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چكيده
ارتقاء کيفي هر یک از ابعاد نرم و سخ امني نياز به برنامتهای راهبتردی دارد تتا بتتوان بته
صور همافزا ،اعضای مختلف جامعه امنيتی کشور را برای تحقق اهتداف تعيتي شتده همتراه
نماید .مدیری راهبردی و آیندهنگر امني  ،اود مستلزم وجتود الگتویی جتام و متان از امنيت
جمهوری اسالمی ایران اس که نهادهای دايلدر مدیری امني را از تعارضا شنااتی مصون
دارد .هدف ای پژوهش ،ارائه الگویی جام از امني هوشمند در جمهوری اسالمی ایران است .
ابتدا با مطالعهی کتابخانهای ،تحقيقا پيشي مورد بررسی قرار گرفت و ادبيتا نظتری بحتث
تدوی شد .سپس با بهرهگيری از روش دلفی نظرا ده نفر از کارشناسان فقته امنيت و امنيت
نرم که به صور هدفمند انتخا شدند ،آنان در نقد الگوهای موجود ااذ گردید .در نتيجه محي
داالی و اارجی امني نرم مورد بازنگری قرار گرف  .سپس موضوعا مرج امني نرم تعيتي ،
و امکان ترسيم توپولوژی مراج امني نرم فراهم شد .در نهای بتا بکتارگيری دادههتای جمت
آوری شده ،الگوی کالن امني هوشمند در جمهوری اسالمی ایران ترسيم شد .در الگوی فتوق،
توحيد ذاتی به عنوان مرج اصلی امني ج.ا.ا به دتیل هستیشنااتی در مرکز دیگر موضوعا
مرج امني نرم و بر فراز تمامی موضوعا مرج امني قترار دارد .ارتبااتا اجتزای متدل در
چهار محور «رابطهی قدر و سن الهی با دیگر مولفههای الگتوی امنيت »« ،رابطتهی منتاب
قدر  ،قدر و اصل دفاع /جنگ»« ،نرم افزاری ،سخ افتزاری و هوشتمندی دفتاع /جنتگ»،
«مسيرهای دفاع/جنگ» مورد تبيي قرار گرفته اس .
واژگان كلیدي :امني هوشمند ،امني نرم ،امني سخ  ،قدر هوشتمند ،جنتگ هوشتمند،
دفاع هوشمند.
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مقدمه
ایجاد ،حف و توسعه امنیت موس  ،مستلزم وهود آمیز ای از مرار نای یرم و سخت است
که به این رانبرد تامین و تضوین امنیت ملی ،امنیت نوشوند گویند .متأسفایه به دلیل فقددان
مطالعا کافی در خصو امنیت نوشوند و عدم وهود الیو در ایدن زمینده ،احصدا امنیدت
ملی در ابعاد موسد آن و بدا عنایدت بده الزامدا یوظردور متداثر از هردایی شددن ،در عودل
بصور هام و مای میسر یوی باشدد .لدذا ضدرور دارد در یرادندای مطالعدا رانبدردی
حوز امنیت ،الیوی مطلوب امنیت نوشوند هوروری اسدالمی ایدران مدورد واکداوی قدرار
گیرد .پرسش اصلی این مقاله به قرار زیر می باشد« :الیوی کالن امنیت نوشوند هوردوری
اسالمی ایران چیست؟».
امددروز در عوددل شدداند آن نسددتی کدده امنیددت ملددی بدده عنددوان یکددی از عوددد تددرین
اولویتنای فراروی دولت -ملتنا مطرح است و بات بردن ضری آن از طریق شناسایی و
رف تردیدنای موهود ،یکی از دغدغهنای یخبیان و حاکوان سیاسی در هوام مختلف به
شوار میرود(یویدییا .)62 :1382 ،عوامل تردیدزا علیه امنیت ملی کشدورنا را مدیتدوان در
طیددف وسددیعی از عوامددل سددختافددزاری و یددرمافددزاری دسددتهبندددی و تجزیدده و تحلیددل
یوود(علیخایی .)1393 ،ایدد ی یدرم افزارگرایدی ،گفتودان تداز ای در بحد امنیدت مطدرح
ساخت که امروز پیروان زیادی در بین تحلیلیران سیاسی-اهتواعیآ امنیت دارد(خسدروی،
 .)1391نوچنین با طرح مفروم قدر نوشوند و ارتبداط آن بدا رنبدری و اقتددار نوشدوند،
گام بعدی در تحوت یظری حوز علوم سیاسی برداشته شد( .)Nye Jr, 2008ایدن چدرخش
بنیادین و اساسی در سیاست ،یه تنردا سیاسدتندای داخلدی بلکده مناسدبا قددر در یظدام
بینالولل را متحول ساخته تا آیجا که برخی تحلیلیران از تغییر مانیت امنیت هردایی سدخن
گفته و مدعی شد اید یظام تاز ای از روابط امنیتی پدید آمد که اقتضدای طراحدی یظریده و
کاربرد الیویی یوین و نوشوند برای اعوال دارد.
در مدیریت حوز ندای امنیدت ،بریامدهریدزی اسدتراتژیک امدری تزم و بایسدته اسدت.
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درصور عدم وهود الیوی کالن امنیت نوشوند ،امکان اشرا صدحیح و تریده تحلیدل و
برآورد از مختصا عولیری مولفهنای امنیت کشور بوهود یویآید .لذا این دومیندو ادامده
می یابد و امکان صیایت از یقداط قدو  ،مقابلده بدا تردیددا  ،مرندسدی یقداط فرصدت و در
یرایت ن افزایی بین یرادی برای اصالح یقاط ضعف امنیتی ،موکن یویشود.
در راستای تبیدین ضدرور تددوین الیدوی امنیدت نوشدوند ج.ا.ا ،در کندار تاکیدد بدر
انویت یقاط ضعف داخلی و آسی پذیرینای امنیتی یاشی از آن ،هرت توهه به تردیدا
خارهی بصور مختصر سیر تطور فضای تقابال امنیتی هردان بدا تاکیدد بدر هاییدا ج.ا.ا
کر میگردد .باری بوزان از وقوع هنگ سرد اعتقادی شامل رکن تعارض غرب-اسالم بدا
صبغهی سیاسی-روایی سخن گفت(بوزان .)299 :1379 ،نوچنین ساموئل نایتینیتون شدکل
هدید تعارضا نویتی-مذنبی بینالولل را میان غرب و دولتنای اسدالمی-کنفوسیوسدی
پددیشبینددی یوددود( .)Huntington, 1996در دندده گذشددته بددا عنایددت بدده توسددعه عوددق یفددو
استراتژیک ج.ا.ا و تشدید هلو ی رنبدری آن در ملدتندای اسدالمی ،تعارضدا امریکدا و
ج.ا.ا بر محور رنبری در منطقهی هنوب شرق آسیا بیشتر شد است .لدذا ندر سداله در سدند
امنیت ملی امریکا شاند سیاستیذاری خصوایهتری علیه ج.ا.ا نستی که امنیت ملی ایدران را
با رانبردنای نوشوند مورد تردید قرار میدند.
تحقیق حاضر با عطف یظر بده ایدن ضدرور  ،در پدی آن اسدت کده الیدویی کدالن از
امنیت نوشوند ج.ا.ا ارائه دند .در یتیجه این اقدام ،ابتدا شاند غنیتر شددن متدون علودی در
این حوز میباشی و نوچنین بایستهنای یوین ییرشدی بده امنیدت در ج.ا.ا تبیدین شدد و در
دستر سیاستیذاران امنیت قرار میگیرد.
 .1پيشينه تحقيق
به دلیل واژ پردازی امنیت نوشوند برای اولین بار در مقاله حاضر ،پژونشنایی که به طدور
مستقی به ارائه الیوی مطلوب امنیت نوشوند هوروری اسالمی ایران پرداخته باشند ،یافدت
یشد با این وهود پژونشنایی مرتبط در عرصهی امنیت یرم ،قدر یرم ،هنگ یرم و ...در
قال نای کتاب ،پایانیامه و مقدات علودی-پژونشدی وهدود دارد کده از برخدی منداب در
قسوت مبایی یظری برر برداری شد است.
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 .2مبانی نظری
امنیددت در یظریددا امنیتددی غددرب دارای مولفددهنددایی اسددت و نددر مولفدده طیفددی از مقددوت
هاییزین را در بر دارد .پذیر نر یک از این مقوت هاییزین به عنوان مصداق مفرومی
م ولفه ،با خود تبعا و مالحظا خاصی به نورا دارد که یک یظریه امنیتدی را از دییدری
متوایز میکند(عبداله خایی .)41 :1383 ،از آیجا که یظریهنا ارکان اساسی علدوم را تشدکیل
میدنند و توام تفسیرنا و تحلیلنای ما از پدید نای طبیعی و اهتوداعی در قالد یظریدهندا
{به عنوان هرانبینی} صور میگیرد(مردیزاد  ،)20 :1389 ،تفداو در مقدوت منجدر
به تغییر ییر در خصو امنیت میگردد کده در مددیریت مسدائل امنیتدی تداثیر دارد .در
یل بطور خالصه ،مولفهنا و هاییزیننا در یظریا امنیتی عنوان میشود:
شکل  :1مولفهها و جایگزینها در نظریات امنیت

