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Abstract
The purpose of the present study is to investigate the role of rationality as an element in the
establishment of new Islamic civilization and the fulfilment of its 5 stages according to the
ideas of Imam Khomeini and Ayatollah Khamenei. In this regard, the written works of
Imam Khomeini, especially Sharh-e Hadith-e Junud-e ‘Aql va Jahl, Sharh-e Chehel Hadith,
Sahife Imam, and also the speeches of the Supreme Leader during the years of his
leadership and authority were accurately studied. The results of the study indicated that
rationality is pivotal to the formation of all the stages of new Islamic civilization.
Furthermore, the advice and guidelines provided by Imam Khomeini and Ayatollah
Khamenei to achieve new Islamic civilization correspond to the rational tenets mentioned
in the noble Hadith of wisdom and ignorance. If rationality flourishes and manifests in a
civilization, that achieves its perfect and high goal, that is to say human prosperity, hence
transcendental civilization would be formed. On the other hand, if rationality follows
ignorance it moves to Asfal as-Safel’in (the lowest of the low) so mundane civilization
would be formed.
Keywords: Imam Khomeini (God Rest His Soul), Ayatollah Khameni, New Islamic
Civilization, Rationality
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چکیده
هدف پژوهش حاضر شناسایی جایگاه عقالنیت بهعنوان یکی از ارکان شکلگیری تمدن نوین اسالمی در تحقق مراحل پنجگانه این
تمدن در اندیشه امام خمینی و آیتاهلل خامنهای بود .در این راستا ،مطالب مکتوب امام خمینی ،خصوصاً در کتابهای شرح حدیث جنود
عقل و جهل ،شرح چهل حدیث و بیانات ایشان در صحیفه امام و همچنین بیانات مقام معظم رهبری در طول سالهای رهبری و زعامت
ایشان مورد واکاوی و مداقه قرار گرفت .نتایج تحقیق حاکی از آن است که عقالنیت در شکلگیری تمام مراحل تمدن نوین اسالمی
نقش اساسی و محوری دارد و تمامی توصیهها و راهکارهایی که توسط امام خمینی و آیتاهلل خامنهای بهمنظور رسیدن به تمدن نوین
اسالمی مطرح شده ،منطبق با جنود عقلی است که در حدیث شریف جنود عقل و جهل مطرح شده است .به هر میزان که جنود عقل در
یک تمدن شکوفا و متجلی شوند ،آن تمدن به سمت تعالی و غایت قصوای خود که سعادت بشر میباشد ،دست خواهد یافت و تمدن
متعالی را شکل می دهد و در نقطه مقابل نیز به هر مقدار که از جنود جهل تبعیت کند ،به سمت اسفلالسافلین حرکت خواهد کرد و
تمدن متدانی را شکل خواهد داد.
واژههای کلیدی :امام خمینی(ره) ،آیتاهلل خامنهای ،تمدن نوین اسالمی ،عقالنیت.
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 .1مقدمه
رهبر معظم انقالب ،بناي يک نظام و تمدّن اسالمي و يک تاريخ جديد را قضيهاي جدي دانسته
و در يکي از بيانات خود خطاب به جوانان ميفرمايند« :بايد همه احساس کنند که مسئوليت ايجاد
تمدن اسالمي نوين بر دوش آنهاست» (آيتاهلل خامنهاي.)1231/7/32 ،
تمدن اسالمي نوين از ارکاني تشکيل شده است که وقتي در کنار يکديگر قرار ميگيرند ،باعث
ايجاد آن ميشوند .يکي از اين ارکان در انديشه مقام معظم رهبري ،عقالنيت است که در کنار سه
رکن ديگر ،يعني دين ،اخالق و علم باعث ايجاد تمدن اسالمي نوين ميشوند.
ايشان مراحل پنجگانهاي را براي رسيدن به تمدن اسالمي نوين ذکر کرده و ميفرمايند:
«ما يک انقالب اسالمي داشتيم ،بعد نظام اسالمي تشکيل داديم ،مرحله بعد تشکيل
دولت اسالمي است ،مرحله بعد تشکيل کشور اسالمي است ،مرحله بعد تشکيل
تمدن بينالملل اسالمي است» (آيتاهلل خامنهاي.)1282/8/6 ،

سؤال اصلي پژوهش حاضر اين است که عقالنيت بهعنوان يکي از ارکان شکلگيري تمدن
نوين اسالمي ،چه جايگاهي در تحقق هر يک از اين مراحل پنجگانه در انديشه امام و آيتاهلل
خامنهاي دارد؟
چارچوب نظري تحقيق حاضر ،برگرفته از مطالب مکتوب حضرت امام ،خصوصاً در

کتابهاي «شرح حديث جنود عقل و جهل»« ،شرح چهل حديث» و بيانات ايشان در «صحيفه
امام» و همچنين بيانات مقام معظم رهبري در طول سالهاي رهبري و زعامت ايشان ميباشد؛
چراکه چارچوب و مباني تفکر مقام معظم رهبري و امام خميني در يک راستا است؛ رهبر معظم
انقالب نيز در مراسم اولين سالگرد ارتحال حضرت امام خمينى تصريح کردهاند« :راه ما همان
راهى است که امام بزرگوارمان ترسيم کردند» (آيتاهلل خامنهاي .)1263/2/11 ،ايشان در عين حال،
اين مباني را شکوفاتر و برجستهتر ساخته و گسترش داده و در برخي موارد تکميل کردهاند.

