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چكيده
انگارهی «دفاع» و مختصات آن ازجمله مفاهیم مرکب و سیال در طول تاارخ انیخهاهی بهار باوده اسا
بهطوریکه از فرهنگی به فرهنگ دخگر و از مکتبی به مکتب دخگر ابعاد آن مختلف و احیاناً مخالف بوده اس .
انگارهی «دفاع» در فرهنگ سیاسی تهیع معناخی متفاوت از ساخر مکاتب فکری دارد لذا برای شناخ صحیح
آن الزم اس محیوده و مرزهای آن را در خک پژوهش مستقل موردمطالعه قرار دهیم .حضرت امام خامناهای
)بهعنوان تأثیرگذارترخن عالم دخنی در جهان تهیع در عصر حاضر که میراث بر انیخهههاای نااا اهماه
(
اطهار()اس دارای نقطه نظرات مهم و تأثیرگذار در اخن موضوع میباشی ازاخنروی بررسی مرزهای «دفاع»
در انیخهه ی اخهان در شناخ صحیح از فرهنگ سیاسی تهیع اهمیتی عمیه دارد .از اخن منظر سؤال اصالی
)دارای چه مختصاتی اس ؟ برای
پژوهش حاضر آن اس که انگارهی «دفاع» در انیخههی امام خامنهای(
پاسخگوخی به اخن پرسش نگارنیه مفهوم «دفاع» را در چهار حوزهی هستیشناسای ،معرفا شناسای ،غاخا
)موردبررسی قرار داده اس  .خافتههای پژوهش نهان
شناسی ،و روششناسی در انیخهه ی امام خامنهای(
داد در سپهر

انیخهه ی امام خامنهای(

)انگارهی «دفاع» با هستیشناسی دوبعیی ،معرف شناسی توانمنی

ساز و قابلی محور ،غاخ شناسی سعادت طلبانه ،و روششناسی اخالق میار فهم میگردد .نوشاتار حاضار از
نوع پژوهشهای کیفی اس که با روش توصیفی-تحلیلی انجام گرفته و اطالعات آن از طرخق مطالعه اسنادی
به دس آمیه اس ..
واژگان کليدی ، :امام خامنهای(

) ،دفاع ،هستیشناسی ،معرفتشناسی ،غایت شناسی ،روششناسی.

 .1استاد جامعهشناسی دانشگاه بین المللی امام خمینی()
 .2دانشجوی دکتری مطالعات سیاسی انقالب اسالمی دانشگاه شاهد (نويسنده مسئول)aghaei_1369@yahoo.com
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مقدمه
دفاع در زمرهی ابتدايیترين حقوق هر ملت و يکی از روشنتررين انگرارههرای عقر پریير بشرری
محسوب میشود بهطوریکه در طول تاريخ روابط بینالمل «دفاع مشروع» همواره بهعنوان يکی از
اصول حقوق موضوعهی بینالمللی مطرح بوده است .در قانون مجازات عمرومی ايرران نیرز بحر
دفاع مشروع با شرايط خاص خود در چند مادهی قانونی مانند  186 ،181 ،11و  188موردپریير
و تصديق قرار گرفته است .دفاع در لغت به معنای حمايت کردن ،حفظ کردن ،رانردن و بازداشرتن
به کار رفته است( دهخدا ،بیتا ،ج .) 1121 : 11همچنرین در معنرای محاف رت کرردن از دسرت رد
دشمن و رويارويی مسلمین با کافران جهت عقب راندن ايشان از تجاوز به کشور اسرالمی بره کرار
برده شده است (معین 1388 ،به نق از لطفی مرزناکی .)33 :1311 ،دفاع که در ادبیات فقهری از آن
به «جهاد دفاعی» ياد میشود يکی از ابواب مستق در کتب فقهی تحت عنروان « کتراب الجهراد» را
به خود اختصاص داده است 1که اين مسئله اهمیرت خراص انگرارهی دفراع را در انديشره ائمرهی
معصومین( )عالمان شیعی مشخص می نمايد .اين ضرورت اسالمی در آيرات متعرددی از قررآن
کريم نیز مورد اشاره قرار گرفته است.2
مطالعهی انديشهی دفاعی حضرت امام
حی

خامنهای(

) و انجام پژوهش علمی در اين براب از ايرن

که اوالً در بستر جريان فرهنگ سیاسی تشیع نضر يافتره و از آبشرخور معرارب نراب ائمره

طاهرين

(علیهم السالم)

سیراب گشته است و ثانیاً بهعنوان دکترين راه رد دفاعی جمهوری اسالمی ايران

مطرح است بسیار ضروری و حائز اهمیت است .از طرب ديگر شناخت مرزهای مفهومی دفراع در
انديشهی ايشان و ذي چهار کالنالگوی فلسفی-سیاسی راه را برای ورود برساختههای غربی نوعراً
نامتقارن با م انی اسالمی به ادبیات سیاسی اسالمی میبندد .بر اين م نرا تحديرد مرزهرای مفهرومی
«دفاع» در انديشهی امام

خامنهای(

) مهمترين دغدغهی نگارندگان پژوهش حاضر بروده اسرت.

به همین علت برای فهم جغرافیای وسیع انديشهی دفاعی مع م لره نراگزير از طراحری چرارچوب

 .1برای مطالعه بیشتر ر.ک به :کلینی ،محمد بن يعقوب( ،)1147الكافی ،دوره 8جلدی ،چاپ چهارم ،تهران :دارالکتب
االسالمیه ،ج ، 3ص 2؛ مغربی ،ابوحنیفه( ،)1383دعائم االسالم ،چاپ دوم ،قم :موسسه آل ال یت علیهم السالم ،ج1
 ،ص331؛ مفید ،محمد بن محمد بن نعمان( ،)1113المقنعه  ،قم :انتشارات کنگره جهانی هزاره شیخ مفید،
ص261؛ طوسی ،محمد بن حسن( ،)1314االستبصار فیما اختلف من االخبار ،تهران :دارالکتب االسالمیه ،ج،3
ص .2
 .2رای نمونه ر.ک .به قرآن کريم سوره توبه آيات  11و  73و  ،36سوره انفال آيه  ،63سوره ح آيه  ،31سوره نساء
آيه .13
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)

ن ری روشمندی هستیم که به درک هرچه بهترر ايرن مسرئله يراری رسراند .يکری از منطقریتررين
رو ها برای انجام اين مهم آن است که انديشهی ايشان را برهعنروان يرك کر واحرد در سرطوح
گوناگون کیفی موردبررسی قرار دهیم تا تصويری بهغايت روشن از اين مسئله به دست آوريم .بره
همین علت در بخش بعدی پژوهش به ارائهی چارچوب ن ری رو مدار پرداخته خواهد شد کره
به ادعای نگارنده بهترين رو

برای فهم انديشهی دفاعی پیچیده و مهم امام

خامنهای(

)اسرت.

