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 رهبري، قانون اساسی،،  )ره(خمینی ارائه الگوي راهبردي در حوزه امنیت اجتماعی بر اساس گفتمان امام
 تجارب جمهوري اسالمی ایران و بهره گیري از تجارب بشري 

 چکیده:
دارد کـه بـراي اداره کشـور در     (س) هاي اسالم ناب محمـدي و رهبري ریشه در آموزه (رحمت ا... علیـه) گفتمان امام

هـا را در  گـر بوده و فعالیتهاي مختلف از جمله امنیت اجتماعی براي مسئوالن و کارگـزاران نظام هدایتحوزه
ي امنیـت  حـوزه «ارائـه الگـوي راهبـردي     حاضـر  مقالـه  نماید. هدف اصلیو همسو می نگها، هماههمه حوزه
(کمـی و کیفـی) انجـام     اي/ کاربردي است که با استفاده از روش آمیختهنوع پژوهش توسعه باشد. می» اجتماعی

نون اساسـی از  و رهبري و مفاد قا خمینی (ره) ساز از گفتمان امام گـردیده است؛ یعنی براي احصاء ارکـان جهت
هـاي  ها و شـاخص هاي تحلیل محتوا، تحلیل گفتمان و تحلیل تفسیري استفاده شد و براي استخراج مؤلفهروش

استفاده گردید. همچنین کلیـه آراء و   مکس.کیودا افزارمحورهاي راهبردي از روش نظریه مبنایی با استفاده از نرم
عنوان اسناد جامعه آماري و مسئوالن  ن کامل قانون اساسی بهرهبري و متو  خمینی (ره) هاي حضرت اماماندیشه

ربط که داراي مشاغل راهبردي و استادان حوزه و دانشگاه با مدرك دکتـري و   هاي ذيو مدیران نهادها و سازمان
شـمار و خبرگـان و    صـورت تمـام   اند. در ضـمن اسـناد پـژوهش بـه    یا معادل آن، خبرگان تحقیق را تشکیل داده

نظري  گیري هدفمند به شیوه گلوله برفی انتخاب و با هدف ظهور مفهومی تا حد اشباعان از روش نمونهفرهیختگ
محـوري،   گرایـی، عـدالت   نامـه (اسـالم   ره 5هـاي حاصـل از پـژوهش    ترین یافته مورد مصاحبه قرار گرفتند. مهم

ت است. همچنـین از محورهـاي   سیاس 12هدف و  8هویت اسالمی/ ایرانی)،  ساالري دینی و مداري، مردم قانون
مؤلفه  دو ؤلفه هماهنگی،، دو ممؤلفه هدایت، سه مؤلفه سازماندهی ، چهارریزيمؤلفه برنامه دهمدیریت راهبردي؛ 

احصاء گردید. در پایان نیـز الگـوي راهبـردي حـوزه امنیـت       مؤلفه نظارت و ارزیابی چهارسازي و اجرا و پیاده
 ها ارائه گردید.تدوین ارتباط بین آنها و اجتماعی با ذکر همه مؤلفه

 49-74، صفحات 1397بهار ، 27هشتم، شماره پژوهشی امنیت ملی، سال  –فصلنامه علمی 
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 مقدمه:   

-هاي است که کارگزاران نظام مقدس ج.ا.ا در سطوح راهبردي، تصـمیم امنیت اجتماعی یکی از حوزه

هـاي سازمــانی،   ا بـراي دستیابی به اهـداف ملی و تحقق رسـالتهاي مدیریتی رها و فعالیتها، اقدام
هاي گونـاگونی ماننـد امنیـت    که در زبان فارسی به معادل 1»امنیت اجتماعی«رسانند. مفهوم انجام میبه

اي و امنیـت اجتمـاعی   اجتماعی شده، امنیت جامعگی، امنیت جامعوي، امنیت جامعگانی، امنیت جامعه
 .ترجمه شده است

 گردیده استارایه ، طرحی تازه از امنیت در عرصه عمل 2و رهبري (رحمت ا... علیـه) خمینی ر گفتمان امامد
 وبـر تکثرگرایـی    هـم آن مبتنـی  تلقی جاهلی از امنیت که قائل بـه بنـاي امنیـت و ف   برخالف که در آن 

امنیتـی  جهـت تکـوین و تقویـت ضـریب     » زمینه اجتماعی«ضمن اعتباربخشی به  ،باوري است عینیت
 .گردد میپرهیز به نظریه امنیت  »اصالت اجتماعی دادن«محور نمودن امنیت)؛ از  (یعنی جامعه

امنیـت  «و  5»تـأمین اجتمـاعی  «، 4»امنیـت عمـومی  «، 3»امنیت جامعـه «امنیت اجتماعی با چهار رویکرد 
ت امنیتی جامعـه  با این تفاوت که رویکرد اول، همه مالحظا گیرد،مورد مداقه قرار می 6»شده اجتماعی

شـود. رویکـرد دوم، محـدود بـه امنیـت افـراد در       اعم از سیاسی، اقتصادي، ارتباطی و ... را شامل می
شـود. رویکـرد سـوم، درصـدد ایمـن      حیات اجتماعی یعنی حفظ جان، مال، ناموس و منافع افراد مـی 

به ایـن معنـی   » تماعیتأمین اج«نمودن حیات جمعی براي افراد جامعه است که در زبان فارسی مفهوم 
اما در مقابلِ سه رویکرد فوق، رویکرد چهارم یک رویکـرد گفتمـانی جدیـد اسـت کـه       رود؛کار می به

بـه عنـوان مسـئله    » هویـت «موضوع آن هیچ ارتباطی با مباحث سه گانه فوق نداشته و به مسئله مهـم  
س و بـوط بـه جـان، مـال، نـامو     بر توجه به مالحظات مر پردازد. در این مقاله عالوهمی» امنیت«اصلی 

عنوان رویکرد اصلی این پژوهش، به مباحث هویتی (رویکرد چهارم) نیـز   منافع افراد (رویکرد دوم) به
 پرداخته خواهد شد.

بها در این حوزه، الگوي راهبـردي   رغم وجود تجارب گرانهاي انجام شده حاکی است که علیبررسی
 فقدان ینن نظام قرار گیرد، وجود ندارد. بنابراین دغدغه محققکه مبناي تصمیمات و اقدامات گارگزارا

                                                           
1  - societal security 

 اي(مدظله العالی) است.منظور از رهبري در این مقاله رهبر معظم انقالب اسالمی حضرت امام خامنه 2
3 ـ   Security of Society 
4 ـ   Public Security 
5 ـ   Social Security 
6 ـ   Societal security 
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بر تجارب نظام ج.ا.ا بر اساس گفتمان والیـت فقیـه و    ردي در حوزه امنیت اجتماعی مبتنیالگوي راهب
قانون اساسی است که مبناي عمل مسئوالن در این حوزه قرار گیـرد. بـدیهی اسـت کـه اهمیـت ایـن       

ي امنیـت  عمل مـدیریت راهبـردي و مـدیریت بهینـه مسـائل حـوزه      تحقیق در مشخص کردن قواعد 
مند مسـائل کـالن و وجـود اجمـاع و وفـاق نظـري در سـطح        اجتماعی و ضرورت آن براي حل نظام

مدیران راهبردي حوزه است. در این مقاله تالش گردیده بـا مستندسـازي و تئـوریزه نمـودن تجـارب      
و رهبـري و   (رحمت ا... علیـه) نیت اجتماعی بر اساس گفتمان امامکارگزاران راهبردي نظام ج.ا.ا در حوزه ام

 ، الگوي راهبردي ارائه گردد.قانون اساسی ج.ا.ا
دستیابی به الگوي راهبردي امنیت اجتماعی از طریق تدوین تجارب نظـام  « حاضر بنابراین هدف مقاله

 »و تجـارب بشـري   انون اساسی ج.ا.و رهبري، قا(رحمت ا... علیه) خمینی مقدس ج.ا.ا بر اساس گفتمان امام
وي راهبـردي امنیت اجتماعی الگـ« شرح بیان گردیده است که پژوهش حاضر نیز بدین و سئوال است
 ».براسـاس گفتمان والیت فقیه و قانون اسـاسی، چیسـت؟  ابر تـدوین تجـارب نظام مقدس ج.ا. مبتنی

اي منسجم و علمیِ قابـل اتکـاء   ین فرضیهگیري اکتشافی پژوهش، امکان تبیبا توجه به جهتهمچنین 
 گویی به سئوال خواهد بود.وجود ندارد و مسیر مقاله به سمت پاسخ

 شناسی تحقیق مبانی نظري و پیشینه
 امنیت اجتماعی

 ،1»بــوزان  بـاري« چون اندیشمندانی توسط ،1993 سال در بار اولین براي »امنیت اجتماعی«مفهوم 
 امـواج  مفهـوم  ایـن  طـرح  انگیـزه . گردیـد  مطـرح  کپنهاگ مکتب عنوان تتح 3»لمیتر« و 2»ویورال«

 بـا  سـو  یک از که معنا بدین. بودند داده قرار خطر معرض در را »هاگروه هویت« که بود تهدیدآمیزي
 هضـم  مسـلط  هـاي هویـت  در ها گروه بعضی هویت صنعتی، هايمجتمع و نوین هاي فناوري رشد
 و آمـوزش  بـودن  هزینـه  پـر  یا روسیه در اوکراینی زبان و فرهنگ آموزش شدن نابود مانند( شدمی

