الگوی امنیت فردی بر اساس گفتمان حضرت امام خمینی (ره)
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كاظم سام دلیری

1

تیمور كهراری تبار

2

تاريخ پذيرش1397/5/15 :

چكیده:
دستیابی به امنیت ،در سطوح مختلف و از جمله در سطح فردی از دغدغههای مهم و اساسی نظامات سیاسی
تلقی شده و بسترسازی شرايط در نیل به آن ،خصوصاً مبتنی بر مبانی بومی و ارزشها و آرمانهايی كه غالبااً
در گفتمان رهبران تجلی دارد از ضرورتها و اولويتهای نخست و محوری در هر كشور به شمار میآياد.
در همین راستا ارائه الگوی «امنیت فردی» بر اسا

گفتمان حضرت امام (ره) بهعنوان يک رهبر دينی و الهی

ضرورتی دوچندان دارد چراكه تا به حال بدان پرداخته نشده است .فقدان چنین الگوی مكتوبی ،مسئله اصلی
مقاله حاضر بوده و دستیابی به الگو در اين حوزه بر اسا

گفتمان امام خمینی (ره)؛ هدف اصالی پاژوهش

است.
برای تدوين چنین الگويی ،روش تحقیق كیفی از نوع داده بنیاد ( )GTدر گفتمان امام (ره) و انجام مراحال
كُدگذاری باز ،محوری و انتخابی نسبت به استخراج و تدوين ابعاد ،مقولهها و مفاهیم و كشاف رواباط باین
مقولههای اصلی برای ارائه الگوی «امنیت فردی» استفاده شده و دو دسته جامعه آماری انتخاب شده كه دسته
اول شامل كلیه بیانات و مكتوبات امام (ره) مرتبط با اين حوزه بوده و دسته دوم شامل خبرگان ،انديشامندان
و صاحبنظران در حوزه متغیرهای اصلی تحقیق میباشند.
در اين تحقیق نشان داده شده كه در گفتمان امام (ره) بندگی و پذيرش حاكمیت اهلل ،حفظ حقوق و كرامات
انسانی در بستر حكومت عدل و گماردن كارگزاران عادل ،التزام عملی حاكمان به احكام و قاوانین اساالم از
جمله تكالیف حكومتی و از موجبات استیفای حقوق و آسايش و آرامش مردم بوده كه در صاورت اجرايای
شدن ،تعالی و سعادت انسانی ،حظ معنوی و امنیت همهجانبه ،توحید عقیده و توحید كلمه را در پی خواهد
داشت كه نتیجه نهايی بهصورت مقولههای علّی ،محوری ،راهباردی ،واساطهای ،محیطای و پیامادی امنیات
فردی و در قالب الگوی راهبردی ارائه گرديد.
کلیدواژهها :امنیت ،فردِ انسان ،امنیت فردی ،گفتمان امام خمینی (ره) ،الگو
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مقدمه:

آنها كه ايمان آوردند و ايمان خود را با شرك و ستم نیالودند ،ايمنى تنها از آن آنهاسات و آنهاا
هدايت يافتگاناند(1مكارم شیرازی« .)138 :1373 ،هُبوط» انسان از عالَم اعلی باه عاالم سُافلی كاه
حاصل ترك اوالی آدم ابوالبشر بود ،انسان را در اين كره خاكی ،در موقعیتی قرار داده كه در قاو
صعود و عبور از پیچوخمهای زندگی دنیايی دچار وضعیت ناامن بوده كه بهمنظور نیل باه آراماش
مورد دلخواه ،نیازمند الگويی است كه رافع اين نگرانیها در جهت تحقق امنیت باشد.
موضوع امنیت فردی كه از تركیب دو مفهوم پیچیده و سازهای «امنیت» و «فرد» تشكیل شده ،از
حیث سطحبندی به اليه ابتدايی و البته محوری از سطوح امنیات اشااره داشاته كاه در كناار سااير
سطوح اجتماعی ،ملی ،منطقهای ،بینالمللی و جهانی امنیت ،بهعنوان واحد اصیل و غیرقابل تقسایم
در كاربرد «امنیت» مطرح بوده كه در انجام اين تحقیق مورد بحث و نظار اسات .اماروزه شااهد آن
هستیم كه مبتنی بر حوزههای متفاوت بینشی -گفتمانی و پارادايمی ،برحساب نظار انديشامندان و
متفكران هر نحله فكری ،برداشتهای متفاوت و متنوعی از مفااهیمی چاون امنیات ،فارد و امنیات
فردی صورت پذيرفته و نظريات مختلف و حتی متناقضی مطرح گردياده كاه باهنوباه خاود حاائز
اهمیت است .ولیكن چنین به نظر میرسد كه اين تعاريف در انطباق با مبانی دينای از كفايات الزم
برخوردار نبوده و پاسخگوی نیازهای بومی و اسالمی ما در بهارهمنادی مناساب از نعمات امنیات
حقیقی و پايدار خصوصاً در سطح فردی نیسات؛ بناابراين شاديداً نیازمناد بازشناسای و بازساازی
مجدد بر اسا

مبانی بومی با بهره جستن از تمامی ابزارهای شناخت اعم از (حس ،تجرباه ،عقال،

شهود و وحی) و بهرهگیری مناسب از نظر عالمان و انديشمندان متألّه بهعنوان وارران انبیاء در مسیر
صراط مستقیم الهی و در راستای پاسخ به چیستی ،چرايی و چگونگی تأمین امنیات فاردی و ارائاه
الگو در اين حوزه هستیم.
در قرن حاضر ،حضرت امام خمینی (ره) ،با ژرفانديشی عالمانه و احسا

تكلیف نسابت باه

انحرافات عظیم جوامع بشری ،با طراحی و پیاادهساازی انقاالب اساالمی و وضاع قاانون اساسای
پیشرفته مبتنی بر اصول مترقی اسالم ناب محمدی (ص) ،رسالت الهی خاود را در جهات هادايت
بشر امروزی بجا آورده و با نقد جدی بر نظامات انسان سااخته انحرافای ،الگوهاای ارائاه شاده را
انسانساز ندانسته و الزمه آرامش و امنیت در يک مملكت را انسانسازى بر اسا

 - 1الَّذِينَ آمَنُوا وَ لَمْ يَلْبِسُوا إِيمانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولئِکَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَ هُمْ مُهْتَدُونَ (سوره انعام)82:

مكتاب الهای و
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توحیدی اعالم داشته و میفرمايند« :غرب انسان درست نمىكند ،آنكه انساان درسات ماىكناد آن
مكتبهای الهى است ،مكتبهای توحیدى است...انسان اگر درست شد ،آراماش در ياک مملكتاى
پیدا مىشود» (صحیفه امام ،ج.)96 :8
در انديشه امام راحل (ره) ،خودخواهى منشاء همه گرفتاریهاا ،اختالفاات و نااامنیهاا باوده و
ايشان معتقدند كه اگر خود برداشته شود ،تمام نگرانیها تمام خواهد شد ...قهراً وقتى خاود نباشاد،
ديگر نزاع هم نیست ،دعوا هم نیست .انبیاء با هم نزاع نداشتند .همه انبیاء اگر جمع بشوند در ياک
جايى با هم هیچ اختالفى ندارند (همان ،ج.)211 :14
بنابراين ادعای تحقیق حاضر بر آن است كه ديدگاهها و رويكردهای موجاود در حاوزه امنیات
فردی بهصورت كامل و مناسب امنیت فردی را مورد توجه قرار نداده و از آنجايی كه هدف اصالی
تحقیق دستیابی به الگو امنیت فردی بر اسا

گفتمان امام خمینی (ره) است؛ میكوشیم تا مبتنی بار

فهم دينی و لحاظ نمودن اصول ،ارزشها و آرمانهای انقالب اسالمی كه در گفتمان حضرت اماام
(ره) متجلی است ،با رويكرد توصیفی ا تحلیلی و انجام تحقیق كیفی از ناوع داده بنیااد نسابت باه
تحلیلِ آراء و انديشههای بنیانگذار انقالب (ره) پیرامون ابعااد ،مقولاههاا و مفااهیم امنیات فاردی
نسبت به ارائه الگو در اين حوزه اقدام نمايیم.
سؤاالت تحقیق
سثال محوری تحقیق عبارت از اين است كه الگوی امنیت فردی بر اسا

گفتماان حضارت اماام

خمینی (ره) كدام است؟ برای پاسخ به اين سثال نیازمند پاسخ به سثاالتی از قبیل اينكه ،فرمايشات
و تدابیر حضرت امام (ره) در حوزه امنیت فردی كدام است؟ و ابعاد ،مقولههاا و مفااهیم و رواباط
بین مقولههای اصلی الگو در حوزه امنیت فردی ،بر اسا

گفتمان امام (ره) چگونه است؟ هستیم.

