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Abstract  
The present study aims to explore what is the anthropological presupposition of a 

government level with the Islamic Revolution and how it indicates to the existence of an 

Islamic government level with the Revolution. This research relies on the hypothesis that 

the qualities and legitimate needs of humans imply the establishment of an Islamic 

government. In this regard and using a descriptive-analytical method, the anthropological 

presupposition of a government level with the Islamic Revolution in the political ideology 

of Imam Khamenei was surveyed. The results revealed that the government in the 

supposition of "a government level with the Islamic Revolution" is transforming and 

moving toward the objectives of the Islamic Revolution; however, it is not level with the 

Islamic Revolution yet. Islamic anthropological elements and components such as human 

dignity in terms of epistemology, civilization and human sociability and so on indicate to 

the establishment of an Islamic government level the Revolution. It means that a 

government based on genuine Islam can preserve human dignity and only an Islamic 

government can justly manage human society. 

 

Keywords: Levelled Government, Islamic Revolution of Iran, Human Dignity, Imam 

Khamenei. 
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 چکیده

شناختی دولت تراز انقالب اسالمی چیست و چگونه بر وجود دولت  مسأله مورد بررسی پژوهش حاضر این بود که پیش انگاره انسان
های مشروع انسان بر استقرار دولت اسالمی  ها و خواسته اسالمی و تراز انقالب داللت دارد؟ پژوهش بر این فرض استوار است که ویژگی

شناختی دولت تراز انقالب اسالمی در اندیشه سیاسی امام  تحلیلی پیش انگاره انسان -داللت دارد. در این راستا و با روش توصیفی 
حال تحول و حرکت آرمانی به سمت در « دولت تراز انقالب اسالمی»ای بررسی شد. نتایج حاکی از آن است که دولت در گزاره  خامنه

شناسی اسالمی از قبیل کرامت و ارزش  های انسان اهداف انقالب اسالمی است، اما هنوز تراز انقالب اسالمی نیست. عناصر و مؤلفه
لت دارند. شناختی، مدنیت و اجتماعی بودن انسان و مانند آن هر یک بر تشکیل دولت اسالمی و تراز انقالب دال انسان به لحاظ هستی

تواند  تواند حافظ کرامت حقیقی انسان باشد و تنها دولت اسالمی است که می بدین معنا که تنها دولت مبتنی بر دین اسالم ناب می
 عادالنه به اداره جامعه بشری بپردازد.

 

 ای. دولت تراز، انقالب اسالمی ایران، انسان، کرامت انسان، امام خامنه های کلیدی:  واژه
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 مقدمه. 1

انقالب اسالمی ایران پس از عصر رسالت، مهمترین انقالبی است که با رسالت دینی و اعتقادی 

گری در جهان به وقوع پیوست. این انقالب در فرایند اول توانست با  جهت براندازی ظلم و سلطه

 سرنگونی یك رژیم فاسد و وابسته به امپریالیسم غرب، اصل نظام اسالمی را تثبیت نماید

( و مدلی از نظام و کشورداری به جهان عرضه بدارد که نمونه نداشت. 6/6/2936ای،  )خامنه

انقالب اسالمی ایران، با تکیه بر اصول، مبانی و اهداف خود مانند تشکیل نظام توحیدی، تکریم 

سازی و مانند آن که هر یك از آنها با صراحت و روشن در قانون  خواهی، جامعه انسان، عدالت

های  های امامین انقالب اسالمی آمده است، به دنبال دستیابی به کمال در عرصه سی و اندیشهاسا

گری انقالب اسالمی با این ویژگی جهت  معنوی، علمی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی است. مطالبه

گرا، به عنوان فرایند دوم انقالب یك امر طبیعی است. از این رو،  تشکیل یك دولت تراز و هم

تواند مسیر حرکت انقالب اسالمی به سمت اهداف از پیش  د دولت تراز انقالب اسالمی میوجو

توان دریافت که هنوز فرایند دوم  ای چنین می تعیین شده را هموار سازد. اما از کالم امام خامنه

رای انقالب یعنی دولت تراز انقالب اسالمی که بتواند اهداف انقالب اسالمی را بپیماید و راه را ب

(. مقام معظم رهبری 6/6/2936ای،  تحقق نیافته است )امام خامنه رسیدن به آن اهداف هموار سازد،

