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 چکیده
 یعناو م یکهمزمان با لحاظ اقتضائات تئور توانیپرسش که چگونه م ینرو با طرح ا یشدر مقاله پ

ع و مرج یدارکه اصوالً مرتبط با حکومت یمل یتآن در امن یتاز موضوع یحکمران یبرالیو ل یعشا

ه شد یبحث نمود، سع یرانا یاسالم یجمهور یمل یتآن با امن یتاست و سپس در موضوع یدولت

مستلزم  یمل یتامن یحکمران یمکه ترس یزیتجو یهفرض ینا یبر گفتمان انقالب اسالم یبا ابتنا است

حاصله  هاییافته. یردقرار گ یاست، مورد بررس یدر متن گفتمان انقالب اسالم یتمرجع امن یابیباز

 یاز خدا تا ول یسلسله طول یکدر  یدر گفتمان انقالب اسالم یتآن است که چون مرجع امن یدمو

لح و مصط یجرا یبر معنا یبا ابتنا یاسالم یدر جمهور یمل یتامن یحکمران یابد، یم یتجل یهفق

 است، چه یبه آن است منتف دادنیتاولو یاجامعه و مردم  یتمرجع یخوب که اصالتاً در پ یحکمران

 یزو ن اسالم یتجامعه و مردم با مرجع یرنظ یمراجع یانم ییامکان توافق و تعامل محتوا ینکها

 یدر معان یاطالق و کاربست حکمران ین،امت وجود ندارد. با وجود اامام و  یانشدن رابطه ممعکوس

 یتمانگف یلترهایمنوط به عبور آن از ف یرانا یاسالم یجمهور یآن برا یجو را یبرالیل یهاو برداشت

مند و هم از سلطه آن بهره طلوبم یهاکه هم از گزاره یامباح است؛ به گونه یاز فضا یبردارو بهره

 ینعناو مقاله، ینحذر شود. در ا یافته، یآن تجل یرو نظا المللیینآن که در قالب اسناد ب یعمدلوالت شا

 یمهورج یمل یتامن یحکمران یمترس ینهکه زم یابه گونه یتاهداف مرجع و نسبت آن با مرجع امن ینا

 شده است.  بندییتو اولو یبنددسته رورت،را فراهم سازد؛ بر اساس اصالت و ض یاسالم

 گفتمان  یت،اهداف مرجع امن یت،مرجع امن ی،مل یتامن یحکمران ی،حکمرانواژگان کلیدی: 

 یانقالب اسالم
                                                                                                   

 ali.khosravi@ut.ac.ir                         تهران دانشگاه یاسیدانشکده حقوق و علوم س یعلم تئیعضو ه* 
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 مقدمه
جدیدی  از مباحث ای جدید از حکومت و نه جایگزین حکومت،حکمرانی به معنای شیوه پدیده

 مواجه گسترده پذیرش با و گردید اجتماعی علوم ادبیات وارد بیستم پایانی قرن دهه دو در است که

 معنای قدرت )در از تمرکززدایی بر چیز هر از ( واضعان حکمرانی پیش00: 9009)کریمی مله، . شد

 آن به سوی پائین( و تغییر مسیر -)باال مراتبیمحدودنمودن قدرت سنتی سلسله وستفالیایی(، سنتی

مشاوره و مشارکت روزافزون بر انواع جدید  یو اتکا( 930: 9009)یزدانی،  جمعی هایتصمیم

 و قواعد فرایندها نهادها، دربردارندة ( حکمرانی،meehan, 2003: 11) .متمرکز هستند شهروندان،

 بر تأثیرگذار هایتصمیم شود،اعمال می چگونه قدرت کندمشخص می که است اجتماع یک در

شوند. می هماهنگ هاییتصمیم با چنین مختلف منافع چگونه و شوندمی اتخاذ چگونه جامعه

(Sakiko & pouzio, 2002: 2 ،در تعریف سازمان ملل )ای از اقدامات فردی و حکمرانی مجموعه

یند مستمری از ایجاد اریزی و اداره مشترك امور است و فرنهادی، عمومی و خصوصی برای برنامه

حرکت  سازگارکه در قالب اقدامات مشارکتی و  رودمیبه شمار تفاهم میان منافع متفاوت و متضاد 

 . کند و شامل نهادهای رسمی و ترتیبات غیررسمی و سرمایه اجتماعی شهروندان استمی

(UN, 1996: 1 )ها به جای آنکه به تنهاییاین مفهوم بر این اصل بنیادی استوار است که حکومت 

، وندانمسئولیت کامل اداره جامعه را در تمام سطوح آن بر عهده گیرند، بهتر است در کنار شهر

بخش خصوصی و نهادهای مردمی، به عنوان یکی از نهادها یا عوامل مسئول اداره جامعه محسوب 

( به عبارتی دیگر، در پارادایم magnet, undp.orgشده و زمینه توسعه پایدار را مهیا سازند. )

: 9001کند. )گرجی،کننده را ایفا میکننده و تسهیلحکمرانی، حکومت وظیفه راهبردی، هماهنگ

و  گیریتر آن، جامعه مدنی، به عرصه تصمیمیافتهبا ورود شهروندان یا به مفهوم سازمان( 990

تی ساالر و مشارکگذاری، جریان اداره کشور از یک نظام اقتدارگرا و آمرانه به فرایندی مردمسیاست

 (UNDP, 1997: 2) .کندو موجبات حکومت قانون را فراهم می تبدیل خواهد شد

ها در انجام مدی دولتامعتقدند ناکاردر بیان تبارشناسی این مفهوم پژوهشگران این حوزه 

های مختلف دولت و تمایز شده، لذا با تفکیک حوزه «حکمرانی»ساخت تازانه امور موجب یکه

میان بخش خصوصی و دولتی و تمایز میان دولت و جامعه مدنی، سعی در تغییر ساختار سنتی 

. دارندها گذاریسیاست و هاگیریهی بیشتر به نهادهای موازی دولت در تصمیمدقدرت و وزن
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د و مانقدرت باقی نمیز استفاده اسوءدولت محدود شده و جایگاهی برای  ،در فضای حکمرانی

نه از  ودهد. فضای حکمرانی فضایی افقی جانبه جای خود را به روابط چندجانبه میط یکبروا

دهد. یعنی کنشگران و دولت خود را در یک سطح با دیگر نهادها قرار می استباال به پایین 

وانند تبه قدری از یکدیگر استقالل دارند که نمی (بخش خصوصی و جامعه مدنی)غیردولتی 

د بدون دانناند که میچیزی را بر دیگری تحمیل کنند اما در عین حال آنقدر به یکدیگر وابسته

 (993: 9009)یزدانی، . ستندیکدیگر قادر به اقدام نی

سازی ای است معطوف به کاهش نقش، انحصار و نفوذ دولت، برجستهبنابراین، حکمرانی دغدغه

گذاری عمومی، و چارچوبی است متکی بر فرایندی تعاملی )توافقات، سیاستنقش جامعه در 

رجع قدرت، چگونگی ای از نهادها که مها( و نه نهاد یا مجموعهها، قراردادها و سیاسترویه

 مفهوم Pierre and Peters, 2000: 48)اتخاذ تصمیم و شیوه انجام وظایف را مشخص سازد. )

 حکمرانی جهانی، حکمرانی شرکتی، جمله حکمرانی از مختلف سطوح و بسترها در حکمرانی

رود که البته از این میان، آنچه که بیش از همه میحکمرانی محلی به کار  و ملی حکمرانی خوب،

 هایگذاری رواج و شایع شده و حساسیتسیاستدر ادبیات علمی و در حوزه علوم سیاسی و 

بیشتری را به خود جلب کرده است، معطوف به حکمرانی خوب است. در این برداشت، 

سازوکارهای پیشین توسعه از سوی مجامع  مدیِاارحکمرانی خوب الگویی است که در پی ناک

ازی سینهویژه در کشورهای در حال توسعه به منظور استقرار و نهاده المللی ارائه شد و ببین

ای برخوردار شده است. ها از جایگاه ویژههای مربوط به اعطای کمکجامعه مدنی در سیاست

گیرد که مفهوم جدیدی از دولت را در نظر میمدارانه ، این الگو با رویکردی هنجاری و ارزش

نماید و روش به فرآیند نوین اداره امور جامعه اشاره دارد. تغییراتی در نقش دولت ایجاد می

کند و سرانجام اینکه حکمرانی خوب الگویی است در جهت جامعه ارائه می جدیدی برای اداره

 (9007 ت بخش خصوصی. )قلی پور،اصالح بخش عمومی، تقویت جامعه مدنی و تسریع مشارک

 المللی، تسرّی و کاربست آن برای نظامبینهمزمان با تولید ادبیات پیرامون حکمرانی در سطح 

های موضوعی مختلف جمهوری اسالمی ایران نیز در دو دهه اخیر از سوی محققین در حوزه

ا در این مقاله شکل صورت گرفته است که رویکردی نقادانه بر آنها، نقطه عزیمت بحث ما ر

شده پیرامون حکمرانی خوب و کاربست دهد. مروری بر آثار تولیدشده و نیز مباحث مطرحمی
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آن معطوف به نظام جمهوری اسالمی ایران، منتج به استخراج و ارائه دو نقد و نقص رویکردی 

 و محتوایی است:

 وب انی خمعطوف به تالش محققین در کاربست تئوریک ادبیات حکمر نقد نخست

های گفتمانی آن است. آنچه برای نظام جمهوری اسالمی ایران بدون درنظرگرفتن الیه

که در این رویکرد محل اصلی اشکال است، اقتباس از مبانی حکمرانی خوب برای 

 تجویز و تسری آن به سازوکارهای نظام جمهوری اسالمی ایران است. 

