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 چکیده: 
نقش اطالعات در کشورداری یکی از موضووعات ااااوی در ملااتوات اطالعواتی       

ی دینوی بوه   ااالرمردمبا تمرکز بر نقش اطالعات در  ،علوم ایاای اات. مقااه حاضر

عنوان یکی از اشکال د ات مدرن، اقدام به  اکا ی جایگاه اطالعات در این نوع نظوام  

دینوی   اواالر موردم ی هوا نظامکه اطالعات در  اندیمدعایاای کرده اات. نویسندگان 

نظوام   یهوا ارزش ، قواعود   هوا هیو ر تشخیص مصلحت   تثبیوت   در خدمتابزاری 

ی اطالعواتی در  هوا اوازمان    نقوش برآنند کوه کوارکرد    ،. از اوی دیگرااالرندمردم

از نظور آنوان    ،اابتوه  تفا تی بوا یکودیگر نودارد.    ینید ری  غدینی  ااالرمردمی هانظام

دینوی بیشوتر از    یهوا یاواالر موردم نظارت بر اطالعوات در   یهاهیر    هاتیمحد د

 دینی اات. غیر یهایااالرمردم

 

ی، دینو  ی غیور اواالر موردم  ی دینوی، اواالر مردم ی،ااالرمردماطالعات،  :هاهواژکلید

 .ااالرتشخیص مصلحت، تثبیت نظام مردم

                                                                                                                   
 ااملل از دانشگاه تهراندکترای ر ابط بین* 

 طباییاز دانشگاه عالمه طبا علوم ایاای** دکترای 
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 مقدمه
ی هوا نظوام که در هموه انوواع    یاگونهبه  ،اندد ات مدرن یهایژگی اطالعاتی یکی از  یهاسیار 

 8هیچ د اتی  جود ندارد که فاقد نهاد اطالعواتی باشود.   ی،ااالرمردمایاای، از دیکتاتوری گرفته تا 

بر اثر انقوال  یوا فر پاشوی نیوز تردیود       یااالرمردماقتدارگرا به امت  ی ایاایهانظامحتی تغییر 

یوا کمیتوه   « کوا... . » کوه  یدر حااجدی در ضر رت نیاز به نهادهای اطالعاتی ایجاد نکرده اات. 

آن بود، اموا پوس از    از کمونیسم   نظام دیکتاتورینفرت  یهاشاخصامنیت د اتی شور ی یکی از 

نه تنها به اورعت اقودام بوه بازاوازی        ،از جمله ر ایه ی تمام کشورهای نوپدید،فر پاشی شور 

 یهوا انیجررهبری  ،طی د  دهه گذشته ،نهادهای اطالعاتی کردند، بلکه در اکثر این کشورها سیتأا

 انجام شده اات. «کا... .»از  مانده یبر جامدیران اطالعاتی  اازی تواط افسران  د ات

از ایون    .کنندیمپیوند ا با کنترل، الله   دیکتاتوری همی اقتدارگرا رهانظام ،یافکار عموم

منجور بوه      دیو آیمو بوه نظور    یی اموری طبیتوی  هانظامار یس اطالعاتی در چنین   جودر ، 

 چراکوه ؛ شوود ینمو ا ودی اور یس اطالعواتی در آنهو   گری در با  فلسفه یا علوت  جو  پراش

ابزار ارکو ، الله   کنترل مردم   به  یژه مخاافوان تلقوی    هانظامار یس اطالعاتی در این 

 اقتیت آن ااوت کوه     در عین حال، .نظام ایاای اقتدارگراات تیاز ماهکه برخااته  گرددیم

ی ایااوی  هانظام جود ااختارهای اطالعاتی، دات کم طی د  اده گذشته، هیچ گاه مختص 

نیوز تواریخ    اواالر موردم    اقتودارگرا  ریو غاقتدارگرا   دیکتاتوری نبوده   ااگوهای کشورداری 

 حجیم   پرفراز   نشیبی در زمینه نهادهای اطالعاتی دارند. 

ی   ضدیت با اقتدارگرایی با مفاهیمی مانند آزادی، عوداات،  ااالرمردمچون  در عین حال،

پیونود  هوم  مشور ع  ریو غ  آزادی از هور نووع اولله     حفظ حریم خصوصی حقوق شهر ندی،

  فلسفه  جودی نهادهای اطالعاتی که مبتنی بر مداخله در حوزه خصوصی شهر ندان  شودمی

کوه   کنود یمو در تضاد قرار دارد، به طور طبیتی این پراش بر ز  هاارزشاات، با این اصول   

اطالعوات  »  « چیسوت   ااالرمردمختارهای ایاای ضر رت  جود ار یس اطالعاتی در اا»

 «دارد  ااالرمردم ریغی هانظامچه تفا تی با اطالعات در  ااالرمردمی ایاای هانظام در

                                                                                                                   
 آیند.های خاصی مانند  اتیکان ااتثناهای بسیار نادر در تاریخ متاصر جهان به شمار میاابته حاکمیت .8
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در ایوران بوا   ، انود یاواالر مردم در با  شمولجهان ییهادغدغهاین د  پراش که در  اقع 

 یاگونوه بوه  ، «ی دینوی اواالر مردم»تحت عنوان  ااالرمردمی رطرح ااگوی متمایزی از کشوردا

 جمهوری ااالمی ایران به مثابه ااگوی کشوورداری  یافتنبا موجودیت. دیگر بازتواید شده اات

اظ تبیوین چیسوتی   چگوونگی    احو  نظوری   عملوی مختلفوی از    یهوا چوااش ، مباحث   نوین

. این مباحوث بوه  یوژه در    علمی   مدیریتی کشور ملرح شدکردن این ااگو در جامته عملیاتی

بوومی در   یپورداز هیو نظرکشور بر ضر رت  اجرایی -نخبگان علمی دیتأکدهه اخیر با توجه به 

 چراکوه ؛ انود گشوته نیوز برخووردار    یتور اوتر.  ابتاد مختلف کشورداری از اهمیت   جایگواه 

قودرت،   دهنوده نشوان ، در عرصوه عملوی   تلف نظوری مخ یهاپراش   هادغدغهبه  ییگوپااخ

 اعتبار   جامتیت هر ااگوی کشورداری اات.  

مبتنوی بور    اواالر موردم با پیر زی انقال  ااالمی   گذار از نظام اقتدارگرای اللنتی به نظام 

بوه مقایسوه    در دهه ا ل جمهووری ااوالمی   اندیشمندان   متفکران بومی   اصول دینی، هاارزش

اما از دهه د م انقال    به  یوژه پوس    ،پرداختندیمی اقتدارگرا هانظامااگوی نوین کشورداری با 

تالش برای تبیوین ایوده    ،از فر پاشی شور ی، مهمترین تالش فکری در جامته اندیشمندان بومی

)افتخاری،  دینی   غربی مبتنی بر ایبراایسم بوده اات ی غیرااالرمردمرابر ی دینی در بااالرمردم

کنون ر یکرد غااب  از نیمه د م دهه هفتاد شمسی آغاز شد، تا عمدتاًاین ر یکرد که  .(71: 8111

بور   ی دینی در ایران بوده ااوت. ااالرمردم  بحث بر ار چیستی   چگونگی  های رزشهیانددر 

ی دینوی در  ااالرمردمبر پایه چیستی  عمدتاً یااالرمردم در با اکثر مناقشات فکری  ،این اااس

نوشتار حاضور نیوز    از این ر ،. اندشدهغربی ملرح  یهانسخهال   دیگر ی ایبرااالرمردمقیاس با 

ضور رت  جوود   »کوه   دهود یمو به این شکل تغییر  این ر یکرد، د  پراش مذکور را ریتأثتحت 

ی دینوی  اواالر مردماطالعات در نظام »  « چیست  ی دینیااالرمردمعاتی در نظام  یس اطالار

 .«دارد  ااالرمردمی هانظامچه تفا تی با اطالعات در اایر 

طی اه دهه گذشته، دات کوم در محافول    ،در حوزه نهادهای اطالعاتی بومی  رزیاندیشه

اوال آخور رمیوم     جوز گفت  توانیمکه  یاگونهبوده اات؛ به  هیبنکمآشکار دانشگاهی، بسیار 

از عوامول نارضوایتی    پهلوی، به دایل ارائه الیحه انحالل اا اک   تلقی اا اک به عنوان یکوی 

  تکامول نهادهوای    سیتأاو اال ا ل جمهوری ااوالمی کوه کشوور درگیور      5   مردم از رمیم
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 زارت اطالعات در  سیتأاامنیت بود   دات آخر منجر به الیحه  نیتأماطالعاتی جدید برای 

ی دینی رخ ااالرمردماطالعات به  یژه از دیدگاه  در با  رزی عمیقی شد، اندیشه 8161اال 

از دیودگاهی نظوری      صورفاً نیوز   هوا ی رز  اندیشوه  هوا تالشاکثر  ،نداده اات. در عین حال

بوه عرضوه    فاًصور اموا   ،که اگرچه اقدامی بنیادین اات اندی دینی پرداختهااالرمردممفهومی به 

 علمی بریده از نیازهای اجرایی انجامیده اات.   یهادگاهید

که در نهایوت   مواجهه نظری ،با مفاهیم مواجه شد؛ نخست توانیمبه بیان هابز به د  شکل 

