
 

 

 

 

 

 ()ایدر اندیشه امام خامنه« دفاع»انگاره پژوهی الگوی 

 2محمد آقائی ،1عیوضی میمحمدرح

 51/1/96:مقاله پذیرش                                                                       51/3/96: مقاله دریافت

 

  چكيده

ی بهار باوده اسا     مفاهیم مرکب و سیال در طول تاارخ  انیخهاه   ازجملهو مختصات آن « دفاع»ی انگاره

بوده اس .  مخالفاز فرهنگی به فرهنگ دخگر و از مکتبی به مکتب دخگر ابعاد آن مختلف و احیاناً  کهطوریبه

در فرهنگ سیاسی تهیع معناخی متفاوت از ساخر مکاتب فکری دارد لذا برای شناخ  صحیح « دفاع»ی انگاره

 ای. حضرت امام خامناه قرار دهیم موردمطالعهآن الزم اس  محیوده و مرزهای آن را در خک پژوهش مستقل 

هاای نااا اهماه    انیخهه بر میراثعالم دخنی در جهان تهیع در عصر حاضر که  تأثیرگذارترخن عنوانبه()

« دفاع»بررسی مرزهای  رویازاخنباشی در اخن موضوع می تأثیرگذاراس  دارای نقطه نظرات مهم و ()اطهار

اصالی   سؤالی اخهان در شناخ  صحیح از فرهنگ سیاسی تهیع اهمیتی عمیه دارد. از اخن منظر در انیخهه

دارای چه مختصاتی اس ؟ برای ()ایی امام خامنهدر انیخهه« دفاع»ی پژوهش حاضر آن اس  که انگاره

، غاخا   شناسای معرفا  ، شناسای هستیی ر حوزهرا در چها« دفاع»پاسخگوخی به اخن پرسش نگارنیه مفهوم 

های پژوهش نهان قرار داده اس . خافته موردبررسی()ایی امام خامنهدر انیخهه شناسیروششناسی، و 

 توانمنی شناسیمعرف ، دوبعیی شناسیهستیبا «  دفاع»ی انگاره()ایی امام خامنهداد در سپهر انیخهه

گردد. نوشاتار حاضار از   اخالق میار فهم می شناسیروشو قابلی  محور، غاخ  شناسی سعادت طلبانه، و  ساز

تحلیلی انجام گرفته و اطالعات آن از طرخق مطالعه اسنادی -های کیفی اس  که با روش توصیفینوع پژوهش

 .به دس  آمیه اس .
 

 .شناسیروش، غایت شناسی، شناسیمعرفت، شناسیهستی، دفاع، ()ایامام خامنه ،واژگان کليدی: 
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 مقدمه
پریير بشرری   هرای عقر   تررين انگراره  ترين حقوق هر ملت و يکی از روشنی ابتدايیدفاع در زمره

يکی از  عنوانبههمواره « دفاع مشروع»المل  در طول تاريخ روابط بین کهطوریبهشود محسوب می

ده است. در قانون مجازات عمرومی ايرران نیرز بحر      المللی مطرح بوی بیناصول حقوق موضوعه
 موردپریير   188و  186، 181، 11ی قانونی مانند دفاع مشروع با شرايط خاص خود در چند ماده

و تصديق قرار گرفته است. دفاع در لغت به معنای حمايت کردن، حفظ کردن، رانردن و بازداشرتن   

همچنرین در معنرای محاف رت کرردن از دسرت رد       (. 1121:  11تا، جبه کار رفته است) دهخدا، بی
دشمن و رويارويی مسلمین با کافران جهت عقب راندن ايشان از تجاوز به کشور اسرالمی بره کرار    

(. دفاع که در ادبیات فقهری از آن  33: 1311به نق  از لطفی مرزناکی،  1388برده شده است )معین، 
را « کتراب الجهراد  »   در کتب فقهی تحت عنروان  شود يکی از ابواب مستقياد می« جهاد دفاعی»به 

ی ی دفراع را در انديشره ائمره   که اين مسئله اهمیرت خراص انگراره    1به خود اختصاص داده است

نمايد. اين ضرورت اسالمی در آيرات متعرددی از قررآن    عالمان شیعی مشخص می ()معصومین

 .2کريم نیز مورد اشاره قرار گرفته است
و انجام پژوهش علمی در اين براب از ايرن   ( )ایدفاعی حضرت امام خامنهی ی انديشهمطالعه

در بستر جريان فرهنگ سیاسی تشیع نضر  يافتره و از آبشرخور معرارب نراب ائمره        اوالًحی  که 
دکترين راه رد دفاعی جمهوری اسالمی ايران  عنوانبه ثانیاًسیراب گشته است و  (السالمعلیهم)طاهرين 

اهمیت است. از طرب ديگر شناخت مرزهای مفهومی دفراع در   حائزمطرح است بسیار ضروری و 
های غربی نوعراً  سیاسی راه را برای ورود برساخته-الگوی فلسفیی ايشان و ذي  چهار کالنانديشه

بندد. بر اين م نرا تحديرد مرزهرای مفهرومی     می نامتقارن با م انی اسالمی به ادبیات سیاسی اسالمی

ی نگارندگان پژوهش حاضر بروده اسرت.   ترين دغدغهمهم ()ایی امام خامنهدر انديشه« دفاع»

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

                                                           
جلدی، چاپ چهارم، تهران: دارالکتب 8، دوره الكافی (،1147ر.ک به: کلینی، محمد بن يعقوب) برای مطالعه بیشتر  .1

 1، چاپ دوم، قم: موسسه آل ال یت علیهم السالم، جدعائم االسالم(، 1383؛ مغربی، ابوحنیفه) 2، ص 3االسالمیه، ج

نگره جهانی هزاره شیخ مفید، ، قم: انتشارات ک المقنعه (،1113؛  مفید، محمد بن محمد بن نعمان)331، ص

، 3، تهران: دارالکتب االسالمیه، جاالستبصار فیما اختلف من االخبار(، 1314؛ طوسی، محمد بن حسن)261ص
 .2ص

، سوره نساء 31 ، سوره ح  آيه63، سوره انفال آيه 36و  73و  11رای نمونه ر.ک. به قرآن کريم  سوره توبه آيات  .2
 .13آيه 
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تررين  يراری رسراند. يکری از منطقری    ن ری روشمندی هستیم که به درک هرچه بهترر ايرن مسرئله    

يرك کر  واحرد در سرطوح      عنروان بره ی ايشان را ها برای انجام اين مهم آن است که انديشهرو 
روشن از اين مسئله به دست آوريم. بره   غايتبهقرار دهیم تا تصويری  موردبررسیگوناگون کیفی 

پرداخته خواهد شد کره   مداری چارچوب ن ری رو همین علت در بخش بعدی پژوهش به ارائه

اسرت.  ()ایی دفاعی پیچیده و مهم امام خامنهبه ادعای نگارنده بهترين رو  برای فهم انديشه