 تحقق دولت تراز انقالب اسالمی را بسیار مهم و حیاتی می دانند و معتقدند تا این مرحله

 )دولت تراز انقالب اسالمی( تحقق نیابد، نوبت به تحقق جامعه اسالمی نخواهد رسید )امام

(. البته ممکن است فهم و تصور تحقق دولت انقالبی و تراز انقالب، برای 2935/ 1/ 6ای،  خامنه

تواند معلول عدم آگاهی صاحبان این نگره نسبت به  برخی سنگین و غیرقابل ادراک باشد و این می

خوردن های دولت اسالمی و تراز انقالب اسالمی و همچنین عدم توجه به گره  مبانی و پیش انگاره

مبانی دولت اسالمی و تراز انقالب با مبانی انقالب اسالمی باشد. بنابراین، عدم معرفت کافی 

تواند موجب توقف حرکت انقالب اسالمی و در  نسبت به مبانی دولت تراز انقالب اسالمی می

 )جامعه اسالمی( انقالب گردد.  نتیجه منجر به عدم تشکیل جامعه اسالمی یا فرایند سوم

 شود: هایی که در این زمینه انجام شده است، اشاره می ادامه به برخی از پژوهشدر 

(، در پژوهشی ماهیت و ارکان دولت اسالمی از دیدگاه 2931نادری و محمدی مزرعی )
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 ای را بررسی کردند. اهلل خامنه حضرت آیت

انع تحقق ها و مو دولت اسالمی؛ شاخص( نیز در پژوهش خود با عنوان 2936همچنین نوری )

 ، به موضوع مورد بحث پژوهش حاضر پرداخته است.های مقام معظم رهبری آن در اندیشه

های دولت اسالمی پرداخته و هیچ یك مبانی و پیش  دو پژوهش پیش گفته صرفا به شاخص

اند. از این رو، پژوهش حاضر تالش کرد  های دولت اسالمی و تراز انقالب را بررسی نکرده انگاره

های مهم و کاربردی دولت تراز انقالب  تحلیلی یکی از مبانی و پیش انگاره -توصیفیبا روش 

ای را بررسی و براساس آن پیش  شناختی در اندیشه سیاسی امام خامنه اسالمی یعنی مبنای انسان

 انگاره، به اثبات تشکیل دولت تراز انقالب اسالمی همّت گمارد.

 . چارچوب مفهومی2

شناختی دولت تراز انقالب  های انسان واکاوی پیش انگارهشنی از عنوان برای حصول معنای رو

دولت »، «انقالب اسالمی»، «دولت»الزم است، اصطالحات ای  اسالمی در اندیشه سیاسی امام خامنه

 شناسی شوند. و واژگان مرتبط با آنها مفهوم« تراز

 . دولت2-1

خاص و مفهوم عام. مفهوم خاص دولت در اصطالح سیاسی دارای دو مفهوم است: مفهوم 

، 2شامل قوه مجریه و نهادهای زیرمجموعه آن مانند هیئت وزیران و مانند آن است )مارتین لیپست

( و مفهوم عام عبارت است از هیئت حاکمه که شامل قوه مجریه، مقننه و 191: ص1، ج2939

گردد که   هادهایی اطالق میاشخاص و ن همه به، شود. بر این اساس، دولت به مفهوم عام قضائیه می

؛ 269-261: ص2966)آشوری،  کنند دهند و بر مردم حکومت می اعمال حاکمیتی را انجام می

 (. 196: ص2931جمالی، 

ها جهت برقراری نظم و قانون  توان گفت، دولت عبارت است از قدرتی که ملت در مجموع می

                                                           

1. Martin Lipset 
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( که در 269-261: ص2966د )آشوری، آورن و همچنین دفاع از منافع سرزمینی خود به وجود می

 الملل از سه عنصر تشکیل شده است: نگاه سیاست بین

یکی از عناصر مهم تشکیل دولت جمعیت است. به این معنا که جمعیتی باید  یک. جمعیت:

وجود داشته باشند تا بتوانند دولت تشکیل دهند. از نظر حقوقی کیفیت یا مقدار جمعیت در 

رد. چنانکه برخی از کشورها دارای جمعیت بسیار کم هستند و برخی دیگر تشکیل دولت نقش ندا

الملل کیفیت  باشند. ولی در سیاست بین دارای جمعیت میلیاردی، اما هر دو دارای دولت می

های مختلف به خصوص سیاست  تواند در عرصه جمعیت و همگون بودن آن در انتخاب دولت می

 خارجی تأثیر داشته باشد. 