الزم به يادآوری است که برا توجره بره جسرتجوی نگارنردگان در منرابع فارسری و الترین تراکنون
پژوهشی با موضوع و رويکرد نوشتار حاضر به رشتهی تحرير در نیامده اسرت و بره همرین علرت
پرداختن به اين بح

با چنین رويکردی در قالب يك پژوهش مستق الزم به ن ر میآيد.

مبانی نظری

هر پژوهش از دو اليه بنیادی تشکی شده است اليه ماهیتی و اليه فرايندی که ماهیت و قابلیت
پيشينه تحقيق:

يك پژوهش را نشان میدهد  .اليه ماهیتی پژوهش به حوزه معرفتشناسی موضوع و مسئله
پرداخته و چارچوب ن ری و متدلوژی و اليه فرايندی به حوزه کاربردی و رو

فرايندی

میپردازد  .يکی ملزومات اساسی هر پژوهش علمی طراحی چارچوبی ن ری است که بتواند
پژوهشگر را در يافتن پاسخهای صحیح برای سؤال اصلی پژوهش ياری کند( سید امامی:1387 ،
 .)162طراحی يك چارچوب ن ری علمی مناسب ربط وثیقی به موضوع و بهت ع آن سؤال اصلی
پژوهش دارد :موضوع موردمطالعه بسیط است يا مرکب ،محدود است يا وسیع ،متعین است يا
نامتعین و درنهايت قیاسی است يا استقرايی .ازآنجاکه سؤال اصلی نوشتار حاضر مشخص نمودن
مختصات انگارهی «دفاع» در جغرافیای انديشهی امام

خامنهای(

) است لیا برای پاسخگويی به

اين پرسش نیاز به ارائهی چارچوبی ن ری داريم که انديشهی مع م له را در سطوح گوناگون مورد
بازشناسی قرار دهد .به لحاظ منطقی مناسبترين شیوه جهت فهم کلیت يك انديشه آن است که
آن انديشه را در چهار سطح گوناگون موردمطالعه قرار دهیم تا بنیادیترين اصول آن را به دست
آوريم ،بهع ارتديگر برای فهم کلیت انگارهی دفاع در انديشهی امام

خامنهای(

) الزم است آن

را ذي چهار سطح هستیشناسی ،معرفتشناسی ،غايت شناسی ،و رو شناسی موردمطالعه قرار
دهیم.
هرکدام از اين چهار سطح دارای سطوحی است که با قرار دادن انديشهی دفاعی امامخامنهای

(

)

در آنها میتوانیم تصويری روشن و شمايی مشخص از جغرافیای انديشهی دفاعی مع م لره را بره
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دست آوريم .هستیشناسی دفاعی را میتوانیم تكبعدی و يا دوبعدی بدانیم ،معرفتشناسی دفاعی
را می توانیم م تنی بر زور و يا قابلیت محور و توانمند ساز بردانیم ،از حیر
ممکن است منفعتطل انه و يا سعادتطل انه باشد و درنهايت از حی
است با رو

غايرت شناسری دفراع

رو شناسری دفراع ممکرن

اخالقی و يا غیراخالقی صورت پیيرد .هرکدام از ايرن مفراهیم دارای توضریحات و

تعاريفی است که در ذي همین بخش موردبررسی قرار میگیرد .صرورت کلری چرارچوب ن رری
پژوهش و اجزای آن در قالب «نمودار يك» بهروشنی نشان دادهشده است.
هستی
شناسی

چارچوب

• تک بعدی
(مادی)
• دو بعدی (مادی
و معنوی)
• مبتنی بر زور
معرفت
• توانمندساز و
شناسی
قابلیت محور

نظری

غایت
شناسی
روش
شناسی

• منفعت طلبی
• سعادت طلبی

• غیر اخالقی
• اخالقی

نمودار  :7چارچوب نظری پژوهش و اجزای آن

 هستی شناسی :هستیشناسی ازلحاظ لغوی ع ارت است از علم يا فلسفهی هسرتی (هرای:1383 ،
 .)146آنتولوژی يا هستیشناسی در اصطالح فلسفه ن ريهای عام است دربارهی اينکه چه چیزها
و يا چه جوهرهايی در جهان وجود دارند (بنتون و کرايب .)22 :1381 ،اين دانش درصردد ارائره
و آزمون ادعاهايی دربارهی اينکه پديدههرای اجتمراعی و سیاسری چیسرتانرد ،از چره اجزايری
تشکی شدهاند و اين اجزا چه ارت اطی با يکديگر دارند است ( .)Blaikie,1993:6بره تع یرری
ديگر هستیشناسی معطوب به بررسری فرر
(افتخاری.)11 :1312 ،

هرايی خراص دربرارهی جامعره و سیاسرت اسرت
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)

هستیشناسی چیزی جز نگاه پژوهشگر به عالم بیرون نیست ،بهع ارتديگر تمام فرر

هرای کلری

شخص پژوهشگر درباره هستی و جهران در نگراه هسرتی شناسرانهی وی تجلری مریيابرد ،يعنری
هستیشناسی نگر

پژوهشگر دربارهی آنچه جهان را مریسرازد و چگرونگی مطالعرهی آن اسرت

( .)Barbour,2007: 20به تع یری بهتر هستیشناسی بازتراب نگرر
وجود و سرشت جهان است (مار

