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مدل نظری حیات طیبه به مثابه آرمان انقالب اسالمي در اندیشه سیاسي
حضرت آیت اهلل خامنهای
(بر اساس روش تئوری داده بنیاد)
مهدی

نادری5

چکیده
اندیشه آرمانشهری و مدینه فاضله در فلسفه سیاسي غرب و مسلمانان ميکوشد وضعیت مطلوب حیات
که تضمین کننده سعادت بشری است را طراحي و چگونگي گذر از وضع موجود به وضع مطلوب را نشان
دهد .در اندیشه سیاسي حضرت آیت اهلل خامنهای ،تحقق «حیات طیبه» از اهداف عالیه انقالب اسالمي
بوده و ریشه در آیات قرآن کریم دارد و بهعنوان الگوی آرماني حیات بشری ،سعادت دنیوی و اخروی
انسانها را محقق مينماید .بر اساس آیات قرآن کریم« ،ایمان به خدا» و «عمل صالح» الزمه برخوردار
شدن مؤمنان از این موهبت الهي است .در اندیشه سیاسي حضرت آیت اهلل خامنهای ،امنیت ،عزت،
استقالل ،رفاه مادی و پیشرفتهای صنعتي و تکنولوژیک از مهمترین مصادیق عیني حیات طیبه و
معنویت ،اخالق اسالمي ،عدالت و سبک زندگي اسالمي از مهمترین مصادیق معنوی حیات طیبه به شمار
ميآیند .تحقق حیات طیبه منوط به اتخاذ راهبردهای چهارگانه معنوی (حاکمیت اسالم) ،مادی (افزایش
قدرت ملي) ،پیشگامي در تمدن (مدنیت جهاني) و علم (دانش جهاني) است .موانع دروني (طغیان نفس
انساني و روح بهیمت) و موانع بیروني (دشمنان انقالب اسالمي) از جمله تهدیدات تحقق حیات طیبه به
شمار ميآیند .این پژوهش با بکارگیری روش تئوری داده بنیاد درصدد پاسخ به این سؤال اصلي است:
«نظام معنایي حیات طیبه در اندیشه سیاسي حضرت آیت اهلل خامنهای بر چه منطقي استوار است؟».
کلید واژهها :آیت اهلل خامنهای ،حیات طیبه ،انقالب اسالمي ،جمهوری اسالمي.
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مقدمه
زایش و رویش مکاتب فکری ،زماني انجام ميگیرد که اساساً تفکری نتواند ،بقاء خود را تضمین نماید یا
در مسیر تکامل دچار التهاب گردد .مکاتب فکری ميکوشند وضعیت خاصي از زندگاني بشر را نفي و به
تبع آن ،وضعیتي جدید برای آنها اثبات کنند .نظام معنایي حاکم بر «نفي» و «اثبات» در مکاتب فکری،
متأثر از مباني هستيشناسي ،انسانشناسي و همچنین معرفت شناسي آن مکاتب است .این تالشهای
فکری ،تماماً برای ترسیم سعادت الیق و شایسته بشر انجام ميگیرد .شکلگیری اندیشه آرمانشهری در
فلسفه سیاسي غرب یا آنچه که مدینه فاضله در بین مسلمانان شهرت یافته است ،نمودهای عیني این
تالشهای فکری ميباشد که هر یک درصدد هستند حیات جدید و آرماني برای انسانها آرزو کنند یا
نوید دهند.
از آنجایي که مباني انقالب اسالمي ایران ماخوذ از تعالیم وحیاني بوده و پیامبر اکرم(ص) به واسطه
َ َْ َ ْ َ ا
ً
َ َ
ين)5؛ ميتوان این مدعا را مطرح
ناك ِاّل َر ْح َمة ِللعاَل َ
کالم وحي ،رحمتي ویژه برای جهانیان است (وما ارسل
کرد که انقالب اسالمي ایران نوید بخش حیاتي جدید برای بشریت است .در رابطه با نوید بخشي ِحیات
جدید از جانب انقالب اسالمي پرسشهایي مطرح ميشود :ماهیت این حیات جدید چیست؟ چه تفاوتي با
حیاتي که سایر مکاتب بشری آن را نوید ميدهند دارد؟ مبنا ،ابعاد ،گستره و چشم انداز این حیات چیست؟
لوازم و موانع تحقق این حیات جدید چیست؟ این پرسشها و دهها پرسش دیگر ،پرسشهای متعارف و
معقولي است که در رابطه با انقالب اسالمي مطرح شده و ميشود .در این پژوهش ،تالش شده است ذیل
یک پرسش اصلي به این پرسشهای فرعي ،پاسخ داده شود .نظر به اینکه رهبران انقالب اسالمي -امام
خمیني(ره) و مقام معظم رهبری -عمیقترین شناخت از ماهیت انقالب اسالمي را داشته و به تبع آن،
وظیفه صیانت از انقالب اسالمي را بر عهده داشته و دارند؛ سؤال اصلي که این پژوهش مطرح نموده و
ميکوشد به آن پاسخ دهد ،چنین است« :نظام معنایي حیات طیبه در اندیشه سیاسي حضرت آیت اهلل
خامنهای بر چه منطقي استوار است؟» حیات طیبه ،اصطالحي است که مقام معظم رهبری برای ترسیم
نویدبخشي حیات جدید انقالب اسالمي از آن بهره جستهاند.
هدف اصلي که این پژوهش دنبال ميکند ،طراحي مدل نظری حیات طیبه در اندیشه سیاسي حضرت
آیت اهلل خامنهای است .از آن جهت که تاکنون پژوهشي در این رابطه  -مدل نظری حیات طیبه -در
اندیشه سیاسي مسلمانان انجام نگرفته است؛ مناسبترین روش برای این منظور ،روش تئوری داده بنیاد
است.