الزم به يادآوری است که برا توجره بره جسرتجوی نگارنردگان در منرابع فارسری و الترین تراکنون          

بره همرین علرت     ی تحرير در نیامده اسرت و پژوهشی با موضوع و رويکرد نوشتار حاضر به رشته
 آيد.پرداختن به اين بح  با چنین رويکردی در قالب يك پژوهش مستق  الزم به ن ر می

 مبانی نظری

 پيشينه تحقيق:  

بنیادی تشکی  شده است اليه ماهیتی و اليه فرايندی که ماهیت و قابلیت  دو اليه ازهر پژوهش 

 مسئلهموضوع و  شناسیمعرفت. اليه ماهیتی پژوهش به حوزه  دهدمیيك پژوهش را نشان 

پرداخته و چارچوب ن ری و متدلوژی و اليه فرايندی به حوزه کاربردی و رو  فرايندی 

. يکی ملزومات اساسی هر پژوهش علمی طراحی چارچوبی ن ری است که بتواند پردازدمی

: 1387اصلی پژوهش ياری کند) سید امامی،  سؤالهای صحیح برای پژوهشگر را در يافتن پاسخ

اصلی  سؤالآن  ت عبه(. طراحی يك چارچوب ن ری علمی مناسب ربط وثیقی به موضوع و 162

بسیط است يا مرکب، محدود است يا وسیع، متعین است يا  موردمطالعهپژوهش دارد: موضوع 

اصلی نوشتار حاضر مشخص نمودن  سؤال ازآنجاکهقیاسی است يا استقرايی.  درنهايتنامتعین و 

است لیا برای پاسخگويی به ( )ایی امام خامنهدر جغرافیای انديشه« دفاع»ی ارهمختصات انگ

ی مع م له را در سطوح گوناگون مورد ی چارچوبی ن ری داريم که انديشهاين پرسش نیاز به ارائه

ترين شیوه جهت فهم کلیت يك انديشه آن است که بازشناسی قرار دهد. به لحاظ منطقی مناسب

ترين اصول آن را به دست دیقرار دهیم تا بنیا موردمطالعهآن انديشه را در چهار سطح گوناگون 

الزم است آن  ()ایی امام خامنهی دفاع در انديشهبرای فهم کلیت انگاره ديگرع ارتبهآوريم، 

قرار  موردمطالعه شناسیرو ، غايت شناسی، و شناسیمعرفت، شناسیهستیرا ذي  چهار سطح 

 دهیم.

 ()ایخامنهی دفاعی امامن انديشها قرار داداز اين چهار سطح دارای سطوحی است که ب هرکدام

ی دفاعی مع م لره را بره   توانیم تصويری روشن و شمايی مشخص از جغرافیای انديشهمی هاآندر 
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دفاعی  شناسیمعرفتبدانیم،  دوبعدیو يا  بعدیتكتوانیم دفاعی را می شناسیهستیدست آوريم. 

بردانیم، از حیر  غايرت شناسری دفراع       ساز توانمندتوانیم م تنی بر زور و يا قابلیت محور و را می

دفراع ممکرن    شناسری رو از حی   درنهايتل انه باشد و ططل انه و يا سعادتممکن است منفعت

از ايرن مفراهیم دارای توضریحات و     هرکدامصورت پیيرد.  غیراخالقیاست با رو  اخالقی و يا 

گیرد. صرورت کلری چرارچوب ن رری     قرار می موردبررسیتعاريفی است که در ذي  همین بخش 

 است.    شدهدادهنشان  روشنیبه« نمودار يك»پژوهش و اجزای آن در قالب 

 
 : چارچوب نظری پژوهش و اجزای آن7نمودار 

 1383ی هسرتی )هرای،   لغوی ع ارت است از علم يا فلسفه ازلحاظ شناسیهستی :شناسیهستی :

چه چیزها  کهاينی ای عام است دربارهدر اصطالح فلسفه ن ريه شناسیهستی(. آنتولوژی يا 146

 ارائره  درصردد (. اين دانش 22: 1381و يا چه جوهرهايی در جهان وجود دارند )بنتون و کرايب، 

، از چره اجزايری   انرد چیسرت هرای اجتمراعی و سیاسری    که پديدهی اينو آزمون ادعاهايی درباره

(. بره تع یرری   Blaikie,1993:6اجزا چه ارت اطی با يکديگر دارند است )اند و اين تشکی  شده

ی جامعره و سیاسرت اسرت    هرايی خراص دربراره   معطوب به بررسری فرر    شناسیهستیديگر 

 (.  11: 1312)افتخاری، 

هستی 
شناسی

تک بعدی  •
(مادی)

مادی  )دو بعدی •
(و معنوی

معرفت  
شناسی

مبتنی بر زور•

توانمندساز و •
قابلیت محور

غایت  
شناسی

منفعت طلبی•

سعادت طلبی•

روش 
شناسی

غیر اخالقی•

اخالقی•

چارچوب 

 نظری
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هرای کلری   تمام فرر   ديگرع ارتبهچیزی جز نگاه پژوهشگر به عالم بیرون نیست،  شناسیهستی

يابرد، يعنری   ی وی تجلری مری  ره هستی و جهران در نگراه هسرتی شناسرانه    شخص پژوهشگر دربا

ی آن اسرت  سرازد و چگرونگی مطالعره   جهان را مری  آنچهی نگر  پژوهشگر درباره شناسیهستی

(Barbour,2007: 20 به تع یری بهتر .)ی کنره  بازتراب نگرر  پژوهشرگر دربراره     شناسیهستی

 (.33: 1387وجود و سرشت جهان است )مار  و فوالنگ، 

شناسرانه از يکرديگر تفکیرك    توانیم دو نوع رهیافت را از حی  هسرتی کلی می بندیتقسیمدر يك 

گرايران، دنیرا و جهران را دارای    سکوالرها و مادی«. دوبعدی»، رهیافت «بعدیتك»نمايیم: رهیافت 

ج از ايرن  دانند، آنان معتقدند زندگی منحصر در همین جهران مرادی اسرت و خرار    تنها يك بعد می

وجود داشته باشد هیچ ربطی به ما نردارد. خروجری ايرن     احیاناًجهان چیزی وجود ندارد و اگر هم 

مرادی معنرا دارد و خرارج از     صرورت بره ی دفاع نیز تنها شود که انگارهنگاه از من ر دفاعی اين می

 دوبعردی هیافرت  ماديات دفاع معنايی نخواهد داشت. در مقاب  اين گروه، کسانی قرار دارنرد کره ر  

دانند. اينان معتقدنرد کره انسران تنهرا همرین وجرود مرادی        می دوبعدیداشته و زندگی و هستی را 

همین وجه معنوی اص   اتفاقاًنیست، بلکه عالوه بر وجود مادی دارای وجهی معنوی نیز هست که 