پژوهشرگر دربرارهی کنره

و فوالنگ.)33 :1387 ،

در يك تقسیمبندی کلی میتوانیم دو نوع رهیافت را از حی

هسرتیشناسرانه از يکرديگر تفکیرك

نمايیم :رهیافت «تكبعدی» ،رهیافت «دوبعدی» .سکوالرها و مادیگرايران ،دنیرا و جهران را دارای
تنها يك بعد میدانند ،آنان معتقدند زندگی منحصر در همین جهران مرادی اسرت و خرارج از ايرن
جهان چیزی وجود ندارد و اگر هم احیاناً وجود داشته باشد هیچ ربطی به ما نردارد .خروجری ايرن
نگاه از من ر دفاعی اين میشود که انگارهی دفاع نیز تنها برهصرورت مرادی معنرا دارد و خرارج از
ماديات دفاع معنايی نخواهد داشت .در مقاب اين گروه ،کسانی قرار دارنرد کره رهیافرت دوبعردی
داشته و زندگی و هستی را دوبعدی می دانند .اينان معتقدنرد کره انسران تنهرا همرین وجرود مرادی
نیست ،بلکه عالوه بر وجود مادی دارای وجهی معنوی نیز هست که اتفاقاً همین وجه معنوی اص
و اساس وجود او را تشکی میدهد .ايشان معتقدند روح معنوی در همهی افعال و کرردار انسرانی
جريان دارد و همین روح معنوی است که به رفتار انسان جهت میدهد ،ازاينروی در «دفراع» هرم
مانند همه ی افعال بشری روح معنوی جريان دارد و همین روح معنوی اسرت کره جهرت صرحیح
دفاع را در انسان مشخص مینمايد.
 معرفتشناسی :معرفتشناسی يا اپیستمولوژی دانشی است دربارهی اينکه چه چیرز را و چگونره
میتوان شناخت ( .)Walliman, 2006: 14به ع ارت بهتر معرفتشناسری مطالعرهی چیسرتی
شررناخت و ماهیررت توجیرره اسررت ( .)Schwandt, 2001: 71در مرحلررهی هسررتیشناسرری
پژوهشگر درمیيافت که چه چیزها و جوهرهايی در جهران وجرود دارد و ايرن جوهرهرا از چره
اجزايی تشکی شده است ،اما در معرفتشناسی پژوهشگر ديگر کاری به اين ندارد که چه چیزها
و جوهرهايی در جهان وجود دارد ،بلکره بره ايرن مریپرردازد کره چگونره مریتروانیم دربرارهی
هستیهايی که وجود آنها را ق ول کردهايم شناخت به دست آوريم.
بهطورکلی معرفتشناسی به مفروضاتی دربارهی چگونگی شناخت هر چه وجود آن پیيرفته اسرت
گفته میشود (صادقی فسايی و ناصرری راد .)81 :1314 ،برهع رارتديگرر معرفرتشناسری م نرايی
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فلسفی برای مشخص کرردن معرفرت هرای ممکرن و معیارهرايی بررای ارزيرابی دانرش در اختیرار
پژوهشگر قرار میدهد ( .)Crotty, 1998 : 8درواقع درحالیکره هسرتیشناسری بره مؤلفرههرای
ماهوی دفاع ن ر دارد ،معرفتشناسری نمرود عینری آن ماهیرت را در عرالم خرارج ت یرین مریکنرد
(افتخاری.)12 :1312،
بهطورکلی میتوانیم انگارهی دفاع را از من ر معرفتشناسی به دودسته تقسیم نمايیم :دفاع م تنی بر
«زور» (سخت افزارانه) ،دفاع «قابلیت محور و توانمند ساز» (نرم افزارانه) .من رور از «زور» شرکلی
از قدرت است که بر اج ار و تحمی استوار باشد .در اين الگو قدرت به اين معنا است کره برازيگر
الف بازيگر ب را به کاری وادار نمايد که در شرايط غیر اج ارآمیز بازيگر ب آن را انجام نمریداد.1
در مقاب «توانمندسازی و قابلیت محوری» گونه ای از قدرت است که آمیخته با عنصرر رضرايت و
همراهی باشد و دقیقاً به همین علت است که اين نوع از قدرت را م نای تولید اقتدار میداننرد ،در
اين الگو برخالب الگوی پیشین که بازيگر ب بهزور مج ور بود تن به اقردامی دهرد ،برازيگر ب از
روی می و رغ رت و برا رضرايت کرار مروردن ر را انجرام مریدهرد (نرای .)13 :1387 ،از من رر
معرفتشناسانه انگارهی دفاع ممکن است بر م نای هرکدام از اين دو الگو صورت پیيرد و راه ررد
دفاعی کشور بر م نای هرکدام از اين دو شک تن یم گردد.
 غایت شناسی :غايت مهم ترين هدب يك فرد و يا يك مجموعه است ،ممکن اسرت فررد اهرداب
گوناگونی برای خود تعريف نمايد و در پی دستیابی بهتمامی آنها باشرد ولری در ايرن مجموعره
اهداب يك هدب بسیار پراهمیت وجود دارد که ساير اهداب را تحت تأثیر خود قررار مریدهرد،
هدفی که رسیدن به ساير اهداب مقدمهای برای رسیدن به آن است .بهع ارتديگر غايرت همران
هدب نهايی است که تمامی اهرداب خررد و میانرهی يرك برازيگر در ذير آن و در راسرتای آن
تعريف میشود .2وقتی سخن از غايت شناسی انگارهی دفاع به میان آورده میشود من رور يرافتن
آن هدب غايی دفاع است که تمامی اهداب دفاعی تعريف شده در دکترين دفاعی کشور ذير آن
و در راستای رسیدن به آن تعريف شده باشد .مقوله غايت در افزايش انگیزههرای دفراعی نقشری
مهم دارد.
1

برای مطالعه بیشتر ر.ک به :دال ،رابرت( ،)1361تجزیه و تحلیل جدید سیاست ،مترجم :حسین م فريان ،تهران:
مترجم.

 . 2برای مطالعه بیشتر ر.ک به :التهاوی ،محمدعلی( ،)1116موسوعه کشاف اصطالحات الفنون و العلوم ،بیروت:
مکت ه ل نان.

الگوی انگاره پژوهی «دفاع» در انديشه امام خامنهای(

)
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به لحاظ هستیشناسی میتروانیم دو روی آورد کلری غايرت شناسری دفراعی را از يکرديگر مرورد
تفکیك قرار دهیم :اول دفاع با هدب «منفعتطل ی» ،و دوم دفاع با هدب «سرعادت طل ری» .قرائالن
به روی آورد اول معتقدند که ازلحاظ هستیشناسی انسان منحصر در ماديات است و وجرود او برا
ظاهر مادی او يکسان است ،اين نگاه بهصورت ط یعی منجر به آن میشرود کره مهرمتررين هردب
چنین افرادی زندگی مرفه مادی باشد چون ورای اين جهان چیز ديگری را نمیبینند .اينان معتقدند
که دفاع تنها برای امور مادی و در راستای هر چه بهتر کردن زنردگی مرادی اسرت و معنويرات در
اهداب دفاعی هیچ جايگاهی ندارد .الزم به يادآوری است که ايرن دسرته ممکرن اسرت در بعضری
شرايط خاص معنويات را موردتوجه قرار دهند ،اما در اين حالت نیز خرود معنويرات نیسرت کره
حائز اهمیت است ،بلکه امور معنوی تا جايی دارای اهمیت است که به رسریدن بره اهرداب مرادی
کمك نمايد و بديهی است که خودشان فاقد اهمیت هستند (جونز.)181-342 :1381،
در مقاب قائالن به رویآورد دوم معتقدند هدب غايی دفاع وصرول بره سرعادت اسرت .ايشران بره
لحاظ هستی شناختی معتقد به دووجهی بودن (مادی و معنوی) ن ام هستی میباشند و وجه معنوی
را مهمتر وجه مادی بهحساب میآورند ،ازاينروی هدب نهايی دفاع را رسیدن بره سرعادت يعنری
خوش ختی هم در دنیا و هم در آخرت میدانند .در اين ج ههی فکرری نیرز دو سرطح از سرعادت
مطرح است .سطح اول سعادت فردی است که حالتی درونی است که در آن قروای مرادی فررد در
حالت تعادل قرار میگیرد .اين سطح از خوش ختی در انزوا نیز قاب دستیابی است .اما سرطح براالتر
از آن سعادت اجتماعی است .از من ر قائالن به رویآورد دوم سعادت واقعی جايی است که تمرام
جامعه به سعادت دست يابند(مراد.)138 :1112 ،
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روششناسی
به لحاظ تئوريك رو شناسی مطالعهی رو ها و توجیهکننردهی شریوههرای اقردام اسرت (میلرز،
 .)61 :1382بهع ارتديگر وقتی تکلیف ما با هستیشناسی ،معرفتشناسی و غايت شناسی روشرن
شد میتوانیم شریوه ای خراص از اقردام و عمر را بررای رسریدن بره هردب انتخراب نمرايیم کره
رو شناسی در انتخاب اين شیوه و مشروعیت بخشیدن به آن کمك میکند ( Harding, 1987:
 .)2درواقع رو شناسی شیوه های گوناگون رسیدن به هدب غايی را برای فرد مشخص میکنرد و
راههای متفاوتی را پیش پای او قرار میدهد و عالوه بر آنکه به معرفی طرق گوناگون مریپرردازد،
صحیحترين راه ممکن را با در ن ر گرفتن سه ساحت ق لی برای فرد مشخص مینمايرد ( Carter
.)& Little, 2007: 28
بسته به آنکه در هرکدام از سه حوزهی فوقالیکر در کداميك از دودسته قرار داشرته باشریم رو
ما برای دفاع متفاوت خواهد بود .بهطورکلی دو رو
نمايیم :رو

