
 

 

 

 

 

 ای الله خامنه سالاری دینی از منظر آیت تحلیل گفتمان انتقادی مفهوم آزادی در نظام مردم

 1مهدی بشارت

 چکیده

کهه ای به مقوله آزادی است و سوال اصلی آن عبارت است از این الله خامنه دنبال فهم نگاه آیت این مقاله به

های آن چیسهت  نییههه  ای چه معنا و مفهومی دارد و محدودیت الله خامنهآزادی در اندیشه سیاسی آیت 

در  یآزاد ،ینهیسهالاری د مه د در نرها  ایشهان مهوردنر   یآزاد دههد حاصل از این پهووه  نشهان مهی

بهه  ایشهان در ففیاهان خهودقه ار دارد  لیب الهی  یمفهو  در مقابل آزاد نیاست و ا یاسلام نیچارچوب قوان

 یاسها  آزاد نیه  به  اپ دازدیو جهان است م  انیدر ا یآزاد دارهیکه داع سمیب الیل انیبا ج  یسازتی یغ

 فیه دمدار عالم در نره  می  یکه انسان را دا کنند قلاداد می یسییتفک  اومان چارچوبدر  یرا، آزاد یب الیل

در چهارچوب جههاندر آن آزادی کهه  دیناایم یبندرا مفصل یدر مفهو  اسلام یتفک  آزاد نیو در مقابل ا

اسهلا  و غه ب چههار تفهاوت  دفاهیهاز د یآزاد انیهم شان،ینر  ا ازطور کلی  به  ابدییمعنا م یدیتوح ینیب

کهه در  یو خداست، در حهال نید نا به  یقییحق یانسان، منها یآزاد ،در غ باول آنکه:  وجود دارد: یاساس

 ینسهب یاخلهاق ههای و ارزش قتیحق ی چونغ ب دو  آنکه: در تفک دارد   یاله یاشهیر یمکیب اسلا ، آزاد

هها محهدود ارزش نیهبها ا یثابهت وجهود دارد و آزاد ههایدر اسهلا  ارزش ینامحدود است  ول یاست، آزاد

 ،یمه ز آزاد یدر منطه  اسهلام امها  دهدمی لیتشک یرا منافع ماد یدر غ ب، حد آزادسو  آنکه:   شودمی

 کهه در اسهلا یمنافهات دارد درحهال فیهبها تکل یدر تفک  غ به یآزادو چهار  آنکه:  است یمعنو هایارزش

ای از اللهه خامنههم مفههو  آزادی در اندیشهه آیهت به ای فهه هدر این مقال است  فیسکه تکل یآن رو آزادی

 روش تحلیل ففیاان انیقادی ف کلاف به ه ب ده شده است 

 واژگان کلیدی

 ای، تحلیل ففیاان انیقادی ف کلافالله خامنهسالاری دینی، آیت آزادی، م د  
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 مقدمه

آن به بحث و گفتگو پرداخته رامونیپ یاریاز مباحث مهم روزگار ماست، که متفکران بس یکی یآزاد

 دیـفلسفه و کلام جد ،یاسیس یاست که در علوم مختلف، مانند فلسفه یاز جمله مسائل مقوله نیاند. ا

همـواره مـورد توجـه  ایـن مفهـومواقـ  شـده اسـت.  یمورد بحث و بررس یمختلف یاز منظرها...  و

بحـث از آزادی قرار گرفته است.  یاله انیو اد یفکر ی مختلفهانظران مکتبو صاحب شمندانیاند

 آن یمهم فکر یهااز دغدغه یکیو  یرانیا شمندانیاند هکانون توج د،یدر عصر جد ژهیبه و رانیدر ا

و مسلمان به رونق و گسـترش  یغرب شمندانیاند انیم یو عمل ینظر یهابوده و برخورد و تعامل ها

یروزی انقلاب اسلامی با توجه به اینکـه آزادی یکـی از با پ است. دهیانجام یدرباره آزاد یمباحث نظر

اسلامی( انقلاب بوده است که نشان از جایگـاه والـای آن  )استقلال، آزادی، جمهوری گانهشعارهای سه

داشته است بحث از آن در حوزه نظر و عمل مـورد توجـه ویـژه  در بین مردم انقلابی و رهبران انقلاب

هـای گوناگون در برهـه از انقلاب افراد و جریان هایهای پسسالنظران قرار گرفت. در طول صاحب

هـای سیاسـی مختلف با تمسک به این مفهوم سعی در همراه کردن مردم با گفتمان خـود در رقابـت

بـه تبیـین مفهـوم آزادی و روشـن کـردن بـاربوب آن  ها سالاند. ازجمله کسانی که در این داشته

هـای ی پـس از انقلـاب بـه مناسـبتهاسـالهستند. ایشان در طـی  ایخامنه اللهآیت داخته است پر

به عنوان  ایخامنه اللهآیت  نکهیا اند. با توجه بههمت گماشته ،یآزاد نییو تب حیتشر بارها بهمختلف 

 ،کننـدمیشـخ  نظـام را م یریـگحاکم بر جهت یهایمش اصول و خط ،رهبر عالی انقلاب اسلامی

جامعـه و  یبـرا توانـدیمـ ،یآزاد هسـللمخصوص له در معظم یهادگاهیروشن شدن د اساس، نیبرا

 یدر جمهـور یاسـیس یآزاد روندگشا باشد و بنانچه راه اریبس و جریانات سیاسی و فرهنگی، هاگروه

شـاخ   توانـدیم یمقام معظم رهبر یاسیس هشیها دبار نوسان شود، انددولت رییبا تغ رانیا یاسلام

بر این اساس این مقاله به دنبال فهم نگـاه ایشـان بـه مقولـه  باشد.درست  ریمس افتنی یبرا یمناسب

بـه  ایخامنـه اللهآیت که آزادی در اندیشه سیاسی آزادی است و سوال اصلی آن عبارت است از این

برای فهـم مفهـوم آزادی در اندیشـه  لهاین مقای آن بیست؟ در هامحدودیتمعنا و مفهومی دارد و 

-انـهاز روش تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف بهره برده شده است. و با روش کتابخ ایخامنه اللهآیت 

 آوری گردیده است.ی اطلاعات مورد نیاز پژوهش جم ا
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 چارچوب مفهومی

 مفهوم آزادی

را فراگیرد و از سوی همگان نیز مـورد قبـول ارائه تعریف دقیق و واحدی از آزادی که همه اقسام آن 

واق  گردد دشوار است، برا که هر مسلک حتی گاه هر متفکـری تلقـی خاصـی از آزادی و انـوا  آن 

اند. در ادامه به بررسـی مختصـر ادبیـات رو درباره تعریف آزادی افراد بسیاری سخن گفته دارد. از این

 پردازیم.غرب میبحث از آزادی در اندیشه سیاسی اسلام و 

کنـد ادبیات بحث از آزادی در اندیشه سیاسی غرب بسیار فربه است تا جایی که بـرلین ادعـا مـی

 .(326: 1261ی، بهارمقاله درباره آزاد)برلین،  اندبرای آزادی تاکنون بیش از دویست تعریف برشمرده

دان مختلـف از آزادی معتقـد ی ضمن بیان تعـاریف اندیشـمناز آزاد نینو یلیتحلکرنستون در کتاب 

(. از 21: 1216ی، از آزاد نینـو یلـیتحل )کرنستون، اندآوری گوناگوناست این تعاریف به طرز شگفت

و خود مختار بودن  یآزاداست وی جان لاک جمله متفکران غربی که به تعریف آزادی پرداخته است 

  :کندیم انیب نیانسان را بن

 ییو رهها ینهیرها بودن از ه  قدرت ب ت  زم یعنیانسان  یعیطب یمخیار خود»

فقه  تحهت  یعنهیانسهان  یعهیطب یانسان  خودمخیهار یقانون تیاز سلطه آم 

معناسهت کهه  نیهانسان در جامعه بهه ا یبودن  خودمخیار عتیسلطه قانون طب

کهه بها  یق ار نهدارد، مگه  آن قهدرت یفذارقدرت قانون چیانسان تحت سلطه ه

معناسهت کهه انسهان  نیهبهه ا یخودمخیار نیا ر شده است تواف  هاگان ب ق ا

 بیکهه تصهو یق ار ندارد مگ  اراده و قهانون یمنع قانون ایاراده  چیتحت سلطه ه

 ایرساله )لاک،  «    اندفذار داشیهباشد که م د  به قانون یآن ب  حسب اعیااد

 (  88: 3181، دربلره حکومت

  :گویددر خصوص آزادی میآربلاستر 

داشیه باشد و زکهاوت انهها   یبه انها  کار لیاست که اف  م یآزاد کس انسان»

 ( 81: 3177، غرب سمیبراهیه)آربلاسی ،  آن را داشیه باشد با مانع مواجه نشود

  کند:یم فیگونه تعرنیرا ا یآزاد نیز نیبرل ایزایآ 

 ا انسهان دانسهیه یرا عبارت از فقهدان موانهع در راه تحقه  آرزوهها یمن آزاد
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 (71 :3138 ،یچهلر مقله  دربلره آزادب لین، )

   :دیگویم گرید یفیدر تعر یو 

-یخود باشد ب  مه اریآقا و صاحب اخی نکهیف د به ا لیاز تاا یمثبت آزاد یمعن

اسهت   یزیهاز چ یو( آزاد یمنفه ی)آزاد ،یمعنه نیهدر ا ی( آزادی    )ول زدیخ

که ه  چند معیبه  اسهت   یدر داخل م ز  یمحفوظ ماندن از مداخلات غ یعنی

  (613 :3138 ،یچهلر مقله  دربلره آزادب لین، ) باشدیم ییقابل شناسا یول

 یسرشـت و فرـرت انسـان یذاتـ یآزاد متفکران غربی بـه خصـوص متفکـران لیبـرالدر نگاه  

 سـتین تریمتعال یاسیهدف س کیبه  دنیرس ۀلیوس کی یآزاد»آربلاستر،  ریبه تعب ؛شودمیمحسوب 

 (.12: 1255، غرب سمیبراهیه)آربلاستر،  «است یاسیهدف س نتریینفسه عال یبلکه ف

 اتیـدر ادب ار،یو اخت تیحر رینظ یاست. واژگان یاژهیو گاهیجا یدارا زین یاسلام اتیدر ادب یآزاد

در  نـه،یزم نیـشـده در ا ارائـه یهاعموم بحث .شدندیبه کار برده م یآزاد یجا به یاسلام کیکلاس

ویژه در دوره معاصـر بـه مقولـه آزادی  متفکران اسلامی به. گرددیفقها ارائه م یاز سو یمتون اسلام

 دیشـهانـد. اند و سعی در ارائه تعریفی متناسـب بـا مبـانی دینـی از ایـن واژه داشـتهتوجه ویژه داشته

