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At some point after the Islamic Revolution, an intellectual challenge on the 

subject of rationality was highlighted, based on which Imam Khamenei at 

various times explained the Islamic concept of rationality and insisted on it. 

The purpose of this study is to explain the concept of Islamic rationality and 

the concept and examples of rationality in negative and positive aspects from 

the perspective of Imam Khamenei. The research method is qualitative and 

has been done by the content analysis method. The content analyzed is all of 

Imam Khamenei's statements related to the category of rationality. Findings 

show that Islamic rationality in the sense of common sense is excellence-

oriented and monotheistic. It has a wide scope and is presented in three levels 

of fundamental, value, and instrumental rationality. The research findings also 

show that rationality according to Imam Khamenei, in positive aspects, in the 

sense of correct calculation and analysis based on Islamic teachings, 

revolution, justice, spirituality, insight and hostility, human and moral values, 

idealism, reality Nose and foresight and in negative aspects, fear and passivity, 

compromise, politicking, conservatism and falling short of ideals and values, 

blindly imitating, creating dependence and trust in the enemy are against 

rationality. The results of the research show that Imam Khamenei's rationality 

is transcendent rationality and Islamic monotheism and this rationality is 

based on spirituality, idealism, and realism. 
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  اجتماعی-سیاسی عقالنیت
  ایخامنه امام یدگاهد از

 
 29/7/2955تهریخ پایرش:    29/5/2955تهریخ دریهف : 

 بحرانی عطیه
 فروتنی زهرا دکتر

(471-01) 

 چکیده
 عقینس   هضللله  بهرۀدر  فهری چهلش  بره  چم  در اسلللی   انقیب از پس

 آ  بر و تبسسن را عقینس   فهه، ایخه م  ا ه،  اسلله براین ک   شلل  برجسللت 
 و  فهه، و اسلللی   عقینس   فهه، تبسسن پژوهش این ه ف کردنل . تلأکسل 

 .اسلل  ایخه م  ا ه،  مظر از ایجهب  و سللاب  وجه  در عقینس   صللهدیق
 سلل .ا  شلل  انجه،  ضللمه  تحاسل شللسهۀ به تحقسق و اسلل   کسف  تحقسق روش

 اسل . عقینس   قهل  دربهرۀ ایخه م  ا ه، بسهنه  هم  شل  تحاسل  حتهای
 و  حهرتعهل  سللاسم  عقل  فهه، ب  اسللی   عقینس  ده    نشلله  ههیهفت 

 و  ارزش بمسهدین  عقینس  سلط  سل  در و دارد وسلسع  ۀحهز   اسل  تهحس  حهر
 نظر از عقینس  ک  ده    نشه  تحقسق ههییهفت  همچمسن .اس   طرح یابزار 
 ۀ سسللمج کهر و صللحس   ب حهسلل  فهه، ب  ایجهب   وجه  در ایخه م  ا ه،

 شللمهسلل  دشللمن و بصللسر   عمهی   ع ال   انقیب   اسللی    تعهلسم بر  بتم 
 وجه  در و اس  نگریآیم   و بسم واقع گرای  آر ه  اخیق   و  انسهن یههارزش

 از آ    کهته  و کهری حهفظ  کهری سللسهسلل  سللهزش  انفعهل  و تر  سللاب  
 خیف دشللمن ب  اعتمهد و وابسللتگ  ایجهد کهرکهران   تقاس  هه ارزش و ههآر ه 

 ایخه م  ا ه، نظر    عقینس  ک  اس  حهک  تحقسق نتهیج اس . عقینس 
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 خی  ا بر  بتم  عقینس  این و اسلل  اسللی   تهحس  حهر و  تعهل  عقینس 
 اس . بسم واقع و گرای آر ه    عمهی 
 فهه،  عقینس   سللاب   فهه،  اسللی   عقینس  عقینس   :یکلید واژگان
 . ایخه م  ا ه، عقینس   ایجهب 

 مقدمه

 و شرق وکبل دو به برتر، قدرت دو ایدئولوژیک رقاب  بر مبتنی جهان سیاسی نظام که هاییسـال در
 شــد،می تحلیل دوقطبی فضــا  این قالب در جهانی فعالی  و اقدام هر و بود شــده تقســیم غرب

 نوعیبه و نبود شدنیتحلیل دوقطبی فضا  این قالب در که گرف  نضـج انقالبی ایران، در بارهیکبه
 حرک  این که شد مشـخص زمان، گذر با .گرف می قرار جار  منطق   و عقالنی  دایرۀ از بیرون در
 منطق این .نیســ  میســر غرب ابزار  خرد با آن فهم که کندمی پیرو  دیگر  عقالنی  و منطق از
ــ  تدریجبه ــکنی با عمل در توانس  برا  را جدید  ها حرف ،«مدرن خودبنیاد عقل» از تابوش

 انقالب .بود پیشین منطق از فراتر بسـی که گوید سـخن جدید عقالنیتی از و آورد ارمغانبه جهانیان
 ایواد سیاس  حوزۀ در ویژهبه مختل  ها حوزه در اساسی تحولی اندیشـه، این بر مبتنی اسـالمی

ــ  و کرد ــیار  توانس ــد چالشبه را غرب تحلیلی ها تئور  و هانظریه از بس  .کند ابطال و کش
ــالمی انقالب دیگر،عبارتبه ــکل مرحلۀ در چه اس ــتقرار مرحلۀ در چه و گیر ش  با تثبی ، و اس

 ظامن با متفاوتی مبانی بر که انقالب این .نبود پذیرتحلیل ســیاســی علوم رایج ها تئور  و هانظریه
 ها پرســش به بایدمی مطلوب، و آرمانی نظام به رســیدن و خود تداوم برا  بود، گرفته شــکل رایج

 ها عرصه بر آن جانبۀهمه سلطۀ وجود با و مدرن عقالنی  سیطرۀ دوران در که دهد پاسخ متعدد 
 .رسیدمی نظربه دشوار بس کار  دانش، و علم حتی و سـیاس  فرهنگ، اقتصـاد، رسـانه، مختل 

 انقالبی و اســالمی منطق و عقالنی  بر مبتنی المللبین نظام از جدید  چهرۀ ترســیم آن ترینمهم
 با آن، بر مبتنی و کشــاند چالشبه المللبین ســیاســ  در را غربی خرد و منطق توانســ می که بود

 را د جدی سیاسی نظام ملی، منافع و قدرت عقالنی ، ازجمله حوزه این اسـاسی مفاهیم بازتعری 
 (.2 :2476 نام،بی) کند استعمار  ها قدرت گرا جانبهیک و ظالمانه نظام گزینجا 

 دش برجسته عقالنی  موضوع بارۀدر فکر  چالش برهه، چند در اسالمی انقالب از پس
 :اس  اصلی موج چهار شامل که
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 موق  دول  آنها رأس در و لیبرال جریان و انقالبی جریان میان چالش به نخســ  موج
 دادن قرار با داشــتند ســعی ا عده که گرددبازمی اســالمی انقالب نخســتین ها ســال در

 آنها رأس در و بزرگ ها قدرت ۀتوطئ گرفتن نظر در بدون انقالبیگر ، مقابل در عقالنی 
 ؛گیرند پیش در عقالنی سیاس  اصلی عنصر عنوانبه را مماشات سیاس  کشور، در مریکاا

ــ  هفتاد ۀده به مربوط دوم موج  غربی و غیربومی یمحتوای با عقالنی  مفهوم که اس
 گام عقالنی  مسیر در خواهدمی ایران اسالمی جمهور  اگر که شد وانمود چنین و ،تعری 
ــعارهایی .دهد تطبیق (غرب) خود غیر دنیا  با را خود باید بردارد،  در زداییتنش نظیر ش

 راستا  در ها،سال این در غربی انسانی علوم ادبیات ورود ۀگسترد حوم و خارجی سیاس 
 ؛اس  عقالنی  از خاص تلقی همین

 کرد؛ وجوجس  هشـتاد ۀده میانی ها سـال در توانمی را عقالنی  چالش سـوم موج
 در و ،معرفی موریه ۀقو در حاکم سـیاسـی جریان اصـلی شـعار عنوانبه عدال  که آنوایی
ــد ایواد چالش عقالنی  و عدال  مفهوم میان مواقعی  خطر دوره، آن در انقالب رهبر .ش
 ؛دانستند مصادیق تشخیص در اشتباه و انحراف را عقالنی  منها  عدال 

 .اس  مربوط داریم قرار آن در اکنونهم که نود ۀده به نیز عقالنی  متأخر و چهارم موج
 مصداق که شـده تعری  بزرگ ها قدرت با همراهی و تعامل دوره، این در عقالنی  محور
  (.4-2 :2433 نیا،موسو ) اس  برجام سند امضا  بارزآن

ــاسبراین ــالمی مفهوم مختل ، مقاطع در ا خامنه امام ،اس  تبیین را عقالنی  اس
 فشردند. پا  برآن و کردند

 سوکازی اسالمی عقالنی  مفهوم تبیین حاضر تحقیق هدف موضوع، این اهمی  به نظر
 از ا خامنه امام منظر از ســلبی و ایوابی وجوه در عقالنی  مصــادیق و مفهوم تبیین و

 انوام مطالعاتی عقالنی  دربارۀ که دهدمی نشان تحقیق پیشینۀ در بررسی .اس  دیگر سو 
 پژوهش اساس بر و اس  شخصی ها تحلیل و هابرداش  اغلب مطالعات این ولی شـده،
کید و موضوع اهمی  به عنای  با لذا اس . نگرفته صورت روشـمند و علمی  برره مکرر تأ
ــالمی انقالب معظم ــی و مهم مقولۀ بر اس ــرورت عقالنی ، چالش ــاس آن انوام ض  احس

 شود.می
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 نظری مبانی

 عقالنیت

 موضوع و کرده، جلب را اندیشمندان از بسیار  توجه مهم، ارزشی پارادایم عنوانبه عقالنی 
 دین در اســ . بوده فرهنگ و تمدن تحلیلگران توجه مورد دیرباز از تمدن ۀمقول در «عقل»

 و دعوت نا مب عقالنی  و بصیرت و شده کیدأت بسیار ملأت و تفکر و تعقل بر ،اسـالم مبین
  (.4 :2433 رهبر،) اس  پیامبران تمام رسال 
 و اصول اهداف، ،یمبان چهارچوب در که هاس شهیاند ازی منسوم ۀموموع  ینالعق

 و باشد داشـتهی مختلف مراتب تواندیم هم انسـوام، نیا اند.افتهی وندیپ گریکدی با راهبردها
  هاستهخوای حت و  شهود ،یاللاستد ،یتورب ،ینید گوناگونی معرفت منابع از تواندیم هم

 که هاییشــاخص و معیارها ۀموموع از اســ  عبارت عقالنی  اجماالً  .بووید بهره  بشـر
 که اســ  منطقی از حاکی عقالنی  وجود کند.می مشــخص را یعمل یا نظر بودن عقالنی

ــخن یک ــخص معیارها  با را عمل یک یا س  :2436 غالمی، و )نوفی کندمی توجیه مش
245.)  

 )جوهر ( ارزشی و )کارکرد ( ابزار  ۀدست دو به را عقالنی  توانمی بند دسته یک در
  برا لهیوس نیارآمدتر  کریارگکبهی پ در اخالقیات، به توجه بدون  ابزار تعقل کرد. تقسیم

  هاارزش برحسب لیوسای ابیارز مستلزم ارزشـی تعقلی ول اسـ ،ی هدف هر به دنیرسـ
 در (.175 :2475 فرد،ییدانا وی )الوان اســ ی انســان ســعادت و صــلح عدال ، ،یانســان

ــ تعقل بری مبتن هیی کارهایمع ــتند،ی ارزش  و  اربرد  کهاجنبه بر ممقد  ی اخالق ۀجنب هس
  یعقالن نیس . اصلح میتصـم ۀدهندنشـان اسـ ، سـودبخش آنچه لزوماً  و اسـ   ماد

 مدتوتاهک اهداف نه ،ردیگیم نظر در را ییغا و بلندمدت اثربخش اهداف  جوهر و ارزشی
  .(237 :2473 )الوانی، بخشدمی درس  قضاوت قدرت انسان به ارزشی عقالنی  .را یآن

 عقل، مدد با که هستند یانیوح  هاداده و ینید معرف  با همسو و برآمده یا ،ها یعقالن
 را ادیخودبن  یعقالن که هستند یوح از دهیبر  هامعرف  یا کنندیم دیتول را ینید  یعقالن

  (.27-23 :2433 پور،معینی و الجورد ) زنندیم رقم
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ــلط پارادایم به زمینمغرب در امروز آنچه ــده، تبدیل مس  قرائ  و خودبنیاد عقالنی  ش
ــتیال  و عقل از ابزار  ــر نفس اس ــ ؛ عقل بر بش  در ابزار  ،نگاه این در عقل چراکه اس

 انسانی متعالی ها ارزش و اخالقیات ها،آرمان به توجه و اس  ماد  اهداف مینأت خدم 
عراب از محلی  قرار هاانســان حیوانی قوا  خدم  در و اســیر مدرن دنیا  در عقل ندارد. ا 
 این در ابزار یک عنوانبه مدرن خودبنیاد عقل این خروجی (.3 :2476 نام،)بی اسـ  گرفته

  .(3 :2433 )رهبر، یحقیق و اصلی مبنا  نه ،ابزار  مبنا  کند؛می کار مبنا
 اهداف تحقق پی در باید حسابگر  موجود عنوانبه انسـان ابزار ، عقالنی  اسـاس بر

 هر به لتوس و لهیوس هر از استفاده ،منظور نیا به و باشد باال کارایی با (نامشروع یا مشروع)
ــ ــروعیغ ولو ، اوهیش ــود.یم هیتوجی راخالقیغ و رمش  عقالنی  نوع این ،دیگرعبارتبه ش