مبانی نظری:

پیشینهها :پیشینهشناسی موضوع تحقیق مثيد آن است كه تاكنون پژوهشی باا عناوان «الگاو امنیات
فردی بر اسا

گفتمان حضرت امام (ره)» انجام نپذيرفتاه اسات .لایكن پاژوهشهاای متفااوت و

متنوعی در سطوح مختلف امنیتی و در جهت ارائه الگو انجام شده كه از آن جمله میتوان به امنیت
در قرآن و سنت از طريق پژوهشكده علوم اسالمی امام صادق (ع) -سال  ،1393مكتب امنیتی اماام
خمینی (ره) دكتر علیرضا خسروی از مثسسه فرهنگی ابرار معاصر تهران -سال  ،1391تبیین نظريه
امنیت در قرآن دكتر مرتضی خسروی از دانشگاه عالی دفاع ملی -سال  ،1387ارائه الگوی راهبردی
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دفاعی بر اسا



انديشه دفاعی حضرت امام خمینی (ره) دكتر رضا كرمنیاا از دانشاگاه عاالی دفااع

ملی ،1391-نظريه امنیت امام خمینی (ره) با رويكرد امنیت ملی دكتر علیرضاا اساالمی از دانشاگاه
عالی دفاع ملی -سال  1390و امنیت در گفتمان اسالمی (با تأكید بر قرآن كريم) توسط دكتر اصاغر
افتخاری و تیمور كهراری تبار از دانشگاه عالی دفاع ملی -سال  1394اشاره نمود كه نتايج حاصال
از آن به سهم خود قسمتی از موضوعات قابل توجه در پژوهش حاضر را مورد توجاه قارار داده و
در جهت معرفت به چیستی امنیت فردی و شناخت ابعاد ،مقولهها و مفاهیم آن بسیار مثرر و نقاش
بنیادين آنها برای فهم موضوعی ما به اين مفهوم را غنا بخشیده است.
مفهوم شناسي:
در بحث مفهوم شناسی تحقیق با بهرهگیری از نظر  31انديشمند و صاحبنظر حوزه امنیت مفاهیم،
امنیت ،فرد انسان و امنیت فردی مورد جمعبندی و تحلیل محتوا قرار گرفت و نتیجه نهايی پاس از
تأيید خبرگان اين حوزه در قالب جدول ذيل ارائه میگردد:
مفهوم

تعاریف منتخب محقق

امنیت

وجود داشته باشد.

)58 :1392

در صورت وجود تهديد امكان مديريت مثرر آن برای بازيگری كه ماورد تهدياد واقاع شاده؛

(افتخاری،

امنیت به وضعیتی اطالق می شود كه در آن نسبت به منافع بازيگر تهديدی وجود نداشته و ياا

منبع

هرچند بهموجب تعريف ارسطويی انسان حیوان ناطق بوده و واجد درك كلیات است ،لایكن

فردِ (انسان)

موجود عاقلی بوده كه قوه عاقله بر وجود او رياست داشته (حی متألّه ،حكیم متألّاه) و الهای،
خیرخواه ،غیر خواه و عدالتخواه است.
(نكته قابل توجه اينكه چنین هويتی است كه به تمام مراتب و تعاريف انسانی توجه داشاته و
در حوزه امنیت فردی كاربردی است).

(لک زايی)1389 :

تألّهش خالصه میشود و يا انسان (از حیوانیت تا عقال محام مراتاب داشاته) و اصایل آن

(جوادی آملی ،ج )606 :6

حقیقت انسان آن موجود زندهای است كه متألههانه به سر مایبارد و حیاات و زنادگی او در
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جسمانی ،روحانی و حیثیتی افراد جامعه ،حقوق و آزادیهای مشروع آنان مصاون از هرگوناه
تعرض و تهديد است و ساختار شبكه روابط امنیتی اشخاص و دولت ،به دور از هر تهديادی
در خدمت حفظ امنیت محیط پیرامون ،اجتماع ،محیط زيست و استقالل و مشااركت معناادار

امنیت فردی

افراد و توانمندی آنان در تأمین نیاز و استقالل انسانی قرار داشته ،به نحوی كه :حیات و بقااء،
هويت اشخاص ،حقوق شهروندی در تجربه آزادانه انتخابها و امكاان بهارهگیاری و حفاظ
فرصتها با رهايی از نیاز و تر

و حفظ بندگی و قرار گرفتن در حصن الهی ،فرد را در برابر

خشونت دولتها و ديگران حفظ كند»
و يا اينكه :امنیت فردی توجه به ابعاد انسانی ،شخصی و شهروندی در بستر اعتقاادی باوده و
عبارت از« :حالت قرار داشتن فرد در وضعیت اطمینان و آرامش روحی ،روانای باوده كاه باا
احسا

آسايش مادی ،سالمت جسمانی و يا خرسندی و رضايتمندی ناشای از تاأمین و ياا

اقناع خواستهها ،به دور از احسا

خدشه و آسیب ،حاصل آمده باشد»

جمعبندی و تحلیل رويكرد انديشمندان و اخذ تأيید خبرگی

«حالت يا وضعیتی است كه در آن ،فرد مركز و مهمترين موضوع مرجع امنیت بوده و ماهیات

جدول شماره ( :)1تعاریف منتخب متغیرهای تحقیق

چارچوب نظری
چارچوب از حیث لغوی ساختی است كه بر گرداگرد هر پديدهای قرار دارد تاا ماانع از پراكنادگی
آن شود و يا روابطی است كه درون موضوع تعريف میشاود تاا آنهاا را باه هام متصال ساازد و
باالخره مبنای يكسانی و انسجام در موضوع مورد بحث را شكل میدهد .در قلمرو شناختشناسای
و نظريهپردازی چارچوب از اهمیت بسیاری برخوردار است ،بهگونهای كاه فالسافه علام بار ايان
باورند كه بدون توجه به چارچوب و درك آن نمیتوان به شناختی متناسب از موضوع دست يافت
(افتخاری.)358 :1392 ،
در اين تحقیق مبتنی بر آموزههای دين مبین اسالم ،نگاه كلی به هستیشناسای ،اعتقااد باه ذات
باریتعالی بهعنوان مبداء هستی (حی ،قیوم ،علیم) و اعتقاد به حاكمیت نظم و انضاباط هوشامندانه
در نظام خلقت و اعتقاد به اينكه نظام تكوين در مسیر تكامل و تعالی انسان بوده و قلمارو هساتی-
شناختی ،خداوند قادر وحی را مبداء و خالق هستی و مدير و مادبر مایداناد و بار ايان اصال كاه
حاكمیت نظم و انضباط هوشمندانه در نظام خلقت از ناحیه پروردگار عالمیاان اسات ،تأكیاد دارد.
مبتنی بر انديشه توحیدی بر اين باور هستیم كه جهان ماهیت از اويی داشته و از خدا نشأت گرفتاه
و حركت به سوی اويی دارد و سرانجام هستی نیز به خدا ختم میشود (انّاهلل و انّاالیاه راجعاون) و
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مبتنی بر اين قاعده الهی و توحیدی ،هر آنچه در عالم هستی به انحاء و اشاكال مختلاف در قالاب
رويدادها ،پديدهها ،مفاهیم ،صحنهها و  ...به ما عرضه میشوند ،جملگی واجد قابلیت از خادايی و
بهسوی خدايی بودن را دارا بوده و توجه به مبداء و معاد در فهم حقیقای آنهاا مایبايساتی ماورد
توجه قرار گیرد (سند تحول بنیادين آموزش و پرورش.)87-45 :1392 ،
مبتنی بر موارد پیشگفته و با بهرهگیری از اصول امنیت در جمهوری اسالمی ايران كه پیشارفت
و اعتالی فردی در آن بوده و تحولخواهی دائمی بر پايه اسالم ناب محمدی (ص) و سیره نظاری
و عملی بنیاانگاذار جمهاوری اساالمی اياران حضارت اماام (ره) و در جهات تكمیال و تكامال
ساختارها ،فرآيندها و قواعد نظام سیاسی بر پايه اجرای بی كم وكاست اصول و نهادينهسازی اصال
خدمتگزاری به ملت ،رعايت اصل انصاف و برابری میان تمام مردم ،اصل تاالش دائمای مسائولین
برای كسب خشنودی و رضايتمندی مردم بر اسا

