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اربردی به تمدن ساز امام خمینی )ره( از اسالم، نگاهی ژرف و ک اسالم ناب محمدی )ص(، قرائتِ :چکیده

ستی و حقوق را هاسالم است، که دین را از آغاز تا انجام با روحی توحیدی طرح ریخته، با عقالنیّت انسان، 

ی ، بستهتشناخته و با عدالت ورزی حقوق را به جا آورده است. گره خوردگی این سه مفهوم در این قرائ

ی کامل و مبانی آن، که این بستهاست که تمامی ابعاد وجوی انسان را دیده و برای آن برنامه دارد. کاملی 

انی دوباره جنوع نگاه اسالم به این سه مفهوم است، حکم نخ تسبیحی داشته که تمامی گزاره های دینی را 

تمانیِ ضرورتی درون گفشناخت اسالم ناب محمدی )ص( و وجه افتراق آن با سایر قرائت ها، . بخشدمی

ی بسیار انقالب اسالمی است که بدون این گفتمان سازی، حرکت متحّد به سمت آرمان های انقالب اسالم

ل رهبری شان و دشوار یا ناممکن خواهد بود. حضرت آیت اهلل خامنه ای نیز این مهم را درک کرده و از اوای

که این اظهار  قاله بر آن استسیاری داشته اند. این ماظهار نظر های ب ،یا پیش از آن، درباره ی این مهم

 را جمع بندی کند.ها ها را در یک نگاه کالن دیده و آن نظر

 

  اسالم ناب محمدی )ص(، معنویت اسالمی، عدالت اسالمی، عقالنیت اسالمی، مکتب امام خمینی :کلید واژه
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 مقدمه

)ره(، سلوک ذیل شخصیت امام خمینی خمینیقالبی گری، خط و مکتب امام مؤمن متعبد انقالبی، ان

هایی است که همه و همه کلید واژه ... و ، عقالنیت انقالبی  )ص()ره(، اسالم آمریکایی، اسالم ناب محمدی 

ها را توان آنر شنیده شده است. اما میشان بسیای رهبریدر این سه دهه )مدظله( رهبر معظم انقالب از

که  ( ]یا همان مکتب امام خمینی)ره([)صاسالم ناب محمدیوار مشاهده کرد. در یک نگاه کالن و منظومه

توان به ها، مینی و ابعادی دارد که با شناخت آننگاهی متفاوت و قرائتی تمدنی به دین اسالم است، مبا

خود ها را در جای ای دست یافت که تمام کلید واژههشناخت دقیق مکتب امام رسید، و از پی آن به منظوم

 معنا خواهد کرد.

ی رهبر ی بنا را دارد به گفتها بسیار است اما آنچه حکم شالودههباب چیستی اسالم ناب حرفدر 

ای، سید علی خامنه) یت است.ت، عدالت و عقالنّر معنویّعنص ای، سهعظم انقالب، حضرت آیت اهلل خامنهم

این سه عنصر به عنوان روح اسالم، در جای جای ایدئولوژی تا احکام اسالمی نقش محوری  (25/5/83

بلکه  ،ص شدهوار این سه عنصر، نه تنها مبانی اسالم ناب مشخّد داشت و با شناخت کالن و منظومهخواه

و هم به کمک آن  ،دگری، حوزه انقالبی و ... را معنا کراصطالحاتی همچون، انقالبی این مبانیتوان با هم می

 های دینی پی برد. اق این قرائت دینی از سایر قرائتبه وجه افتر

و  ، جنبش نرم افزاریسبک زندگی اسالمی ،توان در تولید علمبا به دست آمدن این مبنا هم می

بالندگی ت، پویایی و پی به چرایی و چگونگی جامعیّ تواناز آن بهره گرفت و هم مین سازی ی روند تمدّبقیه

ی انقالبی، دولت اسالمی، ی انقالبی، طلبهاز قبیل حوزه هاجایی که جایگاه تمامی کلید واژه تابرد.  ناب اسالم

 ،این بهرمندی ها نه به صورت بخشی و جزییص خواهد شد. دانشگاه اسالمی، خانواده اسالمی و ... نیز مشخّ

ها و ا، برنامه ریزیهها، نظریه پردازیدازان چشمها، ی هدف گذاریبلکه به صورت یک روح کلی در همه

های فکری و عنی با مشخص شدن همین مبنا، ریشهاین ی د داد.نخود را نشان خواه ها،سنجش حتی معیار

 .ص خواهد شدروشن تر از گذشته مشخّعملی انقالب اسالمی 

ین ان سئوال به هر کدام از ابسیاری از مکاتب نیز به عنو که عالوه بر آنچه گفته شدناگفته نماند 

، چرایی و چگونگی در معرض کندوکاو چیستی اند. غالبا مکاتبت برخوردهت، عدالت و عقالنیّ معنویّسه عنصرِ

منشا افتراق مکاتب، در  در بیشتر مواقعو اتفاقا  شان با هم، قرار گرفته اندها و حتی ارتباطهر کدام از این

نوع پاسخ گویی هر یک این از گروه ها به چیستی، لزوم و کارکرد این عناصر در ساختمان مکتب و ایدئولوژی 

ی ت و شریعت، خدا و انسان، دین و علم، خداوند عادل و مسئلهشان بوده است. دو گانه های همچون: عقالنیّ



ایی( و نتیجه خواهی و ... همگی از همین ریشه نشأت گرفته شرور، آزادی و عدالت، وظیفه گرایی )حق گر

