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چکیده

ریشه چیستی ،چرایی و چگونگی اندیشه رهبران اجتماعی سیاسی در نظام
حلقههای موثر در تحلیل
معرفتشناسیآنان نهفته است.فهم این نظام ،کمک میکند تا  

اندیشههای

مسائل سیاسی از دیدگاه افراد شناخته شود.با وجود آثار علمی متعدد درباره 
معرفتشناسیویرا در تحلیل مسائل

آیتاهللخامنهایتاکنون اثری به طور خاص نظام 

اجتماعی سیاسی بررسی نکرده است .این مقاله با روشی توصیفی-تحلیلی با رویکردی
آیتاهللخامنهایدر مسائل اجتماعی

معرفتشناسی

معرفتشناسانه در صدد کشف نظام 

آیتاهللخامنهایبا چه معیاری به تحلیل

سیاسی برآمده است.در پاسخ به این پرسش که 
معرفتشناسیایشان  بااتکابه

میرسیم کهنظام 
میپردازند به این نتیجه  
مسائل سیاسی  
قضیههای سیاسی ،قابلیت پذیرش صدق و
چهارگانه شناختیعنی ،امکان شناخت  

فرآیند 
کذبقضایایسیاسی،امکانتشخیصقضیهسیاسیصادقازکاذبوارتباطبینقضایای
تحلیلگران
یپردازد.مهمترینوجهتمایزنظاممعرفتیویباسایر 
سیاسیبهتحلیلمسائلم 
سنجشهایعقالنیوتطبیقوحیانیاست.

دادههایتجربیبا
سیاسیدرترکیب 
معرفتشناسی ،اندیشه ،نظام ،شناخت ،سیاسی ،اجتماعی ،آیت اهلل

واژگان کلیدی :
خامنهای
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مقدمه
تحلیلمسائلاجتماعیوسیاسیبهدلیلپیچیدگیوپیوستگیبهمسائلدینی،فرهنگی،
اقتصادی،حقوقیوعلمیبهراحتیقابلشناختودرکنیست.دشواریشناختتحلیلهای
سیاسی آن گاه بیشتر میشود که تفسیرپذیری  مفاهیم سیاسی به آن افزوده شود .بسیاری از
مفاهیمسیاسیازجملهمفهومامرسیاسیهمچنانقابلتعریفوبرداشتمفهومیهستندآیاامر
سیاسیپیشفرضمفهومدولتاست؟آیااینمفهومباایدههایمتعدددرتقابلباسایرمفاهیم

وگرایشهایعلومانسانیقابلتعریفاست؟آیامیتوانامرسیاسیراباتمایزاتمختصبه
).پرسشهایاینچنین،مادامیکهبهمنظومهفکری

خودتعریفکرد؟(اشمیت88-89:8939،
ونظاممعرفتشناسیتعریفکنندهوتحلیلکنندهتوجهصورتنگیردهمچنانپابرجاخواهد
ماند .بر همین اساس می توان گفت رهبران فکری و سیاسی که منشأ تحول در معادالت
اجتماعیسیاسیهستندازیکمنظومهفکریخاصبرخوردارند.نظاممعرفتشناسی بهعنوان

بخشیازاینمنظومهفکرینقشتأثیرگذاریدرچگونهاندیشیدناینرهبراندارد.آیتاهلل
خامنهای از جمله رهبرانی است که از منظومه فکری منسجمی برخوردار است و با نگاهی
منحصربهخودشبهمسائلاجتماعیسیاسیمینگرد.

دیشهآیتاهللخامنهایبرآمدند.امااثریکهبه

تاکنونآثارزیادیدرصددتبیینچستیان
صورت مستقل نظام معرفتشناسی در تحلیل مسائل اجتماعی سیاسی را تحقیق کرده باشد،
گیریهای
ایوبهتبعیتازآنموضع 


وجودندارد.ازآنجاکهاندیشهسیاسیآیتاهللخامنه
ت.همچنیناندیشهوموضعگیریهای

سیاسیویموردتوجهسیاستمدارنداخلیوخارجیاس
سیاسیویموافقانومخالفانیدارد،ضروریاستتانظاممعرفتشناسیحاکمبراندیشهوی

تبیینشود،تایکالگویمعرفتشناسانهایازچگونگینگاهایشانبهمسائلسیاسیبهدست

آید.تبییننظاممعرفتشناسیدراندیشهآیتاهللخامنهایوترسیمالگویمعرفتشناسیویبا
تأکیدبرتألیفات،دروسخارجوبیاناتایشانصورتگرفتهاست.
باتوجهبهاینکهشناختومعرفت،شرطاصلیدرکمسائلاجتماعیوسیاسیاستهر
میگیرد .بر همین اساس این مقاله
موضعگیری از نوع و چگونگی شناخت سرچشمه  

گونه 
شناسیآیتاهللخامنهای در تحلیل مسائل اجتماعی سیاسی


رسینظاممعرفت
درصددتبیینبر
است تا چرایی و نوع نگرش ویبهمسائلسیاسی مشخص شود.بنابراینمسالهاینمقاله،نبود
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آیتاهللخامنهایدرتحلیلمسالهمذکوراست،بهگونهای

الگویمعرفتشناسانهازنظامفکری
تمدران و اندیشمندان درباره برخی موضعگیریهای ایشان سواالتی را
که عدهای از سیاس 
مطرحمیکنند.نوعنگاهویبهمسالهاستکباروتعاملباآن(مرکزتحقیقاتاسالمی:8932،
)ازجملهمواردیاستکهبانگاهبرخیازسیاستمدارانوتحلیلگرانمسلمانو

849-898
شیعیمتفاوتاست.


مبانی و چارچوب نظری
معرفتشناسی آیت اهلل خامنهای در تحلیل مسائل اجتماعی

برای فهم بهتر مسأله (نظام 
شناسیابتداالزماستاشارهای

سیاسی)وعدمخلطآنبادانشهاییچونمنطق،فلسفهوروان
بهتفاوتمبنایینظاممعرفتشناسیبامفاهیموعلوممذکورصورتگیردتاحدودمفهومی
«نظاممعرفتشناسی»تبیینشود.
منطق:علممنطقهمانندمعرفتشناسیدانشیدرجهدوماستوموضوعآنبحثپیرامون
شودکهمنطقعهدهدار

شناختانساناست.اماتفاوتآنبامعرفتشناسیآنجامشخصمی

چگونگی چینش معلومات برای کشف مجهول است .در واقع از معرِّف و حجت بحث
میگوید.براینمونهدرمنطقاگرمقدماتوشکلاستداللبهدرستیاستقدامشوند؛نتیجه

صحیححاصلمیشود(فعالی.)92:8933،اینکهمادههایاستفادهشدهدرستویقینآورند
یاظنآور ،خارجازوظیفهمنطقوداخلدر حیطهمعرفتشناسیاست.با چنین نگاهیباید

معرفتشناسی را زیربنای منطق دانست ،چون معرفتشناسی است که ارزش معلومات را

مشخصمیکند(فیاضی)44:8921،ومنطقبااعتمادبهمعرفتشناسیتعریفواستداللارائه

میکند ،بنابراین میتوان گفت دلیل اختالف منطق و داوری مکاتب فکری تفاوت در

معرفتشناسیآناناست.

فلسفه :در گذشته معرفتشناسی به عنوان شاخهای از علم فلسفه مورد مطالعه قرار
میگرفت.باتوجهبهقابلیتوظرفیتمعرفتشناسیایندانشمستقلازفلسفهبهیکرشته

علمیتبدیلشدهاست.هرچندفلسفهومعرفتشناسیهردوپیرامونشناختبحثمیکنند،
هاییبایکدیگردارند.درفلسفههستی،وجود،چیستیوچگونگیموجوداتجهان

اماتفاوت
هستیبررسیمیشود،همچنینبحثازاینکهموجودجوهراستیاعرض؟درحیطهعلم
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فلسفهاست،بهطورکلیدرفلسفهبارویکردیهستیشناسانهمواجههستم.امادرمعرفتشناسی
مشخصمیشودکدامیکاز صورتهای ذهنیمورد بحث در علم حصولیمطابقباواقع

شناسیمشخصمیکندکهکدامصورتذهنیواقعراآنچنان


هستند.بهعبارتدیگرمعرفت
کههستنشانمیدهد.بنابراینباایننگاهموضوعدانشمعرفتشناسیبافلسفهمتفاوتاست.

فلسفههای مضاف نیز شباهت زیادی به معرفتشناسی دارند که باید در تفاوت آنان با
معرفتشناسی توجه داشت ،برای نمونه در فلسفه علم شناختهای تجربی مورد بحث قرار

میگیرد .در نهایت میتوان گفت فیلسوف برای درک صحیح فلسفی و مواجهه با حقیقت

نیازمنددانشمعرفتشناسیاست(فیاضی.)48:8921،

شناسیادراکبهمعرفتشناسیشباهت

هایازروانشناسیمانندروان

روانشناسی:بخش
درروانشناسیبهمعناییتعبیروتفسیراحساساست؛بهاینمعناکهادراک

دارد«.ادراک»
عبارتاستازفرآیندهایکهاحساسمستقیماًآنهارابهراهمیاندازد.بنابراینادراکمتفاوت
ازاحساساست،ازنظرروانشناسانادراکنتیجهفرآیندرویدادهاومحاسبهعقالنیاست.بر
همین اساس امکان ادراکهای متفاوتی از یک احساس وجود دارد .روانشناسان به تفصیل
اند.براینمونهمینویسند«:خطایادراکیپدیدهدیگریاست

دربارهخطایادراکبحثکرده
کهنشانمیدهد،ادراکرونوشتسادهدنیایخارجنیست.بهسخندیگر،خطایادراکثابت

کندکهادراکباواقعیتتطبیقنمیکند.خطایادراکیکپدیدهعادیوهمگانیاست،


می
بدینصورتکههمهانسانهاچهسالموچهبیمار،خطایادراکیدارند(».گنجی-833:8938،

 .)832از آنجا که در روانشناسی ادراک از چگونگی درک ،فرآیند درک ،زمان و شرایط
درکبحثمیشود،بایدتوجهداشتکهاینمباحثمتفاوتازمباحثمعرفتشناسیاست.

