
  
  
  

  )ره( امام خمينيابعاد امنيت در انديشه و آراء
  
  29/4/1389: دييتأ خيتار              15/3/1389: افتيدر خيتار

  
  ∗فرهاد درويشي

  چكيده
 افراد و رهبران .هاي گوناگوني در مطالعه ابعاد امنيت ملي وجود دارد رهيافت

هاي راهبران كشورها  بررسي آراء و انديشه. كشورها نگاه متفاوتي به امنيت ملي دارند
هاي  كننده اولويت دهنده نگرش آنها به امنيت ملي و تعيين تواند نشان در اين مورد مي

  .آنان در برخورد با مسايل و مشكالت امنيتي باشد
 ابعاد گوناگون مورددر  )ره( امام خمينيهاي  و انديشهآرااين مقاله نگاهي دارد به 

نسبت به ابعاد چه نگاهي  )ره(ت كه امام خمينيپرسش اصلي مقاله اين اس. امنيت ملي
 در اين  موجوديها يك از رهيافت  با كدام و اين نگرششتگوناگون امنيت ملي دا

روش نوشتار حاضر براي درك و تبيين ابعاد امنيت از ديدگاه  ؟نزديكتر است ،زمينه
 و ها مصاحبه، ها ، پيامها سخنرانيمجموعه  ارزيابي و بازنديشي در ،)ره(امام خميني

 ،)ره(امام خميني دهد ميي پژوهش نشان ها يافته .همچنين سيره عملي ايشان است
در عين حال،  و اصالت داده امنيت فراتر از بعد دنيوي و عالوه بر آن، به بعد اخروي

  .اند در جنبه مادي يا دنيوي نيز اهميت واالتري براي بعد سياسي امنيت قائل بوده
  

  سعادت دنيوي و اخروي، امنيت، امنيت ملي، سياست، )ره( خمينيامام: ها واژهكليد

                                                                                                                   
  )ره(المللي امام خميني استاديار علوم سياسي دانشگاه بين ∗
  

  49 مسلسل شماره • 1389 پاييز • سوم شماره • زدهميس سال •ي راهبرد مطالعات فصلنامه



 49ــــــ فصلنامه مطالعات راهبردي شمارهــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ56

  مقدمه
 بر اين اعتقادند كه ،الملل بيننظران و محققان علوم سياسي و روابط  بسياري از صاحب
 در تعيين اهداف سياست خارجي و اداره  مبناييمين امنيت ملي، اصليأنيازهاي امنيتي و يا ت

  در ها دولت هايكاركردوظايف و مهمترين يكي از ت را اگر امني. روابط ميان كشورهاست
 ،اديقتصابزرگترين دغدغه هر نظام سياسي است كه با عناصر  ملي  امنيت،عصر مدرن بدانيم

اهميت اين موضوع در ميان  .خورده است نظامي پيوند اجتماعي و فرهنگي،، ايدئولوژيك
ي ها ، امنيت در كشور)8: 1377(1سايق زيرا به قول ، دو چندان است، حال توسعهركشورهاي د

 وجود ميان ابعاد گوناگون آن بر پيچيدگي است و پيوندهاي متري ه امر پيچيد،حال توسعه در
 .افزوده استآن 

 مفهوم اين است كه امنيت به مورد بررسي و تبيين قرار خواهد گرفت،آنچه در اين مقاله 
 . ارديي دها  چه ابعاد و جنبه،)ره( امام خمينيءآرا در انديشه و خاص و به طور عام

ها  مطالعه ديدگاه پرتو بازشناسي و بعاد امنيت ملي درا تبيين ،رضهدف نوشتار حابنابراين، 
ي مقاله اين است كه ابعاد  امنيت از ديدگاه امام لپرسش اص .است )ره(انديشه امام خميني و

بديهي است براي پاسخ   دارد؟ري بيشت موجود سازگارييها يك از رهيافت  با كدام)ره(خميني
 نظير اينكه اصوالً يفرع االت مقدماتي وؤ ابتدا بايد به برخي س،ايضاح بيشتر آن ال وؤسبه اين 

پژوهي چه ديدگاهي  مكاتب مختلف امنيت پردازان و نظريه ابعاد آن چيست؟ منظور از امنيت و
 ابعاد ،)ره(يمينخآراء امام  نديشه وا  در،سرانجام اينكه دارند و باره ابعاد امنيت داشته و در

 پاسخ داده ؟دقايقي برخوردارند و آنها از چه مختصات هر كدام از مختلف امنيت كدامند و
، شناسانه هستيثر از رويكرد أ مت)ره( كه امام خمينيفرضيه اصلي مقاله اين است .شود
همين   و برنيت داشته خويش، نگاهي فرادنيوي به مقوله امشناسانه جامعه و شناسانه انسان
، ايشان فراتر از رويكردهاي موجود، امنيت را حتي در سطح ملي و اجتماعي آن، در اساس

 رو، از اين دانسته و - نيل به سعادت دنيوي و اخروي -خدمت فرآيند شدن و غايت انسان 
 . اند بودهتري براي امنيت قائل  ابعاد متنوع

                                                                                                                   
1. Yazid Sayigh  
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 ارزيابي و، )ره(بعاد امنيت از ديدگاه امام خمينيتبيين ا ضر براي درك واروش نوشتار ح
 . سيره عملي ايشان است،همچنين  وها مصاحبه ،ها پيام ،ها سخنرانيمجموعه  بازنديشي در
  به توصيف،به اختصارو ابتدا  . قسمت تشكيل شده است سه مقاله حاضر از،بدين منظور

 رويكردهاي ،قسمت دوم  در.شود مي پرداخته دقايق و خصايص آنتشريح   امنيت ملي ومفهوم
 انديشه و قسمت سوم به ابعاد امنيت درو د نوش ميبررسي  معرفي وامنيت زمينه ابعاد  رايج در

   .ه استاختصاص يافت، )ره( امام خمينيءآرا
  
   تبيين و ايضاح مفهوم امنيت.الف

 از مفهوم دستيابي به تعريف جامع و مانع ،هاي علمي فراوان ها و مجاهدت رغم تالشبه 
 اين مفهوم واجد خصايص و صفاتي است كه محققان را براي .دشوار استبه شدت امنيت، 

اين كوشش مقاله حاضر براي  .كند ميهاي جدي مواجه  دستيابي به تعريف مشترك با دشواري
فرضي است تا بر   باشد، پيشع نيز بيش از آنكه ادعايي درباره ارائه تعريف جامع و مانمنظور

 كنكاش در مورد ابعاد امنيت از ديدگاه امام -  اساسي مقاله ايده باره آن بتوان دراساس 
  .با سهولت بيشتري سخن گفت - )ره(خميني

قدمت انديشه درباره اين . ، نسبي و برساخته اجتماعي استي مفهومي به شدت ذهن،امنيت
 مجادالت درباره ال،در عين ح .گردد ميمفهوم به آغاز حيات بشري و زيست اجتماعي او باز 
با وجود گذشت بيش  .ميك راه پيدا كرددامنيت از پايان جنگ جهاني دوم به بعد به مجامع آكا

 دهه از مناظرات در باب اين مفهوم، كماكان عدم اتفاق نظر در بين محققان در فهم ششاز 
د نبود  و همكارانش معتقدن1تريف .باشد ميهاي فكري مذكور  چيستي آن، نظر مشترك تالش

ي نظري گوناگون براي بررسي آن، ها  براي امنيت و وجود رويكرد هشد تعريف واحد و پذيرفته
 اين ، مورگنتا به زعم.كند ميآورد كه هر كس چگونه امنيت را تعريف  مياين پرسش را پيش 

گنجانيم و  ميهنگام ارائه تعريف، برخي چيزها را در دل تعريف  .پرسش پاسخ آساني ندارد
  .)11- 1383(گذاريم ميهاي ديگري را كنار چيز

                                                                                                                   
1. Terry Terriff  
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 ه است، درباره چيستي و ماهيت مفهوم امنيت پايان ندادها  نه تنها به بحث،گذشت زمان
 به بعد و با پايان چنگ سرد و فروپاشي بلوك شرق و شوروي 1980 از دهه ،بلكه برعكس

 و مطالعات لمللا بين مباحث مذكور به عنوان يكي از نقاط كانوني رشته روابط ،سابق
  .تري يافته است ابعاد وسيع ،استراتژيك

 مبني بر اينكه هر تعريفي شامل پذيرش برخي چيزها  با پذيرش ادعاي مورگنتا،مقاله حاضر
تي خود، امنيت آ براي مباحث اي هو كنارگذاردن برخي چيزهاي ديگر است و به عنوان پاي

