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 چكيده

 بهه ای راهبهردی دارد تها باه ا      نیاز به برنامهه  امنیت نرم و سخت هر یک از ابعاد ارتقاء کیفیت

برای تحقق اههاا  تعیهیش ههام هههرام      امنیای کش ر رامخالف جامعه  عضایا افزا، همص رت 

مسالزم وجه د اگگه یی جهام  و مهان  از امنیهت      نگر امنیت، خ د  . مایریت راهبردی و آینامنهایا

در مایریت امنیت را از تعارضات هناخای مص    است که نهادهای دخیل هه ری اسالمی ایرا ج

. ه ههنا در جهه ری اسالمی ایرا  اسهت ارائه اگگ یی جام  از امنیت  ،دارد. ها  ایش پژوهش

م رد بررسی قرار گرفهت و ادبیهات نیهری بحه       ای، تحقیقات پیشیش ی کاابخانه ابااا با مطاگعه

دم نفر از کارهناسا  فقهه امنیهت و امنیهت    از روش دگفی نیرات  گیری ا. سپس با بهرمهتاویش 

ص رت هافهنا اناخاب هانا، آنا  در نقا اگگ های م ج د اخذ گردیا. در نایجه محیط  نرم که به

سپس م ض عات مرج  امنیت نرم تعیهیش،  داخلی و خارجی امنیت نرم م رد بازنگری قرار گرفت. 

ههای جهه     ا. در نهایت بها بکهارگیری دادم  هو امکا  ترسیم ت پ گ ژی مراج  امنیت نرم فراهم 

 ،آوری هام، اگگ ی کال  امنیت ه ههنا در جهه ری اسالمی ایرا  ترسیم ها. در اگگ ی فه   

اخای در مرکز دیگر م ض عات هن ت حیا ذاتی به عن ا  مرج  اصلی امنیت ج.ا.ا به دالیل هسای

مرج  امنیت نرم و بر فراز تهامی م ض عات مرج  امنیت قهرار دارد. ارتبااهات اجهزای مها  در     

ی منهاب    رابطهه »، «های اگگه ی امنیهت   ی قارت و سنش اگهی با دیگر م گفه رابطه»چهار مح ر 

، «اع/ جنهگ نرم افزاری، سخت افهزاری و ه هههنای دفه   »، «قارت، قارت و اصل دفاع/ جنگ

 م رد تبییش قرار گرفاه است.« مسیرهای دفاع/جنگ»

امنیت ه ههنا، امنیت نرم، امنیت سخت، قارت ه هههنا، جنهگ ه هههنا،     واژگان کلیدی:

 .دفاع ه ههنا
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 مقدمه

های نرم و سخت است  ای از مهارت ایجاد، حفظ و توسعه امنیت موسع، مستلزم وجود آمیزه
به دلیل فقددا   متأسفانه که به این راهبرد تامین و تضمین امنیت ملی، امنیت هوشمند گویند. 

الگو در ایدن زمینده، احصدا امنیدت      ی در خصوص امنیت هوشمند و عدم وجودکافمطالعات 
در عمدل   ،ملی در ابعاد موسدع آ  و بدا عنایدت بده الزامدات نومهدور متداهر از جهدانی شدد          

بصورت جامع و مانع میسر نمی باشدد. لد ا ودرورت دارد در نهادهدای مطالعدات راهبدردی       
 حوزه امنیت، الگوی مطلوب امنیت هوشمند جمهوری اسدالمی ایدرا  مدورد واکداوی  درار     

الگوی کال  امنیت هوشمند جمهدوری  »گیرد. پرسش اصلی این مقاله به  رار زیر می باشد: 
 «.  اسالمی ایرا  چیست؟

تددرین  امددروزه در عمددل شدداهد آ  هسددتیی کدده امنیددت ملددی بدده عنددوا  ی ددی از عمددده  
ها مطرح است و باال برد  وریب آ  از طریق شناسایی و  ملت -های فراروی دولت اولویت

های نخبگا  و حاکما  سیاسی در جوامع مختلف به  ی ی از دغدغه ،تهدیدهای موجودرفع 
تدوا  در   (. عوامل تهدیدزا علیه امنیت ملی کشدورها را مدی  62: 1382، رود)نویدنیا شمار می

بندددی و تجزیدده و تحلیددل   افددزاری دسددته  افددزاری و نددرم  طیددف وسددیعی از عوامددل سددخت  
ای در بحد  امنیدت مطدرح     گفتمدا  تدازه   ،افزارگرایدی ی ندرم   (. ایدده 1393نمود)علیخانی، 

اجتماعیِ امنیت دارد)خسدروی،  -ساخت که امروزه پیروا  زیادی در بین تحلیلگرا  سیاسی
(. همچنین با طرح مفهوم  درت هوشمند و ارتبدا  آ  بدا رهبدری و ا تددار هوشدمند،      1391

. ایدن چدرخش   (Nye Jr, 2008)گام بعدی در تحوالت نظری حوزه علوم سیاسی برداشته شد
هدای داخلدی بل ده مناسدبات  ددرت در نظدام        بنیادین و اساسی در سیاست، نه تنهدا سیاسدت  

الملل را متحول ساخته تا آنجا که برخی تحلیلگرا  از تغییر ماهیت امنیت جهدانی سدخن    بین
ه و ای از روابط امنیتی پدید آمده که ا تضدای طراحدی نظرید    ند نظام تازها هگفته و مدعی شد

 کاربرد الگویی نوین و هوشمند برای اعمال دارد.
ریدزی اسدتراتکیا امدری الزم و بایسدته اسدت.       هدای امنیدت، برنامده    در مدیریت حوزه
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درصورت عدم وجود الگوی کال  امنیت هوشمند، ام ا  اشراف صدحی  و تهیده تحلیدل و    
ا این دومیندو ادامده   آید. ل  های امنیت کشور بوجود نمی برآورد از مختصات عملگری مولفه

یابد و ام ا  صیانت از نقدا   دوت، مقابلده بدا تهدیددات، مهندسدی نقدا  فرصدت و در          می
 د.شو افزایی بین نهادی برای اصالح نقا  وعف امنیتی، مم ن نمی نهایت هی

در راستای تبیدین ودرورت تددوین الگدوی امنیدت هوشدمند  .ا.ا، در کندار تاکیدد بدر          
های امنیتی ناشی از آ ، جهت توجه به تهدیدات  پ یری آسیب اهمیت نقا  وعف داخلی و

خارجی بصورت مختصر سیر تطور فضای تقابالت امنیتی جهدا  بدا تاکیدد بدر جایگداه  .ا.ا      
اسالم بدا  -گردد. باری بوزا  از و وع جنگ سرد اعتقادی شامل رکن تعارض غرب ذکر می

همچنین ساموئل هانتینگتو  شد ل  (. 299: 1379)بوزا ، گفتروانی سخن -ی سیاسی صبغه
کنفوسیوسدی  -های اسدالمی  الملل را میا  غرب و دولت م هبی بین-جدید تعاروات هویتی

(. در دهدده گ شددته بددا عنایددت بدده توسددعه عمددق نفددوذ  Huntington, 1996بینددی نمددود) پددیش
هدای اسدالمی، تعارودات امری دا و      ی رهبدری آ  در ملدت   استراتکیا  .ا.ا و تشدید جلوه

ده است. لد ا هدر سداله در سدند     شی جنوب شرق آسیا بیشتر  .ا بر محور رهبری در منطقه .ا
تری علیه  .ا.ا هستیی که امنیت ملی ایدرا  را   خصمانه  امنیت ملی امری ا شاهد سیاستگ اری

 دهد. با راهبردهای هوشمند مورد تهدید  رار می

 الگدویی کدال  از  تحقیق حاور با عطف نظر بده ایدن ودرورت، در پدی آ  اسدت کده       
تر شدد  متدو  علمدی در     ابتدا شاهد غنی ،امنیت هوشمند  .ا.ا ارائه دهد. در نتیجه این ا دام

های نوین نگرشدی بده امنیدت در  .ا.ا تبیدین شدده و در       باشیی و همچنین بایسته این حوزه می
 گیرد. دسترس سیاستگ ارا  امنیت  رار می

 پيشينه تحقيق. 1

هایی که به طدور   امنیت هوشمند برای اولین بار در مقاله حاور، پکوهشپردازی  به دلیل واژه
مستقیی به ارائه الگوی مطلوب امنیت هوشمند جمهوری اسالمی ایرا  پرداخته باشند، یافدت  

ی امنیت نرم،  درت نرم، جنگ نرم و... در  هایی مرتبط در عرصه نشد؛ با این وجود پکوهش
پکوهشدی وجدود دارد کده از برخدی مندابع در      -مقداالت علمدی  و   نامه ، پایا  های کتاب  الب

 ده است.شبرداری   سمت مبانی نظری بهره
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 مباني نظري. 2

هددایی اسددت و هددر مولفدده طیفددی از مقددوالت  امنیددت در نظریددات امنیتددی غددرب دارای مولفدده
به عنوا  مصداق مفهومی   را در بر دارد. پ یرش هر یا از این مقوالت جایگزین  جایگزین