هایکشفشدهراباواقعموردبررسیقرارمیدهد.در


شناسیمطابقتمعرفت
دانشمعرفت
جاهاییهمکهبهمباحثعلومحضوریوحصولیورودمیکند؛همگیمقدمهبحثارزش
معرفتشناختی هستند (فیاضی .)44 :8921 ،البته دانش روانشناسی سیاسی ارتباط نزدیکی با

شناسییکشخصیتدرتحلیلپدیدههایسیاسیاجتماعیدارد.درروانشناسی

نظاممعرفت
سیاسیدورویکردوجوددارد؛یکیوضعیتگراییکهعللرفتارهایسیاسیافرادرادرمحیط

جستجو میکند .دوم طبعگرایی است که علل رفتارهای سیاسی را در عقاید ،ارزشها و
طبعگرایی
کند.بهبیاندیگروضعیتگرایی تأثیر علل بیرونی و  

شخصیتتحلیلگرجستجومی
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تأثیر علل درونی را بررسی میکند (هوتون .)84 :8939 ،تفاوت روانشناسی سیاسی با نظام
معرفتشناسیدرایناستکهدرروانشناسیسیاسیصرفاًعللرفتارهاوتأثیروتأثرآنهااز

شناسیپدیدههایسیاسیدر

یکدیگربررسیمیشود.ایندرحالیاستکهدرنظاممعرفت
ابعادکلیاعمازشناخت،صدقوکذب،معیارصدقوکذبونحوهبرقراریارتباطبینآنها
تبیینوبررسیمیشود.
معرفتشناسی :مفهوم معرفتشناسی برگرفته از دو کلمه «( »Epistemeمعرفت) و
«(»sنظریهیاتبیین)کهدوواژهیونانیهستند،تشکیلشدهاست.بهطورکلیاینعلمبهمطالعه
ماهیت،منابع،حدودوقلمرومعرفتمیپردازد(موزروتروت.)83:8923،شناختهایکه

شوددریکطیفقرارنمیگیرندچراکهمتعلقوموضوعشناختها

برایانسانحاصلمی
متفاوتاست.گاهیامورواقعیمتعلقشناختهستند،مانند:آگاهینسبتبهجاندارانروی
زمین یا امور اعتباری ،مانند :قوانین و مقرراتی که انسانها وضع کردهاند .در چنین مواردی
شناختومعرفت،دانشیدرجهاولاست.بهاینمعناکهفاعلشناسا،بهواقعیتهاییشناخت
پیداکردهاستکهشناختآنهامتکیبهشکلگیریمعرفتدیگرینیست.بهعبارتدیگردر

دانشدرجهاولاگرشناختهمحاصلنشودواقعیاتازقبلوجوددارند.امادردانشهای
درجهدوم؛ابتدابایدموضوعیوجودداشتهباشدوانسانبهآنشناختیبهدستآوردبعدازاین
شناخت،بانگاهیبیرونی،شناختهاراتحلیلوبررسیمیکند.درواقعمتعلقشناختخود

دانشاستچنیندانشهاییرادانشدرجهدوممیگویند،چراکهوجودآنهامقومبهچیز

دیگری است .بنابراین دانشهای درجه دوم ،به دنبال توضیح واقعیتها نیستند ،بلکه پیرامون
معرفتهای انسان ،چگونگی به کارگیری آنها و مسائلی از این قبیل بحث میکند

معرفتشناسی

شناسی،میتوانگفت«:

(فیاضی.)81-88:8921،بااینمقدمهدرتعریفمعرفت
دانشیاستکهانواعشناختهایانسان،درستونادرستبودنونیزمعیاردرستیوصحت

آنها را بررسی و بیان میکند» (فیاضی .)88 :8921 ،بعد از روشن شدن این که دانش
معرفتشناسی،دانشیدرجهدوماست.بهایننکتهبایدتوجهداشتکهمعرفتشناسیبهدو

شناسیمطلقومعرفتشناسیمضافیامقیدقابلتقسیماست.منظورازمطلقاین

بخش؛معرفت
است که؛ شناختهای صورت گرفته تمامی شناختهای انسان را در بر میگیرد .اما
معرفتشناسیمقیدیامضافبهیک حوزهخاص ازمعرفت بشریناظراست .دراینمقاله
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شناسیمضافبهحسابمیآید،چراکه

معرفتشناسیسیاسیمدنظراستکهنوعیمعرفت

هایعلومانسانیاست(حسینزاده،الف.)81:8922


مربوطبهگزاره
باتبیینحدودمفهومیومبانینظری،گامبعدیتعیینچهارچوبنظریقابلاستفادهبرای
مقالهاستکهبهوسیلهآنتاحدامکانپاسخجامعیبهسوالمقالهدادهشود.بهطورکلی
دیدگاههاومشاجرههایتحلیلیزیادینسبتبهتحلیلمسائلاجتماعیوسیاسیوجوددارد.در

بین انواع استراتژیهای تحلیلی؛ سه سنت تحلیلی که عبارتند از؛ عقلگرایی ،رفتارگرایی و
).نظریهعقلگراییباهدف

نهادگراییازاهمیتبیشتریبرخوردارند(کالینهای82:8934،
انتقالتجارباقتصادیبهعرصهتحلیلسیاسیوترویجنوعیقیاسسعیداردتاالگویریاضی
زایناستراتژیتحلیلیارائهکند.مهمترینمفروضهنظریهعقلگراییدرتحلیلسیاسی

گونهایا
هایفردیاستکهحولمحورمنفعتشخصیصورتمیگیرد.بر

پررنگکردنتأثیرکنش
همیناساس،بسیاریازرفتارهایعقالنیفردینتایجغیرعقالنیبرایجامعهدرپیدارد.چرا
که رانت و نفع شخصی بر رفاه اجتماعی لطمه وارد میکند .نمونه مشخص نفع شخصی را
میتوان در رفتار دولت مردان مشاهده کرد .در حیطه گستردهتر ،میتوان تأثیر ترجیحات

رأیدهندگانبررفتاراحزابسیاسیرادرهمینزمینهبررسیکرد.بنابرایندراستراتژیتحلیلی

عقلگراییمفاهیمچونعقالنیت،معظالتکنش،رانتجویونفعشخصیرامیتوانمفاهیم
هاییکهبرایاستراتژیعقلگرایی

کلیدیایناستراتژیبهحسابآورد.مهمترینمحدویت
ذکر شده است ،کمتوجهی به نحوه شکلگیری ترجیحات و اهداف است .از جمله این
کمتوجهیها در نادیده گرفتن نقش نهادها بر رفتار ،قابل مشاهده است .استراتژی تحلیلی
هایتوجیهناپذیرتمسکجستهکهدرسایهآنهابه

عقلگراییبهصورتقابلتوجهیبهنظریه
رفتارهاینوعدوستانهدرنوعکنشوتحلیلسیاسیبیتوجهیشدهاست.همچنیناستراتژی
عقلگراییچندانتوجهیبهادراکاتمعرفتشناختیوروندپویاییو تغییرآنهاودرنهایت
هاندارد.بنابراینپرسشهاییمانندچگونگیانتخاباهداف،چگونگیتأثیر

تأثیرآنهابرتحلیل
هنجارهابراتخاذاهداف،چگونگیانتخابوتغییرارزشهادراستراتژیعقلگرایینیازمند
توجهبیشتراست(ایگودینوتیلی.)23:8934،
دیگریعنیرفتارگراییباهدفبهکارگیریفنونوروشهایآماریدر

استراتژیتحلیلی
تحلیل سیاسی ،مروج نوعی علم قیاسی برای ساخت فرضیههای پیشبینی کننده است.
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رفتارگرایان با تحلیل رفتار و کنشهای رهبران و نخبگان سیاسی به دنبال فهم ایستارها و
ارزشهایبر نوع چراییتحلیلهایسیاسی هستند (مارشو استوکر.)842 :8938،از جمله
مفروضهایفراگیر ایناستراتژیاعتبار بخشی بهقوانینمنطق استقرائیاست به گونهای که

رفتار سیاسی را حاصل گذارهای قانونمند میداند .رفتارگرایی با این مفروضه که تحلیل
یزیبیننمودظاهروواقعیتنمیبیند.بر

طرفانهدادههایخامسیاسیامکانپذیراست؛تما


بی
همین اساس موضوعاتی چون عدم دخالت مفروضههای نظری و عدم دخالت داوریهای
اخالقیدرتحلیلسیاسیازموضوعاتمهماستراتژیتحلیلیرفتارگراییاست.مفاهیمیچون
علیتوهمبستگی،معناداریآماریوتصمیمگیریازمفاهیماصلیایناستراتژیبهحساب

آیند.مواردیچونبیتوجهیبهتفکیکعلیتازهمبستگی،گرایشبهمحدودشدندر


می
هایمنظموقاعدهمند،

متغیرهایمشاهدهپذیر،بیتوجهیبهتأثیروابستگیاستقراءبهمفروضه

هایرفتارگراییبهحسابمیآیند.عالوهبر


برداشتمحدودازسیاستوقدرت،ازمحدویت
هامیدانندچراکه

اینبیشتردانشمندانعلوماجتماعیاستقراءراروشیناقصدرتحلیلپدیده
از نظر آنان هیچ فرایند استقرائی برای اثبات اعتبار گزارهای کلی از طریق مجموعهای از
گزارههایجزئیوجودندارد(بلیکی.)883:8938،
عالوه بر دو استراتژی مذکور نهادگرایی از جلمه نهادگرایی جدید شیوه تحلیلیِ قابل
توجهیدرتحلیلمسائلسیاسیاست.نهادگراییباهدفپیوندبینمفروضاتنظریوواقعیت
بهدنبالبیاننفشنهادهایسیاسیبرتحلیلسیاسیاست.ازجملهمفروضهایایناستراتژی
تبعیترفتارهایسیاسیازنهادهااست(حقیقت.)888:8934،بهگونهایکهنمیتوانبرخالف
گراییهمیشهرفتارکنشگرانراتابعیازابزارهایمنفعتمادیدانست.برهمیناساس

عقل
موضوعاتی چون نقشمهم نهادهادر تحلیلهای سیاسی ،ثبات بلندمدت نهادهای سیاسیو
هایسیاسیمهمبهنظرمیرسند.ازاینرویمفاهیمچوننهادها،

اولویتمنطقاقتضادرتحلیل
پیوستگی ،توالی و تعادل از مفاهیم اصلی این استراتژی به حساب میآیند .مواردی چون پر
رنگ کردن منطق ساختارگرایانه و بسترهای نهادی و پر رنگ کردن منطق ثبات به جای
هقابلیتهای

هایایناستراتژیشمردهمیشوند.درجدولزیرب

دگرگونیبخشیازمحدویت
سهاستراتژیمذکوراشارهشدهاست.
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دیدگاهای تحلیلی ،مشاجرههای تحلیلی (کالینهای)01-03 :0931،
استراتژی
تحلیلی

هدف

مفروضهای
اصلی

نتایجغیرعقالنیِ

کمتوجهیبه

نحوه

اغلبرفتارهای
عقالنیفردی/

شکلگیری

سلسلهمراتب

اقتصادیبه
سیاست/تولید
علمقیاسیدر

بازیگران
فردیواحد
اصلی

لطمهرانتجویو
نفعشخصیبررفاه
اجتماعی/ثمرهنفع

ترجیحهایا

اهداف/کم
توجهیبهنقش

تحلیل
سیاسی/ساخت
الگویریاضی
گونهبرای
تحلیلسیاسی

تحلیل/سود
شخصی
محوراصلی
تحلیل

شخصی
بیاعتمادیبه
مقاماتدولتی/
تاثیرترجیحات
رایدهندگانبر
رفتاراحزاب
سیاسی.