 ماندن آن ادبیات در طرح مباحث فای و متوق، معطوف به رویکرد مقایسهنقد دوم

های موجود، کارساز و کند و نه برای رفع چالشکلی است که نه چالشی را بیان می

برانگیز در این رویکرد، ماندن در کلیاتی است که کارگشا است. نقطه اصلی و چالش

های مستند در متن گفتمان دینی و انقالبی، به تشابه سعی دارد با ارجاع به گزاره

های مورد تأکید در متون حکمرانی خوب با متون دینی معطوف به حکمرانی گزاره

بپردازد تا نشان دهد که مفاهیم حکمرانی در معنای مصطلح، در اسالم و متون بومی 

های حاصله از این رویکرد، در توصیف باقی . به همین دلیل یافته9نیز قابل استناداند

های مستتر در محتوای این دو و اقتضائات حکمرانی چالشماند و از آنجا که به می

کند، از ورود به مبحث راهبردی و کاربست آن خوب در برداشت شایع آن توجه نمی

 ماند.گذاری ملی باز میسیاستبرای 

شود که تر میها به ادبیات تولیدشده پیرامون حکمرانی خوب، زمانی برجستهاین نقدها و نقص

رسد مفاهیم دیگری نظیر امنیت ملی مورد بحث قرار گیرد. هرچند که به نظر میدر ارتباط با 

رابطه میان چگونگی حکمرانی و امنیت ملی به واسطه دربرگیری و شمولیت گسترده این دو، 

شده را با ضریب باالتری به خود جلب امری مفروض و از بدیهیات باشد؛ لیکن هر دو نقد اشاره

مقصود از این نقص مضاعف، نه در ارجاع به تبیین رابطه تئوریک میان  کند. بدیهی است کهمی

حکمرانی و امنیت ملی در معنای عام، بلکه در تبیین رابطه میان حکمرانی خوب برای امنیت 

                                                                                                   
های حکمرانی خوب از مولفهبررسی »(، 9002. برای نمونه رجوع کنید به : عیوضی،محمدرحیم؛ مرزبان، نازنین) 9

 02، پاییز 90سال پنجم، شماره  ،صلنامه مطالعات سیاسی جهان اسالمف، «منظر امام خمینی)ره( 
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تر، در حالی که هم ملی یک کشور خاص نظیر جمهوری اسالمی ایران است. به بیانی صریح

لی دارد؛ و هم امنیت ملی به واسطه پرمایگی آن عمیقاً حکمرانی خوب ریشه در گفتمان لیبرا

یابد؛ تالش برای تبیین رابطه میان های خاص میمند بوده و معنای خود را در ظرف گفتمانزمینه

 های به ظاهر علمی،فایده بوده و جز طرح گزارهاین دو در خصوص یک کشور خاص، تقریباً بی

رغم اینکه ممکن است واجد کند و لذا بهبرقرار نمی گذاریسیاستپیوند مستقیمی با نظام 

های گذاری باشد، اما به سرعت با برخورد به دیوارههای مفید و قابل اقتباس برای سیاستگزاره

له را شود. بنابراین سؤال اصلی این مقاگذار امنیت ملی در گفتمان انقالبی، دفع میآتش سیاست

طه عزیمت و حلقه اتصال ترسیم حکمرانی امنیت ملی جمهوری گونه طرح نمود که نقتوان اینمی

توان همزمان با در نظرگرفتن اقتضائات تئوریک حکمرانی اسالمی ایران کجاست و چگونه می

داری و مرجع دولتی است و سپس از موضوعیت آن در امنیت ملی که اصوالً مرتبط با حکومت

ضوع تر پیوند دو موحث نمود؟ به بیانی دقیقدر موضوعیت آن با امنیت ملی جمهوری اسالمی ب

حکمرانی و امنیت ملی بر حسب اقتضائات خاص هریک، با تضاد اولیه مواجه است و لذا بحث 

از حکمرانیِ امنیت ملی تالش برای تلفیق دو امر ظاهراً متضاد است. پس یا باید برای حکمرانی 

)با حفظ اقتضائات مفهوم حکمرانی(، در ظرف گفتمان انقالب اسالمی مدلول مشخص پیدا کرد 

ای یا باید برداشت از امنیت ملی به عنوان امری که اصالتاً حاکمیتی است را تلطیف نمود؛ به گونه

که همچون امر سیاسی که با سیاست و موضوعات آن متفاوت است از امر امنیت ملی سخن به 

ی امنیت ملی جمهوری اسالمی میان آورد. فرضیه ما در رفع این چالش برای ترسیم حکمران

ایران، ارجاع به مرجع امنیت است. به بیانی صریح تر، وجه اشتراك هر دو که ظاهراً آنها را به 

دو امر متضاد تبدیل نموده، مرکزیت مرجع امنیت در هر دو است. بنابراین، ترسیم حکمرانی 

می است که هم مفهوم امنیت ملی مستلزم بازیابی مرجع امنیت در متن گفتمان انقالب اسال

حکمرانی را نمایندگی کند و هم امنیت ملی را. برای این منظور به دو گونه یا از دو منظر و 

 توان به موضوع نگریست:رویکرد می

شود؛ در رویکرد نخست امنیت ملی و وضعیت آن محصول و پیامد چگونگی حکمرانی تلقی می

منیت از سنتی به نوین و نیز با ارجاع به مدلوالت به این معنا که با توجه به تحوالت مفهومی ا

شود که میان این دو پیوند و مالزمه خودبه خودی وجود دارد و اگر حکمرانی خوب، فرض می
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(؛ 77: 9009حکمرانی خوب محقق شود، امنیت پایدار به واسطه توسعه انسانی )کریمی مله، 

های یازهای انسان و در نتیجه رفع شاخصنظام باثبات و امن به واسطه تطابق حاکمیت با اصل ن

های سرمایه (؛ یا از طریق ارتقای شاخص23-00: 9003دولت شکننده )اقتباس از: یزدان فام،

شود. در هر صورت آنچه که در این ( محقق می22-01: 9003زاده و کرمی،اجتماعی )عباس

برال دموکراسی و اصول آن در رویکرد به رابطه حکمرانی و امنیت ملی وجود دارد، عمیقاً با لی

یک بافتار بوده و شاید از لحاظ تبارشناسی برگرفته از لیبرال دموکراسی باشد. تصویر زیر معطوف 

 (01: 9002کند. )خضری، های سرمایه اجتماعی این ادعا را تقویت میبه شاخص

 

 
 
 

 یرشذبا پ یمل یتنام یحکمران یالگو یو سپپپس برسپپاز یریپذدوم، تمرکز بر امکان یکرددر رو

گفتمپانِ متعپارض اسپپپت. مبحث    یپک امپا در ظرف   یاقتضپپپائپات مسپپپتتر در مفهوم حکمران 

وف معط یزکه نوشپتار حاضر ن  یکردرو یندوم اسپت. در ا  یکردحتماً معطوف به رو یزبرانگچالش

را  یمانگفت یاسپپت که بتواند هم مبان یو حلقه اتصپپال یگاهگران یافتن یبه آن اسپپت، دغدغه اصپپل

 ی،مل یتامن یحکمران یبرسپپپاز یندنماند و وجهه همت خود را در فرا یاتلحاظ کند و هم در کل
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سپپازوکار و  یینو تع شپپدنیاتیقرار دهد که امکان عمل یرهاییاجزا و متغ یاناوالً کشپپف روابط م

 یهادغدغه ی،حکمران یهمزمان ضمن توجه به اقتضائات مفهوم یاًو ثان د؛را فراهم ساز یآت یزتجو

الب جز ارجاع به گفتمان انق یاچاره ینشپپیب یناسپپت که با چن یهی. بدیردرا در نظر بگ یگفتمان

 .یستدر متن آن ن یمل یتامن یحکمران یستیو کشف چ یاسالم

با  و کنیمیکشپپپور خاص م یک یمل یتو امن یحکمران یانکه بحث از رابطه م یهنگام بنپابراین، 

صوالً با ا رویم،یآن م یاسینظام س یاآن کشپور   یمل یتامن یحکمران یحتشپر  یدو در پ ینا یقتلف

ه هستند ک یمیمفاه یمل یتو هم امن یهم حکمران ینکهچه ا یمسروکار دار گذارییاستس مسپئله 

مرجع  بر یگونه که با ابتنااسپپاس همان ین. بر اکنندیم یدامشپپخص پ یچارچوب گفتمان معنا رد

 یسپپم،دولت و جامعه را شپپامل پلورال یانانواع رابطه م توانیمکشپپور  یکدر  گذارییاسپپتسپپ

داد و به  یصتشخ یا( و شبکهPierre and Peters, 2000: 34) یسمپلورال یتکورپور یسپم، کورپرات

قطه ابتنا، ن یصتشخ یدیمسئله کل یزن یمل یتامن یدر حکمران ید،رس گذارانهیاستس یکردچند رو

آنچه موجب  یگر،اسپپپت. از طرف د یتهمان مرجع امن یاو مرکز ثقپل   یگپاه گران یپا  داریپت اولو

 یتآن بر محور مرجع امن یندو فرا گذارییاسپپتسپپدر ترادف با  یمل یتامن یحکمران شپپودیم

 ،یست: مسئله چینکهها عبارتند از اپرسش یناست که در هر دو مهمتر ینمعنا و همسپو شود، ا هم

و  ی(، چه کسانگیردیم یم)تصم کندیم ینشانتخاب و گز یکسپ  راهبردها و راهکارها کدامند، چه

 ینهاا شود؟یو چگونه انجام م یتوسپط چه کسپ   یندفرا یننظارت بر ا ینکهو ا کنندیچگونه اجرا م

مرجع  یینو تع یصبدون تشخ یمل یتامن یکه در حکمران اندیاسپتگذارانه سپ  ییهاپرسپش  یهمگ

 یکیدو بحث وجود دارد،  یننپدارد. بنپابرا   یپت موضپپپوع یمل یپت امن یو مرجع حکمران یپت امن

 یهاول دغدغه یحکمران ی،. در اولیمل یتامن یمرجع حکمران یگریو د یپت معطوف بپه مرجع امن 

 یبرالل در نظامات یحت ینیع یهادارد )در نمونه یکو تئور یشگیجنبه اند یشپتر و بحث ب یسپت ن

 یاسپپپت( امپپا در دوم یدولت ینهپپادهپا معطوف بپپه دولپت و   یتیامن یپپتمرجع یزن یدموکراسپپپ

ر که ارائه شد، اساساً ب یفیدارد که بر اساس تعر یتآن موضوع یو ارتقا یمل یتامن یسپازوکارها 

حصا و نه ا شودیآنچه که مسپئله م  ییفضپا  ینچن دردارد.  یحو تکثر مراجع تصپر  یگرانتعامل باز

آنها  دیبنیتشپپبکه مراجع، اولو ییندر گفتمان امام و انقالب، بلکه تع یاسپپتخراج مراجع حکمران

 آنها است. یارتباط یو سازمانده
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بر  یابا ابتن یرانا یاسالم یجمهور یمل یتامن یحکمران یماسپاس آنچه که گفته شپد، در ترسپ    بر

ه توج و مصپپپطلح آن یاجماع یفدر تعر یبه اقتضپپپائات حکمران یدگفتمان امام و انقالب هم با

در  یتهم به کشپپف مرجع امن یاندیشپپیم،در ظرف گفتمان انقالب ب یفهم به محدوده تعر یم،کن

 دگاهیمراجع چندگانه را با د یانرابطه م ی،بر حکمران یبا ابتنا یتو در نهپا  یمبپردار امگفتمپان امپ  

 .یمکن یحو تشر بندییتاولو یاشبکه

 

 یدر گفتمان انقالب اسالم یحکمران یو مفهوم یچارچوب نظرالف. 
 یمعنا یاسپپت، نوع «یاء»و به انضپپمام نشپپانه  « ران»و « حکم»که مرکب از واژه  یحکمران تعبیر

« حکمپران»اسپت و « منپع» یدانپان بپه معنپالغت یپدهبپه عق« حکپپم . »نمایدیرا افاده م یمصدر