 .است

-های علمیمقاله ، چرایی و کارکردش،لوازم ،اسالم ناب، مبانی پیرامونرسد که اگرچه به نظر می

-ای علمیلهپژوهشی بسیاری نوشته شده است ولی وجه تمایز این مقاله در این است که به صورت مقا

 کند. بندی میای جمع ت را در نگاه آیت اهلل خامنهت، عدالت و عقالنیّی معنویّترویجی مبنای سه گانه

، در دین اسالم بر دیگریهر کدام از این عناصر  نقش متقابل با این حساب سئوال اصلی مقاله

توان از سه سئوال دیگر بهره گرفت و بر همین اساس مقاله را به بود. برای پاسخ به این سئوال می خواهد

اه هر کدام از این دوم جایگ است.سه مفهوم  کدام از ، معناشناسی هردر بابسه فصل تقسیم کرد. اول 

 ،شان با دو تای دیگر خواهد بودعملی اسالم است و سوم مربوط به ارتباط هر کدام-یی فکرعناصر در بدنه

 .ان شاء اهلل

ستکبار مدار او در مقابل اعلم و دانش و با نوع نگاه مقاومتنوع ارتباط انقالب اسالمی با  ازبی گمان، 

اش، به نظر ش از قید اسالم در نظام سیاسیدر مسائل معنوی و کوتاه نیامدن اشجهانی و با پیگری بی وقفه

های میان این سه عنصر قضنسته است تنارسیم که تواای مییان به نظام جامع و یکپارچهرسد که در پامی

کنار عقالنیت و در ت را ت، و معنویّ)شریعت(، عدالت را کنار عقالنیّتت را کنار معنویّکند و عقالنیّ را حل

 عدالت قرار دهد.  

 

 معنا شناسی هر سه مفهومفصل اول: 

وضوح شان از جمله  در فصل اول، نیاز است اندکی بر این مفاهیم تامل کرد. این مفاهیم با تمام

توان آن ها را با قید اسالمی اشتراک لفظی هستند و در واقع می اصطالحاتی اند که بسیار مورد مناقشه و

 متمایز کرد.

 

 ت معنویّ

ت اسالمی منشا توحیدی داشته و آمیخته ای از انس و سلوک معنوی در عین مبارزه و جهاد معنویّ

سید علی خامنه ای، ) .ی ابعاد زندگی انسان استتوحید در همه پرچم حقوق برای باال رفتن برای احقاقِ

ت اسالمی، توحیدی در نظر گرفته شود، در واقع سمت و سوی حرکت انسان،  وقتی منشا معنویّ (4/8/89

 مورد وفاق همهمات از جمله مسلّ "معنویت اسالمی توحیدی بودنِ"شود. دهی میسمت توحید، شکل به

در ی کامل آن نبوی از آن یاد شده است که نمونهو روایات  (79)انعام:  مسلمین است و در جای جای قرآن



 دیگر نیز از طرفی است و کامال مشهود (202)مجلسی، نوبت چاپ: اول، ص  «هلل تفلحواولو ال اله اال اق»حدیث 

چه مسلّم است، همه پیغمبران و آنمی توان همین مطلب را از فهم هدف رسالت پیامبران برداشت کرد. 

ها زنده د را در زندگی انساناولیا برای این آمدند که پرچمِ توحید را در عالم به اهتزاز درآورند و روح توحی

ت اسالمی ی ابعاد اسالم، و به ویژه معنویّبنابراین شکی نیست که همه .(29/11/78سید علی خامنه ای، ) .کنند

 گرایشی توحیدی دارد.

داند بلکه از این هستی را محدود به عالم مادی نمی توحیدی بودن، بدین معناست که انسان نه تنها

خود را به سمت عالم معنا قرار ه و میل و گرایش کند، توجّرا متعلق به عالم معنا تعریف می جهت که خود

ریزی هایش را پینوی، برنامههای معق شدن به اخالق الهی و رسیدن به ارزشرای متخلّدهد. از این رو بمی

 کند: گونه تبیین میای معنویت و اخالق را ایناهلل خامنهکند. آیهمی

های معنوی از قبیل: اخالص، ایثار، توکّل، ایمان در خود و در معنویّت به معنی برجسته کردن ارزش»

گویی، به نیازمند، راستهایی چون خیرخواهی، گذشت، کمک جامعه است، و اخالق به معنی رعایت فضیلت

ها ی حرکتی همهدهندهنفس و دیگر خلقیّات نیکو است. معنویّت و اخالق، جهتشجاعت، تواضع، اعتمادبه

 ی گام دوم انقالب()بیانیه «.های فردی و اجتماعی و نیاز اصلی جامعه استو فعّالیّت

ت خدا را در زمین به وجود بیاورد، برای خواهد حاکمیّکند و میبشر که در دنیا کار و جهاد و تالش می»

ی اساسی و هدف اصلی این است که ت پیدا کنند. اصالً فایدهها نورانیّچیست؟ برای این است که انسان

اللَّه، مقدمه برای یک کار دیگر نیست؛ کارهای دیگر، لق به اخالقاللَّه بشوند. تخّق به اخالقها متخلّانسان

هاست. حکومت اللَّه و نورانی شدن انسانق به اخالقی تخلّاللَّه است. عدل، مقدمهخالقق به امقدمه برای تخلّ

سید علی خامنه ) .««اّنما بعثت التّمم مکارم االخالق»ت پیامبران، برای همین است؛ اسالمی و حاکمیّ

   (18/4/70ای، 

ی آید، عبارت از تزکیهآمد و میی اساسی که در انقالب اسالمی هدف اعلی و واال به حساب میآن مسأله»