که به تواید  مواجهه کاربردی ،  د م شودیمهایی بریده از متن اجتماعی منتهی به تواید دیدگاه

آنچوه ایون د  مواجهوه را از یکودیگر      .گرددیمنظریه در ارتباط با شبکه قدرت در جامته ختم 

بورای  علموی   یهوا دگاهیو دمتنواداری آنهااوت. ر یکورد ا ل بوه عرضوه       حال ،دهدیمتمییز 

اجرایی دانسوت.   یهایازمندینآن را بازی زبانی فارغ از  توانیمکه  انجامدیمموضوعات مبهم 

 کنود یمو   توالش   ر دیمبیهوده فراتر  یهایاازمفهومر یکرد د م از بازی زبانی    مقابل،در 

  در زندگی عینی   عملی نشان دهد. کارآمدی مفاهیم را

ی دینی   مترفوی آن  ااالرمردمجمهوری ااالمی ایران به دنبال تبیین ابتاد مختلف ااگوی 

مقااه حاضر نیز می کوشد بوا   . از این ر ،باشدکشورداری میی منسجم   کارآمد از به مثابه مدا

با ی دینی، ااالرمردماطالعاتی در کشورداری مبتنی بر  یهاسیار پرداختن به نقش   جایگاه 

در مقووام  بوه د  پراوش فووق در ایون ااگووی کشوورداری پااوخ دهود.        ر یکوردی کواربردی   

بوا  »متتقدنود  ی دینوی  اواالر مردمدر پااخ به پراش ا ل در ااگوی  گاننویسند پردازی،فرضیه
ی دینی به مثابه حکومت ااالمی تشوخیص مصولحت   ااالرمردمتوجه به آنکه مهمترین  ظیفه 

 نیتوأم ی ایااوی  هوا نظوام عامه ااوت، فلسوفه  جوودی اور یس اطالعواتی در ایون نووع از        
 ،همچنوین  .اح عموومی ااوت  خیص صوحیح   متتبور مصوا   هوای شوناختی بورای تشو    نیازمندی

 ،انهاواالر موردم فراینودهای   یریو گشوکل های اطالعاتی بوه  یوژه در مراحول آغوازین     ار یس

 «اند.یااالرمردمابزارهایی برای تحکیم   تثبیت 
شوناختی هویچ تفوا تی میوان     هسوتی  احواظ  از»بایود گفوت    د م نیوز  در پااخ بوه پراوش  

 جود ندارد   فراتر از آن اینکوه   ااالرمردمی هانظاماطالعاتی در اشکال مختلف  یهاسیار 
مهمتورین  در عوین حوال،    کارکردهای یکسوانی دارد.  ،ی ایاایهانظاماطالعات در تمام انواع 
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ی، در  میوزان  اواالر مردمی دینی با دیگر انواع ااالرمردمتفا ت ااختارهای اطالعاتی در نظام 

هوای اطالعوواتی    شنااووی فتاایوت ب بور ر ش بور اطالعووات،  قواعود مترتو   نظوارت   کنتورل   
 اات. های اطالعات(موریتأ)م گذاری اطالعاتیایاات

بخش ا ل مقااه ضمن ارائه تتریفی از نهادهای اطالعاتی، نقش کلی  ی نیزااختار به احاظ

در رااتای فرضویه د م،   نیزی ایاای را مشخص خواهد کرد. بخش د م هانظاماین نهادها در 

 ی دینی   غیرااالرمردمی ایاای اقتدارگرا   هانظامدر انواع  ایاای بر اطالعات را أثیر نظامت

چه درک اگر ی دینی اختصاص دارد.ااالرمردمبه مفهوم کند. بخش اوم مقااه دینی بررای می

ی به  یوژه در میوان جامتوه دانشوگاهی  جوود دارد، اموا       ااالرمردممشخصی از  بیناذهنی نسبتاً

از ایون   .دینی در مقایسه با آن از صراحت    ضوح نظری کمتری برخوردار اات یااالرمردم

این بخش از مقااه تالشی مختصر برای توصیف این ااگوی کشورداری   بازشناای قواعود   ر ،

ی مبتنوی  کارکردهای مورد انتظار از کشووردار  اااس قواعد   نوشتار بر بخش چهارمآن اات. 

 کند. بررای میه ا ل   اصلی مقااه را ی دینی، فرضیااالرمردمبر 

 

 گذاریپردازی: قواعد، کارکردها و نقش اطالعات در سیاستمفهومالف. 
ای، اطالعوات نووع خاصوی از    اجمواع در جامتوه دانشوگاهی   حرفوه     اااس برداشت مورد بر

گیوران  گوذاران   تصومیم  ی اطالعاتی برای کمک به ایااوت هااازمانشناخت اات که تواط 

)ماننود داده     این نووع از شوناخت در مقایسوه بوا اوایر انوواع آن       شود.نظام ایاای تواید می

در ایون   .شودهای مورد ملااته تواید میی بر ابتاد آشکار   پنهان پدیدهزمان مبتنمتلومات(، هم

ها ااوتوار ااوت. از ایون    تنها بر بتد آشکار   ظاهری پدیدهکه اایر انواع شناخت اات حاای 

ها نسبت بوه محویط پیراموون    تر از اایر انواع آگاهیشناخت اطالعاتی جامعتوان گفت ، میر 

-پژ هوی اجتمواعی  اخت اطالعاتی محصوول فراینود پنهوان   شن ،از اوی دیگر گران اات.کنش

 اکوا ی   اات که از طریق هاییمحصول، پیامد فتاایتاطالعات به مثابه  ،انسانی اات. در  اقع

)با ترکیوب شوناخت    به دنبال فهم  اقتیت امور فردی یا اجتماعی هایپدیده ها/ان کنشبتد پنه

 آشکار   پنهان از آنها( اات.
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کوه عبارتنود از    ی اطالعواتی چهوار کوارکرد بنیوادین دارنود     هوا اوازمان طبق این تتریوف،  

، )اطالعوات خوارجی(   اجتمواعی خوارجی   -انسوانی  یهوا دهیپدآ ری داده   متلومات از جمع

تجزیوه    اطالعوات(،   )ضود  اجتماعی داخلی -های انسانیآ ری داده   متلومات از پدیدهجمع

ها   تبدیل آن به اطالعات به عنوان محصول ه در با  پدیدهشدها   متلومات توایدداده تحلیل

ند   اخوتال   ی اطالعاتی یکسانهااازماناین کارکردها در تمام    اقدام پنهان. )بررای( نهایی

 کند. شمول اطالعات ایجاد نمینوع نظام ایاای هیچ تفا تی در کارکردهای جهان در

طالعواتی(  برای تواید شوناخت ا ) های اطالعاتیاس تتریف فوق از اطالعات، فتاایتبر اا

بوودگی، ااوتقالل     شووند کوه شوامل پنهوان    شوناختی انجوام موی   مبتنی بور اوه قاعوده هسوتی    

هوا،  کارانه ایون فتاایوت  بودگی اشاره به ماهیت پنهانقاعده پنهانمحوری اات. منظور از مشتری

های برآمده از بتود پنهوان   ابتنای شناخت اطالعاتی بر آگاهی پژ هی  پنهان ااتفاده از ابزارهای

هوای  ننودگان اطالعوات در فراینود فتاایوت    طرفوی توایدک هاات. قاعده ااتقالل، بوه بوی  پدیده

های فوردی   گر هوی در ر نود    دادن اوگیریمنظور از آن عدم دخااتره دارد   اطالعاتی اشا

ابوه شوناخت، بوه    باشد. از آنجایی که اطالعات بوه مث آ ری   به  یژه بررای اطالعات میجمع

 ها منجر به تحریوف شوناخت   متتاقبواً   گیران ملی اات، مداخله اوگیریدنبال هدایت تصمیم

م   ضور رت توجوه بوه    بر اوز  مبتنی محوری نیز شتریشود. قاعده مها میانحرا  در ایاات

 هوای اطالعواتی  ، فتاایوت یوت اطالعواتی ااوت. در  اقوع    گذاران ملوی در فتاا نیازهای ایاات

 دهی شوند.د در رااتای نیازهای مشتریان جهت)کارکردهای چهارگانه مذکور( بای

ای اازمان اطالعاتی هبه مثابه محصول شناختی فتاایت« تاطالعا»که از تتریف  طورهمان

گووذاران   فراینوود هووای اطالعوواتی حمایووت از ایااووتآیوود، فلسووفه  جووودی اوور یسبرمووی

ی اطالعاتی بر اااس نوع محصول شناختی خود   کارکردهای هااازمانگذاری اات. ااتای

گذاری ملوی   محلوی دارنود.    نظارتی   اجرایی در فرایند ایااتچهارگانه، اه نقش شناختی، 

گذاران بورای اخوذ   گیران   ایااتهای مورد نیاز تصمیمأمین آگاهیاز نقش شناختی، تمنظور 

های آنان اات. این نقش همزموان  های مربوط به حوزه مسئوایتئل   پدیدهتصمیم درباره مسا

آ ری ی اطالعاتی از طریق جمعهااازمان .در هر د  بتد ایاات داخلی   خارجی  جود دارد
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گوذاری  عات در هر حوزه، به ترتیوب ایااوت  بررای   تبدیل آنها به اطال  خارجی    داخلی