ی افعال و کرردار انسرانی   دهد. ايشان معتقدند روح معنوی در همهو اساس وجود او را تشکی  می

هرم  « دفراع »در  رویازايندهد، جريان دارد و همین روح معنوی است که به رفتار انسان جهت می

کره جهرت صرحیح    ی افعال بشری روح معنوی جريان دارد و همین روح معنوی اسرت  مانند همه

 نمايد.دفاع را در انسان مشخص می

 چه چیرز را و چگونره    کهاينی يا اپیستمولوژی دانشی است درباره شناسیمعرفت :شناسیمعرفت

ی چیسرتی  مطالعره  شناسری معرفت(. به ع ارت بهتر Walliman, 2006: 14توان شناخت )می

 شناسرریهسررتیی حلرره(. در مرSchwandt, 2001: 71شررناخت و ماهیررت توجیرره اسررت )

يافت که چه چیزها و جوهرهايی در جهران وجرود دارد و ايرن جوهرهرا از چره      پژوهشگر درمی

پژوهشگر ديگر کاری به اين ندارد که چه چیزها  شناسیمعرفتاجزايی تشکی  شده است، اما در 

ی تروانیم دربراره  پرردازد کره چگونره مری    و جوهرهايی در جهان وجود دارد، بلکره بره ايرن مری    

 ايم شناخت به دست آوريم. ها را ق ول کردههايی که وجود آنهستی

ی چگونگی شناخت هر چه وجود آن پیيرفته اسرت  به مفروضاتی درباره شناسیمعرفت طورکلیبه

م نرايی   شناسری معرفرت  ديگرر ع رارت بره (. 81: 1314شود )صادقی فسايی و ناصرری راد،  گفته می
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هرای ممکرن و معیارهرايی بررای ارزيرابی دانرش در اختیرار        فلسفی برای مشخص کرردن معرفرت  

 هرای مؤلفره بره   شناسری هسرتی  کره درحالی درواقع(. Crotty, 1998 : 8دهد )پژوهشگر قرار می

کنرد  ین مری یر نمرود عینری آن ماهیرت را در عرالم خرارج ت       شناسری معرفتماهوی دفاع ن ر دارد، 

 (.12: 1312)افتخاری،

تقسیم نمايیم: دفاع م تنی بر  دودستهبه  شناسیمعرفتی دفاع را از من ر توانیم انگارهمی طورکلیبه

شرکلی  « زور»)نرم افزارانه(. من رور از  « قابلیت محور و توانمند ساز»)سخت افزارانه(، دفاع « زور»

ه برازيگر  از قدرت است که بر اج ار و تحمی  استوار باشد. در اين الگو قدرت به اين معنا است کر 

. 1دادبازيگر ب آن را انجام نمری  اج ارآمیزالف بازيگر ب را به کاری وادار نمايد که در شرايط غیر 

ای از قدرت است که آمیخته با عنصرر رضرايت و   گونه« توانمندسازی و قابلیت محوری»در مقاب  

داننرد، در  د اقتدار میبه همین علت است  که اين نوع از قدرت را م نای تولی دقیقاًهمراهی باشد و 

مج ور بود تن به اقردامی دهرد، برازيگر ب از     زوربهاين الگو برخالب الگوی پیشین که بازيگر ب 

(. از من رر  13: 1387دهرد )نرای،   را انجرام مری   مروردن ر روی می  و رغ رت و برا رضرايت کرار     

صورت پیيرد و راه ررد  از اين دو الگو  هرکدامی دفاع ممکن است بر م نای انگاره شناسانهمعرفت

 از اين دو شک  تن یم گردد. هرکدامدفاعی کشور بر م نای 

 :ترين هدب يك فرد و يا يك مجموعه است، ممکن اسرت فررد اهرداب    غايت مهم غایت شناسی

ها باشرد ولری در ايرن مجموعره     آن تمامیبهگوناگونی برای خود تعريف نمايد و در پی دستیابی 

دهرد،  خود قررار مری   تأثیروجود دارد که ساير اهداب را تحت  میتپراهاهداب يك هدب بسیار 

غايرت همران    ديگرع ارتبهبرای رسیدن به آن است.  ایمقدمههدفی که رسیدن به ساير اهداب 

ی يرك برازيگر در ذير  آن و در راسرتای آن     هدب نهايی است که تمامی اهرداب خررد و میانره   

شود من رور يرافتن   ی دفاع به میان آورده می. وقتی سخن از غايت شناسی انگاره2شودتعريف می

در دکترين دفاعی کشور ذير  آن   شدهتعريف آن هدب غايی دفاع است که تمامی اهداب دفاعی 

دفراعی نقشری    هرای انگیزهباشد. مقوله غايت در افزايش  شدهتعريف و در راستای رسیدن به آن 

 مهم دارد.
                                                           

، مترجم: حسین م فريان، تهران: تجزیه و تحلیل جدید سیاست(، 1361تر ر.ک به: دال، رابرت)برای مطالعه بیش 1 
 مترجم.

، بیروت: موسوعه کشاف اصطالحات الفنون و العلوم(، 1116. برای مطالعه بیشتر ر.ک به: التهاوی، محمدعلی)  2
 مکت ه ل نان.
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آورد کلری غايرت شناسری دفراعی را از يکرديگر مرورد        تروانیم دو روی می شناسیستیهبه لحاظ 

قرائالن  «. سرعادت طل ری  »، و دوم دفاع با هدب «طل یمنفعت»تفکیك قرار دهیم: اول دفاع با هدب 

انسان منحصر در ماديات است و وجرود او برا    شناسیهستی ازلحاظآورد اول معتقدند که  به روی

تررين هردب   شرود کره مهرم   ط یعی منجر به آن می صورتبهيکسان است، اين نگاه ظاهر مادی او 

بینند. اينان معتقدند چنین افرادی زندگی مرفه مادی باشد چون ورای اين جهان چیز ديگری را نمی

که دفاع تنها برای امور مادی و در راستای هر چه بهتر کردن زنردگی مرادی اسرت و معنويرات در     

جايگاهی ندارد. الزم به يادآوری است که ايرن دسرته ممکرن اسرت در بعضری       اهداب دفاعی هیچ

قرار دهند، اما در اين حالت نیز خرود معنويرات نیسرت کره      موردتوجهشرايط  خاص معنويات را 

اهمیت است، بلکه امور معنوی تا جايی دارای اهمیت است که به رسریدن بره اهرداب مرادی      حائز

 (.181-342: 1381دشان فاقد اهمیت هستند )جونز،کمك نمايد و بديهی است که خو

آورد دوم معتقدند هدب غايی دفاع وصرول بره سرعادت اسرت. ايشران بره       در مقاب  قائالن به روی

باشند و وجه معنوی لحاظ هستی شناختی معتقد به دووجهی بودن )مادی و معنوی( ن ام هستی می

