
 

 

 خوب   ی ت ی امن   ی ران حکم   ی مبنا   مبنا«؛ ت ی گفتمان »هو 

 ران ی ا   ی اسالم   ی در جمهور 
 14/12/1400 تاریخ پذیرش: 15/09/1400 تاریخ دریافت:

 پورسعید درزا ف

 چکیده
اصل ا  یپرسش  مبنا  نی مقاله  گفتمان  که  حکم   ییاست  متناسب  و  جمهوري    یمل  تیامن  یرانخوب 

برقرار   ستمیس نی را در ا تیامن تواندی نامطلوب م امدیپارادوکس و پ نه،ی هز نی که با کمتر رانی ا یاسالم

 مبنا«، شرفت ی»پ  مبنا«،ت ی چهار گفتمان »هو  انیدر پاسخ، بر آن است که از م  سندهی کند، کدام است؟ نو

»امن»قدرت  و  مبنا  مبنا«،ت یمبنا«  اسالم  ییگفتمان  جمهوري  براي  مناسب  محوري  گفتمان    ران،ی ا  ی و 

 شرفت، یپ  بیمعناست که تعق  نی گزاره محوري مقاله بد  ای   هیفرض  نی است. ا  هی پاتی هو  ا ی   مبنا«ت ی »هو

  نه یشیب  تواندی است که م  باوريت ی و هو  تی هو  نی تنها در پرتو تکو  ساختن،یتیبه قدرت و امن  زیتجه

نامطلوب به ارمغان آورد و البته   امدیو پ  رادوکسپا نه،ی هز نهیبا کم رانی ا یرا در جمهوري اسالم تیامن

هو  نی ا که  است  آن  گرو  در  اول  تی مهم  نحو  ثانوي،    یبه  نحو  به  نه  شود  در    تی هو  یعنی برگرفته 

هاي برداشت، دوري از آرمان   نی . در اابد ی   تی ها اولونباشد و بر آن   شرفتیو پ  تیخدمت قدرت، امن

در   تی که در آن، هو یتیوضع  یعنی معناست،  نیبه هم  الرشدنسکو ري،یبه تعب ای  رانی ا یانقالب اسالم

 ن ی کند. در ا  دایثانوي پ  یشأن و منزلت  ت،یبه لحاظ اهم  ا ی   ردیقرار گ  شرفتیو پ  تیخدمت قدرت، امن

 . نخواهد بود داری شکننده و متزلزل خواهد داشت و پا یتیوضع زین تیامن یصورت است که حت

کلیدی:   اسالم   ی ت یامن  ی ران حکم واژگان  جمهوري  پ   ران، ی ا   ی خوب،  امن   شرفت، ی گفتمان،   ت، ی قدرت، 

 . ت ی هو 
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 مقدمه 
پرداختههه و در    ران ی ا   ی مل   ت ی امن   ی ران در حکم   یی مبنا   ي ها گفتمان   ل ی و تحل   ی اب ی نوشتار به ارز   ن ی در ا 

  ران یهه ا  ی اسههالم  ي جمهههور  ي را بههرا  ی تهه ی امن  ی رانهه حکم  ي مبنا  ن ی تر و قضاوت، مناسب   ي مقام داور 

  اسههب خههوب و متن   یی مبنا   است که گفتمان   ن ی مقاله ا   ی پرسش اصل   گر، ی د   ان ی . به ب م ی کن ی م  یی شناسا 

نههامطلوب   امههد ی پههارادوکس و پ   نه، ی هز   ن ی که با کمتر   ران ی ا   ی اسالم   ي جمهور   ی مل   ت ی امن   ی ران حکم 

در پاسههخ، بههر آن اسههت کههه از    سنده ی برقرار کند، کدام است؟ نو   ستم ی س   ن ی را در ا   ت ی امن   تواند ی م 

و    یی نهها گفتمههان مب   مبنهها«، ت یهه مبنهها« و »امن »قههدرت   مبنهها«، شرفت ی »پ   مبنا«، ت ی چهار گفتمان »هو   ان ی م 

  ه ی فرضهه  ن ی است. ا  ه ی پا ت ی هو  ا ی  مبنا« ت ی گفتمان »هو  ران، ی ا  ی اسالم  ي جمهور  ي مناسب برا   ي محور 

  سههاختن، ی تهه ی به قدرت و امن   ز ی تجه   شرفت، ی پ   ب ی که تعق   ست ی ن   ی معن   ن ی مقاله به ا   ي گزاره محور   ا ی 

  ن یهه ا  ر د  ت یهه هو  ن ی ها بهها تکههو آن   ان ی م   ا ی ندارند    ران ی ا   ی اسالم   ي در جمهور   ت ی امن   ن ی در تأم   ی نقش 

بههه قههدرت و   ز یهه تجه  شههرفت، ی پ  ب یهه معناسههت کههه تعق   ن ی بلکه بد   ست؛ ی ن   ی و نسبت   ی ربط   ستم، ی س 

را در   ت یهه امن  نه ی شهه ی ب  توانههد ی است که مهه  ي باور ت ی و هو  ت ی هو  ن ی تنها در پرتو تکو   ساختن، ی ت ی امن 

  ن یهه نامطلوب بههه ارمغههان آورد و البتههه ا  امد ی پارادوکس و پ  نه، ی هز  نه ی با کم  ران ی ا  ی اسالم  ي جمهور 

در    ت یهه هو   ی عنهه ی  ، ي برگرفته شود نههه بههه نحههو ثههانو  ی و اول به نح  ت ی در گرو آن است که هو  مهم 

از    ي برداشههت، دور   ن یهه . در ا ابههد ی   ت یهه ههها اولو نباشههد و بههر آن   شرفت ی و پ   ت ی خدمت قدرت، امن 

کههه    ی ت ی وضههع   ی عن ی معناست،    ن ی سکوالرشدن به هم   ، ي ر ی و به تعب   ران ی ا   ی انقالب اسالم   ي ها آرمان 

  ی شههأن و منزلتهه  ت، ی به لحاظ اهم   ا ی   رد ی قرار گ   شرفت ی و پ   ت ی خدمت قدرت، امن   ر د   ت ی در آن، هو 

شکننده و متزلزل خواهد داشههت    ی ت ی وضع   ز ی ن   ت ی امن   ی صورت است که حت  ن ی کند. در ا  دا ی پ  ي ثانو 

 نخواهد بود.  دار ی و پا 

مفهوم گفتمان در این تحلیل، نوعی چارچوب معنایی و در عین حال کرداري است کههه بههه 

تواند با برسههازي سههووه مههورد ن ههر دهد و میراهبردي شکل می  –رویدادها و تحوالت امنیتی

هاي مختلف، تحوالت و هاي مختلفی را موجب شود. از درون گفتمانخود، تهدیدها و فرصت 

شوند و هر فرصتی )یا تهدیههديک کههه مالح ات امنیتی، به صورت متفاوت درک و مدیریت می

گیههرد )یهها برداري قههرار مههید و مورد بهرهشو در چارچوب یک گفتمان شناسایی یا برساخته می
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ها به منزله تهدید )یا فرصههتک قلمههداد یهها شههناخته تواند در دیگر گفتمانشودک، میمدیریت می

شههود. شود. گفتمان، غالباً به وسیله طههرد و دربرگیههري )کنارگههذاري و شههمولیتک سههاخته مههی

گیرد. ها قرار میر معناها و دیگر موقعیت ها، دیگآمیز با دیگر گفتمانبنابراین، در ارتباطی رقابت 

ها فهههم و توان هر گفتمانی را فارغ از نسبتش با جامعه، در نسبت با دیگر گفتمانرو، می  از این

 مطالعه کرد.

