نــوع مقالــه :پژوهشــــی

DOR: 20.1001.1.23225580.1400.11.3.5.7
77

عقالنیت انقالبی در اندیشه سیاسی
(مدظله العالی)
آیت الله خامنه ای
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چکیده
عقالنیــت در معرفتشناســی ،مفهومی هنجاری اســت و وقتی باوری را معقول به حســاب
میآوریم ،حاکی از این است که وظیفهای معرفتشــناختی را در پذیرفتن آن رعایت کردهایم.
هدف از نوشــتار این مقاله ،بهرهگیری از کارکــرد نظریه عقالنیت انقالبی و ترویج این گفتمان،
ضمن تاکید بــر ارزشها و آرمانها ،از منظر آیتالله خامنهای(مدظله العالــی) ،با توجه به بازخوانی
عقلسیاســی و انقالبی و مدل نظری عقالنیت ماکس وبر است .پژوهش حاضر به دنبال پاسخ
به این ســوال اســت که رابطه میان انقالبیگری بــا عقالنیت چگونه اســت و مهمترین مبانی
عقالنیت انقالبی کدامند؟ همچنین موانع عقالنیت را نیز مورد کاووش قرار خواهیم داد .از این
رو پژوهش حاضر ضمن تمرکز بر این پرســشها ،میکوشــد دادههای الزم را از طریق مطالعه
کتابخانهای اســتخراج و به روش توصیفــی -تحلیلی آنها را مــورد واکاوی و تجزیه و تحلیل
قــرار دهد .یافتههای اولیه پژوهش حاکی از آن اســت که نگاه و جایــگاه عقالنیت انقالبی در
اندیشــه آیتالله خامنهای مبتنی بر گزارههایی چون :سعادت و غایت جامعه سیاسی ،سیاست
دین محور ،تطبیق آرمان و واقعیت ،سیاست اصل محور و مبتنی بر مردم ساالری دینی است.
واژگان کلیدی :عقالنیت انقالبی ،اســام سیاســی ،آیت الله خامنهای(مدظله العالــی) ،عقالنیت
ماکس وبر.
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امروزه پس از گذشــت چهار دهه از عمر انقالب اســامی در ایران و قرارگرفتن در دهه پنجم
و با توجه به کارنامه جمهوری اســامی در زمینههای مختلــف و همچنین با تأکید بر بیانات و
ارشــادات مقام معظم رهبری ،به راحتی میتوان مفهوم عقالنیت در نظام  40ســاله جمهوری
اســامی ایران را بررسی نمود و متناسب با بیانیه گام دوم انقالب اسالمی در جله دوم انقالب،
گامهای اساسیتری برداشــت و انقالبیگری را فقط به معنای تغییر اصل نظام و حاکمیت معنا
نکنیم ،بلکه براســاس بیانیه گام دوم انقــاب ،انقالبیگری را به معنای تحول معنا کنیم .آن چه
در این نوشتار از اندیشۀ سیاسی آیتالله خامنهای(مدظله العالی) مطرح می شود ،بر این فرض اصلی
اســتوار است که در نظر آن بزرگوار مالحظههای عقلی ،هم در تأسیس و هم در تداوم حکومت
اسالمی به اندازه مبانی شرعی اهمیت و اعتبار دارد و به استناد اصل کلی «کلما حکم به الشرع
حکم به العقل» ،چنانچه حکومت بر اســاس موازین مورد قبول عقــل ،از جمله آزادی افکار،
قانونمندی ،ضرورت سنجی و ...حرکت کند ،مورد تصویب شرع هم است .شرع و عقل حکم
میکند که نگذاریم برخی رفتار و سیاســتهای غیردینی و گاهی متضاد با دین اسالم و اهداف
انقالب اســامی ادامه پیداکند .دالیل این کار واضح است ،چون الزمه برقراری نظام سیاسی
اسالمی ،وجود سیاســتها و کارگزارانی از جنس انقالب اسالمی و برخوردار از مبانی فکری
صحیح دینی اسالمی می باشد.
آنچه که ذهن هر پژوهشــگری را به خود مشــغول می کند این است که آیا سیاست دهههای
گذشــته نظام جمهوری اســامی بر پایه و اســاس عقالنیت سیاسی بوده اســت؟ رهبران نظام
جمهوری اسالمی ،خصوصا حضرت آیتالله خامنهای(مدظله العالی) ،به عنوان عالی ترین شخصیت
سیاسی نظام ،چه اصول و شاخصههایی را برای عقالنیت در نظر گرفته اند؟ نسبت میان عقالنیت
سیاسی و تفکر انقالبی در اندیشه سیاســی آیتالله خامنهای چگونه است؟ مفروض بحث این
اســت که انقالب اسالمی ناشی از محاسبه عقالنی صحیح و با پشتوانه علمی-دینی تحقق پیدا
کرده است .مطالبهگری بهحق مردم در امور آزادی ،استقالل و عدالت طلبی ،بخشی از مضامین
عقلی برای تشــکیل حکومت اسالمی بوده است و بر این فرض استوار است که انقالب اسالمی
برآمده از عقالنیت مردمی اســت و به عبارتی ،بین عقالنیت و انقالبیگری نوعی رابطه دوسویه
برقرار است.