 جهـان  و فقیـر  کشورهاي از مهاجرت گسترش با دیگر سوي از و) ترکیه در کردي زبان به پژوهش
 و اقامـت  ماننـد  هویتی؛ تمایزهاي در آنومی و آشفتگی نوعی پیشرفته، و صنعتی کشورهاي به سوم

 اسـکاندیناوي پدیـدار   کشـورهاي  به کارگران قاچاق یا فرانسه رد تبار آفریقایی سیاهپوستان اشتغال
 Societal« تعریـف  بـا  1993 سال در اروپایی محققان از دیگر بعضی و ویور و بوزان. گردیدمی

                                                           
1 ـ   Barry Buzan 
2 ـ   Ole Waever 
3 ـ   Lemaiter 
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Security« مطالعـات  در مبحثـی  پیشـگامان  »اروپـا  در امنیـت  بـراي  جدید کاري دستور« عنوان به 
 طـرح  اسـت  گفتنی. است شده مبدل انگیز مناقشه و جذاب موضوعی به امروزه که شدند راهبردي
. اسـت  مفهـوم  آن واالي اهمیـت  و بـاال  وزن از حاکی »امنیتی« مبحثی عنوان به »Societal« مفهوم

 حکایـت  وضـعیت  یـا  مفهـوم  یـک  زیـاد  بسیار اعتبار از 2»وضعیت« یا »مفهوم« یک 1»دیدن امنیتی«
 هـاي ارزش« از مؤلفـه  چنـد  یا یک که شود می دیده تیامنی هنگامی عادي موضوعی معموالً. کند می

 رقابـت  پایـان  در یعنـی  1993 سال در. باشد گرفته قرار پذیري آسیب یا تهدید معرض در 3»اساسی
  وکرد  سرایت مذهبی و قومی تعلقات به ایدئولوژي از رقابت ثقل مرکز غرب، و شرق ایدئولوژیک

 معضـل  یـک  عنـوان  بـه  دولـت  بـا  قومی و دینی مذهبی، هاي گروه رابطه و مختلف اقوام زیستی هم
 بـه  کـه  مرکـزي  دولـت هـاي   و یکسو از بخش رهایی رهبران نقش در قومی فعاالن. گردید مطرح

 تولیـد  سـبب  ناخواسـته  و خواسته دیگر، سوي از داشتند، مبرم احتیاج شهروندان سیاسی مشارکت
 نـه  و بـود  دولـت  نـه  مفهـوم  ایـن  حلیلت سطح. شدند اجتماعی امنیت زمینه در توجهی قابل متون

 را خـود  خصـایص  و هسـتی  حفظ دغدغه که گروه قالب در متشکل افراد بلکه شهروندان، یکایک
 بـین « رهیافت این پردازش در اي گسترده تالش و شدند اجتماعی امنیت موضوع ترین اصلی داشتند
   .)12: 1382 ،(روي گردید آغاز 4»اي رشته

کارهـایی   هـا و راه  امنیت اجتماعی داللت بر مجموعـه سیاسـت  «تقد است که در عین حال افتخاري مع
دارد که هدف از آن، اطمینان خاطر اولیـه و نسـبی بـراي افـراد و ارتقـاي منزلـت اجتمـاعی آنـان در         

همچنین نصري با پرداختن بـه مفهـوم    . )26:1384 ،(افتخاري» روابط اجتماعی است  مالت و شبکهتعا
عنوان روي دیگر امنیت اجتماعی به تبیین بیشتر این مفهوم اهتمـام نمـوده اسـت:     به» تهدید اجتماعی«
طـی آن  جامعـه اسـت و   هاي مورد احتـرام   هویت و ارزش، تهدیدي است که متوجه تهدید اجتماعی«
تهدید در گذشته در سطح ملـی  گردد. این  یی یک هویت توسط هویت دیگر مورد حمله واقع می» ما«

بـین کشـوري و فراملّـی     در شرایط کنونی تهدیـدي گسترش فرآیند جهانی شدن، با د، اما اتاف اتفاق می
 .)www. Csss .ir_20/1/1391(نصري ـ  »شودمحسوب می

 

                                                           
1 ـ   Securitization 
2 ـ   Situation 
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 :مرجع امنیت اجتماعی شده 
ردي. امنیت اجتماعی امنیت اجتماعی شده نه امنیت ملی است و نه امنیت ف گونه که اشاره شد همان

معطوف به حیات جمعی و هویت و ساختار اجتماعی است. بنابراین آنچه موجب بهبود یا تضعیف 
یف حیـات فـرد یـا دولـت     حیات جامعه است، متفاوت از چیزهایی است که موجب بهبود یا تضع

ـ   عنوان مثال با حمله یک کشور به کشور دیگر، امنیت ملی مخدوش می شوند. به می راي ایـن  شـود ب
گردد، اما ممکن است در پی آن حمله، گـروه یـا جامعـه آسـیب      که تمامیت ارضی کشور نقض می

خاصی نبیند. هر چند امنیت اجتماعی شده ربط وثیقی با امنیـت ملـی و امنیـت فـردي دارد، لـیکن      
ا مرجع امنیت ملی، دولت (در مقابل جامعه) است و مرجع امنیت فردي (در مقابل جمعی)، افراد یـ 

ها هستند، اما مرجع یا موضوع امنیت اجتماعی شده، جامعه است که در قالـب گـروه متبلـور     انسان
شود که داراي عالیق، پیوندها و خصایص مشـترکی هسـتند.    شود. گروه هم به جمعی اطالق میمی

وه دهنده خود دارند و خطراتی که نفس گـر  یتی فراتر از مجموع افراد تشکیلها معموالً شخص گروه
، همکـاران (روچیلـد و   ناي تهدید یکایک اعضاي گروه نیستکنند، لزوماً و حتماً به مع را تهدید می

هـاي   اسـت و تهدیـدات اجتمـاعی یـا آسـیب     » جامعه«بنابراین مرجع امنیت اجتماعی  .)12: 1391
 است.  هاي فردي و ملی  پذیري ز تهدیدات و آسیباجتماعی متفاوت ا

 هاي امنیت اجتماعی:شاخص
هاي امنیت اجتماعی در قالب عناصر هویتی که کلیـت یکپارچـه جامعـه را    بدیهی است که شاخص

عبارت دیگر، چون امنیت اجتماعی بـر حفـظ هویـت جــامعه      گردد. بهنمایند، مطرح مـی فراهم می
توانند چیزي جدا از عناصري باشـند کـه هویـت    هاي امنیت اجتماعی نیز نمیتـأکید دارد، شاخص

 باشند: دهند و شامل موارد ذیل میرا تشکیل میجامعه 
 حفظ زبان و ادبیات: )الف

ـ  تنها به زبان نه رود، بلکـه خـود   شـمار مـی   هعنوان یک محصول اجتماعی، ابزار و وسیله ارتباطات ب
تولید فرهنگ و هویـت ویـژه هـر جامعـه     عنوان بخشی از متن روابط اجتماعی که در تولید و باز به

مطرح است. زبان یک ملت، نظام معنایی یک جامعه اسـت و ابـزاري مهـم بـراي     نقش مهمی دارد، 
ا وسیله سخن گفتن و آید. در واقع، زبان هر ملت تنه شمار می هگیري و انتقال هویت ب حفظ و شکل
هاي روزانه وي نیست، بلکه وسیله اندیشیدن، جهان بینی، هویت اجتمـاعی و روابـط    رفع نیازمندي

نظـر از زبـان، ادبیـات نیـز در شـکل دادن       است. صـرف دیگر و با جهان پیرامون خرد و کالن با یک
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هاي امنیت اجتماعی قرار جهت حفظ زبان و ادبیات در زمره شاخص هویت بسیار موثر است. بدین

ـ  تبعات آن، حفـظ هویـت جامعـه امکـان     دارند. چرا که به میزان حفظ زبان و ذیر شـده و امنیـت   پ
یـابی افـراد    بان و ادبیات مکتوب، فرآیند هویـت لعکس تعلل در رواج زاب یابد و اجتماعی تحقق می

دهـد و اسـتمرار امنیـت    ها را در معرض تهدیدات جدي قـرار مـی  پذیر نموده و آن جامعه را آسیب
 ).7:1382نمایند (نویدنیا،اجتماعی را در این عرصه با مشکل مواجه می

 :لباس و نحوه پوشش )ب
ترین عنصر هویتی اسـت کـه بـه     االنتقالر هویتی، بارزترین سنبل و سریععنوان یک عنص پوشاك به

نظـر از   سازد. پوشاك صـرف سرعت و راحتی فکر، روح و اندیشه مصرف کننده خود را آشکار می
تاباننـد. برخـی   کارکرد طبیعی، داراي نقش نمادینی هستند که هویت جامعه را بر اساس آن باز مـی 

تی از طریـق انتقـال پوشـاك    پذیري و به تعبیر دیگر تغییر هوی گی و سلطهنند که استیالي فرهمعتقد
عنوان  توان به ، میکند دهد و از آن محافظت می گردد. بنابراین از آنچه که بدن را پوشش می آغاز می

اسـبات اجتمـاعی اسـت و امـروزه،     یک عنصر هویتی یاد نمود. زیـرا کـه پوشـاك زبـان گویـاي من     
عنوان یـک عامـل تمـایز و     آن یکسانی در پوشش، هنوز لباس بهو به تبع  رغم یکسانی مصرف علی
هاي خاص بـراي بیـان تعلـق بـه جامعـه      چه استفاده از لباس سایی مورد استفاده می باشد. چنانشنا