دهی و بهها هههدس پاسههخ بههه پرسههش اصههلی، ابتههدا عناصههر و در این مقاله، در مقام سازمان

مبنا« را در تأمین امنیههت مبنا« و »امنیت مبنا«، »قدرتهاي »پیشرفت نماي گفتمانپیامدهاي تناقض

 امنیتههی رانههیحکههم مبنا« به مثابه مبناي»هویت  ملی کشور تحلیل کرده و سپس، به تبیین گفتمان

 پردازیم.ایران می اسالمی  در جمهوري  خوب

 

 الف. گفتمان و نظریه تحلیل گفتمان
هاي کالمی مرتبط و بیانی یا گروه خاصی از گزاره، به منزله ن ام  1گفتمان در معناي دیسکورس

اي براي القا و انتقال شیوه خاصههی از تفکههر، سههبک وسیع است که رساننده معنا، پیام و اندیشه

ههها فردي از گفتار و رفتار باشههد. بههه عبههارت دیگههر، گفتماناي از زندگی و نوع منحصربهویژه

اي و غیههره یههک گههروه را شناسی، خطابهناخت پویشی زبانی هستند که کارکردهاي اجتماعی، ش

زمان از قدرت تحمیل این کارکردها در گروه نیز برخوردارند )رشههیدیان، دهند و همبازتاب می

پرداز معاصر گفتمان، میشل فوکوسههت. دیههدگاه وي ترین ن ریهک. بدون تردید، مهم5۳۶:  1۳94

ها، متشههکل از هههایی از اندیشههه»ن امبنههدي کههرد:  توان چنههین جمعدرباره مفهوم گفتمان را می

ها و جهانی اي منت م، سووهها که به گونهها، رویکردها، فرایندهاي عملی، باورها و پراتیکایده

 –هههاي تحلیلههیک. فوکههو در پژوهش10۸: 1۳99سازند« )میلههز، گویند، میرا که از آن سخن می

دهههد کههه چگونههه ، نشههان میتاریخی خود از آسایشههگاه روانههی، حکومههت، مدرسههه و زنههدان

اند. از همین من ر هاي خاصی از گفتمان در ایجاد انواع جدیدي از سووه نقش داشتهبنديشکل

شوند. به بیان دیگر، گفتمان ابزاري است که هاي قدرت مرتبط میها با فناورياست که گفتمان

 
1. discourse 
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ان فوکههو، بخشههی از آفریننههد. ن ریههه گفتمهه هاي سههخنگو را میروابط قدرت از طریق آن سووه

شناسانه خود بههه دنبههال قواعههدي رفههت کههه تعیههین شناسی او بود. او در مطالعات دیرینهدیرینه

هاي معنادار و صادق پذیرفته ها در یک دوره تاریخی خاص به منزله گزارهکردند کدام گزارهمی

 ک. ۳5: 1400شوند )یورگنسن و فیلیپس،  می

ز نوعی ن ریه یا در حقیقت، روش است کههه بهها بررسههی و نی  1بر این اساس، تحلیل گفتمان

هاي پنهان در پشت هر متن یهها کوشد انگیزههاي بیانی میهاي معنایی و چارچوبواکاوي ن ام

آیههد هر روش تفسیر متن را آشکار سازد و از این حیث، نوعی روش ساختارزدایی به شمار می

دهد که پاسههخ بههه هر مسئله باشد، نشان میآنکه در جستجوي یافتن پاسخی قطعی براي  که بی

 ک. 202: 1۳94نوعی، به مفروضات مسئله وابسته است )رشیدیان،  

در بررسی رویکردهههاي مختلههف در ن ریههه تحلیههل گفتمههان، بههه جههز رویکههرد فوکههویی، 

توان به ن ریههه گفتمههان ارنسههتو الکههو و ها میرویکردهاي بسیاري وجود دارند که از جمله آن

پرداز تحلیههل گفتمههان تههرین ن ریهههشانتال موفه، تحلیل گفتمان انتقادي و ...، اشههاره کههرد. مهم

ها را در این حوزه ارائه کرده است. در عههین ترین ن ریهانتقادي، نورمن فرکالس است که مدون

ههها در ها و روشحال، آنچه مورد نیاز و مد ن ر مقاله حاضر است، نحوه کاربست ایههن ن ریههه

هاي ها در تحلیل ن امشناسی امنیتی، یا به عبارت بهتر، کاربست آنرانی و جامعهالعات حکممط

بایسههت نقهها  رانی امنیتی در جمهوري اسالمی ایران اسههت. بههراي ایههن من ههور، ابتههدا میحکم

ههها هاي مختلف استخراج نمود و سههپس آنمشترک این رویکردها را در تحلیل و تبیین گفتمان

هاي مختلف تبههدیل نمههود. در خصههوص بایسههته ها و ابزارهایی براي تحلیل گفتمانرهرا به گزا

 نخست باید گفت:

گفتن مهها دربههاره جهههان  نقطه عزیمت تمامی این رویکردها این است که شیوه سخن نخست،  

دهد، بلکه نقشههی فعههال در ایجههاد  ها را به شکل خنثی بازتاب نمی ها و روابط اجتماعی، آن هویت 

کاررفتههه در آن، نقههش مهمههی در پیشههبرد  و تغییرشان دارد. به بیان دیگر، زبان و واوگههان بههه ها  آن 

اجتماعی، بخشی از پرووه خههود را از طریههق    –گران سیاسی کند و کنش هاي سیاسی ایفا می پرووه 

 
1. Discourse Analysis 
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ها  بنههدي دیگر واوگان و جمله   1ها یا طرد و کنارگذاري ها و چینش آن انتخاب نوع کلمات و جمله 

  2برند. این نقطه عزیمت بیش از هر چیز ریشههه در ن ریههه جههین آسههتین محقق کرده و به پیش می 

درباره تفکیک گفتار به دو گونه اصلی دارد. آستین در کتاب مشهور خود با عنوان »چگونه چیزههها  

گفتههاري اجرایههی و  یعنههی عمههل  «، میان دو نوع عمل یا کنش گفتههاري، ۳را با کلمات انجام دهیم؟ 

اي قائل به تفاوت و تفکیک شد؛ بدین صورت کههه اولههی، عملههی را انجههام  عمل گفتاري مشاهده 

دهد مثل نامیدن یک خانه، اما دومی بیان صرس امر واقع است، مثل اینکههه »ایههن خانههه بههزر   می 

توانند عملههی شههوند  ا می اند، اما اعمال اجرایی، تنه اي پذیراي صدق و کذب است«. اعمال مشاهده 

ها صرفًا وابسته به شرایط است؛ یعنی بههه چههارچوب اجتمههاعی  رو، موفقیت آن یا نشوند و از این  

 ک. 201:  1۳94پیرامونی که بر درستی یا مناسبت حاکم است )رشیدیان،  

هایی رویکردهاي ذکرشده، مفروضات کلیدي مشترکی درباره نحههوه نگههاه بههه هسههتی  دوم،

هایی ساختن ما و نیز ساختن ابژهو »سووه« دارند. گفتمان نقش اساسی در سووه  همچون »زبان«

ها بدانیم. دلیل این امر، بیش از هر چیههز پیونههد قههدرت و توانیم چیزهایی درباره آندارد که می

گرفتن این رابطههه، ایههن دانش یا پیوند قدرت و گفتمان است. تمامی این رویکردها، با مفروض

هاي آن، چگونه در ها و سووهکنند که جهان اجتماعی، از جمله ابژهرا مطرح میسؤال پژوهشی  

است.   4شوند؟ پاسخ مشخص براي این پرسش، فرایند صدازدن یا فراخواندنگفتمان ساخته می

ها افراد را در واقع، یکی از کارکردهاي گفتمان، فراخواندن است. از این طریق است که گفتمان

خوانند که متناسب ها، افراد را فرامیها با تثبیت معانی براي واوهکنند. گفتمانیبه سووه تبدیل م

ها نیز متناسب بهها موقعیههت و میههزان هاي خاصی را بر عهده گیرند و آنبا این معانی، مسئولیت 

پذیرنههد. البتههه، بودن را میگیرنههد و وضههعیت سههووهمقاومتشههان، در ایههن چههارچوب جههاي می

به ن ریه تحلیل گفتمان، هر یک درجات مختلفی از »آزادي عمل« را براي   رویکردهاي مختلف

کارگزار با یکدیگر   –اند، به این معنا که مواضعشان در بحث ساختارها قائلسووه درون گفتمان

 تفاوت دارند.