 .1چارچوب نظری و مفهومی

 .1-1عقالنیت سیاسی از منظر ماکس وبر
از نظر ماکسوبر« ،عقالنیت یا عقالنى شــدن» یعنی :پیچیدگــى در نظام ادارى ،اجتماعى و
اقتصادى ،پیدایش تقســیم کار و وظایف گســترده ،پیشبینىپذیر شدن امور زندگى اجتماعى و
اقتصادى ،به ویژه بهرهگیرى انســان از ابزارها و گسترش عقالنیت ابزارى در حیطههاى دولتى،
بوروکراسى ،اقتصاد ســرمایه دارى و . ...اما عقالنى شدن لزوما به معناى بقاى روحانى انسان
نیســت ،حتى به معناى افزایش آگاهى انســان هم نیست؛ زیرا انســان تنها در جامعه مدرن از
وسایلى اســتفاده مىکند که نســبت به جزئیات آنها آگاهى ندارد .تفاوت انسان مدرن با انسان
سنتى در آن است که انسان مدرن به لحاظ گسترش تخصصها ،نقشهاى مختلفى را در جامعه
بازى مىکند .انســان مدرن میــان «واقعیت» و «امکان» فاصله مىبینــد .عقالنیت مورد توجه
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در بررسی ادبیات پژوهش ،تحقیقی با مضمون "عقالنیت انقالبی" مشاهده نشده است ،اما
تکنگارههایی در باب عقالنیت سیاسی و یا عقالنیت در انقالب اسالمی دیده می شود .مثال در
بودن انقالب اســامی" و به عبارتی
کتاب «انقالب عقالنی»(ذوعلم ،)1389 ،معنای "عقالنی ِ
دیگر ،رابطه «انقالب» با «عقالنیت» تبیین شــده است و به عنوان سلسله نوشتارهایی است در
تبیین کلیدیترین مفاهیمی که مورد نیاز جامعهی امروز ماســت و در بیانات رهبر حکیم انقالب
اســامی نیز مورد توجه یا اشاره قرار گرفته است .همچنین مقاله محمد مهدی اسماعیلی ومیثم
عباســی فیروزجاه( )1395در مورد "عقالنیت انقالب اســامی از دیــدگاه آیتالله خامنهای"،
عقالنیت جزء جدا ناشــدنی انقالب به شــمار میرود که در کنار دو مفهوم معنویت و عدالت،
ابعاد اصلی مکتب امام خمینی(ره) را تشکیل می دهند .از منظر نویسندگان این مقاله ،انقالب بر
حسب عقالنیت خاص خود به تولید مفاهیمی میپردازد که برای اداره جامعه و حرکت به سمت
الگوی مطلوب پیشــرفت از اهمیت اساسی برخوردار اســت .این مضمونها آموزههایی ذهنی و
مبتنی بر قوه مجرد عقلی نیســت ،بلکه مفاهیمی «عملی» و «تمدن ســاز» است که جمهوری
اسالمی باید در راستای تحقق آن حرکت کند .اما پژوهش حاضر سعی دارد ،مهمترین مولفههای
عقالنیت را با شــاخصههای انقالبی از بیانات آیتالله خامنهای استخراج و به عنوان راهبرد در
جهل ساله دوم انقالب مدنظر قرار گیرد.
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وبــر را نباید با مفهوم بــه اصطالح عقالنیت موجود در تاریخ که حاصل صیرورت انســانی در
فراینــد ترقی جهان بــوده و فرجام آن پیروزی عقل به معنای شــکوفایی عدالت حقیقی ،تقوای
واقعی ،برابری صلح و ...است با مفهوم امری عقالنی که در نهایت به انسان مداری میانجامد
اشــتباه کرد(آزادارمکی .)39 :۱۳۷۵ ،زمینه و منشــاء توضیح و تشریح نظریه عقالنیت در نظر
وبر ،کیفیت تکامل تمدن غرب بر حســب عقالنیت فزایندهای بوده که ســبب آفرینش یک نظم
اجتماعی برنامهریزی شــده در زمینههــای متعددی همچون اقتصاد سیاســت دین و غیره بوده
است(شیخ زاده .)۱۴۱ :۱۳۸۱ ،با توجه به تقسیم بندی که ماکس وبر بر عقالنیت دارد ،می توان
به فهم تمرکز ایشان بر عقالنیت ،پی برد؛
الف -عقالنیت عملی :از نگاه وبر ،عقالنیت عملی در حقیقت هر گونه شیوهای از زندگی
فرد اســت که شــخص در آن اعمال دنیایی و تاثیرات آنها بر خــود را ارزیابی می کند.
عقالنیت عملی ،اســتراتژی برای بهترین حالت زندگی فرد ،رسیدن او به اهداف مهم و
ترجیحات تا حد امکان است .هرگونه شیوه زندگی را که فعالیت دنیایی را با مبنا قرار دادن
ً
منافــع فردی در وجه صرفا عملگرایانه مینگرد و داوری می کند ،واحد عقالنیت عملی
وبر شناخته می شود(وبر.)۱۷۲ :۱۳۷۱ ،
ب -عقالنیت نظری :این نــوع عقالنیت متضمن مهار کردن آگاهانه واقعیت اســت نه از
طریق کنش بلکه از طریق ســاختن مفاهیم انتزاعی که دارای دقتی فزایندهاند .در این جا
مواجهه شناختی شخص با تجربهاش مانند فرآیندهای فکری از قبیل قیاس و استقراهای
منطقی فراوان رخ می دهد .اسناد علیت و ایجاد معانی نمادین در این عقالنیت ،اموری
عادی اند ،به طور کلیتر تمام فرآیندهای انتزاعی مربوط به شناخت در تمام صورتهای
فراگیر و فعال شان نشانههای عقالنیت نظری اند .این نوع عقالنیت تالشی است آگاهانه
برای نیل و وقوف به واقعیت مســلط و برتر ،بیشتر از طریق افزایش مفاهیم انتزاعی است
تا از طریق کنش(وبر.)232 :1371 ،
ً
ج -عقالنیت صوری :این نوع عقالنیت که دارای معانی کامال روشــن و دقیق است ،برای
گزینش ابزارهای درســت نسبت به یک هدف که قصد دســتیابی به آن را داریم داللت
دارد(قائمی نیــا .)۳ :۱۳۸3 ،در در این نوع عقالنیت ،کنشگــر بهترین و کاراترین راه
برای رسیدن به هدفی مشخص را میسنجد و محاسبه میکند ،و این کنش را نه به خاطر