از سوی دییر ،ندر مفردوم برخاسدته از محدیط ویدژ خدود و در واقد فرزیدد زمایده و زمینده
خویشتن است .لذا با توهه بده تندوع مؤلفدهندا و تفداو در پدذیر مقدوت گویداگون در
دولت-ملتنای مختلف ،نر دولت-ملت بایستی به تدوین گفتودان امنیتدی خدود ب دردازد و
هوروری اسالمی ایران ییز از این قاعد مسدتثنی ییسدت .بدیتردیدد در عدین عددم مرندسدی
ساختارمند یظریه امنیتی توحیدی ،امنیت در ایدیشهی ایرایی-اسالمی ییز دارای وهو خا
خود و مستلزم یظریه پردازی و تبیین گفتودایی اسدت .از آیجدا کده اصدطالح امنیدت از منظدر
اسالمی وضعیتی است که در پرتو آن زمینهی عباد خداویدد متعدال و در یتیجده قدرب بده
باری تعالی فران شود ،برنوین اسا در یظریهپردازی مورد اشار بایدد تودامی مولفدهندایآ
امنیدت فدردی ،اهتوداعی ،سیاسدی ،اقتصدادی ،فرننیدی ،ملّدی و هردایی هردتگیدری
شود(لکزایی.)10 :1385 ،
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 .1-2امنيت نرم

تبیین مطلوب امنیت یرم ،مستلزم ییانی هام به فضای امنیدت ملدی اسدت بده گویدهای کده
بتوان این شکل امنیت را در «مفروم»« ،ابعاد»« ،انددا مرهد »« ،سدطوح»« ،رو تحصدیل»
امنیت و «ساختار» و «فرایند» دکترین امنیت ملی قابل فر یوود .فضای امنیت ملی بده معندای
هران شوول ،مولفهنایی است که شکل دنند ی محیط ظرور ،رشد ،تکوین و افدول امنیدت
ملی است.
«اید حاکویت»« ،رو یا رانبرد تحصیل امنیت» و «اندا مره امنیت» سه مولفدهی
اساسی تعیین کنند ی فضای یرم در امنیت ملی کشور محسدوب مدیشدوید(علیخایی:1393 ،
 .)34-35نرچه «اید حاکویت» کوتر بسته(دیکتاتوری) و بیشتر بداز(مردمسداتری)« ،رو
یا رانبرد تامین امنیت داخلی» کوتر خشویتآمیز و بیشتر متکی بر قددر یدرم و رو ندای
یرمافزاری کنترل پدید نای امنیتی و «اندا مره امنیدت داخلدی» کوتدر مادی(سدخت) و
بیشتر معنوی(یرم) باشد ،فضای امنیت ملی ،بیشتر متکی بر امنیت یرم و کوتر متکی بر امنیت
سخت خواند بود.
لذا امنیت یرم حوز  ،موضوع ،پدید یا وضدعیتی خدا در امنیدت ملدی ییسدت ،بلکده
چرر ای از امنیت ملی که موکن است بر توام آن سایه ایداختده یدا بخشدی از فضدای امنیدت
ملی را به عنوان یک کل اشغال کند(علیخایی.)34 :1393،
 .2-2الگوی امنيت نرم در ج.ا.ا

با توهه به مدل دکتر علیخایی در کتاب «امنیدت یدرم در هوردوری اسدالمی ایدران» ،کدایون
اصلی قدر یرم کارآمدی حکومدت در تولیدد و مرندسدی امنیدت از یدکسدو و مددیریت
یاامنی از سوی دییر است .بر این اسا میان قدر یدرم ،هندگ یدرم ،آسدی پدذیریندا و
پدید نای یرمافدزاری یداامنی ،یدک رابطد متقابدل وهدود دارد .رخددادنا و یدا پدیدد ندای
یرمافزاریآ یاامنی (مایند هنبش سیاسی-مدیی ،ایقالب یرم و )...هلدو ی روبندایی ،بیرویدی و
سر بازکرد ی تردیدا و آسی پذیریناست و عالمت یاتوایی اولی قدر (سخت یا یدرم)
در هلوگیری از ظرور و بروز آیرا میباشد .اما از سوی دییر ،میان قدر یرم و هنگ یدرم
ییز رابط نوبستیی وهود دارد .بهگویهای که تصعید هنگ یرم میتواید یشداندنندد افدول
قدر یرم باشد و یا افول هنگ یرم دشون مدیتوایدد یاشدی از تصدعید قددر یدرم خدودی
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باشد .با توهه به آیچه کر شد ،برای تبیین ارتباط مولفدهندای محدیط درون و بیدرون امنیدت
یرم ،الیوی امنیت یرم در هوروری اسالمی ایران به قرار زیدر یسدخهبدرداری مدیشدود و در
تحقیق مورد برر برداری و یقد قرار میگیرد.
شکل  :2مولفهها و جایگزینها در نظریات امنیت

 .3-2بررسی محيط داخلی امنيت نرم در جمهوری اسالمی ايران

علت وهودی و مانیت تشکیلدنند ی امنیتِ یرم را موضوعا مره امنیت یرم 1مدییامندد
که محیط داخلی امنیت یرم را شکل میدنند .در یظدر گروندی از کارشناسدان امنیتدی ،ایدن
موضوعا مره حول محور عدالت بده قدرار زیدر نسدتند :پایدداری و یفدو ایدیشده ملدی،
وحد ملی ،نویت ملی ،سبکزیددگی ملدی ،احسدا امنیدت و تصدویر بدینالوللدی ملدی.
موضوعا مره  ،تعیینکنند یرایی وضعیت کشور در چارچوب امنیت یرم نستند.
 .4-2قدرت نرم

مشرور است مفروم قدر یرم اولین بارتوسط هوز یای در سدال  1990درکتداب «
 »to leadمطرح شد (یای .)26 :1387 ،وی با طرح این مفروم در مقابل قدر سدخت ،کوشدید
Bound

1. Reference topics of soft security
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تا عکس دیدگا هرایی مبنی بر افول ابرقدرتی امریکا ،یشان دندد کده ایدن کشدور یده تنردا بده
لحا قدر یظامی و اقتصادی ،بلکه در بعد سومی به یام قدر یرم ییز بدینوتاسدت .یدای در
سال  2004مفروم قدر یرم را درکتاب «قددر یدرم :را موفقیدت در سیاسدتندای هردایی»
بسط داد .وی معتقد است قدر یرم توایایی تأثیرگذاری بر افکارعوومی وتغییر رفتار دییدران
(برای کس یتای مطلوب) از طریق هذابیت ،اقناع ،یفو و تغییر دسدتیا محاسدباتی دییدری
است (یای .)46 :1387 ،قدر یرم از هذابیت فرننگ ،ایدد آلندای سیاسدی و سیاسدتندای
یک کشور ،هذابیت قدر یظامی (و یه کاربسدت زور) ،هدذابیت اقتصداد (و یده تطوید ) و...
یاشی میشود (یدای .) 46-24 :1387 ،قابدل توهده آیکده قددر یدرم بدر خدال پروپوگایددا،
مباح عقالیی و ارز نای عوومی را شامل میشود (یای.)1383:2 ،
 .1-4-2ارتباط قدرت نرم و امنيت نرم