انتقالتجارب



عقلگرایی


موضوعهای
اصلی

مفاهیم
اصلی

محدویتها

بهکارگیری
فنونو
روشهای


آماریدرتحلیل

سیاسی/عرضه

علمقیاسیبرای
رفتارگرایی
ساخت
فرضیههای

پیشبینانه.

مفروضههاینظری

قوانینفراگیر
نبایددرتحلیل
منطق
سیاسیدخالت
استقرائی
کند/.قضایاو
معتبرو
مفروضههاینظری

مناسباست/
برایکاربست
نظموقاعده

عقالنیت
معضالت

نهادهابررفتار
کنش
رانتجویی عقالیی/اتکا
بهمفروضهای

نفعشخصی
نظری
توجیهناپذیر/

کمتوجهیبه
رفتارهاینوع
دوستانه.

علیتو
همبستگی

بیتوجهیبه

تفکیکعلیت
ازهمبستگی/
گرایشبه
محدودشدن
درمتغیرهای

رفتارسیاسی
گزارههای


استقرائینیازمند
آزمونتجربیو

معناداری
آماری

مشاهدهپذیر/.

بیتوجهیبه


قانونمندرا

امکانپذیر

میکند/.


نیازمنداست/
داوریهایاخالقی

حقدخالتدر

تصمیم
گیری

تاثیر
مفروضههای

قاعدهمندنسبت


تحلیل
بیطرفانه

دادههایخام


تحلیلدادههاو

شواهدتجربی
ندارند/.قدرت

به
دگرگونیهای

اجتماعیو
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برقراریپیوند
بینمفروضات
نظریو


نهادگرایی

واقعیت/.بیان
نقشنهادهای
سیاسیبررفتار
سیاسی/توجه
بهپیچیدگیو
امکاننظامهای

سیاسی.

سیاسی

سیاسیمترادفبا

سیاسی/.بی

امکانپذیر

است/تمایزی
میاننمودیا

تصمیمگیریاست.


توجهیبهتاثیر
وابستگی
استقراءبه

ظاهرو
واقعیتوجود

مفروضههای

منظمو

ندارد.

عدهمند/.
قا 
برداشت
محدوداز
سیاستو
قدرت.

نقشواسطهای

بسیارمهمنهادهای
سیاسیدر
رویدادهای
رفتارسیاسی
سیاسی/نهادها
عمیقاًتحت
برآمدهازعرفو
تاثیرنهادها
عاداتهستندوبه
است/.
دشواریدگرگون
نظامهای

میشوند/.
سیاسی
بسترهاینهادی
پیچیدهو
نقشقابلتوجهی
غیرقابل
دراجتماعیکردن
پیشبینی
هستند/.رفتار کنشگراندارند/.
کنشگران منطقاقتضابیشاز
منفعتجوی
همیشهتابعی
قابلیتتحلیل
ابزاریاز
منفعتمادی رفتارهایسیاسیرا
دارد/.نهادهانسبت
نیست.
بهزمانقابلیت
انعطافپذیری

دارند.

پررنگکردن
منطق
نهادها
پیوستگی
توالی
تعادل

ساختارگرایانهو
بسترهای
نهادی/ضعف
درارائهنظریهها

وفرضیههای

جسورانه/
پررنگکردن
ثباتبهجای
دگرگونی.
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ها،موضوعهاومفاهیماسترتژیهایتحلیلیمذکورهرکدامبه

باتوجهبههدف،مفروضه
گرایانهبهتحلیلمسائلاجتماعیسیاسیمیپردازندبهگونهایکهباتمسکبهآنها


نوعینسبی
نمیتوان نظام معرفتشناسی یک اندیشمند در تحلیل مسائل سیاسی و اجتماعی را تبیین و

بررسی کرد .به نظر میرسد مولفههای کلیدی دانش معرفتشناسی به مراتب جامعتر از
هایمذکوربرایکشفنظاممعرفتشناسییکاندیشمندقابلاستفادهاست.چهار

استراتژی
مفهوم اصلی دانش معرفتشناسی یعنی امکان شناخت ،صدق و کذب شناختها ،تفکیک
صدقازکذبوارتباطبینقضایااین امکانرامیدهدتابررسیجامعینسبتبهیکنظام
معرفتی به دست آوریم .بر همین اساس بدنه اصلی مقاله به چهار بخش تقسیم میشود که
عبارتنداز:
امکانشناختمسائلسیاسیاجتماعیازدیدگاهآیتاهللخامنهای؛

-8
صدقوکذبقضایاییسیاسیازدیدگاهآیتاهللخامنهای؛

-8
 -9چگونگیتشخیصقضایاییسیاسیصادقازکاذبازنظرآیتاهللخامنهای؛
 -4نحوهبرقرارکردنارتباطبینقضایاییسیاسیازدیدگاهآیتاهللخامنهای.
درواقعچهاربخشمذکورهرکدام
یک پرسش است که پاسخ دادن به هر
یکازآنهاازدیدگاهآیتاهللخامنهای
زلنظاممعرفتشناسی

میتواندبخشیازپا

سیاسی وی را مشخص کند و به میزان
زیادی چگونگی تحلیل مسائل سیاسی
اجتماعیراازدیدگاهویروشنکند.در
پاسخ احتمالی(فرضیه) به پرسشهای
مذکور ،این چنین به نظر میرسد که از
اختپدیدهایسیاسی

دیدگاهآیتاهللخامنهای-8باتوجهبهپذیرشرئالیسممعرفتیامکانشن

وجوددارد-8.باوجودچندمتغیربودنپدیدههایاجتماعیاحتمالعدممطابقتباواقعدرآنها
دورازذهننیست-9.برایشناختصدقوکذبپدیدههایسیاسیازابزارهایشناختبهره
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گرفتهمیشودکهعبارتنداز؛وحی،عقل،تجربهوشهودومکاشفه -4.تجربهوعقلنقش

تعیینکنندهایدر چگونگی ارتباطبینقضایاییسیاسیدارنددرکناراینمواردازنشانههای
مبناییوحیبهرهگرفتهمیشود.درادامهباتوجهبهچهارچوبمفهومیبهچهاربخشاصلی
مقالهپرداختهمیشود.


امکان شناخت مسائل اجتماعی سیاسی
رفتشناسی هر مکتب و اندیشه نوع نگاه به امکان و عدم امکان
از مهمترین اصول مع 
شناختنسبتبهجهانهستیاست.پرسشهایماننداینکهآیاجهانهستیمستقلازذهن
انسانوجوددارد؟آیاانسانمیتواندازراهادراککیفیتاشیاییکهجزئیازاینجهاناست
دربحثمعرفتشناسیاست.اهمیتاینبحثآنگاه

رادرککند؟بیانگرجایگاهاینموضوع
شودکهموضوعبهصورتمقایسهایبینمکاتبفکریبررسیشودبراینمونهایده

روشنمی
آلیستها 8براینباورندکه هستی اشیا چیزی نیست ،جز آنچه فاعل اندیشده وادراک کرده
سازهای وابسته به ذهن است .امااز
است و ذهن ،واقعیت نهایی است که جهان فیزیکی خارج  ،
دیدگاهمکتباسالمجهانبهطورمستقلازذهنانسانوجودداردوانسانمیتواندکیفیت
اشیاءوپدیدهاییکهجزئیازاینجهانهستندرادرککند(مشکات.)844-893:8938،در

مقابل ایدهآلیسم ،رئالیسم 8فلسفی وجود دارد که جهان را سازهای وابسته به ذهن نمیداند.
واقعگرایی معرفت شناختی ،پایه و اصلی مهم برای کسب معرفت در بین فالسفه
رئالیسم یا  
مسلماناست.براینمونهدرحکمتمتعالیهجهانبهعنوانواقعیتیخارجازذهنپذیرفتهشده
است(خسروپناه .)98 :8922،شهیدمطهریبرای روشنشدن جایگاهاینموضوع درفلسفه
اسالمیازرئالیسمبهعنواناساسفلسفهیادمیکند(مطهری.)92:8938،آیتاهللجوادیآملی

نیزوجوداموردرخارجازذهنراقطعیوثابتمیداندومعتقداستاینحقیقتربطیبهفهم

ودرکدیگرانندارد(جوادیآملی.)824:8928،
اصل امکان شناخت مسائل جهان هستی در بین مسلمانان برگفته از قرآن است بر اساس
آیاتقرآنواقعیاتخارجازذهنامریبدیهیاستوخداوندامکانشناختاینواقعیاترابه
انسان عطا کرده است .این که در قرآن کریم بارها انسان دعوت به شناخت ابعاد و مراتب
1. Idealism
2. Realism
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مختلفهستیشدهاست.ماننداشارهبهشناختآفاقوانفسدرقرآن«8سَنُریهِمْآیاتِنافِىالْافاقِ
وَفىانْفُسِهِمْ حَتّىیَتَبَیَّنَلَهُمْانَّهُالْحَقُّ»(فصلت8)89:اشارهبه تعلیموتربیتبشردرقرآن«رَبَّناوَ
ابْعَثْ فیهِمْ رَسُوالً مِنْهُمْ یَتْلُوا عَلَیْهِمْ آیاتِکَ وَ یُعَلِّمُهُمُ الْکِتابَ وَ الْحِکْمَةَ وَ یُزَکِّیهِمْ إِنَّکَ أَنْتَ
الْعَزیزُ الْحَکیمُ » (بقره 9)883:بیانگرتواناییشناختانساننسبتبهجهانهستیاست؛همچنین
کاربردمفاهیمی(تفکر،تدبّر،نظر،علم،بصرولُب)درقرآنبروجوداینتواناییداللتدارند.
آیتاهللخامنهایامریپذیرفتهشده

بنابراینباتوجهبهمبانیدینیامکانشناختازدیدگاه
استبرایناساسدرعرصهاجتماعوسیاستنیزامکانشناختپدیدههایسیاسیوجوددارد.