ولفه، با خود تبعات و مالحظات خاصی به همراه دارد که یا نظریه امنیتدی را از دیگدری   م
ها ارکا  اساسی علدوم را تشد یل    (. از آنجا که نظریه41: 1383کند)عبداله خانی،  متمایز می

هدا   های طبیعی و اجتمداعی در  الدب نظریده    های ما از پدیده دهند و تمام تفسیرها و تحلیل می
تفداوت در مقدوالت منجدر     ،(20: 1389زاده،  گیرد)مهدی بینی{ صورت می جها  }به عنوا 

گردد کده در مددیریت مسدائل امنیتدی تداهیر دارد. در       به تغییر نگرش در خصوص امنیت می
 شود: ها در نظریات امنیتی عنوا  می ها و جایگزین مولفه ،ذیل بطور خالصه

 امنیتها در نظریات  ها و جایگزین مولفه: 1شکل 

 
هدر مفهدوم برخاسدته از محدیط ویدکه خدود و در وا دع فرزندد زمانده و زمینده            ،از سوی دیگر

هدا و تفداوت در پد یرش مقدوالت گونداگو  در       خویشتن است. ل ا با توجه بده تندوع مفلفده   
ملت بایستی به تدوین گفتمدا  امنیتدی خدود بادردازد و     -های مختلف، هر دولت ملت-دولت

تردیدد در عدین عددم مهندسدی        نیز از این  اعده مسدتننی نیسدت. بدی   جمهوری اسالمی ایرا
نیز دارای وجوه خاص  اسالمی-ایرانی ی اندیشه در ساختارمند نظریه امنیتی توحیدی، امنیت

پردازی و تبیین گفتمدانی اسدت. از آنجدا کده اصدطالح امنیدت از منظدر         خود و مستلزم نظریه
 بده   درب  نتیجده  در و متعدال  خداوندد  عبادت ی زمینه آ  پرتو در که اسالمی ووعیتی است

 هدایِ  پردازی مورد اشاره بایدد تمدامی مولفده    اساس در نظریه شود، برهمین فراهی تعالی باری
 گیدری  جهدت  جهدانی  و ملّدی  فرهنگدی،  ا تصدادی،  سیاسدی،  اجتمداعی،  فدردی، امنیدت  

 (.10: 1385، زایی شود)لا
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 امنيت نرم .2-1

ای کده   بده گونده   ؛مستلزم نگاهی جامع به فضای امنیدت ملدی اسدت    تبیین مطلوب امنیت نرم،
« روش تحصدیل »، «سدطوح »، «اهدداف مرجدع  »، «ابعاد»، «مفهوم»بتوا  این ش ل امنیت را در 

دکترین امنیت ملی  ابل فهی نمود. فضای امنیت ملی بده معندای   « فرایند»و « ساختار»امنیت و 
ی محیط مهور، رشد، ت وین و افدول امنیدت    ههایی است که ش ل دهند مولفه شمول،  جها 

 ملی است.
ی  سه مولفده « اهداف مرجع امنیت»و « روش یا راهبرد تحصیل امنیت»، «ایده حاکمیت»

: 1393شدوند)علیخانی،   ی فضای نرم در امنیت ملی کشور محسدوب مدی   اساسی تعیین کننده
روش »سداالری(،   از)مردمکمتر بسته)دی تاتوری( و بیشتر بد « ایده حاکمیت»(. هرچه 35-34

هدای   آمیز و بیشتر مت ی بر  ددرت ندرم و روش   کمتر خشونت« یا راهبرد تامین امنیت داخلی
کمتدر مادی)سدخت( و   « اهداف مرجع امنیدت داخلدی  »های امنیتی و  افزاری کنترل پدیده نرم

ر امنیت فضای امنیت ملی، بیشتر مت ی بر امنیت نرم و کمتر مت ی ب ،بیشتر معنوی)نرم( باشد
 سخت خواهد بود.

ل ا امنیت نرم حوزه، موووع، پدیده یا وودعیتی خداص در امنیدت ملدی نیسدت، بل ده       
ای از امنیت ملی که مم ن است بر تمام آ  سایه انداختده یدا بخشدی از فضدای امنیدت       چهره

 (. 34: 1393ملی را به عنوا  یا کل اشغال کند)علیخانی،

 الگوي امنيت نرم در ج.ا.ا .2-2

، کدانو   «امنیدت ندرم در جمهدوری اسدالمی ایدرا      »با توجه به مدل دکتر علیخانی در کتاب 
سدو و مددیریت    اصلی  درت نرم کارآمدی ح ومدت در تولیدد و مهندسدی امنیدت از یدا     

هدا و   پد یری  اساس میا   درت ندرم، جندگ ندرم، آسدیب     دیگر است. بر این   ناامنی از سوی
هدای   ا رابطد  متقابدل وجدود دارد. رخددادها و یدا پدیدده      افدزاری نداامنی، ید    های نرم پدیده

ی روبندایی، بیروندی و    مدنی، انقالب نرم و...( جلدوه -افزاریِ ناامنی )مانند جنبش سیاسی نرم
ست و عالمت ناتوانی اولی   درت)سخت یا ندرم(  ها پ یری ی تهدیدات و آسیب سر بازکرده

میا   درت نرم و جنگ ندرم   ،دیگر  از سویباشد. اما  در جلوگیری از مهور و بروز آنها می
دهندد  افدول    تواند نشدا   ای که تصعید جنگ نرم می گونه نیز رابط  همبستگی وجود دارد. به

تواندد ناشدی از تصدعید  ددرت ندرم خدودی         درت نرم باشد و یا افول جنگ نرم دشمن مدی 
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درو  و بیدرو  امنیدت    هدای محدیط   باشد. با توجه به آنچه ذکر شد، برای تبیین ارتبا  مولفده 
شدود و در   بدرداری مدی   نرم، الگوی امنیت نرم در جمهوری اسالمی ایرا  به  رار زیدر نسدخه  

 گیرد.  برداری و نقد  رار می تحقیق مورد بهره

 ها در نظریات امنیت ها و جایگزین مولفه :2شکل 

 

 بررسي محيط داخلي امنيت نرم در جمهوري اسالمي ایران  .2-3

نامندد   مدی  1ی امنیتِ نرم را موووعات مرجع امنیت نرم دهنده و ماهیت تش یل علت وجودی
ایدن   ،دهند. در نظدر گروهدی از کارشناسدا  امنیتدی     که محیط داخلی امنیت نرم را ش ل می

: پایدداری و نفدوذ اندیشده ملدی،     هسدتند موووعات مرجع حول محور عدالت بده  درار زیدر    
المللدی ملدی.    احسداس امنیدت و تصدویر بدین     زنددگی ملدی،   وحدت ملی، هویت ملی، سبا

 .هستند کنند  نهایی ووعیت کشور در چارچوب امنیت نرم موووعات مرجع، تعیین

 قدرت نرم .2-4

 Bound» درکتداب  1990در سدال   توسط جوزف نای مشهور است مفهوم  درت نرم اولین بار

to lead»  ،(. وی با طرح این مفهوم در مقابل  درت سدخت، کوشدید   26: 1387مطرح شد )نای

                                                                                                                                        
1. Reference topics of soft security 
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تنهدا بده     نده  کده ایدن کشدور   تا ع س دیدگاه جهانی مبنی بر افول ابر درتی امری ا، نشا  دهدد  
سدت. ندای در   همتا لحاظ  درت نظامی و ا تصادی، بل ه در بعد سومی به نام  درت نرم نیز بدی 

« هدای جهدانی    ددرت ندرم: راه موفقیدت در سیاسدت    »رم را درکتاب مفهوم  درت ن 2004سال 
توانایی تأهیرگ اری بر اف ارعمومی وتغییر رفتار دیگدرا    وی معتقد است  درت نرم .بسط داد

)برای کسب نتایج مطلوب( از طریق ج ابیت، ا ناع، نفوذ و تغییر دسدتگاه محاسدباتی دیگدری    
هدای   هدای سیاسدی و سیاسدت    آل بیت فرهنگ، ایدده (.  درت نرم از ج ا46: 1387است )نای، 

یا کشور، ج ابیت  درت نظامی )و نه کاربسدت زور(، جد ابیت ا تصداد )و نده تطمیدع( و...      
(.  ابدل توجده آن ده  ددرت ندرم بدر خدالف پروپوگانددا،         46-24: 1387شود )ندای،   ناشی می

 (.1383:2شود )نای،  می های عمومی را شامل  مباح  عقالنی و ارزش

 ارتباط قدرت نرم و امنيت نرم .2-4-1

شدود، بل ده    امروزه  درت ملی و منافع امنیت اجتماعی با روی رد سلبی تدأمین و تضدمین نمدی   
(.  ددرت ندرم در وودعیت    20: 1387این منافع جنبه نرم افزاری به خود گرفته است )احمددی، 

نددرم و امنیددت نددرم در ای دارد. مبنددای ارتبدداطی  دددرت  کننددده امنیددت نددرم نقددش بسددیار تعیددین
ی  ددرت ندرم کشدور اسدت.      بخشی و حفامت موووعات مرجع امنیت نرم به واسطه مصونیت
طدور کلدی  ددرت     ها در محیط بیرونی امنیت نرم است. بده   درت نرم محور فرصت ،به عبارتی