گیری دولت، وجود قلمرو سرزمینی است. به این  از عناصر مهم دیگر در شکل زمین:دو. سر

باید سرزمین مشخصی باشد تا دولت در آن تشکیل شود. اما وسعت سرزمینی مانند کم و  معنا که

کیف جمعیت شرط تشکیل دولت نیست. اگرچه موقعیت ژئوپولیتیك سرزمین در صحنه سیاست 

 تواند اهمیت داشته باشد. ها می ولتالملل و سنجش قدرت د بین

گیری دولت، عنصر حکومت است. به این معنا که  عنصر مهم دیگر در شکل سه. حکومت:

تشکیل دولت مبتنی بر وجود حکومت و قدرت سیاسی است و بدون قدرت سیاسی دولت شکل 

 (.919: ص2931گیرد )علی بابایی،  نمی

ناپذیر  یك از عناصر سه گانه از اجزای تجزیه آید که هر از مجموع آنچه گذشت به دست می

؛ 13-11: ص2911دولت بوده و فقدان هریك از آنها فقدان دولت را درپی خواهد داشت )قوام، 

 (.921-131: ص2933، 1؛ ونت212-33: ص2913، 2ر.ک.: باربر و اسمیت

سه گانه و اما منظور از دولت در پژوهش حاضر، دولت به معنای اعم است، یعنی شامل قوای 

ای منظور  شود. چنانکه امام خامنه کنند، می عواملی که از طرف آنها در اداره کشور نقش آفرینی می

ی مقنّنه و دیگران  ی قضائیّه، قوّه ی مجریّه، قوّه داند، یعنی مسئولین دولتی، قوّه از دولت را اعم می

                                                           

1. Barber and Smith 

2. Wendt 
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 (.13/21/2936ای،  )امام خامنه

 شناسی دولت . گونه2-1-1

یا اسالمی است یا غیراسالمی. دولت اسالمی آن است که انتخاب حاکمان، وظایف، نقش، دولت 

س متون دینی اعم از قرآن و ساابرها و اهداف دولت، مستند به اسالم و اراده الهی باشد و  گیری جهت

 ند بهاوخدی سواز نچه آجز ن قانواسالمی لت قرار گیرد. از این رو، در دویابی رد ارزموروایات 

(. بنابراین، اسالمیت دولت به آن است که مستند 63: ص2931ه، نیست )نادری، حی شدالهی وپیامبر 

ها باشد و همچنین شرایط  به اسالم اصیل و پذیرای مرجعیت دین در زندگی سیاسی و دیگر عرصه

که  مردان نیز منطبق بر نصوص دینی و اسالمی باشد. اما دولت غیراسالمی آن است حاکمان و دولت

ها و اهداف دولت مستند به اراده بشری باشد و در این  گیری انتخاب حاکمان، وظایف، نقش، جهت

توان گفت هر دولتی که اسالمی نباشد،  نوع دولت، دین هیچ نقشی نخواهد داشت. از این جهت می

می ها با پسوند اسالمی، خود را دولت اسال غیر اسالمی است. التبه ممکن است بسیاری از دولت

را  - یعنی قرآن و روایات -(، اما مرجعیت دین و منابع آن 6/3/2939ای،  معرفی کنند )امام خامنه

 کنند، که اینها در واقع دولت اسالمی نیستند. عمالً پذیرا نیستند و عمل نمی

 . انقالب اسالمی2-2

شود. کلمه  شناسی قبل از پرداختن به انقالب اسالمی، الزم است ابتدا واژه انقالب مفهوم

در زبان التین از اصطالحات اخترشناسی بود و از دیرباز به معنای چرخش دورانی افالک  2انقالب

(. ارائه تعریف 221-222: ص2931رفت )علی بابایی،  و بازگشت ستارگان به جای اول به کار می

منظور ایجاد   که به دقیق از انقالب شاید میسر نباشد. اما برخی انقالب را به تالشی موفق یا ناموفق