هـر ایشان معتقـد اسـت کند؛ بیان میرا « نبود مان »ای سلبی یعنی برای مفهوم آزادی، معن یمرهر

خواهد راه رشد و تکامل را طی کند، یکـی از احتیاجـاتش، آزادی اسـت. آزادی، ای که میموجود زنده

یی هستند که بـا مـوانعی کـه جلـوی رشـد و تکاملشـان ها نای آزاد، انسها نایعنی نبودن مان . انس

، آزادی معناوی)مرهـری،  دهندیی هستند که تن به وجود مان  نمیها ناکنند؛ انسهست، مبارزه می

و  یفرد اتیدر ح یدیمعرفت توح جهیاثر و نت نیتربزرگجوادی آملی آزادی را  اللهآیت  .(12: 1236

بـا  یو ارتبـاط ونـدیپ چیاست و ه یامر مستقل یپنداشت که آزاد دینبا داند و معتقد استمی یاجتماع

جوانـه زده و رشـد  د،یـکـه در دل توح یهنگامافزاید ایشان میندارد.  یمعرفت یو افکار و مبنا دیعقا

آورد و تنهـا یبه ارمغان م یو اجتماع یفرد یزندگرا در  یم با آزادأجاودانه و فرهنگ تو اتیح د،ینما

 ،یو ابعـاد اجتمـاع یفرد یو قدرت اعمال آن را در زندگ دهیرا بش یانسان موحد است که طعم آزاد

از نظـر ایشـان  .(77: 1232، در اسللم فیحق و تکلآملی، )جوادی کندیم دایپ گرانیو د شیخو یبرا

و آخرت است و  ایدن یبرا یو کمالات معنو یعزت انسان لیتا مرز تحص یقلمرو آزاد نیدر فرهنگ د

 یو اعمـال اراده در راسـتا اریـاست، نه هرگونه اخت یعقلان یهاخواسته یریگمیتصم یبه معنا یآزاد

از دیدگاه شهید صدر مراد از . (72: 1232، در اسللم فیحق و تکلآملی،  )جوادی ینفسان یهاخواهش
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آزادی در اسلام، معنای سلبی آزادی است به این معنا که اسلام به دنبال آن است که انسان از سـیرره 

بندد در هم شکسته شود، از نظـر ایشـان اسـلام رهایی که دستان او را میدیگران آزاد و بندها و زنجی

. دهـدمیها و قید و بندهای ساختگی را با عبودیت خالصه برای خدا پیوند آزادی و رهایی از همه بت

بر این اساس قاعده اساسی در مورد آزادی در اسلام، توحید و ایمان به عبودیت خالصانه برای خداونـد 

طـور کـه ی معتقد است مبنای فکری آزادی در اسلام و غرب متفاوت است بروری که همـاناست. و

بیان شد مبنای فکری آزادی در اسلام، عبودیت و بندگی برای خدا و ایمان به اوسـت، در حـالی کـه 

اساللم راببار )صـدر،  مبنای فکری آزادی در تمدن غربی، ایمان به انسان و تسلط او بر خـود اسـت

تفکـران اسـلامی بایـد گفـت کـه آزادی در اندیشه م(. در خصوص مفهوم 272-271: 1232، زندگی

هایی برتـر و وگذرگاهی است برای دستیابی به هدف رخود هدف و مقصد نیست. بلکه تنها معب آزادی

 :شهید مرهریبالاتر. به تعبیر 

هدف انسان ایهن نیسهت کهه «  کاال هدفی»است نه « ایکاال وسیله»آزادی  

انسال  )مطه ی،  ولی انسان باید آزاد باشد تا به کاالات خودش ب سد آزاد باشد،

 (   113: 3186، کلمل

در تعریف آزادی تکثر بسیار زیادی وجود دارد و به خصـوص بـین  شودمیگونه که ملاحظه همان

 نیـات. اندیشمندان اسلامی و غربی در تعریف و تعیین حدود آزادی اختلاف نظر بسیاری مشـهود اسـ

به طور عـام  ینیبدر دو حوزه جهان شمندانیتوان معلول اختلاف اندیرا م یآزاد فیگونه تکثر در تعر

 یو برداشـت یآزاد فیدر تعر یهست به جهان یبه طور خاص دانست. نو  نگرش آدم یشناسو انسان

استوار  ینیو د یاله ینیبنبر اساس جها شیهاشهیکه آرا و اند یشمندیثر است. اندؤکه از آن دارد، م

 ریتفسـ یمـاد ینـیببا جهـان ریخود و مغا ینیبهم نوا و هماهنگ با جهان یارا به گونه یاست، آزاد

جهان بـا  نیا یگرا که گسترده و فراخنایماد یهانحله دیاز د یآزاد فیاست که تعر یعیکند. طبیم

 یمتـلله شـمندانیاز منظر اند یآزاد نییبا تب ،کنندمیماده و خواص آن محدود  یعظمت را در تنگنا

 دانند، کاملاً متفاوت اسـت.ی( میعیفرا طب مشهادت )عالم ماده و عوال و بیرا مشتمل بر غ یکه هست

خـود انسـان  ،یمتعلق آزاد رایدارد؛ ز یارتباط تنگاتنگ زیانسان ن فیبا تعر یآزاد فیتعر ن،یبر ا افزون

گفـت بـدون  دیـنقش دارد، بلکه با یاز انسان در درک و برداشت از آزاد یفیرو، هر تعر نیاست. از ا

انسـان را  کـهسـخن، هـر کـس  گـریممکن نخواهد بـود. بـه د یآزاد فیاز انسان، تعر یفیارائه تعر

آزاد  دیبا زیبه ب یو برا زیدر به ب ز،یاز به ب یبداند که آدم دیاز آن، با شیداند، پیآزاد م یموجود
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هـا و ییاو و توانـا یانسـان، گـوهر وجـود تیبر آن است که نخست ماه یخود، مبتن ن،یاباشد. البته 

 (.21: 1212، آزادی در اسللم و غرب)اسحاقی،  او را بشناسد نشیاز آفر ییاستعدادها و هدف نها

 چارچوب روشی

 گفتمان

 سیاسـی و اعیاجتم فلسفی، تفکر به دادن شکل در که است کلیدی و مهم مفاهیم جمله از 1گفتمان

 :1211،گفتمال  و المعا عضدانلو، ) است داشته سزایی به نقش بیستم،قرن دوم نیمه در زمین مغرب

 گونـاگونی تعاریف. ندارد وجودعامی  توافق آن تحلیل و عملکرد نحوه و گفتمان بیستی باب . در(12

 معتقـد «هـوار  دیویـد». کنـیممی اشاره ها آن از نمونه بند به اینجا در که شده ارائه گفتمان از نیز

 ازنظر دارد، سروکار زندگی سیاسی در اجتماعی هایایده و رفتارها معنادار نقش با نظریه گفتمان است

 از مـردم فهم ها،گفتمان یا معانی هایسیستم آن طی که پردازدمی ایشیوه تحلیل به نظریه این وی

 نظریا هـوار ، ) گذارنـدمی تلثیر آنان سیاسی هایفعالیت بر و دهندمی شکل را جامعه در خود نقش

 ایشیوه گفتمان: کنندمی تعریف گونهاین را گفتمان «فیلیپس» و «یورگنسن»(. 176 :1255 ،گفتمل 

 لیـو روش در تحل هینظریلیپس، فیورگنسن و ) است آن فهم و جهان درباره گفتن سخن برای خاص

 ارتبـاط برقراری زبان، عنصر کاربرد سه از متشکل را گفتمان «دایکون تلون»(. 15: 1213 ،گفتمان

 ،گفتمل تحلیل در مطلهعلتیدایک، ون) دانداجتماعی می هایموقعیت در تعامل و( شناخت) باورها میان

 بـرای عـام اسـت اول: اصـرلاحی: اسـت کرده ارائه تعریف دو گفتمان برای «ریچاردز»(. 13: 1213

زبان  دستور دوم: برخلاف است؛ تولیدشده ارتباط برقراری برای که زبانی یعنی زبان، کاربرد هاینمونه

 مکالمه مصاحبه، بند، بون تربزرگ زبانی واحدهای به گفتمان دارد، سروکار هاجمله و هاعبارت با که

 شـانتال و لاکلـاو ارنسـتو(. 12 :1317ی، کاربرد یفرهنگ لغت زبان شناس ریچاردز،) دارد نظر متن و

 هـاینشانه و علائم از دارمعنی ایمجموعه را گفتمان ،«سوسیلهیستی راببرد و بژمونی» کتاب در موفه

 نوشـتار و گفتـار از ترکیبی صرفاً گفتمان آنان نزد در. کنندمی تعریف شناختیفرا زبان و شناختیزبان

 بعـد در برگیرنـده هـم گفتمـان و شوندمی فرض گفتمان کلیت درونی اجزای خود دو این بلکه نبوده

 فرکلـاف(. 31 :1212 ،سیلسات و پلدگفتمال  گفتمل ،تاجیک، ) است نظری بعد به مزین هم و مادی

                                                                        

1. Discourse 
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 (کردار) عمل عنصر سه از ایتافته هم به مجموعه را گفتمان من» کندمی تعریف گونهاین را گفتمان

 گفتمـانفرکلاف، تحلیل) «دانممی متن (خود) و( متن مصرف و توزی  تولید،) گفتمانی عمل اجتماعی،

 گفتمانی هاینظریه از مختلف دیـدگاه و قـرائت سـه فیلیپس و یـورگنسن (.31-35 :1253 انتقادی،

 و لاکلـا گفتمـانتحلیل: از عبارتنـد نظریـه سـه این. اندداده قرار بررسی مورد خود کتاب در را مـتلخر

 آن ابـتناء فـوق نـظریه سـه مشترک ویژگی. گفتمانی روانشناسی و ،1گفتمان انـتقادی تـحلیل موفه،

 است پساساختارگرایانه نظریه بر مبتنی که نگرشی بنین براساس. اسـت 3اجـتماعیسازندگرایی بر ها

 گفتمل  لیو روش تحل  یدر نظر یاستلر )محسنی، هستند جامعه در معنا سازنده اجتماعی فرایندهای

 تحلیـل به تنها داشت خواهیم ادامه در که ایاستفاده به توجه با نوشتار، این در .(67: 1231، فرکللف

 پرداخت. خواهیم فرکلاف انتقادی گفتمان

 فرکلاف انتقادی گفتمان تحلیل

 دیگـر بـا مقایسـه در کـه اسـت گفتمـان انتقادیتحلیل شاخ  و فعال هایبهره از فرکلاف نورمن

. اسـت کـرده تـدوین را نظریه پرطرفدارترین و ترینجام  ترین،منسجم گفتمان، انتقادی گرانتحلیل