 -2-1عقالنیت سیاسی
عقالنیت سیاسی در مفهوم عام به این معناست كه سیاستهای اعمال شده و یا برنامهریزیهای
سیاســی كه در نظر گرفته میشــود ،با عقل و منطق صحیح منطبق باشــد .عقالنیت سیاسی با
یك وســعت نظر ،باید طوری برنامهریزی كند كه حداقل موانع اساســی را از پیش پای جامعه
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خواستن خود بلکه به دلیل اینکه بهترین و کاراترین راه برای رسیدن به هدف است انجام
میدهد(وبر .)۲۸ :1374 ،از نظر کیوســتو ،تاکید وبر بر عقالنیت از نوع صوری آن به
نقش ابزاری عقل و انصراف از عقل حقیقتجو به عقل کارآمد است و غایت آن انتخاب
و یافتن بهترین راه با کمترین هزینه برای رسیدن به هدف است(کیوستو.)۸۳ :۱۳۸۵ ،
د -عقالنیت ذاتی :انتخاب ابزاری از طریق ارزشها برای دســتیابی به اهداف در متن یک
سیســتم ارزشی اســت ،یا به عبارت دیگر بهکارگیری محاســبه عقالنی برای اهداف یا
ارزشهای نامحدود و آتی اســت(ارامکی .)۳۹ :۱۳۷۵ ،عقالنیت ذاتی از این نظر که
ً
کنش را مســتقیما به سوی الگو هدایت میکند مشــابه عقالنیت عملی است ،هرچند
شباهتی به عقالنیت نظری ندارد ،اما این هدایتگری نه بر پایه بررسی راهحلهای مسائل
روزمره از طریق محاســبه محض وسیله –هدف اســت بلکه در ارتباط با اصلی ارزشی
است که در گذشته ،حال یا بالقوه موجود صورت میگیرد.
آنچه که مالک ما در این پژوهش اســت ،عقالنیت ذاتی اســت .یعنی مدعای ما این است
که عقالنیت انقالبی نوعی عقالنیتذاتی و ماهوی اســت که ریشــه در ارزشهای انقالبی دارد.
بنابراین ،این گونه عقالنیت منحصر به جوامع غربی نیست و فرا فرهنگی و فرا تاریخی است و هر
جامعهای که اصول ارزشی مستحکمی داشته باشد از عقالنیت ماهوی و ذاتی به بیبهره نیست.
یعنی مالکی منحصر به فرد با تکیه بر آن ،رویدادهای بیپایان تجربی را که در عالم واقع جریان
دارند میتوان مورد گزینش ســنجش و داوری قرارداد .به عبارتــی دیگر این نوع عقالنیت دارای
مفهومی هنجاری اســت بدین معنا که که واژهای برای ارزیابی و مســتلزم بایدهاست .عقالنیت
انقالبی در اندیشــه آیتالله خامنهای(مدظله العالی) هم از عقالنیت ماهوی و ذاتی اســت که بر پایه
ارزشهای انقالب اســامی شکل می گیرد .عقالنیتذاتی منشاء عقالنیتهای ارزش شناختی
است ،یعنی با ضابطهمند کردن ارزشها میتوان تحلیلی روشمند برای زندگی عقالنی ارائه داد.
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بردارد .همچنین در این معنا ،انســان باید از خرد و بینش خود كه همراه با دانش است ،حداكثر
بهره برداری را در جهت تصمیمگیریها و شــیوههای سیاسی انجام دهد .در عقالنیت سیاسی
باید وســایل و ابزارها را طوری بــا اهداف هماهنگ كرد تا به یك نتیجه معین رســید ،مکاتبی
نظیر لیبرالیســم ،سوسیالیسم و زیرمجموعههای مختلف تأکید زیادی بر مفهوم تصمیم عقالنی
در سیاســت دارند .تصمیمگیری عقالنی بر این فرض اســتوار اســت که تصمیمگیر در اتخاذ
تصمیم از قانون هزینــه و فایده تبعیت میکند .بهعبارت دیگــر در مدل عقالیی تصمیمگیری،
بازیگر ضمن تعیین اهدافی مطابق آرمان و ارزشهای مکتب خود ،راههای رسیدن به آن هدف را
مشــخص میکند .بازیگر در مرحله بعدی تبعات و عواقب هر راهحل را میسنجد و در نهایت
تصمیمی منطقی در موضوعات سیاســت میگیرد .لذا مدل عقالنی تصمیمگیری در سیاست،
مدلی مرسوم است.
به طور معمول ،عقالنیت در زندگی بشر را در سه سطح عقالنیت نظری ،کنشی و ساختاری
مورد بررســی قرار میدهند :منظــور از عقالنیت نظری که از قدیمیتریــن عرصههای عقالنیت
اســت ،بسط عقل در حوزه معرفت نظری و برهان و استدالل می باشد که در تاریخ فکر بشر ،در
قالب فلســفه و کالم تبلور یافته است .عقالنیت کنشــی ،ظهور عقل در کردارها ،اعمال و رفتار
افراد را شامل میشود .عقالنیت ســاختاری نیز به بازتولید عقل در نهادها و قواعد جمعی اطالق
میگردد که بایدها و نبایدهای عقالنی را به انســانها منتقل میسازد(محمدی)15-14 :1382 ،که
مراد ما در اینجا همین عقالنیت ساختاری است که مبنای عقالنیت سیاسی را می سازد.
شکلگیری عصر جدید با نظریه پردازی افرادی همچون ماکیاولی ،هابز ،الک ،هیوم ،بنتام،
جیمز میل ،اســتوارت میل ،روسو ،کانت و هگل صورت پذیرفته است که هر یک سعی کردهاند
چرخه عقالنیت و حضور آن در سیاســت را در جوامع غربی نهادینه کنند .برخی در این راســتا
ســخن از قرارداد اجتماعی به میان آوردهاند ،برخی بــه اصالت منفعت تأکید کردند و برخی نیز
عقالنیت را مبتنی بر ارادهای عقالنی دانستهاند(.پوالدی)26 :1380 ،
اما همان طور که از عقالنیت سیاسی غربی سخن گفته شد ،الزم است از عقالنیت سیاسی
اســام نیز نام برده شــود .روشن اســت که عقالنیت اسالمی از شعب و شــاخههای متعددی
برخوردار است که مهمترین آنها ،عقالنیت سیاسی است .بر اساس بینش اسالمی ،عقل انسانی
برای تفکر و تعقل آمده اســت و باید گفت عقل سیاسی ریشه در ایمان و اعتقاد و تفکر دارد و در