 دهند.پشتیبانی شناختی قرار می داخلی   خارجی را تحت

اطالعواتی خوود    ی اطالعاتی در چارچو  کارکرد ضدهااازمانهایی که أموریتیکی از م

شوناخت ضومن آنکوه    کشور اات. ایون  دهند، تواید شناخت از نظام اداری   اجرایی انجام می

گذاری داخلی   اازمانی نظام اداری   اجرایوی کشوور بوه کوار     تواند در حمایت از ایااتمی

جرای امور تواط آنان را فراهم گرفته شود، امکان نظارت بر عملکرد کارگزاران نظام   حسن ا

 شود.یی اطالعاتی در کشورداری یاد مهااازماناز آن به نقش نظارتی  کند که اصلالحاًمی

 که پیشتر اشاره شد، از میوان کارکردهوای چهارگانوه اطالعوات، اوه کوارکرد آن       طورهمان

اند؛ اموا کوارکرد   در خدمت تواید شناخت اطالعات   بررای( مستقیماً )اطالعات خارجی، ضد

، هود  از اجورای اقودام پنهوان،     بوا توایود شوناخت نودارد. در  اقوع      یاقدام پنهان هیچ ارتباط

هوایی  نیست، بلکه اجرای تصومیم یوا تصومیم   گیری طالعات برای کمک به تصمیمآ ری اجمع

، اموا نهادهوای تخصصوی مجوری     انود ا هد  تأمین منافع ملی اخوذ شوده  اات که پیش از آن ب

، در  اقوع  انود. ها را نداشتهکردن آن تصمیم یا تصمیمها به دالیل مختلف امکان عملیاتیتصمیم

هایشوان ااوتفاده   ه عنوان ابزاری برای اجرای تصومیم از اطالعات بگذاران گاهی ا قات ایاات

   شود.گذاری گفته میاجرایی اطالعات در ایااتبه آن نقش  کنند که اصلالحاًمی

 

 های اطالعاتیب. نظام سیاسی و سازمان
ته اطالعات )چه به مثابه نوعی از شناخت،   چه به مثابه نوعی از فتاایت یا نهاد( متغیری  ابسو 

کننوده هنجارهوا، قواعود      تگی اطالعات به ایاات، نقش تتیینمراد از  ابس به ایاات اات.

هوا    ها   نوع نظوام ایااوی( در تود ین ایااوت    ها، ایاات)مانند برنامه ااختارهای ایاای

ی ایاای از احاظ نیواز بوه   هانظاممختلف  انواعتشابه  های اازمان اطالعاتی اات.گیریجهت

یوت اطالعوات در هور نووع     مورأکند که نقش   مچنین به ذهن متبادر می اطالعاتی، عمدتاًنهاد 

هوایی  ابسوته بوه    عواتی پدیوده  اما با توجه به آنکه نهادهوای اطال  ،ای یکسان ااتنظام ایاای

ین ابوزار  های مختلفی را برای اگیری، ااگوهای متفا ت نظم ایاای، جهتاندهای ایاایزمینه

 کنند.تین میکشورداری م
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ای اطالعوات در اشوکال مختلوف نظوام ایااوی یکسوان       ههرچند کارکردها، قواعد   نقش

ها، منافع ختلف، به دایل ماهیت متفا ت ارزشی ایاای مهانظاماات، اما اهدا  اطالعاتی در 

شده تواوط مرکوز ااوناد    اااس ااناد منتشر بر ،های آنها، متمایز اات. به عنوان مثال  ایاات

گورا یکوی از   های ایاای ااالمر حانیت   گر ه ،قال  ااالمی ایران، در د ران رمیم پهلویان

رفت، اما با تغییر نظام ایاای نه تنها ر حانیت از اهودا   اهدا  اطالعاتی اا اک به شمار می

گر برانداز   متارض( خارج شد، کنش)به مثابه  های اطالعاتی جمهوری ااالمی ایرانار یس

هوای  کوار بورای اور یس    بدیل به یکی از مهمترین بازیگران ایااوی در تتیوین داوتور   بلکه ت

همانند هر اازمان اطالعاتی دیگر، تمام کارکردهای  اجا  اطالعاتی پس از انقال  ااالمی شد.

حواظ    از ا دهدررای   اقدام پنهان( را انجام میاطالعات، ب )اطالعات خارجی، ضد چهارگانه

هویچ  ، اموا  کنود محوری را نیز مالحظه میمشتریکاری، ااتقالل   گانه پنهاناهای قواعد حرفه

 های کاری  جود ندارد. أموریتها   مها در ایااتدیگر ار یسبا  آنتفا ت تردیدی هم در 

هوا    أموریوت کننوده بور م  ثیری تتیوین أی ایاای تو هانظامتوان گفت نوع می ،بدین ترتیب

ی هوا اوازمان کننودگی نظوام ایااوی بور     طالعاتی دارند. تتیوین اهای های ار یسگیریجهت

، «عوووات در در ن نظوووام ایااووویدهوووی اطالشووویوه اوووازمان» اطالعووواتی از اوووه طریوووق

« هوای اطالعواتی  دهنوده کونش  قواعد محد دکننوده   جهوت  »  « های اطالعاتیگذاریایاات»

   یانوه یزممتغیوری   دهنوده ، قواعد محد دکننده   جهوت میان این اه ر ششود. از اعمال می

ایون   دارد. ریتوأث اطالعواتی   یگوذار ااوت یا  هم بر  یدهاازمانبنیادین اات که هم بر شیوه 

ی ایااوی هسوتند. بوه    هانظامشناختی   هنجارهای هستی هاارزش، ینیبجهاناز  برآمدهقواعد 

 حقووق شوهر ندی،   بور هنجارهوایی ماننود    دیو تأکبا توجه بوه   ااالرمردمی هانظام ،عنوان مثال

دهنودگان،  أی  ر یافکار عمووم مندی   مشر عیت برآمده از مدنی   قانون یهایآزاد شفافیت،

از  .کننود یمود خ یهاکنش   هاااتیااطالعاتی را ملزم به رعایت این قواعد در  یهاسیار 

 عمودتاً ااوت کوه    یاگونوه بوه   هایااالرمردماطالعات در  یدهاازمانهمین ر ات که نحوه 

بوودن را بوه یکوی از اصوول       قانونیعمومی بر فتاایت این نهادها را فراهم  یهانظارتامکان 

ی ایااوی اقتودارگرا،   هانظاماات که  یدر حاااین  .کندیماطالعاتی تبدیل  یهاتیفتاااااای 

در مدیریت،  ییتمرکزگرابر هنجارهایی مانند  فاداری به فرد یا حز  حاکم،  دشانیتأکبه دایل 
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گوران پیور  نظوام    ز موردم بوه عنووان کونش      تلقی ا یکارپنهاناز باال به پایین،  یگذارااتیا

 یهوا نظوارت که امکوان   کنندیم یدهاازمانی اطالعاتی را به نحوی هااازمان عمدتاًایاای، 

دان بوا  اطالعاتی نیز در برخورد بوا شوهر ن   یهاسیار عمومی   قانونی بر آنها  جود ندارد   

 مدنی   قانونی چندانی مواجه نیستند. یهاتیمحد د

ی هوا نظوام نوشتار حاضر شباهت   تفا ت اطالعوات در   یهاپراشاز آنجایی که یکی از 

)چه  هایااالرمردماطالعاتی در  یهاسیار گفت  توانیمدینی   غیر دینی اات،  ااالرمردم

ی اواالر موردم پایوه   یهوا ارزشدینی   چه غیر دینی( به طور یکسان ملزم به رعایت قواعود    

گویی در مداری   پااخمدنی، قانون یهایآزاداکثریت، حقوق شهر ندی،  یرأمانند احترام به 

در اطالعاتی( هسوتند.   اتیعمل   یدهاازمان، یگذارااتیا)اعم از  اطالعاتی خود یهاکنش

دینوی، عوال ه بور قواعود      غیور  یهایااالرمردمدینی در مقایسه با  یهایااالرمردم حال،عین 

 یهوا سیاور  دینوی مسولط در جامتوه را نیوز بور       یهوا ارزشی، قواعود    ااالرمردمبنیادین 

اطالعواتی در   یهوا سیاور  حواکم بور    محد دکننوده قواعد  ،بنابراین .کنندیماطالعاتی اعمال 

    غیر دینی اات. یهایااالرمردمدینی بیشتر از  یهایااالرمردم
 

ی سیاسی هانظام 

 گرااقتدار

ــام ــانظ ــی ه ی سیاس

 غیر دینی ساالرمردم

 ی دینیساالرمردم

  جود دارد  جود دارد  جود دارد کارکردهای اطالعات

متنااب با نیازها    های اطالعاتمأموریت

ایدئواومی فرد یا 

 حز  حاکم

هوا  ایااوت با متنااب 

های احزا    خواات

 برنده در انتخابات

هوا    متنااب با ایااوت 

هووای برنوودگان خوااووت

 انتخابات   تکاایف دینی

کاری، )پنهان گانهای اهقواعد حرفه

 محوری(ااتقالل، مشتری

  جود دارد  جود دارد  جود دارد

ه ناشووی از قواعوود محد دکننوود 

 یااالرمردم

  جود دارد  جود دارد  جود ندارد

کننوووده فراتووور از قواعووود محد د

 یااالرمردم

  جود دارد  جود ندارد  جود ندارد
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  قواعود   کارکردهوا اطالعاتی از احاظ  یهاسیار ، دیآیبرمکه از جد ل فوق  گونههمان