 .5سوره انبیاء521/
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چارچوب نظری
همانطوریکه توماس اسپریگنز ،اذعان ميکند متفکران سیاسي در فرآیند نظریه پردازی سیاسي« ،جامعه
مطلوب و آرماني» خود را ترسیم ميکنند و ميکوشند برای گذر از وضع موجود به وضع مطلوب،
درمانهایي را تجویز کنند (اسپریگنز 515 : 5912 ،و .)55برخي از متفکران سیاسي پرآوازه ،جامعه مطلوب
خود را تحت عنوان یوتوپیا یا آرمان شهر تشریح کردهاند .گستردگي چنین تالشهایي حوزه تفکر سیاسي
غرب و مسلمانان را در برگرفته و فراتر از تالشهای صرف عقالني ،ميتوان در متون وحیاني ،نشانهایي
از آن را یافت.
«آرمان شهر» در فلسفه سیاسي غرب

افالطون به مثابه بزرگترین فیلسوف سیاسي کالسیک ،ميکوشد با مطرح کردن مباحث معرفتشناسانه،
برداشتهای سیاسي استنباط کند .افالطون در کتاب جمهور با مطرح کردن «ایده خیر» سنگبنای
آرمانشهری را مطرح ميکند .در آرمان شهر افالطون مهمترین وجه تمایز از سایر حکومتها آن است که
فیلسوف ،شاه ميشود (افالطون .)5255 -5251 :5932 ،تحقق چنین مسئلهای نیازمند دنبال کردن
آموزش همراه با برنامههای تربیتي جسماني و روحاني برای نسل جدید ،آن هم در دورههای خاص ،منظم
و متوالي است .فیلسوف شاه ،متعلق به یک طبقه خاص است که با طي کردن آموزشهای خاص ،در سن
حدود پنجاه سالگي امر سیاست را زمامداری ميکند .مهمترین اقدام فیلسوف شاه در امر حکمراني ،پاک
کردن شهر از پلیدیها و ترویج فضیلتها است .این اقدام با محوریت عدالت و از طریق قانونگذاری
صورت ميگیرد .اشتراک اموال و خانواده بین تمامي اعضای شهر ،تقسیم اجتماع به سه گروه خاص،
حکومت آریستوکرات ،نظام تربیت فضیلتگرا از مهمترین ویژگيهای آرمان شهر افالطون ميباشد
(یونسي و همکاران.)501-505 :5932 ،
در فلسفه سیاسي مدرن ،توماس مور در کتاب «یوتوپیا» که از مشهورترین آثار در زمینه آرمان شهر یا
ناکجا آباد بهشمار ميآید ،در بخش اول به ترسیم جامعه انگلستان در قرن شانزدهم که درگیر جنگهای
داخلي ،کشتار ،فقر ،گراني و راهزني است ميپردازد و آنگاه در بخش دوم کتاب ،به ترسیم جامعه آرماني
خود ميپردازد .یوتوپیای مور ،شرح کشوری فرضي در نیمکره جنوبي است که از  11شهر تشکیل شده
است .همه شهرها بر اساس نقشه واحد ساخته شدهاند .خانهها هر دو سال یک بار تعویض ميشوند .همه
چیز اشتراکي است .همه مثل هم لباس ميپوشند اما لباس مجردها و متأهلها تفاوت دارد .دختران قبل از
 53سالگي و پسران قبل از  00سالگي حق ازدواج ندارند و دولت مسئله ازدواج را به دقت کنترل ميکند.
در آرمان شهر مور ،قانون کم و جرایم نادر است .اساسيترین قانون الغای مالکیت خصوصي است .تمام
ادیان آزادی کامل و برابر دارند .شکل حکومت ،دموکراسي پارلماني است که اعضای آن و مقامات دولتي
از  11شهر کشور انتخاب ميگردند (مور.)599-51 :5919 ،
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آثاری قابل توجهي در حوزه تمدني مغرب زمین در رابطه با آرمان شهر بهشمار آمدند که «جمهوری
جهاني» از آناکارسیس« ،رویای واال» از ویکتور هوگو« ،شهر آفتاب» از توماسو کامپانال و «آتالنتیس
نوین» از فرانسیس بیکن نمونههایي از این آثارند (وویون.)10 -11 :5931 ،
«مدینه فاضله» در رویکرد فلسفي مسلمانان

اگر چه فارابي شاگردی فلسفه یوناني کرده اما قطعاً باید گفت که مقلّد فالسفه یونان نبوده است .فارابي
بهعنوان مؤسس فلسفه اسالمي ،طرح مدینه فاضله اسالمي را ميریزد .مدینه فاضلهای که عقلي و نه
وهمي و خیالي است .به اعتقاد داوری اردکاني ،اوتوپيهای غربي ،عليرغم اینکه وهمي و خیالي هستند
اما به نحوی محقق شدهاند .حال آنکه ،مدینه فاضله فارابي در تاریخ تمدن اسالمي ،تأثیر جدی نداشته و
اساساً ممالک اسالمي مبتني بر مباني نظری مدینه فاضله پایهگذاری نشدهاند .فارابي برای تحقق طرح
آرماني فاضله ،بدنبال تمدني بود که با تمدن موجود در زمان خود ،تفاوت داشت (داوری اردکاني:5933 ،
 .) 015نقطه عزیمت طرح مدینه فاضله فارابي ،در تمییز دو نوع سعادت حقیقي و سعادت پنداری است.
حکومتي که تکفّلِ تحقق سعادت حقیقي را برعهده دارد ،حکومت فاضله و حکومتي دیگر که سعادت
پنداری را محقق ميسازد ،حکومت جاهلیت است (فارابي.)523 :5933 ،
خواجه نصیرالدین طوسي متأثر از فارابي ،با تقسیم افعال ارادی انسان به خیر و شر ،به تفکیک دو نوع
خاص از اجتماع بشری -مدینه فاضله و مدینه غیرفاضله -مبتني بر ماهیت دوگانه افعال ارادی انسان
ميپردازد « :یکي آنچه که سبب آن از قبیل خیرات بود و دیگر آنچه سبب آن از قبیل شرور بود و اول را
مدینه فاضله خوانند و دوم را مدینه غیرفاضله» (خواجه نصیر .)032 :5919 ،به باور خواجه نصیر ،چون
حقیقت واحد است تنها یک مدن فاضله موجود است حال آنکه ،مدن غیرفاضله ،اقسام متعددی دارد:
« مدینه فاضله یک نوع پیش نبود ،چه حق از تکثر منزه باشد و خیرات را یکي طریق بیش نبود ...و هر
یکي از این مُدن [غیرفاضله] منشعب شود به شعب نامتناهي ،چه باطل و شرّ را نهایتي نبود» (خواجه
نصیر .)032 :5919 ،خواجه نصیر ،مهمترین ویژگي اجتماع فاضله را اشتراک شهروندان در آراء و افعال
آنها مي داند .در مدینه فاضله ،اتفاق آراء به این معناست که همگي اهالي مدینه به «مبدأ و معادِ خلق»
معتقدند .به همین منوال ،اشتراک در افعال به این معناست که اهالي مدینه در عرصهی عمل ،کمال
واحدی را تشخیص داده و در راستای آن کمال ،اعمال خود را تنظیم ميکنند« :اتفاق آرای ایشان چنان
بود که معتقد ایشان در مبدأ و معاد خلق و افعالي که میان مبدأ و معاد افتد مطابق حق بود و موافق
یکدیگر و اما اتفاق ایشان در افعال چنان بود که اکتساب کمال همه بر یک وجه شناسند و افعالي که از
ایشان صادر شود مفروغ بود در قالب حکمت ،و مقوَّم به تهذیب و شدید عقلي و مقدر به قوانین عدالت و
شرایط سیاست » (خواجه نصیر.)035 :5919 ،
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«حیات طیبه» در رویکرد تفسیری مسلمانان