: 2969اند )جانسون،  گیرد، معنا کرده تغییراتی در ساخت جامعه از طریق اعمال خشونت انجام می

های اجتماعی، اخالقی،   دگرگونی بنیادی در همة زمینه»(. برخی دیگر نیز انقالب را به 21ص

توار بوده است، دانسته و بر از انقالب اس آنچه پیش  به    ویژه سیاسی نسبت  اقتصادی، حقوقی و به

                                                           

1. Revolution 



 009 ای در اندیشه سیاسی امام خامنه شناختی دولت تراز انقالب اسالمی انگاره انسان واکاوی پیش

آید و اغلب با  ها همیشه با سرنگونی نظام سیاسی حاکم پیش می  گرگونی این باورند که این د

(. در بیان دیگری 963: ص2911)ابوالحمد، « است  ها همراه آمیز و خونریزی  کارهای خشونت

ت. بنابراین، انقالب در عربی توان گفت که انقالب در زبان فارسی، از زبان عربی گرفته شده اس می

بوده و آن نیز به معنای دگرگون شدن و متحول شدن است « قلب»و از ماده « انفعال»بر وزن 

توان دریافت که انقالب در زبان فارسی به  (. از این جهت می212، ص5ق: ج2313)فراهیدی، 

(. به 159، ص2: ج2963معنای برگشتن از حالی به حال دیگر و دگرگون شدن است )عمید، 

: 2961عبارت دیگر، انقالب یعنی پذیرش دگرگونی و تبدیل شدن به موجود دیگر )مطهری، 

ی اجتماعی که منجر به تغییر  پدیده»(. با این اوصاف انقالب در اصطالح عبارت است از 213ص

یك های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و ایدئولوژیکی  و تحول بنیادین و اساسی در زمینه

(. بنابراین تعریف، 96: ص2962)آرنت، « گردد جامعه با مشارکت مردم همراه با خشونت می

های اصالحی بدون خشونت در هر جامعه، انقالب نیست. بلکه اصالحاتی است که در  دگرگونی

ای است که شهید مطهری نیز در  نکته« خشونت»گیرد. وجود قید  قوانین آن جامعه صورت می

انقالب نوعی عصیان و طغیان است علیه »گوید:  ورزد و می به مشابه آن تأکید میتعریف انقالب 

(. با این 232: ص2963)مطهری، « نظم موجود و وضع حاکم به منظور برقراری نظمی مطلوب

توان چنین تعریف نمود: انقالب اسالمی به معنای تغییر و دگرگونی  اوصاف، انقالب اسالمی را می

هایی که  ساس اسالم و باورهای دینی و اعتقادی است. برخالف انقالبحکومت یك کشور برا

توانند براساس اقتصادی و یا سیاسی تنها باشند. به عبارت دیگر، انقالب اسالمی یعنی زنده  می

های دینی و  ( توسط مردم و با استفاده از آموزه11/3/2912ای،  شدن دوباره اسالم )امام خامنه

ما انقالب را یك تحوّل اخالقى، فرهنگى و »فرماید:  ای در این زمینه می اعتقادی. امام خامنه

ی  جانبه همه گاه رشد ها تحول اجتماعى، اقتصادى و سیاسى و آن دانیم که به دنبال آن مى اعتقادى

انقالب اسالمی ایران، انقالبی  . دولت تراز:3 (.2931/ 21/22ای، آید )امام خامنه ها مى ابعاد انسان

بر مبانی دینی و توحیدی بوده و دارای آرمان و اهداف عالی اسالمی است. این انقالب  مبتنی

طلبد تا از دولت در تراز خود برخوردار باشد. از این رو، پس از استقرار اصل نظام و درهم  می
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سازی باید  رسد. در دولت پیچیده شدن رژیم سلطه، نوبت به تشکیل دولت در تراز انقالب می

د تا دولت انقالبی و حزب اللهی مبتنی بر مبانی انقالب اسالمی شکل گیرد و همه ارکان تالش نمو

آن مانند قوه مجریه، قوه قضائیه، قوه مقننه و نهادهای مرتبط با آنها در تراز انقالب اسالمی باشند 

