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 مقدمه
بهد فرهنگی،تحلیلمسائلاجتماعیوسیاسی لیلپیچیدگیوپیوستگیبهمسائلدینی،

هایاقتصادی،حقوقیوعلمیبهراحتیقابلشناختودرکنیست.دشواریشناختتحلیل

می بیشتر بسیاریازسیاسیآنگاه شود. افزوده آن مفاهیمسیاسیبه تفسیرپذیری که شود

یفوبرداشتمفهومیهستندآیاامرمفاهیمسیاسیازجملهمفهومامرسیاسیهمچنانقابلتعر

هایمتعدددرتقابلباسایرمفاهیمسیاسیپیشفرضمفهومدولتاست؟آیااینمفهومباایده

توانامرسیاسیراباتمایزاتمختصبههایعلومانسانیقابلتعریفاست؟آیامیوگرایش

ین،مادامیکهبهمنظومهفکریهایاینچن(.پرسش88-8939:89خودتعریفکرد؟)اشمیت،

کنندهتوجهصورتنگیردهمچنانپابرجاخواهدشناسیتعریفکنندهوتحلیلونظاممعرفت

معادالت در تحول منشأ که سیاسی و فکری رهبران گفت توان اساسمی همین بر ماند.

بهعنوانشناسیاجتماعیسیاسیهستندازیکمنظومهفکریخاصبرخوردارند.نظاممعرفت

بخشیازاینمنظومهفکرینقشتأثیرگذاریدرچگونهاندیشیدناینرهبراندارد.آیتاهلل

نگاهیخامنه با استو برخوردار منسجمی فکری منظومه از استکه رهبرانی جمله از ای

نگرد.منحصربهخودشبهمسائلاجتماعیسیاسیمی

ایبرآمدند.امااثریکهبهدیشهآیتاهللخامنهتاکنونآثارزیادیدرصددتبیینچستیان

معرفت نظام باشد،اجتماعیمسائلتحلیلشناسیدرصورتمستقل تحقیقکرده را سیاسی

هایگیریایوبهتبعیتازآنموضعوجودندارد.ازآنجاکهاندیشهسیاسیآیتاهللخامنه

هایگیریت.همچنیناندیشهوموضعسیاسیویموردتوجهسیاستمدارنداخلیوخارجیاس

شناسیحاکمبراندیشهویسیاسیویموافقانومخالفانیدارد،ضروریاستتانظاممعرفت

ایازچگونگینگاهایشانبهمسائلسیاسیبهدستشناسانهتبیینشود،تایکالگویمعرفت

شناسیویباترسیمالگویمعرفتایوشناسیدراندیشهآیتاهللخامنهآید.تبییننظاممعرفت

تأکیدبرتألیفات،دروسخارجوبیاناتایشانصورتگرفتهاست.

هراستسیاسیواجتماعیمسائلدرکاصلیشرطمعرفت،وباتوجهبهاینکهشناخت

مقاله.گیردمیسرچشمهشناختچگونگیونوعازگیریموضعگونه اساساین همین بر

تبیینبر سیاسیاجتماعیمسائلتحلیلدرایشناسیآیتاهللخامنهرسینظاممعرفتدرصدد

شود.بنابراینمسالهاینمقاله،نبودمشخصویبهمسائلسیاسینگرشنوعوچراییتااست
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ایمذکوراست،بهگونهمسالهتحلیلدرایآیتاهللخامنهفکریشناسانهازنظامالگویمعرفت

عده سیاسکه از موضعتای برخی درباره اندیشمندان و راگیریمدران سواالتی ایشان های

نوعنگاهویبهمسالهاستکباروتعاملباآن)مرکزتحقیقاتاسالمی،مطرحمی :8932کنند.

گرانمسلمانومدارانوتحلیل(ازجملهمواردیاستکهبانگاهبرخیازسیاست898-849

شیعیمتفاوتاست.


 ارچوب نظریو چمبانی 
)نظام مسأله بهتر فهم خامنهمعرفتبرای اهلل آیت درشناسی اجتماعیمسائلتحلیلای

ایشناسیابتداالزماستاشارهوروانفلسفههاییچونمنطق،سیاسی(وعدمخلطآنبادانش

حدودمفهبهتفاوتمبنایینظاممعرفت تا مفاهیموعلوممذکورصورتگیرد ومیشناسیبا

تبیینشود.«شناسینظاممعرفت»

شناسیدانشیدرجهدوماستوموضوعآنبحثپیرامونعلممنطقهمانندمعرفتمنطق:

معرفت تفاوتآنبا اما مشخصمیشناختانساناست. دارشودکهمنطقعهدهشناسیآنجا

بحث حجت و معرِّف از واقع در است. مجهول کشف برای معلومات چینش چگونگی

نتیجهمی شوند؛ براینمونهدرمنطقاگرمقدماتوشکلاستداللبهدرستیاستقدام گوید.

هایاستفادهشدهدرستویقینآورند(.اینکهماده8933:92شود)فعالی،صحیححاصلمی

ظن معرفتیا حیطه داخلدر منطقو وظیفه خارجاز چنیننگاهیبایدآور، با شناسیاست.

معرفتشناسمعرفت چون دانست، منطق زیربنای را رای معلومات ارزش که است شناسی

شناسیتعریفواستداللارائه(ومنطقبااعتمادبهمعرفت8921:44کند)فیاضی،مشخصمی

میمی بنابراین درکند، تفاوت فکری مکاتب داوری و منطق اختالف دلیل گفت توان

شناسیآناناست.معرفت

گذشفلسفه: معرفتدر شاخهته عنوان به قرارشناسی مطالعه مورد فلسفه علم از ای

توجهبهقابلیتوظرفیتمعرفتمی با شناسیایندانشمستقلازفلسفهبهیکرشتهگرفت.

کنند،شناسیهردوپیرامونشناختبحثمیعلمیتبدیلشدهاست.هرچندفلسفهومعرفت

درفلسفههستی،وجود،چیستیوچگونگیموجوداتجهاندیگردارند.هاییبایکاماتفاوت

همچنینبحثازاینکهموجودجوهراستیاعرض؟درحیطهعلمهستیبررسیمی شود،
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شناسیشناسانهمواجههستم.امادرمعرفتفلسفهاست،بهطورکلیدرفلسفهبارویکردیهستی

بحثشودکدامیکازصورتمشخصمی واقعهایذهنیمورد علمحصولیمطابقبا در

کندکهکدامصورتذهنیواقعراآنچنانشناسیمشخصمیهستند.بهعبارتدیگرمعرفت

شناسیبافلسفهمتفاوتاست.دهد.بنابراینباایننگاهموضوعدانشمعرفتکههستنشانمی

معرفتفلسفه به زیادی شباهت نیز مضاف تهای در باید که دارند باشناسی آنان فاوت

شناختمعرفت علم فلسفه در نمونه برای داشت، توجه قرارشناسی بحث مورد تجربی های

نهایتمیمی در حقیقتگیرد. با مواجهه و گفتفیلسوفبرایدرکصحیحفلسفی توان

(.8921:48شناسیاست)فیاضی،نیازمنددانشمعرفت

شناسیشباهتشناسیادراکبهمعرفتنشناسیمانندرواهایازروانبخششناسی: روان

 ادراک»دارد. ادراکدرروان« که اینمعنا به احساساست؛ تفسیر معناییتعبیرو شناسیبه

اندازد.بنابراینادراکمتفاوتعبارتاستازفرآیندهایکهاحساسمستقیماًآنهارابهراهمی

برازاحساساست،ازنظرروانشناسانادراکنتیجهفرآی ندرویدادهاومحاسبهعقالنیاست.

ادراک اساسامکان تفصیلهمین به روانشناسان دارد. یکاحساسوجود از متفاوتی های

خطایادراکیپدیدهدیگریاست»نویسند:اند.براینمونهمیدربارهخطایادراکبحثکرده

گر،خطایادراکثابتدهد،ادراکرونوشتسادهدنیایخارجنیست.بهسخندیکهنشانمی

خطایادراکیکپدیدهعادیوهمگانیاست،کند.کندکهادراکباواقعیتتطبیقنمیمی

-8938:833)گنجی،«هاچهسالموچهبیمار،خطایادراکیدارند.بدینصورتکههمهانسان

شرا832 و زمان فرآینددرک، چگونگیدرک، روانشناسیادراکاز در که آنجا از یط(.

شناسیاست.شود،بایدتوجهداشتکهاینمباحثمتفاوتازمباحثمعرفتدرکبحثمی

باواقعموردبررسیقرارمیشناسیمطابقتمعرفتدانشمعرفت را درهایکشفشده دهد.

کند؛همگیمقدمهبحثارزشجاهاییهمکهبهمباحثعلومحضوریوحصولیورودمی

)فیمعرفت شناختیهستند 8921اضی، دانشروان44: البته شناسیسیاسیارتباطنزدیکیبا(.

درروانشناسییکشخصیتدرتحلیلپدیدهنظاممعرفت شناسیهایسیاسیاجتماعیدارد.

گراییکهعللرفتارهایسیاسیافرادرادرمحیطسیاسیدورویکردوجوددارد؛یکیوضعیت

می طبعجستجو دوم کهکند. است ارزشگرایی عقاید، در را سیاسی رفتارهای وعلل ها

گراییطبعوبیرونیعللتأثیرگراییکند.بهبیاندیگروضعیتگرجستجومیشخصیتتحلیل
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میبررسیرادرونیعللتأثیر 8939هوتون،)کند نظام(84: با سیاسی تفاوتروانشناسی .

عللرفتارهاوتأثیروتأثرآنهاازشناسیسیاسیصرفشناسیدرایناستکهدرروانمعرفت اً

هایسیاسیدرشناسیپدیدهشود.ایندرحالیاستکهدرنظاممعرفتیکدیگربررسیمی

ابعادکلیاعمازشناخت،صدقوکذب،معیارصدقوکذبونحوهبرقراریارتباطبینآنها

شود.تبیینوبررسیمی

معرفتشناسی: معرفت برمفهوم شناسی کلمه دو از Episteme»گرفته و« )معرفت(

«s(»کهدوواژهیونانیهستند،تشکیلشدهاست.بهطورکلیاینعلمبهمطالعه)نظریهیاتبیین

حدودوقلمرومعرفتمی منابع، ماهیت، 8923پردازد)موزروتروت، :83 هایکهشناخت(.