آیتاهللخامنهایبربصیرتدرعرصهسیاسیبیانگرپذیرشامکانشناختمسائلسیاسی

تأکید
ازسویایشاناست.درصورتیکهامکانشناختمقدورنباشدتوصیهبهشناختوبصیرت
آیتاهللخامنهایمیفرمایند:بصیرتپیداکردنکارسختی

معناپیدانمیکندبرهمیناساس

نیستوهرکسیمیتواندباکنارزدنموانعونگاهمدبرانهواقعیتراپیداکند:

بصیرتپیداکردن،کارسختینیست.بصیرتپیداکردنهمیناندازهالزمداردکهانسان
هایگوناگون،ازدوستیها،دشمنیها،هواینفسهاوپیشداوریهایگوناگوننشود.

اسیردام
بصیرت،مطالبههمین

تواندواقعیتراپیداکند.مطالبه


انسانهمینقدرنگاهکندوتدبرکند،می
مطالبه چیزبیشترینیست.وبهاینترتیبمیشود
تدبراست؛مطالبه همیننگاهکردناست؛  

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

استفاده
دارندبیانگردیدگاهایشاندربارهامکانشناختمسائلسیاسیاست(رشیدزاده.)891:8939،
نمودارهایزیربهکارگیریدومفهومبصیرتوتفکرانقالبیکهدرواقعبرشناختمسائل
انقالباسالمیتاکیددارندرابهنمایشگذاشتهاست.

مىکند»فصلت1
آفاق»وازجهاندرونانسانبه«انفس»تعبیر 
(،)48آیه(. .89:قرآنازجهانخارجانسانبه« 
گوناگون]ودردلهایشانبدیشانخواهیمنمود،تابرایشانروشنگرددکهاوخود2

نشانههاىخودرادرافقها[ى
.بهزودى 
حقّاست».فصلت(،)48آیه.89
فرستادهاىازخودشانبرانگیز،تاآیاتتورابرآنانبخواند،کتابوحکمتبهآنانبیاموزدو3

.پروردگارا،درمیانآنان،
شکستناپذیرحکیمى».بقره()8آیه.883:

پاکیزهشانکند،زیراکهتوخود،
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بعدازاینکهامکانشناختمسائلسیاسیمشخصشددرگامبعدیبرایچگونگیدرک
وفهممسائلسیاسیبایدبهامکانصدقوکذبقضایایسیاسیپرداخت.بهعبارتدیگرآیا
تمامیمسائلسیاسیهمانگونهکهنشانمیدهند،هستندیاامکانکذبدرآنهاوجوددارد.

براییافتناینپرسشازدیدگاهآیتاهللخامنهایبهامکانصدقوکذبقضایایسیاسیاز

نظرایشانمیپردازیم.



صدق و کذب قضایایی سیاسی
دربابصدقوکذبهرقضیهازدیدگاهافراد،بایدبهتفاوتعلمحضوریوعلمحصولی
توجه صورت گیرد .منظور از علم حضوری ،فهم و آگاهی است که بدون واسطه (صورت
شود.مهمترینویژگیهایعلمحضوریعبارتنداز؛عدماتصاف

ذهنی)برایافرادحاصلمی
علم حضوری به صدق یا کذب ،خطاناپذیری ،فقدان واسطه ،شخصی و انتقال ناپذیر بودن
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(حسینزاده،الف.)98-83:8922،بنابراینموضوعصدقوکذبقضایاازحیطهعلمحضوری
خارجاستومتعلقبهعلمحصولیاست.برایدرکوفهمصدقوکذبقضایایسیاسیاز
دیدگاهآیتاهللخامنهایبایدبرشئوناتعلمحصولیتمرکزکردوبراساسایننوعازمعرفت

بهصدقیاکذبقضایایسیاسیپرداخت.علمحصولی علمیاستکهباواسطه(باصورت
ذهنی)معلومافرادقرارمیگیرد،بهعبارتدیگرعلمحصولیقسیمعلمحضوریاست.البتهبا
تمرکزبرعلمحصولینمیتوانعلمومعرفتحضوریرادرتحلیلمسائلنادیدهگرفتچرا
که اساساًمعرفت حصولیازمعرفتحضورینشأتمیگیرد .به بیانیدیگربه لحاظ وجود
هایحصولیبهمعرفتحضوریارجاعدادهمیشوند.چونعلممساوقبا

شناختی،همهمعرفت
حضوراست(صدرالمتألهین،8328،ج.)814-818:1
باتوجهبهویژگیهایعلمحصولیمانند،قابلیتاتصافبهصدقوکذب،خطاپذیری،
وجودواسطهمیانمدرِکومدرَکوعدمامکاندستیابیبهحقیقتوجود.اینحقیقتکه
مسائل سیاسی قابلیت صدق وکذب یا خطاپذیری دارند بر کسی پوشیده نیست .آیت اهلل
خامنهاینیزباتوجهبهتأکیدزیادیکهبربصیرتوشناختمسائلسیاسیدارند،درعینحال
میفرمایند :این امکان وجود دارد که با وجود بصیرت ،واقعیت به خوبی مشخص نشود :لذا

گاهىبصیرت هموجوددارد،امادرعینحالخطاواشتباهادامهپیدامیکند؛که

میفرمایند« 

گفتیمبصیرتشرطکافىبراىموفقیتنیست،شرطالزماست»(بیانات.)8923/2/4،درکنار

بصیرتآنچیزیکهمیتواندبهفهمواقعودرکصادقانهکمککند،تقوایسیاسیاست:
«تقوای سیاسی؛ یعنی هر کس که در کار سیاست است ،سعی کند با مسائل سیاسی صادقانه و
دردمندانه و از روی دلسوزی برخورد کند» (بیانات.)8928/8/8،معنویتوارتباطباخداکه
تقوایسیاسیازثمراتآناست،هموارهموردتأکیدآیتاهللخامنهایاست،حتیدرتحلیل
مسائلسیاسی«.کسانیکهتنهابهامورمادیتوجهدارندودرغفلتازیادوارتباطباخدابهسر
میبرندحتیدرمیدانسیاستنیزازجملهغافالنبهشمارمیروند»(بخاراییزاده.)88:8932،

برهمیناساسمفهومتقوایسیاسییکیازمهمترینوپرکاربردترینمفاهیمیاستکهدر

بیاناتسیاسیآیتاهللخامنهایبهکاربردهشدهاست.نمودارزیربیانگراینادعااست.
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دلیلاصلیخطاپذیریوقابلیتصدقوکذبقضایایسیاسیوجودواسطهمیانعالمو
معلوماست.بهلحاظمعرفتشناختیدرعلمحصولیحکایتگریبهمعناییکاشفیتمطلقه،

قاضایای سیاسی به وسیله صورت یا مفاهیم ذهنی رخ میدهد زیرا احکامی مانند حکایت،
تصور،تصدیق،یقین،شکو...بهعلمحصولیاختصاصدارند(حسینزاده،الف.)81:8922،
یگرکهدرقضایایسیاسیبایدتوجهشودایناستکهیکشخصنمیتواندتمامی

نکتهاید

پدیدهها،رخدادهاواتفاقهایسیاسیراحضوراًمشاهدهکندوازآنهاتصویرسازیکند،بلکه

هایمتعدددراختیاریکفردقرارمیگیردو

غالبگزارههاازطریقرسانههاورابطههاباواسطه

در واقع چندین مرحله تصویرسازی و مفهومسازی صورت گرفته است .البته امروزه با
پیشرفتهایتکنولوژیکبسیاریازحوادثسیاسیبهوسیلهمستندسازیوارائهقابلمشاهده
تواندبهفردموردنظرامکانتصویرسازیومفهومسازیبدونواسطههایمتعددرا


استکهمی
محیاکند.بااینوجودآنچهمورداتفاقاستامکانصدقوکذبقضایاییسیاسیاست.از
دیدگاهآیتاهللخامنهاینیزامکانصدقوکذبقضایایسیاسیپذیرفتهشدهاست.لذاایشان

هموارهتوصیهمیکنندبرخیاتفاقاتدرعرصهسیاستساختگیدشمناست(بخاراییزاده،
)88:8932وبایدبهآنتوجهداشتوفریبنخورد.لذامیفرمایند:
ایملتایران!ایجوانانعزیز!ایروشنفکران!ایمجموعههایسیاسی!«اتقوااهلل»؛ازخدا
بترسیدوپرهیزگارباشید ...تقوایخدابهایناستکهفریبدشمنرانخوریموتسلیمتحمیل
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دشمننشویم.دشمنمیخواهدبینمااختالفبیندازد .دشمن آرزومیکندکهبینمسؤوالن

اختالفباشد.دشمنآرزومیکندکهدرایرانجنگداخلیباشد.دشمننمیتواندببیندکه

وبههربهانهای،

جمهوریاسالمیتوانستهاستاینکشورراامنوآرامنگهدارد.درهرجایی
چهجهالتکسییاکسانی،چهغرضورزیکسییاکسانی(...،بیانات.)8933/8/81،

از دیدگاه آیت اهلل خامنهای وارونه جلوه کردن قضایای سیاسی ،هم میتواند به وسیله
دشمندرونیوهممیتواندبهوسیلهدشمنبیرونیصورتگیرد(احمدی.)38:8923،بنابراین

بابصیرتبایدتوطئهدشمنبیرونیراشناختوباتقواتوطئهدشمندرونیرامراقبت کردلذا
توصیهوتوجهبهایندودشمنبهصورتگستردهدربیاناتآیتاهللخامنهایرهبریبهکار

رفتهاست.نموداربیانگراهمیتایندودشمندراندیشهمقاممعظمرهبریاست.