دینی یا قومی هنوز امري مقبول و قابل پذیرش است. یا براي بیان تعلق به حرفه و یا شـغل خـاص   
 .)9(همان: گیرد  ران، ارتشیان و غیره مورد استفاده قرار میمانند پزشکان و پرستا

 :تاریخ و گذشته) ج
هاي تـاریخی در شـکل دادن بـه هویـت      ها فراز و نشیب خاطرات، رخدادها و حوادث، شخصیت 

جامعه بسیار مؤثر است. در حقیقت دلبستگی و تعلق خاطري کـه از تجربیـات مشـترك و گذشـته     
 ايهاي مختلف است که نقش عمدهعناصر اصلی همبستگی و ارتباط نسل آید ازوجود می هجامعه ب

هـاي تـاریخی و بـازنگري     ترتیب آگاهی از حوادث و شخصـیت  در تبلور هویت جامعه دارد. بدین
گردد. چرا که اعضاي جامعه هاي امنیت اجتماعی قلمداد میآنان براي نسل حاضر از جمله شاخص

فتـه و بـه راحتـی    ات اجتماعی گذشته بر هویت خویش آگاهی یابه میزان شناخت و معرفت از حی
ویت آنـان تلقـی گـردد، قـرار نگیرنـد      تواند تهدیدي براي ههاي گوناگون که می تحت تأثیر انگاره

 .)10ـ11(همان : 
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 ها و مناسک د) آیین
شده  دهنده سطحی از زندگی است که طی سالیان متمادي، ساخته و پرداخته ها و مناسک نشان آیین

کنند چـرا کـه    و شکل گرفته اند. مناسک و آئین ها در واقع بخش دیگري از هویت ما را پدیدار می
موجبـات همبسـتگی   سري اعمال و رفتارها که ریشه در گذشـته دارد، پیونـد زده و    افراد را در یک

افراد شـده   ها و مناسک موجبات حفظ تعلقات و وابستگی میاننماید. برپایی آئین آنان را فراهم می
ی قوام هویت اجتمـاعی را تضـمین   نوع هدهند و بو اجماع آنان را حول محورهاي خاصی شکل می

ها و مناسکی که نماید. بنابراین امنیت اجتماعی که به حفظ هویت جامعه نظر دارد، در باب آئین می
رداري محصول یک گذشته و تاریخ مشترك است حساس بوده و اجـراي آنـان را بـه منزلـه برخـو     

دلیل فراموش و کمرنگ شدن و  هها و مناسک را چه باجراي آئین جامعه از امنیت تلقی نموده و عدم
نمایـد   رسمی تهدیدي بـراي امنیـت تلقـی مـی     کم اهمیت شدن آنان و چه به لحاظ موانع قانونی و

 .)12(همان: 
 :باورها و عقایدـ) ه

گیرند و پرورش  رها و عقاید سامان میها، باو اي از ارزش هاي اجتماعی بر اساس مجموعه گروه    
هـا و تفکـرات گـروه     طریق درونی کردن باورها، اندیشه اعضا در راستاي دستیابی به اهداف تنها از

هاي گـروه میسـر    ه در سایه توافق درونی با اندیشهیابد و واقعیت یکپارچگی اعضاي گروامکان می
یت به میزان اشاعه باورهـا و عقایـد گـروه بسـتگی دارد.     گردد. بنابراین، یکی از ارکان حفظ هو می

نـد امکـان حیـات    یعنی اگر گروهی بتواند عقاید خود را به موازات اشـاعه سـایر افکـار تبلیـغ نمای    
ها و عقایـد تـداوم    ان محدودیت در تبلغ و اشاعه ارزشلعکس به میزاشود و ب معنوي او تضمین می

فـول و بـاالخره مـرگ خواهـد شـد. بنـابراین یکـی از        حیات معنوي گروه دسـتخوش نابسـمانی، ا  
ها براي بیان عقایـد و باورهـا دانسـت    توان میزان امکانات گروههاي امنیت اجتماعی را میشاخص

ها بتوانند مبانی نظري و فکري خود را مطرح نمایند، بـه تقویـت هویـت    چرا که به میزانی که گروه
ی و سست شدن مبناي هویـت جمعـی مقابلـه نمـوده و     خود پرداخته و با خطرات ناشی از فراموش

بالعکس اگر قادر به ارائه نظرات عقلی و منطقی خویش نباشند، بتدریج در جامعه فراموش شـده و  
افتد گیرد و به این ترتیب امنیت اجتماعی آنان به مخاطره می ویت آنان در معرض نابودي قرار میه

 .)13(همان : 
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 :امنیت اجتماعی در اسالم

 امنیت اجتماعی؛ هدف کلی استقرار حاکمیت خدا
مت را تحقـق  قرآن کریم یکی از اهداف استقرار حاکمیت خدا و استخالف صالحان و طرح کلی اما

هـاي بـزرگ    به بیان قرآن کریم، امنیت یکی از نعمت .)55(سوره نور، آیه امنیت معرفی کرده است 
شوند و بایـد پاسـخ    ها در روز قیامت پرسیده می خداوند است و در برابر این موهبت بزرگ، انسان

دارد که امنیت بـه صـالحان و آنـانی کـه بـه قـانون        قرآن کریم بیان می .)538: 10دهند (طبرسی، ج
دهد کـه بـا    گران و قانون شکنان هشدار می ) و نیز به توطئه82(انعام، گذارند، تعلق دارد  میاحترام 

 .)4(سوره نحل، آیه شود  م میدگی از موهبت امنیت محرواین روش زن
هاي قیام صـالحین و اهـداف عالیـه امـام     امنیت در جامعه را از انگیزهنیز تأمین  (علیه سالم)علیامام    
دانی آنچه از ما رفت نه به خاطر رغبت در قدرت بود و نـه از دنیـاي نـاچیز     خدایا تو می« داند: می

ن را بـه جـایی کـه بـود، بنشـانیم و اصـالح را در       هاي دیخواستیم نشانهبلکه می؛ خواستن زیادت
ات اجـرا  و حدود ضـایع مانـده   ات را ایمنی فراهم آیدشهرهایت ظاهر گردانیم، تا بندگان ستمدیده

 .)174:  131البالغه، خطبه  (نهج »گردد
انـد،  هایی که مرتکب خالفـی نشـده  انسان براياسالم هر نوع ایجاد وحشت و هراس را  اصوالً     
وطـه، شخصـیت و   هـاي مرب و حقوق و آزاديو عمل کند. امنیت جان و مال  میلم و تجاوز تلقی ظ

ضـمن اینکـه امنیـت در اسـالم، اختصـاص بـه        ؛از تاکیدات اسالم اسـت  شرف و حیثیت و مسکن
انـد و در مقـام احتـرام بـه     صالحان و افرادي دارد که مرتکب خالفی نشده و در مسیر انجام وظیفه

انـد، بـه دلیـل ماهیـت     و یا مرتکب بزه و جرم شده بوده ها که در مسیر خالف . اما آنقانون هستند
که ایمان به خدا آورده و ایمان خود را بـه ظلـم و سـتم    آنان«عملکردشان، از حق امنیت محرومند: 

 .)82 ، آیهانعامسوره ( »هستندنیالودند، در دو عالم ایمن 
دهـد در   ی و تجاوز و فساد به مبارزه برخاسـته و اجـازه نمـی   صورت مبنایی با عوامل ناامن اسالم به

بـاره   هاي تجاوز توسعه یابـد. هـر کسـی در ایـن     جامعه عوامل ناامنی و جنایت رشد کند و یا زمینه
مسئول است و همه باید حریم دین و جامعه را حفظ کنند و رعایت حدود الهی بر همگـان فـرض   

ر خصوص حقوق متقابـل والـی و مـردم، رمـز تـداوم حیـات و       د (علیه سـالم) است. امیرالمومنین علی
هر گاه مردم حقوق والی را ادا کنند و حاکم نیز «فرماید:  گونه بیان می پایداري جامعه اسالمی را این

حقوق مردم را ادا نماید، حق در بین ایشان عزیز خواهد شد و قواعد دیـن برقـرار خواهـد شـد و     
ها در بستر خود قرار خواهد گرفت. اینجا است که روزگار صـالح   هاي عدالت استوار و سنت نشانه
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منیـت  خواهد شد و امید به بقا و پایداري دولت خواهد بود و دشـمنان مـأیوس خواهنـد شـد و  ا    
 .)168ـ 170:  216البالغه، خطبه  (نهجپایدار و برقرار خواهد ماند 

 الگوي امنیتی اسالم؛ جامعه امن 
ي سوره مبارکه 126است آیه  نمودهاشاره » امنیت«رآن کریم که به موضوع مشهورترین آیات ق      

دربـاره سـرزمین و    (علیه سـالم) حضرت ابراهیم دعاي پیامبر بزرگ خداوند باشد که مشتمل بربقره می
 ! ایـن سـرزمین را شـهر    و به یادآور هنگامی که ابراهیم عرض کرد: پروردگارا«باشد: مردم مکه می
انـد از ثمـرات (گونـاگون)    ها که ایمان به خدا و روز بازپسین آوردهآن ده و اهل آن را،امنی قرار دا
مکه تدریجاً شکل شـهري را  «که به پیشگاه الهی عرضه شده است که  این دعا درحالی ».روزي ده...