 ، اموا ندارنود ی ایااوی مختلوف تموایز ذاتوی     هوا نظوام   نقش آنها در کشورداری، در  یاحرفه

ی هانظاماطالعاتی در  یهاکنشحاکم بر  محد دکنندهاازمان اطالعاتی   قواعد  یهاتیمأمور

ی دینی ااالرمردمی هانظام دری اطالعاتی هااازمانایاای مختلف متفا ت اات. در مقایسه 

اطالعات در این د  نوع نظوام ایااوی بوه دایول نقوش هنجارهوا          یهاتیمأمورغیر دینی،  با

 محد دکننوده قواعود   ،نیهمچندینی با یکدیگر متفا ت اات.  یهایاالرامردمقواعد دینی در 

ی در ی اطالعاتهااازمان یهاتیمحد ددینی فراتر از  یهایااالرمردماطالعاتی در  یهاکنش

ی دینوی، عوال ه بور    اواالر مردمنهادهای اطالعاتی در  چراکهدینی اات؛  غیر یهایااالرمردم

 دینی را نیز مورد مالحظه قرار دهند. یهاتیمحد دقواعد دموکراتیک باید قواعد   

 

 ی دینی بستری برای هدایت فعالیت اطالعاتیساالرمردمج. 
ی دینوی، ابتودا مسوتلزم ارائوه ر ایتوی از      ااالرمردمتبیین نقش   جایگاه نهادهای اطالعاتی در 

گفت این مفهوم بیانگر نووعی   توانیمبه اادگی  ،اات. در نگاه ا لی دینی ااالرمردمچیستی 

ی، پنجره مناابی بورای درک چیسوتی   ااالرمردم اکا ی مفهوم  ،ی اات. بنابراینااالرمردماز 

حاکمیوت  »ی را با گزاره بسیار ااده   صریح ااالرمردمایپست  ی دینی اات.ااالرمردممفهوم 

حکوومتی جمتوی    یاواالر موردم  ،به عبارت دیگر (.777: 8111)ایپست،  کندیمتتریف « مردم

اات که در آن از بسیاری جهات، اعضای اجتماع بوه طوور مسوتقیم یوا غیور مسوتقیم در اخوذ        

)مرنودی،   شرکت کننود  توانندیمیا  کنندیمشرکت  ،شودیمتصمیماتی که  به همه آنها مربوط 

ی نظیر  امه آزادی تا حد زیادی اویال ااوت   نظور بوه     ااالرمردم امه با  جود این،  (.8111

متفوا تی   یهاگونه، اخیر پدید آمده یهاادهتلقی مثبتی که نسبت به این گونه نظام ایاای در 

. این امر ابب شده حتی در تفکر ایاای نامندیمی ااالرمردمایاای خویشتن را ی هانظاماز 

نمود پیدا کند. ااموئل هوانتینگتون   یااالرمردماز  متنوعی یهابرداشت   هایتلقد ران مدرن 

تلقوی   (.1: 8173)هوانتینگتون،   کندیمرا به اه داته تقسیم  یااالرمردممختلف از  یهاقرائت

برخااوته از اراده موردم    یااو یاقتودار ا ا ل متلو  به منابع قدرت در نظام ایاای اات. اگر 

 خواهود بوود.   انهاواالر موردم نظوامی   ،باشد   حاکمیت ایاای خویش را  امدار این منبع بداند
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، تتریوف  ردیو گیمو مقاصدی که حکومت در پیش  بر اااسآن را  یااالرمردمبرداشت د م از 

هه همت خود ه را  جعام عکه نفاات  یایاایاآن نظم  ااالرمردمنظام  ،. بدین ترتیبکندیم

متلو  به ر ش   ر ال کاری اات که در تشکیل حکوموت    نیز . برداشت اوم دهدیمقرار 

شوده تواوط هوانتینگتون    با ترکیب اوه برداشوت بازشنااوی    .شودیماعمال  یریگمیتصمبافت 

 ، نظامی اات که در آن اقتدار ایاای مبتنی بر اراده موردم ااالرمردمگفت نظام ایاای  توانیم

. طبوق ایون تتریوف،    کندیمانه را دنبال ااالرمردم یهار ش بر اااسمنافع عامه  نیتأمبوده   

 ی در  اقع ر ش کسب   توزیع قدرت   اداره امور کشور اات.ااالرمردم

ی اواالر موردم مستلزم تفکیک میان د  مفهوم  ،ی دینی در عین حالااالرمردمبحث بر ار 

تصوری  ،نامحد د یااالرمردمی محض یا ااالرمردماات.  2شدهی مهارااالرمردم   8محض

 یرأبد ن ااتثنا بر اااس  یریگمیتصم یهاوهیشاز نظام ایاای اات که در آن همه مسائل   

 یرأبورای مهوار    یاشوده نییتت  هیچ چارچو    اصول از پیش  شودیماکثریت حل   فصل 

گرفتوه توا    یگوذار قوانون از  ،ر هور اموری  . میوزان   متیوار د  شوود ینمو اکثریت در نظر گرفتوه  

اکثریوت ااوت. ایون برداشوت از        خواات  تنظیم ر ابط اجتماعی، تنها اراده  یگذارااتیا

شده  هاتیاقلی هماره این نگرانی را به دنبال داشته که منجر به نقض حقوق افراد   ااالرمردم

 ،هموین نگرانوی   بر اااساکثریت( گردد.  )دیکتاتوری 1فرایندی برای اتم اکثریت ،  به عبارتی

ایبراای مهار کنند   با  یهاارزشرا در چارچو  اصول    یااالرمردمبر آن شدند که  هابرالیا

  خوااوت اکثریوت را    یرأ عمالً ،قانون اااای در مواداصلی ایبراایسم  یهاهیماجانگنجاندن 

انه تا آنجوا آزادی عمول   ااالرمردممحترم شمرند   اجازه ندهند ر ش  یامحد دشدهدر حریم 

  براایسم را مخد ش نماید.  اصول مکتب ای هاارزشداشته باشد که بتواند 

از حقووق ااااوی    یامجموعوه مهارشده بر این ر یکرد مبتنی ااوت کوه    یااالرمردمایده 

 یهوا انیو بناخالقوی     یهاهیپاوده   ب   موجهمتتبر   جود دارد که مستقل از خواات اکثریت

این نکتوه کوه اعتبوار   حقانیوت ایون اصوول        ،فلسفی خاص خود را دارند. به قول رابرت دال

تا بتوانند چوارچو    دهدیمی ندارد، به آنان این شایستگی را ااالرمردمارزشی تکیه بر فرایند 

                                                                                                                   
1. pure democracy 

2. limited democracy 

3. tyranny of majority 
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انه حول   فصول   اواالر موردم  یندهایفرابرای همه مواردی باشند که باید از راه  یامحد دکننده

نشوده تنهوا در   ی محوض   مهار اواالر موردم  اقتیت این اات که  (.Dahl, 1989: 169) گردند

)بود ن توجوه بوه نظور اکثریوت(       طور مللوق صورتی پذیرفتنی اات که هیچ قانون اخالقی به 

اخالقی   حقووقی مرجتیوت      یدهای  نبااصلی در قلمر  بایدها  محترم نباشد   هیچ آموزه  

   هوا ارزشاصول،  یاپارهمهارشده اعتقاد به  جود  یااالرمردم فرضشیپ اعتبار نداشته باشد.

تحصویل   انهاواالر موردم متتبر اات که اعتبار   حقانیت آنها از طریوق فراینود    حقوق انسانی ای

 جود ندارد  هاارزشبرای تتیین این اصول    نیز خاصی شاخص (.8111) اعظی،  نشده اات

بورای   انهااالرمردماز ر ش  خواهدیماات که  یاجامته  این امر موکول به انتخا    اعتقاد 

فرهنو  عموومی   بوه     ،یاهر جامتهاجتماعی خویش بهره گیرد. در  -دهی امور ایاایاامان

الت فرهنگی   مباد از اعتقادات مذهبی، فلسفی   اخالقی، متأثر یاژهی تبع آن فرهن  ایاای 

مختار اات بر عناصر ارزشی  کامالً یاجامتههر  ،بنابراین .ردیگیمارگذشت تاریخی آن شکل 

مهار   کنتورل خوااوت اکثریوت     برای  حقوقی مورد نظر خویش به عنوان چارچو  محوری 

 تکیه نماید.

از  تووان یمو  ی بوه مثابوه ر ش،  اواالر موردم ی مهارشوده   ایوده   اواالر مردمایده  بر اااس

در  ی مختلوف هوا نظوام  جه تموایز ایون   اخن گفت.  ااالرمردمی هانظاممختلفی از  یهاگونه

ظواهر   در نقش چارچو  مهارکننده اکثریتاات که  ییهاارزشمحتوای اصول      هیمادر ن

توزیوع قودرت   بوه منزاوه ر شوی بورای      یاواالر موردم پذیرش  نیز    جه مشترکشان شوندیم

از  یاگونوه ی دینوی  اواالر موردم  ،بودین ترتیوب   ی ااوت. را  کشوورد  یریو گمیتصوم ایاای، 

زنودگی   در  جوه مختلوف  انهااالرمردم یهار ش ی اات که ضمن تتهد به اعمالااالرمردم

  .برآمده از جامته مهار کند دینی یهاچارچو ایاای، خلر   تهدید اتم اکثریت را با 

انه حواکم بور آن، نووعی از    اواالر موردم ی دینوی، فوارغ از ر ش   اواالر مردم ،در عین حال

 کوشود یمو  (اواالر موردم   چوه غیور    اواالر مردم)چه  حکومت دینی حکومت دینی نیز هست.

