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سپس نحوة جاري شدن آزادي بر اسـاس ايـن الگـوي عملـي در               . اسالم تالش شده است   
 جامعـة  اسالمي بررسي شده و در نهايت تفاوت اين نوع نگـاه بـا مفهـوم آزادي در                جامعة

ي و فرهنگـي    اجتمـاع نظـري،    مـسئلة    يستيظور چ  من نيبد .سكوالر غربي تبيين شده است    
 ي و عملـ   ي نظـر  يالگـو  بـا اسـتفاده از    آزادي بر مبناي ديدگاه زاهد بيان شده و در ادامـه            

در  .بررسي شـده اسـت     در فرد و جامعه      ي شدن آزاد  ياتي عمل ي و چگونگ  يستيچمذكور،  
 و سـكوالر    يم در جوامع اسـال    موضوع ني ا ي، اسالم ة در جامع  ي درك بهتر آزاد   يبراادامه  
 ي محتـوا  ليتحل  است و با استفاده از فن      ينوع اسناد  حاضر از پژوهش  . شده است  سهيمقا
ي  آزاد ،ي اسـالم  يها   با توجه به ارزش    ، پژوهش هاي  يافتهبر اساس    .انجام شده است   يفيك

در فـرد شـكل     زمـاني    دوم اينكـه آزادي   .  اول مفهومي فرهنگي و چنداليـه اسـت        وهلةدر  
 وديـ مقابـل ق   دري اجتمـاع نـة ي در زمو رهـا  يرفطـر ي غ يدهايـ  خـود را از ق      كه او  رديگ يم
، نكـه ياول ا :  دارد ي و اجتماع  يدو جنبة فرد  او   يستادگيا. كند يستادگي ا يلي تحم يرفطريغ

 بـه اصـالح جامعـه      نكـه ي و دوم ا   ند او را محدود كن    روني از درون و ب    ودقي وي اجازه ندهد  
 اسـت   ي اجتماع خواه يبر مصلحان آزاد  . ننمايدا محدود    همنوعان او ر   دهاي ق نيبپردازد تا ا  

 رفـع  يسـو    رها و بـه يرفطري غودي كنند كه افراد از ق مي تنظ يا  گونه   را به  يكه نظام اجتماع  
 ي آزاد ي،ت فـرد  يـ در جوامع سكوالر با احترام به حـق مالك        .  شوند هدايت ي فطر يازهاين
  . برخوردارنديرشتي كه از ثروت و مكنت باست ي شامل حال كسانشتريب

  .خواهي، اسالم، سكوالريسم، شناخت، منطق سيستمي آزادي :ها كليدواژه
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   و طرح مسئلهمقدمه
. است جوامع مختلف    ياسي س شرفتيپ ي و اسيمهم در فرهنگ س   موضوعات   از   يكي يآزاد

ـ  اند دگاهياز د ( هر انسان    ي فطر يازهايجمله ن   از يآزاد از  (يعـ يو حـق طب   ) ي اسـالم  شمنداني
هـا را     انـسان  يش فطـر  ر امكان پرو  دي مسلمانان با  ديدگاهاز  . اوست) ي غرب شمنداني اند اهدگيد

ـ  انددگاهيـ  از د .رفـع كنـد   را  موجود   يها  تيدودفراهم كرد و جامعه موظف است مح        شمنداني
 اري بـس  فيامـروزه تعـار    .ابـد ي دولـت در جامعـه تحقـق         تيري با مد  دي با يعي حق طب  نيغرب ا 
 مـسائل آزادي و   دربـارة    نوع مكتب و تعريف مـا      با توجه به  . جود دارد  و آزادي ة دربار يمتفاوت

 يايـ  از زوا  ينگـاه بـه آزاد    . هاي آن متفاوت خواهـد بـود        حل  و راه  ،آزادي في تعر ،پيرامون آن 
 خيدر تـار   «ني بـرل  ايـ زايآاعتقاد  به  .  است انجام شده  گوناگون   يها  زهيمختلف و با اهداف و انگ     

 ،ي خـو ،ي ماننـد كلمـات خوشـبخت   زي ن ي آزاد ياند؛ اما معن    ا ستوده  ر ي آزاد ون،يبشر همة اخالق  
: 1368 ن،يبرل (»ديآ  ي جور درم  يريگونه تفس  دار است كه با هر       كش قدري  به قتي و حق  عتيطب

 واژه ضـبط    نيـ  ا ي بـرا  فيـ  تعر ستي از دو  شي ب دي عقا خي تار سندگاني نو گر،ي د يز سو  ا ).234
  .)151: 1388 و همكاران، يخانيعل(اند  كرده

 هر جامعـه و     يرمعرفتي و غ  ي معرفت ي وجود ي برخاسته از مباد   ،يمسئلة اجتماع   كه از آنجا 
 ي مسائل اجتمـاع   ، آن جامعه  ي معرفت يها و مباد    ارزش  با توجه به   ضرورت دارد  ، است يفرهنگ

 ي معرفتـ  ي به مباد  دي با ي نيز اجتماع مسائلي حل   برا ما   جامعةدر  . مي ده صي تشخ يرا به درست  
 مي گام بـردار يزا و بوم   درون يها  هي نظر دي تول براي يني د يشناس  مسئله  با  و كنيمع  خودمان رجو 

زا مواجـه      بـرون  ييهـا   هي صورت با نظر   ني ا ريدر غ . ميكن  را فراهم  ي علوم بوم  دي تول يو بسترها 
 و نه تنها به حـل مـسائل مـا كمـك             ستي جامعة ما ن   ي معرفت ي بود كه برخاسته از مباد     ميخواه

ـ  ن آنهـا ي   معرفت ي مباد جي به تدر   جامعه  به ها  آنورود  با    بلكه ،كند ينم  و در   شـود   مطـرح مـي    زي
 يفرهنگـ  اسـتحاله   دچـار  ،هـا را نداشـته باشـد         ما توان مقابله بـا آن      ي معرفت ي كه مباد  يصورت

 مي خواهرو روبه مان ي و ناسازگار با مبادگانهي جامعة بيها  هي از نظر  يعي و با گسترة وس    ميشو يم
   .)76: 1388ا، پارساني (بود

  كـه خاسـتگاه مفهـوم آزادي در اسـالم كجاســت؟ و      شـود  ي مـسئله مطـرح مـ   نيـ اكنـون ا 
هاي فرهنگي جامعه دارد؟  اي با مقوله الگوي عملي آن چيست و عملي شدن اين الگو چه رابطه

   آزادي را قي مـصاد ، مهمـي ةطـرح چنـين مـسأل    رايـ  ز، اسـت يقـ ي مهـم و دق    اري پرسش بس  نيا
ة جوامـع در امـر   همـ در  .كنـد  ي مـشخص مـ  زيـ  حل مسئله را نيها استي و سنييدر جامعه تع 

ـ  مـسائل اهم   يبند تي اولو ،يمسائل اجتماع   حل ي برا يگذار استي و س  يزير  برنامه از .  دارد تي
 يستيـ  با ، اسـت  اري و زمان بـس    ي ماد يها  نهي صرف هز  ازمندي ن ،ي كه حل مسائل اجتماع    ييآنجا
 يبا توجه به مفهوم آزاد در واقع   .  است تر ياتي دارد و ح   تي شود كه حل كدام مسائل اولو      نييتع

 ي، آزاديبا در نظر گرفتن مفهوم كلحاضر پژوهش   معاصر مسلمان و غرب، درشمندانينزد اند
. مورد توجـه اسـت     يجامعة اسالم به ويژه    شدن آن در جامعه      ياتيعمل ة نحو  و يستيچبررسي  
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 .شـود  ي حاصـل مـ    گونه و چ  ستي چ يعة اسالم  جام كي در   ي و اجتماع  ي فرد يها ي آزاد اينكه
 ني توسط زاهد تـدو    كرده، تي هدا قي و تطب  ي چگونگ ي،ستيچبررسي   كه ما را به      ي نظر الگوي
 روش پژوهش   ي برا يي راهنما زي و ن  ي نظر يها يبند  و جمع  ها   استتنتاج ي برا يو قالب است  شده  

  .ستما

  اهداف پژوهش
) فردي و اجتماعي  (آزادي   مقولة دربارة ملي الگوي نظري و ع    ارائةهدف كلي پژوهش حاضر،     

در اين راستا چنـين     . مطرح كرده است  فرهنگ   دربارة زاهد كه   ي است ا هينظراسالمي بر اساس    
از ايـن ديـدگاه     ) 2آزادي بر اساس ديدگاهي فرهنگـي چيـست؟          )1: هايي مطرح است    پرسش

لي از چه جايگاهي در  آزادي به طور ك   ) 3جاري و ساري شدن آزادي در جامعه چگونه است؟          
 جامعـة هـايي بـا آزادي در          زاهد چه تفـاوت    ةينظرجامعة سكوالر برخوردار است و بر اساس        

اسالمي دارد؟ همان طور كه بيان گرديد، در پژوهش حاضر بررسي اين موضـوع بـا توجـه بـه                    
  .اهميت اين مفهوم در فرهنگ سياسي ايران اسالمي مورد توجه است

  روش پژوهش
 . تطبيقي مورد استفاده قرار گرفتـه اسـت  ةاي و مطالع كتابخانه-اضر روش اسناديح در پژوهش
 است كـه    ييها  دهيپد دربارة اطالعاتشامل   كه   ي آن دسته از اسناد    لي تحل يعني ،يروش اسناد 
 روش، امكان فراتر رفتن از زمان ني با استفاده از ا.)Bailey, 1987( ميدار را ها  آنيقصد بررس

 :Holloway & Damon, 2005 ( اسـت سري منيشي پي اجتماععي وقايريتفسپژوهش و كاوش 

ة سي مقا،ي متفكران اجتماعي آرايآور  جمع ،ي نقد نظر  ها،  دگاهي د ي بررس ي روش برا  نيا. )217
فنون .  مناسب استها مي مكاتب و پاراداي نظركردي رويي و بازنما  پردازان هي نظر كردي رو يقيتطب
هاي نظري نيز بـه كـار رفتـه     ي ايدهشناس سنخ  ويبند طبقه يعني ،يادها در روش اسن   داده ليتقل