ساخته  کونتش زمزم آنجا را قابل سیبه خود گرفته و قبیله جرهم در آنجا ساکن شده بودند و پیدا
ترین نیاز این اجتماع نـه   اصلی دعاي خود، ) و در نتیجه ایشان در365، 10مکارم شیرازي، ج ( »بود

چنـدان بـزرگ (در آن روزگـار) را مـدنظر قـرار داده و قبــل از هـر تقاضـاي دیگـري بـراي آنــان          
اي است به این حقیقت کـه تـا امنیـت در شـهر یـا      و این خود اشاره« :نماید می» امنیت«درخواست 

) و 452، 1(مکـارم شـیرازي، ج  !» شوري حاکم نباشد فراهم کردن یک اقتصاد سالم ممکن نیسـت ک
انی مطلـوب بـدون وجـود امنیـت     یـک زنـدگی انسـ    زتنها اقتصاد سالم که اصـوالً برخـورداري ا   نه

هـاي دنیـا درآن   هرچند تمـام نعمـت   نیست، کونتاگرجایی امن نباشد قابل س«ناپذیراست و  امکان
و دیار و کشوري که فاقد نعمت امنیت اسـت سـایر نعمـت هـا را نیـز از       اصوالً شهرجمع باشد و 

درخواسـت حضـرت   شـایان ذکـر اسـت کـه      .)336، 10(مکـارم شـیرازي، ج    »دست خواهـد داد! 
ي ابراهیم نیز تکـرار شـده کـه    سوره مبارکه 35امنیت مکه و اهل آن، درآیه   بر مبنی (علیه سالم)ابراهیم

جانـب پروردگـار مـورد     باید گفت که این خواسته بـزرگ از  ت موضوع می باشد،خود بیانگر اهمی
ي امنیـت مکـه از دو   دعاي ابراهیم دربـاره «اجابت واقع شده و خداوند دعایش را مستجاب کرد و 

امـن   سو اجابت گردید: هم امنیت تکوینی به آن داد، زیرا شهري شد که درطول تاریخ حـوادث نـا  
هـا و حتـی   یعنی خـدا فرمـان داده کـه همـه انسـان      ده و هم امنیت تشریعی،کننده کمتر به خود دی

 .)همان( »این سرزمین درامن و امان باشند حیوانات در
 (رحمت ا... علیه) خمینی امنیت اجتماعی از منظر امام

از ، )رحمـت ا... علیـه  (خمینـی  امنیتـی امـام   ترین مسأله در منظومه اندیشه عنوان کانونی امنیت اجتماعی به
بـر جامعـه    وانـد  در طول حیات سیاسی ایشان مورد عنایت قرار گرفتـه جمله موضوعاتی است که 
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نظارت و « ترین این موارد عبارتند از: . بعضی از مهمپایگی مرجع امنیت در آراي ایشان داللت دارد

 »ردمگریزي و مهرورزي به م خشونت«)، 470 :13، ج (صحیفه نور »مشارکت همگانی در کار دولت
) و 20 :13، ج (صـحیفه نـور   »هـا و نهادهـاي مرجـع   تقویـت گـروه  «)، 202 :18، ج (صحیفه نـور 

  .)280 :18، ج (صحیفه نور »رضایتمندي فزاینده مردم«
شـان،  ا و مواضـع ـزا در گفتارهـ بر توجـه بـه عوامـل امنیـت     عالوه )رحمت ا... علیه(امام خمینیهمچنین 

ضـعف  «توان به  میها ترین آن مهم از نیز مورد اشاره قرار دارند که زدا راهاي امنیتل و مؤلفهـعوام
فرهنگی نهادها و مراکـز هویـت   / وابستگی فکري«)، 203 :17، ج (صحیفه نور »هویت دینی و ملی

زدایـی از سـپهر عمـومی    گریـزي و اخـالق  اخـالق «)، 3 :17، ج (صحیفه نـور  »سازبخش و اندیشه
 »کاهش قابلیـت، بازتولیـد فرهنگـی و نـاتوانی اندیشـه ورزي     «)، 267 :17، ج (صحیفه نور »جامعه

 »(روحـانیون و روشـنفکران)   هاي مرجعگروه ناکارآمدي و بدکارکردن«)، 440 :12، ج (صحیفه نور
 اشاره نمود. )282 :18، ج (صحیفه نور» اعتمادي و نومیدي مردم بی«) و 483 :15، ج (صحیفه نور

 )العالی مدظله(ايمام خامنهحضرت اامنیت اجتماعی از منظر 
همه مفاهیم و عناوین را در پرتو حاکمیت دینی و نهادینـه سـاختن    )العالی مدظله(ايحضرت امام خامنه

هـاي کلـی نظـام،    کنند و کاربرد مفاهیم سیاسی در ترسیم سیاستهاي دین تحلیل و تعبیر میآموزه
 اجتمـاعی امنیـت   ،له معظماز نگاه  ست.بخشی از دیدگاه کالن و جهان شمول معرفت دینی ایشان ا

سیاسی، فرهنگـی، اقتصـادي، اجتمـاعی و نظـامی      در حوزه هايهموار ساختن مسیر رشد و تعالی 
هاي ناخواسـته  امکانات و استعدادهاي درونی، بحران ها،گیري از تمام ظرفیتاست تا بتواند با بهره

به سالمت بـه سـر منـزل     خنثی کند و داخلی و تهدیدهاي دشمنان خارجی را یکی پس از دیگري
 .مقصود برسد

) یاد 68/ 04/ 11» (موهبت الهی«عنوان یک  از امنیت اجتماعی به)  العالی مدظله(ايحضرت امام خامنه
شود. همچنـین ایشـان امنیـت     ) می73/ 04/ 29» (امنیخوف و نا احساس عدم«کند که موجب  می

/ 04/ 07» (امنیت جامعه«)  و معادل 79/ 07/ 18( »ردمانتظارات م«عنوان بخشی از  را به اجتماعی
گیري از عین  بر بهره هاي خود، عالوهها، بیانات و پیامله در فرمایشد. در ضمن معظمنان د  ) می82

هاي امنیت اجتماعی مانند هویت، هویت اسالمی، هویت از سایر مؤلفه» امنیت اجتماعی«عبارت 
 به کرات استفاده نموده است. اه ها و پیامایرانی در فرمایش
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 پیشینه تحقیق
با استفاده » امنیت اجتماعی شده با رویکرد اسالمی«تحقیقاتی با عنوان  ) پروژة1390( افتخاريدکتر 

از روش تحلیل ساخت معنایی آیات و با هدف زمینه سازي براي ارایه یک الگوي مفهـومی بـومی   
م انسانی و مطالعات فرهنگی به انجام رسـانده اسـت.   در حوزه امنیت اجتماعی براي پژوهشگاه علو

دهـد. ارکـان    اي بـومی را پیشـنهاد مـی   وي پس از تدوین مقدمات و تبیین مبانی، در نهایت نظریـه 
 معرفتی و کاربردي این نظریه که به حوزه نظریات قدسی در مطالعات امنیتی تعلق دارد، عبارتند از:

اصلی (تکوینی، فردي، اجتماعی، سیاسی و امنیتـی) صـورت   ها در پنج ساحت الف ـ تحلیل پدیده 
 پذیرد. می

گردد که عبارتنـد از سـطح   ب ـ امنیت در الگوي تحلیل فضا محور، در دو سطح اساسی تحلیل می 
و سطح عمودي که دو بخـش   گذارند منیت را در مقطع کنونی به بحث میافقی که عوامل مؤثر بر ا

مجموع امنیـت تـابعی از سـه    شود. در  شناسانه را شامل می یل آیندهه امنیت و تحلتحلیل تبارشناسان
 آید. حاصل میشناسی  شناسی و آینده د که از ناحیه تبارشناسی، موقعیتباش تصور می

فضـاي فـردي کـه تـابعی از قاعـده مهـم        یـک »: امنیت اجتماعی«ظریه اسالمی ج ـ ابعاد مختلف ن 
بع مهمی چون نفس، عقـل و قلـب قـرار دارد و الگـوي     بوده و تحت تأثیر فعالیت منا» والیت عدم«

شناسـانده  » تربیـت امنیتـی  «سازي در این سـطح بـا عنـوان     بردي پیشنهادي اسالمی براي امنیتراه
بوده و » پذیرش هویت اجتماع مسائل فرا فردي«شود. دو؛ فضاي جمعی که تابعی از قاعده مهم  می

نمایـد. الگـوي    مشترك و سـنن، ایفـاي نقـش مـی    ، نفع در آن عوامل تأثیرگذاري چون عقل جمعی
عروف و نهی امر به م«زي در این سطح، با عنوان تخصصی سا راهبردي پیشنهادي اسالم براي امنیت

» تبعیـت قـدرت از سـعادت   «شود. سه؛ فضاي سیاسی که تابعی از قاعده مهم  شناسانده می» از منکر
نماینـد. الگـوي    نرم قدرت، ایفـاي نقـش مـی   بع سخت و بوده و در آن عوامل تأثیرگذاري چون منا

» سـازي سیاسـت   شـرعی «سـازي در ایـن سـطح، بـا عنـوان       هبردي پیشنهادي اسالم براي امنیـت را
 شود. شناسانده می

بـا  » هـا  هـا و نظریـه   ؛ مفاهیم، مولفـه ايامنیت جامعه«) پروژة تحقیقاتی با عنوان 1390دکتر نصري (
ارائـه و تشـریح نظریـات مطروحـه در بـاب امنیـت       دف استفاده از روش تحلیل تفسـیري و بـا هـ   

