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 چکیده
های قرآن كریم طور خاص، در آموزهرجی بهعام و اصول سیاست خا طوربهموضوع سیاست خارجی 

شود توان آنچه امروزه در سیاست خارجی نظام جمهوری اسالمی دنبال میرو میجویی است؛ از اینقابل پی

اصل  شناسی،های تحلیل محتوا و معنیروشرا با آیات قرآن كریم سنجید. در این پژوهش با استفاده از 

خست پس از ن ای مبنای تحلیل و تبیین قرار گرفته است.اهلل خامنهآیتی در اندیشه سیاسی و قرآن« حکمت»

مقوالت و های این اصل، در گام پسین، آنها را با اصل حکمت در قرآن و گردآوری مقوالت و مؤلفهتحلیل 

ه شده دها سنجیها و میزان تناظر آنها، تفاوتای مقایسه كرده، شباهتاهلل خامنهنتایج حاصل از بیانات آیت

 است.

 ایاهلل خامنهحکمت قرآنی و حکمت در سیاست خارجی در اندیشه آیتهای پژوهش، یافته بر اساس

شود و ای از حکمت قرآنی داشته باشد، اندیشه او مستحکم میجدای از یکدیگر نیستند؛ زیرا كسی كه بهره

اسات. همچنین فرد حکیم از كند نه بر اساس احسچنین كسی در سیاست خارجی بر اساس خِرَد عمل می

چنین كسی در سیاست  مسلماًكند و به مصالح و منافع آگاه است و نظر قرآن، حقایق عالم را درک می

 گرفت، آگاه است. دنیا با رابطه از باید هایی كهبهره و الزم شرایط خارجی به منافع و

 ای، سیاست خارجی.خامنهاهلل اصل حکمت، تفسیر سیاسی، اندیشه قرآنی، آیت واژگان كلیدی:

                                                           

 rdavari68@gmail.com)نويسنده مسئول(/  دانشگاه قم یقيتطب ريتفس یدکتر یدانشجو. 1

 mt_diari@qom.ac.irم/ دانشگاه ق ثياستاد گروه علوم قرآن و حد. 2
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 طرح مسأله -1

چگونگی رابطه دولت اسالمی با  ،داده تیاهمیکی از موضوعاتی که دین مبین اسالم به آن 

ر بها و به عبارتی سیاست خارجی است؛ اصول سیاست خارجی دولت اسالمی باید دیگر دولت

بطه دولت اسالمی را با را ،های اسالم بنا نهاده شود و مجریان دولت بر این اساسآموزه اساس

یکی از اصول بسیار مهمی که در سیاست خارجی  از سوی دیگر، ها تنظیم نمایند.دیگر دولت

است. اصلی که در دوران نظام جمهوری اسالمی « حکمت»است، اصل  اهمیتمطرح و حائز 

و  عزتایران مورد توجه فراوان قرار گرفته و رهبر معظم انقالب اسالمی در کنار دو اصل 

 کند.مصلحت به این اصل اشاره می

ل حکمت اصبا توجه به توضیحات فوق، مقاله حاضر درصدد پاسخ به این سؤال اصلی است: 

 ؟مبانی قرآنی آن چیست است و لیتحلقابلای چگونه اهلل خامنهآیتدر اندیشه سیاسی 

 پیشینه پژوهش -2

 از: اندعبارتها ترین آنمهم ؛آثاری نگارش یافته است موضوع حکمت،درباره 

؛ مطالعات تاریخی قرآن و حدیث «مفهوم حکمت در قرآن و حدیث» ، رضا؛. برنجکار1

 ش. 1379، زمستان 4)مجموعه مقاالت صحیفه مبین(، ش

نویسنده در این پژوهش به بررسی مفهوم حکمت در قرآن، حدیث و آراء مفسران پرداخته 

: عقل، فهم، قضا، شناخت دین، اطاعت ز جملهمختلفی او معتقد است حکمت در قرآن به معانی 

 از خدا و اصول اخالقی تفسیر شده است.

، 103، شة؛ مشکو«چیستی حکمت در قرآن، روایات و فلسفه» ؛عبدالحسین، . خسروپناه2

 ش. 1388تابستان 

 ناگونگو تعاریف و متعالیه و اشراق مشاء، مکاتب در حکمت چیستی بررسی با مقاله این

 است رسیده نتیجه این به قرآنی آیات ویژهبه اسالمی متون در حکمت ماهیت و میاسال فلسفه

 و عقاید حوزه به نظری حکمت .دارد عملی جنبه هم و نظری جنبه هم قرآن در حکمت که

 پردازد.می اجتماعی و فردی اعمال به عملی حکمت و هابینش

، 3؛ پژوهش دینی، ش«حکمت نگاهی دیگر به معناشناسی كتاب و»؛ محمدکاظم، . شاکر3

 ش. 1380زمستان 

 .ته اسشدکریم بررسی و تحلیل  قرآن در حکمت و کتاب واژه دو توأمان در این مقاله ذکر

 ،نویسنده پس از بررسی معنای لغوی و کاربردی این دو واژه به این نتیجه رسیده است که کتاب
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 آن اب تعامل در و شرایع از فراتر عنصر انعنوبه حکمت و آسمانى ادیان آورالزام قوانین عنوانبه 

 .شده است مطرح

معناشناسی واژه حکمت در قرآن »سلیمانی، مرضیه؛ امانی، رضا؛ همتی، سیده نرگس؛ . 4

پژوهی در علوم اسالمی، ؛ نخستین همایش ملی واژه«های معناییكریم با تکیه بر نظریه حوزه

 ش. 1395

اند. نشینی و جانشینی پرداختهنایی حکمت بر محور همبه حوزه مع مقالهنویسندگان در این 

ر بالخطاب و قرآن و نشینی واژگان عزیز، علیم، کتاب، موعظه حسنه، فصلمحور هم بر اساس

 اند.هدشبررسی و تحلیل  ،محور جانشینی واژگان علم، بصیرت، خبیر، تعقل و تدبیر اساس

ده نشینی موجب شاند که این همرسیده نشینی به این نتیجهمحور هم بر اساسنویسندگان 

آیه با  10نمونه واژه حکمت در  عنوانبهنشینش متناسب شود، معنای حکمت در آیه با واژه هم

نشینی واژه حکمت به معنای قوانین و مقرراتی است در این هم است. نشین شدهواژه کتاب هم

 کتاب است و کتاب بدون آن ناقص است. کنندهکاملکه 

ین آثار مفهوم حکمت در آیات قرآن کریم، احادیث، مکاتب مختلف فلسفی و همچنین در ا

ه است، اما اثری جامع شدنشینی و جانشینی در قرآن تبیین حوزه معنایی حکمت بر محور هم

ی ای و شبکه معنایاهلل خامنهمشتمل بر تحلیل اصل حکمت در اندیشه سیاسی و قرآنی آیت

این اساس این مقاله از این لحاظ  بر .است امدهیدرنه رشته تحریر حکمت در اندیشه ایشان ب

 دارای نوآوری است.

برای تحلیل و بررسی اصل حکمت در اندیشه رهبر معظم انقالب اسالمی، پس از بررسی 

مفهوم حکمت به بررسی حکمتِ قرآنی و حکمت در سیاست خارجی در اندیشه ایشان پرداخته، 

د؛ در پایان نیز به بازشناسی حکمت شودر اندیشه ایشان تحلیل میآنگاه شبکه معنایی حکمت 

ای به چه میزان اهلل خامنهگردد که حکمت در اندیشه آیتو مشخص میشده در قرآن پرداخته 

 ؟چه میزان بر اساس مبانی قرآنی است با حکمت در قرآن کریم تناظر دارد و به

 مفاهیم -3

 «اصل»مفهوم  -3-1

(، ریشه و پایه است )قرشی 109، ص1، ج1404ابن فارس، ) ءیشاس اصل به معنای اس

 شود وها استنتاج میتر از آنباورها و قواعد کلی که مسائل فرعی از (.88، ص1، ج1371بنابی، 
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 بندیکند و همواره توجه و پایچارچوب رفتاری سیاست خارجی دولت اسالمی را تعیین می

 .(30، ص1385شود )حقیقت، د مییا« اصل» عنوانبهبدان الزم است، 

 «سیاست خارجی»مفهوم  -3-2

 بعضی معتقدند این مفهوم در هر کشور عبارت است از: ،در رابطه با مفهوم سیاست خارجی

گیرندگان یک دولت در مقابل دیگر تصمیم لهیوسبهعمل که  شدهیطراحراهبرد یا رشته »

 .Plano, 1988, p) «شودمشخص اعمال میاهداف  منظوربهالمللی ها و واحدهای بیندولت

هایی که یگیرتدوین، اجرا و ارزیابی تصمیم»سیاست خارجی یعنی  ،بر اساس تعریفی دیگر (.6

جهتی را  درواقع .(42، ص1372)کاظمی، « دارد. یمرزبرون از دیدگاه خاص همان کشور جنبه

دهد و نیز د تحرک نشان میو در آن از خو ندیگزیبرمکه یک دولت در روابط خارجی خود 

، 1366گویند )محمدی، سیاست خارجی می ،المللیشیوه نگرش دولت را نسبت به جامعه بین

 .(23ص

صول ا مثابهبهسخن از اصول سیاست خارجی در اندیشه رهبر معظم انقالب اسالمی  ازآنجاکه

 است خارجیسیاست خارجی از منظر اسالم است، باید گفت که مطالعه و بررسی اصول سی

 اسالم بر مفروضات چندی استوار است:

های اساسی سیاست در معنای کالن آن است؛ بنابراین اگر یکی از بخش ،سیاست خارجی .1

 دین به مسائل سیاسی پرداخته، به مسائل سیاست خارجی نیز پرداخته است.

