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 ی فکری تحلیل محتوای کیفي مفهوم آزادی در منظومه
 یااهلل خامنهحضرت آیت

 1میثم قهرمان

 چکیده

ی پاسخ به دو سؤالل لصؤ ن شوشؤته شؤده لسؤس: شمسؤس، مفاؤوم رزلدی در ی حاضر با دغدغهمقاله

اؤوم لی لز چه جایگاهن برخوردلر لسس؟ دوم، ریؤا در وؤول رؤاریخ، مفلهلل خامنهی فکری ریسمنظومه

لی دچار گسسس معناین شده لسس؟ جاس پاسخ به لیؤ  سؤال ت لز لهلل خامنهی ریسرزلدی در لشدیشه

رر، لبتدل به کدگذلریِ کیفن ولحدهای معنا )که لز دقیقبیانلیم. بهروش رح یل محتولی کیفن باره برده

ها رل درقالب یازده مقولؤه نروری شده بودشد( پردلختیم، سپس رراکنون جمع 61ی بیاشات لیشان لز دهه

ساز، عنصری ضروری نلی قوی و رمدرزلدی ولقعن برلی لیجاد جامعه»و در دورم لص ن که عباررند لز 

رفسؤیر و « لزوم برخوردلری لز بینش و رویکرد لشقالبن در مولجاه با رزلدی رؤاکتیکنِ غؤر »و « لسس

ز رح یل محتولی کیفن مفاؤوم رزلدی )رؤاریخِ های حاص ه لبندی کردیم. همچنی ، برلساس یافتهوبقه

ی ( به لی  شتیجه دسس یافتیم که گسسس خاصن دربا  لیؤ  مفاؤوم در لشدیشؤهرمدهدسسکدهای به

ی هفتاد به بعد که فضؤای بیشؤتری بؤرلی ی دههوجود لز میاشهلی رخ شدلده لسس، بالی لهلل خامنهریس

لشد رؤا در بیاشارشؤان جزایؤات شظؤری بیشؤتری رل وشیدهورح مفاوم رزلدی فرلهم شده لسس، لیشان ک

 دربا  لی  مفاوم رشریح کنند.

 .لی، مفاوم رزلدی، رح یل محتولی کیفن، مقوله، رملهلل خامنهریسها: کلیدواژه
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 ( مقدمه1

لشگیز لسس را جاین که ریزلیا برلی  لز رزلدی دویسؤس رعریؤ  برمفاومن بسیار مناقشه« رزلدی»مفاوم 

عدم بنؤدگن،  معمو ً در کنار مفاهیم دیگری شظیر قاشون، (. لی  مفاوم966: 0661کند )برلی ،یان منب

ی رزلد، قدرت لشتما  و فقدلن مولشع در رله رحقق ررزوهؤا لستقالل شظری و عم ن، رهاین، لختیار، لرلده

 شود.رعری  من

م رزلدی معمو ً ذیؤل مفؤاهیمن شظیؤر ی رشساشس و عصر روشنگری مفاووورک ن، در پیش لز دورهبه

ررریب، رؤا قبؤل لز گرفس و در کاشون مباحث فکری قرلر شدلشس. بدی فضی س، لعتدلل یا لیمان قرلر من

رشساشس، لمکان لشدیشیدن به موضوعارن شظیر قرلردلد لجتماعن و فردگرلیؤن )رن گوشؤه کؤه در عصؤر 

در قؤرون شؤوزدهم و بیسؤتم ویژه پس لز رشساشس بؤه مدرشیته رولج پیدل کرده بودشد( شیز وجود شدلشس.

ی بردلشتن خاص لز مفاؤوم ولسطهغالبن رل به ی فکریهای لیبرللن رولشستند منظومهردریج لشدیشهبه

ی شفوذ خود رل در میان دلششگاهیان، روشنفکرلن و حتن صاحب ررریب، دلمنهرزلدی شکل دهند و بدی 

وور چشمگیری گسترش دلدشد. بدیان لسس که چنؤی  لرفؤاقن نون( بهمنصبان لیرلشن )لز مشرووه راک

سازی لز مسؤیر رؤدقیق مفاؤومنِ مفؤاهیمن ماشنؤد رزلدی سازی و رمدّنبرلی لشقالبن که ررماشش شظام

عدم پیروی کورکورلشه لز مباشن شظری و ف سفن شؤر   های لصیل لسالمن و همچنی ،برلساس لشدیشه

 شود.دی محسو  شمنو غر  لسس، لرفا  خوشاین

های پس لز لشقال  معمو ً در گفتار و رفتؤار روشؤنفکرلن، دلششؤگاهیان و دیگر، رشچه در سالعبارتبه

گوشؤه کؤه در شؤان در مفاؤوم رزلدی رنشدگنشؤود، یؤا پؤذیرش و لقنا مسئو ن لیرلشن مشاهده من

یؤا در باتؤری  حالؤس، کشؤیدن رود، لسؤس کار مؤنلی غربن و شرقن بههای ف سفن و لشدیشهدستگاه

لی که وبق قرلاس لسالمن لیشان، رد پای رزلدی غربن و گوشهروکشن لسالمن روی مفاهیم مذکور، به

سؤازی یؤا رردیؤد لز چنؤی  رویکؤردی شبایؤد لشتظؤار شظامشرقن در لسالم شیز قابل مشاهده لسؤس. بن

سؤت زم لشدیشؤیدن مطؤابق معیؤار و سازی لسالمن رل دلشس زیرل حصول چنی  هدفن لز یکسو، مرمدّن

کنند؛ روجان رل لیفا منها شقش قابللی لسس که در زشدگن لشسانلصول لسالمن دربا  مفاهیم ک یدی

 دیگر، شیازمند برقرلری شسبتن درخور میان لی  مفاهیم ک یدی لسس.مفاهیمن شظیر رزلدی و لزسوی

ی غربن و شرقن باید سؤرل  منؤابع دسؤس لول های ف سفن و شظرلساس، جاس مقاب ه با دستگاهبرلی 

های بؤارزِ شک، یکن لز شموشهلسالمن و همچنی  لشدیشمندلن و روشنفکرلن لصیل لسالمن رفس. بدون

لی لسس که هم رؤممالت زیؤادی دربؤا  مفاؤوم لهلل خامنهلی  گروه لز لشدیشمندلن و روشنفکرلن ریس
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روجان بؤا هؤای قابؤلقؤال  و جماؤوری لسؤالمن درگیریعنولن رهبر لشلشد و هم بهرزلدی لشجام دلده

های لیؤ  رحقیؤق در پیمؤودن لشد. بنابرلی ، با لی  لمید که بتؤولن لز یافتؤهمساال عم ن سیاسس دلشته

کوشیم لبتدل به لی  پرسش پاسخ دهیم که سازی شوی  لسالمن باره برد، در لی  شوشتار منمسیر رمدّن

رولن به روضؤیح لیؤ  لی لز چه جایگاهن برخوردلر لسس و چگوشه منخامنهلهلل مفاوم رزلدی برلی ریس

مفاوم شزد لیشان پردلخس؟ سپس در پن پاسخ به لی  سالل ک یدی خولهیم بود که ریؤا مفاؤوم رزلدی 

 ی لیشان شده لسس یا خیر؟لی دچار رغییرلت بنیادینن در لشدیشهلهلل خامنهدر وول دورلن رهبری ریس

رلی دستیابن به هدف مذکور لبتدل چارچو  روشن مقاله )رح یل محتولی کیفن( رشؤریح گفتنن لسس ب

لهلل شود. سپس به رح یل محتولی کیفؤنِ مفاؤوم رزلدی شؤزد ریؤسو مرلحل لشجام کار روضیح دلده من

گرفتؤه ذیؤل شده و رؤاریخِ کؤدهاین جایلی خولهیم پردلخس و در لشتاا برلساس مقو ت حاصلخامنه

، به بررسن لی  سالل خولهیم پردلخس که ریا مفاوم رزلدی در منظومؤه فکؤری مقؤام معظؤم مقو ت

رؤولن لیؤ  سؤیر رحؤوّل رل رهبری دچار رغییرلت بنیادینن شده لسس یا خیر؟ لگر چنی  لسس چگوشه من

 رر، در لی  پژوهش لز روش رح یل محتولی کیفن هم برلی فام جایگاه رزلدیدقیقبیانروضیح دلد. به

که ووریلی و هم برلی بررسن سیر رحوّل لی  مفاوم شزد لیشان باره خولهیم بُرد بهلهلل خامنهشزد ریس

لشد، لی که ذیل یک مقوله جای گرفتهلهلل خامنهشده به بیاشات ریسدلدهچه راریخِ کدهای لختصاصچنان

ی اؤوم رزلدی در لیؤ  دورهی مفرولن شتیجه گرفس که لیؤ  مقولؤهی خاصن باشد منمربووه به دوره

 خاص، ذه  لیشان رل بیشتر درگیر خود کرده لسس.

 ( چارچوب روشي )تحلیل محتوای کیفي(2

 گرایي به رویکردِ کیفي( روش تحلیل محتوا: گذار از کمي1-2
رؤولن دو رویکؤرد کمؤن و ی رکنیکن ع من عمدراً در قرن بیستم رلیج شد. مؤنمنزلهرح یل محتول به

ر رح یل محتول لز یکدیگر متمایز کؤرد. برلسؤون در رعریفؤن کمؤن لز رح یؤل محتؤول رن رل کیفن رل د

و « 0عینؤن»دلشؤد. شؤر  رکنیکن پژوهشن برلی روصی  عینن منظم و کمن محتولی رشکار پیام مؤن

مست زم رن لسس که  6بودن رکنیک، مشمول شر  رکرلرپذیری لسس. رکرلرپذیری یک فرریند«9منظم»

                                                           
1. objective 

5. systematic 

0. process 
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بر رن صریح و روش  بوده، برلی همه ولحدهای رح یل به وور یکسان قابل لعمال باشد  حاکم 0قولعد

 (.96: 0601کریپندورف،)

چؤالش رح یؤل »با عنؤولن  9رولن در مقاله کرلکوارلولی  حرکس به سمس رح یل محتولی کیفن رل من

رری  رولشد موثؤقن منمشاهده کرد. لز شگاه کرلکوار رحقیق لررباون، رناا زماش( 02۹9«)محتولی کیفن

های لی  روش، سؤود جویؤد شتایج رل به دسس دهد که لز دستاوردهای رحقیق کیفن متناسب با ویژگن

شوشد. رح یل ها رح یل مندر رح یل محتولی مت  به صورت کیفن ریشه (.001-012: 0626)ربریزی،

کنؤد، شافتؤه لسؤس یؤد مؤنها ماهیس ساختاری و لستد لن دلرد و در بط  معؤاشن کؤه مؤت  رولریشه

 (.10: 0629لبوللمعالن للحسینن،)
گرلنِ کیفن، صرفِ محتولی ظاهری پیام چندلن لرزشمند شیسؤس و پژوهشؤگر درمجمو ، لز شظر رح یل

کار ببرد و محتولی پناان پیام لررباون رل روصی  و رفسؤیر کنؤد. باید لستنبا  و قضاوت خود رل شیز به

گویؤد کؤه چگوشؤه گر منشناسن پژوهش کیفن به پژوهشعنولن منبع هستنبنابرلی ، رفسیرگرلین به 

 (.2۹: 0621رلد،فساین و شاصریصادقندلشش معینن رل رولید کند یا لز چه روشن باره جوید )

ی یؤک سازی و کش ِ مشمصات ویؤژهدر رعاریفن مشابه لز لستنبا « 0فی یپ لستون»و « 6هولستن»

گویند. هولستن، رح یل محتول رل هر گوشه رکنیکؤن بؤرلی سؤاخت  من های کیفن سم پیام در رح یل

-ی مت  صورت مؤنمند و عینن لز مشمصات ویژهی شناخس شظامدلشد که به ولسطههاین منلستنبا 

دلشد که بؤه صؤورت عینؤن و بؤر (. لستون، شیز رح یل محتول رل روشن منHolsti,1968: 608گیرد )

گوشه کؤه (. همانStone,1966: 5کند )ت ویژه لز یک پیام رل کش  منی قولعد معینن، مشمصاپایه

سؤازی و رفسؤیر مؤت  رر لز رح یل محتول، بر کش  معاشن، لسؤتنبا کنیم در رعاری  کیفنمالحظه من

منؤدی شود. با لی  وجود، هولستن و لستون در روش رح یل محتول به عینیس و شظامرمکید بیشتری من

رح یل محتولی کیفن، لصؤو ً رح یؤل محتؤولین لسؤتنباون لسؤس « ۹پارون»شگاه  رح یل معتقدشد. در

(Neuendorf,2002: 54.) 

                                                           
1. rules 

5. Kracauer 

0. O. R. Holsti 

0. P. Stone 

1. M. Q. Patton 
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کنند کؤه لی رمکید منسازیدر رعری  رح یل محتولی کیفن بر فرریند مترلکم 0«وی دموث»و « ژلشگ»

شؤده، رلحنها رح یل محتولی کیفن شامل یک فرریند وسرلسر لستنباون و رفسیری لسس. به بیان رن

ها بر لساس رفسؤیر و لسؤتنباون معتبؤر لسؤس های خام، درون مقو ت یا رمجاسِ مترلکم کردن دلده

(Zhang & Wildemuth,2009: 309لی  رعری ، ششان من .) دهد که رفسیر و لستنبا  در رح یؤل

لی  لمر مزیتن  رری  شکل ممک ، رق یل دهد.رولشد حجم لشبوهن لز متون رل به باینهمحتولی کیفن من

 (.6۹1: 0611رید )ف یک،به شمار من 9های رح یل لستقرلین و یا موردمحوربرلی روش

. 0گوشؤه بیؤان کؤرد: رولن سه رفاوت لساسن میان رح یل محتولی کیفن و کمن رل لی به وور ک ن من

  در مقابؤل . کشؤ6محؤور، و . دیدگاه منظرمحور در مقابلِ دیؤدگاه عینیؤس9ک مات در مقابل لعدلد، 

 .(Maykut & Morehouse,1994: 16-20) 6لثبات

 ( رویکردهای تحلیل محتوای کیفي2-2

لشد را کوشیده ۹«سه رویکرد در رح یل محتولی کیفن»لی رحس عنولن در مقاله 0«شاشون»و « یهشن»

بندیِ لز رویکردهای ممت   در رح یل محتولی کیفن لرلاه دهند. بر لسؤاس رقسؤیم بندیشوعن رقسیم

لشد گیرشد که عبارتهای موجود در رح یل محتولی کیفن در سه وبقه جای منیه و شاشون رهیافسشن

 1. رح یل محتولی ر میصن )رجمعؤن(6، 0دلر. رح یل محتولی جاس9، 6 . رح یل محتولی متعارف0لز: 

(Hsieh & Shanon,2005: 1277-1288.) 

