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 تحلیل امنیت هستی شناختی در اندیشه سیاسی فرمانده معظم کل قوا

 12/11/1396: رشیپذ خیتار                                                 10/3/1396: افتیدرتاریخ 
 :چکیده

ي متمـایز و  هـا  شاخصـه از انقالب اسالمی با  برخواستهویت جمهوري اسالمی ایران موضوعی شناختی و ه
در این مقاله با تأکید بر اندیشـه سیاسـی   امنیت ملی قرار دارد.  رأسبرجسته است که تحکیم و تعالی آن در 

ی پاسـخگوي امنیـت جمهـوري    الهـ  یالعالی) که مبتنی بر مبـان  (مدظله يا فرماندهی معظم کل قوا امام خامنه
با طرح چـارچوب نظـري   ملی امنیت هستی شناختی گسترده بوده است؛ ماهیت  هاي یاسالمی در عصر ناامن

هستی شـناختی   .شده است  بیان گردیده و با استفاده از روش کیفی تحلیل گفتمان و تحلیل محتوا نشان داده
 هـدف  ضـمن ارائـه نمونـه مفهـومی بـا     در این راسـتا   .کندسیاسی را بازنمایی می  اندیشهامنیت ملی چگونه 

 تعالی امنیت هسـتی شـناختی  تحکیم و  ،در ایجاد مؤثري ها تیاولوها و  مؤلفهزیر، ها بازشناسی مفاهیم، مؤلفه
اي  امنیت هستی شناختی در اندیشه سیاسی امام خامنهشده که  داده به این سؤال پاسخ، جمهوري اسالمی ایران

ازنظـر ماهیـت و روش در نـوع    و لحاظ رویکرد از نوع کیفی اسـت   بهنوع پژوهش  چیست؟ العالی) (مدظله
 گیرد.  توصیفی تحلیل محتوا قرار می

ارتباط وثیقی با سکینه و آرامش ناشـی از ایمـان،    احساس امنیتو  است موهبت الهی تیامن کردیدر این رو
م و یبر همین اساس مجاهدت در راسـتاي تحکـ   ها و وجوه امنیت دارد و مؤلفه سایر یتهذیب نفس و در ثان

نتایج تحقیق بیـانگر آن اسـت کـه    همچنین  .گردد یو عبادت تلقی م ریخط اریتوسعه امنیت امري معنوي، بس
ملـی،   ساخت درونی قـدرت  ،امنیت عمومی و اجتماعیبینی توحیدي،  جهان عامل اساسی ازجمله: 16تعداد 
عوامـل مـؤثر   ین تر مهمالمللی،  عزت ملّى، مقابله با دیکتاتوري بینبی، هویت اسالمی و انقالهاي نظام،  آرمان

 باشند.ج.ا.ا می شناسی هستیبر امنیت 

 11-47، صفحات 1397بهار ، 27شماره  ،هشتم پژوهشی امنیت ملی، سال –ه علمی فصلنام
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 :مقدمه

و  یالهـ  اتیـ عناجـذب   تیـ هـا، قابل  است که درك و تحقـق آن  یقتیحق ت،یوال يها شهیعنصر اند
 تیامن شرفتیو پ میدر تحک یاسینظام س يو کارآمد ییافزا هم ،ییظرفیت برتر و مؤثر براي همگرا

در همـه دوران   یاسـ یس يشـمند یو اند هیـ عنوان فق ) بهیالعال (مدظله يا را در خود دارد. امام خامنه
 یبه جلو نظـام اسـالم  موجود در جامعه و حرکت  يها حل بحران یهمواره در پ تیمبارزه و مسئول

 هـا  شـه یاند نیکه ا ياستدالل کنند تا حد یو منطق یعقالن وهیخود را به ش دیاند آراء و عقا توانسته
 امعنظـام جـ   کیـ  انگریب ي. مجموعه باورهارود یبه شمار نم یشخص حاتیصرفاً آراء و ترج گرید

که  يا شهیمنسجم دارد. اند و يکاربرد یمرتبط با اداره جامعه پاسخ یسؤاالت فلسف يکه برا يفکر
 يدارا يمـؤثر از الگوهـا   یمیدارد و توانسته ترس یاسالم لیدر منابع اص شهیقوام و استحکام آن، ر

تـرین   از مهم تینام شه،یاند نیارائه دهد. در ا ینظام اسالم یجهت اداره امور و تعال ینسب تیجامع
احسـاس  «؛ »از دیگران دنیآزار ند« -» انآسان زندگى کردن در کنار دیگر«؛  بشرى است يها آرمان

 يطلب، اسـتکبار  گر، سلطه مداخله یتیبا هو کایاست که آمر یدر حال نیو ا»  آرامش کردن درروان
ه و   لیـ اسالمى از دال  جمهورى  ها است. فلذا هویت ملت یهست یعامل ناامن اعتماد، رقابلیو غ توجـ

اسـالمى و    جمهـورى   اصلى، حفظ هویت ي مسئلهامروز «طرف چالش آمریکا قرار گرفتن است  و 
 هویت اسالمى این کشور است.  

مهـم اسـت و دشـمنان     اریبسـ  یموضـوع  یتیهـو  تیامن کیمثابه  به یشناخت یهست تیامن رو نیازا
 یانقـالب اسـالم   تیـ و هو رانیا یشناخت یهست تیبردن امن نیهمواره درصدد از ب یانقالب اسالم

باعـث   تیـ وال يهـا  شـه یبر اند یمبتن يعملکرد جهاد ،یخواست استکبار جهان مرغیاند؛ اما عل بوده
 يهـا  شهیاساس موضوع اند نیاست. بر ا دهیملت ایران گرد يخوب برا يها امنیت و فرصت جادیا

 و سالمت کارکردها دارد. يریگ جهت کردها،یدر رو ییمبنا یگاهیجا تیوال

و مانند آن  استیدر س یشناخت یهست تیموضوع امن با يمؤثر قاتیکه تحق دهد ینشان م ها یبررس
از  کیـ  چیانـد، امـا در هـ    کـرده  نیـی را تب ينظـر  تیـ و ماه ها میپارادا یشده که برخ درگذشته انجام
و بـر   نـد ا ) نپرداختهیالعال (مدظله يا امام خامنه یاسیس شهیدر اند یشناخت یهست تیمطالعات به امن

فرمانده معظـم   اناتیدر ب يدیو عناصر کل میبا شناخت مفاه مقاله درصدد است تا نیاساس ا نیهم
 پاسخ دهد. قیتحق نیا يها کل قوا در حد توان به خواسته
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 :بیان مسئله
  کـه متصـدى امـور کشـورند، معنـاى      یکسـان  جزو اولین نیازهاى این کشور است. بایـد آن  امنیت،«

درستى بدانند و بفهمند کـه امنیـت    را بههاى تحصیل امنیت براى این کشور  ، اهمیت آن و راه امنیت
 راىاگر امنیت نباشد، اقتصاد هم نیست؛ تالش براى سازندگى و ب«براى کشور چقدر اهمیت دارد.  

 کند.  خطرى است که یک ملت را تهدید مى نیتر افتخارآفرینى هم نیست. ناامنى، بزرگ

 ن؛یهمچنـ در ایـن منطقـه اسـت.      نگبحران و جو   سیاست راهبردى آمریکا ایجاد ناامنى« یطرف از
 رییـ خلـل در باورهـا و تغ   جادیا قیاز طر فرهنگی – یاسیو نفوذ س یتیو امن يدرصدد نفوذ اقتصاد

 تیـ اسـت.  و ازآنجاکـه هو   يسـاز  میو تصـم  يریگ میمردم، نفوذ در مراکز تصم يباورها یجیتدر
همدسـت و   یمقابل انقالب اسالم ى استکبار در کند جبهه منافع مادى استکبار را تهدید مى یماسال

 . کنند یم دیمتحد مقابله شد

 نیـ اسـت و ا  یمهم و چندوجه یموضوع ران،یا یاسالم يدر جمهور تیاساس، موضوع امن نیا بر
 ت،یـ امن يدر شـورا  کاینفوذ آمر ناامن، ناظر بر اعمال يایحاکم در دن ژهیو طیاست که شرا یدر حال

