــرای ایجاد امــکان دوبارۀ گفتگــوی عقانی 

می کوشــد تــا نظریۀ عامــی از فضائــل را بپروراند و اهمیــت پرکتیس، 

گفتگویی خاطرنشــان ســازد.  گونه  یــخ و ســنت را برای تحقق هر  تار

ایــن مقاله با بهره گیری از این دســتگاه نظری می کوشــد تا در نهایت 

نشــان دهــد چگونه بازســازی دوبــارۀ مبنــای واحدی بــرای اخاق و 

کرسی های  پایبندی به ســنت می تواند شرایط الزم برای تحقق ایدۀ 

آزاداندیشی را فراهم آورد.

زهــرا فتحــی در مقالــۀ »آزاداندیشــی در تعلیــم و تربیــت اســامی از 

دیدگاه شــهید مطهری« آزاداندیشــی دینی را از منظر استاد مطهری، 

منوط به رفع دو دسته موانع درونی و بیرونی می داند. نویسندۀ مقاله 

که تعقل، نبود مانع در جلوی تفکر و تعبدی  در ادامه عنوان می کند 

و تقلیدی عمل نکردن از عوامل اساســی مفهوم آزاداندیشــی اســت. 

عوامــل زمینه ســاز آزاداندیشــی دینــی را می تــوان در عوامــل بیرونی از 

کمیت مســتبدانه جســتجو  قبیل بنیان های منطقی دینی و نبود حا

کرد یا در درون انسان عواملی از قبیل تربیت ربانی، تقوا و زهدورزی 

کــه بیــان می شــود، روش هــای  را پــرورش داد. متناســب بــا عواملــی 

پــرورش آزاداندیشــی دینی را نیز می توان به دو دســتۀ »بــرون تربیتی« 

از قبیــل جــدال احســن، تذکــر، رفق و مــدارا در تبیین مســائل دینی، 

ســیدجال دهقانــی فیروزآبــادی در مقالــه ای تحــت عنــوان »آزادی 

اندیشــه و منافع ملی جمهوری اســامی ایران« به بررسی رابطه میان 
آزاداندیشــی و منافــع ملــی می پــردازد. دهقانــی فیروزآبــادی در ایــن 

کــه تعریف و تعیین محتــوا، عناصر  مقالــه چنین اســتدالل می کند 

و ارزش هــای مقــوم منافــع ملــی واقعــی و تعقیــب و تأمیــن موفــق آن 

مســتلزم آزادی اندیشــه در هر دو ســطح تصمیم گیــری و تحلیل گری 

در سیاســت خارجی اســت. چون تعریف، تعیین، تعقیب و تأمین 

منافــع ملی واقعی، مســتلزم آزادی تصمیم )انتخــاب گزینه بهینه(، 

تشــخیص )شناســایی و تعییــن ارزش هــای واقعی و اولویــت آنها(، 

تصدیــق )انطباق ارزش های انتخابی بــا ارزش های واقعی و عینی( 

که در پرتو  کارگیری بهترین ابزارها و ســازوکارها( اســت  و تنفیــذ )بــه  

آزادی اندیشه محقق و عملی می شود.

مقالــۀ دیگر »بنیان های نظری آزاداندیشــی دانشــگاه مولد و نهضت 

که حول پرســش هایی  تولید علم« نوشــتۀ مجتبی مطهری نیا اســت 

کدام است؟ علم  نظیر »آزاداندیشــی چیســت؟ بنیادهای نظری آن 

چیســت؟ مؤلفه های شــناخت یا تمییز آن کدام است؟ آیا ارتباطی 

میــان »آزاداندیشــی« و »علم« وجــود دارد؟ در صــورت وجود ارتباط، 

شــکل ایــن ارتبــاط از چــه هویتــی برخــوردار اســت؟ »آزاداندیشــی« 

اصالــت دارد یــا علــم؟ ارتبــاط آنهــا »متقابــل« اســت یــا متقــارن؟ 

آزاداندیشــی چــه نقشــی در فراینــد تولید علــم ایفا می کند؟« ســامان 

یافته است.

کام  مقالۀ دیگر »افســانه آزاداندیشــی« از سعید زیبا کام است. زیبا

در ایــن مقالــه آزاداندیشــی را قلــب تپنــدۀ همــۀ انــواع روشــنفکری 

هنــگام  بایــد  روشــنفکر  کــه  اســت  مدعــی  آزاداندیشــی  می دانــد. 

بینشــی  ارزشــی  شــبکۀ  نــوع  هــر  از  رهیــده  و  فارغ بــال  اندیشــیدن 

یخــی باشــد، خــواه زمینه مند و  باشــد، خــواه آن شــبکه موروثــی و تار

اجتماعی، خواه لیبرالیستی، خواه سوسیالیستی، خواه مدرنیستی 

گر مراد از  کــه ا کام در ادامه اشــاره می کند  و خــواه دین مدارانــه. زیبا

آزاداندیشــی، اندیشیدن انســانی است که عاری از هر نوع تعلقات و 

تلقیات باشــد، در این صورت آزاداندیشــی سرابی و افسانه ای بیش 

کــه انســان مدرنیســت غربی پــس از طــرد و رد ادیــان الهی و  نیســت 

خدای رحمان و رســوالنش در نهضت روشنگری قرن هجدهم برای 

ترغیــب و تحکیــم نهضت اســتقالی خــود از مبدأ و معاد ســاخته و 

پرداخته اســت. هر قدر در آثار روشــنفکران اعم از دینی و غیردینی، 

ایرانــی و غیرایرانــی، مدرنیســت و مکتبــی بیشــتر بخوانیــم، بیشــتر 

که انســان آزاد، فارغ از تعلقــات و رهیده از جمیع  درخواهیــم یافــت 

تمنیــات، چیــزی جــز ســاخته های متوهمانۀ روشــنفکران نیســت و 
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تسامح دینی، هدایت افکار و »خود تربیتی« از قبیل جستجوگری، برخوردی استداللی با جهان، تزکیه نفس 

کرد. و عادت به تفکر تقسیم 

ی در مقالۀ »تبارشناسی آزادی در سنت مردم ساالری دینی«، در پی تبیین تبارشناسی  غامرضا خواجه سرو

یج فرهنگ آزاداندیشــی در جمهوری اســامی اســت و در این راســتا ســیرۀ امام رضا)ع( را به  الگویی برای ترو

عنوان الگوی آزاداندیشی تبیین می کند.

مقالــۀ بعــدی تحــت عنــوان »اخــاق مناظراتــی و مناظــرات اخاقی در ســیرۀ رضوی و شــیوۀ بــه کارگیری آن 

گلــی، مهرناز؛  کپور، حســین؛  کرســی های آزاداندیشــی« به وســیلۀ چهار نویســنده )محمودی، مرضیه؛ خا در 

نــوری، ابراهیــم(  به نگارش درآمده اســت. در این مقاله همان گونه که خود نویســندگان هــم آورده اند هدف، 

کارآمد مناظره در ســیرۀ امامان معصوم به ویژه امام رضا)ع( و اقتباس روش های جدال احســن  توجــه بــه ابزار 

که عــاوه بر  از مناظــرات آن حضــرت بــا پیــروان ادیــان و مذاهــب اســت. یافته هــای تحقیــق نشــان می دهد 

کمیــت فضــای علمــی بر مناظــرات، »اخاق مناظراتــی« و »مناظــرات اخاقی« این امــام جلوه ای خاص  حا

گردید. برخورد هدایتی  کثری به ســمت اســام  کرســی ها بخشــیده و همین ویژگی باعث جذب حدا به این 

کمیت عقــل و منطق از دیگر  و رعایــت انصــاف، اولویــت عمــل به فرایــض دینی از جمله نمــاز اول وقت، حا

ویژگی های مناظرات امام است. 