متعلقوموضوعشناختگیرندشوددریکطیفقرارنمیبرایانسانحاصلمی که هاچرا

آگاهینسبتبهجاندارانروی مانند: متفاوتاست.گاهیامورواقعیمتعلقشناختهستند،

انسان مقرراتیکه قوانینو مانند: اعتباری، امور یا کردهزمین وضع چنینمواردیها در اند.

هاییشناختسا،بهواقعیتشناختومعرفت،دانشیدرجهاولاست.بهاینمعناکهفاعلشنا

گیریمعرفتدیگرینیست.بهعبارتدیگردرپیداکردهاستکهشناختآنهامتکیبهشکل

دردانش اما اولاگرشناختهمحاصلنشودواقعیاتازقبلوجوددارند. هایدانشدرجه

آوردبعدازایندرجهدوم؛ابتدابایدموضوعیوجودداشتهباشدوانسانبهآنشناختیبهدست

شناخت نگاهیبیرونی، با تحلیلوبررسیمیشناخت، درواقعمتعلقشناختخودهارا کند.

کهوجودآنهامقومبهچیزدانشاستچنیندانش دانشدرجهدوممیگویند،چرا هاییرا

بنابرایندانش دنبالتوضیحواقعیتدیگریاست. به دوم، هایدرجه بلکه نیستند، پیرامونها

میمعرفت بحث قبیل این از مسائلی و آنها کارگیری به چگونگی انسان، کندهای

شناسیمعرفت»توانگفت:شناسی،می(.بااینمقدمهدرتعریفمعرفت81-8921:88)فیاضی،

هایانسان،درستونادرستبودنونیزمعیاردرستیوصحتدانشیاستکهانواعشناخت

و بررسی را میآنها کندبیان » 8921)فیاضی، دانش88: که این شدن روشن از بعد .)

بهایننکتهبایدتوجهداشتکهمعرفتمعرفت دانشیدرجهدوماست. شناسیبهدوشناسی،

شناسیمضافیامقیدقابلتقسیماست.منظورازمطلقاینشناسیمطلقومعرفتبخش؛معرفت

شناخت که؛ تماست گرفته صورت شناختهای میامی بر در را انسان اماهای گیرد.

اینمقالهمعرفت در است. معرفتبشریناظر خاصاز مضافبهیکحوزه شناسیمقیدیا
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آید،چراکهشناسیمضافبهحسابمیشناسیسیاسیمدنظراستکهنوعیمعرفتمعرفت

.(8922:81زاده،الفهایعلومانسانیاست)حسینمربوطبهگزاره

باتبیینحدودمفهومیومبانینظری،گامبعدیتعیینچهارچوبنظریقابلاستفادهبرای

کلی بهطور شود. حدامکانپاسخجامعیبهسوالمقالهداده بهوسیلهآنتا مقالهاستکه

هایتحلیلیزیادینسبتبهتحلیلمسائلاجتماعیوسیاسیوجوددارد.درهاومشاجرهدیدگاه

 استراتژیبین عقلانواع از؛ عبارتند که سنتتحلیلی سه تحلیلی؛ وهای رفتارگرایی گرایی،

گراییباهدف(.نظریهعقل8934:82نهادگراییازاهمیتبیشتریبرخوردارند)کالینهای،

انتقالتجارباقتصادیبهعرصهتحلیلسیاسیوترویجنوعیقیاسسعیداردتاالگویریاضی

گراییدرتحلیلسیاسیزایناستراتژیتحلیلیارائهکند.مهمترینمفروضهنظریهعقلایاگونه

گیرد.برهایفردیاستکهحولمحورمنفعتشخصیصورتمیپررنگکردنتأثیرکنش

همیناساس،بسیاریازرفتارهایعقالنیفردینتایجغیرعقالنیبرایجامعهدرپیدارد.چرا

شخص نفع رانتو میکه وارد اجتماعیلطمه رفاه مشخصنفعشخصیرایبر نمونه کند.

گستردهمی حیطه در کرد. مشاهده مردان دولت رفتار در میتوان ترجیحاتتر، تأثیر توان

دهندگانبررفتاراحزابسیاسیرادرهمینزمینهبررسیکرد.بنابرایندراستراتژیتحلیلیرأی

توانمفاهیمت،معظالتکنش،رانتجویونفعشخصیرامیگراییمفاهیمچونعقالنیعقل

مهمترینمحدویت برایاستراتژیعقلکلیدیایناستراتژیبهحسابآورد. گراییهاییکه

کم است، شده شکلذکر نحوه به اینتوجهی جمله از است. اهداف و ترجیحات گیری

قاتوجهیکم رفتار، بر نهادها نقش گرفتن نادیده در تحلیلیها استراتژی است. مشاهده بل

ناپذیرتمسکجستهکهدرسایهآنهابههایتوجیهگراییبهصورتقابلتوجهیبهنظریهعقل

همچنیناستراتژیرفتارهاینوعدوستانهدرنوعکنشوتحلیلسیاسیبی توجهیشدهاست.

تغییرآنهاودرنهایتشناختیوروندپویاییوگراییچندانتوجهیبهادراکاتمعرفتعقل

هاییمانندچگونگیانتخاباهداف،چگونگیتأثیرهاندارد.بنابراینپرسشتأثیرآنهابرتحلیل

تغییرارزش چگونگیانتخابو براتخاذاهداف، استراتژیعقلهنجارها در گرایینیازمندها

(.8934:23)ایگودینوتیلی،توجهبیشتراست

هایآماریدردیگریعنیرفتارگراییباهدفبهکارگیریفنونوروشاستراتژیتحلیلی

فرضیه ساخت برای قیاسی علم نوعی مروج سیاسی، پیشتحلیل است.های کننده بینی
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کنش و رفتار تحلیل با ورفتارگرایان ایستارها فهم دنبال به سیاسی نخبگان و رهبران های

نوعچراییتحلیلارزش هستندهایسیاسیهایبر استوکر، 8938)مارشو جمله842: از .)

گونهمفروض قوانینمنطقاستقرائیاستبه بخشیبه ایناستراتژیاعتبار ایکههایفراگیر

قانون گذارهای حاصل را سیاسی میرفتار تحلیلمند که مفروضه این با رفتارگرایی داند.

بیند.بریزیبیننمودظاهروواقعیتنمیهایخامسیاسیامکانپذیراست؛تماطرفانهدادهبی

مفروضه دخالت عدم چون موضوعاتی اساس داوریهمین دخالت عدم و نظری هایهای

اخالقیدرتحلیلسیاسیازموضوعاتمهماستراتژیتحلیلیرفتارگراییاست.مفاهیمیچون

معناداریآماریوتصمیم ستراتژیبهحسابگیریازمفاهیماصلیایناعلیتوهمبستگی،

مواردیچونبیمی توجهیبهتفکیکعلیتازهمبستگی،گرایشبهمحدودشدندرآیند.

بیمتغیرهایمشاهده بهمفروضهپذیر، تأثیروابستگیاستقراء قاعدهتوجهیبه مند،هایمنظمو

وهبرآیند.عالهایرفتارگراییبهحسابمیبرداشتمحدودازسیاستوقدرت،ازمحدویت

دانندچراکههامیاینبیشتردانشمندانعلوماجتماعیاستقراءراروشیناقصدرتحلیلپدیده

مجموعه طریق از کلی گزارهای اعتبار اثبات برای استقرائی فرایند هیچ آنان نظر ازاز ای

(.8938:883)بلیکی،هایجزئیوجودنداردگزاره

نهادگ مذکور استراتژی دو بر قابلعالوه تحلیلیِ شیوه جدید نهادگرایی جلمه از رایی

توجهیدرتحلیلمسائلسیاسیاست.نهادگراییباهدفپیوندبینمفروضاتنظریوواقعیت

ازجملهمفروض هایایناستراتژیبهدنبالبیاننفشنهادهایسیاسیبرتحلیلسیاسیاست.

توانبرخالفایکهنمی(.بهگونه8934:888تبعیترفتارهایسیاسیازنهادهااست)حقیقت،

برهمیناساسگراییهمیشهرفتارکنشعقل تابعیازابزارهایمنفعتمادیدانست. گرانرا

تحلیل در ثباتبلندمدتنهادهایسیاسیوموضوعاتیچوننقشمهمنهادها هایسیاسی،

ازاینرویمفاهیمچوننهادها،رسند.هایسیاسیمهمبهنظرمیاولویتمنطقاقتضادرتحلیل

حسابمی مفاهیماصلیایناستراتژیبه از تعادل توالیو پرپیوستگی، مواردیچون آیند.

جای به ثبات منطق رنگکردن پر و نهادی بسترهای و ساختارگرایانه منطق رنگکردن

هایهقابلیتشوند.درجدولزیربهایایناستراتژیشمردهمیدگرگونیبخشیازمحدویت

سهاستراتژیمذکوراشارهشدهاست.
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 (01-03: 0931های، های تحلیلی )کالین دیدگاهای تحلیلی، مشاجره

استراتژی 
 تحلیلی

 هدف
های  مفروض

 اصلی
های  موضوع

 اصلی
مفاهیم 

 اصلی
 ها محدویت



گراییعقل

انتقالتجارب
اقتصادیبه
سیاست/تولید
علمقیاسیدر

تحلیل
سیاسی/ساخت
الگویریاضی
گونهبرای
تحلیلسیاسی

بازیگران
فردیواحد
اصلی

تحلیل/سود
شخصی

محوراصلی
تحلیل

نتایجغیرعقالنیِ
اغلبرفتارهای
عقالنیفردی/

لطمهرانتجویو
نفعشخصیبررفاه
اجتماعی/ثمرهنفع

شخصی
اعتمادیبهبی

مقاماتدولتی/
تاثیرترجیحات
رایدهندگانبر

ابرفتاراحز
سیاسی.