و مسـلمانان،   رانیـ ا یاسـالم  يجمهـور  هیو آشکار عل یعمل يافروز در منطقه، آتش کایحضور آمر
افکـار   بیفر ،یجهان يها و رسانه غاتیبر تبل تیمسلمان، حاکم يها جانبه بر ملت سلطه همه لاعما
 رانیـ ا یاسـالم  ينظام مقدس جمهـور  هیعل یخارج داتیو مانند آن است و ازآنجاکه تهد یعموم
 لیـ باعـث تحم  ،یاسـالم  يجمهور یو هست تیموجود هیهستند و دشمن همواره عل تیاهم يدارا
 توانـد  یمـ  یملـ  تیـ امن یاز مبـان  یکیعنوان  به یشناخت یمطالعه هست نیاست؛ بنابرا دهیگرد یناامن
 ارائه دهد. یتیهو تیامن ای یشناس یهست تیامن يدر راستا یمهم يکاربرد جیو نتا ينظر اتیادب

 تیهـدا  ،یاست، پرسش از مبدأ هسـت  تیامن تیجودکه ناظر بر شناخت مو تیامن یشناس یهست در
را شـکل   تیـ بـه امن  یاسـ ینظام س کی کردیو مقصد و معاد است که رو یاله ریغ ای یاله يو رهبر

 داتیـ و مقابلـه بـا تهد   تیـ و تداوم هو میپرسش از عوامل تحک یشناس یهست تیو در امن دهند یم
 است. تیامن یشناس یهست

و  يتوانمنـد  يو عـام بـه معنـا    یدر نگـاه کلـ   رانیا یاسالم يهورجم یشناخت یهست تیامن نیتأم
دشـمن اسـت و ازآنجاکـه     یشناخت یهست داتیدر برابر تهد رانیا یاسالم يجمهور یتیهو تیقابل

 ،یشـناخت  یهسـت  تیـ و مکتوب مرتبط با امن یمحقق در محصوالت پژوهش يها یبا توجه به بررس
هـا   استخراج مؤلفه نیاست؛ بنابرا دهیکل قوا ارائه نگرد فرمانده معظم يبر آرا یمبتنموضوع  تیماه
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)، از یالعــال (مدظلــه يا حضــرت امــام خامنــه يدر آرا یشــناخت یهســت تیــامن يهــا مؤلفــه ریــو ز

مقاله عبـارت اسـت از:    نیمحقق بوده است. با توجه به موارد فوق، مسئله مهم مدنظر ا يها دغدغه
 فرمانده معظم کل قوا. یاسیس شهیدر اند یشناخت یت هستیامن یستیچ

 :قیو ضرورت تحق تیاهم
 ،یشـناخت  یهسـت  تیـ اثرگـذار در امن  يدیـ و کل یاساس يها مؤلفه ریها و ز مؤلفه یلزوم بازشناس -
 تیفرمانـده کـل قـوا، در هـدا     شهیو اند ریبر تداب یمقاله مبتن نیاست و ا ایپو يمباحث نظر ازمندین

 مؤثر خواهد بود. تیامن یمبان قیپژوهشگران و تعم يفکر

 يزیر برنامه ندیرا در فرآ رانیگ میپژوهان و تصم پژوهش قادر است دانش نیا ،يلحاظ کاربرد از -
متناسـب بـا    شـده،  یمعرفـ  يهـا  کند تا با توجه به مؤلفـه  بیترغ یشناخت یهست تیدر امن يراهبرد
 .ندیانم يریگیها را پ آن يرا انتخاب و اجرا ها تیاولو ،ینظام اسالم اتیمقتض

 کـه  ينحـو  بـه  رشیمـؤثر و موفـق در پـذ    يور با بهره یشناخت یهست تیامن تیماه که یصورت در -
 یو ارائه نگردد؛ تجارب گذشته کـه منجـر بـه ناکـام     نیسؤاالت مطرح باشد، تدو يبتواند پاسخگو

 يعنـوان راهنمـا   و مسـتمر بـه   یفـ یبـدون مطالعـه ک   ده،یـ گرد یشناخت یهست تیدر حوزه امن یهائ
 دوباره تکرار شود. تواند یوالن، ممسئ

 :قیتحق نهیشیپ
شـده، قرابـت    انجـام  يهـا  قیـ از تحق یبـا برخـ  حاضـر   قیموضوع تحق ،شده انجام یاساس بررس بر

آن را بـا موضـوعات مختلـف     يهـا  تفـاوت  یروشـن  اهداف و سـؤاالت آن بـه   یدارد، ول یموضوع
 يهـا  و چـارچوب  هـا  میگذشته، پارادا اتقیکه تحق دهد ینشان م ها یبررس کند؛ یروشن م ها نهیشیپ

ـ  کرده نیو تدو فیتعر يرا تا حد یشناخت یهست تیامن ينظر انجـام   نیکـه مبـ   یسـوابق  کنیاند، ل
 یهسـت  تیـ امن تیـ نشد و باعث روشن شدن خـأل ماه  افتیپژوهش باشد،  نیبا عنوان ا یقاتیتحق

ضرورت پاسـخ بـه مطالبـات     انگریب یو از طرف دیفرمانده معظم کل قوا گرد يبر آرا یمبتن یشناخت
 یهسـت  تیـ شـده از امن  است. بر اساس مباحـث مطـرح   شده قیتحق نیا يها استهمرتبط با خو يجد

 يدارا هـا  نـه یزم یدر برخـ  شـده  نیها و مقاالت تـدو  پژوهش دیمشخص گرد ها، نهیشیدر پ یشناخت
از  کیـ  چیدر ه گرید يوقرارگرفته است از س يبردار پژوهش مورد بهره نیاست که در ا یاشتراکات

 همـه  نیاند. باا ) نپرداختهیالعال (مدظله يا در گفتمان امام خامنه یشناخت یتهس تیامن تیآنان به ماه
و  یـی افزا دانـش  يها نهیموجود، زم يپژوهش، ما را به سه موضوع خألها نیدر ا شده یبررس نهیشیپ

رهنمـون کـرده    رسـد،  یه نظـر مـ  ب یو الزام يضرور يپژوهش جار يکه برا قیتحق يها نوع روش
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 تیـ و ارائـه ماه  یفـ یک قیـ تحق يهـا  حاضر از جهـت اسـتفاده از روش   هشاست و درمجموع پژو

 است. ينوآور ي) دارایالعال (مدظله يا موضوع بر اساس آراء امام خامنه

 ق:یتحق يجامعه آمار

 .شود یم میپژوهش به دو بخش اسناد و اشخاص تقس نیا يآمار جامعه

از سـال   یشـناخت  یهسـت  تیـ در حـوزه امن  يا و مکتوبات امام خامنه اناتیب هیشامل کل اسناد بخش
و شــمارش کلمــات در  هــا ســتوگرامیاســت و مســتند ارقــام، جــداول ه 1394اول  مــهیتــا ن 1367
و  نیمسـئول  د،ینفـر از اسـات   15تعـداد   شـامل  نیز اشخاصهمچنین  است. يا امام خامنه تیسا وب
مشـترك آنـان    يها یژگیاست که و یشناخت یهست تیمرتبط با امن يها ماندر ساز يراهبرد رانیمد

ارشد و باالتر، داشـتن   یکارشناس یلیمدرك تحص يدارا ،ياند از: انتصاب در مشاغل راهبرد عبارت
 است. یتیدر مشاغل امن تیسئولتجربه و سابقه م يسال، دارا 35از  شیسن ب

 :يریگ و روش نمونه يحجم نمونه آمار

 یشـناخت  یهسـت  تیـ ) در حـوزه امن یالعال (مدظله يا امام خامنه اناتیپژوهش، مکتوبات و ب نیا در
 دیو اسـات  رانیمد ن،یحجم نمونه مسئول نییتع يبرا شمار موردتوجه قرارگرفته است. صورت تمام به
 شده است. استفاده يهدفمند تا حد اشباع نظر يریگ از روش نمونه ،یشناخت یهست تیامن

در  يبـردار  نمونه شود، یم یبررس ییمبنا هیبر اساس نظر یشناخت یهست تیامن تیکه ماه یآنجائ از
 يدیـ که تصـورات مف  کند یها را انتخاب م داده يآور از جمع یمعناست که اشکال نیبه ا ه،ینظر نیا

