
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 «الکافی»ی روایات کتاب العقل و الجهل تمدن تحلیل

 
 *علی مالکاظمی

 
 

 چکیده 
العقا  و  »وحیاانی اساتک اتاا      هاا    ه از آموزهماهیت، مبانی و اصول تمدن نوین اسالمی برگرفت

نوشتۀ محمد بن یعقو  الینی مشتم  بر روایات گرانقدر  از اه   الکافیدر مجموعه روایی « الجه 

ریز  تمدن نوین اسالمی اما    تواند در پی ها مى است اه بررسی و تبیین و استفاده از آن بیت

دایی و شکوفایی عق ، علم و حکمت، دیندار ، حسن ز دهد جه  ها نشان مى شایانی نمایدک بررسی

ها و اراان بنیادین تمدن اسالمی بر پایۀ عق  اسات و از   ترین زیرساخت خلق و حیات طیبه اه مهم

فرارو  تمدن اسالمی باه جها  و آراار آن     ها   ها، موانع و چالش سو  دیگر ریشۀ همۀ ناهنجار 

 یسات یچسااز ،   با رویکرد  به تمادن « العق  و الجه »گرددک سیر  در فضا  گفتمانی اتا   برمى

، گسترش و جه شناخت عق  و  یۀپا بر  بشر  رفتارها یشناس شیطنت، ریشه از آن نزاهت و عق 

از  اخاال   و عقا   شکوفایی یۀپا بر  مهدو آرمانشهرارتقا  عقالنیت در مکتب حجج الهی، تحقق 

 رودک  دیگر مباحث این نوشتار به شمار مى

 ، تمدن اسالمی، عقالنیت، علم، اخال  و حیات طیبهکالکافیاتا  العق  و الجه   ها: واژهکلید

                                                           

 karbala61616@yahoo.com/ استادیار گروه معارف اسالمی دانشگاه دامغان *
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 . طرح مسئله  ۱
های بنیادین بشرری اسرت  رز از دیربراز ترا نون       یکی از گفتمان ۱تمدن نوین بشری

 دلیر   بزمند آن، غالباً  ان و متفکران جهان در طراحی نظامرغم تالش بسیار دانشمند بز
ص گوناگونی بز الگوی پیشنهادی ایشان یغیر وحیانی آن مکاتب فکری، نقاخاستگاه 

راه یافتز است  ز پیامدهای ناگواری برای جوامع بشری چون دوری از مسیر فطرر   
روانی و  روحی های  الهی، سرگردانی و گمراهی، انحرافا  اعتقادی و اخالقی، بیماری

ریزی تمدن نوین  پیاین امر ضرور   دیگر بز ارمغان آورده است،  ز های  ناهنجاری
 سازد.  وحیانی را بیش از پیش نمایان مى های  آموزه پایۀ بشری بر

تألیف محمد برن   الکافیدر مجموعز روایی « العق  و الجه »از سوی دیگر  تاب 
عق   دربارۀ ق( مشتم  بر روایاتی از رسول خدا و اه  بیت92۹یعقوب  لینی)د 

سرازی اسرالم در مکترب     ریزی و نهادینز ق  و آثار آن در پایزش بنیادین عو جه ، نق
 فردی و اجتماعی است.  در حوزۀ علمی معصومان

در فضرای   نظر بز ضرور  بازنگری و برازخوانی میررار روایری اهر  بیرت     
 New World)2و نظم نوین جهانی سازی تمدن ۀویژه در عرص بز ،های نوپدید گفتمان

Order: NWO) ۀ لمی و حکیمانز بز نیازهای بنیادین بشری در عرصر و پاسخگویی ع
ی هرا  سرو، و ضرعف   جهانی از یر   و مسائ   الن راهبردی در عرصۀپردازی  نظریز

ی تمدن بشری در مکاتب و مذاهب گونراگون بشرری از سروی دیگرر،     ها جدی مدل
 های روایی اه  بیرت  اصلی این پژوهش عبار  است از اینکز نقش آموزه مسئلۀ

ریرزی و نوسرازی    ، در ترسریم، پری  الکافی تاب  در طلیعۀ« العق  و الجه »در  تاب 
 تمدن نوین اسالمی چیست؟ 

و  و اه  بیرت  ی رسول خداها گفتنی است نظر بز خاستگاه وحیانی آموزه
ن حکیمانز و علمی بودن آن و همخوانی آن با نیازهای حقیقی بشریت، هردف از ایر  

در مجموعرز روایری    «العقر  و الجهر   » تراب   نوشتار این است  ز ظرفیت گسرتردۀ 
سازی مورد بررسی و تحلی  قرار دهد. امید اسرت  رز    تمدنریزی و  را در پی الکافی

های دیگرر   ، راه را برای پژوهشالکافیدیدی نوین بز  تاب  این پژوهش با ارائۀ زاویز
 د. سازی در این  تاب هموار  ن تمدن در عرصۀ



 «الکافی»ی روایات اتا  العق  و الجه  تمدن تحلی   29
 

 سازی   با رویکردی به تمدن« العقل و الجهل»تاب . سیری در فضای گفتمانی ک۲
اصرول و   است  ز دربردارنردۀ  جعفر محمد بن یعقوب  لینیابو تألیف الکافی تاب 

لحرا    برز آغاز شرده و  «  تاب العق  و الجه »این  تاب با عنوان  طلیعۀفروع است. 
ت از روایر  22 می حردود   لحا  بز ز از این میان  ؛روایت است 93 می مشتم  بر 

نقر    و برخی دیگر از ائمرز  نق  شده و سایر روایا  از پیامبر امام صادق
 شده است. 

صادر شرده، برر    از آنجا  ز بیشتر روایا   تاب العق  و الجه  از امام صادق
توان تحلی  نمود  ز این امر برا دوران امامرت آن امرام     پایۀ تحلی  گفتمانی چنین مى
عباس همخوانی دارد چز اینکز  میز و اوای  حکومت بنیا همام در اواخر حکومت بنی

ها و فسادهای اخالقری، فرهنگری، سیاسری     دو برهۀ حساس و دوران گسترش بحران
امیرز در   عباس است. نقطۀ اوج فساد و ظلرم بنری   امیز و اوای  حکومت بنی دوران بنی

 ان است. وضوح نمای واقعۀ عاشورا، واقعۀ حره و سپس در دوران حجاج بن یوسف بز
مردمی و در آخر سقوط  های  امیز نیز دوران گسترش تبعیض، قیام اواخر دوران بنی

عبراس اسرت. لرذا در ایرن دوران مجرال       مروان و بز قدر  رسیدن بنی امیز و بنی بنی
هرا و مکاترب و مرذاهب     در مواجهز برا بردعت   مناسبی فراهم آمد تا امام صادق

استفاده را ببرد و تمام تروان خرویش را صررف    آمده نهایت  انحرافی، از فرصت پیش
تبلیغ و تبیین اسالم ناب محمدی  ز همان مذهب حقز امامیز است بنماید؛ امری  رز  

 پایۀ آن بر اساس عقالنیت و جنود عق  بود. 
از سوی دیگر مکاتب و مذاهب انحرافی از جه  سرچشمز گرفتز برود؛ لرذا امرام    

ای و بنیرادین برز مواجهرز برا مکاترب و       زصور  ریشر  و نیز ائمۀ دیگر بز صادق
 مذاهب انحرافی عصر خویش پرداختند. 
ریرزی و   سرازی، پری   آمرده در مقرام فرهنر     بز تعبیر دیگر، ایشان در مجال پریش 

سازی گفتمان اسرالم نراب و احیرای تمردن اسرالمی بودنرد  رز عقالنیرت و          نهادینز
 بنیادین و محوری آن بود.  های  ستیزی از پایز جه 
الم  ر ی سوم و چهارم هجری نقطۀ عطف در تحوال  علم   ها  ز سوی دیگر، سدها

نویسری، تبیرین و    گیری ردیز الم از فقز و اوج و عقاید اسالمی است، جدا شدن علم 



 931۸بهار و تابستان م، ویک ، سال یازدهم، شماره بیست پژوهی لنامه حدیثصفدو   3۵

( سبب شده تا از ایرن دوره برا   ۱۴3، ص۱93۴گسترش موضوعی این علم)جبرئیلی، 
( ۱3۵، ص۱931تچی،  .)پاالم نرام بررده شرود    ر عنوان عصر گذار و حساس تاریخ 

ی   ها  المی در دو سدۀ سوم و چهارم نشان از رونق این علم و عنوان تألیفا  پرشمار 
المی متعلق بز  اثر  ۱9۴المی دارد. سزگین از  ی   ها  این آثار نشان از باال گرفتن نزاع

ی این آثار   ها  ز عنوان برد  امامیز اثناعشریز، اسماعیلیز، زیدیز، اه  سنت معتزلز نام مى
. در االمامة، البداء، العقیده، التوحید، ح  العقاید، االعتقادا ، األراء، الغیبةچنین است: 

 خرورد  برز چشرم مرى   « الررد علری...  »المی ایرن دوره، جملرۀ    عنوان بسیاری از آثار 
یفیررت آن را  ی آن دوره و   هررا  ، گفتمرران  هررا  ( و ایررن عنرروان۴، ص۱933)جعفریرران، 

 ( ۱1۹، ص۱933تبار،  یاند.)فهیمىنما مى
 المی و غیر المی مکاتب و مذاهب فکری گوناگون  های  در آن دوران  ز گفتمان