بحث و نتیجه گیری: نتیجه اینکه با توجه به سیرۀ امام رضا در صورت بهره گیری از »اخاق علمی و عملی« 

کرد. کرسی های آزاداندیشی می توان آنها را سودمند،کارآمد و مؤثر  کنار »اخاق باور« در  در 

عبــاس مصایی پــور در مقالــۀ »اصــول مناظــره و آزاداندیشــی بــا تکیــه بــر مناظره هــای امــام رضــا)ع(« در پی 

یخی امــام رضا)ع( چه  کم بــر مناظره هــای تار کــه اصــول و بنیان های حا پاســخ بــه این پرســش اصلی اســت 

کــه در مناظره هــای امام رضا)ع(، آشــنایی با  بــوده اســت؟ یافته هــای این تحقیق ناظر به این مســئله اســت 

مکاتــب و مذاهــب، بیــان اصــول و معیارهــای عقانــی، آزادگـــی و روح علمـــی و تســلط بر علــوم از مهم ترین 

اصول مناظره نزد حضرت رضـــا)ع( اســـت. مهم ترین اصـــول آزاداندیشــی نزد آن حضرت، ســامت انگیزه، 

پاسداشت صاحبان اندیشـه، انصـاف علمـی و جلوگیری از مواردی همچون داوری عجوالنه، اسطوره گرایی 

و شخصیت پرستی، نـوگریزی و نوشیفتگی، بیگانه پرستی و خودکم بینی، دل بستگی های حزبـی و جنـاحی 

کاربردی می تواند الگویی برای تـــدوین ســـند چگـــونگی  کمیت سیاســی اســت. این اصول  و وابســـتگی حا

یک مناظرۀ صحیح و اخاق محور در میان تمامی اندیشمندان ادیـــان و مذاهب در سراســـر دنیا باشد و در 

که موجـــب انحطاط ارزش های اخاقی  گفت آزاداندیشی منجر به رفتارهایی  که می توان  این صورت است 

انسان است نمی شود.

سیدصادق سیدحسینی تاشی در مقالۀ »تعبدگرایی و آزاداندیشی، تأملی در مقاالت تضاد و تعارض در فقه 

کتاب »تضاد و تعارض در فقه اسامی« تأمل نقادانه می کند و  اسامی« در فصل تعبدگرایی و آزاداندیشی از 

کتاب خود، روند قضا در کشورهاى اسامی  از منظری فقهی ـ حقوقی به آن می پردازد. نویسنده در این فصل 

را حرکــت از تعبدگرایــی به آزاداندیشــی معرفی کرده و براى اثبات آن، به برخــی پرونده هاى قضایی طاق در 

که اواًل نشــان دهد روحیه  کرده اســت. تاش ناقد بر اثبات این مســئله اســت  کشــورهاى اســامی استشــهاد 

کید  تقلیدگرایی به فقه سنی قدیم منحصر است و فقه شیعه و فقه سنی معاصر، فقهی پویا است. ثانیًا با تأ

که نویسنده تضاد و تعارض انگاشته، از عدم توجه به  بر تفاوت فقه و قانون و بیان اقتضائات آن دو، آنچه را 

اقتضائات قانون در برابر اقتضائات فقه معرفی شده است.
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 مقالــۀ محمدرضــا جبــاران بــا عنــوان »امــکان طــرح آزاداندیشــی در پژوهــش به مثابه یــک مســئلۀ اخاقی بر 

کید  مبنای منابع اســامی« با اشــاره به مجادالت میان اثبات گرایان و تفســیرگرایان در باب روش تحقیق و تأ

اثبات گرایــان بــر آزاداندیشــی )اندیشــیدن فارغ از ارزش های اخاقی(، تاشــی اســت برای تعییــن ارزش های 

که انسان می تواند  کنترل شدنی در فرایند پژوهش از منظر منابع اسامی. نویسنده در این تاش ثابت می کند 

گیر آزاد اندیشی دور  با پیشگیری و درمان، خود را از تأثیر جهل، ترس، طمع و تعصب به عنوان موانع عام و فرا

که بیشتر جنبۀ درونی دارد. نگه دارد. این مقاله نیز عمدتًا به برخی موانع آزاداندیشی پرداخته 

یحان بیرونی را فیلسوفی  که در تیر 1353 در مجلۀ پیام یونسکو به چاپ رسیده، ابور سیدحسین در مطلبی 

ی نکــرد و »آزاداندیشــی« را پایه گذاشــت. نصر به این  کــه از هیــچ فرقــه و مکتبــی پیرو می دانــد مســتقل الرأی 

کــه انتقاد شــدید از اندیشــۀ ارســطویی در تمدن اســامی،   یحــان را پایه گــذار آزاداندیشــی می دانــد  دلیــل ابور

پــا اتفاق افتاد، از طرف  کســی که  چنان کــه بعدهــا یعنــی از پایــان قرون وســطی تا قرن  هفدهــم میادی در ارو

که  ایمــان مذهبی و  پیــرو اصالــت عقل باشــد صورت نگرفــت، بلکه از جانب شــخصیتی بود ماننــد بیرونی 

کــه بیرونی از  یشــه های عمیقی دوانیــده  بود.  از آنجا  عقایــد متافیزیکــی و جهان شناســی  اســام در وجود او ر

که برای   کسانی  درون جهان بینی  سنتی سخن می گوید، بدون شک دفاع او از علم محض )نظری( و نظریۀ 

ســودمندبودن علــم )عملــی( اهمیــت قائل اند، باالخره  در باالترین ســطح به هم می پیونــدد؛ زیرا مگر ممکن 

ینت روح انســان و وســیلۀ رسیدن انســان به  دنیای اسام  نخستین بار  که  ز اســت که امری »مفید«تر از دانش 

کرد. یحان بیرونی  با هند آشنایی  حاصل  به وسیلۀ ابور

کید بر آرای ژان شاتو و جان دیویی به این  چیستا یثربی در مقالۀ »آزاداندیشی و خاقیت در آموزش هنر« با تأ

کــه  چگونه می توان آزاداندیشــی و خاقیت را در همۀ جوانب  نظــام آموزش هنری  پرســش اساســی می پردازد 

کرد؟ وارد 

داود فیرحی در مقاله ای با عنوان »آواز قوی هاشمی« به بررسی آزاداندیشی از منظر آیت اهلل هاشمی رفسنجانی 

که در دی ماه 95 و در آســتانۀ اولین ســالگرد ارتحال مرحوم هاشــمی منتشــر  می پردازد. فیرحی در این مقاله 

ی در این  یســتی هاشــمی و اندیشــۀ پایانی او بود. و که پروژۀ آزاداندیشــی، آخرین تجربۀ ز شــد، معتقد اســت 

مقالــه به تبیین آزاداندیشــی از منظر آیت اهلل هاشــمی می پــردازد. مقالۀ مزبور عمدتًا به مقولــۀ تحجر به عنوان 

یکی از موانع آزاداندیشی در اندیشۀ هاشمی بسنده می کند.