 یادفتصـ  يبـردار  بدان معناست کـه نمونـه   نیبه دست خواهد داد. ا هینظر کی دیتول يرا در راستا
 يریـ گ نمونـه  ،ییمبنا هیاست در نظر هینظر کیصورت گرفته و متمرکز بر خلق  يبلکه اراد ،ستین

ـ  و نه طـرح پـژوهش بـه    یتوسط ظهور مفهوم  شـود  یمحـدود مـ   ينظـر  تیـ و باکفا رود یمـ  شیپ
 .)79: 1386 ،یفرد و امام ی(دانائ

 ست؟ی) چیالالع (مدظله يا امام خامنه یاسیس شهیدر اند یشناخت یهست تیامن :یسؤال اصل

 :یسؤاالت فرع

 یالعـال  مدظلـه  يا امـام خامنـه   یاسـ یس شـه یدر اند یشناخت یهست تیعوامل امن نیتر مهم -
 اند؟ کدام

امـام   یاسـ یس شـه یدر اند یشـناخت  یهسـت  تیـ امن يها مؤلفه ریها و ز ها، مؤلفه اهم مقوله -
 اند؟ ) کدامیالعال (مدظله يا خامنه
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 ينظر یو مبان میمفاه

 و اصطالحات رهایغمت ينظر فیتعار

اى است که هم کامالً واقعى و ملموس و هم بسیار گسترده است. وقتى امنیت وجود  مقوله« :تیامن
اى از امنیت مخدوش شود، اثر  دارد، ممکن است کسى آن را احساس نکند؛... به مجرّد اینکه گوشه

ات یـ عـى اسـت و بـا ذهن   گردد. بنابراین امنیـت، کـامالً عینـى و واق    آن در زندگى مردم منعکس مى
 د،یـ از خطـر، تهد  ییرهـا  يبـه معنـا   يازنظر مـاهو  تیمقاله امن نیشود آن را تأمین کرد.  در ا نمى

و ضـامن اسـت و بـا     نیاعتمـاد، تـأم   ش،یآسـا  نـان، یآرامش، اطم انگریاضطراب و هراس است و ب
و شـاخص  خصوصـیت اجتمـاعى    نیتـر  ى مردم و بزرگ عنوان حقّ عمومى همه موسع  به کردیرو

 تـى ینظام، واقع یکل استیو برخاسته از آرمان و س الیو س یمفهوم چندوجه يدارا ومت،اقتدار حک
 .شود یکشور محسوب م شرفتیو اساس قوام و پ هیاست ملموس و بسیار گسترده که پا

و  ینـ یع نیـی تع قیـ (پـژوهش) از طر  جینتا افتنی يبرا یمحتوا را فن لیتحل یهولست محتوا: لیتحل
 ).38: 1373 ،ی(هولست داند یم ها امیپ یشخص يها یژگیو منتظم

 ياسـت کـه در آن محتـوا    یفیو ک یکم لیوتحل هیتجز يها روش نیب یمحتوا حد واسط لیتحل فن
هـا   داده ينهفتـه در محتـوا   نیروش ابتـدا مضـام   نیـ . در ارندیگ یقرار م لیوتحل هیها مورد تجز داده

آن  اتیاز خصوصـ  یبرحسـب برخـ   نیمضـام  نیاز ا کیو سپس هر  شود یم ياستخراج و کدبند
 .)255: 1382 ان،یو غفار ياحمد ی(عل ردیگ یقرار م لیوتحل هیمورد تجز

بـه اداره امـور    میطور مستق است که به یفلسف يمجموعه باورها یاسیس شهیاند«   :یسیاس شهیاند
خـود   يهنجـار  يها لتاست که با دال یمعرفت .)193: 1375 ،یعل دیس ي(قادر» جامعه مرتبط باشد

آنچـه را کـه   « ایـ » مطلوب تیوضع«و  دهد یو مالك ارائه م اریمع یمناسبات مطلوب اجتماع يبرا
 .)1 -22: 1394 ،ي(منوچهر کند یم میترس» است در عالم واقع مستقر شود تربه

ـ    يا مجموعه ،یاز اندیشه سیاس منظور ه و مسـتدل دربـار   یاز آرا و عقاید است که بـه شـیوه عقالن
بـر اسـاس هریـک از     ی. اگر اندیشه سیاسـ شود یمطرح م یسیاس یسازمان دادن به زندگ یچگونگ

 یو اخـالق سیاسـ   یفقه سیاس ،یمطرح شود، به ترتیب: فلسفه سیاس یو اخالق یفقه ،یفلسف یمبان
 .)14: 1384،يفوز ییحی( شود یمنامیده 

ایشـان در اداره   یمنظور منظومه فلسف قیتحق نیدر ا ):یالعال (مدظله يا امام خامنه یاسیس شهیاند
رسیدن به هـدف   يالزم برا يامور جامعه است که با تعیین اهداف معقول، تعیین و انتخاب ابزارها
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 انقـالب  شـرفت یکـه اسـاس تـداوم، اسـتحکام و پ     يا شهیاست. اند افتهی بودن ابزارها قوام یو منطق
(ره) و گـذر از   ینـ یحضـرت امـام خم   یماسـال  يجمهـور  گـذار  انیـ بن يهـا  و آرمان رانیا یاسالم
 است. یاستکبار جهان یخطرناك توطئه، ترور و ناامن يها گردنه

و آرامـش   نـان یاطم یداللت بر تعامـل و تـداوم نـوع    ،یشناخت یهست تی: امنیشناخت یهست تیامن
از  یشخصـ  تیـ و هو طیمحـ  تیـ از اسـتمرار و دوام امن  نانیو وجود اطم طرف کیدر فرد از داریپا
 یاجتماع ياعتماد و ثبات رفتارها نان،یاز اطم یزانیبا م میمهم، ارتباط مستق نیاست و ا گریف دطر
 یبه داشـتن پاسـخ در سـطح ناخودآگـاه و خودآگـاه      یشناخت یازنظر هست تیامن«دارد.  یاسیو س
با آن سـروکار   يا گونه به يبشر یاست که همه زندگ يادیبن يها و مسائل وجود پرسش يبرا یعمل
 .)Gidens,1991:47( پردازد یاشته و به آن مد

تـا   دهـد  یاست که به فرد امکان و اجـازه مـ   یداتیحفاظت و حراست از تهد یشناخت یهست تیامن
بـا آن   نـده یدر آ دیکـه شـا   يا کننـده  فیمخرب و تضـع  طیو شهامت خود را برابر هر نوع شرا دیام

 .)46: 1388 ،يروزآبادیف ی(دهقان مواجه شود را حفظ کند

 یهسـت  تیـ امن هیـ نظر یهیو قـدرت تـوج   ينظـر  تیو منابع متعدد آن، جامع تیهو ي گستره فهم«
 یحتـ «اسـت.   یو چنـد سـطح   يچندبعـد  یمفهوم ت،یچراکه هو کشد یبه رخ م شتریرا ب یشناخت
 زیـ کـالن ن  يهـا  اسـت یباشد و س استیحوزه س راتیفارغ از تأث تواند یفرد نم کی یشخص تیهو
 .)106: 1389پور،  (قهرمان »دهند یقرار م ریتحت تأثرا  يفرد يها تیهو

بـا   شـتر یانطبـاق ب  تیـ به دنبال قابل  انِیو معناگرا یتیهو یبر مبان یمبتن یشناخت یهست تیامن هینظر
 محور دارند.  تیهو یو خارج یداخل يها استیاست که عمدتاً س یگرانیمسائل و موضوعات باز

که نبود آن  آن است عیوس يبه معنا 1تیمهم احساس امن هاي از صورت یکی یشناخت یهست تیامن
و  تیـ از تـداوم هو  نـان یو اطم يفـرد  ازیـ ن انگریـ ب هیـ نظر نی. ا گردد یم تیاحساس امن باعث عدم

 است. یاسینظام س يعزتمندو  يو ماد یاجتماع هاي طیمح  يداریپا

هـا   آن يهـا  مـال و ارزش متوجه جـان،   يدیتهد شود یکه در آن تصور م یتوضعی از ها انسان یتلق
 .)110: 1378،  دنزی(گ کنترل است وجود دارد، قابل يدیتهد نیچن حداقل اگر هم ایو  ستین

