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دو مفهوم عدالت و آزادي قسمت اعظم انديشه سياسي 
فالسفه و انديشمندان را تشكيل مي دهند؛ به طوري 
كه تقريبًا نمي توان انديشمند مش�هوري را يافت كه 
درخصوص اي�ن دو واژه به ابراز رأي نپرداخته باش�د. 
اين دو مفهوم از قضا از مهم تري�ن واژگان ادبيات امام 
خميني)ره( به عنوان فيلس�وف و دانش�مند اسالمي 
معاصر اسالمي نيز هس�تند، به طوري كه به هيچ وجه 
نمي توان اين دو مفهوم را جدا از انديشه سياسي امام 
خميني)ره( تلقي نمود. در نوشتار پيش رو به طور خاص 
به بررسي مفهوم آزادي و جايگاه آن در دو جهان بيني 
غربي و اس�المي پرداخته شده و گس�تره معنوي اين 
مفهوم با ادبيات امام خميني)ره( انطباق داده شده است. 

   
  آزادي در ادبيات غرب

به اذعان متفكران علوم سياسي و فلسفه، تاكنون بيش از 
200 تعريف متمايز از واژه آزادي در غرب ارائه شده است 
كه اگر بخواهيم در يك بررسي اجمالي، برداشت نظريات 
مختلف از اين واژه را برحس��ب انواع آزادي هاي اساس��ي 
به صورت مختصر مورد دسته بندي قرار دهيم مي توانيم 

دست كم به پنج محور زير اشاره كنيم:
الف( آزادي هاي عمومي ب( آزادي بيان پ( آزادي عقيده 

ت( آزادي شخصي ث( آزادي در مالكيت
آزادي عمومي بيشتر به حق رأي دادن آزاد و انتخاب شدن 
براي مقام هاي مختلف اشاره دارد. موضوع آزادي بيان به 
موضوعاتي چون حق ابراز نظر و قلم بدون محدوديت اشاره 
دارد. آزادي عقيده عمدتاً حوزه اعتقادات شخصي و مذهبي 
را دربرمي گيرد. مراد از آزادي هاي ش��خصي، موضوعاتي 
است كه طبق قانون حريم اشخاص محسوب شده و ديگران 
نمي توانند در آن ورود كنند و درنهايت آزادي در مالكيت، 
به حوزه اقتصادي آزادي اشاره دارد كه حق مالكيت آزاد بر 

اموال را به شخص واگذار مي كند. 
پيش زمينه فلسفيدن در حوزه آزادي را مي توان به قدمت 
تاريخ تمدن بشر دانست. در يونان باستان موضوع آزادي 
و ليبراليته از اهميت ويژه اي برخوردار بود و مي توان گفت 
در دولت شهر آتن يونان قبل از مسيح، آزادي هاي گسترده 
عمومي بر جامعه حاكم بود و ازجمله تمدن هاي پيشرو در 
اعطاي آزادي هاي عمومي به شمار مي رفت. عصر سقراط 
را كه عصر فالس��فه بزرگ نيز خوانده مي ش��ود، مي توان 
دوران طاليي آزادي و ش��كل گيري مفهوم دموكراس��ي 
دانست. گرچه در دوران قرون وسطي به ادعاي غرب، يك 
عقب افتادگي اساسي در مفهوم آزادي و كليه تعاريف فوق 
از آن )آزادي سياسي، آزادي بيان و عقيده و...( رخ داد و اين 
عصر را به اذعان غربي ها مي توان يك افول 10 قرني براي 
تمدن اروپا محسوب كرد؛ اما رفته رفته از قرن 14 ميالدي 
و خصوصاً پس از ظهور انديشه دكارت مجدداً پايه مفهوم 

