مقاله پژوهشي :طراحي الگوی جامعه امن جمهوری اسالمي ایران از منظر
)

مقام معظم رهبری(
1

2

3

حسین عصاریان نژاد  ،حمید رضاحاتمی  ،بهرام بیات و محمد داودی
تاریخ دریافت893۰/1۰/۹1 :

4

تاریخ پذیرش893۰/81/1۸ :

چکیده
يآورد.وهرجامعاهایباا
جامعهامنهمانآرماناسالمىاست،کهامنیترادرنظروعملبراىشهروندانفراهمم 
يتسرمايههاایجامعاهگاامهااييماؤثریرابردارناد.

هماهنگيدستگاههایانتظاميوقضاييميتواند،درجهتتقو
بهحدیبودهکهتوانستخودرابهعنوانيکالگاویموفاقمطارح

بنابرايناستقراروشكوفاييانقالباسالميايران
دنیابهويژهدرمنطقهفاراهمنماياد،لاذابرقاراریمكانیسامهاای

یخواه
نمودهوامكانالگوبرداریبرایملتهایآزاد 

درجهتتمهیداتيمشترکبرایحلاختالفنظراتدرروابطبرایبهرهگیریمناسبدرتباديل

اعتمادسازیوتال 
بهعنوانيكيازنیازهاایاساسايجامعاهانسااني
عناصربالفعلموجودبهعناصربالقوهدرکشورهاهموارهجامعهامن 
مطرحبودهاست.هدفتحقیقطراحيالگویجامعهامنجمهوریاسالميايرانازمنظرمقاممعظامرهباری(

)

ميباشد.کهسؤالاصليتحقیقنیزمتناظرباهدفطراحيالگویجامعهامنجمهوریاساالميايارانازمنظارمقاام
معظمرهبری(

)کداماست؟.اينتحقیقازنوعکاربردیاستورو آنتوصایفي–تحلیلاياسات.کاهبارای

گردآوریاطالعاتازابزار«کتابخانهایعلميوتخصصي»«اينترنت»استفادهشدهاست.ازرو دادهبنیاداستفادهوباا
انجاممراحلکدگذاری(کدگذاریباز،محوریوگزينشي)برایدستیابيبهمولفههاابعادوشاخصهایجامعهامانو

بهرهمندیازنظراتنخبگانعلمي،باحجمنمونهجامعهآماری37نفرميباشد.
درانجامکارمیدانيبا 
زمینهسازظهوروبرپاييجامعهمهادوی،حرکاتبرمادار
يدهد،کهوجودمضامین« 
نتايجحاصلهازتحقیقنشانم 
عزت،حكمتومصلحت،برخوردارازتوانبازدارندگيفعال،تمدنسازیونوگرای،همبساتگيپايادارومقااومباا
وحدتکلمه،تمرکزحداکبریبرحضور،مشارکتوحمايتمردم،اولويتدارتارينمضاامینبارایطراحايالگاوی
دستيافتهاست.
موردنظرميباشدکهبهانجاممراحلروشمندعلميبهآن 



کلیدواژهها :

جامعهامن،گفتمان،عدالت،مشروعیت،مقبولیت

الگو،امنیت،امنیتملي،

.5هیئتعلميداعا
.7هیئتعلميدانشگاهامامحسین(ع)
.3استادگروهامنیتمليداعا
.2دانشجویدکتریامنیتداخلي(،نويسندهمسئول)مدرسدانشگاهعلومانتظاميامینdavoodi33963@gmail.com
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مقدمه
انقالباسالميايرانازابتداخودهمگانرابهاسالمنابمحمدی()دعوتمايکناد.
اينبهمعناینفيحاکمیتقدرتهایاستكباریوبهوجودآمدننظمايناويندرجهاان
آموزههایقرآناي
يتابد«.برهمیناساسدر 
معاصربودکهستموفساددنیایمعاصررابرنم 
واسالمي،حكومتاسالميمبتنيبرنظامجامعياست،کهعنصرمحوریآن،اتكاويقاین
بهحاکمیتاهللواصلتوحیداست.وانساندرپرتوحكومتتوحیدی،ميتواندباهتماامي
ايدهآلهایآرمانيوامنخوددرعرصههایمختلف،نائلگردد(.صمدی.)57:5382،برقراری
مكانیسمهایاعتمادسازیوتال درجهتتمهیداتيمشترکبرایحالاخاتالفنظارات
درروابطبرایبهره گیریمناسبدرتباديلعناصاربالفعالموجاودباهعناصارباالقوهدر
کشورهاهموارهبهعنوانيكيازنیازهایاساسيجامعهانسانيمطارحباودهاسات،امنیات
ينفسهازضروریتريننیازهایبشراست،بلكهعاملمهميبرایرشادو
گذشتهازاينكهف 
توسعهفرهنگي،اجتماعي،سیاسي،علميواقتصادیاست.برايناساسميتوانگفت،که
وجودجامعهیامنازمهمترينمؤلفههایاساسيوپايدارسازیامنیتيکملتاست،کاه
هرچهگستردگيوتوانمندیاينمؤلفهدربینسايرعواملحیاتبخشمليامنیتقویتر
وبیشترباشد،ماندگارمليکمهزينهتروشكوفاترخواهدبود.حكومتاساالميکاهمظهار
قدرتالهيوقدرتمردمدرجامعهاست،ميتوانديکرويكردموفقوپیشبرنادهرادر
تحققنظامسیاسيکارآمدفراهمنمايد.وازنفوذنظامهایسیاسايلیبارالدمكراسايغارب
جلوگیریکند.
هدفاينمقالهطراحيالگویجامعهامنجمهوریاسالميايرانازمنظارمقااممعظام
رهبری(

)ميباشدوتحقیقحاضربدنبالپاسخگویبهطراحايالگاویجامعاهامان

جمهوریاسالميايرانازمنظرمقاممعظمرهبری(

)کداماست؟ميباشاداساالمباا


اعتقادبهتكفلديننسبتبهامورزندگيبهاهمیتآندرتامیندنیاوآخرتوبهارمغاان
آوردنهمهنعمتهایزندگيسازاشارهمينمايدوازشكلگیاریواساتقرارتئاوریهاای
غربي،اشرافيگری،دنیازدگي،تبارگرايي،راحتطلبي،ولنگاریاخالقيونفوذنظاامهاای
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)573/

سیاسيلیبرالدمكراسيغاربجلاوگیریماينماياد،کوتااهيوعادمشاناختعناصارو
جستجویامنیتدرپرتواتحادهاوائتالفهایغیراصاوليرادر

بنیانهایواقعيجامعهامن
پيخواهدداشت.باعنايتبهمطالبدغدغهاصليمحققطراحايالگاویجامعاهاماندر
گفتمانحضرتامامخامنهای(

)استکهطيفرآيندیمنطقيوروشمند،بااتحلیال

بهرهگیریازبیانااتمقااممعظام
محتوایبیاناتمقاممعظمرهبریبهآندستيافتهايم.با 
رهبری(

)درقالبالگویجامعهامنارائهنمايد.