 ملت قادر است از اهداف و هر ، كه طي آنكند ميرا به عنوان شرايط و فضايي تعريف ) ملي(
ظت نمايد و يا آنها را گسترش هاي حياتي مورد نظر خود در سطح ملي و فراملي محاف ارزش
  .)11 :1376 درويشي،(دهد

هاي سياسي و جوامع مختلف   شرايط و فضاي امن براي نظام،بر اساس اين تعريف
 حتي اگر برخي از اين ،ان نيست آنها يكسيترجيحات ارزش متفاوت است، زيرا تمامي

  . فصل مشترك همه آنها باشد، فيزيكي يا رفاه و آبادانيء نظير بقا،ترجيحات
 كه تذكر آنها خالي از ردناخواه الزاماتي را به دنبال دا پذيرش تعريف مذكور از امنيت، خواه

توان اشاره  مياني نهيچ زمان و مكبه  به اين معنا كه ، امنيت امري نسبي استاوالً:  نيستفايده
 ،امنيت امري ذهني است، ثانياً .طور مطلق تحقق پيدا كرده و يا پيدا كنده كرد كه در آن امنيت ب

امنيت  ،ثالثاً . عيني و مشخصي هستندءازا ها فاقد مابه چون بسياري از ترجيحات ارزشي انسان
زمان پرورده و زمينه (نمند به اين معنا كه به شدت زمانمند و مكا،امري برساخته اجتماعي است

توان از ترجيحات ثابت و مشترك جوامع مختلف  مي نه تنها ن،به عبارت ديگر. باشد مي) پرورده
 جامعه در هر ، بلكه و حتي مهمتر از آن،سخن گفت) به دليل تاريخ و فرهنگ متفاوت(

يرپذيري به دليل تأث( ي مختلف آنها ترجيحات ثابت و مشترك نسلبر توان  ميمشخص هم ن
  .دكركيد أت) اذهان عمومي از عوامل مختلف

 به اين نكته اشاره خواهد شد كه چگونه ترجيحات ارزشي مختلف ،در قسمت بعدي مقاله
. ن انجاميده استديدن موضوع امنيت و توسعه ابعاد آت و به متفا،ها و جوامع گوناگون در زمان
 بحث درباره ابعاد امنيت از ديدگاه امام نكات است كهاين كردن  رسد تنها با لحاظ ميبه نظر 
  .با همدلي بيشتري درك و فهم خواهد شد، )ره(خميني
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   در زمينه ابعاد امنيترايجرويكردهاي مروري بر : ب
 و ديدگاههاي گوناگوني است كه درباره ابعاد ها هدف اساسي اين بخش، آشنايي با رويكرد

ه و تمهيدي است براي ورود به قسمت بعدي ايضاح اين موضوع، مقدم. امنيت ملي وجود دارد
رسد آگاهي از چگونگي نگرش امام به مقوله  ميبه نظر . دهد ميكه جان كالم مقاله را تشكيل 

شود كه با تأمل در رويكردهاي موجود، نقاط اشتراك و  ميامنيت، آنگاه اهميتش دو چندان 
  .افتراق آنها با نگرش امام آشكار شود

 ابعاد امنيت و تحوالتي كه امنيت از اين حيث به خود ديده است، پرداختن تفصيلي به
هاي   و كتابها  مقاله،پردازش آنبراي كنون نيز  تا كه اي ه به گون،طلبد ميمجال فراخي را 

بندي مختصري از   جمع،دآمآنچه در اين بخش خواهد . تقلي به رشته تحرير در آمده استمس
 باشد براي اي ه تا مقدم، استكنون از آغاز تاامنيت ملي   مفهومروايت تحول و توسعه ابعاد
 مختلف فكري در نوع نگاه به اي هبه دليل در هم تنيدگي نحل. ورود به بخش بعدي مقاله

 بيش از آنكه به افراد و ، و رويكردهاها موضوع ابعاد امنيت ملي، ترجيح داده شد تا اين نگرش
 .تصوير گردند نوع نگاه و ماحصل تأمالت آنها زناشي ا ،يا مكاتب فكري ارجاع داده شوند

 دسته و گروه چهار درتوان  بندي، مي در يك تقسيمرويكردهاي رايج درباره ابعاد امنيت ملي را 
  :بندي كرد طبقه

  
  سنتيرويكرد . 1

وجه غالب را گرايي  واقع نظريه ،نامند  يا سنتي مين را مدل كالسيكآدر اين رويكرد كه 
در اين  .ه است داشتبر ادبيات امنيتي غلبه ،1960ان جنگ جهاني دوم تا اوايل دهه پايدارد و از 
ترين هدف و قدرت نظام و  المللي است، امنيت مهم  بازيگر روابط بينيگانه دولت ،رويكرد

امنيت با بقا و حفظ  همچنين،. آيند  به شمار ميآنمين أترين سازوكارهاي ت  مهم،ديپلماسي
كه است  خطراتي به منزله شده و تهديد امنيتي لمداد ق مساوي،ي و حكومتفيزيكي نظام سياس

 ، در اين رويكرد. ابزار نظامي متوجه جان، مال، سرزمين و حاكميت كشورهاستجانباز 
 نقش الحاقي و ، و در بهترين حالتدارد استقالل كمتري ها مقايسه با ديگر واژهامنيت در 
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، چارچوبر اين د .(Lohalekar, 1991: 2)كند ايفا مي لمللا بينمدل قدرت در روابط جزيي در 
 و تنها راه مقابله با آن نيز به كارگيري است تهديد نظامي ،تهديد اصلي امنيت ملي هر كشوري

  .)344 :1367ميرا، (باشد ميافزارهاي نظامي  سخت
  

  ليبرالي رويكرد . 2
هايي بود  پاشي و سقوط نظام   كشاكش جنگ سرد، دنيا شاهد از هم و در1960با آغاز دهه 

در اين  .شد ميبيني ن  براي آنها پيشاي هكه به ظاهر و از لحاظ توان و قدرت نظامي، چنين آيند
فساد و . سياست و اقتصاد:  دو بعد ديگر امنيت و البته در كنار بعد نظامي، مطرح شدند،دوره

خود جلب ه نظران را ب احب دو بعد جديدي بودند كه توجه ص،ناكارآمدي سياسي و اقتصادي
اش مك  طرح ايده امنيت مساوي است با توسعه، از سوي كندي و مشاور امنيت ملي. ساختند

ن پس، تهديدات آاز . ملي گشود نامارا، دريچه جديدي را در مباحث مربوط به ابعاد امنيت
ات سياسي و ن، تهديد هم از نوع خارجي، بلكه در كنار آامنيتي نه فقط تهديدات نظامي و آن

 را ها  از سوي نيروهاي داخلي، مشروعيت و كارآمدي نظامكه عمدتاًقلمداد شدند اقتصادي 
  .نشانه رفته بودند

هاي   ارزش،)بعد نظامي(در كنار ارزش حفظ تماميت ارضي و بقاي نظام سياسي حاكم
 ،)بعد اقتصادي(ديگري نظير ايجاد شرايط الزم براي رفاه اقتصادي و عدالت اجتماعي

نيز در قالب ) بعد سياسي(مردمساالري و چرخش قدرت و حقوق و آزادي شهروندان
  .(Almashat, 1985) به توسعه دامنه ابعاد امنيت ملي انجاميدند،هاي ملي ارزش

 از امنيت ملي 2 و ريجينالد1تو در تعريفي كه الي،چنين برداشتي از ابعاد امنيت ملي
ي داراي امنيت ملي است كه در وضعيتي قرار داشته كشور«:  به وضوح آشكار است،كنند مي

 از تهديدات احتمالي نظامي، سياسي و يا اقتصادي ،باشد كه در آن به صورت نسبي يا كامل
  .(1989:71) ديگر كشورها به دور باشد

  

                                                                                                                   
1. Jeffrey M. Elliot  
2. Robert Reginald  
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  مكتب كپنهاگرويكرد . 3
فهوم  م،الملل بود و از اين حيث سازي در روابط بين  ميالدي، دهه سرنوشت1980دهه 

 مورد ، و امنيتيراهبرديامنيت و ابعاد آن نيز از جمله مفاهيمي بود كه در ادبيات مطالعات 
  . قرار گرفتها توجه وسيع محققان اين رشته