ش ای از مسائل سیاسی مرتبط به حوزه خارجی است و از دو بخسیاست خارجی مجموعه .2

ظام ارزشی های نظری، نبه نسبت ثابت و متغیر برخوردار است؛ قسمت ثابت آن بیشتر بر آموزه

ناظر است  ییهایمشخطو ایدئولوژی حاکم مبتنی است و عناصر متغیر سیاست خارجی هم به 

 د.شوتنظیم و تدوین متناسب می شرایط،که با اوضاع و 

ناظر  داراننیدآن به اصول و مبانی کلی رفتار  اسالم دو بخش ثابت و متغیر دارد: بخش ثابت .3

های زمانه اثر بقا و ماندگاری دارد؛ اما جنبه متغیر آن از عرف و ضرورت ،است و در طول زمان

 .(35-11، صص1998پذیرد )عبدالخالق، می
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 مفهوم حکمت -3-3 

است؛  ، در عربی از واژگان پرکاربرد و دارای مشتقات فراوان«حکم»حکمت از ریشه 

ای جها را در سه دسته کلی توان آناند که میشناسان برای این ماده معانی متعددی ذکر کردهلغت

 :داد

به معنای دانا و « حکیم»به معنای دانایی و « حُکم»و « ِحکَمة»الف( معنای محور دانایی، شامل: 

 عالم.

به « حَکَم»و « حاکِم»وری، به معنای قضاوت و دا« حَکَمَ»ب( معانی محور داوری کردن، شامل: 

 به معنای فراخواندن طرف دعوا نزد داور.« حاکَمَه الی الحَکَم»معنای داور، 

به معنای منع کردن و « حَکَّمتُ»و « أَحْکمتُ»، «حَکَمْتُ»ج( معانی محور منع کردن، شامل: 

ء حَکَمَ الشی»انجام دادن؛  یکارمحکمبه معنای اینکه کار را با اتقان و « أحکَمَ األمر»بازگرداندن؛ 

، 12، ج1414به معنای اینکه چیزی را از فساد و تباهی بازداشتن )ابن منظور، « و أحکَمَهُ

 .(67-66، صص3، ج1409فراهیدی،  /141-140صص

نی، راغب اصفهااست )به معنای منع برای اصالح « حکم»اصل واژه معتقدند  انیلغوبعضی از 

نى اقضاوت و داورى که یکى از معتمام موارد صادق است. مثالً  ( و این معنا در248، ص1412

 ( و161، ص2، ج1371است در حقیقت منع از فساد و براى اصالح است )قرشی بنابی،  آن

 .(91، ص2، ج1404شود )ابن فارس، می ظلم و نزاع از مانع که اوست قطعی رأی قاضی، حُکم

 ،کمتح توان به دست آورد کهمی« ِحکَمة»واژه با توجه به توضیحات فوق در رابطه با معنای 

 ،حکمتو به عبارتی ( 249، ص1412علم و عقل است )راغب اصفهانی،  واسطهبهرسیدن به حق 

را  تیواقعتواند حق و آن می لهیوسبهیک حالت و خصیصه درک و تشخیص است که شخص 

بنابراین حکمت حالت نفسانى  ؛درک کند و مانع از فساد شود و کار را متقن و محکم انجام دهد

حکمت است. حکیم  جینتاء محکم خارجى از بلکه شى ،ء خارجىو صفت روحى است نه شى

کار است، یعنی کسی است که کار را از روى تشخیص و مصلحت انجام نیز به معنای محکم

 .(164-163، صص2، ج1371دهد )قرشی بنابی، 

 روش تحقیق -4

اهلل یل اصل حکمت و مبانی قرآنی آن در اندیشه سیاسی آیتدر این پژوهش که به دنبال تحل

شناسی ( و روش معنیContent Analysisای هستیم، از روش تحلیل محتوا )خامنه
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(Semantics )ها پرداخته و سپس با بیان دالیل استفاده شده که در ابتدا به معرفی این روش

 شود.رفی میخود، نوع روش و فن مناسب برای انجام این پژوهش مع

 معرفی روش تحلیل محتوا -4-1

نوشته ایگفته  متنِ  کی یزبان اتیخصوص آن، اساس بر بتوان که است یروش« تحلیل محتوا»

 یرزبانیغ مسائل درباره زیها نآن از و شناخت ،سامانمند طوربه و ینیع ای نانهیبواقع طوربه را شده

 وی، هایشیگرا و نظرات و سندهینو ای ندهیگو یاجتماع و فردی اتیخصوص درباره یعنی

 .(109ص، 1384پور،  عینمود )رف ییهااستنتاج

تحلیل محتوا »کند که در رابطه با این روش اشاره می (Laurence Bardin) لورنس باردن

یادی تفسیر و تحلیل محتوا است و تفکر بن منظوربهی در حقیقت فن پژوهش عینی، اصولی و کمّ

ها و امثالهم رت است از قرار دادن اجزای یک متن )کلمات، جمالت، پاراگرافتحلیل محتوا عبا

، 1375)باردن، « اند.شوند( در مقوالتی که از پیش تعیین شدهواحدهایی که انتخاب می برحسب

 (29ص

 کند که آن متن برای انتقال پیام ودر حقیقت تحلیل محتوا در رابطه با متنی معنا پیدا می

ای که دارای مفاهیم ساده ه شده باشد؛ لذا تحلیل محتوا در مورد کلمات عامیانهمفاهیمی نوشت

 رود.بدیهی و مشخصی هستند به کار نمی

 محتوا لیتحل»ابزار است؛  کی تنها محتوا لیتحل که است ضروری نکته نیا گرفتن نظر در

 لیتحل .هاآن متن مورد در هاداده از معتبر و ریتکرارپذ استنباط برای است یپژوهش یکیتکن

 است. یعلم یهاداده در پردازش یتخصص یهاوهیش شامل ،یپژوهش یکیتکن مثابهبه محتوا

 تیواقع ریتصو نو، ینشیب شناخت، فراهم آوردن ،یپژوهش هایکیتکن همه مانند ل،یتحل هدف

 (25ص، 1378)کریپندورف، « فقط ابزار است و بس محتوا لیتحل است. عمل راهنمای و

است  هاییگویی به سؤالشوند پاسخهدف غالب تحلیل محتواهایی که انجام می یورکلطبه

بندی ها اطالعات معینی طبقهکه با مواد مورد تجزیه تحلیل ارتباط مستقیم دارند. در این تحلیل

 شوند.ای تبدیل میهای سادهگردند و به جدولمی

 شناسیمعرفی روش معنی -4-2

 دانش شناسی است.که در این پژوهش استفاده شده، روش معنی هایییکی دیگر از روش

از  ایشناسی که شاخهآورد. معنیشناسی امکان مطالعه چگونگی تولید معنا را فراهم میمعنی
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، شناسی فلسفینیشناسی است، مطالعات آن در سه شاخه عمده صورت گرفته است: معزبان 

 شناسی زبانی.شناسی منطقی و معنیمعنی

که اصطالح آن از واژه فرانسوی  شناسی زبانی استچه در اینجا مورد نظر است معنیآن

«Semantique » 1لئابار از سوی برِ نیاولگرفته شده و برای (Michel Bréal )شده  شناسانده

که همان نماد معنی -« زبان»توان مطالعه انتقال معنی از طریق شناسی زبانی را میاست. معنی

 .(9ص، 1391، یکرمان )نک: ردمعرفی ک -است

شناس با مطالعه معنی به دنبال . معنیاست« جمله»و « واژه»واحدهای مطالعه این نوع معنی، 

کشف چگونگی عملکرد ذهن انسان در درک معنی از طریق زبان است و در اصل، بازنمودهای 

 .(28ص، 1379 )صفوی، از زبان نداردو نیازی به اطالعات خارج  کاودیبازمذهن آدمی را 

 برای را یمبان نیا زوتسویا باشد. تفسیر حوزه در دیو مف دیجد مباحث از تواندیم دانش نیا

 قرآن در انسان و خدا» کتاب مقدمه در زوتسویکه ا اینکته نینخست برد. کار به قرآن یمعان فهم

بینی قرآنی یعنی باید به معنای جهان« شناسی قرآنمعنی»قرآن در  که کلمه است نیا دیگویم«

ا این عمده ب صورتبهشناسی قرآن طرز نگرش قرآن نسبت به جهان در نظر گرفته شود. معنی

ساخته شده و اجزاء چگونه هستی  مسأله سروکار دارد که از دیدگاه این کتاب آسمانی، جهان

افزاید میاو  ؟ها با یکدیگر چگونه استو ارتباط آن یی هستند؟جهان چه چیزها عمده سازنده

شناختی در مفاهیم عمده، یعنی آن هدف ما عبارت از آن است که با تحقیق تحلیلی و روش

اسی رند، این شکل از وجودشنمفاهیمی که نقش قطعی در تشکیل نگرش قرآنی نسبت به جهان دا

 .(5-4، صص1368بالنده را استخراج کنیم )نک: ایزوتسو،  زنده

 هاواژه م بایکر قرآن ریتفس در و است ییمعنایب و اداریمعن روش، نیا مهم مباحث از یکی

 مناسب بافت تنها با که معناست،یب ظاهر در رسدیم نظر به گاه که میهست مواجه ییهاجمله و

 شود.ینم نییتب و فهم یخوببه معنا نشود، مشخص مناسب بافت نیا اگر و کندیم دایپ معنا خود

 حقیقتکنیک اتخاذ شده در این ت -4-3

 ل محتواییتحل فن ،قیتحق نیا در محتوا، لیتحل روش فنون انواع یبررس و مطالعه از پس

 اتخاذ یاصل دواژگانیبر کل دیتأک با و یکم صورتبه جمالت عیتقط واحد مبنای بر یمضمون

ای در اهلل خامنهلذا در این پژوهش ابتدا با توجه به کلیدواژگان اصلی، بیانات آیت .است شده

                                                           

 م. 1897. در سال  1
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شود، سپس همه مفاهیم استخراج های معنایی استخراج میو بستهشده ول تحلیل محتوا درج جدا