لسس که در رن مقو تِ کدگذلری شده به وور مستقیم « رح یل محتولی کیفن متعارف»لولی  رویکرد 

(. گاه شظریه یا رحقیقؤارن 12: 0629شوشد )لبوللمعالن للحسینن،های خام مشتق منلز دلده 2و لستقرلین

                                                           
1. Y. Zhang & B. M. Wildemuth 

5. case oriented 

0. discovery versus proof 

0. H. -F. Hsieh & S. E. Shannon 

1. Three Approaches to Qualitative Content Analysis 

6. Conventional content analysis 

7. Directed content analysis 

8. Summative content analysis 

9. Inductive  
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هؤای بیشؤتری شیازمندشؤد. در لیؤ  لشد که یا کامل شیستند یا به روصی ی یک پدیده مطرحقب ن درباره

گزینؤد. لیؤ  روش رل معمؤو ً دلر رل برمؤن یل محتؤول بؤا رویکؤرد جاؤسحالس محقق کیفن، روش رح

هؤا برلسؤاس کنند که رمایزلت رن با دیگؤر روشبندی منمتکن بر شظریه وبقه 0برلساس روش قیاسن

هؤای دلر شسؤبس بؤه دیگؤر روشررریب، رح یل محتول با رویکؤرد جاؤسشقش شظریه در رشااسس. بدی 

 (.90: 0621ختارمندرری برخوردلر لسس )لیمان و شوشادی،رح یل محتول لز فرلیند سا

شؤود. لسس که با شمارش لغات یا محتولی رشکار رغؤاز مؤن« رح یل محتولی ر میصن»رویکرد سوم 

یابد. لی  رویکرد در مرلحل لولیه کمن بؤه شظؤر سپس رح یل به مفاهیم و مضامی  پناان گسترش من

هؤا در یؤک روش لسؤتقرلین لسؤس )لبوللمعؤالن و شؤاخ  رسد، لما هدفش جستجوی کاربرد لغاتمن

 (.21: 0629للحسینن،
 ( تحلیل محتوای کیفي متعارف3-2

های لز پیش موجود جایگاهن شدلرشؤد گوشه که لشاره شد، در رح یل محتولی کیفن متعارف شظریههمان

لعن معنؤا و روری شده )چه مؤت  کتؤا  و چؤه لز وریؤق مصؤاحبه و...( لز وریؤق رؤدو لوالعات جمع

شوشد. در لی  حالس، محقق بر لساس لدرلک و فاؤم خؤود لز مؤت  مؤورد صورت لستقرلین رح یل منبه

کند. پیش لز رشریح مطالعه، شوشت ِ رح یل لولیه رل رغاز و با خولشدن مکرّر رن رح یل خود رل رکمیل من

 وور خالصه ششان دلد:رولن رن رل در شمودلر زیر به مرلحل رح یل محتولی کیفن متعارف، من

                                                           
1. deductive  
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 مرلحل رح یل محتولی کیفن متعارف

 روریهؤای جمؤعگر بؤر لسؤاس دلدهگوشه که در شمودلر مشم  لسس، در مرح ۀ شمسس، رح یلهمان

شده )مت  یا هر ولحد رح یلِ دیگری که پیش روی لوسس(، رح یلِ خود رل با بیرون کشیدن ولحؤدهای 

 کند.رو  منمعنا لز ولحد رح یل ش

هاین هستندکه لز رهگذر محتؤول و ، ولحد معنا، ک مات، جمالت و یا پارلگرلف0لز شظر گرلشایم و  شدم 

(. Graneheim &Lundman,2003: 106های مرربط با یکدیگرشؤد )ی جنبهیشان دربرگیرشدهزمینه

-حامل معناین لسس و رح یلروری شده لسس که های جمعبنابرلی ، ولحد معنا، بمشن لز مت  و یا دلده

کند. هر ولحد معنا باید شسبس به ولحدهای معناینِ ها، رح یل محتول رل رغاز منگر با مشم  کردن رن

وبیش با ولحدهای معنؤاین کؤه قبؤل لز رن در وجود، کمدیگر لز لستقاللِ معناین برخوردلر باشد. با لی 

 .(Burnard,1994: 113)س ریند، مرربط لسلشد و یا در پنِ رن منمت  رمده

                                                           
1. U. H. Graneheim & B. Lundman 

 Unit of analysis (Data) واحد تحلیل )داده(

 

 Meaning unit واحد معنا

 

 Codes کدها

 

 Categories مقوالت

 

هاتم  Themes 

 

 Patterns الگوها
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شؤوشد. کدگؤذلری ها و کدهاین لز یکؤدیگر متمؤایز مؤنی بعد، ولحدهای معنا روسط برچسبدر مرح ه

رولن رمام مت  رل به لوالعات قابل سنجش و های کیفن پاسمن لسس به لی  سالل که چگوشه مندلده

شؤود ولحدهای معنا رسان من ( با کدبندی هم دسترسن بهMedelyan,2020قابل لجرل ربدیل کرد؟ )

ی لی  کدها، ولحدهای معنا رل در لرربا  منطقن با یکدیگر رح یل و رولشد به ولسطهگر منو هم رح یل

 بندی کند.دسته

ی کدگذلری یعنن لرماذ برچسبن مناسب به ولحدهای معنؤا، شوبؤس بؤه رعیؤی  مقؤو ت پس لز مرح ه

بنؤدی عبؤارت لسؤس لز رود. مقولؤهشمار منتولی کیفن بهلسس. لیجاد مقوله، ویژگن لص ن رح یل مح

-هؤا و سؤپس گؤروههای رنی یک مجموعه لز وریق رشمی  رفاوتبندی عناصر سازشدهعمل وبقه

ها یا وبقارن هستند که گروهن لز عناصؤر ت، موضو بندی مجددشان بر لساس شباهس عناصر. مقو 

ی  گردروری، خصوصیات مشؤترک لیؤ  عناصؤر لسؤس کنند و ع س لرل زیر یک عنولن شوعن جمع من

. 0هؤای (. عالوه بر خصوصؤیات مشؤترکِ عناصؤر، مقؤو ت بایؤد دلرلی ویژگؤن06۹: 0600)باردن، 

کند که هؤر ولحؤدی کؤه در مؤت  . لستقالل باشند. فرلگیری رضمی  من6. ورد متقابل، و 9فرلگیری، 

ررریؤب، ها قرلر گرفته لسس. بؤدی در یکن لز مقوله گرفته، ثبس شده وبوده و باید مورد رح یل قرلر من

ی ولحدها رل پوشش دهد. ورد متقابل شیؤز ها وجود دلشته باشد را همههمیشه باید رعدلد کافن لز مقوله

کند که هیچ یک لز ولحدهای مورد رح یل در بیش لز یک مقولؤه گنجاشیؤده ششؤده لسؤس. رضمی  من

لی دلرد و لرزش رن لز لی هویؤس مشؤم  و جدلگاشؤهر مقولؤهلستقالل هم به معنای رن لسس که هؤ

ی دیگری ولبسته شیسس. به بیؤان دیگؤر، لشتمؤا  ها جدلسس و به لرزش هیچ مقولهلرزش دیگر مقوله

(. در لیؤ  22: 060۹سروسؤتاشن، یک ولحد به یک مقوله مست زم لشتسا  سایر ولحدها شیسؤس )صدیق

کنؤد س همؤاهنگن دروشؤن و شاهمؤاهنگن بؤا بیؤرون رعریؤ  مؤنهؤا رل بؤر لسؤالرربا ، پار ، مقولؤه

(Patton,2002: 465.) 

هاین کؤه بؤه گیؤری لز برچسؤبو رفسیر و بؤا باره 0کارگیریِ سطحن لز لشتزل وورک ن، محقق با بهبه

لشد( ی سطحن لز لشتزل  به ولحدهای معنا دلده شدهولسطهولحدهای معنا دلده لسس )کدهاین که خود به

 :Mayring,2014کند که مقو ت چگوشه رنظیم شوشد، چقدر ک ن و چقدر خؤاص باشؤند )ی  منرعی

                                                           
1. The level of abstraction 
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هؤا شیؤز گذلری ضم  ساختاربندیِ محتول به لرزیابنِ لظاارلت و گزلرهگر با هر مقوله(. درولقع رح یل82

 (.Kuckartz&Rädiker,2019: 66پردلزد )من

رؤولن لز شؤمارش و   شؤوشد. در صؤورت شیؤاز مؤنی بعد  زم لسس محتولی مقو ت روصیدر مرح ه

(. بنؤابرلی ، مؤت  بؤه 92: 0611پیربؤدلقن،فرلولشنِ مقو ت و شیز لز دیگر مطالعات کیفن لستفاده کرد )

هؤا سؤنجیده شود با مقولهررریب، رح یل و رفسیری که لز مت  منمحک لی  مقو ت زده شده و بدی 

هؤا رل کشؤ  کنؤیم و سؤس لررباوؤات و پیوشؤدهای بؤی  مقولؤهشود. درولقع، در کار رح یؤل  زم لمن

هؤا برقؤرلر سؤازیم پیوشدهای حشؤو و زلیؤد رل حؤذف کؤرده، للگوهؤای لرربؤاون منطقؤن بؤی  مقولؤه

های متنن، کد و مقؤو ت رل باتؤر درک کؤرد. رولن لرربا  میان دلده(. حال من012: 0620لبوللمعالن،)

لینؤدل  و کنؤد )هؤا و مقؤو ت برقؤرلر منپژوهشؤگر میؤان دلدهمعنا که کد، پیوشدی لسؤس کؤه بدی 

هؤا، و درشاایؤس، بندی مؤت  و دلدهبندی و مقوله(، که بدون برقرلری لی  پیوشد، وبقه900: 0611ری ور،

 شود.پذیر منها به سمتن لمکانبرقرلر کردن لررباوات منطقن بی  مقوله

بنؤدی هؤاین وبقؤهرولن مقو ت رل در قالب رمها، منلهپس لز برقرلر کردنِ لررباوات منطقن بی  مقو

ی روصی ِ مقو ت به بعد، بستگن بؤه سؤالل ی لشجامِ رح یل محتولی کیفن لز مرح هکرد. للبته لدلمه

ی روصؤی ِ هؤاین در مرح ؤهررریب، ممکؤ  لسؤس پژوهشپژوهش و ظرفیس کار رحقیقن دلرد. بؤدی 

 های رحقیق شباشد.و شیازی به رعیی  رمی  زم دسس یابند مقو ت به شتیجه

ها لسس. رؤم محؤوری لسؤس کؤه معؤاشنِ لساسؤن و بندی مقولهرم مفاومن ک ن لسس که حاصل جمع

(. پستم Graneheim &Lundman,2003: 107زشد )مشترک در بی  چند مقوله رل به هم پیوشد من

  ت در سطحن رفسیری در شظر گرفس.ی لص ن معنا در ولحدهای معاشن، کدها یا مقورولن رشتهرل من

)یؤا  0«زیرمقولؤه»رر درقالب چندی  رولن یک مقوله )یا یکتم( رل جاس فام دقیقشایان ذکر لسس، من

ی لص ن )یا رم شود هم لبعاد ممت  ِ مقولهبندی و رشریح کرد؛ چنی  کاری باعث من( وبقه9«زیررم»

بدیان لسس که هر یک لز زیرمقؤو تِ یؤک  لص ن( شناخته و هم موضوعات فرعن رن مشم  شود.

ی لص ن )یا رؤم لصؤ ن( رل پوشؤش ی مقولههای یکتم( وجان لز معنای ک ن صادرشدهمقوله )یا زیررم

 دهند.من

                                                           
1. subcategory 

5. subtheme 
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ی شمسس که مشم  کؤردنِ ولحؤدهای معنؤا لسؤس، ولرد گر لز مرح هوور که گفته شد، رح یلهمان

شود، بنؤابرلی ، مرح ه به سطح لشتزل  و رفسیرش لفزوده منبهسطحِ لشتزل  و رفسیر خولهد شد و مرح ه

بؤرد. درشاایؤس، در للگوسؤازی، گر لز سطح رفسیری و لشتزلعن با ین باؤره مؤنها، رح یلدر رعیی ِ رم

ی روصؤیفن سنجد. هؤدف لرلاؤهها رل منی میان رمگر در سطح با ین لز لشتزل  و رفسیر، رلبطهرح یل

ی ها و مقؤو ت لسؤس. بؤه بیؤان دیگؤر، شتیجؤهلجتماعن لیجاد شده روسط رن رمغنن لز یک ولقعیس 

 & Zhangهؤای جدیؤد کمؤک کنؤد )هؤا و مؤدلرولشد به گسترش رئؤوریرح یل محتولی کیفن من
Wildemuth,2009: 318). 

ی فکوری در منظوموه و تحوول  تواری ي آن ( تحلیل محتوای کیفي مفهووم آزادی3

 یااهلل خامنهحضرت آیت

کردنِ ولحدهای معنای مفاؤوم رزلدی در حجؤم محؤدودِ مقالؤه وجؤود که لمکان فارسسباروجه به لی 

شده به ولحدهای معنا، همرله با راریخ بیاشارن که لیؤ  کؤدها دلدهشدلرد، در لی  بمش کدهای لختصاص

ی مسؤتقلِ ولؤهشود. بدیان لسس که کدهاین که در کنؤار هؤم مقلشد، رورده منها لستمرلج شدهلز رن

دیگر، در لدلمه مقؤو رن کؤه لز رفسؤیر بیانی مربووه رورده شوشد. بهسازشد ذیل مقولهمعنادلری رل من

شوشد و سپس باروجه به راریخ کؤدهای هؤر ها دسس یافتیم، بیان منکدهاین خاص در کنار هم به رن

لی رج ّن یافتؤه لهلل خامنهبیاشات ریسموقع در مقوله به لی  سالل پاسخ خولهیم دلد که لی  مقوله لز چه

 ی لیشان دربا  مفاوم رزلدی لسس یا خیر؟ی گسستن در لشدیشهدهندهلسس و ریا ششان

عنوان یکي از نیازهای ضروری و موضوعات مورد توجوه در آزادی به»ی ( مقوله1-3

 «های انساني، اسالمي و الهيتمام حوزه
رزلدی »ی شده به رن رسؤید، مقولؤهس لرربا  برخن لز کدهای یافسرولن بر لسالی که منلولی  مقوله

« های لشساشن، لسالمن و للانعنولن یکن لز شیازهای ضروری و موضوعات مورد روجه در رمام حوزهبه

وور که لز شام لی  مقوله پیدلسس مقام معظم رهبری رزلدی رل یکن لز شیازهای ضؤروری و لسس. همان

دلشد. در بررسن کدهای لی  مقوله های لشساشن، لسالمن و للان مندر رمام حوزهموضوعات مورد روجه 

رسان رولشند یاریی لص ن منرولن لز یکدیگر رفکیک کرد که در فام مقولهک ن رل من« زیرمقوله»سه 

ه شیاز و رمکید لسالم، لشقال  و جماوری لسالمن ب»باشند. شمستی  زیرمقوله شامل بیاشارن لسس که به 

شیؤاز »شؤده کؤه بؤر کننؤد. در دومؤی  زیرمقولؤه، کؤدهاین گنجاشدهلشؤاره من« خولهنرزلدی و رزلدی

لیم کنند. در سومی  زیرمقوله بؤا بیاشؤارن مولجؤهرمکید من« رربیس کاررمد به رزلدی و رزلدلشدیشنورع یم
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لشؤد. لیؤ  « ال روجیاات شظری درخصوص لهمیس و لزوم رزلدی در لسؤالم و لشقؤ»ی که دربرگیرشده

لی بر لساس چه روجیاات شظری بر لهمیس و لهلل خامنهشود که شمسس، دریابیم ریسرفکیک باعث من

مان قؤرلر گیرشؤد. کنند و دوم، مولردی لز رمکیدلت لیشان در لی  زمینه در دسترسلزوم رزلدی رمکید من

 لشد.در جدول زیر کدهای مرربط با لی  سه زیرمقوله رورده شده

عنوان یکي از نیازهای ضروری و موضوعات مورد توجه در تمام به آزادی»وله: مق

 «های انساني، اسالمي و الهيحوزه

: توجیهات نظری 2زیرمقوله 

درخصوص اهمیت و لزوم آزادی در 

 اسالم و انقالب

: نیاز و تأکید اسالم، انقالب 1زیرمقوله  

و جمهوری اسالمي به آزادی و 

 خواهيآزادی

 1 کدهای زیرمقوله 2 ی زیرمقولهکدها

رزلدی جؤؤزف فطؤؤرت 

مؤؤؤؤؤردم لسؤؤؤؤؤس 

(10/10/01.) 

رناا بیؤان در لسالم شه

کؤؤردن مجؤؤاز ب کؤؤه 

کتمان حقیقس ممنؤو  

 (.01/19/66لسس )

 لیمطالبؤه رزلدیمولهن

لسؤؤؤؤؤس  لسؤؤؤؤؤالمن

(06/00/10). 