«اخالقی» و رو

مختلف دفراع را مریتروانیم از هرم تفکیرك

«غیراخالقی» .قائالن به رو

اخالقی معتقدند که اخالق مهمتر از

همهچیز است .ايشان معتقدند که دفاع را بايد در مدار اخالق معنا کرد ازاينروی فررد حرق نردارد
برای انجام دفاع از هر شیوهای استفاده کند ،بلکه تنها میتوانرد از رو هرای اخالقری بررای دفراع
استفاده کند .درواقع ازن ر ايشان در پیادهسازی دکترين دفاعی کاربست رو

اخالقی هرگز فرعری

ن وده و بالعکس موضوعیت هم دارد .بهع ارتديگر ايشان قائ به شرعار «هردب وسریله را توجیره
نمیکند» هستند.
در مقاب ايشان گروهی قرار دارند که معتقدند می توان از هر روشی برای دفاع استفاده کررد .اينران
میگويند وقتی هدب نهايی خود را شناختیم مختاريم با توس به هر شیوهای به آن هدب برسریم و
بديهی است که اخالقی و يا غیراخالقی بودن اين رو

بههیچوجه موضوعیت نردارد ،بره ع رارت

بهتر ايشان قائ به اين شعار هستند که «هدب وسیله را توجیه میکند».
دفاع در اندیشه امام خامنهای(

):

حال که معنای هرکدام از چهار سطح تحلی مشخص گرديد ،در

اين بخش از نوشتار بره بررسری انديشرهی دفراعی امرام

خامنرهای(

) از من رر هسرتیشناسری،

معرفتشناسی ،غايت شناسی ،و رو شناسی پرداخته میشود و بیانات مع م له در هر يك از ايرن
چهار سطح مورد تحلی قرار میگیرد .درواقع هدب اين بخش که مهمترين قسمت اين پژوهش را
در خود دارد آن است که توضیح دهد انديشهی دفاعی امام

خامنهای(

) در ذي کردام رويکررد

الگوی انگاره پژوهی «دفاع» در انديشه امام خامنهای(

)
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هستی شناختی ،کدام رویآورد معرفتشناختی ،کدام رهیافرت غايرت شرناختی و درنهايرت کردام
شیوهی رو شناختی قرار میگیرد .برای اين من ور به بررسی پیشینگان هرکدام از اين چهار سطح
در انديشه دفاعی امام

خامنهای(

) پرداخته خواهد شد تا پاسرخی روشرن و گويرا بررای سرؤال

اصلی پژوهش به دست آيد و جغرافیای اولويتهای دفاعی ايشان مشخص و ممتاز گردد.
هستیشناسی دفاعی امام خامنهای(

) :انديشمندان و فیلسوفان هستیشرناس معتقرد بره وجودهرای

مختلفی در عالم هستند و اعتقاد آنان به اين وجودها تا حدی است که جهانبینی خود را بر م نرای
همین اعتقاد شک داده اند .اما در میان اين چنردگانگی عقیردتی هسرتی شرناختی مریتروانیم يرك
تقسیمبندی کلی از اين مدلهای گوناگون را مورد شناسايی قرار دهیم.
يادآور میگردد که به وجهی کلی میتوانیم دو نوع کالن هستیشناسی دفاعی را از همديگر تفکیك
نمايیم .نوع اول هستیشناسی دفاعی تكبعدی يا مادی است .بر اساس اين مردل هسرتی شرناختی
عالم ط یعت و ت ع آن حیات و زندگی بشری منحصر در همین عالم مادی است .در اين مدل انسان
مانند ن اتات و حیوانات در ن ر گرفته می شود که روزی در اين جهان متولد میشود ،مانند ن اترات
و حیوانات زندگی کرده و نشو و نمو میيابد و در نهايت مانند ن اتات و حیوانات حیراتش خاتمره
يافته و میمیرد .در اين الگو هیچ مابعدی برای پس از مرگ انسان مطرح نیسرت و انسران فقرط در
همین جهان مادی است که معنا میيابد و پیش يا پسازآن مطلقاً عدم است .بديهی است که ط رق
اين نگاه دفاع نیز تنها برای امور مادی معنا داشته و غیرازآن معنايی بررايش متصرور نیسرت .يعنری
انديشه دفاعی مادی است و امور معنوی در آن اساساً فاقد هرگونه نقشی است.
امام

خامنهای(

) اين نوع تفکر را از ريشه و بن فاقد وجاهت و نادرست میدانند .درواقع ايشان

به لحاظ هستیشناسی دفاعی در دستهی دوم جای میگیرند ،يعنری از من رر ايشران دنیرا و حیرات
انسانی در همین جهان مادی خالصه نمیشود ،بلکه ماورای اين دنیا جهانی ديگر است که اتفاقاً به
لحاظ اهمیت ،مهم تر از جهان مادی است .بر اساس اين نگاه هستی شناسانه دفاع نیز در انديشرهی
ايشان دووجهی است ،يعنی ترکی ی از دفاع مادی و معنوی .ايشان دفاع و میوهی آن يعنی امنیرت را
شرط الزم برای پیشرفت در دو ساحت مادی و معنوی بهحساب میآورند و در بیانی در اين رابطه