دینی شکل دهود   ر ابوط اجتمواعی     یهاارزش   هاآموزهااختار کالن جامته را در تنااب با 

اکثریت علموای دینوی دارای   ام دین باشد. محتوای پی مختلف ملهم یا همخوان با یهاعرصهدر 

 نظریه ایاای در خصوص حکومت ااالمی، مهمترین  ظیفه  اای یا حواکم در برابور موردم را   
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، جلود  8115رحمان اتایش،  نک.) انددانستهمصلحت مردم یا جامته  نیتأم  رعایت شناخت، 

کووه برخووی از  یاگونووه بووه ،(171، 117، 166، 177، 267، 226، 275، 861، 887، 71، 13د م: 

متتقدنود جامتوه ااوالمی بوه      نصب حاکم را با هد  اجرای مصااح عامه دانسوته    اااااًآنان 

  مفااد  نیتأمشود   صالح جامته مصااح عامه تواط  ی رعایت  دات حاکم اپرده شده تا

گفوت مهمتورین  ظیفوه حواکم اوتی   کوشوش در راه        تووان یمو  ،آن رفع گوردد. از ایون ر   

 برای مردم اات.  یشیاندصلحتم

آن ااوت کوه ا اوی بور      ااالرمردم ریغاز حکومت دینی  ااالرمردم جه تمایز حکومت دینی 

تشوخیص   از مواً )   ایاای یریگمیتصمدر ر شی   مشارکت مردم  یااالرمردماز م ااتفاده از 

 ریو غکه حکومت دینوی   یدر حاا، کندیمبر کارکرد صاحبان اقتدار ایاای دفاع    نظارت مصااح(

ی دینوی  اواالر موردم که از شارحان  نظریوه   یزنجان دیعم به این ر ش اعتقادی ندارد. ااالرمردم

   حکوموت  دیون، موردم  را  ی دینیااالرمردمعناصر اصلی نظریه طی د  دهه گذشته بوده اات، 

عنصور موردم     دهنوده بوه د    دیون راهنموا   جهوت    ،از نظور ا   (.8111)عمید زنجوانی،   داندیم

  دیون   ر نود یمو در این نظریه مردم   حکوموت توابع دیون بوه شومار       ،حکومت اات. در  اقع

نیوز  بیوان  اعظوی    . درشووند یمو انه در در ن آن اعموال  ااالرمردم یهار شچارچوبی اات که 

ی   دیون ااوت   بور مبنوای امکوان      ااالرمردمی دینی ترکیب   تلفیق د   امه ااالرمردمنظریه 

یوک اوو      دهی حیوات ایااوی جامتوه از   جمع   اازش میان دخاات   حضور مردم در اامان

دینی   حضور دین در عرصه ایاات   اجتماع از اوی دیگر بنا شده  یهاآموزهااتزام   تتهد به 

ی دینوی از احواظ کواربردی    ااالرمردم صف دینی در  امه  ،بدین ترتیب (.8111) اعظی،  اات

 یریو گشوکل قدرت در چارچو  خاصی کوه تواوط شوارع قبول از      رد که اعمالدالات بر آن دا

 (.8111)افتخاری،  باشدیمممکن  ، پذیرفته شده  مت   ااز کار اجرایی آن مشخص شدهحکو

ی دینی آن نوع از نظام ایاای اات که کسوب   توزیوع   ااالرمردمتوان گفت می ،در  اقع

مصولحت   نیتوأم بوا هود    انه ااالرمردم یهار شآن بر اااس قدرت   اداره امور کشور در 

هر نوع کنشوی   ،طبق این تتریف .شودیمدر چارچو  شرع مقدس ااالم انجام   عموم مردم 

انه   در حد د شورع مقودس ااوالم    ااالرمردمباید مبتنی بر قواعد  ااالرمردمدر نظام ااالمی 

. یوز از ایون اصول مسوتثنی نیسوتند     گران مورتبط بوا آن ن  اطالعاتی   کنش یهاکنشانجام شود. 
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  ر ش  هوا دهیامستقیم  ریتأثتحت  ااالرمردمی هانظاماطالعاتی در  یهاسیار تمام  هرچند

کنش اطالعواتی   محد دکنندهدینی مالحظات   قواعد  یهایااالرمردم، اما در اندااالرانهمردم

دیگوری هسوتند    کنندهنییتت عواملانه نیست   قواعد دینی نیز ااالرمردمتنها مختص به قواعد 

اطالعاتی خواهنود   یهابر کنش محد دکننده ریتأثانه ااالرمردمکه در اکثر موارد بیش از قواعد 

   نقوش جایگواه   دکنیم، تالش یرگذاریتأثضمن تشریح بیشتر این  ،بتدی مقااه بخش داشت.

 د.ی دینی را تبیین کنااالرمردمی ایاای هانظاماطالعات در 

 

 یساالرمردمی اطالعاتی: از تشخیص مصلحت تا تحکیم هاسازماند. 
بوه دنبوال آن ااوت توا ضور رت  جوودی اور یس اطالعواتی در         حاضور در ااواس   نوشتار 

ی ممکون ااوت بور    اواالر موردم  صف دینوی در   چون ،اابته ی دینی را بازیابی کند.ااالرمردم

ی ااالمی یا ااالرمردم)مانند  داشته باشداااس نوع دین ااهی حاکم بر جوامع اشکال متفا تی 

نوی بور دیون مبوین     ی مبتااالرمردمجامته ایرانی، بر  (، تمرکز نوشتار حاضر با توجه بهمسیحی

فرضویه اصولی نوشوتار د      در این چوارچو ،  .ااتنوعی از حکومت ااالمی  به عنوان ااالم

ی دینی ااالرمردماطالعاتی در  یهااازمانرا برای « تحکیم نظام»  « تشخیص مصلحت» نقش

 خواهد پرداخت. هادهیادر د  قسمت مجزا به بررای این بتد، بخش ر ، این    ازارائه کرده 

 

 اطالعات به مثابه ابزار تشخیص مصلحت. 1
، مهمتورین کوارکرد حواکم ااوالمی تشوخیص      ی دینیااالرمردمبومی از  یپردازمفهوم بر اااس

خیور   صوالح   چیوزی ااوت کوه    » منظور از مصولحت  اات. ورعادالنه اماداره    مصلحت عامه

اات   منفتت هور چیوزی ااوت     منفتتیا جامته در آن باشد. مصلحت به متنای  شخص، گر ه

(. از دیودگاه کشوورداری نیوز    212: 8116)آقابخشوی   افشواری،    «که در آن اود یا فایده  باشود 

جامته  ی  متنوی به منظور رعایت منافع مادی مصلحت  عبارت اات از تدبیری که د ات ااالم

)موادی   از خیر   نفتی گفت مصلحت عبارت توانیم ،بنابراین(. 5: 8118)هاشمی،  کندیماتخاذ 

   .شودیمکه متوجه عموم شهر ندان  ( ااتیی  متنا
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حکومت ااوالمی از جایگواه    در با  رزی تاریخ اندیشه عمل به مصلحت در تشخیص  ایده 

: سود ینویمو داری رانوی   زموام  مسوکویه رازی در تتریوف حکوم    بوده ااوت.  برخوردارمهمی 

اات که اااس   قوام مدنیت به آن  ابسوته بووده   موردم را بورای      یاحرفهداری، کار   زمام»

در جوای دیگوری    ا (. 171: 8122)مسوکویه رازی،   «دهود یمو به مصلحتشان اوق  یابیدات

دار این اات که قوه قاهره   نفوذ امر   داتور حکومتی خود را امکه از صفات زم کندیم دیتأک

(. خواجه 812: 8122 ،یراز هیمسکو) که در آن، مصلحت رعایت شود، اعمال نماید یاوهیشبه 

   داندیمضر ریات عقلی  طوای نیز عمل به مصلحت عمومی از اوی حاکم را از نصیراادین

رئیس هر جماعتی را نظری باشد در  عموم آن جماعت... بر  جهی کوه مقتضوی   » :متتقد اات

حکوموت ااوالمی    گذارانیبنامام خمینی نیز به عنوان  (.256: 8117)طوای،  «صالح ایشان بود

انه در عصر مدرن، نظر   عمل حواکم را توابع مصولحت دانسوته     ااالرمردم یهار شمبتنی بر 

تتابیر  ی در اشاره به مصلحت گوناگون ااوت     ،(. اابته683: 2، ج 8128)امام خمینی،  اات

.  اضوح  باشود یمو شامل مصلحت عمومی، مصلحت کشور، مصلحت نظام   مصولحت ااوالم   

؛ زیرا در جامته ااالمی ردیگیماات که تمامی این تتابیر در ذیل عنوان مصلحت عمومی قرار 

مصوباح یوزدی از    (.8132  قربوانی،   یوا )شوبان ن  مذکور  جود نودارد  یهاحوزهتتارضی میان 