هدب نهايی دفاع را رسیدن بره سرعادت يعنری     رویازاينآورند، می حساببهتر وجه مادی را مهم

ی فکرری نیرز دو سرطح از سرعادت     دانند.  در اين ج ههخوش ختی هم در دنیا و هم در آخرت می

مطرح است. سطح اول سعادت فردی است که حالتی درونی است که در آن قروای مرادی فررد در    

است. اما سرطح براالتر    دستیابیقاب گیرد. اين سطح از خوش ختی در انزوا نیز حالت تعادل قرار می

آورد دوم سعادت واقعی جايی است که تمرام  از آن سعادت اجتماعی است. از من ر قائالن به روی

 (.138: 1112جامعه به سعادت دست يابند)مراد، 
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  شناسیروش
هرای اقردام اسرت )میلرز،     شریوه  یکننرده توجیهها و ی رو مطالعه شناسیرو به لحاظ تئوريك 

و غايت شناسی روشرن   شناسیمعرفت، شناسیهستیوقتی تکلیف ما با  ديگرع ارتبه(. 61: 1382

ای خراص از اقردام و عمر  را بررای رسریدن بره هردب انتخراب نمرايیم کره           توانیم شریوه شد می

 :Harding, 1987کند )در انتخاب اين شیوه و مشروعیت بخشیدن به آن کمك می شناسیرو 

کنرد و  های گوناگون رسیدن به هدب غايی را برای فرد مشخص میشیوه شناسیرو  درواقع(. 2

پرردازد،  به معرفی طرق گوناگون مری  کهآندهد و عالوه بر های متفاوتی را پیش پای او قرار میراه

 Carterنمايرد ) ترين راه ممکن را با در ن ر گرفتن سه ساحت ق لی برای فرد مشخص میصحیح

& Little, 2007: 28.) 

قرار داشرته باشریم رو     دودستهاز  يكکدامدر  الیکرفوقی از سه حوزه هرکدامدر  کهآنبسته به  

تروانیم از هرم تفکیرك    دو رو  مختلف دفراع را مری   طورکلیبه ما برای دفاع متفاوت خواهد بود.

تر از قائالن به رو  اخالقی معتقدند که اخالق مهم«. غیراخالقی»و رو  « اخالقی»نمايیم: رو  

فررد حرق نردارد     رویازايناست. ايشان معتقدند که دفاع را بايد در مدار اخالق معنا کرد  چیزهمه

هرای اخالقری بررای دفراع     توانرد از رو  ای استفاده کند، بلکه تنها میهبرای انجام دفاع از هر شیو

دکترين دفاعی کاربست رو  اخالقی هرگز فرعری   سازیپیادهايشان در  ازن ر درواقعاستفاده کند. 

هردب وسریله را توجیره    »ايشان قائ  به شرعار   ديگرع ارتبهن وده و بالعکس موضوعیت هم دارد. 

 هستند.« کندنمی

توان از هر روشی برای دفاع استفاده کررد. اينران   مقاب  ايشان گروهی قرار دارند که معتقدند میدر 

ای به آن هدب برسریم و  گويند وقتی هدب نهايی خود را شناختیم مختاريم با توس  به هر شیوهمی

ت موضوعیت نردارد، بره ع رار    وجههیچبهبديهی است که اخالقی و يا غیراخالقی بودن اين رو  

 «.کندهدب وسیله را توجیه می»بهتر ايشان قائ  به اين شعار هستند که 

از چهار سطح تحلی  مشخص گرديد، در  هرکدامحال که معنای  : ()ایدفاع در اندیشه امام خامنه

، شناسری هسرتی از من رر   ()ایی دفراعی امرام خامنره   اين بخش از نوشتار بره بررسری انديشره   

شود و بیانات مع م له در هر يك از ايرن  پرداخته می شناسیرو ، غايت شناسی، و شناسیمعرفت

ترين قسمت اين پژوهش را هدب اين بخش که مهم درواقعگیرد. چهار سطح مورد تحلی  قرار می

در ذي  کردام رويکررد    ()ایی دفاعی امام خامنهدر خود دارد آن است که توضیح دهد انديشه
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کردام   درنهايرت ، کدام رهیافرت غايرت شرناختی و    شناختیمعرفتآورد م رویهستی شناختی، کدا

از اين چهار سطح  هرکدامگیرد. برای اين من ور به بررسی پیشینگان قرار می شناختیرو ی شیوه

 سرؤال پرداخته خواهد شد تا پاسرخی روشرن و گويرا بررای      ()ایدر انديشه دفاعی امام خامنه

 ی دفاعی ايشان مشخص و ممتاز گردد.هااصلی پژوهش به دست آيد و جغرافیای اولويت

معتقرد بره وجودهرای     شرناس هستیانديشمندان و فیلسوفان  :()ایدفاعی امام خامنه شناسیهستی

خود را بر م نرای   بینیجهانمختلفی در عالم هستند و اعتقاد آنان به اين وجودها تا حدی است که 

تروانیم يرك   اند. اما در میان اين چنردگانگی عقیردتی هسرتی شرناختی مری     همین اعتقاد شک  داده

 های گوناگون را مورد شناسايی قرار دهیم.کلی از اين مدل بندیتقسیم

دفاعی را از همديگر تفکیك  شناسیهستیتوانیم دو نوع کالن گردد که به وجهی کلی میمی يادآور

يا مادی است. بر اساس اين مردل هسرتی شرناختی     بعدیتكدفاعی  شناسیهستیيیم. نوع اول نما

عالم ط یعت و ت ع آن حیات و زندگی بشری منحصر در همین عالم مادی است. در اين مدل انسان 

شود، مانند ن اترات  شود که روزی در اين جهان متولد میمانند ن اتات و حیوانات در ن ر گرفته می

يابد و در نهايت مانند ن اتات و حیوانات حیراتش خاتمره   یوانات زندگی کرده و نشو و نمو میو ح

میرد. در اين الگو هیچ مابعدی برای پس از مرگ انسان مطرح نیسرت و انسران فقرط در    يافته و می

عدم است. بديهی است که ط رق   مطلقاً ازآنپسيابد و پیش يا همین جهان مادی است که  معنا می

معنايی بررايش متصرور نیسرت. يعنری      غیرازآناين نگاه دفاع نیز تنها برای امور مادی معنا داشته و 

 فاقد هرگونه نقشی است. اساساًانديشه دفاعی مادی است و امور معنوی در آن 

ايشان  درواقعدانند. اين نوع تفکر را از ريشه و بن فاقد وجاهت و نادرست می ()ایامام خامنه

گیرند، يعنری از من رر ايشران دنیرا و حیرات      ی دوم جای میدفاعی در دسته شناسیهستیبه لحاظ 

به  اتفاقاًشود، بلکه ماورای اين دنیا جهانی ديگر است که انسانی در همین جهان مادی خالصه نمی