به اعتقاد عالمه طباطبایي ،دین کامل ،دیني است که توان تحقق و تضمینِ حیات طیب بشرى را در هر
مکان و زمانى داشته باشد (طباطبایي ،5151 ،ج .)953 : 3به باور عالمه« ،حیات طیب ،حیاتى است که
ابعاض و شؤون مختلفش باهم سازگار باشد ،بهطورىکه دل صاحب آن عیش به زندگى گرم و بدون
نگرانى باشد» (طباطبایي ،5151 ،ج .)011 : 9معارف قرآني بر این نکته تأکید دارد که رحمت خداوند ،دو
جنبه عام (رحماني) و خاص (رحیمي) دارد .رحمت عام شامل هر دو گروه مؤمنان و کافران شده است.
حال آنکه ،رحمت خاص خداوند ،عطیهای است که تنها به کسانى مىدهد که داراى ایمان و عبودیت
باشند .به اعتقاد عالمه ،حیات طیب در دنیا و آخرت که کفار و مجرمین بهخاطر کفر و جرمشان از آن
بهرهاى ندارند ،مصداقي از رحمت خاص پروردگار به مؤمنین و مؤمنات ميباشد (طباطبایي ،5151 ،ج:3
ً
َ َ َ ُْ
ْ
َ ْ َ
صالحا ِم ْن ذك ٍر أ ْو أنثى َو ُه َو ُمؤ ِم ٌن
 .)911از مجموعه اشارات ارزشمند تفسیری المیزان ذیل آیه «من ع ِم َل ِ
ََ
ً َ ً
فل ُن ْح ِي َي َّن ُه َحياة ط ِاي َب َة» 5ميتوان نکات زیر را استنباط کرد (طباطبایي ،5151 ،ج.)131-135 :50
 -5این حیات طیبه وعده ای صادق از جانب خداوند است که در صورت تحقق شرایط ،قطعا محقق
ميگردد.
 -0حیات جدید و حقیقي است که مرتبهای واالتر از حیات عمومي بشر مي باشد.
 -9دارای آثار و پیامدهای مهم ،و مختص به مردم با ایمان و داراى عمل صالح ميباشد.
 -1قاعدهای کلي برای همه انسانهای صالح است.
 -1مشروط به ایمان داشتن به خداوند است.
 -5بعد دنیوی و اخروی زندگي بشر را در برميگیرد.
عالمه در تفسیر المیزان ،اقوال مفسرین دیگر که حیات طیبه را به حیات بهشتي ،حیات برزخى ،حیات
دنیوى مقارن با قناعت و رضای الهي تفسیر کردهاند را دارای مناقشه فراوان ميداند (به نقل از طباطبایي:
فخر رازى ،ج 559 :02؛ روح المعانى ،ج 001 :51؛ روح المعانى ،ج  .)001 :51آیت اهلل مکارم شیرازی در
تفسیر نمونه ،در جمع بین اقوال مفسرین و گستردگي قلمرو و مصادیق حیات طیبه (فردی و اجتماعي،
دنیوی و اخروی) اینگونه جمعبندی ميکند:
«شاید نیاز به تذکر نداشته باشد که حیات طیبه ،مفهومش آنچنان وسیع و گسترده است که همه اینها
و غیر اینها را در بر ميگیرد ،زندگى پاکیزه از هر نظر ،پاکیزه از آلودگيها ،ظلمها و خیانتها ،عداوتها
و دشمنيها ،اسارتها و ذلتها و انواع نگرانيها و هرگونه چیزى که آب زالل زندگى را در کام انسان
ناگوار ميسازد» (مکارم شیرازی ،5931 ،ج.)103 :55
به اعتقاد آیت اهلل جوادی آملي ،کالم خدا و وحي الهي ،عامل حیاتبخش جوامع بشری است ( َيا ُّيهاَ
ا
ُ
ُ
َ
َّال َ
ذين َ
استجيبوا ِلل ِه ِول َّلرسو ِل ِاذا َدعاكم َِلا ُيحييكم)( 0جوادی آملي .)91 :5931 ،و حیات طوبا و
ءامنوا
 .5سوره نحل ،آیه 31
 .0سوره انفال ،آیه 01
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زندگي طیّب و گوارا تنها در سایه ایمان (حُسن فاعلي) و عمل صالح (حُسن فعلي) بهدست ميآید :حیات
طیبهای که برتر از حیات حیواني مشترک بین انسان و حیوان است (جوادی آملي ،5933 ،ج .)135 :52به
اعتقاد آیت اهلل جوادی آملي ،آثاری که قرآن برای آن ذکر کرده بسیار باالتر از اثرات حیات مادی و عادی
َ َ ْ َ َّ ُ ْ ُ ً َ ُ َ
ورا ت ْمشون ِب َِه) .0 .5تأیید الهي :در این حیات طیّب انسان مؤیّد به روح
است .5 :نورانیت دل (ويجعل لكم ن َ
ُ ُ ُ ْ َ َ َ َ َّ َ
ُ
ُ َ َ ََ َ
ْ
ْ ُ 0
ُ
وح ِمن َه)  .9 .استغراق در نعمتهای معنوی :صاحب
الهي است (أول ِئك كتب ِفي قل ِ
وب ِهم ِ
اْليمان وأيدهم ِبر ٍ
این حیات طیّب ،مستغرق در نعم معنوی است؛ حقایق را ميبیند و در خود عزّت و کرامت ميیابد چون به
معدن عظمت متصل است (جوادی آملي .)551 :5939 ،امام خمیني(ره) در رابطه با بُعد دنیوی این حیات
طیبه چنین ميفرماید« :خدا مىفرماید :این عامل به عمل صالح را به زندگى طیّب و طاهر زنده مىکنیم
ََ
ً َ ً
[فل ُن ْح ِي َي َّن ُه َح َياة ط ِاي َب َة] ،نه اینکه گمان کنى چنین کسى در این عالم در زندگى طیّب و طاهر نیست ،بلکه
اگر عامل صالح شد در این عالم ،زندگى طیّب و طاهر پیدا مىکند» (خمیني ،5935 ،ج.)155 : 9
روش تحقیق
این پژوهش بر آن است با استفاده از روش تئوری داده بنیاد به گردآوری ،تحلیل و تبیین موضوع پژوهش
اقدام نماید .روش تئوری داده بنیاد را اینگونه تعریف کردهاند« :فرآیند ساخت یک نظریه مستند و مدون،
از طریق گردآوری سازمان یافته دادهها و تحلیل استقرایي مجموعه دادههای گردآوری شده به منظور
پاسخگویي به پرسشهای نوین در زمینههایي که فاقد مباني نظری کافي برای تدوین هرگونه فرضیه و
آزمون آن هستند» (منصوریان .)1 :5935 ،در این روش ،نمونهگیری غیرتصادفي و هدفمند ميباشد و
پژوهشگر تا زماني که به اشباع نرسد همچنان نمونهبرداری را ادامه ميدهد (دانایيفر12 :5931 ،؛ مهرابي
و همکاران .)02 :5932 ،تحلیل دادهها در این روش مبتني بر سه عنصر اصلي (کدها ،مفاهیم و مقولهها)
استوار است (دانایيفر و امامي .)30-35 :5935،فرآیند پیشبرد تحقیق در سهگام صورت ميگیرد:
 .5کدگذاری باز؛  .0کدگذاری محوری؛  .9کدگذاری انتخاب .ميتوان مسیر تکاملي تئوری در این روش را
مطابق با شکل زیر ترسیمنمود (دانایيفر.)52 :5931 ،
دادهها