امروز قدر ملی و مناف امنیت اهتواعی با رویکرد سلبی تدأمین و تضدوین یودیشدود ،بلکده
این مناف هنبه یرم افزاری به خود گرفته است (احوددی .)20 :1387،قددر یدرم در وضدعیت
امنیددت یددرم یقددش بسددیار تعیددینکننددد ای دارد .مبنددای ارتبدداطی قدددر یددرم و امنیددت یددرم در
مصوییتبخشی و حفاظت موضوعا مره امنیت یرم به واسطهی قددر یدرم کشدور اسدت.
به عبارتی ،قدر یرم محور فرصتنا در محیط بیرویی امنیت یرم است .بدهطدور کلدی قددر
یرم از پن نوساییی مفرومی با امنیت یرم نوجوار است که این مفدانی بده قدرار زیدر نسدتند:
«ثبا سیاسی»« ،کارآمدی حکومت»« ،سرمایه اهتوداعی»« ،اقتددار یظدام سیاسدی» و «هدذابیت
فرننیی یظام سیاسی» .تصویر مدل شواتیک زیر ،بیاییر مفدانی مجداور و دارای اشدتراکا و
بعضا نو وشایی با قدر یرم و امنیت یرم است که برزخ بین این دو مفروم را در بر میگیرد:
شکل  :3همجواري مفهومي قدرت نرم و امنیت نرم
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این مدل با توهه به تعیین یاقص پدید نا در دییدای امدروز برتدر مدیتوایدد زوایدای مختلدف
ارتباط قدر یرم و امنیت یرم را به ما یشان دند .نر یک از این مفدانی مجداور ،وهردی از
ارتباط و تأثیرا امنیت و قدر یرم را به ما یشان میدنند.
 .2-4-2بازشناسی تقابل ماهيتی قدرت نرم و قدرت سخت

به واق  ،مفرو م قدر یرم در راستای اصالح شناخت مفردوم قددر  ،منداب و ابزارندای آن
مطرح شد .تا پیش از افراز قدر به ایواع سخت و یرم ،قدر صرفا در قال سدلطه بدا زور
و تطوی (مناب قدر سخت) شناخته شد بود .هرت بازشناسی دقیق قددر یدرم ،بایدد بده
تبیین تفاو آن با قدر سخت پرداخت .در این فر  ،مناب قدر اهتوداعی شدد  ،اقتددار
در فضای مناسبا اهتواعی بر مبنای ننجارنا تعریف میشود و بدر مفردوم هدذابیت تاکیدد
دارد(افتخاری.)1387 ،
قدر سخت و یرم با یکدییر در ارتباط میباشند ،زیدرا ندر دو هنبدهندایی از قابلیدت
دستیابی به ند  ،بوسیلهی تاثیرگذاری بر رفتار دییران نستند .تودایز بدین آیردا در مانیدت
رفتددار و در غیددر محسددو بددودن مندداب اسددت .طیددف ایددواع رفتارنددا از صدددور دسددتور تددا
متقاعدسازی به قرار زیر است :صدور دستور ،تردید و اهبار ،مشوقندای اقتصدادی ،تنظدی
اولویت ،ها به خالص ،متقاعدسازی .مناب قدر یرم در ارتباط با متقاعد کردن بدود و بده
آخر طیف یزدیکتر است ،درحالی که مناب قدر سخت بده حالدت دسدتوری ند پیویدد
میشوید .در عین حال این رابطه یاقص است .به عنوان مثال ،داشدتن یدک قددر اقتصدادی
قوی یه تنرا مناب تحری و پادا را فران میسازد ،بلکه میتواید منبعی برای هدذابیت ند
باشد (یای46 :1387 ،و.)87
یای پس از بح نای مذکور ،پن ها بده امریکدا را بده عندوان منداب قددر یدرم ایدن
کشور به قرار زیر مورد مطالعه قرار میدند :توسعه قلورو یفو الیونای برآمد از اید ندا و
عر نای امریکایی عالقه به را و رسد امریکدا در تجدار عالقده بده ایدد ندای امریکدا
دربار ی دموکراسی عالقه به موسیقی ،بریامهنای تلویزیویی و فیل نای سینوایی امریکایی
تجلیل از امریکا به دلیل سطح عالیا در حوز علوم و فناورینای پیشدرفته (یدای:1387 ،
 .)139-90در یرایت یای رنبری اثربخش را در عول ییازمند آمیز ای از مرار نای قدر
یرم و سخت معرفی میکند که وی آیرا قدر نوشوند مییامد(یای.)13 :1387 ،
در مجووع در این تحقیق با این مبنای یظری کده امنیدت نوشدوند ترکیبدی حسداب شدد از
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امنیت یرم و امنیت سخت است ،در راستای ارائه مفروم دقیق امنیت یرم ،امنیت سدخت و حسداب
ترکی این دو گویه امنیت ،هرت ییل به الیوی مطلوب امنیت نوشوند تال میکند.
 .3روش شناسی پژوهش
یوع پژونش در ایدن تحقیدق از یدوع کیفدی و ندد آن ،کشدف الیدوی امنیدت نوشدوند در
هوروری اسالمی ایران است .برای تحقق این امر به دلیل هدیدد بدودن مفردوم امنیدت یدرم در
ادبیا علوی ،ابتدا از رو کتابخایهای و اسنادی استفاد شد است .از سوی دییدر بدهمنظدور
تدوین الیو از رو دلفی با دوبار توزی سوات برر برداری شد .بنابراین در ایدن پدژونش -
که بر مبنای رو تحقیق کیفی استوار است -سه مرحله عود برای اهرا وهود دارد:
مرحله نخست :گردآوری دادهها

در این پژونش ،داد نا از مناب مختلفی با تکنیک تحلیل اسنادی و دلفی هو آوریشدد اسدت.
با توهه به اینکه در این تحقیق از رو مصاحبه با افراد مطل استفاد شد است ،لذا هامعده مدورد
بررسی ،کارشناسان حوز نای موضوعی امنیت نسدتند .نوچندین از رو یوویدهگیدری ایتخدابی
ندفوند هرت ایتخاب یوویهنا استفاد شدد اسدت .یوویده ندفوندد ،شدامل افدرادی اسدت کده بدر
اسا خصوصیا یا صفا ویژ ای در راستای اندا پژونش ایتخابشد اید.
رو دلفی بدان دلیل مورد برر برداری قرار گرفت که سؤات نندوز بده آن سداختار
منظ یرسید و ننوز زوایای مختلف موضوع تحقیق برای محقق کدامال آشدکار یشدد بدود.
محقق برای اینکه بتواید به روایدی سدؤات طراحدیشدد پدی ببدرد ،در مصداحبهندا دتلدت
سؤات را با اندا تحقیق ارزیابی یوود.
ابتدا با استفاد از رویکرد قیاسی ،به عنوان راننوای عوومی تحقیق ،الیوی امنیدت یدرم
ج.ا.ا ارائه شد توسط دکتر علیخایی مورد یقادی کارشناسان امنیت یدرم و فقده امنیدت قدرار
گرفت و الیوی هدیدی با مرکز ثقل توحید و یه موضوع مره پیرامویی بدرای امنیدت یدرم
تولید شد .سوات این قسوت به قرار زیر است:
 آیا در ییر اسالمی ،عدالت میتواید به عنوان مرکز ثقل امنیت یرم تلقی گردد؟ آیا موضوعا مره امنیت یرم در الیوینای موهود ،هام و مای نستند؟ الیوی کالن امنیت در هوروری اسدالمی بدا تاکیدد بدر مکدانیدابی امنیدت نوشدوندچیویه است؟
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مرحله دوم :تحليل و تفسير دادهها

در این پژونش ،داد ندای گدردآوریشدد در مصداحبه اولیده طبقدهبنددیشدد و در قالد
پرسشنا و پاسخن ای مکتوب در پرسشدنامه ،مدورد یقدد و تحلیدل مجددد کارشناسدان قدرار
گرفت .نوچنین برای تجزیهوتحلیل داد نا از فن مقایسه دائوی بردر بدرد شدد اسدت ایدن
شیو که برای تحلیل داد نای کیفی به کار میرود ،شامل چرار مرحله است:
 -1مقایسه و قرار دادن وقای در دستهنای معین  -2پاتیش دستهندا  -3هسدتجو بدرای
یافتن ایواع روابط و مضووننای مشترک میان دستهنا  -4ساد کردن و ترکید داد ندا در
یک ساختار یظری منسج (ویور و دومنیک.)1385،
مرحله سوم :گزارش نتيجهگيریها

پس از یکبار دوبار گرد پرسشنامهنا ،یظرا به حدی از اهواع بین کارشناسدان رسدید و
به عنوان یتیجهگیری در قال یافتهنای پژونش گزار میگردد.
 .4يافتههای پژوهش
 .1-4فلسفه ،مرجع و ضامن امنيت در رهيافت اسالمی

