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 مقدمه

     است     الزم   ،       اجتماعی        تحو الت    در    آن       تأثیر   و       آزادی       شناخت   و        دريافت      برای     است       بديهی

        مـورد     را       قـوم       هـر         هنـری    و         مکتـوب       آثار   و      رسوم   و      آداب   ،     فرهنگ   ،   ّ تفکّر   ،       روحی ات   و      اخالق

         بررسـی     از      پـس    ،      بیـان    و           مکالمـات    و           مباحثـات     که     چرا   .   داد      قرار      تفحص   و       تحقیق   ،      مطالعه

        آثـار         صـورت       بـه          تمـد ن    و        انديشه       آزادی   و     ّ تفکّر        بازتاب   و      آمده      قوام    به    ّ     نقّادانه   و           موشکافانه

  .   کند    می      پیدا        نمودار   و     شده       ارائه      هنری   ،      فرهنگی

       هـای           داسـتان    ،   سنن   و      آداب   ،  ها       کتیبه   ،     الواح   ،    هنری        کارهای   ،    دستی       صنايع       راستا       دراين

           ارزيـابی         مـورد          توانـد       مـی         صـنعت    و         تکنیـک    ،          اختراعـات    و           ابـداعات    ،        اعتقادات   و         اساطیری

         ايـران     در          قـوانین             منشـورهای    ،    هـا          )پیـام        شاهان        يادبود     های       نوشته     سنگ      ويژه    به   .        قرارگیرد

         امثالهم(   و        باستان

     اين    در      بشری       تمد ن            آزادانديشی   و       آزادی       مفهوم       ابعاد   به         اختصار    با     است      قرار    که      آنجا    از

        زمـان     در        هريـک    و          گذاشـته         ظهـور    ی      عرصه      پابه        تاريخی    چه    از    يک    هر    که          بپردازيم      کتاب

       نظـر       بـه    ،    هـم         طرفـی     از   .     انـد         بـوده           اثـربخش           انـدازه     چه    تا         اجتماعی     کلی        تحو الت    در     خود

       ايـن     از   .    يافت     دست      زمان   و     عصر    آن       تمد ن    به      توان     نمی   ،     آزادی      صحیح     درك      بدون   :   رسد    می

   و       آزادی    در    را         مختلـف        هـای          تمـد ن           بازتـاب    و       آزادی    از          متفـاوت           تعـاريف    ،   است        شايسته    رو

   در   –        راهکار   ی       ارائه   و       نتیجه        دريافت      برای         کشورمان       پیشین     های       تمد ن    در    را       موجود       آزادی

  .    دهیم      قرار       بررسی      مورد  -              حد  اين مختصر 

             تأثیرگـذار        بیشتر    که     است      هايی       پديده   ،   شود    می         پرداخته    آن    به      کتاب     اين    در    که    را      آنچه

  .   اند     ساخته       بارور   و        متبلور    را       آزادی   و       تمد ن   و        بوده

        بـرای          تمـد ن    و       آزادی        اسـا     و         آينـده      راه      چراغ       تواند    می    که     است       تاريخ    از      عبرت      البته 

           عبارتنـد      شود    می         پرداخته    آن    به       نتیجه      حصول    در    که        مسايلی   :    جمله    از   .    باشد       اسالمی       ايران

  :  از
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       ديـن     در          انديشـی       آزاد   ،         باسـتان(           )ايـران          گذشـته            اجتمـاعی         تحو الت    در       تمد ن   و       آزادی

       سـیر    ،  آن        پیـام    و        قـرآن    ،       تمـد ن    و      تفکر   ،      انديشه        درباره      اسالم    از     قبل        بزرگان       گفتار   ،     زرتشت

   ،        صـوفی ه           پیـدايش    و       آزادی     سلب    در      امیه     بنی     نقش   ،   )ع(     علی       شهادت    از    پس        انديشه       آزادی

   ،        انديشـه        آزادی    در        آنـان        نقـش    و    ری       صـوفیگ    ،        مسـلمین   ی    ه     انديش    در      آنها     نقش   و         عباسیان

         تهـاجم    ،     آزادی      بـه       راجع      جهان        بزرگان     نظر   ،      انديشی      آزاد    در    آن     نقش   و      کربال   ی   ه    واقع       تأثیر

    )و   ،       نتیجـه         دريافت      برای       تاريخ    به       مروری   ،    کرد؟      بايد    چه     حال   ،  آن    با        مقابله      نحوه   و        فرهنگی

     است.     کار      چاره        ديگران      حقوق   و       عقايد    به        احترام   و            آزادانديشی   (      اين که        باالخره

 يـا  اسـالمی  هـای  انجمـن  و صـنفی  و سیاسـی  هـای  هـا، انجمـن   احزاب، جمعیت      البته 

 اسـتقالل، آزادی، وحـدت   اصـول  که اين به آزادند، مشروط شده شناخته      دينی  های اقلیت

 از تـوان  نمـی  را کـس  هیچ. نکنند نقض را اسالمی جمهوری اسا  و اسالمی ملی، موازين

 ۱.ساخت مجبور آنها از يکی در شرکت به يا کرد منع آنها در شرکت

 آن از کـه  اسـت  جـايی  تا آزادی اسالمی جمهوری در ۲:ايران اسالمی جمهوری اسا 

 .نشود استفاده نظام فروپاشیدن برای

 و اسـت  همراه مسؤولیت با ها آزادی ی همه ايران اسالمی جمهوری که، در اين خالصه

 کـه  اسـت  اسالمی جمهوری نظام و مملکت و مردم و او دين و خدا برابر در مسؤولیت اين

 .بود خواهد آزادی حدود ی کننده تعیین

         دانـیم       مـی    و       دانید    می    که       وجودی    با      باشد       مندان      عالقه      پسند      مورد     فوق       مطالب          امیدوارم

        پسـند       مورد   و       تبیین       سادگی    به       تواند     نمی    که     هست   و      بوده       متنوع       آنقدر       آزادی    از        تعابیر    که

  .   شود      بیان     چند        صفحاتی    در       همگان

       خـود          ارشـاد     با   و        بکشوند      مقال     اين       گسترش   و       تبیین    در     ادب       ارباب          امیدوارم       خاتمه    در

  .       فرمايند     شاد    را        کمترين     اين     نیز
 ادب و احترام با

 مهدوي امير دكتر

 1393 زمستان

                                              
 . هشتم و بیست و ششم و بیست اصل -۱
 . ششم و بیست اصل -۲
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