در سراسر جامعۀ اسالمی سرایز افکنرده برود و مرردم برز مرذاهب گونراگون جرذب         
دادنرد، اغلرب باعرم گمراهرى و      نشان مى  ز هری تنوع مذاهب و راهى  شدند، مى
وشا بودند.  و آبادانى راه جهالت  دلی ، مردمان زمانز، بر نادانى  روى بود. بز همین ج 
ز دینشران را   ر داند  لینى، علت این واقعیت را ناآگاهانز وارد شدن مردم در دین مى 
ز برر مرردم روزگرار،     ر گیرند و نتیجز آن شد  جاى قرآن و سنّت، از دهان مردم مى بز
رد.)ن :  را دارد رخنز  کفر و شر ز تمام شرایط  هاى باط  و مذاهب زشتى  یش 

عتر  را بهتررین راه نجرا  از    های   لینی رجوع بز آموزه (۷، ص۱ ، ج۱93۵ لینی، 
 دست زد.  الکافیدانست، لذا بز تألیف  اعتقادی و انحرافی مى های  مهلکز

باید مبحرم آن در   ز مى ان دین،  با وجود تقدم مسئلۀ توحید در ار استگفتنی 
لینى اثر خود را با موضوع عق  و جهر  شرروع  ررده اسرت.      آمد،  مى تاب ابتداى 
هراى حردی ى    با سز  تاب دیگر از  تب اربعز، صحاح ستز و مجموعز الکافیمقایسۀ 

 اى نیامده اسرت.  تاب یا باب جداگانز صور    دیگر بیانگر آن است  ز بحم عق  بز
 امر گفتنی است:  ( در خصوص چرایی این۱۹9ر۱۹2، ص۱ : ج۱93۷)ن : رضایی، 

در اصول و فروع، اص  تکلیف، ثواب و عقاب مبتنی بر  اه  بیت های  آموزه 
مباحم اصول و فرروع تقردم رتبری     ۀنوعی بر هم ؛ لذا مبحم عق  بزعق  است

 دارد. 
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؛ زیررا در آن دوران  عصری بوده است های  این اهتمام ویژه در مواجهز با گفتمان 
 المى روى آوردند از خود، بز مباحم علمى و  فرق و مذاهب، براى دفاع همۀ
یی آن داشتند. لذا امامیز نیز مبانی و نگرش خاصی بز عق  و حوزۀ  ارا ی و هر

 بایست خوانش ناب اه  بیت علمی و  المی مى های  در میان انبوه درگیری
 د. ر از عق ،  ار رد و جایگاه آن در فهم دین را ارائز مى

سرو رویرارویی علمری و عقلری برا        المی امامیز از یر  با تبیین عقلی مباحم  
ی دیگرر مکترب  المری    پذیرفت و از سو مکاتب انحرافی و شبها  صور  مى

عق  سلیم بز عموم صاحبان و پیروان مکاتب و مرذاهب انحرافری    امامیز بر پایۀ
 شد.  معرفی مى

کتب در رویارویی با م گیری مکاتب و مذاهب فکری انحرافی غالباً اساس شک  
 رز   گرفرت  دربار اموی و عباسی صور  مى های  و گاه با حمایت اه  بیت
موارد ریشز در گمراهی و جه  داشتز است. لذا رویرارویی برا جهر  و     در همۀ

 تبیین جایگاه عق  در اولویت قرار داشت.
سرازی نظرام فکرری مکترب اهر        ریرزی و نهادینرز   گمان ر ن بنیادین در پی بی 

ستیزی است لذا پررداختن برز    اسالمی عقالنیت و جه ی تمدن و احیا بیت
فاضرلز و نوسرازی تمردن     ۀمباحم عق  و جه  بهترین طلیعز در ترسیم مدینر 

 اسالمی است. 
 تراب خرویش را برز مباحرم عقر  و جهر         د  ز  لینی طلیعرۀ بر این اساس بو

 اختصاص داد. 
هر  بیشرتر از   دهری  تراب العقر  و الج    افزون بر آنچز ذ ر شد،  لینی در سرامان 

لحرا  گسرترش مکاترب و     بهره گرفت؛ زیرا عصر  لینری برز   روایا  امام صادق
گمان تأسی بز نحوۀ  داشت. بی مذاهب  المی تشابز بسیاری با دوران امام صادق

با مکاتب و فرق گوناگون بهترین گزینز در پیش روی  لینری   مواجهۀ امام صادق
ز برازخوانی و گسرترش میررار روایری امرام      بود، لذا  لینی در اوای  سدۀ چهرارم بر  

تمدنی بر پایۀ عقالنیت و اخالق اهتمرام   های  ویژه در ترسیم زیرساخت بز صادق
 ای نمود. ویژه
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 . عقل و شیطنت۳
  یوسرا در « وجوب طاعرة العقر  و مخالفرة الجهر     »باب  یشیخ حر عاملی در انتها

ا تتبع در احادیرم سرز تعریرف    پس از نق  روایاتی از  تاب العق  و الجه ، ب زالشیع
 ند از: ا  ند  ز عبار  برای عق  بیان مى

نیروی ادراک خیر و شر و تمیز میان آن دو و شناخت اسباب امرور و ماننرد    اول:
 آن، و چنین عقلی شرط و مدار تکلیف است. 

ای  ز انسان را بز انتخاب خیر و منافع و دوری گزیدن از شرر   حالت و ملکز دوم:
 خواند.  فرا مىو ضررها 
 روست  ز مقاب  جه  است نز در مقاب  جنون.  علم و ازاین تعق  بز معنی سوم:

و در ادامز بیشتر احادیم آن باب و غیر آن را حم  بر معنای دوم و سوم دانسرتز  
  (21۹ر213ص ،۱۵ج :ق۱۴1۹)حر عاملی، .است

ی عقر ، بیشرتر   پس از بیان شش معنای عمده برا مرآة العقولعالمز مجلسی نیز در 
اخبار وارد شده در  تاب العق  و الجه  را ظاهر در دو معنای اول دانستز  ز بازگشرت  
هر دو بز ی  معناست؛ البتز در معنای دوم تعداد اخبار بیشتر و ظهور آن بیشرتر اسرت،   

 ،۱ جق]ب[، ۱۴1۴برخی از روایا  نیز قاب  حمر  برر معرانی دیگرر است.)مجلسری،      
 ( 2۷ر2۵ص

 ند از:ا اول عبار دو معنای 

ص آن دو و تروان شرناخت اسرباب    یر و شرر و تشرخ  یخ کروى ادراین»: ولا 
ا از یشود و  ارى مى اموری  ز اسباب و عل  دارند و آنچز سبب انجام شدن 

 ،)همران «.عق  بز این معنا مناط تکلیف، ثواب و عقاب است دارد. ارى بازمى 
 (2۵ص ،۱ ج

 را  و منرافع و یر نش خیز او را برز گرز   ر  ز و حالتى در نفس انسانکمل»: دوم 
آن بر بازداشرتن و دور    م خواند و نفس بز  مىدورى از شرور و ضررها فرا

 «یابد. هاى شیطانى تقویت مى وسوسزشهوانی و غضب و  های  ساختن خواهش
تعریف »و نیز اینکز «  ام  بودن تعریف دوم از تعریف اول» مجلسی در ادامۀ

باشرد، هرر دو را محتمر  دانسرتز     « دیگری از اولری دوم صفت دیگر و حالت 
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 (2۵ص ،۱ ج ،)همان.است
 شباهت تعریف اول و دوم شیخ حر عاملی و عالمز مجلسی احتمال اقتباس یکری 

ز عالمز مجلسی اشاره  رده بازگشرت هرر دو برز       ند؛ چنان از دیگری را تقویت مى
 ی  معناست. 
تشرخیص آن دو از یکردیگر در    ادراک خیر و شر و قردر   اگر قوۀ ،بز هر روی

اقدام و مبادر  بز  و بروز این امر در انسان در لحظۀ انسان وجود داشتز باشد، ظهور
ای است  ز انسان را بز گرزینش خیرر و    «ملکز»و گاه در « حالت» انجام امور، گاه در

خواند. مانند انسانی  ز بر سرر دو راهری قررار     منافع و دوری از شر و ضررها فرا مى
شود، چنین انسانی اگرر خیرر    دارد  ز یکی راه درست و دیگری بز هال ت منتهی مى

بودن راه اول و شرر برودن راه دوم را ادراک  نرد، ایرن ادراک او را برز انتخراب راه       
ظهرور و   ۀ ننرده، نحرو   بز عبار  دیگر حالت یا ملکۀ دعرو   ند.  درست تشویق مى

 ادر  و عم  است. مب ۀادراک خیر و شر در عرص قوۀبروز عملی 
 تُسِربَ  ا وَ الرَّحْمَنُ بِزِ عُبِدَ مَا»در چیستی عق  فرمود:  گفتنی است امام صادق

  تِلْر  رَاءُکر النَّ  تِلْر  فَقَالَ ةَیمُعَاوِ یفِ انَ  یفَالَّذِ»راوی گوید عرض  ردم:  «الْجِنَانُ بِزِ
، ؛ برقری ۱۱ص ،۱ج ،۱93۵ لینری،  «).عَقْر ِ بِالْ سَرتْ یلَ وَ بِالْعَقْر ِ  هَةٌیشَبِ یهِ وَ طَنَةُیالشَّ