 نيـ  او نحـوه اجـراي   يستيـ  چاز روش تطبيقي نيز براي بررسـي . )McCulloch, 2005 (است
  .استفاده شده است  سكوالر و اسالميمفهوم در فرد و جامعة

 را داشت و    ژوهشپي  ها  هيفرضاز آنجايي كه پژوهش حاضر بنيادي است، نبايد انتظار بيان           
در پژوهش حاضـر بـه منـابع و اسـناد دسـت اول              .  مواجه هستيم  پژوهشهاي     با پرسش  اصوالً

 به منـابع    پژوهشهمچنين در جستجوي ادبيات نظري      . نوشته شده توسط زاهد مراجعه گرديد     
و اسناد دست اول برخي از متفكرين معاصر مسلمان رجوع گرديد و با منابع دسـت اول و دوم      

 اسـناد و    ةسپس با تحليل و توصيف و مقايـس       .  متفكران غربي مقايسه گرديد    نيتر  مهماز  برخي  
  . گيري مطلوب و منطقي تالش گرديد ها براي دستيابي به نتيجه داده
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  مباني نظري
برخي  مربوط به اين مفهوم در     اتادبيوجود دارد،   آزادي   دربارة  كه يفي با تعار  ييبه منظور آشنا  

سـپس در ادامـه الگـوي نظـري و          . گـردد    اجتماعي به طور مختصر بيان مي      متفكران هاي  نظريه
شود و با الگو گـرفتن از ايـن چـارچوب، ابعـاد             عملي زاهد به عنوان چارچوب نظري ارائه مي       

   .گردد هاي پژوهش تبيين مي سياسي و اجتماعي آزادي در قالب يافته
البته اختيار نيـز دارد و در اصـل         .  است به اعتقاد عالمه طباطبائي، آدمي با ساير آدميان برابر        

اختيار داشتن، انسان مجبور و ناچار است، زيرا اختيار انسان امري فطـري اسـت، ولـي از ايـن                    
ها آزاد است، يعني انسان بر حسب فطـرت و            كند و در انجام كارها و فعاليت        اختيار استفاده مي  

 يك از دو طـرف       مقيد و وابسته به هيچ    ها آزاد و است و         يا ترك فعاليت    طبيعت خود در انجام   
هـا را در      به لحاظ اجتماعي انسان    ايشان. انسان است » آزادي تكويني «انجام يا ترك نيست؛ اين      

انسان در طبيعـت خـويش      . كنند  دانند و آزادي انسان را در اين قالب معني مي           انسانيت برابر مي  
 يعي و اعتباري در انجام يـا تـرك فعاليـت          اش، اختياري تشر    در برابر و موازي با اختيار تكويني      

كـس از همنوعـانش       هـيچ . تواند انجام دهد يـا تـرك كنـد           رو، آنچه بخواهد مي     از اين . يابد  مي
 هماننـد او هـستند و در        هـا   آنتواند او را به چيزي وادار كند و از چيـزي بـاز دارد، زيـرا                   نمي

و مالك چيزي نيستند و اين امر معنـي و          انسانيت چيزي زايد و اضافه بر او ندارند و از وجود ا           
توانند از قيود اجتماعي رهـا   ها نمي به اعتقاد عالمه، انسان. مقصود آزاد بودن طبيعي انسان است 

شود، زيرا امـور      باشند، اما اگر انسان خود را به امور الهي مقيد كند، عين آزادي او محسوب مي               
   ).555: 10 ق، جلد 1417عالمه طباطبائي، (الهي بر اساس فطرت او است 

  بيـان كـرده     از سـورة آل عمـران        هيـ  آ ني آخـر  ري و در تفس   زانيرالمي در تفس  يعالمة طباطبائ 
  : است
كنتـرل  . شـود  ي اقدام مـ   قيطر    از سه  ي كنترل اجتماع  فةي وظ ي اجرا ي برا ي جامعة اسالم  در«
 از منكـر در     يامـر بـه معـروف و نهـ        . شـود  ي فطرت انجام م   ي كه با ندا   ي فرد طةي در ح  يباطن

 جامعـه   اسي و كنترل دولت در مق     شود ي كه توسط مسلمانان انجام م     ياني م اي يمحدودة اجتماع 
 سي متمركـز بـه نـام پلـ    ي به سازمانيدر فرهنگ غرب كنترل اجتماع. ياجتماع ساختار كالن   اي

 انزيـ  م كند ي از خود دارد و تالش م      يباني را در پشت   ي اجتماع يها   كه همة قدرت   شود يسپرده م 
-180ص: 7 ق، جلـد    1417 ،يعالمه طباطبائ ( »نظم بخشد را   اي دن اتيسلطة افراد جامعه بر ماد    

 يها يي دارا اي افراد بر ثروت     تي حق مالك  ، دموكرات برالي ل يها   انتظام در نظام   ني ا يمبنا ).155
 از يشتريـ  بي امكان برخـوردار ، برخوردار هستنديشتريآنان كه از ثروت و مكنت ب  . آنان است 

  ).128: 1376 ،يمحمود (دارند يآزاد
 يتقـوا .  اسـت  ي اجتمـاع  يهـا  ي مقدمة آزاد  ي معنو ي، آزاد مطهري استاد   يدر منظومة فكر  

 انسان در تفـوق     يك سو از  .  است ي واقع يِ، اساس آزاد  »محور ليتما«و نه شهوات    » محور اراده«
 زشيـ گ و ان  يريگ و دسـت   تي بـه هـدا    ،شي بـه اسـتعدادها    يبخش  تي و فعل  يبر موانع مخلّ آزاد   
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نقـش   نجـا ي در اي اسـالم ي و رهبرهي فقي است و ول ية رهبران اله  في وظ نيدارد و ا  نياز   يرونيب
ـ  ز كنـد،   اصـرار مـي    مـردم    يِ آزاد نيتأم براي    بر ضرورت مهذّب بودن رهبران     ي مطهر .دارد  راي

 ماننـد   ديـ با ي اسـالم  ن و رهبـرا   كند ي آزاد م  ي انسان را از هر بندگ     ه،يمعتقد است كه تقوا و تزك     
 دهنـد و  ي آزادگـران ي خودشان آزاده شوند تا بتوانند به دية روح ي ابتدا در ناح   السالم  هي عل يعل
را  ي افـراد  ني باشـند و چنـ     افتـه ي از اسارت نفسِ خودشان نجـات        دي ابتدا با  ري مس نيها در ا    آن
هـا مقـام      آن ي و بـرا   ستي نگر السالم  هي عل ي جهان، عل  يشدة مكتب آزادمرد واقع    تي ترب توان يم

  ).23: 1390مطهري،  ( قائل شدي و رهبرتيهدا
  آزادي يعنـي   «. ي بـراي رشـد او دانـسته اسـت         مـانع شهيد مطهـري آزادي انـسان را نبـود          

  ممكـن اسـت يـك موجـود زنـده          . جلوي راهش را نگيرند، پيش رويـش مـانع ايجـاد نكننـد            
ي رشـدش را    جلـو  موانـع،     حـال   امنيت داشته باشد، عوامل رشد هم داشته باشد، ولي در عين          

 هـا   آني رشـد و تكامـل       جلـو يي هستند كه با موانعي كـه در         ها  انسانهاي آزاد،     انسان.... بگيرد
: 1389مطهـري،   (» دهنـد   يي هستند كه تن بـه وجـود مـانع نمـي           ها  انسان. كنند  است، مبارزه مي  

168 .(  
وجود قوانين براي ادارة اي آزادي مطلق ندارد و  اهللا مصباح يزدي هيچ جامعه   از ديدگاه آيت  

تفـاوت  . ها ضروري است و در واقع هر قـانوني ذاتـاً محدودكننـدة نـوعي آزادي اسـت                   انسان
هـا شـأن قـانون را محـدود كـردن             اساسي اسالم و غرب در موضوع آزادي اين است كه غربي          

 اسـالمي در    اما بر اساس بينش   . ها به خطر افتد     دانند، تا آنجا كه مصالح مادي انسان        ها مي   آزادي
 مييگو يمدر نتيجه، اگر    . ها مورد توجه قرار گرفته باشد       قانون بايد مصالح مادي و معنوي انسان      

يعني به دليـل الـزام      . شده در دين مانند آزادي غربي نيست، معنايش همين است           آزادي پذيرفته 
ـ هـا     تـوانيم ماننـد غربـي       به رعايت مصالح معنوي، نمي     ـ       بنـدوبار  يب ه رعايـت    باشـيم و ملـزم ب

. ها هستيم كه به روح و انسانيت حقيقي و حيات ابدي انسان مربوط است               اي از ارزش    مجموعه
ها را مربـوط بـه قـوانين اجتمـاعي و فراتـر از آن را نيـز                    در حالي كه فرهنگ غرب اين ارزش      

داند كه به دولت مرتبط نيست، اما دولت اسـالمي ديـن را مقـدم بـر دنيـا                     وابسته به اخالق مي   
  ).47: 1381مصباح يزدي، (داند  مي

 انديـشمندان اسـالمي دربـارة    شةيـ اندشايان ذكر است كه هدف پژوهش حاضـر، ارزيـابي          
موضـوع   دربارة  آرا نةيشيپاي از      نمونه عرضةها براي     اي از اين انديشه     بيان گزيده . آزادي نيست 

نوعي آزادي    ن اسالمي به     انديشمندا همةي،  كل طور   به. آزادي از ديدگاه انديشمندان مذكور بود     
بـه  . انـد   را فطري انسان دانسته و آن را براي زندگي فردي و اجتماعي ضـروري قلمـداد كـرده                 

امـا آنهـا در نگـاه بـه         ). 1390 ،يا  خامنه( شود ي حاصل م  دي كلمة توح  ةي بر پا  يآزاداعتقاد آنها   
عالوه بر اين، الگويي    . يي دارند ها  تحقق و اعمال آن در جامعه با يكديگر تفاوت         وةيشآزادي و   