عقالنیت
معضالت
کنش

رانتجویی
نفعشخصی

توجهیبهکم
نحوه

گیریشکل
سلسلهمراتب

هایاترجیح
اهداف/کم

توجهیبهنقش
نهادهابررفتار
عقالیی/اتکا

هایبهمفروض
نظری

ناپذیر/توجیه
کمتوجهیبه
رفتارهاینوع

دوستانه.





رفتارگرایی

بهکارگیری
فنونو

هایروش
آماریدرتحلیل
سیاسی/عرضه
علمقیاسیبرای

ساخت
هایفرضیه
بینانه.پیش

قوانینفراگیر
منطق

استقرائی
معتبرو

مناسباست/
نظموقاعده
رفتارسیاسی

هایگزاره
مندراقانون
پذیرامکان
کند./می

تحلیل
طرفانهبی
هایخامداده

هاینظریمفروضه
نبایددرتحلیل
سیاسیدخالت
کند./قضایاو

هاینظریمفروضه
برایکاربست
استقرائینیازمند
آزمونتجربیو
نیازمنداست/

هایاخالقیداوری
حقدخالتدر

هاوتحلیلداده
شواهدتجربی
ندارند./قدرت

علیتو
همبستگی
معناداری
آماری
تصمیم
گیری

توجهیبهبی
تفکیکعلیت
ازهمبستگی/
گرایشبه
محدودشدن
درمتغیرهای

پذیر./مشاهده
توجهیبهبی

تاثیر
هایمفروضه

مندنسبتقاعده
به
هایدگرگونی

اجتماعیو
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سیاسی
پذیرامکان

است/تمایزی
میاننمودیا

اهروظ
واقعیتوجود

ندارد.

سیاسیمترادفبا
گیریاست.تصمیم

سیاسی./بی
توجهیبهتاثیر
وابستگی
استقراءبه

هایمفروضه
منظمو

مند./عدهقا
برداشت
محدوداز
سیاستو
قدرت.




نهادگرایی

برقراریپیوند
بینمفروضات

نظریو
واقعیت./بیان
نقشنهادهای
سیاسیبررفتار
سیاسی/توجه
بهپیچیدگیو

هایامکاننظام
سیاسی.

رفتارسیاسی
عمیقاًتحت
تاثیرنهادها
است./

هاینظام
سیاسی
پیچیدهو
غیرقابل

یبینپیش
هستند./رفتار
کنشگران
همیشهتابعی
ابزاریاز

منفعتمادی
نیست.

اینقشواسطه
بسیارمهمنهادهای

سیاسیدر
رویدادهای
سیاسی/نهادها
برآمدهازعرفو
عاداتهستندوبه
دشواریدگرگون

میشوند./
بسترهاینهادی
نقشقابلتوجهی
دراجتماعیکردن
کنشگراندارند./

ابیشازمنطقاقتض
منفعتجوی
قابلیتتحلیل

رفتارهایسیاسیرا
دارد./نهادهانسبت
بهزمانقابلیت

پذیریانعطاف
دارند.

نهادها
پیوستگی
توالی
تعادل

پررنگکردن
منطق

ساختارگرایانهو
بسترهای

نهادی/ضعف
هادرارائهنظریه

هایوفرضیه
جسورانه/

پررنگکردن
ثباتبهجای
دگرگونی.
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هایتحلیلیمذکورهرکدامبههاومفاهیماسترتژیها،موضوعباتوجهبههدف،مفروضه

ایکهباتمسکبهآنهاپردازندبهگونهگرایانهبهتحلیلمسائلاجتماعیسیاسیمینوعینسبی

معرفتنمی نظام وتوان تبیین را اجتماعی و سیاسی مسائل تحلیل در یکاندیشمند شناسی

ک میبررسی نظر به مولفهرد. معرفترسد دانش کلیدی جامعهای مراتب به ازشناسی تر

چهارهایمذکوربرایکشفنظاممعرفتاستراتژی شناسییکاندیشمندقابلاستفادهاست.

دانشمعرفت اصلی کذبشناختمفهوم و صدق شناخت، امکان یعنی تفکیکشناسی ها،

این دهدتابررسیجامعینسبتبهیکنظامامکانرامیصدقازکذبوارتباطبینقضایا

می بخشتقسیم چهار به مقاله اصلی اساسبدنه همین بر دستآوریم. به کهمعرفتی شود

عبارتنداز:

ای؛امکانشناختمسائلسیاسیاجتماعیازدیدگاهآیتاهللخامنه -8

 ای؛صدقوکذبقضایاییسیاسیازدیدگاهآیتاهللخامنه -8

 ای؛گیتشخیصقضایاییسیاسیصادقازکاذبازنظرآیتاهللخامنهچگون -9

ای.نحوهبرقرارکردنارتباطبینقضایاییسیاسیازدیدگاهآیتاهللخامنه -4

درواقعچهاربخشمذکورهرکدام

هر به دادن پاسخ که یکپرسشاست

آیتاهللخامنه دیدگاه از آنها اییکاز

شناسیزلنظاممعرفتتواندبخشیازپامی

میزان به و مشخصکند را وی سیاسی

سیاسی مسائل تحلیل چگونگی زیادی

اجتماعیراازدیدگاهویروشنکند.در

پرسش به احتمالی)فرضیه( هایپاسخ

می نظر به چنین این ازمذکور، که رسد

هایسیاسیاختپدیدباتوجهبهپذیرشرئالیسممعرفتیامکانشن-8ایدیدگاهآیتاهللخامنه

هایاجتماعیاحتمالعدممطابقتباواقعدرآنهاباوجودچندمتغیربودنپدیده-8وجوددارد.

هایسیاسیازابزارهایشناختبهرهبرایشناختصدقوکذبپدیده-9دورازذهننیست.
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گرفتهمی تجربهوشهودومکاشفه. عقل، وحی، هوعقلنقشتجرب-4شودکهعبارتنداز؛

هایارتباطبینقضایاییسیاسیدارنددرکناراینمواردازنشانهچگونگی ایدرتعیینکننده

شود.درادامهباتوجهبهچهارچوبمفهومیبهچهاربخشاصلیمبناییوحیبهرهگرفتهمی

شود.مقالهپرداختهمی


 اجتماعی سیاسی مسائل شناخت امکان
مهم معاز اصول امکانرفتترین عدم و امکان به نگاه نوع اندیشه و مکتب هر شناسی

پرسش هایماننداینکهآیاجهانهستیمستقلازذهنشناختنسبتبهجهانهستیاست.

تواندازراهادراککیفیتاشیاییکهجزئیازاینجهاناستانسانوجوددارد؟آیاانسانمی

شناسیاست.اهمیتاینبحثآنگاهدربحثمعرفترادرککند؟بیانگرجایگاهاینموضوع

ایبینمکاتبفکریبررسیشودبراینمونهایدهشودکهموضوعبهصورتمقایسهروشنمی

کردهوادراکاندیشدهفاعلآنچهجزنیست،چیزیاشیاهستیبراینباورندکه8هاآلیست

امااز.استذهنبهوابستهایسازهخارج،فیزیکیجهانکهاستنهاییواقعیتذهن،واست

انسانمی تواندکیفیتدیدگاهمکتباسالمجهانبهطورمستقلازذهنانسانوجودداردو

(.در844-8938:893هاییکهجزئیازاینجهانهستندرادرککند)مشکات،اشیاءوپدید

ایده رئالیسممقابل سازه8آلیسم، را جهان که دارد وجود نمیفلسفی ذهن به وابسته داند.ای

اصلیپایهشناختی،معرفتگراییواقعیارئالیسم فالسفهبیندرمعرفتکسببرایمهمو

متعالیهجهانبهعنوانواقعیتیخارجازذهنپذیرفتهشدهبراینمونهدرحکمت.استمسلمان

 8922است)خسروپناه، این98: شهیدمطهریبرایروشنشدنجایگاه فلسفه(. موضوعدر

(.آیتاهللجوادیآملی8938:92کند)مطهری،اسالمیازرئالیسمبهعنواناساسفلسفهیادمی

داندومعتقداستاینحقیقتربطیبهفهمنیزوجوداموردرخارجازذهنراقطعیوثابتمی

(.8928:824)جوادیآملی،ودرکدیگرانندارد

شناختمسائل اساساصلامکان قرآناستبر از برگفته بینمسلمانان جهانهستیدر

آیاتقرآنواقعیاتخارجازذهنامریبدیهیاستوخداوندامکانشناختاینواقعیاترابه

است کرده عطا قرآنانسان در که این انسانکریم. مراتبابعادشناختبهدعوتبارها و
                                                                                                                                             
1  .  Idealism 
2. Realism 
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الْافاقِفِىآیاتِناسَنُریهِمْ»8قرآندرانفسوآفاقتاشارهبهشناخمانند.استشدههستیمختلف

وَرَبَّنا»بشردرقرآنتعلیموتربیتبهاشاره8(89)فصلت:«الْحَقُّانَّهُلَهُمْیَتَبَیَّنَحَتّىانْفُسِهِمْفىوَ

أَنْتَإِنَّکَیُزَکِّیهِمْوَالْحِکْمَةَوَکِتابَالْیُعَلِّمُهُمُوَآیاتِکَعَلَیْهِمْیَتْلُوامِنْهُمْرَسُوالًفیهِمْابْعَثْ

بیانگرتواناییشناختانساننسبتبهجهانهستیاست؛همچنین9(883)بقره:«الْحَکیمُالْعَزیزُ

دارند.داللتتواناییاینوجودبرقرآندر(لُبوبصرعلم،نظر،تدبّر،تفکر،)کاربردمفاهیمی

امریپذیرفتهشدهایآیتاهللخامنهبانیدینیامکانشناختازدیدگاهبنابراینباتوجهبهم

هایسیاسیوجوددارد.استبرایناساسدرعرصهاجتماعوسیاستنیزامکانشناختپدیده

بربصیرتدرعرصهسیاسیبیانگرپذیرشامکانشناختمسائلسیاسیایآیتاهللخامنهتأکید

درصو رتیکهامکانشناختمقدورنباشدتوصیهبهشناختوبصیرتازسویایشاناست.