 .2تعریف مفاهیم
يکي از مباني مهم نظري در هر تحقيق تعريف مفاهيم مندرج در آن موضوع است .در اين
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راستا ابتدا مفاهيم موضوع تحقيق ،يعني تمدن اسالمي و عقالنيت به اختصار تشريح ميشود.
 .1-2تمدن اسالمی

تمدن اسالمي ،تمدني ديني است که همه مؤلفههاي آن بر محور دين اسالم ميگردد .به دليل
وجود همين پسوند ،از يک سو قابليت تحديد زماني و تعريف معنايي دارد؛ زيرا آغاز و انجامش
مشخص است و از سوي ديگر ،داراي گستردگي مفهومي و موضوعي بسياري است که همه
پيچيدگيها ،ظرايف و جهان شمولي دين اسالم را به عنوان دين الهي  -در خود دارد .بدين ترتيب
تمدن اسالمي داراي همه ويژگيهاي تمدن الهي در چارچوب آموزههاي قرآني و متکي بر سنت
پيامبر اکرم(ص) است و مؤلفههاي آن دين ،اخالق ،علم ،عدالت ،قوانين ،مقررات ،اصول ديني و...
است؛ چنانکه مدينةالنبي ،شهر نوبنياد پيامبر اکرم که براساس همين ارکان استوار شد و تمدني را
ايجاد کرد که مباني آن قرآني و نبوي بود .در آن مدينه فاضله ،انسان به عنوان موجودي برگزيده
در مقام «خليفة اللهي» وظايف خطيري را بر عهده داشت و در تکاپوي رسيدن به «قرب الي اهلل» و
رضايت خدا همه مراحل رشد و تعالي را با تمسک به قوانين الهي و سنت نبوي طي ميکرد (جان
احمدي ،1288 ،ص .)13 – 11
با اين بيان ميتوان به طور کلي تمدن اسالمي را اين گونه تعريف کرد« :تمدن اسالمي با اساس
نگرش توحيدي ،تمدني است ايدئولوژيک با مجموعهاي از ساختهها و اندوختههاي معنوي و
مادي جامعه اسالمي که انسان را به سوي کمال معنوي و مادي سوق ميدهد» (فوزي،1231 ،
ص .)13
مقصود از «ساختهها» آن بخش از حيات تمدني است که در شرايط عادي در جامعه وجود
ندارد و انسان آن را ميسازد .مراد از «اندوختهها» نيز آن چيزي است که از انباشتن تجربهها و
دادهها ،دانشها ،قراردادها و اختراعات گذشته جوامع بشري ،تحت نفوذ حکومت اسالمي به
جامعه اسالمي به ميراث رسيده است .بنابراين فرهنگ و تمدن اسالمي مجموعهاي از همه آداب و
رسوم ،اعتقادات و باورها ،سنن ،معارف ،علوم اسالمي و ذخاير مشترک مادي و معنوي است که
در ميان ملتهاي مسلمان وجود دارد (همان).
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با بررسي جمالت و بيانات حضرت امام خميني(ره) استنباط ميشود که مقصود ايشان از
تمدن ،همان پيشرفت و ترقي است .ايشان پيشرفتهاي صنعتي و اقتصادي در قالب آباداني و
تأسيس نهادها و ساخت ابزارهاي جديد را از مصاديق تمدن به شمار ميآورند (همان ،ج،2
ص  .)268ولي ايشان تمدني را مفيد و سازنده ميداند که براساس مباني ديني شکل گرفته باشد.
از اين روست که نهضت اسالمي را مصداق نهضت متمدن معرفي ميکند (همان ،ج  ،1ص .)172
با توجه به نظريه دو فطرت امام خميني ،طبيعت انسان (فطرت محجوبه) گرايش به رفع