، 6، توماس5، بوث4، اولمان3، كولودزيج2 و همكارانش در مكتب كپنهاگ، ايوب1بوزان
  .ي در توسعه ابعاد امنيت داشتند از جمله محققاني بودند كه سهمي اساس،ديگران و 7كالرك

 به بايد صرفاًكيد داشتند كه مفهوم امنيت نأمطالعات محققان اخير بر اين نكته اساسي ت
 توان مي فقط كه نه استتري  معناي عامامنيت . شود محدود ي مسايل و تهديدات نظامحوزه

ي، سياسي و ي اقتصادي، اجتماعها  بلكه در حوزه،كار بسته آن را در عرصه نظامي ب
  .)64: 1388 شيهان،(داردمحيطي نيز قابليت كاربرد  زيست

مجامع اكادميك در اكنون مرجع كالسيك   كه هم، و هراسها دولتبوزان در كتاب مردم، 
تحت تأثير عواملي در پنج بخش عمده قرار را  امنيت اجتماعات انساني ،آيد به شمار مي

  .محيطي نظامي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و زيست كه عبارتند از )34:1378 بوزان،(دهد مي
 جداي از يكديگر عمل ، پنج بخشنكته قابل توجه در ديدگاه بوزان اين است كه اين

ي مختلفي با هم تداخل دارند ها اند و به صورت ناپذيري به هم وابسته طور اجتنابه  ب،كنند نمي
 .)68 :1388شيهان، (

ان جنگ سرد و گسترش ارتباطات دود فراواني معلول پاي در نگرش جديد كه تا حبنابراين،
امنيت اجتماعي و ي اطالعاتي و ارتباطي بود، دو بعد ها ناشي از توسعه فنĤوريالمللي   بين

  .به ابعاد امنيت ملي افزوده شدمحيطي  امنيت زيست
ژگي  توانايي جامعه براي حفظ وي،منظور از امنيت اجتماعي از ديدگاه بوزان و همكارانش

  .اساسي خود در برابر شرايط متحول و تهديدات واقعي يا احتمالي است

                                                                                                                   
1. Barry Buzan 
2. Mohammed Ayoob  
3. Edward A. Kolodziej 
4. Richard H.Ullman 
5. Ken Booth 
6. Caroline Thomas 
7. Ian Clark 
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 اين نوع امنيت درباره قابليت حفظ شرايط قابل پذيرش داخلي براي تكامل ،طور خاصه ب
 ،چوب اين تعريفدر چار.  و هويت ملي و رسوم استالگوهاي سنتي زبان، فرهنگ، مذهب

امنيت اجتماعي . اجتماعي وجود دارد، دشوار استشدن زماني كه تهديدي عليه امنيت  مشخص
 ي هويتي خود احساس كنندها درباره وضعيتي  است كه جوامع تهديدي در مؤلفه

  .)388: 1380موتيمر،(
العاده  آثار فوق ،اي و جهاني در سطوح منطقهي انساني ها محيطي، فعاليت به لحاظ زيست

ها و جوامع را در سطح  حيطي همه انسانم آنها امنيت زيست .دارند مخربي بر محيط زيست
. دننز رقم ميبراي همه آنها سرنوشت مشتركي را كه اي  به گونه اند، ثير قرار دادهأجهاني تحت ت

تك كشورها خارج است و نياز به اقدامي   از عهده تك،ها مقابله با اين تهديدات و چالش
 درياها،  آب زمين، باالآمدن سطحشدن  گرم مربوط به مسايل و مشكالت.مشترك و جهاني دارد

شدن اليه اوزون، آلودگي جو زمين، فرسايش خاك، كاهش منابع طبيعي زمين و  سوراخ
  .)69 :1388شيهان، (محيطي است هاي زيست  از جمله مسايل و چالش،انقراض نسل حيوانات

 ،حيطيم كنند كه كميابي منابع زيست  و همكارانش نيز استدالل مي1مر ديكسونها  توماس
در جوامع گوناگون و جهان تواند باعث افزايش خشونت   چرا كه مي،تهديدي عليه امنيت است

  .)39 :1380موتيمر، (شود
 ارتباط محيطي و امنيت  نويسندگان بسيار ديگري نيز نه تنها بين مسايل زيست،در مجموع

دي از مفهوم امنيت خواهند نشان دهند بايد تعريف جدي ، بلكه با اين كار ميكنند برقرار مي
 ابعاد ديگري كه متأثر از تغيير مرجعيت امنيت از دولت به ،ارائه شود و در اين تعريف

ميتوز، ( مناطق زيستي و كل جهان است، ديده شود،ي ديگري مانند افراد، گروههاها پديده
1380(.  

ي صادره از ها نامه و قطعها توان در بيانيه بخشي به ابعاد امنيت را مي  تنوعواوج اين رويكرد 
 ،در آنها كه مشاهد كرد 1990سوي سازمان ملل و گزارش برنامه عمران ملل متحد در دهه 

 برنامه توسعه ملل 1994 در سند. مورد توجه قرار گرفتامنيت انساني مفهوم وسيع و گسترده 
اي از قيد و بندها و فشارهمردم  ،شود كه در آن  تعريف ميوضعيتي، امنيت انساني متحد

                                                                                                                   
1. Thomas Homer Dixon 
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امنيت انساني عبارت است از . دشون ميشود، آزاد و رها  روحي و رواني كه مانع رشد انسان مي
دن  و دوم، در امان بو؛ چون گرسنگي، بيماري و سركوبيمني از تهديدات مزمن و ديرپااول، ا

اني  تأمين امنيت انس،در اين برنامه. ور الگوهاي روزمره زندگيآ خوردن ناگهاني و زيان از برهم
محيطي،   اقتصادي، غذايي، بهداشتي، زيستابعاد ،در آنبعدي است كه   هفتيمستلزم رويكرد

  .)241- 2: 1388شيهان، (گيرد مورد توجه قرار ميامنيت شخصي، اجتماعي و سياسي 
  

  شناسانه  هستيرويكرد . 4
. استد امنيت افزوده شده ا بعد جديدي است كه در دهه اخير بر ابع،شناختي امنيت هستي
كاوي، نظريه روابط اشيا،   نظير روان، متأثر از چندين مكتب نظري و عملي،اين بعد از امنيت

ي ها  با اتكا به نظريهاًو نظريه مديريت ترس و هراس و خصوص طعيتنظريه مديريت عدم ق
  . شده استبندي  چارچوب،2 و باتلر1آنتوني گيدنز

شود كه  اره شروع ميز با اين گ،و اصلي است نياز اوليه ،شناختي اين ادعا كه امنيت هستي
امني نا.  در هراسند،حتميت به عنوان تهديد هويتيعدم بازيگران از عدم اطمينان و 

داند  به ناتواني عميقي دچار شده و نمي شخص ، در آن اشاره دارد كهيشناختي به وضعيت هستي
 وضعيتي ،شناختي س، امنيت هستي برعك.يده انگاردبا چه خطرهايي مقابله كند و كداميك را ناد

ف دارد كه بر زندگي اهداراجع به روابط بين ابزار و مئني  فرد انتظارات مطدر آن،است كه 
داند چگونه اقدام كند و   مي،شناختي فرد برخوردار از امنيت هستي. استاجتماعي وي حاكم 

 يت و تثبيت و تمايز آن جوامع براي تأمين هو، به همين اعتبار. چگونه خودش باشد،در نتيجه
 نوعي اطمينان ، عادت به وضعيتي نسبتاً ثابت.هستندثبات شناختي و معرفتي  در پي ،با ديگران

 عنصر اصلي جامعه، . ناامني استهمراه با ،بودن آينده را به همراه دارد و دگرگوني و نامعلوم
، ها تمايز و تفاوت گروهي حفظ هايكي از راه. ن از ساير جوامع استت و تثبيت و تمايز آهوي

چنين عادتهاي روزمره بين گروهي و بين . سازي روابط با ساير گروههاست حفظ و عادي
توان كشورها را به   ميبنابراين، .كند  كمك ميها  به انسجام و يكپارچگي هويت گروه،كشوري

                                                                                                                   
1. Antony Giddens  
2. Butler  
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براي حفظ  بلكه ،كنند اي تصور كرد كه تنها براي تأمين امنيت فيزيكي خود تالش نمي گونه
شناختي   نيازهاي گروهي به امنيت هستيابتناي. شوند هويت گروهي ملي تهييج و تحريك مي

 صرفاً برآيند نظرات يه نهادهاي دولتبر نيازها و احتياجات فردي، حاكي از آن است ك
گذارند كه اعضا   تصويرهايي از خود به نمايش ميها دولتچنين، هم. ندگيرندگان نيست تصميم