 توانید، میپتمه یپن. بپا انمایدی، ممانعپت م«ظلپم»کپه از  انپدیدهنام« حکمپران»را از آن جهپت 

 قیمستور است. تلف «یحکمران»واژه  یلفظ یهاعدالت، در داللت یپیشپپد کپه بپار معنا  یمدعپپ 

حاکم و حکم خود  ینرابطه راکب و مرکوب را ب یهرابطه شپپب ی، نوع»حکم»با « ران»واژه  یمفهوم

ر به ه راداشته و آن  «یالاسپت » یت که حکمران بر حکم خود نوعاسپ  یمعن ینا یدنشپان داده و مف 

بر  توانیرا م یحکمران یاتی،عمل یف(. در تعر9000 یمی،.)مسپپتقدهدیکه بخواهد سپپوق م یجهت

 .داد یزتم یگرمشابه د یماز مفاه یرچهار شاخص به شرح جدول ز یهپا
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 بازیگر اصلی توزیع قدرت هاشاخص
ساختار اعمال 

 قدرت

فرایند 

 گیریتصمیم

 

 حکمرانی

تمرکززدایی از دولت و 

توزیع آن میان سطوح 

دولتی و بخش 

 خصوصی و جامعه مدنی

دولت، بخش 

خصوصی و جامعه 

 مدنی

محدودساختن ساختار 

مراتبی قدرت )از سلسله

 باال به پایین(، افقی

گیری تصمیم

جمعی از طریق 

 مشارکت

 

عالوه بر این با ابتنای بر مفاهیم اصلی تئوری حکمرانی شامل کارایی، دموکراسی، قدرت و نقش 

پیوند یا نزدیک آن نظیر مدیریت نوین و توان وجه تمایز حکمرانی را از مفاهیم همدولت، می

 (,Anne Mette Kjær 4 :2005به نقل از  9009سنتی به شرح ذیل خالصه نمود: )یزدانی، 
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و  یمرانحک یهو مفروضات نظر هایدواژهبر مختصات و با اقتباس از کل یبا ابتنا یمبخواه اگر

 یم،پردازب ی( حکمرانی)گفتمان انقالب اسالم یگفتمان یشده از آن به کنکاش معناارائه یفتعار

. ییمماجستجو ن یدر گفتمان انقالب اسالم یتو مقبول یتمشروع یدر معنا یدبحث را با یشهر

رابطه  یبا حکومت متفاوت است اما دقت در مختصات حکمران یاگر چه حکمران یگر،د یانیبه ب

معطوف به  یاتنظر یکه تمام یابه گونه سازد؛یم یاننما یتخود را با موضوع مشروع یقعم

ث در مبح یناًرابطه قدرت و مردم سروکار دارد که ع یبا چگونگ یو انواع آن به نوع یتمشروع

 یللد ین. به همیابد یم یتجل شود،یکه بر رابطه دولت و جامعه م یحیر تصرد یزن یحکمران

 یرفست یدموکراس یبرالبرآمده از حکومت ل یخوب را به درست یاست که مثالً اصطالح حکمران

اجعه در آن مر یتمشروع یو به معنا یبر گفتمان انقالب اسالم یکنند. اکنون اگر با ابتنا یم

خوب در متن گفتمان  یکه از اساس با آنچه که در حکمران یممواجه یدیجد یبا فضا یم،کن

در  یدمورد تأک یهاو دال یممفاه یناف ینکهمتفاوت است )نه ا شود،یم یدتأک یدموکراس یبرالل

 یامر یتاساساً مشروع ینجاهاست(. در ادر مدلول یخوب باشد، بلکه مسئله اصل یحکمران

 یتروعحکم و مبدأ مش ی. مرجع اصلشودیمنتقل م یینبه پا االباست و از  یاست که اصالتاً قدس

ست ا یقدرت مؤثر و مشروع، قدرت ی،حکمران یهبر نظر یاست که مبتن یدر حال ینخداست. ا

و  یامنطقه ی،متنوع در سطوح مختلف مل یروهایمشارکت و منازعه نهادها و ن یقکه از طر

توافق  تعامل و کند،یم یداپ یتآنچه که موضوع یلیبرابرداشت ل ین. در ایدآ یبه دست م یجهان

 است که توافق بر سر آن یمشخص یو مبان یمباد یدارا ین،بر د یاست. حال آنکه نظام مبتن

 ینف «نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَ نَکْفُرُ بِبَعْضٍ»متن آن مدنظر است و صراحتاً  یتچراکه کل یستن یرپذامکان

 به وضوح در سوره کافرون یاز حکمران یبرالیبرداشت ل بهمعطوف  یصراحتِ نف ین. اشودیم

 یشاناعظم)ص( از ا یامبراز مشرکان خطاب به پ یجا که گروهو شأن نزول آن آمده است. آن

کنیم و تو را در تپمپام بیا از آئین ما پیروى کن، ما نیز از آئین تو پیروى مى»که  خواهندیم

سپال تپو خپدایپان مپا را عپبپادت کپن ! و سپال یپکپ ،سپازیپمیامپتپیپازات خپود شپریپک مپ
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کپنیم، اگر آئین تو بهتر باشد ما در آن با تو شپریپک دیپگپر مپا خپداى تپو را عپبپادت مپى

ایم  و اگر آئین ما بهتر باشد، تو در آئین ما شپریپک شپده و ایپم و بهره خود را گرفتهشپده

 یتمشروع یو مبان یاساس در مباد ین( بر ا911: 9000ی،)دوان«. ى!اات را از آن گپرفپتپهبپهپره

است  یکه نفع و خواست همه لحاظ شود، منتف یابر اساس توافق و تعامل به گونه یلامکان تعد

 ینا یانم یکیبار یاردر امر حکومت، مرز بس یتو مقبول یتمشروع یانم یماهو یزرغم تماو به

و در مقام تحقق است که  ینجا. ایابدیم یتحکومت موضوع قدو وجود دارد که در مقام تحق

 یهرگز به معنا یناست اما ا یکمقام، مرز بار ینچراکه در ا یمکن یسخن از حکمران توانیمیم

 یمصطلح آن برا یخوب در معنا یحکمران یکه به بهانه آن تمام معنا یستن یپندارهمسان

 د.به کار گرفته شو یاسالم بدر گفتمان انقال یمل یتامن یحکمران یمترس

ز ا هایییژگیکه تاکنون و دهدیخوب نشان م یشده از حکمرانارائه یفو تعار هایدگاهبر د یمرور

 ینده،آ بینییشقانون، توان پ یتحاکم یی،و اجرا، پاسخگو سازییمدر تصم یتمشارکت، شفاف یلقب

 یز( و نUNDP, 1997) یو کارآمد ی،کاراییعدالت، نگاه راهبرد ی،مدن هاییآزاد یک،قانون دموکرات

 -و نبود خشونت یاسیثبات س ی،و کالن اقتصاد ینمع هاییمشحق اظهارنظر و اعتراض، خط

از جمله  یاداره دولت و بوروکراس یفیتکارامد منابع، ک یصتخص کنندگی،یمتنظ یفیتک یسم،ترور

خوب مورد توجه قرار گفته است )عرب  یحکمران یبرا یسازو شاخص یفاست که در تعر یابعاد

 و یفبر تعار یبا ابتنا یزهمچون های کافمن، کرای و لوبتون ن ی( محققان1: 9000 یلی،و اسماع

 حق اظهار نظر یرنظ ییهاشاخص المللی،ینبمختلف  ینهادها یشده از سوگزارشات مختلف ارائه

 نقانو یتمکنترل فساد و حاک یاسی،بات سکیفیت قوانین و مقررا ، اثربخشی دول ، ث یی،و پاسخگو

 ( 00: 9000یدری،اند. )مو مشترك مورد توجه قرار داده یاصل یهارا به عنوان شاخص

 در متن یناًظاهراً و ع ینعناو یناز ا یاریکه بس دهدیشده، نشان مها و ابعاد اشارهدر شاخص دقت

مدلوالت  اما تدبر در معنا و شودیمشاهده نم یخاص ینشده و لذا تبا یحتصر یو انقالب ینیگفتمان د

ضوح را به و مدلوالت یانم ینتبا ی،و بعضاً داخل المللیینب ربطینهادها و مراکز ذ یمتأخر از سو
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 نیدر دو گفتمان متعارض دارد، کاربست ا یشهکه ر یزاتتما ین. بدون درك اکندیمشخص م

 یرانا یاسالم یجمهور یمل یتامن یرنظ یوعاتدر موض یحکمران یمترس یآن برا یو تسر یممفاه

 مسلط هایو برداشت یدر معان یاساس، اطالق و کاربست حکمران ین. بر اکندیانحراف م یجادا

مباح  یاز فضا یبردارو بهره یگفتمان یلترهایمنوط به عبور آن از ف یرانا یاسالم یجمهور یبرا

 مند؛ و هم از سلطه مدلوالت آن حذر شود.مطلوب آن بهره یهاکه هم از گزاره یااست؛ به گونه

 

   یتدر موضوع امن یحکمران یمدلوالت گفتمانب. 
و  نیتراز برجسته یکیآن،  یعو شا یجرا یخوب در معنا یحکمران یفدر نظرگرفتن تعر با

را  یکه اقتباس از حکمران یمقوالت قابل استنتاج از متن گفتمان انقالب اسالم ینبارزتر

امور است. مکانیسمی  یسپارو برون سازییباور امام به مشارکت، مردم بخشد؛یم یتموضوع

های سیاسی خود به این مهم جنبه عملی داده است، مشارکت بر اندیشه بتنیکه امام خمینی م

های مختلف در جهت تأیید و نظارت بر حکومت از طریق انتخابات، مردم و حضور آنها در صحنه

امام، بدون حمایت، ایستادگی و  یدگاههای اجتماعی است. در دها و سایر عرصهاییراهپیم

تحقق اهداف حکومت غیرممکن است. مروری بر تاریخ نهضت  نحمایت مردم از حکومت، امکا

امام خمینی پیش از انقالب و سپس تمام تاریخ حکومت جمهوری اسالمی ایران به وضوح بر 

های امنیتی نظام بدون حضور ها و بحرانبسیاری از مسائل و چالش این نکته صحّه می گذارد که

توسط نهادهای نظامی، امنیتی و اطالعاتی  رگزو همراهی و حمایت مردم از مبانی حکومت، ه

آن  ینو تأم تیمسئله امن یمکه بدان شودیتر مبرجسته یزمان یابتکار یکردرو ینقابل حل نبود. ا

 واگذارییرقابلها بوده و غالباً غدولت یفکه جزو وظا شودیوب ممحس یعموم یدر زمره کاالها

و  هایتاست که یکی از بارزترین مز لیدرحا ینعموم مردم است. ا یا یبه بخش خصوص
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به  سازی امنیت وهای مکتب امنیتی امام خمینی با سایر مکاتب امنیتی موجود، مردمیتفاوت

 (9009 ،یی به مردم برای تأمین امنیت باشد. )خسرودهسپاری امنیت یا مسئولیتعبارتی برون