شناسیآیتاهللخامنهایبایدموردتوجهقرارگیرد

آنچهکهمهماستودرنظاممعرفت
چگونگیتشخیصقضایایسیاسیصادقازکاذباستودرنهایتچگونگینحوهبرقرار
کردنارتباطبینقضایایسیاسیصادقاستکهدرادامهبهآنهاخواهیمپرداخت.
چگونگی تشخیص قضایایی سیاسی صادق از کاذب
دربخشاولمشخصشد،امکانشناختمسائلسیاسیوجوددارد،ودربخشدومبا
توجه به قابلیت علم حصولی به صدق و کذب ،امکان صدق و کذب قضایای سیاسی نیز

نظام معرفتشناسی آیتاهلل خامنهای در تحلیل مسائل اجتماعی سیاسی 192

مشخصشد.پرسشیکهدراینبخشازمقالهمطرحاستایناستکهچگونهیکاندیشمند،
دهد؟برایدستیابیبهپاسخاین


قضایایسیاسیصادقازکاذبراازهمدیگرتشخیصمی
پرسشبایدبهابزارهایمعرفتشناسیرجوعکرد.دراینجاابزارهایمعرفتازدیدگاهآیتاهلل
ایرابررسیمیکنیمتابهچگونگیتشخیصقضایایسیاسیصادقازکاذبازدیدگاه

خامنه
ویدستیابیم.
بهطورکلیازدیدگاهاندیشمنداناسالمیابزارهایمعرفتعبارتنداز؛حواس،عقل،وحی
فهومرجعیت.آیتاهللخامنهایباتوجهبهاینابزارهابهتشخیصقضایای

والهام،شهودیامکاش
سیاسیصادقازقضایایسیاسیکاذبمیپردازد.از بینابزارهایمذکور حسفراگیرترین

ابزارمعرفتاست(حسینزاده،ج.)92:8928،قرآنکریمنیزبهاینابزاراشارهکردهاستو
میفرماید«:وَ اللَّهُ أَخْرَجَکُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهاتِکُمْ ال تَعْلَمُونَ شَیْئاً وَ جَعَلَ لَکُمُ السَّمْعَ وَ الْأَبْصارَ وَ

شهیدمطهری(ره)نیزدربارهحسمینویسد «:در اینکه

الْأَفْئِدَةَ لَعَلَّکُمْ تَشْکُرُونَ»(نحل 8)32:
حسیکىازمبادىشناختاستشکوتردیدىنیست؛یعنىحسشرطالزمشناختهست،
اماشرطکافىبراىشناختنیست»(مطهری،8938،ج.)981:89
دومینابزارمعرفتعقلاستعقلجایگاهویژهایدربینابزارمعرفتدارد.شهیدمطهری

دربارهاهمیتنقشعقلدرشناختمیگوید«:عالوهبرحواس،انساننیازبهیکامرویاامور
دیگرى دارد.انسانبراىشناختن،بهنوعىتجزیهو تحلیلو گاهىبهانواعتجزیهو تحلیلنیاز
دارد.تجزیه و تحلیل ،کار عقل است (مطهری ،8938 ،ج.) 983:89عقلبهدوبخشنظریو
عملیتقسیممیشود:حکیممالصدرادرکتابمبدأومعادخودعقلنظریرا(قوهعالمه)و
ادراکتصوراتوتصدیقاتمیداند.عقلعملیرا(قوهعامله)ووظیفهاورااستنباط

کاراورا
صناعاتانسانیهوتشخیصقبحوجمیلدرفعلوترکاست(وحیدی.)888:8923،رابطه
عقلعملیونظریدرشناختانساننقشاساسیدارندهمچنانکهقرآنمیفرماید «:اللَّهُ
الَّذیخَلَقَسَبْعَسَماواتٍوَمِنَالْأَرْضِمِثْلَهُنَّیَتَنَزَّلُالْأَمْرُبَیْنَهُنَّلِتَعْلَمُواأَنَّاللَّهَعَلىکُلِّشَیْءٍقَدیرٌ
وَ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحاطَ بِکُلِّ شَیْءٍ عِلْماً»(طالق 8)88:اینآیهبیانگرعقلنظریاستبهاینمعناکه
هاودلهاقرار


بیرونآورد،وبراىشماگوشوچشم
درحالىکهچیزىنمىدانستید-

«.8وخداشماراازشکممادرانتان-
داد،باشدکهسپاسگزارىکنید»نحل(،)81آیه.32:
مىآید،تابدانیدکه
.8خداهمانکسىاستکههفتآسمانوهمانندآنهاهفتزمینآفرید.فرمان[خدا]درمیانآنهافرود 
خدابرهرچیزىتواناست،وبهراستىدانشوىهرچیزىرادربرگرفتهاست».طالق()18آیه.88:
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خداوندآسمانهاوزمینراآفریدتاشمابدانیدخداوندعالموقادراست.چونعقلنظری،
عهدهداراندیشهوتفکراست،برایرسیدنانسانبههدفوکشفحقایقعالمنقشیاساسی

دارد.همچنینآیاتمانند«وَ ما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ إِالَّ لِیَعْبُدُونِ»(ذاریات 8)81:بهعقلعملی
یپردازد.دراینآیههدفآفرینشعبادتوبندگیمعرفیشدهاست.عبادتوبندگیهم
م 
بدونعقلعملیتحققنمییابد(جوادیآملی،ب.)833:8928،

آیتاهللخامنهاینیزدرتحلیلمسائلسیاسیبهعقلونقشمعرفتیآناهمیتویژهقائل

هستند.لذامیفرمایند« «:خدا راه و وسیله شناخت راه را در مقابل ما قرار داده و آن ٬خرد و
اندیشه و قدرت تأمل و عقلی است که در وجود ماست» (بیانات.)8938/8/89 ،ویبهقدرت
عقل در شناخت مسائل سیاسی به آسیبهای متوجه عرصه سیاست به بهانه خرد وزی اشاره
میکنندومعتقدندسیاسیکاریوسیاسیبازیمساویباعملعقالنینیست.ازنظرویعقل

آنچیزیاستکهانسانرابهراهراستهدایتکند،همانمعناییکهدرروایتازعقلآمده
است« :العقل ما عبد به الرّحمن و اکتسب به الجنان» (الکلینی ،8984 ،ج  .)88 :8آیت اهلل
معتقدنددراینکهچگونهمتوجهشویمعقالنیعملمیکنیمبایدبینخودوخدای

خامنهای
خودمانحجتیوجودداشتهباشدتااینکهانسانبهتصورعملعقالنیخودرافریبندهد.لذا
میفرمایند«:عقلایناست کهانسانرابه راه راست هدایتمیکند.اشتباهمیکنندآنکسانی
میکنند با سیاسیکاری ،عقالئی عمل میکنند؛.به خودمان مراجعه کنیم؛ اقضی
که خیال  
میکنیم؛
چهکار  
القضات نسبت به انسان ،خودِ انسان است .خودمان را فریب ندهیم؛ بفهمیم  
میکنیم»(بیانات.)8922/4/8،
میگوییم؛چهحرکتی 
بفهمیمچه 
آیتاهللخامنهایباتقویتکردنقدرتتفکردرجامعهمیتوانمشکالتراحل

ازدیدگاه
کردرسالتیکهانبیابرعهدهداشتندشوراندنقدرتتفکربود.ازدیدگاهویباشکوفاییعقل
انسان به عبودیت خود پی میبرد و درک جایگاه خود در نظام هستی اعمال سفیهانه و
آمیزراکنارمیگذارد.


جهالت
اولین کار پیامبر مکرم اثاره عقل است ،برشوراندن قدرت تفکر است؛ قدرت تفکر را در
یک جامعه تقویت کردن.این ،حالل مشکالت است .عقل است که انسان را به دین راهبرد
میدهد ،انسان را به دین میکشاند .عقل است که انسان را در مقابل خدا به عبودیت وادار

«.8وجنّوانسرانیافریدمجزبراىآنکهمرابپرستند».ذاریات(،)88آیه.81:
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بازمیدارد؛

دل دادن به دنیا 
جهالتآمیز و  

میکند.عقل است که انسان را از اعمال سفیهانه و 

عقلایناست(بیانات.)8922/4/83،
سومینابزارمعرفتشهودوکاشفهاست؛بهاینمعناکهفردواقعیترابدونواسطهبیابد.
استفادهازاینابزاربهطورکاملنیازمندمقدماتیاست،برهمیناساسانسانهایمعمولیبه
راحتینمیتوانندازاینابزاراستفادهکنند.البتهمعرفتهایشهودیمانندمعرفتبهخودوقوای
هابهآنشناختپیدامیکنند (حسینزاده،

خودازجملهمعرفتهایشهودیاستکهانسان
الف.)48:8922،درقرآنبهایننوعازابزارمعرفتاشارهشدهاست؛آیه«وَالَّذینَجاهَدُوافینا
لَنَهْدِیَنَّهُمْ سُبُلَنا وَ إِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنینَ»(عنکبوت 8)13:شهیدمطهری(ره)درتوضیحاینآیه
مینویسند«:خلوصنیّتداشتهباشند ،اخالصبورزند،ازیکراههاى غیبىهدایتشانمىکنیم،

مىدهیم تا حقایق زندگى را خوب درک کنند و بفهمند،
مىدهیم ،حکمت به آنها  
نور به آنها  
روشنتروچشمشانبازترشود(مطهری،8938،ج.)912،89براساس

تافکرشانبازتر،عقلشان
مبانیاسالمیشهودومکاشفهیکیازابزارهایمعرفتاستدراینکهافرادبهچهمیزانازاین
ابزاربهرهمیبرند؟بهدلیلامریشخصیبودن،نمیتوانبهمیزانوچگونگیآنورودپیدا

لماستچوناینمعرفتهاباصورذهنیحکایتمیشوندبهعرصهعلم

کرد.اماآنچهکهمس
پذیریدرآنهابهوجودمیآید(حسین


کنند.دراینصورتامکانخطا
حصولیورودپیدامی
زاده،ب.)881:8934،
چهارمینابزارمعرفتوحیاستاینابزاربهطورخاصمختصبهانبیاالهیاست.دراینجا
قرآنکریم(وحی)بهعنوانابزارمعرفتمدنظراستاینابزارازاساسیترینشیوههایکسب
معرفتبهشمارمیرود.درخودقرآنکریمنیزبهاینابزاراشارهشدهاست«:وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ

قَبْلِکَإِالَّرِجاالًنُوحیإِلَیْهِمْفَسْئَلُواأَهْلَالذِّکْرِإِنْکُنْتُمْالتَعْلَمُونَ»(نحل8)49:آیتاهللخامنهای
با اطمینان و یقین ،مدام از این ابزار در تحلیل مسائل سیاسی بهره میبرد ،ایشان همواره به
محوریتقرآندرزندگیتوصیهمیکنند«:راههایزندگیرابایدازاسالموقرآنوالهامالهی

وحی گرفت» (بیانات .)8934/88/82 ،ایشان معتقد است چون خداوند متعال آفریننده انسان
است»
«.8و کسانى که در راه ما کوشیدهاند ،به یقین راههاى خود را بر آنان مىنماییم و در حقیقت ،خدا با نیکوکاران  
عنکبوت(،)83آیه.13:
نمىدانید ،از پژوهندگان کتابهاى
مىکردیم گسیل نداشتیم.پس اگر  
هم]جز مردانى که بدیشان وحى  
« .8و پیش از تو [ 
آسمانىجویاشوید»،نحل(،)81آیه.49:
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استپسهرآنچهبهوسیلهوحیبهعنواندینمطرحشدهاستدرزندگیانسانراهگشااست:
نمیگویمهرچهبهنامدیندردهانها
«وحیمالخدااست؛خداآفرینندهمنوشمااست.من 
بهوسیله اهل و
میافتد آدم قبول کند؛ نه از همان دین صحیح که با شیوه درستِ استنباط و  

آیتاهللخامنهایبهترینهای

میگیرد»(بیانات.)8939/8/98،ازنظر
شایستگان این کار انجام  
زندگیفردیواجتماعی درقرآنوجود دارد «:قرآن ،انسان را به بهترین راه ،بهترین کار،
روشهایعملفردوجامعههدایتمیکند»
بهتریننظام،بهترینشیوه،بهتریناخالقوبهترین 
(بیانات.)8933/3/8،نمودارزیربیانگراهمیتونقشوحی(قرآن)درتحلیلمسائلازدیدگاه
آیتاهللخامنهایاست.


بعد از تشخیص قضایای سیاسی صادق از کاذب که به وسیله ابزارهای معرفت محقق
شود.بخشاصلینظاممعرفتشناسیدرتحلیلمسائلسیاسیمعناپیدامیکندوآننحوه


می
برقرارکردنارتباطبینقضایایسیاسیصادقاستکهامروزهازآنبهتحلیلمسائلسیاسییاد
میشود.درادامهچگونگیارتباطبینقضایایسیاسیبهعبارتدیگرچگونگیتحلیلمسائل

یمیکنیم.
آیتاهللخامنهایرابررس 

سیاسیازدیدگاه


نحوه بر قرار کردن ارتباط بین قضایای سیاسی
نتیجه نحوه برقرار کردن ارتباط بین قضایای سیاسی به تحلیل میانجامد .در واقع در این
گیرد.بایکمثالبهخوبیمیتوانفرآیندنظاممعرفتشناسی


مرحلهتحلیلسیاسیشکلمی
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سیاسیوتبدیلآنبهتحلیلسیاسیرابیانکرد.آمریکاوتحلیلهاینسبتبهآنمثالمناسبی
برایتبییناینموضوعاست.درگاماولامکانشناختدشمنیهایآمریکاباانقالباسالمی
بررسی میشود .گام دوم امکان صدق وکذب درباره گزارشهای دشمنی آمریکا نسبت به
معرفتگزارشهایصادقوکاذب

انقالباسالمیمشخصمیشود.درگامسومباابزارهای
نسبت به دشمنیهای آمریکا با انقالب اسالمی شناخته میشود .در گام چهارم ارتباط بین
قضایای صادق برقرار میشود .این ارتباط به وسیله بهرهگیری از ابزارهای معرفت تشکیل
میشود.بههرمیزانکهفردبتواندبیندادههایحاصلازابزارهایمعرفتارتباطبرقرارکندبه

هایاوباواقعنزدیکترمیشود.براینمونهیکسیاستمدار


همانمیزانامکانمطابقتتحلیل
صرفاً با ابزار عقل مسائل سیاسی را تحلیل میکند ،سیاستمدار دیگری در کنار عقل از ابزار
تجربهنیزبهرهمیبرد؛طبیعیاستکهفردیکهبیندادههایعقلیوتجربیجمعکند،تحلیل

متقنتری ارائه خواهد کرد .برای نمونه برخی احساس توطئه در ادراکات سیاست خارجی
اعتمادینسبتبهسایربازیگرانمیدانندکهدراینجانقش


جمهوریاسالمیایرانرانتیجهبی
عقلوتجربهپرنگاست.ازیکسوعقلحکممیکندکهرقیبودشمنتوانمند دائمدر
حالتوطئهاست؛ازسویدیگرتجربهثابتمیکندکهدرطولتاریختوطئهعلیهیککشور

دارایموقعیتژئوپلیتیکوبرخوردارازمنابعطبیعیاقدامیمعمولاست(متقیوپوستینچی،
.)839-838:8934براساستحلیلهایاینچنینیقدرتبازدارندگیودرکعمیقنسبتبه
سایردولتهادرکنارکاهشدخالتبیگانگانمیتواند،تئوریتوطئهرادرنخبگانسیاسی
جمهوریاسالمیازبینببرد(فولر.)81:8939،
هایوحیانیجایگاهویژهایدرتحلیلمسائل


امادربیناندیشمندانمسلمانوحیومعرفت

سیاسیدارند.دراینصورتیکاندیشمندمسلماندرکنارتجربهوعقلازوحینیزبهره
میبرد.ایننوعازترکیبدرتحلیلهایآیتاهللخامنهایبهصورتگستردهایوجوددارد.به

عبارتدیگرویدرتحلیلمسائلکالنسیاسیدادههایتجربیراباسنجشعقالنیوتطبیق

وحیانیدرکنارهمدرنظرمیگیرد.براینمونهنسبتبهمسالهآمریکاعالوهبردادههایتجربی

مانندتوطئههایآمریکادرکودتای 82مرداد،8998حمایتازرژیمپهلویدرتمامیزمینهها،
چشمپوشیبراقداماتساواکوکشتارهایمتعددرژیمپهلوی،حملهنظامیبهطبس،کودتای
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نوژه،حمایتازصدام،حمایتازمنافقین،سرنگونکردنهواپیماییمسافربریوتحریمهای
غیرانسانیبهبهانههایواهیو(...غضنفری)39:8924،بهماهیتوشاخصهایاستکبارکهبه
وسیلهقرآنمعرفیشدهاست،نیزتوجهدارند.بنابراینارتباطبرقرارکردنبینقضایایسیاسی
بهوسیلهابزارهایمعرفتصورتگیردازبینابزارهایمعرفتحس(تجربه)،عقلووحینقش
کلیدیراایفامیکنند.


در بررسی تحلیلهای آیت اهلل خامنهای نسبت به مسائل سیاسی شاهد ترکیب دادههای
تجربی ،سنجش عقالنی و تطبیق وحیانی هستیم .در ادامه به توضیح این سه مولفه در نظام
معرفتشناسی تحلیل مسائل اجتماعی سیاسی آیت اهلل خامنهای میپردازیم .و شواهدی

ازچگونگیترکیبراارائهمیدهیم.


دادههای تجربی :ازویژگیهایعلمحصولیایناستکهباواسطهصورتِحکایتگر،
برای عاِلم تحقق پیدا میکند .بنابراین با از بین رفتن معلوم همچنان صورت ذهنی آن باقی
میماند،درصورتیکهتصویرذهنیموجوددرذهندارایاهمیتباشدومصادیقآنقابل

تکرار باشد ،چنین تصویری برای همیشه در ذهن فرد باقی میماند .بر همین اساس آیت اهلل
خامنهای با استفاده از تصویر ذهنی که از قضایای سیاسی گذشته دارند برای تحلیل قضایای
سیاسیفعلیبهرهمیبرند،براینمونهدرموضوعخویاستکباریدولتآمریکا،تصویرذهنی

کهازنابودیهواپیماییمسافربریایرانتوسطناوآمریکاییدرذهنآیتاهللخامنهایرهبری

شکلگرفتهاستدرتحلیلهایکنونیویدربارهمیزانپایبندیآمریکابهقوانیینانسانیو
ایازعملکردسیاستمدارانآمریکاویرا


هللخامنه
بیناالملینقشدارد.اینتصورذهنیآیتا
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به تصدیق یا همان فهم درست بودن یک قضیه میرساند و آن قضیه چیزی نیست جز عدم
پایبندیآمریکابهتعهداتوقوانینبینالمللی.فهمدرستبودنیکقضیهخودبهدوبخش

تقسیممیشود:الف)ظنیاهمانگمان:بهزمانیاختصاصداردکهتصدیقکنندهباوجودعلم

بهتصدیقهمچناناحتمالضعیفیوجودداردکهشایداینقضیهصادقنباشد.ب)جزمیاهمان
اطمینان:زمانیاستکهتصدقکنندهصددرصدبهصادقبودنقضیهاطمیناندارد.بنابراین
تحلیلهایآیتاهللخامنهایگاهبهصورتتصدیقظنیاستوگاهبهصورتتصدیقجزمی8
است،منظورازتصدیقجزمی،جزممطابقباواقعاست،دربرخیمواردتصدیققضایایکگام
ناپذیرتبدیلمیشود.بهعبارتدیگرعالوهبرجزمی


جلوتررفتهوبهجزممطابقباواقعوزوال
بودن و مطابقت تصدیق با واقع ،چنین تصدیقی با شبهه و اشکال «صدق» خود را از دست
نمیدهد؛چونمتکیبهعللیاستکه همچنانموجود هستند.درصورتیکهعلل همچنان

).برایناساستحلیلهای

وجودداشتهباشند؛معلولنیزهمچنانپابرجاست(فیاضی82:8921،
آیتاهللخامنهاینسبتبهماهیتاستکباریآمریکاهمچنانوجودخواهندداشت؛چراکهعلل

هاودخالتهایآمریکا)همچنانوجوددارد.

آنها(یعنیجنایتها،خیانت
هایآیتاهللخامنهای بهصورتگستردهوجود


هایتجربهدرتحلیل
بهرهگیریازداده

دارد،براینمونهدرتحلیلهایسیاسینسبتبهمسالهبرجام8وعدماعتمادایشانبهآمریکاو

نگریباتکیهبرتجربهتحلیلخودراارائهمیدهد


باردهرگونهتوهمیاسطحی
مذاکرهباآن،
خوشبیننبودم.