 (2۴1ر29۹ص ،۱۴19، زیبابو ابن؛ ۱۹۵ص ،۱ج ق،۱9۷۱
 ننده و نیاز وی و چز بسا  ؤال ز پیداست حضر  بز فراخور درک و عق  س چنان

ده است. برز هرر روی   یز بر  ار رد و غایت آن تعریف  رعوام  دیگر، عق  را با تک
شده پیداسرت، عقر     ریف گفتزیگر این باب و تعا ز از این حدیم و احادیم د چنان

الهی و معنوی و بار معنایی م بت دارد  ز غایت آن، عباد  و رسریدن برز    ی  صبغۀ
بهشت و امور معرفتی و معنوی دیگرر اسرت و در مقابر  هرر نروع ادراک و قردر        

لحا  ماهوی مغرایر عقر     الهی بینجامد، بزفکری  ز بز امور ناروا، ضد دین و غضب 
ال نمرود، فرمرود: آن   ؤاست. لذا حضر  در پاسخ بز راوی  ز در خصوص معاویز س

 و شیطنت است، چیزی شبیز بز عق  است اما عق  نیست. 9نکراء
هرای   بز تعبیر دیگر یکری از گونرز   اه شیطنت مذ ور نیز جه  آدمی است؛خاستگ

اهوی امری لحا  م ظهور و بروز جه ، ظهور در قالب امری شبیز بز عق  است  ز بز 
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 ضد عق  است.  
 هنجارها و ناهنجارها  جهل ریشۀ همۀ. عقل و ۴
یی ها   اخالقی، و نیز ریشز همۀ گناهان و ظلمستگاه همۀ انحرافا  اعتقادی، رذایخا

 ن  ردن آن، با عقالنیرت، علرم و    زند، جه  انسان است و ریشز  ز از انسان سر مى
 یابد.  معرفت تحقق مى

ز گرفترار   ر سرت  ی اعرض داشتم: مررد  بز امام صادقوید: عبداهلل بن سنان گ
و عرض  ردم: او مردی عاق  است: حضر  فرمرود:   وسواس در وضو و نماز است

 یالَّذِ هَذَا سَلْزُ فَقَالَ طَانَیالشَّ عُیطِی فَی  وَ لَزُ فَقُلْتُ طَانَیالشَّ عُیطِی هُوَ وَ لَزُ عَقْ ٍ یأَ وَ»
 (۱2ص ،۱ج ،۱93۵ لینی، «).طَانِیالشَّ عَمَ ِ مِنْ  لَ قُولُی فَإِنَّزُ هُوَ ءٍ یشَ یأَ مِنْ زِیأْتِی

ند؟ فرمود:   ند؟ گفتم: از شیطان اطاعت می  ز از شیطان اطاعت می  حالیدارد، در چز عقلى
ست؟ قطعراً برز ترو خواهرد گفرت از عمر        یدهد از چ میز بز او دست  اى  از او بپرس وسوسز

 طان است.یش

شرود.   خوبی پیداست  ز عقالنیت با اطاعت از شیطان جمع نمرى  ایت بزاز این رو
اگرچز این روایت در خصوص شخص مبتال بز وسرواس صرادر شرده، تعلیلری  رز      

اند عام بوده است و هرگونرز اطاعرت از شریطان را قابر       حضر  در حدیم فرموده
از شیطان است  رز  دلی  اطاعت  داند. بز تعبیر دیگر، ابتالء مذ ور بز جمع با عق  نمى

 این خود ناشی از جه  و فقدان عق  است. 
شود و بر  شده از رحمت الهی گفتز نمى از آنجا  ز شیطان تنها بر آن موجود رانده

( برر  ۱۱2انعرام:  «)... لْجِد ِّ  وَ  لْدِِنْ ِ  شَداایا َ  عَدُووا   نَبِی لِّکلِ جَعَلْنا کذلِک وَ»اساس آیۀ 
تروان چنرین برداشرت     شود، در نگاهی دیگر مى ق مىشیاطین از انس و جن نیز اطال

ویژه افرادی  ز مصادیق بارز شریطان و تفکررا  و    نمود  ز اطاعت از هر شخصی بز
عقلی اسرت؛ برز تعبیرر دیگرر گسرترش       های شیطانی و غیر الهی هستند از بی اندیشز

 های شیطانی های و حا میت ساز اضمحالل قدر  فرهن  عقالنی و خردورزی زمینز
 ز پیداست ثمرۀ گسترش عقالنیت در جوامع بشری، آگاهی و بیرداری   است، و چنان

هرای اسرتکباری و    سازی آن منجر بز فروپاشی قردر   جوامع بشری است  ز نهادینز
 های شیطانی خواهد شد.  شیطانی و نجا  مردم مظلوم از چنگال حکومت
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 «.عَنْرزُ  تَیر نُهِ مَرا  بَ ر تَرْ نْأَ جَهْلًرا   بِ فَى  وَ»نیز بز هشام فرمود:  امام  اظم
در جهالت ترو همرین    (933ص ق،۱۴1۴ابن شعبز حرانی، ؛ ۱3ص ،۱ج ،۱93۵ لینی، )

 انجام دهی. ای  است  ز آنچز را  ز از آن نهی شدهبس 

 ای کذَا فَی  وَ  َیقِ الْعَقْ ِ قِلَّةُ إِلَّا فْرِکالْ وَ مَانِیالْإِ نَیبَ سَیلَ»فرمود:  امام صادق
 یالَّرذِ  لَأَتَراهُ  لِلَّرزِ  تَرزُ ینِ أَخْلَصَ فَلَوْ مَخْلُوقٍ إِلَى رَغْبَتَزُ رْفَعُی الْعَبْدَ إِنَّ قَالَ اهلل رَسُولِ نَابْ
 ،۱ج ،۱9۷۱،  : برقری نر ؛ 23ص ،۱ج ،۱93۵ لینری،  «). ذَلِر  مِرنْ  أَسْررَعَ  یفِر  دُیر رِی

  (2۵۴ص
شده، و در ادامز یکی از  در این حدیم نیز مرز میان ایمان و  فر  مبود عق  ذ ر

 ت گرفتز، ذ ر شده است. ناروا  ز از  مبود عق  نشئ مصادیق رفتارهای
افزون بر آنچز بیان شد، آیاتی از قرآن  ریم وجود دارد  رز بیرانگر مطلرب    

 مذ ور است: 
 أَعودوذُ  قدالَ  هودُُو ً  تَتَّخِذُنا أَ قالُو  بَقَرَةً تَذْبَحوو  أَنْ مْکأْمورُی  هلل إِنَّ لِقَوْمِهِ  مووسى قالَ إِذْ وَ»ر 

  (3۷)بقره: « َا لْجاهِل مِ َ ونَکأَ أَنْ اهللبِ
 مووسَدى  اید  قدالُو   لَهومْ أَصْنامٍ  عَلى فُونَکعْی قَوْمٍ  عَلى فَأَتَوْ   لْبَحْرَ لَاإِسْر ئ  یبِبَن جاوَزْنا وَ»

        (۱93 :عرافا)«تَجْهَلُونَ قَوْمٌ مْکإِنَّ قالَ آلِهَةٌ لَهومْ ماک إِلهاً لَنا  جْعَلْ
 إِنَّهودمْ  آمَنُدو    َی لَّدذ  بِطداِِ ِ  أَنَا ما وَ  هلل عَلَى إِالَّ یأَجرِ إِنْ ماالً هِاعَلَ مْکأَسْئَلُ ال قَوْمِ ای وَ»

  (2۹)هود: «تَجْهَلُونَ قَوْماً مْکأَِ  ینِّکل وَ َِبِّهِمْ موالقُو 
  (3۹)یوسف: «جاهِلُونَ أَنْتُمْ إِذْ هِاأَخ وَ وسوفَابِ فَعَلْتُمْ ما عَلِمْتُمْ هَلْ قالَ»
  (۵۵)نم : «تَجْهَلُونَ قَوْمٌ أَنْتُمْ بَلْ  لنِّساءِ  وونِ مِ ْ شَهْوَةً  لرِّجالَ لَتَأْتُونَ مْکإِنَّ أَ»
)احقراف:  «تَجْهَلُدونَ  قَوْمداً  مْکأَِ  ینِّکل وَ بِهِ أُِْسِلْتو ما مْکأُبَلِّغُ وَ  هلل عِنَُْ  لْعِلْمو إِنَّمَا قالَ»
29)  

شرود  رز خاسرتگاه مسرخره  رردن، شررک،        خوبی دیرده مرى   در آیا  مذ ور بز
حررام   رانری  پرستی، پیشنهادا  باط   افران، ظلم برادران یوسف برز او، شرهو    بت

معرفی شده « جه »الهی،  یپرستی و عدم ایمان بز انبیا همچون لواط، پافشاری بر بت
 حَشَدرْنا  وَ   لْمَدوْتى  لَّمَهودمو ک وَ ةَک لْمَالئِ هِمواإِلَ نََُّلْنا أَنَّنا لَوْ وَ»در آیاتی چون  ز  است. چنان

و  (۱۱۱)انعام: «جْهَلُونَی ثَرَهومْکأَ  َّکل وَ  هلل شاءَی أَنْ إِالَّ ؤْمِنُو الِ انُو ک ما قُبوالً ءٍ یشَ لَّک هِمْاعَلَ
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و یتَأْمورُونِّ  هلل رَافَغَ أَ قُلْ» عامر  اصرلی ایمران نیراوردن برز       (3۴)زمر: « لْجاهِلُونَ هَایأَ أَعْبُو
خداوند حتی با وجود مشاهدۀ آیا  الهی و نیز سبب دعو   ردن بز عباد  غیرر از  