ی تزکیه و طهارت آدمی است. عدالت در جامعه و نیز حکومت اسالمی در انسان است. همه چیز مقدمه

شود، ولی خود آن یک مقدمه برای تعالی و که هدف بزرگی محسوب میمیان اجتماعات بشری هم با این

اگر بخواهد به سعادت برسد  -زندگی در این عالم ی آدمی نهفته است. هم رشد انسان است که در تزکیه

یعنی دست  -ف بر تزکیه است. فالح انسان محتاج تزکیه است، و هم درجات اخروی و معنوی، متوقّ -

)اعلی:  «و ذکراسم رّبه فصّلی .زّکیقد افلح من ت»ی به تزکیه است؛ وابسته -یافتن انسان به مقصد اعلی 

سید علی خامنه ای، ) «.بکند، فالح و رستگاری را به دست آورده استآن کسی که تزکیه  (15و  14

1/8/70) 

ق متخلّ ها توضیح همین مطلب است که انسان مسلمان در حرکت اختیاری خویش در حالاین بیان

ل، اخالص، توکّ هایشتی توحیدی که سرآمد ارزشت. معنویّهای معنوی اسشدن به اخالق الهی و ارزش



سازی درونی است. او با ایمان است. فرد مسلمان، در حال خودسازی و پاک با خدای متعال وانس و ارتباط 

تر برای رشد و کمال دهی بستری مساعدومت، در پیِ شکلریزی حکد و مبارزه در راستای عدالت و پیجها

اهلل  جهت است که حضرت آیت سازی درونی )فردی و اجتماعی( است. و از همینمعنوی، از مسیر پاک

ل به خدای متعال، ت، اسالمِ توجه و توکّاسالمِ معنویّ ]اسالم ما[» کند:گونه بیان میای، اسالم را اینخامنه

)ره( چنین ایشان، امام خمینیهم (.10/11/90ای، سید علی خامنه) «اسالمِ جهاد، اسالمِ کار، اسالمِ اقدام است.

 کند: گونه معرفی میاین -می داندکه به عنوان مسلمان شاخصی در عصر کنونی –را 

گرفت؛ اهل ی بر عوامل مادی و ظواهر مادی، راه خود را پی نمیامام بزرگوار ما صرفاً با تکیه»

ارتباط با خدا، اهل سلوک معنوی، اهل توجه و تذکر و خشوع و ذکر بود؛ به کمک الهی باور 

 (14/03/90ای، سید علی خامنه)«.ناپذیری بودداشت؛ امید او به خدای متعال، امید پایان

 

 عدالت

)سید  رعایت حقوق، با تمام اختالف شان است. عدالت اسالمی نه به معنای برابری بلکه به معنای

را  پیروان مذهب امامیه )شیعه(، عدالت همچون سایرای آیه اهلل خامنه (102-99، ص 1392محسن خرازی، 

  کند.میو عدالت را با رعایت حقوق و حقوق را با عدالت یکی، بیان  داندمفهومی در هم تنیده با حق می

کنند؛ گویند و آن را تکرار مییی است و همه میحسب ظاهر، مفهوم سادهاصلًا عدالت چیست؟ عدالت، به»

ی بارهیی که امیر المؤمنین درمان نکتهمنتها در مصداق و در عمل، رسیدن به عدالت خیلی دشوار است؛ ه

در مورد عدل هم عیناً «. اوسع االشیاء فی التواصف و اضیقها فی التناصف الحقّ »فرموده است: حق 

طور است؛ چون عدل هم حق است و اصلًا از هم جدا نیستند. به یک معنا، حق همان عدل است؛ همین

 (8/6/84ای، سید علی خامنه) «.عدل همان حق است

 

  عقالنیت

، تا هشت برخی نویسندگانت از مفاهیمی هستند که اشتراک لفظی بسیاری دارند. عقل و عقالنیّ

و بیست و یک معنا را به عنوان ترکیبات این  (26-21، ص 1391)سهراب پور، معنا را به صورت مستقیم 

ترکیب  از این. آیه اهلل خامنه ای نیز (26، ص 1391)سهراب پور، . انددر علوم مختلف اسالمی برشمردهاصطالح 

 های مختلفی استفاده کرده است. به صورت



 (1369 /6 /29) ی ادراک در انسان در کنار قوای حسّی و قلبی استگاه عقل به معنای قوه»

گاهی عقل، ( 1377 /29/7)، کننده استی تدبیرگر و استداللگاه به معنای فکر و خرد و قوّه

العقل ما عبد »مستند به حدیث مشهور  کار میرود وه در معنایی است که در کتب اخالقی ب

ی موازین عقلی و مثابهگاهی عقل به (29/4/1388) ت،اس« الّرحمن و اکتسب به الجنانبه

گاهی عقل به معنای یکی از منابع دین و  (27/1/1376) های صحیح فهم و تفکّر استضابطه

 /30) استنباط احکام و دستورات الهی و در کنار کتاب، سنّت و اجماع بکار برده شده است

های مختلفی از عقل مانند عقل فلسفی، عقل معیشت، عقل معنوی عالوه بر این گونه (6/1370

پایگاه اطالع رسانی ) «(21/4/1393) .و... در سخنان رهبر انقالب کاربرد داشته است

khamenei.ir ،1396) 

شود )یعنی معنا، معنای لفظی و یا اصطالحی در مکتب توجه می ت اسالمیعقالنیّتعریف اما وقتی به 

 یمحاسبه خرد، حکمت، تدبیر و مت شناختنگرفتن و به رسیّ در نظرعبارت از  ،آن در علم خاصی نباشد(

ت، به کار گرفتن خرد در بُعد عقالنیّ»کنند: معنا را اینگونه بیان می اینایشان  است. ی و معنوی()مادّ عوامل

 (14/03/90ای، سید علی خامنه) «و تدبیر و فکر و محاسبات، در مکتب امام مورد مالحظه بوده است.