فلسفه حکومت در اسالم با آیچه که در تفکدر مددرن غربدی مطدرح اسدت ،تفداو بنیدادین
دارد .اسالم فلسفهی حکومت را در سعاد بشر میداید و سدایر کارکردندای حکومدت بدا
توهه به این اصل تعریف میگردد .اما در یظام تفکری مدرن غربی که از عرد ریسدایس بده
این سو تروی یافت ،حف یظام قراردادی (حکومت) ،اساسدیتدرین ندد فلسدفه سیاسدی
حکومت محسوب میشود(ولیپور زرومی .)79 :1383،
امام (ر ) و امت در فرایند مبارز علیه ظل ست شانی ،نووار ندد ایقدالب اسدالمی
را «استقالل ،آزادی ،هوروری اسالمی» اعالم یوودید .پس از ایجاد هوروری اسالمی ،امدام
ی
ی فطدر ِ اهتوداع آ
ت ییدرو آ
(ر ) به تبیین اندا پسدینی ایقدالب اسدالمی (بده عندوان حرکد ِ
مسددلوین) و کددارویژ ی حکومددت اسددالمی پرداختنددد .از ییددا امددام (ر ) اسددتقالل ،آزادی،
حکومت ،عدالت اهتواعی ،پیشرفت ،اخالق و  ...نوه از امور ضدروری در هامعده اسدالمی
است اما این نا فقط مقدمه برای فران شدن شرایطی است که امت بتوایند به ترذی یفدس
و سیر الی اهلل ب ردازید تا ایسان معنوی درست شود .مکتد فقردی امدام روح اهلل (ر ) معتقدد
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است« :اسالم-و حکومت اسالمی -میخواند مردم را به اعلی علیین برساید» (صحیفه یدور،
ج )284 :7و در راستای تحقق این ند  ،ایقالب ،امنیت و امان فلسفه مییابند:
«توام مسائل که نست[ ،این است که] ما م خوانی دست ظال ندا را کوتدا کندی -
انشاءاهلل -و م خوانی که قددر ندا را سدرکوب کندی و پایشدان را از ایدن بدالد مسدلوین
کوتا کنی انشاءاهلل .نوه ایننا مقدّمه این است که یک آرامش در این بالد پیدا بشدود و
دیبال این آرامش ،یک سیر روح پیدا بشود ،یک نددایت بده سدو خددا پیددا بشدود ،آن
چیز که اسا است سیر ال اهلل است ،توهه به خداست .نوه عبادا بدرا اوسدت .نوده
زحوا ایبیا از آدم تا خات برا این معنا نست که سیر ال اهلل باشد ،شکستن بت یفس کده
باتترین بتناست دیبال او شکستن بتنا دییر (صحیفه امام ،ج».)51 :19
به تعبیری ،هرادی که به برایدازی طاغو منجر شد ،مرحلهی هراد اصغر در ایقدالب
اسالمی است و هراد کبیر (تثبیت عقلی) و هراد اکبر (پیشرفت عقلی-قلبی) نوچندان بداقی
است و بایستی به رنروان ایقالب چندین گفدت« :مَرْحَبدا بآقَدوُمق قَضَدوْا الْجآرداَد اتَصْدغَرَ وَ بَقِد َ
عَلَیْرآ الْجآرْاُد اتَکْبَرُ» .ایدیشه امام خوینی(ر ) خودساخته یبود و ریشه در تفقده در آیدا و
روایا دارد .با کنکا در تعالی دینی برای بازشناسی هاییا ایقالب ،امنیت و امان چندین
مییابی که ایقالب برای تحقق یظامی است که یرادنای آن ،هامعده را در مقابدل تردیددا
گویاگون سیر ال اهلل امام -امدت امنیدت بخشدد و ایدن امنیدت در شدکل حدداکثری امدان و
آرامش تعالی مییابد و امکان سالمت سیر ال اهلل با عول صالح را تضوین مییوایدد .قدرآن
کری بر فلسفهی مقدماتی ،شرطی و ابزاری بودن امنیت برای ند سیر ال اهلل در آیاتی به
قرار زیر تاکید مییواید:

فَإآ َا أَمِنْتُ ْ فَا ْکُرُوا اللَّهَ (سور بقر  ،آیه )239
فَإآ َا اطْوَأْیَنْتُ ْ فَأَقیوُوا الصَّال َ (سور یساء ،آیه )103
نوچنین قرآن کری برای تاکید بر انویت هاییا وهود امنیت برای سیر ال اهلل ،کسدایی را
که در شرایط امنیت (پس از استقرار حکومت در زمین) از عول صالح دوری میکنند و بده
ظل و کفر دست می زیند ،فاسق میخواید:

وَعَدَ اللَّهُ الَّذینَ آمَنُوا مِنْکُ ْ وَ عَوِلُوا الصَّالِحا ِ لَیَسْتَخْلِفَنَّرُ ْ فِی الْدأَرْضآ کَوَدا اسْدتَخْلَفَ
الَّذینَ مِنْ قَبْلِرآ ْ وَ لَیُوَکِّنَنَّ لَرُ ْ دینَرُ ُ الَّذِی ارْتَض لَرُ ْ وَ لَیُبَدِّلَنَّرُ ْ مِنْ بَعْدِ خَدوْفِرآ ْ أَمْندا
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یَعْبُدُویَنی ت یُشْرآکُونَ بی شَیْئا وَ مَنْ کَفَرَ بَعْدَ لِکَ فَأُولئِکَ نُد ُ الْفاسِقُون(سدور یدور،
آیه .)55
با عنایت به مطال عنوان شد  ،یتیجه میگیری که ند غایی ایقدالب اسدالمی ،حکومدت
اسالمی ییست بلکه ندد ایجداد شدرایط بدرای سدیر الدی اهلل اسدت .نوچندین در ایدیشدهی
عرفایی امام (ر ) سیر مذکور یه صرفا فردگرا و یه صرفا ساختارگراست بلکه ایشان با تبیدین
وحد در رابطهی امام -امدت ،سدیر الدی اهلل را در امدری درونگدرا -بدرونگدرا و فدردی-
اهتواعی تعریف مییوایند .در این راستا ،در هامعده اسدالمی ،مرهد اصدلی امنیدت ( آیچده
امنیت آن باید تامین شود) یه امام(حاک ) ،یه گرو (حزب) ،یه دولت(حکومت) ،و یده حتدی
حاکویت(رژی ) است که ند از ایجاد امنیت ،تامین شرایط امن برای «سدیرنجریيرهعی
من اهلل الی اهلل امام-امت» است .این سیر را نجریيرهعی می یامی  ،چرا که ند اختیداری و
ن هبری است من اهلل الی اهلل می خوایی چرا کده اهلل ند آغداز اسدت و ند ایجدام و قیدد
امام -امت ییز برای تبیین وحدد روحدی مخلدوق بدر پایده توحیدد ،سدیر نوزمدان فدردی و
اهتودداعی ،و الزامددا متدداثر از ایددن شددرایط اسددت .بددا عنایددت بدده طویددل بددودن عنددوان
«سیرنجریيرهعی من اهلل الی اهلل امام -امت» ،در ادامه تحقیق ،در عین تصدریح بدر هدام و
مای بودن عنوان مذکور ،از معادل «توحید اتی» استفاد میگردد.
شایان کر است عوامل متعددی عرد دار و ضامن تدامین امنیدت سدیر مدذکور نسدتند.
«نو الْوُؤْمِنُ الْوُرَیْوِنُ» بدان معنی که پروردگار متعال بنا بدر فلسدفه خلقدت کده « کندت کندزا
مخفیا فاحببت أن أعر فخلقت الخلق لکدی أعدر » (احقداق الحدق ،ج )431 :1بدا قددر
واسعه خود امنیت سیر را در صور خلو عول خلق اهلل تامین مییواید که « یَصْرآ َ عَنْدهُ
السُّوءَ وَ الْفَحْشاءَ إآیَّهُ مِنْ عِبادِیَا الْوُخْلَددَصینَ »(سدور یوسدف ،آیده  .)24مدیتدوان گفدت کده
امنیت تجلی دییایی اسواء اهلل است و در این راستا در فرازنای ابتدایی دعای مجیدر خداویدد
را مره امنیت مدی خدوایی و امدان را کده در خلدو از آتدش یفسداییت اسدت از او طلد
میکنی که «سُبْحَایَکَ یَا مُؤْمِنُ تَعَالَیْتَ یَا مُرَیْوِنُ أَهآرْیَا مِدنَ النَّدارآ یَدا مُجآیدرُ» .نوچندین دعدای
هوشن کبیر ییز ابتدا خداوید را مایهی امن و س س مره امان میخوایدد کده «یَدا َا الْداَمْنآ وَ
الْاَمَانآ ...خَلِّصْنا مِنَ النّدارآ یدا رَبِّ» .در طدول قددر الردی ،حکومدت اسدالمی ییدز بده عندوان
حکومت خلیفه اهلل ،وظیفه تامین امنیت این سیر را در کلیه تعامال درویی و روابط بیرویدی
امام -امت بر عرد دارد .در این راستا ،وسیلهی هریانیابی امنیت نوایا اصول و فدروع دیدن
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با محوریت توحید است .چنان که امیرالودومنین امدام علی(علیده السدالم) مدی فرمایندد« :تن
مفارقه الدین مفارقه اتمن ،و ت ترنا حیا م مخافه» (غررالحک  .)3785 ،شدخص خلیفده اهلل
به خودی خود در هریان امنیت یقش مرکز ثقل دارد ،چرا که اوت حجت خدا از کتداب اهلل
و صراط مستقی دین هدایی یدارد و این دو هلو نای یک حقیقتاید ،چندان کده آیدا و
احادیتی به قرار زیر در این خصو وهود دارد:
جدول  :1تناظر امام ،دین و امنیت
1