هـا و مفـاهیم    اسـتفاده از نظریـه  ، تمهید تئوریک براي سیاستگذاري در امنیـت اجتمـاعی  ، اجتماعی
شناخت مسائل و موضـوعات امنیـت   و  هاي مطالعات ها و زمینه دست آمده جهت شناسائی مولفه هب
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العات فرهنگی به انجام رسانده است. وي پس بـا  براي پژوهشگاه علوم انسانی و مط اجتماعی ایران

 اي ارائه کرده است و نیز با اسـتناد بـه روش پـژوهش تحقیـق     کاي به تعریفی که از امنیت جامعهات
 الذهانی امنیت / ناامنی) و نیـز مبـانی نظـري، مصـادیق     محوریت باورها، برداشت ها و ساختار بین(

طح تحوالت یا تحرکات معطـوف بـه موجودیـت گـروه،     اي را در قالب سه س امنیت/ ناامنی جامعه
حرکـات معطـوف بـه سیاسـت     تحوالت و تحرکات معطوف به سبک زندگی گروه و تحـوالت و ت 

 ها، تفکیک کرده است. زندگی گروه
پیـک بـا    دکتـر سـیامک ره  گروهی با راهنمایی  در دانشگاه عالی دفاع ملی مطالعۀ نیز 1388در سال 

با هدف احصـاء عوامـل   » ي راهبردها در ج.ا.ا ر بر امنیت اجتماعی و ارایهبررسی عوامل مؤث«عنوان 
گیري، حفظ و ارتقاء امنیت اجتماعی در ج.ا.ا انجام گردیـده اسـت. نتـایج حاصـل از      مؤثر در شکل

هاي زبـانی   مطالعه مذکور حاکی از این است که عوامل مؤثر در امنیت اجتماعی ج.ا.ا در سطح گروه
عامـل   امـل فرهنگـی/ اجتمـاعی، عامـل سیاسـی و     ب عبارتند از عامل اقتصادي، عـ مذهبی به ترتی

هاي زبانی ـ مذهبی عمدتاً در سطح کشور خواستار بهبـود وضـعیت اقتصـادي و      نظامی. یعنی گروه
باشند و سایر عوامل از جمله فرهنگی، اجتمـاعی، سیاسـی، انتظـامی و نظـامی در      معیشتی خود می

هدف راهبردي، مورد  23اي مردم قرار دارند. در مجموع در تحقیق مذکور هاي بعدي نیازه اولویت
تـدوین الگـوي مشـارکت مـدیریتی      تـرین آن عبارتنـد از:   گرفت که مهم توجه گروه مطالعاتی قرار

هاي زبانی ـ مذهبی، قرار گرفتن روحانیت محلی در جهـت اهـداف و منـافع هویـت       نخبگان گروه
 هاي زبانی و مذهبی. ي تفکرات واگرایی گروهملی و کاهش نفوذ و تأثیرپذیر

شایان ذکر است تحقیقات دیگري نیز در زمینه تهدیدات اجتماعی یا عوامل مؤثر بر امنیت اجتماعی 
 ها خودداري می شود.  صورت گرفته که ارتباطی با موضوع مقاله ندارد، بنابراین از ذکر آن

 چارچوب نظري و مدل مفهومی
(رحمـت  خمینی  ها) از گفتمان امامساز (دکترین، اهداف، سیاست ردیده ارکان جهتاین مقاله تالش گدر 

یزي، سـازماندهی، هـدایت،   و رهبري و قانون اساسی ج.ا.ا اقتباس و محورهاي راهبردي (برنامه ا... علیه)
ه سازي و اجرا، نظارت، کنترل، و ارزیابی) از تجارب نظام بر اسـاس گفتمـان یـاد شـد    هماهنگی، پیاده
ها تدوین و مدل مفهـومی  هاي حوزه امنیت اجتماعی احصاء و روابط بین آنها، شاخصاتخاذ و مؤلفه

 به شرح زیر ارائه گردد:   
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  و رهبري(ره)گفتمان امام قانون اساسی ج.ا.ا

 نظارت و ارزیابی

 دکترین

ازا هدایت هماهنگی پیاده سازي د

 اهداف

 برنامه ریزي
 سازماندهی

 سیاست ها

 مدل مفهومی 

محورهاي  مدیریت راهبردي   
 ( اقتباس از تجارب نظام  )

 
 

 تحقیقروش 
، تحلیـل   2، تحلیـل گفتمـان   1تحلیـل محتـوا  ( یختـه آمو روش آن اي/ کاربردي نوع پژوهش توسعه

یـه بیانـات و مکتوبـات    کلاله از دو بخش اسـناد ( است. جامعه آماري مق 4و  نظریه مبنائی 3تفسیري
مسـئولین و  بط با امنیـت اجتمـاعی) و خبرگـان (   و رهبري و اصول قانون ج.ا.ا مرت (رحمت ا... علیه)امام

هاي مرتبط با امنیت اجتماعی که داراي مشاغل راهبردي، جایگاه سـازمانی  و سازمان ها مدیران نهاد
سال سابقه خدمت یـا بیشـتر و اسـتادان     25سی ارشد و باالتر، و باالتر، مدرك تحصیلی کارشنا 19

صـورت   شـمار و افـراد بـه    صورت تمـام  است. در ضمن اسناد به حوزه و دانشگاه در دسترس) بوده
آوري نیـز   مصـاحبه قـرار گرفتـه انـد. روش جمـع      گلوله برفی انتخاب و تا حد اشباء نظري مـورد 

 رداري) و میدانی (با ابزار پرسشنامه و مصاحبه) بوده است.  ب اي (با ابزار فیشاسنادي و کتابخانه
ها، فراوانـی مفـاهیم و   ها با احصاء گزاره واي کمی، روش تجزیه و تحلیل دادهدر روش تحلیل محت

                                                           
1 - Content  analysis 
2- Discourse  Analysis 
3 - Commentary Analysis   
4 - Grounded Theory 

 تحقیق مدل مفهومی .1 نمودار
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و رهبري و  در روش تحلیل محتـواي کیفـی بـا احصـاء مقـوالت       (رحمت ا... علیه)مقوالت گفتمان امام

 والیت فقیه با گفتمان غربی در حوزه امنیت اجتماعی انجام گردید. محوري و تبیین تفاوت گفتمان
ها در روش تحلیل گفتمـان از الگـوي سـه سـطحی (توصـیف،       همچنین براي تجزیه و تحلیل داده

و دکتر بشیر استفاده شد و بـراي تجزیـه و    1اي تحلیل گفتمان نورمن فرکالفتفسیر و تبیین) آمیزه
هاي محورهاي ها و شاخص استفاده و مؤلفه 2»س کیودامک«افزار ی از نرمهاي نظریه مبنایتحلیل داده

) 93: 1392یافـت سـاخت گرایانـه (دانـایی فـرد:     در ایـن پـژوهش از ره   راهبردي استخراج گردید.
،  3هـا مشـتمل بـر کدگـذاري بـاز     هـاي تحلیـل داده  مند پیروي شده است که بر استفاده از گام نظام

(ذوالفقاریـان،  تدوین یـک الگـوي منطقـی تأکیـد دارد     و  5اري انتخابی،  کدگذ 4کدگذاري محوري
 .)45-47: 1390لطفی؛

 ها: تجزیه و تحلیل داده
 قانون اساسی به روش تحلیل محتوا و رهبري و (رحمت ا... علیه)خمینی تبیین گفتمان امام

جتمـاعی بـه روش   ت ا، رهبري و قانون اساسـی در حـوزه امنیـ   (رحمت ا... علیه)براي تبیین گفتمان امام
 طور ضمنی مرتبط با پژوهش بودند، احصاء گردیدند: طور صریح یا به هاي که به تحلیل محتوا، واژه

  (رحمت ا... علیه) خمینی هاي امنیت اجتماعی در آراء امام رصد و توصیف مؤلفه
فاده از روش بـا اسـت   (رحمت ا... علیـه) خمینی  هاي امامنتایج حاصله از بررسی آراء و فرمایش    

 گردد: ارائه می 2تحلیل محتوا در شماره 

 
(ره)هاي حضرت امام خمینی مرتبط با موضوع پژوهش در آراء و فرمایش هاي . مقوله2نمودار 

 

                                                           
1 -N. Farkelaf 
2 – MAXQDA 
3 - Open coding 
4 - Axial coding 
5 - Selective coding 
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 هاي امنیت اجتماعی در آراء رهبري رصد و توصیف مؤلفه 
ر نمـودار شـماره   معظم انقالب به روش تحلیل محتوا دهاي رهبر نتایج حاصله از بررسی فرمایش  
 گردد: ارائه می 3

 
 هاي رهبري مرتبط با موضوع پژوهش در آراء و فرمایش هاي . مقوله3نمودار 

 هاي امنیت اجتماعی در قانون اساسی رصد و توصیف مؤلفه
ارائـه   4در نمـودار شـماره   نتایج حاصله بررسی محورهاي قانون اساسی به روش تحلیـل محتـوا     
 گردد: می

 
 مرتبط با موضوع پژوهش در محورهاي قانون اساسی هاي مقوله .4نمودار 

 :روش تحلیل گفتمان
 و رهبري     (رحمت ا... علیه)رصد و توصیف مؤلفه هاي امنیت اجتماعی در آراء امام 