شارحان نظریه حکومت ااالمی در د ران متاصر نیوز مصولحت را از اموور     متفکران ااالمی  

  متتقد اات ایاات عبارت اات از ر ش اداره جامته بوه صوورتی    داندیممحوری ایاات 

 (.12: 8137 یزدی،)مصباح  را در نظر داشته باشد -ی  متنواعم از مادی -که مصااح جامته

کردن عداات   تشخیص مصلحت عاموه مسوتلزم شوناخت   دانوش از     از آنجایی که جاری

شدن حکوموت  عملیاتیگفت  توانیممحیلی اات،  یهادهیپدشرایط اجتماعی   پیدا   پنهان 

 نیوز ملوک   کشوورداری    اوره بقوره  258بر اااس آیه  مستلزم شناخت اات.به احاظ منلقی 

کوه   از آن خدا نود ااوت   اااااًدر آیات قرآن حکومت  اگرچهاات.  ت   دانشقرین با حکم

، هموواره بوا   ملک به غیر خدا ند نسبت داده شوده ، اما در مواردی که باشدیمدانا   آگاه مللق 

خدا ند در خصوص  ،در این آیه .باشدیم حکمتمتیارهایی همراه اات که پربسامدترین آنها 

ر ایی   حکموت ارزانوی   ]دا  د[ فرمان   خدا ند به ا » :دیفرمایمر ایی حضرت دا  د فرمان

 ر ایوی دا  د را بوا  ایون آیوه فرموان    (.258)بقوره،   «داشت   از هر آنچه خواات به ا  آموخت
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ر ایی مللو  از دیودگاه  متیارهای الزم برای فرمان دهندهنشانقرین ااخته که  حکمت و علم

اوره نساء نیوز اعلوای حاکمیوت       51در آیه  خدا ند. (51: 8111خدا ند اات )میراحمدی، 

در آیوه   ،نیهمچنو قرین نموده ااوت.  کتاب و حکمت )ع( را با  کشورداری به فرزندان ابراهیم

، حکوموت  اعطای حکمت و توانایی تمییز حق از باطـ  که با  کندیم دیتأکاوره ص نیز  27

  .کندیم   نیر مندتر ترمستحکمپیامبر خود را 

هور   بنابراین، .اات« حکمت متیار حکومت مللو »گفت  توانیمادبیات قرآنی  اااسبر 

بوه نظور    ،حکومتی مستلزم ابزاری شناختی برای اداره اموور ااوت. بور ایون ااواس     اعمال نوع 

این نهادها از یوک   .اندحکومتشناخت  نیتأمنهادهای اطالعاتی در د ران مدرن، ابزار  رادیم

  از  دهنود یمو توانایی تشخیص حق   باطل، اره از نااره   اود از زیان را به حاکمان  طر 

  .شوندیماوره ص، منجر به ااتحکام   ثبات نظام ایاای  27اوی دیگر، به بیان آیه 

کوه   یاگونوه بوه   ،این متیار قرآنی، در ادبیات دانشگاهی د ران مدرن نیز به کار رفته ااوت 

اات   اااای برای هر توفیقی در عاام ای ازینشیپعلوم ایاای، بر آنند که  پردازانهینظراکثر 

در بوا    زیو انگشوگفت (. نکتوه  218: 8111)جهان بزرگی،  اات عرصه حکومت، اصل آگاهی

)ص( به عنوان ا این متموار حکوموت    نقش نهادهای اطالعاتی، حدیثی منسو  به پیامبر اکرم

تتبیور  « دانوش  یهوا چشومه »  « هدایت یهاچراغ»اتی به ااالمی اات که در آن افسران اطالع

گمنوام کوه خودا ا  را شنااود   دیگوران ا  را       یابنوده خوشا به حوال  ». به بیان ایشان: اندشده

هستند که هر فتنه تاریک از برکوت آنهوا    دانش یهاچشمههدایت و  یهاچراغاینها نشنااند، 

 (.131، 8171)ااحر ااتاملی، « نه خشن   ریاکار کننده اارارند  . آنها نه فاششودیمبرطر  

فصول  »اعظم، در کنار  امه قرآنوی   امبریپدر گفتار  «چشمه دانش»  « چراغ هدایت»ااتتاره 

نهواد   اووره ص، بیوانگر آن ااوت کوه     27به مفهوم قدرت تمییز حق   باطل در آیه « ااخلا 

کاربسوت ایون شوناخت، تشوخیص     . بورای اداره کشوور ااوت    اختشن یکی از منابع اطالعاتی

که امام خمینوی   طورهمانبر اااس آن مصلحت در کشورداری اات.  یریگمیتصممصلحت   

 ، کسی که بر مسلمین   جامته بشری حکومت دارد، همیشه باید جهات عمومی  کندیم دیتأک

الزمه مالحظه جهات عمومی    دیتردیب   (15: 8171)امام خمینی،  گیردمنافع عامه را در نظر 

 ات.منافع عامه، تشخیص   شناخت آنها
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ی اطالعواتی در کشوورداری نیوز بوا ایوده      هوا اوازمان ادبیات دانشگاهی در خصوص نقش 

یوک چوارچو     بور ااواس  اطالعات به مثابه ابزاری برای تشخیص مصلحت، اوازگاری دارد.  

(. ایون دیودگاه   1: 8137رمحمدی، )می مورد اجماع، اطالعات جوهر حکومت خردگرایانه اات

عقالنی در کشورداری مستلزم داترای به موقوع   یریگمیتصم   یگذارااتیابر آن اات که 

  اطالعات متتبر از مسائل   موضوعات ااوت. خردگرایوی نیوز بوه متنوی       هاداده  منااب به 

رد بوا  تصومیم بورای برخوو    نیتور نوه یبه   انتخوا  تشخیص اود   زیان هر کنش یوا تصومیم   

بوا ایوده    یامالحظوه خردگرایی اوازگاری قابول    ،بر این اااس تحت تصمیم اات. یهادهیپد

گفوت عقالنیوت    تووان یم ،حکومت ااالمی دارد. از این ر  در با  رزی مصلحت در اندیشه

 ،بدین ترتیب .هااتیریگمی  تصم هایگذارااتیاکشورداری مستلزم توجه به اطالعات در 

ی دینی، توایود  ااالرمردماطالعاتی در انواع مختلف حکومت ااالمی شامل  یهاسیار نقش 

 گوذاران ااوت یاداخلی   بیر نوی   ارائوه آن بوه     یهادهیپدشناخت الزم از ابتاد پیدا   پنهان 

 .باشدیمتشخیص مصااح جامته در موضوعات تحت تصمیم  به منظورحکومت ااالمی 

 

 ی دینیساالرمردماطالعات به مثابه ابزاری برای تحکیم . 1
پس از « ااالرمردمتثبیت   تحکیم نظام » ،یااالرمردمیکی از موضوعات مهم در بحث بر ار 

تحقق گذار از نظوام   دهدیماخیر نشان  یهادر دههتجربه بشری  ،آن اات. در  اقع یریگشکل

 یهوا ارزش   هوا هیو ر  ی  بقوا ی، مسوتلزم پایوداری   اواالر موردم ی هوا نظامبه  ااالرمردم ریغ

: فصول  8111)افت  یک،  پیشین اات کیدموکرات ریغی هانظامانه پس از فر پاشی ااالرمردم

 .ایون ادعااوت   دییو تأدر  مفاخردر مصر یکی از موارد  عینی  2788. انقال  مانویه اال ششم(

شودند،   اواالر مردمنظام شبهمردم مصر موفق به گذار ا ایه از نظام اقتدارگرای مبارک به  اگرچه

 اقتوی  امکوان تثبیوت   تحقوق     ،اواالر موردم  یهوا هیو ر    هوا ارزشاما نواتوانی در پایوداری   

 .  8اقتدارگرایانه پیشین را بازتواید کرد یهاهیر ی را از بین برد   بالفاصله ااالرمردم

                                                                                                                   
. این در حاای اات که تونس به عنوان پیشر  در ر ند بیداری ااالمی شودیم. این  ضتیت در ایبی نیز مشاهده 8

  حرکوت بوه    اواالر موردم  یهاهیر    هاارزشگیری در پایبندی به شدن جهان عر ، موفقیت چشمااالرمردم  

 امت تثبیت آن داشته اات.
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مربووط   یهابحث. در زندیمتماشدن   تثبیت آن، د  موضوع ااالرمردمباید گفت  ،در  اقع

 یهوا نوه یزممیوان   تموایز  ،یکوی از موضووعات بسویار مهوم     ،یااالرمردمبه د رنمای پایداری 

نکتوه مهوم    اات.« یااالرمردمتثبیت »در  مؤثر  متغیرهای « یااالرمردمگذار به » یریگشکل

بوه بیوان افوت     .  اپس بقاء آن، د  موضوع متفوا ت ااوت  « موکراایگذار به د»این اات که 

ه دموکرااوی   شورایلی کوه    دادن میان شورایط ااوتقرار ا ایو   همگان باید آمادگی تمییز: » یک

(. بودین  871: 8111)افت  یک،  «را داشته باشند گرددیم  تدا م آن پس از تثبیت  موجب بقا

را بورای تثبیوت      ییهوا توالش بایود   سیتأاو ، پوس از  اواالر مردمباید گفت هر نظام  ،ترتیب

ی نیز به ااالرمردمد. تثبیت   ااتحکام د تا بقا   پایداری آن تضمین گردشدن انجام دهنهادینه

گران عمده ایاای به ایون نتیجوه براوند کوه     تمامی کنش ز یک اوکه ا شودیمشرایلی گفته 

  موجب هرج   مرج   از هم  شوندیمم ایاای تدا م نظا ابب حتماًانه ااالرمردم یندهایفرا

منافع خوود را بوه    ،ایاای یهاگر ه. از اوی دیگر مردم، احزا    گردندینمامور  یختگیگس

قوادر بوه    اواالر موردم دنبال کننود   نظوام    زیآمصلح ایله رقابت، مذاکره   همکاری قانونی   

 )مانند کودتا( باشد. یااالرمردم ایستادگی در مقابل هجوم فشارهای ضد

ی در  قایع دهه ابتدایی پس از انقال  ااالمی ایران نیز به  ضووح  ااالرمردممسئله تثبیت 

فرایند گذار از اقتدارگرایی اللنتی رمیم پهلوی به جمهووری ااوالمی    اگرچهقابل تمییز اات. 