تاكید حدیث
پيوند وجودی
دی و امني

مرجع حدیث /روایت
امام علی ب موسی الرضا(عليه السالم)
اميرالمومني امام علی(عليه السالم)

2

پيوند وجودی
دی و حج اهلل

3

پيوند وجودی
امني و حج
اهلل

حضر رسول(صلی اهلل عليه و آله و سلم)

حضر رسول(صلی اهلل عليه و آله و سلم)
مقام معظم رهبری(دام ظله العالی)
امام عصر(عجل اهلل تعالی فرجه الشریف)
حدیث قدسی

شرح حدیث
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ حِصْنِی فَمَ ْ دَاَلَ حِصْنِی أَمِ َ مِ ْ عَذَابِی
(بحار اتنوار ،ج )123 :49
تن مفارقه الدی مفارقه اتم  ،و ت تهنا حياه م مخافه
(مررالحکم)3785 :
إِنِّی تَارِکٌ فِيکُمُ الثَّقَلَيْ ِ مَا إِنْ تَمَسَّکْتُمْ بِهِمَا لَ ْ تَضِلُّوا،
کِتَا َ اللَّهِ وَ عِتْرَتِی؛ أَهْلَ بَيْتِی وَ إِنَّهُمَا لَ ْ یَفْتَرِقَا حَتَّى یَرِدَا
عَلَیَّ الْحَوْضَ(کلينی ،کافی ،ج )294 :1
عَلِی مَ َ الحَقِّ وَالحَقُّ مَ َ عَلِی(اإلمامت والسياست ،ج )98 :1
تا انتهای تاریخ هر کس می اواهد اسالم را زنده کند باید
اما را زنده کند(سخنرانی عيد مدیر .)1395
و انی تم تهل اترض کما ان النجوم امان تهل
السماء(بحار اتنوار :ج)181 ،53
ولَایَتُ عَلِیِّ بْ ِ أَبِی اَالِبٍ حِصْنِی فَمَ ْ دَاَلَ حِصْنِی أَمِ َ مِ ْ
عَذَابِی(عيون أابار الرضا عليه السالم ،ج)136 :2

 .2-4بحث در مورد مرکز ثقل امنيت نرم

به فرمود حضر امام (ر ) ،اسالم برا برگردایدن تودام محسوسدا و تودام عدال بده مرتبده
توحید است (صحیفه امام ،ج .)435 :8لذا در الیوی مورد یظر ییارید  ،توحید اتی بده عندوان
مره اصلی امنیت در یظر گرفته مدیشدود .در الیوندای تددوین شدد از امنیدت یدرم در ج.ا.ا
معووت عدالت اهتواعی به عنوان مرکز ثقل مراه امنیت تعریف شد است .مبندای اسدتدتلی
این الیونا بر پایهی آیه شریفهی «لقد ارسلنا رسلنا بالبینا و ایزلنا معرد الکتداب و الحکود و
الویزان لیقوم النا بالقسط» است .طبق آیه شریفه ،در قلورو حیا اهتواعی چیدزی بدهعندوان
ند معین شد «عدالت اهتواعی» است .قرآن کری  ،نوه اصدول و ندد ندای اسدالمی ،از
آرماننای فردی تا ند نای اهتواعی را بر محورعدل استوار میداید.
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در عین تایید استدتل فوق ،میتوان در یقد هاییا عدالت به عنوان مرکز ثقدل امنیدت
یرم چنین گفت که عدل الزامی برای اقامهی اصلی اساسیتر است و خود بذا ند غایی
ییست که خداوید متعال میفرمایند «وعدلوا ان العدل اقرب لتقوی» .مقام معظ رنبدری (دام
ظله العالی) درتشریح این مر و در تفسیر آیهی (لیقوم الندا بالقسدط) چندین مدیفرمایندد:
«این بدین معنا ییست که شارع مقدّ از ما قبول میکند که ما مدثال اکتفدا کندی بده اقامدهی
قسط و نوهی نوّت خودمان را بیذاری برای اینکه اقامهی قسدط بشدود و برخدی از احکدام
دییر اسالم مورد بیتوهّری قرار بییرد .دین حداقلی و اکتفای به حداقلندا ،از یظدر اسدالم
قابل قبول ییسدت .اصدال خددای متعدال پیغوبدران را فرسدتاد بدرای توحیدد ،بدرای اهتنداب از
طاغو  ،برای عبودیت خداوید اسا کار این است (بیایا دیدار اعضای مجو خبرگدان
رنبری 21ي12ي.»)1393
از سوی دییر ،در یقد هایابی عدالت اهتواعی به عنوان مرکز ثقل امنیت یرم ،میتوان
چنین فرضی را به هرت ایتخاب حکومدت بده عندوان مرهد امنیدت تصدور یودود .بدا فدرض
ایتخاب دولت به عنوان مره امنیت ،ایتخاب عدالت اهتواعی به عندوان مرکدز ثقدل امنیدت
یرم یسبتا درست است .در حدیثی از پیامبر مکرم اسالم حضر محود( ) آمد است که:
«الولک یبقی م الکفر و تیبقی م الظل » (شیخ مفید ،امالی )310:به این معنا که حکومت
موکن است که با کفر باقی بواید ولی با ظل باقی یویمایدد .بدا ایدن تفسدیر در صدورتی کده
حکومتی در عین عدم تروی یا تقید به توحید ،به برقدراری عددالت اهتوداعی (یده عددل در
مفروم کالن) در رابطهی مردم با مردم پایبند باشد ،امکان بقدایش (در صدور عددم وهدود
تردیدا امنیتی سخت و ایکار فطر خداهو) وهود دارد .اما در صورتی که مره امنیدت
از اسالم حداقلی ایتخاب ییردد ،مرکز ثقل امنیت را ییز یویتوان از اسالم حدداقلی ایتخداب
یوود .به عبارتی ،نرگا «سیرنجریيرهعی من اهلل الی اهلل امام-امت» به عنوان مرهد امنیدت
ایتخاب گردد ،مرکز ثقل امنیت توحید میگردد و یه عدالت .در این شدرایط ،در عیندی کده
حف امنیت حاکویت اسالمی در سه مرحله تشکیل ،تثبیت و تقویت الزام مییابدد ،امدا ایدن
امنیت شرط تزم برای امنیت «سیرنجریي رهعی من اهلل الی اهلل» و یه شرط کافی آن اسدت.
حکومت اسالمی الزامی برای ایجاد شرایط «سیرنجریي رهعدی مدن اهلل الدی اهلل» اسدت و از
حلقهنای اولیه سیر است.
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 .3-4تعيين موضوعات مرجع امنيت نرم