مباني نرری
بيانات تخصصی حضرت امام خامنهای(
مقاممعظمرهبری(

)

)درسطحآشكارومشهودبهجملهجامعهامناشارهننماوده-

اند؛بنابراينبرایحصولبهالگویجامعهامنبايستيبیاناتمعظملهماوردتحلیالمحتاوا
قرارگرفتهونسبتبهشناساييواستخراجمفاهیمجامعواساسيبرایجامعاهامانبااطاي
مراحلوفرآيندهایروشمندعلميدستيافت.کهدرادبیاتتخصصياينمقالهبخشياز
نمونهبیاناتحضرتامامخامنهای(


)جمعآوریشدهبهشرحزيرارايهميگردد.


انديشههایحضرتامامخامنهای(

آراءو

)مرتبطبانقشامنیتاقتصادی

امنیتبرشرايطاقتصادیتأثیرميگذاردوشرايطاقتصادیدرتأمینامنیتنقاشدارد.
براینمونهدرفضاييامن،تمايلبهسرمايهگذاریباالخواهدرفت .همچنیناگارشارايط

اقتصادیبیشازاندازهبدشود،امنیتمليبهخطرخواهدافتاد.البتاهنااامنيفقاطشاامل
جنگ،تروروجنگداخلينميشود.اگرسرمايهسرمايهگذاراندراماننباشد،اگارامنیات
شغليوجودنداشتهباشدويااگرتورمبیشازاندازهباالباشدنیزامنیتکشاورباهخطار
خواهدافتاد.داشتنامنیتشغلي،تورموبیكاریکنترلشده،تأمینمداومکاالهاایاساساي
وداشتنزيرساختهایاستراتژيکميتواندامنیتماليمردمراتضامینکنادوباهآنهاا
احساسيکزندگيامنبدهد.درجدولزيربهمفهومنقشامنیتاقتصادی ازمنظربیانات
نگاهيمياندازيم:

مقاممعظمرهبری

/572فصلنامهامنیتملي،سالنهم،شمارهدوم،تابستان5338اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

خالصه بيانات ،نقش امنيت اقتصادی در جامعه امن
خالصه فرمايشات مقا معرم رهبری

رديف

اسالميبايداحساسکنندکاهجاانوماالوفرزنادانو

مردمدرنظامجمهوری
5

ناموسوفكروعقیدهوسارمايهگاذاریوفعالیاتاقتصاادیشاانبرخاورداراز
امنیتاست.
خودميداناد،

هدفهای
«جامعهیکهعدالت،معنويت،عزتواستغناراسرلوحه 

7

ازآراستهشدنبهايمانوعزموجهاد،ناگزيراستودرآن،معنويتوعدالتو
عزتوقدرتوثروتورفاهباشد.لذابرگشتبهسمتفرهنگفاسدومانحط
غربي،درجامعهیانقالبيواسالميمامحالوممنوعاست».


مان
بیانات،نمازجمعه؛
5387/7/78
(بیانات،نخبگان
جوان؛
)5387/6/73

بهطورمرتّب،حرکات،کااروپیشارفتاسات.
توقّفدرنظامنبوىوجودندارد؛ 
اتفاقنمىافتدکهيکزمانبگويند:ديگرتمامشد؛حالبنشینیماساتراحتکنایم  (بیانات،نمازجمعه

3

بخشىاست؛کارخستگىآور


وشادى
اينوجودندارد.البتهاينکار،کارلذتآور

تهران؛

آورندهاىنیست؛کارىاستکاهباهانساان

وبهتعب

وکسلکنندهوملولکننده


)5387/7/78

نشا ونیرووشوقمىدهد.
درهمانچهارچوبقانون،دوجورميشودکارکرد:يککاارمرساوماداری،ياک
2

کارجهادی.کارجهادیيعنيازموانععبورکردن،موانعکوچاکرابازرگنديادن،

(بیانات،هیئت

آرمانهارافرامو نكردن،جهترافرامو نكردن،شوقبهکار؛اينکاارجهاادی دولت؛)5337/6/6
بهخوبيانجامبگیرد.
است.کاررابايدجهادیانجامدادتاانشاءاهللخدمت 

امنیتاقتصادی يعنياينكهانساانهااوآحاادماردمايانکشاور،ازهارقشاری،

7

سرمايهگاذاری،

بخواهندکاراقتصادیبكنندچهکارصنعتي،چهکارکشاورزی،چه
کسيمزاحمآنهانخواهدشد.

چهتجارتبدانندکه

(بیانات،بسیجیان؛
)5328/6/57

مااابااهمساائلهامنیااتسرماااايهگااذاریهااماحتیاااجدارياامتااادرداخاالکاااشور
6

سرمايهگذاریبهطورکاملتأمینشاود.بايادامنیات

بايدامنیت

سرماايهگذاریشود.


بیانات،مسئوالن

ثروتهاييکهدراختیارآحادماردم
سرمايهگذاریبهطورکاملتأمینشودتابتواناز 

نظام؛5387/3/73

هست،برایپیشرفت،کارآفرينيوراهاندازیجرياناقتصادیکشوراستفادهکرد.

2

رفعفقروايجادامنیتمدنيوقضاييهمبسیارمهماستوبايدحتمااًمالحظاه

بیانات،مسئوالن

شود.

نظام؛5387/7/57

درهمهشئونزندگي،امنیتيکضرورتبرایانسااناسات.دردورانعباادت،
8

دردورانسازندگي،دردورانتجارتودرهرفعالیتيکهانساانبخواهادبكناد،
محتاجامنیتاست.

بیانات،ناجا؛
5326/2/77
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آراء و اندیشههای حضرت امام خامنهای(

)577/

)مرتبط با نقش امنيت سياسی

سلسلهمراتبثاروتوقادرتجهاانحاالو

بیانگر
درفضایمناسباتبینالملليکه 
آيندهاست،ميتوانددرکروشنيازاينموضوعايجادکندکاهتااچاهحادآغاازفرآيناد
برونگرابرایکسبسهميمتعارفودرخورازفضایجريانها،جهتتاداوم
توسعةملي 
درحالتوسعه،ازجملهايرانضاروریاسات؛وتااچاهحاد