نمی پیدا کردنکارسختیمیایآیتاهللخامنهکندبرهمیناساسمعنا بصیرتپیدا فرمایند:

تواندباکنارزدنموانعونگاهمدبرانهواقعیتراپیداکند:نیستوهرکسیمی

یداکردنهمیناندازهالزمداردکهانسانبصیرتپیداکردن،کارسختینیست.بصیرتپ

هایگوناگوننشود.هاوپیشداوریها،هواینفسها،دشمنیهایگوناگون،ازدوستیاسیردام

همینبصیرت،مطالبهتواندواقعیتراپیداکند.مطالبهانسانهمینقدرنگاهکندوتدبرکند،می

مطالبه وبهاینترتیبمیمطالبههمیننگاهکردناست؛تدبراست؛ شودچیزبیشترینیست.

(.4/2/23)بیانات،فهمیدکهبصیرتپیداکردن،کارهمهاست

ازمفاهیمیمانندبصیرت،تدبروتفکرکهداللتبرامکانشناختایآیتاهللخامنهاستفاده

(.8939:891زاده،دارندبیانگردیدگاهایشاندربارهامکانشناختمسائلسیاسیاست)رشید

نمودارهایزیربهکارگیریدومفهومبصیرتوتفکرانقالبیکهدرواقعبرشناختمسائل

   انقالباسالمیتاکیددارندرابهنمایشگذاشتهاست.

                                                                                                                                             
1 فصلت«کندمىتعبیر«انفس»بهانساندرونجهانازو«آفاق»بهانسانخارججهاناز)قرآن. .89(،آیه:48)   

2 خوداوکهگرددروشنبرایشانتانمود،خواهیمبدیشاندلهایشاندرو[گوناگونى]افقهادرراخودهاىنشانهزودىبه.
.89(،آیه48فصلت)«.استحقّ  

3 وبیاموزدآنانبهحکمتوکتاببخواند،آنانبرراتوآیاتتابرانگیز،خودشانازاىفرستادهآنان،میاندرپروردگارا،.
.883:(آیه8بقره).«حکیمىناپذیرشکستخود،توکهزیراکند،شانپاکیزه  
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بعدازاینکهامکانشناختمسائلسیاسیمشخصشددرگامبعدیبرایچگونگیدرک

مکانصدقوکذبقضایایسیاسیپرداخت.بهعبارتدیگرآیاوفهممسائلسیاسیبایدبها

نشانمی که وجوددارد.تمامیمسائلسیاسیهمانگونه امکانکذبدرآنها هستندیا دهند،

ایبهامکانصدقوکذبقضایایسیاسیازبراییافتناینپرسشازدیدگاهآیتاهللخامنه

پردازیم.نظرایشانمی


 سیاسی یاییقضا کذب و صدق
دربابصدقوکذبهرقضیهازدیدگاهافراد،بایدبهتفاوتعلمحضوریوعلمحصولی

)صورت بدونواسطه آگاهیاستکه فهمو علمحضوری، از منظور صورتگیرد. توجه

هایعلمحضوریعبارتنداز؛عدماتصافترینویژگیشود.مهمذهنی(برایافرادحاصلمی

ص به حضوری بودنعلم ناپذیر انتقال و شخصی واسطه، فقدان خطاناپذیری، کذب، یا دق
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(.بنابراینموضوعصدقوکذبقضایاازحیطهعلمحضوری98-8922:83)حسینزاده،الف،

خارجاستومتعلقبهعلمحصولیاست.برایدرکوفهمصدقوکذبقضایایسیاسیاز

تعلمحصولیتمرکزکردوبراساسایننوعازمعرفتایبایدبرشئونادیدگاهآیتاهللخامنه

علمیاستکهباواسطه)باصورت بهصدقیاکذبقضایایسیاسیپرداخت.علمحصولی

گیرد،بهعبارتدیگرعلمحصولیقسیمعلمحضوریاست.البتهباذهنی(معلومافرادقرارمی

ادرتحلیلمسائلنادیدهگرفتچراتوانعلمومعرفتحضوریرتمرکزبرعلمحصولینمی

معرفتحضورینشأتمی معرفتحصولیاز اساساً لحاظوجودکه به بیانیدیگر به گیرد.

شوند.چونعلممساوقباهایحصولیبهمعرفتحضوریارجاعدادهمیشناختی،همهمعرفت

(.814-1:818،ج8328)صدرالمتألهین،حضوراست

بهویژگی توجه خطاپذیری،هایبا قابلیتاتصافبهصدقوکذب، علمحصولیمانند،

یابیبهحقیقتوجود.اینحقیقتکهوجودواسطهمیانمدرِکومدرَکوعدمامکاندست

اهلل آیت نیست. پوشیده کسی بر دارند خطاپذیری یا وکذب قابلیتصدق سیاسی مسائل

وشناختمسائلسیاسیدارند،درعینحالاینیزباتوجهبهتأکیدزیادیکهبربصیرتخامنه

خوبیمشخصنشودمی واقعیتبه بصیرت، وجود با که دارد اینامکانوجود لذافرمایند: :

کند؛کههموجوددارد،امادرعینحالخطاواشتباهادامهپیدامیگاهىبصیرت»فرمایندمی

(.درکنار4/2/8923)بیانات،«ستشرطکافىبراىموفقیتنیست،شرطالزماگفتیمبصیرت

تواندبهفهمواقعودرکصادقانهکمککند،تقوایسیاسیاست:بصیرتآنچیزیکهمی

وصادقانهسیاسیمسائلباکندسعیاست،سیاستکاردرکهکسهریعنیسیاسی؛تقوای»

کندبرخورددلسوزیرویازودردمندانه معنویتوا8/8/8928)بیانات،« که(. خدا رتباطبا

ایاست،حتیدرتحلیلتقوایسیاسیازثمراتآناست،هموارهموردتأکیدآیتاهللخامنه

کسانیکهتنهابهامورمادیتوجهدارندودرغفلتازیادوارتباطباخدابهسر»مسائلسیاسی.

(.8932:88اراییزاده،)بخ«روندبرندحتیدرمیدانسیاستنیزازجملهغافالنبهشمارمیمی

تقوایسیاسییکیازمهم ترینوپرکاربردترینمفاهیمیاستکهدربرهمیناساسمفهوم

ایبهکاربردهشدهاست.نمودارزیربیانگراینادعااست.بیاناتسیاسیآیتاهللخامنه
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انعالمودلیلاصلیخطاپذیریوقابلیتصدقوکذبقضایایسیاسیوجودواسطهمی

گریبهمعناییکاشفیتمطلقه،معلوماست.بهلحاظمعرفتشناختیدرعلمحصولیحکایت

می رخ ذهنی مفاهیم صورتیا وسیله به حکایت،قاضایایسیاسی مانند احکامی زیرا دهد

(.8922:81تصور،تصدیق،یقین،شکو...بهعلمحصولیاختصاصدارند)حسینزاده،الف،

تواندتمامییگرکهدرقضایایسیاسیبایدتوجهشودایناستکهیکشخصنمیایدنکته

هایسیاسیراحضوراًمشاهدهکندوازآنهاتصویرسازیکند،بلکهها،رخدادهاواتفاقپدیده

گیردوهایمتعدددراختیاریکفردقرارمیهاباواسطههاورابطههاازطریقرسانهغالبگزاره

و مفهومدر و تصویرسازی مرحله چندین بااقع امروزه البته است. گرفته صورت سازی

هایتکنولوژیکبسیاریازحوادثسیاسیبهوسیلهمستندسازیوارائهقابلمشاهدهپیشرفت

هایمتعددراسازیبدونواسطهتواندبهفردموردنظرامکانتصویرسازیومفهوماستکهمی

اینو با ازمحیاکند. جودآنچهمورداتفاقاستامکانصدقوکذبقضایاییسیاسیاست.

اینیزامکانصدقوکذبقضایایسیاسیپذیرفتهشدهاست.لذاایشاناهللخامنهدیدگاهآیت

کنندبرخیاتفاقاتدرعرصهسیاستساختگیدشمناست)بخاراییزاده،هموارهتوصیهمی

فرمایند:توفریبنخورد.لذامی(وبایدبهآنتوجهداش8932:88

؛ازخدا«اتقوااهلل»هایسیاسی!ایمجموعه!ایملتایران!ایجوانانعزیز!ایروشنفکران

.تقوایخدابهایناستکهفریبدشمنرانخوریموتسلیمتحمیل..بترسیدوپرهیزگارباشید
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کندکهبینمسؤوالنآرزومیدشمن .خواهدبینمااختالفبیندازددشمننشویم.دشمنمی

تواندببیندکهکندکهدرایرانجنگداخلیباشد.دشمننمیاختالفباشد.دشمنآرزومی

ای،وبههربهانهدرهرجاییجمهوریاسالمیتوانستهاستاینکشورراامنوآرامنگهدارد.

(.81/8/8933،...)بیاناتورزیکسییاکسانی،چهجهالتکسییاکسانی،چهغرض

خامنه آیتاهلل دیدگاه میاز هم قضایایسیاسی، کردن جلوه وارونه وسیلهای به تواند

(.بنابراین8923:38تواندبهوسیلهدشمنبیرونیصورتگیرد)احمدی،دشمندرونیوهممی

کردلذابابصیرتبایدتوطئهدشمنبیرونیراشناختوباتقواتوطئهدشمندرونیرامراقبت

ایرهبریبهکارتوصیهوتوجهبهایندودشمنبهصورتگستردهدربیاناتآیتاهللخامنه

رفتهاست.نموداربیانگراهمیتایندودشمندراندیشهمقاممعظمرهبریاست.
 