عدالتی كه بهصورت توأمان بخش اعظام ماردم

و منافع عمومی را شامل شود ،پاسخگو بودن مسئولین در قبال مردم و طرد كامل الگاوی دساتور –
اطاعت و جايگزينی آن با الگوی تأمین  -اقناع – خدمتگزاری در رابطاه مسائولین باا ماردم ،لازوم
مردمی بودن مسئولین و برآمدن آنها از میان تودههای مردم ،نهادينه شدن خدمت و فداكاری بارای
مردم در ذهن و عمل مسئولین ،تالش در جهت نهادينه شدن عازت ملای (افاراد ملات غیرمقلاد و
دلبسته به بیگانگان و برخوردار از روحیه مقاومت در برابر سلطه) ،نهادينه شادن اعتمااد باه نقاش
ملی (عقالنیتگرا ،ايثارگر ،متعهد ،مسئولیتپاذير ،منضابط ،باوجادان كااری و ...فعاال در عرصاه
سازندگی كشور) ،ايرانیان مرفه و خوشنود (ايرانیان بهدوراز فقر ،باا توزياع مناساب درآماد ،دارای
امنیت غذايی و سالمت تأمین اجتماعی ،دارای محیطزيست مطلوب ،دارای نهاد مستحكم خاانواده،
مردم راضی) ايرانیان معنويتگرا بر پايه آئین اساالم نااب محمادی (ص) (نهاديناه شادن فضاائل
اخالقی ،نهادينه شدن توحید و معاد گرايی ،نهادينه شدن عمل به شريعت ،همگانی شدن عباادت و
مشاركت در شعائر و مراسم مذهبی) ايرانیان متعهد (همدل ،همفكر ،همكار و همبخت تا سار حاد
دستیابی به باالترين نصاب اعتماد میان مردم ،نهادهاای مادنی و دولات بااهم و باا يكاديگر) و در
نهايت هويتيابی امت اسالمی بر پايه ارزشها ،مفاهیم و منابع مشترك و اعتماد متقابل و مقاوم در
برابر سلطه بیگانگان مورد تأكید قرار گرفته است (عبداهلل خانی.)16:1392،
و همچنین نظريههای مقوم و پشتیبان امنیت فردی از قبیال نظرياه غفلات از وجاود و نااامنی
انسان توسط «هايدگر» يكی از بزرگتارين فیلساوفان اگزيستانسیالیسام (فلسافه وجاودی) ،نظرياه
«عدالت» شهید مطهری ،نظريه «رشد» شهید مطهری ،نظرياه «ساعادت» مالمهادى نراقاى و نظرياه

 الگوی امنیت فردی بر اسا

ربوتی

ارباتی

اعتقاد به وحدت وجود و وجود منبسط ،اصالت دادن به نفخه الهی بهعنوان

براهین عقالنی ،علم حضوری ،داليل ارباتی وحدت وجود

وجود اصیل انسان (حیِّ متألّه)

و عدم امكان دويت

شناسی

شناسی

(سعادت و رستگاری دنیوی و اخروی)

كمال خواهی (مطلق) ،خرسندی و قرب الهی

مستقیم الهی

تمسک به قرآن و عترت پیامبر (ص) ،بندگی خدا و قرار گرفتن در صراط

عالمانه در حصنِ الهی ،حظ معنوی ،خرسندی و رضايتمندی معنوی و مادی

در حصن الهی در ادراك و برخورداری از حظ معنوی

بندگی نفخه الهی ،استحقاق برخورداری از نعمت رحیمیه خداوند ،استقرار

(در مسیر قرب الهی و سعادت اخروی)

در برخورداری از نعمت رحیمیه و قرار گرفتن در حصن الهی و خرسندی

توفیق بسترسازی و تسهیل شرايط بندگی و كسب شايستگی

الهی (نقش افراد) بندگی و عمل به تكلیف الهی در انواع ارتباطات

در توفیق افراد به برقراری ارتباط سالم و خداپسندانه در مسیر بندگی و قرب

(نقش دولتها) حفظ حقوق و كرامت انسانی و بسترسازی و تسهیل شرايط

داليل ارباتی در نعمت بودن امنیت و تأریر بندگی و قرار گرفتن

چگونگی

ربوتی

هستی-

معرفت-

مطلوب ،كمال

شناسی

ارباتی

مطلوب ،كمال

شناسی

چگونگی
روش-

هستیشناسی

معرفت-

ارزششناسی

روششناسی
ارزششناسی

جزیي (امنیت فردی در ابعاد انساني ،شخصي و شهروندی در بستر اعتقادی)

کُلي (عالم هستي و از جمله انسان)
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تحلیل فضايی امنیت و امنیت فردی دكتر افتخاری جملگی در تدوين چارچوب نظاری ماثرر باوده
كه نتیجه نهايی آن در قالب جدول ذيل ارائه میگردد.

مباني نظری تحقیق

منابع معرفتي (حس و تجربه ،عقل ،شهود و وحي)
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«حظ معنوی و خرسندی «من الهی» انسان در
«همه از خدايیم و بهسوی خدا

برخورداری از نعمت رحیمیه بهواسطه بندگی

برمیگرديم» «عالم محضر خداست،

(فهم و عمل به تكلیف) و قرار گرفتن در

جمعبندی

گرو كمال خواهی ،تمسک به كتاب و

جمعبندی

آرامش دنیايی و سعادت اخروی در

حصن الهی است»(از حیث درونی) و حفظ
حقوق و كرامت انسانی و بسترسازی و

سنت و عدم عصیان در محضر

تسهیل شرايط در راستای توفیق افزاری افراد

خداست»

جامعه در برقراری ارتباطات مطمئن ،سالم و
خداپسندانه (از حیث بیرونی)
جدول شماره ( :)۲مباني نظری تحقیق

روششناسی

تحقیق حاضر به دنبال ارائه الگو در حوزه امنیت فردی بر اسا

گفتمان امام (ره) است ،باه لحااظ

عدم وجود الگو و يا نظريههای صريح از امنیت فردی در گفتمان اماام (ره) ،روش تحقیاق در ايان
پژوهش روش كیفیِ داده بنیاد ( )GTبوده كه در چارچوب آن از قواعد منطاق اساتقرايی و تحلیال
كیفی در طراحی الگوی راهبردی حوزه امنیت فردی بهره گرفته شده است.
در اين رابطه مبتنی بر روش تحلیل تبیینی و توصایفی در نظار انديشامندان باا تعیاین تكلیاف
گويهها ،ابعاد و مفاهیم و در نظر داشتن ،ترادف ،تجانس ،تمارل و تشابه و حذف نكات تكراری در
هر مرحله ،كلیدواژههای مرتبط با امنیت فردی ،احصاء و در پی آن مبتنی بر كلیدواژههاای احصااء
شده به ادبیات مربوط به جامعه آماری ورود كرده و در پی آن باا بهارهگیاری از طرياق اساتنتاج و
استفاده از قواعد منطق استقرايی نظريهپردازی داده بنیاد ( )GTو كدگاذاری بااز باا لحااظ تارادف،
تجانس ،تمارل و تشابه و حذف نكات تكراری نسبت به احصااء كادها ياا محورهاای موجاود در
آنها ،تبیین مفاهیم يا كدهای مشترك بین گزارهها و يا همان مفاهیم مشترك بین گزارهها پرداخته و
سپس با كُدگذاری محوری نسبت باه شناساايی مقولاههاای علّای ،محاوری ،واساطهای ،محیطای،
راهبردی و پیامدی حوزه امنیت فردی اقدام و سرانجام باا كدگاذاری انتخاابی نسابت باه روايات
داستان (تعريف كردن روابط بین مقولههای حوزه امنیت فردی بهصورت داساتان) اقادام گردياد و
البته در هر مرحله نظر نخبگی بهصورت محدود و با لحاظ اشباع نظری اخذ و اعمال شده است.
جامعه آماری تحقیق نیز به دو دسته كلی شامل :دسته اول كلیاه بیاناات و مكتوباات اماام (ره)،
مرتبط با حوزه امنیت فردی است كه در دستر