 گردد.آوری و مقوالت و نتایج حاصل از آن استنباط میشده را جمع

د، بدین معنا که مقوالت و شوبازشناسی می ،در مرحله بعد، مفهوم مورد نظر در قرآن کریم

مقایسه  ،ای با مقوالت و نتایج مفهوم مورد نظر در قرآن کریمنهاهلل خامنتایج حاصل از بیانات آیت

گردد بیانات رهبر شود و مشخص میها سنجیده میها و میزان تناظر آنها و تفاوتو شباهت

 ؟انقالب اسالمی به چه میزان بر اساس مبانی قرآنی است

 ایاهلل خامنهاصل حکمت در اندیشه آیت -5

گاه ده، سپس دیدکرای را بررسی خامنه اهللتیآنی در اندیشه در این بخش ابتدا حکمت قرآ

 د.شوایشان در رابطه با حکمت در سیاست خارجی تبیین و تحلیل می

 ایاهلل خامنهحکمت قرآنی در اندیشه آیت -5-1

با جستجوی واژه حکمت و مشتقات آن در بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی مشخص 

مورد مربوط به حکمت در قرآن بوده است.  11کار رفته که فقط در  بار این واژه به 52گردید 

ها استخراج گردیده که این موارد در ادامه بسته معنایی از آن 18ه و شدبررسی  ،این موارد

 د.شوتفصیلی بررسی می صورتبه

 1جدول شماره 

 29/6/1369 تاریخ

الب اسالمى و رؤساى دفاتر سخنرانى در دیدار با فرماندهان سپاه پاسداران انق عنوان

 در این نهاد هیفقیولنمایندگى 

به طبس و یا به مرزهاى  مثالًکند، بعد جوانب را مالحظه مى کس که همهآن متن

کند، کجاى کارش اشکال دارد؟ آیا در محاسبات غربى و جنوبى ما حمله مى

تا آنجا که درک  ىماد غلط هست؟ نه، محاسبات ، یک نقطهاشیماد

دهد، درست است. روى پول و آدم و ابزار و ى به انسان مىماد وانفعاالتعلف

مادى است.  حساب کردن، اجزاى یک محاسبه هاتیحماسیاست و تبلیغ و 

نیست.  چیزبینید که در مشتشان هیچهمه نوع محاسبه را کردند، ولى آخر سر مى

... 
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در  را ببیند، اسمش االتوانفعفعلتواند آن کنم، آن چشمى که مىمن تصور مى

 َو آَتْيناُه اْلِحْكَمَة َو َفْصلَ ﴿اصطالح اسالمى و قرآنى، عبارت از حکمت است. 

(. تا آنجایى که من فهمیدم، حکمت، آن بینشى است 20/ 38 )ص: ﴾اْلِخطاِب

 من قبل از انقالب نکهیبااى آن ببیند. تواند حقایق را ماوراى غشاى مادکه مى

، ارادت و اخالص الشأنمانمیعظدى خدمت امام بزرگوار و هاى متماهم سال

شناختم، اما این نکته را بعد از انقالب متنبه داشتم و ایشان را از نزدیک مى

شدم که امام ما یک مرد حکیم است. در اینجا، حکیم به معناى مصطلح آن 

یعنى فیلسوف مورد نظر نیست؛ بلکه حکمت به همان معناى واقعى و قرآنى 

 فرماید ما آن را به پیامبران دادیم مورد نظر است.ن که خداى متعال مىآ

بسته 

 معنایی

ى آن تواند حقایق را ماوراى غشاى مادحکمت، آن بینشى است که فرد مى

 ای از فرد حکیم قرآنی بود.ببیند و امام خمینی )ره( نمونه

 1 كد

 2جدول شماره 

 29/6/1369 تاریخ

دار با فرماندهان سپاه پاسداران انقالب اسالمى و رؤساى دفاتر سخنرانى در دی عنوان

 در این نهاد هیفقیولنمایندگى 

در  را ببیند، اسمش وانفعاالتفعلتواند آن کنم، آن چشمى که مىمن تصور مى متن

 َو آَتْيناُه اْلِحْكَمَة َو َفْصلَ ﴿اصطالح اسالمى و قرآنى، عبارت از حکمت است. 

(. ... در اینجا، حکیم به معناى مصطلح آن یعنى 20/ 38 :)ص ﴾اْلِخطاِب

فیلسوف مورد نظر نیست؛ بلکه حکمت به همان معناى واقعى و قرآنى آن که 

 فرماید ما آن را به پیامبران دادیم مورد نظر است.خداى متعال مى

بسته 

 معنایی

 حکیم در قرآن با حکیم به معناى مصطلح آن یعنى فیلسوف متفاوت است.

 2 كد
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 3جدول شماره 

 14/9/1369 تاریخ

 و کارگزاران نظام جمهورى اسالمى ایران مسئوالنسخنرانى در دیدار با  عنوان

امام )ره( به معناى واقعى کلمه، یک حکیم بود. خداى متعال، حکمت به همان  متن

ا به این مرد داده ر (12/ 31 )لقمان: ﴾َو َلَقْد آَتْينا ُلْقماَن اْلِحْكَمَة﴿ معناى حقیقى

بود. او واقعاً بصیرتى داشت. خیلى از چیزهایى که ماها حتى گاهى با دقت 

از  برخاسته هاى اوکرد. حرفها را در نگاه عادى مشاهده مىدیدیم، او آننمى

 چنین دلى و چنان حکمتى بود.

بسته 

 معنایی

نی ام خمیتواند حقایق را ببیند و امحکمت، نوعی بصیرت است که فرد مى

 ای از فرد حکیم قرآنی بود.)ره( نمونه

 3 كد

 4جدول شماره 

 22/10/1369 تاریخ

نیروهاى نظامى و انتظامى، و اعطاى  رتبهر دیدار با فرماندهان عالىبیانات د عنوان

 قوا کلانضباطى نیروهاى مسلح به رئیس ستاد فرماندهى  نامهآیین

دیدم همان فکر کردم،  1قدامات این بزرگوارمن هر وقت راجع به برخى از ا متن

ن گوید، به معناى واقعى در ایو سایر پیامبران مى لقمان حکمتى که قرآن درباره

مرد بود. حکیم، یعنى آن کسى که ماوراى این ظواهر، چیزهایى را مشاهده 

 هاى عادى و معمولى، از دیدن آن عاجزند.کند که چشممى

بسته 

 معنایی

کند که ى آن کسى که ماوراى این ظواهر، چیزهایى را مشاهده مىحکیم، یعن

 همان حکمتى که قرآن دربارهو از دیدن آن عاجزند.  هاى عادى و معمولىچشم

 امام خمینی )ره(گوید، به معناى واقعى در حضرت و سایر پیامبران مى لقمان

 بود.

 4 كد

 

 

                                                           

 . مقصود حضرت امام مخينی )ره( است.1
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 5جدول شماره  

 6/2/1372 تاریخ

 سازمان تبلیغات اسالمى سراسر کشور مسئوالنر دیدار بیانات د عنوان

 ﴾ُنَسِبيِل َربَِّك ِباْلِحْكَمِة َو اْلَمْوِعَظِة اْلَحَسَنِة َو جاِدْلُهْم ِبالَِّتي ِهَي َأْحسَ  اْدُع ِإىل﴿ متن

، حکمت؛ یعنى کالمى هاست: اوالًپیشرفت دعوت، این پایه(. 125/ 16 )نحل:

حکیمانه باشد. پیغمبران حکمایند، علما حکمایند، شود، باید که گفته می

مبلّغ اسالم، باید بیان حکمت  پسمسلمین هم باید هر کدام از حکما باشند؛ 

 کند؛ یعنى کالم حکیمانه بگوید.

بسته 

 معنایی

کیمانه کالم حمبلّغ اسالم باید  ؛ وهای پیشرفت دعوت استحکمت یکی از پایه

 بگوید.

 5 كد

  6جدول شماره 

 6/2/1372 تاریخ

 سازمان تبلیغات اسالمى سراسر کشور مسئوالنبیانات در دیدار  عنوان

 ﴾ُنَسِبيِل َربَِّك ِباْلِحْكَمِة َو اْلَمْوِعَظِة اْلَحَسَنِة َو جاِدْلُهْم ِبالَِّتي ِهَي َأْحسَ  اْدُع ِإىل﴿ متن

نى کالمى ، حکمت؛ یعهاست: اوالًپیشرفت دعوت، این پایه(. 125/ 16 )نحل:

که معناى حکمت چیست و شود، باید حکیمانه باشد. ... حاال اینکه گفته می

کالم حکیمانه چگونه است، بحث دیگرى است؛ اما اجمالش، یعنى اینکه 

صحبت، مبتنى بر مبانى صحیح، عقالنى، متقن و متکى به مدارک باشد. حکمت 

 این حکمت است.این است: حرف درست، با ساختار تبیینى داراى اتقان؛ 

بسته 

 معنایی

مبتنى بر مبانى صحیح، عقالنى، متقن و متکى به مدارک  حکمت یعنی کالمی که

 به عبارتی یعنی حرف درست، با ساختار تبیینى داراى اتقان. ؛ وباشد

 6 كد
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 7جدول شماره 

 26/2/1375 تاریخ

 «محرم ماه» بیانات در دیدار روحانیون و مبّلغان، در آستانه عنوان

. حکمت، (125/ 16 )نحل: ﴾َسِبيِل َربَِّك ِباْلِحْكَمِة اْدُع ِإىل﴿فرماید: قرآن مى متن

کنند. حکمت، که مستحکم را تعبیر به حکمت مى حکمت، حکمت. اندیشه

انبیا به آن ممتازند و از آنِ بندگان برگزیده و صالح است، همان فکر مستحکمى 

تواند آن را نفى کند و از بین ببرد. هیچ استدالل ىاست که هیچ ابزار عقالنى نم

 تواند آن را خنثى کند.اى هم نمىو تجربه

بسته 

 معنایی

 مقصود از حکمت، اندیشه مستحکم است.