کنار آموزههای دینی و بهرهگیری از پرتو وحی میتواند عقل سلیم به معنای حقیقی باشد .واقعیت
این اســت که اگر بتوان عقالنیت اسالمی را نوسازی کرد ،به تبع آن ،عقالنیت سیاسی اسالم نیز
سیاسی به مراتب قویتر و کارآمدتر وجود
نوسازی شده است و امکان دســت یابی به عقالنیت
ِ
دارد(غالمی .)3 :1398 ،در عقالنیت سیاســی برآمده از اسالم ،هست ها به عنوان الگو و منبع
الهامی برای بایدها معرفی می شوند(جوادی آملی.)48 :1384 ،
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 -3-1عقالنیت انقالبی
با بررســی و اتکا به بیانــات مقام معظم رهبری در موضوع عقالنیــت میتوان مفهوم عقالنیت
از دیدگاه ایشــان را ضمن کلیدواژه "عقالنیت انقالبــی" خالصه کرد .موضوع عقالنیت ،بحثی
معرفتی و بینشــی اســت که مکاتب گوناگون درباره آن دیدگاههای متفاوتی دارند .اما عقالنیت
از دیدگاه رهبر انقالب اســامی را می توان در همان مفهوم «عقالنیت انقالبی» خالصه کرد.
بطــور خالصه می توان گفت ،عقالنیت انقالبی ،مرجــع و محملی منطقی برای تحلیل و ابراز
نظر در مسائل گوناگون سیاســی ،امنیتی و بین الملل است که با رویکردی فعاالنه و متناسب با
واقعیات به تحلیل و اقدام جهت حل مشــکالت و مسائل می پردازد .عقالنیت در اندیشه مقام
معظــم رهبری ،از پایههای اصلی جامعه اســامی و در عرض ایمــان ،مجاهدت و ّ
عزت قرار
دارد .به عقیده ایشــان جایگاه عقالنیت در فرآیند جامعهســازی اســامی از نقش بسیار مهمی
برخوردار اســت .بدون شــک عقالنیت از مهمترین ابزار جهتدهنده و ارزش گذار فعالیتها
ّ
در نظام اســامی به شــمار می آید .همچنین در ارکان تفکر و تمدن اسالمی ،عقالنیت در کنار
نوگرایی و سماحت اسالمی جایگاهی بسیار مهم و تأثیرگذار دارد.
باتوجه به تشــریح عقالنیت انقالبی از دیــدگاه آیتالله خامنهای(مدظله العالــی) ،میتوان تفاوت
عقالنیت وبری و عقالنیت انقالبی را در دینی و ســکوالری بودن آن معنا کرد .در عقالنیت دینى
حقایــق ثابت وجود دارد ،برخالف عقالنیت ســکوالر که همه چیز را تابــع قرارداد مىداند .در
عقالنیت دینى واقعیت ،منحصر به هســتى و وضعیت محیطى نیســت ،بلکــه واقعیتهاى فرا
محیطى نیز وجود دارد که بر رفتار انسان تأثیر مىگذارد .بنابراین طبق عقالنیت دینى انسان نباید در
تصمیمات خود فقط بر وضعیت موجود اکتفا کند ،بلکه باید امور ماوراى آن را نیز در تصمیمات
دخالت دهد .چون امکان دستیابى به حقیقت فراهم است و هر امرى طبق هنجارهاى اخالقى
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داراى مصلحت و مفسده است .از نظر عقالنیت دینى مالک در انتخاب هدف و راه رسیدن بدان
ً
صرفا کارآمدى و عملى بودن نیســت ،بلکه درستى و حقیقت داشتن مالک است .یعنى به سبب
عدم تمایز میان عقالنیت و ارزشها ،دخالت عقالنیت ســطوح مافوق بر سطوح مادون ،سطوح
مافــوق به عقالنیت ابزارى اجازه نمىدهد که هر آن چه را خواســت برگزیند ،بلکه باید بر مبناى
درستى و حقیقت داشتن ،هدف و راه وصول بدان را انتخاب نماید(فصیحی.)3 :1384 ،
عقالنیت از دیدگاه وبر که از ویژگیهای عصر مدرن اســت یک عقالنیت ســکوالر است و
فرآیندی را طی میکند که از طریق آن تمام روابط و مناسبات انسانی در معرض تحلیل محاسبه و
مدیریت قرار می گیرد .وبر حتی خود دین را به طور نسبی عقالنی میداند و بر این باور است که
دین این ظرفیت را دارد که سرچشمه برای رشد عقالنیت باشد ،همانگونه که اخالق پروتستان در
غرب مبنای تحوالت فرهنگی خاصی شــده است .اخالقی که روی اصالت فرد ،سخت کوشی،
رفتار عقالنی و اعتماد به نفس تاکید میکند .ماکسوبر شناخت کاملی از تمام ادیان نداشت لذا
بیش از اندازه به عقالنیت ابزاری تکیه میکند .بنابراین تحلیل وی یک تحلیل ســابژکتیو اســت.
بــه این معنی که تنها به یک جنبه از تحلیل دین می پــردازد ،در صورتی که جنبههای دیگر را در
نظر نمیگرفت و ابعاد عقالنی ،سیاســی ،تاریخی و غیره که هرکدام تفسیری پویا دارند را به کنار
گذاشت و آن را ساخته ذهن بشر می دانست(یزدانی.)93 :1389 ،

 .2شاخصه های عقالنیت انقالبی

با فحــص و تعمق در اندیشــههای آیتالله خامنهای(مدظلــه العالی) ،مــواردی را میتوان به عنوان
شاخصههای عقالنیت انقالبی احصاء نمود:
 .1-2آیندهنگری و دوراندیشی در تصمیمات
تـأمـــل در مـوضـوع آیـنـده انـقـالب اسـالمـى که مباحث بسیار عمیق و جامع در آن قابل
بحث اســت ،آغاز مرحلهاى دیگر از رشد و بالندگى این نهضت الهى و مردمى است .دیدگاه و
افق آیندهنگرانه مقام معظم رهبری نسبت به انقالب اسالمی ،از عمق و جامعیت باالیی برخوردار
است .ایشان بـا اشـــراف کـامـل بـه مـسـائل و احـاطـه بـــه رویـدادهـا و قـدرت تـجـزیه و
تـحـلیل موضوعات مرتبط با آینده انقالب ،راه کارها و الزاماتى را براى دستیابى به آینده مطلوب