 
1. exclusive 

2. J.L. Austin 

3. How to do things with words? 

4. hailing 
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، هدس مشترک همه این رویکردها به ن ریه تحلیل گفتمان، پههژوهش انتقههادي اسههت؛ سوم

هاي بندي دیههدگاهجزیههه و تحلیههل مناسههبات قههدرت در جامعههه و صههورتیعنی کنههدوکاو و ت

نگاهی به امکان تغییر اجتماعی، این روابههط را نقههد کههرد اي که از من ر آن بتوان با نیمهنجاري

هاي پنهان در پشت هههر مههتن یهها هههر ک و چنانکه گفتیم، انگیزه19:  1400)یورگنسن و فیلیپس،  

 روش تفسیر متن را آشکار ساخت.

سههازد و چههون  گرایانه، گفتمان، جهان اجتماعی را در قالب معنهها برمی از من ر پساساخت   چهارم، 

تواند ثابت بماند. به بیان دیگههر، هههر دالههی  ثبات است، معنا به هیچ وجه نمی زبان به نحوي بنیادین بی 

یکههی از    رو،   هاي بسههیاري ارجههاع یهها داللههت کنههد )از من ههر سوسههورک. از ایههن تواند بههه مههدلول می 

گاه کههاماًل محقههق   هاست؛ فرایندي که هیچ ها و مدلول کارکردهاي گفتمان، تثبیت معناها یا رابطه دال 

ههها،  شود و در نتیجه، هیچ گفتمانی بسته نیست، بلکه به واسطه تمههاس بهها سههایر گفتمان و موفق نمی 

، یعنههی نحههوه  1متنیت شود. نورمن فرکالس براي تشریح این وضعیت از واوه میان دستخوش تغییر می 

 ک. 1۳99هاي سایر متون استفاده کرد )نک. فرکالس، ها و گفتمان اقتباس یک گفتمان از مؤلفه 

خواهند معناهههاي ها همواره میشدن دارند. به بیان دیگر، آنها میل به هژمون، گفتمانپنجم

هاي ، یکی از واوه2گفتمانیزبان را به روش مورد ن رشان تثبیت کنند. به همین دلیل کشمکش  

کلیدي در ن ریه الکالو و موفه است. به این معنهها، گفتمههان را تثبیههت معنهها درون یههک قلمههرو 

شههود. فراینههدهاي اسههتیالجویانه یهها انههد کههه از طریههق هژمههونی ممکههن میخاص تعریف کرده

یهها   ۳گههاهرهگیرنههد. گ هاي خاصی شکل میگاهطلب از طریق تثبیت نسبی معنا حول گرههژمونی

ها معنههاي شوند. سایر نشانهها حول آن من م مینقطه گرهی، نشانه ممتازي است که سایر نشانه

 کنند.گاه اخذ میشان با گرهخود را از رابطه

 گیرد. به بیان الکالو و موفه: بندي شکل می یا چارچوب  4بندي ، گفتمان از طریق مفصل ششم 

ها تثبیههت اي را میان مؤلفهه شمار خواهیم آورد که رابطهبندي را هر گونه عملی ب»ما مفصل

شههود. آن کلیههت بندي دستخوش تغییههر میکند، به نحوي که هویتشان در نتیجه عمل مفصلمی

 
1. intertextuality 

2. discursive struggle 

3. nodal point 

4. arculation 
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بندي را گفتمان خواهیم خواند. مواضع مبتنی بر تفههاوت را تهها ساختاریافته ناشی از عمل مفصل

ده باشند، »بُعههد« خههواهیم نامیههد. در مقابههل، هههر بندي شزمانی که در قالب یک گفتمان مفصل

بندي نشده باشد، عنصر نههام خههواهیم نهههاد« )یورگنسههن و مقاومتی که به شکل گفتمانی مفصل

 ک. 5۶:  1400فیلیپس، 

اي در قالب یک بعههد و بههه واسههطه بر این اساس، گفتمان، کلیتی است که در آن، هر نشانه

تمامی سههایر   1ده است. این عمل از طریق طرد و کنارگذاريها تثبیت شاش با سایر نشانهرابطه

گیرد. به این ترتیب، گفتمان عبارت اسههت توانست داشته باشد، انجام میمعناهایی که نشانه می

ها از جایگاهشان هاي ممکن. گفتمان تالشی است براي ممانعت از لغزش نشانهاز تقلیل حالت 

 نسبت به یکدیگر و در نتیجه، خلق ن ام واحد معنایی.

 

 مبنا«تامنیتی »پیشرف رانیب. حکم
  و   کههره »   معمههاي   بهها   مواجهههه   در   امنیتههی، در اسههاس   رانی به مثابه مبناي حکم   « مبنا پیشرفت » گفتمان 

در پاسخ بههه ایههن معمهها،   دارد.  شکل گرفته و از این رو، ماهیتی اقتصادي  2« توپ  و  کره » یا    « سالح 

  مدت کوتاه  امنیت  بر  را  درازمدت  امنیت   و   داده   رأي   سالح   بر   کره   اولویت   به   « مبنا پیشرفت » گفتمان  

  خههود   مههدت کوتاه   امنیت   خواهد می   کشوري  اگر  روزکرانس،  ریچارد  بیان  به  چراکه  دهد؛ می  برتري 

  را   خههود   درازمدت   امنیت   بخواهد   کشوري   اگر   و   یابد   اش دست ن امی   اهداس   به   باید  کند،  حفظ  را 

  ایههن   توضههیح   در   ک. ۳5۶: 1۳99 روزکرانس، )  بخشد  تحقق  را  خود  اقتصادي  اهداس  باید  کند،  حفظ 

  اهههداس  از  اند عبارت  که  کنند می  تعقیب  را  ملی  عمده   هدس   چهار   حداقل   کشورها   گفت   باید   معما 

پشههتیبانی    و   اقتصادي   رفاه  بنابراین، . اقتصادي  -مادي  و  مذهبی  -عقیدتی  دفاعی،  -ن امی  سرزمینی، 

هسههتند و روي کاغههذ   آن  بههه  دسههتیابی  درصههدد  ها دولت  که  است  هدفی  دو   ملی،   امنیت   از   ن امی 

  ممکههن  یکههی  تعقیههب  منابع،  کمیابی  سبب  به  و  عمل  در  که  است   این   مسئله   اما   الجمع نیستند مانعه 

  رو روبههه   مشههکل   بهها   را   دیگههر   هدس   تحقق   یکی،   به   دستیابی   شود یا   دوري از دیگري  موجب  است 

  « کههره »  یا ک گري ن امی )  « سالح »  بین  انتخاب   قالب   در   اصطالحًا  ها دولت   انتخاب   حق   بنابراین، .  کند 