کدها

مفاهیم

مقولهها

نظریه

یکي از نویسندگان با جمعبندی دیدگاه صاحبنظران ،کاربست روش در نظریهپردازی دادهبنیاد را به
شرح ذیل بیان کرده است (لطیفي ،چگین و فرجي:)11-19 : 5933 ،
 .5مطرح نمودن سؤال پژوهش
 .5سوره حدید ،آیه 03
 .0سوره مجادله ،آیه 00
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 .0جمعآوری دادهها متناسب با سؤال پژوهش (مصاحبه ،بررسي اسناد و مدارک و)...
 .9احصاء نکات کلیدی و تعیّن کد (کدگذاری باز)
 .1مفهومبندی از طریق پیوند کدهای مشترک
 .1مقولهبندی از طریق مرتبط کردن مفاهیم به یکدیگر
 .5کنار هم گذاشتن مقولهها و تالش برای شکلدهي به یک نظریه (کدگذاری محوری)
 .1حضور محقق در فرآیند نظریه پردازی به منظور انجام تحلیلهای تکمیلي (کدگذاری انتخابي)
 .3مقایسه نظریه با تفاوتها و شباهتهای ادبیات پژوهش
تجزیه و تحلیل دادهها
کدگذاری باز و شروع کدگذاری محوری

کدگذاری باز فرآیندی از جمعآوری داده است که پژوهشگر ميکوشد نکات مرتبط با موضوع پژوهش-
مثل حیات طیبه -را احصاء کند .و پس از آن با کدگذاری ،مفهومسازی مينماید .با اتمام مفهومسازی
(کدگذاری باز) ،به نظر ميرسد با اشراف نسبي پژوهشگر نسبت به موضوع مورد بحث و با خوانش دوباره
مفاهیم ميتوان اقدام به مقولهبندی کرد (شروع کدگذاری محوری)« .مفاهیم» دادههای اولیه تحلیل و
«مقولهها» سطحي انتزاعيتر از مفاهیم ميباشند که در واقع شالوده ساختن نظریه بهشمار ميآیند.
پژوهشگران مختلف با توجه به موضوع پژوهش و گستردگي آن ،نتیجه کدگذاری باز را به شیوههای
متفاوتي ارائه ميدهند (دانایيفر و امامي.)35-32 :5935 ،
برای انجام کدگذاری باز در رابطه با موضوع «حیات طیبه» ،مجموعه بیانات مقام معظم رهبری از
سال  5953تا  5931مورد بررسي قرار گرفت .مجموع کدهای مرتبط با موضوع حیات طیبه در بیانات
ایشان 50 ،مورد بود که شناسایي ،استخراج و کدگذاری شد (مطابق با جدول  .)5در نظام کدگذاری،
عالمت اختصاری  pدر معنای نکات کلیدی ) (POINTاست .حروف بزرگ انگلیسي H, G, F, E, D,
 J, C, B, Aبیانگر سالي است که سخنراني در آن انجام گرفته است .اعدادی که بعد از حروف انگلیسي
آمدند بیانگر شماره نکاتي است که از آن سخنراني ،استخراج شده است .بهعنوان مثال ،کد  ،PA12بیانگر
نکته کلیدی شماره  50که از بیانات مقام معظم رهبری در سال  5931استخراج شده است .در جدول ذیل،
با توجه به اینکه حجم مقاله ،بیش از حد مجاز ميشود ،از ذکر تمام کدها اجتناب شده و تنها به مقدار
اندکي برای نمونه بسنده شده است.
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جدول  :1نمونهای از کدگذاری باز پیرامون موضوع حیات طیبه در بیانات مقام معظم رهبری
کد