 ، ابزار  یعقالن در .اس [ ماکیاولی منطق ]که کندمی توجیه را وسیله هدف اسـ  معتقد
 هاس ارزش در  ینسب به معتقد دگاهید نیا .شودینم دهایبا و هاارزش عدال ، به یتوجه

  (.274 :2476 )فروتنی،
 غیر و باشد عقلش ها معرف  پیرو باید شخص هک اسـ  این عقالنی  از غرب منظور

ــهود و دین و وحی نفی به هک ،..بگذارد. نارک را آن  زیرا ... ؛انوامدمی قلبی و عرفانی ش
 مانخود عقل بر فقط بخواهیم ما اگر و ... ،ندارند قرار عقل دسترس در دینی امور از بسیار 

ــاوت و نیمک یهکت ــوعات در هایمانقض  عقلی محدودک در و توربه بر مبتنی مختل  موض
 :2433 یزد ، )مصبا  بریمنمی پی افعال از بسـیار  مفاسـد و مصـالح به بسـاچه باشـد،

76-65.) 
  .اس  حاکم ارزشی  یعقالن بر  ابزار  یعقالن ،یغرب جوامع در

 :دارد ییهایژگیو مونیسا ۀینظر قالب در  یعقالن

 را اهداف به پرداختن توان عقل و هاســ روش و لیوســا یطراح به محدود  یعقالن .2
 ؛ندارد

 یرارزشیغ عقل ۀحوز اس ؛ خارج آن ۀمحدود از ارزش و پردازدیم واقع به تنها ،عقل .1
 ؛اس  ییرعقالیغ هاارزش ۀحوز و

 ؛شوندیم نییتع یاجتماع  قراردادها توسط هکبل ستند،ین ییعقال لزوماً  اهداف .4
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 ؛اس   قرارداد هاارزش و ینسب اخالق .3

 .(256-254 :2476 فروتنی،) اس   اقتصاد انسانیی عقال انسان .2
ــتر به توجه نوع هر عقالنی  نوع این ــمیمات در رای اخالق بس  آن در و ردهک حذف تص
 داده منافع و هانهیهز برآورد به را خود  جا  برابر و عدال  ، آزاد رینظی انسـان  هاارزش

 ا اندیشــه مفهوم به عقلی منطق ،معاصــر دوران در (.123 :2475 )دنهارت، اســ 
 بحرانی، و )فروتنی اســ  انسـانی ها ارزش و آمال با تضــاد در و طلبفایده و حسـابگرانه

 عالم و آدم به او نگاه نوع و بشر یشناختمعرف  نظام  ،یعقالن از مفهوم این با .(72 :2476
 ن،ینو ۀجامع در معتقدند انتقادیون .اســ  ردهک رییتغ (یشــناســیهســت و یشــناســانســان)

ــی وبکســر ــتثمار  جا  ابزار  یعقالن ازی ناش  هب خدم  هدفش و گرفته را  اقتصــاد اس
 اب را نینو ۀجامع  انتقاد تبکم و ؛سلطه بند از مردم ساختن رها نه اس ، گرسلطه  روهاین

 را  یوضع نیا و داندیم ارزشـی  یعقالن عدم از سـرشـار م،کحا  ظاهر  یعقالن وجود
  (.157 :2475 فرد،ییاناد وی )الوان نامدیم « یعقالن  یعقالن عدم»

 امالً ک ما یارزش نظام در تواندینم آن از یناش  ارهایمع و  ابزار تعقل بر صـرف  اکات
 همراه هب  ردکارکو  ابزار  ارهایمع و یارزش و یاخالق  ارهایمع دیوشک دیبا .باشد رفتهیپذ

 حالندرعی گذاش . کنار تصمیمات دایرۀ از را ابزار  تعقل نباید .شوند عمل و رفتهیپذ هم
 اس  یحالت نیچن در تنها .داش  ملحوظ خود ها انتخاب در نیز را ارزشـی تعقل بایدمی

 خاذات دربردارد را او رفاه و انسان مصلح  و ریخ هک درس  و مطلوب یماتیتصم توانمی هک
 ساخ  موسم و متبلور هامیتصم و هایمشخط در را اسالم تبکم نیراست  هاارزش و کرد

  (.236 :2473 ،یالوان)

  اسالمی عقالنیت

 دکیأت اجماع و سن  و کتاب کنار در اصلی منابع از یکی عنوانبه عقل اهمی  بر ،اسالم در
 نام،بی) شودمی تعبیر «سلیم عقل» به اسـالمی فرهنگ در شـدهالهی عقل ... .اسـ  شـده

 دعوت خردورز  به را انســان مرتبه ســیصــد ، رآن در متعال خداوند (.234-233 :2477
 (.26 :4 ج ،2463 )طباطبایی، اس  کرده
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 بررسی سطح سه در و دارد موجهی و محترم و وسیع ۀحوز اسالمی، فرهنگ در عقالنی 
  :شودمی

 و آن در انانس استثنایی و حساس موقعی  و حیات ۀفلسف شناخ  بنیادین: عقالنی  .2
 متعال؛ خدا  با و جهان با انسان ۀرابط تنظیم در عقل جالل  و شأن

 اخالقیات؛ معمار  و انسان ۀرابط تنظیم در «عقل» نأش :یارزش عقالنی  .1
 محاسبات در عقل نقش و بینیپیش و نظم و گیر اندازه و مهندسی ابزار : عقالنی  .4

 مرفه. و آباد تمدنی و شکوفا اقتصاد  به نیل جه  معیشتی
ــالمی عقالنی  ــطح به تنها که غرب در عقالنی  برخالف اس ــوم س  عقالنی  یعنی س

 منطقی، ترتیب و مواالت یک در و اس  برخوردار سطح سه هر از د،شـومی محدود ابزار 
 عقالنی  بنا  سنگ وقتی و پرسدمی حیات و انسان از کالن، و اصلی پرسـش یک در ابتدا

 و نشــیندمی اخالقیات تنظیم به کرد، معلوم را آن مبانی و اهداف و مختصــات و شــ گذا را
ــر معنو  و ماد  اهداف مینأت ابزار و هاروش به عاقب   ازغد ، پور)رحیم پردازدمی بش
  (.یصیرت سای  از نقل به 256-257 :2476

 ی،کوشک) اس  بشـر برا  درازمدت منافع جلب دنبال به اسـالمی و توحید  عقالنی 
 مقام دو در را انسان که چیز  یعنی عقالنی عمل و فکر ،اسـالمی عقالنی  در (.3 :2437

 که نیســ  گونهاین رســاند.می اخرو  و دنیو  ســعادت به مطلوب به ایصــال و طریق ۀارائ
 و ناپذیرندتفکیک همدیگر از دو این زیرا داریم؛ ا جداگانه ۀبرنام آخرت و دنیا برا  بگوییم

 نزدیک اسالم مطلوب سعادت سم  به توأمان را انسانی ۀجامع و انسـان اسـالمی عقالنی 
 این البته که دارد هماهنگ و پیوستههمبه  اجزا اسالمی عقالنی  اینکه دیگر ویژگی .دنکمی

 :2432 )غالمی، اس  )سیستمی( واراندام و ارگانیکی بلکه نیس ، مکانیکی پیوستگیهمبه
3.)  

ــالم نگاه در عقل  از آدمی قوا  دیگر از و یابدمی معنا دینی ها آموزه هدای  ذیل ،اس
 کنترل و مهار آنها، فوق جایگاهی در و شودمی رهانیده احسـاسات و شـهوت و خشـم قبیل
  (.4 :2476 ،نامبی) گیردمی اختیار در را قوا دیگر

 از: نداعبارت اسالمی عقالنی  کلی ها ویژگی
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 در چیزهمه اسالمی، عقالنی  در واضـح، بیان به اسـ . اندیشـیدگم و تحور ضـد .2
 ؛اس  تکامل و رشد حال

َ» :اســ  تفریط و افراط ضــد .1 ََو  ِلک  ذ  م ََک  اک  ن  ل  ع  ًهََج  مَّ
 
ًطاَأ س    واَو  ون  ک  ََِلت  ا   ا  د  یَش    ل  اِسََع  َالنَّ

َ ون  ک  ی  ََو  ول  س  م ََالرَّ ک  ی  ل  ِدیااًََع   ؛«ش 

 میاسال عقالنی  اصوالً  جمعی. استبداد چه و فرد  استبداد چه اس ؛ استبداد ضد .4
 تحقق در مردم آحاد ها مشــارک  و اسـتعدادها حداکثر  ظهور و بروز برا  اسـ  میدانی
 ؛اسالمی اهداف

 مثب  دستاوردها  گزینش از ابایی حالدرعین .اس  کورکورانه تبعی  و تقلید ضـد .3
 ؛ندارد آنها از گیر بهره و دیگران

 ؛شمردمی مهم را باطل و حق مرزها  کردن پررنگ و ساز هوی  اسالمی عقالنی  .2
 ؛داندمی مهلک سم را وآن ندارد ا سازگار  هیچ آن با و اس  نفاق ضد .7
َ» :اســ  مبارزه و قیام اهل و ،قعود و ســکون ضــد اســالمی عقالنی  .6 ل  اَق  م  ََِإنَّ م  ک  ِعظ 

 
َأ

هَ  اِحا  ََِبو  ن 
 
واَأ وم  ق  ِهََت  یَِللَّ ن  ث  یَم  اد  ر  ف   (.2 :2432 )غالمی، «و 

 تقســیم رویین و زیرین ها الیه به که دارد پیرامون یک و هســته یک اســالمی عقالنی 
َ» اس : الهی فطرت اسالمی، عقالنی  ۀهست ۀالی ترینعمیق رسدمی نظربه شـوند.می ِقم 

 
أ َف 

َ ک  د  ج  ََو  نََِِنَیِللا  ًََفایح  ت  ر  ِهََِفط  ِتََاللَّ ر ََیالَّ ط  ََف  اس  لَ َالنَّ ایَ ع  ِاََلَد  ب  َیت  ِقََل  ل  ِهََِلخ  ََاللَّ ِلک  ََذ  َیالا  ق ََن  ََم َیَ ال  ََو  ِکنَّ َل 
َ ر  ث  ک 

 
اِسََأ ََالنَّ َیَ َل  ون  م  ل   د،عقای شامل که اس  اعم  امعن به مقدس شـرع فطرت از پس ۀالی «.ع 

 پیرامون در گیرد.می قرار فلسفی یا مصطلح عقل ۀالی شرع، از پس و شودمی اخالق و احکام
 قابل پرداخ ، اسالمی عقالنی  به بخشـیعینی  به بتوان آن طریق از آنچه هر هسـته، این

 مدیری ، نظیر اعتباریات دقیقه، علوم توربی، علوم آنها ۀجمل از که جوســ وجســ 
 .اس  زندگی سبک و معمار  ابزار، سیستم،

  :دارد قرار مهم ستون سه اسالمی عقالنی  ۀهست پیرامون
 فرهنگی، تقوا  همچنین و جمعی و فرد  تقوا  به را آن توانمی که تقواس  اول سـتون
ــی ــیاس ــاد  و س ــیم اقتص ــتم عنوانبه تقوا کرد. تقس ــیس  نقش خودکنترلی، خودجوش س
 ؛دارد اسالمی عقالنی  به بخشیعینی  در فرد منحصربه
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َ» :اس  عدال  اصلی ستون گف  باید بساچه و اس  عدال  دوم ستون ا  ق  اَل  ن  ل  س  ر 
 
ََأ س  ار  ن  َل 

ب َ اِتَیَ ِبال  اَن  ن  ل  ز  ن 
 
أ م ََو  د  ع  ََم  اب  ِکت  ِمََال  ال  َیو  ان  وم َیَ لََِز  ََق  اس  ِقس    َالنَّ  ی عقالن با عدال  نســب  «.ِبال 

ــالمی ــب  اس ــ  بدن با خون نس  عقالنی  حیات موجب اینکه بر عالوه عدال  لذا .اس
 ؛شودمی محسوب نیز اسالمی عقالنی  ۀکارویژ اس ، اسالمی

 دهند.می قرار تقوا کنار در را آن مشهورشان، بیان در نامؤمن امیر که اس  نظم سوم ستون
 عقالنی  در اس . سیستمی نظم و فکر  نظم جمعی، نظم فرد ، نظم شامل اینوا در نظم

 پذیراقامه اسالمی عقالنی  نباشـد، اگر که اسـ  سـتون یک مثابهبه حقیقتاً  نظم اسـالمی،
  نیس .
 و نماد معصــوم امام .کنندمی پشــتیبانی را یکدیگر و دارند ارتباط هم با ســتون ســه این

ــم ــرچش ــالمی عقالنی  ۀس ــ  اس  عقالنی  ها لفهؤم اجماالً  (.7 :2432 )غالمی، اس
ــالمی ــتگیهم ؛اجتماعی خودباور  و هوی  تقوی  از: نداعبارت اس  حول اجتماعی بس

 وسیع گذار سرمایه ؛قانون و نظم  ارتقا ؛جانبههمه پیشـرف  به گرایش ؛هاآرمان و اهداف
 ساالر   مردم ظهور ؛جزءنگرانه محاسـبات دسـتگاه و تعقل به دادن بها ؛اجتماعی تربی  بر

 ؛اجتماعی عدال  یافتن سازمان ؛سـاالر شـایسـته عملی   تحقق ؛جانبههمه و حقیقی دینی
 رواج ؛تنبلی و رخوت از رهایی و کوشیسخ  ؛هافرهنگ و جوامع سـایر با تعامل و ارتباط

ــیخته فردگرایی از عبور ؛مشــفقانه نقد  گراییعمل ؛اجتماعی پیوندها  تقوی  و افســارگس
 (.3-2 :2436 )غالمی، غیرافراطی و متعادل

 .اســ  غربی خودبنیاد عقالنی  مقابل در درســ  اســالمی محورتعالی عقالنی 
 و ظواهر به را خود علم :نیســ  ظاهرگرا ،ابزار  عقالنی  برخالف اســالمی عقالنی 