 لـه  معظـم حاکی است که  (رحمت ا... علیه)هاي حضرت امام خمینینتایج حاصله از بررسی فرمایش     
لـیکن از   انـد؛ استفاده ننمـوده » امنیت اجتماعی«هاي خود از واژه ها و یا پیامایشدر هیچ یک از فرم

 مـورد)، قـوم و طایفـه    62( مورد)، عـدالت اجتمـاعی   36(  هاي امنیت اجتماعی مانند هویتمؤلفه
 اند. مورد) و غیره، استفاده نموده 111(
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امنیـت  «مرتبـه از واژه   10هاي خـود،  ها، بیانات و پیامهمچنین رهبر معظم انقالب در فرمایش     

مـورد)،   100هاي امنیـت اجتمـاعی ماننـد هویـت (بـیش از      استفاده نموده و سایر مؤلفه» اجتماعی
احسـاس   مورد) و 20مورد)، اقوام ( 19( )، عدالت اجتماعی35( )، هویت ایرانی17( هویت اسالمی

  اند. کار برده هرا بمورد) و غیره  15امنیت (
گونـه تبیـین    هاي خود امنیت اجتماعی را ایندر بخشی از فرمایش )العـالی  مدظله( اي خامنهحضرت امام 

سـاس خـوف و   معناي امنیت اجتماعی این است که مردم در محیط کار و زندگیِ خود، اح«کند:  می
اعی را بخشـی از انتظـارات   همچنین ایشـان امنیـت اجتمـ    .)1373/ 04/ 29(» تهدید و ناامنی نکنند

هـاي زنـدگی، امنیـت فکـري و      امنیت اجتماعی، امنیت فردي، امنیت در همه محـیط «داند:  یمردم م
لـه   کـه معظـم   تر ایـن  . مهم)1379/ 07/ 18» (ها جزو انتظارات مردم است معنوي و روانی، همه این

هـاي   که به بهانـه دروغـین مطالبـه آزادي   داند  ا یکی از اهداف استکبار جهانی میامنیت اجتماعی ر
دشمنانی کـه بـا اسـاس جمهـوري اسـالمی مخالفنـد، امـروز        «خواهند آن را از بین ببرند:  ی میمدن

بر  اند که امنیت کشور را به خطر بیندازند. عالوه مخالفت خود را در این پیدا کرده بهترین راه اعمال
امنیـت  بر  کند و عالوه است دشمن روي آن با شدت کار می امنیت اخالقی و فرهنگی که چند سال

صـدد  اختالالتی ایجاد نمایـد، امـروز در  خواهد  سیاسی کالن نظام میسیاسی که دشمن در حرکت 
است امنیت اجتماعی و مدنی مردم را از بین ببرد. امروز هم بـه بهانـه دروغـین و مزورانـه مطالبـه      

 ).04/1382/ 07( »مدنی و اجتماعی را از بین ببرندخواهند امنیت  هاي مدنی می آزادي
 العالی) (مدظله اي امام خامنهو (رحمت ا... علیه)  خمینی فسیر گفتمان امامت

عنوان یک موهبت  به» امنیت اجتماعی«رهبري مفهوم  و (رحمت ا... علیه)در مجموع در گفتمان امام       
سو و انتظار و مطالبه مردم از سوي دیگر به صراحت بیان گردیده است. گفتمان والیت  الهی، از یک

ی و شود و موجـب تعـال   خدا تأمین میداند که با یاد  ین نیاز انسان را احساس امنیت میقیه بزرگترف
حال سالمت متصدیان حکـومتی را منشـاء احسـاس امنیـت مـردم و       گردد. در عین تکامل انسان می

 کنند. غرب را نابود کننده آن قلمداد میتمدن 
اي را در زمینـه   هاي اسالمی نگاه خاص و ویژه ا توجه به آموزهو رهبري ب (رحمت ا... علیـه) خمینی گفتمان امام

گرایـی را   طلبی را تهدید جدي نظام قلمداد نموده و ترویج قومیت فرمایند. هرگونه تجزیه اقـوام بیـان مـی
تـر ایـن کـه امنیـت      د. مهمندان گرایی میکننده قـومعماري دانسته و ناسیونالیسم قومی را تشدیدروشی است

نـد و بـه   هاي نظام مـی دان  ترین پایه ها را یکی از مستحکم سایه وحدت اقوام دانسته و  قومیترا در نظام 
 د که بر محور رهنمودهاي انقالبی اسالم، متحد شوند.نکن همه اقوام توصیه می



 65   و... و رهبري )ره(ارائه الگوي راهبردي در حوزه امنیت اجتماعی بر اساس گفتمان امام  

موجودیت آن جامعه معتقد است که هویت جامعه،  (رحمت ا... علیـه) خمینی امامحضرت همچنین        
 هـا اسـت. امـام   صدد از بین بردن آن است و پیـروزي در گـرو وحـدت هویـت    دشمن در است که
با برابر دانستن اقوام از نظر اسالم، ترویج قومیـت و تشـدید تفکـرات قـومی را      (رحمت ا... علیه)خمینی

د. دولت را موظف به تـأمین  نکن سلمانان از اهداف دشمن قلمداد میبراي ایجاد اختالفات در بین م
 د.ندانهاي قومی میهخواست

ند. در رویکرد اول، نکمفهوم عدالت اجتماعی را با سه رویکرد مطرح می (رحمت ا... علیه)خمینی امام    
با هدف به چالش کشیدن ادعاهاي دروغین نظام طاغوت در زمینه ایجاد عدالت در  (رحمت ا... علیه)امام

بـر   ا هدف نقد و رد نظریـات غربـی مبنـی   دوم بجامعه، از این واژه استفاده کرده است. در رویکرد 
د. امـا در  نـ کن اد کـردن انسـان مطـرح مـی    توجه به مادیات (در مقابل معنویات) و یک بعدي قلمـد 

عدالت اجتماعی واقعی را بسط عدل در دنیا، حاصل اجـراي قـوانین    (رحمت ا... علیه)رویکرد سوم؛ امام
وان یـک ارزش معنـوي و یکـی از اهـداف بعثـت      عنـ  استقرار کامل جمهوري اسالمی و بهاسالم و 

 د.ننمای مه آن را واالترین عبادت مطرح میرسول خدا و اقا
اي بـه   هـاي اسـالمی، نگـاه خـاص و ویـژه      با توجه به آموزه العالی) (مدظله اي حضرت امام خامنه       

هـاي   ظهر هویت ملـت را م (رحمت ا... علیـه) د. معظم له اسالم را حصار هویت و امام خمینینهویت دار
د. همچنین ایشان جنگ روانی دشمن را براي از بین بردن احساس هویت و غفلـت  ندان مسلمان می

د کـه قـرآن مـا را    نفرمای با نابودي ملت قلمداد نموده و میدر مقابل هجمه دشمن به هویت را برابر 
مـان، نـابود    و قدرت ان را از دست بدهیم، هویتتهدید کرده است که اگر اتحاد و همبستگی خودم

خواهد شد. همچنین ایشان، بیداري اسالمی را را باعث احساس هویت اسالمی و تحرك مسلمانان 
د و خط امام را هویت ملی ما دانسته و دفـاع از  نداندانسته و تشیع را زنده کننده هویت اسالمی می

 دانند. لی را همطراز با دفاع از کشور میهویت م
 العالی) (مدظله اي امام خامنهو (رحمت ا... علیه)  خمینی مگفتمان اماتبیین   

رح نـویی را  ـطخود هاي  با اهداف و آرمان العالی) (مدظله اي امام خامنهو  (رحمت ا... علیه)خمینی  امام       
مارکسیسـم،    هاي عصر کنونی همانند لیبرالیسم،ل گفتمانـدر مقاباین طرح  ارائه دادند که در جهان

هاي  تحقق و حاکم کردن ارزش این گفتمان به دنبال. در واقع، ه استقرار گرفت غیره نالیسم وناسیو
هـا   آخرت انسـان امنیت دنیا و هم تواند هم امنیت  میهایی که  ؛ ارزشباشدمیمردم بر زندگی دینی 

 .تضمین نمایدرا (امنیت واقعی) 
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نقش مـردم در انقـالب و نظـام      العالی) (مدظله اي امنهامام خو  (رحمت ا... علیه)خمینی  در گفتمان امام      

گیرد که معنا و مفهومی واقعی و  اسالمی در کنار حاکمیت الهی و در طول آن مورد بررسی قرار می
شود. این نقـش بـه معنـاي     براي مردم تعریف میها  سایر گفتمانالبته متفاوت از نقشی است که در 
مرانـی در عصـر   کو اراده مردمی را بـه مثابـه الگـوي جدیـد ح    واقعی خود، ترکیبی از اصول دینی 

بـا همـه    والیـت فقیـه  رو، گفتمـان   ب جهانیان قرار داده است. از ایـن جهانی شدن در معرض انتخا
تـا بتوانـد    نبـوده سازي حیات انسانی دارد، از نقش مردم در ساختارها غافـل   تاکیداتی که بر شرعی

       دي انسان باشد.کننده نیازمندي هاي حیات ما تامین
ساالري دو رکن اصـلی گفتمـان    ساالري با مردم ساالري) و پیوند دین شرعی کردن حیات (دین     

اسـت در مقابـل    سازي حیـات کـه فلسـفه وجـودي حیـات طیبـه دینـی        شرعیوالیت فقیه است. 
ین گیرد. احقاق حقـوق مستضـعفان، خـدمت بـه مـردم، تـام      سازي یا سکوالریزم صورت می عرفی