  .  اين مفهوم توسط آنان ارائه نشده استمطالعةبراي فهم و 
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   در  ي بعـد از عـصر روشـنگر       ژهيـ و   اسـت كـه بـه      ياجتمـاع   ــ  ي انسان مي از مفاه  يكي يآزاد
   نيـ  در ا  .قلمـداد گرديـد    ي تـنفس اجتمـاع    يمثابة هـوا بـرا       و به  افتي اي  العاده  اروپا رواج فوق  

   هـر   ايـ  ي پادشـاه  ي اسـتبداد  يهـا   حكومـت شكـست    ي بـرا  ييان اروپا دوران تالش روشنفكر  
 يهـا  يشده بود، آنان را بـه نـوآور       آغشته  شدت به خرافات       به آنجا كه در    ،يني و بند د   دينوع ق 
   و بودنـد جامعـة سـكوالر    سيتأسـ  آنهـا بـه دنبـال    .سـوق داد  ياجتماع  ياسي سنظم  درجديد

ـ     رهايي يبرا    ي آزاد ان،يـ  م نيـ  در ا  . اسـتفاده كردنـد    يآزاد از لفـظ     ،ي نظـر  فـرض   شي از هـر پ
چنـد نظـام      هـر  .گرديـد  مطـرح    ي رشـد و توسـعة اجتمـاع       ي ضرور يازهاي از ن  يكيعنوان     به

 يا  تـازه يهـا  فرض شي پ رو،   نيا  كرد؛ از  اني بن ي نظر يها  فرض  شي بدون پ  توان ي را نم  ياجتماع
 مجـدد   ياياشته شود و از اح     كنار گذ  ي قبل يها  فرض  شي كمك كرد تا پ    يحاكم شد و لفظ آزاد    

 ي تلقـ  ي آزاد رشي پذ قي از مصاد  دي جد يها  فرض  شي پ رشي پذ ان،ي م نيدر ا .  شود يريشگيآن پ 
 كلمه ي واقعي به معني متضمن آزاد،دي جديها فرض شي پبراي پاسخ به اين پرسش كهاما . شد

ر مورد توجـه    پژوهش حاض در  اين امر    كه   بررسي وجود دارد   به   ازي ن ؟ري خ ايدر آن جوامع شد     
  .است

 از اهميت و تـأثير  لوياتانآزادي، مباحث توماس هابز در كتاب      دربارة هاي غرب   در انديشه 
او امنيـت را مقـدم بـر آزادي دانـسته و نـوع آزادي مطـرح شـده در                 . زيادي برخـوردار اسـت    

نمـايش دروغـين    «و  » عادت مطلوب دانـستن غوغـا و اغتـشاش        « يونان را    فالسفةهاي    انديشه
او آزادي را نبـود موانـع در بكـارگيري بخـشي از             ). 57: 1376محمودي،  (ناميده است   » ديآزا

 ,Hobbes(خواهد انجام دهـد، دانـسته اسـت      آن، در اجراي آنچه كه ميهمةقدرت انسان؛ نه 

 قـدرت و  واسـطة   بهانسان آزاد كسي است كه در اموري كه «به اعتقاد هابز فرد يا ). 79 :1994
محمودي، (» شود  توانايي است، از آنچه خواهان انجام آن است، بازداشته نمي      هوش خود داراي  

1376 :61 .(  
   دولت را حفاظت از امنيـت و آزادي بـراي مـشاركت داوطلبانـه مـردم در         فةيوظجان الك   

   مـا را آزاد و مـستقل و مـساوي قـرار             ةبه اعتقـاد وي، قـوانين طبيعـت همـ         . امور دانسته است  
  از ايــن رو، ). Russell, 1971: 602-603( مــا مايملــك خــدا هــستيم ةهمــداده اســت، زيــرا 

دانـد و از دولـت         مـذهبي خـود آزادي را حـق طبيعـي مـردم مـي              نـة يزمتوان گفت الك با       مي
 مـشاركت همگـان را بـر اسـاس عقـل خـود در امـور          نـة يزمخواهد كه با تأمين اين آزادي         مي

  .اجتماعي فراهم كند
او محـور عـدالت را آزادي       . عـدالت و آزادي دارد     دربـارة  اي  هنظريـ  نيز) 1972(جان رالز   

به اعتقاد او همه بايـد از آزادي        . دانسته و آزادي را نسبت به عدالت در اولويت قرار داده است           
حـق رأي دادن و     ( آزادي عمـومي     -1هاي اساسي از ديدگاه او        آزادي. مساوي برخوردار باشند  

 آزادي عقيـده،    -3 آزادي بيان و اجتماعـات،       -2،  )موميانتخاب شدن براي مقام و مسئوليت ع      
 حق نگهداري دارايي شخصي،     -5) آن گونه كه از سوي قانون تعريف شده       ( آزادي شخص    -4
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توانـد بـه      به اعتقاد او آزادي فقـط مـي       . و خودسرانه    آزادي از دستگيري و تصرف تحكمي        -6
  ).105-136: 1376 ةيمودمح به نقل از Rawls, 1986(خاطر خود آزادي محدود شود 

تـوان نتيجـه      چيستي و نحوه عملياتي شدن آزادي مـي        دربارة هاي غربي   آنچه كه از انديشه   
همـه   .بايد در جامعه آن را عملياتي كند        گرفت اين است كه آزادي حقي طبيعي است و دولت           

اجتماعي در فكر و احساس خود بايد آزاد باشند و بر اساس عقل خود امكان مشاركت در امور 
  .را داشته باشند

 ايـ  ينـ يردي بـا فرهنـگ غ  يفرهنگ اسالمتوان نتيجه گرفت كه     بر اساس مطالب مذكور، مي    
كار    دو فرهنگ بهني از اك ي كه در هري هر مفهومرو،  نيا  دارد؛ ازي اساسيها  سكوالر تفاوت 

 يلفظ آزاد اينكه   جمله  از  .شود  ي م ي معن ي خاص  نحو و به يابد    مي خود را    ي فرهنگ گاهيرود، جا 
 راه را مي كه وجود قـرآن كـر  ي در نظام فرهنگ اسالم .يابد ي م ي متفاوت ي دو فرهنگ معان   نيدر ا 
 نيتـر  ي از اصـول يكـ يعنـوان    را بـه ي و خـردورز كنـد  ي در آن سد مـ يا   هر خرافه  تي تثب يبرا

  .شود ي معنا ميگريگونة د   بهي مفهوم آزادداند، ي خود ميابزارها
 يرالهـ ي غ فرض  شي و هر پ   ي و بند ماد   دي از هر ق   يي رها عناي به م  ي آزاد يم فرهنگ اسال  در
توسل بـه   .  و بندها است   دي از همة ق   ي و توسل به آن موجب آزاد      دي فرهنگ توح  ني در ا  .است

سـوق   خـود    ي و او را به همة كمـاالت انـسان         ديگشا ي رشد انسان را م    ري اصل است كه مس    نيا
 دارد كـه بـه      زيـ  ن ي اجتماع گاهي در اسالم جا   ي مفهوم آزاد  ،يرد ف افتي در نيا بر    عالوه .دهد  يم

 با توجه بـه هـر دو بعـد    ي اسالمشمندانياند. شود ي م كي نزد ينيردي در فرهنگ غ   يمفهوم آزاد 
  .اند  كلمه پرداختهبررسي اين مفهوم به نيا

  1چارچوب نظري پژوهش
در . كننـد  اطراف ارتباط برقرار ميها در بدو تولد با استفاده از سه وسيلة شناخت با جهان          انسان

؛ در هفت سال دومِ زندگي با محوريت عقل )گانه حواس پنج(هفت سال اول با محوريت حس      
معموالً اطالعـات حـسي از     . شناسند  و در هفت سال سوم با محوريت قلب جهان اطراف را مي           

شود و     انجام مي  يريگ  جهينتي و   بند  جمعي،  بند  دستهگردد، با عقل      آوري مي   طريق حواس جمع  
سـال اول     ها را در هفت     آنان در درون خود دريافت    . پردازد يم قيتصدي است كه به     ا  لهيوسدل  
صورت پراكنده، در هفت سال دوم با تقليد از ديگران و در هفت سـال سـوم بـا منطقـي كـه             به

                                                                                          
توانند به مقاالت زير مراجعه  يماين الگو در دو مقاله زير قبالً ارائه شده و خوانندگان محترم براي آشنائي بيشتر  . 1

  :كنند
  .92-81مؤسسة ياس، : تهران. راهبرد ياس. هنگي فرتوسعةدر باب . 1384 سيد سعيد زاهد زاهداني -الف
فرهنگ به مثابه رسـانه اي بـين اراده و          . 1392زاده، سيد محمدرضا تقوي،        سيد سعيد زاهد، محسن جاجرمي     -ب

پژوهـشگاه علـوم انـساني و       . رسانه و فرهنگ، سال سوم، شماره دوم، پـائيز و زمـستان، تهـران             . عمل جمعي 
  .76-55مطالعات فرهنگي، 
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درسـت و   ،  )حـسي (فطرت انساني از ابتدا قدرت تميز بد و خوب          . كنند  اند، تنظيم مي    فراگرفته
همين نيرو انـسان را     . ها و تنظيم را دارد      در دريافت ) قلبي(و مطلوب و نامطلوب     ) عقلي(غلط  

ي، فـشارهاي   تيتربهاي گوناگون     كند، اما شيوه    ها هدايت مي     دريافت و تنظيم صحيح دريافت      به
را از  تواند انسان     اجتماعي، انحرافات دروني به دليل ضعف منطقي يا پيروي از هوا و هوس مي             

 عمـل   شيخوانسان بر اساس باور     ). 30: روم(ها بازدارد     مسير دريافت و تنظيم درست دريافت     
 شـكل  و اعتماد و سپس عمل، در قلب         مانياي باور و    برا ادراكگيري    ، نتيجه رو  نيا از؛  كند يم
   .رديگ يم