 ید برداشت مذ ور است. ، جه  معرفی شده  ز مؤخدا
، ریشز توان چنین نتیجز گرفت  ز بر این اساس در ی  نگاه  لی بز این آیا  مى

  اخالقری و انحرافرا  اعتقرادی و همرۀ گناهران و      سرچشمز و خاستگاه همۀ رذایر 
 ن  ردن آن، تنها با علرم   ریشز زند، جه  انسان است و ر مىیی  ز از انسان سها ظلم

یابد. بنرابراین آن نیررو و ملکرۀ وجرودی در انسران  رز مرانع از         و معرفت تحقق مى
انجرام واجبرا  و طاعرا  را در انسران      شود و شوق بز ارتکاب خطاها و گناهان مى

 شود.  ند، از جنس علم و معرفتی است  ز هرگز با جه  جمع نمى ایجاد مى
  ۀ هنجارها و همۀ فضرای مقاب  جه ، عقالنیت خاستگاه هم گفتنی است در نقطۀ

 فُضُرولَ  وا ر تَرَ الْعُقَلَراءَ  إِنَّ هِشَامُ ای»بز هشام فرمود:  امام  اظمو امور خیر است. 
 لینری،  )«.الْفَررْضِ  مِرنَ  الرذُّنُوبِ  کتَرْ وَ الْفَضْ ِ  مِنَ ایالدُّنْ کتَرْ وَ الذُّنُوبَ فَیکفَ ایالدُّنْ

  (93۷ص ق،۱۴1۴ابن شعبز حرانی، ؛ ۱3ر۱۷ص ،۱ج ،۱93۵

قروۀ عقالنیرت در   در این روایت با توجز بز اینکز وصف مشعر بز علیرت اسرت،   
خواند بلکز ایشان را بز ترک امرور   رک گناهان فرا مىتنها بز ت وجود عقال، ایشان را نز
 ز مورد نخست، فضیلت و مستحب و مورد دوم از  دارد. درحالی زائد دنیوی نیز وامى
تنهرا برز تررک محرمرا  و انجرام       تعبیر دیگر عقالنیت، انسان را نزواجبا  است. بز 
سرتحبا  و دوری  دهد بلکز افزون بر آن انسان را بز سوی انجرام م  واجبا  سوق مى

 سازد.  از مکروها  نیز رهنمون مى
تنها انسان را بز انجام مکروها  و ترک مستحبا  سوق  نز« جه »مقاب   در نقطۀ

 دارد.  دهد بلکز افزون بر آن انسان را بز ترک واجبا  و انجام محرما  نیز وامى مى
 لینری،  )«... عَقْلِر بِ کهَروَا  قَاتِر ْ  وَ»  ز فرمرود  المؤمنینفرمایش امیرو بنا بر 

عق  وسیلز و ابزاری معرفی شده  رز  ( ۵۵۱ص ،تا سید رضی، بی؛ 21ص ،۱ج ،۱93۵
 توان هوای نفس را سر وب  رد.  با آن مى

، رزترین مصادیق آن گناهان و خطاهاستز با ها  یدیها و پل یدور ماندن از آلودگ
  لرِّجْ َ  هلل جْعَلُی کذلِک »..د: یفرما  رود. خداوند مى  مان بز شمار مىیاز جملز ثمرا  ا
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  (۱2۵نعام: ا)«.ؤْمِنُونَی ال  َی لَّذ عَلَى
 ،یاصرفهان                 )راغرب .د اسرت یر ء قذر و پلیش یدر لغت بز معن رجسگفتنی است 

 و نامناسرب  ز ر  ستا یزیچ هر (۹۵ص ،3 ج ق،۱۴۱۴ ،منظور         ابن ؛9۴2ص ق،۱۴۱2
 و براطنى،  صفا  در ای و باشد اعتقادا  و ارکاف در هخوا باشد، حیقب و دیشد روهکم
 و. ا معنویر  در ایر  و باشرد  ىمراد  خارجى، موضوعا  در ای و ظاهرى، اعمال در ای

 هرر  از قهراً ،است حقّ و متعال خداوند مقاب  در منىیا جادیا و دادن امن مانیا چون
 شخصرى  و .ودبر  خواهد کپا و دور است، نامناسب ز  یزیچ و حیقب و روهکم گونز
 و ردهکن دایپ روحى ارتباط و وابستگى قتیحق در اوردهین متعال خداوندز ب مانیا ز 
 هرر  از ترا  اسرت،  ردهکر ن میتسل را خود لهىا هاى برنامز بز و نبوده خداوند صراط در

 ،ی)مصرطفو .باشرد  محفرو   عمرال ا و خرالق ا و ارکاف در اختالل و فساد و شرّ گونز
 (۱3۹ص ،3 ج ،۱931

 بِدِِذْنِ  إِالَّ تُؤْمِ َ أَنْ لِنَفْ ٍ انَک ما وَ»فرماید:  دیگری مى ۀدیگر خداوند در آی از سوی

اق پیداسرت  یز از سر  ر  چنران  (۱11ونس: یر )«.عْقِلُونَی ال  َی لَّذ عَلَى  لرِّجْ َ جْعَلُی وَ  هلل
هرا و   ییکی از مصادیق رجس شمرده شده است. افرزون برر اینکرز آلرودگ     یمانیا    بى
گرر برا توجرز برز مفهروم عرام       یسرت د یها اعم از گناهان و خطاها و امور ناشا یدیپل
 ستند.یز اه  تعق  ن قرار دارد  یافراد ی، در زندگ«رجس»

دلیر    برز ایمران   توان جمع  رد  ز افراد بری  مذ ور چنین مى بنابر این میان دو آیۀ
ز سرایر مصرادیق   ایمانی و نی ایمانی در معرض رجس قرار دارند، از سوی دیگر بی بی

 رجس نیز ریشز در عدم تعق  دارد.

 زدایی و تکمیل عقول تمدن اسالمی بر پایۀ جهل . نوسازی ۵
بنیادین است  رز روایرا     های  ریزی و زیرساخت نوسازی تمدن اسالمی مبتنی بر پی

تررین   این زمینز برخوردار اسرت. بنیرادین  ای در  تاب العق  و الجه  از ظرفیت ویژه 
زدایی و تکمی  عقول جوامرع   سار روایا  عق  و جه ، جه  ساز در سایز نتمد اص  

با توجز بز نقرش  بنیادین حجج الهی بوده است.  های  امری  ز از رسالت ؛بشری است
زدایری و   جهر  »ای و بنیادین عق  و جه  در گزینش امور خیر و شر، حکمت  ریشز

 شود.  مایان مىرسالت اصلی حجج الهی ن ۀم اب بز« تکمی  عقول مردم
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 مِ َکسْرتَ ی حَتَّرى  رَسُرولًا  لَرا  وَ اًیر نَبِ اهلل بَعَمَ لَا وَ»در روایتی فرمود:  رسول خدا
؛ ۱9رر ۱2ص ،۱ج ،۱93۵ لینری،  )«أُمَّتِرزِ  عُقُرولِ  عِیر جَمِ مِنْ أَفْضَ َ عَقْلُزُ ونَکی وَ الْعَقْ َ
کرد مگر اینکز عق  را خداوند هیچ پیامبر و رسولی را مبعور ن( ۱۹9ص ،۱ج ،۱9۷۱برقی، 

 امتش باشد.  های   ام   ند، و عق  ایشان بهتر و بیشتر از همز عق 
 إِلَّرا  عِبَادِهِ إِلَى رُسُلَزُ وَ اءَهُیأَنْبِ اهلل بَعَمَ مَا هِشَامُ ای»در حدیم هشام نیز آمده است: 

 وَ عَقْلًرا  أَحْسَرنُهُمْ  اهلل بِأَمْرِ أَعْلَمُهُمْ وَ فَةًمَعْرِ أَحْسَنُهُمْ اسْتِجَابَةً فَأَحْسَنُهُمُ اهلل عَنِ عْقِلُوایلِ
، ابن شعبز؛ ۱3ص ،۱ج ،۱93۵ لینی، )«.الْآخِرَةِ وَ ایالدُّنْ یفِ دَرَجَةً أَرْفَعُهُمْ عَقْلًا مَلُهُمْ أَ

 (933ص ق،۱۴1۴

رس  خداونرد تعقر  از   و  مشترک انبیا های  این حدیم نیز یکی از رسالت بر پایۀ
 خداوند صادر شده، ذ ر شده است.  ناحیۀآنچز از 

 الْعِبَرادِ  رُءُوسِ عَلَى دَهُی اهلل وَضَعَ قَائِمُنَا قَامَ إِذَا»نیز در روایتی فرمود:  امام باقر
ابرن بابویرز،   ؛ 2۵ص ،۱ج ،۱93۵ لینری،  )«.أَحْلَرامُهُمْ  بِرزِ  مَلَرتْ   وَ عُقُولَهُمْ بِهَا فَجَمَعَ
  (3۴1ص ،2ج ق،۱۴1۹ ،قطب راوندی ؛3۷۵ص ،2ج ،۱9۹۵