میفرمايند « :امنیت نعمت بزرگی است ...در هر جامعهای زمینهی الزم برای پیشرفتهای مادی
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و معنوی امنیت است .»7ايشان در اين بیان بهطور واضح و آشکار تصريح میکنند که دفاع و بهت ع
آن امنیت تنها در ماديات معنا نمیيابد ،بلکه دفاع و امنیت هم دارای بعرد مرادی و هرم دارای بعرد
معنوی است .الزم به ذکر است که به لحاظ زبانشناسی آوردن قید «معنوی» پس از «مادی» بهنوعی
اهمیت بعد معنوی دفاع را نشان میدهد و بهگونهای تأکید لف ی در اين بیان صورت گرفته اسرت،
ال ته چون بح

نشانهشناسی دفاع موضوع اين نوشتار نیسرت از توضریح ايرن مطلرب صرربن رر

میشود و اين مطلب به نوشتاری ديگر موکول میگردد.2
امام

خامنهای(

) در بیانی ديگر بهصورت ضمنی به دو نوع هستیشناسری کره در ايرن پرژوهش

آورده شده است اشاره نموده و میفرمايند « :اگر ملتی قدرت دفاع از خود را نداشته باشد ،عززت او
هم هیچگونه تضمینی ندارد .در دنیایی که هوسها و انگیزههای مادی بهجای ارزشهزای معنزوی بزر
انسانهای صاحب قدرت حكمرانی میکند هیچ ملتی نمی تواند از هیچ مرکز دیگری جز قدرت درونی
خود که خدای متعال به او بخشیده است ،امید هیچگونه کمكی و چشمداشت حمایتی را داشته باشد.»3

کنه سخن ايشان در اين بیان آن است که از حی

هستی شناختی «ارز های معنروی» هسرتند کره

پیش برندهی ماديات بهحساب میآيند .بهع ارتديگر امام

خامنهای(

) معتقدند که اگرر تمرامی

مردم دنیا معنويات را ارج مینهادند و هستی و جوهرهای آن را دوبعدی میديدنرد در آن صرورت
منطقاً نیاز به دفاع به آن معنا که امروز مطرح است وجود نداشرت و تنهرا سراحتی از دفراع کره در
برابر ساير موجودات غیرانسانی معنا دارد الزم به ن ر می رسید ،سپس ايشان تصريح میکنند که در
دنیای امروز که ارز های معنوی پايمال مطامع و هوسهای مادی شده است دفاع توانمند سراز و
قابلیت محور الزم به ن ر میآيد .بهع ارتديگر چون ط ع بشر از مجررای جريران حرکرت فطرری
خود خارج شده و دچار انحراب گشته است دفاع در برابر تجراوزات همنوعران انسرانی ضررورت
پیدا کرده است ،زيرا اگر انسان ايمان میآورد که ط یعت بشر و ماهیت جهان هستی دوبعدی يعنری

1

بیانات مقام مع م ره ری حضرت امام خامنهای

(مدظله العالی)

در مورخه  1314/14/7در ديدار با سفرا و روسای

نمايندگیهای سیاسی ايران در خارج از کشور.

 2برای مطالعه بیشتر در زمینه زبان شناسی ،نشانه شناسی و معنا شناسی متن ر.ک به :سجودی ،فرزان( .)1313نشانه
شناسی کاربردی ،چاپ سوم .تهران :نشر علم.
3

بیانات مقام مع م ره ری حضرت امام خامنهای

(مدظله العالی)

دانشجويان دانشگاههای افسری ارتش جمهوری اسالمی ايران.

در مورخه  1381/7/6در مراسم دانشآموختگی

الگوی انگاره پژوهی «دفاع» در انديشه امام خامنهای(
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)

هم مادی و هم معنوی است در آن صورت به تع یر شهید مطهری «خدا گونه» مریگشرت و انسران
خدا گونه شده هرگز به فکر انجام تجاوز به حقوق ساير انسانها را نمیافتاد.
امام

خامنهای(

) در بخشی از سخنان خويش هستیشناسی صحیح را در اين دوران موردتوجره

قرار داده و میفرمايند« :باید هوشیار بود ،باید بیدار بود ،ما باید درون خود را تقویت کنزیم ،تقویزت

علمی ،تقویت اقتصادی ،تقویت نوآوری و فنزاوری ،و بزاالتر از همزه تقویزت ایمزان .»7توجره امرام
خامنهای(

)به عنصر «ايمان» و قرار دادن اين عنصر بهعنوان مهمترين رکن هستی شناختی دفراع

بهصورت کامالً آشکار مدعای نگارنده را تائید میکند کهاز من ر انديشهی امام
و جوهرهای موجود در آن ،و همینطور اجزا و ارت اط میان آنها از حیر

خامنهای(

) دنیرا

هسرتی شرناختی دارای

صورتی دوبعدی است يعنی مادی و معنوی است ،و ال تره اينکره بعرد معنروی قدرتمنردترين بعرد
هستیشناسی دفاعی است و دقیقاً به همین علت است که در انجام دفاع به لحاظ هسرتی شناسرانه،
تقويت ايمان مهمترين رکن در نگاه ايشان میباشد.
معرفتشناسی دفاعی امام خامنهای(

) :وقتیکه نگاه انسان به هستی تكبعدی باشد يعنی تنها وجره

مادی انسان موردتوجه و تصديق قرار گیرد در اين صورت راه معرفتشناسری برهصرورت ط یعری
منحربشده و از مسیر اصلی خود عدول می کنرد .در دنیرای امرروز کره اکارر برازيگران عرصرهی
بینالمللی زير چتر لی رال دموکراسیِ سکوالر غربی قرار میگیرند بديهی است کره اگرر مفروضرات
هستیشناسی ايشان را مورد واکاوی قرار دهیم به اين نتیجه خواهیم رسید که نگاه آنان به هستی و
اجزای آن تكبعدی است يعنی تنها وجه مادی انسان مدن ر ايشان قرار دارد .بهع ارتديگرر وقتری
مؤلفههای ماهوی دفاع يا بهع ارتديگر هستیشناسی دفاع تكبعردی در ن رر گرفتره شرود ،نمرود
عینی آن در جهان خارج يا بهع ارتديگر معرفتشناسی آن کامالً واضح خودنمايی مریکنرد :دفراع
م تنی بر زور.
در الگوی دفاع م تنی بر زور تنها ماديات است که نصبالعین دکترين دفاعی کشور قرار مریگیررد،
بهع ارتديگر در اين الگو دولت ب مج ور میشود که قدرت دولرت الرف را بپریيرد و در مقابر
خواستههای او سر تع یم فرود بیاورد ،و اين درحالیکه است که اگر اج رار و تهديرد دولرت الرف
ن ود ،دولت ب هیچگاه راضی به انجام اين کار نمیشد .در اين الگو چون يرك برازيگر دارای زور
 .1بیانات مقام مع م ره ری حضرت امام خامنهای (مدظله العالی) در مورخه  1388/3/22در ديدار با خانواده مع م شهدا و
اياارگران استان کردستان.
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است به خود اجازه می دهد که با ت عیت از قانون «الحق لمن غلب» هر کاری را که بخواهد نسر ت
به ساير بازيگران انجام دهد ،و چون جهان آخرت بر م نای هسرتیشناسری ايشران ضررورتاً انکرار
میشود ،ترسی از عقوبت اخروی نیز وجود نخواهد داشت .همین عدم وجود بعرد معنروی اسراس
اخالق لی رال دموکراسی سکوالر را زير سؤال برده و به همین علرت اسرت کره ارتکراب هرر نروع
عملی به بهانه ی دفاع برای آنان بالاشکال گشته و مورد تجويز ره رران ايشران قررار مریگیررد کره
نمونههای آن را در سال های اخیر و در جريان تجاوز مستقیم به عراق و افغانستان و جنرگ نیرابتی
عربستان علیه يمن مشاهده کرده و میکنیم.
امام