 

ایبایدموردتوجهقرارگیردشناسیآیتاهللخامنهآنچهکهمهماستودرنظاممعرفت

برقرارچگون گیتشخیصقضایایسیاسیصادقازکاذباستودرنهایتچگونگینحوه

کردنارتباطبینقضایایسیاسیصادقاستکهدرادامهبهآنهاخواهیمپرداخت.
 

  کاذب از صادق سیاسی قضایایی تشخیص چگونگی
ودربخشدومبا امکانشناختمسائلسیاسیوجوددارد، دربخشاولمشخصشد،

نیزت سیاسی کذبقضایای و صدق امکان کذب، و صدق به حصولی قابلیتعلم به وجه



ای در تحلیل مسائل اجتماعی سیاسی اهلل خامنه شناسی آیت نظام معرفت  192 
 

مشخصشد.پرسشیکهدراینبخشازمقالهمطرحاستایناستکهچگونهیکاندیشمند،

یابیبهپاسخایندهد؟برایدستقضایایسیاسیصادقازکاذبراازهمدیگرتشخیصمی

شناسیرجوعکرد.دراینجاابزارهایمعرفتازدیدگاهآیتاهللپرسشبایدبهابزارهایمعرفت

کنیمتابهچگونگیتشخیصقضایایسیاسیصادقازکاذبازدیدگاهایرابررسیمیخامنه

ویدستیابیم.

بهطورکلیازدیدگاهاندیشمنداناسالمیابزارهایمعرفتعبارتنداز؛حواس،عقل،وحی

ایباتوجهبهاینابزارهابهتشخیصقضایایفهومرجعیت.آیتاهللخامنهوالهام،شهودیامکاش

قضایایسیاسیکاذبمی بینابزارهایمذکورحسفراگیرترینسیاسیصادقاز از پردازد.

قرآنکریمنیزبهاینابزاراشارهکردهاستو(.8928:92ابزارمعرفتاست)حسینزاده،ج،

می وَالْأَبْصارَوَالسَّمْعَلَکُمُجَعَلَوَشَیْئاًتَعْلَمُونَالأُمَّهاتِکُمْبُطُونِمِنْأَخْرَجَکُمْاللَّهُوَ»فرماید:

اینکهدر»نویسد:شهیدمطهری)ره(نیزدربارهحسمی8(32)نحل:«تَشْکُرُونَلَعَلَّکُمْالْأَفْئِدَةَ

هست،شناختالزمشرطحسیعنى؛نیستتردیدىوشکاستشناختمبادىازیکىحس

(.89:981،ج8938)مطهری،«نیستشناختبراىکافىشرطاما

ایدربینابزارمعرفتدارد.شهیدمطهریدومینابزارمعرفتعقلاستعقلجایگاهویژه

اموریاوامریکبهنیازانسانحواس،برعالوه»گوید:دربارهاهمیتنقشعقلدرشناختمی

نیازتحلیلوتجزیهانواعبهگاهىوتحلیلوتجزیهنوعىبهشناختن،براىانسان.دارددیگرى

(.عقلبهدوبخشنظریو89:983ج،8938)مطهری،استعقلکارتحلیل،وتجزیه.دارد

شود:حکیممالصدرادرکتابمبدأومعادخودعقلنظریرا)قوهعالمه(وعملیتقسیممی

داند.عقلعملیرا)قوهعامله(ووظیفهاورااستنباطادراکتصوراتوتصدیقاتمیکاراورا

 8923صناعاتانسانیهوتشخیصقبحوجمیلدرفعلوترکاست)وحیدی، رابطه888: .)

عقلعملیونظریدرشناختانساننقشاساسیدارندهمچنانکهقرآنمی اللَّهُ»فرماید:

قَدیرٌءٍشَیْکُلِّعَلىاللَّهَأَنَّلِتَعْلَمُوابَیْنَهُنَّالْأَمْرُیَتَنَزَّلُمِثْلَهُنَّالْأَرْضِمِنَوَسَماواتٍعَسَبْخَلَقَالَّذی

اینآیهبیانگرعقلنظریاستبهاینمعناکه8(88طالق:«)عِلْماًءٍشَیْبِکُلِّأَحاطَقَدْاللَّهَأَنَّوَ
                                                                                                                                             

هاقرارهاودلبیرونآورد،وبراىشماگوشوچشم-دانستیددرحالىکهچیزىنمى-وخداشماراازشکممادرانتان.»8
 .32(،آیه:81نحل)«داد،باشدکهسپاسگزارىکنید

کهبدانیدتاآید،مىفرودآنهامیاندر[خدا]فرمان.آفریدزمینهفتآنهاهمانندوآسمانهفتکهاستکسىهمانخدا.8
.88:(آیه18طالق)«است.گرفتهبردرراچیزىهروىدانشراستىبهوتواناست،چیزىهربرخدا
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بدانیدخداوندعالموقادراست.چونعقلنظری،هاوخداوندآسمان شما آفریدتا زمینرا

داراندیشهوتفکراست،برایرسیدنانسانبههدفوکشفحقایقعالمنقشیاساسیعهده

بهعقلعملی8(81)ذاریات:«لِیَعْبُدُونِإاِلَّالْإِنْسَوَالْجِنَّخَلَقْتُماوَ»دارد.همچنینآیاتمانند

عبادتوبندگیهمیم دراینآیههدفآفرینشعبادتوبندگیمعرفیشدهاست. پردازد.

(.8928:833)جوادیآملی،ب،یابدبدونعقلعملیتحققنمی

نیزدرتحلیلمسائلسیاسیبهعقلونقشمعرفتیآناهمیتویژهقائلایآیتاهللخامنه

می لذا هستند. وخرد٬آنودادهقرارمامقابلدرراراهشناختوسیلهوراهخدا»»فرمایند:

.ویبهقدرت(89/8/8938بیانات،)«ماستوجوددرکهاستعقلیوتأملقدرتواندیشه

آسیب شناختمسائلسیاسیبه وزیاشارهعقلدر خرد بهانه سیاستبه عرصه هایمتوجه

ملعقالنینیست.ازنظرویعقلکنندومعتقدندسیاسیکاریوسیاسیبازیمساویباعمی

آنچیزیاستکهانسانرابهراهراستهدایتکند،همانمعناییکهدرروایتازعقلآمده

 8ج،8984الکلینی،)«الجنانبهاکتسبوالرّحمنبهعبدماالعقل»است: :88) آیتاهلل.

نیمبایدبینخودوخدایکمعتقدنددراینکهچگونهمتوجهشویمعقالنیعملمیایخامنه

خودمانحجتیوجودداشتهباشدتااینکهانسانبهتصورعملعقالنیخودرافریبندهد.لذا

کسانیآنکنندمیاشتباه.کندمیهدایتراستراهبهراانسانکهاستاینعقل»میفرمایند:

اقضیکنیم؛مراجعهنخودماکنند؛.بهمیعملعقالئیکاری،سیاسیباکنندمیخیالکه

استانسانخودِانسان،بهنسبتالقضات کنیم؛میکارچهبفهمیمندهیم؛فریبراخودمان.

.(8/4/8922بیانات،)«کنیممیحرکتیچهگوییم؛میچهبفهمیم

توانمشکالتراحلباتقویتکردنقدرتتفکردرجامعهمیایآیتاهللخامنهازدیدگاه
انبیابرعهدهداشتندشوراندنقدرتتفکربود.ازدیدگاهویباشکوفاییعقلکردرسالتیکه

می پی خود عبودیت به وانسان سفیهانه اعمال هستی نظام در خود جایگاه درک و برد

گذارد.آمیزراکنارمیجهالت
درراتفکرقدرتاست؛تفکرقدرتبرشوراندناست،عقلاثارهمکرمپیامبرکاراولین

کردنتقویتجامعهیک استمشکالتحاللاین،. راهبرددینبهراانسانکهاستعقل.
کشاندمیدینبهراانساندهد،می وادارعبودیتبهخدامقابلدرراانسانکهاستعقل.

                                                                                                                                             
 .81(،آیه:88ذاریات)«.وجنّوانسرانیافریدمجزبراىآنکهمرابپرستند.»8
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دارد؛بازمیدنیابهدادندلوآمیزجهالتوسفیهانهاعمالازراانسانکهاستعقل.کندمی
.(83/4/8922بیانات،)استنایعقل

سومینابزارمعرفتشهودوکاشفهاست؛بهاینمعناکهفردواقعیترابدونواسطهبیابد.

برهمیناساسانسان هایمعمولیبهاستفادهازاینابزاربهطورکاملنیازمندمقدماتیاست،

شهودیمانندمعرفتبهخودوقوایهایتوانندازاینابزاراستفادهکنند.البتهمعرفتراحتینمی

میهایشهودیاستکهانسانخودازجملهمعرفت بهآنشناختپیدا )حسینزاده،کنندها

فیناجاهَدُواالَّذینَوَ»(.درقرآنبهایننوعازابزارمعرفتاشارهشدهاست؛آیه8922:48الف،

شهیدمطهری)ره(درتوضیحاینآیه8(13)عنکبوت:«الْمُحْسِنینَمَعَلَاللَّهَإِنَّوَسُبُلَنالَنَهْدِیَنَّهُمْ