  .)264-74 :1388شيهان، (اي به آنها وابستگي خواهند داشت  پيچيدهطوره ب
  
  ابعاد امنيت ملي  و)ره(امام خميني .ج

ي رايج ها كه خارج از چارچوب )ره(خميني سياستمداري همچون امام انديشهواكاوي 
 مفاهيم مدرني چون امنيت خصوص در به ويژه ،كرد ميانديشيد و عمل  ميعلوم اجتماعي 

 براي فهم بهتر نگرش امام به مقوله امنيت و ابعاد مختلف آن، .غايت دشوار است به ،ملي
شناختي ايشان  شناختي و جامعه شناختي، انسان ملي در مباني هستيأغور و تاوالً بايست  مي

رسد موضوع امنيت همچون ساير مفاهيم و موضوعات سياسي و  مي نظر ه  چون ب،شود 
 نوع نگاه ايشان به متأثر ازه فكري كلي و منسجم هستند كه ، اجزايي از يك مجموعاجتماعي

 ايشان يا مباني فكري و فرانظري )ره(كالن امامتا نگاه . گيرند شكل ميدم و اجتماع  و آعالم
 همانند باره موضوعات خردهاي ايشان در گيري از ديدگاه درك و فهم نشود، هرگونه نتيجه

چون امام از مفاهيم جديد و  ثانياً،.  به بيراهه باشدي ممكن است راه،امنيت ملي و ابعاد آن
كمتر استفاده ) مثل مفهوم امنيت ملي و مشتقات آن ( آنهادانشگاهيي نو و ها  برداشتخصوصاً

 و كلماتي كه در ادبيات ها  آن دسته واژهشود  تالش ،غور در ادبيات گفتماني ايشان با ،نمود مي
 تا از شوندن آن نزديكي و همخواني دارد، شناسايي اشت مدر مفهوم امنيت ملي و با بردامام به

  .آن طريق به برداشت امام از امنيت و ابعاد آن پي ببريم
 

  )ره(شناختي انديشه امام شناختي و جامعه شناختي، انسان مباني هستي. 1
  دولت و اساس تشكيل يكي از وظايف اوليه و كاركردهاي ذاتي،امنيت و امنيت مليمين أت
ساختن شرايطي هستند كه در آن،   موظف به فراهمها دولت.  است مدرني سياسيها منظا

 ها ارزش. ي مورد قبول خويش را تحقق بخشندها  ارزش، آسودگياشهروندانشان بتوانند ب
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، تاريخ و آداب و رسوم و فرآيندهاي اكتسابي، از ها ، اديان، فرهنگها متأثر از ايدئولوژي
همه عوامل مذكور به نوعي متأثر از نوع نگاه . هستندديگر متفاوت  اي به جامعه اي جامعه
ي سياسي و چگونگي كاركردهاي ها ماهيت نظام. باشد مي به هستي، انسان و جامعه ها انسان

  به شدت از گفتمان حاكم در آن جامعه نسبت به -جمله تحقق امنيتاز  -  ها دولتگوناگون 
 اگر بخواهيم به تلقي و نگرش ،همين اساس بر. پذيرد مير سه مقوله هستي، انسان و جامعه تأثي

 اي هامام از امنيت و چگونگي ديدگاه ايشان نسبت به ابعاد آن پي ببريم، الجرم و به عنوان مقدم
امام  بايد ولو به اجمال، نگاهي به مباني هستي شناسي، انسان شناسي و جامعه شناسي ،ضروري

   .داشته باشيم
 

  ناسيش مباني هستي. 1 -1
. گيرد مي در زمره انديشمندان اصالت وجودي قرار ،شناسي  از حيث هستي،امام خميني

 جهان مادي در ،نگاهاين در .  و معاد استأدار و داراي مبد  هدفايشانهستي در نگاه 
... عالم طبيعت در آخر موجودات عالم وجود واقع شده است«. ترين مرتبه وجود است نازل

 عوالم جهان). 9: 4صحيفه امام، ج(»ها عالم طبيعت است ترين عالم پست...لميعني منتهي اليه عا
تواند موجود  اده ندارد، ميهستي اعم از غيب و شهادت است و چيزي كه م«. گوناگوني دارد

شود از همان جلوه است  تمام چيزهايي كه در عالم واقع مي«). 222: 21صحيفه امام، ج(»باشد
گردد، هيچ موجودي از خودش چيزي  ها از اوست و به او برميو چون همه امور، همه چيز

  .)104 :تفسير سوره حمد(»ندارد
مندي، برخورداري از   ابعادي چون غيب و شهود، غايت،اين عالمي اساسي ها از ويژگي

 )ره(ماما. باشد ميخالق مدبر، قانونمندي، ابتناء بر عدل، مسخر انسان بودن و صراط براي انسان 
اين سرا . داند ميي را نظام اكمل و احسن و جلوه حضور حق تعالي يا محضر خدا نظام هست

يعني حيات دنيوي را دار فنا و تغيير دانسته و سراي جاويدان و آخرت را دار بقاء و ثبات و 
 قادر متعال خالق و آفريننده جهان هستي است ،، خداونديشاندر نگاه ا. بيند ميزندگاني ابدي 

 كليات او هادي، راعي، مدير و مدبر. الك آن و داراي حاكميت مطلقه بر آن است م،و در نتيجه
  .)146 :1384،جمشيدي(جهان هستي است
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صحيفه نور، ج (باشند مي از مراتب هستي ، سه عالم ملك، ملكوت و الهوت،در نگاه امام
ده عالم ملك دنياست و عالم ملكوت، عالم غيب است كه ملكات صالحه و فاس). 393 :21

عالم .  عالم الهوت عالم وحدت است.)367- 6: 5صحيفه امام، ج(شود ميانسان در آن ظاهر 
. ي هستي و مقصد اعلي استمحسوس مرتبه نازل هستي است و عالم الوهيت، مرتبه اعال

  )434 :8صحيفه امام، ج(
انسان موجود . در نگاه امام، كل هستي به عنوان نظام واحد، داراي اجزاي مرتبط است

 زندگي فردي و اجتماعي انسان .متحرك است، از مرتبه طبيعت تا مرتبه غيب، تا فنا در الوهيت
فلسفه . همانگونه كه فطرت او با آن هماهنگ است. شودبايد با اين كليت منظم، هماهنگ 

  )152: 1384 جمشيدي،(تشريع الهي نيز هماهنگي مصالح انسان با مصالح هستي است
  

  ناسي  ش  مباني انسان.2 -1
 انسان را در كليت هستي و به يشانا. ست ايشانشناسي ا  بخشي از هستي،شناسي امام انسان

 انسان در بين تمامي ،از ديدگاه امام. دهد ميعنوان بخشي اساسي از آن مورد بررسي قرار 
  :مخلوقات هستي، اشرف و برتر است

 نسخه موجود فرموده كأنه خداي تبارك و تعالي دو. ستها انسان مجموعه همه عالم«
يعني انسان عصاره همه موجودات عالم ... يك نسخه تمام عالم، يك نسخه كوچك: است
  .)254: 8، جصحيفه نور(»يعني در انسان همه چيز است. است

ي مراتب وجودي دوگانه محسوس و  نيز دارا رابه تأسي از عالم هستي، انسانايشان 
  :دانند ميمحسوس نا

نشئه ظاهره ملكيه دنيويه كه آن .  است داراي دو نشئه و دو عالماي هجوب اع،بدان كه انسان«
 ملكوتيه كه از عالم ديگر است و نفس او، كه از عالم غيب و  و غيبيه،بدن اوست و نشئه باطنه

  .)5:شرح چهل حديث(»ملكوت است، داراي مقامات و درجاتي است
ق كرده است براي اينكه همه انسان موجودي است كه خداي تبارك و تعالي آن را خل«

طور استعداد است ه جهاتي را كه در عالم هست، در انسان هست، منتها به طور بالقوه است، ب
  .)282 :7صحيفه نور، ج(»فعليت پيدا كند بايد ها و اين استعداد
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 ارجاع ، مرتبه طبيعي انسان بسيار نازل است و وظيفه انسان،در مقايسه دو عالم انساني نيز
  : به مرحله توحيدي استامور

تر است و  اش از همه مراتبش نازل انسان يك مراتبي دارد كه مرتبه طبيعي«
اسالم براي برگرداندن تمام محسوسات و تمام عالم به مرحله ... محسوس ماست