]یا  دولت اسالمی»فرماید:  (. مقام معظم رهبری در کالم دیگری می21/3/2913ای،  )امام خامنه

همان دولت تراز انقالب اسالمی[ دولتی است که بتواند مقاصدی را که ملت ایران و انقالب عظیم 

ى استوار و  ریشه»ای  (. در اندیشه امام خامنه13/52933ای،  )امام خامنه« آنها داشت، تأمین کند

معظم (. 92/6/2966، ای امام خامنهبینى توحیدى اسالم است ) ى زیربنائى این انقالب جهان اندیشه

داند )امام  له معیار تنظیم قوانین و گزینش افراد در دولت تراز انقالب اسالمی را نیز اسالم می

 (.21/2931/ 23ای،  خامنه

بتواند براساس  بنابراین، دولت تراز انقالب اسالمی، به این معنا است که دولت به معنای اعم

می پاسخ مناسب دهد. از این جهت دولتی که در مبانی انقالب اسالمی به نیازهای انقالب اسال

خوانی نداشته باشد، دولت تراز انقالب اسالمی  اعمال و رفتارش، با اهداف انقالب اسالمی هم

 نیست و نیاز به بازسازی دارد.

 شناختی دولت تراز . پیش انگاره انسان2-3

های  اسالم و آرمانرا دین  دولت تراز انقالب اسالمی دولتی است که محتوای وجودی آن 

هایی استوار است که از جمله آنها پیش  ها و زیرساخت دهد و بر پیش انگاره اسالمی شکل می

شناختی است، زیرا انسان از عناصر مهم تشکیل دولت اسالمی بوده و بدون آن،  انگاره انسان

های جدی  زیرساختها و  انگاره شناسی از پیش معنا خواهد بود. از این رو، انسان تشکیل دولت بی

گردد. بنابراین، تحقق دولت در تراز انقالب، بدون شناخت کافی از انسان میسر نیست.  آن تلقی می

تحقق دولت تراز انقالب  مایه از این رو، الزم است ویژگی و نیاز انسان به عنوان زیرساخت و بن

 شناسی مورد بررسی قرار گیرد.  اسالمی در حوزه انسان

شناختی یك ارزش ذاتی دارد که خدا به  از نگاه اسالم انسان به لحاظ هستی ان:یک. کرامت انس

شود. اگرچه    های آن نشان داده می وی ارزانی داشته است. این ارزش ذاتی با واژه کرامت و معادل
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تواند از کرامتی برخوردار باشد که به آن کرامت استحصالی  انسان در ساحت ارزش شناختی نیز می

 هایی است که انسان  گردد. مقصود از این نوع کرامت)استحصالی( ویژگی ابی اطالق مییا اکتس

 ،1: ج2911رسد )مطهری،   های شرعی به آن می با اختیار خویش در پرتو ایمان و ریاضت

 فرماید: شناختی می قرآن کریم درباره کرامت نوع اول یعنی کرامت به لحاظ هستی (.113-119ص 

نَا بَنِی آدَمَ وَ حَمَلْنَاهُمْ فِی الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ رَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّیِّبَاتِ وَ فَضَّلْنَاهُمْ وَلَقَدْ کَرَّمْ»

 و به راستى ما فرزندان آدم را»(، 11)اسراء،  «عَلَى کَثِیرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِیلًا

شاندیم، و از چیزهاى ها[ برن گرامى داشتیم، و آنان را در خشکى و دریا ]بر مرکب

هاى خود برترى آشکار  پاکیزه به ایشان روزى دادیم، و آنها را بر بسیارى از آفریده

 .«دادیم

برای  هایی مانند نشاندن بر مرکب این آیه شریفه پس از گرامی داشتن انسان، وی را به فضیلت

دات مانند فرشتگان ایاب و ذهاب، ارتزاق از اشیاء پاک و طاهر و برتری نسبت به دیگر موجو

دهنده آن است که  (. هر یك از اینها نشان251، ص29: ج2931توصیف نموده است )طباطبایی، 

شود  انسان دارای شرافت و کرامت ذاتی است که باید گرامی داشته شود. بر همین اساس، گفته می

رو، یکی از اصول داند. از این  هیچ مکتبی به اندازه اسالم، ارزش و کرامت انسان را واال نمی