نيازمنديها ،استيال ،شقاوت ،ظلم و استخدام دارد (امام خميني 1277 ،الف) که الزمه آن اضطرار
به مدنيت و زندگي اجتماعي است .بدين لحاظ انسان به حکم طبيعت ،قدرتطلب و استيالجو
است؛ چون اقتضاي طبيعت حيواني انسان چنين است .ولي از منظر امام ،سرشت (حقيقت)
انسان غير از طبيعت انسان است .ذات و حقيقت انسان بر فطرت مخموره مبتني است (همان،
ص  )73-77که هدايتپذير و هاديخواه است (همان ،ص )73؛ چون سرشت و فطرت مخموره،
کمالخواه ،مطلقطلب و توحيدي است؛ از اينرو انسان ،مدنيت و اجتماع را (به اقتضاي فطرت
مخموره) انتخاب ميکند تا هدايت الهي را از مجراي انسان کامل و عادي اخذ (امام خميني،
 ،1278ج ،12ص  )132و روح ملکوتي و کمالخواه خود را ارضا کند .بدين لحاظ انسان بماهو
انسان (فارغ از هر عاملي) مدنيالفطره است؛ چون مدنيت جزء فطرت مخموره است .به عبارت
ديگر ،طبيعت انسان براي ارضاي نيازهاي غضبيه ،شهويه و وهميه (همان ،ج ،1ص  81-82و
 )113مضطر به اجتماع است و از سوي ديگر ،فطرت انسان براي ارضاي نيازهاي عقل ،تنفر از
نقص و کمال مطلقخواهي ،هدايت توحيدي و هاديطلبي و مدنيت (همان ،ص  )73مجبور به
مدنيت و زندگي جمعي است.
از منظر آيتاهلل خامنهاي ،تمدن اسالمي با زندگي انساني ،ارتباط معنايي تنگاتنگي برقرار
ميکند .در اين زمينه ،تعبير «زندگي خوب و عزتمند» را به کار بردهاند که چهار ويژگي کالن را
براي زندگي انساني در تمدن اسالمي ميتوان برشمرد .1 :علو معنوي و مادي؛  .3جهتمندي؛
 .2نظم و  .1سازگاري با طبيعت و محيط .مفهوم ديگر در چيستي تمدن از منظر آيتاهلل خامنهاي،
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ربط معنايي تمدن و امت است .ايشان بارها در بحث درباره تمدن اسالمي ،از امت اسالمي ياد
کردهاند .شايد نکته قابل توجه در اين زمينه اين باشد که ايشان ضمن اشاره به تنوع مليتها و
کشورها درون امت اسالمي ،دستيابي به تمدن مطلوب قرآني را بهعنوان چشمانداز مشترک امت
اسالمي در کشورهاي مختلف دانستهاند« :امت اسالمي با همه ابعاض خود در قالب ملتها و
کشورها بايد به جايگاه تمدني مطلوب قرآن دست يابد»( .آيتاهلل خامنهاي)1233/3/3 ،
بنابراين ،ميتوان اينگونه خالصه کرد که ايشان تمدن اسالمي را در دو سطح تحليل و تبيين
ميکنند:
یکم :در سطح اول (سطح خرد) ،ايشان تمدن اسالمي را نظاموارهاي ميدانند که زندگي خوب
و عزتمند را براي انسان (مخلوق) مهيا ميکند تا او به غايت مورد نظر خداي متعال (خالق)
دست يابد.
دوم :سطح دوم (سطح کالن) ،ايشان تمدن اسالمي را چشمانداز و هدف غايي حرکت امت
اسالمي در ميان اجتماعات بشري تعريف و تبيين ميکنند که البته گويا براي امت اسالمي،
تمدنهاي اسالمي (ولي با مشترکات هويتي مشترک) قائل هستند؛ زيرا تنوع ملتها و تفاوت
شرايط فرهنگي و اقليمي را در اين بحث به رسميت ميشناسند( .بهمني ،1232 ،ص )308
 .2-2عقالنیت