آیــت اهلل رضــا اســتادی در مقالــه ای بــا عنــوان »آزاداندیشــی« تبیینــی از ایــن مســئله در بســتر تفکــر اســامی 

ی آزاداندیشــی را بــر اســاس ســه مرحلۀ تعقل و تفقه و تســلیم تبییــن می کنــد و در هر مرحله  ارائــه می دهــد. و

داللت هایــی را از آیــات و روایــات ناظــر بر هر کدام از این مراحــل می آورد. این مقاله عمدتــًا تبیینی دینی و از 

منظر اندیشه شیعی از آزاداندیشی به دست می دهد.

صدرالدین باغی نیز در بحثی با عنوان »اســام و آزادی فکر« به تبیین آزاداندیشــی از منظر اســام می پردازد 

و از آن دفاع می کند.

ج( پایان نامه ها
ـ موســوی، میرکاظم؛ آزادی و آزاداندیشــی در اشــعار ناصر خســرو قبادیانی، پروین اعتصامی  و ملک الشعرای 

کارشناســی ارشــد(؛ اســتاد راهنمــا: نــوراهلل نــوروزی داودخانــی، اســتاد مشــاور: محمدرضــا  بهــار )پایان نامــۀ 
شادمنامن، دانشگاه آزاد اسامی واحد خلخال، 1392. 
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تحقیــق راهکارهــای عملــی امــام رضــا)ع( در تبیین آزاداندیشــی در 

حــوزۀ معنوّیت بررســی شــده و مؤلفه های آزادی معنوی به شــیوه ای 

مطلوب الگوسازی شده است.

کرســی های آزاداندیشی  یابی مدل برگزاری  ـ خداوردیان، محمد؛ ارز

کارشناســی ارشد(؛ استاد راهنما:  در راســتای تولید علم )پایان نامۀ 
گرمسار، 1394.  حسینعلی جاهد، دانشگاه آزاد اسامی واحد 

نویسنده معتقد است اولین و مهم ترین شاخصۀ متمایز کرسی های 

اهــداف  از  یکــی  اســت.  آزاداندیشــی  روح  کمیــت  آزاداندیشــی حا

کرســی های آزاداندیشی کمک به تولید علم به ویژه در حوزۀ  برگزاری 

علــوم انســانی و اســامی اســت، امــا ایــن روش و ســیاق تولیــد علم 

در دانشــگاه ها هنــوز تعریــف شــده نیســت و از آنجا که کرســی های 

آزاداندیشــی ســازوکاری برای تولید علم است، نیاز است به صورت 

کامًا  تخّصصی دنبال شــوند. در این راســتا تحقیق حاضر با هدف 

کز آموزشــی عالی در  کرســی آزاداندیشــی در مرا یابی مدل برگزاری  ارز

راستای تولید علم انجام شده است.

در  روزمــره  زندگــی  پروبلماتیــک  فتواخواهــی:  مجیــد؛  دانایــی،  ـ 

کارشناســی ارشــد(؛ اســتاد راهنما: فاطمه  یســت دینی )پایان نامۀ  ز
گیــوی، غیر دولتــی ـ مؤسســه های آموزش عالــی غیردولتی  صادقــی 

 ـ  غیرانتفاعــیـ  دانشــگاه علــم و فرهنــگ تهــرانـ  دانشــکدۀ ادبیات و 

علوم انسانی، 1392. 

نویســنده در توصیــف اثــر خود چنین می گوید: درســت که به لحاِظ 

اداری و دانشــگاهی این نوشته یک پایان نامه به حساب می آید، اما 

به واقع اطاِق این واژه به نوشــته ای این چنین به نظِر نویســنده بسیار 

کار در اینجا دامن زدن به پرسشــی  نابجا و نادرســت اســت. مبنــاِی 

که حوِل ســه محوِر قدرت/دیــن، قدرت/ معرفت شــناختی اســت 

کــه می تــوان آن را مصــداِق  دانــش و قــدرت/روِش علمــی می گــردد 

بــارِز توصیــۀ جنــاِب آقــاِی آیــت اهلل خامنــه ای مبنــی بــر پی افکنی و 

کرســی هاِی آزاداندیشِی دانشگاهی دانست. نویسنده با شرِح  بسِط 

چگونگی شکل گیرِی مسئله در ذهِن خویش پژوهش را آغاز می کند 

و ســپس پــاِی روش را بــه میداِن پرســش می کشــد. در ایــن زدوخورِد 

نظری دست به ابداع یا جعل  و  اصاِح روشی به ناِم داستاِن تحافری 

می برد. ســپس با چســب و قیچی به جاِن ادواِر فقِه امامیه می افتد و 

به گونه ای شبِه تبارشناختی روایِت متفاوتی از آن به دست می دهد. 

آن گاه براِی نمونه یکی از نهادهاِی جامعه شناسِی دین در ایران را به 

بوتــۀ نقــد فرومی افکنــد و در آخر در یــک گفت و شــنفِت دیالکتیکِی 

گردی، با ثبِت رابطۀ دوستانه و هم فزایندۀ میان  سقراطِی استاد و شا

گردآوری یک مجموعۀ تحقیقی و پایان نامه  پژوهش حاضر با هدف 

دربــارۀ آزادی و آزاداندیشــی در اشــعار ناصر خســرو قبادیانی بلخی، 

پروین اعتصامی و ملک الّشــعرای بهار، به منظور بررســی و شناخت 

یابی اشعار شاعران فوق  کهن ایران زمین و ارز گوشه هایی از فرهنگ 

در بــاب آزادی و آزاداندیشــی و میــزان تأثیرگــذاری ایــن اندیشــه ها بر 

جریانــات سیاســی، اجتماعــی و ادبی جامعــۀ ایران حاضــر تدوین 

یافتــه اســت تا منبعی اصیــل و قابل ارجاع بــرای هوّیت گیری دینیـ  

کشور باشد کنونی  ی برای جامعه و نسل 
ّ
مل

دیــدگاه  از  آزاداندیشــی  آسیب شناســی  ینــب؛  ز یــان،  پور الیــاس  ـ 

قــرآن و نهج الباغــه )پایان نامــۀ کارشناســی ارشــد(؛ اســتاد راهنمــا: 
سیدرحمت اهلل موسوی مقدم، مؤسسه های آموزش عالی غیردولتی  

ـ  غیرانتفاعی دانشکدۀ اصول الدین، 1394. 

در این پژوهش ســعی شــده اســت با ارائۀ مبانی فکری و مؤلفه های 

آسیب شناســی آزاداندیشــی از دیــدگاه قــرآن و نهج الباغــه عرصــۀ 

جدیدی در این حوزه ایجاد شود. 