از  استیرفتارها و اتخاذ س ي سرچشمه زیو منافع ن دهند یمنافع را شکل م ها تیهو کردیرو نیا در
 يسـر  کیـ  سـازند،  یا مـ ر ییمعنا يگران ساختارها تعامل، کنش نیکه در ا شوند یها م دولت يسو

                                                           
1 Sense Of Security 
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 رداشـت ب ي هیـ و بـر پا  سـنجند  یو تصور خود م تیرا با ن ها امیپ نیا فرستند، یهم م يبرا ییها امیپ

 گریکـد یانتظارات خـود از   ي هیو بر پا دانند یهمکار م ای بیرا دوست و دشمن، رق گریخود، همد
 . کنند یعمل م

  نوعیدارد.  دجوهـا و  در انسـان  هویت حفظ يابر يقو هنگیزا دارد، یمـ  نبیا 1سیگل که گونـه  همان
و  اـــهونیر راـــفش رـــثدر ا تهـــساناخوو  احشـــف ري،فو لتحوو  تغییراز  ستر که اومتد سحساا

در  لتالـخا هـهرگون رتوـص) در Sigel,1984:459.(دهد یم کاهشو  تخفیفرا  نیوبیر ملاعو
 .  شود یم دیجاا ننسادر ا شناختی یهست ،منیااـن ساـحسا  تـهوی دـتولیزباو  دـتولی دـینافر

 یــ منیتا ياـتنگناهاز  اررـفها را درصدد  دولت که ییگرا واقع وضمفر فالـرخـب ،2تزنیم رـنظ هـب
  هستی  منیتا طریق یناز ا تا رونـد  یمـ  منیتیا يتنگناها لستقباا بههـا   از دولـت  ياریبس پندارد، یم
 )Mitzen,2006کنند. ( نیرا تأم دوـخ ناختیـش

 دخو نیرا حکم رساختاو  مینزسر یعنی  ديماو  فیزیکی تــ منیا أمینــ ت دصدتنهـا در  نه ها دولت
 ین.ا کننـد  یمـ  جستجو نیزرا  حقوقی متحد یگرزباعنـوان   بـه  ویشـخ تـهوی تـمنیا بلکه ،هستند

 دخو منافعو  افهدا هـا،  تیـ ارجح تیـ هـا از هو  دولـت  تمرـمسو  تـثاب مـفهاز  تـمنیا ساـحسا
 .شود یم حاصل

 رنـد، یگ یمـ  ارقر ناختیــ ش تیــ هس منیانا جـه ینت و در قطعیت معد یطاشرهـا در   دولت که یهنگام
   تــ هوی حفظو  دنبو  دخو سحساا قطعیت معد  نـد یآ یبرم دخواز  پیشیندرك  تولیدزبا دصددر
ـ  ستا تباثبا معرفتیو  شناختی محیط مندزنیا اري،گزراــ ک ارــ یز سـازد،  یم اروـشرا د هـا   ت. دول

 يهـا  تیهو نیو همچن ريجا يها و   عادت ديعا يها هیرو داـیجا طریقرا از   قطعیتو  نطمیناا
 .)Mitzen,2006:342( آورند یم دجوو به ذهبـمو  ییاملیگرنچو جمعی

اسـت کـه    هیـ نظـام اعتمـاد پا   آورد یدرمـ  یو شـناخت  یزا را تحت کنترل معرفت دیتهد طیمح آنچه
در  باید که کنند تعریفو منافع  ها تیاز هو يا صورت مجموعه را به دوـخ سازد یم درقاها را  دولت
 .)Giddens,1991: 42( ندزسا محققو  يرـپیگیها را  آن انرـیگد اـب طـبروا

 ینا به د؛گیر ارقرهـا   دولت یـفیزیک تـمنیا با دتضادر  شناختی هستی منیتا ستا ممکن رو نیازا 
 منظادر  اريگزرکا ساــ حسو ا انرـیگو د دخواز  تعریف اومتد ايبرها  دولت ستا ممکن که معنا
 یناز ا تا ندوبر ان،یگرد با عهزمنا لستقباا بهو  ختهاندا خطر بهرا  دخو فیزیکی منیتا  الملـــل نیبـــ

                                                           
1 Sigel 
2 Mitzen 
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و  شفافیتو از  ندآور ستد به يیگرد  - دخوو  شمند - ستاز  دو يا شـده  تیتثب تعریف ،طریق

که موجـب   یهر عامل  هـک تـمعناس اندـب نـی.ا کنند نطمیناا ساحسا یتیهو يهازمر ینا حضوو
از  یطحگـردد، باعـث سـ    یمل تیو هو يفرد تیمرتبط با هو يها ها و ارزش به خطر افتادن آرمان

قرار  دیدر معرض تهد شتریآن ب یکپارچگیو  تیو چون هو شود یم یشناخت یهست یاحساس ناامن
 .ودش یدچار چالش م یمل تیامن رد،یگ یم

 )یالعال (مدظله يا امام خامنه یاسیس شهیاند یشناخت یهست ریمتغ
 يریـ گ نگـرش و جهـت   انگریـ )، بیالعـال  (مدظلـه  يا امام خامنه یاندیشه سیاس یشناخت یهست متغیر
 .دهد یاسالم نشان م یدر اندیشه سیاس تیامن یشناخت یو ماهیت هست یرا به مبان شانیا زیمتما

 ،يماهیـت بنیـاد   ،یشناسـ  معرفـت  یمبـان  ،یشناسـ  یهست یدر ابعاد؛ مبان انتو یرا م یاندیشه سیاس 
ـ  یاسیو اخالق س یفقه سیاس ،یفلسفه سیاس  تیـ فقـط امن  انیـ م نیـ در ا کنیموردمطالعه قرارداد. ل

 موردمطالعه قرارگرفته است. یشناس یهست

مقالـه در   نیت و در اداراس یمل تیدر امن يا کننده نییو تع هیپا گاهیجا یشناخت یهست تیامن هینظر
 يا کننـده  نیـی تع يها عوامل و مؤلفه يها حاو عرصه نیاز ا کیپنج عرصه موردتوجه بوده است. هر

 هپـنج عرصـ   نیـ . اشـود  یمنجر مـ  یاسالم يجمهور یشناخت یهست تیها به امن آن ندیاست که برآ
ـ   ،یاسالم يجمهور تیفرد و جامعه، هو تیامن ،یشناخت یهست یاند از: مبان عبارت  یسـاخت درون

 قدرت، نظام ارتباط و اعتماد.

 :یشناس یهست یمبان

تـرین   تـرین و زیربنـایی   مهمشناسی  شناسی و انسان شناسی در کنار جامعه بینی الهی، هستی جهان در
 ).211:1362،يررود (مطه شمار می اصل به

 یلوده مبـان . شـا دهـد  یرا شـکل مـ   تیـ آن سنخ از مباحث است که نگـاه مـا بـه امن    ،یشناس یهست 
نـوع   یعبـارت  بـه  ایـ ) و یالعـال  (مدظله يا امام خامنه یناظر برجهان بین یاسیس شهیاند یشناس یهست

 جامعه است. تیجهان، انسان و امن ،یدرباره هست شانیا لیو تحل ریبرداشت، تفس

 يد رفتـار ابعا يرا دارا ینیب و جهان يتعقل بر عمل؛ مباحث نظر تیبا اعتقاد به حاکم ،يا خامنه امام
 یدهـ  بـر سـامان   اسـالم عـالوه   ینیب و جهان يدانسته و اساساً معتقدند که اصول اعتقاد یو آثار عمل

 ،ینـاامن  شـان ی. اکنـد  یمـ  یدهـ  و جهـت  تیخـود را هـدا   روانیـ و باورها، رفتار و اعمـال پ  شهیاند
 يبـاور  و هیبـه فرضـ   دیـ و توح یرا، محدود شدن خداپرست یو انحطاط جامعه اسالم یافتادگ عقب
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هـا را تشـکیل    خطوط اصلى برنامه ها، يزیر برنامه ي نهیزم ى آنچه در همه« :دیفرما یدانسته، م یذهن
،  اسـالمى   نـى بی ى اسالمى، جهان هاى اصلى وصل است به آبشخور اندیشه این برنامه کسریدهد،  مى

سـاس آن برداشـت و   تلقّى و برداشت اسالمى؛ که این ایمان ماست، اعتقاد ماست، دین ماست؛ بر ا
ها عمل کنـیم. آن مبنـاى    خواهیم به آن کنیم و مى آن تلقّى است که وظایف خودمان را مشخص مى

اصلىِ تلقّى و  طباید شروع کنیم و ببینیم که آن خطو نجایطور کوتاه و خالصه ازا فکرى چیست؟ به
و بیـنش اسـالمى، خطـوط    بینى  بینش اسالم از کائنات، از عالم و از انسان چیست.  بر اساس جهان
هاى حکومـت اسـالمى و اداره    اصلى عملکرد و وظایف که در تنظیم روابط زندگى و در تنظیم پایه

 اند از:  منتخب عبارت رت آید که پنج نقطه مؤثرتر و مهم جامعه و اداره عالم مؤثر است، به دست مى
 الف) توحید؛

 ب) تکریم انسان؛
 ج) تداوم حیات بعد از مرگ؛

 پایان انسان؛ تعداد بید) اس
 هـ) حاکمیت حق.