و  رفکؤؤر، ق ؤؤم رزلدی»

شؤعار  یؤک ، شه«بیان

لز  ب کؤؤؤؤه رب یغؤؤؤؤارن

 لشقؤال  لص ن لهدلف

لسؤؤؤؤؤس  لسؤؤؤؤؤالمن

(06/00/10). 

رمکید لمیرللمامنی  بر 

هاسس و حریّس لشسان

فرماشدلرلن شباید ماشند 

هؤا رفتؤار برده بؤا رن

 (.16/10/22کنند )

رزلدی و عؤؤؤؤؤؤؤدللس 

لجتمؤؤاعن لز مفؤؤاهیم 

سؤؤازِ عمؤؤومن و زشدگن

لشد لسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤالمن

(16/10/22.) 

، سؤؤؤازیبؤؤؤرلی رمدن

 ، عؤؤالجپردلزیجامعؤؤه

ها و ها و هتاکنبیماری

 ومؤؤؤؤرجماؤؤؤؤار هرج

 فرهنگن شیازمند رزلدی

رزلدیم  و گفتگوی بیان

(06/00/10.) 

وجود مطبوعؤات رزلد، 

های یکؤؤؤن لز ششؤؤؤاشه

رشؤؤؤد یؤؤؤک م ؤؤؤس 

(12/09/02) 

یکن لز مباشن لصؤ ن 

گرلین، رزلدی و لصول

ی عقالشؤؤؤن و شؤؤؤیعه

رزلدفکؤؤری دو عنصؤؤر 

های لزوم دفا  لز رزلدی

 (16/1۹/09مشرو  )

رزلدی مؤؤؤورد روجؤؤؤه 

جماؤؤوری لسؤؤالمن، 
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رزلدلشدیشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤن 

(92/16/1۹) 

فکیؤؤک لز غیرقابؤؤل ر

 (00/11/1۹یکدیگر )

لی لعتقؤؤادی مسؤؤئ ه

لسؤؤس و شؤؤه رؤؤاکتیکن 

(11/16/11.) 

رزلدى، یؤؤؤک حؤؤؤق 

لشسؤؤؤؤؤاش  لسؤؤؤؤؤس 

(09/16/00.) 

ی رزلدی لشسان، مقدمه

عبودیؤؤؤؤس خدلوشؤؤؤؤد 

(09/16/00.) 

جماؤؤؤورى لسؤؤؤالم  

و « للسؤؤتقال»پاسؤؤدلر 

مؤؤؤؤؤؤؤؤردم « رزلدى»

(12/11/0۹) 

لزوم روجه بؤه رزلدی، 

سؤؤؤؤؤؤؤا ری و مردم

و بن عؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدللس

(02/16/19) 

رزلدی؛ یکؤؤؤؤؤؤؤن لز 

مفؤؤؤاهیم قطعؤؤؤن و 

حتمؤؤؤن در لسؤؤؤالم 

(00/12/6۹) 

رزلدی و رممی  حقؤو  

شؤؤاروشدی لز مبؤؤاشن 

شؤؤمار دیؤؤ  لسؤؤالم به

 (.0۹/1۹/19روشد )من

ها موظؤ  بؤه حکومس

هؤؤؤای رؤؤؤممی  رزلدی

)بیاشیؤؤه گؤؤام لجتمؤؤاعن 

 .(99/00/20دوم:

های کرسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤن

رزلدلشدیشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤن 

ی کنندهمشؤؤؤؤؤؤم 

رک یؤؤؤ  بسؤؤؤیاری لز 

 (10/1۹/26مساال )

دی  مروّج عؤدللس و 

رزلدی لسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤس 

(90/10/12.) 

ی لسالم و قررن، مایؤه

روشؤؤؤؤؤؤؤؤؤنفکری و 

رزلدفکؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤری 

(12/00/06) 

رزلدی و عؤؤؤؤؤدللس دو 

ی لصؤ ن هویؤس مالفه

لشقؤؤؤؤال  لسؤؤؤؤالمن 

(02/01/10) 

ن لیؤؤؤرلن رزلدی م ؤؤؤ

مغؤؤایر بؤؤا خولسؤؤسِ 

های بؤؤؤزر  قؤؤؤدرت

(01/10/00) 

 

 

تربیوووت و: نیووواز تعلیم3زیرمقولوووه 

 کارآمد به آزادی و آزاداندیشي

لزوم گسترش و رعمیق 

رزلدلشدیشن در سؤطوح 

 (19/11/12ممت   )

یکن لز لهدلف لصؤ ن 

 ،لشقؤؤؤال  لسؤؤؤالمن

رزلدی رفکؤؤر، ق ؤؤم و 

لسؤؤؤؤؤؤس  بیؤؤؤؤؤؤان

(06/00/10.) 

ف رزلدلشدیشؤؤؤؤن جؤؤؤؤز

 ینفؤؤؤؤؤکِ لسؤؤؤؤؤالم 

(12/00/06) 

پیشؤؤرفس کشؤؤؤور در 

گؤؤروی رزلدی ولقعؤؤنِ 

فکرهاسس شه لفؤاظن 

رفرینن و جنجؤؤؤؤؤؤال

(16/11/11) 
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 3 کدهای زیرمقوله

لعتقاد رلسخ دلشت  بؤه 

رزلدلشدیشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤن 

(16/16/2۹) 
 

رزلدی رفکر و لشدیشه 

رناا  زم در لسالم شه

ب که ولجب لسس 

(00/00/6۹). 
 

لهمیؤؤؤس و دفؤؤؤا  لز 

ی لدی درحؤؤؤؤؤوزهرز

رع ؤؤؤؤیم و رربیؤؤؤؤس 

(09/16/00) 

خصوصؤؤؤیس رحقیؤؤؤق 

ع من، رزلدیِ عقالیؤن 

 (92/01/10و منضبط )

رزلدلشدیشؤؤؤؤن جؤؤؤؤزف 

شاپذیر جماؤوری جدلین

 (06/19/0۹لسالمن )

رزلدفکؤؤری، یکؤؤن لز 

شؤؤؤؤعارهای لصؤؤؤؤ ن 

جماؤؤؤوری لسؤؤؤالمن 

(00/16/10) 

لؤؤؤؤؤزوم رربیؤؤؤؤؤس 

رمؤؤؤؤؤؤؤؤؤوزلنِ دلشش

رزلدلشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدیش 

(02/19/20) 

ن در های لصؤؤ شؤؤو 

هؤؤؤای ع مؤؤؤن: محیط

شو  به ع م، عدللس و 

 (99/19/19رزلدی )

 

بؤؤودن، ویژگؤؤن ع من

رزلدلشدیشؤؤؤن لسؤؤؤس 

(19/11/12.) 

ضؤؤؤؤرورت لیجؤؤؤؤاد 

های رزلدلشدیشن کرسن

ها و حؤوزه در دلششگاه

(16/11/11) 

ی مام دیگری که برلی لی  مقاله لز لهمیس زیادی برخوردلر لسس بررسؤن سؤیر رحؤول مفاؤوم شکته

شؤود کؤه لی مشؤم  منلهلل خامنؤهزلدی شزد مقام معظم رهبری لسس. با دقس در راریخ بیاشات ریسر

و « خؤولهنشیاز و رمکید لسالم، لشقال  و جماوری لسالمن به رزلدی و رزلدی»ی کدهای دو زیر مقوله

سؤال یعنن سه  066۹لز سال « روجیاات شظری درخصوص لهمیس و لزوم رزلدی در لسالم و لشقال »

شیاز »ی سوم یعنن دلری رهبری راکنون در بیاشات لیشان وجود دلرشد، لما کدهای زیرمقولهقبل لز عاده

لی رج ّؤن لهلل خامنؤهردریج در کالم ریسبه 0600لز سال « رربیس کاررمد به رزلدی و رزلدلشدیشنورع یم

 یافته لسس.
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 «تآزادی واقعي، آزادی مقیلد و متعاد  اس»ی ( مقوله2-3
رزلدی ولقعن، رزلدی مقیّد و »ی یکن لز مقو ت بسیار مامِ مفاوم رزلدی شزد مقام معظم رهبری مقوله

گیرشد که لزیکسو بر مقیّؤد بؤودن و ضؤرورت حفؤ  باشد که در رن کدهاین قرلر منمن« متعادل لسس

قیّد شود، لشؤاره دلرشؤد. ها مدیگر، به مولردی که رزلدی باید به رنکنند و لزسویرعادل رزلدی رمکید من

لی، رزلدی لمؤری لهلل خامنؤهوورک ن بر لی  موضو  مام د لس دلرد که شزد ریسبنابرلی ، لی  مقوله به

مط ق، شامحدود، غیر دینن و فاقد مرز شیسس. در جدول زیر برخن لز قیودِ رزلدی شؤزد لیشؤان در قالؤب 

 ضرورت مقیّد شؤدنِ رزلدی» ،«فرهنگ لسالمنی رزلدی در بینن روحیدی، ریشهجاان»کدهاین شظیر 

خؤط قرمؤز رزلد لشدیشؤن: ساختارشؤکنن و »و « دیگرلن و مادی معنوی ، حقو منطق، لخال  به بیان

 لشد.رورده شده« های هویس م نشکنن و بر هم زدن پایهشالوده

 «آزادی واقعي، آزادی مقیلد و متعاد  است»مقوله: 

 کدهای مقوله

شؤؤکنن مغؤایر بؤا قاشونرزلدی 

 (.12/09/02لسس )

معنا لسؤس رزلدی بدون ضابطه بن

(10/10/26.) 

ی لسؤؤؤؤالم و قؤؤؤؤررن، مایؤؤؤؤه

روشؤؤؤؤنفکری و رزلدفکؤؤؤؤری 

(12/00/06) 
گرلین لخالقؤؤن عامؤؤل شسؤؤبن

پؤؤؤؤذیرش رزلدی شامحؤؤؤؤدود 

(09/16/00) 

رزلدی شبایؤؤد درخؤؤدمس رضؤؤعی  

جماؤؤوری لسؤؤالمن قؤؤرلر گیؤؤرد 

(12/09/02.) 

بؤؤؤه معنؤؤؤای  رؤؤؤرویج رزلدی

لی و ولنگؤاری بؤرلی ضابطهبن

مقاب ؤؤؤه بؤؤؤا لیمؤؤؤان جولشؤؤؤان 

(10/10/26) 

هؤؤؤای لؤؤزوم دفؤؤؤا  لز رزلدی

 (16/1۹/09مشرو  )

ی لزوم دستیابن به رزلدی در سایه

 (9۹/10/1۹لسالم )

لیبرللیسم مروّج رزلدی غیردینن 

(09/16/00) 
بؤؤر قؤؤولشی  لجتمؤؤاعن، عالوه

قؤؤولشی  فؤؤردی لسؤؤالمن شیؤؤز 

ی مؤؤرز رزلدی در کننؤؤدهرعیی 

 (.16/00/6۹لشد )لسالم

شبودن لسؤؤالم بؤؤا رزلدىِ ممؤؤال 

 (10/19/66لظاار عقیده سالم )

رولشؤؤد لیبؤؤرلل دموکرلسؤؤن شمن

منجؤؤر بؤؤه رزلدی لشسؤؤان شؤؤود 

(99/10/19.) 

رزلدی بایؤؤد روسؤؤط قیؤؤودی 

 (.0۹/00/10محدود شود )

ومرج و رزلدلشدیشن حد وسطِ هرج

ی همهکفرگوین و لهاشس به 

ی بینن روحیؤؤدی، ریشؤؤهجاؤؤان

رزلدی در فرهنؤؤؤگ لسؤؤؤالمن 
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مقدّسات و لرزشاای مس ّم و 

مستدل و جمود فکری و رحجّر 

 (.11/00/10لسس )

(02/01/6۹.) 

در لشقال  لسؤالمن حریؤس و 

رعادل و عقالشیس و لشصاف در 

کنار یکدیگر باید قرلر گیرشؤد 

(06/00/10.) 

ها شؤه ممکؤ  رزلدی مط ق لشسان

و شؤؤؤؤه ورفؤؤؤؤدلری دلرد  لسؤؤؤؤس

(1۹/01/6۹.) 

رزلدی دلرلی ردل  ممصوص به 

 (.11/00/10خود لسس )

ضرورت مرزبندی با سمپاشن 

گؤؤؤری در و لضؤؤؤالل وگمرله

بحؤؤث رزلدی بیؤؤان و لشدیشؤؤه 

(02/10/02) 

رزلدی و لصؤؤؤؤالحات شیازمنؤؤؤؤد 

 (.02/10/02گری لسس )هدلیس
 

لؤؤزوم رعایؤؤس مرزهؤؤای رزلدی 

(00/12/6۹) 

بایؤؤد همؤؤرله بؤؤا  رزلدیمؤؤولهن

لز  لسؤؤؤتفاده لد » رعایؤؤؤس

 (.06/00/10باشد )« رزلدی
 

ضرورت شناخس مرز میؤان رزلدی 

 (92/16/1۹غ ط و رزلدی حقیقن )

وجود رزلدی بیان حتؤن در شقؤد 

شکل عالماشؤه و یس فقیه لما به

(10/09/00) 
 

لعتقاد ما رزلدی محدود لسس، 

 (90/16/00شه رزلدی مط ق )

« بیؤان رزلدی»نِ ضرورت مقیّدشد

 معنؤوی ، حقو ، لخال منطق» به

 (.06/00/10«)دیگرلن و مادی

رزلدی شیازمنؤؤؤد رله سؤؤؤومن در 

 و سرجنباشیدن خفقان» برلبر رله

ماؤار بن رزلدی»و رله « و جمود

لسؤؤس « غربؤؤن و خودخولهاشؤؤه

(06/00/10.) 

لیمؤؤاشن، رزلدی منجؤؤر بؤؤه بن

 (.90/16/00خیاشس لسس )

رت فام مرز میان رزلدی بیان ضرو

و لیجؤؤاد کشؤؤمکش و درگیؤؤری 

(11/11/10) 

بر حدود در لسالم، رزلدی، عالوه

مادّی، مرزهای معنوی هم دلرد 

(09/16/00.) 

رزلدی بیاشن که موجب رشؤنج 

عمومن در جامعه شود، ممنو  

 (.01/19/66لسس )

گؤؤؤذلری میؤؤؤان ضؤؤؤرورت رفاوت

فریبن و گری و عؤؤؤؤولمهؤؤؤؤوچن

ن و رفکؤؤؤؤر شقّؤؤؤؤاد رزلدلشدیشؤؤؤؤ

لی رزلد لسؤؤس هؤؤر بیؤؤان عقیؤؤده

کننؤؤؤؤده مگؤؤؤؤر بیؤؤؤؤان گمرله

(01/19/66) 
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(11/00/10)  

رزلدلشدیشن غیؤر لز ولنگؤاری 

 (.16/16/2۹لسس )
 

های رزلدلشدیشؤن برگزلری کرسؤن

بینن و مشرو  به حف  شظم، پیش

 (10/16/21ی خو  )مطالعه

لفشای لسرلر مم کس لسؤالمن، 

یؤان قؤرلر در مغایرت با رزلدی ب

 (.01/19/66دلرد )

جاس رزلدی بایؤد بؤه سؤمس 

 (.60/1۹/12خدل باشد )

رزلدی بیان شیازمند رفکر و لجتنا  

لز رعصبات لجوجاشؤه و رحریکؤات 

جریاشؤؤؤات و لحؤؤؤزل  سیاسؤؤؤن 

(02/19/10) 

خؤؤؤط قرمؤؤؤز رزلد لشدیشؤؤؤن: 

شؤکنن و ساختارشکنن و شالوده

های هویس م ؤن زدن پایهبرهم

(01/11/1۹) 

لیؤ  موضؤو  مشؤم  « رزلدی ولقعن، رزلدی مقیّد و متعادل لسس»ی س در راریخ کدهای مقولهبا دق

را رخری  کدهاین که بؤه بیاشؤات لیشؤان در سؤال  066۹لی همولره )لز سال لهلل خامنهشود که ریسمن

شؤان لشد. وبق کدهای جدول فؤو  لیلشاره دلرد( در سمناششان بر مقّیدبودن رزلدی رمکید دلشته 0621

لزپیش در لیؤ  لشد و بیشبیشتر در دورلن لصالحات درخصوص مقیّد و متعادل بودن رزلدی سم  گفته

لشؤد. رمکیؤد کرده« گری رزلدیشیؤاز بؤه هؤدلیس»و « لؤزوم مرزبنؤدی بؤا لیبرللیسؤم غربؤن»دورلن بر 

رزلدلشدیشؤن  برلی ، در بیاشات متمخر مقام معظم رهبری بیش لز گذشته به ضرورت پیوشؤد ع ؤم وعالوه

 لشاره شده لسس.