آزادي سنگ بنايش گذاشته مي شود. 
با ظهور مدرنيت��ه، جامعه سياس��ي به تدريج خ��ود را از 
كليه قي��ود ماوراءالطبيعه رها مي بين��د و دولت به مثابه 
نهادي مدرن، مسئول و ضامن حفظ آزادي توليد و تداوم 
قراردادهاي اجتماعي مي گردد. قرارداد اجتماعي كه بين 
افراد برابر به عن��وان ش��هروندان داراي حقوق اجتماعي 
مساوي بسته مي ش��ود با اين هدف كه اوالً ضامن آزادي 
آنها باشد و ثانياً مانع از شكل گيري قدرتي مطلقه در حوزه 
حكومت شود؛ چراكه س��نگ بنا و اصل كليدي آزادي در 
نظريات مدرن مبتني بر گزاره »نفي هرگونه سلطه مطلق 

فرد بر ديگري« است. 
»ليبراليسم« را مي توان يكي از شايع ترين و قديمي ترين 
آموزه هاي فلس��في- سياس��ي عصر حاضر دانس��ت كه 
فلس��فه اي برپايه اعتقاد به اصل آزادي بوده و ريش��ه در 

نهضت رنسانس و نيز در دوره اصالح ديني دارد. 
  آزادي در انديشه اسالمي

ريشه مفهوم آزادي در انديشه اس��المي با واژه »ُحريت« 
پيوند خورده اس��ت. اين واژه در معن��اي آزادي مصدري 
جعلي اس��ت مش��تق از كلمه يا صفت ُحر يعني آزاد. در 

قدي��م )دوران قبل اس��الم( كلمه حر هم ب��ه عنوان يك 
اصطالح حقوقي به معناي غيرب��رده )يعني َعبد( و هم به 
عنوان مفهومي اخالقي )معادل آزادمرد در فارس��ي( كه 
نشان دهنده اصالت شخصيت و رفتار بود، شناخته مي شد. 
در بررسي مفهوم حريت در انديشه سياسي اسالم، متوجه 
بعد مفهومي ديگري نيز مي شويم كه به رابطه بين انسان 
و خداوند ارتباط دارد. در ادبيات اس��المي آزادي و حريت 
در دو حوزه مفهومي مورد تأكيد و الزام قرار گرفته اس��ت 
كه عبارتن��د از: 1- آزادي از اطاعِت ظل��م و دولت ظالم و 

2- آزادي از سلطه نفس اماره. 
در بررس��ي مفهوم آزادي در جهان اسالم همواره بايد اين 
نكته را مد نظر قرار دهيم كه تفاس��ير خاص، برداش��ت و 
مفهوم واژه آزادي در تاريخ جهان اس��الم با آنچه در غرب 
متداول است، متفاوت، گاهي غيرمرتبط و حتي در مواردي 
كاماًل ضد برداش��ت غربي از اين واژه بوده است. علت اين 
موضوع آن است كه آزادي انسان در طول بندگي و عبوديت 
او )نسبت به ذات خداوند( تعريف مي شود كه در جهان بيني 

غربي اين موضوع چندان ملموس نيست. 
آزادي و رهايي از س��لطه اجانب و اس��تعمار ش��ايد در 
طول تاريخ اس��الم به عنوان مهم ترين بع��د و نگرش به 
مفهوم آزادي سياس��ي و مقدم بر ساير ش��قوق آزادي 
تلقي شده است. چنانچه اقبال الهوري، متفكر مسلمان 
هندي، همواره به اين مسئله تأكيد مي نمود كه جوامع 
مس��لمان براي تحقق آزادي هاي اوليه خود ابتدا بايد با 
خوش��امدگويي به نهضت هاي آزادي خواهانه، خود را از 
قيد و بندهاي استعماري رهانيده و سپس به وحدتي كه 
شايسته ملت مسلمان اس��ت، دست يابند. عبدالرحمن 
كواكبي از متقدمان معاصر انديش��ه سياسي اسالم، در 
برش��مردن مخاطرات آزادي جوامع اس��المي به خطر 
اس��تبداد فردي به عن��وان زايل كنن��ده آزادي جامعه 

اسالمي اش��اره مي كند و س��پس تأكيد مي نمايد خطر 
اس��تبداد جمعي )اس��تبداد اكثريت( كمتر از استبداد 