حیاتنظامسیاسيکشورهای
بینالمللاي،درايجااد
همافزامیاندوسطحمليو 
ميتواندبهواسطهتعاملسازندهوتعادلي 
زمینةکسبامكاناتالزمازفضایجريانهابرایتحققتوسعهورفاهمليدربرخاورداری
ازامنیتمفیدومؤثرواقعشود.فرايندفرامليشدندرقالبتغییرمفاهیمامنیتوسیاست
کهبراساسشاخصهايينظیرجرياناتسرمايهگذاریمستقیمخارجيوجريانهایماالي
سنجیدهميشودبهنحوفزايندهایبهپیشميرود.ازهمینروهمديپلماسايمادرناغلاب
بهعنوانيكيازمحصوالتنظاامدولاتهاادرنظارگرفتاهمايشاود؛نظااميمتشاكلاز
دولتهایسكوالر،دارایحاکمیتمساتقلوبرابارکاهثبااتآنباهواساطةموازناةقاوا،
ديپلماسيوحقوقبینالمللتأمینميشود؛امادرشرايطکنونيبازيگرانغیردولتينیازدر
عصرفضایجريانهاحائزاهمیتشادهاناد.اياراندرمحایطپیراماونيخاودهماوارهباا
بودهواينمشكالتدرتمامحوزههاایايان

چالشهاومشكالتيمتعددومتداومروبهرو
محیطامنیتيبازتولیدشدهاست،بهگونهایکهاينکشورهنوزنتوانستهاستدرهایوکادام
ازاينحوزههااشااهدشاكلگیاریچاارچوبامنیتايپاياداروثبااتيموردتوافاقباشاد.

درگذشته،چالشهایامنیتيايرانکهازمحیطپیرامونيآنناشيميشدبهاشكالمتفااوتي
وجودداشتوازناامنيهاایمارزیوبايثبااتيهاایموقاتتااحماالتوجناگهاای
هاومؤلفههایمختلفاي


زاينمسئلهدرقالب
طوالنيمدتنظاميرادربرميگرفت.اکنوننی
اگربتوانیماينمحیطامنوصفاىمعنوىرادرعرصهىکارىخودماان

تجلييافتهاست«.
بهوجودبیاوريم،اينبهشتمعنوىرابراىخودمانتدبیرکنیموفاراهمبیااوريم،بقیاهى
مسائلچنداناهمیتىندارد،خیلىمشكلىدرستنمىکند؛اصلقضایهاينجاسات؛ايانرا

بايدحلکرد»(.بیانات،نمايندگانمجلسشورایاسالمي.)5382/3/75،تشكیلجامعاهىعادالناهياک
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هدفاست؛امااينهدف،هدفمیانهاست.ماميخاواهیمباهجامعاهىعادالناهىالهاى،
ىاسالمى،دستپیداکنیمبراىاينكهدرسايهىايننظامالهىبتوانیمخودمانراباه

جامعه
تكاملبرسانیم؛خودمانرابهنقطهىامنوامانبرسانیم(.بیانات،نمايندگانمجلس)5382/73/75،که
دراينراستاباتوجهبهبیاناتمقاممعظمرهبری(

)درخصوصامنیاتسیاسايباا

ترينبیاناتاشارهميگردد.


جدولزيربهبرخيازمهم
محوريتجامعهدر
جدول خالصه بيانات ،نقش امنيت سياسی
خالصه فرمايشات مقا معرم رهبری

رديف

درمسائلگوناگونهمباطرقمختلفسیاسي،امنیتاي،اقتصاادی،فرهنگاي-
5

انواعواقسامترفندها-هرضربهایکهبتواننادواردمايکننادلكانباينتیجاه
است؛جمهوریاسالمي،باقدرتدرحالپیشرفتکردناست.

مان
بیانات،کارکناننیروى
هوايى؛()5333/55/53

نفوذسیاسيدرجهانودرمنظومهیسیاسيسلطهدرعالم،ايانهااهماها جازو
7

آرمانهااست.رسیدنبهعادالتاجتمااعي،جازوآرماانهاااسات؛بناابراينوقتاي

(بیاناتدرديدار

دانشجويان؛)5337/7/6

میگويیمآرمان،ذهنمابهيکامرغیرقابلتعريفبدورازدسترسينرود؛اينهاهماه
آرمانهايند.
يکملتاگرامنیتداشتهباشند،ثباتسیاسيداشتهباشند،ازآراماشدساتگاههاای

3

حاکمیتنظامبرخوردارباشند،آنملتفرصتپیداخواهندکردکاهدرمیادانهاای (بیاناتدراجتماعمردم
گوناگون،بهمسابقهیبزرگبشریواردشوندوپیشتازباشند.امنیتوآرامشبارای

شیروان؛)5335/2/72


خواستهها ومفیدترين عوايديکملتاست.

مهمترين
يککشور،جزو 
همهآحادملتباهرمذهبي،باهرديناي،بااهارگارايشسیاسايای،بااهار
2

سلیقهایفرقنميکند؛همهيكسااناناددربراباروظیفاهبزرگايکاهباردو 

شماست،کهايجادامنیتاست.

بیاناتناجا،
5386/8/56

امنیت سیاسيمعنايشايناساتکاهتفكاراتومعاارفسیاسايدرجامعاه،
گونهانديشيباشاد.معناايش
معارفواضحودورازنفاقودوگانهگوييودو 
7

ايناستکهکسانيکهمتصدیبیانمسائلسیاسيبرایمردمهستند،معناايش

(بیانات،بسیجیان؛

ايناستکهکسانيکهمتصدینوشتنوپخشکردنومنتشارکاردنمعاارف

)5328/6/57

فكریجامعههستند،دروغنگويند،فريبندهند،تقلبنكنندودرطعااميکاه
عليالظاهرشیرينهمهست،زهرمخلو نكنند؛اينامنیتسیاسياست.

777

777

777

اااااااااااااااامقالهپژوهشي:طراحيالگویجامعهامنجمهوریاسالميايرانازمنظرمقاممعظمرهبری(

آراء و اندیشههای حضرت امام خامنهای(

)572/

) مرتبط با نقش امنيت اجتماعی

درنظامنبوى،فضا،فضاىصمیمیتواخوّتوبرادرىوهمدلىاسات.بااتوجاهباه
نقشجمعیتهمعقیدهدرايجادواعتالیتمدن،پیامبراکرم()ازهمانآغاز،سازماندهي
جمعیتي-هرچندکوچک-اعتقادیرادرنظرداشت.طرحبیعاتمسالمانانبااايشااندر
دهنفرهدرمكهوپیمانبازرگمديناه درايانراساتاقابال
قالبگروههایچندنفرهوچند 