لبـي را   هاي حسي، عقلـي و ق       توان دريافت   براي تقريب به ذهن اگر سيستمي نگاه كنيم، مي        
هاي قلبي يا باورهـاي    مركزي، سيستم دريافتكرةصورت سه كرة تودرتو در نظر گرفت كه           به  

هاي حسي را تشكيل       بيروني سيستم دريافت   كرةهاي عقلي و       مياني سيستم دريافت   كرةانسان،  
 بيـانگر   هـا   آنمتحدالمركزشدن اين سه كره بيانگر تعادل شناختي در فرد و عدم تعادل             . دهد يم

  . ي شناختي او استختگير درهم
هـاي انـسان       تـا دريافـت    ي شناخت درست تربيت شوند    ابزارهادر مراحل رشد انسان بايد      

. پذيري و تربيتي اسـت     خود شخص، جامعه، عوامل جامعه     عهدةاين كار بر    . درست انجام گيرد  
 ارزيابي  هاي فطري، مالك    ، خوب و بد، درست و غلط و مطلوب و نامطلوب            از ديدگاه اسالمي  

   .دانند هاي سكوالريستي طبيعت و كشف قوانين آن را معيار مي هستند و نگاه
اي كه  ي هر مجموعه اجزاي است، يعني الزم است      هماهنگي  ستميسمالك صحت در منطق     

ي خود را معين و رعايـت كنـد و همـة            اجزاخواهد به هدف خاصي دست يابد، نسبت بين           مي
بـر  . تواند هماهنگي سيستم را بـر هـم زنـد            عضو ناسازگار مي   يك.  امور را هماهنگ نمايد    نيا

 و اشـراقات  2 معقـوالت 1ي محسوسات،ابيارز به توان يمي با مالك صحت  ستميساساس منطق   
كند غير از ارزيابي هماهنگي داخلي و دروني          اين منطق كمك مي   . ي پرداخت انسان 3يا باورهاي 

سه مجموعه نيـز پرداخـت و بـه بـد و خـوب،              ها به هماهنگي بين هر        هر يك از اين مجموعه    
بودن محصول مجموعة دستگاه شناخت نيز پـي بـرد كـه              درست و غلط و مطلوب و نامطلوب        

خـوب، درسـت و     «،  »همـاهنگي « ديگر، خودِ      عبارت  به. شود  كاربرد هر سه وسيله را شامل مي      
  .هر مجموعه است» مطلوب

 شـده و بـا اتكـا بـه همـين سـطح از               صورت حسي جمـع     سالة اول به      آنچه در دورة هفت   
صـورت   سالة دوم با عقل سنجيده شده و بـه    شناخت به باور تبديل شده است و آنچه در هفت         

سالة سوم با قوة اختيار هـر فـرد رد، اصـالح يـا اثبـات                  بندي شده است، در هفت      تقليدي دسته 
. يابـد   آزادي نقش خود را مي    در اينجا مفهوم    . شود  آيد و قلباً از خود مي       شود و به باور درمي      مي

                                                                                          
 ها شده مجموعة حس. 1

  يعقلهاي  يافتدرمجموعة . 2
  يقلبهاي  يافتدرمجموعة . 3
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 عقلي و تقليـدي و      شتريب دوم   سالة  هفت حسي، در    شتريبسالة اول     مطلوب و نامطلوب در هفت    
بد و خـوب و درسـت و غلـط حـسي و             .  است ارياخت به   اسالة سوم، قلبي و از خود ي        در هفت 

و در   گيـرد   عقلي محصول دو دورة هفت سالة اول، در هفت سال سوم مـورد مداقـه قـرار مـي                  
 كـه چرخـشي    در صـورتي . آيـد  شده درمي  صورت تصويب قلب، به مطلوب و نامطلوب تثبيت       

سالة  ماند؛ در واقع، هفت ايجاد شود و تغييري نيز اتفاق بيفتد، هر چه قلباً پذيرفته شود، باقي مي        
 اختيار در انسان ايـن بـازنگري   قوةبه حكم . هاي گذشته است سالة بازنگري دريافت سوم هفت 

هاي سالم     انسان همةتوان گفت آزادي در       شود و به همين مناسبت، مي       هيچ اكراهي انجام مي     بي
  . ديگر، فطري هر انسان است بيان  به . شود وجود دارد و تجربه مي

 شـود، بـه شـدتِ عـدم تعـادل آنـان، نـاآرامي، اضـطراب و                  رمتعادليغ ها  افتيدراگر نظام   
، در  رو   نيـ ا از. شـود  يمـ ي شخص حاصـل     براي  فتارري  ناهنجاري و در ظاهر     درونناهنجاري  

در  اختيار و آزادي نهايت استفاده را داشـت و           قوة از   ديباي  سالگ ك ي و  ستيب چهارده تا    نيسن
اولين كـسي كـه بايـد آزادي را         . دقت داشت  و رفتار    افتيدر انتخاب   نيتر  هماهنگدستيابي به   

ديگر، اولين شخص مسئول در برابر        عبارت    ه  پاس بدارد و از آن استفاده كند، خود فرد است؛ ب          
آزاديِ هر كس خود اوست، غير از خود، اولين كـساني كـه در امـر آزادي و حاكميـت آن بـر                        

 ديگـر،    عبارت  يا به   (ي  هماهنگ درك   ديبا نيوالد. رفتارهاي انساني تأثيرگذارند، والدين هستند    
 نيسـن ي از   منطقـ صـورت     را بـه    ) هاي حسي، عقلي و قلبـي       هاي دريافت    كره متحدالمركزشدن

ي خـود  رفتارها و مواظب باشند در مقابل فرزندان خود، در اموزنديبي به فرزندان خود  خردسال
 ريز و آموزش منطق در  ممكن حد تا تجربه   امكانآزاد گذاشتن   .  تناقض را داشته باشند    نيكمتر
ي و كمـك بـه      سالگ  اردهچه هفت تا    نيسني مناسب در    الگوها  غيتبلي، تأمين و    سالگ  هفتسن  

 نيبهتـر  بعـد از بلـوغ،       نيسـن ي در قالـب مـشورت در        رفتـار ي و   افتيـ در نظام   نيبهترانتخاب  
  . به فرزندان خود بدهندتوانند يم و پدر و مادرها انيمربيي است كه ها هيهد

در جريـان تربيـت و      ) از ديـدگاه سـكوالر    (و طبيعت   ) از ديدگاه اسالمي  (اگر فطرت آدمي    
، قادر بـه تميـز      )براي طبيعي (، و درست درك شود      )براي فطري (ري مخدوش نشود    پذي  جامعه

هـا   تواند رنـگ   طور كه چشم مي همان. خوب و بد، درست و غلط و مطلوب و نامطلوب است        
توانـد بـد و خـوب، درسـت و غلـط و مطلـوب و             را تشخيص دهد، فطرت يا طبيعت نيز مـي        

كنـد، امـا اشـتباهات منطقـي خـود            ر را تسهيل مـي    منطق صحيح، اين ام   . نامطلوب را تميز دهد   
  .تواند موجب انحراف در تشخيص شود مي

مبناي كلي حاكم بر اجزا و روابط سيستم و         ). 40-41: 1370زاهد،   (دارد مبنايي   ستميسهر  
 مبنـا   كي ي دارا زيني هر شخص    ها  افتيدر ستميستوان گفت      رو، مي   علت هدف است؛ از اين    

ي ممكـن اسـت در      برخـ . شود يمي  بند  رتبه و   ميتنظي شناخت   اجزا ةيقباست كه بر اساس آن      
.  در جهـان اسـت     لهيوسـ  نيتـر   مطمـئن  باشند كه ثروت     دهيرس جهينت نياي خود به    زندگطول  

 نيـ اي ممكن اسـت بـه   برخ. كنند يم ميتنظي خود را بر اساس پول و ثروت ايدن افراد گونه  نيا
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 بـر   هـا   افـت يدر ماتيتنظ ها  آني  برا. مشكالت است حل همة      باشند كه قدرت راه    دهيرس جهينت
. داننـد  يم كننده  نييتع عامل   نيتر  بزرگي را   تعالي نيز خداوند تبارك و      برخ. اساس قدرت است  

، رديـ گ يمآنچه در محور دستگاه شناخت قرار       . رديگ يم خداوند در محور طلب قرار       ها  آني  برا
ي را  زيچها    ، انسان نيبنابران شخص است؛    ترين وجود از نظر آ       درست و خوب   ا ي نيتر  مطلوب

ي خـود قـرار     هـا   افـت يدر دارند و آن را در محور        نانياطم زيچ از هر    شيب كه به آن     پرستند يم
  ).  69-86: 1390زاهد، (اند  داده

بـد و   .  و طلـب در جهـان هـستند        افـت يدري  محورهـا  نيتر  جيرا در باال    ادشدهسه محور ي  
 ميتنظـ  وةيشـ  محـور و     نيهمـ هاي هر كس تـابع        طلوبخوب، درست و غلط و مطلوب و نام       

محور باشد، ثروت مادي وسيلة ارزيابي خوب و بد، درست           اگر مال .  حول آن است   ها  افتيدر
اگر قدرت محور باشد، زور بـد و خـوب،          . گيرد   مطلوب و نامطلوب شخص قرار مي      او غلط ي  

داوند تبارك و تعـالي، محـور       اما اگر خ  . كند   مطلوب و نامطلوب را معرفي مي      ادرست و غلط ي   
ديگـر    عبـارت     شـود؛ بـه       هاي غيرالهـي، نـامطلوب مـي        هاي الهي مطلوب و ارزش      باشد، ارزش 

هـايش شـكل      توان گفت تولي و تبري براي هر كس حول محور مبناي تنظيم نظام دريافـت                مي
  . گيرد مي

انتخـاب  اه در   از ديدگاه اسالمي اگر فطرت خداداد را مصون از اشـتباه فـرض كنـيم، اشـتب                
  هـاي اجتمـاعي يـا اشـتباه منطقـي            پـذيري و تحميـل       محصول جريـان جامعـه     محور اعتقادات 

بر اساس فطرت انساني، چنانچه در تاريخ عمر بشر نيز تجربه شده است، يكتاپرسـتي و                . است
پيـامبران الهـي در طـول       . ترين محور قابل اتكـا اسـت        اعتقاد به خداوند تبارك و تعالي صحيح      