شود، اموا    ، بوا موفقیوت انجوام   8151فور ردین   82  متتاقوب آن در   8157بهمون   22ایران در 

همچوون   یادهیو عدانه دینوی بوا موانوع   مشوکالت     ااالرمردماازی   تحکیم فرایندهای نظام

(، کودتوای نظامیوان   طلوب اللنت یهاگر ه)مانند منافقین    ااالرضد مردمگران شورش کنش

نبوودن  ، نهادینوه بوا عوراق(   اوااه هشوت )جن  تحمیلی   فادار به رمیم گذشته، دشمن خارجی

 شوده ارائوه با توجه به تتریف  ،انه  ... مواجه بوده اات. بنابراینااالرمردم یهاارزش   هاهیر 

شودن ایون نظوام ایااوی مسوتلزم      ، عملیواتی   تجربه عینوی آن در ایوران   ی دینیااالرمردماز 

انه در ااالرمردم یهار شبرای اعمال  یاازنهیزماجرایی با هد   باثباتنهادهای  یریگشکل

گران فتوال  برای تضمین آنکه کنش ،اات. از اوی دیگر یریگمیتصمکسب قدرت    توزیع  

بورای مهوار    شوده نیوی تتاز آن قواعد دینی  ترمهمانه   ااالرمردمدر این نظام ایاای به قواعد 

  گران فتوال در کسوب     کنش ااالرمردمند، نظارت بر کارگزاران نظام باش ی پایبندااالرمردم
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فراتر از ایون د  ضور رت، اوز م حفاظوت   حمایوت از        ضر ری اات. در آن قدرت عیتوز

ضود  خوارجی یوا بوازیگران     اواالر ضود موردم  در برابور فشوارهای    ااالرمردمی جنینی هانظام

   یاواز فرهنو  فرصت الزم برای  ااالرمردمرهبران  ،داخلی اات؛ تا بدین ترتیب ااالرمردم

 ه   تثبیت آن را بیابند.انه در جامتااالرمردماازی نظام

متغیرهوایی همچوون    ریتوأث فرایند تحکیم   تثبیت دموکراتیک، تحوت  طبق ادبیات موجود، 

قرار  دموکراتیک،   انسجام اجتماعی یها  ارزشمشر عیت، فقر، پایبندی نخبگان به هنجارها 

ضود  گوران ایااوی   . عال ه بر این متغیرهای بنیادین، کنش(831-817: 8111)افت  یک،  دارد

ی اواالر موردم در تثبیت نظوام   مؤثرخارجی   داخلی نیز از عوامل   متغیرهای مهم  ااالرمردم

 .ر ندیما ایه آن به شمار  یهااالدینی در 

مشر عیت   الح فقر، به  ژهی  به ،یااالرمردمتثبیت  اازنهیزماز آنجایی که متغیرهای 

امنیتوی نظوام    -اطالعواتی  یهوا ییتوانوا کارآمدی حکومت   نخبگان اجرایی بستگی دارد تا 

بر این متغیرهوا   یرگذاریتأثاطالعاتی در  یهاسیار نقش مستقیمی برای  توانینمایاای، 

نظوام  جوایگزین   توانود ینمو  گواه چیهار یس اطالعاتی قدرتمند،  ،قائل شد. به عبارت دیگر

ی اواالر موردم ی اطالعاتی به عنوان بخشوی از  هااازمان ،حال نیبا اایاای ناکارآمد باشد. 

بور تحکویم    موؤثر به صورت غیرمسوتقیم یوا مسوتقیم بور هموه متغیرهوای        توانندیمنوپدید، 

متغیر مشر عیت بوه دایول نقوش  یوژه آن در ثبوات       ،در این بین بگذارند. ریتأثی ااالرمردم

بووه مفهوووم ااووتحقاق یووا اجووازه مشوور عیت ایااووی از اهمیووت بیشووتری برخوووردار ااووت. 

بورای آنکوه بواقی بماننود بوه       هاحکومتاات. همه  ،کردن که مورد قبول عام باشدحکومت

حیث که پایوداری  از این  ااالرمردم یهاحکومتاما  ،ترکیبی از ز ر   رضایت متکی هستند

 کننود یمو خودکاموه فورق    یهاحکومتآنها بیشتر بسته به رضایت اکثریت اتباعشان اات با 

از توفیوق طووالنی    مسوتمر     غاابواً مشر عیت پایدار  ،در عین حال (.8257: 8111)ایپست، 

. تاریخ نشان داده اات هر قدر حکومتی توانسته باشد دیآیم  مفید پدید  مؤثریتنی از نتایج 

  بوا موفقیوت بیشوتر     تور یطووالن شهر ندانش به  یژه نخبگان را بورای مودتی    یهاخواات

 (. 8252: 8111)ایپست،  شودیم ترقیعمبرآ رده اازد، مشر عیتش نیز بیشتر   
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ذخیره عظیمی از مشر عیت بورای   متموالً ،بودن اابقه حکومت از نظر توفیقاتشطوالنی

  فوراز   فر دهوا    هوا بحوران از عهوده   تواندیمکه با اتکا به آن بهتر  آ ردیمآن نظام فراهم 

  :گذارندیم ریتأثی اطالعاتی به د  طریق بر متغیر مشر عیت هااازماناااس،  نیا رب برآید.

 ایبوا رعایوت قواعود پایوه     توانندیمحکومت، ، نهادهای اطالعاتی به مثابه بخشی از اول

قانونمنود از   یاچهوره عمول در چوارچو  قووانین،     ،  به عبارتی ی   قواعد دینیااالرمردم

 یافکار عمووم اجرایی کشور ارائه کنند   در نظر  از نظامی ار یس اطالعاتی به عنوان بخش

  بیا رند. به  جوداز حکومت  ی  مردمتصویری مثبت، قانونی 

نظام   تضمین حسن   نهادهای  گزاراننهادهای اطالعاتی با نظارت بر عملکرد کار ،دوم

از کارآمدی نظوام   یافکار عمومشهر ندان    یمندتیرضا توانندیماجرای امور تواط آنان، 

 اجرایی کشور را تقویت کنند.

از  .دیآیمبه شمار  هایااالرمردمبودن الح تواته، یکی از موانع تحکیم فقر   پایین

بوا کموک بوه تسوریع فراینود تواوته از طریوق         تواننود یمو ی اطالعاتی هااازماناین ر ، 

فقور     همچنوین، ی بیفزاینود.  اواالر موردم کارکردهای اطالعاتی خود، بور شوانس تثبیوت    

. ، اورمایه   برناموه دارد  یآ رفنریشه در فقدان یا کمبود اه متغیر  عمدتاً یافتگینتواته

 یهوا یآ رفون بوا توالش بورای جبوران کمبوود       تواننود یمی اطالعاتی هاناازما ،بنابراین

در کواهش فقور      یموؤثر نقوش   ،صونتتی  -در کشور از طریق جااوای عملوی  یاتواته

نقوش   (.8138)میرمحمودی  اواالرکیا،    ایفوا کننود   یاتواوته  یهوا برنامهافزایش ارعت 

کارآمدی  تواندیمی اطالعاتی در کشف   شنااایی مفااد اقتصادی   اداری نیز هااازمان

مثبتوی در ر نود    ریتأثگران ایاای را افزایش داده     کنش یافکار عمومحکومت در نزد 

 انه داشته باشد.ااالرمردم یهاهیر تثبیت 

به نقش این  ،ی اطالعاتی در تثبیت دموکراایهااازمان کارکردمهمترین  ،نیابا  جود 

کوه   طوور هموان . گرددیبازم ااالرضد مردمگران ایاای کنش   کنترل تیریدر مدنهادها 

انه یکوی از متغیرهوای   اواالر موردم  یهوا هیو ر گوران ایااوی بوه    شد، پایبندی کنشاشاره 

ااوت.   یریو گشوکل ابتودایی   یهوا اوال در  هوا یاواالر موردم  کنندهتیتثبکننده   بازتواید
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بوا رعایوت    تواننود یمو گور ایااوی،   کونش از یک طر  بوه مثابوه    ،اطالعاتی یهاسیار 

   از کورده کمک  هاارزشانه دینی به بازتواید این ااالرمردم  قواعد  هاارزشمالحظات، 

گوران  دیگر کونش  ااالرانهضد مردم یهاکنشبا شنااایی   مقابله به موقع با  ،اوی دیگر

تجربوه انقوال      ی دینی جلووگیری کننود.  ااالرمردم  قواعد  هاهیر از تضتیف  ،ایاای

ی دینوی    اواالر موردم گران ایاای مخااف شنااایی کنش دهدیمااالمی ایران نیز نشان 

ی دینی در ایران ااالرمردمی اطالعاتی در تحکیم هااازماننقش  نیمؤثرترمقابله با آنها، 

 بازیگران ایاای متتددی ماننود منوافقین،   ،ابتدایی انقال  ااالمی یهااالدر بوده اات. 