 
1. exclusion 

2. guns vs. butter dilemma 
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  رفههاه   تواننههد می   کننههد،   کمتههر   را   سههالح   بههه   خود   نیاز   ها دولت   اگر .  شود می   مطرح ک  اقتصادي   رفاه ) 

 ک. ۳29 -۳2۸: 1۳99  روزکرانس، )  کنند  تأمین   بیشتري 

 در  «مبناپیشرفت »  گفتمان  را در  گرين امی  و پیشرفت بر  توسعه  یا  «سالح»  بر  «کره»  ترجیح

 بعث   رویم  ن امی  تجاوز  مقابل  در  سالههشت   مقدس  دفاع  تجربه  از  ناشی  توانمی  نخست   مرتبه

 وارد اسههالمی جمهههوري تحمیلههی، جنگ پایان با واقع، در. دانست   آن  فرودهاي  و  فراز  و  عراق

 به  انقالب  نیروهايبرخی از    میان  در  توسعه  گفتمان  آن  در  که  شد  خود  حیات  از  جدیدي  دوره

 در دیگههر، بیههان بههه. شههد تحویل توسعه  به  نیز  امنیت   آن،  چارچوب  در  و  تبدیل  هژمون  گفتمان

. شههدمی تههأمین امنیههت  و گرفت می شکل ایران ملی امنیت  مالح ات که بود توسعه مفهوم  پرتو 

 امنیتی  مطالعات  حوزه  در  نامارا  مک  رابرت  آراي  از  ناشی  عمدتاً  را  امنیت   مفهوم  به  رویکرد  این

 بههه بلکههه نیسههت، ن امی نیروهاي دست  در کشورها  امنیت   دیگر  اکنون»  :وي  اعتقاد  به.  دانندمی

 کشههورها، سههایر در و کشور یک  در  سیاسی  رشد  و  اقتصادي  الگوهاي  ن امی،  نیروهاي  موازات

 امنیههت  سایه در و  انسان  فکر  گرو  در  بلکه  نیست،  سالح  سایه  در  امنیت   تأمین.  دارند  برابر  نقش

 تاجیههک،) «ندارد وجود امنیت  توسعه، بدون و است  توسعه همان امنیت ... است   توسعه  معنی  به

 ک.49: 1۳۷9

 موجودیههت  اقتصههادي، فقر که شودتوجیه می استدالل این با «مبناپیشرفت »  امنیتی  رانیحکم

 از  موفههق  الگههویی  بههه  باید  انقالب  صدور  و  حفظ  براي  و  اندازدمی  خطر  به  را  انقالب  صدور  و

 اسالمی،  جمهوري  ن ام  سازينمونه  با  دیگر،  بیان  به.  شد  تبدیل  ثروتمند  و  مستقل  آباد،  کشوري

و بههه عمههق  کننههدمههی الگههوبرداري ما  کارامد  و  اسالمی  حکومت   از  خود،  به  خود  دیگر،  جوامع

 .دهدمی افزایش را ن ام  امنیت   ضریب  امر این شوند واستراتژیک ن ام تبدیل می

رانی در عمل این بود که امنیت نماي محوریت این شیوه از حکمترین معضل و تناقضمهم

اجتمههاعی   -هاي کمیاب، به کاال تبدیل کرد و نابرابري اقتصاديرا نیز همچون همه دیگر ارزش

ناشی از انتخاب الگوي پیشرفت را به نابرابري در برخورداري از امنیت نیز تسههري داد و حتههی 

ویت را نیز به برخورداري از ثروت گره زد. بر این اساس، یکی از علل گذار جامعه ایرانههی از ه

جهان مصرفی در میان نسههل جدیههد، همههین رویکههرد، یعنههی  -جهان آرمانی به زیست   -زیست 

 تحویل امنیت به پیشرفت بود.
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. اجتماعی و هویتی است گسیختگی  بروز ازهم  رانی،حکم  از  محوریت این شیوه  دیگر  پیامد

 دگرگههونی ایههن دسههتخوش جوامههع در نوسههازي و پیشههرفت   پههرووه  ماهیههت   بههه  امههر  این  دلیل

 را  خههود  اساسههی  و  کلههی  هههدس  کههه  کشورهایی  و  توسعه  حال  در  جوامع  واقع،  در.  گرددبازمی

 منازعههات  بههروز  اجتمههاعی،  همبسههتگی  در  اخههتالل  با  اند،داده  قرار  آن  مدرن  مفهوم  پیشرفت به

 نوسههازي، و پیشههرفت  بههه معطوس  اجتماعی  دگرگونی.  نااستواري مواجهند  و  خشونت   گسترده،

 سههامان بهها که آوردمی پدید را اينوکسیه ثروتمندان کند؛می سست  را گذشته گروهی  پیوندهاي

 شههمار  بههر  انگیههزد؛برمههی  را  مرکز  به  پیرامون  از  شتابان  مهاجرت  نیستند؛  سازگار  موجود  سیاسی

 وسههایل  به  دسترسی  و  سواد  گسترش  با  افزاید؛می  دارد،  نزولی  سیر  شانزندگی  سطح  که  کسانی

 بتههوان کههه سههطحی  از  بههاالتر  را  آرزوهههایی  ارتباطههاتی،  و  اطالعههاتی  جدید  هايفناوري  و  نوین

 مههورد  در  را  ايمنطقههه  و  قومی  هايکشمکش  نهایت،  در  و  آورد؛می  بار  به  ساخت،  شانبرآورده

 پیشههرفت   براي  ریزيبرنامه  بنابراین،.  بخشدمی  شدت  مصرس  و  گذاريسرمایه  توزیع  چگونگی

 بههه توانههدمههی باشههد،  همههراه  ملی  انسجام  ارتقاي  و  حفظ  براي  طرحی  با  آنکه  بدون  نوسازي،  و

 و  سیاسههی  خشههونت   اجتمههاعی،  نابهنجههاري  و  گسههیختگیهههم  از  هههویتی،  و  روانههی  نااستواري

 ایههن  از  گیههريپههیش  دیگههر،  بیههان  بههه  .ک5۸:  1400هههانتینگتون،  )بیانجامد    سرزمینی  طلبیتجزیه

 و کننههدهمنسههجم هویتی  هايگزاره  را  آن  جوهره  که  است   ملی  انسجام  بر  تأکید  نیازمند  هاآسیب 

 جامعههه در آن غلبه و «مبناپیشرفت » گفتمان که است  حالی در این  و  دهدمی  تشکیل  پیونددهنده

 اسههالمی،  جمهههوري  ملههی  امنیههت   رانههیحکم  در  محورعقیههده  و  هههویتی  هههايگههزاره  از  ایرانی،

 . کندمی  زداییمرکزیت 

 

 مبنا«امنیتی »قدرت رانیج. حکم
گرا قرار دارد کههه تحویل امنیت به قدرت، بر مبناي گزاره و توجیهی ساده و در عین حال، واقع

بر پایه آن، به هر میزان قدرت بازیگري افههزایش یابههد، ضههریب امنیههت آن بیشههتر و در نتیجههه، 

 احتمههال  باشههد،  بیشتر  انسان  قدرت  هرچه»شود. به بیان ریمون آرون:  اش کمتر میپذیريآسیب 

 به خود تحمیل توان قدرتی چنین در شودمی متوجه وي آنکه  ضمن  یابد،می  کاهش  او  به  حمله
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: از نقههل بههه) «نههدارد دیگههري توجیه به نیاز که است  خاطري رضایت  این و است  نهفته  دیگران

 ک.59: 1۳۸2  زاده،سیف

شههود کههه بههه آن اي منجههر  تواند به پدیدهالمللی مییابی در عرصه بیندر عین حال، قدرت

