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تبیین مبانی فلسفه سیاسی آیت اهلل خامنهای (مدظله العالی) با تکیه بر قرآن و
احادیث
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مقدم 3

 1دانشجوی کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث ،دانشگاه اراک
 2استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم ،طلبه و پژوهشگر حوزه علمیّه قم (نویسنده مسئول)
 3دانشجوی دکترای علوم و قرآن و حدیث دانشگاه میبد ،ایران ،مدرّس دانشگاه

چکیده
موضوع مبانی فلسفه سیاسی حضرت آیت اهلل خامنه ای (مدظله العالی) یک بحث تخصصی و زیر بنایی است که تحت یک
عنوان کلی به نام علوم سیاسی همواره مورد بحث قرار گرفته است .بیان این موضوع به جهت اهمیت قابل توجه آن در مباحث
دانش سیاسی و به عبارتی سیاست شناسی اسالمی است .گرچه این بحث تا به حال به صورت تخصصی در قالب یک تحقیق
علمی ارائه نشده و همواره محدود به سطور کتب و تحت عنوان مبانی اندیشه سیاسی آمده است ،اما باید گفت این تحقیق در
پی آن است که مبانی فلسفه سیاسی آیت اهلل خامنه ای را به شکل منظم و تحت یک تفکر سیاسی عقالنی مورد بحث و بررسی
قرار دهد تا موجب فهم و درک بهتر خواننده آن شود .ماحصل آن نیز نظم بسیار دقیق نظام عقالنی _ سیاسی حضرت آیت اهلل
خامنهای است که شرح و توضیح داده شده و به صورت یک نظام فکری منظم و دقیق معرفی شده است  .این پژوهش در پی
بررسی تک تک این مسائل با یک روش تطبیقی _ تحلیلی بر مبنای یک رویکرد عقالنی و مستدل است تا بتواند این موضوع را
به سر منزل مقصود خود که همان بنیاد و مبنای فلسفه سیاسی آیت اهلل خامنهای طبق یک نگاه قرآن بنیان و سنت محور
است برساند.
واژههای کلیدی :فلسفه سیاسی ،مبانی فلسفه سیاسی آیت اهلل خامنهای ،هستی شناسی ،انسان شناسانه ،فرجام گرایی
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مقدمه
هموووواره یکوووی از مسوووائل بسووویار مهوووم و تاریرگووو لر در مجموعوووهی علووووم و دانشوووهای سیاسوووی بووودون شوووک
فلسووفه سیاسووی میباشوود .علووت طوورح آن نیووز شوواید بتوووان ایوون طووور بیووان کوورد کووه بووه خوواطر اهمیووت ایوون
موضوووع بسوویار توواریر گوو ار در زنوودگانی بشوور اسووت .گرچووه کووه تووا بووه حووال تحقیووق دقیووق و وسوویعی پیرامووون
ایووون موضووووع کوووه ابعووواد اندیشوووههای آیوووت اهلل خامنوووهای را بیوووان کنووود بوووه طوووور دقیوووق و صوووریح تحوووت عنووووان
مبوووانی فلسوووفه سیاسوووی صوووورت نگرفتوووه اسوووت و منظوموووه فکوووری آیوووت اهلل خامنوووهی شووواید بوووه صوووورت جزئوووی
توووری نیازمنووود تبیوووین و بررسوووی باشووود .یکوووی از مسوووائل بسووویار مهوووم در اندیشوووه و فلسوووفه سیاسوووی آیوووت اهلل
خامنووهای کووه ایشووان را از فیلسوووفان سیاسووی ووورق و شوور متمووایز مووی کنوود ،همووین جهووان بینووی توحیوودی و
نگوواه توحیوودی بووه مسووائل و امووور زنوودگی آدمووی اسووت .ایوون بحووث هسووتی شناسووانه یکووی از پایووههای فلسووفه
سیاسووی ایشووان میباشوود کووه قطعووا یووک اصوول زیوور بنووایی و بسوویار مهووم در ایوون زمینووه قوورار خواهوود گرفووت .در
واقوو بوورای دسووتیابی بووه ایوون منظومووه فکووری راهووی جووز شووناخت مبووانی آن نیسووت .زمووانی ایوون شووناخت دقیووق
بوورای هوور انسووانی حاصوول خواهوود شوود کووه عووالوه بوور جهووان بینووی توحیوودی بووه وجووود انسووانی انسووان و کرامووت
انسووانی بووه عنوووان اشوورف مخلوقووات توجووه کنوود و در بعوود وایووت شناسووانه یووا بووه عبووارتی فرجووام گرایووی ،ایوون
عقیووده بووه آخوورت و زنوودگانی اخووروی اسووت کووه میتوانوود بووه عنوووان تفکووری نجووات دهنووده در زنوودگی بشوور قوورار
بگیوورد .قطعووا هوور سووه مووورد هسووتی شناسووی و انسووان شناسووی و فرجووام گرایووی در فلسووفه سیاسووی ایشووان بووه
صووورت اندیشوووهای متعوووالی بووه چشوووم موووی خوووورد .ایوون مقالوووه در پوووی آن اسوووت کووه بوووا یوووک روش تطبیقوووی _
تحلیلووی بوور مبنووای یووک رویکوورد منطقووی بووا تکیووه بوور قوورآن و حوودیث بووه ایوون موضوووعات ب،ووردازد ،تووا پوورده از
چشووم خواننووده گرامووی بزدایوود و در فهووم مبووانی فلسووفه سیاسووی آیووت اهلل خامنووهای قوودمی هوور چنوود کوچووک
به سمت جلو برداشته باشد.
 .1مفهوم شناسی
قبووول از ورود بوووه بحوووث اصووولی پیراموووون مسوووائل فلسوووفهی سیاسوووی در مبوووانی اندیشوووه سیاسوووی آیوووت اهلل
خامنوووهای بهتووور اسوووت یوووک تعریوووق دقیوووق و صوووحیح از هووور دو وا ه فلسوووفه و وا ه سیاسوووت صوووورت بگیووورد توووا
ورض اصلی این بحث حاصل شود.
 .1-1فلسفه
معنووای لیوووی ایوون وا ه آن طووور کووه در منوواب علموووی و پژوهشووی هووم آمووده از ایوون قوورار اسووت :وا ه (فلسوووفه)
مصووودر جعلوووی عربوووی از کلموووه یونوووانی «فیلوسووووفیا» بوووه معنوووای دوسوووت داشوووتن دانوووایی اسوووت .فیلوسووووفیا