ت ر و نه عقالنیّی متحجّمحمدی)ص(، نه رویکرد بنیادگرایانه با توجه به این معنا، اسالم ناب

ر، عقل را )در کنار های متحجّ. اسالم ناب محمدی بر خالف جریانکار غربی را خواهد پذیرفتمحافظه

 برد. لوژی تا سبک زندگی از آن بهره میایدئو شناخته و در مسیر مترسیّت و عدالت( به معنویّ

نهضت آن  رِ طالبانی را هم قبول نداریم. نه اینکه حاال قبول نداریم، از اولِ جریانما اسالم متحجّ»

ی بیشتری دارند، از پیش از انقالب یادشان است را قبول نداشتیم. از بین شماها، کسانی که سابقه

گویم. از اول، حرکتِ فهمند من چه میشناسند و میو جریانهای اسالمیِ پیش از انقالب را می

  (25/5/83ای، سید علی خامنه) «ر هم مخالف.فکری و عقالنی بود و با تحجّنهضت، حرکت روشن

ت شک با عقالنیّت توحیدی و عدالت قرار گیرد بیپر واضح است که عقالنیتی که در کنار معنویّ

  مدرن متفاوت است.

ت و محاسبه به معنای گوییم، فوراً به ذهن نیاید که عقالنیّت و محاسبه که میعقالنیّ»

کاری گرایی و تابع عقل بودن است. عاقل بودن و خرد را به کار گرفتن با محافظهکاری، عقلمحافظه

دار وضع موجود است؛ از هر تحولی بیمناک است؛ هرگونه تغییر و کار، طرففرق دارد. محافظه

ی عقالنی طور نیست؛ محاسبهاینترسد؛ اما عقالنیت تابد و از تحول و دگرگونی میتحولی را برنمی

ی کاری فرق دارد. محاسبهعقالنیت با محافظه شود.گاهی اوقات خودش منشأ تحوالت عظیمی می



سید علی ) «ها دو چیز استنکنید؛ اینوط مخلوجه هیچکارانه بهی محافظهاسبهعقالنی را با مح

 (8/6/84ای، خامنه

 

 معنویت، عدالت، عقالنیت شناسیجایگاه فصل چهارم:  

 هدف غایی است ،جایگاه معنویت: معنویت

شهید مطهری )ره( در کتاب هدف زندگی وقتی می خواهد سئوال اصلی را طرح بریزد، پیش از هر 

 چیز  به سئوال های مرتبط این سئوال اشاره می کند. وی می نمی نویسد: 

 همیشه مسئله این. است «زندگی هدف» مسئله شود بررسی باید که یکی از مسائل اساسی» 

 در و کندمی زندگی چه برای انسان یعنی چیست؟ زندگی از هدف که است بوده مطرح بشر برای

 اسالمی جنبه از بخواهیم اگر دیگر طرف از باشد؟ باید چه زندگی در و زندگی از انسان هدف واقع

 بعثت از هدف که ـ است همین واقع در هم بحث این ریشه ـ بگوییم باید طور این کنیم، بحث

 انبیاء که افرادی زندگی از هدف» از «انبیاء بعثت از هدف» مسلّم چیست؟ آن اصلی غایت و انبیاء

 هدفهایی سوی به را بشر تا اندشده مبعوث انبیاء چون نیست، جدا «اندشده مبعوث آنها برای

 (16هدف زندگی، ص )مطهری،  «.دهند سوق

آیه اهلل خامنه ای نیز به همین نکته توجه داشته و هدف زندگی را از همین مسیر بیان می کند. 

یعنی این نیست وی این را تصریح می کند که عدالت در اسالم به عنوان یک هدف اصلی مورد توجه است. 

د بلکه آن را به عنوان که اسالم عدالت را قبول نکرده و یا آن را به خاطر رسیدن به اهداف دیگر کنار بگذار

 هدفی اصلی در جریان پیامبران می شناسد. 

اصالً پیامبران آمدند تا  (25)حدید: «لیقوم الّناس بالقسط»: ی قسط استهدف پیامبران، اقامه»

ی قسط یک منزل در راه است و هدف نهایی نیست؛ لیکن آنها که ی قسط کنند. البته، اقامهاقامه

ی قسط کنند و مردم را از شر ظلم و جور طاغیان و ظالمان آمدند، کار اولشان این است که اقامه

 (9/11/68سید علی خامنه ای، ) «نجات دهند.
مداوم پیامبران را به دنبال داشته اما  پیگری ،اگرچه به عنوان یک هدف اصلی ی قسط،اما اقامه

هدف غایی پیامبران، صرفا نجات مردم از شر ظلم و جور طاغیان و ظالمان نبوده است. پیامبران برای رسیدن 

ان این به کلمه ی توحید در همه ی ابعاد زندگی انسان، مبعوث می شده اند. به عبارت دیگر: هدف پیامبر

بوده که انسان را با حقیقتی شگرف، به نام توحید آشنا کرده و آن را در متن زندگی انسان بستر سازی کنند 

به طوری که انسان را به سمت آن هدف، راهبری نیز نمایند. اما ایشان می دانسته اند که بدون عدالت، 