 از فوکـو تعریـف مبـانی به نقاد شناسانزبان سایر همچون کهاست  انتقادی شناسیزبان بانیان از وی

 تحلیـل هـایپژوهش آن بر علاوه و نماید ترانضمامی را فوکو مبحث دارد سعی و است وفادار گفتمان

 قائل کننده تلسیس وجهی گفتمان برای فوکو، گفتمان مبانی به اتکا با وی. سازد مندروش را گفتمان

 قابـل مـتن یـک سـاختارهای تحلیـل طریق از تنها و مستقل صورت به گفتمان وی، تلقی در. است

 قابـل سیاسـی و اجتماعی شرایط با پیچیده رابره در و گفتاری تعاملات منظومه در بلکه نیست تحقق

 و بخشید بیشتری غنای و عمق را گفتمان تحلیل که بود این فرکلاف کار اهمیت. است تحلیل و فهم

 یـرغ و تــوصیفی رویکردهــای از انتقـاد بـا را خـود کـار وی،. برد فراتر صرف شناسیزبان سرح از

 تبیین بـه هادیدگـاه این وی،زعم  . بهکرد آغـاز ،زبانی هایپدیده مرالعات و شناسیزبان در یانتقاد

 بلکـه ندارنـد، توجه ها¬آن اجتماعی تلثیرات یا گفتمانی هایکنش اجـتماعی گیریشـکل هایشیوه

 کـهدرحــالی ،کننـدمــی بــسنده گفتمـانی هـایکـنش کـارکرد و سـاختار توصیفی بررسی به تنها

 فــرایندهای بــه گفتمـانی، هـایکنــش و زبـانی هـایپدیـده بررسـی در انتقـادی، گفتمانتحلیل

 دارای هـایفـرضپـیش قدرت، و سلره ایدئولوژی، قدرت، و زبان بین روابط ،گفتمان در ایدئولوژیک

                                                                        

1. CDA 

3. Social constructivism 
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 بـه را غیرزبانی و زبانی عناصر و است کرده توجه...  و گفتمان در نابرابری گفتمان، در ایدئولوژیک بار

 گفتمـان فرکلـاف، تحلیـل) است داده قرار خود مرالعه موضو  و هدف فاعلان، ایزمینه دانش همراه

 پیونـد آن سیاسـی و اجتمـاعی هایزمینه و متن میان تا کندمی تلاش وی(. 32-13: 1253 انتقادی،

 در کـه اروپـایی مارکسیسـتی سـنت در موجـود عمـل و نظر تلفیق به پایبندی با فرکلاف. کند ایجاد

 هـم بـه مجموعـه را آن و نداده تقلیل زبان به را گفتمان دارد، درخوری جایگاه نیز گفتمانی مرالعات

 دانـدمـی مـتن و( مـتن مصـرف و توزیـ  تولید،) عمل گفتمانی عمل اجتماعی، عنصر سه از ایتافته

 ایـن از یـک هـر تحلیلِ خاص، گفتمان یک تحلیل که( 35 :1253 انتقادی، گفتمانفرکلاف، تحلیل)

 دیالکتیـک ایرابرـه گفتمان هر در وی نظر به همچنین. کندمی طلب را هاآن میان روابط و بعد سه

 خـود اما گیرد،می شکل ساختارها واسره به گفتمان که ایگونه به. است برقرار رخداد و ساختار میان

 گفتمـان فرکلـاف، تحلیـل) دارد سـهم نیـز هاآن تغییر و بازتولید در و ساختارها مجدد دهیشکل در

 امـور صـریح تفکیک با و داندنمی زبانی تماماً واقعیتی را جامعه اولاً وی بنابراین(؛ 36 :1253 انتقادی،

 بـه را خـود وفـاداری عینی، اجتماعی و ساختاری هایواقعیت و غیر گفتمانی امور از گفتمانی و زبانی

 و عاملیـت کلاسـیک مشـکله کننـده مرتف  را گفتمان ثانیاً و دهدمی نشان مارکسیستی شناسیجامعه

 در زبـان بگونـه کـهاین و اسـت قدرت و زبان رابره بر فرکلاف تمرکز در واق  نقره .داندمی ساختار

 گفتمال  تحلیال)فرکلـاف،  اسـت قدرت خدمت در معنی که برا. دارد کاربرد دیگران بر بعضی سلره

 . (12: 1253 ،انتقلدی

عمـل  عنصـر سـه از ایتافتـه هم به مجموعۀ را گفتمان فرکلاف شد بیان هم قبلاً که طورهمان

 ســه ایـن از هــریک تحلیـل خاص، گفتمان یک تحلیل که داندمی متن و گفتمانی عمل اجتماعی،

 هـایویژگـی میـان دارمعنـا پیونـدی که کندمی فرض او. کندمی طلب را ها¬آن میان روابط و بـعد

عمـل  ماهیـت و شـوندمـی تعبیـر و یابنـدمــی پیونــد یکدیگر با متون که هاییشیوه متون، خاص

 فرکلـاف ازنظـر بــنابراین،(. 31-35 :1253 ،انتقالدی گفتمال  تحلیلفرکلاف، ) دارد وجـود اجتماعی

 بـر علاوه باید رخدادی بنین تحلیل و شودمی تعریف جامعه بستر در که است زبانی رخدادی گفتمان

 خـود تـرگسترده زمینه در اجزا این ارتباط به مجزا، صورت به گفتمان در موجود زبانی عناصر توصیف

 تلفیقـی گفتمـان انتقـادی تحلیـل بنابراین بپردازد آن اجتماعی بستر در نهایتاً و گفتمان کل در یعنی

 فرهنگـی - اجتماعی تحلیل و متن مصرف و توزی  و تولید فرایندهای تحلیل متن، تـحلیل: از اسـت

 .کل یک عنوان بـه گفتمانی رخداد

 و «تفسـیر» ،«توصـیف» مرحلـه سـه یـا سـرح سـه در را گفتمـانتحلیل وی اساس، همین بر
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 آن در موجود هایمشخصه آن در که متن خود «توصیف» اول سرح. است داده قرار مدنظر «تبیین»

 بـین موجود روابط «تفسیر» دوم سرح. شودمی توصیف شناختیزبان هایمقوله بنا بر خاص گفتمان

 در زبـانی خـاص هایانتخاب تلثیر بررسی به و شودمی گفتمان این درک و تولید باعث که روندهایی

 و گفتمـانی رونـدهای بـین رابرـه توضـیح به که است «تبیین» سوم سرح و پردازدمی گفتمان کل

 شـناختیجامعـه عمـل باربوب در گفتمان این تلثیر که کندمی تبیین مرحله این. پردازدمی اجتماعی

 در گفتمـان آن خـاص شـناختیجامعه – فرهنگی هایینهزم پس گرفتن در نظر با و است بیزی به

 کدام هر توضیح به ادامه در. پردازدمی زبانی هایانتخاب این یی« برا» توضیح به خاص، جامعه یک

 .پردازیممی سرح سه این از

 توصیف

 قرار بررسی و مرالعه مورد را متن صوری هایویژگی گرتحلیل که شودمی گفته ایمرحله به توصیف

 ایـن در. ردازدپمی واژگان هایهویت و روابط مضامین، به توجه با متن تحلیل به مرحله این. دهدمی

 و زبـان دسـتور واژگـان، تحلیـل بـر شـرایط و زمینـه از جدای را خود تمرکز بیشتر گرتحلیل سرح،

 هـاهویت و روابط مضامین، مقوله سه برحسب را آن هایمکانیسم و ساخته معروف متن ساختارهای

 .دهدمی قرار مرالعه مورد

 تفسیر 

-گفتمان از انباشته و بارور دو هر متن مخاطب و مؤلف اذهان که است متکی باور این بر تفسیر مرحله

 مفسـر و مولـد فرکلاف، گفته به و نیست خالی فضای یک در معلق متن. است محیط در جاری های

. دهد نشان را ذخایر این و متن میان نسبت باید گفتمانیتحلیل و اندذهنی مناب  و ذخایر دارای دو هر

 نـدارد؛ پیونـد اجتمـاعی سـاختار و زمینه با خودخودی به متن که است باور این بر مبتنی متن تفسیر

. کندمی برقرار پیوند اجتماعی ساختارهای با گفتمان آن راه از و است گفتمان یک از بخشی خود بلکه

 از ترکیبـی تفسـیر فرکلـاف ازنظـر. گیـردمـی بهره گفتمان فهم برای زمینه و متن تفسیر از فرکلاف

. اسـت( بنـددمـی بکـار مـتن تفسیر در مفسر که ایزمینه دانش) مفسر ذهنیت و متن خود محتویات

 نظـام در را مـتن جایگـاه کوشـیممـی صوری، هایویژگی از گرفتن کمک با تفسیر مرحله در درواق 

 در. سـازیم روشـن اجتمـاعی سـاختارهای بـا را هاآن نسبت بتوانیم سپس تا کنیم مشخ  گفتمانی

-نشـانه عنوان به اندقرارگرفتهموردتوجه  توصیف مرحله در که هاییهصمشخ و هامقوله تفسیر مرحله

 . رفت متن از بیرون و زمینه به متن از هاآن به تمسک با توانمی که شوندمی تلقی هایی
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 تبیین

 از جـدا مـتن اول، مرحلـه در. اسـت فرکلـاف دیـدگاه از گفتمانتحلیل مرحله آخرین و سومین تبیین

 و مشـارکین ادراک مـورد زمینه با نسبت در متن دوم مرحله در. گرفتمی قرار بررسی مورد اشزمینه

 بـه مرحله این که داشت توجه باید همه ین. بااگرفتمی قرار بررسی مورد یتیموقع ینهزم با نسبت در

-کنش که شده یاد هایفرضیشپ در نهفته هایایدئولوژی و سلره و قدرت روابط بیانگر خود خودی

 مرحلـه به ترتیب بدین. بود نخواهد کند،می تبدیل اجتماعی مبارزه صحنه به را معمول گفتمانی های

 رونـد از جزئـی عنوان به» گفتمان بررسی آن، اصلی مشخصه که شویممی وارد است تبیین که سوم

 بـه تفسـیر مرحلـه از تـوانمـی است معتقد فرکلاف .«است قدرت مناسبات ظرف در اجتماعی مبارزه

 عنـوان به ایزمینه دانش گوناگون هایجنبه از گرفتن بهره با که کرد گذر نکته این به توجه با تبیین

 بـرای یـدبازتول ایـن. شـد خواهـد یدبازتول شده یاد دانش متون، تفسیر و تولید در تفسیری هایشیوه

 تفسـیر و تولید مورد در نوعی به درواق  امر این است؛ ناخودآگاه و ناخواسته جانبی، پیامدهای گفتمان