فردي نيست. 
يكي ديگر از تفاوت هاي مبنايي آزادي در اسالم و آزادي 
در انديشه سياسي غرب نيز در همين نكته نهفته است كه 
آزادي در انديشه سياس��ي غرب يك اصل و هدف اساسي 
است كه تمامي تالش هاي ديگر در راستاي تأمين آن است، 
در حالي كه »ُحريت« در اسالم وسيله اي است در جهت 
رسيدن به سعادت و كاميابي واقعي انسان. درواقع آزادي 
در انديشه سياسي اسالم تنها در چارچوب و موازين شرع 

اسالم ارزش و اعتبار واقعي خود را كسب مي كند. 
  آزادي در انديشه امام

بررس��ي مفهوم آزادي در منظر امام خميني)ره( درواقع 
برشي از خوانش تاريخ تحول مفاهيم سياسي در انديشه 

تشيع محسوب مي شود. 
با تفكر در نظرات انديشمندان اسالمي مي توانيم متوجه 
شويم كه در مكتب اسالم مفاهيم در حوزه انديشه قرابت 
زيادي با عمل دارند و ادبيات گفتاري از تشيع هيچ گاه در 
خأل شكل نگرفته و تئوري پردازي پيرامون مفاهيم اسالمي 

همواره در بوته عمل و آزمايش قرار داده شده اند. 
انديش��ه سياس��ي نيز از اين قاعده مس��تثنا نيس��ت و با 
عمل سياس��ي قرابت نزديكي دارد. انديشه سياسي امام 
خميني)ره( يكي از بارزترين مصاديق صحه گذاش��تن بر 
اين موضوع است. ايشان هيچ گاه نظريات سياسي اسالم 
را بدون امكان س��نجي اجرايي و در فضاي ايده آل گرايانه 
مطرح نكرد و نيز خود ايش��ان پيشرو ترين افراد نسبت به 
اجرا و عملياتي سازي ايده هايي بود كه از گفتمان سياسي 

اسالم استخراج نمودند. 
مفه��وم حري��ت و آزادي در اس��الم نيز يك��ي از همين 
گفتمان هاي پراهميت سياسي اسالم است كه ايشان در 
كنار نظريه پردازي درخصوص ماهيت آزادي از نگاه اسالم 
در طول حيات سياسي خود را ملتزم به آن مي دانستند. از 
همراهي و حمايت با جريان آزادي خواهانه و ضداستعماري 
آيت اهلل كاشاني در رهايي از استعمار انگليس، تا مخالفت با 
اليحه استعماري كاپيتوالسيون كه موضوع آزادي و حريت 
ايرانيان را به سخره گرفته بود، حضرت امام خميني)ره( در 

حمايت و پيشروي اين جريانات پيشگام بودند. 
يكي از مهم ترين وجوه مبارزات امام خميني)ره( با رژيم 
پهلوي نيز از همين منظر آزادي بود. ايشان رژيم طاغوت را 

حكومتي فاقد آزادي و پايمال كننده آن مي دانستند:
»رژيم پهلوي تمام آزادي ها و حقوق ملت مصرح در قانون 
اساسي را از ميان برده اند. استقالل كشور را به كلي از ميان 
برده اند. تمام بنيادهاي اقتصادي، سياس��ي، اجتماعي و 
فرهنگي كه اين ملت طي قرون براي زندگاني مس��تقل 
خويش فراهم آورده بود، به وسيله اين رژيم از ميان برده 