د: هسدتن  که این مفداهیی بده  درار زیدر     استنرم از پنج همسایگی مفهومی با امنیت نرم همجوار 
جد ابیت  »و « ا تددار نظدام سیاسدی   »، «سرمایه اجتمداعی »، «کارآمدی ح ومت»، «بات سیاسیه»

تصویر مدل شماتیا زیر، بیانگر مفداهیی مجداور و دارای اشدتراکات و    «. فرهنگی نظام سیاسی
 گیرد: هماوشانی با  درت نرم و امنیت نرم است که برزخ بین این دو مفهوم را در بر می بعضاً

 ری مفهومي قدرت نرم و امنیت نرمهمجوا: 3شکل 
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تواندد زوایدای مختلدف     ها در دنیدای امدروز بهتدر مدی     این مدل با توجه به تعیین نا ص پدیده
ارتبا   درت نرم و امنیت نرم را به ما نشا  دهد. هر یا از این مفداهیی مجداور، وجهدی از    

 دهند.   ارتبا  و تأهیرات امنیت و  درت نرم را به ما نشا  می

 بازشناسي تقابل ماهيتي قدرت نرم و قدرت سخت .2-4-2

مفهوم  درت نرم در راستای اصالح شناخت مفهدوم  ددرت، مندابع و ابزارهدای آ       ،به وا ع
در  الب سدلطه بدا زور    مطرح شد. تا پیش از افراز  درت به انواع سخت و نرم،  درت صرفاً

بده   شناسی د یق  ددرت ندرم، بایدد   ت بازو تطمیع )منابع  درت سخت( شناخته شده بود. جه
تبیین تفاوت آ  با  درت سخت پرداخت. در این فهی، منابع  درت اجتمداعی شدده، ا تددار    

شود و بدر مفهدوم جد ابیت تاکیدد      در فضای مناسبات اجتماعی بر مبنای هنجارها تعریف می
 (.1387دارد)افتخاری، 

هدایی از  ابلیدت    هدر دو جنبده  زیدرا   ،باشند  درت سخت و نرم با ی دیگر در ارتبا  می
تمدایز بدین آنهدا در ماهیدت      .هستندی تاهیرگ اری بر رفتار دیگرا   دستیابی به هدف، بوسیله

. طیددف انددواع رفتارهددا از صدددور دسددتور تددا  اسددترفتددار و در غیددر محسددوس بددود  منددابع  
ظدیی  نهدای ا تصدادی، ت   متقاعدسازی به  رار زیر است: صدور دستور، تهدید و اجبار، مشوق

سازی. منابع  درت نرم در ارتبا  با متقاعد کرد  بدوده و بده   اولویت، جاذبه خالص، متقاعد
درحالی که منابع  درت سخت بده حالدت دسدتوری هدی پیوندد       ،تر است آخر طیف نزدیا

داشدتن یدا  ددرت ا تصدادی      ،شوند. در عین حال این رابطه نا ص است. به عنوا  منال می
تواند منبعی برای جد ابیت هدی    سازد، بل ه می ی و پاداش را فراهی می وی نه تنها منابع تحری

  (.87و46: 1387باشد )نای، 
ایدن  های م کور، پنج جاذبده امری دا را بده عندوا  مندابع  ددرت ندرم         نای پس از بح 

هدا و   دهد: توسعه  لمرو نفوذ الگوهای برآمده از ایده به  رار زیر مورد مطالعه  رار می کشور
هدای امری دا    امری ایی؛ عال ه به راه و رسدی امری دا در تجدارت؛ عال ده بده ایدده       های عرف
های سینمایی امری ایی؛  های تلویزیونی و فیلی ی دموکراسی؛ عال ه به موسیقی، برنامه درباره

: 1387های پیشدرفته )ندای،    اش در حوزه علوم و فناوری تجلیل از امری ا به دلیل سط  عالی
های  درت  ای از مهارت بخش را در عمل نیازمند آمیزهت نای رهبری اهر(. در نهای90-139

 (.13: 1387نامد)نای،  کند که وی آنرا  درت هوشمند می می  نرم و سخت معرفی
مجموع در این تحقیق با این مبنای نظری کده امنیدت هوشدمند ترکیبدی حسداب شدده از       در 
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وم د یق امنیت نرم، امنیت سدخت و حسداب   امنیت نرم و امنیت سخت است، در راستای ارائه مفه
 د.کن جهت نیل به الگوی مطلوب امنیت هوشمند تالش می ،ترکیب این دو گونه امنیت

 روش شناسي پژوهش. 3

کشدف الگدوی امنیدت هوشدمند در      آ ،هددف   ونوع پکوهش در ایدن تحقیدق از ندوع کیفدی     
جمهوری اسالمی ایرا  است. برای تحقق این امر به دلیل جدیدد بدود  مفهدوم امنیدت ندرم در      

منظدور   از سوی دیگدر بده   .شده است ای و اسنادی استفاده  ادبیات علمی، ابتدا از روش کتابخانه
-ابراین در ایدن پدکوهش   برداری شد. بن تدوین الگو از روش دلفی با دوبار توزیع سواالت بهره

 رد:سه مرحله عمده برای اجرا وجود دا -که بر مبنای روش تحقیق کیفی استوار است

 ها گردآوري داده: نخستمرحله 

شدده اسدت.    آوری ها از منابع مختلفی با ت نیا تحلیل اسنادی و دلفی جمع در این پکوهش، داده
 است، ل ا جامعده مدورد   شده فراد مطلع استفاده با توجه به این ه در این تحقیق از روش مصاحبه با ا

گیدری انتخدابی    از روش نمونده  همچندین  های موووعی امنیت هسدتند.  ، کارشناسا  حوزهبررسی
 اسدت کده بدر    اسدت. نمونده هدفمندد، شدامل افدرادی      شدده  ها استفاده  هدفمند جهت انتخاب نمونه

 اند. شده انتخابای در راستای اهداف پکوهش  اساس خصوصیات یا صفات ویکه
برداری  رار گرفت که سفاالت هندوز بده آ  سداختار     روش دلفی بدا  دلیل مورد بهره

منظی نرسیده و هنوز زوایای مختلف موووع تحقیق برای محقق کدامالً آشد ار نشدده بدود.     
هدا داللدت    شدده پدی ببدرد، در مصداحبه     محقق برای این ه بتواند به روایدی سدفاالت طراحدی   

 اهداف تحقیق ارزیابی نمود. سفاالت را با
به عنوا  راهنمای عمومی تحقیق، الگوی امنیدت ندرم    ،ابتدا با استفاده از روی رد  یاسی

 .ا.ا ارائه شده توسط دکتر علیخانی مورد نقادی کارشناسا  امنیت ندرم و فقده امنیدت  درار     
امنیدت ندرم   گرفت و الگوی جدیدی با مرکز هقل توحید و نه موووع مرجع پیرامونی بدرای  

 تولید شد. سواالت این  سمت به  رار زیر است:
 د به عنوا  مرکز هقل امنیت نرم تلقی گردد؟توان میآیا در نگرش اسالمی، عدالت  -
 ؟هستندهای موجود، جامع و مانع  آیا موووعات مرجع امنیت نرم در الگوی -
منیدت هوشدمند   یدابی ا  الگوی کال  امنیت در جمهوری اسدالمی بدا تاکیدد بدر م دا       -

 چگونه است؟
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 ها تحليل و تفسير داده :مرحله دوم

شدده و در  الدب    بنددی  شدده در مصداحبه اولیده طبقده     هدای گدردآوری   داده ،در این پکوهش
های م توب در پرسشدنامه، مدورد نقدد و تحلیدل مجددد کارشناسدا   درار         ها و پاسخ پرسش
ها از فن مقایسه دائمی بهدره بدرده شدده اسدت ایدن       وتحلیل داده برای تجزیه همچنینگرفت. 