 کـهدرحالی زیرا دهدمی پیوند یکدیگر به را تبیین و تفسیر گوناگون مراحل بازتولید. کندمی صدق نیز

 تبیـین دهـد،می قرار توجه مورد را گفتمان پردازش در ایهزمین دانش از جستن بهره بگونگی تفسیر

 پـردازدمـی گفتمانی کنش جریان در آن بازتولید البته و ایزمینه دانش تغییرات و اجتماعی شالوده به

 (.327 :1253 ،انتقلدی گفتمل تحلیل فرکلاف، )

 تبیـین اسـت؛ اجتمـاعی فراینـد یـک از بخشی عنوان به گفتمان توصیف تبیین، مرحله از هدف

 اجتماعی، ساختارهای بگونه که دهدمی نشان و کندمی توصیف اجتماعی کنش عنوان به را گفتمان

 ایکننـده بازتولید تلثیرات به هاگفتمان که دهدمی نشان تبیین همچنین بخشد؛می جهت را گفتمان

 ایـن. شـوندمـی سـاختارها آن تغییـر یا حفظ به منجر که تلثیراتی بگذارند، ساختارها آن بر توانندمی

. شـوندمـی سـبب را گفتمان در هاییمحدودیت اجتماعی ساختارهای بگونه که دهدمی نشان مرحله

-مـی تـلثیر هـاآن از و دارد انفعالی وجهی قدرت ساختارهای مقابل در سو یک از متن فرکلاف ازنظر

 سـاختارها سازیدگرگون و تلثیرگذاری به قادر و بوده فعال و خلّاق وجهی دارای حال درعین و پذیرد

 از هـدف و اسـت قـدرت مناسـبات همـان هـم اجتمـاعی ساختارهای از منظور. است حاکم روابط و

-جمـ  یک در فرکلاف. است اجتماعی مبارزه به مربوط اعمال و فرایندها اجتماعی، اعمال و فرایندها

 مناسـبات ظـرف در مبـارزه اجتمـاعی روند از جزئی عنوان به گفتمان دیدن از عبارت را تبیین بندی

 (.327 :1253 ،انتقلدی گفتمل  تحلیلفرکلاف، ) داندمی قدرت
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 ای¬خامنه اللهآیت تحلیل گفتمان مفهوم آزادی در اندیشه 

 کـه باشـندمی دین بر مبتنی سیاسی هایاندیشه دارای اسلامی اندیشمند یک عنوان به ایخامنه امام

 توسـط ای خامنـه اللـهآیت حضرت  سیاسی افکار و نظرات که رو آن از .است گوناگونی ابعاد از متلثر

 بیان را خود دیدگاه اجتماعی _ سیاسی و حواد  وقای  تناسب به ایشان و است نشده مدوّن خودشان

های ایشان در خصوص موضوعات مختلف از جملـه بحـث آزادی برای استخراج دیدگاه اند،نمودهمی

ی هاسـالهای مختلف که در طول که مورد نظر این مقاله است باید به بیانات ایشان که در سخنرانی

متمادی ایراد شده است مراجعه نماییم. در ادامه به استخراج و تحلیل گفتمانی بیانات ایشان در مـورد 

 پردازیم.آزادی می

 مفهوم آزادی

 متن

 یهـر کـدام معـان ،یو خودکـامگ یو فسـاد و گمراهـ یگریو وحش یبندوباریب ؛یآزاد یعنی یآزاد

از  ریـغ یآزاد(. 12/3/1267 ،نماز جمعه تهـران یهاخربه) یآزاد یعنیهم  ید؛ آزادخودشان را دارن

 ی،در حـرم مرهـر رضـو انـاتیب) هـا اسـتضـابره یهمـه یاز رهاسـاز ریغ یاست؛ آزاد یولنگار

 جیو همه بـه نتـا میشیندیب یآن، اسلامه است. دربار یاسلام یامقوله «یآزاد»مقوله (. 11/11/1232

 )بیانـات در دانشـگاه تربیـت میمعتقـد باشـ ،یشـرع فیـتکل کیو  یحرکت اسلام کیآن به عنوان 

 اسـت یالهـ یهـانعمـت نیاز بزرگتـر یکی یبد معنا کرد؛ آزاد دیرا نبا یآزاد(. 13/6/1255مدرس، 

متعلّق به مـردم و  یآزاد(. 33/2/1217 ی،اسلام یمسلولان و کارگزاران نظام جمهور داریدر د اناتیب)

 آزادى .(1/1/1251 ی،حـرم مرهـر رضـو نیو مجاور نیزائر داریدر د اناتیب) جزو فررت مردم است

 .(13/6/1255مـدرس،  )بیانات در دانشگاه تربیـت تیاى براى عبوداست؛ مقدمه اتیح هم مثل حق

. در اسـلام، زین فیاز تکل یآزاد یعنی ،یمنافات دارد. آزاد «فیتکل»با  ،یغرب سمیبرالیدر تفکّر ل یآزاد

 یآزادند، بون مکلّفند. اگر مکلّـف نبودنـد، آزاد ها¬آناست. اصلاً انس «فیتکل»سکّه  یآن رو یآزاد

خـوب،  یلـیخ میکه بگوئ ستین نجوری. امینگاه کن دیبا فیتکل کی دگاهیرا از د یآزاد نداشت. یلزوم

انسـان بـه دنبـال  دیـبا ،شود¬مین ر،ی. نخخواهمیخوب را نم زیب نیاست، اما من ا یخوب زیب یآزاد

در استضـعاف و ذلـت و  یاجازه بدهد که کس دینبا گران؛ید یخود، و هم آزاد یباشد؛ هم آزاد یآزاد

. در مکتـب (32/1/1231 ی،راهبـرد یهـاشـهینشست اند نیدر بهارم اناتیب) بماند یت باقیمحکوم

را هرگـز  یآزاد شـهیو خداسـت. لـذا ر نیـبـه نـام د یقتـیحق یانسان، منها یآزاد سم،یبرالیل یغرب
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 «یآزاد»در اسـلام،  ... را خدا به انسان داده است؛ یکه آزاد ندیگوینم چکدامی. هدانندینم یخدادادگ

شـود ¬مـی گـرید یهـااز تفاوت یاریاست و منشل بس یتفاوت اساس کی ن،یدارد. خودِ ا یاله شهیر

 انـاتیب) انقلاب اسـت یهیو هد یاله یهیهد یآزاد .(13/6/1255، مدرّس تیدر دانشگاه ترب اناتیب)

 .(1/1/1251 ی،مرهر رضو حرم نیو مجاور نیزائر داریدر د

 تحلیل اطلاعات متن و فرامتن

 الف( توصیف

ی، شرع فیتکل ی،حرکت اسلام، اسلام ی،آزاد های منتسب به خود(:توصیف و معرفی خود )ارزش

و  یالهـ یهیـهدی، الهـ شـهیر، انسان مکلّف، فیتکل، تیعبود ،اتیح حق، فررت مردمی، اله نعمت

 .انقلاب یهیهد

 ،فسـادی، گـریوحشـ ی،بنـدوبار یب های منتسب به دیگران(:توصیف و معرفی دیگران )ارزش

، فیـاز تکل یآزاد ی،غربـ سـمیبرالیل ،هـاضـابره یهمـه یرهاسـاز ی،ولنگـار ،یخودکامگ ی،گمراه

 .و خدا نید یمنها یآزاد سم،یبرالیل یمکتب غرب، تیمحکوم ،ذلت ،استضعاف

 ب( تفسیر

بازنمایی شده است. ایشان آزادی را نعمتی بزرگ  ایخامنه اللهآیت در این متن مفهوم آزادی از منظر 

مـتن بـه بندوباری متفاوت است. ایـن دانند که با خودکامگی، فساد، ولنگاری و بیو موهبتی الهی می

پردازد. بر این اساس دار آزادی در ایران و جهان است میسازی با تفکرات لیبرالیستی که داعیهغیریت

دانـد و در مقابـل آن آزادی در آزادی لیبرالی را، آزادی از تکلیف و نیز آزادی منهای دین و خـدا مـی

یابد و تکلیف مدار ی توحیدی معنا میبیننماید که در باربوب جهانبندی میمفهوم اسلامی را مفصل

 است. 

 ج( تبیین

در دوره معاصر با گسترش استعمار غربی و به تب  آن افزایش مراودات میان ایران و اروپا بسـیاری از  

اندیشگانی جامعه ایران شد. از جمله ایـن مفـاهیم مفهـوم  ی و سیاسی غرب وارد فضایمفاهیم فکر

 یکـتبـدیل بـه یو  یرانـیا شـمندانیکانون توجه اند تیمشروطنهضت  ازپس  ژهیبه وآزادی بود که 

 یدربـاره آزاد یبه رونق و گسترش مباحث نظرو همین امر  گردید ها¬آن یمهم فکر یهاازدغدغه

داشـته  یپایران در را در  یمتفاوت یهاواکنش یمفهوم آزاد. رواج نظریات غربی در خصوص دیانجام

مررح و مـورد توجـه بـوده  سمیبرالیلغربی که بیشتر در مکتب  دگاهیاز د یآزادبه ویژه آن که  است

این معنا که در  است. یماد یو بندها دیو اسارت او در ق یاله نیانسان از قوان یآزاد یبه معنا ،است
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تعارض با بسیاری از مفاهیم دینی است سبب شد تـا اندیشـمندان اسـلامی کوشـش نماینـد تعریفـی 

بـه عنـوان رهبـر جامعـه  ای¬خامنـهمنربق با مبانی دینی از این واژه ارائه دهند. از جمله آیت اللـه 

تکـالیف  اند کـه در آن آزادی در بـاربوباسلامی تلاش وافری در ارائه مفهومی دینی از آزادی داشته

 شرعی و به عنوان یکی از نعم الهی به بشر و در مسیر عبودیت معرفی شده است.