است )امام « تکریم انسان»اسالمی که همیشه در تعریف و معرفی اسالم مطرح بوده، اصلِ 

(. تکریم انسان به این معنا که برخوردها و رفتارها نسبت به انسان بر مبنای 15/3/2912ای،  خامنه

مین قرار داده و ارج نهادن و ارزش نهادن است. برهمین اساس خداوند انسان را خلیفه خود در ز

من در زمین جانشینی خواهم »(، 91 )بقره، «اِنَّي جاعِلٌ فِي االْرْضِ خَلِيفَةٌ»خطاب به فرشتگان فرمود: 

به معنای دیگر، تکریم انسان آن است که از حقوق حقیقی و طبیعی وی دفاع شود و این «. گماشت

د محقق گردد. دولت یا هیئت توان به نحو کامل فقط در دولت اسالمی و تراز انقالب می عمل

تواند از کرامت انسانی پاسداری نماید. از این  های الهی و اسالمی می حاکمه با پایبندی به ارزش

ستیز بوده و از  ستیز، اشرافی تواند حافظ کرامت انسان باشد که عدالت محور، ظلم رو، دولتی می

داند که در  ی و تراز انقالب را دولتی میای دولت اسالم حقوق ذاتی انسان دفاع نماید. امام خامنه
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 ها، برخورد رعایت قشرهای ضعیف، توجه به روستاها و مناطق فقیر، در نظر گرفتن اولویت»آن 

ای،  )امام خامنه« ها قرار داشته باشد های اجتماعی، باید در صدر برنامه با فساد و یا آسیب

می چرخش وجود عالم را بر محور وجود (. مقام معظم رهبری با نگاه قرآنی و اسال13/1/2936

و البته نه براساس انسان محوری که اومانیسم غرب پرچم دارد آن است )امام  -داند انسان می

و بر این باور است که انسان طوری ساخته شده که همه عالم، بالقوه  -(21/3/2913ای،  خامنه

)انسان( که  دهنده آن است که این موجودی این نشان»فرمایند:  مسخّر او هستند. ایشان در ادامه می

کند، از نظر آفرینش الهی بسیار باید  خدا آسمان و زمین و ستاره و شمس و قمر را مسخّر او می

( و انسان زمانی عزیز خواهد بود که در پرتو دولت اسالمی 21/3/2913ای،  )امام خامنه« عزیز باشد

ای براساس کرامت و ارزش  ادامه دهد. امام خامنهو تراز انقالب با عزت و کرامت به حیات خود 

داند و  شناسانه انسان، هر نوع حکومت و دولت دیکتاتوری را از منظر اسالم مردود می هستی

ى ظلم، جهل، اختناق، استبداد، تحقیر  هاى مبتنى بر زور و قلدرى و زاینده اسالم نظام»فرماید:  می

ای،  )امام خامنه« شمارد کند و غلط مى ها را رد مى ا و زبانه ها، خون و تبعیض نژادها، ملت  انسان

ای که   دولت اسالمى»فرماید:  (. بر همین اساس ایشان در وصف دولت اسالمی می92/6/2966

بتواند مقاصدى را که ملت ایران و انقالب عظیم آنها داشت، تأمین کند، دولتى است که در آن 

اعتنایى به مردم نباشد، میل  کارى نباشد، بى خوارى نباشد، کم هرشوه نباشد، فساد ادارى نباشد، ویژ

(. مقام معظم 13/5/2933ای،  )امام خامنه« المال نباشد گرى نباشد، حیف و میل بیت به اشرافى

رهبری مستدام بودن عزت و کرامت انسانی را در پافشاری نسبت به دستاوردهای انقالب اسالمی 

، راه سربلندى در دنیا و کسب رضاى الهى در آخرت،  عزّت، راه کرامتراه »فرماید:  داند و می می

(. ایشان در 22/21/2911ای،  )امام خامنه« راه انقالب و راه ایستادگى در مقابل دشمنان خداست

 این فرمایشات خود، دولت تراز انقالب را مبتنی بر عزت و کرامت در نظر گرفته است.