اوازی مبتنوی بور    ادار به رمیم پهلووی  ... بوا نظوام   ، نظامیان  فطلباناللنت   توده،زح

کودتوا،   هایی چونکه در قااب هامخاافت. این کردند مخاافتی دینی در کشور ااالرمردم

ی دینوی    اواالر موردم در فراینود تحکویم    موؤثر  یهوا تیشخصو تظاهرات خیابانی، تر ر 

 -، تنها از طریق نهادهای اطالعاتیکرد جلوه  انفجار در نهادهای نوپدید نظام  یگذاربمب

 مدیریت بودند. امنیتی قابل کنترل  

ع تحکویم  که ممکن اات در د ره تثبیوت، موان   ااالرضد مردمبخش دیگری از نیر های 

 شوناخت از نیوات،   ی اطالعواتی از طریوق توایود   هوا اازماناند. نظام شوند، دشمنان خارجی

تواننود در  موی  ،اواالر موردم ی نوپوای  هوا نظامهای احتماای دشمنان خارجی   کنش هازهیانگ

کموک کننود.    اواالر موردم های منااب در مقابل دشمنان خارجی به رهبوران  طراحی  اکنش

تحکویم   ت ازانتو ممبورای  خوارجی  توطئوه  عینوی   ، مصوداق عراق علیه ایرانجن  تحمیلی 

 ی دینی اات.ااالرمردم

نقوش   دهنوده نشان« یااالرمردماطالعات به مثابه ابزاری برای مقابله با مخاافان »ایده 

ی دینی اات. این ایوده در دیودگاه   ااالرمردمی اطالعاتی در حفظ نظام هااازماناااای 

کوه احمودی    یاگونوه بوه   ،اندیشمندان   شارحان حکومت ااالمی نیز بازتا  یافته اات

 :سدینویممیانجی در تشریح ضر رت  جود اازمان اطالعاتی در جمهوری ااالمی ایران 

حکومت ااالمی برای اطالع از  ضع کشورهای مجا ر یا موزاحم   یوا دیگور ممااوک       »

بوه حکوموت ااوالمی،     نسوبت  شوان یهادگاهیدآ ردن افکار   تصمیمات    به داتبرای 
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بورای   ،نیهمچن یالت اداری منظم   اقدامات مفید   تتیین افراد الیق دارد.احتیاج به تشک

نفووذی       عوامول پیشگیری از تحریکوات دشومنان خوارجی بوه  اویله ایوادی داخلوی        

گری   فساد کسانی که منافع جااواان خود در داخل کشور   یا برای جلوگیری از اخالل

   یوا بوه هووای ریااوت   کشوورداری غیور       نندیبیمشخصی   نامشر ع خود را در خلر 

الزم را  یهوا مراقبوت ، بایود  ضد ااوالم های انحرافی   قانونی هستند   یا صاحبان مکتب

  احتیاجوات     هوا یگرفتوار برای آگاهی مسئوالن از  ضع موردم     ،نیهمچنانجام دهد. 

برخورد با مردم  رضایت یا نارضایی آنان   برای اطالع از اعمال   رفتار کارمندان خود در

  یا نسبت به انجام اریع  ظایف محواه  اامالتیب  یا تجا ز به حقوق آنان   اختالس از 

« مخفوی   اموین مللوع شوود     نیموأمور یا مسامحه   مماطله آنان پیواته بایود بوه  اویله    

نیوز،   اواالر موردم نظوام   انودرکاران داتاز دیدگاه رهبران    .(2: 8171)احمدی میانجی، 

 یهوا ااوتدالل یکوی از   ،نمونهمی در تثبیت نظام دارد. به عنوان اازمان اطالعاتی نقش مه

 در اوال  زارت اطالعات جمهوری ااوالمی   سیتأاطرح  فوریت در حمایت از شدهارائه

داشتن اازمان اطالعاتی در هر صورت برای کشورمان ضر ری اات   »آن بود که  8168

بیفتوود مووا بووه اووبب نداشووتن اووازمان اطالعوواتی الموواتی   ریتووأخهوور ر ز کووه ایوون بووه 

یک کشور انقالبی که در این شرایط بحرانوی قورار دارد، بویش از ایون      خصوصاً....مینیبیم

)متا نوت همواهنگی   اموور مجلوس      «صالح  نیست که ما این طرح را به تتویق بیندازیم

 (. 2-8، جلد ا ل: تایب زارت اطالعات، 

، نماینودگان بوه    زارت اطالعوات  سیتأاهنگام بحث بر ار جزییات قانون  ،ینهمچن

ضر رت داشتن اازمان اطالعاتی برای مقابلوه بوا دشومنان داخلوی   خوارجی      »دفتات از 

)متا نوت   انود کردهجهت تصویب قانون ااتفاده در به عنوان ااتدالای « جمهوری ااالمی

 دهنود یمنشان  هاتی اقتفصل ا ل(. این  :تایبمجلس  زارت اطالعات،    امورهماهنگی 

ی دینوی، نقوش   اواالر موردم جمهوری ااالمی ایران به عنوان نمونه عینوی   اندرکاراندات

ی اواالر موردم   قواعد  هاارزش، هاهیر مهمی برای اازمان اطالعاتی در تثبیت   تحکیم 

  .اندبودهدینی قائل 
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 گیرینتیجه

ایران نیز نووعی از آن بوه شومار    ی دینی در ااالرمردمکه  ااالمییدگاه شارحان نظریه حکومت از د

حفوظ نظوام در اجتمواع     ،دایل عقلی توجیه از م   ضر رت  جود ار یس اطالعاتی اااااً، دیآیم

: 8171 احمودی میوانجی،   نک.) دیآیمانسانی اات که حکومت نیز یکی از اشکال این نظم به شمار 

جمهوری ااوالمی ایوران بوه مثابوه      گذارانیبن عنوان بهحاای اات که امام خمینی نیز  این در (.1-16

، حفوظ نظوام را از   کنود یمو ی دینی بازنموایی  ااالرمردمتنها نظام ایاای مدرن که خود را در قااب 

شوناختی  ارزش هسوتی  ،(. در چنوین ر یکوردی  851: 83، ج8177)امام خمینی،  اجبات دانسته اات

اطالعاتی، تالش برای حفوظ، پایوداری   ثبوات     یهاسیار ، از جمله کارگزارن نظام ا  تمام نهاده

در ی اطالعواتی  هوا اوازمان مهمترین نقش  گفت دیبا ،ی دینی اات. بنابراینااالرمردمنظام ایاای 

انه   قواعود دینوی   ااالرمردم  نهادهای  هاارزش، هاهیر    تدا مدینی، کمک به حفظ  یااالرمردم

نهادهای اطالعاتی ایون نقوش ااااوی خوود را از طریوق کموک بوه         ،مهارکننده آن اات. با این حال

  مخوااف فراینودهای    کننوده فیتضوت   مقابلوه بوا عوامول     گوذاران ااتیاتشخیص مصااح تواط 

نوشوتار بورای برراوی تلبیقوی     ایون  اابتوه، بوا توجوه بوه توالش       .دهندیمانه دینی، انجام ااالرمردم

، باید گفت نقش اطالعات در حفظ   تدا م نظوام  ااالرمردمی هانظامی اطالعاتی در انواع هااازمان

یکسوان ااوت.    اواالر موردم ی هوا نظامبه  یژه تثبیت آن در د ران ا ایه، در انواع مختلف  ااالرمردم

در تموام   ،ری  کشووردا  یگوذار ااتیاشناختی، نقش اطالعات در منظر هستیاز  ،فراتر از آن اینکه

ی ایااوی  هوا نظوام اطالعواتی در   یهوا سیاور   ،با ایون حوال  ایاای یکسان اات.  یهانظامانواع 

 داوتور کوار     هوا تیو مأمورمختلف د  تفا ت عمده با یکدیگر دارنود. ا اوین تفوا ت مربووط بوه      

اطالعواتی   یهوا سیاور   یهاااتیااهدا     کنندهنییتتنوع نظام ایاای  چراکهاطالعات اات؛ 

اطالعواتی   یهوا سیاور  قوانونی   یهوا تیمحود د اات. تفا ت د م مربوط به ر ندهای نظارتی   

دینی حرکوت   ااالرمردمی هانظام   ااالرمردم یهانظامی اقتدارگرا به امت هانظامچه از هراات. 

 ابود ییماطالعاتی افزایش  یهاسیار  یهاااتیا   هابر کنشاعماای  یهاتیمحد دکنیم، میزان 

   .ندشویم یتریمردم   رتریپذنظارت، مندترقانون  نهادهای اطالعاتی 
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