شده است.«

براس��اس انديش��ه ام��ام خمين��ي)ره( آزادي عطيه اي 
الهي است و اس��الم آن را امري فطري مي داند و در اوج 
شكل گيري نهضت اسالمي ايران بزرگ ترين جرم شاه را 
سلب آزادي هاي اجتماعي دانسته و در تعريض به ادعاي 
رژيم طاغوت مبني بر آزادي دادن به مردم، مفهوم آزادي 
را حق مردم برمي شمارند؛ چيزي كه به آنها به عنوان هديه 
داده شود: »اين چه وضعي است كه در ايران هست؟ اين 
چه آزادي است كه اعطا فرموده اند آزادي را؟! مگر آزادي 
اعطا شدني است؟! خود اين كلمه جرم است. كلمه اينكه 
»اعطا كرديم آزادي را« اين جرم است. آزادي مال مردم 
هست، قانون آزادي داده، خدا آزادي داده به مردم، اسالم 
آزادي داده، قانون اساس��ي آزادي داده ب��ه مردم. »اعطا 
كرديم« چه غلطي است؟ به تو چه كه اعطا بكني؟ تو چه 
كاره هس��تي اصلش؟ »اعطا كرديم آزادي را بر مردم«! 
آزادي اعطايي اين است كه مي بينيد. آزادي اعطايي كه 
آزادي –حقيقتاً- نيست، اين است كه مي بينيد. براي اين 

است كه مردم را اغفال كنند.«
مب��ارزات آزادي خواهانه امام خمين��ي)ره( ذيل فرهنگ 
تعاريف اسالمي نهايتاً به پيروزي انقالب اسالمي انجاميد 

كه يكي از شعارهاي كليدي آن موضوع آزادي بود. 
حضرت امام پس از انقالب نيز مفهوم آزادي را به عنوان يك 
دغدغه داشتند و همواره مي كوشيدند تا تعريفي صحيح و 
اسالمي از اين واژه ارائه دهند و آن را از برداشت غربي رايج 

متمايز سازند. 
در نگاه ايشان: »اسالم انسان را آزاد خلق كرده است و انسان 
را مسلط بر خودش و جانش و مالش به نواميس خلق كرده و 

فرموده است انسان آزاد است.« 
چنانچه اشاره شد يكي از تعاريف آزادي در غرب مربوط به 
آزادي عقيده اس��ت؛ به اين معني كه هيچ كس حق ندارد 
فرد ديگري را به دليل داشتن يك عقيده مورد تفتيش و 
مؤاخذه قرار دهد. در اين برداشت از آزادي امام خميني)ره( 
نيز نظريه اسالم را هم راستا مي دانند. ايشان مي فرمايند: 
»مردم عقيده ش��ان آزاد است. كس��ي الزامشان نمي كند 
كه شما بايد حتماً اين عقيده را داشته باشيد. كسي الزام 
به شما نمي كند كه حتماً بايد اين راه را برويد. كسي الزام 
به شما نمي كند كه بايد اين را انتخاب كني. كسي الزامتان 
نمي كند كه در كجا مسكن داشته باش��ي، يا در آنجا چه 

شغلي را انتخاب كني، آزادي يك چيز واضحي است.« 
ايش��ان لفظ آزادي را بال��ذات موضوعي مه��م و مقدس 
برمي شمردند و حتي وجود واژه آزادي در اعالميه حقوق 
بش��ر را پذيرفته بودند: »س��رلوحه اعالميه حقوق بش��ر 
آزادي افراد است. هر فردي از افراد بش��ر آزاد است و بايد 

آزاد باشد.« 
اما همانگونه كه بيان شد از آنجا كه برداشت غرب از آزادي 
متفاوت از تلقي اس��المي از اين واژه ارزشمند است، امام 
خميني معتقد بودند آزادي منهاي اس��الم ارزشي ندارد 
و درواقع اسالم و گفتمان اسالمي است كه به اين مفهوم 
ارزش بخشيده است: »ما آزادي كه اس��الم در آن نباشد 
را نمي خواهيم، آزادي كه در پناه اس��الم اس��ت ما آن را 

مي خواهيم.« 
از ن��گاه ايش��ان آزادي همانگونه كه ذيل اس��الم تعريف 
مي شود، در چارچوب قوانين برخاس��ته از اسالم نيز بايد 
اعمال شود و نمي توان به بهانه آزادي، با قوانين اسالمي به 
مخالفت پرداخت: »آزادي در حدود قوانين مملكت است. 
مملكت ايران مملكت اسالمي است و قوانين ايران قوانين 
اسالم است. قوانين اسالم را بايد مالحظه كرد در چارچوب 
قوانين اسالم، در چارچوب قانون اساسي بيان آزاد و بحث 
آزاد است... شما آزاديد، اين آزادي را صرف كنيد در صالح 