سازی یا حضور مردم در صحنه، خود مستلزم پایبندی است که پشتوانه مردمی برای امنیت بدیهی

یز زیستی و پرهحکومت به مبانی و اصولی است که مروّج آن است و از جمله مهمترین آنها ساده

تیزی و رعایت حقوق مردم است. چنانچه حالت سمحوری، ظلمطلبی مسئولین، عدالتاز رفاه

عکس این وضعیت بروز و ظهور یابد، مشارکت حمایتی مردم مبدل به مشارکت علیه حکومت 

می شود. بنابراین همان گونه که امنیتِ حکومت وابسته به همراهی، حضور و مشارکت مردم 

 ارد. تفاوتی مردم ارتباط مستقیم داست، ناامنی و سقوط آن نیز با بی

عدالتى در جامعه و ملتى اوج کارى و ظلم و بىساختمان بشرى است که هر چه ستم طبیعى»

 «کند. شاهد زنده، اوضاع اخیر ایران است.گیرد، به همان نسبت قوه مقاومت در ملت رشد مى

 (993: 0)صحیفه امام،  ج

کردن مردم سازی یا دخیلظریف و حائز اهمیتی که در بیانات امام راحل پیرامون مردمی نکات

 (9000ی،در امور می توان استخراج نمود عبارتند از: )خسرو

 ها و اقدامات دولت بدون همراهی و مشارکت مردم؛بودن برنامهعدم تحقق و غیرممکن .9

 ی، آموزشی و اجتماعی؛مشارکت مردم در تمام امور تجاری، اقتصادی، فرهنگ .5

 استقالل نهادهای مردمی؛ .0

 ایجاد و تقویت حس امید در مردم؛ .0

 منظور جلوگیری از فساد و انحراف(؛ضرورت نظارت و هدایت دولت )به .2

 حفظ ارتباط حکومت با مردم. .1

می توان در تعریفی که امام از  یزبا امنیت را ن یکردرو ینا یانرابطه عینی م یگر،د یاز طرف

 کند به صورت بارزتری درك نمود:حکومت مردمی ارائه می
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دانند که محرومیت یعنی چه؛ چرا که خود آن را لمس مسئولین آن در تمامی قوا می .9

  گری زندگی کردهاند و ازاند، نه اینکه مسئولین آن کسانی باشند که با اشرافیکرده

 اند؛ت و حشم روبرو بودهبدو تولد با نوکر و کلف

دادن آن را یک از مسئولین آن دارای زندگی اشرافی نیستند که ترس  از دستهیچ .5

 داشته باشند و لذاست که از هیچ قدرتی خوف و ترس ندارند؛

مردم از حکومت همواره پشتیبانی خواهد کرد چرا که حکومت از جنس مردم و با  .0

 ( 50-05: 90ج مردم است. )اقتباس از صحیفه امام، 

ه حمایت، وابسته ب یتوان دریافت که امنیت در حکومت اسالماساس چنین تعریفی، به وضوح می بر

مشارکت، نظارت و همراهی مردم است، چراکه مهمترین تهدیداتی که حکومت و بقای آن را از منظر 

. از دیگسست ایجاد نماتواند میان مردم و حکومت کند، ناشی از اقداماتی است که میامام تهدید می

 داندها میها برای تأمین بقا و ادامه حیات حکومتاین رو امام، سرنوشت شاه را درسی برای دولت

 فرمانید:ها میو در خصوص رابطه میان ملت و حاکم به منظور تضمین بقا و دوام حکومت

تند او خواسهاى بزرگ مىخواستند او را، فرض کنید که دولتملت پشتیبان او بود و مردم مى اگر»

توانستند کارى با او بکنند. چنانکه عکسش داشت؛ نمىاش مىرا بیرونش کنند، قدرت ملت او را نگه

 (  000: 0ج )صحیفه امام،«. هم همین طور بود، که همه خواستند باشد، ملت گفت نه، تمام شد

رای العاده پایگاه مردمی ببدیل ملت، بر اهمیت فوقسازی نقش بیکه امام با برجسته اینجاست

های دیکتاتوری و خائن را تداوم حکومت تأکید و در همین رابطه دلیل اصلی سقوط حکومت

گسست پیوند میان ملت با حاکمیت و بالعکس دلبستگی و وابستگی حاکم به بیگانه به جای 

 :اندمی دملت خود 

اى تواند با مردم بسازد و براى خیانتکارىاین بود که یک دولتى که خیانتکار است، این نمى اساس»

ترسد. کند و وابستگى به بیگانگان که دارد، این همیشه از خودش مىاى که مىکه دارد و چپاولگرى

فى ملت تال وکند  رانها که کرده است، ملت جبیک دولتِ همیشه نگران است که مبادا این خیانت
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کند. از این جهت، اینها مجبورند به اینکه با ملت به فشار و ارعاب عمل کنند و لهذا هر روز که 

شود؛ تنفر ملت هم از این طرف زیادتر ... چون بین مردم هیچ پایگاه گذرد فشار آنها زیادتر مىمى

 «.توانستند او را نگه دارندنداشت، نتوانست. نه خودش توانست؛ و نه قدرتهاى بزرگ 

از آنجا که خود همواره بر نقش مردم، همراهی و مشارکت آنها در تمامی مراحل قیام و تداوم  و

نمود، برقراری رابطه های آن تأکید و تصریح میحرکت انقالب اسالمی و تحقق اهداف و آرمان

 کند:میذیل و استحکام آن را شرط امنیت، بقا و آرامش هر حکومتی تبیین 

وقتى یک حکومت این طور شد، ملت دنبالش است؛ ملت حافظش است. همان طور که او »

خواهیم یک همچون چیزى پیدا بشود که حافظ ملت است، ملت هم حافظ او هستند و ما مى

ملت حافظ دولت به همه جهات باشد؛ دولت هم حافظ منافع ملت به همه جهات باشد. اگر 

تواند در آن کس هم نمىآید[ که هیچ]پدید مى رامىمملکت آیک همچون چیزى شد، یک 

 (025:  0)صحیفه امام ، ج«. تصرف بکند

توان بقا و سقوط حکومت را  از منظر امام خمینی در قالب مثلثی ترسیم نمود طور خالصه می به

و کند که بر نقش ویژه مشارکت مردم و پایگاه مردمی برای بقای حکومت اسالمی تصریح می

 نگرفتبیانگر اوج باور و اعتقاد امام بر توجه حاکمیت به این پایگاه عمیق است تا مبادا با فاصله

ها هایی که موجب تغییر ارزشاز مردم و فراموشی مستضعفین و محرومین و نیز اعمال سیاست

و  هو باورهای انقالبی آنها شود، موجبات گسست پایگاه مردمی از حکومت و توجه آنها به اید

 نهادهای جدید شود.

فت که توان نتیجه گرتحلیل محتوای سخنان و بیانات مختلف امام خمینی و رهبر معظم انقالب می از

 تگییوسعدم برخورداری از پایگاه مردمی و پ یرمردمی،های غو سقوط و افول رژیم یعامل اصلی ناامن

 مردمیعدم مشروعیت و مقبولیت های حاکمیت و ملت است که آن نیز ریشه در ایده -دولت یانم

اس اس ین. بر ارودیمدر گفتمان امام و انقالب به شمار  یحکمران یمدلول اصل یآن دارد که به نوع

 یکحکومت و مردم  یانطرف، رابطه م یکاز  یبرآمده از متن گفتمان انقالب اسالم یدر حکمران
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و  تامااست، نه مق یگریاز مبدأ د یتمشروع یچون مبنا یگرو از طرف د یستن یو دستور یهسو

کنند. همه نظارت  یمو تحک یجخواسته خود را ترو شدهیینخارج از محدوده تع توانندینه مردم نم

ح در مصرّ یفحقوق و تکال ینو ا یفیدارند و هم تکال یهم حقوق کنند،یو بر هم نظارت م یراندپذ

 یژهوهن اسالم و بیمب ینو حاکمان است. در د مردم یهو روابط دوسو یحکمران یممبدأ ترس ینی،متن د

به جا مانده،  السالمیهعل یرالمؤمنینکه از حضرت ام ییهاطور خاص از آموزهو به یعیش یهادر آموزه

 سانیکهمه  یهستند و قانون برا یهمه در برابر قانون مساو ینکهقانون و ا یتتوجه به اصل حاکم

 (9000 یک،پقرار گرفته است. )ره یدمورد تأک شود،یاجرا م

 یمل یتامن یحکمران یبازساز یفوق که برا یو مستتر در استنتاج کل یچالش اصل ین،وجود ا با

با  یماًستقکه م یابدیبروز م یتو مقبول یتدو موضوع مشروع یاندر رابطه م کندیم یدانمود پ یزن

م یستر یگونه که براهمان ین،بنابرا. خوردیگره م یتچندگانه معطوف به مرجع امن یهاپرسش

 یزن یمل یتامن یحکمران یمترس یبرا یست،ن یتجز فهم مرجع امن یاچاره یمل یتامن سازه

 ینیرا کشف نمود؛ چراکه با تع یرانا یاسالم یدر جمهور یمل یتامن یمرجع حکمران یدبا یرناگز

 ینیقضاوت در تع یبرا یاریاست که منظر و مع یمل یتامن یمرجع حکمران یحصح یصو تشخ

کالن،  یابودن روندهنامطلوب یامطلوب  ی،منف یاتعارض، مثبت  یا ییسوهم ادرستی،ن یا یدرست

 یهاگفتمان یبندطبقه یدها،و تهد هایبآس یینو تع یصو حفاظت از منابع قدرت، تشخ یصتشخ

 یز،ن یتو در نها یرانا یاسالم یجمهور یمل یتمسائل  امن بندییتمعارض، اولو یاهمسو 

 .شودیممکن م یندهآ یهادر افق بردپردازیو راه گذارییاستس

 

 مرجع امنیت ملی و مرجع حکمرانی امنیت ملیج. 
های هر نظریه امنیتی است که دارای ارتباط مستقیم با مبانی مرجع امنیت یکی از مهمترین مؤلفه

ای فلسفی و فرانظری آن نظریه است. این مؤلفه همراه با تحول در مفهوم و تعریف امنیت از حوزه

ه ها که امنیت را چمضیق به موسع، دچارتحول شده و مکاتب مختلف در پاسخ به این پرسش
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ساز چه کسانی هستند؟(، چه کسی امنیت را تأمین کند؟ )بازیگران امنیتیسی تعریف میک

ه چه کند کشود؟، چه کسی تعیین میکند که چه چیزی تهدید میکند؟، چه کسی تعیین میمی

کند که امنیت چه چیزی یا چه کسی باید چیزی مسئله و تهدید است؟، چه کسی تعیین می

اند. برخی دولت، برخی فرد، برخی جامعه و برخی متفاوتی ارائه کرده هایحفاظت شود؟؛ پاسخ