و فیلسوفان سیاسی مسلمان، انسان موجودی مدنی  دانان الهی از نگاه همه دو. مدنیّت انسان:

؛ 35: ص2963؛ نراقی، 961: ص2939؛ فیاض الهیجی، 969ق: ص2315بالطبع است )طوسی، 

(. بدین معنا که انسان طبعاً مایل به 913، ص3: ج2911؛ مطهری، 216، ص1ق: ج2931طباطبایی، 
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 تواند نیازهای خود را برطرف کند.  تماعی نمیشهرنشینی و تمدن است و بدون زندگی تمدنی و اج

تواند مدینه فاضله انسان تلقی گردد و  شود که کدام جامعه می اکنون این پرسش مطرح می

تواند استعدادهای انسانی  سعادت انسان را تأمین کند؟ آیا انسان در هر جامعه و تحت هر دولتی می

شود. اگر انسان  ها به انسان برایند می ها و نگره اهخود را شکوفا نماید؟ پاسخ این پرسش با نوع نگ

« 2فویر باخ»موجود مطلق نگریسته شود، به این معنا که وی مالك حقیقی جهان است، چنان که از 

« خداوند چیزی جز انسان در نظر خود انسان نیست»یا « انسان خدای انسان است»نقل شده که: 

دولتی خواهد بود که از آن به لیبرال  یند آن، وجود(. در این صورت، برا93: ص 2913)دیویس، 

ای دموکراسی براساس قرارداد اجتماعی شکل  شود، زیرا در چنین جامعه دموکراسی تعبیر می

ها به انسان، مطلق نباشد،  ها و نگره گیرد و دین هیچ نقشی در هویت دولت ندارد. اما اگر نگاه می

که در این جهان خلق شده تا با اطاعت از خدا به سعادت بلکه انسان بنده و عبد خدا تلقی گردد 

تواند خود را تحت دولت غیرالهی قرار دهد. بلکه چنین  جاودانه برسد، در این صورت انسان نمی

ای مقتضی تشکیل حکومت و دولت در تراز فطرت انسانی بوده و تنها دولت اسالمی است  جامعه

ای که براساس دولت  نی بر فطرت الهی موفق باشد. جامعهتواند در اداره جامعه انسانی مبت که می

ای نیز بینش و نگرش توحیدی  شود مبتنی بر اندیشه توحیدی است و امام خامنه اسالمی اداره می

داند. از نگاه ایشان توحید  ساز در اسالم می ها و افکار زندگی را زیربنا و قاعده اساسی همه برنامه

توحید هم »فرمایند:  تواند نقش اساسی داشته باشد. چنان که می ی میساز در اداره جامعه و دولت

ای،  )امام خامنه« بینی اسالم است و هم جزو ایدئولوژی سازنده زندگی ساز اسالم است جزو جهان

توحید رکن اصلی بینش و نگاه و »فرماید:  (. بر همین اساس ایشان در بیانی می232: ص2931

خواهیم براساس آن این حکومت و این نظام و این حرکت را راه  ما می تلقّىِ این اسالمی است که

(. ایشان اسالم را در اداره جامعه انسانی و سر و سامان دادن 21/3/2913ای،  )امام خامنه« بیندازیم

و دانش و   در صدر اسالم، یك جمعیت کوچك، دور از مدنیّت»فرماید:  داند و می به آن پرتوان می

هاى مستحکم  ى خیرات زندگى، به برکت همین اصول و با تمسّك به همین پایه محروم از همه

                                                           

1. Foyer Bach 
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و علم و   را در طول چند قرن در دنیا به راه بیندازند و دنیا از مدنیّت  ترین مدنیّت توانستند بزرگ

 (.1/1/2931ای،  )امام خامنه« ها بهره برد پیشرفت آن

فیت وجودی باالیی است. بدین معنا که از انسان دارای ظر سه. ظرفیت وجودی شگرف انسان:

العاده است و اگر بخواهد، استعداد این را دارد که نسبت به همه کائنات علم  نظر فهم و ادراک فوق

داند، چنان که خطاب به کمیل بن  پیدا کند. امام علی)ع( ظرفیت شگرف انسان را از امتیازات او می

ها  دل»(، 335ق: ص2323البالغه،  )نهج «وبَ أَوْعِيَهٌ، فَخَيْرُهَا أَوْعَاهَاإِنَّ هَذِهِ الْقُلُ»فرماید:  زیاد می