مذاکرهباآمریکا

هیچوقتنسبتبه
ودربارهمذاکرهباآمریکابیانمیکنند «:

نهازبابیک توهّمبلکهازبابتجربه؛تجربه کردیم...حاال اگریکروزیــماکه درآن
یادداشتها و

روز قاعدتاً نخواهیم بود ــ شماها انشاءاهلل در جریان حوادث و جزئیّات و 
نوشتههای این روزها قرار بگیرید ،خواهید دید که تجربه ما از کجا حاصل شده؛ تجربه

کردیم» (بیانات )84/48/8934،نمودار زیر تنها در قضیه برجام به خوبی نشان میدهد که
چگونهآیتاهللخامنهایسعیدارندبابهرهگیریازتجربهشیوهصحیحتحلیلمسائلسیاسی
راآموزشبدهند.
.8جزمبهمعناییعامشاملتصدیقهایجزمی،جزمتقلیدیویقینبالمعنیاالخصمنطقیتقسیممیشود(فیاضی:8921،
)83
2.Joint Comprehensive Plan of Action
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آیتاهلل خامنهایباتوجهبهتجربه در چراییتحریمهایآمریکا علیه انقالب اسالمیبر
خالفبرخیتحلیلگرانسیاسی،دلیلتحریمهایآمریکاعلیهملتایرانرادشمنیباانقالب

میداند(بیانات.)8938/2/88،بهطورکلیدربیاناتآیتاهللخامنهایاستفادهازتجربه
اسالمی 
هایاصلیتحلیلمسائلسیاسیایشانراشکلمیدهد.براینمونهدرنمودارزیربه

یکیازپایه
کارگیریمفهوم«تجربهملتایران»نشانازتاکیدایشانبرنقشتجربهاست.


دربهرهگیریازتجربهبهایناستکهویصرفاًبردادههایتجربی

تاهللخامنهای

امتیازآی
هایتجربیوسنجشعقالنیمیپردازدوازنگاه

تاکیدنمیکنندبلکههوشمندانهبهترکیبداده
جزمی به دادههای تاریخی خوداری میکنند .نمونهای از ترکیب دادههای تجربی با سنجش
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عقالنی؛استفادهازحوادثصدراسالماست.براینمونهایشانبااشارهبهجایگاهطلحهوزبیرو
سوابقدرخشانآناندرصدراسالمبهچگونگیانحرافآناناشارهمیکنند؛اینکهچگونه

زبیرکهدرماجرایبهخالفترسیدنابوبکرازعلی(ع)حمایتکردبعداز 88سالدرمقابله
منینعلی(ع)قرارگرفترابهعنواننمونهذکرمیکنندوبااستنادبهاینحادثهتاریخی

امیرالمو
پردازندوجزمگراییتجربیرارد


گیریازآنبهسنجشعقالنیشرایطفعلیافرادمی

وبهره
میکنند (بیانات.)8923/9/84،

موضوعدیگریکهدرنظاممعرفتشناسیتحلیلمسائلسیاسیآیتاهلل

سنجش عقالنی:
خامنهایقابلپیگریاستاستفادهازتصوراتکلیاستکهبهتعبیرابنسیناعلموتعقلنام
دارد،منظورازتصورکلیمفهومیاستکهصدقآنبربیشازیکمصداقامکانپذیراست،
مانندمفهومظلمکهبرمصادیقمتعددیصادقاست،درمقابلتصورکلیتصورجزئیقرار
برایناساسمیتوانازصدققضایایمانندعزم

داردکهتنهابریکمصداقصدقمیکند 8.
دشمنبرنابودیانقالباسالمی،عزمدشمنبرنابودیهمپیماناناستراتژیکجمهوریاسالمی

رانتیجهگرفت.بنابراینحزباهلللبنانبهعنوانشریکاستراتژیکایرانهمانندکشورماناز
گیرد.درتحلیلهایآیتاهللخامنهایبهصورتگستردهشاهد

سویغربموردهجمهقرارمی
سنجش عقالیی قضایای سیاسی هستیم .همچنانکه آیت اهلل خامنهای دادههای تجربی را با
کندوتحلیلارائهمیدهد.برایتأییدواطمینانازمدرکاتعقالنی


سنجشعقالنیترکیبمی
یزبهتجربهرجوعمیکنند.براینمونهدرقضیهمذاکرهباآمریکاباوجودسنجشهایعقالنی

ن
وآشکاربودنمنطقزورگوییآمریکا،بهتجربهنیزاستنادمیکندتاباتحلیلیجامعمخاطبرا

قانعکندکهدولتآمریکاقابلاعتمادنیست.دراینجاازتجربهدولتمصدقاستفادهمیکنند:
بعضیها هستند کهمیگویند حاالیکجوری،مثالًیکذرّه،با آمریکا کنار بیاییم ،شاید

دشمنیشانکمبشود؛نه،حتّیبهآنهاییهمکهبهآمریکااعتمادکردند،بهآمریکاامیدبستند،
بهسراغآمریکارفتندبرایکمکگرفتن،رحمنکردند؛[مثل]چهکسی؟دکترمصدّق)4(.دکتر
مصدّق برای این  که بتواند با انگلیسیها مبارزه کند و در مقابل انگلیسها بایستد به خیال
خودش،رفتسراغآمریکاییها؛باآنهامالقاتکرد،مذاکرهکردودرخواستکرد؛[بهآنها]
وسیلهیانگلیسبلکهبهوسیلهیآمریکادرایران
اعتمادکرد.کودتایبیستوهشتممردادنهبه 

.8ر.ک:مظفر،محمدرضا،)8912(،المنطق،ج،8چاپچهارم،قم:اسماعیلیان،ص.13
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انجام گرفت ،علیه مصدّق .یعنی حتّی به امثال مصدّق هم اینها راضی نیستند؛ اینها نوکر
میخواهند ،سرسپرده میخواهند ،توسریخور میخواهند؛ مثل چهکسی؟ مثل محمّدرضای

دانشآموزانودانشجویان.)8931/2/88
پهلویو(...بیاناتدردیدار 
شناسیتحلیلهایسیاسیآیتاهلل

تطبیق وحیانی:حلقهپررنگوکاربردینظاممعرفت
خامنهایاستنادبهقرآنکریماست.بهعبارتدیگرپذیرشبرخیفراروایتهاواصولثابت
نقشقابلتوجهیدرتحلیلمسائلاجتماعیوسیاسیدارد.چیزیکهدراستراتژیهایتحلیلی
جهانمدرنپذیرفتهنمیشودبهگونهایکهفقدانایمانبهفراروایت،نوعیپیشرفتعقلبه

سوی جامعه بهتر به حساب میآید (نش .)848 :8939 ،عکس این برداشت در نظام
شناسیآیتاهللخامنهایوجودداردوایشانباپذیرشاصولثابتاسالمیتمسکبه


معرفت
(خامنهای.)413:8934،ویباتوجهبهدادهایتجربیو

ایناصولرارمزموفقیتمیدانند 

سنجش عقالنی پدیدههای سیاسی به صورت گسترده از آموزههای وحیانی بهره میبرد و با
هایتجربیوعقالنیتحلیلارائهمیدهد.نمودارهایزیرنمونهایازتوجهایشانبه

تطبیقداده
معرفتهایوحیانیاست.
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اعتمادوحسنظنبهخداوندمتعالهموارهتحلیلهایآیتاهللخامنهایوبهطورخاص
تحلیلهایمتعلقبهآیندهراتحتتأثیرقراردادهاست.براینمونهایشانبااستفادهازآیه888
8
بااطمیناندرتحلیلهایسیاسیآیندهراازآن

سورهنساء«وَعدَاللَّهِحَقًّاوَمَنأَصدَقُمِنَاللَّهِقیلًا»

اسالممیداند(معاونتسیاسی.)848:8928،باوجوداینکهصراحتوحیوجودداردباز

سنجشوحیانی رابا دادههای تجربی ترکیبمیکند تاپذیرشتحلیلسیاسیبرایمخاطب
راحتترباشدومیفرماینداگربااینوعدهالهیدلآرامنشودباتجربهمیتوانصدقچنین
قضیهایرابهدستآورد.
آنچهآیندهدارد،آناسالماست،آنقرآناست،آنشماجوانهایمؤمنهستید؛آنکه

آیندهداردشماجوانانمؤمنهستید.االنمیخواندندکه«وَمَناَصدَقُمِنَاهللِقیلًا»؛چهکسیاز
خداراستگوتراست؟چهکسیازخدابهآیندهعالمتراست؟وخدایمتعالاینرافرمودهاست
کهآیندهمتعلّقاستبهمؤمنین،متعلّقاستبهصالحین،متعلّقاستبهمجاهدینفیسبیلاهلل؛در
اینهیچتردیدینیست؛اینیکوعدهیالهیاست.امّااگرکسیدچاروسوسهوتردیدهم

بشود،وعدهیالهیهمدلاوراآرامنکند،تجربههابایددلاوراآرامکند.بندهمکرّراینرا
چههیچوعدهایهمبهماداده

کنموباهمه وجوداعتقادبهاینمعنادارم.اگرچنان 


عرضمی
چهلسالپیشبهاینطرفدارد،بایدیقین

نشدهبود،بااینتجربههاییکهملّتایرانازسی 
وعدههایش،ازخداصادقترباشد؟!
.8وعدهحقخداونداستوکیستکهدرگفتارو 
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میکردکهآیندهمتعلّقبهاواست؛بایدیقینمیکردکهپیروزیمتعلّقبهاواست (بیانات در

محفلانسباقرآنکریم.)8931/9/1،
از نظر آیت اهلل خامنهای استقامت و پیروزی ملت ایران در مدت چهل سال مقابل جبهه
هایسیاسیونظامیدرسطحمنطقهونظامبینالمللتجربهمناسبیاست


قدرتمندمادیباتوطئه
تاانسانبهوعدههایالهیدرقرآنیقینداشتهباشد «:این هاهمانتجربههایمااست؛این
تجربههارادرنظربگیریموبدانیمکهراهپیشرفتقوی،قدرتمندانه،باعزّتوموفّقعبارت
استازارتباطباقرآن؛مادرهمهیاینخیرات،اینکتابعزیزالهیاست»(بیانات.)8931/9/1
یتواننقشپرنگتطبیقوحیانیوترکیبآنراباتجربهوسنجشعقالنیرا
باچنینتحلیلیم 
مشاهده کرد .در واقع نقطه تفاوت تحلیلهای سیاسی آیت اهلل خامنهای نسبت به سایر
گراندرایننهفتهاستکهویازهمهابزارهایمعرفتبهرهمیبردازدیدگاهایشاناگر


تحلیل
کسیبخواهدبراساستحلیلهایصرفاًعقالنیایستادگیملتایرانمقابلجبههاستکباررا
تحلیل کند با نا امیدی نسبت به آینده مواجه خواهد بود اما آیت اهلل خامنهای با استفاده از
هایوحیانیقرآنکریموتجربهدرتحلیلهایخود،آیندهراروشنارزیابیمیکند.