ـ امیریــان، طیبــه؛ جایگاه و مبانی آزاداندیشــی در کام امام رضا)ع( 

کارشناســی ارشــد(؛ اســتاد راهنمــا: مجتبــی بیگلــری،  )پایان نامــه 

کرمانشاه، 1394.  استاد مشاور: اعظم فرجامی، دانشگاه رازی 

در ایــن تحقیــق ابتــدا جایــگاه و مبانــی آزاد اندیشــی – بــا توّجــه بــه 

ک های دینیـ  از دیدگاه حضرت بررســی شــده و سپس به تبیین  ما

آن در حوزۀ پلورالیســم درون دینی و برون دینی پرداخته شــده اســت 

و پــس از شــرح شــیوۀ رفتــاری امــام بــا ســران فــرق و مذاهــب، نحوۀ 

برخورد ایشان با ُبعد ناهنجاری تعدد فرق بررسی شده است. آن گاه 

رفتــار امــام در ُبعــد هنجاری و مثبــت تعدد فرق و ادیان الگوســازی 

شــده اســت. در مبحــث دیگــر اصــول نظــری و عملــی حضــرت در 

ی سیاســت با توّجه به ایدۀ آزاداندیشــی بررسی 
ّ
تبیین چهارچوب کل

شــده اســت. برای این منظور بعد از بررســی در مورد پیشــینۀ بحث 

سیاســت در حوزۀ اســامی، اصول نظری مربوط به این حوزه شرح و 

آن گاه با توّجه به الگوی رفتاری حضرت رضا)ع( در شئون مختلف 

و فــراز و نشــیب های عصر ایشــان، چهارچــوب عملی آزاداندیشــانۀ 

حضــرت در بعــد عملــی اســتنباط و جمــع آوری شــده و الزامــات 

آزاداندیشی سیاسی در غالب مباحث اصیل حکومتی مطرح شده 

اســت. در پایــان ایــن فصــل بــه نقد یــک نظریۀ سیاســی نویــن که با 

منش حضرت رضا)ع( در تضاد اســت، پرداخته شــده و عیوب آن 

گون شرح و تفصیل شده است تا ابعاد وسیع تری  گونا از دیدگاه های 

گــردد. در پایان این  از توّجــه بــه معیارهای حضرت تداعی و ترســیم 
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همچنــان پســماندهایی از فرهنگ اســتبدادی از دوره های پیشــیِن 

استبداد سیاسی بر جای مانده است. تحجر نیز با مخالفت با اصل 

تفکــر و نوآوری فکری، مانع جدی ای در برابر آزاداندیشــی محســوب 

می شود و در نهایت روشنفکری در ایران به طی نکردن مسیر طبیعی 

خــود )هماننــد آنچــه در غــرب وجــود داشــت(، هیــچ گاه نتوانســت 

حیات مستقلی از روشنفکری غربی را برای خود رقم بزند و به همین 

که تقلید، خود مانعی  گرفتار آمد و بدیهی است  دلیل در بند تقلید 

است جدی برای آزاداندیشی.

گو، مصاحبه و ...( گفت و  د( مباحث نشریات )یادداشت، 
ماهنامــۀ زمانــه وابســته به پژوهشــگاه فرهنگ و اندیشــه اســامی نیز 

در پرونــده ای ویــژه بــا عنــوان »اســارت عقــل« بــه تبیین آزاداندیشــی 

پرداخته است.

بــه پیشــینه  ایــن پرونــده، داریــوش رحمانیــان  گفت وگــوی اول  در 

آزاداندیشــی پرداختــه اســت و آن را از زمــان افاطون تــا دوران مدرن 

یخ آزاداندیشــی در ایران اشــاراتی  کرده اســت. ســپس به تار ی  کاو وا

دارد، ســپس روایتی از آزاداندیشــی در دوران رنســانس ارائه می دهد. 

یخی عصر منورالفکری در ایران می پردازد و  ی ســپس به بررســی تار و

نسبت آن را با آزاداندیشی مشخص می کند. بعد به نواندیشی دینی 

و نسبت آن با آزاداندیشی می پردازد. رحمانیان سپس به روایت های 

جدیــد غربــی بــاز می گــردد و بــا معرفــی ایده هــای پســت مدرن ها و 

نظریه پردازان انتقادی نظیر مارکوزه، مدعی بن بســت آزاداندیشی در 

غرب می شود.

امیــر ســیاهپوش در ایــن پرونــده در یادداشــتی بــا عنــوان »امــر بیــن 

االمرین« به تبیین مفهوم شناســانه آزاداندیشــی در اندیشــۀ حضرت 

آیت اهلل خامنه ای می پردازد.

گفتگویی تحت عنوان »روشــنفکری و روشنگری«  علی بیگدلی در 

معتقد اســت سرنوشــت پریشــان آزاداندیشــی در دوران جدید ایران 

یــادی به  گرفــت تــا حدود ز کــه از جنگ هــای ایــران و روســیه شــکل 

گسســت و پریشانی در جریان های روشنفکری ما مربوط می شود. بر 

که در آن معمواًل تفکر متفکران هر دوره و  خاف ســنت فکری غرب 

نیز دوره های مختلف، خط ســیری ممتد و مرتبط با یکدیگر داشته 

اســت و امتداد یا نتیجۀ هم محســوب می شــود، جریان روشنفکری 

در ایران به صورتی گسسته، جزیره ای و عمومًا ناپایدار حضور داشته 

اســت. چهره های شاخص این جریان نیز اغلب به روبنای مدرنیته 

توجــه نموده اند. همین مســئله باعث شــده اســت فضای مناســب 

برای تقویت و بســط جریان آزاداندیشــی فراهم نشــود و این جریان به 

خود و اســتاِد راهنمــا، ظاهرًا خرده نتایجی نیز به دســت می آورد. آن 

نتایــج، تازه می تواند پرســش هاِی تحقیق باشــد. پس این نوشــته در 

اصل فرا تر از یک طرِح تحقیقاتی نمی تواند باشد و ارجاع به آن به  جز 

ی مجاز نیست و موجِب ضماِن شرعی  در متوِن دانشگاهی یا حوزو

و اخاقی می گردد.

کرســی های آزاداندیشــی دانشگاه ها در تحقق  ـ پایداری، پویا؛ نقش 

منویات مقام معظم رهبری؛ طرح پژوهشی، 1392.  

نویســنده در ایــن پایان نامــه عمدتــًا بــه بحــث راجــع بــه مدیریــت 

که  کرســی های آزاداندیشــی و الزامــات آن می پردازد و معتقد اســت 

در صورتی که کرســی ها به شــکل صحیح مدیریت و هدایت نشود، 

نه تنهــا ایــن هــدف تحقــق نخواهــد یافــت، بلکــه زمینــۀ تخریــب و 

انحراف جریان آزاد فکر و اندیشه فراهم خواهد شد.

ـ عــارف نســب، هاجــر؛ جســتاری پیرامــون ارتباط ضریب هوشــی و 

کارشناســی ارشــد،  آزاداندیشــی بــا خاقیــت در ترجمــه، پایان نامــۀ 
استاد راهنما: رضا رضوانی، دانشگاه آزاد اسامی واحد مرودشت. 

نویســنده در ایــن پایان نامــه ارتبــاط میــان خاقیــت، آزاداندیشــی و 

که بین  ضریب هوشــی را بررســی می کند و ســرانجام نتیجه می گیرد 

ضریــب هوشــی و خاقیــت در ترجمــه از نظــر آمــاری ارتباطی وجود 

دارد. همچنیــن نتایــج این تحقیــق ارتباط قوی میان آزاداندیشــی و 

کــرد. ایضًا نتایج این تحقیق الزاماتی را  خاقیــت در ترجمه را تأیید 

در زمینــۀ درک نظری و توصیف ویژگی هــای اختصاصی خاقیت، 

ضریب هوشی و آزاداندیشی شامل می شود.