اند. از سویی های مرجع چندگانه را ذکر کردهنیز با محوریت ابعاد موضوع امنیت، مراجع و هدف

ه در هایی است کدیگر، بخشی از تکثر نظری در مبحث تشخیص مرجع ناشی از انواع پرسش

ویژه مرز میان هدف مرجع را با مسئول امنیت باریک شود و بهارتباط با تعریف مرجع مطرح می

سازد. از این منظر، برخی از مکاتب نظیر رئالیسم، در پاسخ به هر سه پرسش مذکور یک می

دهند، برخی نیز با تمرکز بر هر پرسش مجزا، یک پاسخ متناسب و پاسخ معین و مشخص می

 9اند.کرده برخی نیز به هر پرسش چند پاسخ مختلف ارائه

زند ، با وجود این، آنچه که بیش از همه مبحث مرجع امنیت را به موضوع حکمرانی گره می

کند که بیش از دولت نمود پیدا می -جامعه و  فرد -ی دولتبیش از همه در رابطه میان دوگانه

                                                                                                   
ا ب« مرجع امنیت»مفهوم ز میان برداشت نویسنده مقاله از برانگیز این مقاله تمایهای بحثیکی از نوآوری. 9

ه پردازی نهادینه ادبیات امنیتی در ایران، کی در ایران است. در مفهومپردازی جاافتاده در ادبیات مطالعات امنیتمفهوم

(، 9000؛ بوزان، ویور و دوویلد، 9001و  9070برآمده از ترجمه نویسندگان متعلق به مکتب کپنهاگ است)بوزان، 

 9003، نصری«)امنیت چه کسی یا چیزی باید تأمین شود؟»شود که مرجع امنیت در پاسخ به این سؤال مشخص می

حالی است که نویسنده مقاله حاضر مرجع امنیت را در پاسخ به این سؤال تعریف  (. این در9000و پورسعید، 

«. شود؟امنیت به طور بنیادین از چه کسی یا چه چیزی ناشی می»یا « چه کسی مسئول تأمین امنیت است؟»کند: می

رجع کننده م، مشخص«یا چه چیزی باید تأمین شود؟ امنیت چه کسی»از نظر نویسنده این مقاله، پاسخ به سؤال 

های کننده موضوعات یا اهداف مرجع امنیت است. آنچه که در برگردان فارسی کتابامنیت نیست، بلکه تعیین

« Referent object of security»ترجمه شده است معادل اصطالح « مرجع امنیت»نویسندگان مکتب کپنهاگ 

ارجاعی امنیت یا چیزی یا کسی است که فعل تأمین امنیت باید برای او یا بر روی او  که به معنای موضوع است

در زبان فارسی معنای محل شروع یا منشأ یک چیز یا فعل به شمار « مرجع»اعمال گردد. این درحالی است که واژه 

 نیت چه کسی یا چه چیزی؟ یکبه معنای ام« مرجع امنیت»شده رسد که اصطالح نهادینهآید. بنابراین به نظر میمی

اشتباه در ترجمه است و از این نظر، دقت نظر نویسنده این مقاله برای تفکیک میان مرجع امنیت و موضوع یا هدف 

 مرجع امنیت، یک رویه اصالحی برای این اشتباه در ترجمه است. 
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اص، خگرفته در مکتب کپنهاگ پیرامون اهداف مرجع چندگانه و به طور همه با توسیع صورت

(. buzan et al, 1998: 40قابل پیگیری است.)« جامعه و هویت جامعه»اشاره آن به هدف مرجع 

نگر به امنیت را بر اساس اهداف مرجع و تهدیدات وجودی بندی بخشیجدول زیر این تقسیم

 دهد.هر یک نشان می

 

اهداف 

 مرجع
 دولت

حاکمیت سیاسی 

یا ایدئولوژی 

 حاکم

 اقتصاد ملی
های هویت

 معیج

های زیستی و گونه

 هاگاهزیست

تهدیدات 

 وجودی

نظامی)جنگ 

 و ...(

تهدیدات متنوع 

 سیاسی

تهدیدات 

متعدد 

 اقتصادی

 هویتی
های بحران

 محیطیزیست

 امنیت سیاسی امنیت نظامی ابعاد امنیتی
امنیت 

 اقتصادی

امنیت 

 جمعی

امنیت 

 محیطیزیست

 

این درحالی است که براساس آنچه که از مکتب امنیتی امام خمینی قابل استنتاج است و استنادات 

توان ارائه نمود، مرجع صریح و مستقیمی نیز در گفتمان انقالب اسالمی در این خصوص می

امنیت خداوند و سپس اسالم است. در اسالم مرجع امنیت خداست، تنها اوست که بر همه چیز 

کند چه چیزی خوب است، چه چیزی بد؟ تهدید کیست و چیست؟ اوست که تعیین می تواناست،

، هیچ قدرتی جز به خواست خدا و از جانب او وجود نداردو چگونه باید با تهدید مواجه شد؟ 

اند و او باقی، همه مخلوقند و او خالق، لذا هیچ مرجع امنیتی مستقل از اراده خداوند همه فانی

 وجود ندارد. 

دیهی است که پاسخ مذکور به معنای نفی وجود مراجع دیگر نیست چه اینکه حداقل در ثقل ب

بودن اکبر دین با متشابهاتی مواجهیم که در غیاب الگو و عقل کل، تفسیرپذیراند. بنابراین در قائل

به مرجعیت خداوند مقصود ما اصالت و کانونیت مرجع است که فهم آن نیازمند شناخت منشأ 

ت. در این مکتب، سخن خدا که از طریق وحی در قالب دین اسالم و سند آن قرآن بر آن اس
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گی کننده همه ابعاد زندکننده، شناسنده، تعریفقلب پیامبر اعظم نازل شده است، مرجع تعیین

وان تانسان و از جمله امنیت است و بقیه مراجع امنیتی در طول آن قرار دارند. بر این اساس می

یا  ، حق گفتار)ع(مرجع اصلی امنیت است و لذا حتی پیامبر خدا و ائمه معصومین گفت اسالم

 رفتاری جدای از آن و خالف آن را ندارند. 

ید کند و آنچه که در کانون تهدبر این اساس، امنیت و چیستی آن را اسالم تعریف و تعیین می

 های پیشین تأکید نمود که مقصودهتوان بر یافتاست. از این منظر نیز می 9قرار دارد، نیز اسالم

ه قیام شناختی است. فلسفاز امنیت در مکتب امنیتی امام خمینی بیش از هر چیز امنیت هستی

های اعالنی و مدیریت ایشان در فهم همین امام و نیز تمامی دستورات، راهبردها و سیاست

 نکته نهفته است.

 است، خطر در قرآن -هزار در یک نحو به لو و -دهد احتمال که مسلمانى آن»

 ردند؛ک صبر بردند، را مادیات کردند؛ تحمل بردند، را مردم ذخایر. باشد آرام نباید

    (930 :9ج امام، )صحیفه«. مسلمین نوامیس و قرآن به اندکرده دراز دست حاال

ن آ ابتکار دیگر مکتب امنیتی امام خمینی، تمایزگذاشتن میان مسئول و مجری امنیت با مرجع

سازد و هم ارتباط وثیقی با است. این تمایز هم ابهام مفهومی در تعریف مرجع را مرتفع می

ئمه ، ا)ص(معنای عمیق آزادی و نفی استبداد و خودکامگی دارد. در مکتب امام همه از پیامبر اعظم

امنیت، معصومین، علمای دین، ولی فقیه، نهادهای اجرایی حکومت و تمام مردم در قبال مرجع 

ه همه ای سنگین است کرَعِیتِهِ(. این مسئولیت به اندازه عَنْ مَسْؤُولٌ کلکمْ وَ راعٍ، مسئولند )کلکمْ

و تمامی اعضای امت اسالمی جان و مال خود را برای  )ع(حتی پیامبر اعظم و ائمه معصومین

امام خمینی در  اینکه اعتالی آن و برای مقابله با تهدیدات وجودی آن فدا می کنند. فلسفه

یام کند و بارها با اشاره به قجای گفتمان انقالب اسالمی با صراحت بر این سیره تأکید میجای

و  کند، در رابطه میان مرجع، بر فداشدن او، خانواده و اصحابش برای اسالم تأکید می)ع(اباعبداهلل

 مسئول امنیت نهفته است.

                                                                                                   
گذاری می شود که کدام اسالم؟. البته وقف مرجع امنیت در اسالم منجر به بروز چالش مهمی در حوزه سیاست . 9

 شود.در این خصوص در ادامه توضیح داده می
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ی مرجع بودن، تجلمعصومین قرآن ناطقند، در عین مسئول از سویی دیگر، از آنجا که پیامبر و ائمه

شوند و لذا امت اسالمی در قبال آنها نیز همچون اسالم مسئولند. اولویت امنیت نیز محسوب می

شود تا در زمان غیبت امام معصوم به دلیل امکان بودن اسالم، موجب میو اصالت مرجع

رویدادها از سوی علما و فقها و نیز اختالفات  های مختلف از اسالم در برخی حوادث وبرداشت

رایط الشاحتمالی در تطبیق احکام کلی با مصادیق عینی، رهبری جامعه اسالمی به فقیه جامع

ای تنظیم و مدیریت کند که در مسیر اسالم گونهگیری آن را بهواگذار شود تا حکومت و جهت

 گونه که تجلی مرجعیت اسالم در پیامبرهمانگفته حرکت نماید. بنابراین و اهداف و اصول پیش

کند، مصداق مرجعیت اسالم در زمان غیبت نیز ولی فقیه است نمود پیدا می )ع(و ائمه معصومین

شود. بنابراین مرجعیت امنیتی حاکم، تبعی است مراتب مرجع امنیت واقع میکه در طول سلسله

ع حقیقی امنیت )اسالم( بداند. بدیهی است و تا زمانی موضوعیت دارد که او خود را مسئول مرج

بودن محض او در برابر اسالم و تکالیف الهی، پیوند که مسئولیت حاکم در قبال اسالم و تسلیم

های مؤمن بودن دین با فطرت انسانسازد چراکه میان فطریمیان امت و امام را نیز برقرار می

فرایندی وجود داشته باشد، امنیت در معنای مالزمت و همسانی وجود دارد و تا زمانی که چنین 

 حقیقی آن در اسالم برقرار است، ولو اینکه حکومت با شکست مواجه شود.

در ادامه آنچه که گفته شد، عبارت منقول ذیل از امام به طور ملموس هرگونه شائبه و تردیدی 

و تمایز  با آنرا مرتفع پیرامون مسئله مرجع امنیت در مکتب امنیتی امام خمینی و سأ االت مرتبط

 میان مرجع با مجری و مسئول امنیت را با صراحت کامل مشخص می سازد.