 7 كد

 8جدول شماره 

 26/2/1375 تاریخ

 «ماه محرم» بیانات در دیدار روحانیون و مبّلغان، در آستانه عنوان

زهایى و ببینید چه چی کند، بنگریدآیاتى که حکمت را معیّن مى شما در قرآن به متن

(. چیزهایى است 39/ 17 )اسراء: ﴾ِإَلْيكَ َربُّكَ ِمنَ اْلِحْكَمِة يذِلكَ ِممَّا َأْوح﴿است: 

ها را رد کند. هیچ منکرى، تواند آننمى که اگر بشریت تا ابد هم تالش کند

ها بکوشد. حکمت یعنى دّ آنتواند در رهیچ مغرضى، هیچ معاندى نمى

ا صريورة االنسان عامل»ها. اینکه حکما، حکمت را ترین افکار و اندیشهمستحکم

همان است. یعنى چنان افکار برجسته و  گویند،مى« مضاهيا للعامل احلّسى

پیدا  گسترش -برگزیده و صالح بنده- اى در روح اوخدشهرقابلیغمستحکم و 

 ون را،توانید کَبه یک عالَم شده است و شما مى کرده است که خود تبدیل

 او و در اقدام او مشاهده کنید. گیتى را در سخن او، در اشاره و همه وجود را

بسته 

 معنایی

 شود.حکمت شامل بندگان برگزیده و صالح می

 8 كد
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 9جدول شماره  

 26/2/1375 تاریخ

 «ماه محرم» آستانهبیانات در دیدار روحانیون و مبّلغان، در  عنوان

گونه که اسالم شرط ناکامى و ناتوانى استکبار این است که در اینجا، همان متن

 ﴾َحَسَنِةَسِبيلِ َربِّكَ ِباْلِحْكَمةِ وَ اْلَمْوِعَظةِ الْ  اْدعُ ِإىل﴿فرموده است عمل شود. یعنى: 

ست (. در این صورت، حتى با ابزارهاى فساد هم نخواهد توان125 /16 )نحل:

 کارى کند.

بسته 

 معنایی

ت حکم بر اساسدین به دعوت  ،یکی از شرایط ناکامی و ناتوانی استکبار

 است.

 9 كد

 10جدول شماره 

 3/10/1376 تاریخ

 ماه مبارک رمضان بیانات در دیدار با علما و روحانیون در آستانه عنوان

ن، کنم: یک رکمى این تبلیغ داراى سه رکن اصلى است که من مختصراً عرض متن

منشأ این تبلیغ است؛ یک رکن، هدف این تبلیغ است؛ یک رکن، ابزار و وسایل 

 هاى این تبلیغ است. ...و شیوه

 است. در همین آیه مهمها خیلى عامل سوم، عبارت از روش است. روش 

یان فرموده ، روش را ب(125/ 16 )نحل: ﴾َسِبيِل َربَِّك ِباْلِحْكَمِة اْدُع ِإىل﴿ مبارکه

آمیز، یعنى سخن محکم، سخن غیرمشتبه، سخن متاست. سخن حک

ها را دارد. سخن حکیم است، یعنى این ضعیف. حکمت، همهغیرموهون و غیر

ْكَمِة ِباْلِح﴿متشابه است؛  آمیز است، هم مستحکم است، هم در مقابلِهم حکمت

گفتگو، مذاکره،  .(125/ 16 )نحل: ﴾ِهيَ َأْحَسُنوَ اْلَمْوِعَظةِ اْلَحَسَنةِ وَ جاِدْلُهمْ ِبالَِّتي 

ها، با لسان مبین و با ها و ذهنها مواجه شدن، مخاطب قرار دادن دلبا ذهن

 است. مهمروش برادرانه حرف زدن، بسیار بسیار 

بسته 

 معنایی

خن یعنى س آمیزسخن حکمتحکمت باشد. ) بر اساسروش تبلیغ دین باید 

 (.ضعیفسخن غیرموهون و غیرسخن غیرمشتبه، محکم، 
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 10 كد

 11جدول شماره 

 3/10/1376 تاریخ

 ماه مبارک رمضان بیانات در دیدار با علما و روحانیون در آستانه عنوان

آمیز، یعنى سخن محکم، سخن غیر مشتبه، سخن غیر موهون و سخن حکمت متن

م ها را دارد. سخن حکیم است، یعنى هاین غیر ضعیف. حکمت، همه

ِة َو ِباْلِحْكَم﴿آمیز است، هم مستحکم است، هم در مقابل متشابه است؛ حکمت

 .(125/ 16 )نحل: ﴾اْلَمْوِعَظِة اْلَحَسَنِة َو جاِدْلُهْم ِبالَِّتي ِهَي َأْحَسُن

بسته 

 معنایی

آمیز، یعنى سخن محکم، سخن غیر مشتبه، سخن غیر سخن حکمتمقصود از 

 موهون و غیر ضعیف.

 11 كد

 21جدول شماره 

 23/7/1380 تاریخ

و کارگزاران نظام جمهورى اسالمى به مناسبت عید  مسئوالنبیانات در دیدار  عنوان

 سعید مبعث

مبعث در حقیقت روز برافراشته شدن پرچم رسالتى است که خصوصیات آن  متن

نظیر است. مبعث در حقیقت پرچم علم و معرفت را ، ممتاز و بىتیبشربراى 

/ 96 )علق: ﴾اْقَرْأ ِباْسِم َربَِّك الَِّذي َخَلَق﴿شروع شد:  ﴾اقرأ﴿راشت. بعثت با براف

( ادامه 125/ 16حل: )ن ﴾َسِبيلِ َربِّكَ ِباْلِحْكَمةِ َو اْلَمْوِعَظِة اْلَحَسَنِة اْدعُ ِإىل﴿ ( و با1

یافت؛ یعنى دعوت همراه با حکمت. دعوت اسالمى در حقیقت گسترش و 

در سراسر عالم و در طول تاریخ است؛ همچنان که بعثت، پراکندن حکمت 

پرچم عدل است؛ یعنى در میان مؤمنین، بندگان  دارى و برافراشته شدنپرچم

خدا و آحاد بشر، عدالت استقرار پیدا کند؛ همچنان که رسالت، برافراشتن پرچم 

 اخالق واالى انسانى است.

بسته 

 معنایی

دعوت اسالمى در مت بوده است و اساساً دعوت پیامبر اسالم همراه با حک

 گسترش و پراکندن حکمت در سراسر عالم و در طول تاریخ است. ،حقیقت

 12 كد
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 31جدول شماره  

 31/5/1385 تاریخ

بیانات در دیدار کارگزاران نظام، سفراى کشورهاى اسالمى و مهمانان کنفرانس  عنوان

 )ص( وحدت اسالمى به مناسبت روز مبعث پیامبر اعظم

ُهُم َو ُيَعلِّمُ ﴿کرد. ها و خردها، دانش و علم را تلقین مىپیغمبر به یکایک ذهن متن

باالتر است. فقط این  . حکمت یک مرتبه(129/ 2)بقره: ﴾ اْلِكتاَب َو اْلِحْكَمَة

ها ها بیاموزد، بلکه حکمت به آننبود که قوانین و مقررات و احکام را به آن

کرد. ده سال هم ها را بر روى حقایق عالم باز مىنهاى آآموخت. چشممى

 گونه و با این روش حرکت کرد.پیغمبر این

بسته 

 معنایی

 آموخت.پیامبر اسالم به مردم عالوه بر علم و دانش، حکمت نیز می

 13 كد

 41جدول شماره 

 31/5/1385 تاریخ

مى و مهمانان کنفرانس بیانات در دیدار کارگزاران نظام، سفراى کشورهاى اسال عنوان

 وحدت اسالمى به مناسبت روز مبعث پیامبر اعظم )ص(

ُهُم َو ُيَعلِّمُ ﴿کرد. ها و خردها، دانش و علم را تلقین مىپیغمبر به یکایک ذهن متن

باالتر است. فقط این  . حکمت یک مرتبه(129/ 2)بقره: ﴾ اْلِكتاَب َو اْلِحْكَمَة

ها ها بیاموزد، بلکه حکمت به آنکام را به آننبود که قوانین و مقررات و اح

کرد. ده سال هم ها را بر روى حقایق عالم باز مىهاى آنآموخت. چشممى

 گونه و با این روش حرکت کرد.پیغمبر این

بسته 

 معنایی

روى های افراد به چشم باز کردنحکمت از علم باالتر است. حکمت یعنی 

 حقایق عالم.

 14 كد

 51ه جدول شمار

 12/2/1387 تاریخ
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 بیانات در دیدار معلمان استان فارس عنوان

 نى بود. حکیم یعنى آنامام بزرگوار ما حکیم بود. امام یک حکیم به معناى قرآ متن

عنه است؛ هاى دیگران مغفول  کند که از چشمقى را مشاهده مىکسى که حقای

ر بیاید، اما هرچه پوشیده است. کلمات او، کلماتى ممکن است ساده به نظ

 جورى بود.هاى بیشترى دارد. امام اینها و عمقبینید الیهشکافید، مىمى

مَّا ذِلَك ِم﴿که حکمت به کار رفته است:  ییآنجاهاو شما نگاه کنید به قرآن، 

د بینیمى ها چه است؟(، ببینید این39/ 17 )اسراء: ﴾َربَُّك ِمَن اْلِحْكَمِة ِإَلْيَك َأْوحی

هاى معمولى است. همین است که ما به همدیگر دائم توصیه ،ظاهر بسَحَبه

بینید عمقش زیادتر است. فرض کنید احترام شکافید، مى؛ اما هرچه مىمییگویم

شود براى احترام به پدر و مادر هاست. نمىبه پدر و مادر یکى از حکمت

یش آخر پیدا کرد. منافع و برکاتى که احترام به پدر و مادر دارد، برا ازلحاظ

؛ تر استبیند این مسأله هنوز عمیقکند در این مسأله، مىهرچه آدم تعمق مى

 حکمت این است.