لكن اينها . همه اينها را دارد. نيست) صرف(تعليمات طبيعي و رياضي . توحيد است
ي ظلماني به آن مقام نوراني كه ها داندن طبيعت و همه ظلمهار شده به توحيد، برگر
  . )6- 7، ص 8ج(»آخر، مقام الوهيت است

 است كه خداي اي هحق ها و معارف انسان برخوردار از عواطف،گرايش ،از ديدگاه امام
فطرت انساني و .  بندگان را به آنها مفطور ساخته استتعالي از بين جميع مخلوقات صرفاً

فطرت عشق به كمال و خير مطلقه و فطرت . تر است  جميع احكام بديهيه بديهياحكام آن از
 : شرح حديث جنود عقل و جهل؛181-180:شرح چهل حديث( تنفر از نقص و شر و شقاوت

  : جويي اوست  ميل به آرامش و امنيت، انساني فطرتها  يكي از گونه.)76-77
ند جميع عايله بشر و سلسله ا هاي الهيه كه مفطور شده بدان كه يكي از فطرت«

ي تمدن و توحش و ها انسان بر آن، فطرت عشق به راحتي است، كه اگر در تمام دوره
تدين و سرخودي اين نوع مراجعه شود و از تمام افراد عالم و جاهل، وضيع و شريف، 
صحرايي و شهري، سوال شود كه اين تعلقات مختلفه و اهويه متشتته براي چيست؟و 

ره زندگاني براي چه مقصد است، همه متفق وحمل مشاق و زحمات در داين همه ت
خواهيم براي  ميالكلمه با يك زبان صريح فطري جواب دهند كه ما همه هر چه 

 .)186: شرح چهل حديث(»راحتي خود است

 از ديدگاه امام، انسان موجودي است كه بالقوه توانايي و استعداد شدن و ،در مجموع 
ضرورت ارسال انبيا و رسوالن . رين مراتب كمال و درجات معنوي را داراسترسيدن به باالت

 ولي اگر در گردد، باز ميطلبي انسان  پذيري و تكامل تكامليعني  ، همين مسألهبهالهي نيز 
ذكر و ابالغ  چون ساير موجودات بود، نيازي به آمدن رسوالن، ت،حدود طبيعي و زيست مادي

  .)164 :1384 ي،جمشيد(پيام الهي نيز نبود
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  شناختي مباني جامعه. 3-1
 قرار ايشان شناسانه انسان و شناسانه هستي در راستاي نگرش ،)ره(شناختي امام مباني جامعه

 تشكيل اجتماع و اوج تكاملي آن يعني جامعه سياسي و تشكيل حكومت و كاركرد هفلسف. دارد
دادي انسان در چارچوب و ي خداها  چيزي نيست جز به فعليت رساندن استعداد،سياست

  :هماهنگ با نظام خلقت و هستي احسن و اكمل موجود
. توانـد بكنـد    مـي نوع انسان در دنيا با معاونت و معاضدت بعضي با بعضي زندگي راحت              «

 مگـر آنكـه از جامـه بـشريت خـارج شـده بـه           ،زندگاني انفرادي براي هيچ كس ميسور نيست      
اعتماد مردم بـه يكـديگر        چرخ بزرگش، بر   ،تماعيحيوانات وحشي ملحق گردد و زندگاني اج      

 .)46: شرح چهل حديث(»چرخد مي

 ها  تشكيل حكومت،گيري اجتماعات انساني و متعاقب آن  ضرورت شكل،به عبارت ديگر
 به رغم زيرا ،باشد مي وي شناسانه انسان و شناسانه هستي مرتبط با نگرش ها و اجراي سياست

كه در پسند انسان، اين احتمال وجود دارد  جمالو خواه  جو، عدالت ، حقيقتطلب فطرت كمال
عالم طبيعت تحت سلطه قواعد طبيعي و مادي محض در آمده و از هدف اصلي خلقت كه 

  .)186: 4صحيفه امام، ج( است، بازماند"كااللوهيه"ه مقام همانا رسيدن ب
  از ديدگاه امام، اما،استتشكيل جامعه، پاسخ به يكي از نيازهاي ضروري و فطري انسان 

شرايط اجتماعي مساعدي براي تربيت افراد مؤمن و با «جامعه و سياست خوب آن است كه 
 به معنويت و حفظ و گسترش ،عالوه بر امور مادي«و ) 40:واليت فقيه(»فضيلت فراهم شود

  .)20: 4صحيفه نور، ج(»آن در جامعه توجه شود
نظر بگيرد  كند و راه ببرد، تمام مصالح جامعه را مدسياست اين است كه جامعه را هدايت «

شان هست، به  و جامعه را در نظر بگيرد و اينها را هدايت بكند به طرف آن چيزي كه صالح
  .)433: 13صحيفه امام، ج(»صالح ملت هست، صالح افراد هست

، )رنگظالمانه و مبتني بر خدعه و ني( امام با تفكيك سه نوع سياست شيطاني ،در مجموع
عادالنه و مبتني بر (و سياست الهي) عادالنه و مبتني بر سعادت دنيوي انسان(دي بع سياست يك

كه  بر اين نكته تأكيد دارد كه تنها در ذيل سياست اخير است ،)سعادت دنيوي و اُخروي انسان
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: 13ج صحيفه امام .نك(رود انسان بتواند در صراط مستقيم مورد نظر قرآن گام بردارد مياميد 
  .)269: 1 و ج405: 21  ج؛33-43

  
  )ره(خميني امنيت و مفاهيم مرتبط با آن در كالم امام .2

. شد مي و مفاهيم مدرن كمتر استفاده ها  از واژه،)ره( امام و نوشتاريدر ادبيات گفتاري
ن يا دانست اهميت كم اين نبايد به معناي ،البته. مفهوم امنيت و امنيت ملي نيز چنين وضعيتي دارد

اگر امنيت ملي را شرايط و فضايي بدانيم كه .  شودقلمداد  ايشانگرفتن موضوع از سوي ناديده
ي مورد نظر خويش محافظت نمايد و در جهت نيل به ها  ملت قادر است از ارزشهرطي آن 

، ها دولتي اساسي ها ويژه را به عنوان يكي از كارموضوعآنها گام بردارد، بديهي است اين 
 و با غور ه شناسايي نمودمختلف و مفاهيم ها  در قالب واژه)ره(نيم در آثار و سخنان امامتوا مي

 است، دست )ره( به هدف اصلي خود كه همانا تبيين ابعاد امنيت در انديشه امام خميني،در آنها
 .يابيم

 و سلبي، ايجابي(جانبه  سه با اتخاذ رويكردي است الزم ،براي دستيابي به هدف مذكور
 هم ،)ايجابي(ي مورد نظر كاربرد دارندها ، هم مفاهيمي كه در راستاي تحقق ارزش)اي هينزم

 و هم مفاهيمي كه نقش )سلبي(ي يادشده دارندها مفاهيمي كه نقش مانع يا مخرب براي ارزش
مورد شناسايي قرار گيرند تا  ،)اي هزمين(ي يادشده دارندها  ارزش طرح و يا تحققبرايساز  زمينه
 مفاهيم ،در جدول شماره يك.  را از موضوع بحث استنتاج نمودهايي گزارهنها بتوان آ سابر اس

  :آمده است) ره(آنها در مجموع مجلدات صحيفه اماممورد نظر و ميزان فراواني 
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  1)ره(ا موضوع امنيت ملي در صحيفه امام ميزان فراواني واژگان مرتبط ب:يكجدول 

  
 دفعات به كار رفتهتعداد  مشتقات آن كليد واژه 1

 321 ...امنيتي، امنيه،امنيتش،  امنيت 2

 6125 .دولتداري، دولتشان، دولتمردان،  وظايف دولت/ دولت  3

 311 ...هجمه، هجومش، هجومگر، ، هجوم 4

 989 خطرات، خطر دار، خطرناك، خطر 5

 316 ...حفاظت، حفظت، حفظش،  حفظ 6

 88 .. كننده،تهديدآميز، تهديدات، تهديد تهديد 7

  1600 ...جامعت، جامعه ها، جامعيت، جامعه 8
 

 4853 ...انسانيت، انسان شناسي، انسان ها، انسان 9

 31669 ...اسالم خواهي ، اسالم زدايي،  اسالم 10

 12200 ايرانيان، ايراني، ايرانيسم، ايرانيها، ايران 11

 4268 جمهوريت، جمهوري خواه، جمهوري 12

 16211 ا، ملت گرايي،ملته ملت 13

 1191 استقاللتان، استقاللمان، استقالل 14

  2782 ...دوستي دنيا، دنيا طلبي، دنيوي، دنيا 15
 

 1062 مداخله، دخالت نظامي دخالت 16

  1200  استقالل سياسي، استقالل فرهنگي  استقالل  17

  1400  يفرهنگ  فرهنگ  18

  2    محيط زيست  19

  300   طبيعيذخاير  ذخاير  20

                                                                                                                   
  .اند  گرد شده،كار گرفته شده در جدوله الزم به توضيح است كه اعداد ب. 1
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استقالل براي و يي نظير امنيت، حفظ و محافظت ها  از واژه،شود ميهمانگونه كه مشاهده 
ي سلبي ها  براي جنبه،يي نظير تهديد، هجوم، خطر و دخالتها ي ايجابي و از واژهها جنبه