2ـ .2احیاء هویت دینى
هویت ،ازجمله مفاهیمی اســت که در جامعهشناسی و روانشناســی همواره از وجوه گوناگون
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و نیز تضمین ســامت انقالب اسالمى ترسیم مى نماید .توجه و عمل به ایـــن دیـدگـاهـــا و
راهـبـردهـا در حـوزه هـاى مـخـتـلف و اسـاسـى موجب پویندگى و بالندگى انقالب در مسیر
تکاملى خود می گردد.
نــگاه فــرا زمانى و مکانــى در طراحى زیر ســاختهاى نظام اســامى و برنامه نویســى
سیاستهاى کالن ،برجستهترین راهبرد مقام معظم رهبری در حفظ و تداوم انقالب اسالمى بوده
و بیانگر نوعی عقالنیت انقالبی اســت .دراین زمینه میتوان به چارچوب الگوی اسالمی ایرانی
پیشرفت ،و معرف سیر کلی تحوالت مطلوب ایران در عرصه فکر ،علم ،معنویت و زندگی بسوی
تمدن نوین اســامی ایرانی در نیمقرن آینده اشــاره کرد .این الگو با مشارکت گسترده متفکران و
صاحبنظران ایرانی و بر اســاس جهانبینی و اصول اســامی و ارزشهای انقالب اسالمی و با
توجه به مقتضیات اجتماعی و اقلیمی و میراث فرهنگی ایران و با در نظر گرفتن زمان و مکان ،بر
طبق روشهای علمی و با استفاده از دستاوردهای بشری و مطالعه آیندهپژوهانه تحوالت جهانی
طراحی شده و شامل مبانی ،آرمانها ،رسالت ،افق و تدابیر است.
آیت الله خامنه ای در دستور خود به مـجـمـــع تـشـخـیـص مـصـلحـت نـظـام در تدوین
و تصویب سند چشم انداز بیست ساله ،به اصولی از امانتداری و آینده نگری اشاره کرده تا جهت
کلى مسیر انقالب براى توسعه در حوزههاى داخلى و بین المللى براى آیندگان ترسیم گردد.
جلوهای دیگر از عقالنیت انقالبی و آیندهنگری آیتالله خامنهای(مدظله العالی) ،توجه به اصول کلی
حاکم بر نظام جمهوری اسالمی است .بدین معنا که انقالب اسالمى بر مبنا و اصول کلى پایه ریزى
شده و استحکام یافته است ،بنابراین پـاىبـنـدى بـه این اصول باید به گونهاى باشد که سایر قوانین
و مقررات و آییننـامـههـا از ایـن اصـول سـرچـشـمـه بـگیرد" .باید تصمیم بگیریم که خط انقالب
را به معناى حقیقى کلمه و بدون هیچ گونه کمبود و کـسـرى و پـذیرش ساییدگى در گوشهاى از این
(مدظله
هدفها با قاطعیت و قدرت به سمت هـدفهـاى انـقـالب ادامـه دهیم (آیت الله خامنه ای
العالی) .)1368/5/18 ،روال کار بایستى تداوم و استمرار سیاست هاى کلى باشد که مجموعه نظام آن
را براى آینده کشور تصویر کرده است"(آیت الله خامنه ای(مدظله العالی).)1383/6/4 ،
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مورد تجزیهوتحلیل قرار میگیرد .این مفهوم در جامعهشناســی به قوه اســتدراک و تلقی انسان
بهطور خاص و اجتماع انســانی بهطور عام از چیستی و کیســتی خویش و کیفیت ّ
تعین معنا در
عالم بین االذهانی اشــاره دارد .مفهوم هویت را میتوان بــه دو گون ه خاص«هویت اجتماعی»
و «هویت شــخصی» ،که در طی کنش و واکنشهــای اجتماعی بین فرد و اجتماع طی فرایندی
دیالکتیکــی بین کل و جزء همواره بر هم تأثیر میگذارند ،تقســیم کرد؛ که هویت اجتماعی به
معنی القاب و ویژگیهایی اســت که از جانب «دیگری» به «فرد» یا «اجتماعی» خاص نسبت
داده میشود(گیدنز.)45 :1390 ،
از دیگــر شــاخصههای عقالنیــت انقالبی در بیان و بنــان آیت اللــه خامنهای(مدظلــه العالی)،
ارزشگذاری بر دین اسالم و تجدید حیات هویتی مردم ایران است .احـیـاى دیـن مـهـمتـریـن
انـگـیـزه پـیدایش انقالب اسالمى و حضور مردم قهرمان و مبارز در عرصههاى مختلف انقالب
بود .اجراى احکام اسالم در همه سطوح جامعه نیز برجستهترین خواسته آنان به شمار مى رفت.
نـقـش انـقـــاب در بسترسازى احیاى احکام و ارزشهاى اسالم ناب ،غیر قابل کتمان است؛
"مـــا هـر جـا مـوفـق شـدیـــم نـــاشى از تبعیت از اسالم بوده ،هر جا ناموفق ماندیم ناشى از
ســرپیچى از اسالم بود .این نهضت و انقالب ،همه اینها مقدمه این است از براى این که اسالم
پیاده بشود مـا دنـبـال ایـــن هـسـتـیـم کـه اسـالم تـحـقـق پـیـدا بـکـنـد ،دنـبال اسم نیستیم
که حاال ما اســم جمهورى اسالمى پیدا کردیم کافى است براى ما .مقصد این است که کشور ما
یک کشور اسالمى باشد ،کشور ما در تحت رهبرى قرآن ،تحت رهبرى پیغمبر اکرم (ص) و سایر
اولیاء عظام اداره بشود"(آیت الله خامنه ای(مدظله العالی).)1381/10/19 ،
وقوع انقالب اســامی ایران در ســال  1357به رهبری امام خمینــی (ره) نقطهی عطفی در
ّ
تحوالت فرهنگی و هویتی جهان اســام بوده اســت« :توحید رکن اصلــی بینش و نگاه و تلقی
این اســامی اســت که ما میخواهیم بر اســاس آن این حکومت و این نظام و این حرکت را راه
بیندازیم»(آیت الله خامنه ای(مدظله العالی) .)1379/9/12 ،انقالب اســامی ایران ،احیای فرهنگ
و هویت اسالمی بود.