 «شروط و الزامات تحققِ آزادی واقعي»ی ( مقوله3-3
رری  مقو ت مفاوم رزلدی شزد مقام معظم رهبری که بر لساس کدهای فرلولن سومی  و یکن لز مام

لسؤس. جاؤس فاؤم « شرو  و للزلمات رحققِ رزلدی ولقعؤن»ی رولن به رن رسید، مقولهو متنوعن من

رری در قالؤب رؤر و دقیؤقهای جزانبندیی  مقوله ضروری لسس که کدهای رن رل با دسؤتهرر لدقیق

 چندی  زیرمقوله رشریح کنیم.

ی زیر د لس دلرشؤد، های مشترکشان که بر دو شکتهرمده رل با روجه به ویژگندسسبرخن لز کدهای به

جؤای دلد. « ها و مفؤاهیمِ دیگؤرمالفه لزوم دیدن رزلدی و رزلدلشدیشن در کنار»ی رولن در زیرمقولهمن

های و فاؤم رزلدی و رزلدلشدیشؤن در کنؤار مفؤاهیم و مالفؤه . لزوم مشؤاهده0لی  دو شکته عباررند لز: 

لستقالل، رعایس مصالح کشور، لحساس شجاعس در مقابل دشؤم ، لمیؤد بؤه رینؤده، رک یؤ ، رعؤادل، 

لی که رزلدی و رزلدلشدیشؤن گوشهحقو  عمومن، بههای للان و عقالشیس، لشصاف، لخال ، قاشون، لرزش
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. ضرورت در خدمسِ لیمان و فرهنگ لشقالبن بؤودنِ رزلدی 9های ذکر شده شباشد. شافن مفاهیم و مالفه

 و در یک کالم لعتقاد به رزلدی لسالمن و لشقالبن.

لسؤس. در لیؤ  «  یدیلزوم پرهیز لز شگاه رق»ی شرو  و للزلمات رحققِ رزلدی ولقعن، دومی  زیرمقوله

کننؤد کؤه رزلدی، رق یؤدی، لشد که بر لی  شؤر ِ بسؤیار ماؤم رمکیؤد منزیرمقوله، کدهاین جای گرفته

ی فکؤری خؤاص دربؤا  مفاؤوم لی و قابل قیاس شیسس و بنابرلی ، ضروری لسس که منظومهررجمه

ه روسعه و پیشؤرفس، بؤر رزلدی بر لساس منابع بومن لیجاد شود را لز لی  وریق بتولن ضم  دستیابن ب

ی روشؤنفکری رل شؤکل دلده فام رق یدیِ مفاوم رزلدی که لز مشرووه راکنون، رفکر غالؤب در حؤوزه

 لسس، غ به کرد.

ذکر کرد، شامل « شرو  و للزلمات رحققِ رزلدی ولقعن»ی رولن برلی مقولهلی که منسومی  زیرمقوله

های رمصصن مبتنن بر در گروی برگزلری ششسس رحقق رزلدی»دهند، شود که ششان منکدهاین من

دیگر، جایگؤاه و لرزش مفاؤوم عبارتلسس. بؤه« ی شباات در فضای عمومن(لستد ل )شه لشتشار لولیه

کؤه ووریگری لسؤس، بهرفرینن و هؤوچنرزلدی شزد مقام معظؤم رهبؤری بسؤیار متفؤاوت لز جنجؤال

شمار رورد. لی رل لز مصادیق رزلدی بیان یا رزلدلشدیشن بههرولن چنی  لقدلمات غالباً رساشوجه شمنهیچبه

ها خوردنِ رن با عقالشیس، لستد ل و ششسسروسس که لیشان یکن لز شرو  رحقق رزلدی رل گرهلز لی 

هؤای رمصصؤن پیرلمؤون رن در رناا لز لشتشار مؤولردی کؤه بحثدلشد و شهو گفتگوهای رمصصن من

دلرشؤد، ب کؤه چنؤی  لقؤدلمارن رل لز دیشن صورت شگرفته لسس، برحذر منهای رزلدلشها و کرسنششسس

 کنند.مصادیق رزلدی و رزلدلشدیشن ر قن شمن

های رزلدی و لزوم رعایؤس و ضرورت شناخس مرزها و محدودکننده»، ی مذکوری دیگرِ مقولهزیرمقوله

رید لی  که بؤرلی رحقؤق من دسسی مامن که لز کدهای لی  زیرمقوله بهلسس. شکته« هامدیریس رن

حؤال مؤدیریس کؤرد. در ها رل رعایس و در عی های رن رل شناخس، رنرزلدی باید مرزها و محدودکننده

های رزلدی لشاره شده )قولشی  لجتماعن و قؤولشی  برلینکه به برخن لز محدودکنندهلی  زیرمقوله، عالوه

بایسؤس جاؤس رحقؤق رزلدی، میؤان رزلدی من فردی لسالمن، لسالم و قررن(، بعضن لز مرزهاین کؤه

ولقعن و غیرولقعن گذلشته شود شیز گنجاشده شده لسس. برلی مثال، ضرورت مرزبندی میان رزلدی بیان 

گؤری در بحؤث رزلدی و لیجاد کشمکش و درگیری، و ضرورت مرزبندی با سمپاشن و لضؤالل وگمرله

 بیان و لشدیشه(.
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های ضرورت لستقرلر رزلدی در حی  رعایس مرزها و محدودکننده روجیاات شظریِ»پنجمی  زیرمقوله، 

های ی پیشی ، کدهای مربو  به لزوم شناخس و رعایس مرزها و محدودکننؤدهلسس. در زیرمقوله« رن

ی پیشی ، کدهای دیگری شیز لز برخؤن بر کدهای مربو  به زیرمقولهرزلدی گنجاشده شده لسس. عالوه

هؤا شود که حاوی شکات و روجیاارن شظری لسؤس کؤه درون رنبردلشس منبیاشات مقام معظم رهبری 

های رزلدی لو مسؤتتر لسؤس. چگوشگن و شرو  رحقق رزلدی لشسان و همچنی  مرزهؤا و محدودکننؤده

ی رزلدی لشسان لز عبودیس هر رشچه غیر خدلسس، ریشه»برلی مثال، در بیاشات رهبری با کدهاین شظیر 

لشد، شرو  مامن رل برلی رحقؤق رزلدی شویم که همزمان که روجیان شظریمولجه من« رزلدی لسالم

بؤرلی ، کؤد مؤذکور بؤر کنند )برلی رحقق رزلدی باید لز عبودیسِ غیر خدل رها شویم(. عالوهگوشزد من

کند کؤه رن، عبودیؤس و بنؤدگن خؤدل عنولن شر  رحقق رزلدی لشاره منی مامن شیز بهمحدودکننده

ی لعتقاد بؤه وحؤدلشیس خدلوشؤد، رزلدی شتیجه» ی عباررند لز:لز کدهای لی  زیرمقولهلسس. برخن دیگر 

ماؤار بن رزلدی»و رله « و جمود و سرجنباشیدن خفقان» رزلدی شیازمند رله سومن در برلبر رله»، «لشسان

رزلدی معنای بردگؤن و عؤدم ردّ موضو  لستقالل در جاان لمؤروز بؤه»و « لسس« غربن و خودخولهاشه

 «.یک م س لسس

کارهؤای ها و رلهمالفه»ی ، زیرمقوله«شرو  و للزلمات رحققِ رزلدی ولقعن»ی ی دیگرِ مقولهزیرمقوله

وور که لز شام لی  زیرمقوله پیدلسس، برخؤن کؤدهاین کؤه لسس. همان« عم ن رحقق رزلدی در جامعه

کارهؤاین کؤه رساشند )رلهلی منخامنه لهللکارهای عم ن رحقق رزلدی شزد ریسمعناین رل درخصوص رله

برگؤزلری »ها شیازمندیم(، در لی  زیرمقوله رورده شده لسؤس. کؤدهاین شظیؤر برلی رحقق رزلدی به رن

لؤزوم پرهیؤز لز »، «ی خودی لیرلشن شسبس به گذشتههای رزلدرر شدن جامعهلشتمابات یکن لز شاخصه

ی ع میؤه و های رزلدلشدیشن در حؤوزهرت لیجاد کرسنضرو»و « لیو رساشه جنجال و غوغای رب یغارن

 «.هادلششگاه
ریزی شمبگؤان و شؤدن و لسؤتقرلر رزلدی شیازمنؤد مؤدیریس و برشامؤهشاادینه»ی هفتم عنولن زیرمقوله

مدیریس لزوم  لسس. در لی  زیرمقوله، کدهای مرربط با یکن لز شرو  مام رحقق رزلدی یعنن« جولشان

هؤا، رردیؤد روجؤه بؤه رولشاینلشد. بنان و جولشان برلی رحقق رزلدی، جای دلده شدهریزی شمبگو برشامه

شگاه جاادگرلشه و لستعدلد جولشان و شمبگان یکن لز شرو  ماؤم در لسؤتقرلر رزلدی شؤزد مقؤام معظؤم 

لشد، عباررنؤد لز: رهبری لسس. برخن لز کدهای مرربط با لی  شر  که لز بیاشات لیشان مسؤتمرج شؤده
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دسسِ شمبگان، لسارید و دلششجویان )شؤه دولؤس و وزلرت دهنِ رزلدلشدیشن بهورت مدیریس و جاسضر»

 «.لزوم یافت  سازوکار برلی رزلدلشدیشن لز سوی جولشان هوشمند»، و «ع وم(

مشمصاً شامل کدهاین در سمنان « شرو  و للزلمات رحققِ رزلدی ولقعن»ی ی رخر مقولهدو زیرمقوله

شقؤش محؤوری جولشؤان متفکؤر لشقالبؤن و شمبگؤان »شوشد کؤه لز یکسؤو بؤر ری منمقام معظم رهب

ضؤرورت برخؤوردلری لز شگؤاه »و لز سوی دیگر، بر « دلششگاهن و حوزوی در لستقرلر رزلدی در جامعه

 کنند.رمکید من« جاادی جاس لستقرلر رزلدی
 «شروط و الزامات تحققِ آزادی واقعي»مقوله: 

ن آزادی و : لزوم دید2زیرمقوله 

ها و مفاهیمِ آزاداندیشي در کنار مؤلفه

 دیگر

 : لزوم پرهیز از نگاه تقلیدی1زیرمقوله  

 1 کدهای زیرمقوله 2 کدهای زیرمقوله

ی رزلدی رفکؤر لزوم مشاهده

در کنؤؤار مفؤؤاهیم لسؤؤتقالل، 

رعایؤؤؤس مصؤؤؤالح کشؤؤؤور، 

لحساس شؤجاعس در مقابؤل 

دشؤؤم ، و لمیؤؤد بؤؤه رینؤؤده 

(90/16/20) 

دیؤؤؤؤدنِ  لؤؤؤؤزوم

همزمان رزلدی و 

رک یؤؤؤؤ  بؤؤؤؤا 

یکؤؤؤؤؤؤؤدیگر در 

لسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤالم 

(09/16/00) 

خؤؤؤؤولهن رق یؤؤؤؤدی و ی رزلدیشتیجؤؤؤؤه

ی رمریکؤا و لی غر  رحس سؤ طهررجمه

 (.0۹/11/19قرلر گرفت  لسس )غر  

شگؤؤاه رق یؤؤدی 

روشؤؤؤؤنفکرلن 

لیرلشؤؤؤن بؤؤؤه 

مفاؤؤوم رزلدی، 

مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاشع 

گیری شؤؤؤؤکل

ی منظومؤؤؤؤؤه

فکؤؤؤری شؤؤؤو 

دربؤؤؤا  رزلدی 

(96/11/20) 

م دسؤتیابن بؤه رزلدی در لزو

 (9۹/10/1۹ی لسالم )سایه

لستقالل و رزلدی 

دو مفاوم مکمل 

یکؤؤدیگر )بیاشیؤؤه 

گؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤام 

ی فکؤری گیری منظومؤهضرورت شؤکل

دربا  مفاوم رزلدی بر لساس منابع بومن 

(96/11/20) 

رزلدلشؤؤؤه فکؤؤؤر 

کردن و رزلدلشه 

رصمیم گرفت  

در رضؤؤؤاد بؤؤؤا 
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خؤؤؤولهن رزلدی (99/00/20دوم:

ی و لررجمؤؤؤؤه

رق یؤدی غؤر  

لسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤس 

(0۹/11/19.) 

 رزلدی»ضرورت مقیّد شؤدنِ 

و  و لخؤال  منطق» به»بیان

 و مؤؤؤادی معنؤؤؤوی حقؤؤؤو 

 (.06/00/10»)دیگرلن

رزلدلشدیشؤؤؤؤن در 

خؤؤدمس لیمؤؤان 

جولشان، فرهنؤگ 

لسؤؤؤؤؤؤؤالمن و 

لشقؤؤؤال  و شؤؤؤه 

زدن بؤؤؤه ضؤؤؤربه

هؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا رن

(16/16/2۹) 

رزلدلشدیشؤؤؤؤن  

مغایر بؤا رق یؤد 

مط ؤؤؤؤؤؤؤق لز 

ای غر  للگوه

(02/19/10) 

لسؤؤؤتفاده لز رزلدی شیازمنؤؤؤد 

یادگیری لد  لسؤتفاده لز رن 

 (.11/00/10لسس )

رغؤؤؤؤاز روشؤؤؤؤد 

خالقیس ع من و 

رفکر بالنده دینن 

در جامعه شیازمند 

دیؤؤدن همزمؤؤان 

رزلدی، لخؤؤال  و 

منطؤؤق در کنؤؤار 

یکؤؤدیگر لسؤؤس 

(06/00/10.) 

: تحقق آزادی در گروی برگزاری 3زیرمقوله 

ت صصي مبتني بر استدال  )نه های نشست

 ی شبهات در فضای عمومي(انتشار اولیه

لی ضرورت مقاب ؤه بؤا رزلدی

کؤؤه بؤؤه لیمؤؤان و فرهنؤؤگ 

لسؤؤالمن و لشقالبؤؤن مؤؤردم 

کنؤؤؤؤؤؤد لطمؤؤؤؤؤؤه ولرد من

ضرورت دررضؤاد 

قؤؤؤرلر شدلشؤؤؤت  

رزلدی با لخؤال ، 

قؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاشون، 

 3 کدهای زیرمقوله
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های للاؤن لرزش (.10/10/26)

و حقو  عمؤومن 

)بیاشیؤؤؤؤه گؤؤؤؤام 

 (99/00/20دوم:

رزلدی به معنای لسالمنِ رن، 

مورد قبول جماوری لسالمن 

 (.11/16/11لسس )

شؤؤؤؤؤؤر  رزلدی 

بیان، سالم بودن 

محؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤیط 

(01/19/66) 

جؤؤای بحؤؤث رزلدلشدیشؤؤاشه در ج سؤؤات 

 (19/11/12رمصصن لسس و شه عمومن )

مسؤؤؤؤؤؤؤؤاال 

زل کشؤؤؤؤمکش

شبایؤؤؤد لبتؤؤؤدل 

صؤؤؤؤؤؤورت به

لغولگرلیاشؤؤؤؤؤه 

ی بؤؤرلی عامؤؤه

مؤؤردم مطؤؤرح 

شؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤود 

(11/11/10.) 