ارزيابياست.انديشهامتخاستگاهقرآنيدارد.امتراجامعهمعتقدانتشكیلميدهادناه
مجمعشهروندان.درروانشناسياسالمي،امتهمیشهمقیدنوعي«همريشگي»بودهکهناه
بامكانوخونکهباداشتنيکريشهمعنویمشترک(عقیده)تأمینميگردد.آنچهامترا
پديدميآورد،يکوضعسیاسيانسجاميافتهنیست،بلكهارادهزندگيبااهماسات،آنهام
ارادهایکهدرپرتوقواعداخالقاي-باهوياژهآنچاهدرقارآنباهعناوانچاارچوبرواباط
اجتماعيترسایمگردياده-پديادآمادهاسات.توفیاقپیاامبراکارم()دراماتساازیاز
شگفتيهایتاريخاست.ياكيازمقاصدبزرگشرايعوانبیاءعظام()کهعالوهبرآنكاه
خودماقاصودماستاقلاست،وسیلهپیشرفتمقاصدبزرگودخیلتامدرتشكیلمديناه
فاضلهاست،توحیدکلمهوتوحیدعقیدهاستواجتماعدرمهاراماوروجالوگایااریاز
تاعاديااتظاالمانهاربابتعدیاستکهمستلزمفسادبنياالنسانوخرابمديناهفاضاله
است؛واينمقصدبزرگکهمصلحاجتماعيوفردیاست،انجامنگیردمااگردرساايهی
وحدتنفوسواتحادهماهوالفاتواخاوتوصاداقتقلبايوصافااایبااطاناايو
بنيآدمتشكیليکشخصدهنادو
بهطوریشاونادکاهناوع 
ظااهاریوافارادجااماعاه 
جمعیتبهمنزلهیيکشخصباشدوافرادباهمنزلاهیاعضااءواجازاءآنباشادوتماام
کوششهاوسعيها حوليکمقصدبزرگالهيويکمهمعظیمعقليکهصالحجمعیات
وفارداسات،چارخزناد؛کاهدرايانبخاشبرخايازمهامتارينبیانااتمقااممعظام
رهبری(

)درخصوصاهمیتوضرورتامنیتاجتماعيمرتبطبامحوريتجامعاه

درجدولزيرارايهميشود.
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خالصه بيانات ،نقش امنيت اجتماعی
رديف
5

7

3

2

7

6

2

8

3
...

مان
بیانات،شوراى
تأمیناستانها

()5323/55/77

خالصه فرمايشات مقا معرم رهبری
منیتراميخواهند؛آنهمدرهمانپهنهگسترده؛يعنيامنیتدر

مردمواقعیت ا
محیطکار،درخانه،برایبچههايشاندرمدرسه،برایبچاههايشااندرمیادان

ها،روستاها،شهرهاوخیابانها.


فوتبال،امنیتبرایجاده
اينچهارعنصراصلىاست:آزادى،استقالل،عادالت،معنويات.اگارشاريعت
(بیانات،مسابقات
اسالمىبرجامعهحاکمشد،اينپديدههااىاساساىدرنظامراهساالمت،راه
بینالملليقرآن

امنیت،راهامنیتروانىراقرآنبهروىمابازميکند؛راقرآنباهروىماابااز
کريم؛)5337/3/58
ميکند.
ميکند؛راهزندگىدرستراوسبکزندگىراقرآنبهروىماباز 

بايددرکلیهمسائلوامورازجملهمقولهتوسعه،درچارچوبارز ها،اهداف
بیانات،ديدار
ومعیارهایاسالميحرکتکنیم.هماهابعاادتوساعهيعنايتوساعهاقتصاادی،
سیاسي،فرهنگيواجتماعيبايدهماهنگپیشرودوضمنمحاورقاراردادن کارگزاراننظام،
()5328/57/72
مردم،باموازيندينيوتوجهبهعزتملي،روحیاهجهاادوشاهادتجامعاه،
سازگاریکاملداشتهباشد.
اجتماعي،امنیتاقتصادی،امنیات

جانبهموردتوجهباشد؛امنیت


بايدامنیتهمه
بیانات،ناجا
فرهنگي،امنیتآبرويي.مردمدرنظامجمهوریاسالميبايداحساسکننادکاه
()5387/7/78
جانومالوفرزندانوناموسوفكاروعقیادهوسارمايهگاذاریوفعالیات
اقتصادیشانبرخوردارازامنیتاست.

وظیفهنیرویانتظامي،تأمینامنیتاجتماعياست.معنایامنیتاجتماعياياناسات
کهمردمدرمحیطکاروزندگيخود،احساسخوفوتهديدونااامنينكنناد.ايان
بیانات،ناجا
مسئله،خیليمهماست.خداوندمتعالدرمقاممنتگذاردنبارقاريشمايفرماياد:
()5323/2/73
فلیعبدواربهذاالبیت.الذیاطعمهممنجوعوآمنهممنخوفيعنايامنیاتدادن
عنوانيكيازدونعمت،موردتأکیدقرارميدهد


رابه
قوهقضائیهيكيديگرازدستگاههایتأثیرگذاردرامنیتاجتمااعياسات.ايان بیانات،مسئوالن
قوهقضائیه
دستگاهبااجرایعدالتوقضاوتصحیحورفعدعاویواختالفوبرخاورد
5328/7/73
قاطعبامجرمین،ميتوانددراستقرارامنیتوآرامشدرجامعهتأثیرگذارباشد.

هایامنیت-مرباو باههماه

اينسبلسالم-راههایامان،راههایآرامش،راه
محیطهايياستکهبرایانسااناهمیاتدارد؛ازمحایطدرونايقلبايانساان بیانات،مسئوالن
بگیريدتامحیطجامعه،محیطخانواده،محیطکسبوکار،محیطزندگيجمعي نظام؛5383/2/53
تامحیطبینالمللياينآنچیزیاستکهاسالمبهدنبالآناست.

وقتيازحیاتونظاماسالميصحبتميکنیم،منظورمانظاموحیاتطیباهای

بیانات،ائمهى
استکههمهخیراتموردعالقهانسااندرآنوجاوددارد؛هامرفااهماادیو
جمعه،
وروحيتأمینميشودوهمصفایمعنویودانشوبیانشو

اجتماعي

امنیت

5368/72/55
خلوصوتوجهبهخدامشاهدهميگردد.

تحقیقوتعبدو
بیانات،شوراى
امنیتهمحقعمومياست،مالهمهاست،هماهماردمدرداخالکشاور،در
تأمیناستانها

سرتاسرکشور،اقواممختلف،زبانهایمختلف،عاداتمختلف،اديانمختلف،
5323/55/77
چهبرسدبهساليقمختلفسیاسي،فرقنميکند.