اسههت.  2گویند. ایده معماي امنیتی از آنِ جههان هرتههزمی  1معماي امنیت/ قدرت یا معماي امنیتی

من ور هرتز از معماي امنیتی زمانی قابل درک است که تفکیک ظریفههی را کههه وي بههین »عمههل 

اس، احسههاس شده را مورد توجه قرار دهیم. بر ایههن اسهه  قائلامنیتی«، »انگیزه« و »نتیجه امنیتی«  

ناامنی نزد یک بازیگر، انگیزه افزایش قدرت به من ور ارتقههاي ضههریب امنیتههی را در او احیهها و 

گذارد که افزایش قدرت بازیگر را به دنبال هایی را به اجرا میکند. در نتیجه، سیاست تقویت می

انجههام واکههنش   اما این اقدام در عمل به بروز احساس ناامنی بیشتر در سههایر بههازیگران و؛  دارد

انجامد. نتیجه آنکه، پس از مههدتی، بههازیگر اول در وضههعیت نخسههتین مشابهی از سوي آنان می

شده جدیههد، بههه تقویههت دوبههاره خههود اقههدام خود قرار گرفته و در مواجهه با بازیگران تقویت 

کننههد رغههم قدرتمندترشههدن، احسههاس نههاامنی بیشههتري مییت، همه بازیگران، بهنهاکند. در  می

 ک.95: 1۳۸5)افتخاري،  

رانی امنیتی در جمهوري اسالمی ایران نیز بیش از مبنا« در حکمبندي گفتمان »قدرتمفصل

هاي تجههاوز رویههم بعههث عههراق بههه کشههورمان و هر چیز ناشی از تجربه جنگ تحمیلی و زمینه

والت   هاي داخلی فروپاشی اتحاد جماهیر شوروي بوده است. همچنانکه استفانهمچنین، زمینه

کند، ظهور ن ام انقالبی در ایران، توازن قههدرت و انت ههارات در کتاب انقالب و جنگ تأکید می

اي که از یک سو طمع و از سههوي دیگههر، هههراس رویههم پیشین را در منطقه بر هم زد، به گونه

 ک.20۸: 1۳99المللی تبدیل شد )والت، اي بینبعث را برانگیخت و به منازعه

پنداشت ایران به سبب انقالب نوپاي اسالمی و قرارداشتن در ز یک سو میدر واقع، صدام ا

روسههت و از امنیتههی روبه  -مرحله گذار به ن ام سیاسی جدید با ضعف در ساختارهاي دفههاعی

هراسههید و همههین سوي دیگر، از تسري انقالب اسالمی به عههراق و فروپاشههی رویههم خههود می

هدید علیه امنیت ملی ایران را در قالب جنگ تحمیلههی دوگانه طمع و هراس بود که بزرگترین ت

 
1. Security Dilemma 

2. John Hertz 
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رانههی امنیتههی خههود بایسههت در چههارچوب حکمبه وجود آورد. بنابراین، جمهوري اسههالمی می

دفاعی و در چارچوب بازدارندگی سخت، محههور و   -یابی را بر پایه افزایش توان ن امیقدرت

و از حمالت و تهدیدات ن ههامی جدیههد ورزي دیگران قدرتمند شود مبنا قرار دهد تا مانع طمع

در این گفتمان،   دیگر،  بیان  ها، دشمن را پشیمان کند. بهگیري کرده یا در صورت وقوع آنپیش

 هاقههدرت  دیگههر  بهها  سههازيموازنه  در  و  شههود  توانمند  قدرآن  بایست می  ایران  اسالمی  جمهوري

 هجههوم  جههرأت  جهان  ن امی  هايقدرت  بزرگترین  حتی  قدرتی،  هیچ  پس  این  از  که  یابد  توفیق

 -ترین پیامد هژمونی این گفتمههان، برسههازي سههووه ن ههامیمهم  .باشند  نداشته  را  ایران  به  ن امی

رانههی در ابعههاد ن امی به مثابه انسان تراز جمهوري اسالمی و برکشیدن آن در جایگههاه حکمشبه

 .مختلف سطوح داخلی و خارجی سیاست و قدرت در جمهوري اسالمی ایران است 

 

 مبنا«امنیتی »امنیت رانید. حکم
 و اولیههه هههدس و اسههت  قائل ابتدایی اصالت  امنیت   براي  امنیتی،  رانیحکم  در  مبناامنیت   گفتمان

 طریههق از  را  آن  و  دانههدمی  خههود  امنیههت   و  موجودیههت   و  بقهها  حفههظ  را  سیاسی  ن ام  حتی غایی

 در.  کنههدمی  تعقیههب   فرهنگههی،  -اجتماعی  روابط  و  غیرامنیتی  امور  در  امنیتی  علقه  کردنبرجسته

 دارد اقتصادي و اجتماعی فرهنگی، از  اعم  دیگري  ابعاد  سیاسی  بعد  بر  عالوه  ثبات کشور،  واقع،

 یعنههی شههوند، ضههعیف آن  فرهنگههی  و  اجتمههاعی  ابعاد  و  یابد  غلبه  آن  سیاسی  بعد  که  هنگامی  و

 تمههام در گههرانکنش بین روابط نیز نسبت  همان به عام،  اجتماعی  وفاق  و  عام  اجتماع  در  ضعف

 به  و  شودمی  تعریف  دشمن  و  دوست   صورت  به  گراخاص  و  عاطفی  سوگیري  اساس  بر  سطوح

 هههاآن امنیتههی  علقههه  و  شههده  تضههعیف  یافتههه،تعمههیم  متقابل  اجتماعی  اعتماد  میزان  نسبت،  همان

 جمعههی و جههانی فکري، مالی، امنیت  احساس هاگروه و افراد ن می، چنین  در.  شودمی  برجسته

 خههود  نیازهههاي  بههه  گوییپاسخ  براي  هاانسان  اجتماعی،  و  فرهنگی  طراوت  غیاب  در  و  کنندنمی

 هگلههی، بیههان به که ايرابطه کنند؛می برقرار رابطه یکدیگر با سیاسی  حیوانات  صورت  به  اجباراً

 لحههاظ بههه سیاسههت  که است  آن امر این دلیل .است  زور نیز  حق  مالک   و  است   نوکري  و  ارباب

 حههال، عههین  در  و  اصههلی  عنصههر  پههن   به  تحویل  قابل  خود،  اثباتی  شکل  ترینناب  در  و  تحلیلی
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 بیههان  بههه.  اجباري  رابطه  و  گرانکنش  عاطفی،  کنش  امنیتی،  علقه  زور،  شامل  است،  هم  به  مرتبط

 بههر مبتنههی اجبههاري روابههط خههود، اثباتی شکل در سیاست  تحویلی، و تحلیلی صورت به  دیگر،

 .ک۷۷-۷4: 1۳99چلبی،  )است   زور  پشتوانه باک  بالقوه) دشمن و  دوست   مابین  امنیتی علقه

 اگههر  و  دارد  فرهنگههی  اجتمههاعی و  ابعههاد  نفوذ  میزان  به  بستگی  سیاسی،  ثبات  اساس،  این  بر

 نتیجه، در و شده برجسته امنیتی علقه یابد، کاهش اجتماعی ن م  ترکیب   در  ابعاد  این  نفوذ  میزان

 بهها  معکههوس  ايرابطههه  امنیت پایدار،  استقرار  که  معناست   بدان  این.  یابدمی  کاهش  سیاسی  ثبات

 .دارد  امنیتی علقه  شدنبرجسته

 بههه  خوب  امنیتی  رانیحکم  اما  است،  بازیگران  میان  زور  و  اجباري  رابطه  موجد  امنیتی  علقه