زیسـتی، تعـاون و سـرانجام     حقوق مشروع، حمایت از نظام سیاسی، اعمال عدالت، مساوات، سـاده 
مقاومت و ایستادگی در راه نیل به اهداف نظام سیاسی محورهـاي اصـلی ایـن الیـه اسـت کـه در       

 قابل مشاهده است. گفتمان والیت فقیه
 اي امـام خامنـه  و  (رحمـت ا... علیـه)  خمینـی   امامي اصلی گفتمان  جوهره ،براساس آنچه ارائه شد        

از  آندر نـوع نگـاه و برداشـت    ، بایـد  محـور  و معنا دنیوي یک چارچوب تحلیلی فرادر   العـالی)  (مدظله
ي  روابط حاکم بر تعامالت انسانی در قالب روابط فرد با سایر افراد، فرد با جامعه و افراد در عرصـه 

بـاوري   پـذیري و توجـه بـه خـود     گـري و سـلطه   سـلطه جستجو نمـود کـه نفـی هـر گونـه        جامعه
 دهند. محوري این گفتمان را تشکیل می مفهوم

 و قانون اساسی العالی) (مدظلهاي امام خامنه ،(رحمت ا... علیه)خمینی ساز حاصل از تحلیل گفتمان امام ارکان جهت
منیـت اجتمـاعی   سیاسـت) حـوزه ا   و اهـداف  ،ارکان جهت ساز (دکتـرین ، 5در نمودار شماره      

و قـانون اساسـی کـه بـا      العـالی)  (مدظلـه  اي امام خامنـه ، (رحمت ا... علیه)خمینی تحصیل شده از گفتمان امام
   گردد: ا و تحلیل گفتمان، بدست آمده است که ارائه میاستفاده از دو روش تحلیل محتو
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 ، رهبري و قانون اساسی (رحمت ا... علیه). ارکان جهت ساز حاصل از تحلیل گفتمان امام5نمودار  

 هاي حاصل از تجارب نظام در حوزه امنیت اجتماعی با استفاده از روش نظریه مبنایی: یافته
و قـانون   العـالی)  (مدظلـه  اي امـام خامنـه  ، (رحمت ا... علیه)ساز که از تحلیل گفتمان امامبر اساس ارکان جهت

اجتماعی تا اشباع نظري، مصاحبه انجـام و  اساسی تحصیل گردید، با خبرگان راهبردي حوزه امنیت 
» کدگـذاري محـوري  «، و »کدگذاري باز«تجارب آنان احصاء گردید. سپس در دو گام با استفاده از 

 احصاء گردید: » مقوله« 25و » مفهوم« 240تعداد 

 یهاي حاصل از تجارب نظام در حوزه امنیت اجتماعی با استفاده از روش نظریه مبنای . یافته1جدول 
 ها مؤلفه راهبرديمحورهاي  ردیف

 ریزي برنامه 1

 توسعه امنیت جامعه

 تحقق عدالت اجتماعی اسالمی

 توسعه قانون مداري

 تقویت هنجارهاي اجتماعی

 صیانت از هویت اسالمی/ایرانی

 مدیـریت مسائل اقـوام و مذاهب
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 ها مؤلفه راهبرديمحورهاي  ردیف

 هاي اجتماعیمدیریت کنترل آسیب

 همبستگی اجتماعیارتقاء مشارکت و 

 نهادسازي و سازماندهی نهادهاي اجتماعی

 تحـکیم بنیـان  نهـاد خانواده

 سازماندهی 2

 نهادهاي مأموریتی

 (فرادستگاهی)تعاملی   هدایتی/  نهادهاي 

 نهادهاي پژوهشی/ تحقیقاتی

 نهادهاي راهبردي

 هدایت 3

 سازرویکردهاي ایجابی و فرهنگ

 وري و مردم پایه بودن امنیت اجتماعیجامعه مح

 هاي مردمیهاي اجتماعی با استفاده از ظرفیتمدیریت بحران

 هماهنگی 4
 ارتقاء تعامل و همکاري نهادها

 ها و ممانعت از موازيافزایی تالشهم

 سازي و اجرا پیاده 5
 هاي الزمبسترسازي و ایجاد زمینه

 هابرنامه اهداف محوري در تدوین و اجراي

 نظارت و ارزیابی 6

 پایش راهبردي

 هاي  تخصصی و عمومینظارت

 هاي ارزیابیاستانداردسازي شاخص

 اصالح رویکردها و فرآیندها

 
 : الگوي راهبردي امنیت اجتماعی ج.ا.ا

قـانون   ها از گفتمان والیت فقیه ونامه، اهداف و سیاست کند که رهالگوي مذکور به خوبی تبیین می
اساسی ج.ا.ا استخراج شده و محورهاي مدیریت راهبردي از تجـارب نظـام مقـدس ج.ا.ا تحصـیل     

 گردیده است.
عنوان اسـناد باالدسـتی    مان والیت فقیه و قانون اساسی بهها که از گفتنامه و سیاست اهداف، ره      

هـا جلـوگیري   نحـراف آن اند، بر اصول مدیریت راهبردي نقش هـدایتی داشـته و از ا  استخراج شده
نمایند. ضمن این که نظارت و ارزیـابی بـر هـر یـک از ابعـاد ذکـر شـده بـر مبنـاي اهـداف و            می
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نامـه، اهـداف و    دهنـد کـه ابعـاد ذکـر شـده بـا ره      هاي ترسیمی صورت گرفته و اجازه نمی سیاست
تحقـق اهـداف و    ها نیـز بـر مبنـاي میـزان    ها زاویه انحراف پیدا کنند. ضمن این که ارزیابی سیاست
شوند. در مجموع این مدل در عـین سـادگی، در یـک نگـاه      گرفته شده انجام میکار  ههاي ب سیاست

هـا را   هاي امنیت اجتماعی را به تصویر کشـیده و ارتبـاط و تعامـل آن   ها و شاخصکلی، همه مؤلفه
 تبیین نموده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گفتمان والیت فقیه قانون اساسی ج.ا.ا

 نظارت و ارزیابی

 اسالم گرایی

عدالت 
 دکترین محوري

مردم ساالري 
 دینی

 مقابله با تبعیض

 اجراي جزاي اسالمی

 هدایت هماهنگی پیاده سازي
 ارتقاي احساس امنیت

نگاداشت هنجارهاي 
 اجتماعی

توسعه ارزش هاي 
 اسالمی

 اقامه عدالت اجتماعی

 معارضه با ظلم و جور

پاسداشت خط امام 
 (ره)خمینی

ا

 احیاء  هویت حفظ کرامت مردم
  اسالمی/ ایرانی

یی

 قانون مداري

از د

مشارکت حداکثري 
 مردم در امور اجتماعی

 ارتقاي رضایتمندي

 رویکردهاي ایجابی

 اهداف

بسترسازي و ایجاد 
 زمینه 

 اهداف محوري
 در تدوین و اجرا

 هم افزایی و 
 عدم موازي کاري

 توسعه عدالت اجتماعی

 توسعه قانون مداري

 نهادهاي هدایتی

 جامعه محوري
 نهادهاي پژوهشی

ایاسالم گرا

ارتقاء تعامل و 
 همکاري

 توسعه امنیت جامعه

 ایجاد فرصت هاي برابر

 برنامه ریزي

مرد

هویت 
 اسالمی/ایرانی

 مدیریت کنترل آسیبها

 نهادهاي مأموریتی

 دفاع از مستضعفان

 ممنوعیت هرگونه تفتیش
 جریان سازي

 پایش راهبردي

 اقتدار امنیتی/ انتظامی

 اصالح فرآیندها

 سازماندهی

 نهادسازي اجتماعی

 نهادهاي راهبردي

 صیانت از نهاد خانواده

 سیاست ها

محورهاي  مدیریت راهبردي   
 ( اقتباس از تجارب نظام  )

 
 ایران. الگوي راهبردي امنیت اجتماعی جمهوري اسالمی 6نمودار 
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 و پیشنهاد گیري نتیجه

مـداري،   ي، قـانون محور گرایی، عدالت نامه (اسالم ره 5هاي حاصل از پژوهش مهمترین یافته     
، اقامـه عـدالت   هاي اسالمیهدف (توسعه ارزش 8هویت اسالمی/ ایرانی)،  ساالري دینی و مردم

عی، ارتقاي احساس امنیـت  اجتماعی، احیاء هویت اسالمی/ ایرانی، نگاهداشت هنجارهاي اجتما
مشارکت حداکثري مـردم در امـور اجتمـاعی و اقتـدار      ر جامعه، ارتقاي رضایت مندي مردم ود

 (ره)خمینـی  سیاست (حفظ حرمت و کرامت مردم، پاسداشـت خـط امـام    12انتظامی) و  - امنیتی
شـرعی،  مـردم بـه مـوازین    عنوان محور هویت ساز، اجراي حدود و جزاي اسالمی و پایبندي  به

هاي برابر و عادالنه براي مردم، دفاع از مستضعفان و محرومان، مقابله بـا تبعـیض،    ایجاد فرصت
معارضه با ظلم و جور، صیانت از نهاد خانواده، مقابلـه بـا مظـاهر از خـود بیگـانگی و هرگونـه       