 گردد: ارائه می بین نگاه توحیدى و نگاه مادى هايتفاوتبرخی از  1 همچنین در جدول شماره
 

 بین نگاه توحیدى و نگاه مادى هايتفاوت. 1جدول 
 نگاه مادى نگاه توحیدى ردیف

1 
همه به سمت ذات مقدس پروردگار  -کلّ الینا راجعون 

 »إلى اللّه المصیر«نند: ک حرکت مى

وقتى اعتقاد به خدا نبود، اخالقیات و عدالت 
 شود؛ و امنیت وجود ندارد. معنى می بى

2 
دار  مدار و هدف مند، قانون ى نظام جهان یک مجموعه

 دار است است؛ وجود انسان، پیدایش وزندگی او هدف

 داند براى چه به دنیا آمده استنمی

 زندگی باهدف لذت و سود دار دار و هدف تالش جهت شود مبارزه، زندگى می 3

رسد اما ماندگار  تالش هدفمند، به نتیجه می رساند. مجاهدت هدفمند، انسان را به نتیجه ماندگار می 4
 نیست.

 عمل بر مبناي سود و زیان است متصور نیست اصالًخسارت و ضرر براى مؤمن  5

رفاه و تکامل مبارزه یک تالش مقدس براى خیر، کمال،  6
 ي ظلم و طغیان،ها شهیرنابود کردن ها و  انسان

مبارزه بر اساس بدبینى و بدخواهى براي کسب 
 قدرت بیشتراست.

یري، نفی تحقیر ملت، پذ سلطهیزي و نفی استکبارست 7
 دفاع از مظلومان 

و توسعه  ها گرایی، ظلم و تحقیر ملت جانبه یک
 ناامنی و التذاذ
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 نگاه مادى نگاه توحیدى ردیف

جوشد و بهترین مشوق علم، دین  ىعلم از دل دین م 8
 کننده امنیت است. ینتأماست، علم 

علم در تعارض با دین است و در خدمت 
 ناامنی است.

 انسان یک موجود مادى محض است است طبیعى و الهى؛   انسان موجودى 9

 است. و ثروتناامنی هدفی جهت قدرت  ها و تعالى انسان امنیت ضرورتی براي تحقق آرمان 10

علوم انسانى غرب متعارض با مبانى اسالمى  کرد  ریشه و اساس علوم انسانى را در قرآن باید پیدا 11
 .بناشده

ى اسالم و توحید و احکام نورانى و  سایه امنیت در 12
 .مقدس اسالم، هدف قرارگرفته است

ی و انحطاط به علت محدود افتادگ عقبناامنی، 
باوري  شدن خداپرستی و توحید به فرضیه و

 ذهنی

شوند  در مواجهه با دشمن، آرامش دارند و مرعوب نمی 13
 »فزادهم ایمانا«

ایجاد تالطم روحى و اجتماعی، مضطرب کردن 
 و دلهره 

به خدا اساس  ظنناشى از اعتماد و حسن » سکینه« 14
 امنیت است

یأس، ناامیدى، سرخوردگى، افسردگى،خودکشی، 
 ناامنی وجود دارد.

 جامعه  فرد و تیامن
فـرد   يوجـود  قـت یاسـالم اسـت.  حق   يهـا  هـدف  نیتر از بزرگ یکی يو جامعه ساز يساز انسان
شماست ـ اراده شـمـا، چـشـم شـمــا،    اریهمه آنچه در اخت«نکته مهم است که:  نیا انگریب یانسان

م شـما، علـ   یفنـ  يها یشما، آگاه یاسیس يها یزبان شما، ثروت شما، قدرت شما، مقام شما، آگاه
در خدمت هـدف عـالم وجـود قـرار      تواند یشما، همه و همه ـ م  يشما، قدرت بازو نعتشما، ص

 ی. زنـدگ رینـه بـرخالف مسـ    کنـد،  یآب شنا مـ  ریدر مس يا رودخانه کیکه در  یمثل انسان رد؛یبگ
 ها، يریاز درگ اندازد، یم هیبر تمام وجود انسان سا ت،ی. امنکند یم دایپ شیروح آسا شود، یراحت م

 شـده  هیتوصـ  یزندگ نی. اماند ینم یبـاقـ يدر درون انسان خـبـر ها نهیها، از ک از بغض ،از حسدها
ۀ کـه همـ   هاسـت  صـفت  طانیو شـ  هـا  طانیشـ  یاست، عکس آنچه در زنـدگ  یاله امبرانیپ لهیوس به

د است، در جهت عکس عالم وجو انیاست، همه تنازع است، همه شنا کردن برخالف جر يریدرگ
 یالهــ  ایـ ابتـدا توسـط انب   ینـ ید هیرمایخم هیبر پا تیو تحقق امن يساز ـامعهج است. هدف خلقت

جامعـه   یسـاخت اجتمـاع   يمبنـا  دیـ اعتقاد بـه خـدا و بـه توح   « کردیرو نیگرفته است. در ا شکل
و جـامـعــه  »  مند باشد بهره یاساس یچاشن نیاز ا دیبا یاسـت و هـمـه مـسائل اجتماع یاسـالمـ

) منطبـق بـا نگـرش    یالعـال  (مدظلـه  يا امام خامنـه  یشناخت جامعه یشود. مبان رهم ادابـر اساس اسال
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اسالم و کارکرد آن متمرکـز   یاسینظام س لیمطرح است و تشک شانیا یشناس و انسان یشناس یهست

نگـرش   نیـ اسـت. در ا  یبه انسان هماهنگ با نظام خلقـت و هسـت   يخداداد يبر ظهور استعدادها
، نقش بسیار بـاالیى اسـت. آحـاد ملـت      اجتماعى  است و نقش آن در زندگى یامنیت موضوع مهم«

خصوصى، کارِ صحیح خـود را   یاجتماعى وزندگ تیوکار و فعال براى اینکه بتوانند در محیط کسب
. بـراى  انـد  تیـ انجام دهند و حتى به عبادت خدا بادل آرام و خاطرِ جمع مشغول باشند، محتـاج امن 

است که از طرف حاکمیت، اعمال قدرت شود. حکومـت اسـالمى کـه     زممى، التأمین این نیاز عمو
هـا را   ى عمـومى انسـان   مظهر قدرت الهى و قدرت مردم در جامعه است، باید بااقتدار، این خواسته

 ».تأمین کند

ى عظیمـى   و عمومى، اعتقاد به موضوع ظهور و فَـرَج و انتظـار، گنجینـه     اجتماعى  زندگى دانیم در
 هاى فراوانى ببرند. از آن بهره توانند ها مى ملت است که

 :یاسالم يجمهور تیهو

بـودن و   یپاسخ به سؤال چه کس تیهو ای ؛يزیچ تیو ماه قتیحق ،یعنی ؛يلغو يدر معنا  تیهو
مطلـق و   یکنـواخت یو  یکاررفته اسـت: همسـان   متناقض به يبه دو معنا تیهو«چگونه بودن است. 