 ام   رردن عقرول و اخرالق مرردم یکری از       ، ز از حدیم مذ ور پیداست چنان
ظهور است. چز اینکز بهترین  ۀدر طلیع ین اقداما  بنیادین حضر  مهدیتر مهم

پی و شالوده برای علوم لدنی و معارفی  ز قرار است مردم در آرمانشرهر مهردوی از   
خاسرتگاه   ، رز گذشرت   یت و اخالق است و چنران حضر  فراگیرند، دو اص  عقالن

 مکارم اخالق، عق  است. 
 بَذَلَ وَ»چنین نق  شده است:  از امام صادق الشهداءدر زیار  اربعین سید

 ،3ج ،۱93۵، طوسری «).الضَّرلَالَةِ  رَةِیر حَ وَ الْجَهَالَرةِ  مِرنَ  کعِبَرادَ  سْرتَنْقِذَ یلِ  یفِ مُهْجَتَزُ
ق، ۱۴۱1شرهید اول،  ؛ ۵۹1ص ،۱93۷ابن طاوس، ؛ ۷33ص ق،۱۴۱۱همو،  ؛۱۱9ص
 شود.  اشاره مى در ادامزاین فراز بیانگر نکا  مهمی است  ز  ۴(۱33ص

رسد گمراهی از جهالت  نظر مىگمراهی امری در عرض جهالت نیست بلکز بز  
 ۀاصلی مواجهر  ؛ لذا نقطۀگیرد و یکی از پیامدها و عواقب جه  است ت مىنشئ

ز جه  و نجا  ایشران از  مودن جه  و نجا  مردم ا ن ن ریشز امام حسین
 تجلی و عواقب جه ( است.  های  ترین گونز از گونز م ابۀ خطرناک گمراهی)بز
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 ز عظمت و جایگاه او  ای است  ز امام حسین اهمیت این مواجهز بز اندازه 
 رن نمرودن    منظور ریشرز  دانند، جان خویش را بز مى را خداوند و معصومان

 امعز و نجا  بندگان از جهالت بز خداوند تقدیم  رد. جه  از ج

و رسر  الهری در    همان رسالت بنیادین انبیا اقدام بنیادین امام در واقع ادامۀاین  
 زدایی و تکمی  عقول است.  جه 

سازی عقالنیت نیست چز  جدای از تکمی ، گسترش و نهادینز زدایی امری جه  
برز نزدیر     دارند و دوری از هری  لزومراً اینکز این دو در مقاب  یکدیگر قرار 

زدایی و  نهضت جه  انجامد. لذا نهضت امام حسین مقاب  مى شدن بز نقطۀ
 تکمی  عقول بود. 

زدایی  شود  ز نوسازی و احیای تمدن اسالمی بدون جه  وشن مىبا این توضیح ر
 یابد.  و شکوفایی عق  هرگز سامان نمى

رهرایی چرون    و ز پیداست غالباً رهرا   چنان، فرهن  و تمدن غرب از سوی دیگر
خوبی حکایت  بز ارمغان آورده است؛ این امر بزظلم، فساد، پایمال  ردن حقوق مردم 

 گرایی طلبی و ابتذال از آن دارد  ز بنیان تمدن غرب بیشتر بر پایۀ منافع شخصی، قدر 
نیرت و  عقال س فرهن  و تمدن اسرالمی  رز برر پایرۀ    گذاشتز شده است، بر این اسا

 ۀ، نقطر هدایت و تربیت بشریت برپا شدهاخالق و با هدف شکوفایی استعداد بشر و 
رو جمع نمودن میان این دو تمردن امرری    فرهن  و تمدن غربی است و ازاین مقاب 

 دشوار و ناممکن خواهد بود. 
 . علم و حکمت۱ـ۵

ر روایرا  عقر  و جهر  اسرت. د     کمت ر ن دیگر تمدن اسالمی برر پایرۀ  علم و ح
 نَضْررِبُها  الْأَمْ رالُ   تِلْر  وَ فَقَرالَ  الْعِلْمِ مَعَ الْعَقْ َ إِنَّ هِشَامُ ای»حدیم هشام آمده است: 

ابرن شرعبز حرانری،    ؛ ۱۴، ص۱ج ،۱93۵ لینری،  )«.الْعرالِمُونَ  إِلَّرا  عْقِلُهرا ی ما وَ لِلنَّاسِ
 (939ص ق،۱۴1۴

 لَرا  مَرنْ  عْقِر ُ ی لَرا  وَ عْقِ ُی الَ مَنْ فْلِحُی لَا»بز مفض  بن عمر فرمود:  امام صادق
 (2۷ر23ص ،۱ج ،۱93۵) لینی، ...«عْلَمُی

شرود  رز عقالنیرت از علرم      مذ ور چنرین برداشرت مرى    آیۀ از این دو روایت و
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علمی وجود داشتز باشد.  های  ناپذیر است. تعق  در جایی  ارآمد است  ز داده جدایی
 نرد  رز    ق  است. لذا تعق  اقتضرا مرى  لحا  رتبی مقدم بر تع علم بز ،بز عبار  بهتر

لری،  علمی وجود باشرد و سرپس برر روی اطالعرا  ورودی، پرردازش عق      های  داده
گیری و سرپس اقردام مقتضری تحقرق      گیری، نتیجز سنجش، ارزیابی، گزینش، تصمیم

 ایط خراص خرود و عردم موانرع برز نتیجرۀ      گمان تعق  مذ ور با رعایت شر بییابد. 
 مطلوب خواهد رسید. 

نق   رده است  ز حضر   نیرالمؤمنیدر روایت دیگری از ام مام صادقا
) لینری،  «.الْعَقْر ِ  غَروْرُ  اسْرتُخْرِجَ  مَرةِ کبِالْحِ وَ مَةِکالْحِ غَوْرُ اسْتُخْرِجَ بِالْعَقْ ِ»فرمود:  مى

 د.یرون آیمت بکح ۀلیوس زعق  و عمق عق  ب وسیلۀ زمت بکعمق ح( 23ص ،۱ج ،۱93۵

مجلسی مراد از حکمت علوم حقیقی و معارف یقینی است  ز عق  عالمز  بز گفتۀ
 .دهرد   ند، رسیدن بز نهایت و حقیقرت برواطن آن برا عقر  ر  مرى      آن را ادراک مى

  (۹۵ص، ۱ ج [،بق]۱۴1۴)مجلسی، 
ف علروم و  توان بز حقایق، لطایف و ظرایر  عق  و تعق  مى وسیلۀ بزبر این اساس 

قاب  از آنجا  رز عقر  امرری تشرکیکی و دارای     معارف حقیقی و یقینی رسید و در م
درجا  است، با وجود علوم و معارف حقیقری و یقینری برز نهایرت درجرا  عقر        

رسیدن دیگرری   ۀی  از عق  و حکمت وسیل. بز تعبیر دیگر، هرتوان دست یافت مى
  مال خود است.  ۀبز نقط

سرازی و   ینرز از آنچز گذشت پیداست  ز در مسیر نوسازی تمدن اسالمی، برا نهاد 
سو برز علروم و معرارف حقیقری      توان از ی  گسترش عقالنیت در جوامع بشری مى

توان دست یافت  ز ر ن دوم تمدن اسالمی است و از سوی دیگر با دستیابی برز   مى
 خواهد یافت.  عقالنیت در میان مردم نیز ارتقا آن دستز از علوم و معارف، سطح

 مداری  ی و دیندارریزی و گسترش فرهنگ دین . پی۲ـ۵
یکری دیگرر از دسرتاوردها و     ،مرداری  داری و دیرن و گسترش فرهن  دینر  ریزی پی

با فرض وجود شرایط تعق  و رفع موانرع موجرود، اگرر     ؛رهاوردهای عقالنیت است
علمی سامان پذیرد، این تعق  انسان را بز دین برترر و   های  و ورودی ها تعق  در داده

 وَ نٌیر دِ لَرزُ  انَ  عَاقِلًا انَ  مَنْ» زد. امام صادق)ع( فرمود:سا پایبندی بز آن رهنمون مى
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  (۱۴ص ،۱93۴؛ ابن بابویز، ۱۱ص ،۱ج ،۱93۵ لینی، )«.الْجَنَّةَ دَخَ َ نٌیدِ لَزُ انَ  مَنْ
 أَنْ أُمِررْ ُ  یإِن ر  آدَمُ ایر  فَقَرالَ  ع آدَمَ عَلَرى   ُیجَبْرَئِ هَبَطَ»فرمود:  امیر المؤمنین

 فَقَرالَ  ال َّلَارُ مَا وَ  ُیجَبْرَئِ ای آدَمُ لَزُ فَقَالَ نِیاثْنَتَ دَعِ وَ فَاخْتَرْهَا ثَلَارٍ مِنْ حِدَةًوَا کرَیأُخَ
 نِیالردِّ  وَ اءِیر لِلْحَ  ُیجَبْرَئِ فَقَالَ الْعَقْ َ اخْتَرْ ُ قَدِ یإِن  آدَمُ فَقَالَ نُیالدِّ وَ اءُیالْحَ وَ الْعَقْ ُ
 وَ مَاکفَشَرأْنَ  قَرالَ  انَ ر  حَیرمُ  الْعَقْ ِ مَعَ ونَکنَ أَنْ أُمِرْنَا إِنَّا جَبْرَئِی ُ یا فَقَالَا  دَعَاهُ وَ انْصَرِفَا
 ق،۱۴۱9، ابن بابویز ؛۱۹۱ص ،۱ج ،۱9۷۱؛ برقی، ۱۱ر۱1، ص۱ج ،۱93۵ لینی، .«)عَرَجَ
 ق،۱۴۱1،  راجکری  ؛۱12 ،۱ج ق،۱۴19، همرو  ؛3۷2ص ،۱932همو،  ؛۴۱۷ص ،۴ج
  (۵3ص ،۱ج