 حکم قانون هم پیغمبر زمان. است قانون آن و کندمى حکم چیز یک اسالم در»

 ینالمؤمن امیر. کردمى حکم قانون هم المؤمنین امیر زمان. بود مجرى پیغمبر. کردمى

 .بکند حکم خدا یعنى. کند حکم قانون که باشد طور این باید جا همه. بود مجرى

 بخواهند اگر. مجرى هم دیگران. الهى قانون قانون،. خدا: است یکى حاکم. خدا حکم

 او به خدا است، عالم همه رأس که اکرم پیغمبر بگویند، چیزى یک خودشان از

 بگویى بودم گفته من که چیزى آن خالف بر چیزى یک اگر که کندمى خطاب

 جراا اینکه براى. کنممى پاره را کمرت رگ و کنممى اخذت. کنممى قطع را «وتینت»

 (255: 99ج، امام صحیفه«. )هستى آن مجرى تو. گفته اسالم که آن بکنى باید
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از این رو وقتی در ادبیات امنیت ملی مرتبط با جمهوری اسالمی ایران و آثار تولیدشده 

شود، مقصود، یک یا ترکیبی از چند مرجع مرجع امنیت مطرح می پیرامون آن، هرجا بحث از

شود، بر اساس گفتمان امام شامل فرد، رژیم)نظام(، جامعه، دولت و جهان در نظر گرفته می

خمینی صحیح نیست؛ البته اگرچه برای فهم و تبیین بهتر ارزشمند است اما فاقد محتوا و 

و  گذاریتشخیص و قضاوت برای سیاستناپذیری در تطبیق، موضوع مشخص و امکان

بازسازی حکمرانی امنیت ملی در چارچوب گفتمان انقالب اسالمی است. همین مشکل در 

گذارانه در جمهوری اسالمی ایران نیز مشهود است؛ های سیاستاغلب آثار پژوهشی و متن

یت ا را مرجع امنهای که برخی، فرد، برخی نظام، برخی جامعه و بعضاً ترکیبی از آنگونهبه

توانند مرجع امنیت باشند، اما وقتی در ظرف دانند. بدیهی است که هریک از اینها میمی

بودن مرجعیت برای اینها اگرچه ضرورتاً قابل کنیم، قائلگفتمان انقالب اسالمی کنکاش می

 اند.پذیرش، اما فاقد اصالت

 شناسینسانا و شناسیهستی شناسی،معرفت مبانی به توجه با این وصف، در یک گزاره کلی و با

 توان تصریح نمود:می دینی

در جمهوری اسالمی ایران هم اصالتاً معطوف به ابعاد  -و نه مرجع امنیت-اهداف مرجع امنیت 

معنایی و هم ضرورتاً دربرگیرنده ابعاد مادی است. این اهداف مرجع، غیرقابل تغییر، تأخیر، 

کند عناوین تهدیدهای وجودی است که چه که تغییر می اند. آناغماض، مصالحه یا معامله

تواند به اقتضای زمان و مکان، مصادیق یا بازیگران مختلفی داشته باشد. اهداف مرجع در می

 اسالمی -جمهوری اسالمی ایران عبارتند از: اسالم، ایران و مردم که جمعاً در مفهوم هویت ایرانی

 (9002یت ملی ج.ا.ا، یابند. )برآورد امن تجلی می

انه مذکور گدر ادامه، با ابتنای بر گفتمان انقالب اسالمی و مکتب امنیتی امام و رهبری، اهداف سه

نمودن مراجع چندگانه )فرد، نظام، دولت، جامعه، امت( به منظور تشخیص درست و با لحاظ

 شود:دهی به معیار قضاوت و سنجش امنیت ملی تشریح میشکل
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 انقالب اسالمیگفتمان  .9

در جمهوری اسالمی ایران، گفتمان  معنایی بُعد ترین سطح وزیربنایی هدف مرجع امنیت در

های با سایر دال -یعنی اسالم-بندی دال مرکزی آن است که هویت آن از مفصل انقالب اسالمی

 سازد. گیرد و به این ترتیب محدوده خود و دیگری را مشخص میشناور شکل می

ای از  اصول، اهداف و ارکان ه از اسالم در قامت دال مرکزی مقصود است، مجموعهآن چه ک

ی های اسالمها و جریانویژه و منحصری است که هم گفتمان انقالب اسالمی را از سایر گفتمان

های غیراسالمی و غیردینی را کند و هم به طور مشخص مرز میان آن با سایر گفتمانمجزا می

 .نمایدتعیین می

در گفتمان انقالب  9کننده دال مرکزیبخش و تعیینترین رکن و اصل هویت: برجستهوالیت فقیه

در هر  قیهف والیت نقش و جایگاه در تحول یا تغییر هرگونه است؛ بنابراین، فقیه والیت اسالمی،

 امنیت و بوده حکومت هویت و ماهیت در تغییر معنای به افق زمانی آتی در عصر غیبت،

کند. بر این اساس، والیت فقیه هم مرجع امنیت است می ساقط معنا از را ایران اسالمی جمهوری

 و هم مهمترین هدف مرجع امنیت ذیل گفتمان انقالب اسالمی.

های اسالمی و انقالبی که : جریان و حضور سایر اصول و ارزشاصول و مبانی انقالب اسالمی

اساسی جمهوری اسالمی ایران به آن تصریح شده است )نظیر: در گفتمان امام و رهبری و قانون 

مایت از خواری، حناپذیری دین از سیاست، استکبارستیزی، مبارزه دایمی با فساد و ویژهجدایی

ترین مستضعفین و محرومین، استقالل و نفی سلطه، مقاومت و ایستادگی در مبارزه و...(، از مهم

 های مرجع امنیت در هر افق آتی است.تأخیر موضوعو غیرقابلهای الیتغیر ترین موضوعو اصلی

کشاندن، ن، حاشیهاثرشدبه بیانی سلبی، هرگونه تغییر و تأخیر یا تحلیل و تفسیر که منجر به بی

و  هاها، برنامهگذاریاعتبارشدن اصول و مبانی انقالب اسالمی در سیاستشدن و بیرنگکم

 (9000کند. )خسروی، اسالمی ایران را به شدت مخدوش میها شود، امنیت جمهوری اقدام

 و اهداف معیاربودن و : محوریتی انقالب اسالمیهاپیشرفت در مسیر اهداف و آرمان

 اسالم، اجرای جهانی حکومت برقراری برای سازیزمینه: )هم چون اسالمی انقالب هایآرمان

                                                                                                   
 است. شده نهاده آن بر گفتمان یک بنیاد که است ایبرجسته و ایپایه نشانه مرکزی، دال. 9
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ها ضوعمو دیگر از معارف الهی( و ناب یدتوح تعمیق و گسترش و عدالت ، برپاکردناسالم احکام

 تواندمی که است آتی افق هر در ایران اسالمی جمهوری در معنایی بُعد در امنیت مرجع و اهداف

می اسال و جامعه اسالمی، دولت اسالمی، کشور اسالمی، نظام انقالب گیریشکل از فرایندی در

رشد از یک سو، ناکارامدی، ضعف و ناتوانی در حرکت روبه .باشد داشته نمود اسالمی و دنیای

های موضوعی مختلف نظیر: اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، علم و فناوری، کشور در حوزه

سیاسی، نظامی، امنیتی و... که امکان ارتقای جایگاه کشور را در محیطی رقابتی و متحول فراهم 

ای ی نداشته باشد؛ و از سویی دیگر، رشد و توسعهنساخته و رضایت نسبی جامعه و مردم را در پ

ترین های متعالی انقالب اسالمی ظهور و بروز نیابد، از مهمکه در راستای اهداف و آرمان

تواند منشأ قضاوت و معیار سنجش امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران هایی است که میشاخص

 های مختلف باشد.در دوره

جمهوری اسالمی ایران، به عنوان نظام سیاسیِ مبتنی بر  نظام: لیتو مقبو دینی ساالریمردم

ها و اهداف مرجع امنیت کشور است که تداوم یا ترین موضوعساالری دینی، از مهمالگوی مردم

تواند پیوند مستقیمی با امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران تحول خاص در معنا و شکل آن می

اً ناشی از تصریح مرجع امنیت به نقش مردم در ایجاد و بقای داشته باشد. این الگو که اساس

حکومت دینی دارد، عالوه بر موضوعیت آن در داخل کشور، به واسطه قابلیت الگوپذیری دیگران 

 از آن و مسئله گسترش نفوذ و قدرت جمهوری اسالمی ایران در منطقه نیز اهمیت ویژه دارد.

المللی بین ای ومنطقه جمهوری اسالمی ایران در سطحراهبردی  عمق نفوذ و قدرت منافع،

 نفوذ هایحوزه و و معنوی مادی تعلقات ها،دارایی مجموعه به معنای :غرب آسیا( در ویژه)به

 (: تصویر و9005مواردی نظیر )عبداهلل خانی، شامل کشور، از خارج در جمهوری اسالمی ایران

 جمهوری اسالمی شهرت حُسن و بخشیالهام )اعتبار یاجمهوری اسالمی ایران  المللیبینوجهه 

 عمومی افکار و جهان مستضعفان افکار عمومی مسلمانان، عمومی افکار نزد المللیبینصحنه  در

 و غیرسلطه گر دولتهای در نهایت، جهانی و معتبر مشاهیر و نخبگان بعدی، درجه در جهانی؛ و

سطح جهانی  اسالمی در بنیادین هایارزش مسلمانان و اسالم، جهان(؛ کیان غیراشغال گر در

 و هتک حرمت برابر در )ع(خاندان مطهر و الشأن اسالمعظیم پیامبر قرآن کریم؛ )شامل: مصونیت

 هایدر سرزمین مسلمانان اساسی حقوق ای؛رسانه و عقیدتی، سیاسی فکری، یافتهسازمان تعرض
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 به کشورهای اسالمی موجودیت اسالمی؛ هایسرزمین شیعیان در اساسی حقوق غیراسالمی؛

اقتصادی  هایمراوده و تجارت سلطه دشمنان(؛ آزادی و اشغال برابر در متحدان خصوص

 المللیبین هایآب در برای کشتیرانی آزادی المللی )شامل:بین سطح در ایران جمهوری اسالمی

 اقتصادی و های تجاریمراوده در عمل دیآزا جهانی، مالی هایمراوده عمل در آزادی آزاد، و

 به خصوص تجارت دریایی امر در محدودیت ایجاد یا قطع المللی،بینهای رویه و حقوق با مطابق

نفع  به حاضرند که بازیگرانی معنای استراتژیک )به متحدان و پیمانانهم انرژی(؛ تجارت

 جمهوری از خود، حیاتی منافع افتادن به خط با حتی یا و شوند جنگ وارد اسالمی جمهوری

 نمایند(. اسالمی ایران دفاع

 

 بخش ملی های هویتایران و مؤلفه  .5

ایران به عنوان یک واحد سیاسیِ دارای سرزمین و مرزهای جغرافیایی )زمینی، دریایی و هوایی( 