خامنهای(

) اين الگوی معرفرتشناسری دفراعی را ناصرواب دانسرته و برهکلری مرردود

بهحساب میآورد .همانطور که در بخش ق

مورد تائید قرار گرفت ايشان از من ر هستی شناسانه

قائ به نگاه دوبعدی به جهان و جوهرهای آن هسرتند ،لریا برهصرورت کرامالً ط یعری از دل ايرن
هستیشناسی ،يك معرفتشناسی خاص بیرون میآيد يعنی دفاع توانمند ساز و قابلیرت محرور .در
قسمت چارچوب ن ری بهصورت روشن معنای توانمنردی و قابلیرت محروری بیران گرديرد .امرام
خامنهای(

) در چارچوب معرفتشناسی توانمند ساز و قابلیت محور معتقدند که زور و قردرت

مادی تنها ابزار دفاع نیست ،بلکه در میان راههای گونراگون دفراع زور تنهرا يکری از راههرای دفراع
میباشد ،بهع ارتديگر در معرفتشناسی دفراعی امرام

خامنرهای(

) دفراع دارای صرورتهرايی

گوناگون است که بر ط ق هستیشناسی دوبعدی ،هم مادی و هرم معنروی اسرت بره همرین علرت
منحصر نمودن آن در زور کاری معقول نخواهد بود .ايشان در اين رابطره مریفرماينرد« :دفزاع هزم
همیشه با آالت قهریه نیست ،با مشت نیست ،با تفنگ نیست ،گاهی دفاع با فهمیدن است ،گاهی دفاع با

زبان است .»7در اين جمله امام

خامنهای(

) بهصراحت زور را تنها بهعنوان يکی از چندين ابرزار

دفاعی معرفی مینمايند ،اين جمله بهدرستی الگوی معرفتشناسی دفراعی امرام

خامنرهای(

) را

روشن مینمايد و مشخص میکند که دفاع در ن ر ايشان نهتنها م تنی بر سختافرزار نیسرت بلکره
دقیقاً در چارچوب الگوی م تنی بر توانمندسازی و قابلیت محوری است.
در اين الگو سختافزار تنها يکی از مؤلفههای دفراع محسروب مریشرود درحرالیکره دفراع دارای
مؤلفههای ديگری نیز میباشد ،مؤلفههايی که هرکدام بهتنهايی دارای اهمیرت زور مریباشرند ،امرام
خامنهای (

) در تشريح اين مؤلفهها میفرمايند« :در دنیا يك جنگ ع یم و يك چالش بزرگ برر پرا

 .1بیانات مقام مع م ره ری حضرت امام خامنهای (

) در مورخه  1373/1/3در ديدار جمعی از بسیجیان.

الگوی انگاره پژوهی «دفاع» در انديشه امام خامنهای(
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)

است ،جنگ توپ و تفنگ نیست ،اما جنگ ارادهها ،عزمها ،سیاستها و تدبیرها است .»1بايد توجه داشت
که يکی از مؤلفههای اساسی دفراع در مردل معرفرتشرناختی دفراعی امرام

خامنرهای(

)عنصرر

«بصیرت» است .وقتی چنین جنگ ع یمی در حال وقوع است بصیرت بهعنوان چراغ راه میتوانرد
باع

تشخیص صحیح از غلرط گرردد .مع رم لره در بیرانی بره اهمیرت بصریرت اشراره نمروده و

میفرمايند« :به مسئله بصیرت اهمیت بدهید ،بصیرت در هدب ،بصیرت در وسریله ،بصریرت در شرناخت
دشمن ،بصیرت در موانع راه ،بصریرت در راههرای جلروگیری از ايرن موانرع و برداشرتن ايرن موانرع ،ايرن
بصیرتها الزم است .وقتی بصیرت بود آنوقت شما میدانید که برا کری طرفیرد ،ابرزار الزم را برا خودتران
برمیداريد.»2

بیاناتی که آورده شد نشان میدهد که معرفتشناسی دفاعی امام

خامنرهای(

) م تنری برر الگروی

توانمندسازی و قابلیت محوری است ،بهع ارتديگر ايشان الگوی معرفتشناسی دفاعی م تنری برر
زور را بهکلی رد نموده و معتقدند برای دفاع تنها نیست سختافزار الزم است ،بلکره زور يکری از
مؤلفه های ن ام معرفتشناسی دفاعی امام

) محسوب میشود .درواقع الگوی مطلوب

خامنهای(

معرفتشناسی دفاعی مع م له الگوی م تنی بر توانمندسازی و قابلیت محوری است که مؤلفههرايی
گوناگون را در برمیگیرد که در باال و در خالل ادبیات ايشان آورده شد.
غایت شناسی دفاعی امام خامنهای(

دموکراسی سکوالر از حی

) :در قسمت های ق

مشرخص گرديرد کره قرائالن بره لی ررال

هستیشناسی دفاعی قائر بره تركبعردی برودن جهران و جوهرهرای

موجود در آن هستند به اين معنا که جهان و اجرزای آن را امروری قلمرداد مریکننرد کره صررفاً در
حیطهی ماديات جای میگیرنرد .همچنرین مشرخص گرديرد کره برهصرورت ط یعری از دل چنرین
هستیشناسیای نوع خاصی از معرفتشناسی بیرون میآيد ،الگويی از معرفتشناسی که انجام هرر
نوع عملی را در راستای رسیدن به هدب مجاز میشمارد و هیچگونه محدوديتی در انتخاب وسریله
برای رسیدن به هدب ايجاد نمیکند ،و همچنین بیان شد که افرادی که دارای چنین تفکری هسرتند
دارای الگوی معرفتشناسی دفاعی م تنی بر زور هستند .از دل اين هستیشناسی و معرفتشناسری
نوع خاصی از غايت شناسی بیرون میآيد که هدب آن منفعتطل ی است.
 .1بیانات مقام مع م ره ری حضرت امام خامنهای

(مدظله العالی)

در مورخه  1386/2/31در ديدار با بسی دانشجويی

دانشگاهها.
2

بیانات مقام مع م ره ری حضرت امام خامنهای
نوشهر.