برخي به اين تذكرها توجه كرده و برخـي         . اند  ها تذكر داده     بشر اين ادعا را بارها به انسان       تاريخ
اعتقاد به ثـروت و     . اند  هاي خود پيروي كرده     ها و حدس و گمان      توجه، از هوا و هوس      ديگر بي 

شـده از مبنـاي ثـروت و قـدرت، در      هاي حاصل سيستم. قدرت دو انحراف رايج تاريخي است   
سازي اجتماعي در جوامع بشري بر اساس         امروزه به علت پيشرفت در نظام     .  هستند عدم موازنه 

هاي اجتماعي ساخته شده اسـت كـه در بلندمـدت ناپايـداري خـود را نـشان                    اين دو مبنا نظام   
فروپاشي شوروي كه بر اساس تصور اتكا به قدرت تنظيم شده بود، يكي از اين نـوع                 . دهند  مي

  . ها است تجربه
  شـوند؟ ايـن امـر از طريـق فرهنـگ در              هـاي فـردي، اجتمـاعي مـي         ن دريافـت  چگونه ايـ  

دهـد     جمع، فرهنگ آن جمـع را تـشكيل مـي          دةيرس  توافق  بههاي    دريافت. شود  جامعه انجام مي  
يي است كـه جمـع بـه رسـميت          ها  نامطلوباين مجموعه شامل مطلوب و      ). 83: 1384زاهد،  (

ي اجتمـاع در بعـد    . دهـد  يمـ  ليتـشك  هـر فـرد را       يهـا   ارزشدر واقع، باورها نظام     . شناسد  مي
 ة، مجموعـ شـود  يمـ ي جامعـه  جمعها و اخالق  ي به نظام ارزشمنتهي، جمعي باورهامجموعة  
ي حـس ي  ها  افتيدر و مجموعة    دهد يم ليتشكي، علم و معرفت جامعه را       جمعيِ  عقل ادراكات

هـا و     ارزش. دهد يم ليتشكي را   ظاهري  رفتارها جمع، مجموعه    دةيرس  توافق   به محسوسات   اي
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ــاخــالق  ــوب، جمع ــايزي مطل ــبن و ربن ــا اني ــاعي رفتاره ــت در . ي اســتاجتم ــم و معرف   عل
  كنـد، رفتارهـا نيـز         و درسـت و غلـط را معرفـي مـي           رديـ گ يمـ  شـكل ي جامعه   تخصصبخش  

، رو   نيـ ا از. گـردد   يمـ ي  جاردهد و در جامعه       در قالب آداب و رسوم، بد و خوب را نشان مي          
ي عموم، فرهنگ نييرو ةيالي و به    تخصص ةيالي، به بخش بعد     اديبن ةيال نيريز ةيال به   توان يم

  .لقب داد
:  كـرد  ميتقـس  هيال به سه    توان يمفرهنگ هر جامعه را از نظر سطح تحقق و عمق            «نيبنابرا
ي فرهنگ و   اصلي  ها  شهيري  اديبنفرهنگ  . يعمومي و فرهنگ    تخصصي، فرهنگ   اديبنفرهنگ  

ي اهـداف فرهنـگ   اجـرا  نـة يزمي تخصـص فرهنگ . كند يم نيمعي را  نگفره عناصر   ةجهت هم 
ي فرهنگـ يـي نظـام     اجراي و   اتيـ عملي، بخـش    عموم و فرهنگ    كند يم و روشن    نييتبي را   اديبن

ي فرهنـگ   هـا   نيـي تب و   ها يطراحي و   اديبن در فرهنگ    شده  نيمعي  فرهنگي  ها  انيبن جةينت. است
ـ گ يمـ ي به خود    اتيعملي شكل   عمومي، در فرهنگ    تخصص  سـه سـطح از فرهنـگ را         نيـ ا. ردي

ي، كـرة   عمومي و فرهنگ    مركزي، كرة   اديبن كه فرهنگ    ميكن هيتشب به سه كرة تودرتو      ميتوان يم
  ).84: 1384زاهد، (»  دهدليتشكي را رونيب

ي و  عقلـ ي،  حـس  موضوع الزم اسـت ابعـاد        ك از ي  كاملي نيل به شناخت     برااز آنجايي كه    
ي عقلي، حس الزم است ابعاد  زيني آن   ها  هيالي شناخت هر فرهنگ و      براد،   شو افتيدري آن   قلب
 توان يمي را   عقل ناميد، بعد    شيگرا توان يمي هر فرهنگ را     قلببعد   .يي شوند شناساي آنان   قلبو  
 هيال هر   ادراكات محصول   نيآخر،  شود يم آن   آشكاركنندة عمدتاً   كهي را   حس و بعد    دينام نشيب

  .  استهيالدانش آن  در واقع، كهناميد 
ي هر فرهنگ سـه بعـد در        برا نكهياي هر جامعه، با توجه به       فرهنگي  الگوي به   ابيدستي  برا

ـ بني  هـا   فرهنـگ  ةيالنظر گرفته شد، اگر سه بعد فرهنگ را در سه            ي عمـوم ي و تخصـص ي،  ادي
  .  ديآ يمدست  ي كل مجموعة فرهنگ به برا ريز، جدول ميكنضرب 
  

  ي فرهنگالگو. 1جدول 
 كنش نشيب شيگرا ي فرهنگها هيالبعادِ ا

 ياديبنكنش  ياديبن نشيب ياديبن شيگرا ياديبن

 يتخصصكنش  يتخصص نشيب يتخصص شيگرا يتخصص

 يعمومكنش  يعموم نشيب يعموم شيگرا يعموم

  )67: 1392زاهد و همكاران، : (منبع

ي آن بررسـي    ها  هيالعادِ   باال از اب   سيماتر ديباي  فرهنگ دةيپد ادر مطالعة كامل هر فرهنگ ي     
  .شود
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 اي اعضاي آن، به سمت ثروت، قدرت ي       قلبي  ها  شيگراتبع    ي هر جامعه به   اديبن شيگرااگر  
 ميتنظـ ي نيز هماهنـگ بـا آن گـرايش          فرهنگي  ها  نظام ةيبقلي باشد،   تعا وحضرت حق سبحانه    

ـ توجي، اديبن نشيب سه مبنا در بخش نيا از   ك ي هري به   اديبن شيگرا. شود يم ي الزم را نظـر  ةي
ي هـا  بخـش  در سـاير  كننده هماهنگي  عنصري، آن را به     اديبن و در قسمت دانش      آورد يمپديد  

و ) يتخصـص  شيگـرا  (ابـد ي  يمـ  اسـاس نظـم و جهـت         نيـ ا بـر    افكار. كند يم ليتبدفرهنگ  
ي تخصصي  ها  دانش تا   آورد يمي پديد   تخصص نشيب دانش را در بخش      ديتولي  اصلي  ها  فرمول

يـي خـود را نـشان       اجراي و   اجتماع شكلي نشأت گرفته از آن مبنا،       عموم شيگرا.  گردد ديتول
 ميتعلـ ي  عمـوم عنوان دانـش       و به  ميتنظي  عموم نشيبعنوان    يي آن به  اجراي  ها  فرمول و   دهد يم

  .شود يمداده 
 ابـد ي  يمي در همان فضا رشد و نمو        بعد نسل   كه كند يم جاديايي  فضاي  فرهنگي  ها  تيفعال

اگر بـر آن فرهنـگ، ثـروت و         . رديگ يم آن قرار    ماتيتعلي، در معرض    ريپذ  معهجا انيجرو در   
ها را  شده انسان  دادهماتيتعل باشد، حاكمي پرست قدرت ديگر، ثروت و      عبارت   به ايي ي گرا  قدرت

در . كند يمي را دنبال فطر ماتيتعلي باشد، الهي مبنا بر و اگر خواند يم فرايي از فطرت جدابه 
ي مبنـا  بـر فرهنگـي كـه     : پذير اسـت    تشخيص تماعي دنياي امروز سه نوع فرهنگ     هاي اج   نظام

انـواع  (يي كه بر اساس قـدرت شـكل گرفتـه اسـت             ها  فرهنگ؛  )داري  سرمايه(ثروت قرار دارد    
ي كـه در    الهي  نيدو فرهنگ   ) ها از جمله ديكتاتوري پرولتاريا يا حكومت كمونيستي         ديكتاتوري

  . شود يم ميتنظه خداوند متعال  بر اساس اعتقاد بزيچ  همهآن 
 قـدرت و ثـروت و       بيـ ترت   بهپرست،     قدرت اپرست ي    ثروت كشور در   كه است   ذكر انيشا

مـثالً  .  دوم و سوم بعد از ثروت و قدرت        فيردتواند مورد توجه باشد، اما در         حتي خدا نيز مي   
ي و  كوچكهر جا   .  آوردن ثروت   دست  ي به برا، اما   شود يمي به قدرت توجه     دار  هيسرمادر نظام   

 امـا در جامعـة      .شـود   يمـ  انجـام    كارهـا  نيـ ا ثروت گردد،    شيافزاي اظهار عجز نيز موجب      حت
ي قـدرت   شوروي،  شورو و   كايامر نيبدر مبارزة   . پرست، ثروت در خدمت قدرت است       قدرت
ي هر جـا    دار  هيسرمادر جامعة   . ديپاش، فرو   رو   نيا از.  شد ورشكستي داشت، اما    شتريبي  نظام
 غـرب در عـراق و       بلـوك مـثالً حـضور     .  ثـروت اسـت    شيافـزا ي  بـرا قدرت استفاده شود،    از  

در اين جوامع اعتقاد بـه خـدا،        . ي است دار  هيسرماي  كشورهاي  مادي حفظ منافع    براافغانستان،  
كـار رود، مطلـوب اسـت، امـا           هاي اجتماعي بـه     اگر در راستاي تحكيم اخالق و رعايت ارزش       

 رشـد انـسان در حـد        گـسترة  رو،    اعتقاد به خـدا نيـست؛ از ايـن        تنظيمات اجتماعي بر اساس     
  . ماند هاي قدرت و ثروت باقي مي مطلوب

