
موضوعات اصلی  و جمالت مربوط به آن
   اهداف نشست های راهبردی  : نكته ى بسيار 
مهم زمينه س��ازى علمى براى دست يافتن به پاسخ 
سؤالهاى مهم در مقوله هاى بنيادين است  .    منظومه سازی 
فکری برای آزادی:ما فقر منبعى نداريم يعنى واقعاً ميتوانيم يك 
مجموعه ى فكرى مدون، يك   منظوم��ه ى كامل فكرى در مورد 
آزادى تأمين كنيم.     نظر اسالم درباره آزادی: در اسالم مبناى 

اصلى آزادى انسان، توحيد است.

منابع زیاد است اما منظومه فکری نداریم

در رابطه با آزادی میخواهیم نظر اسالم را پیدا کنیم
 خيلى از اين صاحبان فكر در غرب، يك منظومه ى فكرى در خصوص آزادى دارند. همين 
نقدهائى كه بر ليبراليسم قديمى انجام گرفته و همچنين نقدهائى كه بعداً بر نسخه هاى 
جديد ليبراليسم و ليبرال دموكراسى و آن چيزهائى كه بعد از ليبراليسِم مثاًل قرن هفدهم 
يا شانزدهم است، وارد آوردند، هر كدام براى خودش يك منظومه ى فكرى است؛ اّولى دارد، آخرى 
دارد، پاسخ سؤاالت فراوانى دارد. ما يك دانه از آنها را در كشورمان به وجود نياورديم؛ با اينكه منابع 
ما زياد است، ما فقر منبعى نداريم يعنى واقعاً ميتوانيم يك مجموعه ى فكرى مدون، يك منظومه ى 
كامل فكرى در مورد آزادى كه به همه ى سؤاالت ريز و درشت آزادى پاسخ دهد تأمين كنيم. البته 

اين كار همت ميخواهد؛ كار آسانى نيست. ما اين كار را نكرده ايم.| متن کامل در

م����رور ی بر بیانات  
رهبر انق�الب اسالمی

در  چهارمین نشس��ت 
اندیشه های راهبردی

 جهت گيرى رنسانس، جهت گيرى ضد دينى 
بود، ضد كليس��ائى بود؛ لذا بر پايه ى بشرگرائى، 
انسانگرائى و اومانيسم پايه گذارى شد.    در ليبراليسم، منشأ 
آزادى، به عنوان حق يا به عنوان يك ارزش، عبارت است از تفكر 
انسانگرائى و در اسالم مبناى اصلى آزادى انسان، توحيد است. 
  ما بايد به منابع قرآنى و غير قرآنى و حديثى مراجعه كنيم، 
براى اينكه بتوانيم آن منظومه ى فك��رى مربوط به آزادى را از 
مجموع اين منابع بگيريم.   مراجع��ه ى به نظرات متفكرين 
غربى، با پيشكس��وتى كه در زمينه ى  منظومه آرائى و چينش 
موضوعات كنار هم دارند، به ش��رط عدم تقليد براى متفكرين 

ما مفيد خواهد بود.

مراجعه به متفکرین غربی :
 "كسانى كه در تاريخ معاصر ايران به دور از استقالل 
فكرى و با ژست هاى روش��نفكرانه، تفكر ترجمه اى 
را در كش��ور ترويج كرده اند همواره مورد انتقاد رهبر معظم انقالب 
اسالمى قرار گرفته اند. در چهارمين نشست انديشه هاى راهبردى، 
نوع "مواجهه ى درس��ت با انديش��ه ى غربى" توس��ط رهبر انقالب 
اس��المى تبيين ش��د. براى آگاهى بيش��تر از نقطه نظرات ايش��ان 
درباره ى مواجهه ى  درست با انديشه ى انديشمندان غربى مطالعه ى 
مدخل هاى  ]روش�نفکری[، ]اس�تقالل علمی[، ]ش�جاعت 
علمی[ و ]آزاداندیش�ی[ در بخش جس��تار پايگاه اطالع رسانى 

  توصيه ميشود. "

برگزیده
جمالت

مفاهیمی که در بیانات رهبر انقالب مطرح شده اند:

  مسئله آزادى در غرب |  واقعيت هاى زندگى در غرب | 
انق��الب كبيرفرانس��ه | تفك��ر تقلي��دى |منظومه 
س��ازى فكرى | آزادى معنوى|  منش��ا آزادى در اس��الم | آزادى از 
منظر حق |آزادى از منظر تكليف | آزادى در نظام ارزش��ى اس��الم | 

مطالعه
پیشنهاد

واژه ها
کلید
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  نام: 
دهقانى فيروز آبادى

عنوان: استاد علوم سياسى دانشگاه عالمه 
طباطبايى

موضوع مقاله: »آزادى انديش��ه و منافع 
ملى جمهورى اسالمى ايران«

توضیحات: وى از افزايش حمايت ملى از 
تصميمات حاكميت در سياست خارجى و 
ارتقاى سطح اعتماد ميان سياست پيشگان 
و سياس��ت پژوهان بهعنوان نتايج انديشه 

ورزى آزاد در حوزه منافع ملى ياد كرد

  نام: حجت االسالم ميراحمدى
عن�وان: اس��تاد علوم سياس��ى دانشگاه 

شهيد بهشتى
موضوع مقاله: »آزادى سياسى در قرآن«

توضیحات: وى مهمترين هدف آزادى از 
منظر قرآن كريم را تحقق توحيد، عدالت و 
برخوردارى انسان از حق انتخاب، حق نقد 

و بيان و حق تشكيل اجتماعات دانست.