ی تر از جهان مادی است. بر اساس اين نگاه هستی شناسانه دفاع نیز در انديشره لحاظ اهمیت، مهم

ی آن يعنی امنیرت را  است، يعنی ترکی ی از دفاع مادی و معنوی. ايشان دفاع و میوه دووجهیشان اي

آورند و در بیانی در اين رابطه می حساببهشرط الزم برای پیشرفت در دو ساحت مادی و معنوی 

ادی های می الزم برای پیشرفتای زمینهامنیت نعمت بزرگی است... در هر جامعه »فرمايند: می
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 ت عبهکنند که دفاع و واضح و آشکار تصريح می طوربهايشان در اين بیان «. 7و معنوی امنیت است

يابد، بلکه دفاع و امنیت هم دارای بعرد مرادی و هرم دارای بعرد     آن امنیت تنها در ماديات معنا نمی

 نوعیبه« مادی»پس از « معنوی»آوردن قید  شناسیزبانمعنوی است. الزم به ذکر است که به لحاظ 

لف ی در اين بیان صورت گرفته اسرت،   تأکید ایگونهبهدهد و اهمیت بعد معنوی دفاع را نشان می

 ن رر صررب دفاع موضوع اين نوشتار نیسرت از توضریح ايرن مطلرب      شناسینشانهال ته چون بح  

   .2گرددشود و اين مطلب به نوشتاری ديگر موکول میمی

کره در ايرن پرژوهش     شناسری هستیضمنی به دو نوع  صورتبهدر بیانی ديگر  ()ایامام خامنه

اگر ملتی قدرت دفاع از خود را نداشته باشد، عززت او  » فرمايند: آورده شده است اشاره نموده و می

هزای معنزوی بزر    ارزش جایبههای مادی ها و انگیزهتضمینی ندارد. در دنیایی که هوس گونههیچهم 

تواند از هیچ مرکز دیگری جز قدرت درونی کند هیچ ملتی نمیهای صاحب قدرت حكمرانی میانسان

«. 3حمایتی را داشته باشد داشتچشمکمكی و  گونههیچخود که خدای متعال به او بخشیده است، امید 

هسرتند کره   « های معنروی ارز »کنه سخن ايشان در اين بیان آن است که از حی  هستی شناختی 

معتقدند که اگرر تمرامی    ()ایامام  خامنه ديگرع ارتبهآيند. می حساببهی ماديات پیش برنده

ديدنرد در آن صرورت   می دوبعدینهادند و هستی و جوهرهای آن را مردم دنیا معنويات را ارج می

نیاز به دفاع به آن معنا که امروز مطرح است وجود نداشرت و تنهرا سراحتی از دفراع کره در       منطقاً

کنند که در رسید، سپس ايشان تصريح میمعنا دارد الزم به ن ر می غیرانسانیبرابر ساير موجودات 

و  سراز  توانمندهای مادی شده است دفاع های معنوی پايمال مطامع و هوسدنیای امروز که ارز 

چون ط ع بشر از مجررای جريران حرکرت فطرری      ديگرع ارتبهآيد. قابلیت محور الزم به ن ر می

انسرانی ضررورت    همنوعران خود خارج شده و دچار انحراب گشته است دفاع در برابر تجراوزات  

يعنری   دوبعدیآورد که ط یعت بشر و ماهیت جهان هستی پیدا کرده است، زيرا اگر انسان ايمان می

                                                           
در ديدار با سفرا و روسای  7/14/1314در مورخه  العالی()مدظله ای بیانات مقام مع م ره ری حضرت امام خامنه 1 

 های سیاسی ايران در خارج از کشور.نمايندگی
نشانه  (.1313برای مطالعه بیشتر در زمینه زبان شناسی، نشانه شناسی و معنا شناسی متن ر.ک به: سجودی، فرزان) 2 

 ، چاپ سوم. تهران: نشر علم.شناسی کاربردی
آموختگی در مراسم دانش 6/7/1381در مورخه  )مدظله العالی(ای  م ره ری حضرت امام خامنهبیانات مقام مع 3 

 های افسری ارتش جمهوری اسالمی ايران.دانشجويان دانشگاه
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گشرت و انسران   مری « گونه خدا»و هم معنوی است در آن صورت به تع یر شهید مطهری  هم مادی

 افتاد.ها را نمیشده هرگز به فکر انجام تجاوز به حقوق ساير انسان گونه خدا

 موردتوجره صحیح را در اين دوران  شناسیهستیدر بخشی از سخنان خويش  ()ایامام  خامنه

هوشیار بود، باید بیدار بود، ما باید درون خود را تقویت کنزیم، تقویزت    باید»فرمايند: قرار داده و می

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

ترين رکن هستی شناختی دفراع  مهم عنوانبهو قرار دادن اين عنصر « ايمان»به عنصر ()ایخامنه

دنیرا   ()ایی امام خامنهاز من ر انديشهکند کهمی تائیدکار مدعای نگارنده را آش کامالً صورتبه

ها از حیر  هسرتی شرناختی دارای    اجزا و ارت اط میان آن طورهمینو جوهرهای موجود در آن، و 

است يعنی مادی و معنوی است، و ال تره اينکره بعرد معنروی قدرتمنردترين بعرد        دوبعدیصورتی 

به همین علت است که در انجام دفاع به لحاظ هسرتی شناسرانه،    دقیقاًاست و  دفاعی شناسیهستی

 باشد.ترين رکن در نگاه ايشان میتقويت ايمان مهم

باشد يعنی تنها وجره   بعدیتكنگاه انسان به هستی  کهوقتی :()ایدفاعی امام خامنه شناسیمعرفت

ط یعری   صرورت بره  شناسری معرفتو تصديق قرار گیرد در اين صورت راه  موردتوجهمادی انسان 

ی کنرد. در دنیرای امرروز کره اکارر برازيگران عرصره       و از مسیر اصلی خود عدول می شدهمنحرب

ضرات  وگیرند بديهی است کره اگرر مفر  المللی زير چتر لی رال دموکراسیِ سکوالر غربی قرار میبین

کاوی قرار دهیم به اين نتیجه خواهیم رسید که نگاه آنان به هستی و ايشان را مورد وا شناسیهستی

وقتری   ديگرر ع ارتبهايشان قرار دارد.  مدن راست يعنی تنها وجه مادی انسان  بعدیتكاجزای آن 

در ن رر گرفتره شرود، نمرود      بعردی تكدفاع  شناسیهستی ديگرع ارتبهماهوی دفاع يا  هایمؤلفه

کنرد: دفراع   مری  خودنمايیواضح  کامالًآن  شناسیمعرفت ديگرع ارتبهعینی آن در جهان خارج يا 

 م تنی بر زور. 