( )philosophiمرکوووب از دو کلموووه «فیلوووو» بوووه معنوووای دوسوووت داشوووتن و «سووووفیا» بوووه معنوووای حکموووت یوووا
دانوووایی اسوووت ( .المسووولمینی 1393،ش ،ص  .)19اموووا ایووون مطلوووب هموووان معنوووای لیووووی وا ه فلسوووفه اسوووت کوووه
البتووه معنووای اصووطالحی و مشووهور آن هووم بووه ایوون ترتیووب اسووت :فلسووفه علمووی اسووت کووه از احوووال موجووود بمووا
هو موجود بحث میکند( .طباطبایی تبریزی 13۷۴،ش ،ص .)8
میتوووان گفووت کووه ایوون مطلووب همووان تعریووق وا ه فلسووفه از نظوور موضوووع ایوون دانووش بلنوود پایووه اسووت؛ پوود در
واقوو تعریووق ارائووه شووده تعریفووی بوور پایووه موضوووع دانووش فلسووفه و نووه روش آن اسووت .ناگفتووه نمانوود کووه تعریووق
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دیگوووری هوووم از اسوووتاد شوووهید مرتضوووی مطهوووری قریوووب بوووه هموووین مضووومون بیوووان شوووده اسوووت ( .مطهوووری
1395،ش ،ص  103و  )10۴که به جهت رعایت اختصار از بیان آن خودداری میکنیم.
 .1-2سیاست
وا ه سیاسوووت از ریشوووه «سووواس ،یسووووس» گرفتوووه شوووده اسوووت و معوووانی آن عبوووارت اسوووت از :حکوموووت ،سیاسوووت،
تنبیوووه ،پووورورش ،اداره کوووردن ،اصوووالح کوووردن ،تووودبیر کوووردن و ...اسوووت ( .دهخووودا 13۷۷ ،ش  ،ج  ،15ذیووول وا ه
سیاسووت) .امووا سیاسووت در معنووای اصووطالحی ،همووان طووور کووه در منوواب مهووم ایوون علووم هووم آمووده بوودین قوورار
اسوووت :سیاسوووت هموووان مووودیریت و تووودبیر مسوووتمر اموووور جامعوووه بوووه منظوووور اداره مطلووووق آن میباشووود( .ورعوووی،
1396ش ،ص.)6
حووال کووه هوور دو وا ه بووه طووور دقیووق معنووا شوودند نزم اسووت معنووای ایوون دو کلمووه کووه ترکیووب فلسووفه سیاسووی
را میسوووازند در کنوووار هوووم تعریوووق شوووود ،توووا وووورض اصووولی موضووووع مقالوووه بووورای خواننووودهی گراموووی سوووریعتر
حاصل شود.
 .1-3فلسفه سیاسی
برخوووی ایووون ترکیوووب را بوووه ایووون صوووورت معنوووا کردهانووود :فلسوووفه سیاسوووی نوووه بوووه مفهووووم تووواری اندیشوووههای
سیاسوووی ،بلکوووه بوووه معنوووای اندیشووویدن بوووه سیاسوووت بوووه شووویوهای فلسوووفی میباشووود ( .بشووویریه 1393 ،ش ،ص
.)۴۷
اموووا محسووون مهاجرنیوووا تعریوووق روشووون توووری را بووورای ایووون ترکیوووب وا گوووانی بیوووان میکننووود :فلسوووفهی سیاسوووی
دانشووی اسووت کووه بووا رویکوورد و روش عقالنووی در بوواره مطوول وبیتهووای زنوودگی سیاسووی انسووانها بحووث میکنوود
و بووه دنبووال ایوون اسووت کووه بهتوورین نوووع زنوودگی اجتموواعی ،بهتوورین ر یووم سیاسووی ،بهتوورین تعاموول اجتموواعی و
بهترین وایات زندگی سیاسی را تبیین کند ( .مهاجرنیا 139۷ ،ش  ،ص.) 21
آنچووه در ایوون مقالووه موود نظوور مووا قوورار خواهوود گرفووت ،تعریووق دوم (تعریووق مهاجرنیووا) میباشوود؛ چوورا کووه ایوون
تعریووق بووه طووور واضووح میتوانوود مرزهووای علوووم سیاسووی و ایوون دانووش مضوواف را روشوون توور و شووفاف توور بیووان
کند و مان از خلط مباحث ویر ضروری و ضروری گردد.
 .2موضوع فلسفه سیاسی
در بسوویاری از اوقووات ممکوون اسووت پوود از تعریووق یووک کلمووه و یووا وا ه بوواز هووم ایوون تعوواریق نتواننوود هوودف و
مقصوود کووالم را برسووانند ،و بوواز هووم ایوون وا گووان و یووا ترکیبووات کنووار هووم قوورار گرفتووه از کلمووات ،بووه نوووعی
وریووب و نامووانوس بووه نظوور آینوود؛ امووا زمووانی کووه موضوووع آن تعریووق بیووان شووود بسوویاری از ابهووام هووا از میووان
خواهد رفت.
مووی توووان گفووت کووه فلسووفه سیاسووی در رابطووه بووا مسووائل بینووا رشووتهای همچووون (حاکمیووت و عوودالت و قوودرت
و مشوووروعیت سیاسوووی و آزادی وویوووره ) صوووحبت خواهووود کووورد و پووویش زمینوووه آن هوووم بررسوووی و تبیوووین دقیوووق
این گونه مسائل است که هر کدام به طریقی زیر مجموعهای از دانش سیاسی قرار خواهند گرفت.
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 .3ارتباط دانش علوم سیاسی و فلسفه سیاسی
اصووون چووه رابطووهای میتوانوود بووین ایوون دو کلیوود وا ه ( علوووم سیاسووی و فلسووفه سیاسووی ) وجووود داشووته باشوود
و یا اینکه آیا اصال نیازی به وجود چنین دانش های بینارشتهای هست یا خیر.
برخوووی معتقدنووود :فلسوووفه سیاسوووی بووور خوووالف سوووایر دانوووش هوووا و گووورایش هوووای سیاسوووی بوووه جووووهره سیاسوووت،
ماهیوووت ،معنوووا و شوووکل گیوووری مفهووووم سیاسوووت توجوووه دارد کوووه در واقووو هووودفش بوووه نووووعی پدیووودار شناسوووی
سیاست است ( .مهاجرنیا 139۷،ش ،ص.)22
ایوون مطلووب بووه صووورت واضووح و البتووه ویوور مسووتقیم میتوانوود مرزهووای ایوون دو مفهوووم را بووا یکوودیگر مشووخ
کنوود .بووه تعبیوور دقیووق تووری میتوووان ایوون طووور بیووان کوورد کووه :دانووش سیاسووی قطعووا گسووتره بسوویار وسوویعی از
علوووم دیگوور را در خووود جووای میدهوود کووه بسوویار بووزر