   نيـي تبي  راسـتا ي در   تخصـص ي  هـا   افـت يدر، و   شـود  يمش  پرستي، خداوند   الهدر فرهنگ   
   فـة يوظي هـستند و     الهـ ي  علمـا  رو، همـة دانـشمندان       نيـ ا ازي اسـت؛    الهـ ي و دانـش     الهامر  

 افتيدر بر ي  مبتني نيز   اجتماعي  عمومي  هنجارهاها و     ارزش. دانند يمي  الهش   دان نييتبخود را   
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ي صـرف در راه خـدا مطلـوب         برا نظام هم قدرت و ثروت       نيادر  . ي است اله امبرانيپاز گفتة   
  .است

  هاي پژوهش يافته
ـ . پـردازيم   عملي آزادي از منظر زاهد مـي - الگوي نظريارائة بهي فوق  نظريبا اتكا به الگو   ر ب

در ضـمن   . شـود    بررسـي مـي    فـرد و جامعـه    در   يآزاد اجراي   ةنحو و   يستيچاساس اين الگو    
  .گيرد  اسالمي و سكوالر نيز مورد مقايسه قرار ميجامعةمباحث فوق، آزادي در 

  آزادي در جامعه
از (و طبيعي انـسان     ) از نگاه اسالمي  ( طور كه بيان گرديد، آزادي از نيازهاي فطري انسان            همان
 اول زنـدگي، آزاد گذاشـتن       سـال در هفـت    . آيـد   است، يعني با انسان به دنيا مي      )  سكوالر نگاه

هـا    هر چه در ايـن سـال      . كند   اطالعات او را قوي مي     نةيگنجهاي حسي،     فرزند در انجام تجربه   
 سـال دوم، بـا      هفـت كـودك در    . شود  محدوديت بيشتر باشد، بالندگي دريافتي كودك كمتر مي       

آموزي   اگر فرد در جريان زبان    . تواند به الگوبرداري از جهان اطراف بپردازد        ياستفاده از منطق م   
در . تواند الگوهاي هماهنگ و همساز را بهتر انتخـاب كنـد            منطق را درست فرا گرفته باشد، مي      

 زيـستن در مقايـسه بـا     گيـري از آزادي كامـل الزم اسـت الگوهـاي سـالم      اين سنين براي بهره  
 هـر چـه   زيـ ندر اين سنين   .  روندي تطبيقي در اختيار نوجوانان قرار گيرد       ي انحرافي، در  الگوها

 او بيـشتر و امكـان انتخـاب او          تجربـة الگوهاي بيشتري در معرض ديد نوجـوان قـرار گيـرد،            
در . هـايي انجـام دهنـد       هر چند مربيان در تحكيم الگوهاي برتر بايد فعاليـت         . شود  تر مي   افزون
 تواند يمآيد، اگر آزادي وجود داشته باشد،      وجود مي   ر انسان به   اختيار د  قوة سال سوم كه     هفت

ترين همان است كه با فطرت انـسان          مسلماً درست . ترين بپردازد   بدون مانعي به انتخاب درست    
هـاي   يـي از دريافـت  زدا مانع سال قبل به رشد فطرت و        هفتالزم است در دو     . سازگارتر است 

توانـد بـه     اول زندگي ميسالهاي درست چهارده  دريافتفطري اهتمام جدي داشت؛ بنابراين،    
  . جوان كمك كند تا بهترين انتخاب را داشته باشد

اينكه .  نظارت دارد  سالهاي رشد در سه هفت         جريان همةپذيري بر     جامعه از طريق جامعه   
و  اجتماعي   نةيزم اول فراهم شود، در اختيار       سالچه مقدار آزادي براي فرد در تجربيات هفت         

 سال دوم به فرد معرفي شـود و چگونـه بـر             هفتيي در   الگوهاعمدتاً خانواده است؛ اينكه چه      
و نهادهاي تربيتي اسـت، و اينكـه        ) عمدتاً خانواده  (جامعهالگوهاي برتر تأكيد گردد، در اختيار       

 سوم چه مقدار آزادي در انتخاب براي فرد در نظر گفته شود، در اختيار جامعه ـ  سالدر هفت 
جامعه خود را از طريـق فرهنـگ بـه    . ر سطح خانواده ـ و نهادهاي تربيتي و فراتر از آن است د

شـده از     هاي خود فاقد اختيار نيست، فضاهاي فراهم        هرچند فرد در انتخاب   . كند  شخص القا مي  
  . طرف جامعه نقش مهمي در تربيت او دارند
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  گرايـشي ثـروت را تأكيـد       پـذيري، اولويـت       پرسـت در جريـان جامعـه        مثالً فرهنگِ ثروت  
  دهـد    دوسـت، آن را منطقـي جلـوه مـي           كند و از طريق فرهنـگ تخصـصي و علـومِ ثـروت              مي

  گونـه رفتارهـا را در فرهنـگ عمـومي تأكيـد        ايـن ، ثـروت ي رفتـاري حـامي   الگوهاو با تأمين    
 ترتيب عمـل    نيهمها نيز به      پرست و فرهنگ خداپرست و ساير فرهنگ        فرهنگ قدرت . كند  مي
  .كنند مي

 تعلقـات   گـسترة  اسماءالحسني اسـت،     همةدر فرهنگ خداپرست با توجه به اينكه خداوند         
ها، كه در فطرت انـساني اسـت،           خوبي همةشود؛ بنابراين، گرايش به سمت        شمار مي   انساني بي 

 همـة  سـوي   يابـد و بـه   انسان خداپرست ميل به پرواز تا اليتناهي را مي . شناسد  محدوديتي نمي 
اگر علوم و فرهنگ تخصصي نيز با همين گرايش توليد شـده باشـد، راه               . رايش دارد ها گ   خوبي

توان   صورت، ديگر نمي در اين. كند ها را براي انسان خداپرست تبيين مي  خوبيهمةدستيابي به  
هـاي مـشهود و       همة علوم و هر راه جديدي در شـناخت واقعيـت          . حدي براي علم تصور كرد    

اگر فرهنگ عمومي نيز با همين الگـو طراحـي          .  پيگيري دارد  ة انگيز يابد و   غيب مجال رشد مي   
سوي خوبي را      انسان به    آزادانة كماالت نيز حركت     همةهاي رفتاري متمايل به       شده باشد، مدل  

پرسـت و غيـره، احـساس دلتنگـي      پرسـت يـا قـدرت      اي ثروت   در چنين جامعه  . كند  تسهيل مي 
  . ه خدا ناهموار استهاي غير از رسيدن ب كنند، زيرا راه مي

   درهــا   آمـال انـسان  گــسترة، ليـ قب  نيـ ا ازپرســت و  پرســت يـا قـدرت   در فرهنـگ ثـروت  
  نظـام اجتمـاعي نيــز بـا همـان وســعت     . پرسـتند   همـان موضـوعي خواهــد بـود كـه مــي    حـد 

  ي، ميـل بـه حركـت در فـرد و تنظـيم سـاختارهاي اجتمـاعي بـه                  كلـ  طـور    بـه شود؛    تنظيم مي 
 همـة پرست    مثالً در فرهنگ ثروت   . ه موضوع پرستش فرد و جامعه است      رود ك   يي مي سوهمان  

ها ناهموار يا بسته است؛ بنـابراين،         ها براي نيل به ثروت و ستايش ثروت، هموار و ساير راه             راه
يابـد و سـاير مـسيرها مـسدود و            آزادي در اين نوع جامعه در راستاي پرستش ثروت معني مي          

 با توجه به اينكه پرستش هر چيزي غير از          ،نيهمچن. شود  دود مي ديگر مح    عبارت    ناهموار و به  
شـود حـدود      خداوند تبارك و تعالي، به علت محدوديت ماده محدود است، جامعه مجبور مـي             

، را در حـد مـالكيتش بـر آن    كه داراي موضوع مورد پرستش جامعـه اسـت    اختيارات هر كس،    
 افـراد جامعـه بـا توجـه بـه      برخي ديگر،   عبارت موضوع مادي گسترش دهد يا محدود كند؛ به      

چه مقدار از موضوع مورد پرستش را در اختيار داشته باشند، برخي آزادتر از برخي ديگر                اينكه  
   .خواهند بود

ي وجود نـدارد و تمايزهـاي مـادي و          اسماءالحسن الهي محدوديتي براي مالكيت      جامعةدر  
 نيـ ا از. ها در افراد مختلـف باشـد         اين خوبي  گيري مقدار   تواند معياري براي اندازه     ظاهري نمي 

شود، همان كـساني      بندي در جامعه انجام مي      ، هر چند بر اساس معيارهاي ظاهريِ تقوا، رتبه        رو  
انـد و در بـاطن        دانند كه بر حسب ظاهر اين رتبه را دريافـت كـرده             هاي برتر دارند، مي     كه رتبه 

در نظـام اسـالمي     .  داشته باشند  ها  آن به    نسبتيي باشند كه مراتب باالتري      ها  انسانممكن است   
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همـه  . تواند صـنفي و گروهـي و شخـصي باشـد            ها نمي   قيد آزادي براي كسب يا اعمال خوبي        
  .آزادند تا به طرق مختلف در حد توان خود در راه خدا تالش كنند

اه هـا و تبيـين ر       هاي فرهنگ، الهي شود، الزم است براي رفع نياز ايـن گـرايش              اگر گرايش 
رسيدن به آن يا پيشرفت به سمت آن، فرهنگ تخصـصي اسـالمي شـكل گيـرد و در پرتـو آن                      

دارند، كوشندگان راه      كساني كه در اين راه گام برمي       همة. فرهنگ عمومي اسالمي طراحي شود    
 فردي كه باورهاي خـود را فـارغ از تعلقـات             .شوند   قيود غيرالهي تلقي مي    ةآزادي انسان از هم   

هـاي او     تـالش . شـود   رهاند و آزاد يا آزاده مي       كند، خويش را از قيد ماديات مي        ميمادي تنظيم   
اگـر وي بكوشـد بـر اسـاس         . براي رفع موانع اجتماعي اين آزادگي، تالش در راه آزادي است          