...
...
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آراء و اندیشههای حضرت امام خامنهای(

)573/

) مرتبط با نقش امنيت فرهنگی

درعملامنیتفرهنگيبیشازآنكهمبتنيبرموازنهقواباشد،مبتنايبارآگااهي،شاناخت،
اعتمادوهمراهياست.فرهنگبهعنوانحقیقتيمستقل،هیوگاهنميتواندازمعنایاولیاهخاود
تهيشود.لذاجايگاهامنیتفرهنگيدرجامعهازاهمیتويژهایبرخورداراست،تاأمینامنیات
اسالميواخالقيمبارزهبامفاسداخالقيوفرهنگيکهمظااهرتهااجمفرهنگايوجناگنارم
نحویکهخانوادههااحسااسکنناد
دشمناناستدربرقراریامنیتاسالميحائزاهمیتاستبه 

وقتيفرزندشانواردجامعهميشوددچارنابهنجاریوفسادواعتیاادنمايشاود.تغییارفضاای
فرهنگپنهاندرعرصههایفرهنگي،سیاسي،اجتماعيوجلاوگیریازنهاديناهشادنفرهناگ
ستیزومقاومتدربرابراصولومبانينظامدرجامعهباتوساعهتولیاداتفرهنگايوامكاناات
رسانهایوبهحداقلرسااندنمحادوديتهاادرابارازانديشاهوبارایپیشاگیریومقابلاهباا
ناهنجاریهایفرهنگيواجتماعيهموارهملحاوظنظاردولاتهاادربرقاراریامنیاتپايادار

درنظامنبوى،پايهىهمهچیز،دانستنوشاناختنوآگااهىوبیادارىاسات.کساىرا

هست.
تىحرکتنمىدهند؛مردمراباآگاهىومعرفتوقدرتبتشخیص،بهنیاروى

کورکورانهبهسم
بدلمىکنند.ارتبا میانفرهنگوجامعه،يکارتبا تعاملياستکاه

فعّال-نهنیروىمنفعل-
هريکدرراستایاعتالیديگریميکوشدوهدفاصليآن،گستر روحتوحیدیدرهماه
هیوفرهنگوتمدنيرانميتاوانيافات،مگارآنكاه

دستاوردهایمادّیومعنویجامعهاست.
عنصرعقیده-حقياباطل-درآننقشدارد.تمدناسالمينیزازاينقاعدهمساتبنانیسات.در
اسالم،عقیدهتوحیدیسنگبنایزندگيانساني،تمدنوفرهنگمتعالياسات.توحیادبااوری
استکههموارهدرحالپويايياست.امیدواری،حرکاتآفريناي،عازتواعاتالیاجتمااعي،
رستگاریدنیویواخرویارمغانعقیدهتوحیدیبهموحدان،است.چنانكه،کفارورزی،انكاار
آياتخداونافرمانيازدستوراتحق،عاملانحطا جواماعوتمادنهااباهشامارمايروناد.
وپاکمىکناد؛انساانباااخالقومزکّاى

انسانهاراتزکیهوازمفاسدورذايلاخالقى،پیراسته
تزکیه،يكىازآنپايههاىاصلىاسات؛يعناى

مىسازد؛«ويزکّیهمويعلّمهمالكتابوالحكمة».

کرد.بخصوصدرمسئوالنردههاایبااال


سازىمى

پیغمبرروىيكايکافراد،کارتربیتىوانسان
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اسالمتاعتقادی،سالمتاخالقي،سالمتعملكردیکهازاعتقاددرستونگااهدرساتباه
حقايقجامعهناشيميشود.درادامهاين ابخشبرخيازمهمترينبیاناتمقاممعظامرهباری

درخصوصامنیتفرهنگيبامحوريتجامعهآوردهميشود.
خالصه بيانات ،نقش امنيت فرهنگی
رديف

خالصه فرمايشات مقا معرم رهبری

مان

5

«پیامبراکرم()اينهدفرادنبالميکردکههرجازمینهمساعدبود،بذرانديشاهوعقیادهرا
بپاشد؛بااينامیدکهدرزمانمساعد،اينبذرسبزخواهدشد.هدفاينباودکاهپیاامآزادیو
بیداریوخوشبختيانسانبههمهیدلها برسد.اينجازبااايجاادياکنظاامنموناهوالگاو
امكانپذيرنبود؛لذاپیغمبربهمدينهآمدتاايننظامنمونهرابهوجودآورد.اينکهچقدربتوانناد
آنراادامهدهندوبعدی هاچقادربتواننادخودشاانراباهآننزدياککنناد،بساتهباههمات
یبشريتوتاريخارائهميکند».


سازدوبههمه

.پیغمبرنمونهرامي
آنهاست


عه؛
(بیانات،نمازجم 
)5387/77/78

7

انسانهابرایزندگي،برایپرور فكر،برایپیشرفتعلام،بارای آساايشروان،احتیااج
امنیتوسالمتوصلح،يكاياز
وفضایامنوآرام....آرامشو 

دارندبهآرامش،بهمحیط
خواستههایاساسيبشراست.


بیانات،مسئوالن
نظام؛
5383/2/53

2

هیممردمزندگيشان،زندگيآراميباشد؛دانشجوبتوانددرسبخواند؛طلباهبتواناددرس

ماميخوا
بخواند؛دانشمندبتواندتحقیقخود رابكند؛صنعتگر،کشاورز،بازرگان،بتواننادهماهکارشاانرا
انجامبدهند.محیطدانشگاههمبايدمحیطامنيباشد؛جوانهایمردمتویايانمجموعاهدانشاگاه
جوانهايشاندرمحیطامنيباشند.
،مردمميخواهند 

جمعاند


بیانات،طالب،
5388/3/77

7

وقتيکههرجومرجوناامنيباشد،هیومشكليازمشكالتمملكتحلنخواهادشاد؛ناهاقتصااد
مردم،نهفرهنگمردم،نهمسائلاجتماعيمردم،نهمسائلسیاسيماردم.وقتايامنیاتنباود،هماه
اينهاازبینخواهدرفت.دشمناينراهدفگرفتهاست.اينراملتايراندرهماهجاایکشاور
فهمدوميداند.بحمداهللملتهوشیاراست.


بايدبفهمد؛کهالبتهمي

بیانات،اقشار
مختلفمردم؛
5328/72/75

6

دشمنممكناستازلحاظنظاميهمنتواندکارکند،امیدیهمنداشتهباشد،اماازلحااظفرهنگاي،
ازلحاظسیاسي،ازلحاظامنیتي،ازجاسوسپاروری،ازرخناهدراعتقااداتوايماانراساخماردان
وزنانمؤمناينمرزوبومممكناستبخواهدوسیلهایبرایرسیدنبهاهدافشاومخاود پیادا

کند.اين،امنیتماراتهديدميکند.امنیتدرکشورودرهرمنطقه،اساسپیشرفتاست.


بیانات،اقشار
مختلفمردم؛
()5388/7/72

2

آنچه زمینهوبستربهکارگرفتنايمانوعدالتوعلماست،اتحادملىوآراماشدرساطح
کشوراست.اگردرکشورآرامشنباشد،نهازعلممىشودبهرهبردارىکرد،نهازايمانونه
مىشودعدالترادرجامعهمستقرکرد.


(بیانات،ارتحال
حضرتامام
خمینى()؛
)5387/3/52

8

خوددانشمايهیاقتداراست؛ثروتآفرين است؛قدرتنظاميآفريناست؛قدرتسیاسي
آفريناست.