توور و گسووترده توور از فلسووفه سیاسووی میباشوود؛ چوورا کووه

موضوووع فلسووفه سیاسووی محوودود بووه چنوود بحووث بیشووتر نیسووت؛ در صووورتی کووه علوووم سیاسووی بووه م ابووه یووک
کووول اسوووت و فلسوووفه سیاسوووت زیووور مجموعوووهای از آن قووورار خواهووود گرفوووت و از ایووون منظووور یوووک دانوووش
بینارشووتهای محسوووق خواهوود شوود کووه بووه تعبیوور مووا رابطووه منطقووی بووین ایوون دو همووان اعووم و اخوو

مطلووق

است که در واق یکی جزء دیگری قرار خواهد گرفت.
 .4مبانی هستی شناسانه فلسفه سیاسی از دیدگاه آیت اهلل خامنه ای با نگاهی به قرآن
طبوووق بیوووان بعضوووی از محققوووان ،مبوووانی هسوووتی شوووناختی یکسوووری از مبوووانی متوسوووط و بعیووود هسوووتند کوووه بوووا
واسووووطه ،اندیشووووههای سیاسووووی را تحووووت توووواریر قوووورار میدهنوووود ( .اسووووکندری139۷ ،ش ،ص .)35در واقوووو
منظووور آن اسووت کووه آن بخووش از جهووان بینیهووایی کووه در اندیشووههای سیاسووی اروور گوو ار و مووورر هسووتند ،در
ایوون تحقیووق موود نظوور قوورار خواهوود گرفووت؛ کووه شوواید بتوووان گفووت اصوولیترین و بنیووادیترین موضوووع ایوون بحووث
همووان جهووان بینووی توحیوودی و یووا بووه بیووانی دیگوور همووان توحیوود محوووری اسووت کووه در ادامووه بوودان خووواهیم
پرداخت.
ایشوووان در کتووواق طووورح کلوووی اندیشوووه اسوووالمی در قووورآن میفرماینووود :در جهوووان بینوووی و بیووونش فلسوووفی و
زیربنووایی در اسوووالم ،هموووه پدیووودههای جهووان وابسوووته و آفریوووده و بنوووده یوووک قوودرت برتووور هسوووتند .ایووون قووودرت
برتووور هموووان خداسوووت و بوووه هموووه خصووولت هوووای اساسوووی نیوووک ،همچوووون علوووم ،قووودرت و اراده و حیوووات آراسوووته
اسوووت؛ و از اعموووا ذره نووواچیز توووا اوج افوووالک و کهکشوووان هوووا و جهوووان هوووای ناشوووناخته یکسوووره سووواخته و
پرداختوووه و تحوووت اختیوووار او میباشووود .همچنوووین موجوووودات جهوووان تماموووا بنووودگان مقهوووور اوینووود و در عبودیوووت
او و هموووه چیوووز خوووود اعوووم از فکووور و هووووش و قووودرت تصووومیم و امکانوووات موووادی از او دارنووود و او سررشوووته
پیدایش و ادامه حیات است ( .حسینی خامنهای139۷ ،ش ،ص.)155
البتووه ایشووان در جووای دیگووری نیووز میفرماینوود :ایوون بیوونش ،زیربنووا و قاعووده اساسووی تمووام طوورح هووا و برنامووهها
و افکار عملی و زندگیساز (ایدئولو ی) در اسالم است ( .حسینی خامنهای 139۷ ،ش  ،ص .) 155
.4-1

نقش و جایگاه توحید در فلسفه سیاسی آیت اهلل خامنهای

ایشوووان نگووورش بسووویار جوووالبی در رابطوووه بوووا توحیووود و خداشناسوووی بیوووان میکننووود کوووه ایووون خوووود نمونوووهای از
تفکووورات هسوووتی ششناسوووانهی ایشوووان اسوووت .ایشوووان میفرماینووود :توحیووود شوووناختی متعهووود و بینشوووی فعوووال و

161

مجله پیشرفت های نوین در روانشناسی ،علوم تربیتی و آموزش و پرورش
سال پنجم ،شماره  ،49تیر 1401

سوووازنده میباشووود .طووورز فکوووری اسوووت کوووه در بنوووای جامعوووه و اداره آن و ترسووویم خوووط سووویر آن (اسوووتراتژی) و
تعیوووین هووودف آن و توووامین عناصووور حفووود و اداموووه آن ،دارای تووواریر اساسوووی و تعیوووین کننوووده اسوووت ( .مهاجرنیوووا
139۷ ،ش ،ص .)93
و یووا حتووی در مووورد توواریرات روحووی ایوون عقیوووده میفرماینوود :توواریرات ایوون عقیووده (توحیوود) در روان و روحیوووه
فوورد گرویووده نیووز از شووگفت آورتوورین ابعوواد ایوون اصوول بنیووانی دیوون اسووت .انسووان گرویووده بووه توحیوود تحووت توواریر
ایووون عقیوووده از ویژگوووی هوووای مهموووی برخووووردار اسوووت کوووه امیووود بیپایوووان  ،شوووور و توووالش خسوووتگی ناپووو یر ،
آسووویب ناپووو یری از تووورس و طمووو  ،وسوووعت دیووود و نظرگووواه  ،جهوووتگیری درسوووت و مشوووخ