ملت و كشور.« 
چنانچه قابل مشاهده اس��ت در ادبيات فكري امام مفهوم 
آزادي ذيل اس��الم تعريف مي شود و ش��ايد بتوان -به جز 
تفاوت در مصاديق آزادي- اي��ن را مهم ترين نقطه افتراق 
مفهوم آزادي يا حريت در انديشه اس��الم و امام با مفهوم 

آزادي در انديشه غرب دانست.

ز آنجا كه برداشت غرب از آزادي متفاوت 
از تلقي اسالمي از اين واژه ارزشمند است، 
امام خميني معتقد بودند آزادي منهاي 
اس�الم ارزش�ي ندارد و درواقع اسالم و 
گفتمان اسالمي اس�ت كه به اين مفهوم 
ارزش بخشيده است: »ما آزادي كه اسالم 
در آن نباشد را نمي خواهيم، آزادي كه در 
پناه اس�الم اس�ت ما آن را مي خواهيم« 

در بررسي مفهوم آزادي در جهان اسالم 
همواره بايد اين نكته را مد نظر قرار دهيم 
كه تفاسير خاص، برداشت و مفهوم واژه 
آزادي در تاري�خ جهان اس�الم ب�ا آنچه 
در غرب متداول اس�ت، متفاوت، گاهي 
غيرمرتبط و حتي در م�واردي كاماًل ضد 
برداشت غربي از اين واژه بوده است. علت 
اين موضوع آن است كه آزادي انسان در 
طول بندگي و عبوديت او )نسبت به ذات 
خداوند( تعريف مي شود كه در جهان بيني 
غربي اين موضوع چندان ملموس نيست. 

آزادي بدون اسالم معنا ندارد
آزادي در گفتمان اسالم ناب امام)ره(

عماًل در دنياي غرب هم جاي بحث اس��ت كه آزادي بيان 
واقعاً چقدر تأمين شده؟ و آيا همه نظرات سياسي و افكاري 
كه براي ملت هاي اين كش��ورها مطرح مي ش��ود، قدرت 
خودنمايي دارند يا نه؟ و اگر به دقت نگاه كنيم، خواهيم ديد 
كه شعار آزادي اظهار عقيده و آزادي بيان در دنياي غرب 
هم يك شعار واقعي نيست. يك چيزي كه در صورت و ظاهر 
آزادي اس��ت، وجود دارد، اما درواقع آزادي به آن معنايي 
كه ادعا مي كنند، نيست، بلكه حتي سانسور و اختناق به 
شكل بسيار ظريف و موذيانه اي در اين كشورها وجود دارد. 
سانسوري كه در كشورهاي غرب هست، تقريباً از جهاتي 
شبيه هست به همان سانسور و كنترلي كه در دوران ظهور 

اسالم در مكه نسبت به افكار انقالبي رسول خدا وجود داشت. حاال آنها در دوران جاهليت زندگي 
مي كردند، اينها در دوران مدرنيسم زندگي مي كنند. روش ها تفاوت كرده، اما روح قضيه همان 
هست. قرآن از قول كفار نقل مي كند كه مي گفتند: »و قال الّذين كفروا التسمعوا لهذا القران و 
الغوا فيه لعلّكم تغلبون«؛ به هم توصيه مي كردند كه گوش به سخن قرآن ندهيد، نداي پيغمبر 
را نشنويد و هنگامي كه پيغمبر مشغول تالوت آيات قرآن بود، ولوله مي كردند، هلهله مي كردند 
و يك جنجال و غوغايي به وجود مي آوردند كه صداي قرآن و صوت كالم الهي از حنجره  پيغمبر 
شنيده نشود؛ كه در تواريخ هم اين ذكر ش��ده كه رسول خدا در كنار كعبه مي نشست و آيات 
قرآن را مي خواند؛ عده اي هم مأمور بودند كه جنجال كنند، غوغا راه بيندازند و نگذارند صداي 
قرآن به گوش ديگران برسد. آني كه امروز در رسانه هاي غرب وجود دارد، تقريباً چنين چيزي 
است. پس دموكراسي غربي كه مدعي آزادي بيان و آزادي اظهار عقيده است، درحقيقت در 