 رود، شامل چهار مرحله است: های کیفی به کار می شیوه که برای تحلیل داده
جسدتجو بدرای    -3هدا   پاالیش دسته -2های معین  مقایسه و  رار داد  و ایع در دسته -1

هدا در   ساده کرد  و ترکیدب داده  -4 ها ستههای مشترک میا  د یافتن انواع روابط و مضمو 
 .(1385ویمر و دومنیا،) یا ساختار نظری منسجی

 ها گيري نتيجه  گزارش: مرحله سوم

ها، نظرات به حدی از اجماع بین کارشناسدا  رسدیده و    پس از ی بار دوبار گردش پرسشنامه
 گردد. های پکوهش گزارش می گیری در  الب یافته به عنوا  نتیجه

 هاي پژوهش یافته. 4

 فلسفه، مرجع و ضامن امنيت در رهيافت اسالمي .4-1

فلسفه ح ومت در اسالم با آنچه که در تف در مددر  غربدی مطدرح اسدت، تفداوت بنیدادین        
داند و سدایر کارکردهدای ح ومدت بدا      ی ح ومت را در سعادت بشر می دارد. اسالم فلسفه

تف ری مدر  غربی که از عهد رنسدانس بده   گردد. اما در نظام  توجه به این اصل تعریف می
تدرین هددف فلسدفه سیاسدی      این سو ترویج یافت، حفظ نظام  راردادی )ح ومت(، اساسدی 

 (.79 :1383پور زرومی، د)ولیشو ح ومت محسوب می
شاهی، همواره هددف انقدالب اسدالمی     امام )ره( و امت در فرایند مبارزه علیه ملی ستی

اعالم نمودند. پس از ایجاد جمهوری اسالمی، امدام  « اسالمی استقالل، آزادی، جمهوری»را 
)ره( به تبیین اهداف پسدینی انقدالب اسدالمی )بده عندوا  حرکدتِ نیدرویِ فطدرتِ اجتمداعیِ          

ی ح ومددت اسددالمی پرداختنددد. از نگدداه امددام )ره( اسددتقالل، آزادی،  مسددلمین( و کددارویکه
از امور ودروری در جامعده اسدالمی    ح ومت، عدالت اجتماعی، پیشرفت، اخالق و ... همه 

ها فقط مقدمه برای فراهی شد  شرایطی است که امت بتوانند به ته یب نفدس   است؛ اما این
و سیر الی اهلل باردازند تا انسا  معنوی درست شود. م تدب فقهدی امدام روح اهلل )ره( معتقدد     
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)صحیفه ندور،  « ساندخواهد مردم را به اعلی علیین بر می -و ح ومت اسالمی -اسالم» :است
 یابند: ( و در راستای تحقق این هدف، انقالب، امنیت و اما  فلسفه می284: 7 

-هدا را کوتداه کندیی    خواهیی دست مالی لى که هست، ]این است که[ ما مىتمام مسائ»
هدا را سدرکوب کندیی و پایشدا  را از ایدن بدالد مسدلمین         خواهیی که  ددرت  و مى -شاءاهلل ا 

ها مقدّمه این است که یا آرامشى در این بالد پیدا بشدود و   شاءاهلل. همه این  کوتاه کنیی؛ ا
دنبال این آرامش، یا سیر روحى پیدا بشود، یا هددایت بده سدود خددا پیددا بشدود، آ        
چیزد که اساس است سیر الى اهلل است، توجه به خداست. همه عبادات بدراد اوسدت. همده    

این معنا هست که سیر الى اهلل باشد، ش ستن بت نفس کده  زحمات انبیا از آدم تا خاتی براد 
 (.«51: 19 هاد دیگر )صحیفه امام،   هاست دنبال او ش ستن بت باالترین بت

ی جهاد اصغر در انقدالب   مرحله ،به تعبیری، جهادی که به براندازی طاغوت منجر شد
 لبی( همچندا  بدا ی   -عقلیاسالمی است و جهاد کبیر )تنبیت عقلی( و جهاد اکبر )پیشرفت 

مَرْحَبدا بِقودوٍمق  وضودواا الْجِهداود االوصادغورو وَ بَقِدىَ       »است و بایستی به رهروا  انقالب چندین گفدت:   
اندیشه امام خمینی)ره( خودساخته نبوده و ریشه در تفقده در آیدات و    «.عَلویاهِی الْجِهااُد االوکْبَرُ

ای بازشناسی جایگاه انقالب، امنیت و اما  چندین  روایات دارد. با کن اش در تعالیی دینی بر
یابیی که انقالب برای تحقق نظامی است که نهادهای آ ، جامعده را در مقابدل تهدیددات     می

امدت امنیدت بخشدد و ایدن امنیدت در شد ل حدداکنری امدا  و          -گوناگو  سیر الى اهلل امام
نمایدد.  درآ     ال  را تضمین مییابد و ام ا  سالمت سیر الى اهلل با عمل ص آرامش تعالی می

ی مقدماتی، شرطی و ابزاری بود  امنیت برای هدف سیر الى اهلل در آیاتی به  کریی بر فلسفه
 نماید:  رار زیر تاکید می

 (239فوإِذوا أومِنْتُیا فواذْکُرُوا اللَّهَ )سوره بقره، آیه 

 (103آیه فوإِذوا اطْمَأْنونْتُیا فوأو یمٍوا الصَّال و )سوره نساء، 

همچنین  رآ  کریی برای تاکید بر اهمیت جایگاه وجود امنیت برای سیر الى اهلل، کسدانی را  
کنند و بده   که در شرایط امنیت )پس از استقرار ح ومت در زمین( از عمل صال  دوری می

 خواند: ملی و کفر دست می زنند، فاسق می

لُوا الصَّالِحاتِ لویَساتوخْلِفونَّهٍیا فِی الْدأوراضِ کومَدا اسادتوخْلوفَ    وَعَدَ اللَّهٍ الَّ ینو آمَنُوا مِنْ ُیا وَ عَمِ
لوهٍیا وَ لویٍبَدِّلونَّهٍیا مِنْ بَعادِ خودوافِهِیا أومانداً     الَّ ینو مِنْ  وبالِهِیا وَ لویٍمَ ِّنونَّ لوهٍیا دینوهٍیٍ الَّ ِی اراتوضى
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کوفورو بَعادَ ذلِاَ فوأُولئِاَ هٍدیٍ الْفاسِقُو )سدوره ندور،     شویائاً وَ مَنْ  ال یٍشْرِکُو و بی  یَعابٍدٍونونی
 (.55آیه 

گیریی که هدف غایی انقدالب اسدالمی، ح ومدت     با عنایت به مطالب عنوا  شده، نتیجه می
ی   ه هددف ایجداد شدرایط بدرای سدیر الدی اهلل اسدت. همچندین در اندیشده         بلاسالمی نیست 

ساختارگراست؛ بل ه ایشا  با تبیدین   فردگرا و نه صرفاً عرفانی امام )ره( سیر م کور نه صرفاً
 -گدرا و فدردی   بدرو   -گدرا  امدت، سدیر الدی اهلل را در امدری درو      -ی امام وحدت در رابطه

در جامعده اسدالمی، مرجدع اصدلی امنیدت ) آنچده        ،نمایند. در این راستا اجتماعی تعریف می
ه)حزب(، نه دولت)ح ومت(، و نده حتدی   شود( نه امام)حاکی(، نه گرو امنیت آ  باید تامین 

سدیرهجریررجعی  »حاکمیت)رژیی( است که هدف از ایجاد امنیت، تامین شرایط امن برای 
چرا که هدی اختیداری و    ،است. این سیر را هجریررجعی می نامیی« امت-من اهلل الی اهلل امام

هدی انجدام؛ و  یدد     خوانیی چرا کده اهلل هدی آغداز اسدت و     هی جبری است؛ من اهلل الی اهلل می
توحیدد، سدیر همزمدا  فدردی و       امت نیز برای تبیین وحددت روحدی مخلدوق بدر پایده      -امام

اجتمدداعی، و الزامددات متدداهر از ایددن شددرایط اسددت. بددا عنایددت بدده طویددل بددود  عنددوا         
در عین تصدری  بدر جدامع و     ،، در ادامه تحقیق«امت -سیرهجریررجعی من اهلل الی اهلل امام»

 گردد. استفاده می« توحید ذاتی»نوا  م کور، از معادل مانع بود  ع
ند. هسدت  دار و وامن تدامین امنیدت سدیر مد کور     شایا  ذکر است عوامل متعددی عهده

کندت کندزاً   » بدا  معنی که پروردگار متعال بنا بدر فلسدفه خلقدت کده     « هو الْمٍفْمِنُ الْمٍهَیامِنُ»
( بدا  ددرت   431: 1)احقداق الحدق،    « فمخفیاً فاحببت أ  أعرف فخلقت الخلق ل دی أعدر  

نوصارِفَ عَنْدهٍ  » نماید که  واسعه خود امنیت سیر را در صورت خلوص عمل خلق اهلل تامین می
تدوا  گفدت کده     (. مدی 24سدوره یوسدف، آیده    «)السٍّوءَ وَ الْفوحاشاءَ إِنوّهٍ مِنْ عِبادِنوا الْمٍخْلوددوصینو  
این راستا در فرازهای ابتدایی دعای مجیدر خداوندد   امنیت تجلی دنیایی اسماء اهلل است و در 

خدوانیی و امدا  را کده در خلدوص از آتدش نفسدانیت اسدت از او طلدب          را مرجع امنیت مدی 
همچندین دعدای   «. سٍباحَانواَ یَا مٍفْمِنُ توعَالویاتَ یَا مٍهَیامِنُ أوجِرْنوا مِدنو النوّدارِ یَدا مٍجِیدرُ    »کنیی که  می

یَدا ذوا الْداومانِ وَ   »خواندد کده    ی امن و ساس مرجع اما  می اوند را مایهجوشن کبیر نیز ابتدا خد
در طدول  ددرت الهدی، ح ومدت اسدالمی نیدز بده عندوا          «. الْاومَا ِ... خولِّصانا مِنو النّدارِ یدا رَبِّ  