کنیم،مىهدایتشانغیبىهاىراهیکازبورزند،اخالصباشند،داشتهنیّتخلوص»نویسند:می

بفهمند،وکننددرکخوبرازندگىحقایقتادهیممىآنهابهحکمتدهیم،مىآنهابهنور

(.براساس89،912،ج8938شود)مطهری،بازترچشمشانوترروشنلشانعقبازتر،فکرشانتا

مبانیاسالمیشهودومکاشفهیکیازابزارهایمعرفتاستدراینکهافرادبهچهمیزانازاین

برند؟بهدلیلامریشخصیبودن،نمیتوانبهمیزانوچگونگیآنورودپیداابزاربهرهمی

شوندبهعرصهعلمهاباصورذهنیحکایتمیلماستچوناینمعرفتکرد.اماآنچهکهمس

آید)حسینپذیریدرآنهابهوجودمیکنند.دراینصورتامکانخطاحصولیورودپیدامی

(.8934:881زاده،ب،

چهارمینابزارمعرفتوحیاستاینابزاربهطورخاصمختصبهانبیاالهیاست.دراینجا

هایکسبترینشیوه)وحی(بهعنوانابزارمعرفتمدنظراستاینابزارازاساسیقرآنکریم

مِنْأَرْسَلْناماوَ»رود.درخودقرآنکریمنیزبهاینابزاراشارهشدهاست:معرفتبهشمارمی

ایآیتاهللخامنه8(49نحل:«)تَعْلَمُونَالکُنْتُمْإِنْالذِّکْرِأَهْلَفَسْئَلُواإِلَیْهِمْنُوحیرِجاالًإاِلَّقَبْلِکَ

می بهره سیاسی مسائل تحلیل در ابزار این از مدام یقین، و اطمینان بهبا همواره ایشان برد،

الهیالهاموقرآنواسالمازبایدرازندگیهایراه»کنند:محوریتقرآندرزندگیتوصیهمی

(82/88/8934بیانات،)«گرفتوحی ایشان انسان. آفریننده متعال خداوند استچون معتقد
                                                                                                                                             

8« «استنیکوکارانباخداحقیقت،درونماییممىآنانبرراخودىهاراهیقینبهاند،کوشیدهماراهدرکهکسانىو.
 .13(،آیه:83عنکبوت)

هم]توازپیشو».8 نداشتیمگسیلکردیممىوحىبدیشانکهمردانىجز[ کتابهاىپژوهندگانازدانید،نمىاگرپس.
 .49(،آیه:81نحل)«شوید،جویاآسمانى
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گشااست:استپسهرآنچهبهوسیلهوحیبهعنواندینمطرحشدهاستدرزندگیانسانراه

هادهاندردیننامبههرچهگویمنمیمن.استشماومنآفرینندهخدااست؛خدامالوحی»

واستنباطدرستِشیوهباکهصحیحدینهمانازنهکند؛قبولآدمافتدمی واهلوسیلهبه

گیردمیانجامکاراینشایستگان نظر98/8/8939)بیانات،« از هایبهترینایآیتاهللخامنه(.

 دارد: قرآنوجود اجتماعیدر کار،بهترینراه،بهترینبهراانسانقرآن،»زندگیفردیو

«کندمیهدایتجامعهوفردعملهایروشنبهتریواخالقبهترینشیوه،بهتریننظام،بهترین

.نمودارزیربیانگراهمیتونقشوحی)قرآن(درتحلیلمسائلازدیدگاه(8/3/8933بیانات،)

است.ایآیتاهللخامنه


 

محقق معرفت ابزارهای وسیله به که کاذب از صادق سیاسی تشخیصقضایای از بعد

کندوآننحوهدرتحلیلمسائلسیاسیمعناپیدامیشناسیشود.بخشاصلینظاممعرفتمی

برقرارکردنارتباطبینقضایایسیاسیصادقاستکهامروزهازآنبهتحلیلمسائلسیاسییاد

شود.درادامهچگونگیارتباطبینقضایایسیاسیبهعبارتدیگرچگونگیتحلیلمسائلمی

کنیم.یمیرابررسایآیتاهللخامنهسیاسیازدیدگاه


 سیاسی قضایای بین ارتباط کردن قرار بر نحوه

تحلیلمی ارتباطبینقضایایسیاسیبه کردن برقرار نحوه ایننتیجه در واقع در انجامد.

بایکمثالبهخوبیمیمرحلهتحلیلسیاسیشکلمی شناسیتوانفرآیندنظاممعرفتگیرد.
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هاینسبتبهآنمثالمناسبیانکرد.آمریکاوتحلیلسیاسیوتبدیلآنبهتحلیلسیاسیرابی

هایآمریکاباانقالباسالمیبرایتبییناینموضوعاست.درگاماولامکانشناختدشمنی

گزارشبررسیمی صدقوکذبدرباره امکان دوم گام نسبتبهشود. هایدشمنیآمریکا

هایصادقوکاذبمعرفتگزارششود.درگامسومباابزارهایانقالباسالمیمشخصمی

دشمنی به مینسبت شناخته اسالمی انقالب با آمریکا بینهای ارتباط چهارم گام در شود.

می برقرار صادق بهرهقضایای وسیله به ارتباط این تشکیلشود. معرفت ابزارهای از گیری

رفتارتباطبرقرارکندبههایحاصلازابزارهایمعشود.بههرمیزانکهفردبتواندبیندادهمی

واقعنزدیکترمیهمانمیزانامکانمطابقتتحلیل با براینمونهیکسیاستمدارهایاو شود.

تحلیلمی عقلمسائلسیاسیرا ابزار با ابزارصرفاً عقلاز کنار دیگریدر سیاستمدار کند،

وتجربیجمعکند،تحلیلهایعقلیبرد؛طبیعیاستکهفردیکهبیندادهتجربهنیزبهرهمی

ادراکاتسیاستخارجیمتقن در احساستوطئه برخی نمونه برای کرد. خواهد ارائه تری

دانندکهدراینجانقشاعتمادینسبتبهسایربازیگرانمیجمهوریاسالمیایرانرانتیجهبی

ازیکسوعقلحکممی دائمدرکندکهرقیبودشمنتوانمندعقلوتجربهپرنگاست.

کندکهدرطولتاریختوطئهعلیهیککشورحالتوطئهاست؛ازسویدیگرتجربهثابتمی

)متقیوپوستینچی،دارایموقعیتژئوپلیتیکوبرخوردارازمنابعطبیعیاقدامیمعمولاست

هایاینچنینیقدرتبازدارندگیودرکعمیقنسبتبه(.براساستحلیل8934:838-839

کنارکاهشدخالتبیگانگانمیردولتسای در نخبگانسیاسیها در را تئوریتوطئه تواند،

(.8939:81)فولر،جمهوریاسالمیازبینببرد

ایدرتحلیلمسائلهایوحیانیجایگاهویژهامادربیناندیشمندانمسلمانوحیومعرفت

کنا اینصورتیکاندیشمندمسلماندر در بهرهسیاسیدارند. رتجربهوعقلازوحینیز

ایوجوددارد.بهایبهصورتگستردههایآیتاهللخامنهبرد.ایننوعازترکیبدرتحلیلمی

هایتجربیراباسنجشعقالنیوتطبیقعبارتدیگرویدرتحلیلمسائلکالنسیاسیداده

هایتجربیهآمریکاعالوهبردادهگیرد.براینمونهنسبتبهمسالوحیانیدرکنارهمدرنظرمی

ها،،حمایتازرژیمپهلویدرتمامیزمینه8998مرداد82هایآمریکادرکودتایمانندتوطئه

چشمپوشیبراقداماتساواکوکشتارهایمتعددرژیمپهلوی،حملهنظامیبهطبس،کودتای
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هایماییمسافربریوتحریمنوژه،حمایتازصدام،حمایتازمنافقین،سرنگونکردنهواپی

هایاستکبارکهبه(بهماهیتوشاخص8924:39هایواهیو...)غضنفری،غیرانسانیبهبهانه

وسیلهقرآنمعرفیشدهاست،نیزتوجهدارند.بنابراینارتباطبرقرارکردنبینقضایایسیاسی

حس)تجربه(،عقلووحینقشبهوسیلهابزارهایمعرفتصورتگیردازبینابزارهایمعرفت

 کنند.کلیدیراایفامی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تحلیل بررسی خامنهدر آیتاهلل ترکیبدادههای شاهد سیاسی مسائل نسبتبه هایای

نظام در مولفه سه این توضیح به ادامه در هستیم. وحیانی تطبیق و سنجشعقالنی تجربی،

آمعرفت سیاسی اجتماعی مسائل تحلیل خامنهشناسی اهلل مییت شواهدیای و پردازیم.

 دهیم.ازچگونگیترکیبراارائهمی



گر،هایعلمحصولیایناستکهباواسطهصورتِحکایتازویژگیهای تجربی: داده

می پیدا تحقق عاِلم باقیبرای صورتذهنیآن همچنان معلوم رفتن بین از با بنابراین کند.

درصورتیکهتصویمی رذهنیموجوددرذهندارایاهمیتباشدومصادیقآنقابلماند،

باقیمی ذهنفرد در چنینتصویریبرایهمیشه باشد، همیناساسآیتاهللتکرار بر ماند.

برایتحلیلقضایایخامنه دارند قضایایسیاسیگذشته از ذهنیکه تصویر از استفاده ایبا

رموضوعخویاستکباریدولتآمریکا،تصویرذهنیبرند،براینمونهدسیاسیفعلیبهرهمی

ایرهبریکهازنابودیهواپیماییمسافربریایرانتوسطناوآمریکاییدرذهنآیتاهللخامنه

قوانیینانسانیوشکلگرفتهاستدرتحلیل به میزانپایبندیآمریکا هایکنونیویدرباره

مدارانآمریکاویراایازعملکردسیاستهللخامنهاالملینقشدارد.اینتصورذهنیآیتابین
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می فهمدرستبودنیکقضیه همان تصدیقیا عدمبه چیزینیستجز آنقضیه رساندو

بهتعهداتوقوانینبین فهمدرستبودنیکقضیهخودبهدوبخشپایبندیآمریکا المللی.

صداردکهتصدیقکنندهباوجودعلمشود:الف(ظنیاهمانگمان:بهزمانیاختصاتقسیممی

بهتصدیقهمچناناحتمالضعیفیوجودداردکهشایداینقضیهصادقنباشد.ب(جزمیاهمان

زمانیاستکهتصدق بنابرایناطمینان: کنندهصددرصدبهصادقبودنقضیهاطمیناندارد.