يي مثل دولت، جامعه، انسان، اسالم، ايران، ها  واژه،عالوه بر آن. موضوع استفاده شده است
 امنيت  و ابعادتوانند به عنوان موضوع ميصاد، ذخاير، محيط زيست و ملت نيز كه فرهنگ، اقت

، ملت )31700( ي اسالمها  واژه،در جدول مذكور. اند قي شوند، مورد مطالعه قرار گرفتهتل
ي ها كه واژه) 4270( ، و جمهوري)4850( ، انسان)6130( ، دولت)12200( ، ايران)16210(

  . باشند مي به ترتيب  داراي بيشترين فراواني ، امنيت هستندمربوط به مرجع و موضوع
  

  دفعات به كار رفتههاي مرتبط با امنيت در كالم امام و   واژه:يكنمودار 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 دو مفهوم امنيت و تهديد كه در ادبيات مطالعات امنيتي، مفاهيم محوري و ،جالب اينكه
 ،اهيم مورد در مقايسه با ساير مف90 و 320فراواني كاربردي هستند، در گفتمان امام با تعداد 

اند و اين حاكي از آن است كه امام اصراري براي استفاده از مفاهيم  كار گرفته شدهه كمتر ب
جاي تهديد، از كلماتي ه شود كه ب مي مشاهده ،در مقابل. خود نداشت كالمامروزي و مدرن در 

ي مثل استقالل ها و در كنار امنيت از واژه) 310( و هجوم) 990( خطر،)1060( نظير دخالت
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كالبدشكافي معنا و مفهوم امنيت در كالم امام نيز . ده استكراستفاده ) 320( و حفظ) 1200(
در قريب يك چهارم از موارد مورد استفاده، منظور امام از امنيت و امنيتي، . جالب توجه است

 نظم و ثبات داخلي، ، به ترتيب،د و بعد از آنباش مييم شاه هاي امنيتي رژسازمان امنيت و نيرو
، امنيت جهاني و حفظ و اي هسالمت و آرامش ملت، شوراي امنيت سازمان ملل، امنيت منطق

  .اند بوده  معاني مورد نظر امام از اين مفهوم ،تماميت ارضي كشور
  

 )ره( خمينيابعاد امنيت در انديشه امام. 3
كيد بر ابعاد امنيت ملي أن به صورت مستقيم نشاني از تتوا  نمي،)ره(در كالم امام خميني

 ،كيد بر بعدي از ابعاد امنيت مليأتوجه و ت.  آن مشاهده كردي در خصوصديد و يا ترجيحات
كيد امام بر بعدي از ابعاد امنيت أت. هاي ايشان داشت توان از آرا و انديشه استنباطي است كه مي

با در نظر .  استشناسي وي شناختي و سياست شناسي، جامعه شناسي، انسان  مباني هستيثر ازأمت
تفاوت كالمي و گفتماني امام با گفتمان و ادبيات مدرن مطالعات امنيتي، ابعاد امنيت در گرفتن 
  . توضيح دادمطرح كرد وبه شرح ذيل توان  ميرا ايشان انديشه 

  
 اُخروي امنيت بعد معنوي و. 1- 3

 به عنوان متوليان اداره و تدبير امور جوامع انساني، ها دولتدر نگاه امام، هدف اصلي 
 ،بر همين اساس. جلوگيري از پيدايش مفسده و خروج آنها از دايره فطرت انساني است

ساختن  فراهم، ها ي مادي و دنيوي انسانها  عالوه بر تأمين نيازمندي،سياستگيري اصلي  جهت
 وجه مميزه ،اين نكته. هدايت آنهاستسعه و تعميق معنويت و ي مناسب براي توها بستر

برخالف تمامي رويكردهاي . باشد ميرويكرد امام نسبت به ديگر متفكران در زمينه ابعاد امنيت 
جهاني و دنيوي شهروندان  ي اينها چهارگانه يادشده نسبت به ابعاد امنيت كه صرفاً به ارزش
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جهاني در  اُخروي دانسته و امنيت اين را ها ، امام اصوالً بعد اصلي امنيت انسان1توجه دارند
  :داند مي آن براي اي هتمامي ابعادش را، مقدم

همه اينها مقدمه اين است كه يك آرامشي در اين بالد پيدا بشود و دنبال اين «
ن چيزي كه آ. آرامش يك سير روحي پيدا بشود، يك هدايت به سوي خدا پيدا بشود

همه . خداست، همه عبادات براي اوستاساس است سير الي اهللا است، توجه به 
صحيفه امام، (»زحمات انبيا از آدم تا خاتم براي اين معنا هست كه سير الي اهللا باشد

  .)51: 19ج
 در نظر گرفتن همه ابعاد حيات اجتماعي بايد معطوف به بعد اخروي ،حتي از نظر امام

 اولي هدف و دومي ابزار و .بعد اخروي امنيت بر بعد مادي آن اصالت دارد. ها باشد انسان
سياست اين است كه جامعه را هدايت كند و راه ببرد، تمام «. اي براي رسيدن به آن است وسيله

مصالح جامعه را در نظر بگيرد و تمام ابعاد انسان و جامعه را در نظر بگيرد و اينها را هدايت 
  .)432: 13صحيفه امام، ج(»...كند به طرف آن چيزي كه صالحشان هست

خواهند  شود دنياي صنعت است، رهبران فكري مي در دنياي امروز، كه گفته مي«
جامعه بشري را نظير يك كارخانه بزرگ صنعتي اداره كنند، در حاليكه جوامع از انسان 

و اسالم در كنار مقررات . تشكيل شده است كه داراي بعد معنوي و روح عرفاني است
كند و در  ت انسان بر اساس ايمان به خدا تكيه مياجتماعي، اقتصادي و غيره به تربي

هدايت جامعه از اين بعد بيشتر براي هدايت انسان به طرف تعالي و سعادت عمل 
  ).410: 5صحيفه امام، ج (»كند مي

مختلف امنيت به موفقيت كامل دست مادي  اگر در تحقق ابعاد ها دولت معتقد است وي
ي مادي و حيواني ها وندان خود نداشته باشند، صرفاً نيازيابند، اما توجهي به بعد معنوي شهر

  . ستشهروندان خود را تأمين نموده و اين خالف فطرت بشري ا

                                                                                                                   
جهـاني بـوده و      شناختي و هويـت اشـاره دارد، داراي كـاركردي ايـن            حتي رويكرد چهارم نيز كه به بعد هستي       . 1

 را نبايد با تفكر امام كه به آخرت و ويژگي اين .نظر دارد  مدها در دوران حياتشان را آرامش روحي و رواني انسان
 .ماورالطبيعه و آرامش در آن دوران اعتقاد دارد، يكي دانست
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 در انديشه اي هامنيت معنوي و اُخروي بشر از جايگاه ويژ گرفت  توان نتيجه مي ،در مجموع
 بشر و ارسال رسل توان گفت فلسفه خلقت مي ،به يك اعتبار. برخوردار است) ره(امام خميني

 در انديشه ،ين اساس ابر. باشد ميو تشكيل اجتماعات سياسي، تحقق چنين هدفي ) بعثت انبيا(
  .امام، بعد معنوي امنيت بر بعد مادي آن رجحان و برتري دارد

كنند كه جنبه مادي   عموماً امنيت را در قالب فقدان تهديد تعريف مي،هاي نظري در بررسي
 جنبه ذهني است كه به معناي عدم خوف، در امان بودن و اطمينان ،ن تهديداحساس فقدا. دارد

 فرد ،از نظر امام. كند داشتن است و در بردارنده حاالتي است كه در آن فرد احساس آرامش مي
  از چنين آرامش روحي و رواني برخوردار نخواهد،تا زماني كه به خداوند متعال تكيه نزند