ى از سرز  کر یز تو را در انتخراب   ام    بر آدم نازل شد و گفت: اى آدم من مأمور شدهیجبرئ
ست؟ یز چین و دو مورد دیگر را واگذار. آدم گفت آن سز چیى را برگزکیر سازم پس یز مخیچ

ن گفرت شرما   یا و دی  بز حیدم، جبرئین. آدم گفت عق  را برگزیا و دی  گفت: عق  و حیجبرئ
م. یز عق  باشد با او باشر  م هرجا ی  ما مأمورید، آن دو گفتند اى جبرئیواگذارد و او را یبازگرد

 د و باال رفت.  یگفت خود دان

برا   لزومراً « دین»و « حیا»اینکز  لیدی این روایت عبار  است از  های  یکی از پیام
شوند. در هرر جامعرز و گروهری از مرردم اگرر       عق  هستند و هرگز از عق  جدا نمى

برز ارمغران خواهرد    ها  آن را برای« دین»و « حیا» ،نحو صحیح تحقق یابد عقالنیت بز
مرداری   و ر ن سوم تمدن نوین اسالمی، دینداری و دینآورد. لذا رهاورد دیگر عق  

 است. 
دینرداری و  سرازی و گسرترش    گمان از مالزمۀ مذ ور پیداست  ز راه نهادینرز  بی
جوامع بشری میسر خواهرد   ر افراد وسطح عقالنیت د یمداری در جامعز با ارتقا دین

الجهر ، حضرر  موسری برن      ز در روایرت دیگرری از  تراب العقر  و     ر  شد. چنان
 وَ الْحَسَدِ مِنَ الْقَلْبِ رَاحَةَ وَ مَالٍ بِلَا الْغِنَى أَرَادَ مَنْ هِشَامُ ای»بز هشام فرمود:  جعفر
 لینری،  )«...عَقْلَرزُ  مِّر َ کی بِأَنْ مَسْأَلَتِزِ یفِ جَ َّ وَ عَزَّ اهلل إِلَى تَضَرَّعْیفَلْ نِیالدِّ یفِ السَّلَامَةَ
  (933ص ق،۱۴1۴، ابن شعبز؛ ۱3ص ،۱ج ،۱93۵

خواهرد،   نیازی بدون مال و راحتی قلب از حسد و سالمت در دین را مرى  ای هشام هر ز بی
 . ماید  ز خداوند عقلش را  ام   ندلت از خداوند تضرع ندر مسئباید  ز 

آور و موجب سلب آزادی  یدگاه  ز پایبندی بز دین محدودیتاین ددر خصوص 
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، گفتنی است  رز ایرن مطلرب    غرب بز آزادی بیشتر بها داده است و در مقاب ، تمدن
اس یز قاب  ق تى بز بشر داده یعالمز طباطبایی اسالم حر ۀتوهمی بیش نیست. بز گفت

جز  د و از هر عبودیتى بزبنوحاضر نیست و آن آزادى از هر قید ت تمدن عصریبا حر
  یر عنى برا  ین هرچند در گفتن آسان است، یت براى خداى سبحان است و ایعبود
توانرد برز وسرعت     سى مى ع دارد و یوس  ى بسیمعنا ،شود خالصز مى« تیحر»لمز  

خواند و آن  ز مردم را بز آن مى عملى  ۀریز در سنت اسالمى و س معناى آن پى ببرد 
ند و سرپس   دقت و تعمق  ،سازد راد جامعز و طبقا  آن برقرار مىن افیره را در بیس

ن ین افراد جامعز و در بر یز تمدن عصر حاضر در ب ظلم و زورى  ۀریره را با سیآن س
قایسز نماید، ف برقرار نموده میقوى و جوامع ضع ۀجامع  ین یطبقا  آن و سپس ب

رده و تمدن غرب بشر را  اد ا اسالم بشر را آزیند آ  کخوبى در تواند بز آن وقت مى
ا آزادى واقعرى و  یر س اسرت و آ کا بز عیها نموده و  طلبى ها و جاه ر هوا و هوسیاس
ز تمردن   ر بارى اسرت  بنردو  ز اسالم آورده، و یا بى ت منزلت انسانى آن اس ۀستیشا

  (۱۱۷ر۱۱3ص، ۴ ج ق،۱۴۱۷ن : طباطبایی، ).حاضر بز ارمغان آورده است
و اخالق در جوامع بشری  رز دغدغرز و رسرالت     اریدیندگسترش  ،بز هر روی
مردن اسرالمی اسرت، نرز تنهرا      تحقرق ت  هرای   حجج الهی و یکی از پایز ۀمشترک هم
آور نیست بلکز موجب گسترش آزادی بر مدار عقالنیت، فطر  و اخالق  محدودیت

 ناب اسالمی است. 
 . اخالق اسالمی۱ـ۲ـ۵

« حسن خلرق »، الکافیالعق  و الجه  در   تاب رهاورد و ثمرۀ دیگر عقالنیت بر پایۀ
درخواسرت  »تمردن اسرالمی اسرت. حردیم      ریزی پیاست  ز ر ن مهم دیگری در 

در بخش پیشین، « عدم جدایی حیا و دین از عق »و حدیم « ز خداوندتکمی  عق  ا
 النَّراسِ  مَ ُ أَ»فرمود:  افزون بر اینکز امام صادقخوبی بیانگر این مطلب است.  بز
 (29ص ،۱ج ،۱93۵ لینی، )«.خُلُقاً أَحْسَنُهُمْ اعَقْلً

لحا  اخالقی  تر باشد، بز حدیم،  سی  ز از همۀ مردم عقلش  ام بر اساس این 
بهترین مکارم اخالق را در زندگی دارد. در واقع با در نظر گرفتن سطح حسن خلرق  

دیگرری از    رز در حردیم   قالنیت افراد را تعیین  رد. چنانتوان سطح ع در افراد، مى
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  ٌیر دَلِ بِنَفْسِزِ الْمَرْءِ إِعْجَابُ»چنین نق  شده است:  از امیرالمؤمنین امام صادق
، ؛  راجکی۹1ص ق،۱۴1۴، ابن شعبز؛ 2۷ص ،۱ج ،۱93۵ لینی، )«.عَقْلِزِ ضَعْفِ عَلَى
  (211ص ،۱ج ق،۱۴۱1

 شریفتگی های بشر ریشز در خود از آنجا  ز بخشی از استبداد، استکبار و خود امگی
آلود نسبت بز خویشتن دارد، از روایت مذ ور برداشت  انسان و تکبر و رضایت توهم

طلبی  ز از دیرباز ترا نون آزادی و  رامرت    استکبارورزی و قدر  شود  ز ریشۀ مى
ده است، ریشز در ضعف و  مبود عق  دارد. بر این اسراس برز   ها را پایمال  ر انسان

اسررتبداد و  ،خررردورزی در جوامررع بشررریتناسررب گسررترش فرهنرر  عقالنیررت و 
 خود امگی بشر نیز رو بز اضمحالل خواهد رفت.  

انش عرام  جب انسان بز خویش نشانگر ضعف عق  اوسرت. البترز در یر  خرو    عُ
یانگر ضعف عق  اوسرت بلکرز وجرود    جب انسان بتنها عُ توان چنین حکم  رد نز مى

 از ضعف عق  او دارد.   و انحرافا  اخالقی در انسان حکایت هری  از رذای
 ؛یکری از ثمررا  بنیرادین حا میرت عقر  اسرت       ، عنصر حیرا  ز اشاره شد چنان

هیچ جایگاهی ندارد، بز توان گفت در فرهن  و تمدن غربی  ت مىئجر بزعنصری  ز 
هراى   هاست. آرمران  فرهن  ۀنند فرهن  غرب، فرهن  نابود یمقام معظم رهبر گفتۀ

شود. باطن فرهن  غربرى    ها زدوده مى ى روحى از ذهنهاى معنوى و تعال بلند، آرمان
زدا و ضرد   تیر آلرودِ هو  آلرودِ گنراه   زندگى مادىِ شرهو    عبار  است از همان سب

 ، خراسان شمالی(۱9۹۱بیانا  مقام معظم رهبری، :  .)نتیت و دشمن معنویمعنو
ی های آن تا حردود  در جوامع غربی  ز موج گمان نادیده انگاشتن فرهن  حیا بی

ی هرا  و آزادی ۀ فسراد و فحشرا  سراز اشراع   یز رسیده، زمینرز ی اسالمی نها بز سرزمین
نفسانی و شهوانی در جوامع بشری است  ز هرگز با آزادی معنوی و  رامت انسرانی  

 هیچ سازگاری ندارد. 
 قرآنی  ۀرسیدن به حیات طیب .۲ـ۲ـ۵
شرری تحقرق حیرا     سازی دین و اخالق در جوامرع ب  ۀ نهادینزین ثمرتر مهمگمان  بی