لیمؤؤاشن، رزلدی منجؤؤر بؤؤه بن

 (.90/16/00خیاشس لسس )

رشد شیعه همرله 

بؤؤا عقالشیؤؤس و 

رزلدفکؤؤؤؤؤؤؤری 

(00/11/1۹) 

مسؤؤیر رحقؤؤق رزلدلشدیشؤؤن، گفتگؤؤوی 

ی محترماشؤؤه، عاقالشؤؤه، منصؤؤفاشه و لرلاؤؤه

لسؤؤتد ل در محؤؤیط رمصصؤؤن لسؤؤس 

(11/00/10.) 

شؤؤؤؤؤر ِ پیش

لفؤؤؤؤؤؤؤؤزلیش 

رزلدی در 

ه، جامعؤؤؤؤؤؤؤؤ

رقویؤؤس قؤؤوّت 

لسؤؤؤؤؤؤؤتد لِ 

دلششؤؤؤجویان و 

جولشؤؤؤؤؤؤؤؤان 

لشقالبؤؤؤؤؤؤؤؤن 

(91/10/20) 

رزلدی شیازمند همؤرله شؤدن 

 (.12/09/02با حقیقس لسس )

رزلدی بیان، فکر 

و رفتارِ حقیقن در 

رزلدی لسؤؤؤالمن 

رزلدلشدیشن شیازمند بحث منطقن لسؤس و 

لی و رفرینن و بحؤث مجادلؤؤهشؤه جنجؤال

 (16/11/11ن )لفاظ

رحقؤؤؤؤؤؤؤؤؤق 

رزلدلشدیشؤؤن لز 

مسؤؤیر شقؤؤادی 
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شؤؤود محقؤؤق من

(11/16/11.) 

]شؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤه 

گری[ هؤؤؤوچن

لسؤؤس کؤؤه در 

لی سابقه حوزه

دیرینؤؤؤؤه دلرد 

(11/00/10.) 

لؤؤؤؤزوم دیؤؤؤؤدن  

 همزمؤؤؤانِ لرزش

رزلدی بؤؤا سؤؤایر 

هؤؤؤؤؤؤؤای لرزش

لشقؤؤؤال  شظیؤؤؤر 

دلری و حف  دی 

لیمؤؤؤان مؤؤؤردم 

(96/19/02) 

زل لبتؤؤؤدل شیازمنؤؤؤد مسؤؤؤاال کشؤؤؤمکش

ظرلن رن شگفتگوهای رمصصؤن، صؤاحب

 (.11/11/10حوزه لسس )

رزلدی بیؤؤؤؤان 

باید مسؤتدل و 

ع من صؤورت 

گیؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرد 

کؤؤؤؤه ووریبه

جای شقد ع من 

وجؤؤود دلشؤؤته 

باشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤد 

(10/09/00.) 

: ضرورت شوناخت مرزهوا و 4زیرمقوله 

های آزادی و لزوم رعایت و محدودکننده

 هامدیریت آن

لؤؤزوم پیوشؤؤد رزلدفکؤؤری بؤؤا گفتگوهؤؤای 

 (.11/11/10رمصصن )

وجؤؤؤؤود رزلدی 

بیؤؤان حتؤؤن در 

شقؤؤؤد و یؤؤؤس 

فقیؤؤه لمؤؤا بؤؤه 

شکل عالماشؤه 

(10/09/00) 

 

 4 کدهای زیرمقوله

لؤؤؤزوم رقویؤؤؤس شاضؤؤؤس رزلدفکؤؤؤری و 

ی ع میؤؤؤؤه رزلدلشدیشؤؤؤؤن در حؤؤؤؤوزه

(11/12/16) 

شؤؤؤؤؤؤؤؤباات 

درخصؤؤؤؤؤوص 

لعتقادلت مردم، 

حقایق موجؤود 

جامعه و رؤاریخ 
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صحیح باید در 

مجؤؤؤؤؤؤؤالس 

رمصصؤؤؤؤؤؤن 

مطؤؤرح شؤؤود 

(11/11/10.) 

رورت فاؤؤم مؤؤرز میؤؤان ضؤؤ

رزلدی بیؤؤؤؤؤان و لیجؤؤؤؤؤاد 

کشؤؤؤؤمکش و درگیؤؤؤؤؤری 

(11/11/10) 

رزلدی در لسالم، 

رزلدی لز رع قؤؤات 

دشیؤؤؤوی لسؤؤؤس 

(96/11/20.) 

رزلدلشدیشؤؤؤن و  

گفتگؤؤؤوی رزلد 

باید لز حؤوزه و 

دلششگاه شرو  

شؤؤؤود و بؤؤؤه 

فضای عمومن 

منتقؤؤل شؤؤود 

(11/00/10.) 

بؤؤر قؤؤولشی  لجتمؤؤاعن، عالوه

من شیؤز قولشی  فؤردی لسؤال

ی مؤرز رزلدی در کنندهرعیی 

 (.16/00/6۹لشد )لسالم

ضرورت شناخس 

مرز میؤان رزلدی 

غ ؤؤؤؤط و رزلدی 

حقیقؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤن 

(92/16/1۹) 

: توجیهات نظریِ ضرورت استقرار 5زیرمقوله 

های آزادی در عین رعایت مرزها و محدودکننده

 آن

ی لسؤؤؤالم و قؤؤؤررن، مایؤؤؤه

روشؤؤؤنفکری و رزلدفکؤؤؤری 

(12/00/06) 

رعایؤؤؤس لؤؤؤزوم 

مرزهؤؤؤای رزلدی 

(00/12/6۹) 

 5 کدهای زیرمقوله

ضؤؤؤؤؤؤؤؤؤرورت  

مرزبنؤؤؤدی بؤؤؤا 

سمپاشؤؤؤؤؤؤؤن و 

لضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤالل 

گؤؤؤری در وگمرله

ردّ موضؤؤو  لسؤؤتقالل در جاؤؤان لمؤؤروز 

معنای بردگن و عدم رزلدی یؤک م ؤس به

 (.9۹/16/22لسس )

رزلدی شیازمنؤؤد 

رله سؤؤؤومن در 

 برلبؤؤؤؤؤؤؤر رله

و  انخفقؤؤؤؤؤ»

و  سؤؤرجنباشیدن
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بحؤؤؤؤؤث رزلدی 

بیؤؤان و لشدیشؤؤه 

(02/10/02) 

و رله « جمؤؤؤود

 رزلدی»

ماؤؤؤؤؤؤار و بن

 خودخولهاشؤؤؤؤه

لسؤؤس « غربؤؤن

(06/00/10.) 

کارهای عملوي ها و راه: مؤلفه6زیرمقوله 

 تحقق آزادی در جامعه

های لستقالل و رزلدی، یکؤن لز سرفصؤل

ی گؤؤام دوم لشقؤؤال  )بیاشیؤؤه گؤؤام بیاشیؤؤه

 (99/00/20دوم:

ی لعتقاد شتیجه

بؤؤه وحؤؤدلشیس 

دلوشؤؤد، رزلدی خ

لشسؤؤؤؤؤؤؤؤؤان 

(02/01/6۹) 

خولهن جولشؤؤان در گؤؤروی رحقؤؤق ررمؤؤان 6 کدهای زیرمقوله

گیری رزلدلشدیشؤؤؤؤن لسؤؤؤؤس خؤؤؤؤدمسبه

(02/19/10.) 

رزلدی لشسان لز 

عبودیؤؤس هؤؤر 

رشچؤؤؤه غیؤؤؤر 

خدلسؤؤؤؤؤؤؤس، 

ی رزلدی ریشه

لسؤؤؤؤؤؤؤؤؤالم 

(02/01/6۹) 

ضؤؤرورت عؤؤدم رفحؤؤ  و 

ی ربعیؤس رجسّس در حؤوزه

یؤؤا عؤؤدم ربعیؤؤسِ مؤؤردم لز 

های فؤؤؤردی حدودکننؤؤؤدهم

 (16/00/6۹رزلدی )

جنجال و غوغای 

و  رب یغؤؤؤؤؤؤؤارن

لی غؤؤر  رسؤؤاشه

ماشع لص ن رزلدی 

بیان )لزوم پرهیز 

لز جنجؤؤؤؤؤؤال و 

 غوغای رب یغؤارن

و 

شدن و استقرار آزادی : نهادینه7زیرمقوله 

 ریزی ن بگان و جواناننیازمند مدیریت و برنامه
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10/19لی()رساشه

/66) 

های کرسؤن ضرورت لیجؤاد

ها رزلدلشدیشؤؤن در دلششؤؤگاه

 (16/11/11و حوزه )

گری لز مطالبؤؤؤؤه

مسئو ن ع مؤن 

و فرهنگؤؤؤؤؤؤؤن 

درخصؤؤؤؤؤؤوص 

فعالیؤؤؤؤؤؤؤس در 

ی زمینؤؤؤؤؤؤؤؤؤه

رزلدلشدیشؤؤؤؤؤؤن 

ع مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤن 

(19/10/16) 

 7 کدهای زیرمقوله

های لجتمؤاعن لولویس رزلدی

های فردی و سیاسن و رزلدی

هؤؤای و لجتمؤؤاعن بؤؤر رزلدی

 (96/11/20معنوی )

ری برگؤؤؤؤؤؤؤؤؤزل

لشتمابات یکن لز 

های شاخصؤؤؤؤؤه

رزلدرؤؤؤر شؤؤؤدن 

ی لیرلشؤؤن جامعؤؤه

شسؤؤؤؤبس بؤؤؤؤه 

ی خؤؤود گذشؤؤته

(00/10/00) 

گری ریزیِ عاد شؤه و هؤدلیسلزوم برشامه

ی جاؤؤس لینکؤؤه رزلدلشدیشؤؤن بؤؤه وروؤؤه

 (.16/16/2۹ولنگاری کشیده ششود )

ضؤؤؤؤؤؤؤرورت 

مؤؤؤؤؤدیریس و 

دهنِ جاؤؤؤؤؤس

رزلدلشدیشؤؤؤؤن 

دسؤؤؤؤؤؤؤؤسِ به

شمبگؤؤؤؤؤؤؤان، 

لسؤؤؤؤؤؤؤارید و 

، شه دلششجویان

دولس و وزلرت 

ع وم )صاحبان 

ع ؤؤم رلهنمؤؤا و 

ی دهنؤؤدهجاس

رزلدی و 

رزلدلشدیشؤؤؤن()

01/11/1۹) 
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: ضرورت برخورداری از نگاه 8زیرمقوله 

 جهادی جهت استقرار آزادی

گری رزلدی و لصؤؤالحات شیازمنؤؤد هؤؤدلیس

 (.02/10/02لسس )

لؤؤؤزوم یؤؤؤافت  

سازوکار بؤرلی 

رزلدلشدیشؤؤن لز 

سؤؤوی جولشؤؤان 

هوشؤؤؤؤؤؤؤمند 

(1۹/16/10) 

: نقش محوری جوانان متفکر انقالبي 9زیرمقوله  8 کدهای زیرمقوله

و ن بگان دانشگاهي و حوزوی در استقرار آزادی 

 در جامعه

ی ضرورت گام بردلشت  همه

ی رحؤؤاد مسؤؤاو ن و همؤؤه

م ؤؤس در مسؤؤیر رزلدلشدیشؤؤن 

(10/10/10) 

لؤؤزوم فؤؤدلکاری 

بؤؤؤرلی رحقؤؤؤق 

عؤؤؤدللس و رزلدی 

(96/10/01) 

 9 ای زیرمقولهکده

لؤؤؤؤزوم دیؤؤؤؤدنِ  

همزمان رزلدی و 

رک یؤؤؤؤ  بؤؤؤؤا 

یکؤؤؤؤؤؤؤدیگر در 

لسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤالم 

(09/16/00) 

لزوم یافت  سازوکار برلی رزلدلشدیشن لز 

 (1۹/16/10سوی جولشان هوشمند )

جولشان رزلدفکر 

و شولشدیشِ 

مام  و 

دلم  پاک

سربازلن 

لشقالبند 

(02/01/10.) 

 

رؤولن شتیجؤه گرفؤس من« شرو  و للزلمات رحققِ رزلدی ولقعن»ی چه لز راریخ کدهای شُه زیرمقولهرن

دلیل مساال مربو  بؤه جنؤگ رحمی ؤن و ضؤرورت بازسؤازی لیؤرلن پؤس لز جنؤگ، لی  لسس که به

لی درخصوص شرو  و للزلمات رحقق رزلدی ولقعؤن بؤه دورلن لصؤالحات و لهلل خامنهبیاشات ریسعمده

 0606ا شیسس که در سمنان مقام معظؤم رهبؤری پؤیش لز سؤال معنگردد لما لی  بدلنبعد لز رن برمن

شؤر  رزلدی بیؤان، سؤالم »لشارلرن دربا  شرو  و للزلمات رحقق رزلدی وجود شدلرد. برلی مثال، کؤد 
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« ها و مفاهیمِ دیگؤرلزوم دیدن رزلدی و رزلدلشدیشن در کنار مالفه»ی که ذیل زیرمقوله« بودن محیط

ضؤرورت شؤناخس مرزهؤا و »ی کؤه ذیؤل زیرمقولؤه« ایس مرزهای رزلدیلزوم رع»گیرد، کد قرلر من

جنجؤال و غوغؤای »گیرد و کدهای جای من« هاهای رزلدی و لزوم رعایس و مدیریس رنمحدودکننده

س در حؤوزه»و « لی غر  ماشع لص ن رزلدی بیانو رساشه رب یغارن ی ضؤرورت عؤدم رفحؤ  و رجسؤّ

ها و مالفؤه»ی کؤه ذیؤل زیرمقولؤه« های فؤردی رزلدیودکننؤدهربعیس یا عدم ربعیؤسِ مؤردم لز محد

لی در زمؤان لهلل خامنهگیرشد، جم گن لز سمنان ریسقرلر من« کارهای عم ن رحقق رزلدی در جامعهرله

لشد کؤه رؤاکنون گسسؤس رلدیکؤالن ی لیؤ  موضؤو دهندهلشد و ششؤانجنگ رحمی ؤن لسؤمرلج شؤده

 ی لیشان رخ شدلده لسس.حقق رزلدی ولقعن در لشدیشهدرخصوص موضو  شرو  و للزلمات ر

 «تعاریف و مصادیق مفهوم آزادی»ی ( مقوله4-3
لشد را لز یکسو وجوه ممت ؤ  معنؤاین مفاؤوم های خود کوشیدهلی در بیاشات و سمنرلشنلهلل خامنهریس

اس در لیؤ  بمؤش لسؤدیگر، مصادیقن رل بؤرلی رن لرلاؤه دهنؤد. برلی رزلدی رل رشریح کنند و لزسوی

دلده شده به مصادیق مفاؤوم  کدهای مرربط با لی  وجوه معناینِ ممت   و همچنی  کدهای لختصاص

رولن گفس که لیشان رزلدی رل حقؤن لشسؤاشن شود. در رعریفن جامع لز مفاوم رزلدی منرزلدی لرلاه من

حؤدلشیس خدلوشؤد جسؤتجو کؤرد. بینن روحیدی و لعتقاد به وی رن رل باید در جاانپندلرشد که ریشهمن

ماؤار و لی همچنی  رزلدی رل رله سومن در برلبر مسیر فرهنگ خفقان و مسؤیر رزلدی بنلهلل خامنهریس

کنند. گفتنن لسس، شزد مقؤام معظؤم ی رن رمکید مندلشند و بر جاس خدلمحورلشهخودخولهاشه غربن من

زلدی، دورلن حیات پیامبر بوده لسس. بنابرلی  شدنِ مفاوم ررری  مصادیق عم یارنرهبری یکن لز مام

 رولشد رلهنمای ماثری برلی فام مصدلقن لی  مفاوم باشد.فکری و عم ن پیامبر من یی سیرهمطالعه

 «تعاریف و مصادیق مفهوم آزادی»مقوله: 
 کدهای مقوله

رزلدی و رؤؤؤؤؤممی  حقؤؤؤؤؤو  

شاروشدی لز مباشن دی  لسؤالم 

 (.0۹/1۹/19روشد )شمار منبه

ی عبودیس خدلوشؤد، رزلدی مقدمه

 (.09/16/00لشسان لسس )
رزلدى، یک حق لشسؤاش  لسؤس 

(09/16/00.) 