بوده و بیانكننده انديشه ،آراء ،نظرات ،رهنمودهاا

 الگوی امنیت فردی بر اسا
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و تاادابیر حضاارت امااام خمیناای (ره) ماایباشااند و دسااته دوم شااامل خبرگااان ،انديشاامندان و
صاحبنظران در حوزه متغیرهای اصلی تحقیقاند كه آشنا به مبانی اسالم و انديشههای امام خمینی
(ره) بوده و عنداللزوم داشتن سوابق استادی و تدريس در حوزههای علمیه و در دانشگاه عالی دفاع
ملی و مسلط به حوزه موضوع امنیت باشند كه اين افراد بهصورت هدفمناد و محادود و باا لحااظ
اشباع نظری انتخاب شدهاند.
تجزیه وتحلیل دادهها و یافتههای تحقیق :در اين بخش از پژوهش ،با امعان نظر به مفااهیم و
مقولههای ابعاد چهارگانه (انسانی ،شخصی ،شهروندی و تأمینی) امنیت فردی در بستر اعتقادی كاه
از تعامل ،تحلیل نظر انديشمندان ،نظريههای پشتیبان ،نظريههای ساخت الگوی راهبردی و مبانی و
چارچوب نظری تحقیق حاصل آمده نسبت به دستهبندی و تجزيه و تحلیل دادههای احصاء شده از
گفتمان امام (ره) در حوزه امنیت فردی ،با در نظر داشتن مراحل سهگانه روش دادهبنیااد باه شارح
توضیحات ذيل اقدام و در نهايت نتايج حاصله مبتنی بر همین روش تجمیع و با نشان دادن رواباط
فیمابین در قالب الگوی حوزه امنیت فردی ارائه خواهد شد:
مرحله نخست :تجزيه و تحلیل دادهها و انجام كدگذاری باز اسات كاه باهمنظاور دساتهبنادی
گزارههای انتخابی ،تبیین مفاهیم (كدهای مشترك) و احصاء مقولاههاا (مفااهیم مشاترك) در ابعااد
مختلف و مبتنی بر ادبیات حوزه «امنیت فردی» در گفتمان امام (ره) اقدام شده است.
مرحله دوم :از تجزيه و تحلیل دادهها ،انجام كدگاذاری محاوری و شاناخت عناصار ماثرر در
ساخت ،ويژگیها ،حفظ و ارتقاء دهندهها و پیامدهای مفهوم امنیت فردی در موضوع تحقیاق باوده
كه در اين مرحله با انجام كدگذاری محوری نسبت به شناساايی ناوع مقولاههاای علّای ،محاوری،
واسطهای (زمینهای) ،محیطی ،راهبردی و پیامدی امنیت فردی در گفتمان امام (ره) اقدام شده است.
مرحله سوم :تجزيه و تحلیل دادهها با كدگذاری انتخابی و تعريف روابط بین مقولههای امنیات
فردی در موضوع تحقیق اقدام به روايت داستان و در نتیجه آن الگو در حوزه امنیت فردی مبتنی بر
گفتمان امام (ره) ارائه گرديد.
توضیح اينكه به لحاظ كمی از مجموع ادبیات جمعآوری شده تعداد  177گويه و  120مفهوم و
در مجموع  64مقوله احصاء گرديده كه از اين تعداد  21مورد مربوط به ابعاد و بستر اعتقادی و 43
مورد نیز به محورهای ششگانه ( (GTاختصاص دارد كه شارح اجماالی ،برابار جاداول نموناه و
توضیحات مطروحه در هر مرحله ارائه میگردد.
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مرحله اول :انجام کدگذاری باز (مفاهیم امنیت فردی در گفتمان حضرت امام (ره))
در اين مرحله ،با تعمق در مجموعه آرار بهجا مانده از حضرت امام (ره) (تعرياف شاده در جامعاه
آماری) بدواً نسبت به احصاء و دستهبندی گويهها و گزارههای انتخاابی برابار جادول نموناه ذيال
اقدام و در رانی نسبت به تبیین مفاهیم و يا همان كدهای مشترك در حوزه امنیات فاردی پرداختاه
شده است.
گویهها و مفاهیم مشترک امنیت فردی در گفتمان حضرت امام (ره)
گویهها

مفاهیم مشترک

مكتبهای الهى و توحیدى است كه انسان درست مىكند.

مكتب توحیدی ،انسانساز

انسان اگر درست شد ،آرامش در مملكت پیدا مىشود.

بندگی خدا ضامن آرامش

راه سعادت اجرای احكام اسالمی است.

سعادت در اجرای احكام اسالمی

همه در سايه قانون با امنیت كامل به سر مىبرند.

امنیت كامل در سايه قانون

زمامدار با پايینترين فرد جامعه برابر است.

برابری حاكم با پايینترين فرد

برقراری عدالت اجتماعی سبب پیدايش محیط آرام و امن برای افراد

عدالت اجتماعی ضامن ايجاد محیط آرام
و امن

حق تعیین سرنوشت از حقوق اساسی مردم است.

حق تعیین سرنوشت

انتخابات مال همه مردم و در انحصار هیچكس نیست.

عمومی بودن حق انتخاب

اصل بر عدم مداخله دولت در حوزه خصوصی است.
تعدی از حدود الهی ظلم و موجب تعزير و گاهی تقاص است.
انسان موجود متحرك ،از مرتبه طبیعت تا مرتبه غیب و تا فناء بر الوهیت
است.
مسلمانان هنگامى مىتوانند در امنیت و آسايش به سر برده ،ايمان و
اخالق فاضله خود را حفظ كنند كه در پناه حكومت عدل و قانون قرار

اصل عدم مداخله دولت در حوزه
خصوصی
امنیت قضايی با رعايت حدود الهی
مراتب كرامت انسان از طبیعت تا الوهیت
حكومت عدل و قانون بستر امنیت و
آسايش

گیرند.
لزوم تعیین حوزه دخالت كارگزاران و دولت اسالمی در زندگی خصوصی
افراد
ملت احسا

نمايند كه در سايه احكام عدل اسالمی جان و مال و حیثیت
آنان در امان است.

لزوم تعیین تكلیف میزان دخالت
كارگزاران و دولت در زندگی خصوصی
افراد
احسا

امنیت در سايه احكام عدل
اسالمی

 الگوی امنیت فردی بر اسا

گفتمان حضرت امام خمینی(ره) 19 

اسالم به قانون نظر آلى دارد ،يعنى ،آن را آلت و وسیله تحقق عدالت در

آلت بودن قانون در تحقق عدالت در

جامعه مىداند.

جامعه

برخورداری از حقوق اجتماعی در جامعه بر اسا

تابعیت كشور بوده و

تمام شهروندان ايرانی از حقوق اجتماعی برخوردارند.
حقوق اجتماعی بر اسا

مذهب ،در جامعه توزيع نمیشود.

حقوق اجتماعی موكول به تابعیت كشور
است.
عدم دخالت مذهب در توزيع حقوق
اجتماعی

تمام اقلیتهای مذهبی در حكومت اسالمی میتوانند به كلیه فرايم

آزادی اقلیتهای مذهبی در احوال

مذهب خود آزادانه عمل نمايند.

شخصیه

اقلیتهای مذهبی نهتنها آزادند ،بلكه دولت اسالمی مثظف است از

تكلیف حاكمیت در دفاع از حقوق

حقوق آنها دفاع كند.

اقلیتهای مذهبی

(رده باال) بايد آرامش را به هر نحو كه هست در كشور ايجاد كنند و اين

ايجاد آرامش در كشور بايد از رده باال

آرامش از رده باال بايد شروع شود.

شروع شود.

مادامیكه تزكیه در رده باال نباشد و تصفیه در رده باال نباشد آرامش

آرامش رده باال منوط به تزكیه و تصفیه

حاصل نخواهد شد.

آنهاست.

همه در سايه قانون با امنیت كامل به سر مىبرند.

امنیت كامل در سايه قانون

در پناه حكومت عدل و قانون امنیت و آسايش ايمان و اخالق فاضله

حفظ امنیت و آسايش در پناه حكومت

حفظ میگردد.

عدل و قانون

ملت بايد احسا

كنند كه در سايه احكام عدل اسالمی جان و مال و
حیثیت آنان در امان است.

واجب است بر همه ما ،بر همه شما كه اگر توطئهای ديديد و اگر
رفتوآمد مشكوكی را ديديد ،خودتان توجه كنید و اطالع بدهید.
بايد ملت احسا

آرامش و امنیت كند و آسودهخاطر و مطمئن از همه
جهات به كارهای خويش ادامه دهد.

امنیت قضايی در سايه احكام عدل اسالمی
لزوم دخالت مردم در انعكا

موارد

مشكوك
ملت ،شايسته احسا

آرامش و امنیت

همهجانبه است

جدول شماره ( :)3نمونه گویهها و مفاهیم مشترک امنیت فردی در گفتمان حضرت امام (ره)