و در واقع، باال رفتن گیرد. ن شکل میو نه در متن زندگی انسا توحید نه چندان به وضوح تبیین می شود

 .پرچم توحید از مسیر اقامه ی قسط، می گذرد



آنچه مسلّم است، همه پیغمبران و اولیا برای این آمدند که پرچمِ توحید را در عالم به اهتزاز »

درآورند و روح توحید را در زندگی انسانها زنده کنند. بدون عدالت، بدون استقرار عدل و انصاف، 

عدالتی است. لذا  ها یا ارکان توحید، نبودن ظلم و نبودن بیتوحید معنایی ندارد. یکی از نشانه

شما میبینید که پیام استقرار عدالت، پیام پیغمبران است. تالش برای عدالت، کار بزرگ پیغمبران 

به سمت  روزاند و بشریت را روزبهاست. انسانهای واال در طول تاریخ در این راه تالش نموده

سید ) «اندهای انسانی است، نزدیک کردهفهمیدن این حقیقت که عدالت، سرآمد همه خواسته

 (29/11/78علی خامنه ای، 
 

در واقع جهاد مستمر پیامبران برای عدالت، جهاد برای ایجاد حاکمیت خدا در زمین و ایجاد بستر و 

 مناسب برای رشد انسان و رسیدن وی به هدف زندگی و خلقت خویش است. 

خواهد حاکمیت خدا را در زمین به وجود کند و میبشر که در دنیا کار و جهاد و تالش می»

ی اساسی و هدف این است که انسانها نورانیت پیدا کنند. اصالً فایده بیاورد، برای چیست؟ برای

اللَّه، مقدمه برای یک کار اللَّه بشوند. تخلق به اخالقاصلی این است که انسانها متخلق به اخالق

ی تخلق به اللَّه است. عدل، مقدمهدیگر نیست؛ کارهای دیگر، مقدمه برای تخلق به اخالق

ورانی شدن انسانهاست. حکومت اسالمی و حاکمیت پیامبران، برای همین است؛ اللَّه و ناخالق

  (18/4/70سید علی خامنه ای،  ) « .«انّما بعثت التمّم مکارم االخالق»

 

آید، عبارت آمد و میی اساسی که در انقالب اسالمی هدف اعلی و واال به حساب میآن مسأله»

ی تزکیه و طهارت آدمی است. عدالت در جامعه و نیز مقدمهی انسان است. همه چیز از تزکیه

شود، ولی خود که هدف بزرگی محسوب میحکومت اسالمی در میان اجتماعات بشری هم با این

ی آدمی نهفته است. هم زندگی در این آن یک مقدمه برای تعالی و رشد انسان است که در تزکیه

ج تزکیه است، و هم درجات اخروی و معنوی، متوقف محتا -اگر بخواهد به سعادت برسد  -عالم 

ی به تزکیه است؛ وابسته -یعنی دست یافتن انسان به مقصد اعلی  -بر تزکیه است. فالح انسان 

ح و رستگاری را به دست آن کسی که تزکیه بکند، فال «قد افلح من تزکّی. و ذکراسم ربّه فصلّی»

 (1/8/70سید علی خامنه ای، )« تآورده اس

 

به معنای  معنویت (25/5/83سید علی خامنه ای، ) «معنویت است. ،روح و اساس کار ما» نابراینب

)که  به فالح ورستگاری عنوی و اخالقی، تزکیه شدن و رسیدننورانیت انسان ها، رسیدن به ارزش های م

برای هدف  مههدف غایی حرکت انسان مسلمان بوده و خود مقد ها در بخش معناشناسی گذشت(توضیح آن

 ی هدف ها برای رسیدن به این هدف خواهد بود.  دیگری نیست بلکه همه

 



 جایگاه عدالت:

همان طور که گفته شد، عدالت در اسالم نه یک جایگاه فرعی و اضافی است بلکه به عنوان یک 

غایی رسیدن به هدف هدف اصلی در مسیر رسیدن به هدف غایی مورد توجه است به طوری که تنها راه 

سید علی خامنه ای، ) «کنیمنظر نمیوجه صرفهیچهدف بهعنوان یک از عدالت هم به»معرفی می شود.

 راه رسیدن به معنویت است.در نگاه مقام معظم رهبری، عدالت تنها  (25/5/83

ها به حقوق و شود و انساناگر عدالت تأمین شد، حقوق انسان و کرامت بشری هم تأمین می»

سید علی خامنه ای، ) «.رسند. بنابراین عدالت محور همه چیز استهم می آزادی خود

23/8/82)  
 این یعنی: 

ها میتوانند رشد کنند، به مقامات عالی بشری برسند و در محیط قسط و عدل است که انسان »

کمال انسانی خودشان را به دست آورند. قسط و عدل، یک مقدّمه واجب برای کمال نهایی انسان 

 (25/4/76سید علی خامنه ای، )« .است

 که:  نکته هم این است موید این 

انتظار حجت قائم ارواحنا فداه که انتظار دیرپای همیشگی شیعه بوده، در درجه اول برای این  »

یمأل األرض قسطاً و عداًل بعد ما مألت ظلمًا »: بوده است که عدالت در دنیا استقرار پیدا کند

سرتاسر تاریخ هم  چیز بعد از عدالت است. آرزوی دیرین انسانهای مظلوم درهمه «. و جوراً 

 (23/8/82سید علی خامنه ای، ) «عدالت بوده است

 

اهمیت توجه به جایگاه عدالت در اسالم به عنوان یک هدف اصلی برای رسیدن به هدف غایی، از 

این جهت است که این توجه، دقیقا مقابل همان نگاه حاکم لیبرال دموکراسی بر گفتمان سیاسی امروز 

 جهان است. 