رزلدی لجتمؤؤاعن یعنؤؤن حؤؤقّ 

گیری و عمؤل کؤردن و رصمیم

ی لفؤرلد لشدیشیدن بؤرلی همؤه

مبنای رزلدی )روحیؤد(، کفؤر بؤه 

های واغوت، عدم لواعس لز شظام

ماعن ]شاعاد شه[ و پیؤروی لز لجت

ی بینن روحیؤدی، ریشؤؤهجاؤان

رزلدی در فرهنؤؤؤگ لسؤؤؤالمن 

(02/01/6۹) 
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جامعؤؤؤؤؤه )بیاشیؤؤؤؤؤه گؤؤؤؤؤام 

 (99/00/20دوم:

 (.96/11/20ی للان لسس )لرلده

ها پؤیش لز وؤرح مفؤاهیم قرن

رزلدی و عؤدللس در غؤر  لیؤ  

مفاهیم در زمان پیغمبر عم ؤن 

 (.16/10/22شدشد )
 

لسؤؤتقالل، رزلدی در لبعؤؤاد یؤؤک 

 .(9۹/16/22م س لسس )
 

 لستقالل یعنن رزلدی یک م س

هؤؤؤؤؤا لز لسؤؤؤؤؤتثمار و رحمیل

(9۹/16/20) 
 

ی عنولن حؤؤق لولیؤؤهرزلدی بؤؤه

 (00/12/6۹ها )لشسان
هؤای های لصؤ ن در محیطشو 

ع من: شو  بؤه ع ؤم، عؤدللس و 

 (99/19/19رزلدی )

رزلدی جزف فطرت مؤردم لسؤس 

(10/10/01) 

لولویؤؤؤس معنؤؤؤای دوم رزلدی 

ل دروشؤن( )رزلدی لز چنگ عولم

بؤؤر معنؤؤای لولِ رن )سؤؤ وک 

 (.96/11/20فردی()

دو معنای رزلدی معنوی )سؤ وک 

فردی و رزلدی لز چنؤگ عولمؤل 

 (96/11/20دروشن()

رزلدی در لسؤؤؤؤؤؤالم، رزلدی لز 

رع قؤؤؤؤات دشیؤؤؤؤوی لسؤؤؤؤس 

(96/11/20.) 
 

ومرج رزلدلشدیشن حد وسطِ هرج

ی و کفرگوین و لهاشس به همؤه

مقدّسات و لرزشؤاای مسؤ ّم و 

مستدل و جمود فکری و رحجّر 

 (.11/00/10لسس )

رزلدلشدیشؤؤن حرکؤؤس کؤؤردن در 

فضؤؤای  یتنؤؤاهنِ فکؤؤر لسؤؤس 

(11/00/10.) 
 

رزلدی بیان رله سومن لسؤس در 

برلبر مسؤیر فرهنؤگ خفقؤان و 

ماؤؤؤؤؤار و رزلدی بن مسؤؤؤؤؤیر

 (06/00/10خودخولهاشه غربن )
 

شاضؤؤس رزلدفکؤؤری: بازگذلشؤؤت ِ  

ل و رزلدلشدیشن و شوروری و رحؤو

 حؤؤؤال مؤؤؤدیریسِ رن در عؤؤؤی 

(01/11/1۹) 

جاس رزلدی باید به سمس خؤدل 

 (.60/1۹/12باشد )

ی رعؤاری  و مصؤادیق لی پیدلسؤس لیشؤان در حؤوزهلهلل خامنهبیاشات ریسوور که لز راریخِ مجموعهرن

ی رل دلری مقؤام رهبؤری رزلدکه پؤیش لز عاؤدهووریلشد، بهمفاوم رزلدی دچار گسسس و رحول ششده

رل در عدم عبودیسِ غیؤرِ خؤدل بایؤد جسؤس. ی رنپندلشتند که ریشهها منی لشسانیکن لز حقو  لولیه
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لشد رؤدریج در بیاشؤات ممت فشؤان کوشؤیدهلی بهلهلل خامنؤهبنابرلی  دربا ِ لی  مقوله باید گفس که ریس

 زولیای ممت   رعری  فو  لز رزلدی رل رشکار و رشریح کنند.

 «پارادوکس آزادی در ایران معاصر»ی ( مقوله5-3
لی درخصوص مفاوم رزلدی بدلن رسؤید، لهلل خامنهرولن لز ررلی ریسیکن لز مقو ت بسیار مام که من

گیرشؤد کؤه بؤر لی جؤای منلسس. در لی  مقولؤه، معؤاشن« پارلدوکس رزلدی در لیرلن معاصر» یمقوله

، شفؤوذ رفکؤرلت غربؤن شؤزد روشؤنفکرلن عصؤر شدنِ مفاوم رزلدی در عصر مشرووهچگوشگن مسئ ه

لیِ روشؤنفکرلن لیرلشؤن بؤه مفاؤوم رزلدی، د لؤس دلرشؤد و مشرووه، و ردلوم شگاه رق یؤدی و ررجمؤه

هؤاین کؤه جؤزف دهنؤد؛ پارلدوکسهای مفاوم رزلدی در لیرلن معاصر رل شکل منرری  پارلدوکسمام

 همرله شدلرد.ی رمریکا و جاان غر  قرلر گرفت  رل بهرحس س طه
 «پارادوکس آزادی در ایران معاصر»مقوله: 

 کدهای مقوله

ی رزلدی در غر  قیاس مقوله

ی رزلدی در لسؤؤالم و و مقولؤؤه

للفؤار  مشروویس، قیاسؤن مع

لسس که ماشع هرگوشؤه زلیشؤن 

 (.96/11/20لسس )

ی رزلدی در مشؤؤروویس مقولؤؤه

همرله با گرلیشات ضؤد مسؤجد، 

بؤود ضد روحاشیؤس و ضؤد دیؤ  

(96/11/20.) 
 

شفؤؤوذ رفکؤؤرلت غربؤؤن در ذهؤؤ  

روشنفکرلن )لشرلفیان( در دو سه 

ی قبؤؤؤل لز مشؤؤؤرووه، دهؤؤؤه

ی بؤؤزر  وؤؤرح مفاؤؤوم شقیصؤؤه

رزلدی در مشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤروویس 

(96/11/20) 
لی رولشد حربهخولهن منرزلدی

جاؤؤؤؤس رسؤؤؤؤ ط حکومؤؤؤؤسِ 

ی غر  بر کشؤور ششاشدهدسس

 (.0۹/11/19باشد )

لشؤن شگاه رق یدی روشنفکرلن لیر

بؤؤؤؤه مفاؤؤؤؤوم رزلدی، مؤؤؤؤاشع 

لی رزلد گیری جامعؤؤؤؤهشؤؤؤؤکل

(96/11/20) 
 

شگاه رق یدی روشنفکرلن لیرلشؤن 

بؤؤؤؤه مفاؤؤؤؤوم رزلدی، مؤؤؤؤاشع 

ی فکری شو گیری منظومهشکل

 (96/11/20دربا  رزلدی )

خولهن رق یؤدی ی رزلدیشتیجه

لی غؤؤؤر  رحؤؤؤس و ررجمؤؤؤه

ی رمریکؤؤؤا و غؤؤؤر  سؤؤؤ طه

دلشؤؤؤه فکرکؤؤؤردن و رزلدلشؤؤؤه رزل

گؤؤرفت  در رضؤؤاد بؤؤا رصؤؤمیم

لی و خؤؤؤؤولهن ررجمؤؤؤؤهرزلدی

رزلدلشدیشن مغایر با رق ید مط ؤق 

 (02/19/10لز للگوهای غر  )
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 (.0۹/11/19رق یدی غر  لسس ) (.0۹/11/19قرلرگرفت  لسس )

رزلدی در لیرلن معاصر لشاره دلرشؤد،  شوعن بر پارلدوکسلی که هرکدلم بهشدهلز راریخ کدهای لستمرلج

( ضؤروری 21و  11ی ی لخیؤر )دهؤهلی در دو دهؤهلهلل خامنؤهوورک ن ریؤسشود که بؤهنمشم  م

وورکه لز لشد که لی  مقوله رل شیز در محور سمنان خود درخصوص مفاوم رزلدی بگنجاشند. هماندلشسته

یؤا « رعؤاری  و مصؤادیق رزلدی»رر شظیؤر ها مکمل مقو ت قؤدیمنکدهای جدول فو  پیدلسس، رن

 هستند و باید دررلستای لی  مقو ت فامیده شوشد.« و للزلمات رحقق رزلدیشرو  »

 «اهداف و پیامدهای آزادی و آزاداندیشي»ی ( مقوله6-3
لی در با  مفاوم رزلدی به پیامدها و لهدلفن لختصاص یافته لسؤس کؤه لهلل خامنهبمشن لز بیاشات ریس

پردلزی و رری ِ لی  لهدلف و پیامدها، جامعهدید مامررها خولهد شد. بنلستقرلر رزلدی موجب رحقق رن

سازی بدون گام پردلزی و رمدنسازی شوی  لسالمن لسس. لز شظر لیشان، رسیدن به لهدلفِ جامعهرمدن

بردلشت  در مسیر رزلدی بیان محقق شمولهد شد. همچنی ، لز پیامدهای لصؤ ن رزلدی و رزلدلشدیشؤن، 

، فکری و ف سفن، بیدلر کردن عقل جمعن و در یک کؤالم، پیشؤرفس رشد شیعه، رشد لجتماعن، ع من

رورده « لهدلف و پیامدهای رزلدی و رزلدلشدیشؤن»ی کشور لسس. در لدلمه رمام کدهای مربو  به مقوله

 شوشد.من

 «اهداف و پیامدهای آزادی و آزاداندیشي»مقوله: 

 کدهای مقوله

لساساً رزلدی بؤرلی هؤدلیس و 

شؤه بؤرلی  رشد لفکؤار لسؤس،

 (01/19/66گمرلهن لشسان )
 

 بؤدون جمعؤن عقؤل بیدلر کؤردن

رزلد  و گفتگؤؤؤؤوی بیؤؤؤؤان رزلدی

 (.06/00/10شاممک  لسس )
 

، پردلزی، جامعهسازیبرلی رمدن

هؤؤا و هؤؤا و هتاکنبیماری عؤؤالج

فرهنگن شیازمند  ومرجماار هرج

رزلدیؤؤم  و گفتگؤؤوی بیؤؤان رزلدی

(06/00/10.) 
لیؤؤرلن در گؤؤروی  پیشؤؤرفس

رزلدی و لسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتقالل 

(00/11/06) 

خصوصیس رحقیق ع مؤن، رزلدیِ 

 (92/01/10عقالین و منضبط )

پیشرفس کشور در گؤروی رزلدی 

 (16/11/11لشدیشه )

رزلدلشدیشن شؤر   زم بؤرلی 

رشد لجتماعن، ع من، فکؤری 

کؤؤؤارکرد رفنؤؤؤدی و پدلفنؤؤؤدی 

رزلدلشدیشؤؤؤن: رزلدلشدیشؤؤؤن هؤؤؤم 

کمؤؤؤؤکِ رزلدلشدیشؤؤؤؤن بؤؤؤؤه 

محوربؤؤودگنِ شسؤؤل جؤؤولن در 
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موجؤؤب لرمؤؤاذ رویکؤؤرد لشتقؤؤادی  (92/16/1۹و ف سفن )

های فرهنگن )پدلفندی( به هجمه

ی شؤؤؤود و هؤؤؤم رولیدکننؤؤؤدهمن

فرهنگ لشقالبؤن )رفنؤدی( لسؤس 

(16/16/2۹.) 

حرکؤؤؤؤس عمؤؤؤؤومن جامعؤؤؤؤه 

(10/16/21) 

رزلدی لز چنگ عولمل دروشؤن 

ی گیری روحیؤؤهباعؤؤث شؤؤکل

سم   جااد، مبارزه و صرلحس

(96/11/20) 

هدف شاضس رزلدفکری، رفکر بؤر 

 (02/19/10)روی مساال ممت  

رشؤؤد لشسؤؤان رؤؤابع فضؤؤای رزلد 

 (11/16/10فکری )

رشد شیعه همرله با عقالشیس و  

 (00/11/1۹رزلدفکری )

پیشرفس کشور در گؤروی رزلدی 

ولقعنِ فکرهاسؤس شؤه لفؤاظن و 

 (16/11/11رفرینن )جنجال

لی لز همؤان دورلن لهلل خامنهه در جدول فو  شمایاشگر لی  موضو  لسس که ریسشدراریخ کدهای درج

جنگ رحمی ن در سمناششان کدهاین درخصوص لهدلف و پیامدهای رزلدلشدیشن وجود دلشؤته لسؤس و 

لشد که پیشرفس و رشد در لبعاد ممت  ِ رن، یکؤن لز لهؤدلف ها لیشان لعتقاد دلشتهدر رمامن لی  دورلن

 دی و رزلدلشدیشن لسس.لص ن رزل

 «ها و موانع تحقق آزادیدشواری»ی ( مقوله7-3
ی فکری مقام معظم رهبری شکات مامن در خصوص مولشع و مشکالرن که بر سر لستقرلر در منظومه

کوشؤیده « ها و مولشع رحقق رزلدیدشولری»ی شود. در مقولهرزلدی و رزلدلشدیشن وجود دلرد، یافس من

وورک ن شزد لیشان شگاه رق یدی روشؤنفکرلن، ی مربو  به لی  شکات رورده شود. بهشده لسس که کدها

و هؤوس،  شؤغل، لسؤارت شظاماؤای فاسؤد، لسؤارت هؤوی های گوشاگونِ زشدگن )شظیر لسؤارتلسارت

ی پذیرش یا عؤدم پؤذیرش رزلدی های پ یسن، لسارت لقتصادی(، رفریط و لفرلون که در زمینهلسارت

رؤری  مولشؤع و شود، مامفرهنگ گفتگوین که لغ ب موجب کشمکش و درگیری من وجود دلرد و عدم

 لشد.ها در مسیر لستقرلر رزلدیدشولری

 «ها و موانع تحقق آزادیدشواری»مقوله: 
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 کدهای مقوله

در لسؤؤالم رزلدی هؤؤم دلرلی 

مولشؤؤع بیروشؤؤن و هؤؤم دروشؤؤن 

 (.02/01/6۹لسس )

شگاه رق یدی روشنفکرلن لیرلشن به 

گیری وم رزلدی، مؤؤاشع شؤؤکلمفاؤؤ

 (96/11/20لی رزلد )جامعه
 

شگاه رق یدی روشنفکرلن لیرلشؤن 

بؤؤؤؤه مفاؤؤؤؤوم رزلدی، مؤؤؤؤاشع 

ی فکری شو گیری منظومهشکل

 (96/11/20دربا  رزلدی )
شؤکنن، لمروزه لزیکسؤو سنس

حرّلفؤؤؤؤؤؤؤن، هیؤؤؤؤؤؤؤاهو و 

دیگر، رفرینن و لزسؤویجنجال

وؤؤرد و لعؤؤ  و رکفیؤؤر گؤؤروه 

شدیشؤؤن شؤؤک  بؤؤر رزلدلسنس

مطؤؤرح در مجؤؤامع رمصصؤؤن 

 (.11/00/10غ به دلرد )

های گوشؤؤاگوشن )لسؤؤارت لسؤؤارت

شؤؤغل، لسؤؤارت شظاماؤؤای فاسؤؤد، 

های و هوس، لسارت لسارت هوی

پ یسن، لسارت لقتصؤادی( لشسؤان 

لشد و مؤاشع غربن رل محاصره کرده

شؤؤؤؤؤوشد )مولشؤؤؤؤؤع رزلدی لو من

 (.02/01/6۹بیروشن()

رقؤول و رزکیؤه عامؤل رهؤؤاین لز 

 (02/01/6۹مولشع دروشن رزلدی )

لختالفات فکری و رزلدی بیؤان   

شباید منجر به کشؤمکش شؤود 

(11/11/10.) 