 .)222: 1386 ،ي(گل محمد تداوم در طول زمان است ایت و ثبا رندهیکه دربرگ يزیتما

 ریو تحـت تـأث   یخیمسـتمر تـار   نـد یحاصـل فرا  ،یو چنـدوجه  الیس ي دهیپد کی ي مثابه به تیهو
مثبت نسبت به عوامـل و   يها و نگرش ها شیاز گرا يا مجموعه ،یمل تیاست و هو یطیمح طیشرا

 یاسـ یواحـد س  کیـ عنوان  کشور، به کیر سطح کننده د کپارچهیو  بخش تیهو يعناصر و الگوها
 ي عناصـر سـازنده   يکل جامعه و دارا و نسبت به یو تعهد نسبت به اجتماع مل قاست، احساس تعل

 ،یاجتمـاع  ،یو در ابعـاد فرهنگـ   یانسان ،يا جامعه ،یفرهنگ ،ینید ،یمل يها چون ارزش یگوناگون
 است. رهیو غ یزبان ،یاسیس ،ییایجغراف یخیتار

ــیاند ــاط نزد  مندانش ــه و ارتب ــرابط ــ کی ــهو نیب ــو امن تی ــورد تأک تی ــرا م ــرار داده دی ــد ق  ان
)Erikson,1950(. ـ  کی یشناخت یهست تیامن يدر سطح فرد  ،یشخصـ  تیـ هو يبـرا  ازیـ ن شیپ

 شـود  یو حفـظ مـ   دیـ کوشش و اقدامات مـؤثر فـرد تول   قیاست که از طر يو کارگزار یخودشناس
)Gidens,1991:52(. و سـاختار   نیسـرزم  تیـ امن نیبر تأم عالوه یاسیس يها امنظ ،یدر سطح مل

 نیـ . در اورزنـد  یخود اهتمام م یشناخت یهست تیامن داریو توسعه پا میبه موضوع تحک ،یحکمران
 رییـ و مستمر و نه دائماً در حال تغ داریپا تیکشور به تجربه هو ازیبر ن یشناخت یهست تیسطح امن

قـادر خواهـد بـود     داریـ پا تیـ داللت دارد. هو ياز کارگزار یمفهوممنظور درك و تحقق معنا و  به
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ابزار و اهداف را رقـم زنـد و ازآنجاکـه اهـداف      نیب دار یو رابطه معن یتیامن يرفتارها يریگ جهت
کشـور را نـاامن    تیـ هو ق،یـ و عم دیشـد  نـان یهستند، عـدم اطم  تیکننده هو نیبخش و تکو قوام
 .کند یم

و  شـود  یگرفتـه و حفـظ مـ    شکل یروابط اجتماع قیرها از طرکشو تیو هو یشناخت یهست تیامن
کنشـگران   ریکـردن مناسـبات بـا سـا     يروال و عـاد  جادیخود را با ا یشناخت یهست تیکشورها امن

 .)Mitzen.2006: 343( کنند یم نیتأم

است که توسط  یبرخاسته از انقالب اسالم هیچندال یموضوع شناخت کی ،یاسالم يجمهور تیهو
و عزم مردم،  با  مانیمنطبق باا یتیگوار (ره) در دنیاى پرآشوب سیاست، به وجود آمده،  هوامام بزر
 تیـ هو«قـرار دارد.   یملـ  تیاست  که حفظ آن در رأس امن یو انقالب یرانیا ،یاسالم يها شاخصه
در  کنـد،  یخود را حفـظ مـ   يو فطر یعیطب اتیخصوص که نیا نیاست که انسان در ع نیا یاسالم

و مقاومـت، شـناخت    یسـتادگ یا ؛یاسیو س یمسائل اجتماع ي و در عرصه يمعنو يها رزشا دانیم
 شرفتیروز پ شناخت دشمن، روزبه ،یو اهداف اسالم یمل يها خود، شناخت هدف ي ندهیکشور، آ

و  یاسـالم  تیـ داشته باشد . هو شرفتیآرامش در جامعه پ طیجاد عدل و انصاف و محیکند و در ا
  ایرانـى   و پایبنـدى بـه آن اسـت.  هویـت     یرانیاستعداد، ذوق، فهم و حکمت ا از يا مجموعه ینید

ـ یاز هویت اسالمى است تـا بـر اسـاس او، هـر ا     ي گرفته نشئت خـود را معـین و    يهـا  آرمـان  یران
 ریزى کند و تالش و مجاهدت خود را شکل دهد.  برنامه

هـا کـه    ترین انضـباط  ترین و قوى حکمم انگریبر اسالم،  ب یاست مبتن یصفت  انقالبى ؛یانقالب تیهو
خـدمت بـه مـردم و     ،یدر جنگ، سازندگ هیروح نیگیرد.  بهتر ریشه از ذهن، دل و ایمان انسان مى

 نـدگى، ى با استبداد، استعمار و ظلم،  یک امر مستمر معطوف به سـازندگى؛ رویـش و بال   در مقابله
د تحمیلـى نشـدن؛ قـانع بـه گیرنـدگى      اسـیر حـدو    یعنـى   ى انقالبى علم و مسائل فرهنگى. روحیه

بانشاط، با اصرار و پیگیرى آن را به  زه،یچکانى نشدن؛ با امید دنبال هدف حرکت کردن و باانگ قطره
 دست آوردن. این، انقالب و حرکت انقالبى است.  

اسـت کـه اسـاس     رانیـ ملى و جمعى ملت ا  همان هویت یاسالم يجمهور تیهو کردیرو نیا در
ت خـود یـک        هیسـرما  نیاست و دفاع از ا ها شرفتیاز پ ياریو بس تیموفق بـا همـه وجـود و همـ

ت ایرانـى    ت نظام اسـالمى از ملیـت    تکلیف براى جامعه جوان کشور است. هویکـارایى و جـذابی ،
  ترى دارد. اهمیت این هویت جمعى به این است که هم در مقیاس ایرانـى  بیشتر و حوزه تأثیرِ وسیع
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و هم در مقیـاس جهـانى مـؤثر     و تأثیر است، هم در مقیاس اسالمى چنین تأثیرى دارد داراى بازده

استکبار، طرف غالـب بـوده اسـت.     تیى با هو در مواجهه و مقابله یاسالم يجمهور تیهواست. 
هـا موردتوجـه    گیـرى  و تصـمیم  هـا  لیـ باید در تحل تیواقع کیعنوان  که به يانکار رقابلیغ قتیحق

یک ملت زنده است. هر ملتـى کـه نتوانـد از خـود       از هویت یدفاع، جزئ کرد،یرو نیقرارداد.  در ا
 دفاع بکند، زنده نیست. 

 :یاسالم يجمهور تیهو تیامن دیتهد

 د،یـ جد یهسـت  کیـ عنوان  به رانیا یاسالم ينظام جمهور تیو موجود رانیا یانقالب اسالم وقوع
 یداشته اسـت. انقـالب اسـالم    یاسینظام س يها عرصه ریو سا تیدر حوزه امن يا تحوالت گسترده

را در  ریتـأث  نیشـتر یو ب یاسـالم  تیـ هو يایـ نقـش را در اح  نیشـتر یب ،یمـذهب  يهـا  شهیبار رانیا
 انیاست که از منظر مـدع  یدر حال نیگذاشته است و ا يمنطقه و جهان بر جا يها ملت یابی تیهو

بـر   تیـ باشد و هو دیاند و با کرده فیها تعر گونه است که آن همان یهست ،یجهان کنون يسردمدار
 تیـ در آن باشـد، هو  یو خللـ  رییتغ یمدع یاسالم ياست و چنانچه جمهور افتهی آن اساس سامان

همواره درصـدد   یدشمنان انقالب اسالم گرید عبارت است. به دهیرا به چالش کش یدعسردمداران م
انقـالب   تیـ و هو رانیـ ا یشـناخت  یهسـت  تیـ بردن امن نیو از ب دنیبه چالش کش يبرا يساز نهیزم

 هستند. یاسالم

بـا   سـم یو کمون سـم یونالیناس سـم، یبرالیل سـم، یمانند سکوالر بیرق یاسیس يها يدئولوژیا معارضه
قرار داده  تیرا در اولو یشناخت یهست تیامن يریگی(ره)، پ ینیحضرت امام خم يها اسالم و آرمان

دات یـ تهد نیتر از مهم یجانبه استکبار جهان همه يگذار هیو جنگ نرم و سرما یاست. تهاجم فرهنگ
 .شوند یمحسوب م یشناخت یهست