در مرحله كدگذاری باز و احصاء مفاهیم از گويهها و ادبیات تحقیق در ابعاد اعتقادی ،انساانی،
شخصی ،شهروندی و تأمینی با لحاظ ترادف ،تجاانس ،تمارال و تشاابه و حاذف نكاات تكاراری
مجموعاً تعداد  120مفهوم مشترك احصاء شده كه در ذيل اهم مفاهیم مربوط به هر بعد بهصاورت
تفكیكی روايت میگردد.
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بعد اعتقادی :در خصوص مفاهیم بعد اعتقادی حضرت اماام (ره) قائال باه وحادت وجاود و
وجود منبسط بوده و ريشه تمام ناامنیها را در خود بشر و ناشی از بندگی غیر خادا و عادم جهااد
اكبر دانسته و معتقد به اصالت مكتب توحیدى اسالم در انسانسازی و بندگی حقیقی ،محكوم بودن
پرستش غیرخدا ،اصالت و برتری حظ معنوی و نازل باودن حاظ ماادی ،مرآتای و مساتظل باودن
طبیعت ،احترام و اعتقاد عملی به حقوق بشر ،تقوا و پاكی مالك برتری انسان ،برابری زمامداران باا
پايینترين فرد جامعه ،مقصد بودن توحید عقیده ،ظلمستیزی و توحید كلمه و تأریر اخالص و عمل
صالح در پرتو و پناه حكومت عدل اسالمی و تابعیات از قاانون شارع در امنیات و آساايش افاراد،
سعادت حقیقی انسان و برخورداری از نعمت طمأنینه ،آرامش ،ساكینه و اطمیناان قلاب و آزادی و
استقالل و حركت در مسیر قرب الهی برای آحاد افراد جامعه اعالم داشته است.
بعد انساني :حضرت امام (ره) در بعد انسانی ،انسان را موجودی غیرمستقل ،وابساته ،نیازمناد،
مستظل ،موجودی دوبعدی و ذومراتاب دانساته كاه بساته باه وضاعیت رياسات هرياک از قاوای
وجودیاش ،از قوای شهويه ،غضبیه و وهمیه گرفته تا رياست قوه عاقله ،فعلیت كرامت انساان نیاز
از طبیعت تا فناء در الوهیت مراتب داشته و البته در شرايط رياست قاوه عاقلاه ،عادالتخاواهی و
الهی بودن حقیقت وجودی منزلت انسان را تشكیل داده و شايسته بهرهمندی از نعمت امنیت دانسته
است و فارغ از نژاد ،زبان ،قومیت ،جنسیت ،گروه و ناحیه از حقوقی (حق حیات ،آزادی ،انتخااب،
تعیین سرنوشت ،ساخته شدن انسان و تهذيب او در مسایر قارب الهای و )...برخاوردار اسات كاه
جملگی محترم بوده و در كنار تكالیف انسانی از اسباب قرب الهی و نیل به سعادت او است.
بعد شخصي :در بعد شخصی حضرت امام (ره) حقوق شخصی ،حريم خصوصی ،جاان ،ماال،
حیثیت و آبروی افراد را در سايه احكام عدل اسالمی محترم دانسته و تعرض و هتک آن را ممناوع
اعالم داشته است و بر اصل قانونی بودن جرم و مجازات و اصل عدم مداخلاه و تعادی دولات در
حوزه خصوصی و محترم بودن محیط محرمانگی افاراد و لازوم حفاظ آن و تعیاین تكلیاف میازان
دخالت و اعمال محدوديت دولتمردان در زندگی خصوصی افاراد ،ممنوعیات تجساس از احاوال
اشخاص ،ممنوعیت تعدی ،توهین ،افتراء و ورود غیرمجاز به حريم خصوصای افاراد تأكیاد داشاته
است.
بعد شهروندی :در بعد شهروندی حضرت امام (ره) بر مشاركت افراد جامعه در جهت شاكل-
گیری جامعه انسانی و اصالح مستمر آن در مسیر تكامل الهی باا برپاايی حكومات عادل در بساتر
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اسالم و حدود الهی تأكید داشته و عمل به تكلیف همگانی را ضاامن ساعادت

دانسته و تقوا و پاكی را مالك برتری انسانها عنوان داشته ،معظمله ايجااد امنیات و آساايش بارای
مردم را منوط به تزكیه و تصفیه در ردههاى باال اعالم دانسته ،بیازاری از هرگوناه تعادی و ظلام و
ممنوعیت رفتار غیراسالمی ،محترم شمردن حقوق شهروندی از جمله حق مشاركت ،حاق دخالات
در سرنوشت و ...حكومت اسالمی شأن و مقام نیست ،بلكه وسیله برقاراری نظاام عادالناه ،ضاامن
نیل به حقوق و ريشهكنی ظلم و ستم ،رفع فقر و رفاه فقرا و ممنوعیت زورگويی و ستم ،پرهیاز از
هر نوع ديكتاتوری ،برخورد عادالنه كاارگزاران باا ماردم ،ممنوعیات تاأذی ملات توساط دولات،
خدمتگزاری ،برقراری عدالت اجتماعی و احترام به استقالل و آزادی است .ايجاد آرامش در كشاور
بايد از رده باال شروع شود ،آرامش و امنیت قضايی در سايه احكام عدل اساالمی و اجارای حادود
الهى حاصل گردد ،اقدام كارگزاران امور امنیتی در چارچوب قاانون و حكام مراجاع قضاايی و بار
لزوم دخالت مردم در انعكا

موارد مشكوك ،تأكید شده ،همچنین بر تكلیف حاكمیت در دفااع از

حقوق اقلیتهای مذهبی ،احوال شخصیه ،مطرح نبودن تفااوت ماذهبی در اساالم ،موكاول باودن
حقوق اجتماعی به تابعیت كشور ،عدم دخالت مذهب و دين در توزيع حقوق اجتماعی تأكید شده
است.
بعد تأمیني :امام خمینی (ره) مبتنی بر اختیار و آزادی انسان ،در وهلاه اول بار لازوم كناار زدن
حجاب نفسانی توسط هر انسانی تأكید فرموده و در پی آن در راستای انسانسازی و ايجاد ،حفظ و
ارتقاء امنیت ،احكام نورانی اسالم را ضامن آسايش و آرامش انسانها معرفی و بر نقاش حكومات
عدل اسالمی و قانون شرع ،لزوم تبعیت قوانین ،احكام قضايی و تشريفات آنها از اسالم ،مسئولیت
خطیر قوه قضائیه در اجراى حدود و احكام الهى در تأمین امنیت فردی ،مسئولیت امنیت داخلای و
جلوگیری از تضییع حقوق انسانی ،شخصی و شهروندی با ناجاا و اينكاه نیروهاای مسالح اساا
امنیت هستند و تحقق مقصد اعالى اسالمى منوط به قیام فعاالنه تمام ملت بوده و ايجاد امنیات در
جامعه بر عهده نیروهای مسلح (ناجا) و تمام مردم است و اينكاه مسائولین امنیتای مایبايسات بار
اسا

احكام قضايی اسالم اقدام نمايند و اجارای احكاام و نظاارت را از وظاايف مهام پیغمباران

(حاكمان) عنوان داشته و استقالل و قاطعیت را الزمه قضات واجد شرايط اسالمی عنوان فرمودهاند.
ايشان قانون را وسیله اصالح اعتقادی و تهذيب انسان و آلات در تحقاق عادالت در جامعاه و
وسیله برقرار شدن نظم اجتماعى عادالنه معرفی و تحقق امنیت قضايی در ذهن ماردم را مناوط باه
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رعايت حدود الهی در جهت حفاظ حقاوق انساانی ،حفاظ حاريم شخصای و حقاوق شاهروندی
میدانند.
مرحله دوم :کدگذاری محوری :دستهبندی مقولههای امنیت فردی در گفتمان حضرت امام (ره)
از آنجايی كه در معرفت به مفاهیم مخصوصاً در حوزه امنیت ،شاناخت عناصار ماثرر در سااخت،
ويژگیها ،حفظ و ارتقاء دهندههای آن «مفهوم» مهم و ضروری است ،در ايان مرحلاه از تجزياه و
تحلیل دادهها با كدگذاری محوری ضمن تجمیع و تركیب مفاهیم مشترك ،نسبت به شناسايی ناوع
مقولههای علّی ،محوری ،واسطهای (زمینهای) ،محیطی ،راهبردی و پیامدی امنیت فردی در گفتماان
حضرت امام (ره) پرداخته شده كه نتیجه جمعبندی به عمل آمده به شرح جدول نمونه ذيل ارائه و
در رانی هر دسته از مقوالت محورهای ششگانه بهصورت تفكیكی روايت میگردد.
شناسهها

مقولهها (حاصل از ترکیب و تجمیع مفاهیم مشترک)

نوع مقوله

C1

حفظ تمام مراتب كرامت و حقوق انسانی

علّی

C12

امنیت همهجانبه حقوق انسان و تكلیف حكومت عدل اسالمی

محوری

C14

حفظ حقوق و كرامت انسانی در بستر حكومت عدل و گماردن كارگزاران عادل

محوری

C22

ممنوعیت دخالت در حريم خصوصی و محرمانگی افراد

راهبردی

C24

رسالت حاكم مسلمان تبعیت از قانون ،خدمتگزاری ،برپايی عدالت و عدم ظلم

راهبردی

C30

افزايش مشاركت و دخالت مردم در سرنوشت خود

واسطهای

C32

قانون محوری كارگزاران و مجازات خاطیان

واسطهای

C34

مالك تابعیت صرف در حفظ كرامت و حقوق انسانی

محیطی

C36

حاكمیت فرهنگ دينی با حق مشاركت و دخالت مردم در سرنوشت جامعه

محیطی

C40

آرامش و رضايتمندی در تحقق مقصد اعالى اسالمى

پیامدی

C42

تعالی انسانی ،حظ معنوی و امنیت همهجانبه

پیامدی

جدول شماره ( :)۴نمونه مقولههای امنیت فردی در گفتمان حضرت امام (ره)

روایت مقولههای علي :مبتنای بار ديادگاه حضارت اماام (ره) چاون ريشاه نااامنی در خاود
بشراست ،عناصر ساخت و علل و عوامل شكلگیری امنیت فاردی عبارتناد از :معرفات باه خاود،
جهاد با نفس ،اعتقاد به وحدت وجود ،وجود منبسط و خداوند يگانه ،فراهمساازی بساتر رياسات
قوه عاقله منجر به توحید محوری ،توحید عقیده ،توحید كلمه ،ظلمستیزی ،بنادگی و عمال صاالح،
حظ معنوی ،تحقق بستر حكومت عدل اسالمی باا طراحای اساالم و بار اساا