 منشاء آزادی

 متن

اسـلام و در  نشیـدر ب یآزاد یشـهیبـا منشـاء و ر یدر فرهنـگ غربـ یآزاد یشهیو ر یمنشاء آزاد

 دیـبشـر با ندیگویغرب م یدر تمدن کنون دینیبیکه شما م ینیمتفاوت است. ا یبکل یفرهنگ اسلام

بشـر و  دیـگویکه اسـلام مـ ینیدارد و ا یو منشاء فکر شهیر کیدارد،  یافلسفه کی نیآزاد باشد، ا

در غـرب عبـارت  یآزاد یشهی. ریگریو منشاء د شهیدارد و ر یگرید یآزاد باشد، فلسفه دیانسان با

اسـت.  یدیتوح ینیبجهان ،یدر فرهنگ اسلام یآزاد یشهیر. انسان لاتیاست از خواست انسان، تما

هـر  یعنـی کنـد؛یم نیکه دارد، آزاد بودن انسان را تضم یقیو دق فیظر یبا اعماق معان دیاصل توح

نمـاز  یهاخربه) آزاد بگذارد راانسان  دیرا قبول دارد، با دیخداست و توح تیکه معتقد به وحدان یکس

 عبارت ارزش، یک عنوان به یا حق عنوان به آزادى، منشل لیبرالیسم، (. در13/11/1267، تهران جمعه

 کـون عـالم ایـن در اختیـار محـور و وجود عالم محور بون - اومانیسم – گرائىانسان تفکر از است

 هـا¬آن. باشـد داشته آزادى و اختیار باید پس ندارد؛ معنى اختیار بدون هم آن انسان؛ از است عبارت

 قـدرت بـدون توانـدنمـی و است انسان وجود، عالم خداى درواق  یعنى است؛ محور انسان، گویندمی

 انسان، کنیم فرض ما که ندارد امکان اراده اعمال بدون یعنى. باشد داشته وجود اراده، بدون و انتخاب

 ىدربـاره اومانیسـتى تفکـر مبناى این،. است آزادى بحث ىپایه این،. است وجود عالم اختیار صاحب

. اسـت توحید انسان، آزادى اصلى مبناى اسلام در. جداست این از یکل به مسلله اسلام در .است آزادى

 از اسـت عبـارت توحیـد خـدا؛ به اعتقاد از نیست عبارت فقط توحید. است توحید کانونى، ىنقره آن

 قرار خدا شریک را بیزی یچه خدا؛ غیر عبودیت عدم و خدا عبودیت طاغوت؛ به کفر و خدا به اعتقاد

 پیـروى هـا¬انانسـ از اسـت؛ توحید برخلاف این کنید، پیروى دلیلبى عاداتِ از اگر شما یعنى. ندهید

 ىاراده بـه کـه آنجـائى - اسـت جورینهم کنید، پیروى اجتماعى هاىنظام از است؛ جورینهم کنید،

. شـرک ایـن از اعـراض از است عبارت توحید و خداست به شرک هاینا ىهمه – نشود منتهى الهى

 بنـابراین .آزادیـد خدا، عبودیت از غیر قیود، ىهمه از شما یعنى. است آزادى همان معنایش این خب،
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بـا  هـاى راهبـردىبیانات رهبر معظم انقلاب در بهارمین نشسـت اندیشـه) است کانونى این ىنقره

 (.32/1/1231، موضو  آزادی

 متن و فرامتن تحلیل اطلاعات

 الف( توصیف

 ینـیبجهـانی، فرهنگ اسلام ی،اسلام نشیب های منتسب به خود(:توصیف و معرفی خود )ارزش

 عبودیـت عـدم و خـدا عبودیت طاغوت؛ به کفر و خدا به ، اعتقادخدا تیوحدان ،دیاصل توحی، دیتوح

هـا، پیـروی ¬نکـردن از انسـاندلیل، پیروی بى خدا، عدم شرک به خدا، پیروی نکردن از عاداتِ غیر

 خدا. شرک، عبودیت از اجتماعى، اعراض هاىنکردن از نظام

خواسـت ، تمدن غربی، فرهنگ غرب های منتسب به دیگران(:توصیف و معرفی دیگران )ارزش

 عـالم محـوری، انسـان خـداى گرائى، اومانیسم، انسـانانسان ، لیبرالیسم، تفکرانسان لاتیانسان، تما

 وجود. عالم اختیارصاحب  انانس وجود،

 ب( تفسیر

بازنمایی شده است. از نظر ایشـان در فرهنـگ  ای¬خامنه اللهآیت در این متن منشل آزادی از منظر  

اسلامی منشل آزادی اصل توحید است. توحید که در درون آن علاوه بر وحدانیت خـدا نفـی طـاغوت و 

ی دیگر ها¬انبه اسارت و بندگی انس ها¬انکه انس شود¬میاعراض از شرک نهفته است مان  از آن 

های اجتماعی و یا حتی هوای نفس خودشان در آیند و انسانی که بنین باشد انسـانی اسـت و یا نظام

پـردازد کـه سازی با منشل آزادی در مفهوم غربی و به ویژه آزادی لیبرالی مـیآزاد. این متن به غیریت

دانـد و در واقـ  الم وجود، خواست و تمایلات انسانی را منشل آزادی مـیبا محور قرار دادن انسان در ع

 آورد.انسان را به اسارت هوای نفسش در می

 ج( تبیین

رانـدن  رونیـ، با رنسانس در غـرب، بدارد یستیو سکولار یستیاومان ی منشلییغرب آزادی در فرهنگ

انقلـاب  نیـکه ا یلادیاز قرن پانزدهم م .دیاز صحنه اجتما  و اعتقاد به اصالت انسان مررح گرد نید

 دگاه،یـد نیـمنتقـل شـد. در ا نیاز آسمان به زم یغرب شهیآمد، مرکز ثقل اند دیدر افکار و اذهان پد

اسـت  یخدا، مساو یو قرار دادن انسان به جا سمیاعتقاد به اومان. است زیانسان، مدار و محور همه ب

مرلـق و  ی، آزادیکردرو نیا جهینت و آورمقدس و الزام نیقوان یمرلق، طرد قدرت برتر و نف یبا آزاد

 یو ارزش مـدار یخـدامحور ،یاسـلام فرهنـگکـه در است  یدر حالانسان شد. این  یمحور زهیغر

توجـه داشـته، از جنبـه  یآزاد یویو دن یبه جنبه ماد نکهیافزون بر ا یاسلام در فرهنگحاکم است. 



     88        ینید یدر نرا  م د  سالار یمفهو  آزاد یففیاان انیقاد لیتحل

بینی منشـل آزادی اصـل توحیـد اسـت؛ توحیـد بـه . در جهاناست غفلت نکرده زیآن ن یو اله یمعنو

انسـان نـه اسـیر  شـود¬میبندی جز خدای یگانه است و همین امر سبب  و یدقمعنای رهایی از هر 

ها و تمنیات درونی خودش و تنها و تنها عبد خـدای یگانـه ی دیگر شود و نه اسیر خواهشها¬انانس

یدوبندی جز قیدهایی که خدا برای انسان و در مسـیر تکامـل او قـرار قباشد و این یعنی آزادی از هر 

 داده است.

 حدود آزادی

 متن

که نعمت بزرگ  _ها است. آزادی ی ضابرهآزادی غیر از ولنگاری است؛ آزادی غیر از رهاسازی همه

ر در حـرم مرهـ انـاتیب) خودش دارای ضابره است؛ بدون ضابره، آزادی معنـی نـدارد _ الهی است

کنـیم. آن ما در بحث آزادى، اولـین محـدودیت را بـراى خودمـان درسـت مـی .(1/1/1232 ی،رضو

کنـیم بـه خواهیم؛ خودمان را محدود میکه ما نظر اسلام را میمحدودیت بیست؟ عبارت است از این

ن نظر اسلام و بهاربوب اسلامى. این، اولین محدودیت. در بحـث آزادى، از محـدودیت نترسـیم. بـو

ى آزادى خواهد دربـارهشود آزادى، آزادى در معناى اوّلى یعنى رها شدن. کسى که میوقتى گفته می

یعنى  آید؛یبحث کند، کانّه هر بیزى که اندکى با این رها شدن منافات داشته باشد، برایش سنگین م

الّـا مـا خـرج »گـردد کـه یمرلق. او دنبال این م ییگردد. قاعده عبارت است از رهادنبال استثناء می

ها آزادى نه؛ از این بند تا ها آزادى نه در آن زمینهبیست، که بگوید خب، در این زمینه اش «لیلبالدّ

ى با بحث آزادى بکنـد. مـن زمینه که بگذریم، آزادى بله. این اشتباه را انسان ممکن است در مواجهه

مرلق را  زادىوجود ندارد که بخواهد به ما آ یفرضشینیست. از اول هیچ پ یجورنیکنم اعرض می

نداریم که یک آزادى مرلق حق انسان است، متعلق به انسـان اسـت،  یفرضشیبدهد. از اول بنین پ

ها کدام است؛  «ما خرج بالدّلیل»براى انسان ارزش است، حالا بگردیم ببینیم که استثناها کدام است، 

اولـین محـدودیت  دم،طور که عرض کراز محدودیت نترسیم. همان نیست. ما یجورنینخیر، قضیه ا

؛ یعنـى از «اسـلام»در  مییگویاین است که م م،یزنیى مباحث آزادى در اسلام حرف م-ما که درباره

کنـیم. آزادى در اسـلام بـه بـه کنیم؛ از اول برایش محـدوده درسـت مـیاول، بهاربوب درست می

هـاى بیانات رهبـر معظـم انقلـاب در بهـارمین نشسـت اندیشـه) ودهمعناست؟ این خودش شد محد

 یاخلـاق هـای¬ارزشو  قـتیبـون حق یغرب سمیبرالیل در .(32/1/1231، با موضو  آزادی راهبردى

 دیـمعتقد یاخلاق های¬ارزشسلسله  کیبرا؟ بون شما که به . نامحدود است «یآزاد»است،  ینسب
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 نیـبـون او ممکـن اسـت بـه ا دیـکند ملامـت کنیها تعرض مارزش نیرا که به ا یکس دیحق ندار

 یو اخلـاق یاز لحـا  معنـو یعنـیوجود ندارد،  یآزاد یبرا یحد چیه نینباشد، بنابرا ها معتقدارزش

وجود ندارد، بـون بـه  یثابت قتیحق بون است برا؟ امحدودن« یآزاد» منرقاً ؛وجود ندارد یحد چیه

. در اسـلام سـتیطـور ننیدر اسلام ا« یآزاد» است. ینسب یاخلاق های¬ارزشو  قتیحق ها¬آننظر 

اسـت کـه  قـتیوجود دارد، حرکـت در سـمت آن حق یقتیحق وجود دارد، یمسلم و ثابت های¬ارزش

تفـاوت ... شـود ¬مـیهـا محـدود ارزش نیبا ا« یآزاد» نیبنابرا؛ و کمال است نیارزش و ارزش آفر

 یآن زمان که مناف  مـاد یعنی. دهدیم لیتشک یرا مناف  ماد یاست که در غرب حد آزاد نیا گرید

 .(13/6/1255مدرس،  )بیانات در دانشگاه تربیتکنند ¬میرا محدود  یبه خرر افتد، آزاد

 تحلیل اطلاعات متن و فرامتن

 الف( توصیف

محـدود بـه نظـر  ،آزادی نعمت بزرگ الهی های منتسب به خود(:توصیف و معرفی خود )ارزش

ارزش و ارزش ، وجـود دارد یقتیحق، وجود دارد یمسلم و ثابت های¬ارزش، اسلام و بهاربوب اسلامى