بسته 

 معنایی

هاى دیگران پوشیده کند که از چشمقى را مشاهده مىحکیم یعنى کسى که حقای

 حضرت امام خمینی )ره( یک حکیم قرآنی بود. ؛ واست

 15 كد

 61جدول شماره 

 2/4/1389 یختار

 هادانشگاه یعلمئتیهبیانات در دیدار اعضاى بسیجى  عنوان

نظیر بود یک جمله در باب بسیج عرض بکنیم. بسیج یک حرکت عجیب و بى متن

 مهاز آن سرچش گرفتهکه در انقالب اتفاق افتاد. این هم برخاسته و سرچشمه

 -آن امام بزرگوار- اى بود که خداى متعال در دل آن مرد بزرگحکمت الهى

به ودیعه گذاشته بود. امام حکیم بود؛ حکیم به معناى واقعى. ما گاهى تعبیر 

بریم؛ لکن او به معناى واقعى کلمه هاى کوچک به کار مىحکیم را براى آدم

َْْت اْلِحْكَمَة َفَقْد ُأوِتَي َخْيرًا َكثريًا...﴿حکیم بود  (؛ 269/ 2 :)بقره ﴾...َو َمْن ُي

شد و عال به او حکمت داده بود. از دل او یک حقایقى سرریز مىخداى مت

بسیج بود؛ که امام از روز اول پیروزى یا  ، همین مسألهازجملهشد؛ سرازیر مى
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حتى قُبیل پیروزى با کشاندن مردم به عرصه، با گذاشتن بار حرکت به دوش 

 اد کرد.بسیج را گذاشت. به مردم اعتم مردم، با اعتماد به مردم، پایه

بسته 

 معنایی

فرد حکیم شود. از دل او یک سری حقایق سرازیر میحکیم کسی است که 

 شود. روبرکتیختواند کارهایی انجام دهد که آن کار باعث می

 16 كد

 

 قرآنی در اندیشه مقام معظم رهبری بندی حکمتجمع :71جدول شماره 

 ردیف
نشانگرها 

 )كدها(
 مقوالت مفاهیم

ن بینشى است که فرد حکمت، آ 1 1

تواند حقایق را ماوراى غشاى مى

مادى آن ببیند و امام خمینی )ره( 

 ای از فرد حکیم قرآنی بود.نمونه

 

 

 

حکمت قرآنی نوعی 

بینش است كه فرد 

تواند حقایق را ببیند و می

حکمت در قرآن با 

اصطالح فلسفی فرق 

كند. وقتی فردی می

دارای این نوع بینش شد، 

و مستحکم اندیشه ا

شود و كالم او بر می

مبانی صحیح است. لذا 

چنین بیانی محکم نیز 

 .هست

 

2 

 

حکیم در قرآن با حکیم به معناى 

مصطلح آن یعنى فیلسوف متفاوت 

 است.

حکمت، نوعی بصیرت است که  3

تواند حقایق را ببیند و امام فرد مى

ای از فرد حکیم خمینی )ره( نمونه

 قرآنی بود.

کیم، یعنى آن کسى که ماوراى ح 4

این ظواهر، چیزهایى را مشاهده 

هاى عادى و کند که چشممى

 ؛ ومعمولى، از دیدن آن عاجزند

 لقمان همان حکمتى که قرآن درباره

 گوید، به معناىو سایر پیامبران مى



 1398بیست و یکم، پاییز و زمستان  ۀشمارنهم، سال ، دو فصلنامه كتاب قیم  162

 
 
 
 

امام خمینی )ره( واقعى در حضرت 

 بود.

 مبتنى بر حکمت یعنی کالمی که 6

، عقالنى، متقن و مبانى صحیح

ی به عبارت ؛ ومتکى به مدارک باشد

یعنی حرف درست، با ساختار 

 تبیینى داراى اتقان.

مقصود از حکمت، اندیشه مستحکم  7

 است.

آمیز، یعنى سخن حکمتمقصود از  11

سخن محکم، سخن غیرمشتبه، 

 ضعیف.موهون و غیرسخن غیر

قى را حکیم یعنى کسى که حقای 15

هاى کند که از چشممىمشاهده 

حضرت  ؛ ودیگران پوشیده است

امام خمینی )ره( یک حکیم قرآنی 

 بود.

پیامبر اسالم به مردم عالوه بر علم  13 2

 آموخت.و دانش، حکمت نیز می

 اهمیت قدرآنحکمت 

دارد كه از علم نیز 

 باالتر است.

 

 حکمت از علم باالتر است. 14

یده و حکمت شامل بندگان برگز 8 3

 شود.صالح می

 

حکمت شامل بندگان 

برگزیده و صالح 

 شود.می

از دل او یک حکیم کسی است که  16 4

فرد  شود.سری حقایق سرازیر می

ازجمله آثار حکمت این 

است كه كارهای فرد 

 است. روبركتیخدارای 
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تواند کارهایی انجام دهد حکیم می

 شود. روبرکتیخکه آن کار باعث 

های پیشرفت از پایه حکمت یکی 5 5

دعوت است. و مبلّغ اسالم باید 

 کالم حکیمانه بگوید.

 

 

های تبلیغ یکی از روش

دین اسالم از طریق بیان 

حکیمانه است و این امر 

موجب ناكامی استکبار 

 .شودیم

یکی از شرایط ناکامی و ناتوانی  9

 بر اساسدین به استکبار، دعوت 

 حکمت است.

 بر اساسن باید روش تبلیغ دی 10

آمیز، سخن حکمتحکمت باشد. )

محکم، سخن یعنى سخن 

غیرمشتبه، سخن غیرموهون و 

 (.ضعیفغیر

دعوت پیامبر اسالم همراه با  12

دعوت حکمت بوده است و اساساً 

گسترش و  ،اسالمى در حقیقت

پراکندن حکمت در سراسر عالم و 

 در طول تاریخ است.

 

توان گفت رهبر معظم انقالب اسالمی با استناد به آیات قرآن یبا توجه به توضیحات فوق م

ی تواند حقایق را ببیند. وقتی فردی دارانوعی بینش است که فرد می»کریم معتقد است حکمت 

شود و کالم او بر مبانی صحیح است. لذا چنین بیانی چنین بینشی شد، اندیشه او مستحکم می

 «.ستنیز همحکم 

 د.شوای تبیین و تحلیل میاهلل خامنهسیاست خارجی از منظر آیت حکمت در ،در ادامه
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 یاخامنه اهللتیآ شهیدر اند یخارج استیاصل حکمت در س -5-2

سخن و عمل سنجیده منطبق با  یعنی از دیدگاه رهبر انقالب، حکمت در سیاست خارجی،

بر ( و عمل نکردن 18/4/1370، ایخامنهخرد به همراه در نظر گرفتن شرایط زمان و مکان )

 دنیا اب رابطه از باید هایی کهبهره و الزم شرایط و منافع نبودن به توجهبی و احساسات اساس

 .(9/11/1368، هموگرفت )

ای معتقد است در سیاست خارجی همه کارها باید حکیمانه باشد و حکیمانه اهلل خامنهآیت

 شود:شود شامل عمل نیز میکرات میو مذا وگوهاگفتعمل کردن عالوه بر اینکه شامل 

 در ایدنب را نسنجیدگی گونهدر سیاست خارجی همه کارها باید حکیمانه و سنجیده باشد. هیچ»

 .ادد راه است، جهانی ارتباطات و خارجی سیاست به مربوط که هر آنچه و دیپلماتیک اظهارات

ها و برخوردها نیز این تحکیمانه عمل کردن فقط در حرف زدن نیست بلکه باید در معاشر

 (18/4/1370، همو« )اصل را رعایت کرد.

ست ا اهمیتکند و بسیار حائز یکی از نکاتی که ایشان در رابطه با اصل حکمت بیان می

های معنوی در کار دیپلماسی است. ایشان در این باب چگونگی نقش حکمت در حفظ ارزش

 گوید:می

 خواهد بستبن به دیپلماسی کار دادیم، قرار مالک را معنوی هایارزش اگر کنیم تصور ما اینکه»

 همین بر فشاریپای با ها،ارزش همین حفظ با توانمی. خوردنمی بستبن به است؛ غلط خورد،

 هاطرف و کرد حاکم را منطق کرد، تالش شد، فعال شد، وارد دیپلماسی یعرصه در ها،ارزش

 ،«مصلحت حکمت، عزت،» گفتیم اینکه. کرد نزدیک ودخ مواضع به تدریجه ب و رفتهرفته را

 عمواض به حکیمانه را مقابل طرف مواضع بتوانید شما که است این حکمت. است این حکمت

 (7/10/1390، همو.« )کنید نزدیک خودتان

و کارکنان وزارت امور  مسئوالناست و  اهمیتکار حکیمانه در سیاست خارجی بسیار حائز 

قرار  مدنظرتالش خود را برای سرلوحه قرار دادن این اصل در امور خود  خارجه باید نهایت

 دهند؛ زیرا

 تسیاس که است ثابتی و محوری جزو اصول« مصلحت»و « عزت»: این اصل در کنار اصول اوالً

و  شده نهاده بنابر آنها  رهبری، معظم مقام منویات بر اساس ایران اسالمی جمهوری خارجی

های کالن کشور بر رعایت این سه اصل تأکید و بیانات متعدد و ابالغ برنامه هاایشان در پیام

 کنگره به پیام (،18/8/1372دوم توسعه ) برنامه کلی هایسیاست در ابالغ ازجملهای کردند؛ ویژه

 واردم به رسیدگی برای نظام مصلحت تشخیص مجمع رئیس به پیام (،12/1/1377) حج عظیم
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 (، سند30/2/1378) سوم سالهپنج برنامه کلی هایسیاست (، ابالغ19/1/1378) دولت پیشنهادی 

 (.12/8/1382) 1404 جمهوری اسالمی ایران در افق اندازچشم

 فرق اهوزارتخانهدیگر  در نسنجیده کار ضرر با سیاست خارجی، در نسنجیده کار ثانیاً: ضرر

 .(18/4/1370، همواست ) چشمگیرتر و ترعمومی تر،عمیق اینجا، در نسنجیده کار ضرر. کندمی

صورت  ، همه کارهای آن باید از روی حکمتوزارتخانهاین  اهمیتبنابراین، با توجه به 

 .گیرد انجام بعد و شود سنجیده خوب باید کاری هر گیرد و جوانب

یکی از سه ضلع مثلث سیاست خارجی  ،شود اصل حکمتشایان ذکر است اگر گفته می

قرار دهند به خاطر ریشه  مدنظرسیاست خارجی باید این اصل را در تمام امور  نمسئوالاست و 

اره توان به صلح حدیبیه اشنمونه می عنوانبه داشتن این اصل در سیره پیامبر اکرم )ص( است.