عقالنيت مصدر صناعي و مجعول از صفت عقالني به معناي منسوب به عقل است و
همچنان که مفهوم انسانيت ،مصدر صناعي از انساني به معناي منسوب به انسان است و شناختش
بر شناخت انسان متوقف است ،تصور عقالنيت نيز متفرع بر شناخت عقل است .عقالنيت،
مجموعه منسجمي از انديشههاست که در چهارچوب مباني ،اهداف ،اصول و راهبردها با يکديگر
پيوند يافتهاند .اين انسجام ،هم ميتواند مراتب مختلفي داشته باشد و هم ميتواند از منابع معرفتي
گوناگون ديني ،تجربي ،استداللي ،شهودي و حتي خواستههاي بشري بهره جسته باشد .عقالنيتها
گاه برآمده و همسو با معرفت ديني و دادههاي وحيانياند که با مدد عقل ،عقالنيت ديني را توليد
ميکنند و ميتوانند نسبتهاي گوناگوني با دين داشته باشند؛ چنانکه معرفتهاي بريده از وحي
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نيز عقالنيتهاي خودبنياد را رقم ميزنند (نعيميان ،1283 ،ص  11و .)16
در تقسيمي کالن ،عقالنيتها ميتوانند يا خودبنياد و تنها محصول انديشه آدميان باشند يا
عقالنيت هدايتشده .البته از خودبنيادي تمامعيار تا هدايتشدگي ،طيف گستردهاي را ميتوان
شاهد بود که دراينميان ،ظرفيت هدايتپذيري عقالنيتها و اراده معطوف به هدايتطلبي در آنها
متفاوت است (همان ،ص .)131
امام خميني با استناد به حديث شريف جنود عقل و جهل به تعريف عقل و عقالنيت
ميپردازند .از اين رو ،عقالنيت از منظر امام بر خالف عقالنيت سکوالر ،تحت تصرف و تربيت
شرع است و صبغه الهي و رنگ قدسي دارد .عقلي هم که پشتيباني شرع و تعاليم انبياي عظام و
اولياي الهي را نپذيرد ،اسمش عقل نيست ،بلکه تدبير و شيطنت ناميده ميشود؛ چون بنده شهوت
و غضب و شيطنت شده است .اين عقل است که بهدنبال عبادت خداست و بهراحتي دين جامع
اسالم را مي پذيرد و براي اهتزاز پرچم اسالم ناب ،چونان پيامبران و اولياي الهي ،حاضر است از
مال و جان و آبروي خويش بگذرد .اين عقالنيت ،عقالنيتي خالص است و جهت حرکتش به
سمت خداست و تهديد و تطميع و زر و زور در او اثري ندارد .لذا عزيز است و از اين عزت با
مبارزه و جهاد و ريختن خونش دفاع ميکند؛ عقالنيتي که سراسر «معنويت» است و در برپاداشتن
«عدالت» خسته نميشود و خودش را نميبازد و از پيگيري مطالبات حق خود کوتاه نميآيد و اين
عقل است که مي تواند پايه مهم تشکيل امت واحده اسالمي و تمدن نوين اسالمي باشد .عقالنيت
از ديدگاه امام دست کم ،سه سطح دارد .1 :عقالنيت معرفتي که در سطح باورهاي انسان است .در
اين سطح از عقالنيت ،مسائل ريشهاي و پرسشهاي اساسي بشر ،کانون تعقل و دقت قرار
مي گيرد .انسان بر پايه اين نوع عقالنيت عمل خود را در ساحات مختلف برنامهريزي ميکند (امام
خميني1277 ،ب ،ص )133 -130؛  .3عقالنيت اخالقي و ارزشي که شأن عقل به رابطه انسان و
معماري اخالقيات بازميگردد و انسان ميکوشد در مسير رسيدن به غايت قصواي الهي ،بنابر
اخالق حسنه و ملکات فاضله عمل کند (همان ،ص )6؛  .2عقالنيت ابزاري که مهندسي و
اندازهگيري و نظام و پيشبيني نقش عقل در محاسبات مادي براي رسيدن به شکوفايي ماديات و
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آباد کردن دنيا در نظر گرفته ميشود .حضرت امام ،عقالنيت جديد را ذيل دو سطح ديگر از
عقالنيت ميد اند ،نه در رأس آنها يا حتي در عرضشان؛ يعني عقالنيت جديد تا هنگامي ارزشمند
است و مي توان از آن بهره گرفت که با سطوح ديگر عقالنيت همخواني داشته باشد و پيوند
بخورد.
حضرت آيتاهلل خامنهاي ،عقالنيت را به معناي استخراج نيروي خرد انساني و حاکم قراردادن
بر تفکرات و اعمال انسان ميدانند (آيتاهلل خامنهاي )88/1/33 ،و کاربرد بسيار وسيعي براي عقل
در فهم و تشخيص اهداف و ابزارها قائل هستند (آيتاهلل خامنهاي.)82/1/31 ،
ايشان عقالنيت را از ثمرات اسالم ميداند و با تأکيد بر پيوند ميان عقالنيت و عقل کلي الهي و
حقايق وحياني ،مفهوم عقالنيت ديني را تبيين ميکند .ايشان به تبع امام خميني عقالنيتي را مورد
تأکيد و توجه قرار مي دهد که تحت تصرف و تربيت شرع باشد نه در اختيار هوي و هوس و اميال
نفساني و حتي با آن مبارزه نيز ميکنند( .آيتاهلل خامنهاي.)1280/13/1 ،
تعاريف مختلفي از عقل توسط آيتاهلل خامنهاي صورت گرفته است .گاه عقل به معناي قوه
ادراک در انسان در کنار قواي حسّي و قلبي است ،گاه به معناي فکر و خرد و قوّه تدبيرگر و
استداللکننده است ،گاهي عقل ،در معنايي است که در کتب اخالقي بکار ميرود و مستند به
حديث مشهور «العقل ما عبد به الرّحمن و اکتسب به الجنان» است ،گاهي عقل بهمثابه موازين
عقلي و ضابطههاي صحيح فهم و تفکّر است و گاهي عقل به معناي يکي از منابع دين و استنباط
احکام و دستورات الهي و در کنار کتاب ،سنّت و اجماع بهکار برده شده است .عالوه بر اين،
گونههاي مختلفي از عق ل مانند عقل فلسفي ،عقل معيشت ،عقل معنوي و ...در سخنان رهبر
انقالب کاربرد داشته است؛ ولي بايد توجه داشت که عموالً مقام بيان اين تعاريف ،در شرايطي
بوده است که گوينده ،در گفتار خود سعي بر آن داشته که نحوه بهکارگيري عقل را در فرآيند
پيشرفت و جامعهسازي و تمدنسازي طرح کند .با اين توضيح ،عقالنيت از نظر آيتاهلل خامنهاي
يعني کار سنجيده ،به کار گرفتن خرد و تدبير و فکر و محاسبات؛ همچنين توجه به ظرفيت و کار
کارشناسي ،مطالعه درست و مالحظه جوانب و آثار و تبعات يک اقدام (آيتاهلل خامنهاي،
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 .)1281/6/8کلماتي که در بيانات ايشان داراي معاضدت معنايي با عقالنيت هستند عبارتند از:
خردگرايي ،محاسبه ،درايت ،تدبّر ،تفکّر ،آزادفکري ،منطق و استدالل .کلماتي نيز که در گفتار ايشان
داراي تقابلهاي معنايي با عقالنيت هستند عبارتند از :محاسبه محافظهکارانه ،قشريگري ،تحجر،
سازشکاري با دشمن و اسير اوهام و تخيالت خود شدن.