 :قدرت یساخت درون

عـزت   ،یقیحق تیقوام و دوام هو ياست برا ينظام، راهبرد ی: ساخت درونیساخت درون فیتعر
آن نـاظر بـر    یسـت یکه چ گران؛یبه د یبدون وابستگ یدرون يها تیبر ظرف یکشور مبتن يو سرافراز

ها، سعى بـراى ایجـاد    جمهورى اسالمى؛ مانند عدالت، کرامت انسان، حفظ ارزش يها قق آرمانتح
 يهـا  از شـاخص  يا برابرى، اخالق و ایستادگى در مقابل نفـوذ دشـمن اسـت؛ مجموعـه     وبرادرى 

 را تحقق بخشد. »یاقتدارمل« تواند یها م آن يافزا هم ندیکه برآ وستهیپ هم به

چه؟ عـزت بـه معنـاى     عنىیعزت «قرارداد،  یمنطبق با ساخت درون» عزت«مفهوم  کردیرو نیا در
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بـا    بـا دشـمن، در مقابلـه     جامعه است کـه او را در مقابلـه   کی ایفرد  کیساخت مستحکم درونى 

 . بخشد یها غلبه م و بر چالش کند یموانع، داراى اقتدار م

ورى اسـالمى اسـت کـه    هویت حقیقى و واقعى ساخت حقوقى و رسمى نظام جمه یدرون ساخت
 را حفظ کند؛   یاسالم ينظام است،  که توانسته از ابتدا تاکنون جمهور يها آرمان انگریب

و از مسـائل مهـم    یو انـتـزاعـ الیس ،یاسـاسـ ـمیموضوع قدرت که از مـفـاهـ ،یساخت درون در
ذو ابعـاد   يا دهیت پد)، قدریالعال (مدظله يا دارد. از منظر امام خامنه تیاست، محور یاسیفلسفه س
 گوناگون است. قیجانبه و قـابـل انطباق بر مصاد و همه

.  در شـود  یفعل مـ  جادیمنشأ ا يابزار ماد لهیوس که به دانند یم يا دهیقدرت را عبارت از پد ـشـانیا
است کـه در وجـود    ییباورها و استعدادها ت،یو هدف قدرت متمرکز بر عقالن فیتعر کردیرو نیا

 بـه هـا و خـدمت    خواهند این قـدرت را در خـدمت بـه انسـانیت و انسـان      قرار دارد و مىها  انسان
 .ندازندیهاى بشرى از موضع قوى، بکار ب ارزش

قدرت ازنظر منطق دین و معنویت، با تعریف قدرت در منطق مادى بسیار متفـاوت اسـت.    تعریف«
م، در سـالح شـیمیایى، در سـالح    کند؛ در ات منطق مادى، قدرت را در ابزارها و وسایل مشاهده مى

همـه قـدرت نیسـت. بخـش عمـده قـدرت در        ها نیمیکروبى، در وسایل گوناگون پیشرفتۀ مادى. ا
 » کار بیندازند  خواهند این قدرت را به است که مى هایى نوجود انسا

ها و هدفشـان از قـدرت هـم     در فرهنگ جاهلی و زورمداري عبارت است از: سلطه بر انسان قدرت«
هر چـه بیشـتر بـر جـان و      طرهیها، تسلط و س اعتنایى به جان و آبرو و ارزش انسان ارت است از بىعب

هـاى   هـا و خـدمت بـه ارزش    مال بشر. قدرت در فرهنگ اسالمى یعنى خدمت به انسـانیت و انسـان  
علت نگاه ابزارى به قدرت، بـه ایـن دلیـل     شهیاند نیدر ا»  از موضع قوى، نه از موضع ضعف. ىبشر
 ست که هدف سیاست وصول به حیات طیبه و اصالح امور دین و دنیاى مردم و سعادت آنان است.  ا

 :نیادیروابط بن

و داشـتن    تیـ کـه کنشـگران بـا نبـودن قطع     یطیدر شـرا  ،یشـناخت  یهسـت  تیامن هیاساس نظر بر
ر را در دسـتور کـار قـرا    یتعامالت اجتمـاع  يساز يراهبرد عاد شوند، یمواجه م ياضطراب وجود

شـده کـه کنشـگران بـه آن شـکل       يروزمـره فـرد   يهـا  هیها و رو روال نیا ي . به مجموعهدهند یم
 تیتا هو سازد ینظام کنشگران را قادر م نی. اشود یگفته م نیادیو بن هیاول هیپا عتمادنظام ا دهند، یم

 ،نیو منـافع معـ   تیـ همـراه بـا هو   ،یکپـارچگ یکننـد. انسـجام و    فیخود را به شکل منسجم تعر
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 کننـد  یسـد محکـم عمـل مـ     کیهمانند  ،یو اضطراب روان یدر برابر آشفتگ هینظام اول يها عادت

)Mitzen, 2004:4(. 

کشور به اعتماد مردم آن بـه   کی تیبودن امن یو روان ی) ذهنیالعال (مدظله يا امام خامنه کردیرو در
وضـع مطلـوب ارتبـاط    بـه   دنیرس يبرا يتوان خود يریکارگ به ییو دشمن و توانا يقدرت خود

 حکشـور اسـت. در سـط    رندگانیگ میمردم و تصم انیدر م یمل تیامن هیپا» اعتماد« یطورکل دارد. به
 یتعـامل  یطیمح توان یاست که م یباوجود فضاي اعتماد دوجانبه و عقالن الملل نیو روابط ب یداخل

 را متصور شد.

از هرگونه دخالـت در   يمحارب، خوددار ریغ يها متقابل با دولت زیآم روابط صلح« کردیرو نیا در
 ي مستضعفان در مقابل مسـتکبران و توسـعه   ي طلبانه از مبارزات حق تیها و حما ملت یامور داخل

در  یخـارج  استیاز اصول س ییقایآفر يو کشورها یاسالم يکشورها گان،یمستمر روابط با همسا
ـ  استیاز نظام سلطه در س ي و برآمده یروابط ناش«.  همچنان که »است یاساس قانون را  یالمللـ  نیب
بـا   افتـه ی است توسـعه  يکشور رانیا ساله ستیانداز ب .  بر اساس سند چشممیقبول ندار م؛یکن یرد م
ـ  یاسالم تیدر سطح منطقه با هو يو فناور یعلم ،ياول اقتصاد گاهیجا در  خـش ب الهـام  ،یو انقالب

 . »الملل نیبجهان اسالم و با تعامل سازنده و مؤثر در روابط 

ى دوجانبـه یـا چندجانبـه را     نامـه  نامه و موافقـت  المللى و هیچ تفاهم تا این لحظه هیچ تعهد بین ما«
ایـم، اآلن هـم تکـرار     ایم؛ اما از اول گفتـه  ایم. ما خیلى آرام، منطقى و با مدارا پیش رفته نقض نکرده

. سیاسـت مـا   کنـد  کـس قبـول نمـى    گیرى را ملت ایران از هـیچ  کنیم که تحمیل، زورگویى و باج مى
مذاکره و تفاهم و تقویت اعتماد است؛ اما اعتماد باید از دو طرف تقویت شود. این دو سـه کشـور   

بنده هـم   -یعنى کارى کنید که ما به شما اعتماد پیدا کنیم -کنید  گویند شما اعتمادسازى اروپایى مى
. دلیلى ندارد کـه ایـران بـه شـما     متماد پیدا کنیگویم شما هم کارى کنید که ما به شما اع ها مى به آن

  اعتمادسازى طرف نیاعتمادى است. اگر ا کنید که موجب بى اعتماد داشته باشد؛ وقتى شما کارى مى
 ».الزم است  طرف هم اعتمادسازى الزم است، آن

 ها افتهی لیوتحل هیتجز

 یشناخت یهست تیامن يمحتوا لیتحل

 ییو اسـتقرا  یاسیصورت هدفمند با دو روش ق مه خواهد بود که بهواحد تحلیل: واحد تحلیل کل •
)، 6862مانند اسالم ( ییها واژه دهند، ینشان م ها یاند. بررس شده مرتبط انتخاب دواژهیکل 116تعداد 
)، 3003ن (یـ )، د3309)، مبارزه، جهاد (3333)، دشمن (4774( رانی)، ا4850)، انسان (4897مردم (
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)، 1180( تیـ )، امن1237)، اعتمـاد ( 1398)، عـزت ( 2227( مانی)، ا2842گ ()، فرهن2900قدرت (
) و 834( تیـ )، هو835و آرامـش (  نهی)، سـک 924)، اتحـاد ( 1066)، اقتدار (1119انسان (-استعداد