و.....بخشوووی از

آن را تشکیل میدهد ( .مهاجرنیا139۷ ،ش ،ص.) 95
.4-2

بررسی مبانی هستی شناسانه فلسفه سیاسی آیت اهلل خامنهای با نگاهی به قرآن

تعووداد آیووات توحیوودی چنووان زیوواد اسووت کووه قطعووا مجووال پوورداختن بووه همووه آنهووا در ایوون تحقیووق نیسووت ؛ پوود
تنهوووا مهمتووورین و مرتبطتووورین آیوووات را در اینجوووا بیوووان خوووواهیم کووورد .ناگفتوووه نمانووود کوووه سووووره توحیووود خوووود
دلیلووی بوور شووناخت احوودیت و وحوودانیت ذات اقوودس الهووی اسووت کووه خووود میتوانوود بووه عنوووان یووک شناسوونامه ،
معرّف خداوند متعال باشد.
 .4-2-1آیه نخست :انعام آیه 102
مطلووب اول در سووورهی انعووام آمووده کووه خووود میتوانوود چوورار راهووی بوورای درک بهتوور موضوووع قوورار بگیوورد کووه
بدین ترتیب است:
«ذَلِکُمُ اللَّهُ رَبُّکُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ کُلِّ شَیْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَ هُوَ عَلَی کُلِّ شَیْءٍ وَکِیلٌ؛
ایووون خووودای باعظموووت ،پروردگوووار شوووما اسوووت! هووویچ معبوووودی جوووز او نیسوووت .آفریووودگار هموووه چیوووز اسوووت .او را
ب،رستید .و او نگهبان و مدبّر هر چیزی است».
در تفسیر این آیه عالمه طبرسی در تفسیر جوام الجام میفرمایند:
وَ خَلَووقَ کُووولَّ شَووویْ ءٍ وَ هُوووَ بِکُووولِّ شَووویْ ءٍ عَلِووویمٌ یعنووی هموووه چیوووز را او آفریوووده و بووه هموووه چیوووز آگووواه دارد ،و
کسوو کووه چنووین ویژگیهووایی را داشووته باشوود ،از همووه بوو نیوواز اسووت« .ذلِکُوومُ» اشوواره بووه ذاتوو اسووت کووه
داراى ایووون صوووفات اسوووت و ایووون اسوووم اشووواره مبتداسوووت ،و عبوووارات بعووود خبرهووواى متووورادف او هسوووتند :اللَّوووهُ،
رَبُّکُوومْ ،ن إِلوووهَ إِلَّووا هُووووَ ،خوووالِقُ کُوولِّ شَووویْ ءٍ ،و حاصووول معنووایش ایووون اسووت :اى موووردم ذاتووو کووه جوووام صوووفات
گ شوووته اسوووت ،خوووداى یکتاسوووت ،پروردگوووار شماسوووت ،معبوووودى جوووز او نیسوووت خوووالق هموووه چیوووز اسوووت.
«فَاعْبُوودُوهُ» پوود ایوون ذات مقوودس را ب،رسوووتید ،زیوورا کسوو کووه جووام ایووون ویژگیهووا باشوود شایسووته پرسوووتش
شوویْ ءٍ وَکِیوولٌ او نگهوودار و تدبیرکننووده همووه چیووز اسووت ،و همووه چیزهووا از قبیوول روزیهووا
اسووت .وَ هُوووَ عَلوو کُوولِّ َ
و اجلها را مالک است ( .طبرسی 13۷۴،ش ،ج ، 2ص 22۷و .) 228
 .4-2-2آیه دوم :سوره حدید ،آیه  2و 3
« لَهُ مُلْکُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ یُحْیِی وَ یُمِیتُ وَ هُوَ عَل کُلِّ شَیْ ءٍ قَدِیرٌ؛
هُوَ الْأَوَّلُ وَ الْآخِرُ وَ الظَّاهِرُ وَ الْباطِنُ وَ هُوَ بِکُلِّ شَیْ ءٍ عَلِیمٌ؛
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یعنوووی مالکیّوووت و حاکمیّوووت آسووومانها و زموووین از آنِ اوسوووت .زنوووده موووی کنووود و موووی میرانووود .و او بووور هووور چیوووز
تواناست .اوست اوّل و آخر و پیدا و پنهان .و او به هر چیز داناست».
در تفسیر این آیه هم در تفاسیر شیعه به بیان دقیق و رفی برمیخوریم که از این قرار است :
مالکیوووت خداونووود نسوووبت بوووه عوووالم هسوووتی مالکیوووت اعتبووواری و تشوووریعی نیسوووت ،بلکوووه مالکیوووت حقیقوووی و
تکووووینی اسوووت ،یعنوووی او بوووه هموووه چیوووز احاطوووه دارد و هموووه جهوووان در قبضوووه قووودرت او ،و تحوووت اراده و فرموووان
او اسووت ،لوو ا بووه دنبووال آن سووخن از زنووده کووردن و میرانوودن و توانووایی بوور هوور چیووز بووه میووان آمووده اسووت( .
مکوووارم شووویرازی 1385 ،ش  ،ج ،23ص  .) 29۷البتوووه در آیوووهی سووووم هوووم بووواز بوووه دیگووور صوووفات خداونووود
متعال میپردازد و عظمت خالق را به رخ انسان میکشد و زیبایی توحید را به بشر یادآوری میکند.
امووا بایوود بگوووییم  :در هوور دو آیووه بووه نوووعی جهووان بینووی توحیوودی و خداشناسووی پوویش روی انسووان قوورار گرفتووه
اسووت ؛ تووا انسووان بووه قوودرت و عظمووت خووالق متعووال خووود بوویش از گ شووته پووی بوورده و بووه درک توحیوود دقیقووی
از آفریدگار دست پیدا کند.
.4-3

بحث روایتی پیرامون توحید در مبانی هستی شناسانه

البتووه در روایووات هووم ایوون نوووع نگوورش زیوواد بووه چشووم میخووورد ؛ کووه در اینجووا تنهووا بووه دو مووورد از زیبوواترین
احادی ی که از زبان مونی متقیان حضرت علی ( علیه السالم ) بیان شده است اکتفا خواهیم کرد :
ایشوووان میفرماینووود  :همانوووا سووور آوووواز بنووودگی خووودا ،شوووناختن اوسوووت و بنیووواد شوووناخت او ،یگانوووه دانسوووتنش و
سوور رشووته یگووانگی او ،نفووی صووفات از اوسووت؛ زیوورا کووه خردهووا گواهنوود کووه هوور صووفت و موصوووفی آفریووده اسووت
و هوووور آفریووووده ای گووووواهی دهوووود کووووه او را آفریوووودگاری اسووووت ( .محموووودی ری شووووهری 1386 ،ش  ،ج، ۷
ص 206و .) 20۷
و یووا حتووی ایشووان در جووای دیگووری نیووز میفرماینوود  :توحیوود  ،زنوودگی بخووش جووان اسووت  ( .تمیمووی آموودی ،
 ، 1۴10ج ، 1ص  .) 3۷کووووه همووووهی ایوووون مطالووووب نووووورانی و گهربووووار نشووووان از جهووووان بینووووی توحیوووودی و
اهمیت آن در زندگی انسان داشته و دارد.
.4-4