 جه  در و جد  کامالً  را دنیا بلکه داند،نمی بازیچه را دنیا کند؛نمی محدود محســوســات
 طواغی  بردگی و اسارت از را عقل و علم کند؛می تعری  ابد  و اصیل حیات به دسـتیابی

 فطر  عقل را یافتگیهدای  عدم و یافتگیهدای  و بودن عقالنی معیار و کندمی خارج
 ۀجامع در فســاد و ظلم شــد، گونهاین وقتی .اســ  آن طول در که داندمی شــرع و هاانســان

  (.7 :2432 غالمی،) کندنمی پیدا مشروعی  کسب برا  جایی اسالمی
 عقلی ؛دهد توجه وآخرت دنیا به را انسان که اس  عقلی عقل، مبنا  و اساس اسالم در
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 نه دشومی توجه محورتعالی عقالنی  به دیگر،عبارتبه باشـد. ارتباط در وحی با که اسـ 
  (.2-4 :2433 )رهبر، خودبنیاد عقالنی 

  تحقیق تجربی ۀپیشین

ــی ــین بررس ــان تحقیق ۀپیش  نظام عنوان با خود کتاب در (2437) غالمی که دهدمی نش
 سیر و مبنا و معنا ،اسالمی نوین تمدن گیریشکل در آن جایگاه و اسالم سایاسای عقالنیت

 جایگاه و اسالمی نوین تمدن و اسالم سیاسی عقالنی  اسالمی، عقالنی  عقالنی ، تطور
 .اس  کرده تبیین را اسالم سیاسی عقالنی  نظام کارکرد و

 ایواد برا  اسالمی نوین تمدن که اس  حاکی (2436) همکاران و فرزانه تحقیق نتایج
 دیگر ها تمدن در پشتکار و تالش علم، به توجه همانند برخی که دارد هاییشـاخص بقا و

 یمعرفت عقالنی  به توجـه و اخالق و دین بودن مبنا همانند آنها از برخی و شودمی یاف  نیز
 دانش، مرزها  شکستن و علم به توجه کنار در و اس  اسالمی نوین تمدن خاص ارزشی، و

 سه هر در که اس  اسالمی نوین تمدن مهم ها همایبن و هامؤلفه از خـردورز  و عقالنی 
 .اس  شده توجه آن به ابزار  و اخالقی معرفتـی، عقالنیـ  سطح

 تمدن  هاشــاخص و هامؤلفه» عنوان با (2437) محووب زمانی تحقیق ها یافته
 و تساهل ،یشمولجهان د،یتوح و نید کنار در عدال  و  یعقالن که دهدمی نشان «یاسالم
ی اصل  هالفهؤم از ،مواهدت و تالش و علم، ،یانسان کرام  اخالق، ،یشـیآزاداند مدارا،
 .ندیآیم شماربهی اسالم تمدن

 رهبر دیدگاه از که دهدمی نشــان (2432) فیروزجاه عباســی و اســماعیلی تحقیق نتایج
 تشکیل را اسالمی انقالب اساسی ها پایه عقالنی  و معنوی  و عدال  اسـالمی، انقالب

 اســالمی نظام فروپاشــی و انحراف موجب ابرمفاهیم، این میان پیوســتگی عدم و دهندمی
 انقالب .رودمی شــماربه انقالب جداناشــدنی جزء عقالنی  رهبر، دیدگاه از .شــد خواهد

 به حرک  و جامعه ادارۀ برا  که پردازدمی مفاهیمی تولید به خود خاص عقالنی  برحسـب
  اس . برخوردار اساسی اهمی  از ،مطلوب الگو  سم 

 نوین تمدن ها شـاخصه واکاو » عنوان با (2433) رضـایی و اکبر  تحقیق ها یافته
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 ایمان، ، رآن قوانین حوری م که دهدمی نشان «رهبر  معظم مقام ۀاندیش در اسـالمی
ــه مردمی حکوم  و مداوم مواهدت خردورز ، و عقالنی  اخالق، علم، ــاخص  ها ش

 ایشــان، دیدگاه از و اســ  رهبر  معظم مقام دیدگاه از اســالمی نوین تمدن اختصــاصــی
ــته خرد و هم  به اســالمی نوین تمدن ترقی و گســترش ــای در که دارد نیاز جمعیدس  ۀس

 از برخوردار  شکوفا، اقتصاد علمی، توانایی عقالنی ، خدا، به ایمان تالش، و کار اخالق،
 .آیدمی وجودبه المللبین روابط و قو  ها رسانه

 در عقالنی  و معنوی  اخالق، تعامل» عنوان با خود تحقیق در (2431) ملکی و ملکی
ــیدند نتیوه این به «اســالمی نوین تمدن ــاز تمدن برا  که رس  ،اخالق باید ،اســالمی س

 و تعامل از را اصــلی راهکارها  و ،تلقی پارچهیک کل یک عنوانبه را عقالنی  و معنوی 
 .دکر مشخص آنها متقابل ارتباط

 امام منظر از عقالنی  مصــادیق و مفهوم رۀدربا که دهدمی نشــان بیشــتر ها بررســی
 وینن تمدن در عقالنی  نقش به بیشتر و نگرفته صـورت درخور  یعلم پژوهش ا ،خامنه

 مفهوم تبیین (2) قبلی مطالعات با حاضــر تحقیق تمایز وجه اســ . شــده پرداخته اســالمی
 در ا خامنه امام دیدگاه از عقالنی  مصــادیق و مفهوم تبیین (1) و اســالمی عقالنی 

 راسـتا  در موارد این که ،اسـ  مضـمون تحلیل روش از اسـتفاده با سـلبی و ایوابی وجوه
  شوند.می ارزیابی حاضر تحقیق نوآور 

 پژوهش شناسیروش

 النی عق مصادیق و مفهوم تبیین نیز و اسالمی عقالنی  مفهوم تبیین حاضـر پژوهش هدف
 برا  و اس  کیفی تحقیق نوع .اسـ  ا خامنه امام دیدگاه از سـلبی و ایوابی وجوه در

 تحقیق دوم پرسش به پاسخ برا  و ا کتابخانه مطالعات روش از تحقیق اول پرسش به پاسخ
 تحقیق( آمار  )جامعۀ شدهتحلیل محتوا  .اس  شـده اسـتفاده 1مضـمون تحلیل ۀشـیو از

 شمارتمام صـورتبه آن ها مترادف و عقالنی  ۀمقول رۀدربا ا خامنه امام بیانات ۀهم
 نویسنده دیدگاه از اس  عبارت مضمون اند.شده مطالعه مضـمون تحلیل روش با که اسـ 

                                                           

1. Thematic Analysis. 
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 ۀمایدرون یا اندیشه بن همان مضمون .اس  مخاطب به آن القا  پی در که موضوعی دربارۀ
 ها دسته در موضوع اسـاس بر اطالعات مضـمون، تحلیل ۀشـیو در ... .محتواسـ  یا پیام

ــودمی بند طبقه معنادار ــه را افراد نظر بتوان تا ش ــلمی، و )خنیفر کرد تحلیل و خالص  مس
 ا پایه مضامین ،پژوهش این در .دارد مختلفی ها بند تقسیم مضمون (.22-73 :2436

 اساس بر هامضمون شبکۀ علمی، روش این در .اندشـده اسـتفاده فراگیر و دهندهسـازمان و
ــخص، روند  ــمون مش ــه 1پایه ها مض ــناس ــمون متن(، کلید  نکات و ها)ش  ها مض

ــازمان ــمون 2دهندهس ــ به ها )مض ــمون تلخیص و ترکیب از آمدهدس  و پایه( ها مض
 را کل( مثابهبه متن بر حاکم اصــول دربرگیرندۀ عالی ها )مضــمون 3فراگیر ها مضــمون

 ها مضمون و رسم، تارنما شبکۀ ها نقشه صورتبه هامضمون این سپس کند.می مندنظام
 شود.می داده نشان آنها میان روابط با همراه سطح سه این از هریک برجستۀ

 یقیاس روش و داده( بر )مبتنی استقرایی روش به توانمی را هاداده الگوها  یا هامضمون
ــناخ  نظریه( بر )مبتنی ــتقرایی، روش در .ش ــمون تحلیل اس ــاس بر مض  انوام هاداده اس

 (.237-222 :2435 ،همکاران و جعفر  عابد ) شودمی
 ضمن محقق ،نخس  گامدر .اس  قیاسـی روش شـدهاسـتفاده رویکرد پژوهش، این در

 اب مترادف و مرتبط متون که تحلیل حال در محتوا  و متن بررســی و مطالعه و جووجســ 
 ایواد اســ . پرداخته متن وصــی ت و توزیه به بود، ا خامنه امام بیانات در عقالنی 

 گذار شناسه تر،کوچک ها بخش به متن تفکیک ها،مضمون قالب ۀتهی و اولیه ها شناسه
ــ  همچنین و هاداده ها ویژگی ــناخ  و جووجس ــمون ش  دادن تطبیق طریق از هامض

 و متن ۀشدگذار شناسه ها بخش از هامضمون استخراج ها،مضـمون قالب با هاشـناسـه
 تشریح به محقق ،دوم درگام .اس  اول گام به مربوط اقدامات از هامضمون بازبینی و پاالیش

 با هامضمون همخوانی کنترل و )بررسـی هامضـمون ۀشـبک ترسـیم طریق از متن تفسـیر و

                                                           

1. Basic Themes. 

2. Organizing Themes. 

3. Global Themes. 
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 دهندهسازمان و پایه ها مضمون انتخاب ها،مضمون کردن مرتب شده،جااستخر ها شناسه
 آنها تحلیل همچنین و ها(مضمون ۀشبک تأیید و اصال  و هامضمون ۀنقش ترسـیم فراگیر، و

 درگام .اس  پرداخته ها(مضمون ۀشبک توضیح و توصی  و هامضمون گذار نام و )تعری 
 کردن مرتبط آن، اجمالی بیان و هامضمون ۀشبک تلخیص طریق از متن ادغام و ترکیب سوم،
 وجوه رد عقالنی  مفهومی الگو  طراحی و نظر  مبانی و تحقیق ســؤاالت با تحلیل نتایج

 برا  .اســ  بوده محقق پژوهشــی اقدامات از ا خامنه امام دیدگاه از ســلبی و ایوابی
ــنوش ــینه نظر ، مبانی ۀمطالع با اینکه بر عالوه تحقیق، روایی س  ق،تحقی اهداف و پیش
 اظلح نیز خبرگان برخی نظر شد، تأیید و انتخاب فراگیر و دهندهسـازمان پایه، ها مضـمون

 به ،حاصل جینتا اساس بر و آمد عملبه نهایی تعدیل و جر  گذار ،شـناسه از پیش و شـد
 شد تدوین تحقیق ها پرسش تحقیق، اهداف اساس بر .شد داده پاسخ قیقتح ها پرسـش

 از: نداعبارت که
 چیس ؟ اسالمی عقالنی  مفهوم .2
 چیس ؟ ا خامنه امام دیدگاه از سلبی و ایوابی وجوه در عقالنی  مصادیق و مفهوم .1

 تحقیق هاییافته

 از برخی به که موضوع با مرتبط متون ۀمطالع از حاصل ها یافته تحقیق، اول پرسش رۀدربا
 معنو  توحید ، یتیعقالن اسالمی  یعقالن دهدمی نشان شد، پرداخته نظر  مبانی در هاآن
 و راهنمایی ذیل اسالم نگاه در عقل خداس . سم  به حرکتش جه  و اس  محورتعالی و

 را قوا دیگر کنترل و مهار تواندمی و یابدمی معنا اخالقی ها ارزش و دینی ها آموزه هدای 
 بگیرد. اختیار در

 (2) سطح سه در و دارد وسیعی ۀحوز اسالمی فرهنگ در سـلیم عقل مفهوم به عقالنی 
 مطر   ابزار  یعقالن (4) وی ارزشــ و یاخالق عقالنی  (1) ،معرفتی یا بنیادین عقالنی 

 دارد کاربرد هنگامی و گیردمی قرار  یعقالن از گرید سطح دو لیذ ابزار  عقالنی  و ،اس 
 باشد. داشته یهمخوان  یعقالن گرید سطو  با که

 دوم پرسش به پاسـخ جه  در و ا خامنه امام دیدگاه از عقالنی  مفهوم تبیین برا 
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 ابتدا منظور، این برا  .شد کاو متن و استخراج عقالنی  بارۀدر ایشـان بیانات متن تحقیق،
 و اندیشه تفکر، قدرت عقل، نظیر آن ها مترادف و عقالنی  مقولۀ دربارۀ متن ها مضمون

 و ســلبی محتوا  اســاس بر ســپس و شــد اســتخراج ا خامنه امام بیانات متن از منطق
 ۀشبک روش از اسـتفاده با سـپس شـد. بند دسـته منسـومی و مشـابه ها گروه در ایوابی

 با ،اســ  ســاختاربخش تحلیل و تفســیر  تحلیل ،تلخیص ۀمرحل ســه دارا  که مضــامین
 و دهندهسازمان مضـامین ا ،یهپا مضـامین عناوین با هامضـمون ۀشـبک ،مشـخص روند 
ــپس ــامین س ــ انتزاع ا خامنه امام بیانات محتوا  از فراگیر مض  هاداده ،درنهای  .دش
 ســلبی و ایوابی وجوه در ا خامنه امام منظر از عقالنی  مفهومی الگو  و تحلیل

 بیانات محتوا  مضامین، روایی شدن روشن جه  و جدول محدودی  دلیل به .شد طراحی
 شود.می ارائه ش ونپا در کد ذکر با ا خامنه امام

 ا ،پایه مضامین مراتبی،سـلسله و ا شـبکه صـورتبه ا خامنه امام بیانات متن از
 اس . شده استخراج (1 )جدول سلبی و (2 )جدول ایوابی وجوه در فراگیر و دهندهسازمان

  ایجابی وجوه در عقالنیت مضامین :شبکۀ1 جدول

  ایخامنه امام منظر از

ف
ردی

 
 پایه مضمون

 مضمون
 دهندهسازمان

 فراگیر مضمون

2 
 کاربه 1منطقی، و درس  ۀمحاسب مفهوم به عقالنی 
 2اس  محاسبات و فکر و ریتدب و خرد گرفتن

 درس  ۀمحاسب
 دهیسنو کار و

 سنویده عمل
1 

 مالحظۀ و درس  ۀمطالع ارشناسی،ک ارک عقالنی 
 3اس  گفتار و رفتار پیامد

 پیامدسنوی
 اعمال

                                                           

« منطقی و محاســبۀ درســ  یک یعنی ؛...اســ  عقالنیتی مبنا  یک اســالمی جمهور  در اقتدار مبنا . »1
(12/6/2433.)  