بیانات،ديداراستادان
دانشگاهتهران

()5388/55/53

3

اگرامنیتبود،دانشوپیشرفتوعدالتوسرافرازىوعزتودنیاوآخرتدرآنجامعه
نیافتنىميشود


شود.امنیتکهنباشد،دستاوردهاىبشرى،دست

میسرمي

(بیانات،نوشهر؛
)5388/72/52
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777
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آراء و اندیشههای حضرت امام خامنهای(

)565/

) مرتبط با نقش امنيت دفاعی

ا منیتنظاميبرمسئلهحفاظتمستقیموفیزيكيازقلمروسرزمین،شاهروندانياک
کشوربهوسیله نیروینظااميوتسالیحاتتأکیاددارد .امنیاتنظااميدرنظااممقادس
جمهوریاسالميايرانموضوعياساسيوچندوجهياستوآندستهازمؤلفههاوزيار
مؤلفه هایرادربرميگیردکهحفاظت،ايمنيوامنبودنآنمؤلفاههاا،موجابارتقاای
قدرتنظاميوافزايشقابلیتوتوانمندی نیروهایمسلحجمهاوریاساالمياياراندر
مقابلتهديداتنظاميبیگانگانميگردد«.جنگو ناامنيکاهنقطاهمقابالامنیاتنظاامي
استبهعنوانمسئلهثابتوواحدازرنج هایاصليبشراستکهاسالمکمارباهزدودن
آنهابستهاست» (بیاناتدرمراسماجالسکشورهاىاسالمى.)5326/73/58،
برايناساستأمینامنیتمليجمهوریاسالميايراندرابعادمختلفوازجملهبعد
امنیتنظامي،اهمیتفوقالعاده ایدارد.امنیتنظااميازنظارکلايمتمرکازبارقادرت،
توانمندینظاميوقابلیت هایدفااعيبازدارنادهنیروهاایمسالحدربرابارتهدياداتو
تجاوزنظامي دشمناناستوماهیت،ويژگي،ابعاادومؤلفاههاایمهاموخاصايدارد؛
بنابرايناستخراجابعاد،مؤلفههایوزيرمؤلفه هایامنیتنظاميمبتنايبارگفتماانالهاي
فرماندهيمعظمکلقواامامخامنهای(

)مي تواندادبیاتجديادیازامنیاتنظاامي

ارائهدهد؛که درادامهاينبخاشبرخاي ازمهامتارينبیانااتمقااممعظامرهباریدر
خصوصنقشامنیتي-دفاعيبامحوريتجامعهآوردهميشود.
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خالصه بيانات ،مرتبط با نقش امنيت دفاعی
رديف
8

۹

9

۸

۶

۵

۰

111

خالصه فرمايشات مقا معرم رهبری

مان
بیانات،شوراى
تأمیناستانها

5323/55/77

مابه عنوانحكومت،اينمخالفيکهدرداخلجامعهوجودداردولومخاالفنظاامهام

تاوقتيکهتوطئهومعارضهنكردهاست،جانومالوعرضوناموسوحیبیات

هست
اوامانتاست؛مابايدازاودفاعکنیموميکنیم.

رهبرانقالباسالمييكيازاصليترينانگیزههایقدرتهاایاساتكباریبارایصافآرايايدر
مقابلتواناييايراندردستیابيبهدانشهستهایراهمینموضوعخواندندوتأکیدکردناد:اگاردر بیانات،انجمنهای
اسالمي؛
هادرحوزههایزيساتفنااوری،

مقابلاينقدرتهاکوتاهبیايیم،قطعاًمخالفتخودرابهپیشرفت
5337/7/57
نانووديگررشتههایعلميحساسگستر خواهندداد،زيراآنهاباهرگوناهپیشارفتعلماي،
اقتصادیوتمدنيجمهوریاسالميايرانمخالفهستند.
دانشمندجوانيکهدربخشمبالًهستهایيادربخشهوافضايادربخشنانوياازيساتفنّااوری بیانات،نخبگان
علميجوان
ميگیاردونیماهتعطیال
باامیدواریمشغولفعّالیّتاست،وقتيکهاينبخشموردبياعتناييقرار 
؛5337/2/78
شود،مأيوسميشود.يأسونومیدیجوانانماخیليخطربزرگياست.


مي
سالحمدرناگردراختیاريکملتعاقلوکاملباشد،بيخطراست.انرژیاتماياگار بيانات ،حرممطهر

یرشدانسانهاسات؛اماااتام،


هایسالمدنیاباشد،مايه

دراختیارفرزانگانعالموانسان
رضوی
دردستملتيکهازکمالبرخوردارنیست،تهديدکنندهیحیاتبشریاست.

5325/5/57
جهانيياادوتأکیادکردناد:تخريابکننادگان

معضل

يک
عنوان 
زيستبه 

تخريبمحیط

هایشایمیايي،
سالح 
دراستفادهاز 

باشندکه

قدرتمندیمي

های
زيستدولت 

اصليمحیط

انسانيپايبندنیساتندو

واصول

هیوحدومرز
به 
وتولیدسالح 

اتمي
های 
آزمايشسالح 

بیانات،همايش

رايكيازراههاای

ومعنويت

عنصردين

.ايشان

قدرتمنداناست

اين
قرباني 

درواقع

بشر
محیطزيست،

زيستدانستندوبااشاارهباهديادگاه

برایحفظ 
محیط
مردم 
کارآمدوتأثیرگذاردرتوده 

5387/3/73
بهانساانواواماناتدار
متعلق 
،طبیعت 

طبیعتافزودند:ازنظراسالم

خصوص

اسالمدر

بهتخريابمحایطزيسات
اقدام 
که 
،لذاکسي 

بعدیاست
های 
براینسل 
الهي 
نعمت 

اين

است.
کرده 
خیانت 

بشری

های
نسل 
وبه 
امانت 
اين 
کند،به 

(بیانات،اقشار
واجبتراسات...وقتايکاههارجومارجونااامني

همهچیز
امنیتمليبرایيکملت،از 
مردم؛
باشد،هیومشكليازمشكالتمملكتحلنخواهدشد؛نهاقتصاادماردم،ناهفرهناگ
)5328/72/75
مردم،نهمسائلاجتماعيمردم،نهمسائلسیاسيمردم.
قراردادهایبینالمللاي

تسلیم
حتي 
که 
آمريكااست 

رژيم
زيست 

کنندهمحیط
ترينتخريب 
بزرگ 
شود.ايشانلازومپايبنادیعملايدولاتهاایقدرتمناددنیااباهشاعارهایخاوددر

نیزنمي
بیانات،همايش

ومسائلانساانيديگارراخاطرنشاانکردنادوافزودناد:اماروز

زيست

خصوصحفظ 
محیط

محیطزيست،

بشرراسرميدهندکاههایواقادام

ازحقوق

شعارحمايت

دنیادرحالي

ازقدرتمندان

بسیاری

5387/3/73
درسرزمینخاودسارکوبمايشاوند،انجاام

که
فلسطین 

مردم
ازحقوق 

حمايت

برای
عملي 

رايکمسائلهاساسايمايدانادوعازم

زيست

مسئلهمحیط
ايران 
اسالمي 

گیرد.جمهوری

نمي
است.
قرارداده 

زيست

تخريب 
محیط

باعوامل

خودرابرمقابله

جدی
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باعنايتبهمراتبفوقبرایوصولبهپديدهمحاوریايانتحقیاقمطالعااتزمیناهای
وسیعيدربیاناتمقاممعظمرهبری(