این یوشتار قائل بر یفی سای ر مراهد امنیدت ییسدت بلکده بدر ا توحیددی نوده هنبدهندای
مختلف امنیت تاکید دارد و تصریح مدیکندد امنیدت در شدئون فدردی ،اهتوداعی ،سیاسدی،
قضایی ،علوی ،اقتصادی ،یظامی و ...برای رسیدن بده قلده توحیدد حقیقدی کده ندد یردایی
ایقالب اسالمی است ،ضدرور دارد .لدیکن مبندای اولیده و ندد یردایی اسدالم و ایقدالب
توحید به معنی ظرور حقیقت اهلل در نوه هنبهنای مختلف زیدگی است و نوه شئون امنیت
باید با دید توحیدی معنا و تحلیل شود .حال پس از تعیین «سیرنجریي رهعی من اهلل الی اهلل
امام-امت» به عنوان مره اصلی امنیت و با توهه به ویژگی فرایندی این سدیر ،بایسدتی زیدر
موضوعا مره امنیت (مراه فرعی) از مراحل این فرایند و محیط کدالن امنیتدی تشدریح
گردد.
شایان کر است با توهه به تعلیوا امام (ر ) (که در کتاب ل الباب آیدتاهلل تررایدی
مسطور شد است) سیر مذکور بصدور مختصدر مدیتوایدد در قالد یدک الیدوی دوازد
مرحلهای ترسی شود .گذر از نر مرحله به مرحله بعد دارای شرط حدقمدداری در رابطده بدا
حق ،دییران و خود است که این حقمداری در نر مرحله با توهه به کیفیت حقدوق متقابدل
در نر مرحله ،شکل خا خود را دارد .در صدور عددم بدروز ظلد در ایدن سده ارتبداط،
امنیت حاصل شد و سیر بصور کامل و فرایندی طی میشود (الدذین آمندوا و لد یلبسدوا
ایوایر بظل اولئک لر اتمن و ن مرتدون( 82ایعام)) .لذا تامین امنیدت از مسدیر دوری از
ظل است و موضوعا فرعی مره امنیت ،اشکال مختلف حقوق سهگایه به عنوان شدروط
ییل نر مرحله به مرحله پسینیاید .بده عبدارتی دییدر ،در ندر مرحلده پدس از تسدلی (توبده و
اسالم آوری) در برابر حقوق آن مرحله ،با کر عولدی و تدولی و تبدری ،ایودان قلبدی ایجداد
می گردد (الذین امنوا و تطوئن قلوبر بذکر اهلل ات بذکر اهلل تطودئن القلدوب) (سدور رعدد،
آیه  ))28و با حصول ایوان و دوری از ظل  ،امنیت نجدر از ندر مرحلده بده مرحلده بداتتر
تامین و نجر از مسیر اطاعت از امام در هراد و عول صالح موکن مدیگدردد و امدت (بده
عنوان ریه) در پنا امام (الذین آمنوا و ناهروا و هاندوا باموالر و ایفسر فدی سدبیل اهلل و
الذین آووا و یصروا اولئک بعضر اولیاء بعض (سور ایفال ،آیه  ))72در شاییتی از امدام در
مرحله باتتر قرار میگیرد ( والذین امنوا و اتبعر ریدتر بایودان الحقندا برد ریدتر و مدا
التنان من عولر من شی (سور طور  ،آیه.))21

352

فصلنامه راهبرد اجتماعي فرهنگي ♦ سال هفتم ♦ شماره بیستوهفتم

در تحقیق حاضر ،با توهه بده گسدتردگی و تخصصدی بدودن بحد تعیدین موضدوعا
مره د امنیددت یددرم از پددژونش در شددروط حددقي ظل د در سددیر مددذکور ،از تحصددیل دقیددق
موضوعا به شیو فقه امنیت صر یظر شد .درعین حال ،یظر کارشناسان امنیتی در تعیدین
الیوی محیط کالن امنیت اخدذ شدد و در یرایدت هود بنددی صدور گرفتده بدا تاکیدد بدر
یظریهی «کثر گرایی غیرفروکانشی» عالمه طباطبایی(ر ) ،موضوعا مره امنیت یرم در
طول توحید اتی به قرار زیدر احصداء گردیدد اسدت :عددالت اهتوداعی ،پایدداری و یفدو
ایدیشه ایرایی-اسالمی ،وحدد ایرایدی-اسدالمی ،نویدت ایرایدی-اسدالمی ،سدبکزیددگی
ایرایی-اسالمی ،احسا امنیت ،تصویر بینالوللی ایدران -اسدالم ،تولیدد علد و هندبش یدرم
افزاری ایرایی -اسالمی ،خودباوری و اعتواد به یفس ایرایی -اسالمی.
شکل  :4توپولوژي موضوعات مرجع امنیت نرم در ج.ا.ا

 .4-4الگوی کالن امنيت هوشمند در ج.ا.ا

یقد و بررسی مدیریتی امنیت یشان میدند که گدام اول بدرای بریامدهریدزی اسدتراتژیک در
فضای امنیتی ،مکانیابی امنیت نوشوند در فضای کالن امنیت و تدوین الیوی کالن امنیت
نوشوند است .این مر با تعیین ارتباط عناصر و مولفهنای داخلدی و خدارهی امنیدتسداز و
امنیددتسددوز در قالد یددرم افددزاری و سددختافددزاری میسددر اسددت .الیددوی زیددر در راسددتای
ساد سازی یوایش ارتباط مولفهنای اساسی امنیت ،از مصاحبه بدا کارشناسدان حدوز امنیدت
استخراج و تدوین شد است:
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شکل  :5الگوي كالن امنیت هوشمند ج.ا.ا

در الیوی فوق ،امنیت نوشوند به عنوان چرر ای از امنیت مطرح است که متناس با شدکل
غال هنگ حریف و دفاع ج.ا.ا میتواید بخش یا کلیت فضای امنیت را دربر داشدته باشدد.
در الیوی فوق ،توحید اتی به عنوان مره اصلی امنیت ج.ا.ا بده دتیدل نسدتیشدناختی در
مرکز دییر موضوعا مره امنیت یرم و بر فراز توامی موضوعا مره امنیت قرار دارد.
در ادامه به بررسی و تبیین مفرومی مولفهنای بکار رفته در الیوی فوق میپردازی :
 .1-4-4رابطه قدرت و سنن الهی با ديگر مولفههای الگوی امنيت

وهود نر موهود درعال نستی ،به خلقت خداست و قدر نر مصنوع از فیض الردی و بده
خواست و قدر خداوید متعال است .لذا اراد نا مقردور اراد ی پروردگدار اسدت .هریدان
قدر در هران از قائد و سنن الری پیروی میکند .سنت اهلل با تعبیرا مختلف در هانای
مختلف قرآن کری آمد است:

سُنَّ َ اللَّهِ فِی الَّذینَ خَلَوا مِن قَبلُ و لن تجد لسنّ اللَّه تبدیال (سور أحزاب،آیه)62
سنّ اللَّه الّتی قد خلت من قبل وَلَن تَجآدَ لِسُنَّ آ اللَّهِ تَبدیلا (سور فتح ،آیه)23
فَلَنْ تَجآدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِیلا وَلَنْ تَجآدَ لآ ُیَّتِ اللَّهِ تَحْوآیلا (سور فاطر ،آیه)43
وَتَوَّت کَلِوَتُ رَبِّکَ صِدقا وَعَدلا ت مُبَدِّلَ لِکَلِواتِهِ وَنُوَ السَّوی ُ العَلی ُ (سور أیعام ،آیده
)115
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امام خامنهای (دام ظله العالی) در تشریح معنای سنت اهلل میفرمایند« :سنّت خدا یعنی قوایین
الری قوایینی وهود دارد در عال وهود ،در سرتاسر این کُون عظی  .این قوایین مثل قدوایین
طبیعی ،مثل قایون ها به ،مثل قایون ستارگان و خورشید و ما و آمد و رفتِ ما و خورشدید
در شبایهروز ،اینرا قایون است قدایون طبیعدی اسدت .نودینهدور قدوایینی در هوامد ایسدایی
وهود دارد ،این قوایین را انل مادّ با چش نای ک سو یویتوایند درک بکنند امّا وهود دارد
(بیایا 1394ي10ي 19دیدار مردم ق )».
یکی از سنن الری امداد الری به هامعهی مجاندِ مؤمن و پیروزی حدق بدر باطدل اسدت.
آیا متعددی در تاکید بر این سنت مر وهود دارد:

انّ اللَّه یداف عن الّذین امنوا ( سور ح  ،آیه )38
إآنَّ الَّذینَ آمَنوا وَالَّذینَ ناهَروا وَهانَدوا فی سَدبیلآ اللَّدهِ أُولئِدکَ یَرهدونَ رَحوَدتَ اللَّدهِ
وَاللَّهُ غَفورٌ رَحی ٌ (سور بقر  ،آیه )218
و لو قاتلک الّذین کفروا لولّوا اتدبار ث ّ ت یجدون ولیّا و ت یصدیرا (سدور فدتح ،آیده
)22
وَالَّذینَ هانَدوا فینا لَنَردِیَنَّرُ سُبُلَنا (سور عنکبو  ،آیه )69
وَلَیَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن یَنصُرُ ُ إآنَّ اللَّهَ لَقَوآیٌّ عَزیزٌ (سور ح  ،آیه )40
امیرالوؤمنین در خطبه 56یر البالغه با تاکید بدر اسدتقامت مسدلوایان صددر اسدالم و هریدان
یصر الری میفرماید« :فلَوّا رَأَی اهللُ صِدقَنا اَیزَلَ بآعَددُوِّیَا الکَبدتَ وَ اَیدزَلَ عَلَیندا النَّصدر» .مدوتی
متقیان(ع) با تاکیدد بدر سدنت الردی از یداران خدود مدیخواندد صدادقایه وارد میددان شدوید،
ایستادگی کنند ،تا خدای متعال با یصر خود دشدون را سدرکوب یوایدد .نوچندین ایشدان بدا
ایذار یاران ،عدم پایوردیشان را مالمت میکنند و به آیان در صور فدرار از هرداد و عددم
توهه به سنن الری ،وعد خاری میدنند که «لَتَحْتَلِبُنَّرَا دَما وَ لَتُتْبآعُنَّرَا یَدَما» .به واقد  ،خطبدهی
ایقالبی امام نوام (ع) که برای انل بصیر سرشار از خو و رهاء است ،تفسدیری زیبدا از
آیهی  54سور مبارکه مائد است که« :یا أَیُّرَا الَّذینَ آمَنوا مَن یَرتَدَّ مِنکُ عَدن دینِدهِ فَسَدو َ
یَأتِی اللَّهُ بآقَومق یُحِبُّرُ وَیُحِبّویَهُ أَ ِلَّ ق عَلَ الوُؤمِنینَ أَعِزَّ ق عَلَ الکافِرینَ یُجانِدونَ فی سَبیلآ اللَّهِ
وَت یَخافونَ لَومَ َ تئِ ق لکَ فَضلُ اللَّهِ یُؤتیهِ مَن یَشاءُ وَاللَّهُ واسِ ٌ عَلی ٌ».
لذا با عنایت به مفروم دفاع الری در الیوی امنیتی فوق ،بایستی توامی هریان هندگ و
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دفاع را در بستر امنیت الری دید .در یتیجه توحیدد و توکدل بده خددای واحدد ند بده عندوان
مره و مرکز ثقل امنیت و ن به عنوان ضامن امنیت (از بستر امداد و دفاع الری) مورد یظدر
قرار میگیرد و هرادِ اصغر ،کبیر و اکبرآ تحت وتیت امام ،به عنوان الزامدا مدورد یظدر در
سنن الری شرط تزم پیروزی است که «ان اهلل تیغیر مابقوم حتی یغیروا ما بایفسدر » (سدور
رعد ،آیه.)11
 .2-4-4تعريف و تبيين رابطه منابع قدرت ،قدرت و دفاع /جنگ

مولفه نای داخلی و خارهی امنیت به ترتی محل تجو یقاط «قو  -ضدعف» و «فرصدت-
تردید» امنیتی نستند .شایان کر است آسی پذیرینا یاشدی از سدربازیوودن یقداط ضدعف
است که حتی بدون تحریک خارهی ییز امکان ایجاد معزل امنیتی را فدران مدیسدازد .ایدن
یقاط ضعف بصور بیواسطه در منداب قددر  ،شدروط تجوید قددر و شدروط هریدان
قدر ریشه دارد .با عنایت به حقیقت اخیر ،سیاستنای صیایتی -که مبتی بر اشرا درون
اهتواعی است -هرت ارتقاء ضری امنیت یظام تزم است .در عین حال تردیدا صرفا به
دیبال برر برداری از یقاط ضعف و آسی پذیرینای موهود ییستند بلکه در راسدتای تولیدد
آسی ییز در دستورکار حریف قرار دارد و لذا بایستی در کنار سیاست نای امنیتی مبتنی بر
صیایت ،برای حف و بسط امنیت ،مقابله و تراه به مبادی امنیتی حریف ییز در دستور کدار
یرادنای متولی امنیت قرار گیرد که در الیدو بصدور فلدشندای سدهگایده در مسدیر دفداع
مشخص شد است .این ایواع دفاع اندا متفاوتی در فرایند هرادی خود دارید کده منجدر
به :موایعت از حوله حریدف ،دفد حولده حریدف ،حفاظدت از مولفدهندای داخلدی ،تقویدت
مولفهنای درویی ،ن افزایی یرادنای پشتیبان دفاع ،ارتقاء کیفیت امکان بردر از منداب و ...
میگردد.
در تبیین رابطه مناب قدر  ،قددر و دفداعي هندگ بایدد گفدت کده منداب قددر در
صور اکتشا و استخراج به قدر تبدیل میشوید و قدر در صور به هریان افتدادن
به دفاعي هنگ تبدیل میگردد .با این توصیف و با بررسی مختصدری بدر منداب قددر یدرم
ج.ا.ا و ایات متحد درخوانی یافت که در واق قدر یرم ج.ا.ا بسیار بیشتر از قدر یرم
امریکاست اما هریان یافتن شدید قدر امریکا بدا ظرفیدت بسدترنایی چدون ابدزار رسدایه و
یرادنای یوادین ،منجر به ضرب شدن این ضری در قدر محدود آن شد و هنگ یرم با
مدیریت امریکا وسی و قابل توهه میگردد .مدیتدوان مفدانی مدذکور را بده صدور زیدر
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فرمول یویسی کرد:

𝑚

)مناب قدر ( ∑  +قدر تثبیت شد

=

کویت قدر کنویی

𝑛=1

کویت قدر  کویت هریانیافتیی قدر = کویت هنگي دفاع
شایان کر است برای تبدیل مناب قدر به قدر و نوچنین تبدیل قددر بده دفداعي
هندگ شدروطی تزم اسدت .در تبیددین تفداو قددر و دفداع بایددد گفدت کده در صددور
مشروعیت قدر  ،دارید قدر در صور شجاعت ،اقتددار دارد امدا ایدن اقتددار الزامدا از
مظلومیت حاک مقتدر اسالمی هلوگیری یویکند .در راستای تحقق دفداع عزتوندایده امدام
سه مولفهی مدیریت (بدا تددبیر در سدازماندندی ،بریامدهریدزی ،اهدرا ،ارزیدابی و تطبیدق بدا
مقتضیا زمان) ،ییروی ایسایی (کارآمد ،سازمانیافته ،نودرا ) و ابدزار هریدان قددر ییداز
است.
علت بکارگیری دو واژ «دفاع» و «هنگ» برای خود و حریف آن است که در برخدی
ا نان به اشتبا مفروم هنگ مالزم تجاوز است .بدرای هلدوگیری از ایجداد ایدن کژتدابی ،از
واژ ی دفاع که در مانیت نوهی ایواع هراد یرفته است ،برر بدرداری شدد .در اینجدا هردت
تبیین مساله شایسته است به این کالم امام (ر ) اشار یوود که« :ایبیا که هنگ مد کردیدد بدا
مخالفین توحید ،مقصدشان این یبود که هنگ بکنند و طر را از بین ببرید ،مقصدد اصدل
این بود که توحید را در عال منتشر کنند (صحیفه امام ،ج.»)41 :8
 .3-4-4نرم افزاری ،سخت افزاری و هوشمندی دفاع /جنگ

مفروم قدر نوشوند 1را برای اولینبار سوزان یاسل در شوار آوریل  2004فارین پالیسدی
بکاربرد .وی با یقد کفایت استفاد از قدر یرم برای تامین امنیت مناف آمریکدا ،ایدیشدهی
مورد تاکید هوز یای را به چالش کشید .وی مفروم قدر نوشوند را به معندای ترکید
ندفوند و خردمندایه قدر سخت و یرم در مقابله با تردیدا بهکار برد .یاسل معتقد اسدت
مندداب اهبدداری و اقندداعی شددامل توایددایینددا و برتددرینددای یظددامی ،اقتصددادی ،فرننیددی و
ایدئولوژیک باید در یک هرت نواننگ شوید تا برآیند آن تداوم برتدری یدک کشدور را
تضوین کند ) .(Nossel, 2004پس از ایتقاد مذکور ،یای ضون بازتشدریح دیددگا خدود ،در
1. Smart Power
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کتابی با یام « »The Power Of Leadمنتشر شد در سال  2008در دایشیا آکسفورد ،مفردوم
رنبری اثربخش را مطرح یوود که در عول ییازمند آمیدز ای از مردار ندای قددر یدرم و
سخت است که وی آن را قدر نوشوند یامید (یای.)13: 1387 ،
در فرمول زیر ارتباط چرارم گویهی قدر تبیین شد است:
)SP=(HPSP)*Cos(α