دادهها

PA1

کاری که انقالب در آغاز انجام ميدهد ،ترسیم آرمانها است؛ آرمانها
را ترسیم ميکند .البتّه آرمانهای عالي ،تغییرناپذیرند؛ وسایل
تغییرپذیر است ،تحوّالت روزمرّه تغییرپذیر است امّا آن اصول که
همان آرمانهای اساسي است ،تغییرناپذیر است؛ یعني از اوّل خلقت
بشر تا امروز ،عدالت یک آرمان است؛ هیچوقت نیست که عدالت از
آرمان بودن بیفتد؛ آزادی انسان یک آرمان است -آرمانها یعني
اینجور چیزها -آرمانها را انقالب تصویر ميکند ،ترسیم ميکند ،بعد
آنوقت به سمت این آرمانها حرکت ميکند .حاال آرمان را ما اگر
بخواهیم در یک کلمه بگوییم و یک تعبیر قرآني برایش بیاوریم،
«حیات طیّبه» است.
یک تعبیر قرآني برایش [آرمانهای انقالب اسالمي] بیاوریم« ،حیات
َ َ ُ َ َّ ُ َ ً َ
َ
للِ َو ِل َّلرسو ِل
یوة ط ِای َبة؛ (ِ )5استجیبوا َ
حیینه ح َ
طیّبه» است که :فلن ِ
ُ
ُ
ِاذا َدعاکم َِلا ُیحییکم؛ ( )0شما را زنده کند.
دعوت پیغمبر و همهی پیغمبران به حیات است؛ چه جور حیاتي؟ طبعاً
حیات طیّبه.
خب ،حیات طیّبه یعني چه؟ یعني همهی این چیزهایي که بشر برای
بِهزیستي خود ،برای سعادت خود به آنها احتیاج دارد.

PA5

مثالً عزّت ملّي جزو حیات طیّبه است؛ ملّت ذلیل ،توسریخور ،حیات
طیّبه ندارد.
حیات طیّبه را فقط در عبادات و در کتابهای دعا که نباید جستجو کرد؛
واقعیّات زندگي اینها است.
استقالل ،وابسته نبودن به بیگانگان و به دیگران جزو حیات طیّبه
است.

PA2

PA3
PA4

PA6
PA7

PA8

PA9

َ َ َّ َ ُ ُ
األ ُ
مورَ)
حرکت بهسمت حیات طیّبه تمامنشدني است (أّل ِإلى الل ِه تصير

 ...صیرورت یعني حاليبهحالي شدن ،چیزی در باطن ذات خود تغییر
ایجاد کند و روزبهروز بهتر بشود؛ این را میگویند صیرورت؛ بشر به
سمت خدا صیرورت دارد و جامعهی مطلوب اسالمي آن است که این
صیرورت در آن وجود داشته باشد؛ این صیرورت تمامنشدني است؛
همینطور بهطور دائم ادامه دارد؛ انقالب این است.
رفاه ،عدالت ،نشاط ،نشاط کار ،شوق کار ،علم ،فنّاوری ،اینها همه جزو
حیات طیّبه است؛ در کنار اینها معنویّت ،رحم ،خلقیّات اسالمي ،سبک
زندگي اسالمي ،اینها جزو حیات طیّبه است .نظم جزو حیات طیّبه
است؛ این حرکت بهسمت حیات طیّبه تمامنشدني است.

مفاهیم

مقوله

آرمانهای انقالب
اسالمي در تعبیر قرآني
یعني حیات طیبه

حیات طیبه
آرمان
انقالب
اسالمي

ریشه قرآني داشتن
آرمانهای انقالب
اسالمي (حیات طیبه)

ماهیت
قرآني حیات
طیبه

دعوت انبیاء الهي به
حیات طیبه است
حیات طیبه یعني
ابزارهای مورد نیاز
برای سعادت بشریت
عزت ملي از مصادیق
حیات طیبه

دعوت انبیاء
الهي
ماهیت
حیات طیبه

عدم منحصر شدن حیات
طیبه در ادعیه و مناجات
عدم وابستگي به
بیگانگان از مصادیق
حیات طیبه

مصادیق
حیات طیبه
مصادیق
حیات طیبه
مصادیق
حیات طیبه

صیروریت داشتن
حیات طیبه (الزمه
تحقق جامعه مطلوب
اسالمي)

تداوم داشتن
حیات طیبه

مصادیق حیات طیبه:
رفاه ،عدالت ،نشاط ،علم
فناوری ،معنویت ،رحم،
نظم ،خلقیات اسالمي،
سبک زندگي اسالمي

مصادیق
حیات طیبه
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کد

دادهها

PA10

یکي از خصوصیّات حیات طیّبه و خصوصیّات این انقالب که در قرآن
َ
ُ
به آن تصریح شده ،ایمان باهلل و کفر به طاغوت است :ف َمن َیکفر
ا
ََ
َ َ َ ُ َ
روة ُ
َ ُ
الوثقی.
ِبالط ِ
ؤمن ِباللِ فق ِد استمسک ِبالع ِ
اغوت و ی ِ
حیات طیّبهی یک ملّت ،از جمله این است که این ملّت ،عزیز زندگي
کند ،سربلند زندگي کند ،وابسته نباشد ،مستقل زندگي کند.

PA12

یکي از چیزهایي که حیات طیّبه را تأمین ميکند ،پیشراني در علم و
تمدّن جهاني است .یک ملّتي بتواند در مجموعهی دانش جهاني و
مدنیّت جهاني ،حالت پیشران داشته باشد و جلو ببرد؛ برای ارتقای کلّ
بشریّت ،یک نردبان جدیدی را جلوی پای بشریّت بگذارد؛ این یکي از
اجزای حیات طیّبه است

PA11

مقوله

مفاهیم
ایمان باهلل کفر
بالطاغوت از مصادیق
حیات طیبه

مصادیق
حیات طیبه

عزت ،سربلندی و
استقالل یک کشور از
مصادیق حیات طیبه
پیشگامي و پیشراني
در علم تمدن (دانش
جهاني و مدنیت
جهاني) الزمه حیات
طیبه (ضامن و تأمین
کننده)

مصادیق
حیات طیبه
الزمه حیات
طیبه

کدگذاری محوری و انتخابي

در مرحله بعد ،محقق ميکوشد با راهبرد «دستهبندی و مقایسه» ،مفاهیم بهدست آمده از کدگذاری باز را
ذیل مقولههای فرعي طبقهبندی کند (کدگذاری محوری) .پس از آن پژوهشگر ،ميکوشد با توجه به
مراحل قبل به استحکام مفاهیم و مقولهها بپردازد .در این مرحله ،دادههای سازماندهي شده در قالب
مقولههای اصلي و فرعي و ابعاد محدودتری دستهبندی ميشوند (کدگذاری انتخابي) .جدول شماره ،0
ترسیم جامع کدگذاری محوری و انتخابي در رابطه با موضوع «حیات طیبه» در دیدگاه مقام معظم رهبری
است.
جدول  :2کدگذاری محوری پیرامون موضوع حیات طیبه در بیانات مقام معظم راهبری
مقولهاصلي

فرعي

و حیات طیبه انقالب اسالمي

آرمان
انقالب
اسالمي
تحقق
حیات
طیبه

مقوله

مفاهیم

مشخصات

کدها

الگوی عیني
صدور انقالب
اسالمي

حیات طیبه ایجاد کننده جاذبه در بین
مسلمانان و غیرمسلمانان ،بازتولید حیات
طیبه اسالمي در کشور به مثابه الگویي
برای دنیای اسالم.
آرمانهای انقالب اسالمي در تعبیر قرآني
یعني حیات طیبه ،تشکیل حیات طیبه
اسالمي هدف انقالب اسالمي ،انقالب
اسالمي نهالي برای حیات طیبه.