 .3نقش عقالنیت در شکلگیری مراحل رسیدن به تمدن نوین اسالمی
همانطور که در مقدمه ذکر شد ،حضرت آيتاهلل خامنهاي ،پنج مرحله براي رسيدن به تمدن
نوين اسالمي ذکر ميکنند که عبارتند از :انقالب اسالمي ،نظام اسالمي ،دولت اسالمي ،جامعه
اسالمي و تمدن نوين اسالمي .اکنون به بررسي نقش عقالنيت در شکلگيري هر يک از اين
مراحل در انديشه امام خميني و آيتاهلل خامنهاي ميپردازيم.
 .1-3نقش عقالنیت در اندیشه امام خمینی(ره) در رسیدن به تمدن نوین اسالمی

امام خميني فطرت مخموره را وزير عقل و مبدأ خيرات و خود خير و فطرت محجوبه
به طبيعت را وزير جهل و مبدأ شرور و بلکه خود شر ميدانند (امام خميني 1277 ،الف ،ص .)80
به عبارت ديگر ،خير وزير عقل و شر ،وزير جهل است .ايشان در کتاب شرح حديث جنود عقل و
جهل ،ميفرمايند که انسان عالوه بر عقل داراي سه قوه وهم ،شهوت و غضب است که قوه
واهمه را قوه شيطنت ،قوه شهويه را نفس بهيمي و قوه غضبيه را نفس سبعي مينامند و بر اساس
اين سه قوه ،هفت نوع انسان را تصوير ميکنند که ميتوان به تبع آن هفت نوع تمدن را نيز
تصور کرد که هيچ يک تحت حاکميت عقل و جنود آن نيستند و آنها را تمدنهاي متداني ميناميم
(امام خميني 1277 ،الف ،ص  .)110-113تنها تمدني که متعالي است ،تمدن تحت حاکميت
عقل است که آن سه قوه را نيز تحت حاکميت خود قرار داده است و به هر ميزان که جنود
عقل در آن تمدن شکوفاتر شوند ،فضايل انساني در آن پر رنگتر شده و به سعادت نزديکتر
خواهد شد.
بنابراين ،اگر عقل رئيس وجود شود ،فرد حتماً ديندار و تمدن نيز اسالمي ميشود .چون عقل
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پيامبر باطني است و وحي و پيامبران ظاهري آمدهاند تا عقل را براي رياست بر قوه شهوت و
غضب و شيطنت ياري و او را تقويت کنند .اگر شهوت رياست عقل را بپذيرد ،تبديل به عفت
ميشود؛ غضب نيز به شجاعت و شيطنت به حکمت و بصيرت تبديل ميشود .جمع همه اينها
عدالت مي شود .بنابراين ،منظور امام از تمدني که عقل رئيس و محرک آن است ،يک تمدن عادالنه
است .يعني تمدني که داراي عفت ،شجاعت و حکمت و بصيرت است.
کارويژه تمدن اسالمي مطلوب از ديدگاه امام خميني ،بسط فضايل و مبارزه با رذايل
براي تحقق و تحکيم برادري بين آحاد جامعه است تا جامعه به صورت يک پيکر درآيد .لذا
ضروري است دولت اسالمي سياستهاي اخالقي را با رويکرد بسط عقالنيت که ابزار گسترش
فضايل و جنود عقل است پيگيري کند تا برادري در جامعه ايجاد و تقويت شود و جامعه به
صورت موجود واحدي درآيد .در اين صورت است که مدينهاي فاضله شکل ميگيرد .در مدينه
فاضله آراستگي به فضايل و پيراستگي از رذايل ،چون داراي مراتب گوناگون و مشکک هستند،
مجدداً روي ميدهد و همين چرخه مجدداً بهصورت همافزا تکرار ميشود (لکزايي،1236 ،
ص .)111-112
 .2-3نقش عقالنیت در اندیشه آیتاهلل خامنهای در رسیدن به تمدن نوین اسالمی

آيتاهلل خامنهاي در ميان عوامل مؤثر در شکلگيري تمدن اسالمي ،نقش برجسته و ممتاز و
درجه اولي براي عقالنيت قائل هستند؛ بهصورتي که معتقدند اگر عقالنيت در کنار ساير عوامل
حضور نداشته باشد ،آنها نيز به انحراف کشيده ميشوند (آيتاهلل خامنهاي 1288/6/16 ،و
.)1287/6/3
 .1-2-3نقش عقالنیت در انقالب اسالمی

ايشان انقالب اسالمي ايران را ناشي عقالنيت مردم ميدانند و بدينوسيله درصدد رد نظريه
افرادي هستند ک ه انقالب اسالمي را يک شورش و حرکت احساسي و هيجاني مردم ميدانند .از
نظر ايشان ،عقالنيت براي ايجاد انقالب اسالمي ،يعني ايجاد گفتمان حقطلبي ،عدالتخواهي و
آزاديخواهي در بين مردم (آيتاهلل خامنهاي.)1281/6/8 ،
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 .2-2-3نقش عقالنیت در شکلگیری نظام اسالمی