رسول اکرم )ص( در حدیبیه با توجه به شرایطی که وجود داشت، با  .(9/11/1368، هموکرد )

پیامبر اسالم شرایط مکه، کفار قریش و مسلمانان را سنجید و  درواقعد بست؛ کفار قریش قراردا

 با توجه به این عوامل، با کفار قریش قرارداد بست که مشهور به صلح حدیبیه شد.

 حکمت در سیاست خارجی در اندیشه مقام معظم رهبری،بندی باید گفت اصل در مقام جمع

به همراه در نظر گرفتن شرایط زمان و مکان. این اصل سخن و عمل سنجیده منطبق با خرد  یعنی

از اصول مهم در سیاست خارجی است که همواره باید « مصلحت»و « عزت»در کنار اصول 

 قرار گیرد. مسئوالن مدنظر

 یاخامنه اهللتیآ شهیحکمت در اند ییشبکه معنا -5-3

 نوعی»بیان شد، حکمت قرآنی در اندیشه مقام معظم رهبری  که در قسمت حکمت طورهمان

تواند حقایق را ببیند. وقتی فردی دارای چنین بینشی شد، اندیشه او بینش است که فرد می

در «. تنیز هسشود و کالم او بر مبانی صحیح استوار است؛ لذا چنین بیانی محکم مستحکم می

یدیم رس حکمت در سیاست خارجی در اندیشه مقام معظم رهبری نیز به این نتیجهاصل قسمت 

سخن و عمل سنجیده منطبق با خرد به همراه »که حکمت در سیاست خارجی به این معناست: 

 نافعم نبودن به توجهبی و احساسات بر اساسدر نظر گرفتن شرایط زمان و مکان و عمل نکردن 

 «.گرفت دنیا با رابطه از باید هایی کهبهره و الزم شرایط و

 قرآنی حکمت در سیاست خارجی جدا از حکمتگفت  توانبا بررسی این دو تعریف می

ای از حکمت قرآنی داشته باشد، اندیشه او مستحکم در دیدگاه ایشان نیست؛ زیرا کسی که بهره

احساسات.  بر اساسکند نه خرد عمل می بر اساسشود و چنین کسی در سیاست خارجی می
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ند و به مصالح و منافع آگاه است و کهمچنین فرد حکیم )از نظر قرآن( حقایق عالم را درک می

 دنیا با هرابط از باید هایی کهبهره و الزم شرایط چنین کسی در سیاست خارجی به منافع و مسلماً

 گرفت، آگاه است.

 بازشناسی معنای حکمت در قرآن -6

ر ای، داهلل خامنهپس از بررسی حکمِت قرآنی و حکمت در سیاست خارجی در اندیشه آیت

 شود.جویی میاز منظر ایشان، در قرآن کریم پی شدهاستخراجمعنای  این بخش،

توان به ه کار رفته که میبار در قرآن کریم ب 20واژه حکمت و مشتقات آن 

 بار( اشاره کرد. 2) ﴾ِحکَمة﴿بار( و  2) ﴾ِباحِلکَمة﴿بار(،  16) ﴾احِلکَمة﴿هایصورت

حکمت را یک حالت و خصیصه درک که در معنای لغوی حکمت اشاره شد، قرشی نیز چنان

حکمت  درواقعرا درک کند و  تیواقعتواند حق و آن می لهیوسبهداند که شخص و تشخیص می

درصدد استنباط حکمت به معنای  ازآنجاکه . بنابراینداندرا حالت نفسانى و صفت روحى می

مت را ردهایی از حکصرفًا کارب، حقایق هستیمساز درک زمینه اندیشه مستحکم و حالت نفسانیِ

، 2﴾احُلکم﴿ ،1﴾ُحکم﴿که به این معنا نزدیک باشند، لذا واژگانی همچون کنیم میبررسی 

کاربرد واژه حکمت در  20ند؛ شایان ذکر است از میان شونمیبررسی  4﴾مياحلک﴿، 3﴾ميحک﴿

-زمینه نیاندیشه مستحکم و حالت نفسا»اشاره به معنای  ،آیه چهارکاربرد آن در  پنجقرآن، فقط 

 39-23نمونه آیات  عنوانبهدارد و بقیه موارد اشاره به معانی دیگری دارد. « ساز درک حقایق

ـ دینی دارد و حکمت به این مجموعه دستورات سوره اسراء اشاره به  مجموعه دستورات اخالقی 

ر آیه مورد نظر د ، چهاردر ادامه .(94، ص7، ج1388جوادی آملی،  ر.ک.) 5اطالق شده است

 د.شوقرآن کریم بررسی می

 

 
                                                           

 ممتحنه به کار رفته است. 10مائده و  43. در آيات 1

 بار در قرآن به کار رفته است. 10. 2

 بار در قرآن به کار رفته است. 39. 3

 بار در قرآن به کار رفته است. 42. 4

 نخويشاوندا حقوق اداي آنان، نيازردن مادر، و پدر به از: نيكي اندعبارتمسائلی که در اين آيات ذکر شده  ازمجله. 5

 و... . يتيمان مراعات حمترم، نفوس كشنت و زنا از اجتناب خبل، و اسراف از پرهيز ماندگان،درراه و مساكني و
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 كاربردهای واژه حکمت در قرآن :18جدول شماره  

 20 /38 ص: 12 /31 لقمان: (دو بار) 269/ 2بقره:  251 /2 بقره: احِلکَمة

 

 بقره 251: ساخت معنایی آیه 19جدول شماره 

 251 /2 بقره: شناسه

َمَة َو ُلوَت َو آتاُه اللَُّه اْلُمْلَك َو اْلِحكْ َفَهَزُموُهْم ِبِإْذِن اللَِّه َو َقَتَل داُوُد جا﴿ متن

 ﴾َعلََّمُه ِممَّا َيشاُء...

« داود»سپاه دشمن را به هزیمت واداشتند. و  هاآنخدا،  فرمانبهسپس  ترجمه

را « جالوت»بود(، « طالوت»)نوجوان نیرومند و شجاعى که در لشکر 

خواست از آنچه مىو  ند، حکومت و دانش را به او بخشیدکشت؛ و خداو

 به او تعلیم داد... .

ن است این تعبیر ممک ﴾آتاُه اللَُّه اْلُمْلَك َو اْلِحْكَمَة َو َعلََّمُه ِممَّا َيشاُء...﴿ تفسیر

 جنگى و مانند آن لیوسااشاره به علم تدبیر کشوردارى و ساختن زره و 

زیرا در حکومت بسیار عظیم خود به آن نیاز داشت  (ع)باشد که داود 

هاى الزم را نیز به او سپارد آمادگیخداوند هر مقامى را که به کسى مى

 (.247، ص2، ج1371بخشد )مکارم شیرازی، مى

 هاییژگیو گرید با را حکمت به داود فیتوص میبخواه اگر

 مرتبط حکمت با مفهوم یژگیو چند میده حیتوض قرآن در اششدهمطرح

 معنای به و ردیگیم قرار تیترب و میتعل حوزه در آنچه نخست است:

 تواندیم زین( میکر قرآن در حکمت کاربردهای ریبه سا توجه با) حکمت

 آن اگر است که قیعت عهد در موجود ریمزام کتاب محتوای باشد، مرتبط

 دارای ای کسانی (55/ 17؛ اسراء: 163/ 4قرآن )نساء:  در مذکور زبور با را

 به قیعت چهارگانه عهد بندیمیتقس در را آن م،یبدان یمشترک یکل تیهو

 فرسِ مثل یکتب کنار در حکمت کتب و کاتبان کتب امبران،یپ کتب تورات،

 قرار حکمت کتب رده در ...و جامعه ها،غزل غزل مان،یسل امثال وب،یا

قضاوت  و حکومت منصب داشتن به داود فیتوص دوم نکته و .است داده

 یاجتماع - یاسیمهارت س زممستل که است الخطاب( فصل و ملک)
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شود )نک: دهقان و  فیتعر حکمت مثابهبه تواندیم که خاص است

 (.21، ص1397همکاران، 

حکمت به معنای مهارت سیاسی ـ اجتماعی برای منصب حکومت و 

 مکارم شیرازی به اهللتیآقضاوت همان علم تدبیر کشورداری است که 

به همان معنایی دارد که قرشی  آن اشاره نمود؛ این معنا از حکمت اشاره

در معنای حکمت گفته و در معنای لغوی حکمت بدان اشاره شد. )قرشی 

داند که شخص حکمت را یک حالت و خصیصه درک و تشخیص می

حکمت را  درواقعرا درک کند و  تیواقعتواند حق و آن می لهیوسبه

 (.داندحالت نفسانى و صفت روحى می

مهارت سیاسی ـ اجتماعی برای منصب حکومت و معنای حکمت به  بسته معنایی

 دهد.قضاوت است و خداوند آن را به بندگان خاص خود می

 1 كد

 بقره 269: ساخت معنایی آیه 20جدول شماره 

 269/ 2بقره:  شناسه

َْْت اْلِحْكَمَة َفَقْد ُأوِتَي َخْيرًا َكثري﴿ متن ِْْتي اْلِحْكَمَة َمْن َيشاُء َو َمْن ُي  َو ما ًاُي