8گاهبهصورتتصدیقجزمیایگاهبهصورتتصدیقظنیاستوهایآیتاهللخامنهتحلیل

است،منظورازتصدیقجزمی،جزممطابقباواقعاست،دربرخیمواردتصدیققضایایکگام

شود.بهعبارتدیگرعالوهبرجزمیناپذیرتبدیلمیجلوتررفتهوبهجزممطابقباواقعوزوال

 اشکال و شبهه با چنینتصدیقی واقع، با مطابقتتصدیق و قصد»بودن دست« از را خود

عللهمچناننمی درصورتیکه هستند. همچنانموجود عللیاستکه چونمتکیبه دهد؛

های(.برایناساستحلیل8921:82وجودداشتهباشند؛معلولنیزهمچنانپابرجاست)فیاضی،

هعللاینسبتبهماهیتاستکباریآمریکاهمچنانوجودخواهندداشت؛چراکآیتاهللخامنه

هایآمریکا(همچنانوجوددارد.هاودخالتها،خیانتآنها)یعنیجنایت

وجودهایآیتاهللخامنههایتجربهدرتحلیلگیریازدادهبهره ایبهصورتگسترده

وعدماعتمادایشانبهآمریکاو8هایسیاسینسبتبهمسالهبرجامدارد،براینمونهدرتحلیل

دهدنگریباتکیهبرتجربهتحلیلخودراارائهمیباردهرگونهتوهمیاسطحیمذاکرهباآن،

.نبودمبینخوشآمریکابامذاکرهبهنسبتوقتهیچ»کنند:ودربارهمذاکرهباآمریکابیانمی

آندرکهماــروزییکاگرحاال...کردیمتجربهتجربه؛بابازبلکهتوهّمیکبابازنه

وهایادداشتوجزئیّاتوحوادثجریاندرشاءاهللانشماهاــبودنخواهیمدتاًقاعروز

خواهیدقرارروزهااینهاینوشته تجربهشده؛حاصلکجاازماتجربهکهدیدبگیرید،

کردیم می8934/48/84)بیانات،« نشان خوبی به برجام قضیه در تنها زیر نمودار که( دهد

ایسعیدارندبابهرهگیریازتجربهشیوهصحیحتحلیلمسائلسیاسیهچگونهآیتاهللخامن

راآموزشبدهند.

                                                                                                                                             
:8921دیقهایجزمی،جزمتقلیدیویقینبالمعنیاالخصمنطقیتقسیممیشود)فیاضی،.جزمبهمعناییعامشاملتص8
83) 

2.Joint Comprehensive Plan of Action 
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چراییتحریمآیتاهللخامنه در تجربه به توجه انقالباسالمیبرایبا علیه هایآمریکا

هایآمریکاعلیهملتایرانرادشمنیباانقالبخالفبرخیتحلیلگرانسیاسی،دلیلتحریم

استفادهازتجربهایآیتاهللخامنهبهطورکلیدربیانات(.88/2/8938داند)بیانات،میاسالمی

دهد.براینمونهدرنمودارزیربههایاصلیتحلیلمسائلسیاسیایشانراشکلمییکیازپایه

نشانازتاکیدایشانبرنقشتجربهاست.«تجربهملتایران»کارگیریمفهوم


هایتجربیگیریازتجربهبهایناستکهویصرفاًبردادهدربهرهایتاهللخامنهآیامتیاز

پردازدوازنگاههایتجربیوسنجشعقالنیمیکنندبلکههوشمندانهبهترکیبدادهتاکیدنمی

داده نمونههایتاریخیخوداریمیجزمیبه ترکیبدادهکنند. سنجشایاز هایتجربیبا
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استفادهازحوادثصدراسالماست.براینمونهایشانبااشارهبهجایگاهطلحهوزبیروعقالنی؛

اینکهچگونهسوابقدرخشانآناندرصدراسالمبهچگونگیانحرافآناناشارهمی کنند؛

سالدرمقابله88زبیرکهدرماجرایبهخالفترسیدنابوبکرازعلی)ع(حمایتکردبعداز

کنندوبااستنادبهاینحادثهتاریخیمنینعلی)ع(قرارگرفترابهعنواننمونهذکرمیامیرالمو

گراییتجربیراردپردازندوجزمگیریازآنبهسنجشعقالنیشرایطفعلیافرادمیوبهره

(.84/9/8923)بیانات،  کنندمی

ائلسیاسیآیتاهللشناسیتحلیلمسموضوعدیگریکهدرنظاممعرفت سنجش عقالنی:
ایقابلپیگریاستاستفادهازتصوراتکلیاستکهبهتعبیرابنسیناعلموتعقلنامخامنه

دارد،منظورازتصورکلیمفهومیاستکهصدقآنبربیشازیکمصداقامکانپذیراست،
ئیقرارمانندمفهومظلمکهبرمصادیقمتعددیصادقاست،درمقابلتصورکلیتصورجز

توانازصدققضایایمانندعزمبرایناساسمی8کند.داردکهتنهابریکمصداقصدقمی
پیماناناستراتژیکجمهوریاسالمیدشمنبرنابودیانقالباسالمی،عزمدشمنبرنابودیهم

نازرانتیجهگرفت.بنابراینحزباهلللبنانبهعنوانشریکاستراتژیکایرانهمانندکشورما

ایبهصورتگستردهشاهدهایآیتاهللخامنهگیرد.درتحلیلسویغربموردهجمهقرارمی
هم هستیم. سیاسی قضایای خامنهچنانسنجشعقالیی آیتاهلل دادهکه باای را تجربی های

دهد.برایتأییدواطمینانازمدرکاتعقالنیکندوتحلیلارائهمیسنجشعقالنیترکیبمی
هایعقالنیکنند.براینمونهدرقضیهمذاکرهباآمریکاباوجودسنجشیزبهتجربهرجوعمین

کندتاباتحلیلیجامعمخاطبراوآشکاربودنمنطقزورگوییآمریکا،بهتجربهنیزاستنادمی
کنند:قانعکندکهدولتآمریکاقابلاعتمادنیست.دراینجاازتجربهدولتمصدقاستفادهمی

میبعضی هستندکه یکگویندحاالیکها مثالً شایدجوری، بیاییم، کنار آمریکا با ذرّه،

شانکمبشود؛نه،حتّیبهآنهاییهمکهبهآمریکااعتمادکردند،بهآمریکاامیدبستند،دشمنی
دکتر(4کسی؟دکترمصدّق.)بهسراغآمریکارفتندبرایکمکگرفتن،رحمنکردند؛]مثل[چه

این برای مصدّق انگلیسی با بتواند انگلیسکه مقابل در و کند مبارزه خیالها به بایستد ها
ها؛باآنهامالقاتکرد،مذاکرهکردودرخواستکرد؛]بهآنها[خودش،رفتسراغآمریکایی

یکادرایرانیآمروسیلهبهیانگلیسبلکهوسیلههشتممردادنهبهواعتمادکرد.کودتایبیست
                                                                                                                                             

 .13،چاپچهارم،قم:اسماعیلیان،ص8،جالمنطق(،8912.ر.ک:مظفر،محمدرضا،)8
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نوکر اینها نیستند؛ راضی اینها هم مصدّق امثال به حتّی یعنی مصدّق. علیه گرفت، انجام
میمی سرسپرده توخواهند، میسریخواهند، چهخور مثل محمّدرضایخواهند؛ مثل کسی؟

(.88/2/8931دانشجویانوآموزاندانشدیداردرو...)بیاناتپهلوی

آیتاهللهایسیاسیشناسیتحلیلررنگوکاربردینظاممعرفتحلقهپتطبیق وحیانی:

بهعبارتدیگرپذیرشبرخیفراروایتایخامنه هاواصولثابتاستنادبهقرآنکریماست.

هایتحلیلینقشقابلتوجهیدرتحلیلمسائلاجتماعیوسیاسیدارد.چیزیکهدراستراتژی

هایکهفقدانایمانبهفراروایت،نوعیپیشرفتعقلبهشودبهگونجهانمدرنپذیرفتهنمی

می حساب به بهتر جامعه آیدسوی 8939)نش، نظام848: در برداشت این عکس .)

ایوجودداردوایشانباپذیرشاصولثابتاسالمیتمسکبهشناسیآیتاهللخامنهمعرفت

رمزموفقیتمی )خامنهدانندایناصولرا توجهبهدادهایتجربیو8934:413ای، (.ویبا

آموزهسنجشعقالنیپدیده از صورتگسترده میهایسیاسیبه باهایوحیانیبهره و برد

ایازتوجهایشانبهدهد.نمودارهایزیرنمونههایتجربیوعقالنیتحلیلارائهمیتطبیقداده

هایوحیانیاست.معرفت
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وبهطورخاصایآیتاهللخامنههایتعالهموارهتحلیلاعتمادوحسنظنبهخداوندم

888هایمتعلقبهآیندهراتحتتأثیرقراردادهاست.براینمونهایشانبااستفادهازآیهتحلیل

هایسیاسیآیندهراازآنبااطمیناندرتحلیل8«قیلًااللَّهِمِنَأَصدَقُوَمَنحَقًّااللَّهِوَعدَ»سورهنساء

اسالممی 8928داند)معاونتسیاسی، باز848: اینکهصراحتوحیوجوددارد وجود با .)

داده با پذیرشتحلیلسیاسیبرایمخاطبهایتجربیترکیبمیسنجشوحیانیرا تا کند

توانصدقچنینفرماینداگربااینوعدهالهیدلآرامنشودباتجربهمیترباشدومیراحت

هدستآورد.ایرابقضیه

کههایمؤمنهستید؛آنآنچهآیندهدارد،آناسالماست،آنقرآناست،آنشماجوان

اهللِقیلًا»آیندهداردشماجوانانمؤمنهستید.االنمیخواندندکه ؛چهکسیاز«وَمَناَصدَقُمِنَ

ینرافرمودهاستتراست؟وخدایمتعالاخداراستگوتراست؟چهکسیازخدابهآیندهعالم

اهلل؛درسبیلکهآیندهمتعلّقاستبهمؤمنین،متعلّقاستبهصالحین،متعلّقاستبهمجاهدینفی

اگرکسیدچاروسوسهوتردیدهماینهیچتردیدینیست؛اینیکوعده امّا یالهیاست.