ح ومت خلیفه اهلل، ومیفه تامین امنیت این سیر را در کلیه تعامالت درونی و روابط بیروندی  
یابی امنیت همانا اصول و فدروع دیدن    ی جریا  وسیله ،بر عهده دارد. در این راستاامت  -امام
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ال  »با محوریت توحید است. چنا  که امیرالمدومنین امدام علی)علیده السدالم( مدی فرمایندد:       
(. شدخص خلیفده اهلل   3785)غررالح ی، « مفار ه الدین مفار ه االمن، و ال تهنا حیاه مع مخافه

حجت خدا از کتداب اهلل   چرا که اوالً ،جریا  امنیت نقش مرکز هقل داردبه خودی خود در 
چندا  کده آیدات و     ،اند های یا حقیقت و صرا  مستقیی دین جدایی ندارد و این دو جلوه
 احادیتی به  رار زیر در این خصوص وجود دارد:

 تناظر امام، دین و امنیت :1جدول 

 شرح حدیث مرجع حدیث/ روایت تاکید حدیث 

پی نا وج دی  1
 دیش و امنیت

 امام علی بش م سی اگرضا)علیه اگسالم(
 

 امیراگه منیش امام علی)علیه اگسالم(

  گَا إِگَهَ إِگَّا اگلَّهُ حِصْنِی فَهَشْ دَخَلَ حِصْنِی أَمِشَ مِشْ عَذَابِی
 (123: 49)بحار االن ار، ج 

 ال  مفارقه اگایش مفارقه االمش، و ال تهنا حیام م  مخافه
 (3785)غرراگحکم: 

پی نا وج دی  2
 دیش و حجت اهلل

 حضرت رس  )صلی اهلل علیه و آگه و سلم(
 
 

 حضرت رس  )صلی اهلل علیه و آگه و سلم(
 مقام معیم رهبری)دام ظله اگعاگی(

إِنِّی تَارِکٌ فِیکُمُ اگثَّقَلَیْشِ مَا إِ ْ تَهَسَّکْاُمْ بِهِهَا گَشْ تَضِلُّ ا، 
وَ عِاْرَتِی؛ أَهْلَ بَیْاِی وَ إِنَّهُهَا گَشْ یَفْاَرِقَا حَاَّى یَرِدَا کِاَابَ اگلَّهِ 

 (294: 1عَلَیَّ اگْحَ ْضَ)کلینی، کافی، ج 
 (98: 1عَلِی مَ َ اگحَقِّ وَاگحَقُّ مَ َ عَلِی)اإلمامة واگسیاسة، ج 

تا اناهای تاریخ هر کس می خ اها اسالم را زنام کنا بایا 
 (.1395کنا)سخنرانی عیا غایر امات را زنام 

پی نا وج دی  3
امنیت و حجت 

 اهلل

 امام عصر)عجل اهلل تعاگی فرجه اگشریف(
 

 حای  قاسی

و انی المش الهل االرض کها ا  اگنج م اما  الهل 
 (181، ص 53اگسهاء)بحار االن ار: ج

أَمِشَ مِشْ فَهَشْ دَخَلَ حِصْنِی   حِصْنِی  اَاگِبٍ  وگَایَةُ عَلِیِّ بْشِ أَبِی
 (136: 2 عَذَابِی)عی   أخبار اگرضا علیه اگسالم، ج

 بحث در مورد مرکز ثقل امنيت نرم .4-2

)ره(، اسالم براد برگرداند  تمدام محسوسدات و تمدام عدالی بده مرتبده        به فرموده حضرت امام
ل ا در الگوی مورد نظر نگارنده، توحید ذاتی بده عندوا     .(435: 8)صحیفه امام،    توحید است

شدود. در الگوهدای تددوین شدده از امنیدت ندرم در  .ا.ا        مرجع اصلی امنیت در نظر گرفته مدی 
معموال عدالت اجتماعی به عنوا  مرکز هقل مراجع امنیت تعریف شده است. مبندای اسدتداللی   

ا رسلنا بالبینات و انزلنا معهدی ال تداب و الح مد  و    لقد ارسلن»ی  ی آیه شریفه این الگوها بر پایه
عندوا    است. طبق آیه شریفه، در  لمرو حیات اجتماعی چیدزی بده  « المیزا  لیقوم الناس بالقسط

هدای اسدالمی، از    است.  رآ  کریی، همه اصدول و هددف   «عدالت اجتماعی»هدف معین شده 
 داند. استوار میهای اجتماعی را بر محورعدل  های فردی تا هدف آرما 
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توا  در نقد جایگاه عدالت به عنوا  مرکز هقدل امنیدت    می ،در عین تایید استدالل فوق
تر است و خود ب ات هدف غایی  ی اصلی اساسی نرم چنین گفت که عدل الزامی برای ا امه

. مقام معظی رهبدری )دام  «وعدلوا ا  العدل ا رب لتقوی»فرمایند  نیست که خداوند متعال می
فرمایندد:   ی )لیقوم النداس بالقسدط( چندین مدی     مله العالی( درتشری  این مهی و در تفسیر آیه

ی  کند که ما مدنالً اکتفدا کندیی بده ا امده      این بدین معنا نیست که شارع مقدّس از ما  بول می»
بشدود و برخدی از اح دام    ی  سدط   ی همّت خودما  را بگ اریی برای این ه ا امه  سط و همه
هدا، از نظدر اسدالم     ا لتوجّهی  رار بگیرد. دین حدا لی و اکتفای به حد رد بیمو مدیگر اسال

رای اجتنداب از   ابل  بول نیسدت. اصداًل خددای متعدال پیغمبدرا  را فرسدتاد بدرای توحیدد، بد         
ت خداوند؛ اساس کار این است )بیانات دیدار اعضای مجمع خبرگدا   طاغوت، برای عبودی

 («.1393ر12ر21رهبری 
توا   در نقد جایابی عدالت اجتماعی به عنوا  مرکز هقل امنیت نرم، می ،ی دیگراز سو

چنین فروی را به جهت انتخاب ح ومدت بده عندوا  مرجدع امنیدت تصدور نمدود. بدا فدرض          
انتخاب دولت به عنوا  مرجع امنیت، انتخاب عدالت اجتماعی به عندوا  مرکدز هقدل امنیدت     

م اسالم حضرت محمد)ص( آمده است که: امبر م ررست است. در حدینی از پینرم نسبتا د
(؛ به این معنا که ح ومت 310)شیخ مفید، امالی:« الملا یبقی مع ال فر و الیبقی مع الظلی»

ماندد. بدا ایدن تفسدیر در صدورتی کده        مم ن است که با کفر با ی بماند ولی با ملی با ی نمی
اری عددالت اجتمداعی )نده عددل در     ح ومتی در عین عدم ترویج یا تقید به توحید، به بر در 

ام ا  بقدایش )در صدورت عددم وجدود      ،ی مردم با مردم پایبند باشد مفهوم کال ( در رابطه
تهدیدات امنیتی سخت و ان ار فطرت خداجو( وجود دارد. اما در صورتی که مرجع امنیدت  

دا لی انتخداب  توا  از اسالم حد  از اسالم حدا لی انتخاب نگردد، مرکز هقل امنیت را نیز نمی
به عنوا  مرجدع امنیدت   « امت-سیرهجریررجعی من اهلل الی اهلل امام»هرگاه  ،نمود. به عبارتی

در عیندی کده    ،گردد و نه عدالت. در این شدرایط  انتخاب گردد، مرکز هقل امنیت توحید می
یابدد، امدا ایدن     حفظ امنیت حاکمیت اسالمی در سه مرحله تش یل، تنبیت و تقویت الزام می

. اسدت  و نه شر  کافی آ « سیرهجریر رجعی من اهلل الی اهلل»امنیت شر  الزم برای امنیت 
اسدت و از  « سیرهجریر رجعدی مدن اهلل الدی اهلل   »ح ومت اسالمی الزامی برای ایجاد شرایط 

 های اولیه سیر است. حلقه
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 تعيين موضوعات مرجع امنيت نرم .4-3

هدای   ت نیسدت بل ده بدر ذات توحیددی همده جنبده      این نوشتار  ائل بر نفی سایر مراجدع امنید  
کندد امنیدت در شدئو  فدردی، اجتمداعی، سیاسدی،        مختلف امنیت تاکید دارد و تصری  مدی 

 ضایی، علمی، ا تصادی، نظامی و... برای رسید  بده  لده توحیدد حقیقدی کده هددف نهدایی        
انقدالب   انقالب اسالمی است، ودرورت دارد. لدی ن مبندای اولیده و هددف نهدایی اسدالم و       

های مختلف زندگی است و همه شئو  امنیت  توحید به معنی مهور حقیقت اهلل در همه جنبه
سیرهجریر رجعی من اهلل الی اهلل »باید با دید توحیدی معنا و تحلیل شود. حال پس از تعیین 

به عنوا  مرجع اصلی امنیت و با توجه به ویکگی فرایندی این سدیر، بایسدتی زیدر    « امت-امام
ووعات مرجع امنیت )مراجع فرعی( از مراحل این فرایند و محیط کدال  امنیتدی تشدری     مو