ـ جبارنــژاد، محســن؛ موانــع آزاداندیشــی در فرهنــگ سیاســی ایــران 

کارشناســی ارشــد؛  یخی( پایان نامۀ  کید بر موانع فرهنگی و تار )بــا تأ
اســتاد راهنمــا: حســینعلی کریمــی فیروزجائــی، دانشــگاه پیــام نــور 

تهران غرب.

 یافته های این پژوهش نشان می دهد که با عنایت به فرهنگ سیاسی 

ایران، در راه بســط فرهنگ آزاداندیشــی ســه مانع از بقیه جدی ترند: 

اســتبداد، تحجر و روشنفکری. این موانع با آنکه می توان آنها را ذیل 

یخی  فرهنگ سیاسی تعریف کرد، در عین حال موانعی فرهنگی تار

یخی از ایــن حیث که در طــول دوره هایی طوالنی از  نیــز هســتند؛ تار

حیات اجتماعی جامعه ایرانی شکل گرفته اند. برای مثال استبداد 

را می توان از این ســنخ دانســت. استبداد سیاسی خود به مرور زمان 

باعث تولید فرهنگ اســتبدادی نیز می شود. پس از انقاب اسامی 

با آنکه عامل سیاســی اســتبداد یا انســداد سیاســی رفع و دفع شــد، 
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ی  گــردد. و کــم شــود و مانع بــروز اندیشــه های مخالف  کشــور حا در 

معتقــد اســت در ایــن حالــت محافــل علمــی دچار سیاســت زدگی 

که  ی مغالطات منطقی را هم به عنوان موانع دستۀ سوم  می شوند. و

از جنس معرفت است معرفی می کند.

فصلنامۀ علوم انسانی صدرا در چهارمین و پنجمین شمارۀ خود در 

مقــاالت و گفتگوهــای متعددی به تبیین آزاداندیشــی می پردازد که 

کرد. به صورت اجمالی اشاره خواهیم 

عطــاءاهلل رفیعــی آتانــی در یادداشــتی بــا عنــوان نســبت جمهــوری 

اســامی بــا آزاداندیشــی بــه تبییــن ایــن نســبت می پــردازد. از نظر او 

بــرای حرکت عمومی همۀ مردم به ســمت اهــداف الهی، همۀ مردم 

که بیندیشــند.  برای افزایش عقانیت فردی و اجتماعی موظف اند 

کــه می خواهد به تحقــق پایان ناپذیر جمهوری  هــر جایــگاه و منزلتی 

کنند،  که همۀ مردم فکر  کند  کمک  کند، ابتدا باید  کمک  اســامی 

آن گاه حکومت اسامی که مبنای مشروعیت خود را از تداوم فلسفۀ 

کند.  که اذهان مــردم را هدایت  امامت شــیعی دارد، موظف اســت 

که از ســوی  مــردم تــا نیندیشــند اساســًا در ایــن شــرایط قــرار ندارنــد 

امامت و حکومت اســامی امکان هدایت اذهان آنها وجود داشــته 

که موضــوع هدایــت وجود نداشــته باشــد، اساســًا و  باشــد و هــر جــا 

منطقًا جایی برای امامت باقی نخواهد ماند. بر این اســاس اندیشــۀ 

آزاد مقدمــۀ الزم بــرای تحقق مهم ترین واجب اســامی، یعنی تحقق 

و برپایی حکومت اســامی اســت، اما روشــن اســت که کار با آزادی 

اندیشه پایان نمی یابد. آزادی اندیشه به جای اینکه هدف و مقصد 

که برای راهیابی به هدایت الهی باید از آن  تلقی شــود، راهی اســت 

که از پایگاه حمایت  کرد. نتیجۀ منطقی مقدماتی این اســت  عبــور 

از آزاداندیشی باید هر دو مطالبه را از دولت داشت.

علی آقاپور در یادداشتی به تبیین آزاداندیشی از منظر عامه جعفری 

می پردازد. نویســنده با بیان تفاوت های ســه مفهــوم آزادی، رهایی و 

یخچۀ آزادی  اختیار در اندیشــه عامه جعفری به مســائلی دربارۀ تار

و آزاداندیشــی، تعریف آزادی و تقســیمات آن، جایگاه آزاداندیشــی 

در دین و نســبت آن با دین، هدف یا وســیله بودن آزادی، معیارهای 

یــک اندیشــۀ مفید، مرز آزاداندیشــی مطلق، پیامدهــای مطلق بودن 

آزادی بیان و قلم و ... می پردازد.

یان در گفت وگویی با عنوان تحلیل در مقابل تخویف به  محسن غرو

یان موانع خاصی را  نقــد برخی فضاهای آزاداندیشــی می پردازد. غرو

برای آزاداندیشی جایز نمی داند، اال قیدهای راجع به قواعد منطقی 

که آنها را جزء الزامات عقلی و مربوط به تازم ها و روابط متاطم بین 

که  یخی نینجامــد. بیگدلــی در پایان اشــاره می کند  یــک پروســۀ تار

آزاداندیشی در ایران در حد یک پروژه باقی ماند و به پروسه یا جریان 

یخچه  گــو عمدتًا به بیــان تار تبدیــل نشــد. بیگدلــی در ایــن گفت و 

آزاداندیشی در ایران و غرب می پردازد.

ک و  محمدرضــا معتضدیــان در یادداشــتی تحــت عنــوان اندیشــنا

بی هــراس به بررســی وجوه شــخصیتی عامه طباطبایــی و از جمله 

گردان  آزاداندیشــی ایشــان می پــردازد و در ایــن زمینه آرای برخی شــا

ایشــان از جملــه عامه جعفری، آیت اهلل جــوادی آملی، دکتر دینانی 

و دکتر شــایگان را می آورد. این یادداشــت عمومًا به معرفی الگوهای 

آزاداندیشی می پردازد.

رضــا غامــی در گفتگویی با عنوان »آزاداندیش به مثابه بت شــکن« 

بــه بحث هایــی نظیــر نظــر اســام دربــارۀ آزاداندیشــی، نســبت عقل 

و  آزاداندیشــی  آزاداندیشــی، نســبت  قرمــز  آزاداندیشــی، خطــوط  بــا 

تحــول بنیادیــن علوم انســانی، تفاوت آزاداندیشــی در دانشــگاه ها و 

کرســی های آزاداندیشی و ...  حوزه های علمیه، مســائل مطروحه در 

می پردازد.

گفت وگــو بــا ماهنامــۀ زمانــه دربــارۀ موضوعاتی  علیرضــا واســعی در 

کرسی های  کرسی های آزاداندیشی، هیئت حمایت از  نظیر تعریف 

کرسی های آزاداندیشی و نظریه پردازی،  نظریه پردازی، نسبت میان 

کرســی های  کشــش  کرســی های آزاداندیشــی، میزان ظرفیت و  نقــد 

کرســی های  منفــی  و  مثبــت  پیامدهــای  کشــور،  در  آزاداندیشــی 

کرســی ها بحث  آزاداندیشــی و پیشــنهادهایی راجــع بــه ارتقای این 

می کند.