 .و کمال نیآفر

، های ضابرهرهاسازی همه ،ولنگاری: (های منتسب به دیگرانتوصیف و معرفی دیگران )ارزش

ی آزاد ،نامحـدود یآزاد ی،نسب یاخلاق هایو ارزش قتیحق ی،غرب سمیبرالیل، مرلق ییرها، رها شدن

 ی.مناف  ماد وجود ندارد، یثابت قتیحق بدون حد،

 ب( تفسیر

بازنمایی شـده اسـت. از نظـر ایشـان آزادی در  ای¬خامنه اللهآیت در این متن حدود آزادی از منظر  

ها و ولنگاری در جامعه نیست بلکه آزادی بایـد در بـاربوب اسلام به معنای رها بودن از همه ضابره

-نمایند. این مـتن بـه غیریـتاسلامی باشد و قوانین اسلامی حدود آزادی را مشخ  می های¬ارزش

پردازد. از نظر ایشان در اندیشه لیبرالیستی به دلیل سازی با اندیشه غربی در خصوص حدود آزادی می

هـا معنـا اخلاقی نسبی است، آزادی به معنـای رهاسـازی همـه ضـابره های¬ارزشاینکه حقیقت و 

. البته این بدان معنا نیست که آزادی نامحدود و بدون قید اسـت بلکـه منـاف  مـادی و بـه شود¬می

 نماید.خصوص مناف  مادی طبقه مسلط جامعه حدود آزادی را مشخ  می

 ج( تبیین

 نیـیو تع یآزاد یمرزهـا انیـدر ب یو اساسـ یاصـول یهـاتفـاوت یو مکاتـب غربـ یدر تفکر اسلام

 چیکـه هـ شـودمـیملاحظـه  یاسیدر فلسفه س کیبهاربوب آن وجود دارد. با مراجعه به متون کلاس
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مرلـق  یجهت باشد کـه برلـان آزاد نیبه ا دیشا نیرا مرلق ندانسته است و ا یآزاد یاسیمکتب س

 یهـایسـلب آزاد هیـمرلـق آن اسـت کـه ما یآزاد زیتجو امدیپ نیاول رایز باشدیو روشن م یهیبد

 گـرانیبـه حقـوق د یانجام دهد و حت یآزاد باشد که بتواند هر کار ناگر انسان بنا .شودمی گرانید

 یاسلام برا است. گرانید یهایبه جامعه و سلب آزاد انیموجب ز یاگسترده یآزاد نیکند بن یتعد

از  کنـد.یمحدود مـ زیفرد ن هیمصالح عال تیمانند رعا یدیقائل است و آنرا به ق یاژهیقلمرو و یآزاد

 یمصـالح واقعـ تیـاسلام رعا دگاهیاز د یاست ول گرانید یآزاد تیرعا ،یآزاد دیغرب تنها ق دگاهید

و  لیـرا تما یآزاد ءو منشـا شـهیبدان جهـت اسـت کـه در غـرب ر نیاست و ا یآزاد گرید دیفرد ق

 که یرها شده است، در حال تیوانیح یدر واق  نوع یغرب یآزاد نرویدانند، از ایانسان م یهاخواهش

و  یمترق یسلسله استعدادها کی یاست انسان است، آدم وانیح نکهیا نیاسلام انسان در ع دگاهیاز د

-قـتیبـه حق لیـاو مانند م یعال لاتیانسان و تما یاو است، تفکر منرق تیدارد که ملاک انسان یعال

 راماو یپ)مرهری، شود میاو  یمتعال یهایبرتر منشاء آزاد یاستعدادها نیو هم یاخلاق ریو خ ییجو

 (.111: 1263، یانقللب اسللم

 دهیعق یآزاد

 متن

بـه آزاد اسـت؟  یعنی. میو معنا کن میباز کن دیرا با دهیعق یآزاد نیا یدر اسلام آزاد است، منته دهیعق

از  ها ناکه انس داندیو روا م شماردیم زیو جا دهدمیکه اسلام اجازه  ستیمعنا ن نیبه ا دهیعق یآزاد

و فکـر خـود  قلـباعتقاد غلـط و نادرسـت را در  کیدرست منحرف بشوند و  نشیحق، از ب یدهیعق

و  تواندیاز نظر اسلام م یاست که هرکس نیا شیدر اسلام معنا دهیعق یآزاد دیبگو ی. اگر کسرندیبپذ

راه ثـواب را  نـاًیقی نیـرا ولو باطل و غلط انتخاب بکنـد، ا یادهیمباح و رواست که هر نو  عق شیبرا

اسـت کـه حالـا  نیدر اسلام ا دهیعق یآزاد ی. معناستین نیا دهیعق یآزاد یاست پس، معنا مودهینپ

را بـه عنـوان  یغلط و بـاطل یدهیعق کیخود را انجام نداد و  یو قلب یاسلام یفهیوظ نیا یاگر کس

در برابر او بـزور متوسـل  ایآ کند؟یرفتار م ونهبگ یانسان نگونهیاسلام با ا ایاعتقاد خود انتخاب کرد، آ

حـق  یدهیبه عق دیکه با گیرد میسر او  یرا بالا ریشمش ؛یخود برگرد یدهیاز عق دیکه با شود¬می

 یاو را از حقـوق شـهروندان در جامعـه کنـد؟یدر جامعه محروم مـ اتیاو را از حق ح ؟یاوریب مانیا

را قبول نـدارد و  دهینه. اسلام هر بند آن عق کند؟یم اخراجخود  انیاو را از م کند؟یمحروم م یاسلام

 کنـد،یمحروم نم اتیباطل و غلط را نه فقط از حق ح دهیعق یاما دارنده داند،یم زیآن را ناروا و ناجا
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 ی. پـس آزادکنـدیآن جامعه محروم نمـ یهاهم در حد مقررات و بهاربوب یبلکه از حقوق اجتماع

فشـار  ریغلط و باطل خود ز یدهیبه خاطر عق یاسلام یکس در جامعهچیمعناست که ه نیبه ا دهیعق

بـه  دیـتهد یادهیـعق کیرا به خاطر  یکه کس ستین یقرون وسر ی. اسلام مثل اروپاگیردمیقرار ن

 یدیرا به خاطر داشتن عقا یدر صدر اسلام که کسان ستین یو عباس یکند؛ مثل روش نظام اُمو تلق

 یفشار قـرار بدهـد و از حـق زنـدگ ریز دانست،یرا قبول نداشت و غلط م ها آنکه دستگاه حکومت 

 نیعم یادهیعق کی یبرا یو مجازات مال اتیمال ایکند  فریک ایقرار بدهد  بیتحت تعق ایمحروم کند 

و  ستندیرا که به اعتقاد او معتقد ن یبلکه اسلام کفار را و کسان ست،یدر اسلام ن هانیاز ا کی چیکند. ه

حـق قائـل اسـت، از  ها آن یبرا کند،یتحمل م یاسلام یدر جامعه رونند،یب یاسلام دیعقا یرهیاز دا

 یاست، اما آثـار دهیخود عق ،دهدمیبه خرج ن تیاو حساس یآنچه که اسلام رو...  کندیدفا  م ها آن

 آنباشد، برا، در مقابـل  یبشود و مخالف مصالح نظام اسلام دهیکه در عمل آن شخ  مترتب بر عق

حـق را قبـول نـدارد، بـر  دیکه عقا یشخص نیاگر ا یعنی. دهدمیرا اسلام نشان  یادیز تیحساس ها

جامعـه، بـه سـلامت  تیـبـه امن ،یاسلام یجامعه تیثیمل به حخود عمل بکند، اما آن ع دیطبق عقا

نزنـد،  یاجامعه مورد نظـر هسـت، ضـربه نیکه در ا یمصالح گریجامعه و به د یکپاربگیجامعه، به 

 .(1/13/1267، تهران نماز جمعه یهاخربه) ندارد یاشکال

 تحلیل اطلاعات متن و فرامتن

 الف( توصیف

، درست نشیحق، ب یدهیعق، دهیعق یآزادهای منتسب به خود(: ¬)ارزشتوصیف و معرفی خود 

مصـالح نظـام ی، اسلام دیعقا یرهیدا، حق یدهیعقی، ایمان به اسلام یفهیوظ، در اسلام دهیعق یآزاد

 .حق دیعقای، اسلام

اعتقـاد غلـط و در عقیـده، ف انحر: ا(های منتسب به دیگران¬توصیف و معرفی دیگران )ارزش

 ینظام اُمو، تلبه ق دیتهد، یقرون وسر یاروپای، غلط و باطل یدهیعق، باطل و غلط دهیعق، نادرست

 ی.حق زندگ ، محروم ازفشار ی، تحتو عباس

 ب( تفسیر

بازنمایی شده است. ایشـان آزادی عقیـده را بـه  ایخامنه اللهآیت در این متن آزادی عقیده از منظر  

خاطر اعتقاداتشان هربنـد مخـالف اعتقـادات اسـلامی  در جامعه اسلامی افراد بهدانند که این معنا می

باشد مورد مؤاخذه قرار نگرفته و از حقوق شهروندی در جامعه محروم نگردند. البتـه ایـن بـدان معنـا 

 های خود مصالح جامعه اسلامی را با مخاطره مواجهنیست که به این افراد اجازه داده شود تا با فعالیت
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های اموی و عباسی سازی با جامعه قرون وسری غرب و حکومتکرده نمایند. در این متن به غیریت

های تفتیش عقایـد دگـر اندازی دادگاهدر عالم اسلام که با هرگونه عقیده مخالف برخورد کرده و با راه

 نمودند پرداخته شده است.اندیشان را محاکمه و مجازات می

 ج( تبیین

مجبـور کنـد  ینـیرا بـه انتخـاب د یگریتواند دینم یکس اسلام انسان در اعتقاد آزاد است واز نظر  

اسـلام  ،یاگـر بـا آزاد یول شودمیمجبور ن زیمنتخب خود ن نید ماندن بر یبر باق یهمچنان که کس

آزاده  دهیـو انتخـاب عق نشیاسـلام از ابتـدا افـراد را در گـز. خود را نـدارد نید رییکرد، حق تغ اریاخت

 یلا إِکْراهَ فِ» هیخود را انتخاب کنند. اسلام بر اساس آ نییو آ نید قیگذاشته است تا با مرالعه و تحق

 یحتـ و کندیدعوت م تیبلکه مردم را به تفکر و عقلان کند،ینم لیتحم یرا برکس یادهیعق «1نِیالدِِّ

حقاو   یمبلن ،یموسو ریمد )ریپذینم نید یکورکورانه و بدون تفکر و تعقل را در اصول اعتقاد دیتقل

 قیهر دو طر یاعتقاد جیکه نتا ستیبدان معنا ن نیا (. البته375: 1211، گریبشر در اسللم و مکلتب د