 گردد. 
اهلل تهراندی   الباب آیدت  شایا  ذکر است با توجه به تعلیمات امام )ره( )که در کتاب لب

تواندد در  الدب یدا الگدوی دوازده      مسطور شده است( سیر م کور بصدورت مختصدر مدی   
مدداری در رابطده بدا     از هر مرحله به مرحله بعد دارای شر  حدق د. گ ر شوای ترسیی  مرحله

مداری در هر مرحله با توجه به کیفیت حقدوق متقابدل    حق، دیگرا  و خود است که این حق
در هر مرحله، ش ل خاص خود را دارد. در صدورت عددم بدروز ملدی در ایدن سده ارتبدا ،        

ود )الد ین آمندوا و لدی یلبسدوا     ش امنیت حاصل شده و سیر بصورت کامل و فرایندی طی می
انعام((. ل ا تامین امنیدت از مسدیر دوری از    82ایمانهی بظلی اولئا لهی االمن و هی مهتدو )

گانه به عنوا  شدرو    ملی است و موووعات فرعی مرجع امنیت، اش ال مختلف حقوق سه
لیی )توبده و  در هدر مرحلده پدس از تسد     ،اند. بده عبدارتی دیگدر    نیل هر مرحله به مرحله پسینی

آوری( در برابر حقوق آ  مرحله، با ذکر عملدی و تدولی و تبدری، ایمدا   لبدی ایجداد        اسالم
گردد )ال ین امنوا و تطمئن  لوبهی ب کر اهلل اال ب کر اهلل تطمدئن القلدوب( )سدوره رعدد،      می
 مرحلده بده مرحلده بداالتر    هدر  ، امنیت هجدرت از   (( و با حصول ایما  و دوری از ملی28آیه 

گدردد و امدت )بده     تامین و هجرت از مسیر اطاعت از امام در جهاد و عمل صال  مم ن مدی 
عنوا  ذریه( در پناه امام )ال ین آمنوا و هاجروا و جاهدوا باموالهی و انفسهی فدی سدبیل اهلل و   

(( در شانیتی از امدام در  72ال ین آووا و نصروا اولئا بعضهی اولیاء بعض )سوره انفال، آیه 
) وال ین امنوا و اتبعهی ذریدتهی بایمدا  الحقندا بهدی ذریدتهی و مدا       گیرد  ه باالتر  رار میمرحل

 ((.21التناهی من عملهی من شی )سوره طور ، آیه
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با توجه بده گسدتردگی و تخصصدی بدود  بحد  تعیدین موودوعات         ،در تحقیق حاور
 یددق مرجددع امنیددت نددرم از پددکوهش در شددرو  حددقر ملددی در سددیر مدد کور، از تحصددیل د  

نظر کارشناسا  امنیتی در تعیدین   ،درعین حال ت به شیوه فقه امنیت صرف نظر شد.موووعا
بنددی صدورت گرفتده بدا تاکیدد بدر        د و در نهایدت جمدع  شد الگوی محیط کال  امنیت اخد   

عالمه طباطبایی)ره(، موووعات مرجع امنیت نرم در « گرایی غیرفروکاهشی کنرت»ی  نظریه
زیدر احصداء گردیدده اسدت: عددالت اجتمداعی، پایدداری و نفدوذ          طول توحید ذاتی به  رار

زنددگی   اسدالمی، سدبا  -اسدالمی، هویدت ایراندی   -اسالمی، وحددت ایراندی  -اندیشه ایرانی
اسدالم، تولیدد علدی و جندبش ندرم       -المللی ایدرا   اسالمی، احساس امنیت، تصویر بین-ایرانی

 اسالمی. -انیاسالمی، خودباوری و اعتماد به نفس ایر -افزاری ایرانی

 توپولوژی موضوعات مرجع امنیت نرم در ج.ا.ا: 4شکل 

 

 الگوي کالن امنيت هوشمند در ج.ا.ا  .4-4

ریدزی اسدتراتکیا در    دهد که گدام اول بدرای برنامده    نقد و بررسی مدیریتی امنیت نشا  می
امنیت یابی امنیت هوشمند در فضای کال  امنیت و تدوین الگوی کال   فضای امنیتی، م ا 

سداز و   های داخلدی و خدارجی امنیدت    هوشمند است. این مهی با تعیین ارتبا  عناصر و مولفه
افددزاری میسددر اسددت. الگددوی زیددر در راسددتای  سددوز در  الددب نددرم افددزاری و سددخت امنیددت
های اساسی امنیت، از مصاحبه بدا کارشناسدا  حدوزه امنیدت      سازی نمایش ارتبا  مولفه ساده

 ه است:دشاستخرا  و تدوین 
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 الگوی کالن امنیت هوشمند ج.ا.ا  :5شکل 

 
ای از امنیت مطرح است که متناسب با شد ل   در الگوی فوق، امنیت هوشمند به عنوا  چهره

تواند بخش یا کلیت فضای امنیت را دربر داشدته باشدد.    غالب جنگ حریف و دفاع  .ا.ا می
شدناختی در   توحید ذاتی به عنوا  مرجع اصلی امنیت  .ا.ا بده دالیدل هسدتی    ،در الگوی فوق

مرکز دیگر موووعات مرجع امنیت نرم و بر فراز تمامی موووعات مرجع امنیت  رار دارد. 
 پردازیی: های ب ار رفته در الگوی فوق می در ادامه به بررسی و تبیین مفهومی مولفه

 هاي الگوي امنيت دیگر مولفهرابطه قدرت و سنن الهي با  .4-4-1

وجود هر موجود درعالی هستی، به خلقت خداست و  درت هر مصنوع از فیض الهدی و بده   
ی پروردگدار اسدت. جریدا      ها مقهدور اراده  خواست و  درت خداوند متعال است. ل ا اراده
جاهای کند. سنت اهلل با تعبیرات مختلف در   درت در جها  از  ائده و سنن الهی پیروی می

 مختلف  رآ  کریی آمده است:

 (62 آیه سٍنَّ و اللَّهِ فِی الَّ ینو خولووا مِن  وبلُ و لن تجد لسنّ  اللوّه تبدیال )سوره أحزاب،

 (23سوره فت ، آیهسنّ  اللوّه الّتی  د خلت من  بل  وَلون توجِدَ لِسٍنَّ ِ اللَّهِ توبدیلًا )

 (43ُنَّتِ اللَّهِ توحاوِیلًا )سوره فاطر، آیهسفولونْ توجِدَ لِسٍنَّتِ اللَّهِ توبادِیلًا وَلونْ توجِدَ لِ

سوره أنعام، آیده  ) لِ ولِماتِهِ وَهٍوَ السَّمیعٍ العَلییٍوَتومَّت کولِمَتٍ رَبِّاَ صِد ًا وَعَدلًا ال مٍبَدِّلو 
115) 
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وانین سنّت خدا یعنی  »فرمایند:  ای )دام مله العالی( در تشری  معنای سنت اهلل می امام خامنه
الهی؛  وانینی وجود دارد در عالی وجود، در سرتاسر این کُو  عظیی. این  وانین منل  دوانین  
طبیعی، منل  انو  جاذبه، منل  انو  ستارگا  و خورشید و ماه و آمد و رفتِ ماه و خورشدید  

جدور  دوانینی در جوامدع انسدانی      روز، اینها  انو  است؛  دانو  طبیعدی اسدت. همدین     در شبانه
سو نمیتوانند درک ب نند امّا وجود دارد  های کی جود دارد، این  وانین را اهل مادّه با چشیو

 «.دیدار مردم  ی( 19ر10ر1394)بیانات 
من و پیروزی حدق بدر باطدل اسدت.     فی مجاهدِ م ی ی از سنن الهی امداد الهی به جامعه

 آیات متعددی در تاکید بر این سنت مهی وجود دارد:

 (38سوره حج، آیه  دافع عن الّ ین امنوا )ا ّ اللوّه ی

إِ َّ الَّ ینو آمَنوا وَالَّ ینو هاجَروا وَجاهَدوا فی سَدبیلِ اللَّدهِ أُولئِداَ یَرجدو و رَحمَدتَ اللَّدهِ       
 (218سوره بقر ، آیه لَّهٍ غوفورٌ رَحییٌ )وَال

سدوره فدت ، آیده    و لو  اتل ی الّ ین کفروا لولّوا االدبار هیّ ال یجدو  ولیّا و ال نصدیرا ) 
22) 

 (69سوره عن بوت، آیه ) وَالَّ ینو جاهَدوا فینا لونوهدِیَنَّهٍی سٍبٍلونا

 (40سوره حج، آیه ) وَلویَنصٍرو َّ اللَّهٍ مَن یَنصٍرُهٍ إِ َّ اللَّهَ لوقووِیٌّ عَزیزٌ

صددر اسدالم و جریدا      البالغه با تاکید بدر اسدتقامت مسدلمانا     نهج 56امیرالمفمنین در خطبه
مدوالی  «. فلومّا رَأوی اهللُ صِد ونا اونزولو بِعَددٍوِّنوا ال وبدتَ وَ اوندزولو عَلویندا النَّصدر     »فرماید:  نصر الهی می