 نَّدهو اافَلَنُحْ مودؤْمِ ٌ  هووَ وَ  أُنْثى أَوْ رٍکذَ مِ ْ صالِحاً عَمِلَ مَ ْ» است  ز قرآن  ریم در آیۀطیبز 

 اه  ایمان و عم  صالح را بدان وعده داده است.  (۹۷نح : )«...بَةًایَ اةًاحَ
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 جَعَلْنا وَ ناهواافَأَحْ تاًامَ انَک مَ ْ وَ أَ» ۀاین حیا ، حیاتی حقیقی و جدید است نظیر آی

 ، قوّ ،مال  ،نور خود نفس در انسانى نیچن( ۱22نعام: ا«)... لنَّاسِ یفِ بِهِ یمْشِی نُوِ ً لَهو
 رد، ر  نیمع را آن یو چگونگ  اندازه توان نمى ز  ند  مى کدر سرورى و لذ  ،عز 
 نعمترى  و ر،یپذنا زوال و دائمى اتىیح در مستغرق زکآن حال و نباشد نیچن چگونز و

 برز  مشروب  ریر غ سرعادتى  و ریر خ و ،جرن و درد از خالص لذتى و ر،یفناناپذ و باقى
 زنردگى  و شرود  نمرى  مترترب  قرى یحق زنردگى  بر جز زندگى آثار نیا .است شقاو 
  .ندارد آن از ىیبو مجازى

 تنها ،هست زیآن ن با است نیشیپ یاز زندگ ریغ زکنیا نیع دراین زندگی حقیقی 
 دو اسرت  زنردگى  ن نروع یر ا داراى ز  سى  پس عدد، بز نز است مراتب زب اختالف
 اسرت،  شرتر یب آثرار  واجرد  و ترر  روشرن  و تر قوى شیزندگ زکبل ندارد، زندگى گونز

 سروم  زنردگى   یر  دانستز انبیا مخصوص را آن وندخدا ز  قدسى روح ز  همچنان
ز از آن نیر « بیر ط»حکمرت توصریف آن برز     .است ا یح از سوم مرتبۀ زکبل ست،ین

 را آثرارش  ایر  نرد   فاسدش تا ستین آن در خباثتى و خالص است اتىیحروست  ز 
 (9۴9ر9۴۱ص ،۱2 ج ق،۱۴۱۷ ،یی: طباطبا .)نسازد تباه

 احْتَمَلْتُرزُ  رِیالْخَ خِصَالِ مِنْ خَصْلَةٌ زِیفِ یلِ مَتْکاسْتَحْ مَنِ»فرمود:  امیرالمؤمنین
 مُفَارَقَرةُ  نِیالردِّ  مُفَارَقَةَ لِأَنَّ نٍیدِ لَا وَ عَقْ ٍ فَقْدَ أَغْتَفِرُ لَا وَ وَاهَاسِ مَا فَقْدَ اغْتَفَرْ ُ وَ هَایعَلَ

 لینی، )«.بِالْأَمْوَا ِ إِلَّا قَاسُی لَا وَ اةِیالْحَ فَقْدُ الْعَقْ ِ فَقْدُ وَ مَخَافَةٍ مَعَ اةٍیبِحَ تَهَنَّأُی فَلَا الْأَمْنِ
 (221ص ق،۱۴1۴ ابن شعبز حرانی،؛ 2۷ص ،۱ج ،۱93۵

رم و از یپرذ    دهد بز خاطر آن او را مىیخصلت از خصال خیر پابرجا بز من تحو  یز  هر
گرذرم، زیررا    نمرى  نیر پوشم ولى از نداشتن عق  و نداشرتن د  گرش چشم مىینداشتن خصال د

شرود، و نبرودن عقر  موجرب      امنی است و زندگى همراه با هراس گوارا نمرى دینى موجب نا بى
 .شود ی جز با مردگان مقایسز نمىگی است و چنین شخصفقدان زند

حیا  طبیعی  ، ارادۀاندازد از آنجا  ز فقدان عق  در نهایت انسان را بز هال ت مى
رسد اما احتمرال بهترر آن اسرت  رز مرراد از فقردان        در این حدیم بعید بز نظر نمى

کری دیگرر از   نیرز ی  لذا حیا  طیبرز  باشد. ا ، فقدان حیا  حقیقی و حیا  طیبزحی
 ار ان اساسی تمدن اسالمی است.
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    . تفاوت ماهوی تمدن اسالمی با فرهنگ و تمدن غربی   ۳ـ۲ـ۵
در  خوبی حکایت از ترالش معصرومان   بز الکافیفرازهای مذ ور از طلیعۀ  تاب 

جهت احیای فرهن  و تمدن اسالمی است  ز در قرن چهرارم توسرط  لینری مرورد     
الی انبوه اصول و مصنفا  معتبر امامیرز در سرز سردۀ     البزبازخوانی قرار گرفت و از 

نخست اسالم، گزینش و در سطح  رالن بررای بشرریت برز ارمغران آورده شرد  رز        
زدایی است و بر ار ران اسرتواری چرون     زیرساخت بنیادین آن حا میت عق  و جه 

ن  ز آنچرز از تمرد   دین، علم و حکمت و اخالق اسالمی بنا نهاده شده است درحالی
گرذاری آن مبتنری برر فریرب و نیرنر ،       شود پایز غربی در چند سدۀ اخیر مشاهد مى

گریزی، دنیاگرایی و مهجوریت اخالق است لذا فرهن  و تمدن غربری   هجوم و دین
 لحا  ماهوی متفاو  از فرهن  و تمدن اسالمی است.  بز

ری بشر  سرازی اخرالق نیکرو در جوامرع     سیر نوسازی تمدن اسالمی، نهادینزدر م
 ز اعتقاد بز توحیرد و معراد و برز تعبیرر دیگرر اعتقراد برز         نیازمند ضمانت اجراست

 باشد.  بهترین ضامن اجرای اخالق نیکو در جامعز مى ،باورهای مبنایی دینی
 نیمترر   نکیلر  پردازنرد  مى زین اخالق اصالح بز ها یغرب ،عالمز طباطبایی بز گفتۀ

 در دیر با شرود  واقع مؤثر بخواهد اگر فاضلز اخالق ز  است نیا رند،یگ نمى اى جزینت
 را آن ز ر  است ضامنى ازمندین استقرارش و ثبا  و باشد داشتز استقرار و ثبا  نفس

 شروند  مى اخالقى  یفضا ندایبپ سانى  تنها ند،  نمى تضمین توحید جز و ند  ضمانت
 ز ر  میکر ح ىیخردا  حسرنا،  اسرماى  داراى و واحد ىیخدا وجود بز باشند معتقد ز 

 را صرالح  و ریر خ ز ر  ىیخردا  د،یآفر سعاد  و مال  بز رساندن منظور بز را قیخال
 را نیآخر و نیاول قیخال زودى زب ز  ىیخدا دشمن، را فساد و شر و دارد مى دوست

 حرد  نیآخرر  برز  را سرى  هر و نمروده  داورى آنان نیب در تا ند  مى جمع امتیق در
 اگر ز  است پرواضح و .فرشی  بز را ار بد و پاداشش بز را ار وکین برساند، شیجزا

 نفرس  هواى روىیپ از را بشر ز  ستین گرىید  یاص سبب چیه نباشد معاد بز اعتقاد
 : ن).ند  نظر صرف نفس عىیطب هاى بهره و ذیلذا از زکنیا بز سازد وادار و بدارد، باز

  (۱۱۱ص ،۴ ج ق،۱۴۱۷ ،طباطبایی

خروبی حکایرت از مهجوریرت و     زحرافا  و مفاسد اخالقی در غرب بگسترش ان
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  استی عق  و عدم حا میت عق  در فرهن  و تمدن غربی دارد. 
بشرری در آن   ز فرهن  و تمدن غربی  رز حیرا  طیبرۀ   الگوی زندگی برخاستز ا

 ،مقرام معظرم رهبرری    موفقی نیست. بز گفترۀ شود، الگوی  ارآمد و  نادیده گرفتز مى
اى است  ت و توسعزشرفین همان پیت. االگوى ناموفق اس  یشرفت غربى، یالگوى پ

هاى ثروتمند را بز ثرو  برساند؛ امرا   شمارى از خانواده هاى انگشت ز توانستز گروه 
جنر  برز وجرود آورده و     ،رده ر و استعمار یگر را دچار اسار  و تحقیهاى د ملت
دورى از  شورها هم اخالق فاسرد،  رده است و در داخ  خود آن    یومت تحمکح

شررفت  یزهرا را رواج داده اسرت. پ  ین چیر رانى خرانواده و ا ی، وت، فحشا، فسادمعنوی
  کشورها را از لحا  اخالقى دچار مشر  ن یهاى متمادى، ا غربى در طول قرن  تمدن

ها  آن از لحا  وضع زندگى هم بز ،شانده را از لحا  اخالقى بز انحطاط ها  ، آنرده 
اد اسرت؛  یر ار و تالش ز اده است. در آنجا فتیعنى فقر در آنجاها برنیرده؛ کخدمتى ن

شررفت غربرى   ین، پیم. بنرابرا  ر اما دستاورد و محصول براى فررد و برراى خرانواده    
  (۱۱3ر۱۱۷، ص۱933ای،  ن : خامنز).شرفت ناموفقى استیپ