مكتاب توحیادى
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انسانساز ،لحاظ تمام مراتب كرامات انساانی از طبیعات تاا فنااء در الوهیات در جهات احتارام و
مراعات حقوق انسانی ،شخصی ،حريم خصوصی و شهروندی افاراد جامعاه در چاارچوب حادود
الهی و از طريق كارگزاران عادل و ذیصالح و با هدف قرب الهی و سعادت اخروی است.
روایت مقولههای محوری :حضرت امام (ره) ،حظ مادی مرآتی طبیعی بهعاالوه حاظ معناوی
ناشی از معرفت نفس ،جهاد با نفس رفع حجاب نفسانی ،رياست قوه عاقله ،انسانسازی ،بنادگی و
پذيرش حاكمیت اهلل ،عدالتخواهی ،عدالت محوری ،عدالت اجتمااعی ،ساعادت دنیاا و آخارت،
اجرای قانون شرع ،پیادهسازی احكام اساالم ،مراعاات حقاوق و آزادیهاای فاردی ،حفاظ حاريم
شخصی و شهروندی افراد با گماردن حاكمان عادل در پناه حكومت عدل ،تحقق آسايش دنیاوی و
رستگاری اخروی در مسیر قرب الهی را از مهمترين مقولههای محوری اعالم فرمودهاند.
روایت مقولههای راهبردی :حضرت امام (ره) بر تقويت توجه به مباداء وجاود و اساتقامت و
مراقبت مستمر در بندگی خداوند ،مراعات حدود الهی ،حفاظ حاظ معناوی ،جاديت همگاانی در
بهرهگیری از حق تعیین سرنوشت ،اصرار بر انتخاب اصلح و مناسب ،تقويت نگاه «آلی» داشاتن باه
حكومت ،قانون و نحو زندگی انسان در مسیر تقويت رياسات قاوه عاقلاه ،احصااء و باهكاارگیری
حقوق و تكالیف انسانی ،شخصی ،حريم خصوصی و شهروندی افراد جامعه در نیال باه بنادگی و
عمل صالح ،ظلمستیزی ،توحید عقیده و توحید كلماه ،باا لحااظ تماام مراتاب كرامات انساانی از
طبیعت تا فناء در الوهیت ،تأكید بر عمل به تكلیف كارگزاران (حاكماان و زماماداران ،ماردم ،قاوه
قضايیه ،نیروهای مسلح و نیروی انتظامی ،مسئوالن امنیتی در چارچوب احكام قضايی) در تبعیت از
حدود الهی و بقاء در چارچوب دين و در بستر حكومت عدل اسالمی با ابتنای قاوانین و مقاررات
بر شرع مقد

اسالم و حسن رفتار با مردم جامعه در برخورداری جمعی از نعمت امنیات ،عماق-

بخشی آحاد ملت به درك عمیق از معاد در جهت تنظیم رفتار دنیايی تأكید فرمودهاند.
روایت مقولههای واسطهای :مبتنی بر ديدگاه حضرت امام (ره) كمالطلبی انسان در كناار زدن
حجابهای نفسانی ،استحكام و تحاول سااختاری در حكومات عادل و قاانون شارع در مراعاات
كرامت انسانی از مراتب طبیعت تا فناء در الوهیات ،گساترش دخالات ماردم در سرنوشات خاود،
ترويج برابری حاكمان و زمامداران با پايینترين افراد جامعه و تقوا محوری بهعنوان ماالك برتاری
انسانها ،محدود نمودن اقدام كارگزاران در تبعیت از قانون و پرهیز از ديكتاتوری ،برخورد قاطع باا
انحرافات مسئوالن و عنداللزوم خلع آنان ،تقويت احساا

امنیات ،آراماش قضاايی و ساعادت باا
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تقويت عدالت اجتماعی و ترويج عدالت محوری در پناه حكومات عادل و ارتقااء بااور دينای باه
مسئله معاد در سطح مسئوالن و مردم ،استمرار حركت در مسیر بندگی و قرب الهی (ارتقاء).
غفلت از وجود و عدم توجه به مبداء ،ضعف در معرفت و عدم اصالح خود ،عادم مراقبات از
نفس ،حجاب نفسانی و عدم جهاد با نفس ،لذتپرستی و ماندن در حظ مادی و علوم طبیعای ،هار
نوع پرساتش غیرخادا ،گارايش باه ظلام و ديكتااتوری ،عادم تزكیاه و تصافیه در ردههااى بااال،
خودمحوری حاكمان و عدم تبعیتشان از قانون شرع ،بیتفاوتی مردم در عمل به تكلیف و رعايت
حدود الهی ،عدم تحقق حكومت عدل اسالمی ،غفلت و بیتوجهی به

معاد (موانع).

روایت مقولههای محیطي :مبتنی بر ديدگاه حضرت اماام (ره) حاكمیات اصاول و ارزشهاای
مكتب الهى و توحیدى ،ايجاد جامعه دينی عزتمدار و ذلتستیز با حق دخالت مردم در سرنوشات
خود ،ترويج فرهنگ ارزشی اسالم در جامعه؛ ترويج فضاای خودبااوری و جلاوگیری از تعاديات
ظالمانه ارباب ،محكومیت هر نوع پرستش غیر خدا ،ترويج فرهنگ برابری زمامدار باا پاايینتارين
فرد جامعه ،تقوا و پاكی مالك برتری بودن ،وضع قوانین و مقررات اجتماعی ،اقتصاادی و غیاره در
جهت تربیت انسان بر اسا

ايمان به خدا و هدايت انسان بهطرف تعالی و سعادت ،ترويج فرهنگ

بیزاری از ظلم و ستم ،محترم بودن حقوق و آزادیهای فردی ،شخصی و شاهروندی ،برخاورداری
از حقوق اجتماعی در جامعه بر اسا

تابعیت كشور ،برخاورداری از نعمات والياتفقیاه ،اعماال

سیاستهای عادالنه الهی برای سعادت دنیا و آخرت را از مقولههای محیطی اعالم فرمودهاند.
روایت مقولههای پیامدی :مبتنی بر ديدگاه حضرت اماام (ره) در صاورتی كاه اصاالح فاردی
صورت بگیرد و عناصر ساختِ امنیت فردی نیز بهدرساتی در جامعاه محقاق شاود ،شااهد آراار و
پیامدهای مثبتی خواهیم بود كه از آن جمله میتوان به ماوارد ذيال اشااره نماود :تهاذيب نفاس و
تربیت و تعالی انسانها ،رفع حجاب نفسانی و نگرانی ،آسايش ماردم ،طمأنیناه ،ساكینه و اطمیناان
قلب ،عادم نازاع ،دعاوا و تزلازل ،احساا

آراماش ،آراماش قضاايی ،امنیات قضاايی ،احساا

سعادتمندی ،توحید عقیده ،توحید كلمه ،تحقق عدالت اجتمااعی ،حاظ معناوی و امنیات كامال و
همهجانبه در افراد جامعه.
مرحله سوم؛ کدگذاری انتخابي (روایت روابط مقولههای امنیت فردی در گفتمان حضرت امام (ره))

در اين مرحله از تجزيه و تحلیل دادهها با كدگذاری انتخابی به روايت داستان و تعريف روابط بین
مقولههای علّی ،محوری ،راهبردی ،واسطهای ،محیطای و پیامادی حاوزه امنیات فاردی مبتنای بار
گفتمان حضرت امام (ره) میپردازيم.