معيارهاي خداپرستي، توليد اجتماعي، اعم از توليد سياسي، فرهنگي يا اقتصادي داشـته باشـد،               
مـديران و سـاير رهروانـي كـه در     . كند و مصلح اجتماعي است ن تالش مي  در راه آزادي ديگرا   

كننـدگان و     كوشـند، تـسهيل      از قيـد ماديـات مـي       بخـش  ييرهاجامعه در ساختارهاي اجتماعيِ     
  . شوند مجاهدان راه آزادي تلقي مي

حتي انجام فرايض و مناسك ديني كه به اعتقاد برخـي محدودكننـدة افـراد متـدين اسـت،                   
نماز اتصال به معـدن عظمـت       . آويزي براي رهايي و كسب آزادي است        دن به دست   ش  متمسك

 همـة . ها اسـت    تسلط بر نفس سرمنشأ همه اسارت     . يي از همه قيود مادي است     رهاروزه  . است
ـ   ليـ تحم و تعلقات قلبـي      باورهادانيم    يابد كه مي    ي معناي خود را مي    طيشرااين امور در     ي كردن

توان گفت كه خداوند   رو، مي از اين. شود يمتوسط خود فرد انتخاب  و بعد از سن بلوغ ستندين
. ي ايـن آزادي مـسلماً او را بازخواسـت خواهـد كـرد             اعطـا انسان را آزاد آفريده است و براي        

  .كننـده بـاور فـردي باشـد         تواند تعيـين    شود و فرد ديگري نمي      پرستش بر اساس باور ايجاد مي     
. كند، اما باور حقيقي هر فرد در اختيار او است            تحميل مي  ي ظاهري خود را   رفتارهافرهنگ در   

خداوند   انگيزي دارد، در فرهنگ اسالمي      يي شگفت كارايي امروز   القاهاي تبليغات     هر چند شيوه  
مردم گمان كردند كه گفتند ايمان آورديم و رها شـدند و در معـرض امتحـان قـرار                   : فرمايد  مي

  ). 2: عنكبوت (1نخواهند گرفت؟
كنند؛ زيرا  شوند، خود را در محدوديت حس مي  پرست مي    اسالمي ماده  جامعة كه در    كساني

يـي نـاهموار و   گرا مادهي رهايمساي ـ اگر درست و اسالمي تنظيم شده باشد ـ    در چنين جامعه
 پرستش هر چيز غير 2)دعاي كميل( چيز را سرشار از اسماي الهي بدانيم     اگر همه . سخت است 

بخـشي از اسـماي الهـي اسـت؛ بنـابراين، فـرد             يـك يـا      تعـالي پرسـتش      از خداوند تبـارك و    
 اسماي الهي به جزئـي از آن بپـردازد يـا بـه              همةجاي پرستش     كند به     غيرخداپرست تالش مي  

 جامعـة رو او در      ديگر، خود را محـدود كنـد و از خـويش سـلب آزادي كنـد؛ از ايـن                      عبارت    

                                                                                          
  »يفْتَنُونَ آمنَّا وهم لَا يقُولُوا أَن يتْرَكُواأَحسِب النَّاس أَن «. 1
   »و بِأَسمائِك الَّتي مالَت اَركانَ كُلِّشَيءٍ «.2
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 محـدود كـردن آزادي خـود موانـع سـاختاري            زيرا در راه  . كند  اسالمي احساس محدوديت مي   
؛ بـدين  )كنـد در زنـدان اسـت    اين گفته مشهور است كه منافق در مسجد احساس مـي      (بيند    مي

توان ادعا كرد كه فقط آزادي در پرتو ايمان به خداوند تبارك و تعالي و در پيروي از  ترتيب، مي   
  .ابدي يم آخرين پيامبر او تحقق نييآ

  آزادي سياسي 
هاي فرهنگ سياسي اسالمي و غيراسالمي   توان ابعاد و اليه     اس جدول يا الگوي فرهنگ مي     براس

نگـاهي بـه آزادي در دو       . پرست را به شرح زير مطـرح كـرد          اعم از ثروت يا قدرت    ) سكوالر(
تواند ماهيت آزادي سياسي در هر دو را بـراي مـا روشـن كنـد؛ در فرهنـگ                     فرهنگ مذكور مي  

در اين مورد، در فرهنـگ      . شود  داوند و واليت الهي، مطلوب تلقي مي      اسالمي سرسپردگي به خ   
در فرهنگ اسالمي براي ايجاد حاكميـت الهـي از طريـق            . سكوالر حاكميت انسان اصالت دارد    

خواهيم انساني را حـاكم كنـيم         شود، اما در فرهنگ سكوالر مي       اجراي احكام اسالمي تالش مي    
در ايـن فرهنـگ آزادي در رقابـت       . دانيم  برتر از ديگران مي   كه با توجه به امتيازات بشري او را         

خواهند با توجه به عقل خـود دكتـرين سياسـي خـود را                افرادي كه مي  . يابد  بين افراد معني مي   
  . حاكم كنند

شود بيشترين امكان آزادي در       هاي فرهنگي مادي كه ادعا مي       در نوع ليبرال دموكراسي نظام    
 همـة . شـود  هاي عقليِ فـردي انجـام مـي    حاكميت يكي از دكترين  ي  براآن فراهم است، مبارزه     

براي مثـال،   . پرستي شكل گرفته است      ثروت اساس برداري    هاي يادشده در نظام سرمايه      دكترين
امريكـا در   . انـد   شود كه اكثريت مردم جهان دكترين نظم نوين جهاني را پذيرفتـه             امروز ادعا مي  

هر چيـزي   .  كشور دنيا است   نيثروتمندترچرا؟ زيرا   . گيرد  ياين نظم رهبري دنيا را در اختيار م       
ايـن  .  امريكا در اوج خود قـرار دارد       متحدةكه تاكنون به تملك مادي انسان درآمده، در اياالت          

 امريكـا و اقمـار آن انجـام شـده           متحدةپذيرش از طريق تبليغات فرهنگي در بين مردم اياالت          
صورت مـشروع در فرهنـگ    پردازند و اين نظريه به  ميهاي موجود به توجيه آن        دانشگاه. است

ايـن نظـم     دربـارة  تواند نظر خـود     در اين جوامع هر فرد مي     . عمومي سياسي توجيه شده است    
اما در عمل بايد به اين نظم وفادار و         . نوين جهاني را بيان كند؛ خواه موافق باشد، خواه مخالف         

بر اقتدار سياسي، كه به دليـل حمايـت            و مبتني    هاي مادي داراي ثروت     ملتزم باشد، زيرا قدرت   
شكن با آنان نيـست، ايـن         چارچوبسازوكارهاي حزبي از آنها، كسي قادر به مخالفت عملي و           

. توانند با اين امر مخالفت عملـي كننـد        حتي احزاب داراي اقليت نيز نمي     . اند  دكترين را پذيرفته  
 ةيـ نظر ابزاري بـراي افـزايش قـدرت توجيـه           هاي لفظي   هاي سياسي، مخالفت    گونه نظام   در اين 

نگـاهي  .  انديشمندان موافق اين است كه پاسخي براي آن اشكال بيابند          فةيوظزيرا  . غالب است 
هـاي حزبـي هـستند كـه      دهد كه قدرت خوبي نشان مي     امريكا به    متحدةبه انتخابات در اياالت     
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در نهايـت رأي احـزاب و       . ط آنان قيد و شر    ي بي آراكنند، نه     تكليف مردم را در عمل معين مي      
   .شود، نه رأي مردم هاي ثروتمند حاكم مي ايالت

كنندة اين روند اسـت كـه اولـي، از صـاحبان ثـروت                ساختار مجلس سنا و كنگره، تضمين     
سـازوكار عمليـات سياسـي در آن كـشور بـه قـوانين              . شود و باالدست كنگره است      تشكيل مي 
بخـش  . انـدوزان اسـت     كند كه قهراً به سـود ثـروت         شده توسط آن دو مجلس عمل مي        تصويب

كند تا احتمال وقوع هر       شده از سراسر عالم، رفاه عمومي را تأمين مي          هاي جمع   اندكي از ثروت  
با توجه به ميزان بسيار . ها را منتفي كند بيني شده توسط ماركسيست نوع شورش يا انقالب پيش

ش اقتـصاد گـسترده اسـت و عمـالً امكـان             آنـان در بخـ     طرةيسـ ثروت در اختيـار سـناتورها،       
  . آنان وجود نداردارادةهاي اقتصادي يا آزادي اقتصادي خارج از  فعاليت
  

  )اسالمي و سكوالر(ي پاية فرهنگِ سياسي الگو. 2جدول 

  72: 1392ران، زاهد و همكا: منبع

مطـابق بـا    (كنند حاكميـت اهللا را در نظـام حـق و عـدل                در فرهنگ اسالمي همه تالش مي     
ترتيب آزادي در راستاي حاكميت حق و عدل و مخالفت با             بدين  . محقق كنند ) دستورات الهي 

 مشروعيت ،كه يار حق و عدل باشند  در صورتي ،هاي حزبي حتي تشكل . گيرد  غير آن شكل مي   
  ولـي الهـي يـا      . رود  صورت مشروعيت تبعيت از منويات آنان از دسـت مـي             در غير اين     دارند،

 در رفتارهاي فـردي و اجتمـاعي و مـديريت           كه ي  زمان تاولي معصوم و در غيبت او ولي فقيه،         
هاي    به آرمان  كه  يزمان تا ديگر،    عبارت  جامعه ملتزم به احكام الهي باشد، امرش مطاع است؛ به           