و در  دهیـآزاد آفر نیباشد. درسـت اسـت کـه خداونـد انسـان را در تکـو کسانی( ینیدیو ب یدارنی)د

دو او را  نیو کفر واحد است و ا مانیا جهیاما هرگز نفرموده که نت پذیرش دین او را آزاد گذاشته است

 یزنـدگ یاسـلام نیدر سـرزمغیر مسلمانانی که  کهمرلب دیگر آنسازند. یمقصد رهنمون م کیبه 

در  نیخود بدون فراخواندن مسلمانان به آن آزادند. همچن دهیدر ابراز عق ،ی، براساس ضوابرکنند¬می

دارند، به شـرط  یخود در ازدواج، ار  و معاملات، آزاد عتیعمل برطبق شر زیو ن یانجام مراسم عباد

 مرتکب نشوند. یعلن ورآن که آنچه را نزد مسلمانان منکر است، به ط

 آزادی اندیشه

 متن

 یآزاد فکـر کننـد. آزاد یفضا کیبتوانند در  دیبا ها¬ناهم مهم است. واقعاً انس یشیگسترش آزاداند

هـم هسـت. عمـده،  انیـب یآزاد یعیطب طور هفکر بود، ب یآزاد یفکر است. وقت یازآزاد یتابع انیب

امکان رشد وجود ندارد.  ،یآزاد فکر یفضا ری. در غشندیندیبتوانند آزاد ب ها نافکر است که انس یآزاد

 اناتیب) وجود نخواهد داشت ییاصلاً جا یبشر شرفتیپ میعظ یها نادیم یعلم، برا یفکر، برا یبرا

-یکشور کمک مـ شرفتیکه به پ یزیب .(1/6/1212، دولت تلیه یو اعضا جمهور سیرئ داریدر د
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 دن،یآزادانه فکر کردن، آزادانه مررح کردن، از هو و جنجال نترس یعنیفکرهاست؛  یِواقع یکند، آزاد

، کشـور یاز نخبگـان علمـ یجمعـ داریـدر د انـاتیب) و آن نگاه نکـردن نیا ضیو تحر قیو به تشو

در اسلام نه فقط آزاد است، بلکه لازم و واجب هم هسـت و  دنیشیاصل فکر کردن و اند .(6/1/1211

کرد که بـه قـدر قـرآن  دایرا نشود پ یکتاب چیه یمذهب یهاو نوشته یآسمان یهاکتاب نیدر ب دیشا

و تدبر در  یو انسان یو معنو یو امور ماد اتیح یهادهیدر پد یرا به تفکر و تعقل و مرالعه ها ناانس

 یهـاخربـه) سـتیحتمـاً ن ای دیشا یگریکتاب د چیدر ه نیدعوت کرده باشد. ا هانیو امثال ا خیتار

 ،یو مربوعـات یفرهنگـهای محیطدانشگاه و  ه،یعلم یهاحوزه در .(15/11/1267، تهران نماز جمعه

 آزادانـه فکـر کننـد دیـخراهاست؛ بگذار نیاز بزرگتر یکی آورد،یم یاکه حرف تازه یهو کردن کس

 .(33/2/1217ی، اسلام یمسلولان و کارگزاران نظام جمهور داریدر د اناتیب)

 تحلیل اطلاعات متن و فرامتن

 الف( توصیف

 یآزاد ی،آزاد فکـر یفضـا ی،شـیآزاداند های منتسب به خوود(:¬توصیف و معرفی خود )ارزش

در  تفکر و تعقل، وجوب آزادانه فکر کردن، آزادانه مررح کردن، فکرها یِواقع یآزاد، فکر یآزاد، انیب

 .خیتدبر در تاری، و انسان یو معنو یو امور ماد اتیح یهادهیدر پد یمرالعهقرآن، 

 - های منتسب به دیگران(:¬توصیف و معرفی دیگران )ارزش

 ب( تفسیر

بازنمایی شده است. ایشان آزادی اندیشـه را نـه  ایخامنه اللهآیت در این متن آزادی اندیشه از منظر  

دانند و دلیل آن را هم تلکیدات بسیار فراوان قرآنـی بـر تعقـل و تفکـر بیـان تنها لازم بلکه واجب می

آورد و به همین دلیل در . از نظر ایشان آزادی اندیشه زمینه را برای پیشرفت کشور فراهم میکنندمی

 دو نهاد علمی کشور است باید زمینه را برای آزاد اندیشی فراهم نمود. حوزه و دانشگاه که

 ج( تبیین

 یاز جاها، همـراه بـا منرـق اسـت، ولـ یاریدر بس شهیتفاوت دارد. اند دهیعق یبا آزاد شهیاند یآزاد 

مرهـری  . شـهیدشـدبا یدیبلکه ممکن است تقل زد،یخیبرنم یاژهیو یفکر یاز مبنا شهیهم دهیعق

موجـود  کیانسان بون از نظر ایشان . استعقل داشتن از  یناشکه  داندمیدر انسان  یاقوه را تفکر

کنـد یمـ لئکـه در مسـا یبه واسره تفکـر و است، قدرت دارد در مسائل فکر کند یمتفکر وعاقل 

قسمت از انسان کـه  نیبهتر. از نظر ایشان کندیمقدور است، کشف م شیکه برا یرا تا حدود قیحقا

نبـودن سـد و  یعنی ؛یبه آزاد ازمندیپرورش ن نیکند، تفکر است و قهراً بون ا دایلازم است پرورش پ
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 یامهاور رامو یپ ،یمرهر) در تفکر است یبه آزاد ازمندیانسان ن نیتفکر است، بنابرا یمان  در جلو

فکر و اندیشه خود را بکار بینـدازد و در  از دید اسلام، انسان باید در کمال آزادی، (.32 :1253، یاسللم

مبنا های جاهلی و تقلید کورکورانه و بیعالم خلقت اندیشه کند و خود را از اوهام و خرافات و عصبیت

رها کند و با درک و تشخی  و تدبیر و تفکر، به مبدأ هستی و خدای یکتا ایمان بیاورد و دین حق را 

دین توحید، دین فررت است اگر انسان فکر خود را بکار اندازد و  که دین توحید است برگزیند و بون

اساللم  دگلهید)مهرپور،  زنگار عصبیت و جهل و تقلید را از آئینه فررت بزداید به آن روی خواهد آورد

 (.71: 1251، ل یو ب دهیعق یدر مورد آزاد

 آزادی بیان

 متن

 هـم هسـت انیـب یآزاد یعـیطور طببود، بـه فکر یآزاد یفکر است. وقت یاز آزاد یتابع انیب یآزاد

 و مرالبـه یخـواهیآزادشـکی(. بـ1/6/1212، دولت تلیه یو اعضا جمهور سیرئ داریدر د اناتی)ب

 مرالبـه کیـ ،«یاداز آز اسـتفاده ادب» تیـبـا رعا توأم شهیاند انیب یو برا دنیشیاند یبرا یفرصت

 یاسـلامانقلاب یاصـل از اهداف بلکه یغاتیشعار تبل کی نه ،«انیو ب تفکر، قلم یآزاد»و  است یاسلام

و  یگـوئهرزه» بـا گـرداب« و جمـود سـکوت» مـرداب انیـم یبرخـ کـه متلسـفم قایعم . مناست

 بـه دیـدو، با نیـاز ا کیاز هر  زیپره یبرا که کنندمی و گمان شناسندینم یسوم قیطر ،«یکفرگوئ

 و هـم« و جمود دنیو سرجنبان خفقان فرهنگ» آمد تا هم یاسلام انقلاب آنکه افتاد. حال یگرید دام

 یآزاد»، در آن بسازد کـه یکند و فضائ را نقد و اصلاح «یغرب و خودخواهانه مهاریب یآزاد فرهنگ»

 لیتبـد ،یگـرید زیب چیه به و نه «گرانید یو ماد یعنوم و حقوق و اخلاق منرق» به دیمق ،«انیب

 شـود تـا همـه رائج ، سکهو انصاف تیو عقلان و تعادل تیگردد و حر یو حکومت یاجتماع فرهنگ به

 امبریـپ اتیـروا ریتعب به که «ینگزاد و ولد فره»گردند و  ختهیو برانگ ها فعالحوزه در همه هاشهیاند

-شـهیو اند نخبگان یثانو ، عادتاست« آراء و عقول تضارب» ، محصولشانیا تیب اهل و اکرم

 یفضـا و بـدون سـتین و منـاظره جـز مشـاوره یاباره ،یجمع عقل کردن داریب ی... برا گردد وران

علمـاء و  تیهـدا»و  «یاسـلام حکومت تیحما»آزاد با  یو گفتگو انیب یآزاد بدونو  سالم یانتقاد

 اریبس ای ناممکن ،یپرداز و جامعه یسازتمدن ،جهیو در نت ینید شهیو اند علم دی، تول«نظران صاحب

، راه نیز بهتـریـن یفرهنگـ و مـرج و مهار هـرج هایو هتاک هایماریب علاج یخواهد بود. برا مشکل
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 نـهیو نهاد تیـ، حمااسـلام در بـاربوب هینظر دیو تول قانون در باربوب انیب یآزاد که است نیهم

-هینظر یهایدر مورد کرس هیاز دانش آموختگان و پژوهشگران حوزه علم یشود. )پاسخ به نامه جمع

و  میمفـاه نیـ. اصلاً امیمعتقد یاجتماع یهاتیفعّال یوآزاد انیب ی(. ما به آزاد16/11/1211ی، پرداز

 یمحـدود اسـت و آزاد ،یآزاد نیـ... اما ا کشور آوردند نیانقلاب به ا شروانیرا انقلاب و پ قیحقا نیا

کرده است. اگر بنا شود  نییکه اسلام تع ی. حدّش کجاست؟ حدّش عبارت است از حدودستیمرلق ن

آزادىِ  ،یآزاد نیـا .سـتندیکار، آزاد ن نیدهند، در ا وقو به شهوات س یمانیایمردم را به ب یکه کسان

 یادر نوشـته یتوطلـه را بـه شـکل نیـو توطلـه کننـد و ا نندیبنشـ یاست. اگر قرار شد کسان انتیخ

، از فرمانـدهان سـپاه یجمعـ داریـدر د انـاتی)ب توطله است و مردود اسـت یآزاد نیمنعکس کنند، ا

صـادر  ینیبـا مخـاطب و یریو در شـرا یریدر فضا و مح یاندهیاز گو یسخن کی(. اگر 32/6/1255

 نیـا یو فلسـفه لیاز نظر اسلام ممنو  است. دل نیاز مردم هست، ا یجمع یگمراه یهیبشود که ما

 یرشد افکـار اسـت، بـرا یافکار است، برا تیهدا یبرا یهم واضح است؛ بون اساساً آزاد تیممنوع

افکار باشد، موجب رکود افکـار باشـد، موجـب  یگمراه وجبکه م یایجامعه است. آن آزاد شرفتیپ