 الگوی امنیت فردی بر اسا

گفتمان حضرت امام خمینی(ره) 25 

كلیات منظومه فكری و ابعاد اعتقادی ،انساانی ،شخصای ،شاهروندی و تاأمینی حضارت اماام
خمینی (ره) در حوزه امنیت فردی ،مثيد آن است كه معظمله حاكمیت مطلق را از آن اهلل دانساته و
مبتنی بر انديشه ناب توحیدی ،عالم را از مبداء خیر مطلق تا منتهیالیه آن يک موجاود مایدانناد و
قائل به وحدت وجودند ،ايشان معتقدند كه حقیقت انسان نفخه الهای و واجاد كرامات ،هويات و
حقوق انسانی بوده و رابطه انسان با خداوند را تحت «احاطه قیومی» حضارت حاق مایدانناد كاه
مبتنی بر آن در كنار حقوقی كه برای انسان تعريف شده ،تكالیفی منظور است كه راه سعادت انسان
در اجرای آن تكالیف و بسترسازی تحقق آن حقوق اسات كاه اساا

و چاارچوب آن در احكاام

نورانی اسالم متجلی است .ايشان ريشه امنیت را حظ ناشی از رياست قوه عاقله ،بندگی و پاذيرش
حاكمیت اهلل دانسته و بر اين باورند كه نیل به سعادت و امنیت كامل در گرو رياست عقل و جاز از
طريق تشكیل حكومت اسالمی و در پرتو حكومت عدل ،مردمساالری اسالمی و در سايه قاانون و
شرع قابل تحقق نیست.
حضرت امام (ره) در راستای حفظ هويت و حقوق انسانی و برخورداری افراد جامعه از نعمت
امنیت ،حريم خصوصی و محرمانگی افراد را در سايه احكام عدل اسالمی محترم شامرده و ضامن
تأكید بر حفظ و ارتقاء كرامت ،حقوق شخصی و محرمانگی تمام افراد جامعه بار لازوم اعتقااد باه
مكتبهای الهى و توحیدى و اعتقاد به اسالم ناب و دينباوری ،خردورزی و عقالگرايای ،معرفای
عدالت اجتماعی بهعنوان اهداف انبیاء و اولیاء الهی و لزوم عدالت ورزی در پیاادهساازی قاوانین و
مقررات تأكید جدی داشته و ضمن تأكید جدی بر مشاركت عمومی و تكلیف حاكمیات در بهاره-
مندی همگان از نعمت امنیت ،الزمه رشد و تعالی معنوی انسانها را تقويت باورها ،تأمین نیازهاای
اساسی و رفع محرومیت از آنها عنوان فرموده و بر جهتگیری اساسی سیاساتهاا و برناماههاای
اقتصاد اسالمی در رفع فقر و محرومیت از اقشار كمدرآمد و مستمند تأكید فرمودهاند.
حضرت امام (ره) ريشه ناامنی را در خود بشر اعالم فرموده و بر ايان باورناد كاه ريشاه هماه
فسادها در عدم جهاد نفس و جهاد اكبر بوده و بر نقش جهاد اكبر ،در درست شدن انسانهاا تأكیاد
جدی داشته و ضمن اصیل دانستن حظ معنوی ناشی از علوم الهی( ،علمی كه ارتباطش با اهلل بارای
عالِم معلوم باشد) جمیع علوم طبیعی و حظ طبیعی ناشی از آن را ناازل توصایف فرماوده و بارای
طبیعت قابلیت مرآتی قائل بوده كه وسیله آن میشود خداوند را ديد.
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در نگاه حضرت امام خمینی (ره) قانون ابزار انسانسازی و تحقق نظم و عدالت بوده و امنیات
قضايی در گرو مراعات حدود الهی و حفظ حقوق انسانی است ،ايشان بر بهرهمندی از سیستمهاای
تقنینی و قضايی اسالمپايه و تبعیت عملی از حدود و احكاام الهاى تأكیاد فرماوده و معتقدناد كاه
حدود الهى قابلیت ايجاد ،حفظ و ارتقاء تمام مراتب كرامات انساانی را داشاته و ضاامن حقاوق و
امنیت حقیقی در ابناء بشر است ،معظمله در سخنرانیها و فرامین صاادره توجاه وياژهای باه تاأریر
حفظ شأنیت و احترام به حقوق انسانی ،حريم خصوصی و حقوق شهروندان در تمام ابعاد و زواياا
داشته و ابزار تأمین هريک از اين ابعاد از دانیترين مرتبه طبیعی تا عالیترين مرتبه آن را در فناء در
الوهیت دانسته و بر نقش حكومت عدل و حاكمان و دولتمردان مسلمان و حقمدار در احترام باه
اين حقوق و فراهم نمودن بستر امنیت آحاد افراد جامعه در نیل به ساعادت حقیقای و قارب الهای
تأكیدات فراوانی داشتهاند.
حضرت امام (ره) رسالت حاكمان مسلمان را تبعیت از قانون ،خادمتگزاری ،برپاايی عادالت و
عدم ظلم در تحقق مقصد اعالى اسالم عنوان داشته و التزام عملی آنان به احكام و قوانین اسالم را
تكلیف حكومتی و از موجبات استیفای حقاوق ،آساايش و آراماش ماردم دانساته و پیاماد چناین
وضعیتی را بهرهمندی از حاكمیت رهبری الهی ،رعايت قانون شرع و حدود الهی ،تعاالی انساانی و
حظ معنوی ،رضايتمندی و سعادت و همچنین ايجاد احسا

امنیت مردم در جهت تحقاق توحیاد

عقیده و توحید كلمه میدانند.
نتیجهگیری و پیشنهاد:

نتیجهگیری :همانطور كه مالحظه شد از مجموع  177گويه و گزاره انتخابی از جامعه آماری ،تعداد
 120مفهوم مشترك در چهار بعد انسانی ،شخصی ،شهروندی و تأمینی در بستر اعتقادی اسالم ناب
احصاء گرديد كه در نهايت تعداد  64مقوله احصاء و جمعبندی شده كه الگاوی امنیات فاردی در
نگاه حضرت امام خمینی (ره) را تشكیل داده و به شرح نمودار ذيل قابل ارائه میباشد.

گفتمانیني (
حضرت امام خم
درگفتمان
ره) امام خمینی(ره) 27 
حضرت
فردی بر اسا
فردیی امنیت
الگوی امنیت الگو
ابعاد انسانی ،شخصی ،شهروندی و تأمینی در بستر اعتقادی
مقولههای پیامدی :تعالی انسانی ،حظ معنوی و امنیت همهجانبه ،تحقق حكومت عدل و قانون ،سعادتمندی در
بهرهمندی از رهبری الهی ،آرامش و رضايتمندی در تحقق مقصد اعالى اسالمى ،توحید عقیده و توحید كلمه

مقولااههااای راهبااردی :تاارويج و تقوياات معرفاات نفااس و توجااه بااه
مبداءوجود و استقامت در بندگی و مراعات حدود الهی ،انسانسازی و
اصالح جامعه در گارو تزكیاه و تصافیه مسائوالن ،شايساتهسااالری و

مقولااههااای محیطاای:

برابری حاكمان با پايین ترين افراد جامعه ،حفاظ حقاوق و آزادیهاای

حاكمیت فرهنگ دينای

انسانی در چارچوب حادود الهاى ،ايجااد وحادت همگاانی در بساتر

بااا حااق مشااااركت و

رياست قوه عاقله و نگاه ابزاری به قانون و حكومت ،الزماه حكومات

دخالاااات مااااردم در
سرنوشت جامعه ،وجود

عدل سااختارمنادی پاساخگويی كاارگزاران در قباال ملات ،قاانون و

مقولااههااای واسااطهای يااا
مداخلهگار :غفلات از وجاود
ضااد امنیاات ،حكوماات عاادل

خداوند ،حكومت وسیله نظم عادالنه ،بسط عدالت و ايجاد رفااه و ناه

اسااااالمی ،مااااردمساااااالر

شأن و مقام ،رساالت حااكم مسالمان تبعیات از قاانون ،خادمتگزاری،

تعالی بخش ،غفلات از اصاول

قااوانین تعااالیبخااش،

برپايی عدالت و عدم ظلم ،حفظ و تقويت احسا

عمومیت باور اساتقالل

حدود و كیفر دخالت كاارگزاران در زنادگی و حاريم شخصای افاراد،

امنیت افراد با تعیین

موجب انحراف و ضد امنیت،
قااانون محااوری كااارگزاران و

طلباای و ظلاامسااتیزی،

شرط انحصاری تابعیت در بهرهمندی همگانی از نعمت امنیات ،امنیات

مالك تابعیت صرفِ در

كامل در بستر وضع قاوانین شارعی ،قاانون وسایله اصاالح اعتقاادی،

مجااازات خاطیااان ،افاازايش

تهذيب نفس ،نظم اجتماعى و عدالت ،ممنوعیت دخالت دولاتماردان

مشاركت و دخالات ماردم در

حفظ كرامات و حقاوق
انسانی

در حريم خصوصی و محرمانگی افراد ،امنیات قضاايی در گارو حفاظ
حقوق و كرامت انسانی در سايه احكام عدل اسالمی و قضات مساتقل
و قاطع

سرنوشت خود تعمیق فرهنگ
و باور دينی

مقولههای محوری :رفع جهل و حجابهای نفسانی تحت رياست قوه عاقله ،حظ ناشی از رياست قوه عاقله ،بندگی و پذيرش حاكمیت
اهلل ،حفظ حقوق و كرامت انسانی در بستر حكومت عدل و گماردن كارگزاران عادل ،امنیت همهجانبه حقوق انسان و تكلیف حكومات
عدل اسالمی ،التزام عملی حاكمان به احكام و قوانین اسالم ،تكلیف حكومتی و از موجبات استیفای حقوق و آسايش و آراماش ماردم،
مشروعیت عمل حاكمان به رعايت قانون شرع و احسا