ج تضعیف یا انکار هویت، ممنوعیت هرگونه تفتیش و تجسس، مقابله با القائـات قـومی و تـروی   
 یافته) است.  ساز جامعه و جنایات سازمان اامنتفکرات ناسیونالیستی و مقابله با عوامل و عناصر ن

عنوان اصول و قواعد کلی  نامه (دکترین) به الگوي راهبردي ترسیم گردیده؛ ره برابر آنچه که در      
ه افکنـده اسـت. ایـن    بر همه الگو مستولی بوده و همانند چتري بر همه ابعاد مدیریت راهبردي سای

هاي حوزه امنیت اجتماعی بایـد تحـت لـواي اسـالم گرایـی،       مهم بدان معنی است که همه فعالیت
 صورت گیرد. خواهی محوري و هویت مداري، جامعه محوري، قانون عدالت

کنـد، از  یابی به آن تـالش مـی  عنوان غایاتی که حوزه امنیت اجتماعی براي دست اهداف نیز به      
ها دارد و از سوي دیگر همه اقدامات مدیریت راهبردي را  نامه و سیاست و ارتباط وثیقی با رهس یک

عنوان بایدها و نبایدها، خطوط قرمـز حـوزه امنیـت اجتمـاعی را      ها نیز بهنماید. سیاستهدفمند می
 نماید.تعیین نموده و مسیر دستیابی به اهداف را بدون هرگونه اعوجاج ترسیم می

ریـزي (توسـعه امنیـت جامعـه، تحقـق      مؤلفه برنامه 10ن از محورهاي مدیریت راهبردي؛ همچنی  
مـداري، تقویـت هنجارهـاي اجتمـاعی، صـیانت از هویـت        عدالت اجتماعی اسالمی، توسعه قانون

هـاي اجتمـاعی، ارتقـاء     قوام و مـذاهب، مـدیریت کنتـرل آسـیب    اسالمی/ ایرانی، مدیریت مسائل ا
ماعی، نهادسازي و ساماندهی نهادهاي اجتماعی و تحکیم بنیان خانواده)، مشارکت و همبستگی اجت

، نهادهــاي » فرادسـتگاهی «مؤلفـه سـازماندهی(نهادهاي مـأموریتی، نهادهـاي هـدایتی و تعـاملی        4
سـازي،   هدایت (رویکردهـاي ایجـابی و فرهنـگ   مؤلفه  3پژوهشی/ تحقیقاتی، نهادهاي راهبردي)، 

سـازي و   هاي اجتماعی با جریـان  ودن امنیت اجتماعی و مدیریت بحرانپایه ب جامعه محوري و مردم
مؤلفـه همـاهنگی (ارتقاءتعامـل و همکـاري بـین نهادهـا و        2استفاده از ظرفیت نهادهاي مردمـی)،  
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و اجـرا (بسترسـازي و ایجـاد     سـازي  مؤلفه پیـاده  2ها و ممانعت از موازي کاري)، افزایی تالش هم
ــه ــداف  زمین ــاي الزم و اه ــه  م ه ــراي برنام ــدوین و اج ــوري در ت ــا)ح ــارت و   4و  ه ــه نظ مؤلف

هاي ارزیابی هاي تخصصی و عمومی، استاندارد سازي شاخصهاي راهبردي، نظارت ارزیابی(پایش
 و اصالح رویکردها و فرآیندها)، احصاء گردید.

ترسـیم   آمـده و در الگـوي راهبـردي    دست هابعاد مدیریت راهبردي برابر آنچه که در پژوهش ب     
نامـه،   شده و از سـوي دیگـر در تابعیـت ره    سو، از تجربیات نظام ج.ا.ا اقتباس گردیده است؛ از یک

هاي اقتباس شده از گفتمان والیت فقیه و مفاد قانون اساسی هسـتند. در حقیقـت   اهداف و سیاست
ر حـوزه  ها و اقـداماتی اسـت کـه در عصـر ج.ا.ا د     ریت راهبردي نتیجه تصمیمات، تالشابعاد مدی

 امنیت اجتماعی در عمل جنبه اجرایی پیدا کرده است.  
اي دارد. در حقیقت هرچند  بی وضعیت ویژهدر بین ابعاد مدیریت راهبردي، بعد نظارت و ارزیا     

هـاي  این بعد یکی از ابعاد مدیریت راهبردي است و به نوعی جنبـه اجرایـی دارد، لـیکن شـاخص    
شـود. در واقـع   ساز نیـز منبعـث مـی    محدود نشده و از ارکان جهتیریتی ارزیابی در سطح ابعاد مد

نامه، اهداف و سیاست ها نیز صورت گیرنـد و   هاي صورت گرفته باید برمبناي رهنظارت و ارزیابی
نبایدها را نیـز مشـخص نماینـد. بنـابراین در      میزان انحراف از اصول کلی، اهداف کالن و بایدها و

و سـایر ابعـاد مـدیریت راهبـردي و     » نظارت و ارزیابی«رابطه بین بعد الگوي راهبردي ارائه شده، 
 ساز به خوبی ترسیم شده است. مچنین رابطه آن بعد با ارکان جهته
با عنایت به این که تالش گردیده الگو جامع و مانع باشد؛ از یک سو تبیین کننده این نکته اساسی   

هـاي حـوزه امنیـت اجتمـاعی از آمـوزه هـاي        است که در این پژوهش ره نامه، اهداف و سیاست
اسالمی استخراج شده و از سوي دیگر اشعار می دارد که  در استخراج مؤلفه ها و زیر مؤلفه هـا از  

 دیدگاه ها و منظر نظریه هاي غربی پرهیز شده است.  
اف و نامـه، اهـد   کنـد کـه ابعـاد مـدیریتی در محـاط ره     در عین حال الگو به خوبی تبیین می        
شـود. از سـوي دیگـر منطبـق بـا      نامـه) انجـام مـی    ها قرار گرفته و بر مبناي اصول کلی (ره سیاست
 که با هدف تحقق اهداف باید انجام شوند. تر این ها باید انجام گیرد و مهمسیاست
 بنابراین در اجراي ابعاد مدیریتی نه می توان اصول کلـی را نادیـده گرفـت و نـه اجـازه داده             

هـا،  صـورت مسـتمر برنامـه    تحقق اهـداف بهـره بـرد. همچنـین بـه      شود که از هر سیاستی براي می
ساختارها و نحوه اجراف تحت نظارت قرار دارد و بر اساس میزان تحقـق اهـداف، مـورد ارزیـابی     
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بـا ارکـان    گانه راهبـردي  فته این پژوهش انطباق محورهاي ششترین یا شایان ذکر است که مهم    
و رهبـري   (رحمت ا... علیـه) م خمینینامه ، اهداف و سیاست ها) اقتباس شده از گفتمان اما ساز (ره جهت

پوشانی بین  گرفته حاکی است نبود انسجام و همو قانون اساسی است؛ لیکن آسیب شناسی صورت 
هـا، تعـدد نهادهـاي     ییر دولتها یا تغ گیري برنامه ها با تغییر اولویت ها و نبود استمرار در پی برنامه
هـاي نظـري، انجـام اقـدامات مـوازي،       رآمدي برخی از نهادها، وجود چـالش گیر، ضعف کاتصمیم

گو نبودن برخی از نهادهـا و نبـود اسـتاندارد الزم     ضعف تعامل و همکاري بین مبادي ذیربط، پاسخ
 اجتماعی است.براي ارزیابی عملکرد نهادهاي مسئول از مهمترین معضالت حوزه امنیت 

 :پیشنهادها
با عنایت به الگوي راهبردي امنیت اجتماعی ارائه شده، اقدامات کاربردي براي تحقـق الــگوي        

 گردد:هاي آتی به شرح زیر پیشنهاد میهـاي براي پژوهشمذکور و موضوع
 پیشنهادهاي کاربردي:

عنوان بستر و زمینه تحقق الگوي  ی ایرانی توسط نهادهاي فرهنگی بهـ ترویج سبک زندگی ـ اسالم 
 راهبردي.

عنـوان   هـا و تقویـت باورهـاي مـردم بـه     ـ صیانت از هویت اسالمی ـ ایرانی از طریق حفـظ ارزش  
 ملزومات الگوي راهبردي.

عنوان رکـن   توسط مسئولین و متولیان نظام به ها و ابعادـ حفظ حرمت و کرامت مردم در همه زمینه
 اساسی الگوي راهبردي.

عنوان زیربنـاي   جانبه براي تشکیل و حفظ خانـواده به ري از قداست خانواده و حمایت همهپاسداـ 
 الگـوي راهبردي.
عنوان غایـت الگـوي    همه و افزایش رضایت مندي مردم بههاي برابر و عادالنه براي ـ ایجاد فرصت

 راهبردي.
 پیشنهادهاي پژوهشی:

عنـوان دو   بـه » امنیت اجتمـاعی «و » امنیت ملی«وسویه ـ تدوین راهبردهاي تقویت رابطه و تعامل د
 نظام کالن امنیتی مکمل.

 هاي اسالمی و مالحظات ایرانی(بومی) اساس آموزهنظریه در حوزه امنیت اجتماعی بر ـ ارائه فرا
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 :و مآخذ منابع
 فارسی:الف) منابع 

 .اي مهدي الهی قمشه ترجمه  ،قرآن کریم 
 .شتیمحمد د، ترجمه سیدالبالغه نهج 
 .افزار صحیفه نور نرم، (رحمت ا... علیه)حضرت امام خمینی 
 .افزار حدیث والیت نرم، )العالی مدظله(ايحضرت امام خامنه 
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