PA16, PB4,

هدف نهایي
انقالب اسالمي

PA1, PG1,
PJ2, PJ3,
PJ5, PJ9
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مقولهاصلي

مقوله
فرعي

مفاهیم
تعریف

آرمان
انقالب
اسالمي
تحقق
حیات
طیبه

مباني قرآني

مشخصات

شاکله نظام معنایي حیات طیبه

حیات طیبه یعني :ابزارهای مورد نیاز برای
سعادت بشریت ،پاسخگویي به نیازهای
جسماني و معنوی ،زندگي توأمان سعادت
دنیوی و رستگاری اخروی ،معیشت
شایسته ،امنیت و آزادی فکر و اندیشه،
زندگي گوارا ،زندگي گوارا یعني رفاه مادی،
عدالت ،معنویت و اخالق ،یعني حیات
اسالمي ،همه خیرات مردپسند انسانها.
ریشه قرآني داشتن آرمان های انقالب
اسالمي (حیات طیبه) ،حیات طیبه
اصطالحي قرآني ،حیات طیبه ریشه قرآني
ََ َ ُ
َ َ
صال ًحا ِمن ذك ٍر أو أنثى َ َو ُه َو
دارد (من ع ِم َل ِ

کدها
PA4,PC2,
PC4, PC5,
PD2, PD3,
PH3, PJ7,
PJ11

PA1, PA2,
PC3, PG5

ُ ٌ َ َ ُ َ َّ ُ َ ً َ ا َ ً َ َ َ
جزَي َّن ُهم
م ِ
ؤمن ف َلن ِ
حيينه حياة ط ِيبة ولن ِ
َ
َ َ َ
ُ
َ
َ
ن
أجرهم ِبأحس ِن ما كانوا يعملو َ).

دعوت انبیاء و
اولیا الهي

حیات طیبه دعوتي از جانب خدا و رسول
(ص) ،مجاهدت همه انبیا ،اولیا و بزرگان
در طول تاریخ برای تحقق حیات طیبه (يا

طراز زندگي
اسالمي
صیرویت داشتن

زندگي الیق انسان از منظر اسالم :حیات
طیبه ،اسالم یعني زندگي طیبه انسانها.
صیروریت داشتن حیات طیبه (الزمه تحقق
َّ َّ
اط الل ِه الذي
جامعه مطلوب اسالمي) ( ِصر ِ

ابعاد دنیوی

حیات طیبه یعني زندگي دنیوی و اخروی
تومان ،حیات طیبه یعني سعادت دنیا و
عقبي ،رفاه مادی و تعالي معنوی.
منطق اسالم سعادتمندی زندگي دنیوی و
اخروی (حیات طیبه) ،حیات طیبه یعني
سعادت دنیا و عقبي ،حیات طیبه جمع
کننده دنیا و آخرت ،ماده و معنا.
ََ َ ُ
ایمان باهلل کفر بالطاغوت (فمن يكفر
ا
َ
َّ َ َ
است َ
َ ُ
مس َ َ
ك
ؤمن ِبالل ِه فق ِد
ِبالط ِ
اغوت َو ي ِ
ُ َ
روة ُ
الوثقى)
ِبالع ِ

PA3, PJ4,
PH2

َّ
َ
َ ُّ َ َّ َ ُ
استجيبوا ِلل ِه َو ِل َّلرسو ِل
ذين َآمنوا
أيها ال
ُ
ُ
ِإذا َدعاكم َِلا ُيحييكم).

PJ3, PJ11,
PJ14
PA8

َ
َ َ
َ
َل ُه ما في َّ
رض أّل ِإلى
الس
ِ
ِ
ماوات َو ما ِفي األ ِ
َّ َ ُ ُ
مور)
صير األ َُ
الل ِه ت

ابعاد حیات طیبه

ابعاد اخروی

حیات طیب

شاخص اعتقادی و
رفتاری

PC5,PD4
PH5,PJ10,
PJ13
PC5,PD4
PH5,PJ10,
PJ13
PA10
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مقولهاصلي

مقوله
فرعي

مفاهیم

پیشرفت مادی

مصادیق
حیات طیبه
آرمان
انقالب
اسالمي
تحقق
حیات
طیبه

پیشرفتهای
معنوی و اخالقي

ابزارهای
معنوی

لوازم تحقق حیات طیبه
ابزارهایمادی
نقش نظام
اسالمي

نقش و وظایف نظام اسالمي در تحقق حیات طیبه

وظیفه مسئوالن

مشخصات

کدها

مصادیق :عزتملي ،نظم ،استقالل و عددم
وابستگي به بیگانگان ،رفاه ،عدالت ،نشداط،
علم فنداوری ،سدربلندی و اسدتقالل یدک
کشددور ،امنیددت ،بددازبودن میدددان کددار و
پیشدددرفت ،فقرزدایدددي ،سدددود ،اسدددتقالل
اقتصددادی ،رونددق مددالي ،پیشددرفتهددای
بازرگاني ،کشاورزی ،علمي و تکنیکي
مصادیق :معنویت ،رحم ،خلقیات اسدالمي،
سددبک زندددگي اسددالمي ،افتخددار ،صددفا ،
محبت ،روشنبیني ،تحقق معنویت ،ایمدان
و معنویددت ،شددکوفایي اخالقددي ،صددفای
معنددوی ،بیددنش ،تعبددد ،انسددان معنددوی،
خداشناس ،پرهیزکدار ،برخدوردار از اخدالق
واالی الهي.
حاکمیت دین ،ایمان و عمل صالح،
پیشگامي در علم و تمدن به همراه
معنویت ،آباداني زمین به همراه رعایت
حدود و ضوابط الهي ،تقید به فرائض،
احکام ،تکالیف ،واجبات اسالم ،اجتناب از
گناهان ،مستحبّات ،انجام احکام اجتماعي
و فردی ،تربیت الهي.
قدرت ملي ،منابع طبیعي فراوان الزمه
رسیدن افراد جامعه به حیات طیبه.
حاکمیدددتدیندددي الزمددده رهاشددددن از
شیطانهای دروني و بیروني و جاذبدههدای
فساد (در مسیر تحقق حیات طیبده) ،نظدام
اسالمي حرکت دهنده (هدایتکننده) مردم
به سمت حیات طیبه.
تفاوت داشتن وظیفه مسئوالن در رژیم
اسالمي با سایر رژیمها در قبال تحقق
حیات طیبه اسالمي (جامعه اسالمي)،
تالش بدون نیت تحقق حیات طیبه برای
مسئوالن به منزله هبائا منثورا (ما َع ِملوا
من َع َمل َف َج َع ُ
باء َم ً
لناه َه ً
نثورا) ،تنها
ِ
ٍ
هدف مسئوالن در جمهوری اسالمي
تحقق حیات طیبه اسالمي ،ضرورت تالش
مسئوالن برای تحقق حیات طیبه.