تحلیل و بررسی

طبووق مطوووالبی کووه از نظووور گ رانووودیم ؛ میتوووانیم بگووووییم مبووانی هسوووتی شناسوووانه در فلسووفه سیاسوووی آیوووت اهلل
خامنووهای مبتنووی بوور یووک نظووام توحیوودی اسووت کووه خوودا را در هوور لحظووه حاضوور و نوواظر بوور هرچیووزی میدانوود؛
و اعتوورافش بوور ایوون مطلووب اسووت کووه هوور چیووزی در جهووان در یوود قوودرت اوسووت و تنهووا خداونوود اسووت کووه بوور
هر چیزی احاطهی کامل داشته و دارد .
بووه بیووانی دقیووقتر میتوووان گفووت جهووان بینووی توحیوودی و نگرشووی خوودا محووور بوور اندیشووه و بیوونش سیاسووی
ایشووان حوواکم اسووت کووه همووین مطلووب اصوول زیوور بنووایی و بنیووادین مبووانی هسووتی شووناختی ایشووان را تشووکیل
میدهوود .و وقتووی هوور انسووانی چنووین بوواوری در زنوودگی خووود داشووته باشوود ؛ قطعووا و یقینووا بووه سووعادت در دنیووا
و آخوورت دسووت پیوودا خواهوود کوورد ؛ کووه ایوون خووود همووان نوووعی از کمووال انسووانی اسووت کووه در سووایهی چنووین
تفکراتی برای انسان حاصل خواهد شد.
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 .5مبانی انسان شناسانه از دیدگاه آیت اهلل خامنه ای
هووور نظوووام سیاسوووی در بخشوووی از اهوووداف خوووود بایووود نیازهوووای اجتمووواعی را پیگیوووری کنووود کوووه در ایووون صوووورت
نووواگزیر از رابطوووهای عمیوووق بوووا انسوووان اسوووت .بسووویاری از مکاتوووب سیاسوووی و یوووا حتوووی اندیشووومندان در حووووزه
سیاسووت نظووام سیاسووی و حکومووت را بوور مبنووای خواسووته و نیازهووای حیووات انسووانی بنووا کوورده و میکننوود  .مووی
تووووان گفوووت کوووه وقتوووی صوووحبت از مبوووانی انسوووان شوووناختی در فلسوووفه سیاسوووی و یوووا حتوووی اندیشوووه سیاسوووی
میشود به تعبیر دیگر منظور همان انسان شناسی سیاسی است.
آیووت اهلل خامنووه ای میفرماینوود :قوورآن بووه مووا ایوون آموووزش را میدهوود کووه انسووان بووا وجووود فطوورت پوواکش و بووا
اینکووه سرشووته بوور نیکووویی اسووت ؛ سرشووته بوور صووالح اسووت و در واقوو انسووان سرشووته بوور زیبووایی و لطووق اسووت.
(مهاجرنیا 139۷ ،ش  ،ص .)98
و در جووایی دیگوور میفرماینوود  :امووا آنچووه کووه در انسووان اصوویل هسووت آن کوودام اسووت آن جاذبووهی اولووی بووه
حسووب بیوونش قرآنووی آنچووه کووه در انسووان اصوویل هسووت آن نیکووی و خیوور اسووت ،و در واقوو حووق و صووالح اسووت
آن در انسان است که قوای شر آفرین به انسان حمله میکنند و قوای نیکی دفاع میکنند.
و یوووا حتوووی میفرماینووود  :انسوووان فوووی نفسوووه دارای حرموووت اسوووت و موووورد تکوووریم الهوووی اسوووت و خوووود منشووواء
قوودرتهای مووادی و معنوووی اسووت و ایوون ایمووان بووه خداونوود اسووت کووه بووه انسووان قوودرت میدهوود( .مهاجرنیووا ،
139۷ش  ،ص.) 99
.5-1

بررسی مبانی انسان شناسانه فلسفه سیاسی آیت اهلل خامنهای با نگاهی به قرآن

در تاییوود مبووانی انسووان شناسووی در فلسووفه سیاسووی آیووت اهلل خامنووهای قطعووا بووه موووارد بسوویار زیووادی از آیووات
قوورآن کووریم برخووورد خووواهیم کوورد کووه هوور کوودام در جووای خووود قابوول بحووث و بررسووی اسووت امووا چووون ایوون
تحقیووق توووان پوورداختن بووه همووه ایوون موووارد را نوودارد ؛ نوواگزیریم کووه تنهووا بووه چنوود مووورد از مهمتوورین ایوون آیووات
ب،ردازیم.
 .5-1-1آیه اول :سوره جاثیه ،آیه 13
«وَ سَخَّرَ لَکُم مَّا فِی السَّمَاوَاتِ وَ مَا فِی الْأَرْضِ جَمِیعا مِّنْهُ إِنَّ فِی ذَلِکَ لَآیَاتٍ لِّقَوْمٍ یَتَفَکَّرُونَ؛
یعنوووی او آنچوووه در آسووومانها و آنچوووه در زموووین اسوووت هموووه را از جانوووب خوووویش مسوووخّر شوووما سووواخته ؛ همانوووا در
این نشانه های (مهمّی) است برای کسانی که اندیشه می کنند 》.
طبووق بیووان عالمووه طباطبووایی تفسوویر آیووه ایوون چنووین اسووت  :معنووای تسووخیر آنچووه در آسوومانها و زمووین اسووت
بوورای انسووان ،ایوون اسووت کووه اجووزاء عووالم مشووهود همووه بوور طبووق یووک نظووام جریووان دارد ،و نظووامی واحوود بوور همووه
آنهوووا حووواکم اسوووت و بعضوووی را بوووه بعضوووی دیگووور مووورتبط ،و هموووه را بوووا انسوووان مربوووو و متصووول میسوووازد ،و در
نتیجوووه انسوووان در زنووودگی خوووود از موجوووودات علووووی و سوووفلی منتفووو میشوووود ،و روز بوووه روز دامنوووه انتفووواع و
بهوووره گیوووری جوامووو بشوووری از موجوووودات زمینوووی و آسووومانی گسوووترش مییابووود ،و آنهوووا را از جهوووات گونووواگون
واسووطه رسوویدن بووه اوووراض خووود یعنووی مزایووای حیوواتی خووود قوورار میدهوود ،پوود بووه همووین جهووت تمووامی ایوون
موجودات مسخر انسانند ( .طباطبایی تبریزی 13۷۴،ش ،ج ، 18ص.) 2۴5
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همووان طووور کووه در بیووان عالمووه طباطبووایی گ شووت میتوووان بیووان کوورد کووه ایوون آیووه خووود نشووانی از کرامووت
انسووانی و خلفووه اللهووی انسووان اسووت کووه سووبب شووده تووا خداونوود بوورای اشوورف مخلوقوواتش چنووین تعووابیر زیبووایی
را بکار ببرد.
 .5-1-2آیه دوم :سوره تین ،آیه 4
《 لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِی أَحْسَنِ تَقْوِیمٍ؛
یعنی که ما انسان را در بهترین صورت و نظام آفریدیم》.
در اینجوووا نیوووز بووورای تامووول و درک بهتووور ایووون آیوووه بهتووور اسوووت نظووور صووواحب المیوووزان را جویوووا شوووویم کوووه در
تفسوویر ایوون آیووه یکووی از زیبوواترین تعووابیر را دربووارهی انسووان بکووار میبوورد و میفرمایوود  :ایوون آیووه و آیووات دیگوور
از ایوون قبیوول دنلووت میکنوود بوور اینکووه مقووام انسووان مقووام بلنوودی اسووت ،و موودام میتوانوود بووه وسوویله ایمووان و
عمووول صوووالح بوووان رود ؛ و ایووون از ناحیوووه خووودا عطوووایی اسوووت قطووو ناشووودنی و خووودا آن را پووواداش خوانوووده ؛ هوووم
چنوووان کوووه آیوووه ششوووم ایووون سووووره بوووه آن اشووواره دارد ،و میفرمایووود " :فَلَهُووومْ أَجْووورٌ وَیْووورُ مَمْنُوووونٍ" ( .طباطبوووایی
تبریزی 13۷۴ ،ش ،ج ، 20ص .) 5۴0
از آنچووه در ایوون بیووان بسوویار متووین میگوو رد میتوووان ایوون طووور نتیجووه گیووری کوورد کووه در واقوو سوونتهای الهووی
در راسوووتای سوووعادت انسوووان چوووه در بعووود دنیووووی و اخوووروی اسوووت و انسوووان صووواحب اسوووتعدادی خووودادادی اسوووت
که با استفادهی از آن میتواند به قرق الهی دست پیدا کند.