 .3-2اقتدار و عزت ملی

مبنای اقتدار در جمهوری اســامی یک مبنای «عقالنی» اســت؛ یعنــی اقتدار صرفا محصول

 .4-2اعتماد به مردم(مردم ساالری دینی)
مردمســاالریدینی قبل از طرح در جهان اســام ،با عنوان تئودموکراسی در جهان مسیحی برای
ایجاد ارتباط میان الهیات و حکومت دموکراتیک توسط جوزف اسمیت مطرح شد .از نظر اسمیت
منظور از این مفهوم ،نظامی اسـ�ت که «خدا و مردم" قدرت را بر پایه درسـ�تکاری برعهده دارند.
ایران پس از انقالب ،توســط برخی از اندیشمندان مسلمان ازجمله
این اصطالح قبل از رواج در ِ
ابواالعلی مودودی ،از متفکران هند و پاکســتان طرح شــد .وی مردمســاالری دینی را حکومتی
میدانســت که حاکمان آن به واسطه اراده آزاد مردم انتخاب میشوند و سیاستگذاریهای آن بر
اسالمی برآمده از کتاب و سنت انجام میگیرد(مبلغی.)43 :1393 ،
پایه اصول
ِ
مردمســاالریدینی شــیوهای از حکومتداری در کشورهای اســامی است که شهروندان
دینباور در چارچوب آموزههای شــریعت ،مشــارکتی فعال در زندگی سیاسی دارند و از هرگونه
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ّ
احساسات و عواطف نیست .محاسبه اقتدار ملی یک محاسبه عقالنی است؛ یعنی یک محاسب ِه
ّ
درســت و منطقی .حد و اندازه قدرت دفاعی ،عرض و طول نیروهای مسلح ،چگونگی تقسیم
ّ
ّ
مســئولیتها میان نیروهای مســلح و تعیین انواع ابزارهای دفاعی ،همه بر اســاس محاسبات
ّ
ّ
عقالنیت را به کار بگیریم برای مشخص کردن حد
درســت و منطقی اســت" .ما اگر بخواهیم
و حدود قدرت دفاعیمان ،بایســتی تهدید را به شــکل واقعی خودش ببینیم .دشــمنان گاهی
تهدید را مخفی میکنند ،پنهان میکنند برای غافلگیری ،گاهی تهدید را ده برابر بزرگتر نشان
ّ
میدهنــد بــرای ایجاد ترس و رعب در ملتهــای عالم که این کار ّدوم را بیشــتر ابرقدرتها
میکنند .تهدید خودشان را ،قدرت خودشان را ،خیلیخیلی بیشتر از آنچه هست نشان میدهند
ّ
بــرای اینکه دیگران را وادار به تســلیم بکنند .اگر چنانچه یک ملتی ،یک کشــوری و نیروهای
ّ
ّ
مسلح او و ســردمداران و مدیران نیروهای مســلح تهدید را در اندازه واقعی خودش ببینند ،از
طرفی ّ
ظرفیتهای خودشــان و توان و استعداد خودشــان را هم به صورت واقعی ببینند و آن را
َ َ ّ َُ َ ََ
ااستط ُعتم؛ هر چه میتوانید ِاعداد کنید-
ِاعدادکنند ،آن را بســیج کنند ،آماده کنند -و ا ِعدوا لهم م
ّ
ً
امکانات خود را ِاعداد بکنند و توان تهدید دشــمن را هم ببینند ،ایــن قطعا منافع ملی را تأمین
ّ ّ
ّ ّ
خواهد کرد و
موجودیت ملی را حفظ خواهد کرد،
هویت ملی را محفوظ خواهد داشت" (آیت
الله خامنه ای(مدظله العالی).)99 /7/ 21 ،
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اســتبداد فــردی در تصمیمگیریهای عمومی اجتنــاب میکنند" .الهی بــودن ذات حاکمیت"
و "واگــذاری حاکمیت از طــرف خدا به مردم" را دو عنصر اصلی این نوع حکومت دانســتهاند.
مردمساالریدینی پس از انقالب اسالمی ایران از نشانهای اصلی جریان اسالمگرایی سیاسی و
از مصادیق چالش مدرنیسم و سنت معرفی شد .از مردمساالریدینی بهعنوان بدیلی امنیت آفرین
در برابر سکوالریســم ،راهکاری برای خروج جهان اســام از افراطگرایی و سلفیسم و همچنین
پاســخی به مطالبات تاریخی مردم ایران در جمع میان دین و شــاخصهای دموکراسی از زمان
انقالب مشــروطه یاد شده اســت و در جمهوری اســامی این مهم به عنوان مصداقی از مبانی
عقالنیت نمو پیدا کرد و هرچه از عمر آن می گذرد رشد این شاخصه بیشتر نمایان می شود.
در رویکرد عقالنی آیتالله خامنهای به مردم ،اعتماد به مردم ،جزء ســنن آفرینش اســت.
ایشان در این زمینه می فرمایند" :محاسبات جمهوری اسالمی از روز ّاول براساس منطق عقالنی
بوده است؛ عناصری که این محاســبات را شکل میداده اینها هستندّ :اول ،اعتماد به خدا و سنن
آفرینش؛ ّدوم ،بیاعتمادی به دشمن و شناخت او .از جملهی موارد اعتماد به خدا و سنن آفرینش،
اعتماد به مردم اســت؛ اعتماد به ایمانها اســت؛ اعتماد به ّ
محبتها اســت؛ اعتماد به انگیزههای
صادقانه اســت؛ اعتماد به صدق مردم است .اعتقاد به خودباوری و اینکه «ما میتوانیم» ،تکی ه به
عمل و پرهیز از بیکارگی ،اعتماد به نصرت الهی ،تکی ه به تکلیف و مجاهدت در راه تکلیف .اینها
آن چیزهایی است که از روز ّاول تا امروز مجموعه عناصر ّقو ه عقالنی نظام اسالمی را شکل داده
است( آیت الله خامنه ای(مدظله العالی).)1393/4/16 ،
 .5-2استقالل طلبی
اســتقالل یعنی آزادی از اراده بیگانگان و اراد ه دیگران .ایــن را هیچ عقلی نمیتواند انکار کند(
آیت الله خامنه ای(مدظله العالی) .)1393/4/16 ،استقالل یعنی یك كشوری مداخلهگر را بشناسد،
با آن مقابله كند و در مقابل آن بایســتد .استقالل به معنای بداخالقی كردن با همهی دنیا نیست.
استقالل به معنای مقابله با آن قدرتی اســت كه میخواهد مداخله كند ،میخواهد دستور بدهد،
ّ
میخواهد ّ
حیثیت و شرف یك ملت را برای منافع خود خرج كند( آیت الله خامنه ای(مدظله العالی)،
 .)1392 /11/19شــعار اصلی انقالب اسالمی این ســه كلمه بود :استقالل ،آزادی ،جمهوری
اســامی .جمهوری اســامی ،همان نظامی اســت كه وارد میدان شــد ،با تالشهای خود و