 كنشبينش گرايش   ي فرهنگها هيالابعادِ 
ال حول و (واليت اهللا  اسالمي

 )ال قوه اال باهللا
تحقق نظام الهي (انتظار فرج  م سياسياصالت احكا

 )در جهان
 ياديبن

اصالت عقل ابزاري در  اصالت حاكميت انسان سكوالر
سياست

 نظم نوين جهاني 

علوم مورد نياز نظام سياسي  فلسفة واليت الهي اسالمي
 ديني

هاي مورد نياز نظام  فناوري
 سياسي اسالم

 يتخصص

فلسفة حاكميت  سكوالر
اكثريت

ز نظام سياسي علوم مورد نيا
سكوالر

هاي مورد نياز نظام  فناوري
 سياسي مدرنيته

پذيرش معروف و منكرهاي  مشروعيت واليت فقيه اسالمي
 نظام سياسي 

 ي عموم ساالري ديني تحقق مردم

مشروعيت ليبرال  سكوالر
دموكراسي

ي سياسي هنجارهاپذيرش 
نظام بشري

 استقرار ليبرال دموكراسي
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  كنــد و در راســتاي  نمــيمحــدود  آزادي الهــي را گــسترةســالمي پايبنــد اســت و مــشخص ا
او موظف به اعمال معروف     . دارد، كالمش نافذ است      آزادي الهي مردم قدم برمي     گسترةافزايش  

يي كه هر فرد مـسلمان بـه آن اعتقـاد           منكرهامعروف و   .  اسالمي است   و منكرهاي نظام سياسي   
بشناسد و از اين طريق بر رفتارهاي حاكمان جامعـه نظـارت داشـته              دارد و وظيفه دارد آنان را       

  .باشد
بر هر فرد مسلمان است كه اگر خالف شرعي از هر يك از حاكمان ديد يا شنيد، بر سـبيل                    

بر حاكم است كه حرف او را بشنود و اگر صحيح . نصيحت و نه افشاگري با او در ميان بگذارد
 منطقـي علمـي   مباحثةصورت، در يك  در غير اين    .  كند تشخيص داد، توبه و سپس به آن عمل       

كننده قانع نشود، حق افشاگري عمومي ندارد، اما          البته اگر پرسش  . كننده را قانع كند     بايد پرسش 
در اين وضعيت اگر حـق  . نظر شود بايد دربارة نظر او در سطح فرهنگ تخصصي بحث و تبادل         

گيرند و جريان مباحثه تا سـطح         م حاكم قرار مي   با او باشد، متخصصان بيشتري در مقابل تصمي       
در اين ميان، فرهنگ عمـومي  . يابد  اقناع علمي مستند و مستدل براي هر يك از طرفين ادامه مي           

در نظام اسالمي مردم تابع قواعـد اسـالم         . كند  شناس عمل مي    مردم با هدايت متخصصان اسالم    
زنـد    اسالمي حاكم است و حرف آخر را مي       ديگر، دكترين     عبارت    به  . هستند نه تفكرات فردي   

هاي  يابد، نه دريافت  قواعد اسالمي معني ميچارچوبي آزادي در عني. هاي شخصي   نه برداشت 
در نظـام  . شـده توسـط افـراد     هاي اختراع   شخصي غيرمرتبط با منابع اسالمي و پيروي از انديشه        

ارشان، و مبارزات سياسي نيـز      اسالمي مردم پيرو خدا و دستورات او هستند، نه اشخاص و افك           
  .شود در راستاي حاكميت اهللا انجام مي

  گيري نتيجه
ي، اجتمـاع  نـة يزم بـا اسـتفاده از دسـتگاه شـناخت و در             شـدن  ي  اجتمـاع هـا در فراينـد        انسان

، كند يم فراهم   كهي  ا  نهيزمي از جامعه و     برخ انيجر نيادر  . دهند يم شكلي خود را    ها  افتيدر
 در مقابـل القائـات      گـر يدي  برخ، اما   شوند يمي همرنگ جماعت    راحت  به و   رنديگ يم ريتأثبسيار  
 همـه را    كند يمي  سعي  كنترل جامعه با استفاده از ابزار        .دهند يمي از خود مقاومت نشان      اجتماع

 بر هوا و هوس يا       هاي مبتني   ي يا خواست  فطري  نداهاها با      انسان ارياخت و قوة    كندهمرنگ هم   
 بـه در افراد نيز نداهاي فطري، هوا و هـوس و وهـم آنـان را    . خود جذب كندسوي   وهم را به    

اعتقادها، افكار و رفتارهاي افراد جامعه در تعامل ايـن چنـد نيـرو شـكل     . خواند يمي خود   سو  
   .گيرد مي

اي مبتنـي بـر حـق و عـدل، در             عهجامآزادي انسان براي رشد كماالت انساني و زندگي در          
انسان براي عدم انحراف از بد و خوب،        . شود  اجتماعي فطري حاصل مي    زندگي فردي و     جةينت

كنندة باطني بايد با منطق صحيح تربيـت          ي كنترل فطري  ها  نامطلوبدرست و غلط و مطلوب و       
شود و به نحوي مستمر خود را در معرض تـذكر خـوب و بـد، درسـت و غلـط و مطلـوب و           
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كيـشانِ    هم. هاي مهم براي اين كار است       ه وسيله نمازِ با توجه، از جمل    . نامطلوب الهي قرار دهد   
ايـن همـان   .  به يكديگر تذكر دهنـد نهييآاطراف نيز بايد دائم مواظب يكديگر باشند و همچون     

دولت اسالمي  . وظيفة امر به معروف و نهي از منكر است كه بر مرد و زن مسلمان واجب است                
دولـت اسـالمي بايـد      . نكر را فراهم كند   نيز بايد زمينة هدايت و رواج معروف و پيشگيري از م          

هـاي تربيتـي جامعـه را نيـز بايـد بـه        دسـتگاه . فرهنگ اسالمي را رواج دهد و آن را حاكم كند 
هاي تربيت اسالمي مجهز و آنان را براي تربيت درست آحاد جامعـه تـأمين و                  آخرين پيشرفت 

  .تأييد كند
اي   هجامعـ در  . شـود   حاصـل مـي    شـدن جامعـه       روند اجتماعي كسب اين آزادي با اسالمي      

هاي حسي صحيح توجـه        اول بايد به افزايش دريافت     سالهاي تربيتي در هفت       دستگاه اسالمي
ي درست و مطلـوب و در       الگوهاهاي عقلي از طريق        دوم نيز رشد دريافت    سالدر هفت   . كنند

 تـأمين    اول بـا   سالهدف تربيتي هفت    .  سوم، تقويت تولي و تبري مورد توجه باشد        سالهفت  
هـاي    ممانعت كودكان از كسب تجربه    . شود   حسي در باالترين حد خود محقق مي       تجربةامكان  

 داستان، فـيلم    قيطر ازي كامل   الگوها دوم تأمين    سالدر هفت   . جديد، آثار منفي خواهد داشت    
 هـستند، كارسـاز     هـا   آنترين     نزديك ازي ممتاز نزديك، كه پدر و مادر        الگوها همه،   ازتر    و مهم 

اي براي   خود باشند و الگوهاي شايستهرفتارپدر و مادر بايد از آغاز زندگي مراقب . واهد بودخ
 زنــدگي، از رفتــار و گفتــار آنــان كــامالً ةكــودك از همــان دوران اوليــ. فرزنــدان خــود باشــند

 سوم از طريق محبت و      سالدر هفت   . دارد   خود نگه مي   حافظةكند و آنها را در        برداري مي   فيلم
 اين  همةدر  . ئات غيرمستقيم با جلب مشاركت خود نوجوان بايد به تربيت قلبي او پرداخت            القا
شـود بهتـرين وسـيله بـراي          ها پرورش منطق صحيح در كودكان و نوجوانان موجـب مـي             سال

اين كـار   . تشخيص بد و خوب، درست از غلط و مطلوب و نامطلوب در اختيار آنان قرار گيرد               
 ة زدن و توج     حرف  ديگر، آموزش درست    عبارت    يابد؛ به     ك تحقق مي   كود ناطقة قوةبا پرورش   

  .اصولي به ادبيات، بهترين كار براي تقويت منطق كودكان و نوجوانان است
ها   ي ارزش القاي فرهنگي در    الگوهاترين    در سطح اجتماعي كارگزاران دستگاه سياسي مهم      

فراد بايد در اين مناصب قرار گيرند و بـه          ترين ا   رو، متقي   از اين   . ي اجتماعي هستند  هنجارهاو  
دانـشمندان  .  معصومين و امتثال امر الهي است      رةيسمقتضاي تقوا عمل كنند كه همانا تبعيت از         

 عملكرد اين دو زيرساخت اجتماعي، يعني       جةينت. جامعه بايد علم الهي را كسب و ترويج كنند        
هاي اقتصادي جامعه، خود       در فعاليت  ژهيو  بهنظام سياسي و فرهنگي، بايد در امور جاري مردم،          

يمات اسـالمي و قناعـت و ورع        تعلالگوي توليد، توزيع و مصرف بايد بر اساس         . را نشان دهد  
. ناپـذيري اسـت   داري كه بر مبناي حرص و سـيري    يي نظير الگوي سرمايه   الگوهاشكل گيرد نه    

 اسـالمي را    جامعـة دم،  رعايت معروف و اجتناب از منكر در مناسبات عمومي و اقتـصادي مـر             
  . كند محقق مي
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 هنجارهاها و     هاي جديد در راستاي ارزش      اسالمي، تربيت افراد نسل     تحقق فرهنگ عمومي    
هـاي اسـالمي را       ديگر، رعايت بد و خوب، درست و غلـط و مطلـوب و نـامطلوب                عبارت  و به 

در جامعـه تـضمين   الهـي  ـ  كند و بدين ترتيب آزادي در راستاي رشد كماالت انساني        تسهيل مي 
  .شود مي

 همـة بنابراين ما نيز مانند انديشمندان اسالمي معتقـديم كـه آزادي امـري فطـري اسـت و                   
 جامعـة همچنين معتقديم آزادي به معني واقعـي در  . ها براي نيل به كمال به آن نياز دارند      انسان

در ايـن جوامـع     . شـود   يابد و در جوامع سكوالر صرفاً شعار آزادي مطرح مي           اسالمي تحقق مي  
هاي انحصاري قدرت هستند كه عمدتاً بـر مبنـاي ثـروت يـا قـدرت تنظـيم                     تابع قالب  رفتارها
  .اند شده
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