 «امنیههت »  واوه  خههود  اسههاس،  این  بر.  باشدمی  زور  و  اجباري  روابط  از  فارغ  امنیت   استقرار  دنبال

 اسههتقرار و کههرده بالفعههل  را  هاقابلیت   آن  تواندمی  آن  آوردن  زبان  به  که  است   هاییقابلیت   شامل

 بههه.  ست «مبناامنیت »  امنیتی  رانیحکم  هايپارادوکس  از  یکی  این  و  کند  ناممکن  را  پایدار  امنیت 

 بههراي امنیتههی توجیهههات از  حد  از  بیش  استفاده  و  موضوع  هر  به  زدنامنیتی  برچسب   دیگر،  بیان

 قههانون  در  منههدرج  هههايرویههه  از  دوري  سههمت   بههه  حکومت   دادنسوق  باعث   کشور،  امور  اداره

 ک.111:  1400بوزان، )  شودمی  جامعه و  حکومت   روابط در  امنیتی هايتنش  بروز و  اساسی

کههردن موضههوع امنیتههیخوب در پی برقراري امنیههت بههدون  امنیتی  رانیبر این اساس، حکم

کههردن موضههوعات در سههطح داخلههی یهها در است و این مهم، یعنی برقراري امنیت بدون امنیتی

شود و تقویت ایههن روابههط روابط جامعه و حکومت، از خالل تقویت روابط گفتمانی ممکن می

 آفریند.راضی می  است که دولت مشروع و جامعه

شوند ا براي رسیدن به فهم و تفاهم رد و بدل میه، اطالعات و برداشت 1در روابط گفتمانی

اي گفتمههانی ک و به همین دلیل است که امنیت پایدار بیش از هر چیز فرآورده۷۷:  1۳99)چلبی،  

 امنیتی  رانیاي است که حکماست هرچند مبتنی بر نوعی اقناع ایدئولوویک باشد و این فرآورده

ههها آن است. در توضیح باید گفت چهره اجبارآمیز دولت   ، ناتوان از تولید و بازتولید«مبناامنیت »

ک. اجبههار 10۳-101: 1۳99شود )بشههیریه، به سه بعد ابزاري، ساختاري و ایدئولوویک تقسیم می

 
1. discursive relationship 
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ابزاري به معناي تحمیل اراده حکومت از طریق ابزارهاي مادي و آشکار است. ارتههش، پلههیس، 

روند. اجبههار سههاختاري در ین نوع اجبار به شمار میها، م اهر ازندان، نیروهاي امنیتی و دادگاه

هههاي سههاختاري همچههون ن ههام حزبههی، ن ههام ساختار قوانین و مقررات تعبیه شههده و ظرفیههت 

ترین وجه ایههن روند. نامرئیاي و ن ام اقتصادي، نمادهاي آن به شمار میانتخاباتی، ن ام رسانه

در این وجه، عامل اجبار یهها اقتههدار، قههدرت و بندي نیز اجبار )اقناعک ایدئولوویک است.  تقسیم

کنههد و هاي معناساز و تبلیغی تعبیههه مههیهاي ایدئولوویک یعنی ن اماراده خود را درون دستگاه

سازند دهند و او را متقاعد میهاي ایدئولوویک، ذهن موضوع اجبار را هدس قرار میسپس پیام

ر، اجبههار خههود را در لبههاس عقیههده درونههی کند. به بیان دیگکه بر وفق عقاید خودش عمل می

رسد. بنابراین، اقنههاع )اجبههارک ایههدئولوویک، از سههه کند و دیگر، اجبار به ن ر نمیمی  1بازنمایی

شود و این سه وجههه نههاظر بههر سههه سازي و خود تشکیل میوجه مهم پیام ایدئولوویک، درونی

هههایی کههه ن دیگههر، معناههها و هویههت انههد. بههه بیههاسازيپذیري و هویت مقوله معناسازي، جامعه

شههوند و محصول اراده عامل اجبارند، از طریق روابط و نهادهاي اجتماعی در جامعه درونی می

کنههد اراده ها و معناها، تصور مههیها و مصرس و انتقال پیامموضوع اجبار با پذیرفتن این هویت 

ه عامل اجبار است. این برداشههت شود، ارادخود را تحقق بخشیده و آنچه در این میان دیده نمی

نامد، بسیار نزدیک اسههت. بههه ن ههر گرامشههی، تههأثیر می  2با آنچه آنتونیو گرامشی آن را هژمونی

گسترده هر ایده ویژه نه از طریق استفاده ناخردمندانه از قدرت، بلکه از طریق رضههایت، یعنههی 

شود، کههاربرد دارد تقل مینشده که اغلب به صورت حسی عام و متعارس منتوافق ضمنی نوشته

ک. به بیان دیگر، قدرت، از طریق هژمونی ن ههام معنههایی کههه سههازنده 52-4۸:  1۳99)اندرسون،  

شود و تنها در مواقههع بحرانههی کههه کنتههرل از طریههق سههاختارهاي ذهن جمعی است، اعمال می

مههال شود، قدرت براي اعاده کنترل و امنیههت بههه طههور مسههتقیم اعهژمون با شکست مواجه می

مبنا، اجبار ایدئولوویک و اجبههار سههاختاري رانی امنیت گردد. این در حالی است که در حکممی

هاي ایدئولوویک در استخدام علقههه در خدمت اجبار ابزاري هستند و ساختارهاي قانونی و پیام

هاي فرهنگههی، اجتمههاعی و حقههوقی ن ههم آیند و این به منزله از بههین رفههتن سههویهامنیتی درمی

 
1. Representation 

2. Hegemony 
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اسی و تقلیل آن به ن م امنیتی است که البته ناپایدار اسههت؛ بههه ویههژه در جامعههه ایرانههی کههه سی

 تجربه برپایی انقالب اسالمی را دارد و سووه انقالبی در آن متولد شده است.

 

 مبنا«امنیتی »هویت رانیه. حکم
 امنیت   مفهوم  ثقل  مرکز  که  گرفته  شکل  مهم  مفروضه  این  مبناي  بر  «مبناهویت »  امنیتی  رانیحکم

 جمهههوري در دولههت   ایههده  تهدید  دیگر،  بیان  به.  است   فرهنگی  -عقیدتی  اسالمی،  جمهوري  در

 این اگر چراکه رود؛می شمار به آن وجودي  تهدید  منزله  به  مکتب،  مثابه  به  اسالم  یعنی  اسالمی،

. داشههت  نخواهههد  دنیا  سیاسی  هاين ام  دیگر  با  تفاوتی  شود،  گرفته  اسالمی  جمهوري  از  ویژگی

 صههرفاً نههه کودتهها، از برآمههده هايرویم همچون گراست ن امی نه  اسالمی  جمهوري  معنا،  این  به

 اقتصههادي  هههايگههرایش  و  مناسههبات  نههه  و  است   خاص  گروهی  طلبیقدرت  بر  مبتنی  و  سیاسی

 اسههالم گسههترش و استقرار پی در که خاطر این به است  عقیدتی.  است   داده  شکل  را  آن  خاصی

 امنیتههی معضههله آن،  استقرار  تهدید  و  گسترش  این  برابر  در  مانع  گونه  هر  و  است   مکتب   مثابه  به

 مههذهبی زنههدگی سههبک شدننشینته و رسوب که دلیل این به است   فرهنگی  و  رودمی  شمار  به

 در آن گسترش و امنیت  تداوم و  کرده  مستقر  و  ممکن  را  آن  ایرانی،  جامعه  درک  معنوي  / مؤمنانه)