خواهدد صداد انه وارد میددا  شدوند،      متقیا )ع( با تاکیدد بدر سدنت الهدی از یدارا  خدود مدی       
سدرکوب نمایدد. همچندین ایشدا  بدا       ایستادگی کنند، تا خدای متعال با نصر خود دشدمن را 

کنند و به آنا  در صورت فدرار از جهداد و عددم     ان ار یارا ، عدم پایمردیشا  را مالمت می
ی  خطبده  ،به وا دع «. لوتوحاتولِبٍنَّهَا دَماً وَ لوتُتْبِعٍنَّهَا نودَماً»دهند که  توجه به سنن الهی، وعده خاری می
بصیرت سرشار از خوف و رجاء است، تفسدیری زیبدا از    انقالبی امام همام )ع( که برای اهل

یا أویُّهَا الَّ ینو آمَنوا مَن یَرتودَّ مِن ُی عَدن دینِدهِ فوسَدوفَ    »سوره مبارکه مائده است که:  54ی  آیه
اهِدو و فی سَبیلِ اللَّهِ یَأتِی اللَّهٍ بِقوومق یٍحِبُّهٍی وَیٍحِبّونوهٍ أوذِلَّ ق عَلوى المٍفمِنینو أوعِزَّ ق عَلوى ال افِرینو یٍج

 «.ذلاَ فوضلُ اللَّهِ یٍفتیهِ مَن یَشاءٍ وَاللَّهٍ واسِعٌ عَلییٌ وَال یَخافو و لوومَ و الئِیق
ل ا با عنایت به مفهوم دفاع الهی در الگوی امنیتی فوق، بایستی تمامی جریا  جندگ و  
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ای واحدد هدی بده عندوا      دفاع را در بستر امنیت الهی دید. در نتیجه توحیدد و توکدل بده خدد    
مرجع و مرکز هقل امنیت و هی به عنوا  وامن امنیت )از بستر امداد و دفاع الهی( مورد نظدر  

گیرد و جهادِ اصغر، کبیر و اکبرِ تحت والیت امام، به عنوا  الزامدات مدورد نظدر در      رار می
)سدوره   «ا بانفسدهی ا  اهلل الیغیر مابقوم حتی یغیروا م»سنن الهی شر  الزم پیروزی است که 

 (.11رعد، آیه

 تعریف و تبيين رابطه منابع قدرت، قدرت و دفاع/ جنگ  .4-4-2

-فرصدت »و « ودعف  - وت»مولفه های داخلی و خارجی امنیت به ترتیب محل تجمع نقا  
ها ناشدی از سدربازنمود  نقدا  ودعف      پ یری . شایا  ذکر است آسیبهستندامنیتی « تهدید
سدازد. ایدن    که حتی بدو  تحریا خارجی نیز ام ا  ایجاد معزل امنیتی را فدراهی مدی   است

واسطه در مندابع  ددرت، شدرو  تجمیدع  ددرت و شدرو  جریدا          نقا  وعف بصورت بی
که مبتی بر اشراف درو  -های صیانتی   درت ریشه دارد. با عنایت به حقیقت اخیر، سیاست

به  ت نظام الزم است. در عین حال تهدیدات صرفاًجهت ارتقاء وریب امنی -اجتماعی است
های موجود نیستند بل ه در راسدتای تولیدد    برداری از نقا  وعف و آسیب پ یری دنبال بهره

آسیب نیز در دستورکار حریف  رار دارد و ل ا بایستی در کنار سیاست های امنیتی مبتنی بر 
مبادی امنیتی حریف نیز در دستور کدار  صیانت، برای حفظ و بسط امنیت، مقابله و تهاجی به 

گانده در مسدیر دفداع     هدای سده   نهادهای متولی امنیت  رار گیرد که در الگدو بصدورت فلدش   
این انواع دفاع اهداف متفاوتی در فرایند جهادی خود دارند کده منجدر    ده است.شمشخص 

ویدت  هدای داخلدی، تق   به: ممانعت از حمله حریدف، دفدع حملده حریدف، حفامدت از مولفده      
های درونی، هی افزایی نهادهای پشتیبا  دفاع، ارتقاء کیفیت ام ا  بهدره از مندابع و ...    مولفه
 گردد. می

در تبیین رابطه منابع  درت،  ددرت و دفداعر جندگ بایدد گفدت کده مندابع  ددرت در         
شوند و  درت در صورت به جریا  افتداد    صورت اکتشاف و استخرا  به  درت تبدیل می

گردد. با این توصیف و با بررسی مختصدری بدر مندابع  ددرت ندرم       نگ تبدیل میبه دفاعر ج
 .ا.ا و ایاالت متحده درخواهیی یافت که در وا ع  درت نرم  .ا.ا بسیار بیشتر از  درت نرم 

هایی چدو  ابدزار رسدانه و    مرفیدت بسدتر  امری است اما جریا  یافتن شدید  درت امری ا بدا  
جنگ نرم با و ب شد  این وریب در  درت محدود آ  شده نهادهای نمادین، منجر به ور

تدوا  مفداهیی مد کور را بده صدورت زیدر        گردد. مدی  مدیریت امری ا وسیع و  ابل توجه می
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 فرمول نویسی کرد:

= کمیت  درت کنونی + درت تنبیت شده ∑ (منابع  درت)
𝑚

𝑛=1

                                                                        

 یافتگی  درت = کمیت جنگر دفاع کمیت جریا  کمیت  درت 
شایا  ذکر است برای تبدیل منابع  درت به  درت و همچنین تبدیل  ددرت بده دفداعر    

در صددورت جندگ شدروطی الزم اسدت. در تبیددین تفداوت  ددرت و دفداع بایددد گفدت کده         
از  مشروعیت  درت، دارنده  درت در صورت شجاعت، ا تددار دارد امدا ایدن ا تددار الزامداً     

کند. در راستای تحقق دفداع عزتمندانده امدام     مظلومیت حاکی مقتدر اسالمی جلوگیری نمی
، اجدرا، ارزیدابی و تطبیدق بدا     ریدزی  برنامده دهدی،   ی مدیریت )بدا تددبیر در سدازما     سه مولفه

یافته، همدراه( و ابدزار جریدا   ددرت نیداز       ا (، نیروی انسانی )کارآمد، سازما مقتضیات زم
 است.  

برای خود و حریف آ  است که در برخدی   «جنگ»و  «دفاع»علت ب ارگیری دو واژه 
اذها  به اشتباه مفهوم جنگ مالزم تجاوز است. بدرای جلدوگیری از ایجداد ایدن ککتدابی، از      

بدرداری شدد. در اینجدا جهدت      ی انواع جهاد نهفته است، بهره ی دفاع که در ماهیت همه واژه
کردندد بدا    انبیا که جنگ مدى »تبیین مساله شایسته است به این کالم امام )ره( اشاره نمود که: 

مخالفین توحید، مقصدشا  این نبود که جنگ ب نند و طرف را از بین ببرند، مقصدد اصدلى   
 («.41: 8 )صحیفه امام،  این بود که توحید را در عالی منتشر کنند 

 نرم افزاري، سخت افزاري و هوشمندي دفاع/ جنگ .4-4-3

فارین پالیسدی   2004بار سوزا  ناسل در شماره آوریل  را برای اولین 1مفهوم  درت هوشمند
ی  ب اربرد. وی با نقد کفایت استفاده از  درت نرم برای تامین امنیت منافع آمری دا، اندیشده  

نای را به چالش کشید. وی مفهوم  درت هوشمند را به معندای ترکیدب   مورد تاکید جوزف 
کار برد. ناسل معتقد اسدت   هدفمند و خردمندانه  درت سخت و نرم در مقابله با تهدیدات به

هددای نظددامی، ا تصددادی، فرهنگددی و   هددا و برتددری منددابع اجبدداری و ا ندداعی شددامل توانددایی 
ا برآیند آ  تداوم برتدری یدا کشدور را    ایدئولوژیا باید در یا جهت هماهنگ شوند ت

خدود، در    پس از انتقاد م کور، نای ومن بازتشدری  دیددگاه   .(Nossel, 2004)تضمین کند 

                                                                                                                                        
1. Smart Power 
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در دانشگاه آکسفورد، مفهدوم   2008منتشر شده در سال  «The Power Of Lead»کتابی با نام 
هدای  ددرت ندرم و     ای از مهدارت  رهبری اهربخش را مطرح نمود که در عمل نیازمند آمیدزه 

 (.13: 1387سخت است که وی آ  را  درت هوشمند نامید )نای، 
 ی  درت تبیین شده است: در فرمول زیر ارتبا  چهارم گونه

SP=(HPSP)*Cos(α) 
تر ترکیب شوند، زاویه بین بردار آنها کمتدر بدوده    هر چه  درت نرم و سخت، هوشمندانه

کسینوس زاویه م کور به یا میل نموده و  ددرت هوشدمند    ،کند. در نتیجه و به صفر میل می
 1 درت را  ددرت همگدرا   ،شود. در این شرایط به حداکنر کیفیت هوشمندی خود نزدیا می