عد در.»2 « اســ  بوده مالحظه مورد امام مکتب در محاســبات، و فکر و تدبیر و خرد گرفتن کاربه عقالنی ، ب 
(23/4/2435). 

 مالحظۀ درس ، مطالعۀ ارشـناسی،کار کارهاسـ ؛ کدر  ییخردگرا و م کح مسـئلۀ گر،ید شـاخص یک.»3
 .(7/7/2431)« اظهارنظر یک تبعات مالحظۀ گاهی حتی و اقدام یک تبعات و آثار و جوانب
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4 
 یدنفهم درس  اندیشه، و تدبر بصیرت، مفهوم به عقل

 مصلح  و تشخیص و مسائل کردن تحلیل درس  و
 1اس 

 شناخ ،
 و معرف 

 بصیرت
 2اس  دینی و قرآنی امر یک سلیم عقل از پیرو  3

 مبتنی عقالنی 
 و عقل هماهنگی اسالم بر

 دین

 25اس  تعقل معیار معصومان سیرۀ و  رآن 2
 3رساندمی اسالمی زندگی سبک به را انسان عقل 7

6 
 استفاده آنها از و درک را پیامبران پیام انسان عقل با

 4کندمی
 5دهدمی راهبرد دین به را انسان عقل 7
 رب مبتنی اسالم 6اس   عقالنی بر مبتنی اسالم 3

 7اس  عقل و علم افتادن ارکبه ۀیما ، رآن به بند یپا 25  عقالنی
 متعالی عقالنی  و راهنما تشخیص و افزاییمعرف  برا  تعقل و تفکر تقوی  22

                                                           

 اندیشــیدن، به کردن عادت فکر، به آوردن رو  اندیشــه، به آوردن رو  به دارد احتیاج امروز اســالم دنیا . »1
 هۀجب حقیقی شـناختن به دارد احتیاج امروز اسـالم دنیا . کردن تحلیل درســ  فهمیدن، درسـ  را مسـائل
در » .(7/4/2434)« دارد احتیاج اندیشه و تدبر و بصیرت این به اسالم دنیا  امروز... اسالمی.  ام  دشمن

هر حرک  اجتماعی، آن وقتی حرک  درســ  خواهد بود و به نتایج درســ  خواهد رســید که مبنی بر خرد و 
 (.45/6/2467« )ها  درس  و عقالنی باشدتنی بر پایهتأمل و تشخیص و مصلح  و مب

 .اس  انسانی عقل و خرد داور  از تبعی  اسـ ، داده تعلیم ما به الهی هدای  و  رآن که چیزهایی از یکی. »2
 امر هم این اس . قرآنی امر یک ...کند.  حکم آن به سلیم عقل که آنچه از پیرو  یعنی اسـ ؛ قرآنی هم این

 شودمی این دادند، یاد ما به عندالله، معصـومین خدا، برگزیدۀ بندگان که آنچه. معیار شـد اینها اسـ . دینی
  .(23/3/2431) «اینهاس  معیار معیار؛

 (.15/4/2436« )رساندعقل آن چیز  اس  که انسان را به سبک زندگی اسالمی می». 3
َرد اســ  کـه میعقـل و . »4 « درســتی اســتفاده کنندهب  رآنمفـاهیم  و از ...د پیـام پیـامبران را درکنـتوانخ 

(7/4/2434.) 
 (.13/3/2477« )دهدعقل اس  که انسان را به دین راهبرد می. »5
 ا ابزاره تشخیص و اهداف تشخیص ما، فهم در وسیعی بسیار کاربرد عقل. اس  عقالنی اسالم ما اسالم». 6

 .(12/2/2474) «داراس  ما
« اســ  تالش و ارکابت و عقل و علم افتادن ارکبه ۀیما و ر کآزادف ۀیما و ر کفروشــن ۀیما ، رآن به بند یپا». 7

(3/22/2467).  
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 بخشتعالی 1اس  الزم باطل و حق

 2اس  عقالنی  از بصیرت داشتن 21
 3خشدبمی تعالی را هاانسان عقل 24
 4کندمی هدای  راس  راه به را انسان عقل 23
 5اس  عقالنی  از هااصال  شناخ  22
 گراارزش 6اس  ارزشی مبانی و اصول بر مبتنی عقالنی  27

 7رساندمی عبودی  به و ندکمی  یهدا را انسان عقل 26
 توحیدگرا

رب مقام به را انسان عقل 27  8رساندمی توحید و ق 
 و خدا به اعتماد 9اس  عقالنی  از بزرگ خدا  به توکل و تکیه 23

 10.اس  عقالنی  از الهی سن  و خدا به اعتماد 15 الهی ها سن 

                                                           

 یعنی آنچه گفتنی اس  به مردم ؛اسالمی بر این اس  که به مردم فرص  فکر کردن داده بشود ۀاساس جامع». 1
باطل تشــخیص بدهند. لذا اســاس حق را از ، کنندمعرفتی که پیدا می ۀگفته شــود تا مردم بتوانند در ســای

تشخیص حق و باطل  ۀها  ظالمانه در طول تاریخ بشر و همچنین امروز در دنیا بر این بوده که وسیلحکوم 
 (.2/3/2475« )یعنی فکر کردن و اندیشیدن را از مردم بگیرند

 اندیشــیدن، به کردن عادت فکر، به آوردن رو  اندیشــه، به آوردن رو  به دارد احتیاج امروز اســالم دنیا ». 2
 هۀجب حقیقی شـناختن به دارد احتیاج امروز اسـالم دنیا . کردن تحلیل درســ  فهمیدن، درسـ  را مسـائل
  (.7/4/2434« )دارد احتیاج اندیشه و تدبر و بصیرت این به اسالم دنیا  امروز. ..اسالمی.  ام  دشمن

 (.15/4/2436)« ها را تعالی ببخشدعقل باید بتواند انسان. »3
 (.13/3/2477« )کند عقل این اس  که انسان را به راه راس  هدای ». 4
  (.23/4/2437« )ها را بشناسدعقالنی  معنایش این اس  که انسان اصال . »5
این  .نظر کنندها  اصـلی صرفعنوان یک وسـیله بهانه قرار بدهند و از اصـول و مبانی و پایهعقالنی  را به». 6

 (.26/7/2435« )نباید انوام بگیرد
َد  ما َالَعقل  (. »13/3/2477« )کندعقـل آن چیز  اســ  که راه عبادت خدا را هموار می». 7 ب 

ه   ع  حمن   ب   الرَّ
َب  س  ه   َواکت  نوی َیهد  َالَعقل  . الَونان ب  ی    .(02/3/7331)« َو

 (.15/4/2436« )رساندتوحید میبه مقام  ؛رساندمقام ق رب میعقل در یک سطح، آن عاملی اس  که انسان را به . »8
  (.23/4/2437« )عقالنی  تکیه و توکل به خدا  بزرگ اس . »9

ا  بوده اس . عناصر  عاقله ۀاساس منطق عقالنی و یک قو محاسـبات جمهور  اسـالمی از روز اول بر» 10.
اعتماد  به دشمن و به خدا و سنن آفرینش؛ دوم، بی داده اینهاس : اول، اعتمادکه این محاسبات را شکل می
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ل بخردانه و عاقالنه درس ، نگاه 12  1بود خواهد مسائل حال 
ل  مشکالت حال 

ل  مشکالت حال 
 2اس  مشکالت لحال   تفکر قدرت تقوی  11
 3اس  عظیم تحوالت منشأ عقالنی محاسبۀ 14

 آفرینتحول
 4اس  کارایی افزایش عامل عزم، و علم همراه به عقل 13
 شناسیدشمن 5اس  عقالنی  از شناسیدشمن 12

 ستیز ظلم

 6اس  عقالنی  از دشمن به اعتماد بی 17
 به اعتماد بی

 16 دشمن
 عقالنی  خالف او خدعۀ از غفل  و دشمن به اعتماد

 7اس 
 8اس  عقالنی  و منطق اساس بر استکبارستیز  17

 استکبارستیز 
13 

 ازشس ۀهزین از کمتر ،استکبار با ییعقال چالش هزینۀ
 9اس 

                                                           

 (.27/3/2434« )توانیم... اعتقاد به خودباور  و اینکه ما می،ها... اعتماد به مردم و ایمان،شناخ  او

ل مسائل خواهد بودا. »1  (. 7/7/2431« )عتماد به پروردگار و نگاه درس ، عاقالنه و بخردانه، حال 
 .(13/3/2477) «ل مشکالت اس یک جامعه تقوی  کردن حال  قدرت تفکر را در » .2

 (. 7/7/2473« )شودعقالنی گاهی اوقات خودش منشأ تحوالت عظیمی می محاسبۀ» 3.

 .(42/7/2477« )ی را افزایش بدهیم، با علم، با عقل، با عزمایما باید این کار. »4
 نای به اسالم دنیا  امروز. ..اسالمی.  ام  دشمن جبهۀ حقیقی شناختن به دارد احتیاج امروز اسالم دنیا » 5.

 (.7/4/2434« )دارد احتیاج اندیشه و تدبر و بصیرت

« باشیم داشته مطلق اعتماد بی اندکرده آشکار را خود دشمنی که کسانی به نسب  کندمی اقتضـا عقالنی ». 6
ایران و دشمن این انقالب را درس  امام به دشـمن اعتماد نکرد. بعد از آنکه دشـمن مل  » (.17/7/2432)

 (.23/4/2435« )شناخ ، در مقابل او مثل کوه ایستاد

 کید از شویم، غافل دشمن خدعۀ از ما که کندنمی اقتضا هسـ ، ما بزرگوار امام مکتب در که عقالنیتی آن». 7
 .(23/4/2435« )بیاییم کوتاه او مقابل در کنیم، اعتماد او به شویم، غافل او عمیق نقشۀ از شویم، غافل او

مریکا از رو  تعصب نیس ، از رو  جهال  نیس ، از امریکایی، این فریاد کشیدن بر سر ااین شـعار ضد». 8
 (.21/7/2432« )منطقی و فکر  اس  ۀباز  نیس ؛ از رو  منطق اس ؛ متکی به یک پشتوانه و عقبرو  لج

بله، چالش  .کننداشتباه می. ها هزینه داردچالش با قدرت یند کهگودانند و میبعضی عقالنی  را در این می». 9
مراتب کمتر از هزینۀ سازش هاش بهزینه، ... هزینه دارد، اما سـازش هم هزینه دارد. چالش اگر عقالیی باشد

 (.23/4/2437« )اس 
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45 
 مهاجم دشمن با مقابله در ناپذیر انعطاف و سرسختی

 1اس  عقالیی
 انقالبیگر  2اس  انقالبیگر  در واقعی عقالنی  42

 گرایی،آرمان
 و بینیواقع

 انقالبیگر 

  3دبو عقالنی منطق اساس بر نظام و انقالب محاسبات 41
 4هاس آرمان به رسیدن برا  هاییراه یافتن عقالنی  44

 ترکیب
 و گراییآرمان

 بینیواقع

 5اس  عقالنی  عین گراییآرمان 43

42 
 به عقالنی نگاه اساس بر اسالمی جمهور  تحوالت

 6دنیاس  ها واقعی 
 7اس  عقالیی بینیواقع با ییگراآرمان ترکیب 47

46 
 عقالیی هاآرمان به رسیدن برا  هاظرفی  از استفاده

 8اس 
 مواهدت اس  عقالنی  از کوشیسخ  و مواهدت 47

                                                           

او به خرد و هوشمند ، عبارت اس  از سرسختی و عدم انعطاف او  ۀدیگر از عقالنی  امام و تکی ۀیک نمون. »1
 .(23/4/2435« )با دشمن مهاجم هدر مقابل

« تواند حقایق را به ما نشــان بدهدعقالنیـ  واقعی هم در انقالبیگر  اســ . نگاه انقالبی اســ  که می. »2
(23/4/2437.) 

« ا  بوده اســ عاقله ۀالنی و یـک قواســاس منطق عق محـاســبـات جمهور  اســالمی از روز اول بر». 3
انقالب عظیم اسالمی ما ناشی از یک عقالنی  بود. ... محاسبات عقالنی و کار عقالنی و » (.27/3/2434)

 (.7/7/2473« )طور اس کار فکر  شده بود. ... االن هم همین
« هاس آرمان این به رسیدن در شدن ترموفق هرچه برا  هاییراه یافتن در جه  و رفتن پیش برا  عقالنی . »4

(23/7/2476). 