 ک.است  مبقیه  علت  همان محدثه  علت )  است   عمومی فرهنگ  حفظ و  ویژگی همین  گرو

امنیتی، هویت مفهوم مرکزي فهم از امنیههت   رانیحکم  مبناي  مثابه  به  «مبناهویت »  در گفتمان

شههود. اسههتفاده از عبههارت »فهههم از جمهوري اسالمی ایران است و امنیت به هویت تحویل مههی

»امنیت«، از آن روست که ترکیب »امنیههت ملههی« از کههاربرد بسههیار نههاچیزي در امنیت« به جاي  

گذار جمهوري اسالمیک در دهه نخسههت برخههوردار گفتمان رسمی ن ام )به ویژه در گفتار بنیان

بود و پس از پایان جنگ به این عرصه وارد شد. بههه بیههان دیگههر، بههراي انقالبیههون و مؤسسههان 

گیري، ه امنیت، تقدم ذهنی داشته است. در ذهنیت آنان، شکلجمهوري اسالمی، هویت نسبت ب

تثبیت و حفظ جمهوري اسالمی، منو  به تبیین، تدقیق و ساختن کیستی و چیستی آن بود کههه 

 بههراي  آنچههه  نمود. در نتیجه، مطابق ایههن گفتمههان،البته، تا حدود زیادي نیز ناگزیر و طبیعی می

 هايارزش و باورها و فرهنگی رشد  دارد،  قرار  میت اه  نخست   درجه  در  اسالمی  جمهوري  ن ام
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یهها انسههان باهویههت و   سههووه  برسههاختن  کند،می  ممکن  را  مهم  این  آنچه  و  است   انسانی  و  الهی

 پرورش وعده اسالمی انقالب که  است   نوینی  تراز  انسان  تربیت   و  متشخص و مؤمن و فرهیخته

 . بود داده را آن  سووگی و

 نهادهههاي بهینههه و مناسههب   کههارکرد  گههرو  در  نیز  متشخص و متعهد  سووه  تربیت   و  برسازي

 بیههان بههه.  اسههت   رسانه  نهاد  و  مذهب   نهاد  آموزش،  نهاد  جمله  از  اسالمی،  ن ام  در  پذیريجامعه

 و  ناخودآگههاه  ذهنیههت   در  اسههالمی  جمهههوري  گفتمههان  کههه  اسههت   پذیريجامعه  طریق  از  دیگر،

 تبدیل  اسالمی  جمهوري  برساخته  تراز  سووه  به  نسل  این  و  شودمی  درونی  جدید  نسل  خودآگاه

از جملههه  اسههالمی جمهههوري اهداس و کندمی تضمین  را  اجتماعی  و  سیاسی  ن م  تداوم  و  شده

یههابی در دو سههطح داخلههی و این هویت . کرد خواهد محقق سطوح همه در تأمین امنیت ملی را

ه نخست جمهوري اسالمی، خارجی، دو جنبه سلبی و ایجابی و دو بعد مادي و معنوي، در دور

مکتبی و در   -جریان داشت و توانست با برسازي سووه متشخص و فرهیخته فرهنگی و معنوي

عین حال متخصص و برکشیدن آن در مقههام و جایگههاه مههدیران و کههارگزاران ن ههام سیاسههی و 

 ها را در سطوح داخلی و خارجی مدیریت و حل کند. اجرایی، بسیاري از معضالت و بحران

بههودن آن اسههت و ایههن ترین عنصر هویتی جمهوري اسالمی مردمیر بعد سیاسی نیز مهمد

رانی امنیتی جمهوري اسالمی ایههران را تشههکیل مبنا« در حکمعنصر، دال مرکزي گفتمان »هویت 

 و مجلههس پشههتیبان ملت، که مادامی بدانیم  باید  و  دانیدمی  همه»:  )رهکدهد. به بیان امام خمینیمی

 ویههژه  بههه  ملههت،  خههدمت   در  مسههلح  قههواي  و  مجلههس  و  دولههت   و  هستند  مسلح  قواي  و  دولت 

 هههیچ نماینههد،مههی متقابههل خههدمت  این در  را  خداوند  رضاي  جلب   و  باشندمی  محروم  قشرهاي

 دو این از یکی نخواسته، خداي اگر و ندارد  را  مقدس  ن ام  این  به  رساندنآسیب   توانایی  قدرتی

 در  اگرچههه  بزر   اسالم  و  اسالمی  جمهوري  شکست   بردارند،  دست   متقابل  خدمت   از  دو  هر  یا

 .کالهی  -سیاسی  نامهوصیت )  «است  حتمی درازمدت

سازي از همان روزهههاي نخسههت پههس از در عرصه داخلی و در جنبه ایجابی، مقوله هویت 

پیروزي انقالب در دستور کار قرار گرفت. برگزاري رفراندوم تعیین نوع حکومت در دوازدهههم 

، نقطه آغاز این روند بود. برگزاري رفراندوم که در قالب »انتخابههات« تجلههی 1۳5۸ماه  فروردین

ن که آري یا نه به ایده »جمهوري اسالمی« بود، کلیت هویههت ن ههام سیاسههی یافت و موضوع آ
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گرفت. از آن پس تا کنون، جمهوري اسالمی ایران بر پایه انتخابات و رجههوع جدید را در بر می

هاي مختلف اعم از خبرگان رهبري، ریاست جمهوري، مجلس شههوراي به آراي مردم در حوزه

روستا بنا شده و این ظرفیت ساختاري تا امروز هم، با فراز   اسالمی و شوراهاي اسالمی شهر و

هایی، تداوم یافته است. نفس برگزاري انتخابات، از یک سو، فرصتی راهبردي و امنیتی و نشیب 

هاي داخلی و خارجی کشور را رفع نمایههد است و در مقاطع مختلف، توانسته بسیاري از بحران

گیري ن ام جمهوري اسالمی، مبناي تمایز هویتی آن با ن ام و از سوي دیگر، به مثابه پایه شکل

گذار جمهوري اسههالمی، حتههی در رو، بنیان  رود و از اینپیشین، یعنی رویم پهلوي به شمار می

پذیرفتنههد. همچنانکههه سههبک مههدیریتی زمان جنگ هم بر آن تأکید داشتند و تعطیلی آن را نمی

مبنهها بههود نههه کههرد و هویههت همین قاعده تبعیههت مههی  ایشان در مواجهه با جنگ تحمیلی نیز از

 انقههالب همچههون را کشورمان  علیه  عراق  تحمیلی  جنگ  ،کره)خمینی  اماممبنا.  مبنا یا امنیت قدرت

 از و نمههود روایههت  یافتنههد  «حضور»  هاآن  در  که  هاییانسان  رفتار  معناي  فهم  دریچه  از  اسالمی،

 اراده هههاانسههان ایههن ههها،آن در کههه کرد تصویر «جمعی معراج» نوعی مثابه به  را  دو  هر  رو،  این

 واقههع، در یهها  و  حقیقههی  خود  الهی،  و  فرامادي  ايانگیزه  با  و  رفته  فراتر  شانمادي  خود  از  کردند

 کره)امام.  بگذرند  شانخاکی  و  مادي  خود  از  راه،  این  در  و  بخشند  تحقق  را  خویش  گونگیخداي

 جایگههاه در  را تحمیلههی جنههگ جملههه از خههاکی، و مههادي تهدیدهاي گري،روایت   شیوه  این  با

. کههرد تبههدیل فرصههت  به را هاآن که بود شدنتبعی و شدنفرعی همین و داد قرار تبعی و  فرعی

 دیگههر،  بیان  به.  کارکردي  نه  داشت   اصیل  ماهیتی  امام،  براي  گريروایت   شیوه  این  حال،  عین  در