 -6-2قانون گرایی
شاخص دیگر عقالنیت ،توجه ،تمرکز و اعمال قانون است .از منظر آیتالله خامنهای(مدظله العالی)،
به حکم عقل ،قانونگرایی جنبه الزامآور و حاکمیتی و والیتی دارد .ایشــان می فرمایند" :شما با
قانون دارید اعمال والیت میکنید بر جامعه ،اعمال اقتدار میکنید بر جامعه ،لذا قانون الزامآور
اســت .یعنی طرف شــما در جامعه که آحاد مردم  -از جمله خود شما  -هستند ،در زیر اقتدار
قانون قرار میگیرند .قانون بر آنها اعمال والیت میکند .این جنبهی واضح قانون است" (آیتالله
خامنهای(مدظلــه العالی) .)1388 /1/10 ،اثــر فرهنگی ،تربیتی و اخالقی ،بعد دیگر قانونگرایی و و
قانونگذاری اســت که آیتالله خامنهای به آن توجه می دهند " .هر قانونی که شــما بگذرانید،
ولو به حسب ظاهر این قانون ارتباط با مسائل تربیتی و فرهنگی هم ندارد  -یک قانون اقتصادی
فرض بفرمائید  ،-این یک اثر مســتقیم یا غیر مستقیم فرهنگی و اخالقی و تربیتی بر روی مردم
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چالشهایــی كه با آن روبهرو بوده اســت ،پیش میرود و راه را باز میكند .شــعار آزادی ،جزو
ّ
شــعارهای بسیار جذاب است .درباره آزادی ،سخنها بسیار گفته شده است؛ بعضی با اعتدال،
بعضی با افراط ،بعضی با تفریط.
شعار استقالل ،یكی از مهمترین شعارهاست .اگر استقالل نباشد ،یك ملت به آزادی خود و
ً
ً
به شــعار آزادی خود هم نمیتواند خوشبین باشد .استقالل را بعضی عمدا ،بعضی سهوا ،بعضی
از روی غفلت و بعضی از روی خباثت ،میخواهند به دســت فراموشی بسپارند" .استقالل یعنی
ّ
اینكه یك ملت بتواند بر سرنوشت خود مسلط باشد ،بیگانگان دست دراز نكنند و سرنوشت او را
خائنانه و مغرضانه رقم نزنند .این معنای استقالل است .اگر از ملتی استقالل او گرفته شد ،یعنی
ّ
ً
اگر بیگانگان كه یقینا دلسوز او نیستند بر سرنوشت او مسلط شدند ،دو چیز را از دست میدهد:
ّاولّ ،
عزت نفس خود را ،افتخارات خود را ،احســاس ّ
هویت خود را؛ دوم ،منافع خود را .دشمنی
ّ
كه بر سرنوشــت یك ملت مسلط شود ،دلسوز آن ملت نیســت و منافع آن ملت برای او اهمیت
ّ
ندارد .آنكه میآید یك ملت را مســخر سرپنجه قدرت خود میكند ،در درجهی ّاول در حقیقت،
در ّاول و آخر به فكر منافع خود اســت .آنچه برای او كمترین اهمیتی ندارد ،منافع آن ملتی است
كه استقالل خود را از دست داده است .ما در این زمینه نمونههای فراوانی در قرن نوزدهم و سپس
به دنبال آن در قرن بیستم داریم(آیت الله خامنه ای(مدظله العالی).)1379 /7/14،
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دارد .رفتارها و خلقیات و تربیتها اثر متقابل دارند؛ هم اخالق در رفتار تأثیر میگذارد ،هم رفتار
«ثم کان عاقبة ّالذین اسائوا ّ
بر اخالق تأثیر میگذارد .شــما ببینیدّ :
السوئ» ،کار بد که میکنیم،
روی دل ما اثر میگذارد ،روی اخالق ما اثر میگذارد ،گاهی روی برداشتها و تلقیهای ما اثر
میگذارد؛ دلبستگی که پیدا میکنیم ،این دلبستگی روی ذهنیات ما اثر میگذارد .اعمال و رفتار
از یک طرف ،و اخالق و تربیت از یک طرف؛ اینها تأثیر متقابل دارند .اگر ملتی دچار بیقانونی
بشــود ،قانونشكنی بر ذهن و عمل مردم حاكم بشود ،هیچ پیشرفت معقول و درستی نصیب آن
ملت و كشور نخواهد شد( آیتالله خامنهای(مدظله العالی).)1388 /1/10 ،
 .7-2منطق محوری حکمرانی
منطــق آیتالله خامنــهای در هدایت و مدیریت انقالب و نظام اســامی که یكــی از لوازم و
اقتضائات مهم و اساســی برای ایفای نقش و انجام وظیفه بر اســاس مراتب والیتمحوری می
باشد ،مبتنی اســت بر منطق و نظام فكری حاكم بر سبك مدیریت وحكمرانی "ولی" .حكومت
در همة جنبههایش اعم از فرهنگ ،سیاســت ،اجتماع ،امنیت ،دفاع و ...عرصة مســائل نوپدید
ّ
اســت و بسیاری از این حوادث پیشینة تاریخی مسلم و قطعی ندارند تا بتوان با شباهت جویی و
الگوپذیری از تاریخ ،آنها را حل نمود .ســرعت تحوالت در كشورها و ملتهای جهان و عدم
دسترســی لحظهای به "ولی امر" برای پرسش از نحوة مواجهه با این تحوالت ،اقتضا می كند بر
اساس آگاهی از منطق حكمرانی ایشان ،حكم هر مسئله را بیابیم.
اگــر ما به زمینهها ،علــل ،عوامل و دالیــل انتخابهای فقیه حاكم آگاهــی نیابیم ،امكان
همراهی با تصمیمات وی به حداقل میرسد و ممكن است دچار كج فهمیهای برخی یاران ائمه
و نائبان آنها بشــویم .ارزشمندی كشــف منطق حكمرانی ولی فقیه از آن جهت است كه منطق
و اندیشــة شیعه این اســت كه در زمان عدم دسترســی به امام معصوم علیه السالم ،فقیه جامع
الشــرایط نزدیكترین فرد به او اســت چون به احكام كلی اسالم آگاهی كامل دارد (فقاهت) ،از
نظر شایستگیهای روحی و اخالقی سرآمد است و از كارآیی مطلوب در مقام مدیریت و هدایت
جامعه برخوردار می باشــد(كفایت و تدبیر)" .ولی" در بسیاری از موارد ناگزیر است متناسب با
همراهی خواص و فهم و مشاركت عموم ،فرمانی صادر كند ،به همین دلیل اقدام همراهان انقالبی
او اگر بر اســاس كشف منطق حكمرانی ایشان باشــد ،باعث میشود زمینة موضعگیری آشكار و