 (.17/7/2432« )گرایی عین عقالنی  اس آرمان. »5
نتوۀ یک نگاه عقالنی و دقیق و موشکافانه. »6 به وضع موجود و  االن در نظام ما برخی از تحوالت هسـ  که م 

 (.7/7/2473« )وضع دنیاس 
ها ها  جامعه با آرمانواقعی  ،...نطقی و متین دنبال کردندصورت مها را بهوقتی که مسـئوالن کشور آرمان. »7

 (.4/2/2432« )شودهماهنگ می
کار بردن همۀ کارگیر  عقل، علم، تخصــص و توربه و بهآمیز و تالش ســخ  یعنی بهتالش موـاهدت». 8

 (.1/2/2474« )ها  نظام اسالمیظرفی  دستگاه تح  مدیری  برا  رسیدن به آرمان
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 1اس  عقالیی عمل و شعار سانییک 43
 2 اس  عقالیی جهانی معادالت در منطقی حضور 35
 3دارد معنو  تربی  به احتیاج عقل 32

 گراییمعنوی 
31 

 عدال  و معنوی  عقالنی ، بعد سه دارا  امام مکتب
 4اس 

 و گراییمعنوی 
 گراییعدال 

 5اس  عدال  و عقالنی  معنوی ، به متکی اسالم 34
 گراییعدال 

 37اس  اسالم از عدال  و معنوی  ،عقالنی  33

32 
 فضایل و انسانی  با توأم خمینی امام عقالنی 

 6بود اخالقی
 گراییاخالق

 پیوندها  تقوی  7اس  عقالنی  از گراییوحدت 37
 اجتماعی

 از استفاده مردم به اعتماد 8اس  عقالنی  از مردم به تکیه و اعتماد 36

                                                           

. ... کرد، غالبًا پوششی قرار داد برا  مقاصد شیطانیین مفاهیم و اهدافی را هم که خودش ادعا میغرب هم». 1
 (.13/6/2435« )و آنچه که در معارف اسالمی اس   رآناز منطق اسالم و  همنظور ما مفاهیمی اس  برگرفت

حضـور جمهور  اسـالمی، حضـور منطق  . ...یی را افزایش بدهیم، با علم، با عقل، با عزماما باید این کار». 2
 .کلی خالی اس همعنو  اسـ . اینها دسـتشـان در این صحنه ب ۀاسـ ، حضـور فکر اسـ ، حضـور انگیز

 (.42/7/2477« )توانند مقابله کنندنمی
« پس احتیاج به تربی  معنو  دارد... . رساندعقل آن چیز  اسـ  که انسان را به سبک زندگی اسالمی می. »3

(15/4/2436  .) 
عد عقالنی  . ..مکتب امام یک بسـتۀ کامل اس ». 4 عد معنوی  و ب  عد اصلی در مکتب امام بزرگوار ما ب  . دو ب 

عد عقالنی ، به اســ . ... کار گرفتن خرد و تدبیر و فکر و محاســبات، در مکتب امام مورد مالحظه بوده در ب 
آن  و...  نند معنوی  و عقالنی ، از اسالم گرفته شده اس وجود دارد که آن هم ما . ... بعد سـومی هماسـ 

عد عدال  اس . اینها را باید با هم دید  .(23/4/2435« )ب 
ــالمی اســ  متکی به معنوی ، عقالنی  و عدال ». 5 ــ  .اســالم ما اس  «این ســه شــاخص عمده در آن هس

(12/2/2474.) 
 و انســانی و هنوار انســانی  منطق بینانه،روشــن عمل منطق فکر، منطق عقل، منطق ما بزرگوار امام منطق. »6

 (.22/7/2473) «بود اخالقی فضایل و انسانی اخالق
کردند، برا  این تکیه می وحدت ۀلئقدر رو  مساینکه امام این. ... خواسـ  دشـمن ایواد اختالف اسـ ». 7

 (.23/7/2461)« عقالنی اس  ۀلئاحساساتی نیس . این یک مس ۀلئاس  که این یک مس
ه ب ۀبه مردم اس ؛ عقالنی  تکی ۀعقالنی  تکی .ها را بشناسدعقالنی  معنایش این اسـ  که انسان اصال . »8
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 اس  عقالنی  از داخلی  هانیرو به تکیه 37
 از استفاده
 ها ظرفی 

 داخلی

 ها ظرفی 
 1اس  عقالنی  از داخل ها ظرفی  از استفاده 33 داخلی

 2اس  عقالنی  از هافرص  از استفاده 25
 3اس  عقالنی  از مقاومتی اقتصاد 22

  اس عقالنی  از توربه و تخصص و علم از گیر بهره 21
 از استفاده

 تخصص

24 
 امیال نه کند، هدای  را انسان رفتار باید تقوا و عقل

 اخالص داشتن 4نفسانی
 تقوا و

 5اس  عقالنی  نشانۀ عمل در اخالص 23 تقوامحور
 رفتار در تعادل 6س ا عقالنی  تفریط و افراط از اجتناب و رفتار در تعادل 22

 7اس  سیاسی عقل خالف حرم  هتک 27
 تقوا  و مدارا

 سیاسی

                                                           

 (.23/4/2437« )نیرو  داخلی اس 
 ساخ  استحکام   و اقتدار به را کشـور تواندمی هاظرفی  این اسـتفاده از برا  مدبرانه و عاقالنه ریز برنامه» 1.

 (. 2/1/2437)« برساند درونی
...« کار نگیردهـا اســتفـاده نکنـد و عقل و تدبیر و هوش و علم و تخصــص و توربه را بهاگر از فرصــ . »2

(1/2/2474.) 
شور کاقتصاد  را در  یکم ید بتوانیما با. ... تر  داردقیتر و عماماًل معقولکمعنا   یک... اقتصاد مقاومتی». 3

 (.7/7/2431« )ندیب نبیآس :المللی مقاوم باشدنیها و جزرومدها  ببحرانه در مقابل کم یاوریوجود ببه
معارف و تعالیم اسـالمی این اسـ  که افسـار رفتار و حرک  بشـر در زندگی به دسـ  شهوت و  ۀرو  هم». 4

ــان و جامع ــود؛ انس ــب داده نش ــانی را خودخواهی ۀغض « بلکه عقل و تقوا هدای  کند ،ها هدای  نکندانس
(17/2/2474.) 

 (.13/3/2477« )آن هم اخالص اس  کند. شاخصعقل آن چیز  اس  که راه عبادت خدا را هموار می». 5
کار  من با افراط .دانشوو باید از افراط و تفریط پرهیز کند.. . همراه با عقالنی .... خواستن، مطالبه کردن». 6

با اعتدال، با روش منطقی و صحیح مسائل را دنبال کنید ها  گوناگون در هر جهتی موافق نیستم. رو و زیاده
 (.26/6/2477« )و بدانید که خواس  و پیگیر  شما اثر دارد

فضـا  هتک حرم ، هم خالف شرع اس  هم خالف اخالق اس  هم خالف عقل سیاسی اس . انتقاد، ». 7
 (.23/21/2473« )  هیچ اشکالی نداردئمخالف ، بیان عقاید با جر
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 1اس  انسان درونی حو  عقل 26
 و شناخ  منبع

 و شناخ  منبع معرف 
 معرف 

27 
 و اصول یافتن برا  حو  منابع از یکی اسالم در

 2اس  عقل دینی، فروع

23 
 زا علم تولید و آزاداندیشی تعقل، برا  بسترساز 

 3اس  عقالنی 
 و آزاداندیشی

 علم تولید

75 
 زمینۀ و کشور در قانونی ها زیرساخ  ایواد

 قانون مرجعی  4اس  عقالنی  مظاهر از گراییقانون
 ساختارها  و

 قانونی
 گراییقانون

72 
 و اجتماعی سیاسی، حقوقی، ها زیرساخ  ایواد

 75و 5اس  عقالیی علمی
 6اس  عقالنی  از مردم دانستن کشور مالک و صاحب 71

 ساالر  مردم ساالر مردم
74 

 و کشور سیاسی نظام برا  ساالر مردم نظام ایواد
  7اس  عقالیی مردم آرا  و مشارک  به تکیه

                                                           
 . (2/4/2473) «اس ... تفکر و عقل که خودم، درونی و ح طبق».1
 برا  حو  منابع از یکی اسالم در. ندارد معنا اصالً  عقل، با دین ضدی  و علم با دین ضـدی  اسـالم در». 2

 هم فرعی احکام در آورد. دس به بایستی عقل با را اعتقادات اصـول اسـ . عقل دینی، فروع و اصـول یافتن
 .(2/6/2474)« هاس حو  از یکی عقل

 عقل گوناگون شــود و در قلمروها  و دانشــگاه در حوزه عمومی ارزش یک به و فکر تبدیل اید تولید نظریهب». 3
ه من ک تا به نتیوه برسید. نهض  آزادفکر .. باید رو  مسائل فکر کرد.» (.27/22/2472...« )و عملی نظر 

 (.23/1/2473« )راه بیفتد، برا  همین اس پیشنهاد کردم در دانشگاه و حوزه 
ها  قانونی در ســاالر  دینی، تدوین قانون اســاســی و ایواد زیرســاخ با گزینش نظام مردم امام راحل». 4

ــور، زمینۀ قانون ــارک کش ــور خود را فراهم در انتخابات عموم مردم  گرایی و نیز مش ــ  کش ــرنوش و تعیین س
 (.13/22/2436« )کردند

مردم   بعد امام همین قانون اساسی را موددًا در معرض آرا.. .. مظهر دیگر، تدوین قانون اسـاسی بودیک ». 5
هم از لحاظ حقوقی، هم از لحاظ ســیاســی، هم از  .. ... این یکی از مظاهر عقالنی  امام اســ . ..قرار داد

ــرف  ــتحکمی را به محکم و ۀها  علمی، امام یک قاعدلحاظ فعالی  اجتماعی، هم از لحاظ پیش وجود مس
 .(23/4/2435« )دشود تمدن عظیم اسالمی را بنا نهاآورد که بر اساس این قاعده می

ازجمله مسـائلی که مظهر عقالنی  امام بزرگوار بود، این بود که ایشان به مردم تفهیم کرد که آنها صاحب و . »6
 .(23/4/2435« )مالک این کشورند

  .(23/4/2435...« )نمونۀ دیگر از عقالنی  امام و یک ...مردم  به آرا تکیه. »7
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73 
 ییعقال اسالمی عظیم تمدن تشکیل برا  زمینه ایواد

 نگر آینده اس 

 و دوراندیشی
 منطقی گزینش

 1اس  عقالنی  از دوراندیشی و نگر آینده 72
 2هاس زمینه همۀ در نظام ابزار ترینمهم عقالنی  77

 3باشد حاکم نظام نیا ارکان تمام بر دیبا  یعقالن 76 منطقی گزینش

77 
 اسالمی جمهور  نظام در ابزارها و اهداف تشخیص

 اس  عقالیی

73 
 یکدیگر، از عدال  و معنوی  و عقالنی  کردن جدا

 4بردمی انحراف به را جامعه
 تنیدگیدرهم

 و عقالنی 
 و عدال 

 معنوی 

 تنیدگیدرهم
 عدال  و عقالنی 

 معنوی  و

 5اس  معنوی  و عقالنی  نشانۀ عدال  65
 6اس  عدال  در اول شرط عقالنی  62
 7یابدنمی تحقق عدال  عقالنی ، و معنوی  بدون 61

64 
 معنوی  و عدال  تحقق برا  الزم شرط عقالنی 
 65و 8ناپذیرندتفکیک هم از سه این و اس 

                                                           

بینی واقعًا بال  بزرگی اس : انسان حال را ببیند، آینده را نبیند؛ چیزها  نقد را ببیند، چیزها  بلندمدت کوته». 1
 (.12/3/2477« )این آف  بزرگی اس  برا  عقل انسان و سعادت انسان .را نبیند

ــ .  کار ابزار ترینمهم عقالنی ». 2 ــوص این... ماس ــ  مخص ــیاس ــ ، ما خارجی س  همۀ در بلکه نیس
 و اهداف تشــخیص ما، فهم در وســیعی بســیار کاربرد عقل. اســ  عقالنی اســالم ما اســالم. هاســ زمینه

 .(12/2/2474) «داراس  ما ابزارها  تشخیص
 (. 23/7/2476)« باشد حاکم نظام نیا ارکان تمام بر دیبا  یعقالن» 3.
« شودمی دچار اشتباه و گمراهی به انسان نشود، گرفته کاربه عدال  مصـادیق تشـخیص در خرد و عقل اگر. »4

(7/7/2473.) 
 . (23/4/2435« )خیزدبه یک معنا عدال  هم از همان عقالنی  و نیز از معنوی  برمی. »5
در عدال ، عقالنی   .شود، گاهی اوقات عدال  به ضـد خودش تبدیل مینباشـد اگر عقالنی  در عدال . »6

 (.27/7/2477« )شرط اول اس 

شود . اگر معنوی  نشـد، عدال  تبدیل می. ..کندبدون معنوی  و بدون عقالنی ، عدال  تحقق پیدا نمی». 7
 (.1/7/2476) «به ظاهرساز  و ریاکار 

ال  عد اصالً  ؛بود گر عدال  از عقالنی  و معنوی  جدا شد، دیگر عدالتی که شما دنبالش هستید نخواهدا. »8
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63 
 هم در معنوی  و عدال  و عقالنی  اسالم، در

 1اندتنیده

62 
 از مل  در ییخوداتکا و نفساعتمادبه رو  تزریق

 و خوداتکایی 2اس  عقالنی  مظاهر
 و خوداتکایی خودباور 

 مقاوم  و اقتدار
 

67 
 عقالنی  از «توانیممی ما» و خودباور  به اعتقاد

 33اس 

66 
 و درس  محاسبۀ و عقالنی  مبنا  بر ملی اقتدار

 4اس  منطقی
 ملی اقتدار

 مقاوم  43اس  عقالیی دشمن مقابل مقاوم  67

 5کندمی تنظیم را دنیا زندگی ماد  ارتباطات عقل 63
 ارتباطات تنظیم

 ماد 
 ارتباطات تنظیم

 ماد 

 پژوهش( هاییافته )منبع:

 
 

  سلبی وجوه در عقالنیت مضامین شبکۀ :2 جدول

   ایخامنه امام منظر از

                                                           

 (.7/7/2473« )نخواهد بود

شــدت در هم ها دو مفهوم دیگر بباگر بخواهیم عدال  به معنا  حقیقی خودش در جامعه تحقق پیدا کند، ». 1
 (.7/7/2473« )یکی مفهوم عقالنی  اس ؛ دیگر معنوی  :تنیده اس 

 .(23/4/2435« )خوداتکایی در مل  بودنفس و یک مظهر دیگر عقالنی  امام تزریق رو  اعتمادبه. »2
ا  بوده اس . عناصر  که عاقله ۀاساس منطق عقالنی و یک قو   محاسبات جمهور  اسالمی از روز اول بر». 3

اعتماد  به دشمن و داده اینهاسـ : اول، اعتماد به خدا و سنن آفرینش؛ دوم، بیاین محاسـبات را شـکل می
 (.27/3/2434) «توانیماعتقاد به خودباور  و اینکه ما می ،ها...ایمان اعتماد به مردم و ،شناخ  او...