 اما بعد مادي و معنوي ،خيزد و اين وجه معنوي امنيت است به خدا برمياطمينان از اعتقاد . شد
نيز اين نوع امنيت در اين دنيا . امنيت معنوي مربوط به آخرت نيست. امنيت از هم جدا نيستند

  . آنها در تعامل با هم هستند.شود فراهم مي
  

   بعد مادي و دنيوي امنيت.3
توان اين حقيقت را كتمان  ميت در انديشه امام، ن امني بعد اُخروي و برتريرجحانبا وجود 

پذير است كه انسان در حيات دنيوي و مادي  نمود كه تحقق اين بعد از امنيت، آنگاه امكان
سياسي، اقتصادي، (ي مختلف آن ها  در جنبه چهو در سطح فردي و اجتماعي، چه خويش

با تأمل در آثار مختلف امام . اشداز امنيت برخوردار ب) مانند آنهافرهنگي، نظامي، رواني و 
 مي را براي بعد مادي امنيت كه دولت اسالگوناگوني و وجوه ها توان جنبه مي، )ره(خميني

  .  برشمردمؤظف به تأمين آنهاست، 
  

 بعد سياسي. 1- 2- 3
ي بر بسياركيد أ ت، به دليل نگرش بنيادي خود به ارتباط عميق سياست و ديانت،)ره(امام

وي . ها دارد مين امنيت دنيوي و اخروي انسانأنقش آن در هدايت جامعه و تتشكيل دولت و 
 ،در همين حال. داند ثر ميؤدهد و آن را در هدايت جامعه بسيار م به دولت ميرا نقش اساسي 

اي رفتار   به گونه،نهد تا بر اساس آن امام دولت را در درون اهداف الهي و مقررات شريعت مي
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مين امنيت أ براي ت)ره(امام. ايش جامعه و آحاد مسلمانان به هم بريزدنكند كه امنيت و آس
   :كند ميكيد أمند دولت ت ها بر رفتار قاعده انسان

 اذن صاحب ا مغازه يا محل كار شخصي كسي بدونهيچ كس حق ندارد به خانه ي«
 آن وارد شود يا كسي را جلب كند، يا نام كشف جرم يا ارتكاب گناه تعقيب و مراقبت

يا به تلفن يا نوار ضيط صوت ديگري به نام كشف جرم يا كشف مركز گناه ... نمايد
گوش كند و يا براي كشف گناه و جرم هرچند گناه بزرگ باشد شنود بگذارد و يا 

  . )14 ص17صحيفه امام ج(»...دنبال اسرار مردم باشد
تواند دولت  سالمي ميامام بر اين عقيده است كه اقدام خارج از قواعد و قوانين شرعي و ا

  . را به هم بريزدان تبديل كند و آسايش رواني مسلمان امنيترا به عنصر تهديدكننده
 

 بعد اقتصادي. 2- 2- 3
  جامعه ذيل امنيت،در آرا و انديشه امامكه  امنيت است  از ابعاد ديگريكينيز بعد اقتصادي 
اين بعد از . كند نيت را طرح نمي بعد اقتصادي ام، امام به طور خاص.يابد مسلمانان معنا مي

اي باشد كه  عملكرد دولت بايد به گونه. گردد امنيت به بعد سياسي و حكومتي امنيت برمي
اي باشد كه موجب  ها را فراهم كند و توزيع ثروت در جامعه نبايد به گونه نيازهاي مادي انسان

 و از بين بردهرا در جامعه هر چيزي كه برابري  ،از نظر امام .زدن آرامش افراد شود برهم
صحيفه (بول است و بايد با آن مبارزه كردغير قابل قكند،  محتوا را حاكم امتيازات پوچ و بي

عدالت مبناي . كند امام به بعد اقتصادي امنيت از منظر اجتماعي نگاه  مي). 388 :5 جامام
) ص(پيغمبر اسالم «. شود عدالتي موجب از بين رفتن امنيت در جامعه مي بي. آرامش است

 لكن با انگيزه بسط عدالت ،هاي جهان تشكيل حكومت داد مثل ساير حكومت
 و بود قايل ن بعد اقتصادي امنيتبراي اصالتي يشانا). 406: 21صحيفه امام ج(»اجتماعي

  .انستد  را عامل برهم زننده امنيت ميعدالتي بي اما شت،كيدي بر آن نداأت
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 عتقادي و ابعد فرهنگي. 3 - 2 - 3
 اعتماد و . امنيت استاعتقاديكيد بر بعد فرهنگي و أ بيشترين ت،)ره(در آرا و انديشه امام

اطمينان مبتني بر اعتقاد به خداوند و توانايي جامعه مسلمانان در اداره جامعه و توكل به خدا 
بارزه با امام در م.  بنيان امنيت در انديشه امام است،منمؤهاي  رساندن به انسان براي ياري

  :شتكيد داأ هميشه بر بعد انساني و توان انساني ت،هاي استعماري دولت
در خود كشور ما . اينها نيروهاى انسانى ما را از بين بردند، نگذاشتند رشد بكند« 

جورى كردند كه محتواى انسان را از بين بردند، يك صورتى گذاشتند و محتوا را 
استقالل فكرى ما را، . م به خودمان تمام شدطورى كردند كه اعتماد ما ه. گرفتند

كه كشور اين بدتر از آن استقالل گرفتنى بود . استقالل روحى ما را، از دست ما گرفتند
  .)23: 8 صحيفه امام، ج(»ما استقالل نداشت

ها در  كيد دارد و بر اين باور است كه پرورش انسانأ امام بر آزادي انديشه ت،در همين حال
توانند رشد و تعالي يابند كه اجازه تبادل  ها در فضايي مي انسان. پذير است مكانفضاي آزاد ا

و  در جامعه ،ايشاناز نظر . شده را داشته باشد هاي ساخته افكار و انديشه بدون محدوديت
  ). 435: 4صحيفه امام، ج(اي داشته باشند  همه افراد آزادند هرگونه عقيده،حكومت اسالمي

 »ي ايران هر فردي از حق آزادي بيان و عقيده برخوردار خواهد بوددر جمهوري اسالم«
  ).139: 5 ج،صحيفه امام(

 و آنهستند مين هدفي ارزشمند أ براي تهمگي ابزارهائي ، ابعاد امنيتيشان،در انديشه ا
اگر بعد اعتقادي و فرهنگي در جامعه قوي باشد، .  حفظ اسالم و تعالي انسان استهمانا

 ناامني  احساس آنها، از بين برودافرادحتي اگر امنيت مادي . د داشتننخواهتهديدات اثري 
  . پابرجاست نهايي هدف و غايت زيرا،كنند نمي

 »ما خودمان را بايد فدا كنيم براي اسالم، آمال و آرزوهايمان را بايد فدا كنيم براي اسالم«
  .)307 :1 ج،صحيفه امام(

: 13ج ،صحيفه امام(»الم رات كنيم و حفظ كنيم استكليف ما اين است كه از اسالم صيان«
كنم كه اگر جهانخواران بخواهند در مقابا دين ما  من به تمام دنيا با قاطعيت اعالم مي«. )251
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در انديشه امام . )325 :20 ج،صحيفه امام(»بايستند، ما در مقابل همه دنياي آنان خواهيم ايستاد
 .يابند ل اين هدف معنا و مفهوم ميهمه ابعاد ديگر امنيت ذي، )ره(خميني
  

 بعد نظامي. 4- 2- 3
داري و ضرورت حفظ   الزامات حكومت، در چارچوب)ره(بعد نظامي امنيت در انديشه امام

تا زماني كه تهديدات . شود مين امنيت جامعه مسلمانان در برابر هجوم بيگانگان طرح ميأو ت
 به ،مين تسليحات مورد نيازأتجهيز مردم و ت اسالمي ناگزير است با  نظامي وجود دارد، دولت

و مبتني بر نيز دارد  جنبه شرعي ،اين برداشت در انديشه امام .دفاع از ميهن اسالمي برخيزد
حفظ مرزهاي كشور اسالمي و جلوگيري از تسلط « ،ايشان در كتاب البيع. هاي عقلي است يافته

  .دانند مي) 462: 1378،  البيع(»تجاوزگران بر آن عقالً و شرعاً واجب
  

 هويتيشناختي و  هستيبعد . 5- 2- 3
.  به امنيت استايشاندهنده نگاه چندبعدي   نشان، بر بعد معنوي و عقيدتي)ره(كيد امامأت

ها طرح   در اين قالبشهاي گفت و انديشه هرچند امام در قالب مفاهيم مدرن سخن نمي
اي اسالمي به شدت حساس بود و ه ها و هويت مين ارزشأشد، اما نسبت به حفظ و ت نمي