.5-2

بحث روایتی پیرامون انسان شناسی در فلسفه سیاسی آیت اهلل خامنهای

در رابطووه بووا کرامووت و مقووام انسووان در کتابهووای روایووی بووه احادیووث و روایووات بسوویار زیووادی برخووورد خووواهیم
کوورد کووه هوور کوودام بووه نوووعی مبوویّن و روشوونگر ایوون مسووئله هسووتند ؛ امووا در اینجووا بووه جهووت اختصووار تنهووا دو
مورد را که بیشتر از بقیه موارد وجه ارتبا بیشتری را دارا میباشند بیان خواهیم کرد.
پیوووامبر گراموووی اسوووالم حضووورت محمووود (ص) در ایووون رابطوووه میفرماینووود  :هووویچ چیوووز نوووزد خووودا گراموووی تووور از
فرزنووود آدم نیسوووت .عووورض شووود :ای پیوووامبر خووودا! حتّوووی فرشوووتگان ! فرموووود :فرشوووتگان ،بسوووان خورشوووید و مووواه،
مجبورنوود .و یووا حتووی در جووایی دیگوور نیووز میفرماینوود  :هوویچ چیووزی نیسووت کووه بتوانوود از هووزار همتووای خووود
بهتر باشد ،مگر انسان ( .محمدی ری شهری 1386،ش  ،ج ، 1ص ) ۴98
.5-3

تحلیل و بررسی

طبوووق مطوووالبی کوووه پیراموووون انسوووان شناسوووی سیاسوووی در اندیشوووه و فلسوووفه سیاسوووی آیوووت اهلل خامنوووهای بیوووان
شووده اسووت میتوووان ایوون طووور نتیجووه گرفووت کووه  :ایشووان طبووق آموزههووای قرآنووی انسووان را بووانترین خلقووت و
آفوورینش الهووی و یووا بووه تعبیوور دقیووقتر آن اشوورف مخلوقووات میدانوود .ایوون انسووان همووان موجووودی اسووت کووه
خداونووود او را موووورد اکووورام خوووویش قووورار داده اسوووت و بوووه خووواطر او حتوووی وا هی (تسوووخیر) را در آیوووات خوووود بوووه
کووار میبوورد ؛ تووا بووه نوووعی جایگوواهش را بووه او بفهمانوود و او را هوشوویار کنوود .و ایشووان معتقوود اسووت کووه اگوور
انسووان تقوووای الهووی را بووه عنوووان سووالح و پیشووهی خووود بووه کووار ببوورد قطعووا خواهوود توانسووت بووه سووعادت دنیوووی
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و اخووروی دسووت پیوودا کنوود .پوود در یووک جم بنوودی کلووی میتوووان اینطووور بیووان کوورد کووه نگوواه ایشووان بووه
انسووان تووک سوواحتی و تووک بعوودی نیسووت و از زوایووای مختلفووی بووه انسووان نظوور میکننوود کووه ایوون خووود بووه نوووعی
رف نگری و اندیشهی عمیقی است که برخواسته از تفکرات قرآنی و حدی ی ایشان میباشد.
 .6مبانی فرجام شناسانه (غایت شناسی)
وقتووی صووحبت از فرجووام شناسووی میشووود ؛ منظورهمووان فرجووام توواری یووا ایوون جهووانی موودنظر قوورار میگیوورد.
اینکوووه سرگ شوووت انسوووان و بشووور اموووروزی بوووه چوووه چیوووزی خوووتم خواهووود شووود و یوووا اینکوووه آیوووا انسوووان خواهووود
توانسووت در ایوون دنیووا بووه سووعادت و کمووال الهووی برسوود ؛ همووه سوووانتی هسووتند کووه در مسووئله وایووت شناسووی
بووه آنهووا پاسوو داده خواهوود شوود .حضوورت آیووت اهلل خامنووهای در رابطووه بووا ایوون موضوووع تعبیوور بسوویار زیبووایی بووه
کوووار میبرنووود و میفرماینووود  :از نظووور اسوووالم و بیووونش اسوووالمی  ،جریوووان عوووالم بوووه سووومت حاکمیوووت حوووق و بوووه
سوومت صووالح اسووت ؛ و ایوون موضوووع بوورو برگوورد هووم نوودارد .در واقوو همووهی انبیوواء و اولیوواء آمدهانوود کووه انسووان
را بوووه آن بزرگوووراه اصووولی سوووو بدهنووود کوووه وقتوووی وارد آن شووود بووودون هیچگونوووه موووانعی تموووام اسوووتعدادهایش
بروز و ظهور کند ( .مهاجرنیا139۷ ،ش  ،ص .) 10۴
و یوووا در جوووایی دیگوووری نیوووز در رابطوووه بوووا توووداوم حیوووات انسوووانی پووود از مووور

میفرماینووود  :یکوووی از نقطوووههای

اصوولی و اساسووی در جهووان بینووی اسووالمی همووین مسووئلهی تووداوم حیووات بعوود از موور

اسووت ؛ یعنووی زنوودگی بووا

موووردن تموووام نخواهووود شووود .کوووه ایووون معنوووا خوووود جوووزء اصوووول جهوووان بینوووی بوووه حسووواق میآیووود ( .مهاجرنیوووا ،
139۷ش ،ص .) 10۴
.6-1

بررسی مبانی غایت شناسانه فلسفه سیاسی آیت اهلل خامنهای با نگاهی به قرآن

در قوورآن کوووریم قطعوووا بووه تعبیووورات بسووویار جوووالبی در رابطووه بوووا زنووودگی اخوووروی و یووا حیوووات پووود از مووور