مرحله بعد در تحقق تمدن اسالمي ،ايجاد نظام اسالمي است و نقش عقالنيت در اين مرحله با
رفتارهايي مشخص ميشود که به تثبيت نظام اسالمي بينجامد .آيتاهلل خامنهاي انتخاب
مردمساالري به عنوان شيوه اداره حکومت ،تدوين قانون اساسي توسط خبرگان منتخب ملت و
سپس برگزاري رفر اندوم قانون اساسي و در نهايت ،سرسختي و عدم انعطاف امام در مقابله با
دشمن مهاجم را از مظاهر عقالنيت ايشان در مرحله ايجاد نظام اسالمي ميدانند (آيتاهلل خامنهاي،
 .)1230/2/11تمامي اين رفتارها منجر به تثبيت نظام اسالمي شد.
آيتاهلل خامنهاي نظام جمهوري اسالمي را نظامي عقالني دانسته و تأکيد دارند که عقالنيت
بايد بر تمام ارکان اين نظام حاکم باشد:
« نظام جمهوري اسالمي ،نظامي است عقالني ،نظامي است دانشي .عقالنيت بايد بر
تمام ارکان اين نظام از باال تا پايين حاکم باشد» (آيتاهلل خامنهاي.)1287/6/13 ،
 .3-2-3نقش عقالنیت در شکلگیری دولت اسالمی

حضرت آيتاهلل خامنهاي دولت اسالمي را ،مجموعهاي از همه کارگزاران کشور دانسته و آن را
منحصر در قوه مجريه نميدانند (آيتاهلل خامنهاي.)1281/6/8 ،
ايشان تحقق دولت اسالمي را امري محتوايي و منوط به انطباق جهتگيري و عمل کارگزاران
نظام با مباني اسالم و اهداف انقالب بر ميشمارند .آيتاهلل خامنهاي در همين زمينه ،عملکرد
کارگزاران را در رفتار و زندگي مردم ،کامالً تأثيرگذار دانسته و ميافزايند:
«اگر مسئوالن و مديران کشور نتوانند در رفتار و گفتار به نصاب الزم و در خور
شأن جمهوري اسالمي پرسند نبايد مردم را مالمت کنند؛ چراکه اگر کارگزاران
نظام ،حقيقتاً اسالمي شدند رفتار مردم هم ،بالطبع اسالمي ميشود و کشور نيز
اسالمي خواهد شد» (همان).

آيتاهلل خامنهاي شاخصههايي را براي دولت اسالمي ذکر ميکنند که همگي بر اساس عقالنيت
مذکور در حديث جنود عقل و جهل قابل طرح است .رهبر معظم انقالب بر اين باورند که
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مسئوالن و کارگزاران نظام بايد بيشتر به سمت اسالمي شدن و مؤمنانه زندگي کردن بروند و روح
زندگي علوي يعني عدالت ،تقوا ،پارسايي ،پاکدامني ،بيپروايي در راه خدا و ميل و شوق به
مجاهدت در راه خدا را در خود زنده کنند .در آن صورت کارآمدي جمهوري اسالمي هم مضاعف
خواهد شد؛ چون مشکل اساسياي که ممکن است براي نظام اسالمي پيش بيايد ،کارآمدي در نگاه
جهاني است (آيتاهلل خامنهاي.)1282/8/6 ،
آيتاهلل خامنه اي ،وظايفي را نيز بر اساس عقالنيت اسالمي براي دولت اسالمي ذکر ميکنند که
عبارتند از :گسترش علم و دانايي ،آزادانديشي ،مبارزه با فساد ،تأمين عزت ملي و به تعبير رايج
غرور ملي و مبارزه عاقالنه ،حرفهاي و شجاعانه با ابعاد مختلف نظام سلطه جهاني،خدمترساني
محسوس به مردم ،تحول در شيوههاي خدمترساني و پاسخگويي ،کار متوازن و هماهنگ و
سادهزيستي (همان).
رهبر معظم انقالب اسالمي ،در سخنراني نوروزي در حرم مطهر رضوي در اول فروردين
سال « 1236مدير قوي» و «اقتصاد قوي» را الزمه پيشرفت همهجانبه کشور دانستند .رهبر
انقالب اسالمي «مدير قوي» را با عناوين «مدير انقالبي»« ،مدير جهادي» و «مدير کارآمد» نيز ياد
کردهاند.

شاخصههاي مدير کارآمد از نظر ايشان عبارتند از :فعال و پرتحرک بودن ،متعهد ،متدين ،شجاع
و باانگيزه بودن ،پيگيري کردن کار تا رسيدن به نتيجه مطلوب ،توجه داشتن به اولويتها ،تشويق
کردن نيروهاي با استعداد ،کار کردن با نيت الهي و مبتني بر علم و درايت ،مالحظه جوانب و آثار
هر اقدام ،استفاده از ظرفيت کارشناسي ،صادق و مسئوليتپذير ،متعهد به مردم و نظام اسالمي،
داشتن کفايت الزم براي انجام کارها ،مردمدار و دلسوز بودن.
در مقابل ،يک مدير کارآمد نبايد چنين شاخصههايي داشته باشد :ضعيف ،بيحال و نااميد
نباشد ،سرگرم اختالفات داخل کشور نشود ،به دنبال جمع ثروت براي خود نباشد ،تنبل ،بيحال و
سهلانگار نباشد و در دستگاه تحت مديريتش فساد نفوذ نکند.
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 .4-2-3نقش عقالنیت در شکلگیری جامعه اسالمی