گفتگــو بــا ایــن ماهنامــه بــه طــرح  پناه هــم در  عبدالحســین خســرو

مســائلی نظیر مفهوم شناســی آزاداندیشــی، اهداف هیئت حمایت 

کرسی های  کرســی های آزاداندیشــی، ســازوکار هیئت حمایت از  از 

نقد، نظریه پردازی و مناظره، دستاورد این هیئت، نقش آزاداندیشی 

در بسترســازی بــرای علــوم انســانی بومــی، تفاوت میان کرســی های 

کرســی ها،  قــوت  و  ضعــف  نقــاط  نظریه پــردازی،  و  آزاداندیشــی 

آسیب شناسی کرسی های آزاداندیشی، ظرفیت و کشش اجتماعی 

کرسی های آزاداندیشی، ارتقای آزاداندیشی، نسبت  برای راه اندازی 

آزاداندیشی به دین و ... می پردازد. خسرو پناه در این گفتگو به موانع 

آزاداندیشــی اشــاراتی دارد و آن را به سه دســته اجتماعی ـ فرهنگی، 

ی موانع دســتۀ  سیاســی ـ امنیتــی و معرفتی تقســیم بندی می کند. و

اول را محصول اســتبداد اجتماعی می داند. موانع سیاســی امنیتی 

که یکی از احزاب سیاسی  هم، آن زمانی اندیشۀ آزاد را سد می کنند 
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»آزاداندیشــی؛  عنــوان  بــا  گفتگویــی  در  ســاداتی نژاد  ســیدمهدی 

حرمت هــا و حریم هایــش« ابتــدا بــه تعریــف آزاداندیشــی می پردازد، 

ســپس ســطوح، مؤلفه هــا و شــاخص های آزاداندیشــی را مشــخص 

می کند و به موضع اســام در مورد آزاداندیشــی می پردازد. در ادامه از 

کنون مورد  یخی مفهوم آزاداندیشی را از زمان مشروطیت تا  لحاظ تار

ی قرار می دهد و اشــاراتی به نقش حوزه و دانشــگاه در حرکت  کاو وا

بــه ســمت آزاداندیشــی دارد و در پایــان هــم به نســبت روشــنفکری و 

آزاداندیشی می پردازد.

عبدالصمــد جودتــی در گفت وگویــی با عنوان فطرت آزاد به بررســی 

ی  نســبت میــان آزاداندیشــی بــا دیــن، فطــرت و عقــل می پــردازد. و

معتقد اســت یکی از شــاخه های حیاتی دین، آزاداندیشــی اســت. 

یکرد در ظاهر  ی در باب رابطۀ دیانت و روشــنفکری به عنوان دو رو و

یخ معاصر به مباحثی اشاره می کند و تاش می کند  غیرهمسو در تار

گریزهایی هم به پیچیدگی های فراز و نشیب آن بزند.

عطــااهلل رفیعــی آتانی نیز در گفت وگو با فصلنامۀ صدرا می کوشــد به 

توصیف مفهوم و چیستی فکر و اندیشه بپردازد. سپس به سراغ تبیین 

محدودکننده هــای آزاداندیشــی مــی رود و دو عامــل  پیش فرض ها و 

گون قبلی و  محدودیت های روش شــناختی  را در  گونا مفروضه های 

این خصوص مهم تر و برجسته تر می داند. کوشش برای اثبات اینکه 

فلســفه از حیــث آزاداندیشــی برتریــن علــم اســت و همچنیــن نقش 

بازدارنــده و تســهیل گر ســاختارها در اندیشــیدن آزاد و مهم تر از اینها 

نقش متعالی دین اســام در گســترش یا تحدید مقولۀ آزاداندیشــی، 

از دیگــر محورهــای بحــث ایشــان در این مجــال بوده اســت. رفیعی 

توضیــح نســبتًا مبســوطی از عناصــر محدودکننــدۀ آزاداندیشــی بــه 

دست می دهد

عبــاس فتحیــه در یادداشــتی بــا عنــوان »آزادی اندیشــه و آزادی از 

اندیشــه« تبیینــی از جایــگاه آزاداندیشــی در منظومۀ فکــری آیت اهلل 

جوادی آملی به دســت می دهد. نویســنده در این یادداشــت تاش 

می کنــد تبیینــی از ســه موضــوع مســتقل و ممتــاز »آزادی اندیشــه«، 

»آزادی اظهار اندیشــه« و »آزادی از اندیشــه« بر اساس منظومۀ فکری 

آیت اهلل جواد آملی ارائه دهد.

حســین احمدی منش نیز در یادداشــتی با عنوان »انقاب اسامی و 

کاوشی در نگاه آینده نگرانه شهید مطهری به مقولۀ  رمز تداوم آن« به 

آزاداندیشی می پردازد. نویسنده معتقد است شهید مطهری در زمرۀ 

که عنایــت و اهتمام  متفکــران و پایه گذاران انقاب اســامی اســت 

ویژه ای به موضوع آزاداندیشی نموده و در آثار و مکتوبات خویش به 

یان در اینجا از قیدی  مفاهیــم و گزاره هــا و قضایا می داند. البتــه غرو

کــه قیــدی نظــری و راجــع بــه مطلوبیت هاســت،  صحبــت می کنــد 

کــه توصیفــی از موانــع آزاداندیشــی در عرصه هــای عینی  نــه مانعــی 

و انضمامــی باشــد. البتــه در ادامه بــه موانع سیاســی و مدیریتی هم 

یشــۀ این موانــع سیاســی را هــم در دیدگاه های  اشــاره می کنــد، امــا ر

معرفتــی می دانــد. ایشــان در ادامــه بــه آزاداندیشــی در دانشــگاه ها و 

نســبت آزاداندیشــی و مســئلۀ تکفیر و تفســیق علمی و نیز وضعیت 

آزاداندیشی در غرب و نسبت آزاداندیشی با نسبی گرایی، پلورالیسم 

و ... اشاراتی دارد.

بــه  میانــه  آرمــان  عنــوان  بــا  گفت وگویــی  در  میرسندســی  محمــد 

یکرد انسان شناسانه  موضوعاتی نظیر تعریف آزاداندیشــی، تبیین رو

به آزاداندیشی، نسبت آزادی بیان و آزاداندیشی، نسبت آزاداندیشی 

نســبت  آزاداندیشــی،  تبعــات  و  لــوازم  گفت وگــو،  و  پیشــرفت  و 

یخچه ای از وضعیت آزاداندیشی  کمیت دینی، تار آزاداندیشی و حا

در جهان اســام و غرب، نســبت آزاداندیشــی و مشروطیت، نسبت 

آزاداندیشــی و ترتیبــات اجتماعــی می پــردازد و در بحــث از موانــع 

ایــران  در  آزاداندیشــی  نهادی نبــودن  را  موانــع  عمــدۀ  آزاداندیشــی، 

یج و ماندگاری آزاداندیشــی جز  می داند. در نتیجه معتقد اســت ترو

با تبدیل شدن آن به نهاد و امری قاعده مند ممکن نیست.

گفت وگویــی در فصلنامــۀ علــوم  نیــز در  اشــکوری  فنایــی  محمــد 

انســانی صدرا به مواردی نظیر رابطۀ آزاداندیشــی و تولید علم، رابطۀ 
آزاداندیشــی و مقوالتی نظیر عدالت، قانون و روشنفکری می پردازد. 