 .3موانع عقالنیت

آنچه از مسیر عقالنیت جلوگیری میکند ،اختالل در نظام محاسباتی است که بهدالیل مختلفی
اتفاق میافتد .در اندیشــهی آیتالله خامنهای به بخشی از الگوهای اخالل در نظام محاسباتی
اشاره شده است:
 .1تصویرسازی غلط از توان خود و دشمن()1391/5/3
 .2تصور تحصیل هدف بدون هزینه ()1391/5/3
 .3کاملندیدن واقعیت و تکیه بر توهمات غیرواقعی ()1390/12/18
 .4تحریم و فشار اقتصادی()1390/10/19
 .5تبدیل یک معنای صحیح به مفهومی نادرست()1371/11/25
 .6تغییر ادراک از مصلحت()1398/7/4
 .7القای عجز و ناتوانی()1398/3/14
 .8تغییر نظام هزینه-فایده مسئولین()1394/12/20
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در طرح اندیشــۀ حکومت اســامی ،توافق و هم راهی عقل و شرع را می توان با در نظر گرفتن
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تصمیمگیری حداكثری رهبری فراهم شــود و اقتدار(بســط ید) فراوانی برای ایشان ایجاد گردد.
چنانچه مؤمنین انقالبی بر اســاس منطق حكمرانی رهبری اقدام نكنند ،ممكن اســت "ولی" در
بسیاری از موارد ناگزیر به ورود در صحنه شود و هزینة اقدام افزایش یابد .در یک جمله« ،منطق
حكمرانی» آیتاللــه خامنهای(مدظله العالــی) :عالمانه ،مبنامند ،آرمانگرایانــه ،واقعبینانه ،مدبرانه،
چشماندازنگراه ،راهبردمدارانه ،خیرخواهانه و مشفقانه ،كمالجویانه ،مصلحانه ،خدمتگزارانه،
هنرمندانه ،انسجامیافته ،روشمند ،و ّ
عزتمندانه است(کسائی.)29 :1399 ،
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شــرایط زمانی و مکانی به خوبی تبیین کرد .در اندیشــه آیتالله خامنهای(مدظله العالی) ،حکومت
ّ
اسالمی با سهگانه عدالت ،عقالنیت و معنویت ،معنا و محقق میشود .این سه اصل از یکدیگر
غیرقابل انفکاکند .عقالنیت ،از پایههای اصلی جامعه اســامی و در عرض ایمان ،مجاهدت و
ّ
عزت است .معنویت روح کار ،عقالنیت مهمترین ابزار کار و عدالت جهتدهنده و ارزشگذار
ِ
ّ
کارها در نظام اســامی اســت .ارکان تفکر و تمدن اســامی ،نوگرایى و سماحت و عقالنیت
است .نزدیکترین تعبیر به عقالنیت (در بیان آیتالله خامنهای)( ،مدظله العالی) حکمت وخردگرایى
اســت .عقالنیت یعنی توجه به ظرفیت کارشــناس ،کار کارشناسى ،مطالع ه درست ،مالحظه
جوانب و آثار و تبعات یک اقدام و ّ
ت یعنی به
حتى گاهى مالحظه تبعات یک اظهارنظر .عقالنی 
ت به معناى تسلیم نیست .عقالنیت به معناى
کار گرفتن خرد و تدبیر و فکر و محاسبات .عقالنی 
هزیمت هم نیســت .عقالنیت براى پیش رفتن و در جهت یافتــن راههایى براى هرچه موفقتر
شدن در رسیدن به آرمانهاست.
لذا مفهوم عقالنیت در اندیشــه مقام معظم رهبری را میتــوان در چند مؤلفه خالصه نمود.
اول ،داشتن رویکرد منطقی و محاسبهگر .دوم ،نگاه انقالبی و به دور از محافظهکاری .سوم ،توجه
به واقعیات و وضعیت موجود .برهمین اساس نظام سیاسی اسالم ،برآمده از سهگانهی عقالنیت،
معنویت و عدالت ،و مردمســاالریدینی است .مردمســاالریدینی ،به این معنی است که اداره
و کنترل جامعه در حوزه سیاســی توســط نمایندگان مردم ،مطابق بــا ارزشهای دینی و مذهبی
صــورت میگیرد .در مردم ســاالری دینی ،هدف ،حفظ و ارتقاء ارزشهای انســانی و اخالقی
جامعه اســت .بر همین اساس ،انعطاف در برابر اســتدالل برتر از هر شخص خارج از جایگاه
اجتماعی-اعتقادی ،مالک اداره یا کنترل جامعه قرار میگیرد.
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