 
لی همؤولره و در لهلل خامنؤهلزجم ه مقو رن لسس که ریؤس« ها و مولشع رحقق رزلدیدشولری»ی مقوله

ورک ن مباحؤث لیشؤان ولشؤد. بؤهدورلن ممت   در بیاشارشان دربا  مفاؤوم رزلدی بؤه رن روجؤه کرده

 61ی ها و مولشع رزلدی حول مبحث مولشؤع دروشؤن و بیروشؤن رزلدی کؤه در دهؤهدرخصوص دشولری

ی مقام معظؤم رناا گسسس خاصن رل در لشدیشهگیرد. بنابرلی  در لی  مقوله شهلشد، جای منمطرح کرده

   زمینه قابل مشاهده لسس.روجان در لیرولن مشاهده کرد ب که برعکس، پیوستگن جالب رهبری شمن

داری و صهیونیسم های بقای نظام سرمایهآزادی یکي از تاکتیک»ی ( مقوله8-3

 «جهاني
وور هوشمندلشه در یکن لز شکات مامن که لغ ب روشنفکرلن و دلششگاهیان در لیرلن لز رن غاف ند و به

کن و رلهبؤردی رزلدی بؤرلی شظؤام لی رج ن یافته لسس، جایگاه رؤاکتیلهلل خامنهسمنان و بیاشات ریس

ی مستق ن دلیل لهمیس لی  موضو  ضروری لسس که مقولهدلری و صایوشیسم جااشن لسس. بهسرمایه
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عبارت دیگؤر، روجؤه بؤه لیؤ  مقولؤه باعؤث ی فو  درشظر گرفته شود. بهبرلی کدهای مرربط با شکته

لدی در غر  مشم  شود. دوم، ولبسؤته لی لز جایگاه رزلهلل خامنهشود که شمسس، فام دقیق ریسمن

دلری به فام غیرِ ولقعن و راکتیکن مفاوم رزلدی مورد روجه قرلر گیرد. سؤوم، بودنِ بقای شظام سرمایه

زمینه بؤرلی درک معنؤای ولقعؤن رزلدی شؤزد مقؤام معظؤم رهبؤری فؤرلهم شؤود؛ و درشاایؤس، شگؤاه 

ریؤد و در هؤا منزدگؤنِ رنم رزلدی کؤه لز غر ی قیاس مفاوی برخن روشنفکرلن دربارهلشگارلشهساده

رضادِ با مفاوم ولقعنِ رزلدی لسس، مشم  شود. در لدلمه کدهای رمصی  یافته به ولحدهای معؤاشنِ 

 شوشد.متناظر با رح یل فو  رورده من

 «داری و صهیونیسم جهانيهای بقای نظام سرمایهآزادی یکي از تاکتیک»مقوله: 

 کدهای مقوله

رزلدی بؤؤؤه معنؤؤؤای  رؤؤؤرویج

لی و ولنگؤاری بؤرلی ضابطهبن

مقاب ؤؤؤه بؤؤؤا لیمؤؤؤان جولشؤؤؤان 

(10/10/26) 

حقؤؤؤؤؤو  بشؤؤؤؤؤر، رزلدی و 

دموکرلسن غربن لبزلرهاین در 

دلری خدمس لستثمار و سرمایه

(02/00/19.) 

رزلدی مؤؤؤورد روجؤؤؤه جماؤؤؤوری 

لسؤؤؤالمن ]بؤؤؤرخالف غؤؤؤر [، 

لی لعتقؤؤادی لسؤؤس و شؤؤه مسؤؤئ ه

 (.11/16/11راکتیکن )
ی بیؤؤان در غؤؤر ، لمؤؤری رزلد

رمیمته با سیاسؤس و گزینشؤن 

(10/16/26.) 

لی رزلدی در غؤؤؤؤؤؤر  رزلدی

لدعؤؤاین لسؤؤس، شؤؤه ولقعؤؤن 

(10/19/66.) 

رولشد منجر لیبرلل دموکرلسن شمن

بؤؤؤؤؤه رزلدی لشسؤؤؤؤؤان شؤؤؤؤؤود 

(99/10/19.) 

زمؤاشن  رزلدی بیان در رمریکا رؤا

کؤؤه در خؤؤدمس منؤؤافع دولؤؤس 

دلری رمریکؤؤا و شظؤؤام سؤؤرمایه

شود رسمیس شناخته مند، بهباش

)لشاره به عدم پوشؤش جنؤبش 

های ولل لستریس روسؤط رسؤاشه

 (.91/10/21رمریکاین()

لی رولشد حربهخولهن منرزلدی

جاؤؤؤس رسؤؤؤ ط حکومؤؤؤسِ 

ی غر  بر کشؤور ششاشدهدسس

 (.0۹/11/19باشد )

رزلدی بیؤؤان در غؤؤر  در خؤؤدمس 

زدلین لز لصول لستکباری و رقدس

 (90/16/20لسالم )
 

ی رزلدی بیؤؤؤؤؤؤان، حربؤؤؤؤؤؤه

ها جاس دربرلبر هم صایوشیسس

قرلردلدن مس ماشان و مسیحیان 

رزلدی روکؤؤشِ دولؤؤس رمریکؤؤا 

بؤؤرلی پناؤؤان شگؤؤاه دلشؤؤت  

و بن و هوس س طه بؤر قدرت

ی رزلدی در غؤؤر  یؤؤک مسؤؤمله

رؤؤاکتیکن و یؤؤک لشحؤؤرلف لسؤؤس 

(11/16/11.) 
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  (90/09/11جاان ) (01/00/10)
للیسؤؤم مرزهؤؤای رزلدی در لیبر

غربن، مرزهای مادّی لسس، شؤه 

 (.09/16/00مرزهای لخالقن )
 

برلی بیان رزلد در غؤر  بایؤد 

ولبسؤؤته بؤؤه مرلکؤؤز قؤؤدرت 

دلری باشؤؤؤؤؤؤید سؤؤؤؤؤؤرمایه

(96/19/02.) 

ها در رمریکؤؤا در خؤؤدمس رسؤؤاشه

ها و منؤؤؤؤؤؤافع صایوشیسؤؤؤؤؤؤس

دلرلن بؤؤزر  قؤؤرلر دلرشؤؤد سؤؤرمایه

(90/09/11.) 
 لی لز شعاری بودنِ رزلدیشموشه

بیان و رزلدی لشتما  در رمریکا 

(02/19/10) 

لی کؤؤؤؤه بایؤؤؤؤد بؤؤؤؤه رزلدی

هؤؤؤؤا بؤؤؤؤرلی مؤؤؤؤا رمریکاین

خولهنؤؤؤد، شؤؤؤک کنؤؤؤیم من

(10/10/01.) 

لشؤد: دشمنان ما مصدل  لی  جم ه

لی رزلدی! به شام رو چه جنایتاؤا »

 (10/10/01«)گیرد!که لشجام شمن

دلری مقام رهبری شیز قاال لی قبل لز عادهمنهلهلل خای مذکور پیدلسس که ریسلز راریخ کدهای مقوله

دلری و صایوشیسم جااشن به لی  موضو  بودشد که رزلدی در غر  راکتیکن برلی بقای شظام سرمایه

( 10/19/66به راریخ « لی لدعاین لسس، شه ولقعنرزلدی در غر  رزلدی» رود )لشاره به کدشمار منبه

 ی  موضو  در کالم لیشان رج ّن یافته لسس.وضوح لبه بعد به 0600لمّا لز سال 

های مهوم ترویج فهم غیرواقعوي و غربوي از آزادی، یکوي از حربوه»ی ( مقوله9-3

 «معاندان جهت مقابله با جمهوری اسالمي ایران
شوعن بؤر در بیاشات مقام معظم رهبری در خصوص رزلدی، عبارلت ممت فن وجود دلرد که هر کدلم بؤه

ی مام دشؤمنان لشقؤال  بؤرلی کنند که رزلدی غربن و غیرولقعن، حربهرمکید منلی  مضمون لساسن 

رر، چناشچؤه بیان دقیقوورک ن مباشن لشقال  لسالمن لسس. بهضربه زدن به لعتقاد و لیمان جولشان و به

شود را با هؤدف ضؤربه زدن رزلدی ولقعن در جامعه لستقرلر شیابد، فضا برلی دشمنان لشقال  فرلهم من

های لشقال ، به ررویج فام غ ط رزلدی بپردلزشد. بر لساس رشچه گفته شد، برخن به لیمان جولشان و پایه

ررویج فاؤم غیرولقعؤن و غربؤن لز رزلدی، »ی رولن رن رل مقولهرری  کدهای لی  مقوله که منلز مام

شگؤاه »، عباررنؤد لز: شام شاؤاد« های مام معاشدلن جاس مقاب ه با جماوری لسالمن لیرلنیکن لز حربه

، «دلرلنِ ممؤال  رزلدیگیری دی رق یدی و ضد دینن روشنفکرلن لیرلشن به مفاوم رزلدی موجب شکل

معنای لشتشؤار رزلدی بیان بؤه»و « فام غ ط لز رزلدی در خدمس برلشدلزی خاموشِ شظام روسط دشم »

 «.لفکننرفرقه ی دشم  برلیبرلشگیز در فضای عمومن، حربهی مساال منازعهلولیه
های مهم معاندان ترویج فهم غیرواقعي و غربي از آزادی، یکي از حربه»مقوله:  
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 «جهت مقابله با جمهوری اسالمي ایران

 کدهای مقوله

ی رزلدی در غر  یک مسؤمله

راکتیکن و یک لشحرلف لسؤس 

(11/16/11.) 

گرلیان دینؤن بؤا لی لز لفرل عده

ررس لز رزلدی، درخدمس لهدلف 

دلرشؤد عاشدلن دلخ ؤن گؤام برمنم

(09/16/00.) 

رؤؤؤؤرویج رزلدی بؤؤؤؤه معنؤؤؤؤای 

لی و ولنگؤؤاری بؤؤرلی ضؤؤابطهبن

مقاب ؤؤؤه بؤؤؤا لیمؤؤؤان جولشؤؤؤان 

(10/10/26) 
زل شباید لبتؤدل مساال کشمکش

صؤؤورت لغولگرلیاشؤؤه بؤؤرلی به

ی مؤؤردم مطؤؤرح شؤؤود عامؤؤه

(11/11/10.) 

فاؤؤم غ ؤؤط لز رزلدی در خؤؤدمس 

سؤط برلشدلزی خؤاموشِ شظؤام رو

 (92/16/1۹دشم  )
 

لی رولشؤد حربؤهخولهن منرزلدی

جاؤؤؤؤس رسؤؤؤؤ ط حکومؤؤؤؤسِ 

ی غؤر  بؤر کشؤور ششاشدهدسس

 (.0۹/11/19باشد )

رزلدی بیان در غر  در خدمس 

لصؤؤؤؤؤؤول لسؤؤؤؤؤؤتکباری و 

زدلین لز لسؤؤؤؤؤالم رقؤؤؤؤؤدس

(90/16/20) 
 

ی رزلدی بیؤؤؤؤؤؤان، حربؤؤؤؤؤؤه

ها جاس دربرلبر هؤم صایوشیسس

قرلردلدن مس ماشان و مسؤیحیان 

(01/00/10) 

معنای لشتشؤؤار رزلدی بیؤؤان بؤؤه

برلشگیز در ی مساال منازعؤهلولیه

ی دشؤم  فضای عمومن، حربؤه

 (11/11/10لفکنن )برلی رفرقه

ی رزلدی بیؤؤؤؤؤؤؤان، حربؤؤؤؤؤؤؤه  

فسؤؤاد ها بؤؤرلی بهصایوشیسؤؤس

هؤؤؤا شؤؤؤدنِ لخؤؤؤال  م سکشیده

(90/16/20) 

 

ی لصالحات مفاوم که در دورهه پس لز رنی لی  موضو  لسس کدهندهراریخ کدهای لی  مقوله ششان

و بن ولرد فضای شمبگاشن و عمؤومن جامعؤه شؤد، عنولن یکن لز لرکان لص ن گفتمان لصالحرزلدی به

ی روشؤنفکری و عمؤوم جامعؤه ی ماؤم رل بؤه جامعؤهلی ضروری دلشستند که لی  شکتهلهلل خامنهریس

های مام معاشدلن جاس مقاب ؤه زلدی، یکن لز حربهررویج فام غیرولقعن و غربن لز ر»گوشزد کنند که 

 لسس.« با جماوری لسالمن لیرلن
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 «های معاندانضرورت توجه به آزادی واقعي جهت مقابله با حربه»ی ( مقوله11-3
کردشؤد لی گنجاشده شد که به لی  موضو  لشؤاره منی قبل کدهای مرربط با ولحدهای معاشندر مقوله

لی برلی ضؤربه زدن بؤه لشقؤال  عنولن حربهررویج رزلدی غربن و غیر ولقعن بهکه دشمنان لشقال  لز 

برشد. بنابرلی ، رزلدی در غر  راکتیکن لسؤس کؤه در خؤدمس لصؤول لسالمن و لیمان جولشان باره من

لی لز سؤمنان زدلین لز لسالم قرلر دلرد. با درشظر گرفت ِ لی  مقوله، پارهلستکباریِ شظام س طه و رقدس

بایسس بیش ی معاشدلن منی مام لسس که برلی مقاب ه با لی  حربهلی شاظر بر لی  شکتهلهلل خامنهسری

رولن به بیاشؤات لیشؤان در لیؤ  لز پیش به رزلدی ولقعن و لزوم ررویجِ رن، روجه کرد. بر لی  لساس من

 رلبطه کدهای زیر رل لختصاص دلد.

 «های معاندانقابله با حربهضرورت توجه به آزادی واقعي جهت م»مقوله: 

 کدهای مقوله

گرلیان دینن با لی لز لفرل عده

رؤؤؤرس لز رزلدی، درخؤؤؤدمس 

لهؤؤدلف معاشؤؤدلن دلخ ؤؤن گؤؤام 

 (.09/16/00دلرشد )برمن

پیشرفس لیرلن در گروی رزلدی و 

 (00/11/06لستقالل )

های بزر  لز رزلدی م ؤن قدرت

شؤؤؤوشد لیؤؤؤرلن خشؤؤؤمگی  من

(01/10/00.) 