از «. هاست پس بهترین آنها ظرفى است که مقدار بیشترى را بتواند نگهدارى کند همانند ظرف

تواند معارف فراوانی را در  آنجایی که نفس انسان در ذات خود دارای ظرفیت باالیی است و می

ای برخوردار شود. بر همین اساس  تواند از ارزش ویژه پس صاحب آن، بالقوه میخود بگنجاند، 

ها از آن  نمایند که همه انسان حکما و فالسفه در آثارشان عقل هیوالنی یا عقل بالقوه را مطرح می

 انسان استعداد دارد»فرماید:  ای نیز در این زمینه می (. امام خامنه21تا: ص برخوردارند )فارابی، بی

)امام « که تا آخرین نقطه تعالی حیاتِ ممکنات باال برود، اما بقیه موجودات این امکان را ندارند

 فرماید: ( می3 )تین، «لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ»(. ایشان در معنای آیه 21/3/2913ای،  خامنه

 ایم که طوری آفریدهتقویم معنایش این نیست که ما جسم انسان را   احسن»

که مخصوص انسان  مثالً سرش با دستش با چشمش با تنش تناسب دارد؛ این

طور است. در بهترین تقویم، یعنی در بهترین  نیست؛ هر حیوانی نیز همین

ای است که رشد او دیگر  گیری ایم؛ یعنی آن اندازه گیری انسان را آفریده اندازه

 (.21/3/2913ای،  امنه)امام خ« ای ندارد نهایت و اندازه

تواند با  مى  انسان»فرماید:  ای در بیان دیگری در زمینه ظرفیت وجودی انسان می امام خامنه

هاى استعداد که در نهاد اوست خود را و جهان را که براى او آفریده شده، به  استخراج گنجینه

معنوى و مادى نائل آید و زیباترین وجهى بسازد و بیاراید، و با دو بال علم و ایمان به عروج 

« تواند با تضییع یا به انحراف کشاندن این استعدادها جهنمى از ظلم و فساد در جهان بیافریند مى

سازی و با استفاده از  ها با تالش و ظرفیت (. از این رو، انسان92/6/2966ای،  )امام خامنه
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این اساس، ظرفیت بالقوه وجودی  توانند آن را به فعلیت تبدیل نمایند. بر های موجود می ظرفیت

 تواند در سایه دولت تراز انقالب اسالمی بارور و به فعلیت برسد. انسان می

 گیری . نتیجه3

شناختی دولت تراز انقالب اسالمی  های انسان واکاوی پیش انگاره»هاز مجموع مباحث مربوط ب

 آید: نتایج زیر به دست می« ای در اندیشه سیاسی امام خامنه

انقالب اسالمی ایران براساس مبانی دین اسالم به وقوع پیوست و دارای چهار فرایند  .2

باشد. فرایند اول براندازی نظام سلطه و تثبیت نظام سیاسی اسالمی است که محقق گردید.  می

فرایندهای دیگر آن به ترتیب، تشکیل دولت تراز انقالب اسالمی، تشکیل جامعه اسالمی و در 

 ای بوده که وعده داده شده است. مدن نوین اسالمی یا همان مدینه فاضلهنتیجه تحقق ت

دولت به معنای اعم یعنی قوه مجریه، « دولت تراز انقالب اسالمی». منظور از دولت در گزاره 1

مقننه و قضائیه است که در حال تحول و حرکت آرمانی به سمت اهداف انقالب اسالمی است، اما 

 می نیست.هنوز تراز انقالب اسال

. دولت تراز انقالب اسالمی برایند و نتیجه انقالب اسالمی است. از این رو، مبانی و پیش 9

 گردد. های دولت تراز نیز می های انقالب اسالمی شامل مبانی و زیرساخت انگاره

شناسی اسالمی از قبیل کرامت و ارزش انسان به لحاظ  های انسان . عناصر و مؤلفه3

دنیت و اجتماعی بودن انسان و مانند آن هر یك بر تشکیل دولت اسالمی و تراز شناختی، م هستی

تواند حافظ کرامت  انقالب داللت دارند. بدین معنا که تنها دولت مبتنی بر دین اسالم ناب می

 تواند عادالنه به اداره جامعه بشری بپردازد. حقیقی انسان باشد و تنها دولت اسالمی است که می
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