گیررد،  العین دکترين دفاعی کشور قرار مری در الگوی دفاع م تنی بر زور تنها ماديات است که نصب

شود که قدرت دولرت الرف را بپریيرد و در مقابر      در اين الگو دولت ب مج ور می ديگرع ارتبه

است که اگر اج رار و تهديرد دولرت الرف      کهدرحالیهای او سر تع یم فرود بیاورد، و اين خواسته

شد. در اين الگو چون يرك برازيگر دارای زور   راضی به انجام اين کار نمی گاههیچن ود، دولت ب 
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هر کاری را که بخواهد نسر ت  « الحق لمن غلب»نون دهد که با ت عیت از قااست به خود اجازه می

انکرار   ضررورتاً ايشران   شناسری هسرتی به ساير بازيگران انجام دهد، و چون جهان آخرت بر م نای 

شود، ترسی از عقوبت اخروی نیز وجود نخواهد داشت. همین عدم وجود بعرد معنروی اسراس    می

 نروع  هرر به همین علرت اسرت کره ارتکراب     برده و  سؤالاخالق لی رال دموکراسی سکوالر را زير 

گیررد کره   ی دفاع برای آنان بالاشکال گشته و مورد تجويز ره رران ايشران قررار مری    عملی به بهانه

های اخیر و در جريان تجاوز مستقیم به عراق و افغانستان و جنرگ نیرابتی   های آن را در سالنمونه

 کنیم.عربستان علیه يمن مشاهده کرده و می

مرردود   کلری بره دفراعی را ناصرواب دانسرته و     شناسری معرفرت اين الگوی  ()ایمنهامام خا

قرار گرفت ايشان از من ر هستی شناسانه  تائیدکه در بخش ق   مورد  طورهمانآورد. می حساببه

ط یعری از دل ايرن    کرامالً  صرورت بره به جهان و جوهرهای آن هسرتند، لریا    دوبعدیقائ  به نگاه 

و قابلیرت محرور. در    ساز توانمندآيد يعنی دفاع خاص بیرون می شناسیمعرفت، يك شناسیهستی

روشن معنای توانمنردی و قابلیرت محروری بیران گرديرد. امرام        صورتبهقسمت چارچوب ن ری 

و قابلیت محور معتقدند که زور و قردرت   ساز توانمند شناسیمعرفتدر چارچوب  ()ایخامنه

هرای دفراع   های گونراگون دفراع زور تنهرا يکری از راه    لکه در میان راهمادی تنها ابزار دفاع نیست، ب

هرايی  دفراع دارای صرورت   ()ایدفراعی امرام خامنره    شناسیمعرفتدر  ديگرع ارتبهباشد، می

، هم مادی و هرم معنروی اسرت بره همرین علرت       دوبعدی شناسیهستیگوناگون است که بر ط ق 

دفزاع هزم   »فرماينرد:  اهد بود. ايشان در اين رابطره مری  منحصر نمودن آن در زور کاری معقول نخو

همیشه با آالت قهریه نیست، با مشت نیست، با تفنگ نیست، گاهی دفاع با فهمیدن است، گاهی دفاع با 

يکی از چندين ابرزار   عنوانبهزور را تنها  صراحتبه ()ایدر اين جمله امام خامنه«. 7زبان است

را  ()ایدفراعی امرام خامنره    شناسیمعرفتالگوی  درستیبهنمايند، اين جمله دفاعی معرفی می

نیسرت بلکره    افرزار سختم تنی بر  تنهانهکند که دفاع در ن ر ايشان نمايد و مشخص میروشن می

 در چارچوب الگوی م تنی بر توانمندسازی و قابلیت محوری است.   دقیقاً

دفراع دارای   کره درحرالی شرود  دفراع محسروب مری    هایمؤلفهتنها يکی از  افزارسختدر اين الگو 

باشرند، امرام   دارای اهمیرت زور مری   تنهايیبه هرکدامکه  هايیمؤلفهباشد، ديگری نیز می هایمؤلفه

برر پرا    در دنیا يك جنگ ع یم و يك چالش بزرگ»فرمايند: می هامؤلفهدر تشريح اين  () ایخامنه
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بايد توجه داشت «. 1ها و تدبیرها استها، سیاستها، عزماست، جنگ توپ و تفنگ نیست، اما جنگ اراده

عنصرر  ()ایدفراعی امرام خامنره    شرناختی معرفرت اساسی دفراع در مردل    هایمؤلفهکه يکی از 

توانرد  چراغ راه می عنوانبهاست. وقتی چنین جنگ ع یمی در حال وقوع است بصیرت « بصیرت»

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

به مسئله بصیرت اهمیت بدهید، بصیرت در هدب، بصیرت در وسریله، بصریرت در شرناخت    »فرمايند: می

ن موانرع، ايرن   هرای جلروگیری از ايرن موانرع و برداشرتن اير      دشمن، بصیرت در موانع راه، بصریرت در راه 
دانید که برا کری طرفیرد، ابرزار الزم را برا خودتران       شما می وقتآنها الزم است. وقتی بصیرت بود بصیرت

 «. 2داريدبرمی

م تنری برر الگروی     ()ایدفاعی امام خامنره  شناسیمعرفتدهد که بیاناتی که آورده شد نشان می

دفاعی م تنری برر    شناسیمعرفتايشان الگوی  ديگرع ارتبهتوانمندسازی و قابلیت محوری است، 

الزم است، بلکره زور يکری از    افزارسخترد نموده و معتقدند برای دفاع تنها نیست  کلیبهزور را 

الگوی مطلوب  درواقعشود. محسوب می ()ایدفاعی امام خامنه شناسیمعرفتن ام  هایمؤلفه

 هرايی مؤلفهنمندسازی و قابلیت محوری است که دفاعی مع م له الگوی م تنی بر توا شناسیمعرفت

 که در باال و در خالل ادبیات ايشان آورده شد. گیردبرمیگوناگون را در 

های ق   مشرخص گرديرد کره قرائالن بره لی ررال       در قسمت :()ایغایت شناسی دفاعی امام خامنه

برودن جهران و جوهرهرای     بعردی ترك دفاعی قائر  بره    شناسیهستیدموکراسی سکوالر از حی  

در  صررفاً کننرد کره   موجود در آن هستند به اين معنا که جهان و اجرزای آن را امروری قلمرداد مری    

ط یعری از دل چنرین    صرورت بره گیرنرد. همچنرین مشرخص گرديرد کره      ی ماديات جای میحیطه

انجام هرر   که شناسیمعرفتآيد، الگويی از بیرون می شناسیمعرفتنوع خاصی از  ایشناسیهستی

محدوديتی در انتخاب وسریله   گونههیچشمارد و نوع عملی را در راستای رسیدن به هدب مجاز می

کند، و همچنین بیان شد که افرادی که دارای چنین تفکری هسرتند   برای رسیدن به هدب ايجاد نمی

 شناسری عرفتمو  شناسیهستیدفاعی م تنی بر زور هستند. از دل اين  شناسیمعرفتدارای الگوی 

 است.  طل یمنفعتآيد که هدب آن نوع خاصی از غايت شناسی بیرون می
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گفته شد که غايت همان هدب نهايی است که اهداب کوتاه بررد و میران بررد در راسرتای آن و در     

گردند. بديهی است که وقتی جروهر هسرتی مرادی تصرور گرردد و      جهت رسیدن به آن تعريف می

ی م تنی بر زور تعريف شود، تنها غايت ممکن کسب سود و منفعرت هرر   آن با الگو شناسیمعرفت

ی انسان در همین جهان چه بیشتر خواهد بود. زيرا وقتی جهانی ديگر وجود نداشته باشد و پرونده

 بسته شود لزومی ندارد که افراد چیزی غیر از نفع شخصی را غايت آمال خود قرار دهند.