 توانسههت   امام  که  بود  اصالت   همین  واسطه  به  و  طریقیت   نه  داشت   اصالت   امام  براي  روایت   این

 انسههان  واقههع،  در  یهها  و  مههذهبی  / معنوي  انسان  که  را  انقالب  نوین  تراز  انسان  روایت،  این  دل  از

 بههه  اسههالمی  جمهوري  براي  مهمی  امنیتی  دستاوردهاي  خود،  که  کند  تصویر  و  معرفی  بود،  الهی

 نیههز  تحمیلی  جنگ  نبرد  هايصحنه  در  ایران  ملت   ،کره)خمینی  امام  روایت   در.  است   داشته  همراه

 اسههتقامت   و  برخاستند  نبرد  به  خالی  دستان  با  اسالمی،  انقالب  به  معطوس  جمعی  کنش  همچون

 نه  شما.  بدانیم  او  از  را  خودمان  چیز  همه  باید  ما: »بود  ایمان  قدرت  از  ناشی  تنها  هاآن  نصرت  و

 او بههه دنیهها همۀ از شما مقابل طرس ولی زیاد، جنگی بر  و ساز  و  سالح  نه  و  دارید  زیاد  افراد

 بهها کنههد، مقابله معنوي  جهات  با  باید  ندارد  هیچ  که  کسی  آن  شد،  طور  این  وقتی.  شودمی  کمک



 55    ...خوب  یتی امن یرانحکم یمبنا  مبنا«؛ت یگفتمان »هو 

 و  بسههیار  جهههاز  بههه  بههود  مجهههز  سههابق  شاه  که  دانیدمی  خوب  شما.  شودنمی  که  صوري  جهات

 ایههران  مههردم  ولههی...  داشت   چیز  همه  شاه  و...  کرد  مهمات  و  سالح  از  پر  را  ایران  که  بود  آمریکا

 بههر  فریههاد  و  کرده  گره  مشت   با...  گردیدند  پیروز  ایمان  نیروي  با  و  شدند  مجتمع...  نداشتند  هیچ

...«  دادنههد شکسههت  را مسههلح دنههدان بن تا  دشمن  که  کشیدند  فریاد  اینقدر.  شدند  پیروز  دشمن

 ک.1۳5 – 1۳۶: 1۸ ج امام، صحیفه)

 چههارچوب در و رانی در جمهوري اسالمیحکم  عرصه  در  مبناهویت   گفتمان  اساس،  این  بر

 گفتمههان  و  داشههته  هههاگفتمان  دیگههر  با  نسبت   در  فراگفتمانی  خصلتی  ملی،  گذاريهدس  هرگونه

 دیگههر کههه میههزان هههر بههه دیگههر، بیههان بههه. اسههت  رانی امنیتیجمهوري اسالمی در حکم  اصلی

 و سیاسههی ن ههام هویههت  مردمی -اسالمی بعد یعنی مبنا،هویت  گفتمان گرهی  نقا   از  هاگفتمان

 برابههر  در  را  مقاومههت   هايگفتمان  و  شوندمی  پذیرترآسیب   و  ترشکننده  شوند،  دور  ایران  جامعه

 .دهندمی  شکل  حکومت   ارکان میان در  یا جامعه درون در و  خود
 

 گیرینتیجه
 و  «مبنههاقههدرت»  ،«مبنههاپیشرفت »  ،«مبناهویت »  گفتمان  چهار  میان  از  نشان دادیم کهدر این مقاله  

 و  مبنههایی  گفتمههان  رانی امنیتی در ایران،هاي مطرح در عرصه حکمبه عنوان گفتمان  «مبناامنیت »

این امههر از آن .  است   پایههویت   یا  «مبناهویت »  گفتمان  اسالمی،  جمهوري  براي  مناسب   محوري

، موجههود یهها 1جمهوري اسالمی ایران بههه لحههاظ ماهیههت یهها امنیههت وجودشههناختیروست که  

فرهنگی است و به هر میزان از این ماهیت یا خصلت بنیادین دور شود، با   -موجودیتی عقیدتی

شناختی دست به گریبان خواهد شد؛ یعنههی بههه هههر میههزان کههه نتوانههد ناامنی وجودي یا هستی

ؤمن و متخصص تربیت کند، به همان میزان ناامن، وابسته و هاي باهویت و متشخص و مانسان

تکیده یا فروپاشیده خواهد شد؛ هرچند امنیت حکومتش تضمین شده باشد، برخههی از اتبههاعش 

افزاري نیرومنههد باشههد امنیتی به لحاظ سخت  -ظاهر موفق باشند و در ابعاد ن امیثروتمند و به  

ه در آن، حکومههت امنیههت دارد، اقلیتههی از مههردم )وضعیتی مشابه جمهوري اسالمی پاکستان کهه 
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اند و توان ن امی باالیی دارد؛ اما کسی آن را در زمههره کشههورهاي باثبههات و ثروتمند و پیشرفته

 آوردک.امن جهان و حتی منطقه به شمار نمی

مبنا در عرصه مناسههبات سیاسههی، عالوه بر این نشان دادیم که عنصر محوري گفتمان هویت 

سههاالري ساالري، از جملههه مردمردم و حکومت است که شناسه اصلی هر نوع مردمپیوستگی م

افزار ن ههامی رود. در این چارچوب، حتی اگر ن ام سیاسی به بیشترین سههخت دینی به شمار می

تجهیز شود، اما مردم و حکومت جدا از هم باشند، باز هم آن ن ام در برابر هههر نههوع جنههگ و 

پذیر خواهد بههود و بههه عکههس، پیوسههتگی مههردم و یرن امیک، آسیب هجوم خارجی )ن امی یا غ

جانبه را در برابر هر نههوع قههدرت خههارجی و هجههوم حکومت، باالترین سطح بازدارندگی همه

تههرین مصههداق ایههن مههدعا، دفههاع مقههدس بیگانه، حتی هجوم ن امی ایجاد خواهد کههرد و مهم

سههت. بههه همههین دلیههل اسههت کههه جمهوري اسالمی ایران در طول هشت سال جنگ تحمیلی ا

ایاالت متحده پس از رویداد یازده سپتامبر و در چارچوب استراتژي امنیت ملی خههود در قههرن 

ویکم، براي نخستین بار مردم ایران و حکومت آن را از هم تفکیک کرد و این بههه منزلههه بیست 

 در  کههه  ژيایههن اسههترات  سطح جدیدي از تهدید امنیت ملی جمهههوري اسههالمی ایههران بههود. در

 ایههران  در  حکومت   و  مردم  تضاد  شد،  منتشر  آمریکا  دفاع  وزارت  سوي  از  ،2001  فوریه  پانزدهم

 ن ههام  سقو   اصلی  عامل  تقابل،  همین  و  شده  تصویر  «اسالمیت »  و  «جمهوریت »  تقابل  قالب   در

 در. کنههد سههقو  ایههران مههذهبی حکومت  آینده، قرن ربع در است  ممکن... » :است  شده  معرفی

 هههم  طههوالنی،  مههدت  بههه  توانههدنمههی  امهها  اسههت،  اسالمی  جمهوري  ایران  حکومت   حاضر،  حال

 حکومههت   بههه  و  بههردارد  دسههت   بودنجمهوري  از  باید  ایران.  بماند  باقی  اسالمی  هم  و  جمهوري

 شههده، آغاز اینکهم از آینده، براي نبرد. بگذارد کنار  را  بودناسالمی  یا  یابد  تنزل  وسطایی  قرون

 .ک100: 1۳۸5آمریکا،   ملی  امنیت   کمیسیون) ...«نیست   روشن کس هیچ براي آن نتیجه  اما
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