نامیی. هر چه  درت نرم و سخت واگراتر باشند، زاویده بدین بدردار آنهدا بیشدتر شدده و ایدن         می
کسدینوس   ل ارجه واگرایی ادامه دارد. د 180هنری در ترکیب، تا دوسویگی کامل و زاویه  بی

زاویه م کور به منفی یا میل نموده و  درت هوشمند به حداکنر مقدار منفدی خدود نزدیدا    
سداز، بده    ترکیب  درت نرم و سخت به جای ایجداد  ددرت مصدونیت    ،شود. در این شرایط می

 شود. تبدیل می 2به  درت احمقانه عملگر ودخودی تبدیل شده و اصطالحاً

Cos(α) متغیددر اسددت.  -1ی  و کمیندده 1 ی نددامیی کدده بددین بیشددینه را وددریب هوشددمندی مددی
جوزف نای برای تحلیل نبرد حزب اهلل علیه اسراییل از این مفهدوم اسدتفاده کدرده و معتقدد اسدت      
اسرائیل با اتخاذ استراتکِی نادرست، هی نبرد در میدا  را باخته و هی به حدزب اهلل مشدروعیت داده   

 درت عظیی نظامی )سخت( و رسدانه ای )ندرم( اسدراییل بده دلیدل ترکیدب        ،این شرایطاست. در 
 (.126: 1387گردد )افتخاری،  احمقانه، در مقابل  درت حزب اهلل دچار ش ست می

ش لی از ب ارگیری  درت هوشدمند در ابزارهدای    3شایا  ذکر است،  درت هنرمندانه
ب را در مدت بر مخاطد و ... است که تاهیر بلند ل، بازیفرهنگی استراتکیا مانند فیلی، سریا

شدوند و   د. در این ش ل ب ارگیری  درت، نمادها بدو  مانیفیسدت ارائده مدی   دستورکار دار
احساس فریب )خروجی نامطلوب جنگ نرم غیرهنرمندانه( و تنفر)خروجی نامطلوب جنگ 

د ودریب  د. مقابلده بدا جندگ هوشدمند در صدورت تشددی      شو سخت( در مخاطب ایجاد نمی
ای در تحلیل پیدام رسدانه نیداز دارد کده      به سواد رسانه هنرمندی، بسیار دشوارتر است و حتماً

 گیرد. صورت مستقل مورد توجه  رار نمیه در اینجا ب

                                                                                                                                        
1. Intergrated Power 

2. Stupid Power 
3. Artistic Power 
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 مسير دفاع/ جنگ .4-4-4

بایستی محل هددف تهداجی دشدمن و نقدا       ،برای مدیریت صحی  فضای دفاعی امنیت نرم
توا  اهدداف تهداجی دشدمن را در     ند. به طور کلی میشوشناسایی  باید ابل وربه به حریف 

 اند، افراز نمود. که در الگوی زیر نمایش داده شده «شروطی»و  «سطوحی»دو  الب اهداف 

 مسیر دفاع/ جنگ در الگوی کالن امنیت در ج.ا.ا:6شکل 

 
 .ا.ا و  تهاجی به سطوح دارای سه شد ل تهداجی بده مندابع  ددرت  .ا.ا، تهداجی بده  ددرت        

تهاجی به دفاع  .ا.ا است. در  الب اول تهاجی به سطوح، مبانی و منابع  ددرت هددف  درار    
ها و هنجارهدا بدا محوریدت توحیددباوری، و      گیرند که در فضای نرم افزارگرایانه، ارزش می

گیرند. در دفاع در این سط  باید اصول اعتقدادی   اسالمی مورد حمله  رار می-هویت ایرانی
ای هویت ایراندی )زبدا ، تداریخ، فرهندگ، تمدد (       )توحید، نبوت،معاد( و اصول پایهاسالم 

گیرندد   مورد حفامت  رار گیرند. در  الب دوم تهاجی به سطوح،  درت  .ا.ا هدف  رار می
که در فضای نرم افزارگرایانه، انسدجام ملدی، عمدق نفدوذ حاکمیدت، خودبداوری، احسداس        

گیرندد. در   تصویر بین المللی  .ا.ا مورد حمله  رار می امنیت، علی بومی، فرهنگ عمومی و
گیرندد کده در فضدای ندرم       الب سوم تهاجی به سطوح، عملیات دفاع  .ا.ا هددف  درار مدی   

ای مدورد   رسدانه -اجتماعی، ا تصادی، سیاسی، فرهنگدی  های ها و سازما  افزارگرایانه، برنامه
ومن و طدرح مارشدال راهبردهدای امری دا     اصل چهار تر ،گیرند. به عنوا  منال حمله  رار می

یافتده   ترتیب در کشورهای کمتر توسدعه  افزارگرایانه به برای نفوذ در این سط  با روی رد نرم
 و اروپایی بود.
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تهاجی به شرو  دارای سه ش ل تهاجی به شرو   درت  .ا.ا، تهاجی به شدرو  دفداع   
ک تهداجی بده شدرو  ایجداد      .ا.ا و تهاجی به هوشمندی )شر  ترکیب( است. وجده مشدتر  

ی مدیریت ادراک و برداشت  .ا.ا از سط  پیشدینی فرایندد دفداع     خطای محاسباتی به وسیله
است. در  الب اول تهاجی به شدرو ، بدا ایجداد خطدای محاسدباتی در ادراک  .ا.ا از مندابع       

لده   درت خود، شرو  استخرا ، تجمیع و تبدیل منابع  درت  .ا.ا به  درت  .ا.ا مورد حم
توحید در  الب وحدت اجتماعی مهدور   منالً ،گیرند. در صورت بروز چنین خطایی  رار می

یابد. در  الدب دوم تهداجی بده شدرو ، بدا ایجداد خطدای محاسدباتی در ادراک  .ا.ا از          نمی
 دددرت خددود، شددرو  جریددا   دددرت  .ا.ا و تبدددیل آ  بدده دفدداع  .ا.ا مددورد حملدده  ددرار   

تهاجی بده شدرو ، بدا ایجداد خطدای محاسدباتی در ادراک  .ا.ا از       گیرند. در  الب سوم  می
کیفیت نرم و سخت بود  منابعر  درتر دفاع، هوشمندی ترکیب  درت نرم و سخت مورد 

ارائده اطالعدات    ،گیرند. راه مقابله با خطاهای محاسباتی در تهداجی بده شدرو     حمله  رار می
ی از این طریق است. در صورت دریافدت  افزای گیر نظام و بصیرت صحی  به مسئولین تصمیی

گیدرا  صدال ، مسداله شناسدی، تحلیدل، بدرآورد، راه حدل         اطالعات صدحی  توسدط تصدمیی   
افزایدی بدین نهدادی و اجدرای      ریزی،  انونی کدرد  تصدمیمات، هدی    گزینی، طراحی و برنامه

پیشدرفت   تصمیمات برای مدیریت امنیت فرایند دفاع  .ا.ا در  الب صیانت، مقابله، کنترل و
 شود.   با خطای محاسباتی رو به رو نمی

 گيري نتيجهبندي و  جمع

این پکوهش در مجموع به ارائده الگدوی امنیدت هوشدمند بده عندوا  مددلی جدامع و مدانع از          
 ده است:شهای سخت و نرم امنیت در جمهوری اسالمی ایرا  به  رار زیر نائل  مولفه
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ای از امنیت مطرح است که متناسب با شد ل   چهرهدر این الگوی ، امنیت هوشمند به عنوا  
تواند بخش یا کلیت فضای امنیت را دربر داشدته باشدد.    غالب جنگ حریف و دفاع  .ا.ا می

شدناختی در   توحید ذاتی به عنوا  مرجع اصلی امنیت  .ا.ا بده دالیدل هسدتی    ،در الگوی فوق
ات مرجع امنیت  رار دارد. مرکز دیگر موووعات مرجع امنیت نرم و بر فراز تمامی موووع

در خصوص رابطه منابع  درت،  درت و دفاعر جنگ، منابع  درت در صدورت اکتشداف و   
شوند و  درت در صورت بده جریدا  افتداد  بده دفداعر جندگ        استخرا  به  درت تبدیل می

گردد. تهاجی به سطوح دارای سه ش ل تهاجی بده مندابع  ددرت  .ا.ا، تهداجی بده       تبدیل می
ا.ا و تهاجی به دفاع  .ا.ا است. تهاجی بده شدرو  نیدز دارای سده شد ل تهداجی بده         درت  .

شرو   درت  .ا.ا، تهاجی به شدرو  دفداع  .ا.ا و تهداجی بده هوشدمندی )شدر  ترکیدب(        
 است.

شدناختی امنیدت از نگداه اسدالمی،      هدای هسدتی   اهمیت الگوی اخیر در توجه به ویکگدی 
توجه به جایگاه موووعات مرجع امنیت نرم و جایدابی سلسدله مراتبدی بدرای مندابع  ددرت،       

هایی الزم توجه در دفاع و تهداجی   . همچنین در الگوی اخیر مسیراست درت و دفاعرجنگ 
 و ابزارهای ح ومت، مردم وحوزه عمومی مورد توجه و معرفی  رار گرفته است.
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