ايرن الگروی    ()ایکه آورده شد مشخص گرديد که امام خامنره در مقاب  با توجه به توضیحاتی 

 برر گیررد  را رد نموده و الگويی کامر  کره جوانرب گونراگون را در      شناسیمعرفتو  شناسیهستی

دفراعی   شناسیهستیدانند يعنی معتقدند از حی  نمايد. ايشان جوهر هستی را مرکب میمعرفی می

بعرد معنروی آن دارای اهمیتری بیشرتر      اساسراً است کره   جهان هستی دارای دو بعد مادی و معنوی

دفراعی الگروی دفراع م تنری برر       شناسری معرفتنس ت به بعد مادی است. ايشان معتقدند از حی  

قابلیرت پاسرخگويی    شناختیمعرفتقابلیت محوری و توانمندسازی درست است، زيرا اين الگوی 

 باشد.را دارا میمعنوی گرا -و مادی گرامادیهر دو گروه  سؤاالتبه 

ترر از  عمیرق  مراترب بهکه بیان شد غايتی  شناسیمعرفتو  شناسیهستی چنینايناست که  پرواضح

 توأماناست. سعادت يعنی خیر دنیا و آخرت را « سعادت طل ی»دارد غايتی که نام آن  طل یمنفعت

عادت افرراد جامعره را   راه رد دفاعی کشور بايد به نحوی باشد که موج ات س کهاينداشتن ، يعنی 

جمعی فراهم آورد. به همرین علرت اسرت کره دفراع در       صورتبهفردی و در کلیت آن  صورتبه

باشد و هدب نمی نفسهفیخداست و خود   سویبهابزاری برای سیر  ()ایانديشه امام خامنه

 مقید شده است. طل یمنفعتی ايشان با اهداب طاغوتی ن یر همچنین دفاع در انديشه

توانند به جمهوری اسالمی ضربه کاری وارد کنند، نمی»فرمايند: در اين رابطه می ()ایامام خامنه

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

 «عردالت »در ايرن فرراز از فرمرايش مع رم لره      «. 7است که نظام جامعه به سمت عدالت حرکت کند

قررار گرفتره اسرت. ايشران در همرین رابطره        موردتوجره سعادت طل ری   هایمؤلفهيکی از  عنوانبه

های مسلح! خودتان را بیشتر با دانش، بزا عمزل، بزا تقزوا و     وتوانید جوانان نیرهر چه می»فرمايند: می

)ارواحنا  اهللبقیهشاء اهلل دعای حضرت پرهیزگاری و پاکدامنی مجهز کنید. بدانید خدا با شما است و ان
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ی خودشان را با یاد خدا و پاکیزه هایجانفداه( پشتیبان شما است. هرچه نیروهای مسلح خودشان را، 

بیشتر خواهد  هاآنبیشتر خواهد شد، قدرت بازدارندگی  هاتواناییکنند  ترمأنوسذکر خدا و معنویات 

  در بیرانی و  دامنری پراک ن دانرش، تقروا،   در اين فراز مع م له به وساي  سعادت طل ی که هما «.7شد

 کنند.کلی معنويات است اشاره می

ی سه سطح تحلی  ق   است، يعنی بسته عصاره شناسیرو   :()ایدفاعی امام خامنه شناسیروش

کردام رهیافرت را    شناسری معرفتکدام رويکرد را بپیيريم، از حی   شناسیهستیبه اينکه از حی  

قررار دهریم، بررای     موردپریير  آورد را از حی  غايت شناسری کردام روی   درنهايتق ول کنیم و 

رسیدن به اهداب خود رو  خاصی را بر خواهیم گزيد. در ادبیات دينی رو  دفاع جهاد معرفری  

شود در جهاد دفراعی. جهراد تردافعی بره     منحصر می ()شده است که در زمان غی ت امام معصوم

ی شعائر دينی است ) درويشری و فرردی،   راه اعتالی اسالم و اقامهمعنای بیل مال، جان و توان در 

1313 :18.) 

 شناسری هسرتی توانیم به اين نتیجه برسیم کره انديشرمندی کره از حیر      طی يك تحلی  منطقی می

و قابلیرت   سراز  توانمنددفاعی الگوی دفاع  شناسیمعرفتداند و به لحاظ می دوبعدیدفاعی دنیا را 

 شناسری رو  ازلحراظ  ط یعتراً دانرد،  و غايت نهايی دفاع را وصول به سعادت مری محور را پیيرفته 

هرای  گزيند که با اصول اخالقری سرازگار باشرد، بره خرالب گرروه دوم کره رو        ای را برمیشیوه

 آورند.می حساببهرا برای رسیدن به هدب مجاز  غیراخالقی

آورند کره مطرابق   می حساببهمشروع  هايی را برای نی  به اهداب دفاعیرو  ()ایامام خامنه

به همین علت است که ايشان برای نشان دادن وجوب و اهمیت دفراع   دقیقاًبا اصول اخالقی باشد، 

از اسالم و مسلمین به کاربست باب افتاء که به لحاظ علم منطق فص  خاص مراجرع تقلیرد شریعه    

،  ()ای)امام خامنه« مسلمین واجب است دفاع از اسالم و»فرمايد: پردازد و میآيد میمی حساببه

 (.1411 سؤال، پاسخ به 1371

شهادت به »فرمايند: و رو  صحیح حرکت اشاره نموده و می از بیانات خود به شیوه دريکیايشان 

ی دنیوی خویش را نثار آرمانی سزازد کزه   سرمایه ترینمحبوباین معنا است که یك انسان، برترین و 

های انسانی از زیباترین ارزش یكیاینندن و بارور شدن آن به سود بشریت است و معتقد است زنده ما

ی ی پیامبران خداست این ارزش در صزدر همزه  آرمان مطلوب او الهی و آرزوی همه کهآنگاهاست و 
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گنجزد. پزریرش ایزن تفكزر همزان عامزل       گیرد و در هیچ ترازوی مزادی نمزی  های بشر قرار مینیكی

ی خصزم  ی محاسبات جبههاست که مجاهدان راه حقیقت نیرویی برای باطل ساختن همه ایکنندهخیره