ی بــه برخی موانع آزاداندیشــی اشــاراتی دارد و موانع آزاداندیشــی را  و

به دو دســتۀ موانع درونی و بیرونی تقســیم می کند و موانع سیاســی و 

اجتماعی را از سنخ موانع بیرونی و موانع فکری و اخاقی را از سنخ 

ی معتقد است موانع بیرونی به طور مستقیم  موانع درونی می داند. و

که  کلمه نمی توانند مانع آزاداندیشــی باشــند؛ چرا و به معنای دقیق 

کســی نمی تواند مانع آن  اندیشــه در خلوت ذهن افراد جریان دارد و 

باشد. این عوامل می توانند از نشر و اظهار اندیشه ممانعت کنند که 

به طور غیرمستقیم در منع اندیشه مؤثر است. فنایی اشکوری موانع 

درونــی را از موانــع بیرونــی مهم تر می داند و معتقد اســت موانع درونی 

نه تنهــا مانــع نشــر و اظهــار اندیشــه می شــوند، بلکــه قبــل از آن مانــع 

ی مهم ترین موانع درونــی را موانع اعتقادی،  اندیشــیدن می شــوند. و

اخاقی و تربیتی می داند و معتقد اســت موانع اخاقی و روانی مثل 

عایق، منافع، ترس، تعصب، تقلید، بدبینی و خوش بینی موجب 

کــه موانــع فکــری و  خودسانســوری و انســداد تفکــر می شــود؛ چنــان 

اعتقادی هم راه تفکر را می بندد.
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ی آثار  یکردی تحلیلی و با بازکاو تبیین دیدگاه های خود در آن زمینه توجه داشــته اســت. در این نوشــتار با رو

ایشــان تاش شــده اســت تا اهم نظرات ایشان دربارۀ شقوق مختلف آزادی اندیشــه و تفکر و مباحث مرتبط 

گردد. در این مجال اندیشــه های اســتاد در خصــوص تمایز میان عقیده و  بــا آن بازخوانی شــده و دوباره ارائه 

تفکر، خألها و کاســتی های اعامیۀ حقوق بشــر، جایگاه آزادی اندیشــه در اســام، نسبت اندیشه و ایمان در 

کوتاه شرح داده شده است. اسام در قیاس با مسیحیت، انقاب اسامی و آزاداندیشی به شکل موجز و 

محمدرضا معتضدیان در یادداشت »اسام و مکتب آزاداندیشی در نگاه حسن رحیم پور ازغدی« به تبیین 

ی در بــاب آزاداندیشــی نگاهــی توصیفی دارد. نویســنده معتقد اســت بــرای فهم آزاداندیشــی در نگاه  آرای و

که  ی توجه داشت. نویسنده مدعی است  یسم و روشنفکری در اندیشه و رحیم پور، باید به دو مفهوم سکوالر

رحیم پور به راه سومی میان تحجر و روشنفکری قائل است و آن آزاداندیشی است.

ی در یادداشــتی با عنوان »آزاداندیشــی و معضل سیاه چاله های فرهنگی« به تبیینی راجع به این  همچنین و

که چرا و چگونه جریان های افراطی و متحجر قدرت می یابند و با جریان های آزاداندیشــی  مســئله می پردازد 

یته قدرت دســت یابنــد، آزاداندیشــانه و  بــه تقابــل برمی خیزنــد، در حالــی که خودشــان پیــش از آنکه بــه اتور

روشــنفکرانه مشــی طریــق می کرده انــد. نویســنده در ادامه بــه آفات آزاداندیشــی توجه می کنــد و از آن میان به 

آفاتی نظیر »اعتقاد زدگی«، »سیاست زدگی«، »فریب آزادی بیان« و »آستانۀ تحمل سازمانی« می پردازد.

مهــدی علیــزاده نیــز در یادداشــتی بــا عنــوان »اخاق در ســاحت تفکر« به تشــریح رابطــۀ میان آزاداندیشــی و 

اخاق می پردازد و تبیینی از این مسئله در سه ساحت فرد، دین و جامعه ارائه می دهد.

علی مهدیان نیز در یادداشــتی با عنوان »آزاداندیشــی در سایه ســار علم دینی« به تشــریح برخی چارچوب ها 

کات مقولۀ آزاداندیشــی از منظر دین اســام  و الزامــات علــم دینــی می پــردازد و معتقد اســت بــه علت اشــترا

بــا بخشــی از عناصــر علــم دینی، می تــوان ویژگی های مورد بحــث در این یادداشــت را جزء الزامات اساســی 

آزاداندیشی هم محسوب می شود.

غفــاری فــرد در یادداشــتی بــا عنــوان »نفســانیات، خشــت اول آزاداندیشــی« عمدتــًا راجــع بــه موانــع درونــی 

آزاداندیشی بحث می کند.

فــرزاد جهان بیــن در یادداشــت »آزاداندیشــی؛ پیشــران تحقــق اهداف انقاب اســامی« برگزاری کرســی های 

آزاداندیشی را تنها راه تربیت عقانی می داند.

نشــریۀ دانشــجویی انعکاس )خرداد 89( نیز در 8 پرونده به مسائل مختلف راجع به کرسی های آزاداندیشی 

پرداخته است.

در ابتدای پرونده به آرای تعدادی از متفکران اســامی در باب آزادی و آزاداندیشــی پرداخته شــده است و در 

بخش دوم با تعدادی از مسئوالن مصاحبه شده است.

محمد محمدیان، مسئول نهاد رهبری دانشگاه های کل کشور، ضمن مفهوم شناسی کرسی های آزاداندیشی 

بــه نقــش نهــاد رهبــری در راه انــدازی این کرســی ها اشــاره می کنــد و بــه مباحثی نظیــر ماحظات کرســی ها، 

موضوعــات مطرح شــده در کرســی ها، نســبت مناظــره و حقیقــت، امکان تفاهم در کرســی ها، حــدود آزادی 

کنندگان و هیئت داوران اشاراتی دارد. بیان، ویژگی های مناظره 

محمدباقر خرمشــاد معاون فرهنگی وقت وزیر علوم، عمدتًا به مباحثی نظیر تعریف کرســی های آزاداندیشی 
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کید رهبری بر مســئلل آزاداندیشی، وظیفه افراد و نهادها در  کرســی های نظریه پردازی، علت تأ و تفاوت آن با 

کرســی ها و محدودیت های آن و روش ها و  کرســی ها و به طور خاص نقش وزارت علوم، ماحظات  برگزاری 

کشورها می پردازد. دوره های نظریه پردازی در دیگر 

کرسی های آزاداندیشی، وظایف وزارت  ی معاون وقت وزیر علوم هم با ذکر مسائلی نظیر تعریف  خواجه سرو

کیــد رهبــری بــر آزاداندیشــی، به برخــی دیگر از مســائل نظــری و نیز فنی  علــوم، آیین نامــه کرســی ها، علــت تأ

اشاراتی دارد.

کبــر رشــاد نیز در مصاحبه ای به تعریف کرســی های آزاداندیشــی، خانۀ ملی گفت وگــو، محدوده آزادی  علی ا

بیان، اولویت بندی مسائل جهت طرح در کرسی های آزاداندیشی و نسبت بین مناظره و رسیدن به حقیقت 

می پردازد.

ی  مســعود فیاضی نیز معتقد اســت حوزۀ معرفتی در کرســی های آزاداندیشــی بر حوزۀ سیاسی مقدم است. و

ضمن تعریف کرسی های آزاداندیشی به مباحثی چون تفاوت آزاداندیشی و آزادفکری، ماحظات کرسی ها، 

شیوۀ برگزاری کرسی ها، موضوعات مطروحه، حدود آزادی بیان در اسام، هیئت داوران کرسی ها و ... اشاره 

می کند.