بعد از آنکه انقالب اسالمي انجام گرفت و نظام اسالمي تحقق يافت و دولت اسالمي شکل
گرفت ،در سايه اينها جامعه اسالمي هويدا ميشود .ايشان شاخصههاي جامعه اسالمي را اينگونه
ذکر ميکنند:
«جامعه اسالمي يعني جامعهاي که در آن ،آرمانهاي اسالمي ،اهداف اسالمي،
آرزوهاي بزرگي که اسالم براي بشر ترسيم کرده است ،تحقق پيدا کند .جامعهاي
عادل ،برخوردار از عدالت ،جامعه آزاد ،جامعهاي که مردم در آن ،در اداره کشور،
در آينده خود ،در پيشرفت خود داراي نقشاند ،داراي تأثيرند ،جامعهاي داراي
عزت ملي و استغناي ملي ،جامعهاي برخوردار از رفاه و مبراي از فقر و گرسنگي،
جامعهاي داراي پيشرفتهاي همهجانبه  -پيشرفت علمي ،پيشرفت اقتصادي،
پيشرفت سياسي و باالخره جامعهاي بدون سکون ،رکود و توقف و در حال
پيشروي دائم؛ اين آن جامعهاي است که ما دنبالش هستيم .البته اين جامعه تحقق
پيدا نکرده ،ولي ما دنبال اين هستيم که اين جامعه تحقق پيدا کند .پس اين شد
هدف اصلي و مهم ميانه ما» (آيتاهلل خامنهاي.)1230/7/31 ،

شاخصههايي که حضرت آيت اهلل خامنهاي براي جامعه اسالمي برميشمرند ،مواردي است که
براي ايجاد جامعهاي تکامل يافته بر اساس فطرت مخموره انساني مذکور در حديث جنود عقل و
جهل وجود داشت و تقريباً بيشتر آن صفات در اينجا ذکر شدهاند.
 .5-2-3نقش عقالنیت در شکلگیری تمدن نوین اسالمی

آيتاهلل خامنهاي در اين مرحله نيز به ذکر شاخصههاي تراز براي شکلگيري تمدن نوين
اسالمي ميپردازند که تماماً برخواسته از مبناي نظري حضرت امام خميني ،مذکور در حديث جنود
عقل و جهل است .ايشان راه برافراختن پرچم تمدن نوين اسالمي را اينگونه بيان ميکنند:
«راهش تربيت نسلي است با يک خصوصياتي که آن خصوصيات اينها است؛ يک
نسلي بايد به وجود بيايد شجاع ،باسواد ،متديّن ،داراي ابتکار ،پيشگام ،خودباور،
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غيور؛  -البته خوشبختانه ما امروز در نسل جوان بسياري از اين خصوصيات را
داريم اما اين بايستي گسترش پيدا کند -چنين نسلي الزم داريم .بايستي ايمان
داشته باشد ،سواد داشته باشد ،غيرت داشته باشد ،شجاعت داشته باشد ،خودباوري
داشته باشد ،انگيزه کافي براي حرکت داشته باشد ،توان جسمي و فکريِ حرکت
داشته باشد ،هدف را در نظر بگيرد ،چشم را به اهداف دور متوجه بکند و به تعبير
اميرالمؤمنين «اَعِرِ اهللَ جُمجُمَتَک»؛ زندگي خودش و وجود خودش را بگذارد در
راه اين هدف و با جديت حرکت کند؛ در يک کلمه يعني يک موجود انقالبي»
(آيتاهلل خامنهاي.)1231/7/38 ،

ايشان در فرازي ديگر ،پايه اصلي ايجاد تمدن نوين اسالمي را تربيت انسانهايي با اين
خصوصيات ذکر ميکنند:
«دانا باشند ،توانا باشند ،خردورز باشند ،پارسا باشند ،پرهيزکار باشند ،پاکدامن
باشند ،کارآمد باشند ،مبتکر باشند ،شجاع باشند ،اهل اقدام باشند ،از دشمن نترسند،
از تهديد نترسند ،خوابرفتگي و غفلت پيدا نکنند؛ يک چنين جوانهايي ،پايه
اصلي ايرانِ سربلند فردا است ،پايه اصلي تمدن نوين اسالمي است» (آيتاهلل
خامنهاي.)1238/3/11 ،

دقت در اين بيانات ،نشانگر ذکر سبک جديدي از زندگي تحت عنوان سبک زندگي اسالمي يا
سبک زندگي مؤمنانه است که عقل در آن حاکم و رئيس وجود است و بقيه قوا تحت حاکميت آن
قرار دارند .در اين صورت است که عدالت در سرزمين وجودي انسان مؤمن و بهتبع آن در جامعه
اسالمي حکمفرما خواهد بود و در مسير سعادت گام خواهد برداشت و تبديل به الگويي براي همه
مردم جهان خواهد شد.
آيتاهلل خامنهاي اصل قضيه تمدن سازي نوين اسالمي را درست کردن سبک زندگي ،رفتار
اجتماعي ،اخالق عمومي و فرهنگ زندگي مطرح کرده و ميفرمايند« :در آداب زندگي اسالمي،
همه آنچه را که مورد نياز ماست ،ميتوانيم پيدا کنيم» (آيتاهلل خامنهاي.)1231/7/32 ،