 ﴾َيذَّكَُّر ِإالَّ ُأوُلوا اْلَأْلباِب

دهد؛ ى)خدا( دانش و حکمت را به هر کس بخواهد )و شایسته بداند( م ترجمه

 انى داده شده است. و جز خردمندانخیر فراو و به هر کس دانش داده شود

 گردند.کنند، و( متذکر نمى)این حقایق را درک نمى

اى که مطابق با واقع باشد، یعنى به ضایاى حقهحکمت عبارت است از ق تفسیر

بدأ و م دربارهنحوى مشتمل بر سعادت بشر باشد، مثالً معارف حقه الهیه 

و یا اگر مشتمل بر معارفى از حقایق عالم طبیعى است معارفى  معاد باشد

طرى که ق فان سروکار داشته باشد، مانند حقایباشد که باز با سعادت انس

 دهد.ینى را تشکیل مىاساس تشریعات د

 1جا داشت به خاطر ارتفاع شأن و نفاست نکهیباا «حکمت خیر کثیر است»

و این به آن جهت  «حکمت خیر است»باشد مطلق فرموده  طوربهامر آن 

                                                           

 . نفيس بودن.1
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 تست خدا و توفیق اوبود که بفهماند خیر بودن حکمت هم منوط به عنای

آیه شریفه داللت . و مسأله سعادت منوط به عاقبت و خاتمه امر است

دارد بر اینکه به دست آوردن حکمت متوقف بر تذکر است، و تذکر هم 

ی، )طباطبای اردمتوقف بر عقل است، پس کسى که عقل ندارد حکمت ند

 .(396-395، صص2، ج1390

 حکمت خیر کثیر است. بسته معنایی

 2 كد

 لقمان 12: ساخت معنایی آیه 21جدول شماره 

 12 /31 لقمان: شناسه

ِه َو َو َلَقْد آَتْينا ُلْقماَن اْلِحْكَمَة َأِن اْشُكْر ِللَِّه َو َمن َيْشُكْر َفِإنَّما َيْشُكُر ِلَنْفِس﴿ متن

 ﴾َمْن َكَفَر َفِإنَّ اللََّه َغِنيٌّ َحميٌد

ما به لقمان حکمت دادیم؛ )و به او گفتیم:( شکر خدا را بجاى آور هر  ترجمه

سود خویش شکر کرده؛ و آن کس که کفران  کس شکرگزارى کند، تنها به

 نیاز و ستوده است.خداوند بى چراکهرساند(؛ کند، )زیانى به خدا نمى

بسیاری از مفسران معتقدند لقمان فرد حکیمی بوده اما پیامبر نبوده است  تفسیر

زحیلی،  /493، ص8، ج1372طبرسی،  /275، ص8تا، ج)طوسی، بی

گوید و خداوند قرآن از آن سخن مى (. حکمتى که145، ص21، ج1411

و اخالق پاک و  اى از معرفت و علممجموعه»بود به لقمان عطا فرموده 

، 17، ج1371مکارم شیرازی،  .ک.بوده است )ر «تقوا و نور هدایت

 (.36ص

واهد ختفسیر حکمت دادن به لقمان است و مى ﴾ِللَِّهَأِن اْشُكْر ﴿جمله  

، چون «خدا را شکر بگزار» دادیم این بود که:بفرماید حکمتى که به لقمان 

 کهیطوربهشکر عبارت است از به کار بردن هر نعمتى در جاى خودش، 

را بهتر وانمود کند، و به کار بردن نعمت به این نحو  نعمتیولنعمت 

بدان جهت که نعمت  هایشمحتاج است به اینکه اول منعم، و سپس نعمت

ه ک طورآنبه کار بردن در محلش،  اوست شناخته شود، سپس کیفیت

لطف و انعام او را بهتر وانمود کند شناخته گردد، پس حکمت دادن به 



 1398بیست و یکم، پاییز و زمستان  ۀشمارنهم، سال ، دو فصلنامه كتاب قیم  170

 
 
 
 

لقمان، لقمان را وادار کرد تا این مراحل را در شکر طى کند، و در حقیقت 

، 16، ج1390حکمت دادن به او مستلزم امر به شکر نیز هست )طباطبایی، 

 .(215ص

اى از معرفت و مجموعه»بود خداوند به لقمان عطا فرموده حکمتى که  بسته معنایی

 بوده است. «و اخالق پاک و تقوا و نور هدایت علم

 خدا باشد. شکرگزارشود باید کسی که حکمت شاملش می

 3 كد

 سوره ص 20: ساخت معنایی آیه 22جدول شماره 

 20 /38 ص: شناسه

 ﴾ْكَمَة َو َفْصَل اْلِخطاِبَو َشَدْدنا ُمْلَكُه َو آَتْيناُه اْلِح﴿ متن

و حکومت او را استحکام بخشیدیم، )هم( دانش به او دادیم و )هم(  ترجمه

 داورى عادالنه!

به معنای تقویت پادشاهی و حفظ آن از دشمن )ابن  ﴾َو َشَدْدنا ُمْلَكُه﴿ تفسیر

( و به معنای این است که خداوند جمیع 129، ص23، ج1420عاشور، 

، 1419هان بدان نیاز دارند به داود )ع( عطا کرد )ابن کثیر، آنچه را پادشا

در اینجا به معنى علم و دانش و نیروى تدبیر  «حکمت»(. 50، ص7ج

حکمت گاه جنبه علمى  ست.هانیاامور کشور یا مقام نبوت و یا همه 

شود، و گاه جنبه عملى که از آن مى «معارف عالیه» دارد که از آن تعبیر به

بهره  هانیاگردد، و داود )ع( از همه مى «اخالق و عمل صالح» تعبیر به

 (.240، ص19ج ،1371وافر داشت )مکارم شیرازی، 

نیز به معنای داوری عادالنه و جدا کردن صحیح از فاسد  ﴾َفْصلَ اْلِخطاِب﴿

( و بعضی از مفسران 4773، ص8، ج1424و حق از باطل است )حوی، 

تواند داللت بر این معتقدند این آیه می 1نیز با استفاده از حدیث رضوی

                                                           

ُكلِّ ِلَساٍن َو َكاَن الرَِّضا )ع( ُيَكلُِّم النَّاَس ِبُلَغاِتِهْم َو َكاَن َو اللَِّه َأْفَصَح النَّاِس َو َأْعَلَمُهْم ِب»َعْن َأِبي الصَّْلِت اْلَهَرِويِّ َقاَل: . 1

 َيا َأَبا الصَّْلِت َأَنا ُحجَُّة اللَِّه َلْلُت َلُه َيْومًا َيا اْبَن َرُسوِل اللَِّه ِإنِّي َلَأْعَجُب ِمْن َمْعِرَفِتَك ِبَهِذِه الل َغاِت َعَلی اْخِتَلاِفَها َفَقاُلَغٍة َفُق

ِمِننَي )ع( ُأوِتيَنا َفْصَل ُف ُلَغاِتِهْم َأ َو َما َبَلَغَك َقْوُل َأِمرِي اْلُمْؤَعَلى َخْلِقِه َو َما َكاَن اللَُّه ِلَيتَِّخَذ ُحجًَّة َعَلى َقْوٍم َو ُهَو َلا َيْعِر

 (.190، ص26، ج1403/ جملسی، 228، ص2، ج1378)ابن بابويه، « َفَهْل َفْصُل اْلِخَطاِب ِإلَّا َمْعِرَفُة الل َغاِت اْلِخطابِ 
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توانسته بین مخاطبانی که زبانشان مختلف داشته باشد که داود )ع( می

 (.229، ص25، ج1406صادقی تهرانی، کند )بوده داوری 
حکمت در اینجا به معنای علم و دانش و نیروى تدبیر امور کشور است  بسته معنایی

 دهد.خود می و خداوند حکمت را به بندگان خاص

 4 كد

 بندی معنای حکمت در قرآنجمع :23جدول شماره 

نشانگرها  ردیف

 )كدها(

 مقوالت مفاهیم

1 

1 

 -مهارت سیاسی حکمت به معنای 

اجتماعی برای منصب حکومت و 

 .(251/ 2 قضاوت است )بقره:

حکمت به معنای 

اى از مجموعه

معرفت و علم و 

است  نور هدایت

و مهارت تدبیر 

كشور نیز  امور

بخشی از این 

 معرفت است.

3 

حکمتى که خداوند به لقمان عطا فرموده 

و  اى از معرفت و علممجموعه»بود 

بوده  «اخالق پاک و تقوا و نور هدایت

 .(12/ 31 است )لقمان:

4 

حکمت در اینجا به معنای علم و دانش و 

/ 38: )ص یروى تدبیر امور کشور استن

20). 