ی فرعی و ألهی عدالت، مسداریِ مبتنی بر لیبرال دمکراسی برایش مسألهچون دنیای سرمایه»

ی اصلی است، موجب ی نفع و سود و پول مسألهها مسألهی دو و ابزاری است و برای آندرجه

نظر کنیم. ما در قالبهای ی محوری و اصلی صرفشود که ما از عدالت به معنای یک مسألهنمی

سید علی ) «ی عدالت محور است.مان، مسألهاقتصادی و در کارکرد سیاست داخلی و خارجی

 (25/5/83خامنه ای، 

 

 جایگاه عقالنیت:



پر واضح است که عقل به عنوان قوه ی حق شناس در انسان، در مسیر رسیدن به عدالت، شرط اول 

هدف غایی که معنویت است و هم در شناخت  عقل هم در شناختِ (16/6/88سید علی خامنه ای، )است. 

مورد توجه قرار گرفته است. از این جهت که پیمودن هدف های دیگر به عنوان مسیر رسیدن به هدف پایانی 

 مسیر حقیقت، مطلوب فرد مسلمان است، پس شناخت حقوق شرط اول  طی کردن مسیر است. 

ما حکیمانه و مدبرانه عمل […] گیریم.میر ماست؛ عقل را به کار ترین ابزار کاعقالنیت مهم»

اسالم ما اسالم عقالنی است. عقل کاربرد بسیار وسیعی در فهم ما، تشخیص اهداف  […]کنیم. می

 (25/5/83سید علی خامنه ای، ) «.و تشخیص ابزارهای ما داراست

درست در شود؛ اگر اگر عقالنیت در عدالت نباشد، گاهی اوقات عدالت به ضد خودش تبدیل می»

های تند و افراطی توی این باب عدالت محاسبه نباشد. خیلی از کارها را گاهی بعضی از این گروه

ن در عدالت، عقالنیت شرط اند، که ضد عدالت شده است. ... بنابرایکشور به عنوان عدالت کرده

 (16/6/88سید علی خامنه ای، ) «اول است

ی عقالنی و به کار گرفتن کنید، احتیاج دارید به محاسبهدرستی اجرا اگر بخواهید عدالت را به»

تواند عدالت را برقرار کند و اعتدالی را های مختلف، تا بفهمید چه چیزی میخرد و علم در بخش

ما عدالت  دانیم و مظهرش در زندگیکه ما بنای زمین و زمان را بر اساس آن اعتدالِ خدادادی می

 (08/06/84د علی خامنه ای، )سی «نداجتماعی است، تأمین ک

 

 ارتباط معنویت، عدالت و معنویت با یکدیگرفصل سوم: 

توان حدس زد که ارتباط هر کدام از این سه عنصر با هم چگونه خواهد بر اساس آنچه گذشت می 

بود. با بیان جایگاه هر کدام، اسالم، یک بسته ی کامل و جامع را ارائه می دهد که هر کدام از این سه عنصر 

ی هبه هم فته و انسان مسلمانزندگی مبتنی بر ایدئولوژی اسالمی تحقق یا در جایگاه خود باید کار کند تا

را اینگونه تئوریزه می  )ص( رهبر معظم انقالب، اسالم ناب محمدینیاز ها و به تمام اهداف خود دست یابد. 

 کند:

 «اسالم ما اسالمی است متکی به معنویت، عقالنیت و عدالت؛ این سه شاخص عمده در آن هست.»
 (25/5/83ای، سید علی خامنه)

و اگر بخشی از آن حذف  بودهاین بیان اشاره به همین نکته است که اسالم یک دین یک پارچه   

 ها نخواهد بود. حرف شده و دیگر پاسخگوی همه نیازشود، من



ی کامل است، یک مجموعه است، دارای ابعادی است؛ این ابعاد را باید با مکتب امام یک بسته»

توجه به ابعاد دیگر، جامعه ی بر روی یکی از این ابعاد، بیتکیه ]... [هم دید، با هم مالحظه کرد

 (14/03/90ای، سید علی خامنه) «.ه خطا میکشاند، به انحراف میبردرا به را

بعاد وجودی انسان توجه اسالم به تمام ا ، دردر این نوع نگاهاز جمله آثار این نوع نگاه، جامعیت است.  

پاسخگو می داند. و از همین روست که بدون افراط و تفریط،  های ویتمامی نیازدر برابر را خود خواهد شد و 

بدون منحرف شدن از محتوای اسالمی )در نگاه التقاطی( و بدون در نظر نگرفتن خود انسان )در نگاه 

مادی نیاز های و و برای فرد و اجتماع،  (3/12/67)روح اهلل خمینی،  متحجرین( در متن جامعه قرار می گیرد

 (25، ص 1391)خمینی،  و معنوی انسان عالوه بر طرح و برنامه، تا اجرایی شدن برنامه ها همه چیز را امامت

 کند. می

شوند، معنویت و در این نگاه به اسالم و درک و فهم از اسالم، فرد و جامعه باهم مالحظه می»

شوند، عاطفه و قاطعیت ه میشوند، شریعت و عقالنیت با یکدیگر مالحظعدالت باهم مالحظه می

ها همه باید باشد. قاطعیت در جای خود، عواطف در جای خود، شوند؛ ایندر کنار هم دیده می

در جای خود؛ همه در  -که آن هم خارج از شریعت البته نیست -شریعت در جای خود، عقالنیت

ستحکم، موجب انحراف از ی مکنار هم بایستی مورد استفاده قرار بگیرند؛ انحراف از این منظومه

 (2/7/88سید علی خامنه ای، )« .نظام اسالمی خواهد بود

مورد مالحظه بوده، این است که هر سه ی این مفاهیم  دقت با چیز دیگراما آن چیزی که بیش از هر 

به دیگر سخن هر کدام از این مفاهیم با تعریف، کارکرد و  از متن اسالم جوشیده و با تعریف اسالمی است.