عقالنی  ۀاقتدار ملی یک محاسب ۀمحاسب .. ..مبنا  اقتدار در جمهور  اسـالمی یک مبنا  عقالنیتی اس ». 4
 (. 12/6/2433« )اس ؛ یعنی یک محاسبۀ درس  و منطقی

« کنـدارتبـاطـات مـاد  زنـدگی دنیـا را تنظیم میســطح دیگر هم عقـل آن چیز  اســـ  کـه در یـک . »5
(15/4/2436). 
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ف
ردی

 

 پایه مضمون
 مضمون

 دهندهسازمان
 فراگیر مضمون

 1ندارد ضدی  عقل با دین 2
 ندی با تقابل عدم

 و دین با تقابل عدم
 معنوی 

 2نیس  جدا شریع  از عقالنی  1
 3ندارد تقابل معنوی  با عقالنی  4

 با تقابل نبود
 معنوی 

 4نیس  عقالنی  از اسراف 3
 5نیس  ماد  محاسبات مختص عقل 2

 6نیس  کار سیاسی و باز سیاس  عقل از منظور 7
 کار سیاسی

 عقالنی  خالف
 کار سیاسی عدم

 6 دشمن با سازش و
 مندش مقابل از فرار و انفعال ترس، معنا  به عقالنی 

 7نیس 
 و نکردن سازش
 رد نشدن تسلیم

 سلطه و ظلم منطق با کار سازش مقابل عقالنی  7 ظلم منطق برابر

                                                           

 برا  حو  منابع از یکی اسالم در. ندارد معنا اصالً  عقل، با دین ضـدی  و علم با دین ضـدی  اسـالم در». 1
 (.2/6/2474)« اس  عقل دینی، فروع و اصول یافتن

عقالنی  که آن هم خارج از .. .. شوندمالحظه میشـریع  و عقالنی  با یکدیگر ... در این نگاه به اسـالم». 2
 ۀومانحراف از این منظ .همه در کنار هم بایستی مورد استفاده قرار بگیرند :شـریع  البته نیس  در جا  خود

 (.1/6/2477« )مستحکم موجب انحراف از نظام اسالمی خواهد بود
ز یک طرف، و معنو  زیستن و اخالقی زیستن از یافتگی اتوهم تقابل و تضاد میان عقالنی زیستن و توسعه». 3

توانیم هم عقالنی و منطقی و علمی و پیشــرفتـه زنـدگی کنیم، هم خواهیم و میمـا می... . طرفی دیگر
 (.3/2/2473) «ها  اخالقی خودمان و پایبند به ایمان دینی خودمانحال متمسک به ارزشدرعین

ــ .  .کنندعقال  عالم این کار را نمی». 4 ــخن دین نیس ــرفوا وال"فرماید: می قرآناین فقط س ه تس  یحب   ال ان 
 (.2/2/2477"« )المسرفین

 (.15/4/2436) «کند برا  ماعقل در ادبیات اسالمی فقط آن دستگاهی نیس  که محاسبات ماد  می. »5
 (.13/3/2477) «ها  متعارف نیس ؛ اینها خالف عقل اس کار ها و سیاسیباز عقل این سیاسی». 6
گویند عاقل وقتی می .آورند، منظورشان از عقالنی  ترسیدن اس ها اسم عقل و عقالنی  را که میبعضـی». 7

ــمن فرار کنید ــید، یعنی از مقابل دش ــید، یعنی منفعل باش ــید، یعنی بترس ــ .نه .باش ــوها حق ندارند اس م ترس
 (.12/6/2433« )عقالنی  را بیاورند
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 دشمن سلطۀ و 1اس 

3 
 دشمن برابر در هزیم  و تسلیم معنا  به عقالنی 

 2نیس 
 3نیس  عقالنی  دشمن مقابل آمدن کوتاه 25
 4نیس  عقالنی  دشمن مقابل نشینیعقب و سازش 22
 از عدول عدم 5 نیس عقالنی  انقالب اصول   و مبانی از گذاشتن کم 21

 هاارزش و اصول
 هاآرمان و

 6نیس  عقالنی  کار محافظه 24
 اب نداشتن تقابل برابر در انقالب ها آرمان و هاارزش و اصول از عدول 23

                                                           

 اندیشانهمصلح  و شدند پیدا هااندیشمصلح  و عقال اصطال به عده یک همیشه ال،س چند این طول در». 1
 چرا شما که کردند نصیح  را فقیدمان الشـأنعظیم رهبر و را نظام مسـئولین و را مردم عاقالنه، اصـطال به و

 نبود؛ این قضیه کهدرحالی ... کنید؟می مبارزه و کنیدمی آور رزم دنیا در اس  قدرتی یک که امریکا با بیخود
 (.11/7/2477)« نیس  این قضیه

 .(23/7/2476)« نیس  هزیم  معنا  به عقالنی  نیس ؛ تسلیم معنا  به عقالنی ». 2
کند که انسان گاهی در مقابل دشمن کوتاه بیاید، کنند عقل اقتضا میآن کسـانی که خیال کردند و خیال می». 3

یافتۀ این مرد الهی، او را به ر حرک  کرد. عقالنی  امام و آن خرد پختۀ قوامامام درســ  نقطۀ مقابل این تصــو
نشـینی و کمترین نرمش، به پیشرو  این نتیوه رسـاند که در مقابل دشـمن، کمترین انعطاف و کمترین عقب

 از ما که کندنمی اقتضا هس ، ما بزرگوار امام مکتب در که عقالنیتی آن» (.23/4/2435« )انوامددشمن می
 مقابل در کنیم، اعتماد او به شویم، غافل او عمیق نقشۀ از شویم، غافل او کید از شویم، غافل دشـمن خدعۀ

 .(23/4/2435)« بیاییم کوتاه او
بله، . کنند]البته[ اشتباه می. ها هزینه داردگویند که چالش با قدرتدانند و میبعضی عقالنی  را در این می». 4

مراتب کمتر از هزینۀ هاش بهزینه، ... اما سـازش هم هزینه دارد. چالش اگر عقالیی باشد چالش هزینه دارد،
 (.23/4/2437) «سازش اس 

 مبانی از خواهندمی المللی،بین دردســر و جنوال از پرهیز نام با اعتدال، نام با عقالنی ، نام با هابعضــی. »5
 .(23/7/2476) «بگذارند کم انقالب اصول و انقالب

 .دوجه مخلوط نکنیهیچکارانه بهمحافظه ۀعقالنی را با محاسب ۀکار  فرق دارد. محاسبعقالنی  با محافظه». 6
ترســد؛ اما دار وضــع موجود اســ . ... از تحول و دگرگونی میکار طرف: ... محافظهاینها دو چیز اســ 

« شــودت عظیمی میعقالنی گـاهی اوقات خودش منشــأ تحوال طور نیســ . محـاســبـۀعقالنیـ  این
(7/7/2473.) 
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 و هاارزش اصول، 1اس  عقالنی  خالف و خیان  انحراف، دشمن
 32اس  عقالنی  خالف دشمن مقابل در تقواییبی 22 هاآرمان

 2اس  عقالنی  خالف بینیکوته 27
 و نزدیکی عدم 32اس  عقل خالف و خیان  دشمن به وابستگی ایواد 26

 به وابستگی
 دشمن

 هب نبودن وابسته
 27 دشمن

 از رهایی از پس دشمن به مودد وابستگی و نزدیکی
 3نیس  عقالنی  آن، سلطۀ

 4س نی عقالنی  کورکورانه تصمیم و تقلید و انفعال 23
 کورکورانه تقلید

 تقلید عدم نکردن
 کورکورانه

 مخال  5نیس  عقالیی دنیا بر حاکم شیطانی نظام 15
 ابزار  عقالنی 

 غرب بر حاکم
 عقالنی  مخال  6نیس  عقالنی  غرب از تقلید 12

 7اس  منطقیبی ازخودگذشتگی ابزار ، عقل منطق در 11 غرب ابزار 

 پژوهش( هاییافته )منبع:

                                                           
ــی اگر». 1 ــالمی ها از ارزش گرایی،عقل نام به بخواهد جریانی یا کس  انحراف این کند، عدول انقالبی و اس

 وجودبه وابسـتگی بدهد، خرجبه تقواییبی دشـمن مقابل در گرایی،عقل وسـیلۀبه بخواهد کسـی اگر. اسـ 
 (.23/4/2435)« اس  خیان  این اس ؛ انحراف این بیاورد،

بینی واقعـًا بال  بزرگی اســ : انســان حـال را ببینـد، آینده را نبیند؛ چیزها  نقد را ببیند، چیزها  کوتـه». 2
 (.12/3/2477« )این آف  بزرگی اس  برا  عقل انسان و سعادت انسان .بلندمدت را نبیند

مریکا و استکبار، موددًا نزدیک اچنبرۀ قدرت عقالنی  در این نیسـ  که انسان خود را بعد از رها شدن از . »3
 (.23/4/2437« )به آنها بکند. اینها عقالنی  نیس 

در هر حرک  اجتماعی، آن وقتی حرک  درس  خواهد بود و به نتایج درس  خواهد رسید که مبنی بر خرد ». 4
حرک ، حرکتی از رو  اگر . ... ها  درسـ  و عقالنی باشــدو تأمل و تشـخیص و مصــلح  و مبتنی بر پایه

 (.45/6/2467« )بسته باشد، حتمًا مضر خواهد بودانفعال و تقلید و تصمیم کورکورانه و چشم
هاســ  خواســ  انسـان یک نظام صـحیح که منطبق بر عقل و بر ۀا نظام شـیطانی موجود در دنیا را با ارائم. »5

 (.42/7/2474« )کنیمتخطئه می
 .اس  انسانی عقل و خرد داور  از تبعی  اسـ ، داده تعلیم ما به الهی هدای  و  رآن که چیزهایی از یکی». 6

 امر هم این اس ؛ قرآنی امر یک ...کند.  حکم آن به سلیم عقل که آنچه از پیرو  یعنی اس ؛ قرآنی هم این
 شودمی این دادند، یاد ما به عندالله، معصـومین خدا، برگزیدۀ بندگان که آنچه. معیار شـد اینها اسـ . دینی

 باید هم ما کنند،می عمل جوراین ...ماد ،  مردم غربی، کشورها  مردم حاال اینکه. اینهاسـ  معیار معیار؛
 (.23/3/2431)« خطاس  این کنیم، عمل جوراین

 (.25/3/2473« ) منطقی اسدر منطق عقل ابزار ، ازخودگذشتگی یک امر بی». 7
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 امام منظر از عقالنی  مصــداق و مفهوم اســاس بر فراگیر مضــامین 4 جـدول در
 شود:می مشاهده تفکیکبه ا خامنه

  ایخامنه امام منظر از عقالنیت مصداق و مفهوم با مرتبط فراگیر مضامین تفکیک :3 جدول

 ا خامنه امام منظر از عقالنی  مصداق ا خامنه امام منظر از عقالنی  مفهوم
 ستیز ظلم سنویده عمل

 انقالبیگر  و بینیواقع گرایی،آرمان اسالمی عقالنی  بر مبتنی

 داخلی ها ظرفی  از استفاده متعالی عقالنی  بر مبتنی

ل  گراییقانون مشکالت حال 

 ساالر مردم معنوی  و عدال  عقالنی ، تنیدگیدرهم

 منطقی گزینش و دوراندیشی تقوامحور

 مقاوم  و اقتدار خوداتکایی، معرف  و شناخ  منبع

 وابستگی عدم معنوی  و دین با تقابل عدم

 ماد  ارتباطات تنظیم دشمن با سازش و کار سیاسی عدم
 دشمن با سازش و کار سیاسی عدم هاآرمان و هاارزش اصول، با تقابل عدم

 کورکورانه تقلید عدم 
 غرب ابزار  عقالنی  با مخالف  

 پژوهش( هاییافته )منبع: 

 ا ،پایه مضمون 63 ایوابی وجوه در مضامین شبکۀ در 1 و 2 جدول ها داده اساس بر
 7 ا ،پایه مضمون 11 سلبی وجوه در و فراگیر مضـمون 27 و دهندهسـازمان مضـمون 43

 و الگ مضامین، شبکۀ این اساس بر و ،استخراج فراگیر مضمون 7 و دهندهسازمان مضمون
   (.2 )نمودار شد طراحی ا خامنه امام منظر از عقالنی 
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 سلبی و ایجابی وجوه در ایخامنه امام منظر از عقالنیت مصادیق و مفهوم الگوی :1 نمودار

 پژوهش( هاییافته )منبع:

ــمون از هریک ادامه، در  در ا خامنه امام منظر از عقالنی  الگو  فراگیر ها مض
ــلبی و ایوابی وجوه ــی جداگانه ،س ــمون بهباتوجه و ،بررس  نقل همچنین و پایه ها مض

 اس . شده تبیین مهم ها قول

عقینس  از 
ا ه،  مظر 
 ای خه م 

 وجه  ایجهب  وجه  ساب 

ع ، تقهبل به اصهل  
 هه:هه و آر ه ارزش

ع ، ع ول از اصهل  
 هه و آر ه  ههارزش

ع ، تقهبل به دین و 
  عمهی :

ع ، تقهبل به دین 
 ع ، تقهبل به  عمهی 

 ع ، وابستگ :
ع ، وابستگ  ب  

 دشمن
ع ، اعتمهد ب  

 دشمن

 عمل سمجس  :
 حهسب  درس  کهر 

سمجس   پسه  سمج  
 اعمهل

شمهخ  و  عرف  و 
 بصسر 

عقینس   بتم  بر اسی، 
 اس 

گرای  و  عمهی 
 گرای :اخی 
 گرای ع ال 
 گرای اخی 

تقهی  پسهن ههی 
 اجتمهع 

تهأ هن  ع ال  و 
  عمهی  و عقینس 

همههمگ  عقل و 
 دین:

عقینس   بتم  بر 
 اسی، اس 

اسی،  بتم  بر 
 عقینس  اس 

عقینس  
  تعهل :
راهممه و 

 بخشتعهل 
 گراارزش

 تهحس گرا
اعتمهد ب  خ ا و 

 ههی اله سم 

 ستسزی:ظام
 شمهس دشمن

اعتمهدی ب  ب 
 دشمن

 استهبهرستسزی

ل  حیا
  شهی :

آفرین تحهل
ل  شهی   حیا

 ههیاستفهد  از ظرفس 
 داخا :

 اعتمهد ب   رد،
استفهد  از نسروههی 

استفهد  از  داخا 
 تخصص و تجرب 

تخصص گرای  و تجرب  
 آ هزی 

تخصص گرای  و تجرب  
 آ هزی

 تقها حهری:
 داشتن اخیص
 تعهدل در رفتهر
  ارا و تقهای 

 سسهس 

 مبع شمهخ  و 
  عرف :

 مبع شمهخ  و 
  عرف 

 آزادان یش  
 و تهلس  عام

بسم  و گرای   واقعآر ه 
 انقیبسگری:

گرای  و ترکسب آر ه 
 انقیبسگری بسم واقع

  جهه  

خهداتههی   اقت ار و 
  قهو  :

خهدبهوری و 
 خهداتههی 
 اقت ار  ا 
  قهو  

 گرای :قهنه 
 رجعس  قهنه  و 

 سهختهرههی قهنهن 

 سهالری: رد،
 سهالری رد،

دوران یش  و گزیمش 
  مطق :

  نگریآیم  
 گزیمش  مطق 

 ع ، تقاس  کهرکهران 

 خهلف عقینس  
 ابزاری غرب

کهری و ع ، سسهس 
 سهزش به دشمن:

 کهری خهلف سسهس 
ع ، سهزش و تساسم 

 در برابر دشمن
 به دشمن: 

تمس گ  عقینس  و درهم
تمظسم ارتبهطه   ع ال  و  عمهی 

  هدی
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 ایجابی وجوه

 منظر از عقالنی  که دهدمی نشان ا خامنه امام بیانات مضمون تحلیل سـنویده: عمل
 کار منطقی، و درســ  ۀمحاســب و مطالعه معرف ، و شــناخ  بصــیرت، مفهوم به ایشــان،

 تدبر زا عبارت عقالنی  ،ایشان اعتقاد به اس . گفتار و رفتار پیامدها  ۀمالحظ و دهیسـنو
 .اس  مصلح  تشخیص و مسائل درس  تحلیل و فهمیدن درس  اندیشه، و

 از یکی و انسان درونی حو  عقل ،ا خامنه امام منظر از معرف : و شناخ  منبع
 اس . علم تولید و آزاداندیشی سـاززمینه تعقل و اسـ  اسـالم در معرف  و شـناخ  منابع

 فرمودند: کهچنان کردند؛ توصیه را آزاداندیشی و تفکر تعقل، برا  بسترساز  همواره ایشـان
 و فکر جوشیدن باید ما ... .دهیم حرک  متفکر ۀجامع یک سـم  به را جامعه بایسـتی ما»

  «.مکنی تبدیل واضح و نمایان حقیق  یک به خودمان ۀجامع در را ورز اندیشه
 تفکر و تعقل و اس  بخشتعالی عقالنی  ،ا خامنه امام منظر از متعالی: عقالنی 

 دهد.می سوق حقیق  و بصیرت عبودی ، توحید، الهی، ها ارزش راس ، راه به را انسـان
 نه ،اشدب شرع  یترب و تصرف تح  باید و اس  اسالم ها ثمر از  یعقالن معتقدند ایشان

 امام منظر از عقل مبنا  و اســاس درواقع ها.انســان ینفســان الیام و هوس و اهو اریاخت در
 از .دهدمی سوق آخرت و دنیا در سعادت به را انسان که اسـ  متعالی عقلی ،ا خامنه
 اس . متعالی عقالنی  از ناشی الهی ها سن  و خدا به اتکا و اعتقاد ایشان، دیدگاه

 اسالم اساسی اصول از یکی تعقل اصـل ،ا خامنه امام منظر از :دین و عقل هماهنگی
 و نیدی معیارها  بر مبتنی باید و اســ  دینی و قرآنی امر یک ســلیم عقل از پیرو  و اســ 
 و اخالقی و عقالنی تربی  ۀعرص به دعوت اکرم نبی بعث  معتقدند ایشـان باشـد. قرآنی

ــ  قانونی ــر و اس ــرتاس  کرتف و تدبر و تأمل و خرد و عقل به دعوت پیامبر تعالیم و  رآن س
َ" چقدر  رآن در ببینید» :فرمودند کهچنان ؛اس  وم 

ونَِلق  ر  کَّ ف  ت  َ" ،"ی  وم 
ونَِلق  عِقل  ال" ،"ی   ،"عِقلونیَ َأف 

ال" رونَأف  بَّ ا  ت   به بند یپا و اســ  اســالم بر مبتنی متعالی عقالنی  ایشـان، منظر از .«داریم "ی 
 اس . عقل و علم افتادن ارکبه ۀیما ، رآن

 و گراییعقــل امتزاج دنبـال بـه ا خـامنـه امـام گرایی:اخالق و ییگرامعنویـ 
 معتقدند ذال و باشد اخالق و معنوی  بر مبتنی باید عقالنی  معتقدند و هستند گراییاخالق
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 شــانای باشــد. هوس و هوا تأثیر تح  نباید و دارد اخالقی و معنو  تربی  به احتیاج عقل
 در اول شــرط عقالنی  اند.تنیده هم در معنوی  و عدال  و عقالنی  اســالم، در فرمودند
ــ  عدال   عقالنی  برا  ایشــان .دیابنمی تحقق عدال  عقالنی ، و معنوی  بدون و اس
 ریســا کنار در  یعقالن اگر معتقدند کهطور به ؛نداقائل ممتاز  و برجســته نقش و جایگاه
 عقالنی  ،دیگرعبارتبه شوند.یم دهیکش انحراف به زین آنها باشـد، نداشـته حضـور عوامل

 و دینی مبانی اساس بر ایشان نیسـ . عدال  و معنوی  از جدا ا خامنه امام نظر مورد
 تمدن در زندگی ســبک ۀمایبن ترینمهم عنوانبه خردورز  و عقالنی  بر خویش، اعتقاد 

کید اســالمی نوین  عدال  و عقالنی  معنوی ، اســالم   انقالب اســالم   معتقدند و دارند تأ
 .اس 

 و افراط از پرهیز و رفتار در تعادل تقوا، و اخالص داشتن ا خامنه امام : تقوامحور
 انسان رفتار باید تقوا و عقل معتقدند و دانندمی عقالنی  ۀنشان را دیگران با مدارا نیز و تفریط

  .هاخودخواهی و غضب و شهوت نه ،کند هدای  را
 عقالنی  از را قانونی ســاختارها  و قانون مرجعی  ا خامنه امام گرایی:قانون

ــاخ  ایواد معتقدند و دانندمی ــی، حقوقی، لحاظ از نظام برا  قانونی ها زیرس ــیاس  س
 .اس  عقالنی  مظاهر از و گراییقانون ساززمینه علمی و اجتماعی

 ســیاســی نظام برا  ســاالر مردم نظام ایواد ،ا خامنه امام منظر از :ســاالر مردم
 از دانسـتن کشـور اصـلی مالک و صــاحب را آنها و مردم آرا  و مشــارک  به تکیه و کشـور
 .اس  عقالنی  مظاهر

 از ناشــی را دشــمن به اعتماد بی و شــناســیدشــمن ا خامنه امام ســتیز :ظلم
 یطقمن مهاجم، دشمن با مقابله در سـرسـختی و سـتیز ظلم معتقدند و دانندمی عقالنی 

 .اس  سازش ۀهزین از کمتر استکبار، با ییعقال چالش ۀهزین و اس 

 و داخلی ســیاســی جریانات و افراد راهبردها  از یکی :انقالبیگر  و یبینواقع یی،گراآرمان
 در ایســتادگی و مقاوم  و انقالبیگر  ۀپدید برابر در عقالنی  مفهوم دنکر مطر  خارجی،

ــمن برابر ــ  دش ــیلهبدین تا اس ــی بتوانند وس  رهبر و خمینی امام نظر مد انقالبیگر  مش
 همان که را خود روش و اصول و نندک معرفی بینانهغیرواقع و ضدعقالنی ا شـیوه را انقالب
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 اساس از مفهومی، چیدمان و قیاس این که دهند جلوه عقالنی عملی اسـ ، سـازش منطق
 و گراییآرمان ۀتخطئ ا خامنه امام اس . اطالعیبی رو  از یا مغرضـانه کامالً  یا غلط

ــاو  ــتن مس  نظام نرم قدرت اجزا  ها تحری  از دیگر یکی را عقالنی  عدم با نآ دانس
 ،شود آرمان بدون ملتی اگر زیرا ؛اس  عقالنی  عین گراییآرمان فرمودند و دانستند اسالمی
 به را عقالنی  ایشان .شـد خواهد پوچ و تهی درون از غربی جوامع امروز وضـعی  همانند
 و دانســتند منطقی و درســ  ۀمحاســب و مکان و زمان مقتضــیات به توجه ،بینیواقع معنا 

 واقعیات ۀمشــاهد و اســ  تدبیر با مواهدت ترکیب بینیواقع با ییگراآرمان ترکیب فرمودند
ــی گونههیچ ییگراآرمان با جهان، و جامعه ــالمی جمهور  تحوالت و ندارد تعارض  بر اس

ــاس ــ . ها واقعی  به عقالنی نگاه اس ــخ درا خامنه امام دنیاس ــانی به پاس  که کس
 ی عقالن مقابل در انقالبیگر  فرمودند دارد منافات عقالنی  با بودن انقالبی اندمدعی

ــ  ــ  انقالبیگر  در واقعی عقالنی  و نیس ــخ  و مواهدت عقالنی  و اس ــیس  و کوش
 به ایشــان، دیدگاه از انقالبی عقالنی  .هاســ آرمان به رســیدن برا  هاظرفی  از اســتفاده
 بهباتوجه اســالمی عقالنی  آوردن میدان به و غربی عقالنی  راندن حاشــیه به معنـا 

  .اس  مکان و زمان مقتضیات
ل  عقل  برای عیوس اریبس کاربرد ا خامنه امام دهدمی نشان هایافته مشکالت: حال 

ــخ و فهم در ــتند قائل ابزارها و اهداف صیتش ــ  نگاه و هس ــائل به عاقالنه و درس  و مس
ل را خرد و اندیشــه کارگیر هب  منشــأ عقالنی ۀمحاســب معتقدند و دانندمی مشــکالت حال 

 .اس  عظیم تحوالت
 ،مردم به تکیه و اعتماد ،ا خامنه امام منظر از :داخلی ها ظرفی  از اســتفاده

 از داخلی ها ظرفی  و هافرصــ  از اســتفاده و آنها ۀتورب و تخصــص و علم از گیر بهره
 راســتا همین در و اســ  ییعقال دشــمن مقابل مقاوم  معتقدند ایشــان .اســ  عقالنی 
 اقتصاد  یک مقاومتی، اقتصاد ها مؤلفه اجرا  و داخلی ها توانمند  به تکیه با معتقدند

 .ندینب بیآس و باشد مقاوم المللینیب  هابحران مقابل در هک میاوریب وجودبه را

 خوداتکایی، خودباور ، ا خامنه امام منظر از :مقاوم  و اقتدار و خوداتکـایی
 ایشان اس . عقالنی  مظاهر از مل  در نفساعتمادبه رو  تزریق و «توانیممی ما» به اعتقاد
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ــ  قادر عقل معتقدند  و عقالنی  مبنا  بر ملی اقتدار و کند تنظیم را ماد  ارتباطات اس
 نخبگان علمی ها پیشرف  راستا، همین در و ،شودمی حاصـل منطقی و درسـ  ۀمحاسـب

 نامیدند. علمی عقالنی  را کشور

 و عقالنی  خالف را بینیکوته ا خـامنـه امـام منطقی: گزینش و دورانـدیشــی
 زمینه ایواد اساس، همین بر و ندشمارمی عقالنی  راسـتا  در را دوراندیشـی و نگر آینده
 تمام رب دیبا  یعقالن ایندفرممی لذا .دانندمی عقالیی را اســالمی نوین تمدن تشــکیل برا 

ــاس،براین و باشــد حاکم نظام نیا ارکان  که کردند ذکر یاســالم دول   برا را یفیوظا اس
 ریعبت به و یمل عزت نیتأم فساد، با مبارزه ،یشیآزاداند ،ییدانا و علم گسـترش از نداعبارت

 ،یجهان ۀسلط نظام مختل  ابعاد با شـواعانه و  احرفه عاقالنه، ۀمبارز و یمل غرور ،جیرا
 کار ،ییگوپاســخ و یرســانخدم   هاوهیشــ در تحول مردم، به محســوسی رســانخدم 
 این رد پیشرف  ۀالزم را حکم  و تدبیر عقل، فکر، ایشان .یستیزساده و هماهنگ و متوازن
 دانند.می هامیدان

 را دنیا زندگی ماد  ارتباطات عقل معتقدند ا خامنه امام ماد : ارتباطات تنظیم
 کند.می تنظیم

 سلبی وجوه

 عقل، از منظور معتقدند ا خامنه امام دشــمن: با ســازش و کار ســیاســی عدم
 رد هزیم  و تسلیم انفعال، ترس،  امعن به عقالنی  نیس . کار سیاسی و باز سـیاس 