2 

1 
مت را به بندگان خاص خود خداوند حک

 .(251/ 2 دهد )بقره:می
حکمت شامل 

بندگان خاص 

 4 شود.الهی می
خداوند حکمت را به بندگان خاص خود 

 .(20/ 38: دهد )صمی

3 3 
شود باید کسی که حکمت شاملش می

 .(12/ 31 خدا باشد )لقمان: شکرگزار
 وظیفه حکما

 .(269/ 2 حکمت خیر کثیر است )بقره: 2 4

آثار  ازجمله

حکمت خیر كثیر 

 است.
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 متحک نوع دو از کریم قرآن توان استنباط کرد که دربا توجه به توضیحات یادشده، می

 :است رفته سخن

 تواند حقایق را درکاندیشه مستحکم و حالت نفسانی که فرد می»حکمت به معنای  .1

( 20/ 38 ، ص:12/ 31 قمان:، ل269، 251/ 2 بقره:آیه ) 4. حکمت به این معنا فقط در «کند

 .شدبررسی  باالبه کار رفته که در 

کند. چنانکه یم عطا یخاص بندگان به تنها متعال خدای کهاین مفهوم گوهر نایابی است  

/ 38؛ ص: 251 /2 ، این نوع حکمت به حضرت داود )ع( )بقره:شددر آیات پیشین بررسی 

 .شداین پژوهش این نوع حکمت بررسی  گردید. در ( اعطا12/ 31 ( و لقمان )لقمان:20

مجموعه تعالیم الهی که حجم عمده این تعالیم را توصیه اخالقی »حکمت به معنای  .2

 یکسان و میحک خدای سوی از که است ییهامجموعه آموزه مفهوماین «. دهدتشکیل می

مونه ن عنوانبهشود. مردم صادر می عموم تیهدا برای دهیبخش بدانان را حکمت گوهر که

 -حکمت به مجموعه دستورات اخالقیسوره اسراء اشاره کرد که  39-23آیات توان به می

 منظور توان گفتدینی اطالق شده است؛ شایان ذکر است با توجه به توضیحات یادشده، می

 نوعی فلسفه، علم به حکمت نیست و اختصاص مصطلح فلسفه حکمت در قرآن کریم، از

 .(433، ص12، ج1388آملی، جوادی  .ک.است )ر اصطالح

 گیرینتیجه

 های ذیل استخراج گردید:ای مقولهاهلل خامنهدر تحلیل حکمتِ قرآنی در اندیشه آیت .1

تواند حقایق را ببیند و حکمت در قرآن با . حکمت قرآنی نوعی بینش است که فرد می1-1

شود می او مستحکم کند. وقتی فردی دارای این نوع بینش شد، اندیشهاصطالح فلسفی فرق می

 .هستاست. لذا چنین بیانی محکم نیز استوار و کالم او بر مبانی صحیح 

 دارد که از علم نیز باالتر است. اهمیت قدرآن. حکمت 1-2

 شود.. حکمت شامل بندگان برگزیده و صالح می1-3

 است. روبرکتیخ. ازجمله آثار حکمت این است که کارهای فرد دارای 1-4

های تبلیغ دین اسالم بیان حکیمانه است و این امر موجب ناکامی استکبار ز روش. یکی ا1-5

 .شودیم
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سخن و عمل سنجیده منطبق با خرد به »حکمت در سیاست خارجی به این معناست:  .2 

ن نبود توجهبی و احساسات بر اساسهمراه در نظر گرفتن شرایط زمان و مکان و عمل نکردن 

 «.گرفت دنیا با رابطه از باید هایی کههرهب و الزم شرایط و منافع به

اهلل با بررسی و مقایسه حکمتِ قرآنی و حکمت در سیاست خارجی در اندیشه آیت .3

توان گفت: حکمت در سیاست خارجی جدای از حکمتِ قرآنی نیست؛ زیرا کسی ای میخامنه

ت کسی در سیاس شود و چنینای از حکمت قرآنی داشته باشد، اندیشه او مستحکم میکه بهره

کند نه بر اساس احساسات. همچنین فرد حکیم )از نظر قرآن( خارجی بر اساس خِرَد عمل می

چنین کسی در سیاست  مسلماًکند و به مصالح و منافع آگاه است و حقایق عالم را درک می

 گرفت، آگاه است. دنیا با رابطه از باید هایی کهبهره و الزم شرایط خارجی به منافع و

با توجه به بازشناسی حکمت در قرآن کریم مشخص گردید معنای استخراج شده در  .4

کاربرد واژه  20از میان ای با معنای حکمت در قرآن کریم تناظر دارد و اهلل خامنهاندیشه آیت

اندیشه مستحکم و حالت نفسانی »اشاره به معنای  ،آیه چهارکاربرد آن در پنج حکمت در قرآن، 

 اشاره به معانی دیگری دارد. ،دارد و بقیه موارد« توسط فردحقایق  ساز درکزمینه
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 منابع و مآخذ

 .ش 1373، دفتر مطالعات تاريخ و معارف اسالمی؛ ترمجه: ناصر مکارم شريازي، قم: قرآن کرمي -

 .ش 1378؛ هتران: نشر جهان، عيون اخبار الرضا )ع(ابن بابويه، حممد بن علي؛  .1

لتاريخ ؛ بريوت: مؤسسة اتفسري التحرير و التنوير املعروف بتفسري ابن عاشورابن عاشور، حممدطاهر؛  .2

 .ق 1420، العريب

 .ق 1404، قم: مكتب االعالم االسالمي؛ معجم مقاييس اللغةابن فارس، امحد بن فارس؛  .3

يضون، ب بريوت: دار الکتب العلمية، منشورات حممد عليتفسري القرآن العظيم؛ ابن کثري، امساعيل بن عمر؛  .4

 .ق 1419

 .ق 1414؛ بريوت: دار صادر، لسان العرب ابن منظور، حممد بن مکرم؛ .5

هتران: دفتر  امحد آرام، :ترمجه ؛قرآين ينيبجهان يمعناشناس قرآن؛ در انسان و خداکو؛ يهيتوش زوتسو،يا .6

 .ش 1368نشر فرهنگ اسالمي، 

شيت، ميين دوزي، هتران: انتشارات دانشگاه شهيد هب؛ ترمجه: مليحه آشتياين، حممد حتليل حمتواباردن، لورنس؛  .7

 .ش 1375

 .ش 1388، اسراء؛ قم: مرکز نشر تفسري تسنيمجوادي آملي، عبداهلل؛  .8

؛ قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ مباين، اصول و اهداف سياست خارجي دولت اسالميحقيقت، سيد صادق؛  .9

 .ش 1385اسالمي، 

 .ق 1424ة: دار السالم، ؛ قاهراالساس يف التفسريحوي، سعيد؛  .10

؛ هااهي دانشگعلمئتيهبيانات در ديدار اعضای بسيجی ي، رهرب مجهوري اسالمي ايران؛ علديساي، خامنه .11

 .1389/ 2/4حديث واليت،  افزارنرم

حديث  افزارنرم؛ ماه مبارک رمضان بيانات در ديدار با علما و روحانيون در آستانه___________؛  .12

 .3/10/1376واليت، 

نريوهای نظامی و انتظامی، و اعطای  رتبهبيانات در ديدار با فرماندهان عاىل___________؛  .13

 .22/10/1369حديث واليت،  افزارنرم؛ قوا کلانضباطی نريوهای مسلح به رئيس ستاد فرماندهی  نامهآيني

حديث واليت،  افزارنرم ؛«ماه حمرم» بيانات در ديدار روحانيون و مبّلغان، در آستانه___________؛  .14

26/2/1375. 

؛ های سياسی ايران در خارج از كشوربيانات در ديدار سفرا و رؤسای منايندگی___________؛  .15

 .7/10/1390حديث واليت،  افزارنرم
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يث حد افزارنرم؛ بيانات در ديدار مسئوالن سازمان تبليغات اسالمی سراسر كشور____________؛  .16 

 .6/2/1372واليت، 

بيانات در ديدار مسئوالن و كارگزاران نظام مجهوری اسالمی به مناسبت عيد ___________؛ _ .17

 .23/7/1380حديث واليت،  افزارنرم؛ سعيد مبعث

بيانات رهرب معظم انقالب اسالمی در ديدار كارگزاران نظام، سفرای كشورهای ____________؛  .18

حديث  افزارنرم؛ ت روز مبعث پيامرب اعظم )ص(اسالمی و مهمانان كنفرانس وحدت اسالمی به مناسب

 .31/5/1385واليت، 

 حديث افزارنرم؛ بيانات رهرب معظم انقالب اسالمی در ديدار معلمان استان فارس____________؛  .19

 .12/2/1387واليت، 

 .12/1/1377حديث واليت،  افزارنرم؛ احلرام اهللتيبپيام به حجاج ____________؛  .20

؛ سوم سالهپنج های كلی برنامهپيام به رياست حمترم مجهوری در خصوص سياست_؛ ___________ .21

 .30/2/1378حديث واليت،  افزارنرم 

پيام به رئيس جممع تشخيص مصلحت نظام برای رسيدگی به موارد پيشنهادی ____________؛  .22

 .19/1/1378حديث واليت،  افزارنرم دولت؛

 .18/4/1370افزار حديث واليت، ؛ نرمخارجه امور وزارت مسئوالن ديدار____________؛  .23

سخنراىن در ديدار با فرماندهان سپاه پاسداران انقالب اسالمی و رؤسای دفاتر ____________؛  .24

 .29/6/1369افزار حديث واليت، نرمدر اين هناد؛  هيفقويلمنايندگی 

به مهراه  ظام مجهوری اسالمی ايرانسخنراىن در ديدار با مسئوالن و كارگزاران ن____________؛  .25

 .14/9/1369افزار حديث واليت، نرم؛ و املسلمني حاج سيد امحد مخيىن االسالمتحج

 سخنراىن در ديدار با مسئوالن و كارگزاران نظام مجهوری اسالمی، در آستانه____________؛  .26

 .9/11/1368يت، افزار حديث والنرم؛ يازدمهني سالگرد پريوزی انقالب اسالمی ايران

افزار حديث واليت، نرم؛ 1404انداز مجهوری اسالمی ايران در افق سند چشم____________؛  .27

12/8/1382. 

و املسلمني آقای هامشی رفسنجاىن جهت تعيني چارچوب  حجةاالسالمنامه به ____________؛  .28

 .18/8/1372افزار حديث واليت، نرم؛ دوم ي نظام در برنامههااستيس

؛ کتاب قيم، «هاي مفهوم جهاين حکمت در مفهوم قرآين آنجويي مْلفهپي»هقان، علي و ديگران؛ د .29

 .ش 1397، 18ش
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