جایگاهی متفاوت از تعاریف مشهور غربی هستند که از دل معارف اسالمی حدود و تعاریفشان بیرون کشیده 

 شده است.

دو بُعد اصلی در مکتب امام بزرگوار ما، بُعد معنویت و بُعد عقالنیت است. ... بُعد سومی هم وجود »

ه آن هم مانند معنویت و عقالنیت، از اسالم گرفته شده است. عقالنیت امام هم از اسالم دارد، ک

 است، معنویت هم معنویت اسالمی و قرآنی است، این بُعد هم از متن قرآن و متن دین گرفته

 (14/03/90سید علی خامنه ای، ) «شده است؛ و آن، بُعد عدالت است.

  

ی جامعی است که اگر قدری از جامعیتش کاسته شود دیگر این اساس اسالم دین کامل و بسته بر 

این عناصر هر کدامِ از به برای حفظ جامعیت و پاسخ به همه ی نیاز های بشر، کارآمدی الزم را ندارد. اسالم 

هم تنیده و به هم گره خورده اند؟  سئوال دقیق تر این است که چگونه این سه مفهوم دراما  .نیازمند است



وقتی هدف رسیدن به سر منزل توحید، عدالت تحقق بخش این مسیر و عقالنیت ابزاری برای شناختن 

برای رسیدن به حقوق است، فهم گره خوردگی و تنیدگی این سه مفهوم کار چندان پیچیده ای نیست. 

لت محقق نمی شود مگر اینکه با اهداف معنوی، گره توحید و معنویت، باید از شاهراه عدالت گذر کرد و عدا

 . گرددخورده باشد و به واسطه ی عقالنیت مصادیق حقوق معین 

کند؛ این را قبلًا هم عرض بدیهی است که بدون معنویت و بدون عقالنیت، عدالت تحقق پیدا نمی»

اگر عقالنیت نشد،  شود به ظاهرسازی و ریاکاری؛ایم. اگر معنویت نشد، عدالت تبدیل میکرده

آید و جای کند عدالت است، میکند و آن چیزی که انسان تصور میعدالت اصلًا تحقق پیدا نمی

سید علی ) «.گیرد. بنابراین معنویت و عقالنیت در تحقق عدالت شرط استعدالت واقعی را می

 (2/6/87خامنه ای، 

ها ی هر کدام از اینتعیین کنندهتواند مشخص کند که نقش جدا کردن این سه عنصر از هم می

سه مفهوم را در مقابل  چقدر در تحقق دیگری موثر است. بر همین اساس در این بخش به صورت کوتاه این

 تا تاثیر هر کدام بر دیگری مشخص شود. هم گذاشته، 

 عدالتو معنویت 

نبود مگر از مکن اما تحقق این هدف م هستمعنویت و توحید اگرچه هدف غایی انسان مسلمان 

است. اصال معنویت بدون در نظر  ورزیهای الزم نیازمند عدالتهای الزم و ایجاد بسترمسیر ایجاد بستر

 گرفتن، عدالت ورزی چیزی پوچ و بی معنایی خواهد بود که تصور کردنش هم سخت است. 

نگاهی به ها اهل معنایند، اما هیچ بُعدی است. بعضیعنویت هم بدون گرایش به عدالت، یکم»

شود. اسالم، معنویتِ بدون نگاه به مسائل اجتماعی و سرنوشت انسانها عدالت ندارند؛ این نمی

سازد، یی که با ظلم میآدم معنوی«. من اصبح و لم یهتمّ بامور المسلمین فلیس بمسلم»ندارد؛ 

گونه معنویت نسازد، این چطور معنویتی است؟ ایسازد، با نظام ظالمانه و سلطه میبا طاغوت می

سید علی خامنه ای، ) «.ن معنویت و عدالت در هم تنیده استتوانیم بفهمیم. بنابرایرا ما نمی

8/6/84)  

به یک شعار تو خالی تبدیل شده،  گرفتن معنویت نباشد،طرفی دیگر، اگر عدالت با در نظر از 

 در چارچوب حق گرایی نخواهد و رفته رفته بر ضد خود عدالت تبدیل خواهد شد.  منحرف خواهد شد،

این هم عدالت  -یعنی عدالتی که با معنویت همراه نباشد -اگر عدالت را از معنویت جدا کنیم»

نباشد، به  نخواهد بود. عدالتی که همراه با معنویت و توجه به آفاق معنویِ عالم وجود و کائنات



دروغ و انحراف و ظاهرسازی و تصنع تبدیل خواهد شد؛ مثل نظامهای کمونیستی که  ریاکاری و

 (8/6/84سید علی خامنه ای، ) «شعارشان عدالت بود.
 