نر چه قدر یرم و سخت ،نوشوندایهتر ترکی شوید ،زاویه بین بردار آیرا کوتدر بدود
و به صفر میل میکند .در یتیجه ،کسینو زاویه مذکور به یک میل یوود و قددر نوشدوند
1
به حداکثر کیفیت نوشوندی خود یزدیک میشود .در این شرایط ،قدر را قددر نویدرا
مییامی  .نر چه قدر یرم و سخت واگراتر باشند ،زاویده بدین بدردار آیردا بیشدتر شدد و ایدن
بیننری در ترکی  ،تا دوسوییی کامل و زاویه  180درهه واگرایی ادامه دارد .لذا کسدینو
زاویه مذکور به منفی یک میل یوود و قدر نوشوند به حداکثر مقدار منفدی خدود یزدیدک
میشود .در این شرایط ،ترکی قدر یرم و سخت به های ایجداد قددر مصدوییتسداز ،بده
عولیر ضدخودی تبدیل شد و اصطالحا به قدر احوقایه 2تبدیل میشود.
) Cos(αرا ضددری نوشددوندی مددییددامی کدده بددین بیشددینهی  1و کوینددهی  -1متغیددر اسددت.
هوز یای برای تحلیل یبرد حزب اهلل علیه اسراییل از این مفردوم اسدتفاد کدرد و معتقدد اسدت
اسرائیل با اتخا استراتژآی یادرست ،ن یبرد در میدان را باخته و ن به حدزب اهلل مشدروعیت داد
است .در این شرایط ،قدر عظی یظامی (سخت) و رسدایه ای (یدرم) اسدراییل بده دلیدل ترکید
احوقایه ،در مقابل قدر حزب اهلل دچار شکست میگردد (افتخاری.)126 :1387 ،
شایان کر است ،قدر ننرمندایه 3شکلی از بکارگیری قدر نوشدوند در ابزارندای
فرننیی استراتژیک مایند فیل  ،سریال ،بازی و  ...است که تاثیر بلندمد بر مخاطد را در
دستورکار دارد .در این شکل بکارگیری قدر  ،یوادنا بدون ماییفیسدت ارائده مدیشدوید و
احسا فری (خروهی یامطلوب هنگ یرم غیرننرمندایه) و تنفر(خروهی یامطلوب هنگ
سخت) در مخاط ایجاد یویشو د .مقابلده بدا هندگ نوشدوند در صدور تشددید ضدری
ننرمندی ،بسیار دشوارتر است و حتوا به سواد رسایهای در تحلیل پیدام رسدایه ییداز دارد کده
در اینجا به صور مستقل مورد توهه قرار یویگیرد.
1. Intergrated Power
2. Stupid Power
3. Artistic Power
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 .4-4-4مسير دفاع /جنگ

برای مدیریت صحیح فضای دفاعی امنیت یرم ،بایستی محل ندد ترداه دشدون و یقداط
قابل ضربه به حریف باید شناسایی شوید .به طور کلی میتوان انددا ترداه دشدون را در
دو قال اندا «سطوحی» و «شروطی» که در الیوی زیر یوایش داد شد اید ،افراز یوود.
شکل :6مسیر دفاع /جنگ در الگوي كالن امنیت در ج.ا.ا

تراه به سطوح دارای سه شدکل ترداه بده منداب قددر ج.ا.ا ،ترداه بده قددر ج.ا.ا و
تراه به دفاع ج.ا.ا است .در قال اول تراه به سطوح ،مبایی و مناب قددر ندد قدرار
میگیرید که در فضای یرم افزارگرایایه ،ارز نا و ننجارندا بدا محوریدت توحیددباوری ،و
نویت ایرایی-اسالمی مورد حوله قرار میگیرید .در دفاع در این سطح باید اصول اعتقدادی
اسالم (توحید ،یبو ،معاد) و اصول پایهای نویت ایرایدی (زبدان ،تداریخ ،فرنندگ ،توددن)
مورد حفاظت قرار گیرید .در قال دوم تراه به سطوح ،قدر ج.ا.ا ند قرار میگیریدد
که در فضای یرم افزارگرایایه ،ایسدجام ملدی ،عودق یفدو حاکویدت ،خودبداوری ،احسدا
امنیت ،عل بومی ،فرننگ عوومی و تصویر بین الوللی ج.ا.ا مورد حوله قرار میگیریدد .در
قال سوم تراه به سطوح ،عولیا دفاع ج.ا.ا ندد قدرار مدیگیریدد کده در فضدای یدرم
افزارگرایایه ،بریامهنا و سازماننای اهتواعی ،اقتصادی ،سیاسی ،فرننیدی-رسدایهای مدورد
حوله قرار میگیرید .به عنوان مثال ،اصل چرار ترومن و طدرح مارشدال رانبردندای امریکدا
برای یفو در این سطح با رویکرد یرمافزارگرایایه بهترتی در کشورنای کوتر توسدعهیافتده
و اروپایی بود.
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تراه به شروط دارای سه شکل تراه به شروط قدر ج.ا.ا ،تراه به شدروط دفداع
ج.ا.ا و تراه به نوشوندی (شرط ترکی ) است .وهده مشدترک ترداه بده شدروط ایجداد
خطای محاسباتی به وسیلهی مدیریت ادراک و برداشت ج.ا.ا از سطح پیشدینی فرایندد دفداع
است .در قال اول تراه به شدروط ،بدا ایجداد خطدای محاسدباتی در ادراک ج.ا.ا از منداب
قدر خود ،شروط استخراج ،تجوی و تبدیل مناب قدر ج.ا.ا به قدر ج.ا.ا مورد حولده
قرار میگیرید .در صور بروز چنین خطایی ،مثال توحید در قال وحد اهتواعی ظردور
یوی یابد .در قالد دوم ترداه بده شدروط ،بدا ایجداد خطدای محاسدباتی در ادراک ج.ا.ا از
قدددر خددود ،شددروط هریددان قدددر ج.ا.ا و تبدددیل آن بدده دفدداع ج.ا.ا مددورد حولدده قددرار
می گیرید .در قال سوم تراه بده شدروط ،بدا ایجداد خطدای محاسدباتی در ادراک ج.ا.ا از
کیفیت یرم و سخت بودن مناب ي قدر ي دفاع ،نوشوندی ترکی قدر یرم و سخت مورد
حوله قرار میگیرید .را مقابله با خطانای محاسباتی در ترداه بده شدروط ،ارائده اطالعدا
صحیح به مسئولین تصوی گیر یظام و بصیر افزایی از این طریق است .در صور دریافدت
اطالعا صدحیح توسدط تصدوی گیدران صدالح ،مسداله شناسدی ،تحلیدل ،بدرآورد ،را حدل
گزینی ،طراحی و بریامهریزی ،قایویی کدردن تصدویوا  ،ند افزایدی بدین یردادی و اهدرای
تصویوا برای م دیریت امنیت فرایند دفاع ج.ا.ا در قال صیایت ،مقابله ،کنترل و پیشدرفت
با خطای محاسباتی رو به رو یویشود.
جمعبندی و نتيجهگيری
این پژونش در مجووع به ارائده الیدوی امنیدت نوشدوند بده عندوان مددلی هدام و مدای از
مولفهنای سخت و یرم امنیت در هوروری اسالمی ایران به قرار زیر یائل شد است:
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در این الیوی  ،امنیت نوشوند به عنوان چرر ای از امنیت مطرح است که متناس با شدکل
غال هنگ حریف و دفاع ج.ا.ا میتواید بخش یا کلیت فضای امنیت را دربر داشدته باشدد.
در الیوی فوق ،توحید اتی به عنوان مره اصلی امنیت ج.ا.ا بده دتیدل نسدتیشدناختی در
مرکز دییر موضوعا مره امنیت یرم و بر فراز توامی موضوعا مره امنیت قرار دارد.
در خصو رابطه مناب قدر  ،قدر و دفاعي هنگ ،مناب قدر در صدور اکتشدا و
استخراج به قدر تبدیل میشوید و قدر در صور بده هریدان افتدادن بده دفداعي هندگ
تبدیل میگردد .تراه به سطوح دارای سه شکل تراه بده منداب قددر ج.ا.ا ،ترداه بده
قدر ج.ا.ا و تراه به دفاع ج.ا.ا است .تراه بده شدروط ییدز دارای سده شدکل ترداه بده
شروط قدر ج.ا.ا ،تراه به شدروط دفداع ج.ا.ا و ترداه بده نوشدوندی (شدرط ترکید )
است.
انویت الیوی اخیر در توهه به ویژگدیندای نسدتیشدناختی امنیدت از ییدا اسدالمی،
توهه به هاییا موضوعا مره امنیت یرم و هایدابی سلسدله مراتبدی بدرای منداب قددر ،
قدر و دفاعيهنگ است .نوچنین در الیوی اخیر مسیرنایی تزم توهه در دفاع و ترداه
و ابزارنای حکومت ،مردم وحوز عوومی مورد توهه و معرفی قرار گرفته است.
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