امنیت در مردم ،اجرای احكام اسالم ضامن استیفای حقوق بشر

مقولههای علّی :رياست قوه عاقله ،خودشناسی و جهاد باا نفاس و بنادگی خادا ،حكومات عادل اساالمی باا
كارگزاران عادل و ذيصالح ،حفظ تمام مراتبِ كرامت و حقوق انساانی ،رضاايتمندی و حاظ معناوی ،توحیاد
عقیده و توحید كلمه
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در اين مقاله ،نشان داده شد كه چگونه میتوان با اساتفاده از روششناسای كیفای داده بنیااد ،از
اطالعات به دست آمده حاصل از جامعه آماری منتسب به حضرت امام (ره) برای الگو پاردازی در
حوزه امنیت فردی بهره گرفت تا از اين طريق بتواند مبنای عمل ساختارها و سازمانهاای مختلاف
تقنینی ،اجرائی و قضايی در مجموعه حاكمیت و حتی در ساير بخشهای دولتای و شخصای قارار
گیرد.
پیشنهادات :با توجه به نتايج حاصل از بررسی و تحلیل نظرات ،رهنمودها و تادابیر حضارت اماام
(ره) لذا اقدام مقتضی در جهت تحقق موارد ذيل مورد پیشنهاد است.
پیشنهاد علمی :در جهت تكمیل جوانب نظری ،آسیبشناسی امنیت فردی در جمهوری اسالمی
ايران و راهبردهای مقابله با آنها و راهبردهای مقابله و كاهش تأریر آسیب ساختارهای حكومتی بر
امنیت فردی در جمهوری اسالمی ايران .مورد پژوهش قرار گیرد.
پیشنهاد كاربردی :مسئولین و متولیان مديريت نظاام اساالمی از نتاايج حاصال از ايان تحقیاق
(حداقل در حوزه نظر) برای بهبود اداره امور محوله و توسعه پیام انقالب در جهت انسانساازی در
مسیر قرب الهی استفاده نمايند؛ تا بستر و زمینههای الزم در جهت پیادهسازی الگو فراهم گردد.

 الگوی امنیت فردی بر اسا

گفتمان حضرت امام خمینی(ره) 29 

منابع:


قرآن کریم ،ترجمه آيتاهلل ناصر مكارم شیرازی ،)1373( ،چاا

بااقری ،ناشار دارالقارآن

الكريم دفتر مطالعات معارف اسالمی.


نهجالبالغه ،ترجمه محمد دشتی ،)1379( ،چا

دوم ،قم :مثسساه فرهنگای و انتشااراتی

الهادی.


امام خمینی (ره) ،)1357( ،والیتفقیه ،تهران :انتشارات امیركبیر.



__________ ( ،)1368تحریرالوسیله جلد دوم ،ترجمه سیّد محمدباقر موسوى همدانى،
انتشارات دارالعلم.



__________ ( ،)1376شرح چهل حدیث ،تهاران :مثسساه تنظایم و نشار آراار اماام
خمینی ،چا



__________ ( ،)1388شرح حدیث جنود عقل و جهل ،تهران :مثسسه تنظایم و نشار
آرار امام ،چا



سیزدهم.

__________ ( )1385صحیفه امام :مجموعه آرار ،تهران :مثسسه تنظیم و نشر آرار اماام
خمینی ،چا



شانزدهم.

عروج

__________ ( ،)1390نرم افزار حدیث نور (صحیفه نور) ،قم :مركاز تحقیقاات علاوم
اسالمی.



اخوان كاظمی ،بهارام ،)1386( ،امنیت در نظام سیاساي اساالم ،تهاران :انتشاارات كاانون
انديشه جوان.



اديانی ،سیديونس ،)1388( ،ابعاد حریم خصوصي در حكومات اساالمي ،تهاران :مركاز
پژوهشهای مجلس شورای اسالمی.



استرا  ،انسلم و جولیت كربین ،)1385( ،اصول روش تحقیاق کیفاي (نظریاه مبناایي؛
رویهها و شیوهها) ،رحمت پور ،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.



استرا

و همكاران ،)1390( ،اصول روش تحقیق کیفي ،بیوك محمدی (مترجم) ،تهاران:

انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.


آشوری ،داريوش ،)1387( ،دانشنامه سیاسي ،نشر مرواريد ،چا



افتخاری ،اصغر ،)1392( ،امنیت اجتماعي شده باا رویكارد اساالمي ،تهاران :انتشاارات

شانزدهم.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.


__________ ( ،)1379انتظام ملي ،تهران :نشر سازمان عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی.
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انصاری ،باقر ،)1386( ،حقوق حریم خصوصي ،تهران :انتشارات سمت.



ايان ،بار بور ،)1362( ،علام و دیان ،ترجماه بهاءالادين خرمشااهی ،تهاران :مركاز نشار
دانشگاهی.



ايراننژاد پاريزی ،مهدی ،)1382( ،روشهای تحقیق در علوم اجتماعي ،تهران :نشر مدران.



بوزان ،باری ،)1389( ،مردم ،دولتها و هراس ،ترجماه پژوهشاكده مطالعاات راهباردی،
تهران :چا



دوم.

جمعی از نويسندگان ،)1391( ،ماه نگار راهبردی ،ديدبان امنیت ملای ،شاماره  ،11تهاران:
پژوهشكده مطالعات راهبردی.



جوادی آملی ،عبداهلل ،)1384( ،حق و تكلیف در اسالم ،قم :مثسسه اسراء.



__________ ( ،)1392کتابخانه دیجیتال اسراء ،قم :انتشارات اسراء.



جمشیدی ،محمدحسین ،)1384( ،اندیشه سیاسي امام خمیني (ره) تهران :پژوهشكده امام
خمینی (ره) و انقالب اسالمی.





چهاردولی ،عبا  ،)1391( ،جزوه آموزشي روش تحقیق ،دانشگاه عالی دفاع ملی.
ذوالفقاريان ،محمدرضا و لطیفی ،میثم ،)1390( ،نظریهپردازی داده بنیااد ،تهاران :دانشاگاه
امام صادق (ع).



رنجبر ،مقصود ،)1382( ،حقوق و آزادیهای فردی از دیدگاه امام خمیني ،تهاران :مركاز
اسناد انقالب اسالمی.



عبداهلل خانی ،علی ،)1392( ،بنیانهای امنیت ملي جمهوری اسالمي ایاران ،تهاران :ابارار
معاصر.







__________ ( ،)1389نظریههای امنیت ،تهران :مثسسه فرهنگی ابرار معاصر تهران.

مبانی نظری سند تحول بنیادین در نظاام تعلایم و تربیات رسامي عماومي آماوزش و
پرورش جمهوری اسالمی ،ايران.)1390( ،
مطهری ،مرتضی ،)1381( ،مجموعه آثار ،جلد  ،21چا

اول ،قم :انتشارات صدرا.

__________ ( ،)1379مجموعه آرار ،جلد  ،19چا

دوم ،قم :انتشارات صدرا.

__________ ( ،)1378نرمافزار مجموعه آرار و نرمافزار حديث نور ،قم :مركز تحقیقات
علوم اسالمی.




__________ ( ،)1384نهضتهاى اسالمى در صدساله اخیر ،تهران :صدرا.
__________ ( ،)1358بیست گفتار ،چا

پنجم ،قم :انتشارات صدرا.

 الگوی امنیت فردی بر اسا
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__________ ( ،)1361پیرامون انقالب اسالمي ،قم :دفتر انتشارات اسالمی.
__________ ( ،)1361انسان و ایمان ،انتشارات صدرا.
__________ ( ،)1362بررسي اجمالي مباني اقتصاد اسالمي ،تهران :انتشارات حكمت.
__________ ( ،)1367اسالم و مقتضیات زمان ،تهران :انتشارات صدرا.
__________ ( ،)1368مجموعه آثار ،تهران :انتشارات صدرا.
__________ ( ،)1369نظری به اقتصاد اسالمي ،تهران :انتشارات صدرا.
هاشمیان فر ،زاهد ،)1388( ،امنیت در اسالم ،تهران ،انتشارات دانشگاه عالی دفاع ملی

رسالههای دکتری:



ارائه الگوی راهبردی دفاعي بر اساس اندیشه دفاعي حضرت امام خمیناي (ره) ،رضاا
كرم نیا ،داعا.)1391( ،





تبیین نظریه امنیت در قرآن ،مرتضی خسروی ،داعا ()1387
نظریه امنیت امام خمیني (ره) با رویكرد امنیت ملي ،علیرضا اسالمی ،داعا)1390( ،
مطالعه گروهی با عنوان مناسبتها ،دانشكده امنیت ،داعا.)1393( ،

مقاالت:



افتخاری و كهراری ،اصغر ،تیمور ،)1394( ،امنیت در گفتمان اسالمي (با تأکید بار قارآن
کریم) ،داعا.



ذوالفقاری ،حسین ،)1389( ،مقاله امنیت در رساله حقوقي امام سجاد ،داعا.



لک زايی ،نجف ،)1390( ،کاربردهای امنیتي انسانشناسي حكمت متعالیه.

سایتها:

www.imam-khomeini.ir
www. hadith.net
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