شعار اينجور است. در عمل آنجا هم آزادي بيان به معناي حقيقي نيست. 
بيانات رهبر انقالب در خطبه هاي نماز جمعه  تهران- ۶۶/۴/۲

  ابوذر مظاهري
اگر با نگاه تاريخي به مقابله اسالم و غرب بنگريم 
خواهيم ديد در برهه اي از زمان كه غرب در قرون 
وسطي به سر مي برد، ما دوران شكوهمند تمدن 
اسالمي را داش��ته ايم كه متأس��فانه رفته رفته 
با پاگرفت��ن مدرنيته و ضعف جوامع اس��المي، 
افول پيدا كرد اما اكن��ون و در دوران معاصر در 
خيزشي دوباره، ساخت تمدن جديد اسالمي با 
قرار گرفتن در اين مسير در جهان اسالم به وجود 
آمده اس��ت. اين بيداري بالفعل در كشورهاي 
اسالمي مبتني بر داش��ته ها و ظرفيت ها بوده و 
تنها يك خيال نيست. شايد در ۷0 سال گذشته 
ساخت تمدن نوين اسالمي در حد خيال بود اما 
اكنون اينگونه نيست و پايه هاي اصلي آن بيداري 

اسالمي و انقالب اسالمي ايران است. 
اين در حالي است كه اكنون تمدن غربي تمدن 
غالب است و مانند ساير تمدن هايي كه در گذشته 
شكل گرفته بودند، نيست. تمدن هاي گذشته 
عمدتاً هژموني فرهنگي و تكنولوژيكي نداشتند 
اما هژموني تمدن غرب، فرهنگي و تكنولوژيك 
است و به همين دليل همه دنيا را فرا گرفته است 
و نمي توان نحوه عبور از آن را مانند تمدن هاي 

گذشته دانست. 
اگر بخواهيم به دنبال محورهايي باشيم با توجه 
به اين هژموني غرب، در مسيرمان بن بستي ايجاد 
نشود، اول از همه بايد هويت تمدني فعلي خود را 
كه متشكل از مجموعه اي از باورها و تمايزهاست، 
حفظ كنيم. هويت مجموع��ه اي از ويژگي هاي 
خاص و وجوه تمايز هر ملت يا فرد است كه بايد 
اين نقاط افتراق و اشتراك را در سطح تمدني با 

تمدن غرب مطرح و حفظ كنيم. 
اگر ما خود را هضم شده در تمدن غربي بدانيم 
نمي توانيم در مس��ير رس��يدن به تمدن نوين 
اسالمي پايدار بمانيم. همانطور كه مقام معظم 
رهبري هم در بيانات خود تأكيد داشتند كه نبايد 
افق ها و آرمان ها كمرنگ شوند و هميشه به ياد 

بياوريم كه چه بوده ايم و چه هستيم. 
دومين كاري كه بايد انجام بگيرد اين است كه 
هر تمدني داراي داشته ها و آورده هايي است. در 
حال حاضر هم ما داراي دستاوردهاي تمدني از 
غرب هستيم و اين مسئله در طول تاريخ وجود 
داشته است. درحالي كه بايد اين دستاوردها را 
متعلق به خود كنيم ت��ا در محصوالت تمدني 

غربي هضم نشويم. 
بايد ميان هويت خود و دستاوردهاي غربي رفت و 
برگشتي به وجود آيد و پويايي خود را حفظ كرده 
و از تمدن غربي ايدئولوژي زدايي كنيم؛ چراكه 
تمدن غرب ايدئولوژيك است و ما بايد آن را در 