)انجامگرفتهاست.ايشاندرطولزعامتامت

اسالميتاخردادماهسال5333کهمحدودهزمانياينطرحتحقیقاتيهست.تعدادبایشاز
5777سخنرانيدرديداربااقشارمختلفومسئوالننظامبیاانداشاتهانادکاهدربررساي
تحلیليفرمايشاتمعظملهآنچهراکهميتوانبهعنوانمحوربرایبیانجامعهامندرکالم
ايشانمرتبطهست؛وبیشترينقرابتمفهوميباابعاد،مؤلفهها،شاخصهاوويژگايهاای
کارکردیجامعهامن باتأکیدبرگفتمانمعظملهداردتعداد727سخنرانيانتخابگردياده
است ،بنابراينمحققبناداردبايکفرآيندتحلیليخطباهخاطبیانااتمبناارامطالعاهو
بررسيوبااتوجاهباهمحورهاایاساسايدرخصاوصپديادهمحاوریتحقیاقپاساز
تجزيهوتحلیلبانظرخبرگيوتشكیلجلساتگروهيباهصاورتروشامندوعلمايباه
شناساييمفاهیمومقوالتومضامینبپردازد.


روششناسي
اينتحقیقيکتحقیقکاربردیاستورو آنتوصایفي–تحلیلاياسات.رو شناساي
مورد استفاد در اين تحقیق،رو شناسيآمیخته است و از رو

داده بنیاد()GTبه عنوان رو

عملیاااتي تحقیااق اسااتفاده شااده اساات.پااسازمطالعااهوتفكیااکبیاناااتحضاارتامااام
خامنهای(

انجامکدگذاریبازمفهومهایمارتبط

)ودستهبندیآنهادرجداولمربوطه،با

استخراجشدند.سپسباادغاممفهومهایکهدارایمعانيمشترکونزديکوقابالدساتهبنادی
دريکمفهوممشترکبودند؛مقولاههااشناساايي(کدگذاریمحاوری)وساپسبااکادگاذاری
کزينشي(شناساييمضامین)انجامگرفتهاستکهدراينمرحلهباتوجهبهمفااهیمومقولاههاای
بدستآمدهازمراحلکدگذاریبازومحورینظريهمبنااييباابررسايومطالعاهدقیاقآنهااو
تشكیلگروهخبرگيمضامینموردنظربرایطراحيالگویجامعهامناحصاءگرديد.کهبارای
ممیزنمودنآنازانديشمندانوافرادخبرهکهازساوابقتجرباي،ماديريتيوعلمايبااالیدر
حوزهتحلیلوبررسيمسائلسیاسيبرخوردارميباشند.باحجمنمونه37نفرباهجماعآوری
بهطورمستقیم،بااستفادهازپرسشنامهانجامگرفتهاست.
منظماطالعاتالزم 
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يافتههای تحقیق
دراينمرحلهبیاناتحضرتامامخامنهای(

)مرتبطباپديادهمحاوریپاژوهش

تعداد727سخنرانيبهعنوانمبانياولیهانتخابکهدرمجموعتعاداد752پااراگرافدارای
نكاتکلیدیمرتبطبامبانياساسيپديدهمحوریتحقیاقدرطايچنادمرحلاهجساتجو
شناساييکهپسازکدگذاریبازتعداد277مفهومشناساييگرديدند.

روش داده بنياد کدگذاری باز استخراج مفهوم
رديف

8

۹
9

۸

۶

111

بیانات (منبع)
پرداختنبهمسئلهیخانوادهوبخصاوصمسائلهیساالمتوامنیاتو
آرامشوتكريمزندرمحیطخانواده،يكيازمساائلاصالياسات.ماا
چندمسئلهیاصليداريم،يكيازآنهاايناست(.بیانات،ديدارجمعاي
ازبانوانبرگزيدهکشور؛()5333/5/37
اگرعزتبود،امنیتهمخواهدآمد؛اگرامنیتبود،پیشرفتهمعملاي
خواهدبود؛(بیانات،معلمان)5333/7/52
آنچهبراىبشردردرجهىاولالزماست،امنیاتروحاىاسات،امنیات
اخالقىاست،امنیتوجدانىاست،رضايتوجداناست؛درمحیطهاى
غربىايننیستوبدترازاينخواهدشد(.بیانات،معلمان)5333/7/52
دشمناصلىآندشمنپشتپردهاست،آندستنهچندانپنهانىاسات
کهازآستینسرويسهاىامنیتىبیارونماىآيادوگريباانمسالمانانرا
نهااست:
چالشهاىدرونىمااي 

هممىاندازد.

ميگیردوآنهارابهجان
سرگرمشدنبهاختالفاتدرداخلکشور؛اختالفاتفرعاىواختالفاات
سطحى،ماراسرگرمبكند،درمقابلهمقراربدهد،تعاارضباهوجاود
نيكاياز
بیاورد،ماراازمسائلاصلىوازخطو اصلىغافلبكناد؛ايا 
مصاديقآنچالشاصلىاستکهعرضشد.ازدستدادنانسجامملت
ازچااالشهاااىمااااساات(.بیانااات،رحلااتحضاارتامااامخمینااي()؛
)5333/3/52
دچارشدنبهتنبلىوبىروحیگى،دچارشدنبهکمکارى،دچاارشادن
بهيأسوناامیدى،تصوراينكاهماانمايتاوانیم،تصاوراينكاهتااحااال
نتوانستیم؛نخیر،همانطورکهامامفرمودندمامايتاوانیم)3(،بايادعازم
ىاينگرههاراباز


تواندهمه

داشتهباشیم،عزمملىومديريتجهادىمي
نهاامقابلاه
کند.اينهاهمه،آنچالشهاىدرونىمااستکهبايدبااايا 
کنیم(.بیانات،رحلتحضرتامامخمیني()؛)5333/3/52


کد
گذاری
PA5

PA7

مفهو  /مقوله
/مضمون
تحكیمبنیان
خانواده،ارتقای
سبکزندگي
اسالمي
عزتمندی،اقتدار
ملي

PA3

امنیتملي،
رضايتمندی


PA2

تقويت
همبستگي،هويت
اسالميورشد
فضايلاخالقي

 PA7

مديريتجهادی،
همبستگي،هويت
ملي

PZ277
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نمودار نهایی داده بنياد(کدگذاری محوری)
فرآيندانجامکارتوسطنرمافزارکیوداوطيمراحلروشمندعلمايالگاویحاصالاز
گیریازنرمافزاردادهبنیاددراينمرحلهتعداد76مقولهدرقالاب8بعاد