جایگاه عقالنیت در شکلگیری مراحل رسیدن به تمدن نوین اسالمی از دیدگاه امام خمینی و آیتاهلل خامنهای

55

در جدول زير مجموع بيانات آيتاهلل خامنهاي در خصوص جايگاه عقالنيت در شکلگيري
مراحل تمدن نوين اسالمي مشاهده ميشود.
مرحله تمدنی

جایگاه عقالنیت در شکلگیری این مرحله

1

انقالب اسالمی

ایجاد گفتمان حقطلبی ،عدالتخواهی و آزادیخواهی

2

نظام اسالمی

تثبیت ارکان نظام اسالمی و پایهگذاری اصولی آنها
حاکم بودن عقالنیت بر تمامی ارکان از باال تا پایین

3

دولت اسالمی

رفتار و عملکرد مسئوالن بر اساس شاخصههای اسالمی
شجاع بودن
دوری از هوا و هوس
ذلیل طمع و ترس نبودن
عدالت ،تقوا ،پارسایی ،پاکدامنی ،بیی پرواییی در راه خیدا و مییل و شیو بیه
مجاهدت در راه خدا
گسترش علم و دانایی ،آزاداندیشی ،مبارزه با فساد ،تیممین عیزت ملیی و بیه
تعبیر رایج غرور ملی و مبارزه عاقالنه ،حرفه ای و شجاعانه بیا ابعیاد مختلیف
نظام سلطه جهانی،خدمت رسانی محسوس بیه میردم ،تحیول در شییوه هیای
خدمترسانی و پاسخگویی ،کار متوازن و هماهنگ و سادهزیستی

4

جامعه اسالمی

جامعه ای عادل ،برخوردار از عدالت ،جامعه آزاد ،جامعه ای که میردم در آن ،در
اداره کشور ،در آینده خود ،در پیشرفت خیود دارای نقیش انید ،دارای تمثیرنید،
جامعه ای دارای عزت ملی و استغنای ملی ،جامعهای برخوردار از رفاه و مبرای
از فقر و گرسنگی ،جامعه ای دارای پیشرفت های همه جانبه  -پیشرفت علمی،
پیشرفت اقتصادی ،پیشرفت سیاسی و باالخره جامعه ای بدون سکون ،رکود و
توقف و در حال پیشروی دائم

5

تمدن نوین اسالمی نسل شجاع ،باسواد ،متدیّن ،دارای ابتکار ،پیشگام ،خودباور ،غیور
جوانان دانا ،توانا ،خردورز ،پارسا ،پرهیزکار ،پاکدامن ،کارآمد ،مبتکیر ،شیجاع،
اهل اقدام ،از دشمن نترسند ،از تهدید نترسند ،خوابرفتگی و غفلت پیدا نکنند
تغییر در رفتارهای فردی و اجتماعی و به عبیارتی تغیییر در سیبک زنیدگی و
ایجاد سبک زندگی اسالمی و مؤمنانه
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 .4نتیجهگیری
عقالنيت يکي از ارکان تمدن در بعد مادي و معنوي است و نوع مواجهه با عقالنيت و تعريف
آن و شناخت کارکرد و جايگاه آن در فرآيند و برآيند شکلگيري مراحل تمدن تأثير بسزايي دارد.
از منظر امام خميني و آيتاهلل خامنهاي ،عقلي که پشتيباني شرع و تعاليم انبياي عظام و اولياي
الهي را نپذيرد ،عقل نيست ،بلکه تدبير و شيطنت ناميده ميشود .لذا انساني که از اين عقل بهرهمند
نيست ،عاقل نميباشد و در نتيجه تمدني که با چنين انسانهايي شکلگرفته باشد ،تمدن عقالني
نيست .بنابراين ،بايد عقالنيت صحيح که متکي به شرع و تعاليم انبيا و اولياي الهي است به
انسانها معرفي شود و مصاديق آن معرفي گردد.
براي درک بهتر عقالنيت صحيح و در نتيجه عالقهمندي به آن الزم است تا معادلهاي معنايي
موارد به کار رفته در حديث شريف جنود عقل و جهل استخراج و به جامعه عرضه شود تا مردم
بتوانند آن نشانه ها را در خود متجلي کنند و از طرف ديگر به وسيله آنها رفتار دولتمران و جامعه
خود را ارزيابي کنند .تعدادي از اين شاخصهها توسط امام خميني و آيتاهلل خامنهاي بيان شده و
الزم است موارد بيشتري احصا و معرفي گردد.
در اين شرايط تاريخي که معايب تمدن غربي آشکار شده و به تعبير رهبر معظم انقالب در يک
پيچ تاريخي قرار داريم ،تنها راه دستيابي به تمدن نوين اسالمي و فائق شدن بر تمدن غربي و
جلوههاي آن ،بهکارگيري عقالنيت در راه رسيدن به اين هدف متعالي است.
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