و

چنووین بینشهووایی برخووورد خووواهیم کوورد .از آنجووا کووه مجووالی بوورای پوورداختن بووه همووهی ایوون آیووات نیسووت ؛
سعی ما بر این است که آیاتی که بیشترین ارتبا معنایی با موضوع مورد نظر را دارند بیان کنیم.
 .6-1-1آیه اول :سوره عنکبوت ،آیه 64
《 وَ مَا هَ ِهِ الْحَیَاةُ الدُّنْیَا إِلَّا لَهْوٌ وَ لَعِبٌ وَ إِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِیَ الْحَیَوَانُ لَوْ کَانُوا یَعْلَمُونَ؛
یعنووی ایوون زنوودگی دنیووا چیووزی جووز سوورگرمی و بووازی نیسووت .و فقووط سوورای آخوورت ،سوورای زنوودگی (واقعووی)
است ،اگر می دانستند 》.
در تفسوویر هوودایت چنووین آمووده اسووت کووه  :زنوودگی دنیووا بووه صووورت عووادی و بووا ابعوواد مووادی آن تنهووا لهووو و
لعبوووی بوووی هووودف اسوووت ؛ در آخووورت هموووۀ اسوووباقهای جووواودانگی زنووودگی فوووراهم اسوووت ،هموووراه بوووا خوشووویهای
بیشووومار ،و آسوووایش نفسوووانی آمیختوووه بوووه اطمینوووان و آراموووش ،و مووو من از ومهوووای دنیوووا و گرفتاریهوووای زنووودگی
آسوده خاطر میشود ( .مدرسی 13۷۷،ش  ،ج ،9ص.) ۴59
 .6-1-2آیه دوم :سوره بقره ،آیه 46
《 الَّ ِینَ یَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَیْهِ رَاجِعُونَ؛
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یعنووی (همووان) کسووانی کووه مووی داننوود پروردگارشووان را مالقووات خواهنوود کوورد ،و بووه سوووی او بوواز مووی گردنوود
》.
صوواحب تفسوویر مجموو البیووان در رابطووه بووا عبووارت آخوور آیووه میفرمایوود  :در اینجووا رجوووع بووه محشوور را پوود از
مر «بازگشت»معرفی کرده است ( .طبرسی 1352 ،ش ،ج ، 1ص .) 162
پوود میتوووانیم اینطووور بگوووییم کووه در مبووانی فرجووام شناسووانه از نگوواه قوورآن قطعووا حیووات آدمووی محوودود بووه
زنوودگی کوتوواه دنیوووی و ایوون جهووانی نخواهوود بووود و آیووات قوورآن در رابطووه بووا آخوورت و آخوورت گرایووی خووود
گواه این موضوع و مویّدی برای آن میباشند.
.6-2

بحث روایتی پیرامون فرجام شناسی در فلسفه سیاسی آیت اهلل خامنهای

در رابطووه بووا ایوون موضوووع نیووز روایووات بسوویاری وجووود دارد امووا بووه جهووت اختصووار بووه ذکوور چنوود مووورد اکتفووا
خواهیم کرد.
حضوورت علووی (ع) در رابطووه بووا آخوورت گرایووی و توجووه بووه ایوون موضوووع در فرجووام شناسووی توواری میفرماینوود :
کسوووی کوووه سووورای مانووودگاری خوووود را آبووواد سوووازد ،خردمنووود اسوووت ( .محمووودی ری شوووهری 1386 ،ش  ،ج، 1
ص .) 59
و در جوووای دیگوووری نیوووز میفرماینووود  :دنیوووا تموووام شووودنی اسوووت و آخووورت همیشوووگی اسوووت ( .محمووودی ری
شهری1386 ،ش ،ج ، 1ص 59و .)60
و نیووز میفرماینوود  :آخوورت جایگوواه همیشووگی شماسووت؛ پوود آنچووه را بوورای شووما بوواقی میمانوود بوورای آخوورت
فراهم آورید ( .محمدی ری شهری 1386 ،ش  ،ج ، 1ص .) 60
.6-3

تحلیل و بررسی

طبوووق بررسوووی صوووورت گرفتوووه پیراموووون مسوووئلهی فرجوووام شناسوووی در منظوموووه فکوووری آیوووت اهلل خامنوووهای
میتوووان ایوون طووور نتیجووه گرفووت کووه نگوواه ایشووان یووک نگوواه محوودود و نوواق