(مدظله العالی)

در مورخه  1388/7/13در ديدار با مردم چالوس و
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گفته شد که غايت همان هدب نهايی است که اهداب کوتاه بررد و میران بررد در راسرتای آن و در
جهت رسیدن به آن تعريف میگردند .بديهی است که وقتی جروهر هسرتی مرادی تصرور گرردد و
معرفتشناسی آن با الگوی م تنی بر زور تعريف شود ،تنها غايت ممکن کسب سود و منفعرت هرر
چه بیشتر خواهد بود .زيرا وقتی جهانی ديگر وجود نداشته باشد و پروندهی انسان در همین جهان
بسته شود لزومی ندارد که افراد چیزی غیر از نفع شخصی را غايت آمال خود قرار دهند.
در مقاب با توجه به توضیحاتی که آورده شد مشخص گرديد که امام

خامنرهای(

) ايرن الگروی

هستیشناسی و معرفتشناسی را رد نموده و الگويی کامر کره جوانرب گونراگون را در برر گیررد
معرفی مینمايد .ايشان جوهر هستی را مرکب میدانند يعنی معتقدند از حی

هستیشناسی دفراعی

جهان هستی دارای دو بعد مادی و معنوی است کره اساسراً بعرد معنروی آن دارای اهمیتری بیشرتر
نس ت به بعد مادی است .ايشان معتقدند از حی

معرفتشناسری دفراعی الگروی دفراع م تنری برر

قابلیت محوری و توانمندسازی درست است ،زيرا اين الگوی معرفتشناختی قابلیرت پاسرخگويی
به سؤاالت هر دو گروه مادیگرا و مادی-معنوی گرا را دارا میباشد.
پرواضح است که اينچنین هستیشناسی و معرفتشناسی که بیان شد غايتی بهمراترب عمیرقترر از
منفعتطل ی دارد غايتی که نام آن «سعادت طل ی» است .سعادت يعنی خیر دنیا و آخرت را توأمان
داشتن  ،يعنی اينکه راه رد دفاعی کشور بايد به نحوی باشد که موج ات سعادت افرراد جامعره را
بهصورت فردی و در کلیت آن بهصورت جمعی فراهم آورد .به همرین علرت اسرت کره دفراع در
انديشه امام

خامنهای(

) ابزاری برای سیر بهسوی خداست و خود

فینفسه هدب نمیباشد و

همچنین دفاع در انديشهی ايشان با اهداب طاغوتی ن یر منفعتطل ی مقید شده است.
امام

خامنهای(

) در اين رابطه میفرمايند« :نمی توانند به جمهوری اسالمی ضربه کاری وارد کنند،

سرش همین ایمان ،توجه و پایبندی مردم به دین ،حضور معنویت در زندگی مزردم ،و ایزن احسزاس

است که نظام جامعه به سمت عدالت حرکت کند .»7در ايرن فرراز از فرمرايش مع رم لره «عردالت»
بهعنوان يکی از مؤلفههای سعادت طل ری موردتوجره قررار گرفتره اسرت .ايشران در همرین رابطره
میفرمايند« :هر چه میتوانید جوانان نیروهای مسلح! خودتان را بیشتر با دانش ،بزا عمزل ،بزا تقزوا و
پرهیزگاری و پاکدامنی مجهز کنید .بدانید خدا با شما است و انشاء اهلل دعای حضرت بقیهاهلل (ارواحنا

 . 1بیانات مقام مع م ره ری حضرت امام خامنهای (

مع .

)در مورخه  1371/1/23در ديدار کارگزاران در روز عید

الگوی انگاره پژوهی «دفاع» در انديشه امام خامنهای(
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)

فداه) پشتیبان شما است .هرچه نیروهای مسلح خودشان را ،جانهای پاکیزهی خودشان را با یاد خدا و
ذکر خدا و معنویات مأنوستر کنند تواناییها بیشتر خواهد شد ،قدرت بازدارندگی آنها بیشتر خواهد

شد .»7در اين فراز مع م له به وساي سعادت طل ی که همان دانرش ،تقروا ،پراکدامنری و در بیرانی
کلی معنويات است اشاره میکنند.
روششناسی دفاعی امام خامنهای(

به اينکه از حی

):

رو شناسی عصارهی سه سطح تحلی ق

هستیشناسی کدام رويکرد را بپیيريم ،از حی

است ،يعنی بسته

معرفتشناسری کردام رهیافرت را

ق ول کنیم و درنهايت از حی

غايت شناسری کردام رویآورد را موردپریير

قررار دهریم ،بررای

رسیدن به اهداب خود رو

خاصی را بر خواهیم گزيد .در ادبیات دينی رو

دفاع جهاد معرفری

شده است که در زمان غی ت امام معصوم( )منحصر میشود در جهاد دفراعی .جهراد تردافعی بره
معنای بیل مال ،جان و توان در راه اعتالی اسالم و اقامهی شعائر دينی است ( درويشری و فرردی،
.)18 :1313
طی يك تحلی منطقی میتوانیم به اين نتیجه برسیم کره انديشرمندی کره از حیر

هسرتیشناسری

دفاعی دنیا را دوبعدی میداند و به لحاظ معرفتشناسی دفاعی الگوی دفاع توانمند سراز و قابلیرت
محور را پیيرفته و غايت نهايی دفاع را وصول به سعادت مریدانرد ،ط یعتراً ازلحراظ رو شناسری
شیوهای را برمی گزيند که با اصول اخالقری سرازگار باشرد ،بره خرالب گرروه دوم کره رو هرای
غیراخالقی را برای رسیدن به هدب مجاز بهحساب میآورند.
امام

خامنهای(

) رو هايی را برای نی به اهداب دفاعی مشروع بهحساب میآورند کره مطرابق

با اصول اخالقی باشد ،دقیقاً به همین علت است که ايشان برای نشان دادن وجوب و اهمیت دفراع
از اسالم و مسلمین به کاربست باب افتاء که به لحاظ علم منطق فص خاص مراجرع تقلیرد شریعه
بهحساب میآيد میپردازد و میفرمايد« :دفاع از اسالم و مسلمین واجب است» (امام

خامنهای(

)،

 ،1371پاسخ به سؤال .)1411
ايشان دريکی از بیانات خود به شیوه و رو

صحیح حرکت اشاره نموده و میفرمايند« :شهادت به

این معنا است که یك انسان ،برترین و محبوبترین سرمایهی دنیوی خویش را نثار آرمانی سزازد کزه
معتقد است زنده ماندن و بارور شدن آن به سود بشریت است و اینیكی از زیباترین ارزشهای انسانی
است و آنگاهکه آرمان مطلوب او الهی و آرزوی همه ی پیامبران خداست این ارزش در صزدر همزهی
 .1بیانات مقام مع م ره ری حضرت امام خامنهای (مدظله العالی) در مورخه . 1311/7/21
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نیكیهای بشر قرار میگیرد و در هیچ ترازوی مزادی نمزیگنجزد .پزریرش ایزن تفكزر همزان عامزل
خیرهکنندهای است که مجاهدان راه حقیقت نیرویی برای باطل ساختن همهی محاسبات جبههی خصزم