آموزه
ملّت ایران توانست با قدرت ایمان ،با مجاهدت ،با فداکاری ،این حکومت را برخالف
جهانیای که از او میشد ساقط کند و به جای او چیزی را سرِ پا کند که

همهی پشتیبانیهای 
قدرتهای استکباری طاقت دیدن آن را ندارند؛ یعنی نظام جمهوری اسالمی؛ این یک تجربه.
دیگر از این تجربه بهتر؟ وَالتَهِنوا وَالتَحزَنوا وَ اَنتُمُ االَعلَونَ اِن کُنتُم مُؤمِنین؛ ایمان اگر [حاصل]
ثابتقدمباشید(بیانات.)8931/9/1،
شد،شمابرترید.درراهایمانقویباشید،صریحباشید ،
وجودداردکهبیانگراستفادهازمنابعوحیانیدرتحلیلهای

مواردزیادیدربیاناتایشان
سیاسیاستکهذکرهمهآنهادراینمقالهمیسرنیستدرپایانبهیکمورددیگرکهنقش
دارداشارهمیکنیموآناعتمادویبهنصرت

ایدرتحلیلهایآیتاهللخامنهای

تعیینکننده
الهیوتأثیرایناعتماددرچگونگیتحلیلاست.نمودارزیرنشاندهندهاهمیتونقشنصرت
الهیدرتحلیلهایایشاناست.
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ازدیدگاهویهرکسبهخداتوکلکندونصرتالهیراباورکندمطمئنباشدخدااورا
یاریمیکندوکسیراکهخدایاریکندپیروزخواهدبودوآیندهمتعلقآنهاست.

وعده نصرت الهی را باور کنید؛ اِن تَنصُرُوا اهللَ یَنصُرکُم وَ یُثَبِّت
به خداوند توکّل کنید  ،
اقامه دین ،احیاء
آیه دیگر ،وَ لَیَنصُرَنَّ اهللُ مَن یَنصُرُه؛ [آنهم]با تأکید!شما در راه  
اَقدامَکُم.در  
دین،ایجادحاکمیّتِدینِخداهستید،ایننصرتالهیاست،پسمطمئنباشیدکهخدایمتعال
شمارانصرتخواهدکرد.درمقابلدینستیزیهاوقانونشکنیهاآرامننشینید،بیتفاوتنمانید
انشاءاهللآیندهمتعلّقبهشمااست(بیانات.)88/48/8931،
وبدانید 
ایوبینالمللی


نسبتبهتحوالتسیاسیداخلی،منطقه
باچنینرویکردیآیتاهللخامنهای
صاحبنظروتحلیلاست.تحلیلهایوینسبتبهپیروزیانقالباسالمی،مقابلهبااستکبار

هایسیاسیدرآینده،برگرفتهازنوعنگاهونظاممعرفتشناسیایشان


جهانی،چگونگیکنش
درتحلیلمسائلاجتماعیوسیاسیاست«:خود را با قرآن تطبیق دهیم.اخالق خود را ،رفتار
خود را ،با دوستان ،با معارضان و معاندان ،با مستکبران ،طبق برنامه قرآن تنظیم کنیم»
(بیانات.)8923/88/8،
نتیجهگیری
دراینمقالهابتدابا تبیین تفاوتدانشمعرفتشناسیباسایر دانشهای همگن ،همچنین
توجهبهنسبیتاستراتژیهایتحلیلیغالبدرعرصهسیاستمانندعقلگرایی،رفتارگراییو
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نهاد گرایی به چارچوب نظری معرفتشناسی متشکل از چهار سوال کلیدی به بررسی نظام
معرفت شناشی آیت اهلل خامنهای پرداخته شد .در ادامه با دست یابی به پاسخ هر پرسش از
دیدگاه وی انسجام نظام معرفت شناسی ایشان در تحلیل مسائل اجتماعی سیاسی به نمایش
گذاشتهشد.دراینبررسینوعنگاهآیتاهللخامنهایبهامکانشناختمسائلسیاسی،قابلیت

صدقوکذبقضایایسیاسی،چگونگیتشخیصقضایایسیاسیصادقازکاذبودرنهایت
نحوهبرقرارکردنارتباطبینقضایایسیاسیتبیینشد.دربخشچگونگیبرقرارکردنارتباط
بینقضایایسیاسیکهازآنبه«تحلیلمسائلسیاسی»نامبردیمایننتیجهحاصلشدکهوجه
شناسیسیاسیآیتاهللخامنهاینسبتبهدیگرانترکیببین

تمایزونقطهقوتنظاممعرفت
دادههای تجربی با سنجشهای عقالنی و تطبیق آنها با آموزههای وحیانی است .در نهایت
میتوانگفت؛تحلیلهایکهصرفاًباتوجهبهیکابزارمعرفتیونادیدهگرفتنسایرابزارهای

ایقرارمیگیرندازاتقانکافیبرخودارنیستندچرا

معرفت درمقابلتحلیلهایآیتاهللخامنه
کهاقتضایتحلیلدرجامعهانسانیکهتعددمنابعمعرفتراپذیرفتهاست.استفادهازهمهمنابع
در تحلیل مسائلی است که انسان و جامعه انسانی با آن سروکار دارد .در روند تدوین مقاله
مثالهایمتعددیمورداستفادهقرارگرفتازجملهنوعتحلیلنسبتبهماهیتاستکباریدولت
آمریکابود.براینمونهاگرکسیصرفاًبادادههایعقالنیبخواهدمسائلنسبتبهآمریکارا
تحلیلکند،نمیتواندشناختیدقیقینسبتبهماهیتدولتآمریکابهدستآوردامااگردر
تحلیلخوددرکنارسنجشهایعقالنیبهدادههایتجربیوتطبیقهایوحیانیتوجهداشته
باشدبهمراتبتحلیلهایشبهواقعیتنزدیکترخواهدبود.چنانکهآیتاهللخامنهایازاین
شیوهبهرهمیبرند.
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 قرآنکریم.وضعیتها ،اشخاص و قضایا ،چاپ اول

روانشناسی سیاسی ،
 پاتریک هوتون ،دیوید  ،)8939( ،ترجمهسعیدعبدالمالکی،تهران:دانژه.
 های،کالین،)8934(،درآمدیانتقادیبرتحلیلسیاسی،ترجمهاحمدگلمحمدی،چاپدوم،تهران:نشرنی.
 گودینرابرتای،تیلیچارلز،)8934(،تحلیلسیاسیبرتکیهبرشرایطوزمینهها،ترجمهرضاسیمبر،چاپاول،تهران:دانشگاهامامصادق(ع).
 اشمیت،کارل،)8938(،مفهومامرسیاسی،ترجمهیاشارجیرانیورسولنمازی،چاپدوم،تهران:قنفوس.
 حقیقت،صادق،)8934(،روششناسیعلومسیاسی،چاپچهارم،قم:دانشگاهمفید. مارش دیوید ،جری استوکر ،)8932( ،روش و نظریه در علوم سیاسی ،تهران :چاپ ششم،پژوهشکدهمطالعاتراهبردی.
 غضنفری،کامران،)8924(،آمریکاوبراندازیجمهوریاسالمیایران،چاپاول،تهران:عقیدتیسیاسیارتش.
 متقی،ابراهیم،پوستینچیزهره،)8934(،الگوورونددرسیاستخارجیایران،چاپاول،قم:دانشگاهمفید.
 فولر،گراهام،)8939(،قبلهعالم:ژئوپلیتیکایران ،ترجمه عباس مخبر ،چاپاول،تهران:نشرمرکز.
پارادایمهایتحقیقدرعلومانسانی،ترجمهحمیدرضاحسینیوهمکاران،

 -بلیکی،نورمن،)8938(،

چاپاول،قم:پژوهشگاهحوزهودانشگاه.
 نش،کیت،)8939(،جامعهشناسیسیاسیمعاصرجهانیشدن،سیاستوقدرت،ترجمهحسینبشیریه،چاپدوازدهم،تهران:کویر.
 فیاضی،غالمرضا،)8921(،درآمدیبرمعرفتشناسی،چاپاول،قم:موسسهآموزشیوپژوهشیامامخمینی.
روانشناسیعمومی،چاپشصتیکم،تهران:نشرساواالن.
 گنجی،حمزه ،)8938(، وحیدی،شهاب الدین ،)8923( ،عقل در ساحت دین-رابطه عقل و دین در آثار مالصدرا،چاپدوم،قم:دانشگاهادیانومذاهب.
معرفتشناسی معاصر،ترجمهرحمت

 موزر،پلومولدروتروت،)8923(،درآمدی موضوعیبر اهللرضایی،چاپدوم،قم:موسسهآموزشیوپژوهشیامامخمینی(ره).
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واژهها،چاپدوم،تهران:سمت.
 مشکات،عبدالرسولوجمعیازنویسندگان،)8938(،فرهنگ جریانشناسیفکریایرانمعاصر،چاپاول،قم:مؤسسهفرهنگی
 خسروپناه،عبدالحسین ،)8922(،حکمتنویناسالمی.
 مطهری،مرتضی،)8938(،مجموعهآثاراستادشهیدمطهرى،چاپاول،تهران:صدرا.درآمدیبرمعرفتشناسیمعاصرودینی،چاپاول،قم:معاونتامور

 فعالی،محمدتقی،)8933(،اساتیدودروسمعارفاسالمی.
 جوادی آملی ،عبداهلل ،)8928(،نسبت دین و دنیا بررسی و نقد نظریه سکوالریسم،چاپاول ،قم:اسرا.
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