 آمدن کوتاه اس . سلطه و ظلم منطق با کار سازش مقابل در عقالنی  نیس . دشمن برابر
  نیس . عقالنی  دشمن مقابل در نشینیعقب و سازش و دشمن مقابل

 و هاارزش اصــول، از عدول ا خامنه امام ها:آرمان و هاارزش با تقـابل عـدم
 معتقدند و دانندمی عقالنی  خالف و خیان  انحراف، را دشمن برابر در انقالب ها آرمان

 مقابل در تقواییبی ایشــان نیســ . انقالب مبانی و اصــول از آمدن کوتاه مفهوم به عقالنی 
 با گرفتن کاربه را خرد و بودن عاقل معتقـدنـد و نـددانمی عقالنیـ  خالف را دشــمن
 دارد. فرق کار محافظه
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 و شــریع  و دین از عقالنی  ،ا خامنه امام منظر از معنوی : و دین با تقابل عدم
ــ  جدا عدال  و معنوی   عقل و ندارد تعارض و تقابل معنوی  و دین با نیز عقل و نیس
 هس . نیز گراآخرت سلیم عقل بلکه نیس ، ماد  محاسبات مختص

 خالف و خیان  را دشمن به وابستگی ایواد ا خامنه امام دشمن: به وابستگی عدم
  عقالنی آن، ۀســلط از رهایی از پس اســتکبار به مودد وابســتگی معتقدند و دانندمی عقل

  نیس .
ــان کورکورانه: تقلید عدم ــمیم و تقلید ایش  و دانندمی عقالنی  خالف را کورکورانه تص
 رو  از هن باشد، عقالنی  و مصلح  درس ، تشخیص بر مبتنی باید تصـمیمات معتقدند

 دیگران. از کورکورانه تقلید و انفعال
 غرب بر حاکم ابزار  و ماد  عقالنی  با ا خامنه امام غربی: عقالنی  مخال 

 غرب تمدن بر حاکم طلبمنفع  و ابزار  عقالنی  ۀتخطئ راســتا  در و اندمخـال 
 و هامل  کشــتار ۀوســیل که را علمی اما ،اســ  آبادانی و علم و تمدن دین اســالم فرمودند

 مبتنی عقالنی    باید شمرد.می وحشیگر  و جهل باشد هاانسان تحقیر دستاویز که را تمدنی
 ،غرب ابزار  عقل منطق در کهدرحالی باشد، حاکم انسـانی جوامع بر اخالق و معنوی  بر

 حاکم شیطانی نظام فرمودند صراح به ایشان .اسـ  منطقیبی امر ازخودگذشـتگی و ایثار
  نیس . عقالیی دنیا بر

 گیرینتیجه

 قالنی ع مصــادیق و مفهوم تبیین نیز و اســالمی عقالنی  مفهوم تبیین تحقیق، این از هدف
  بود. ا خامنه امام منظر از سلبی و ایوابی وجوه در

 ها یافته اســالمی، عقالنی  مفهوم بر مبنی تحقیق اول پرســش به پاســخ راســتا  در
 دارد وسیعی ۀحوز اسالمی فرهنگ در سلیم عقل مفهوم به عقالنی  که دهدمی نشان تحقیق

ــه در و ــطح س ــ و یاخالق عقالنی  (1) ،معرفتی یا بنیادین عقالنی  (2) س  (4) وی ارزش
 گیردمی قرار  یعقالن از گرید سطح دو لیذ ابزار  عقالنی  و اس  مطر   ابزار  یعقالن

 المیاس  یعقالن باشد. داشته یهمخوان  یعقالن گرید سطو  با که دارد کاربرد هنگامی و
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 عقل خداس . سـم  به حرکتش جه  و اسـ  محورتعالی و معنو  و توحید  یتیعقالن
ــا ارزش و دینی ها آموزه هدای  و راهنمایی ذیل اسالم نگاه در  و یابدمی معنا اخالقی هـ

 المیغ تحقیق نتایج با نتـایج این .بگیرد اختیـار در را قوا دیگر کنترل و مهـار توانـدمی
 همخوانی (2432) فیروزجاه عباســی و اســماعیلی و (2436) همکاران و فرزانه (،2437)

  شد. بیان تحقیق ۀپیشین قسم  در تحقیقات این نتایج دارد.
 امام ظرمن از عقالنی  مصادیق و مفهوم بر مبنی تحقیق دوم پرسش به پاسخ راسـتا  در
  یعقالن مفهوم به ایشان، دیدگاه از عقالنی  دهدمی نشـان تحقیق ها یافته ،ا خامنه

  غربی. خودبنیاد ابزار  عقالنی  مفهوم به نه ،اس  اسالمی توحیدمحور و تعالیم
ک با و دندانیم مالاســ  اهثمر از را  ینالعق ا خامنه امـام  انیم وندیپ بر دیتأ

 و ندنکیم نییتب رای نید  ینالعق مفهوم ،یانیوح قیحقا وی الهی کل عقل بـا  یـنالعق
ک مورد رای تینالعق  در نه باشــد شــرع  یترب و تصــرف تح  که دندهیم قرار توجه و دیتأ

 مکتب در شــدهتربی  عقل ،ا خامنه امام منظر از .ینفســان الیام و هوس و اهو اریاخت
 اس ، بخشنوات و هدایتگر دارد، مثب  کارکرد اسـ ، بخشتعالی و توحیدمحور اسـالم
رب مقام به را انسان  به قادر حالدرعین و نیس  عدال  و معنوی  از جدا ،رساندمی الهی ق 
 نظرم از عقل مبنا  و اساس درواقع اس . و دنی زندگی ماد  ارتباطات و محاسبات تنظیم

 نیاد در سعادت و اسالمی زندگی سبک به را انسان که اس  متعالی عقلی ،ا خامنه امام
  .دهدمی سوق آخرت و

 ایوابی، وجوه در ا خامنه امام نظرم از عقالنی  ،تحقیق ها یافته به عنای  با
  هاارزش شناسی،دشمن و بصـیرت معنوی ، عدال ، انقالبی، اسـالمی، تعالیم بر مبتنی
 و فکر و ریتدب و خرد گرفتن کاربه ده،یســنو کار به عقالنی  این و اســ  اخالقی و یانســان

 تحلیل و فهم و درک ،مکان و زمان مقتضیات به توجه و شـناسـیموقع درسـ ، محاسـبات
 مبتنی عقالنی  این .انوامدمی اقدام کی تبعات و آثار ۀمالحظ و نگر آینده مسائل، درس 

 و شـناسیدشـمن انقالبی، و اسـالمی ها ارزش از دفاع و اسـ  بینیواقع و گراییآرمان بر
  .اس  عقالنی  این الزامات جزو دشمن به اعتماد بی

ــلبی وجوه در ــول،ا ،معنوی  و دین با عقالنی  ،ا خامنه امام منظر از نیز س  ص
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 و سازش یا کار سـیاسی کار ،محافظه مفهوم به عقالنی  ندارد. تقابل هاآرمان و هاارزش
 تقلید و نیس  انقالب ها آرمان و هاارزش از نشینیعقب و دشمن مقابل در انفعال و ترس

  اس . عقالنی  خالف دشمن به اعتماد و وابستگی ایواد کورکورانه،

ــ  حاکی تحقیق نتایج  و متعالی عقالنی  ا خامنه امام نظر مورد عقالنی  که اس
ی  اخالق، بر مبتنی عقالنی  این و اســ  اســالمی توحیدمحور  و گراییآرمان ،معنو

 اس . بینیواقع
 

 کتابنامه
 انااقااالب: رهااباار رساااااناایاطااالع پااایااااااه در رهااباار باایااانااات مااوضااااوعاای آرشاااایااو

topic-https://farsi.khamenei.ir/speech. 

 دیدگاه از اسالمی انقالب عقالنیت» (.1395) فیروزجاه عباسی میثم و محمدمهدی اسماعیلی،

 پاییز ،2 ش ،2   جدید، دورۀ ،مقدس دفاع و اسیالمی انقالب مطالعات ،«ایخامنه اللهآیت

 .71-53 ص زمستان، و

 اندیشۀ در اسالمی نوین تمدن هایشاخصه واکاوی» (.1394) رضایی فریدون و مرتضای اکبری،

 تابستان، و بهار ،5 ش سوم، دورۀ ،ایرانی–اسیالمی پیشیرفت الگوی ،«رهبری معظم مقام

 .119-85 ص

 نور. پیام دانشااه تهران، ،دولتی مشیخط تعیین و گیریتصمیم (.1389) سیدمهدی الوانی،

 ،یدولت سازمانی هایتئور فلسفۀ دریی گفتارها (.1381) فردییدانا حسن وی دمهدیس ،یالوان

  صفار. نشر تهران،

 مهر. 17 ،بصیرت پایگاه ،«مدرن ابزاری عقالنیت با چالش در اسالمی عقالنیت» (.1387) نامبی

 تهران، ،فیکی پژوهش هایروش مبانی و اصیییول (.1397) مسااالمی ناهید و حساااین خنیفر،

 .1 ج دانش، نااه انتشارات

 حسااان وی الوانی دمهدیسااا ترجمۀ ،یدولت سیییازمیانی هیایتئور (.1381) رابرت دنهاارت،

 صفار. نشر تهران، فرد،ییدانا

 تهران، ،توسییعه شییناسیییجامعه مبانی در بحثی ؛ عقالنیت (.1387) حساان ازغدی، پوررحیم

 فردا. طرح انتشارات

 ساااایت ،«خودبنیااد عقالنیات مقاابال در محورتعاالی عقالنیات» (.1399) عبااساااعلی رهبر،

farsi.khamenei.ir، 19/8/1399. 
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ی المللنیب شیهما ،«یاسااالم تمدنی هاشاااخ  و هامؤلفه» (.1396) حبیب محجوب، زمانی

 جامعه مشهد، مشیهد مقدس شیهر بر تاکید بای معنو شیهر جهان وی اسیالم تمدنی بازخوان

 ه.یالعالمی المصطف

 .7/4/1398 ،رتیبص تیسا ،«عدالت آرمان وی اسالم حکومت» (.1398) مهدی سعیدی،

 سااایدمحمدباقر ترجمۀ ،القرآن تفسییییر فی المیزان (.1374) سااایدمحمدحساااین طباطبایی،

 .14 و 3 ج قم، علمیۀ حوزۀ مدرسین جامعۀ اسالمی انتشارات دفتر قم، همدانی، موسوی

 و ساااده روشاای مضااامین: شاابکۀ و مضاامون تحلیل» (.1391) دیاران و حساان جعفری، عابدی

 ،5   ،راهبردی مدیریت اندیشییۀ ،«کیفی هایداده در موجود الاوهای تبیین برای کارآمد

 .21 پیاپی شمارۀ ،2 ش

 ،«نوین تمدن گیریشکل در آن نقش و اسالمی عقالنیت از نو توصایفی» (.1395) رضاا غالمی،

 .21/9/1395 ،مهر یخبرگزار

 نوین تمدن گیریشکل در آن جایگاه و اسالم سیاسی عقالنیت نظام (.1398) ااااااااااااااااااااااااا

 توسعه. آفتاب انتشارات قم، ،اسالمی

 ،مهر خبرگزاری ،«اسالمی نوین تمدن بر حاکم عقالنیت هایمؤلفه» (.1397) ااااااااااااااااااااااااا

14/6/1397. 

 مقام نااه از اساااالمی نوین تمدن ایجاد عوامل تبیین» (.1397) همکاران و محمدباقر فرزانه،

 و پاااییز (،118 )پیاااپی 3 ش ،25   ،اسیییالمی اجتمییاعی هییایپژوهش ،«رهبری معظم

 .215-177 ص زمستان،

 امام پژوهشااکدۀ تهران، ،خمینی امام اسییتراتژیک گیریتصییمیم مبانی (.1387) زهرا فروتنی،

 اسالمی. انقالب و خمینی

 ،6   ،نور کیپ ،«تیریمد در یهنجار یتئور بر یمدخل» (.1387) بحرانی عطیه و زهرا فروتنی،

 .68-52 ص بهار، ،1 ش

 ،«کشید چالشبه را عقالنیت مفهوم انحصار اساالمی انقالب» (.1396) محمدصاادق کوشاکی،

 .11/5/1396 ،مهر یخبرگزار

 مراحل گیریشااکل در عقالنیت جایااه» (.1399) پورمعینی مسااعود و ساایدشااهاب الجوردی،

 سیییاسییت ،«ایخامنه اللهآیت و خمینی امام دیدگاه از اسااالمی نوین تمدن به رساایدن

 .71-53 ص بهار، ،28 ش ،8   ،متعالیه

 پایااه از: نقل به ،اسالمی بنیادین هایاندیشه از اییدهکچ (.1399) محمدتقی یزدی، مصاباح

 یزدی. مصباح اللهآیت آثار رسانیاطالع

 در: بااازیاااباای قاااباال ،«انااقااالباای عااقااالناایاات» (.1399) ساااایاادمااهاادی ناایااا،مااوسااااوی



 1411بهار و تابستان / نوزدهم/ شمارۀ  نهمهای سیاست اسالمی / سال پژوهش / 118

https://farsi.khamenei.ir/، 18/8/1399. 

 نوین تمدن در عقالنیت و معنویات اخالق، تعاامال» (.1392) ملکی یااسااار و حسااان ملکی،

-593 ص زمستان، ،57 ش هفدهم، دورۀ ،اسالمی دانشگاه در معرفتی مطالعات ،«اسالمی

616. 

 تمدن گیریشکل در آن محوری نقش و اسالمی انقالب» (.1397) غالمی رضاا و موسای نجفی،

 ،55 ش ،15   ،اسیییالمی انقالب مطالعات ،«امامت دکترین بر تأکید باا اساااالمی نوین

 .141-121 ص زمستان،

 در فقیه ولّی  نمایندگی ،خمینی امام حضرت سیاسی اندیشۀ در اسالمی تمدن (.1388) نامبی

 .خمینی امام آثار نشر و تنظیم مؤسسۀ تهران، سپاه، دریایی نیروی
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