میبخشد و چنانکه به تدبیر دانسته شده است دشمن را دچار بنبست و عجز و حیرت میسازد .»7در
اين سخنان ايشان بهطور آشکار م احای را دربرارهی رو شناسری دفراع مطررح سراختهانرد و در
دفراع مطررح

البهالی سخنان خويش جهاد و داشتن روحیهی جهادی را بهعنوان مهرمتررين رو
ساختهاند.
روششناسی تحقيق
پژوهش پیش رو از نوع پژوهشهای کیفی توسعهای – کاربردی است که با رو

توصیفی-

تحلیلی و شیوهی مطالعات اسنادی و کتابخانهای به انجام رسیده است .ابزار گردآوری دادهها
فیشبرداری بوده است و جامعهی آماری آن کلیه اسناد و مدارک مرت ط با موضوع است که در
کتابخانهی ملی ايران و کتابخانهی دانشگاه امام صادق( )موجود است.
تجزیهوتحليل دادهها و یافتههای تحقيق
در صفحات و سطور در پریشآمرده تجزيرهوتحلیلری م سروط از فرمايشرات حضررت امرام
خامنهای(

) مطابق چارچوب ن ری طراحیشده در ابتدای نوشتار آورده شد .با تجزيرهوتحلیر

يافته های پژوهش مشخص گرديد که نگاه هستیشناسانهی امام

خامنهای(

) بره دفراع دوبعردی

است .يعنی ايشان هستی را دارای دو بعد دنیوی و اخروی میدانند و ال ته بعد اخروی را بر دنیوی
رجحان مینهند .معرفتشناسی دفاعی مع م له توانمند ساز و قابلیت محور است .بهع رارتديگرر
مناط معرفت دفاع در انديشهی ايشان هرگز زور ن وده است ،بلکه آمیختهای از مؤلفههای گونراگون
است که عنصر قوهی قهريه تنها يکی از اجزای آن است .غايت شناسی دفاعی امام

خامنرهای(

)

سعادت طل ی است يعنی هم خیر دنیا و هم خیر آخرت را برای بشريت خواهان است .و درنهايت
رو شناسی دفاعی ايشان داير مدار اخالق تعريف میگردد.
درواقع از من ر ايشان تنها راههای اخالقی را می توان بررای انجرام دفراع بره کرار بررد و کاربسرت
رو های غیراخالقی هرگز مجاز نیستند .در اين مجال برای ارائه شفاب مطالب و تنقیح يافتههرای
پژوهش آنچه در طول اين چهار ساحت بیان گرديد در جدول شماره يك آورده شده است.

 1بیانات مقام مع م ره ری حضرت امام خامنهای (مدظله العالی) در مورخه . 1384/14/13
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جدول  :1تجزيهوتحلی يافتههای پژوهش

دفاع در انديشه امام

خامنهای(

)

 .1دارای دو بعد مادی و معنوی؛

هستیشناسی:

دوبعدی

 .2اولويت ابعاد معنوی دفاع؛
 .3ارز های معنوی بهماابه پیشران ماديات؛
 .1تقويت ايمان بهعنوان مهمترين رکن دفاع.

معرفتشناسی:

« .1فهم» بهماابه مالک معرفت دفاع؛

توانمندساز و

« .2بصیرت» بهماابه مالک معرفت دفاع؛

قابلیت محور

« .3ارت اط» بهماابه مالک معرفت دفاع؛
« .1زور» بهعنوان جزئی از دفاع.
 .1خیر دنیا و آخرت بهماابه غايت دفاع؛

غايت شناسی:

سعادت طل ی

رو شناسی:

اخالقی

« .2عدالت» بهماابه يکی از اهداب دفاع؛
« .3دانش» بهماابه وسیله برای سعادت طل ی؛
« .1تقوا» بهماابه وسیله برای سعادت طل ی.
 .1انحصار دفاع در رو های اخالقی؛
 .2عدم جواز کاربست رو های غیراخالقی
 .3کاربست عنصر «افتاء» در دفاع؛
« .1جهاد» و «روحیهی جهادی» بهعنوان مهمترين رو

دفاع.

نتيجهگيری و پيشنهادها
الف-نتيجه گيری:

پژوهش در انديشهی دفاعی امام

خامنهای(

) به دو جهرت دارای اهمیرت اسرت :اول آنکره

ايشان تأثیرگیارترين عالم مسلمان در قرن بیست و يکم هسرتند و طراحری کرالن دکتررين دفراعی
جمهوری اسالمی ايران ط ق ن رات ايشان و مطابق جهانبینی مع م لره صرورت مریگیررد؛ و دوم
آنکه ايشان بهعنوان يکی از مراجع ع ام تقلید از سرچشمهی معارب ناب معصرومین( )سریراب
گشته است و ازاينروی پژوهش در انديشه دفاعی ايشان میتواند کمك زيرادی بره درک عمیرق از
فرهنگ سیاسی تشیع داشته باشد .نوشتار حاضر با اين پرسش که انگارهی «دفاع» در انديشهی امرام
خامنهای(

دفاعی امام

) دارای چه مختصاتی است؟ به طراحری چرارچوبی ن رری پرداخرت کره انديشرهی
خامنهای(

) را در چهار سطح کالن هستیشناسی ،معرفتشناسی ،غايرت شناسری ،و

رو شناسی موردبررسی قرار داد.
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يافتههای پژوهش حاکی از آن است که انگرارهی دفراع در انديشره امرام

خامنرهای(

) از حیر

هستیشناسی دوبعدی میباشد ،يعنی هستیشناسی دفاعی ايشان هر دو ساحت مرادی و معنروی را
پشتی انی مینمايد .معرفتشناسی دفاعی ايشان م تنی بر الگوی دفراع توانمندسراز و قابلیرت محرور
است .از من ر غايت شناسی ايشان هدب نهايی دفاع را سعادت طل ی میدانند .و درنهايت از جهت
رو شناسی ايشان معتقد به کاربست رو

اخالقی در دفاع هستند.

ب -پيشنهادها:

انجام اين پژوهش راه را برای نگار
چهبهتر انديشههای امام

خامنهای(

طیف وسیعی از پژوهشهای کیفی در راستای شرناخت هرر
) در ساحت های گوناگون هموار سراخته اسرت و در همرین

راستا پژوهشگران محترم می توانند مفاهیم مرک ی همانند مردمساالری دينی ،آزادی ،کرامت انسانی،
واليتفقیه و غیره را با کاربست اين رو

در هر يك از چهار سطح کالن مورداشراره در مقالره در

سپهر انديشهی ايشان بررسی نموده و به تحديد مرزهای معرفتی و مفهومی آنها بپردازند.

الگوی انگاره پژوهی «دفاع» در انديشه امام خامنهای(
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