مسير تمدني خودمان ادغام كنيم. 
س��ومين اقدامي كه بايد ص��ورت گيرد اين 
اس��ت كه بايد در برابر تهديدهايي كه تمدن 
غالب غرب در برابر تمدن هاي نوظهور ايجاد 
مي كند، ايستادگي كرد. تمدن غرب در برابر 

افكار و انديش��ه هاي جدي، هس��تي خود را 
در خطر مي بيند و س��عي مي كند تمدن هاي 
نوظهور را مورد تهديد قرار دهد. اگر انديشه 
و تم��دن جديد ت��وان و ظرفيت مناس��ب به 
لحاظ سياسي و اقتصادي و فرهنگي نداشته 
باش��د توان رويارويي در برابر تمدن مسلط را 

نخواهد داشت. 
 در صورتي كه تمدن اس��المي ب��ا توجه به 
ظرفيت هاي باالي خود فعاالن��ه و با در نظر 
گرفتن محورهاي فوق با تمدن غربي مواجه 
شود، مي تواند در برابر تهديدها مقابله كند. 
ما بايد اين س��ه گام را در مواجه��ه با تمدن 
مسلط غرب برداريم تا ش��اهد ظهور طليعه 
تمدن اس��المي باش��يم و اال هركدام از اين 
سه گام كمرنگ باش��ند يا محقق نشوند، راه 
رسيدن ما به تمدن نوين اس��المي را دورتر 

خواهند كرد. 
البته بسياري افراد مي پرس��ند چرا اين گام ها 
تاكنون به صورت كامل برنداشته شده است يا 
به تعبير ديگري چرا ما در فرايند تمدن سازي 
اسالمي هنوز در مرحله دولت سازي قرار داريم، 
كه در پاس��خ به اين ش��بهه بايد گف��ت اگر ما 
انقالب اسالمي را با انقالب روس��يه، فرانسه و 
هند مقايس��ه كنيم مي بينيم ك��ه به مراتب از 
آن انقالب ها جلوتر رفته ايم و چندين برابر آنها 
پيشرفت داشته ايم. واقعيت اين است كه ما قبل 
از پيروزي انقالب اسالمي از نظر اقتصادي و علم 
بومي در نقطه صفر قرار داش��تيم و تنها انگيزه 
مذهبي قوي و همدلي و رهبري هوش��مندانه 
باعث شد تا پيش��رفت كنيم. ما در حال حاضر 
داراي اولين كش��ور با رش��د علمي در منطقه 

خاورميانه هستيم. 
 خيزي كه ما براي تمدن س��ازي برداشته ايم 
بسيار بلند است. تمدن س��ازي نياز به انرژي 
ذخيره ش��ده دارد. اگر ما اكن��ون در مرحله 
دولت س��ازي قرار داري��م، انقالب س��ازي و 
نظام س��ازي را پشت سر گذاش��ته ايم و نبايد 
آنها را قدم هاي آساني بدانيم بلكه هزينه هاي 

زيادي هم براي آنها داده ايم. 
 در مرحله دولت سازي اسالمي، انقالب مديران 
خود را تعيين و الگوهاي خود را توليد مي كند و به 
اجرا مي گذارد كه كار بسيار سنگيني است. شايد 
بيشترين انرژي ما در اين مرحله صرف شود كه 
بعد از اين گام جهش بزرگي اتفاق مي افتد. لذا 
براي اينكه ما بتوانيم دولت اسالمي متشكل از 
كارگزاران متعهد و باانگيزه و انقالبي و تئوري و 
مدل براي انقالب اسالمي ارائه دهيم بايد توليد 
علوم انساني اسالمي داشته باشيم. توليد علوم 
اسالمي كار بسيار بزرگي است كه اگر انجام شود، 
گام بلندي برداشته مي شود زيرا موتور پيشران 

تمدن ها، علم بوده است. 
*  عضو هيئت علمي موسسه آموزشي و 
پژوهشي امام خميني)ره(

 آزادي دوران مدرنيسم 
همان خفقان دوران جاهلي است

3  گام براي رهايي از هژموني غرب
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