ها ها و فرهنگ و زبان خاص، زیرساختمشخص، محیط زیست و منابع غنی، تاریخ، سنت

ونقل، سالمت عمومی، آب، خدمات اضطراری، )فضای تبادل اطالعات، انرژی، مالی، حمل

اطالعات ملی( و مراکز حیاتی به ویژه در پایتخت و مفاخر و دانشمندان علمی، فرهنگی و سیاسی 

ترین بخشی است که حفظ و حراست آن، از مهمسنگ و هویتکشور؛ دارایی و ارزش گران

رود. بر این اساس، حفظ یکپارچگی میر جمهوری اسالمی ایران به شمار اهداف مرجع امنیت د

برداری هدفمند از منابع زیرزمینی، زبان و تمامیت ارضی، حفاظت از محیط زیست کشور و بهره

ن تریاز مهم فارسی، آداب و رسوم، مشاهیر و اماکن تاریخیِ ایرانی و تاریخ کشور از تحریف،

روند. جدای از امنیت ملی در جمهوری اسالمی ایران به شمار می های این هدف مرجعموضوع

ای ههای مربوط به مصادیق فیزیکی و مادیِ مرتبط با این هدفِ مرجع نظیر زیرساختبخش

محیطی کشور؛ مسئله سرزمین مادری، تاریخ و فرهنگ ایرانی به واسطه پیوند حیاتی و زیست

کننده آن در هویت احیاشده و برساخته ایرانیِ یینوثیق با دو هدف مرجع دیگر و نیز نقش تع

چه که  آنهای چالش برانگیز امنیت ملی به شمار می آید. پس از انقالب اسالمی، از حوزه

رو  های پیشتر به این هدف مرجع را در جمهوری اسالمی ایران در افقضرورت توجه جدی

شده از گفتمان ای برداشتی تحریفبخشد، تفوّق تفکریِ مخدوش بر مبن تری میموضوعیت بیش
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ه فراهم ساخت« ی دینی و ملیهامؤلفه»ای به نام امام و رهبری است که عمالً زمینه را برای دوگانه

از  . )اقتباسشودهای ضدنظام و امنیت و بعضاً یارگیری داخلی میبومِ اصلی جریانو زیست

 (9003خسروی، 

ی حاکمیتزنگری برای رسیدن به اجماع نخبگانِ درونترِ حاکمیت و بااز این منظر، ورود جدی

های ارزشمند به عنوان یک هدف اسالمی، برای مدیریت این دارایی-معطوف به هویت ایرانی

طعاً ها قمندانه پیرامون این داراییناپذیر است. توجه و تدبیر هوشهای اجتنابمرجع از ضرورت

جمهوری اسالمی ایران برای پیشرفت و حفظ تواند ابزار قدرت در صورت مدیریت صحیح می

 اب حاکمان بندیاولویت نسبت و سازهویت هایمؤلفه بندیاولویت بقا باشد. چگونگی

 یاسیس نظام امنیتی هایمسئله خالق ،(مختلف هایگروه و افراد شامل)جامعه  هویتی هایاولویت

های معناییِ مدیریت آن در نسبت با مؤلفهبود. بنابراین، نوع نگاه به این مؤلفه و چگونگی  خواهد

  شده در اهداف مرجع دیگر ارتباط تنگاتنگی خواهد داشت.اشاره

 

 مردم به عنوان آحاد جامعه .9

آنچه که به این هدف مرجع، برجستگی خاص می بخشد، هم معطوف به مجموعه نیازهای فردی 

تواند ملزومات مادی هاست که مییتها، اقوام و اقلو اجتماعی آحاد جامعه اعم از افراد، گروه

حق حیات و بقا )نظیر: تغذیه، مسکن، سالمت، آموزش و ...(، و ملزومات غیرمادی )نظیر: آزادی 

مشروع، کرامت انسانی، حقوق شهروندی، عدالت اجتماعی و ...( را شامل شده و هم فراتر از 

ها ها، اقلیتزنان، جوانان، قومیتهای مردمی )اعم از آن، مرتبط با مبحث هویت جامعه یا گروه

شود. از آن جا که مردم ایران تحت حاکمیت و حکومت جمهوری اسالمی ایران زندگی و...( می

می کنند، بدیهی است که این هدفِ مرجع و تهدیدهایی که علیه اوست، با دو هدف مرجع 

یران و در متن سند پیشین ارتباط تنگاتنگ و دوسویه دارد. از یک سو، در جمهوری اسالمی ا

 9030های اساسی عنوان شده )سند چشم انداز انداز، پیوستگی حکومت و مردم از شاخصچشم

(؛ و از سویی دیگر، مطابق گفتمان امام و رهبری، بدون مردم و حمایت و مشارکت 9005ج.ا.ا، 

 است. های اهداف مرجع امنیت ایران نیز غیرممکن ها امکان بقای حکومت و حفظ موضوعآن
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شود، عبارتند از )عبداهلل ترین مواردی که در این این هدفِ مرجع امنیت متجلی میمهم

این مهم به ویژه با توجه به فاصله  (: ایمان و باورهای دینی اکثریت جامعه که9005خانی،

های چهارم و پنجم انقالب اسالمی و مهم تر از آن در شرایط زمانی نسل اول با نسل

 های فکری و باورهای مردمشدن ارتباطات و تمرکز جدی نظام سلطه برای تغییر بنیانجهانی

ن، توجه است. بنابرای کند، از اهمیت بنیادینی برخوردارکه در سبک زندگی آنان تجلی پیدا می

ریزی صحیح ایجابی برای تقویت تر از آن برنامهجدی برای مقابله با جنگ نرم دشمن و مهم

های دبستانی تا دانشگاه، حوزههای پیشهای فکری ایرانیان در تمامی مقاطع سنی از دورهبنیان

یت ملی و ایجاد ناپذیر حکمرانی امنهای اجتنابهای مختلف از ضرورتعلمیه و آموزشگاه

 آید. جامعه امن به شمار می

« گامیهم»مشترك(،  باور و ارزیابی، )درك،« رأییهم»همچنین وحدت ملی که معیارهای آن 

های منفعت و اهداف به رسیدن منظور به رفتارها تضاد در و تعارض فقدان و بیرونی )سازش

اقبال  و )نفع« بختیهم»بودن(، و هخانواد یک یا تصور مشترك تعلق )احساس« دلیهم» مشترك(،

گردد(، می ممکن جمع در دیگران مشارکت با جمع و از طریق آنها تأمین که نیازهایی یعنی مشترك

های اصلی و حیاتی سیاست داخلی و خارجی های نظیر وفاق ملی در موضوعو با شاخص است

 -یبا امریکا و... ؛ انسجام سیاسای، حمایت از آرمان فلسطین، نوع رابطه کشور نظیر موضوع هسته

جامعه  فراگفتمانیِ ای که بتواند چارچوباسالمی به گونه -اجتماعی در محدوده هویت ایرانی

 مذهبی، قومی، هایفرهنگخرده که انواع به طوری دهد، شکل را امن جمهوری اسالمی ایران 

دربرگیرد؛ اعتماد ملی و  را هنجاری جامعه و ارزشی و شناختی هایگفتمان و ایو حرفه زبانی

میان جامعه و حاکمان که ارتباط تنگاتنگی به رفتار نخبگان حاکم و به عبارتی تطابق میان  متقابل

مایه، البته این سر-ها دارد های اعالنی آنمشی و منش زندگی  نخبگان حاکم با بیانات و سیاست

اجتماعی و روابط مردم با یکدیگر  صرفاً محدود به رابطه مردم و حکومت نیست و در رفتارهای

های اخالقی همچون هایی نظیر میزان فراگیری ارزشو از شاخص -کندنیز نمود پیدا می

 راهبردی سیاسی نوع، رعایت حقوق دیگران و... برخوردار است. انسجامراستگویی، کمک به هم

 دستگاه رهبری، با اجرایی -دستگاه سیاسی از جمله نظام ِسیاسی هایدستگاه تمام وحدت میان یا
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 با ملی امنیت دستگاه اجرایی، سیاسی دستگاه با ملی امنیت دستگاه مقننه، قوه اجرایی با سیاسی

 شود.دیگر؛ مشخص می موارد مشابه رهبری و

بدیل وحدت و انسجام ملی در اهداف مرجع امنیت ملی جمهوری به هر ترتیب، جایگاه بی

 .نشان از اهمیت بسیار باالی آن داردرهبران انقالب، در بیانات  و تکرار زیاد آناسالمی ایران 

ها و منظومه فکری توان مشابه آن را در دیدگاهکه به کرّات می )ره(امام خمینی 9اشاره به بیانات

رهبر فعلی انقالب اسالمی نیز بازیافت؛ به وضوح فهم ما را در اهمیت و جایگاه وحدت ملی 

 دهد.پیرامون استحکام ساخت داخلی قدرت شکل می

تگی میان ن، همبسملی را که از شقوق برجسته آ وحدتبنابراین، مؤسسین گفتمان انقالب اسالمی، 

تواند در دانند. این وحدت حداقل میمینظام اسالمی  «مبقیه»و« موجده»علتدولت و ملت است، 

 (:9002نتیجه ظهور و گسترش سه نوع شکاف، با تهدید وجودی مواجه شود )خسروی، 

 ی شدن حاکمیت و چندگانگحاکمیتی یا شکاف میان نخبگان حاکم )قطبیشکاف درون

 تدار(های اقکانون

  شکاف میان دولت و ملت 

 های مذهبی شدن جامعه، شکافهای درون ملت )قطبیملت یا گسست -شکاف ملت

 های قومی و...(سنی، شکاف -شیعه

تواند ساخت داخلی قدرت را الذکر میگانه فوقهای سهبدیهی است وقوع هریک از شکاف

یشید که ای اندشود، باید به گونهیمتزلزل سازد؛ بنابراین هنگامی که بحث از همبستگی ملی م

                                                                                                   
 یرونشب را او خواستندمى بزرگ هاىدولت که کنید فرض را، او خواستندمى مردم و بود او پشتیبان ملت اگر». 9

 که ،بود طور همین هم عکسش که چنان. بکنند او با کارى توانستندنمى داشت؛مى نگهش را او ملت قدرت کنند،

 ملت شد، طور این حکومت یک وقتى»یا  (000:  0ج امام، صحیفه) «شد تمام نه، گفت ملت باشد، خواستند همه

 خواهیممى ما و... هستند او حافظ هم ملت است، ملت حافظ او که طور همان. است حافظش ملت است؛ دنبالش

 جهات همه به ملت منافع حافظ هم دولت باشد؛ جهات همه به دولت حافظ ملت، که بشود پیدا چیزى چو هم یک

 «ندبک تصرف آن در تواندنمى هم کس هیچ که[ آیدمى پدید] آرامى مملکت یک شد، چیزى چو هم یک اگر. باشد

 (025:  0ج امام، صحیفه)
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های داخلی و خارجی و تالشی که دیگران در جهت ساختار ایجادشده را در مقابل انواع محرك