مکند.بندهمکرّراینراهابایددلاوراآرایالهیهمدلاوراآرامنکند،تجربهبشود،وعده

ایهمبهمادادهچههیچوعدهوجوداعتقادبهاینمعنادارم.اگرچنانکنموباهمهعرضمی

طرفدارد،بایدیقینچهلسالپیشبهاینهاییکهملّتایرانازسینشدهبود،بااینتجربه
                                                                                                                                             

 !باشد؟صادقترخدازاهایش،وعدهوگفتاردرکهکیستواستخداوندحقوعده.8
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در)بیاناتپیروزیمتعلّقبهاواستکردکهکردکهآیندهمتعلّقبهاواست؛بایدیقینمیمی

(.1/9/8931کریم،قرآنباانسمحفل

 نظر مقابلجبههایآیتاهللخامنهاز مدتچهلسال پیروزیملتایراندر استقامتو

المللتجربهمناسبیاستهایسیاسیونظامیدرسطحمنطقهونظامبینقدرتمندمادیباتوطئه

انسانبهوعده هایالتا باشد: هیدرقرآنیقینداشته همانتجربهاین» اینها است؛ هایما

عزّتوموفّقعبارتتجربه با قدرتمندانه، درنظربگیریموبدانیمکهراهپیشرفتقوی، را ها

.(1/9/8931بیانات)«یاینخیرات،اینکتابعزیزالهیاستاستازارتباطباقرآن؛مادرهمه

تواننقشپرنگتطبیقوحیانیوترکیبآنراباتجربهوسنجشعقالنیرایباچنینتحلیلیم

تحلیل تفاوت نقطه واقع در کرد. مشاهده سیاسی خامنههای اهلل آیت سایرای به نسبت

بردازدیدگاهایشاناگرگراندرایننهفتهاستکهویازهمهابزارهایمعرفتبهرهمیتحلیل

استکباررالیلکسیبخواهدبراساستح عقالنیایستادگیملتایرانمقابلجبهه هایصرفاً

 اما بود خواهد مواجه آینده امیدینسبتبه نا با کند خامنهتحلیل ازایآیتاهلل استفاده با

کند.هایخود،آیندهراروشنارزیابیمیهایوحیانیقرآنکریموتجربهدرتحلیلآموزه

برخالفراحکومتاینفداکاری،بامجاهدت،باایمان،رتقدباتوانستایرانملّت

کهکندپاسرِراچیزیاوجایبهوکندساقطشدمیاوازکهایجهانیهایپشتیبانییهمه

.تجربهیکایناسالمی؛جمهورینظامیعنیندارند؛راآندیدنطاقتاستکباریهایقدرت

[حاصل]اگرایمانمُؤمِنین؛کُنتُماِناالَعلَونَاَنتُمُوَواَلتَحزَنواوَالتَهِنوابهتر؟تجربهاینازدیگر

.(1/9/8931،بیانات)باشیدقدمثابتباشید،صریحباشید،قویایمانراهدر.برتریدشماشد،

هایوجودداردکهبیانگراستفادهازمنابعوحیانیدرتحلیلایشانمواردزیادیدربیانات

هذکرهمهآنهادراینمقالهمیسرنیستدرپایانبهیکمورددیگرکهنقشسیاسیاستک

بهنصرتویکنیموآناعتماددارداشارهمیایآیتاهللخامنههایایدرتحلیلتعیینکننده

الهیوتأثیرایناعتماددرچگونگیتحلیلاست.نمودارزیرنشاندهندهاهمیتونقشنصرت

هایایشاناست.الهیدرتحلیل
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ازدیدگاهویهرکسبهخداتوکلکندونصرتالهیراباورکندمطمئنباشدخدااورا

کندوکسیراکهخدایاریکندپیروزخواهدبودوآیندهمتعلقآنهاست.یاریمی

یُثَبِّتوَیَنصُرکُماهللَتَنصُرُوااِنکنید؛باورراالهینصرتوعدهکنید،توکّلخداوندبه

احیاءدین،اقامهراهدرشما!تأکیدبا[همآن]یَنصُرُه؛مَناهللُلَیَنصُرَنَّوَدیگر،آیهدر.اَقدامَکُم

متعالخدایکهباشیدمطمئنپساست،الهینصرتاینهستید،خدادینِحاکمیّتِایجاددین،

نمانیدتفاوتبیننشینید،آرامهاشکنیقانونوهاستیزیدینمقابلدر.کردخواهدنصرتراشما

(.8931/48/88است)بیانات،شمابهمتعلّقآیندهشاءاهللانبدانیدو

المللیایوبیننسبتبهتحوالتسیاسیداخلی،منطقهایآیتاهللخامنهباچنینرویکردی

بلهبااستکبارهایوینسبتبهپیروزیانقالباسالمی،مقاصاحبنظروتحلیلاست.تحلیل

شناسیایشانهایسیاسیدرآینده،برگرفتهازنوعنگاهونظاممعرفتجهانی،چگونگیکنش

رفتاررا،خوداخالق.دهیمتطبیققرآنباراخود»درتحلیلمسائلاجتماعیوسیاسیاست:

«کنیمتنظیمقرآنبرنامهطبقمستکبران،بامعاندان،ومعارضانبادوستان،بارا،خود

.(8/88/8923بیانات،)
 

 گیری نتیجه
تبیینتفاوتدانشمعرفت با ابتدا اینمقاله دانشدر سایر همچنینشناسیبا هایهمگن،

نسبیتاستراتژی به رفتارگراییوتوجه هایتحلیلیغالبدرعرصهسیاستمانندعقلگرایی،
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چ گراییبه سارچوبنظریمعرفتنهاد چهار از بررسینظامشناسیمتشکل کلیدیبه وال

پرسشازمعرفتشناشیآیتاهللخامنه پاسخهر دستیابیبه با ادامه در شد. ایپرداخته

نمایش به سیاسی اجتماعی مسائل تحلیل در ایشان معرفتشناسی نظام انسجام وی دیدگاه

سیاسی،قابلیتایبهامکانشناختمسائلگذاشتهشد.دراینبررسینوعنگاهآیتاهللخامنه

صدقوکذبقضایایسیاسی،چگونگیتشخیصقضایایسیاسیصادقازکاذبودرنهایت

نحوهبرقرارکردنارتباطبینقضایایسیاسیتبیینشد.دربخشچگونگیبرقرارکردنارتباط

نامبردیمایننتیجهحاصلشدکهوجه«تحلیلمسائلسیاسی»بینقضایایسیاسیکهازآنبه

اینسبتبهدیگرانترکیببینشناسیسیاسیآیتاهللخامنهمایزونقطهقوتنظاممعرفتت

سنجشداده با تجربی آموزههای با آنها تطبیق و عقالنی نهایتهای در است. وحیانی های

باتوجهبهیکابزارمعرفتیونادیدهگرفتنسایرابزارهایتوانگفت؛تحلیلمی هایکهصرفاً

گیرندازاتقانکافیبرخودارنیستندچراایقرارمیهایآیتاهللخامنهدرمقابلتحلیلمعرفت

کهاقتضایتحلیلدرجامعهانسانیکهتعددمنابعمعرفتراپذیرفتهاست.استفادهازهمهمنابع

روندتدوینمقال در دارد. سروکار آن انسانیبا جامعه انسانو تحلیلمسائلیاستکه هدر

هایمتعددیمورداستفادهقرارگرفتازجملهنوعتحلیلنسبتبهماهیتاستکباریدولتمثال

بادادههایعقالنیبخواهدمسائلنسبتبهآمریکارا آمریکابود.براینمونهاگرکسیصرفاً

تحلیلکند،نمیتواندشناختیدقیقینسبتبهماهیتدولتآمریکابهدستآوردامااگردر

هایوحیانیتوجهداشتههایتجربیوتطبیقهایعقالنیبهدادهتحلیلخوددرکنارسنجش

ایازاینهایشبهواقعیتنزدیکترخواهدبود.چنانکهآیتاهللخامنهباشدبهمراتبتحلیل

برند.شیوهبهرهمی
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وآموزشیموسسهانتشاراتمرکزقم:،چاپاول،دینیمعرفتمبانی(،8928محمد،)زاده،حسین -

.(ره)خمینیامامپژوهشی
نگاهیمعرفتشناختیبهوحی،الهام،تجربهدینیوعرفانیو(،8934حسینزاده،محمد،ب،) -
م:موسسهآموزشیپژوهشیامامخمینی)ره(.،چاپاول،قفطرت
الحکمهالمتعالیهفیاالسفارالعقلیهاالربعه،داراحیاءالتراث(،8328شیرازی،صدرالدینمحمد،) -
.1،چاپاول،بیروت:جالعربی
 ای،قابلدسترسیدرتارنمای:دفترحفظونشرآثارآیتاهللخامنه -

 http://farsi.khamenei.ir/speech .8933شهریور84،  
،مفاتیحالحکمهمجموعهموضوعیبیاناتمقاممعظمرهبری(،8932بخاراییزاده،سیدمهدی،) -

چاپاول،تهران:سنا.
،آمریکاازدیدگاهمقاممعظمرهبری(،8932مرکزتحقیقاتاسالمینمایندهولیفقیهدرسپاه،) -

چاپاول،قم:محدث.
- ( فتحاهلل، ،8،جهاینظامیدفاعیفرماندهیکلقواتبیینفرازهایازاندیشه(،8939رشیدزاده،

چاپاول،تهران:دانشگاهافسریامامعلی)ع(.
،بهکوششعلیرضامختارپورقهرودی،چاپمعارفانقالباسالمی(،8934ای،سیدعلی،)خامنه -

دوم،تهران:انتشاراتانقالباسالمی.
ازتهاجمفرهنگیتاجنگنرم:واکاویمختصاتمنازعهدر،(8923احمدی،مجتبیوهمکاران،) -

،چاپسوم،تهران:کیهان.کالمرهبری
 