 عقالنیت ومعنویت 

سان را ندارد و در عمل معنویتی که منهای عقالینت باشد در واقع توانایی فهم جامع از نیاز های ان

را دنبال می کند که بدون پشتوانه است. این نوع گرایش که در طول تاریخ طرفداران بسیاری  آخرت گرایی،

خوارج در اسالم ، (110معاونت مطالعات و تحقیقات سازمان ملی جوانان، ص ) در دین مسیح رهبانیتاز جمله 

متمایل به جنبه های معنوی هستند به طوری که جنبه های مادی  ،داشتهو ...  (129، ص 1393)مطهری، 

نوی این گونه نیست. هر دو جنبه های مادی و مع )ص( انسان را در نظر نمی گیرند. اما اسالم ناب محمدی

را به عنوان مقصد  دهد، اگرچه اهداف معنویقرار میکند و هر دو را هدف انسان را در کنار هم مطرح می

 کند می نهایی مشخص

اسالم حیات مادی مردم را هم تأمین میکند؛ منتها غرق شدن در حیات مادی، فراموش  »
های معنوی، ایجاد شکاف بین طبقات جامعه، و فاصله انداختن بین قشرهای کردن ارزش

سید )« .مختلف مردم را نمیپسندد و نمیپذیرد؛ و این، نظام اسالمی را ممتاز کرده است

 (18/2/84علی خامنه ای، 
ز عقالنیت جدا کرد. جداسازی معنویت از عقالنیت منجر به از طرفی نیز معنویت را هم نمی توان ا

 های مختلف زندگی از جهان بینی تا سبک زندگی خواهد شد.مادی گرایی در ساحت

تفکیک دین از دنیا به این معنی، یعنی خالی کردن زندگی و سیاست و اقتصاد از معنویت؛ یعنی »

های های زندگی انسان، به معنای نعمتبود کردن عدالت و معنویت. دنیا به معنای فرصتنا

ی رشد و ها، وسیلهی جهان، به معنای زیباییها و شیرینیها، تلخیها و مصیبتی در عرصهپراکنده

به  که انسان بتواند راه خود راتکامل انسان است. اینها هم از نظر دین ابزارهایی هستند برای این

سوی تعالی و تکامل و بروز استعدادهایی که خدا در وجود او گذاشته است، ادامه دهد. دنیای به 

این معنا، از دین قابل تفکیک نیست. سیاست و اقتصاد و حکومت و حقوق و اخالق و روابط فردی 

ار ما مکمل و اجتماعی به این معنا، از دین قابل تفکیک نیست. لذا دین و دنیا در منطق امام بزرگو

ای است ی با یکدیگر است و قابل تفکیک نیست. این، درست همان نقطهو آمیخته و درهم تنیده

که از آغاز حرکت امام تا امروز، بیشترین مقاومت و خصومت و عناد را از سوی دنیاداران و 

 مستکبران برانگیخته است؛ کسانی که زندگی و حکومت و تالش و ثروت آنها مبتنی بر حذف

 (84 /3 /14سید علی خامنه ای، ) «.دین و اخالق و معنویت از جامعه است
 

هد و نه در حد یک آیین بلکه دت دیگر بار، اصالت خود را نشان میاست که معنوی اسالمی در نگاه

این عقالنیت و بنابر (25/5/83سید علی خامنه ای، )در تمامی زندگی انسان مسلمان جریان خواهد داشت. 



دوگانه ایست که برای حفظ جامعیت و پوشش دادن تمامی نیاز های انسان به آن ها توجه شده و معنویت 

 قابل تفکیک نیست.

 

 و عقالنیتعدالت 

را در مسیر  کند و هم این اهدافانبه را برای انسان هدف گذاری میاسالم از طرفی سعادت همه ج

تعیین ی عقل، اکارآمد است مگر این که به واسطهکند. به این ترتیب عدالت ورزی نعدالت ورزی تعریف می

 ورزی به عقالنیت است. مصداق شود. این نیاز عدالت

خاطر این است که اگر عقل و خرد در تشخیص مصادیق عدالت به کار گرفته نشود، عقالنیت به»

یست؛ که نکند چیزهایی عدالت است، درحالیشود؛ خیال میانسان به گمراهی و اشتباه دچار می

بیند. بنابراین عقالنیت و محاسبه، یکی از شرایط و چیزهایی را هم که عدالت است، گاهی نمی

  (8/6/84سید علی خامنه ای، ) «.الزمِ رسیدن به عدالت است

شود؛ اگر درست در اگر عقالنیت در عدالت نباشد، گاهی اوقات عدالت به ضد خودش تبدیل می»

های تند و افراطی توی این از کارها را گاهی بعضی از این گروه باب عدالت محاسبه نباشد. خیلی

 (16/6/88سید علی خامنه ای، ) «اند، که ضد عدالت شده است.کشور به عنوان عدالت کرده

از طرفی دیگر از آن جهت که رشد همه جانبه منظور است به عقالنیت صرف نیز نمی توان اتکا 

تا  تنها ی عقالنی ولی در نظر نگرفتن عدالت بدست نمی آید. بلکهمحاسبهپیشرفت همه جانبه تنها با کرد. 

 مسائل مادی متوقف شده و راه به جایی نمی برد. پیشرفت در سر حدّ 

ای داشته باشیم که ثروت و قدرت و سعادتِ همه جانبه و عدالت را با هم ما میخواهیم جامعه»

آن را میکشند؛ والّا در کشورهای ثروتمند و  ای است که ملتها آرزویداشته باشد. این نقطه

 «.عدالتی و ظلم و فقر و محرومیت و تلخی خیلی وجود دارد؛ ما که دنبال آن نیستیم قدرتمند، بی

 (81 /17/7سید علی خامنه ای، )
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