مخبــر دزفولــی ســخنگوی شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی نیــز دربارۀ نقــش شــورا در خصوص بســط فضای 

کرد. کوتاه مدت و بلندمدت آن نکاتی را مطرح  آزاداندیشی و اهداف 

در بخش دوم نیز با استادان مختلفی دربارۀ آزاداندیشی مصاحبه شده است.

که در  که به چهار گفتگوی مهم  گرفته  برخی گفت وگوها هم در رســانه ملی در خصوص آزاداندیشــی صورت 

گرفته اند اشاراتی مختصر خواهد شد: یه مورد بحث و بررسی قرار  برنامۀ اندیشه ای زاو

یه از شــبکۀ چهار  کوچکیــان در 15 اردیبهشــت 95 در برنامۀ زاو ـ مناظــره میــان نعمــت اهلل فاضلــی و احمــد آ

گو به ســؤاالتی چند پاسخ داده شد: نخست  ســیما دربارۀ رابطۀ آزاداندیشــی و تولید علم. در این گفت وگو و 

اینکــه رابطــۀ نظریه پــردازی و آزاداندیشــی و تولیــد فکــر چگونه اســت؟ دوم اینکــه در فرآیند تولیــد فکر و تفکر 

کرســی های آزاداندیشــی چه جایگاهی دارند؟  ســوم جامعۀ امروز ایران چه نیازی به کرسی های  نهادی مثل 

آزاداندیشــی دارند؟ و در آخر آیا کرســی های آزاداندیشــی ســابقه ای در جهان جدید و ســنت ایرانی و اسامی 

دارند؟

کام با حضور نجف لک زایی و محسن مهاجرنیا. در این گفت وگو  ـ مناظره میان علیرضا واسعی و سعید زیبا

کید می کند که در بحث امکان یا عدم امکان آزاداندیشی، در نظر تنها چیزی که امکان آن ناممکن  واسعی تأ

که موانع فراوانی در امر آزاد اندیشی در ایران وجود دارد که عمًا  ی معتقد است  اســت، امر متناقض اســت. و

فعالیت آزاداندیشانه را با مشکل همراه می کند. آزاداندیشی، آزاداندیشی در معارف و دانش ورزی است.

آزاداندیشی صرف نظر از میزان آزادی در جامعه مطرح است و به نوعی آزادی از تعلق درونی و بیرونی است.

کام در پاســخ بــه این پرســش مجری که آیا آزاداندیشــی ممکن اســت می گوید: انســان فــارغ از تعلقات  زیبــا

یم. هر انسانی دارای یک سری تعلقات، ارزش ها، امیال و هوس هاست، صرف نظر از اینکه این تعلقات  ندار

رحمانی، نفســانی، الهی، مادی و الحادی باشــد. انســان اندیشــه ورز مجموعه ای از باورهاســت و این باورها 

در کوچک تریــن ســطح از تفکــر تا ژرف تریــن و تخصصی ترین حوزه  جود دارد و انســان بدون ایــن باورها قادر 
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گر انســان ها را از باورهایشــان خالی کنیم، در هر حوزه ای اعم از اجتماعی، فرهنگی،  به اندیشــیدن نیســت. ا

اقتصادی، علمی قادر به اندیشــیدن نیســت و آزاد اندیشــی فارغ از پیش ورزها و باورها محال اســت. نجف 

لک زایی هم در این گفت وگو اشــاره می کند به اینکه آزاد اندیشــی جزئی از پیکرۀ اجتماع اســت، آزاد اندیشی 

بــا توجــه به مبانی فلســفی حکمت متعالیه و حرکت جوهری ماصدرا امکان پذیر اســت. محســن مهاجرنیا 

که تلقی مطلق انگارانه از آزاد اندیشــی ناصواب اســت. آزاداندیشــی یک امر  گفتگو اشــاره می کند  هم در این 

اجتماعی است و مانند تمام عوامل اجتماعی دارای پیش فرض هایی است.

ی و باقر میرعبدالهی دربارۀ آزاداندیشی و تولید علم. ـ مناظره میان غامرضا خواجه سرو

کمالی دربارۀ آزاداندیشی. ـ مناظره میان پرویز امینی و سیدمجید 

د( منابع غربی
کتــب و مقــاالت به بررســی آزاداندیشــی پرداخته انــد که به صــورت مختصر بــه برخی از  در غــرب هــم برخــی 

مهم ترین آنها اشاراتی خواهد شد.

که برای  کالینــز اســت  گفتــاری در بــاب آزاداندیشــی )A Discourse of freethinking( نوشــتۀ آنتونــی  کتــاب 

کرده است. نخستین بار به مفهوم آزاداندیشی و مصادیق آن اشاره 

کانت نیز ضمن بحث در باب روشــنگری و مفهوم آن، به آزاداندیشــی  مقالۀ معروف »روشــنگری چیســت؟« 

نیز اشــاراتی دارد. این متن در ســال 1783 نوشــته شــده اســت. میشــل فوکو در ســال 1983 تفســیری از این 

کانــت ارائــه می دهد و متــن آن را بازبینی می کند. این متن توســط همایون فوالدپور نیز به فارســی  یادداشــت 

کانت در برخی جاهای مقاله به نسبت میان »آزاداندیشی« و »روشنگری« اشاراتی دارد؛  ترجمه شده است. 

کــه می گویــد: »در عــوض اینکــه عامــه ذهن خود را روشــن کند، شــدنی اســت و آنجا که عامــه از آزادی  آنجــا 

گزیر می شــود؛ چرا که همــواره در میان سرپرســتان جاافتــاده توده نیز  برخــوردار باشــد، روشــنگری کمابیــش نا

کنند  آزاداندیشــانی یافت می شــوند که چون خویشتن را از یوغ کودکی رهانیدند، در پیرامونشان روحی می پرا

گرایِش ذاتی او به آزاداندیشی را ممکن می کند«. )ترجمه از متن مقاله(  یابی خردمندانۀ هر انسان و  که ارز

کانت در این مقاله به بحثی مســتقل دربارۀ موانع آزاداندیشــی نپرداخته، ضمن آنکه به نظر می رســد مســئلۀ 

اصلی او تبیین مفهوم روشــنگری بوده، نه آزاداندیشــی؛ گرچه می توان در این مقاله، داللت هایی را هم مبنی 

کرد. کانت پیدا  بر یکسان انگاری هر دو مفهوم در اندیشه 

 Free Thought and( برترانــد راســل نیــز در خطابه ای در ســال 1922 با عنــوان آزاداندیشــی و تبلیغات رســمی

official Propaganda( به تبیین آزاداندیشی می پردازد. راسل در این خطابه سه مانع عمده را برای آزاداندیشی 

گاندا )تبلیغات( و فشــار اقتصادی. راســل با وجود آنکه در هر ســه حوزه  پا برمی شــمرد: آموزش و پرورش، پرو

یچه ای غیر از فرهنگ سیاسی به این مسائل می پردازد. ضمن آنکه شاید بتوان یکی  صحبت می کند، از در

یشه در فرهنگ سیاسی دارد. که ر گاندا( در شمار موانع آزاداندیشی به حساب آورد  پا از این عوامل را )پرو