در «. 7سازدو حیرت می عجز و بستبنبه تدبیر دانسته شده است دشمن را دچار  کهچنانبخشد و می

انرد و در  دفراع  مطررح سراخته    شناسری رو ی آشکار م احای را دربراره  طوربهاين سخنان ايشان 

تررين رو  دفراع مطررح    مهرم  عنوانبهی جهادی را سخنان خويش جهاد و داشتن روحیه الیالبه

 اند.  ساخته

 تحقيق شناسیروش
-کاربردی است که با رو  توصیفی –ای های کیفی توسعهپژوهش پیش رو از نوع پژوهش

ها ای به انجام رسیده است. ابزار گردآوری دادهی مطالعات اسنادی و کتابخانهتحلیلی و شیوه

ی آماری آن کلیه اسناد و مدارک مرت ط با موضوع است که در بوده است و جامعه برداریفیش

 وجود است.م ()ی دانشگاه امام صادقی ملی ايران و کتابخانهکتابخانه

 های تحقيقو یافته هاداده وتحليلتجزیه
م سروط از فرمايشرات حضررت امرام      وتحلیلری تجزيره  آمرده پریش در صفحات و سطور در  

 وتحلیر  تجزيره در ابتدای نوشتار آورده شد. با  شدهطراحیمطابق چارچوب ن ری  ()ایخامنه

 دوبعردی بره دفراع    ()ایی امام خامنهشناسانههای پژوهش مشخص گرديد که نگاه هستیيافته

دانند و ال ته بعد اخروی را بر دنیوی است. يعنی ايشان هستی را دارای دو بعد دنیوی و اخروی می

 گرر ديع رارت بهو قابلیت محور است.  ساز توانمنددفاعی مع م له  شناسیمعرفتنهند. رجحان می

گونراگون   هایمؤلفهای از ی ايشان هرگز زور ن وده است، بلکه آمیختهمناط معرفت دفاع در انديشه

 ()ایی قهريه تنها يکی از اجزای آن است. غايت شناسی دفاعی امام خامنره است که عنصر قوه

يت نهاسعادت طل ی است يعنی هم خیر دنیا و هم خیر آخرت را برای بشريت خواهان است. و در

 گردد. شناسی دفاعی ايشان داير مدار اخالق تعريف میرو 

توان بررای انجرام دفراع بره کرار بررد و کاربسرت        های اخالقی را میاز من ر ايشان تنها راه درواقع

هرای  های غیراخالقی هرگز مجاز نیستند. در اين مجال برای ارائه شفاب مطالب و تنقیح يافتهرو 

 هار ساحت بیان گرديد در جدول شماره يك آورده شده است.پژوهش آنچه در طول اين چ
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 های پژوهشيافته وتحلی تجزيه: 1جدول 

 ()ایدفاع در انديشه امام خامنه

 دوبعدی :شناسیهستی

 دارای دو بعد مادی و معنوی؛ .1
 اولويت ابعاد معنوی دفاع؛ .2

 پیشران ماديات؛ ماابهبههای معنوی ارز  .3

 ترين رکن دفاع.مهم عنوانبهتقويت ايمان  .1

 :شناسیمعرفت
توانمندساز و 
 قابلیت محور

 مالک معرفت دفاع؛ ماابهبه« فهم» .1
 مالک معرفت دفاع؛ ماابهبه« بصیرت» .2

 مالک معرفت دفاع؛ ماابهبه« ارت اط» .3

 جزئی از دفاع. عنوانبه« زور» .1

 سعادت طل ی غايت شناسی:

 غايت دفاع؛ ماابهبهخیر دنیا و آخرت  .1
 يکی از اهداب دفاع؛ ماابهبه« عدالت» .2

 وسیله برای سعادت طل ی؛ ماابهبه« دانش» .3

 وسیله برای سعادت طل ی. ماابهبه« تقوا» .1

 اخالقی :شناسیرو 

 های اخالقی؛انحصار دفاع در رو  .1
 غیراخالقیهای عدم جواز کاربست رو  .2

 در دفاع؛« افتاء»کاربست عنصر  .3

 ترين رو  دفاع.مهم عنوانبه« ی جهادیروحیه»و « جهاد» .1

 

  هاپيشنهادو  گيرینتيجه

 :نتيجه گيری-الف

به دو جهرت دارای اهمیرت اسرت: اول آنکره      ()ایی دفاعی امام خامنهپژوهش در انديشه

عالم مسلمان در قرن بیست و يکم هسرتند و طراحری کرالن دکتررين دفراعی       تأثیرگیارترينايشان 

گیررد؛ و دوم  مع م لره صرورت مری    بینیجهانجمهوری اسالمی ايران ط ق ن رات ايشان و مطابق 

سریراب   ()ی معارب ناب معصرومین يکی از مراجع ع ام تقلید از سرچشمه عنوانبهآنکه ايشان 

تواند کمك زيرادی بره درک عمیرق از    پژوهش در انديشه دفاعی ايشان می رویازاينگشته است و 

ی امرام  در انديشه« دفاع»ی انگاره کهفرهنگ سیاسی تشیع داشته باشد. نوشتار حاضر با اين پرسش 

ی دارای چه مختصاتی است؟ به طراحری چرارچوبی ن رری پرداخرت کره انديشره       ()ایخامنه

، غايرت شناسری، و   شناسیمعرفت، شناسیهستیکالن  چهار سطحرا در  ()ایدفاعی امام خامنه

 قرار داد. موردبررسی شناسیرو 
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از حیر    ()ایی دفراع در انديشره امرام خامنره    های پژوهش حاکی از آن است که انگراره يافته

دفاعی ايشان هر دو ساحت مرادی و معنروی را    شناسیهستیباشد، يعنی می دوبعدی شناسیهستی

دفاعی ايشان م تنی بر الگوی دفراع توانمندسراز و قابلیرت محرور      شناسیمعرفتنمايد. پشتی انی می

از جهت  درنهايتدانند. و است. از من ر غايت شناسی ايشان هدب نهايی دفاع را سعادت طل ی می

 در دفاع هستند. ايشان معتقد به کاربست رو  اخالقی شناسیرو 

 ها:  پيشنهاد -ب

های کیفی در راستای شرناخت هرر   انجام اين پژوهش راه را برای نگار  طیف وسیعی از پژوهش

های گوناگون هموار سراخته اسرت و در همرین    در ساحت ()ایهای امام خامنهانديشه بهترچه

دينی، آزادی، کرامت انسانی،  ریساالمردمتوانند مفاهیم مرک ی همانند راستا پژوهشگران محترم می

در مقالره در   مورداشراره و غیره را با کاربست اين رو  در هر يك از چهار سطح کالن  فقیهواليت

 ها بپردازند.ی ايشان بررسی نموده و به تحديد مرزهای معرفتی و مفهومی آنسپهر انديشه
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