عبـارت اسـت از  انیـب یآزاد یاز مرزهـا یکی. پس ستیقابل قبول ن ناًیقی نیعقبگرد جامعه باشد، ا

هـا در جامعـه هـا و ذهـندل یکه گمراه کننده و به خرا افکننـده ی. هر سخنیسازگمراه ،یاغواگر

 یادهیـعق انیهر ب یعنیاضلال است.  یمسلله ان،یدر ب یاصل داز حدو یکی...  ممنو  است نیباشد، ا

 (.11/3/1266، تهران نماز جمعه یها)خربه اغواگر و گمراه کننده انیآزاد است، مگر ب

 تحلیل اطلاعات متن و فرامتن

 الف( توصیف

 ،یخـواهیآزاد، فکـر یآزاد، انیـب یآزاد های منتسب بوه خوود(:توصیف و معرفی خود )ارزش

 یو ماد یمعنو و حقوق و اخلاق منرق» به دیمقآزادی  ی،اسلام مرالبه ،یاز آزاد استفاده ادب تیرعا

 یفضـا، «آراء و عقـول تضـارب»، «یزاد و ولـد فرهنگـ»، انصاف ،تیعقلان ،تعادل ،تیحر، «گرانید

 ،قـانون در باربوب انیب یآزادی، پردازو جامعه یسازتمدن، ینید شهیو اند علم دیتول، سالم یانتقاد

 .افکار تیهدا یبرا یآزاد، محدود یآزادی، اجتماع یهاتیفعّال یآزاد، اسلام در باربوب هینظر دیتول

 گـرداب، «و جمـود سـکوت» مردابهای منتسب به دیگران(: توصیف و معرفی دیگران )ارزش

و  مهـاریبـ یآزاد فرهنـگ» ،«و جمـود دنیو سـرجنبان خفقـان فرهنگ» ،«یو کفرگوئ یگوئهرزه»

، شـهواتو  یمـانیایب، سوق دادن به مرلق یآزادی، فرهنگ و مرج هرجی، هتاک، «یغرب خودخواهانه

-گمـراه ،یاغـواگر، عقبگـرد جامعـه، رکود افکار، افکار یگمراه، مردم یگمراه، توطله، انتیآزادىِ خ
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 .اغواگر و گمراه کننده انیب، اضلال، جامعه یهاها و ذهندل یرا افکنندهبه خی، ساز

 ب( تفسیر

بازنمایی شـده اسـت. ایشـان آزادی بیـان را در  ای¬خامنه اللهآیت در این متن آزادی بیان از منظر  

بوده است. ایشان  یاسلام انقلاب یاصل اهدافخواهی از دانند و معتقدند آزادیامتداد آزادی اندیشه می

 گـرانید یو مـاد یمعنـو و حقـوق و اخلاق منرق به دیمق را مرلق را قبول ندارند و آن انیب یآزاد

-تمـدن ،جـهیو در نت ینید شهیو اند علم دیآزاد تول یو گفتگو انیب یآزاد بدونافزایند دانند و میمی

سازی با جریانـات متحجـر کـه بـا هرگونـه این متن به غیریتاست.  ناممکن ،یپردازو جامعه یساز

-حـد بیـان معتقدنـد مـیگرا که به آزادی بیان بیو نیز جریانات غرب کنند¬میآزادی بیان مخالفت 

داند و در بـین ایـن دو طریـق راه صـحیح را پردازد و نتیجه کار هر دو گروه را اغواگری و اضلال می

 داند.قوانین شرعی میآزادی بیان در باربوب 

 ج( تبیین

 نیـا رایـمعاصـر اسـت ز یایدر دن یموضوعات جوام  بشر نیزتریانگاز بحث یکی انیب یبحث آزاد 

افراد در جوام  بـوده و از  یحقوق اساس نیجزء مهمتر یکه دارد، از طرف یخاص تیماه لیمقوله به دل

. اسـت دهدر تعارض بـو یبه نحو انهیاقتدارگرا یهادگاهی: همواره با مناف  ارباب قدرت و دگرید یسو

، هـا آنکـه انجـام هـر کـدام از  دهیـمسلمانان مقـرر گرد یبرا یو دستورات فیوظا ینیدر نصوص د

در قلمـرو  ژهیبـو ن،یـدر مـتن د انیب یاست و بدون آزاد نید روانیپ یبرا انیب یمستلزم وجود آزاد

امـر بـه معـروف و اصـل  از جمله: ست،ین ریپذامکان یفیوظا نیانجام بن ،یو اجتماع یاسیمسائل س

در ... همچنـین  و از کتمان حـق ینه، اصل یرخواهیو خ حتینص، اصل مشورت، اصل از منکر ینه

به  یمهم یو دستورها فیوظا ،ینیمسلمانان، در نصوص د ریغ یبرا دهیعق انیب یحفظ آزاد یراستا

اسـلام  یبندینشلت گرفته از پا ها آن یمخالف داده شده که تمام یهاشهیمسلمانان، در برخورد با اند

جـدال احسـن کـه بـه ) جـدال احسـناصل  مسلمانان است. از جمله: ریبه غ یحق آزاد نیبه دادن ا

است که قرآن  یباشد، از موضوعاتیو کشف حق م افتنی یبرا ینیطرف یو کاوش کویمجادله ن یمعنا

برخورد با مخالفان و منکران رسـالت  وهیکرده و آن را ش بیو ترغ قیمتعدد به آن تشو اتیدر آ میکر

 عتیارزشمند و با معناست که شـر یدر صورت قیو تشو بیترغ نیبدون شک، ا( است شمرده پیامبر

 شـهیو نظر مخالف را داده و او را در ارائه نظـر و اند دهیمقدس اسلام، به طرف مقابل فرصت ابراز عق

به مخالفـان، دسـتور  دهیو اظهار عق انیب یبرا دانیشد و گرنه در صورت نبود مآزاد گذاشته با شیخو

خود را به  روانیافزون بر آن که پ د،یقرآن مج) یبرهان طلباصل معنا خواهد بود. یب حسن،به جدال ا
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و برهـان طلـب  لیدل ز،یو برهان فراخوانده است، همواره از مخالفان و معارضان خود ن لیاز دل تیتبع

داده اسـت، تـا آرا و  یاست که اسلام به مخالفـان آزاد نیقرآن ا یو برهان طلب یلازمه تحد( کندیم

-ی( بـی)برهان طلب یصورت، تحد نیا ریکنند. در غ انیپروا و با استدلال و برهان، بیخود را ب دیعقا

 ،یهمگـان، در جامعـه اسـلام یو قلـم را بـرا انیـب یآزادکه رغم آنالبته اسلام علی .معنا خواهد بود

از  شیبـ ط،یو شـرا هـاتیمحدود نیآن مشخ  کرده است. ا یرا برا یحدود و مقررات یول رفته،یپذ

 یاسـت در راسـتا ییهـاباشـد، دسـتورالعمل ریتحمل ناپذ یو سانسور ریدست و پاگ یآن که مقررات

 دایـهمگـان در جامعـه تحقـق پ یآن، نه تنهـا آزاد تیکه در صورت عدم رعا ،یاستفاده بهتر از آزاد

خواهـد شـد.  جـادیا یو هـرج و مـرج فرهنگـ دیـخواهد گرد لیکند که به مقوله ضد ارزش تبدینم

، بـه مقدسـات نیتـوه تیـممنوع وجـود دارد، عبارتنـد از: نهیزم نیکه در ا ییهامحدودیت نیمهمتر

، نظـام تیـثیو وجـوب دفـا  از ح یپراکنـ عهیاسـرار و شـا یافشـا تیـممنوع، هتک افراد تیممنوع

 (.1213 ،در اسللم ل یب یآزاد ،یاسحاق)نک:  از مقررات و تعهدات یچیسرپ تیممنوع

 نتیجه

پرسـش آغـاز  نیـاسـت و بـا ا یشناسـیهسـت ،یدرباره آزاد ایخامنه اللهآیت  دگاهید متیقره عزن

و در شـمار  یامـر ضـرور کیـرا  ی، آزادایشـاناست؟  یبه کس یکه منشل و خاستگاه آزاد شودمی

ی ها به شهروندان اعرا نشده است؛ بلکـه نعمتـدولت یکه ازسو دانندیم یبشر هیو اول یعیحقوق طب

مـوردنظر در نظـام  یآزاد ایشانست. از نظر ارزانی شده ا ها انبه انس خداوند جانباز  الهی است که

قـرار لیبرالی  یمفهوم در مقابل آزاد نیاست و ا یاسلام نیدر باربوب قوان یآزاد ،دینی سالاریمردم

و جهـان  رانیدر ا یآزاد دارهیکه داع سمیبرالیل انیبا جر یسازتیریبه غ ایشان در گفتمان خوددارد. 

کـه  کندیقلمداد م یستیتفکر اومان باربوبدر  یرا، آزاد یبرالیل یاساس آزاد نی. بر اپردازدیاست م

 یبنـدرا مفصل یدر مفهوم اسلام یتفکر آزاد نیو در مقابل ا گیردمیظر مدار عالم در ن ریانسان را دا

 شـان،ینظـر ا ازطور کلـی  به .ابدییمعنا م یدیتوح ینیبدر باربوب جهاندر آن آزادی که  دینمایم

انسـان،  یآزاد ،در غرباول آنکه:  وجود دارد: یاسلام و غرب بهار تفاوت اساس دگاهیاز د یآزاد انیم

دوم دارد.  یالهـ یاشـهیر یکه در مکتب اسـلام، آزاد یو خداست، در حال نید نامبه  یقتیحق یمنها

 یحد چینامحدود است و ه یاست، آزاد ینسب یاخلاق هایارزشو  قتیحق ی بونغرب آنکه: در تفکر

هـا محـدود ارزش نیـبـا ا یثابـت وجـود دارد و آزاد هـایارزشدر اسلام  یآن وجود ندارد. ول یبرا

مـرز  یدر منرـق اسـلام امـا .دهـدمی لیتشک یرا مناف  ماد یدر غرب، حد آزادسوم آنکه:  .شودمی
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در  یمنافـات دارد. آزاد فیـبا تکل یدر تفکر غرب یآزادو بهارم آنکه:  است یمعنو هایارزش ،یآزاد

آزادند  ها ناانسو است.  فیسکه تکل یآن رو آزادی که در اسلام یدرحال ف،یاز تکل یآزاد یعنی غرب

ایشان در بیانات خود ضمن تبیین خواستگاه و  نداشت. یلزوم یاگر مکلف نبودند، آزاد و بون مکلفند

انـد در همـین نیـز پرداختـه هـا آنبیان مفهوم آزادی به بررسی مصادیق آزادی و نظر اسلام در مورد 
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