نیسووت بووه گونووهای کووه آخوورت را

سوورای همیشووگی و بووه اصووطالح دارالقوورار میدانوود .و تنهووا آدمووی را محوودود و در حصوور ایوون جهووان نمیبینوود و
ایشووان معتقوود اسووت کووه همووین مسووئلهی آخوورت گرایووی عووالوه بوور توواریر بووه سووزایش در اعمووال و رفتووار انسووان
در نگووورش و جهوووان بینوووی او نیوووز ارووور گووو ار و موووورر اسوووت .و بوووه بیوووانی دیگووور ایشوووان فرجوووام و وایوووت ایووون
آموزههوووای اسوووالمی را منتهوووی بوووه سوووعادت میبینووود و حتوووی دنیوووا را زمینوووه و مقدموووهای بووورای آخووورت میدانووود
کووه بایوود خووود را بوورای سوورای مانوودگار آموواده کنوویم .و حتووی طبووق بیانووات قوورآن دنیووا چیووزی بووه جووزء یووک
سوورگرمی و بووازی کوچووک و کودکانووه نیسووت و ایوون آخوورت اسووت کووه جوواودان و مانوودگار اسووت و قطعووا همووهی
اینها به یک کل واحد که خداوند متعال است ختم خواهند شد.
 .7تفاوت فلسفه سیاسی آیت اهلل خامنهای با فیلسوفان سیاسی در غرب
قطعووا ایوون سوووال بوورای هرکسووی پوویش خواهوود آموود کووه حووال بووا توجووه بووه تمووام ایوون تفاصوویل اصووال چووه تفوواوتی
بوووین اندیشوووههای سیاسوووی وووورق و اندیشوووههای سیاسوووی اسوووالم وجوووود دارد ؛ و یوووا حتوووی وجوووه افتووورا فلسوووفه
سیاسووی روشوونفکران وربووی بووا فلسووفه و اندیشووه سیاسووی آیووت اهلل خامنووهای چیسووت .ایوون سوووال قطعووا یکووی از
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سوووانت کلیوودی اسووت کووه اگوور پاسوو دقیقووی بووه آن داده شووود ؛ بسوویاری از مسووائل دیگوور روشوون خواهوود شوود.
و یووا حتووی بعضووی از شووبهات نیووز از میووان خواهوود رفووت و در ایوون صووورت دیگوور جووای بسوویاری از مباحووث بوواقی
نخواهد ماند.
با توجه به مطالبی که از ابتدای این تحقیق تا بدین جا بیان شد چند مسئله روشن خواهد شد :
 .1فلسوووفه سیاسوووی آیوووت اهلل خامنوووهای همچوووون حضووورت اموووام خمینوووی یوووک اندیشوووه و تفکووور دقیوووق و عمیوووق
اسوووت کوووه بنیوووادی بسووویار مسوووتحکم و مسوووتدل دارد .و علوووت آن هوووم دسترسوووی بوووه دو منبووو از منووواب شوووریعت
یعنی همان کتاق و سنت است ؛ که قطعا فیلسوفان وربی از چنین منابعی محروماند.
 .2وجووه افتوورا دیگووری کووه میتوووان بوورای ایوون موضوووع برشوومرد ؛ همووان مبووانی اندیشووه و فلسووفه سیاسووی
آیوووت اهلل خامنوووهای اسوووت کوووه بوووه سوووه بخوووش هسوووتی شناسوووانه و انسوووان شناسوووانه و فرجوووام شناسوووانه خوووتم
خواهوود شوود کووه هوور کوودام از ایوون موووارد طبووق بیووانی کووه گ شووت بسوویار دقیووق و مسووتدل میباشووند و بنیووان
قرآنووی _ حوودی ی دارنوود .در صووورتی کوووه فالسووفه ووورق هیچکوودام چنوووین عقایوود مسووتحکم و دقیقووی نخواهنووود
داشت که شاید یکی از علتهای آن هم درک ناصحیح از جهان و انسان و هدف و مقصد این دو است.
 . 3اصوووون فالسوووفهی وربوووی در مسوووائل سیاسوووی تموووام هموووت و توووالش خوووود را در راه نیووول بوووه اهوووداف موووادی و
ایووون جهوووانی میبیننووود ؛ در صوووورتی کوووه در تفکووورات آیوووت اهلل خامنوووهای سیاسوووت فقوووط شوووامل اهوووداف موووادی
گرایانووه نمیشووود و هووردوی اینهووا چووه مووادی و چووه معنوووی را موود نظوور قوورار خواهنوود داد و یووک نگوواه کوول نگوور
را بدست میدهد تا تفسیر ولطی که فیلسوفان سیاسی ورق از علم سیاست دارند از بین برود.
. ۴آخووورین تفووواوت ایووون کوووه وجوووود عقایووود سوووکونر در اندیشوووه فیلسووووفان سیاسوووی وووورق اسوووت کوووه هموووین
موضوووع کووار را بوورای ایوون گووروه دشوووار خواهوود کوورد ؛ عقایوودی کووه سالهاسووت بوور علوووم سیاسووی ووورق سووایه
افکنووده اسووت .در صووورتی کووه حضوورت آیووت اهلل خامنووهای طبووق عقایوود سوولق صووالح خووود هوویچ گوواه دیوون و
سیاسوووت را بوووه صوووورت مجوووزا و جووودا از هوووم قووورار نوووداده و تفسووویر نکردهانووود و نیوووز ایووون دو را همیشوووه موووالزم و
همراه هم قرار دادهاند.

نتیجه گیری
مهووم توورین دسووتاورد ایوون پووژوهش شوواید بتوووان گفووت کووه همووین بررسووی تحلیلووی و مسووتدل از عقایوود سیاسووی
آیووت اهلل خامنووهای در بوواق فلسووفهی سیاسووی و مبووانی ایوون اندیشووهی سیاسووی اسووت .امووا ایوون مسووئله زمووانی
بووه سوور منووزل مقصووود میرسوود کووه بووه خواننووده بفهمانوود اگوور هوور سووه ی ایوون موووارد یعنووی جهووان شناسووی و
انسووان شناسووی و فرجووام شناسووی در کنووار یکوودیگر قوورار نگیرنوود ،هوویچ گوواه بووه اندیشووه سیاسووی واحوودی دسووت
پیوودا نخووواهیم کوورد .بسوویاری از فالسووفهی سیاسووی ووورق همچووون ماکیوواولی و میشوول فوکووو و یووا حتووی هگوول
و بسووویاری دیگووور هیچگووواه نتواسوووتند ایووون سوووه وا ه را در کنوووار هوووم تعریوووق کننووود و بوووه بیوووان دقیقوووی دسوووت
یابنوود .علوووت آن هوووم تفکووورات مووادی و الحوووادیای اسوووت کوووه همچنوووان برسوور مسوووائل سیاسوووی در وووورق سوووایه
افکنوووده و موووان از دسوووتیابی بوووه یوووک تفکووور آراموووانگرا و واحووود خواهووود شووود .در صوووورتی کوووه در نقطوووهی مقابووول
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ایووون افوووراد حضووورت آیوووت اهلل خامنوووهای جهوووان بینوووی توحیووودی را محوووور کوووار خوووود قووورار میدهووود و گووووهر
وجووودی انسووان را بووه خووود او یووادآوری میکنوود و بووه او میفهمانوود تمووام هسووتی فقووط محوودود بووه ایوون چنوود
سووال عموور محوودود آدمووی در دنیووا نیسووت ؛ کووه تمووام هووم و ومووش را بوورای بدسووت آوردن آن بکووار گیوورد ؛ چوورا
کووه هوور لحظووه ممکوون اسووت انسووان در سراشوویبی سووقو قوورار گیوورد ؛ پوود موظووق اسووت کووه خووود را بوورای
آخوورت آموواده کنوود و راه بووه سوووی قووادر متعووال پوویش گیوورد .ایوون همووان چیووزی اسووت کووه اندیشووه و فلسووفهی
سیاسوووی آیوووت اهلل خامنوووهای را از دیگووور منوووورالفکران عرصوووهی سیاسوووت چوووه در وووورق و چوووه در شووور متموووایز
میکنووود و شوووناخت عمیقوووی بوووه دسوووت میدهووود توووا انسوووان فلسوووفهی وجوووودی خوووود را بهتووور درک کنووود و در
تمووام زنوودگی خووود جهووان بینووی توحیوودی را همچووون آینووهای پوویش چشووم قوورار داده و بووه آن عموول کنوود .و بووا
ایوون وجووود دریابوود کووه اگوور هوور لحظووه خداونوود از صووحنهی زنوودگی آدمووی کنووار رود انسووان مصوودا اکموول و اتووم
همووان اسووفل السووافلین خواهوود بووود .و در یووک جموو بنوودی کلووی میتوووان گفووت کووه ایوون همووان چیووزی اسووت
کووه منجوور بووه شووکل گیووری یووک تموودن واحوود و اسووالمی و یووا بووه اصووطالح دقیووقتر همووان مدینووهی فاضووله
خواهد شد.
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