رفنؤؤدی و پدلفنؤؤدی کؤؤارکرد 

رزلدلشدیشؤؤن: رزلدلشدیشؤؤن هؤؤم 

موجب لرماذ رویکرد لشتقؤادی 

های )پدلفنؤؤدی( بؤؤه هجمؤؤه

شؤؤؤود و هؤؤؤم فرهنگؤؤؤن من

ی فرهنگ لشقالبؤن رولیدکننده

 (.16/16/2۹)رفندی( لسس )

، پردلزی، جامعهسازیبرلی رمدن

هؤؤا و هؤؤا و هتاکنبیماری عؤؤالج

فرهنگن شیازمنؤد  ومرجماار هرج

رزلدیؤؤم  و گفتگؤؤوی بیؤؤان یرزلد

(06/00/10.) 

رزلدی لز چنؤؤگ عولمؤؤل دروشؤؤن 

ی گیری روحیؤؤهباعؤؤث شؤؤکل

جااد، مبارزه و صؤرلحس سؤم  

(96/11/20) 

گؤؤذلری میؤؤان ضؤؤرورت رفاوت

فریبن و گری و عؤؤولمهؤؤوچن

رزلدلشدیشؤؤؤن و رفکؤؤؤر شقّؤؤؤاد 

(11/00/10) 

عنولن لبزلری برلی رزلدلشدیشن به

 (16/16/2۹زدنِ دشم  )ضربه
 

لزوم پیشن گرفت  لز لهل باوؤل 

در رزلدلشدیشؤؤؤؤن و رولیؤؤؤؤدلت 

 (11/16/10فرهنگن )
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گیری ثبات لقتصؤادی و لی بعد لز شکللهلل خامنهشود که ریسلز راریخ کدهای لی  مقوله مشم  من

ی هفتاد( دررلستای حرکس در جاس رشد و پیشرفس کشور سیاسنِ پس لز جنگ رحمی ن )لز لولیل دهه

 لشد.ها دلشتهلی به رزلدی ولقعن لشسانهای معاشدلن روجه ویژهجاس مقاب ه با حربه مچنی و ه

عدم هراس از آزادی و آزاداندیشيِ واقعي و ضرورت اجتناب از »ی ( مقوله11-3

 «خفقان و استبداد
ی ولؤهشده لز بیاشات مقام معظم رهبری به رن رسید، مقرولن لز کدهای حاصلی دیگری که منمقوله

لسؤس. وجؤه رمؤایز « عدم هرلس لز رزلدی و رزلدلشدیشنِ ولقعن و ضرورت لجتنا  لز خفقان و لستبدلد»

لی بؤر عؤدم هؤرلس لز رزلدی لهلل خامنؤهی پیشی ، رمکیدی لسس که ریسلی  مقوله شسبس به دو مقوله

رزلدی لسؤس،  دلرلنِ متحجؤرِ ممؤال گذلرد. بدیان لسس که روی سمنان لیشؤان بیشؤتر بؤر دیؤ من

دلرلشؤن رل مؤاشعن بؤرلی ی چنؤی  دی گرلیاشؤهووری که مقام معظم رهبری رویکرد لشفعالن و ولپسبه

 دلشند.سازیِ شوی  لسالمن منپردلزی و رمدنجامعه

عدم هراس از آزادی و آزاداندیشيِ واقعي و ضرورت اجتناب از خفقان و »مقوله: 

 «استبداد

 کدهای مقوله

رعقیب لفؤرلد بؤه عدم رادید و 

دلیل بیان لفکؤار و عقایدشؤان 

(10/10/20) 

، پردلزی، جامعهسازیبرلی رمدن

هؤؤا و هؤؤا و هتاکنبیماری عؤؤالج

فرهنگن شیازمنؤد  ومرجماار هرج

رزلدیؤؤم  و گفتگؤؤوی بیؤؤان رزلدی

(06/00/10.) 

گرلیان دینؤن بؤا لی لز لفرل عده

ررس لز رزلدی، درخدمس لهؤدلف 

دلرشؤد  ؤن گؤام برمنمعاشدلن دلخ

(09/16/00.) 

گرفت  لز رفکؤرلت لزوم فاص ه

متحجرلشؤؤؤؤه و رکفیؤؤؤؤری در 

 (11/12/16ی ع میه )حوزه
 

ولبسته کردن بقای شظام به چنؤد 

بنیان لز ورف مولفقؤان شظؤام و 

ها با هدف برخورد رلدیکان به رن

هؤؤای شظؤؤام لز سؤؤوی زدن بنیان

ممالفؤؤؤان شظؤؤؤام، ظ ؤؤؤم بؤؤؤه 

 (.11/00/10رزلدلشدیشن لسس )

رزلدی بیان رله سؤومن لسؤس در 

برلبؤؤر مسؤؤیر فرهنؤؤگ خفقؤؤان و 

ماؤؤؤؤؤؤار و رزلدی بن مسؤؤؤؤؤؤیر

 (06/00/10خودخولهاشه غربن )
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شگؤؤاه رق یؤؤدی و ضؤؤد دینؤؤن  

روشؤؤنفکرلن لیرلشؤؤن بؤؤه مفاؤؤوم 

گیری رزلدی موجؤؤؤؤب شؤؤؤؤکل

دلرلنِ ممؤؤؤؤؤال  رزلدی دیؤؤؤؤؤ 

(96/11/20) 

رقویؤؤس شاضؤؤس رزلدفکؤؤری و 

ع میؤؤه  یرزلدلشدیشؤؤن در حؤؤوزه

(11/12/16) 

شؤدنِ گفتمؤان لی پؤس لز حاکملهلل خامنؤهی مذکور حاکن لز رن لسؤس کؤه ریؤسراریخ کدهای مقوله

های ممال  لیؤ  گفتمؤان کؤه شگؤرلن و بن بر فضای عمومن کشور و جاس مقاب ه با رندرویلصالح

لس لز رزلدی و رزلدلشدیشنِ عدم هر»حدوحصرِ لحتمالن بودشد، در بیاشات متعدّدی خولستار های بنرزلدی

که بتولشنؤد فضؤا رل بؤرلی رن وریق، ضم شدشد را لزلی « ولقعن و ضرورت لجتنا  لز خفقان و لستبدلد

 عمل رورشد.کشور شیز ج وگیری به لستقرلر رزلدی ولقعن فرلهم کنند لز وقو  لستبدلد در

 نتیجه گیری

دیگر، بیانلی پؤردلختیم. بؤهلهلل خامنؤهشزد ریس« یرزلد»در لی  مقاله به رح یل محتولی کیفن مفاوم 

دلده شؤده، درون ها کوشیده شؤد رؤا کؤدهای رمصؤی پس لز لشتما  ولحدهای معنا و کدگذلری رن

ی متمؤایز شناسؤاین بندی، یازده مقولؤهبندی شوشد. پس لز لشجام فرریند مقولهمقو ت متمایزی وبقه

ی رمده پیدلسس که گسسؤس بنیؤادینن در لشدیشؤهدسسی بهگاشهشدشد. لز راریخ کدهای مقو ت یازده

وجود، برخؤن لز مقؤو تِ مفاؤوم رزلدی مقام معظم رهبری دربا  مفاوم رزلدی رخ شدلده لسس. بؤالی 

عدم هؤرلس لز رزلدی و رزلدلشدیشؤنِ ولقعؤن و ضؤرورت »و « پارلدوکس رزلدی در لیرلن معاصر»شظیر 

و بن در بیاشؤات لیشؤان رج ّؤن پیؤدل صرفاً پس لز ظاور گفتمان لصؤالح« لجتنا  لز خفقان و لستبدلد

ی ی چندسؤالهلی در دورلن جنؤگ رحمی ؤن و دورهلهلل خامنهکردشد که حاکن لز رن لسس که لو ً ریس

لشد و ثاشیؤاً، لیشؤان پؤس لز های جنگ، فرصس مناسبن برلی بسط لی  مفاؤوم شدلشؤتهبازسازی ویرلشن

لی دربا  مفاوم رزلدی برقرلر کنند رؤا هؤم لشد که مولزشهو بن ضروری پندلشتهصالحلستقرلر گفتمان ل

گرلیان لفرلوؤن شتولشنؤد حاشیه برلشند و هم غر رندرویانِ ممال  رزلدی شتولشند لی  مفاوم ک یدی رل به

 به رب یغ رزلدی غ ط و غیرحقیقن در فضای شمبگاشن و عمومن بپردلزشد.

ها درقالب دورم ک ؤن رولن میان رنرسد که منشظر منرمده بهدسسی بهزده مقولهرر یابا بررسن دقیق

رولن به لینؤتم ک ؤن رر، لز رح یل برخن مقو ت کنار هم مندقیقعبارتلررباون منطقن برقرلر کرد. به

شمسؤتی  «. ساز، عنصؤری ضؤروری لسؤسنلی قوی و رمدّرزلدی ولقعن برلی لیجاد جامعه»رسید که 
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لی لز رزلدی. لز سم  گفس، شه هر گوشه« رزلدیِ ولقعن»ته در خصوصتم مذکور لی  لسس که باید لز شک

رزلدی ولقعؤن، رزلدی »، «رعاری  و مصادیق مفاؤوم رزلدی»لی  منظر در لینتم، مقو ت متنوعن شظیر 

و « رلن معاصرپارلدوکس رزلدی در لی» ،«شرو  و للزلمات رحققِ رزلدی ولقعن»، «مقیّد و متعادل لسس

 گیرشد.جای من« ها و مولشع رحقق رزلدیدشولری»

رؤولن بؤدون ی حااز لهمیتن که در لینتم باید مورد روجه قرلر گیرد لی  لسس که شمنبرلی ، شکتهعالوه

دیگر، رزلدیِ عبارترزلدیِ ولقعن، لهدلف و پیامدهای بسیار مام لشقؤال  لسؤالمن رل محقؤق کؤرد. بؤه

منطق، لخال ، حقو  معنوی  رعادل، عقالشیس، لشصاف،مشرو  به قیود و شروون شظیر ولقعن که خودْ 

لسس، شر ِ ضروری و یکن لز للزلماتِ مام لیجاد و لستقرلر رمدن شؤوی  لسؤالمن  و مادی دیگرلن و...

لی به رن لختصاص دلد و بسترهای لستقرلر رن رل فرلهم سؤاخس زیؤرل لسس و درشتیجه باید جایگاه ویژه

های دیگؤری لساس، مقولهلش رل لز دسس خولهد دلد. برلی ه بدون رن، لشقال  لسالمن مورور محرکهک

هؤای لشسؤاشن، عنولن یکن لز شیازهای ضروری و موضوعات مورد روجؤه در رمؤام حوزهرزلدی به»شظیر 

عؤن جاؤس ضرورت روجه به رزلدی ولق»، «لهدلف و پیامدهای رزلدی و رزلدلشدیشن»، «لسالمن و للان

عدم هرلس لز رزلدی و رزلدلشدیشنِ ولقعن و ضرورت لجتنا  لز خفقؤان »و « های معاشدلنمقاب ه با حربه

 رولن ذیل لینتم ک ن قرلر دلد.رل شیز من« و لستبدلد

رولن به رن رسید، لی منلهلل خامنهرمده در با  مفاوم رزلدی شزد ریسدسسرم دیگری که لز مقو ت به

لسؤس. « خؤوردلری لز بیؤنش و رویکؤرد لشقالبؤن در مولجاؤه بؤا رزلدی رؤاکتیکنِ غؤر لؤزوم بر»رؤم 

سؤاز، عنصؤری نلی قؤوی و رمدرزلدی ولقعن بؤرلی لیجؤاد جامعؤه»دیگر، در کناررم لساسنِ عبارتبه

سازی لشقال  لسالمن شؤزد ی رزلدیِ ولقعن جاس کاررمدی و رمدن، که بر جایگاه ویژه«ضروری لسس

رؤولن بؤدون لشد که شمنرهبری رمکید دلرد، مقو ت دیگری شیز وجود دلرشد که حاکن لز رنمقام معظم 

برخوردلری لز بینش و رویکرد لشقالبن، رزلدیِ ولقعن و غیرولقعن رل لز یکؤدیگر رفکیؤک کؤرد و در دلم 

ی ی لشتقؤادی و روحیؤهرویکرد رمامؤاً لسؤترلرژیک غؤر  بؤه رزلدی گرفتؤار ششؤد. بنؤابرلی ، مولجاؤه

گری در برلبر شظام س طهْ عنصری ضروری جاس کاربسس رزلدی ولقعؤن در جامعؤه، شؤزد مقؤام لشقالبن

شاپذیر رج ؤن هؤاین لشقالبؤن و سؤ طهدیگر، رزلدیِ ولقعن صرفاً در ذهنیسعبارتمعظم رهبری لسس. به

ربعِ رن، لقعؤن و بؤهیابد، با ذهنیتن غیرلشقالبن و مطیع در برلبر غؤر  شبایؤد لشتظؤار رحقؤق رزلدیِ ومن

رزلدی یکؤن لز »ی سازی شوی  لسالمن رل دلشؤس. بؤا روجؤه بؤه رشچؤه گفتؤه شؤد، سؤه مقولؤهرمدن
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ررویج فامِ غیرولقعن و غربؤن لز رزلدی، »، «دلری و صایوشیسم جااشنهای بقای شظام سرمایهراکتیک

  رزلدی به روجه ضرورت» و «لیرلن لسالمن جماوری با مقاب ه جاس معاشدلن مام هایحربه لز یکن

 رویکؤرد و بیؤنش لز برخؤوردلری لؤزوم» دررؤم رؤولنمن رل «معاشؤدلن هایحربه با مقاب ه جاس ولقعن

 .دلد جای «غر  راکتیکنِ رزلدی با لجاهمو در لشقالبن

 ایاهلل خامنهی سیاسي آیتدر اندیشه« آزادی»تحلیل محتوای مفهوم  

لزوم »تم دوم: 

برخورداری از بینش 

و رویکرد انقالبي در 

مواجهه با آزادی 

 «تاکتیکيِ غرب

ساز، عنصری نای قوی و تمدآزادی واقعي برای ایجاد جامعه»تم ن ست:  

 «ضروری است

 تم

آزادی واقعي، موتور »تم ن ست:  2م زیرت

 «ی انقالب اسالميمحرکه

ابعاد و »تم ن ست:  1زیرتم 

 «های آزادی واقعيمؤلفه

 

 زیرتم

در لینتم جؤای  سه مقوله

 گیرشد که عباررند لز:من

رزلدی یکؤؤؤؤؤؤؤؤؤن لز  -

های بقای شظؤام راکتیک

دلری و سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرمایه

 صایوشیسم جااشن
ررویج فامِ غیرولقعن و -

رزلدی، یکؤن لز غربن لز 

های مام معاشؤدلن حربه

جاس مقاب ه با جماوری 

 لسالمن لیرلن
ضؤؤرورت روجؤؤه بؤؤه  -

رزلدی ولقعؤؤؤن جاؤؤؤس 

های مقاب ؤؤؤه بؤؤؤا حربؤؤؤه

 معاشدلن

گیرشد کؤه عباررنؤد چاار مقوله در لی  زیررم جای من

 لز:

عنؤؤولن یکؤؤن لز شیازهؤؤای ضؤؤروری و رزلدی بؤؤه-

شسؤاشن، هؤای لموضوعات مؤورد روجؤه در رمؤام حوزه

 لسالمن و للان
 لهدلف و پیامدهای رزلدی و رزلدلشدیشن -
ضرورت روجه بؤه رزلدی ولقعؤن جاؤس مقاب ؤه بؤا  -

 های معاشدلنحربه
هرلس لز رزلدی و رزلدلشدیشنِ ولقعن و ضؤرورت عدم-

 لجتنا  لز خفقان و لستبدلد

گیرشؤد پنج مقوله در لی  زیررم جؤای من

 که عباررند لز:

 یق مفاوم رزلدیرعاری  و مصاد-

رزلدی ولقعؤؤن، رزلدی مقیّؤؤد و متعؤؤادل -

 لسس

 شرو  و للزلمات رحققِ رزلدی ولقعن-

 پارلدوکس رزلدی در لیرلن معاصر
 ها و مولشع رحقق رزلدیدشولری-

 

 مقوله
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