PA5, PA8,
PA11, PC1,
PG2PG4,
PH6, PJ11

PA6,PC1,
PG2,PG4,
PJ11

PA14, PC6,
PE1, PE2,
PE3, PH1,
PJ1

PC6, PF1
PH1

PB1,
PB2
PB3,
PB5
PJ1
PD1
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مقولهاصلي

مقوله
فرعي

مفاهیم

مشخصات

وظیفه مردم

لزوم توجه ملت ایران به حرکت به سمت
ا
حیات طیبه الهي (یا اايها الذین امنوا
استجیبوا َّلله و ا
للرسول اذا دعاکم َلا
یحییکم) ،توانایي ملت ما برای تحقق
حیات طیبه اسالمي.
تربیت متناسب با هوا و هوسهای بشری
عاملحیوانیت برخي از انسانها،فرعونها،
قارنها ،نمردها و شیطانها مانع سلوک در
راه خدا (حیات طیبه)؛ طغیان هوای نفس،
دنیاطلبي ،خودخواهيها ،کبرها ،روح
بهیمیّت در انسان از موانع حیات طیبه.
پیشرفتهای مادی غرب به همراه مفاسد
اخالقي مانع تحقق حیات طیبه ،تالش
دشمنان برای عدم تحقق حیات طیبه،
پیشرفتهای صرف مادی همانند جامعه
آمریکا خالف حیات طیبه ،تالش شیاطین
و طواغیت دورکردن انسان از حیات طیبه.
پیشگامي و پیشراني در علم و تمدن
(دانش جهاني و مدنیت جهاني) الزمه
حیات طیبه (ضامن و تأمینکننده) ،تنها
ادیان الهي تضمین کننده حیات طیبه ،امر
به معروف و نهي از منکر تضمین کننده
َّ
(ال َ
ذين ِإن
حیات طیبه در نظام اسالمي
َ
َّ َ َ َُ
َم َّك ان ُ
األرض َأ ُ
الة وآتوا
قاموا الص َ
اهم ِفي
ِ
َ
ُ َ
َّ َ
َ
َ
عروف َون َهوا َع ِن اَلنك ِر
الزكاة َوأ َمروا ِباَل
ِ
ُ ُ
َّ
مور) ،اسالم تأمین و
َو ِلل ِه عا ِق َبة األ َِ
تضمین کننده حیات طیبه.
محسوس شدن نشانههای حیات طیبه در
َّ
َ
جامعه ما با انقالب اسالمي (ض َر َب الل ُه
َ ًَ َ َ ً َا َ ً َ َ َ َ َا َ َ ُ
مثال ك ِلمة ط ِيبة كشجر ٍة ط ِيب ٍة أصلها
ثاب ٌت َو َف ُ
رعها في َّ
ماء).
الس َِ
ِ
ِ

موانع دروني

موانع تحقق حیات طیبه

موانع
(دشمنان) بیروني

مدنیّت اسالمي

ضامن حیات طیبه
نشانههای حیات طیبه

چشم انداز
حیات طیبه

جمهوری اسالمي
الگوی امت
اسالمي

چشم انداز حیات طیبه برای جمهوری
اسالمي :کشوری با جمعیت  022یا 512
میلیون نفر ،با پیشرفتهای مادی ،علمي،
صنعتي ،همراه با معنویت ،اخالق و عدالت.

کدها
PH2, PJ9

PE3,PE4

PA13,PA17,
PG3, PJ4

PA12, PD3,
PJ6, PJ8,
PJ12

PH4

PA15
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نتایج حاصل از کدگذاری محوری و انتخابي (جدول فوق الذکر) بر این نکته تأکید دارد که در اندیشه
سیاسي حضرت آیت اهلل خامنهای موضوع «حیات طیبه» ،در برگیرنده نظام معنایي خاصي است .ميتوان
مدل نظری حیات طیبه در قالب مفهومي شکلي که در ذیل آمده است ،نشان داد .مقوله محوری در
اندیشه سیاسي حضرت آیت اهلل خامنهای در واقع «حیات طیبه به مثابه آرمان انقالب اسالمي» ميباشد.
این مقوله محوری ،تحت تأثیر شرایط علّي که متشکل از دو عامل ساختاری (حاکمیت نظام سیاسي
اسالم) و کارگزاری (مسئوالن و مردم) است ،قرار دارد .این عوامل در نظام معرفتي اسالم ،نقش اثبات
بخشي به مقام ثبوتي حیات طیبه را بر عهده دارد .برای تحقق حیات طیبه ميبایستي راهبردهای
چهارگانه معنوی ،مادی ،علمي و تمدني مجموعاً اتخاذ گردد .جمهوری اسالمي ایران بستری است که در
آن حیات طیبه ،ظرفیت ظهور پیدا کرده است .البته این بستر ناگزیر درون بسترهای کالن نظام بینالملل
و تحت تأثیر آنها قرار گرفته است .هر یک از این بسترها ،در رابطه با راهبردهای چهارگانه ميتواند
نقشآفریني مثبت و منفي داشته باشد .در این میان ،شرایط مداخلگر همچنان ميتوان بر کاربست
راهبردهای چهارگانه ،دخالت کند و روند تحقق حیات طیبه را کُند و حتي خدشهدار نماید .موانع دروني
(طغیان هوای نفس و )...و موانع بیروني (فرعونها و نمرودهای زمانه) از جمله شرایط مداخلهگر ،در
راستای تحقق حیات طیبه در بستر جمهوری اسالمي هستند .همانطور که در شکل بیان شده است ،پیامد
عملیاتي تحقق مدل نظری حیات طیبه« ،الگو شدن جمهوری اسالمي برای امت اسالمي» ميباشد.
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بسترها:
د جمهوری اسالمي ایران
د ساختار نظام جهاني