انجاممراحلبهره
اصليتعیینشدهبهعنوانحاصلکارانجاممراحلروشمندازنرمافزاردادهبنیادحاصلشده
است(.بهشرحنمودارنهاييزير)


نمودار شماره  9-۹نتيجه کدگذاری محوری داده بنياد

کدگذاری گزینشی (شناسایی مضامين)
دراينمرحلهباتشاكیلگاروهخبرگايوبررسايسایرمراحالدساتیابيباهمفااهیم
ومقوالتاحصاءشدهبهشناساييمضامینبرااساسمقولاهمحاوریتحقیاقپرداختاهکاه
تعداد37مضموناصليبدستآمدهاست.
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جدول شماره  .9 .1استخراج مضامين جامعه امن
ابعاد

اقتدارسیاسي

استقالل
اقتصادی

امنیت

مضامین علي
اقتدار ،ثبات،استقالل
درنظامسیاسي
آزادیوبرابریدر
هاوروندهای


فرصت
رشد
احترامبهحقحیات

کنش وتعامل

مضامین مینه ای

مضامین مداخلهگر

حرکتبرمدار

تنظیمقدرتبراساس

تمرکزحداکبریبر

عرت،حكمتو

منابعمعنویوعزم

حضور،مشارکت

مصلحت

ملي

وحمايتمردم

(راهبردها)

برخورداراز
استقاللوتأمین

تواناييوظرفیت

خودکفاييتولیدات

منابعوتحقق

جهادیدرمديريت

داخليوصادرات

برنامههایاقتصادی

آرمانگراوپیرو

همبستگيپايدارو

تحققعدالت

اصولاخالقي

مقاومباوحدتکلمه

اجتماعي

استقالل

رشدومعنویايمان

هويتايرانيو

دشمن ستيزی

گستر رفتارمبتني

فرهنگي

پايه

اسالمي

وبصيرت سازی

برتدبروتفكرسازماني

اقتدارنظامي

دفاعهمهجانبه

مملوازاحساس

پايداریدرمواضع

ارتقاءروحیهمقاوم

امنیتوآرامش

دفاعي-امنیتي

ودشمنستیزی

اجتماعي

عامهوحقوق
مخلوقاتالهي

حفاظتازسهم
محیطي
زيستسالم

زيستسالم

نوآفرينوخالق

دانشبنیانوزيست

زيستيآيندگاندر

فناورپايه

تماميالگوهایحیات
ملي

اقتدارعلميو
فناوری

علممدارودانشبنیان

برخوردارازعلمو
فناوری

امنیتپايدار

زمینهسازیظهور
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پايبندیهمهجانبهبه
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اااااااااااااااامقالهپژوهشي:طراحيالگویجامعهامنجمهوریاسالميايرانازمنظرمقاممعظمرهبری(

)562/

شکلگيری الگوی جامعه امن بر اساس پاسخ به سوال اصلی تحقيق
اينتحقیقبهمنظورپاسخگویعلميبهاينساوالباامحاورقاراردادنبیانااتمقاام

معظمرهبری(

)بهبررسيبیاناتايشااندرزمیناهحصاولباهالگاویجامعاهامان

پرداختهاست.تجربهنشاندادهاستکهماهیتاينمرحلهازمرحلاهقبالمجازااسات.و
ميتوانگفتالگویسازیمرحلهایاستکهنیازبهتفكر،ابتكار،خالقیتوخبرگايدارد.
مرحلهبسیاردشوارکهحتيبایشازمرحلاهجماعآوریدادههاادقاتونیاروباهخاود
اختصاصمايدهاد .پاسازجماعآوریمباانينظاریتخصصايبیانااتحضارتاماام
خامنهای(

)مرتبطباپديدهمحوریتحقیقبهصورتروشامندوعلمايشناسااييو

پسازانجاميککارتحلیليبهرو دادهبنیادباکدگذاریدومرحلهای(کدگذاریباازو
کدگذاریمحوری)موردمطالعهقرارگرفتهاست.نتايجبهدستآمدهازآنبابهرهگیریاز
نظراتخبرگانوصاحبنظراناينحاوزهدرمرحلاهساومکادگاذاریگزينشايبارای
شناساييمضامینمهمواساسيبامراجعهبهمراحلقبالوجساتجویتكمیلايدرادبیاات
تخصصيتحقیق ازهرنظربرایرسیدنبهپاسخسوالاصليبررسيگرديد.دراينمرحله
نتايجبهدستآمدهازانجامکارمیدانيبااساتفادهازابازارجماعآوریاطالعااتتوساط
پرسشنامهبهمنظورتعیینمیزاناهمیتهريکازمضامینشناساييشدهدرتشكیلالگاوی
انتخابيپسازبازهزمانينسبتاطوالنيوچالشيودرپايمشااورههاایفاراوانواجراياي
تكنیک«چندرايي»درمیانخبرگانالگویجامعهامنجلوهگرشد.مضامینحاصلازايان
مرحلهعبارتنداز:مضامینعلي،مضامینزمینهای،مضامینمداخلاهگارومضاامینکانش
راهبردیکههردستهازمضامینپسازقرارگرفتندرالگویموردنظرنقشخاودرانشاان
آنهاامايتاوانباهعناوانمضامونهاای
دستآمدهازاينمرحلهکهاز 
به 
ميدهند.مضامین 
مطلوبجامعهامنتعبیرکرد.زمینهطراحيالگویجامعهامنباتأکیدبرگفتماانحضارت
خامنهای(
امام 



)رافراهمآوردهاست.
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نتیجهگیری
بانگااهباهنتاايجباهدسا تآمادهازايانتحقیاقجامعاهامانازمنظارمقااممعظام
رهبری(

)چنینبیانميگردد«:جامعهامن،جامعهایاستملهمازآماوزههاایالهاام

بخشاسالمباحرکتبرمدارعدالت،اخالقوظلمستیزیزمینهاعتالیبشاردرمحیطاي
امنوبدونتهديدوترسازقدرتهایبزرگوزورگو،متكيبرتال جمعيباهمنظاور
پیشرفتيبرترآفريندرتولیدعلموفناوریهایآيندهساز،تحتهدايتهاوتادابیرواليات
فقیهباايجادزيرساختهاینرمافزاریوساختافازاریباهمنظاورزمیناهساازیظهاور
حضرتحجت()برمدارهمزيستيوتعاملمیسربامنطقهوجهانبارایتحقاقعادالت
اجتماعيوبرخوداریازمشروعیتومقبولیتعامهزمینههاایرشادوتربیاتديانپاياه
آحادجامعهرافراهمنمايد.تادرامنیتواقتدارکاملبتوانددرجهانعاریازسالحاتمي
وکشتارجمعيبانوآوریدرپرتوايمان،وحدتوعزممليبااتكالبهقدرتاليزالالهاي
درمسیرتحققآرمانهاواهدافبرایرسیدنبهاستقاللاقتصادی،توسعهوپیشارفتهماه
جانبهگامبردارد».
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