و  و افكار مد نظر داشت هر دو بعد مادي و احساسي و رواني امنيت را ايشان. كرد كيد ميأت
همه مسئوالن نظام و مردم ايران بايد بدانند كه  «:كرد عقايد خود را در قالبي خاص بيان مي

بيرون نبرند، آرام  - به خيال خام خودشان-تان غرب و شرق تا شما را از هويت اسالمى
 ). 328: 21 صحيفه امام، ج(»نخواهند نشست

م وجود براي احياي هويت نم كه جمهوري اسالمي ايران با تماك ميمن به صراحت اعالم «
م ندارد كه مسلمانان جهان كند و دليلي ه ميي لمانان در سراسر جهان سرمايه گذاراسالمي مس

  .)91 :21ج  ،صحيفه امام(»ن دعوت نكنديروي از اصول تصاحب قدرت در جهارا به پ
 به معناي ،هاي اسالمي كردن جامعه از ارزش تهي. اسالم هويت و هستي مسلمانان است

 بقاي ،در انديشه امام.  حتي اگر به ظاهر پابرجا و حضور داشته باشد،كردن آن است نابود



 49ــــــ فصلنامه مطالعات راهبردي شمارهـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ78

 

 اسالمي به آنها هويت هاي ارزش. هاي الهي بستگي دارد جامعه اسالمي به حفظ و تداوم ارزش
  . تهديد هويت اسالمي جامعه و هستي آن است،ها تهديد اين ارزش و دهد و معنا مي

 
 محيطي بعد زيست. 6- 2- 3

 حتي در فضاي ،)ره( يكي از مفاهيمي است كه در زمان امام،امنيتمحيطي  بعد زيست
 بعد از امنيت توجه  اينه بايشانتوان انتظار داشت  نمي، رو  دانشگاهي هم مطرح نبود و از اين

موضوعات  مدرن و از منظر ،محيطي نگاه ايشان به مسايل زيست در عين حال،. كند
از اين . استآوردن محيطي امن و آرام براي جامعه مسلمانان  فراهمبود كه الزمه داري  حكومت

 بر ضرورت ، و دست كم در چند موردداشت امنيت توجه محيطي  زيستامام به بعد ،منظر
ها را   مثال ضرورت حفاظت از جنگليك نامه،پاسخ به در  $ در يك مورد.كردكيد أ تحفظ آن

 :نويسند طرح كرده و مي
 اينجانب الزم است از برداشت جنابعالى از اخبار و احكام الهى اظهار تأسف ...«
 زتوانند بدون هيچ مانعى با ماشينهاى كذايى جنگلها را ا  امروز هم شيعيان مى....كنم

بين ببرند و آنچه را كه باعث حفظ و سالمت محيط زيست است را نابود كنند و جان 
ميليونها انسان را به خطر بيندازند و هيچ كس هم حق نداشته باشد مانع آنها باشد، 
منازل و مساجدى كه در خيابان كشيها براى حل معضل ترافيك و حفظ جان هزاران 

ب گردد و امثال آن و بالجمله آنگونه كه جنابعالى از نفر مورد احتياج است، نبايد تخري
نشين  اخبار و روايات برداشت داريد، تمدن جديد بكلى بايد از بين برود و مردم كوخ

  ).149 :21   ج،صحيفه امام(»...بوده و يا براى هميشه در صحراها زندگى نمايند 
 

  گيري نتيجه
از اين . اند در نظر داشتهي را براي امنيت ملي ابعاد گوناگون، )ره(خمينياز جنبه مادي، امام 

 نزديك اين موضوع،توان با رويكردهاي متأخر نسبت به  مي به ابعاد امنيت را يشان نگاه ا،حيث
 با اين تفاوت كه امنيت انسان و جوامع انساني را صرفاً محدود و خالصه در بعد مادي ،دانست
 مدرن به زندگي ي نگاه،جديدكارگيري مفاهيم ه  ب به رغم اكراه در)ره(امام. دستندان ميآن ن
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، بلكه كرد مي نه تنها به ابعاد گوناگون امنيت توجه ، به طور ضمنيرو،  و از اينشتاجتماعي دا
نگاه . فتگر در نظر مي تمام ابعاد مادي و معنوي مسايل را ،از منظري وسيع و نگاهي پويا

 به تدبير امور ،د كه در كنار مسايل اخروي و دينياد  به او اين امكان را مي،چندبعدي به امنيت
   .اين جهاني نيز بپردازد

توان نگرش تعاملي   ويژگي ديگري هم دارد كه آن را مي،نگاه چندوجهي امام به امنيت ملي
 به منظر اين است كه از يك يشان،نكته قابل تأمل در انديشه ا .انستبه امنيت ملي و فردي د

 ،ايمان و اعتقاد به خدا و رسيدن به نفس مطمئنه. توجه دارد به دولت ،يفرد انساني و از سوي
 در فرازهاي ،اين بخش از صحبت امام. ترين مرحله در رسيدن به آرامش و امنيت است مهم

 امنيت فردي را با امنيت ملي نايش ا،گردد، اما در عرصه اجتماعي گوناگون به افراد جامعه برمي
كيد أت. دهد  بيشترين بها را به دولت ملي مي، در انديشه سياسي خودو جمعي در تعامل ديده و

مين أنقش برجسته آن در تبه دليل  هم از منظر كارگزاري امنيت است و هم ، بر دولت)ره(امام
  .اهداف مادي و معنوي جامعه و مسلمانان

يكساني هميت ، ادر نگاه امام به امنيت ملي ،ابعاد مادي امنيتديگر اين است كه نكته 
پس از تشكيل حكومت به عنوان  .يابد تغيير ميي مختلف ها  و اولويت آنها در زمانندارند

  نيز ابعاد معنوي،مين امنيتأدر قالب ابزارها و سازوكارهاي تابعاد مادي ابزاري ضروري تأمين 
گذاري براي  شوند و هم نقش پررنگي در هدف مين امنيت ظاهر ميأهم به عنوان سازوكار ت

 اين دو بعد از امنيت در تعامل با هم هستند، اما اين بعد ،در نگاه امام. فراد و دولت دارندا
   . معنوي است كه اصالت دارد

 ، اهميت بيشتري يافته و دولتدر انديشه امام، بعد سياسيپنجگانه امنيت، در ميان ابعاد 
ساحتي  بعدي و تك ك دولت ت،نايشدر نگاه ا. مين امنيت و اهداف داردأنقش اساسي در ت

مين امنيت افراد در درون جامعه و أنقش دولت در ت. كننده است  ذووجهين و تعيينبلكه ،نيست
بسياري از توان  براي حفظ نظام سياسي مي.  بسيار برجسته است،هاي ديگر در برابر دولت

ي را تشكيل  امنيت مل، حفظ نظام سياسي مستقر، در اين بعد. الهي را موقتاً تعطيل كرداحكام
 اينكه امام به بعد سياسي اهميت .گيرند ميالشعاع آن قرار  دهد و ساير ابعاد امنيتي تحت مي

كيد بر مشروعيت دولت و رضايت مردم از آن أ جنبه ديگر هم دارد و آن ت،دهند زيادي مي
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از . تواند پابرجا باشد كه از مشروعيت كافي برخوردار باشد  دولتي مي،در نگرش امام. است
تواند ضامن بقاي دولت  رضايت مردم مي.  هم بعد سياسي امنيت اهميت بيشتري داردمنظراين 

  . باشدنيزو امنيت جامعه در برابر تهديدات بيروني 
 كل سياست ،كما اينكه.  ابزار است نه هدف،انديشه امام امنيت و امنيت ملي در در مجموع،
 امنيت ،به ديگر سخن.  در دنياي فاني طبيعتابزاري در خدمت سير الي اهللا. نيز ابزار است

اگر .  اوستشناسانه انسان  وشناسانه هستيثر از نگاه أبخشي از سياست است و سياست خود مت
و از قوه به  شود ميآن حفظ   ملت درهرهاي   بدانيم كه ارزشييفضا سياست را شرايط و

 . و همواركردن اين شرايط استساختن  امام ايمننظر امنيت كاركردش از ،آيد ميفعليت در 
 بعد سياسي امنيت به ، در انديشه امامرو، از اين. مين امنيت داردأاي در ت كننده دولت نقش تعيين

  . كند مين امنيت ايفا ميأثرتري در تؤنسبت ابعاد ديگر اهميت بيشتري يافته و نقش م
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