  نام: شجاعى زند
عن�وان: استاد جامعه شناس��ى دانشگاه 

تربيت مدرس
موضوع مقاله: »مص��ادر دينى آزادى و 

عدالت«
توضیحات: وى برداش��ت تعارضى ميان 
دين و آزادى را نادرست خواند و راه اصالح 
اين برداشت را بازگشت به ريشه هاى اصلى 

آزادى و عدالت در اديان توحيدى دانست.

  نام: حجت االسالم يوسفى
عنوان: استاد اقتصاد اسالمى پژوهشگاه 

فرهنگ و انديشه اسالمى
موضوع مقاله: »آزادى اقتصادى انسان 

محور بر اساس آموزه هاى اسالمى«

توضیحات: با برش��مردن آس��يب هايى 
نظير تمرك��ز ثروت و ق��درت و آزادى در 
دس��ت صاحبان س��رمايه، ديدگاه اسالم 
درباره آزادى اقتصادى انس��ان را مبتنى 
بر مش��اركت عمومى عادالنه در »توزيع، 

مصرف، مديريت و سود« دانست.

  نام: دكتر برزگر
عنوان: استاد علوم سياسى دانشگاه عالمه 

طباطبايى
موضوع مقال�ه: »آزادى در الگوى س��ه 

گانه اسالم«
توضیحات: وى به بررسى آزادى در سه 
سطح اعتقادى، اخالقى و سياسى پرداخت 
و اث��رات متقابل هريك از اين س��طوح با 
يكديگر را به منظور پاسخ به شبهات آزادى 

غربى تبيين كرد.

  نام: محدثه معينى فر
عنوان: دانش��جوى دكتراى فقه و مبانى 

حقوق اسالمى
موضوع مقاله: اثرات نظريه ليبراليسم در 

حوزه خانواده
توضیحات: بحران هاى عميق اجتماعى 
در غرب، فروپاش��ى خانواده، روابط آزاد و 
فساد جنسى، هم جنس گرايى و تولدهاى 
ناشناس از جمله پيامدهايى بود كه در اين 
مقاله بهعنوان پيامدهاى ليبراليزم جنسى 

بررسى شد.

  نام: حجت االسالم واعظى
عنوان: استاد دانشگاه باقرالعلوم

موضوع مقاله: »جوانب هنجارهاى تلقى 
اسالمى از آزادى«

توضیح�ات: وى نقش آزادى در ش��بكه 
مناسبات اجتماعى را اساسى خواند و افزود: 

نمادسازى، فرهنگ سازى و شناخت پيش 
نيازها در عرصه هاى »سياست، فرهنگ و 

اقتصاد«، جزو لوازم ايفاى اين نقش است.

  نام: عماد افروغ
عنوان: دانشيار رشته جامعه شناسى

موضوع مقاله: »مفهوم آزادى و مناقشات 
آن«

توضیح�ات: در اي��ن مقاله با اش��اره به 
مناقشاتى كه درخصوص مفهوم آزادى از 
منظر »فلسفى«، »انتزاعى و انضمامى« و« 
انضمامى« وجود دارد، تعريف ليبراليسم 

از مفهوم آزادى را مورد نقد قرار داد.

  نام: موسى نجفى
عنوان: دانشيار رشته علوم سياسى

موضوع مقاله: »مراتب انديشه آزادى در 
تكامل بيدارى اسالمى و هويت ملى ايران«

توضیحات: نجفى در اين مقاله با مرورى 
ب��ر دوره ه��اى مختل��ف آزادى در تاريخ 
سياسى ايران بويژه بعد از پيروزى انقالب 
اس��المى و رش��د آزادى در كن��ار مفهوم 
دينى، تعريفى از آزادى در انديش��ه غرب 

و آزادى در انديشه تعالى ارائه كرد.

  نام: مصطفى ملكوتيان
عنوان: استاد علوم سياسى دانشگاه تهران

موضوع مقاله: »بررسى مقايسه اى مبانى 
انديشه اى و كاركردهاى مفهوم آزادى در 

انقالب فرانسه و انقالب اسالمى ايران«
توضیحات: در اي��ن مقاله با اس��تفاده از 
انديشه هاى ش��هيد آيت الهى محمد باقر 
صدر ضمن بررسى مفهوم آزادى در انقالب 
فرانسه و انقالب اس��المى، تعريف انسان و 
مفهوم آزادى در دو بينش ابزارى و بينش 

فطرى مورد مقايسه قرار گرفت.

بنده سالها پيش در نماز جمعه ى تهران، ده پانزده جلسه راجع به 
همين بحث آزادى صحبت كردم؛ آنجا به يك مطلبى اشاره كردم 
و گفتم ما در اسالم، خودمان را بنده ى خدا ميدانيم؛ اما بعضى از 
اديان، مردم و خودشان را فرزند خدا ميدانند. گفتم اين يك تعارف 
است؛ فرزند خدا هستند و غالم هزاران انسان، غالم هزاران شى ء 
و شخص! اسالم اين را نميگويد؛ ميگويد فرزند هر كس ميخواهى، 
باش؛ فقط بايد غالم خدا باشى، غالم غير خدا نبايد باشى. عمده ى 
معارف اسالمى كه در باب آزادى وجود دارد، ناظر به همين نكته 

است .| متن کامل در

رابطه
دراین