مستلزم  تردیدگیرند، بیمه، ضدنفوذ و مستحکم نمود که تحقق آن بیایجاد شکاف در پیش می

م وحدت و هویت با امنیت در اتّخاذ نگاه راهبردی است. اینجاست که مجدداً رابطه میان مفهو

 ظرِن مورد هویت میان گسست و تمایزشود. تر میتشخیص و توجه به اهداف مرجع برجسته

 ددمتع هایبحران و ناامنی بروز و ظهور موجبات ملت، انتظارهای و هاارزش با حاکمیت سیاسی

 با .شد واهدخ سازیامنیتی سیاست درپیپی کارگیریبه یا امنیتی رویکردهای تفوّق در نتیجه و

 یتمشروع مسئله با سیاسی نظام های هویتی میان حاکمیت و مردم،بحران و تعارض گسترش

حاکم  نظام تعریف و ترویج مورد هویت از دیگر ایبه گونه را خود که افرادی شود.می مواجه

 ، مشارکتحکومت سیاسیِ فرایندهای در لذا و شده مسئولیتبی جامعه به نسبت کنند،می تعریف

د. با دهندهی و نمایش میهای تقابلی، سازمانکمتری داشته و بالعکس حضور خود را در بزنگاه

 و یکپارچگی بحران و چنددستگی ظهور برای شرایط قشر، این بر کاهش نفوذ حکومت

 یسازی، جایگزین مدیریت فضای اجتماعو کنترل فضا از طریق امنیتی های امنیتی فراهمتعارض

 شود.و سیاسی جامعه می

 

 گیرییجهنت

 د،یاشاره گرد یمل یتامن یآن با حکمران یزو تما یمل یتمرجع امن یرامونمطابق با آنچه که پ

به دو دسته  یران،ا یاسالم یدر جمهور یمل یتنمود که اهدف مرجع امن یحتصر توانیاکنون م

 یدهایاست؛ و از آن جا که اهداف مرجع با تهد یبندقابل طبقه یو ماد ییاهداف مرجع معنا

به دو بخش  یزرا ن یوجود یدهایمطابق با دو دسته مذکور، تهد توانیم مواجهند، یوجود

از  یعیتجم یرساخت. جدول ز یزمتما یو ماد ینیع یدهایو تهد شناختییهست یدهایتهد

 :دهدینشان ممرتبط با آن را  یهاو موضوع یرانا یاسالم یاهداف مرجع جمهور
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ماهیت تهدیدهای 

 وجودی

های اهداف موضوع

 مرجع امنیت ملی در ج.ا.ا

عناوین 

اهداف مرجع 

امنیت در 

 ج.ا.ا

ماهیت 

اهداف 

مرجع 

امنیت در 

 ج.ا.ا

مرجع امنیت در 

 جمهوری اسالمی ایران

 

 

 

تهدیدهای نرم و 

شناختی هستی

 )هویتی(

 جایگاه و نقش والیت

 فقیه 

 

 

 

 

گفتمان 

 انقالب

 اسالمی

 

 

 

 

 معنایی

 

 

 
 

های اصول و ارزش

 انقالب اسالمی

پیشرفت در مسیر اهداف 

های انقالب و آرمان

 اسالمی

ساالری دینی و مردم

 مقبولیت نظام

ای و نفوذ راهبردی منطقه

 المللیبین

 

تهدیدهای 

افزاری و مادی)سخت

 افزاری(نرم

  تمامیت ارضی

 

 

ایران و 

های مؤلفه

 ملی

 

 

 

 مادی

 

ها و مراکز زیرساخت

 حیاتی

زیست و منابع  محیط

 غنی

 

 تهدیدهای نرم

  تاریخ

 

 

 هاها و سنتفرهنگ

 زبان فارسی

خداوند

کالم وحی

(ع)معصوم

ولی فقیه
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تهدیدهای مادی و 

 معنایی

مندی مادی و رضایت

 معنایی

 

مردم و جامعه 

 ایرانی

 تلفیقی

ایمان، سبک زندگی و  تهدیدهای هویتی

 باورهای دینی 

تهدیدهای مادی و 

 معنایی

 وحدت ملی

 

و  یتو اهداف مرجع امن یتمرجع امن یانهمان گونه که در جدول فوق مشخص شده است، م

 یاسالم یدر جمهور یتمرجع امن یوجود دارد. از آنجا که در سلسله طول یزموضوعات آن تما

 نیمردم و جامعه حضور ندارند، بنابرا ی،و گفتمان انقالب اسالم ینید یبر مبان یبا ابتنا یرانا

 یتامن یآن سخن از حکمران یبرالیمصطلح و مسلط ل یدر معنا یبر حکمران یابتنا اب توانینم

 یاسالم یدر جمهور یتبر مرجع امن یبا ابتنا ین،نمود. با وجود ا یرانا یاسالم یدر جمهور یمل

مردم  یزآن و ن یمل یهاو مؤلفه یرانبه نام ا یاییجغراف ی،ان انقالب اسالمعالوه بر گفتم یران،ا

تمان گف یانم یکنزد یاربس یوندمهم پ یار. نکته بساندیتجزو اهداف مرجع امن یرانی،ا معهو جا

هدف مرجع مذکور  یاز موضوعات اصل یکیکه  یااست؛ به گونه یتو مرجع امن یانقالب اسالم

حاضر  یزن یتمرجع امن یگاهآن است که خود در جا یگاهو جا یهفق یول -مطابق جدول فوق-

که  یادارد؛ به گونه ینیدر گفتمان د یتمرجع و مسئول امن یانم یزدر تما یشهر هرابط یناست. ا

است،  که خداوند و اسالم یمرکز یتاو در برابر مرجع یتمسئول یاو منوط به ادا یتمرجع

دف به دو ه یحکومت است، توجه جد یسمنوط به تأس یتمسئول ینا ی. از آنجا که اداباشدیم

ضرورت در  یناست. ا یرانکارناپذ یو مردم( ضرورت یاییجغراف ینمرجع مورد اشاره )سرزم

باشد که در رکن مشارکت  یمل یتامن یحکمران یزیرمبدأ طرح تواندیطول اصالت مذکور م

 اهیگبه دوام حکومت و جا تواندیها مضرورت یاست که نف یهی. بدیابدیم تیمردم موضوع

اهداف مرجع مورد اشاره است، خدشه وارد کند.  و یتمرجع امن یانکه حلقه اتصال م یهفق یول

مان و گفت یدئولوژیاز ا یقدلبخواهانه و مض یهااز برداشت یزاست با پره یضرور ینبنابرا

به  یتوجهکم یااز جامعه  یو حذف بخش یتیکاذب هو یهااز ساخت دوگانه یانقالب اسالم
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حال با لحاظ  ینکرد و در ع یریجلوگ یمل یتامن یضرورت در حکمران یدارا یمل یهامؤلفه

آحاد جامعه  یانحکومت م یارمنابع و امکانات در اخت یعاهداف مرجع، به توز بندییتاولو

 یو کارامد سازدیحضور و مشارکت را فراهم م ینهاست که زم به آحاد جامعه یدهپرداخت. نقش

شده در ارائه توضیحات. مطابق با کندیم ینحکومت را که از اوجب واجبات است، تضم یو بقا

ف نسبت به دو هد ییاگرچه از وزن باال یگفتمان انقالب اسالم ی،مل یتامن یحکمران یمترس

 یتوجهبرخوردار است، اما هرگونه کم یرانیمردم و جامعه ا یزو ن یمل یهاو مؤلفه یرانمرجع ا

خدشه وارد  اماهداف مرجع نظ یتدر کل یرانشامل مردم و ا یگربه الزامات دو هدف مرجع د

 یمفهو ت یین،تب یجمسئول به هر سه هدف مذکور و سپس ترو یو نهادها یان. باور متولکندیم

 یاسالم یدر جمهور یمل یتامن یحکمران یمترس یمتجامعه نقطه عز یبرا بندییتاولو ینا

 است. یرانا

 یالب اسالمو گفتمان انق یدر گفتمان غرب یحکمران یمفهوم کل یاننسبت م یماگر بخواه ین،بنابرا

 یتسر یو لذا هرگونه تالش برا اندینمتبا یارابطه یدارا یم،کن یینتع یتبر مرجع امن یرا با ابتنا

 یرز یراست. تصو یرمنطقیغ ینید یدر حکمران یغرب یحکمران قیمدلوالت و مصاد یمو تعم

 :دهدیرابطه را نشان م ینا

 

حکمرانی در   

 گفتمان غربی

حکمرانی در 

گفتمان انقالب 

 اسالمی

 نسبت بر اساس مرجع امنیت
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 درحکمرانی 

 گفتمان انقالب

 اسالمی 

در نیحکمرا  

غربی گفتمان  

بازیابی حکمرانی امنیت ملی در  

 یمعنا و مدلول حکمران یابیقصد باز یدر گفتمان غرب یحکمران یاز معنا یبرداراما اگر با بهره

هدف  و یتمرجع امن یانم یزآن گاه مفروض بر تما یم،را داشته باش یدر گفتمان انقالب اسالم

 یرز یراز نوع عموم و خصوص من وجه را در نظر گرفت. تصو یارابطه توانیم یت،مرجع امن

 :دهدین رابطه را نشان میا

 

 

 

   

 

 

ر د یحکمران یو غرب یجرا یمفهوم مصطلح و معنا یآن است که تسر یدحاصله مو هاییافته

 یر معناد یحکمران ندارد؛ چراکه الزمه یبا گفتمان انقالب اسالم یتیسنخ یچه یتمرجع امن یهال

 یتآن بر دولت و حاکم دادنیتاولو یمردم و جامعه و حت یتگرفتن مرجعآن مفروض یجرا

داف از اه یمردم و جامعه اگرچه بخش مهم ی،بر گفتمان انقالب اسالم یبا ابتنا کهاست حال آن 

 یهاآنهاست اما مردم و گروه یو همراه یتحکومت حتماً وابسته به رضا یاند و بقامرجع

 یلمتن اص ییروافق و تعامل در همه موضوعات و تغکه امکان ت یندآ یجامعه مرجع به حساب نم

تلزم اگرچه مس یران،ا یاسالم یدر جمهور یمل یتامن یحکمران یشیبازاند اینکند. بنابر یسررا م

و  معقول یکردهایاتخاذ رو یجهاز تعصبات و توجه به اقتضائات زمان و مکان و در نت یزپره

نشاندن مردم و جامعه در  یاما هرگز به معنا جامعه است یازهایبعضاً منعطف در مواجهه با ن

ود که نه به مراقب ب یدبا ینیبازب ین. در ایستن یمتن اصل ییرتغ التبعو ب یتمرجع امن یگاهجا
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شود و نه به واسطه  یجادانحراف در متن و گفتمان ا ینه( زمیجرا ی) در معنایبهانه حکمران

 و «یرانا ینسرزم»و « مردم»توجه به دو هدف مرجع  ی،گفتمان یقو مض یحناصح یهابرداشت

 گرفته شود. یدهالزامات آن ناد
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