مقوله محوری:
شرایط علي:
 .1عوامل ساختاری:
نقش نظام سیاسي اسالم:
 حاکمیت دین هدایت مردم .2عوامل کارگزاری:
مسئوالن:
تالش جهت تحققحیات طیبه
مردم:
استجابت دعوت خدا ورسول (ص)
 -اهتمام به حیات طیبه

حیات طیبه آرمان
انقالب اسالمي
شبکه معنایي:
د یعني حیاتاسالمي
د زندگي گوارا متشکل
از رفاهمادی و تعالي
معنوی
د ماخوذ از قرآن
د دعوت خدا واولیاء
د صیروریت داشتن
د سعادت دنیوی و
اخروی

راهبردها:
 .5معنوی:
حاکمیت اسالم:
د ایمان و عمل صالح
د حدود و ضوابط الهي
د احکام فردی و جمعي
د امر به معروف و نهي از
منکر
د اخالق و معنویت
 .0مادی:
افزایش قدرت ملي
 .9علمي:
پیشگامي در دانش جهاني
 .1تمدني:
پیشگامي در مدنیت
جهاني

پیامد:
جمهوری
اسالمي
الگوی امت
اسالمي

شرایط مداخلهگر:
ـ موانع دروني :طغیان هوای نفس ،دنیا طلبي ،خودخواهيها ،کبرها ،روح بهیمیّت در
انسان
د موانع بیروني :فرعونها ،نمرودها و طواغیت و شیاطین عصر همچون آمریکا

مدل نظری تحقق حیات طیبه در اندیشه آیت اهلل خامنهای

نتیجهگیری
در این پژوهش تالش شد ،مسأله «حیات طیبه» در اندیشه سیاسي حضرت آیت اهلل خامنهای مورد
واکاوی قرار گیرد .پرسش آغازین پژوهش اینگونه بیان شد« :حیات طیبه در اندیشه سیاسي حضرت آیت
اهلل خامنهای بر چه نظام معنایي استوار است؟» برای پاسخ دادن به این پرسش ،روش تئوری داده بنیاد
اتخاذ شد .در روند پیشبرد پژوهش زوایای موضوع حیات طیبه در دیدگاه آیت اهلل خامنهای در امر
خاستگاه ،نقش ،عوامل ،ابعاد ،مصادیق و موانع تحقق حیات طیبه و چشم انداز روشن شد.

مدل نظری حیات طیبه به 55 ....................................................................................................................................................................................

در اندیشه سیاسي حضرت آیت اهلل خامنهای

َ َ
ً
ََ َ ُ َُ َ ُ
ؤم ٌن
 .5اصطالح حیات طیبه خاستگاه قرآني دارد و ماخوذ از آیه «من ع ِم َل ِ
صالحا ِمن ذك ٍر أو أنثى وهو م ِ
ً َ ً
ََُ
حي َي َّن ُه َحياة ط ِاي َب َة» ميباشد.
فل ن ِ

 .0حیات طیبه به مثابه آرمان نهایي انقالب اسالمي ،در اندیشه سیاسي آیت اهلل خامنهای نقشآفریني
ميکند ،لذا ضروری است که عوامل ساختاری و کارگزاری در تعامل با یکدیگر این مهم را محقق سازند.
ساختار سیاسي نظام جمهوری اسالمي با هدایت کارگزاران (مسئوالن و مردم) و کاربست منابع و
ظرفیتهای موجود ميبایست در راستای تحقق آن گام بردارد.
 .9ابعاد حیات طیبه ،سعادت و خوشبختي در زندگي دنیوی و اخروی است.
 .1مصادیق حیات طیبه ،مادی و معنوی ميباشد .پیشرفتهای صنعتي و تکنولوژیک ،رفاه اقتصادی،
امنیت ،عدالت ،سبک زندگي اسالمي ایراني از مصادیق مادی حیات طیبه و خداباوری ،اخالق ،معنویت،
صداقت از مصادیق معنوی حیات طیبه هستند.
 .1راهبردهای چهارگانه معنوی (حاکمیت نظام اسالمي) ،مادی (افزایش توان قدرت ملي) ،علمي
(پیشگامي در دانش جهاني) و تمدني (پیشگامي در مدنیت جهاني) برای تحقق حیات طیبه الزم است.
بدون توجه به هر یک از این راهبردهای چهارگانه ،تحقق حیات طیبه در عمل با کاستي و خالء مواجه
خواهد شد.
 .5موانع دروني و بیروني ،از جمله آسیبهایي هستند که تحقق حیات طیبه در جمهوری اسالمي ایران
را دچار تهدید ميکند .طغیان هوای نفس انسانها ،و شکلگیری رذایل اخالقي در مردم و مسئوالن نظیر
دنیاطلبي ،کبر ،حسادت ،روح بهیمت از جمله موانع دروني و دشمنيهای فرعونها ،نمرودها و شیاطین
عصر همچون آمریکا از جمله موانع بیروني تحقق حیات طیبه ميباشند.
 .1در اندیشه سیاسي حضرت آیت اهلل خامنهای تحقق حیات طیبه چشماندازی خاص را دنبال ميکند:
جمهوری اسالمي کشوری پیشرفته و الگو برای امت اسالمي ،با جمعیت  022یا  512میلیون نفر ،متصّف
به عزت ،استقالل ،معنویت ،اخالق و عدالت.
همانطور که بیان شد ،حیات طیبه وعدهای قرآني است و از آن جهت که در وعدههای الهي تخلف
صورت نميپذیرد ،قطعاً بهخاطر ایمان و عمل صالح از جانب خداوند متعال به بندگان اعطاء خواهد شد.
این نکته به همراه تفاوت ماهوی حیات در تفکر الهي و الحادی ،از مهمترین وجوه تفاوت در اندیشه
آرمانشهری فلسفه سیاسي غرب با تفکر سیاسي شیعه است.
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