ویژه  ی برچیده نشود، عموم مؤمنان و بزاسالم ی  ز فساد در جامعۀگمان تا زمان  بى
سازی تربیرت   تمدنبرای  نیروهای مؤمن و باتقوا تواند  نمى خوبی حکومت اسالمی بز

شرود و    اینکز فساد از ی  سو مانع رشد و اصالح معنوی عموم مردم مى دلی  بزد.  ن
آیرد زیررا در شررایط فسراد،       از سوی دیگر خطری جدی برای مؤمنان بز شرمار مرى  

مرت اسرالمی   مؤمنان هر لحظز در خطر انحراف خواهند برود. برر ایرن اسراس حکو    
سازی بررای ظهرور و تحقرق     منظور زمینز رپایی تمدن نوین اسالمی و نیز بزمنظور ب بز

طور جدی  سازی اخالق فاضلز در جامعز بز ، وظیفز دارد در  نار نهادینزدولت  ریمز
 اسالمی مبارزه  ند. وام  آن در جامعۀبا فساد و ع

 گیری نتیجه. ۶
 المری  ش مکاتب و مذاهب  المی و غیرگسترسوم و چهارم هجری دوران    سدۀ .۱

لرذا  لینری در آن عصرر در    د. شر منحرف از اسالم ناب بود  ز اغلب سبب گمراهی 
ناب رسول  های  گسترش آموزهرویارویی علمی و عقلی با مکاتب انحرافی و شبها ، 

دانسرت،   اعتقادی و اخالقی مرى  های  را یگانز راه نجا  از مهلکز خدا و اه  بیت
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تقدم رتبی مبحم عق  برر مباحرم   روی آورد و بز دالیلی چون  الکافیتألیف لذا بز 
اصول و فروع، دفاع علمی و  المی مذاهب انحرافی از مکتب خرویش و سرچشرمز   
گرفتن مکاتب انحرافی از جه  و آثار آن و نشان دادن جایگاه واالی عق  در مذهب 

رویرارویی برا جهر  و    انحرافری،   های  امامیز و تمایز ماهوی و عقلی امامیز از جریان
ش را برا   تاب خروی   لینی طلیعۀتبیین جایگاه عق  سلیم در اولویت قرار داشت لذا 

ریزی  پیگمان بهترین ر ن بنیادین در  بیویژه آنکز  مباحم عق  و جه  آغاز  رد. بز
ی تمدن اسرالمی عقالنیرت و   و احیا سازی نظام فکری مکتب اه  بیت و نهادینز
 جه  بهترین طلیعز در ترسیم مدینۀ است، لذا پرداختن بز مباحم عق  و ستیزی جه 

 فاضلز و نوسازی تمدن اسالمی است. 
و  با توجز بز صدور حدا  ری روایا   تاب العق  و الجه  از امام صادق .2

نیز گسترش مکاتب انحرافی، فسادهای اخالقی، فرهنگری، سیاسری در اواخرر دوران    
توان گفت: در آن  عباس، بر پایۀ روش تحلی  گفتمان مى بنی امیز و اوای  حکومت بنی

هرا، مکاترب و    در مواجهز با بردعت  دوران بستر مناسبی فراهم آمد تا امام صادق
آمده نهایت استفاده را ببرد و تمام تروان خرویش را    مذاهب انحرافی، از موقعیت پیش

 زدایری،  ز آن بر اساس جه صرف تبلیغ و تبیین اسالم ناب محمدی بنماید؛ امری  ز پای
آمده در  در مجال پیش شکوفایی عق  و گسترش اخالق بود. در واقع امام صادق

سرازی گفتمران اسرالم نراب و احیرای تمردن        ریزی و نهادینز سازی، پی مقام فرهن 
 بنیادین آن بود.  های  مداری از پایز ستیزی و اخالق اسالمی بودند  ز عقالنیت، جه 

 دهی  تاب العق  و الجه  بیشرتر از روایرا  امرام صرادق     ن لینی در ساما .9
لحا  گسترش مکاتب و مرذاهب  المری تشرابز     بهره گرفت چز اینکز عصر  لینی بز

داشت، لذا  لینی در اوای  سدۀ چهارم بز برازخوانی   بسیاری با دوران امام صادق
تمردنی برر    های  ویژه در ترسیم زیرساخت بز و گسترش میرار روایی امام صادق
 ای نمود.  پایۀ عقالنیت و اخالق اهتمام ویژه

، حسن خلرق و حیرا    دینداریزدایی و شکوفایی عق ، علم و حکمت،  جه  .۴
بلنرد   های  آموزه ۀو ار ان بنیادین تمدن اسالمی بر پای ها ین زیرساختتر مهمطیبز  ز 

گسرترش و   است  ز چهار مورد اخیر از رهاوردهای الکافی تاب العق  و الجه  در 
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 عقالنیت است.  یارتقا
سراز اصرلی انحرافرا  اعتقرادی، رذایر  اخالقری، گناهرران،        سرچشرمز و زمینرز   .۵
 ن  ردن آن، با عقالنیت،  فراروی تمدن اسالمی جه  انسان است  ز ریشز های  چالش

سرار روایرا     سراز در سرایز   تمدن های  لذا یکی از آموزه یابد. علم و معرفت تحقق مى
های  امری  ز از رسالت ؛زدایی و تکمی  عقول جوامع بشری است جه عق  و جه ، 

 بنیادین و مشترک حجج الهی بوده است.  
خوبی حکایت از مهجوریت  افا  اعتقادی و اخالقی در غرب، بزگسترش انحر .3

و  استی عق  و عدم حا میت عق  در فرهن  و تمدن غربی و تفاو  ماهوی تمدن 
و  دینرداری سازی و گسترش فرهنر     ز نهادینز درحالی دارد،غربی با تمدن اسالمی 

تحقرق   های  اصلی رهبران الهی و یکی از پایز مداری در جوامع بشری، دغدغۀ اخالق
 تمدن اسالمی است. 

 
 ها نوشت پی
برر  ن شدن و اقامت در شهر است. و یآن شهرنش ین معنایتر یاصل یدارد ول یمختلف یتمدن معان .۱

 ،۱933احمدی،  جان).حسن معاشر  است یو بز معنا ینییشهرآ معادل واژۀ لمز همین اساس این 
ن اگرچرز  ی  است نز ظرف و مظرروف. بنرابرا   جزء و  ۀان شهر و تمدن، رابطیم البتز رابطۀ( 2۴ص

در اص  شهر معلول تمدن بروده نرز    یرد ولیگ ( از مدینز بز معنای شهر ریشز میCivilizationتمدن)
بز همین دلیر  تمردن برز     (33ص ،۱9۵۴ برنال، جان).ع شهر جزء تمدن استبز واق یعنیعلت آن، 

از برقراری نظرم   رو تمدن عبار  است ازاین ان آمده است.یمفهوم خو گرفتن با اخالق و آداب شهر
  بررای مقبولیرت یر    نرز را یز زم ر هرا   ان انسانیو تعاون م یارکجهت هم یریپذ اجتماعی و جامعز
ز  ا پذیرش نظم اجتماعی است همراه ب یجمع یتمدن زندگ ،گریر دیتعب سازد. بز فرهن  فراهم می

 (۱9۷1 دورانت،).باشد نتیجۀ آن تحقق خالقیت فرهنگی می
دى یر دند جهان جدرانش اعالم  رکبوش پدر، وى و همففارس در زمان  جی. پس از جن  دوم خل2

ن پرس در  یخواهد آمد و از اا بز وجود کیآمر  یدئولوژیاسى و ایس ۀطرید بر محور سیبا نظمى جد
اش  ا جن  طروالنى کیآمر زیرااست؛ کیده خواهد شد و آن آمریقدر  برتر مطرح و د  یا فقط یدن

ان رسرانده و نظرام   یر امر  برز پا   روزى یر شوروى سابق( را با پیاتحاد جماه)زمیالیبا پرچمدار سوس
ن طررح تحقرق   یشده بود. هدف ا دانیروز میراسى پ برال دمویا لیسم یتالیاپ و فرهن    یدئولوژیا
 (۱23ص ، ۱9۹1زاده،  .)قدوسىبود« هودیومت جهانى کح»
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شهوانی جنود  های  نکراء عبار  است از زیر ی، هوش و حُسن اندیشز و هنگامی  ز در خواستز .9
روست  ز حضر  نکراء را برز شریطنت تفسریر     ایناز ؛شود  ار رود، بز آن شیطنت گفتز مىز جه  ب

جز عق  است یا همان نیروی عقالنری اسرت. هنگرامی  رز در      نکراء یا نیروی دیگری بزده است.  ر
شود و در عرف شرع بز آن عقر  گفترز     ار رود و در آن  ام  شود، شیطنت نامیده مىز امور باط  ب

 (۱۱3ص ،۱جق]الف[، ۱۴1۴.)مجلسی، شود نمى

 مِنَ کعِبَادَ سْتَنْقِذَیلِ  یفِ مُهْجَتَزُ لَبَذَ»چنین آمده است:  را  مأثور امام حسیندر برخی از زیا .۴
 ق،۱9۵3ابرن قولویرز،   «).الرَّشَرادِ  وَ الْهُردَى  بَرابِ  إِلَرى  ابِیالِارْتِ وَ  الشَّ وَ الْعَمَى وَ الْجَهَالَةِ وَ الضَّلَالَةِ
  (۵۹ص ،3، ج۱93۵طوسی، ؛ ۱13ص ق،۱۴۱9شیخ مفید،  ؛223ص
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