 نیشـتر یب يدارا بیبه ترت باشند یم یشناس یهست تیموضوع امن یاصل يها ) که از واژه601( دیتوح
 هستند.  یفراوان

 واژه نییبر اساس تعداد کلمات تب تیامن يها از مقوله یبرخ تیاولو .2 جدول

ف
ردی

 

داد عبارت
تع

ع 
رت

با
 

ش
د فی

عدا
ت

 

تعداد 
کلمات 
تبیین 
 واژه

ف
ردی

 

داد عبارت
تع

 
رت

عبا
 

ش
د فی

عدا
ت

 

تعداد 
کلمات 
 تبیین واژه

 18653 180 146 عزم ملی 31 105011 651 425 ر صحنهحضور مردم د 1
 17804 105 109 جوان مؤمن انقالبی 32 77257 519 305 پیشرفت علمی ایران 2
 16848 151 211 نوآوري و شکوفایی 33 68939 307 775 اسالمی جامعه 3
 16622 112 151 نفس ملی اعتمادبه 34 54871 447 624 بصیرت 4
 16608 804 7 هویت انقالبی 35 51443 453 651 بیداري اسالمی 5
 16064 149 123 اقتصاد مقاومتی 36 51296 376 394 عزت ملی 6
 15652 293 275 اقتدارملی 37 47394 484 455 احساس مسئولیت 7

8 
هاي  وعدهاعتماد به 

 الهی
 15599 66 58 پذیري سلطه 38 37121 273 575

 14360 122 131 نفوذ دشمن 39 35988 278 525 شناسی دشمن 9
 13792 78 82 ساخت درونی 40 34102 168 969 عدالت و پیشرفت 10

 نظام سلطه /استکبار 11
236
3 

313 31278 41 
امر به معروف و نهی از 

 منکر
105 136 12812 

 42 30787 190 151 یقدرت تحلیل سیاس 12
اتحاد ملی و انسجام 

 اسالمی
362 186 12777 

 12450 67 457 حقوق زن 43 29519 290 395 عدالت اجتماعی 13
 12105 578 5 امنیت فردي 44 28190 188 325 مصالح ملّی 14
 11581 45 59 جهاد اقتصادي 45 25486 134 166 امنیت ملی 15

16 
هاي انقالب  ارزش

 اسالمی
 11305 93 88 زا ظرفیت درون 46 24940 185 132

 10998 146 874 اعتماد به خدا 47 24194 71 268 دولت اسالمی 17
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ف
ردی

 

داد عبارت
تع

ع 
رت

با
 

ش
د فی

عدا
ت

 

تعداد 
کلمات 
تبیین 
 واژه

ف
ردی

 

داد عبارت
تع

 
رت

عبا
 

ش
د فی

عدا
ت

 
تعداد 

کلمات 
 تبیین واژه

 10604 75 73 اقتدار معنوي 48 23669 317 243 نصرت الهی 18
 9796 122 171 هویت ملی 49 23369 231 355 مردمساالري دینی 19
 9569 77 82 سیاست جدایی دین از  50 22518 683 82 بینی توحیدي جهان 20
 9391 79 102 زا اقتدار درون 51 22015 119 552 راه امام/ خط امام 21
 9391 840 842 استعداد انسان 52 21808 132 116 تروریسم دولتی 22

 53 21534 254 215 وحدت کلمه 23
آراستگی به فضائل 

 اخالقی
67 92 8675 

 8136 54 45 جهاد سیاسی 54 20893 141 202 منافع ملی 24
 7422 143 145 گرایی قانون 55 20049 139 127 مشارکت مردم 25
 7307 77 68 حفظ نظام اسالمی 56 19849 74 157 مقاومت اسالمی 26

 نظام اعتماد مردم به 27
100
2 

 6940 51 159 رسانی نهضت خدمت 57 19510 114

 6200 114 300 استکبارستیزي 58 19388 150 205 اسالم ناب محمدي 28
 6015 39 71 سکینه الهی 59 19079 187 231 یخواه آرمان 29
 5118 40 34 افزایش جمعیت 60 18895 90 68 اخالق اجتماعی 30

 
 ییمحتـوا  یپوشان هم انگری) بیالعال (مدظله يا در کالم امام خامنه یشناس یهست تیامن یشناس مفهوم

قـدرت ماننـد، حضـور مـردم در      یساخت درون انگریمقوالت و تمرکز بارز وبرتر درباره مقوالت ب
)، هراه و خط امـام (ر  ،یدولت اسالم لیتشک ت،یامن نیتأم ،یعزت مل ران،یا یعلم شرفتیصحنه، پ

اتحـاد   ،یاقتـدارمل  ،یاقتصـاد مقـاومت   ،یعزم مل ،یخواه نظام، آرمان اعتماد مردم به ،یمنافع مل نیتأم
 یا بـر مبـان  تمرکز ر نیشتریها ب مقوله ریسا نیزا است. همچن درون تیو ظرف یو انسجام اسالم یمل

 دارند. تمادو رشد اع میفرد و جامعه و تحک تیامن ،یاسالم ينظام جمهور تیهو ،یشناس یهست
 :ها مشخص کردن مقوله

 يا حضـرت امـام خامنـه    یاسیس شهیاند يمحتوا لیدر تحل یشناخت یهست تیمقوالت امن نیتر مهم
 گردد: ارائه می 2) در جدول شماره یالعال مدظله(
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 )یالعال مدظله( يا حضرت امام خامنه یاسیس شهیاند يمحتوا لیدر تحل یشناخت یهست تیمقوالت امن نیرت مهم .2 جدول

 کلماتمقوله بعد

فراوانی
درصد  
فراوانی

 

مبانی هستی
 

شناسی
 

جهان
 

بینی توحیدي
 

هـاي   وعـده /حسـن ظـن بـه خـدا     /و آرامـش  ایمان/سکینه الهـی  بینی/توحید/ جهان
  زندگی امید/اطاعت خدا/ /هویت/ امداد غیبیى اسالمى/  حیات طیبهدین خدا/ /الهی
/  /بصـیرت  همـت مضـاعف و کـار مضـاعف     /فرهنـگ کـار  دار/کار و تالش/  هدف

/ تزکیـه نفـس/ جهـاد اکبـر     /جهـاد اصـغر   /امنیت فکـري مبارزه/ مؤمن/ خیر/ کمال/
ــا هســتی/ رابطــه جامعه شناســی/ داري آفــرینش/ اعتمــاد/ انســان هــدف ي خــالق ب
 /اعتمـاد بـه خـدا    /گرایـی   قـانون  /و پیشـرفت  عـدالت /امعه مدنی نبـوي جي/توحید

گفتمـان   /جـدایی دیـن از سیاسـت    /آزاداندیشـی / ياسالم ناب محمد /اصولگرایی
 .یأس دشمن /عدالت

323342
 

28/
10

 

حاکمیت حق
سـاخت   استکبارسـتیزي/دفاع از مظلومـان جهـان/ سـاخت حقیقـی نظـام/       خدا/ اهللا/ 

عصر أرواحنا فداه/ والیت/ حاکمیت توحیدى/ نفى و برائـت/ بـت    ولىدرونی/ زمان 
معنویـت عقالنیـت   آزادي حقیقـی/  / جـامـعــه مـهــدوي  / عـدالت اجتمـاعی  نفس/
هـا/ امنیـت کامـل/     امنیـت انسـان   // مـجـاهـدت فـی سبیل اهللا/ امنیت اسالمالتعد

 .خالقیآراستگی به فضائل ا /احساس امنیت /نصرت الهی/ امنیت جهانی

88628
 

81/
2 

تکریم انسان
 

 

تعـالىِ  سوي کمال/ فطرت/ به / کرامت زن/کرامت انسانها/  کرامت ذاتی: کرامت ملت
 ي الهی خلیفه / مالك حقانیت /تکامل معنوى /حقوق انسان/قدرت الهىانسان/

/ والیت حقوق زن /آزادى و حقوق بشر تقوا/ ایمان و اعمال صالح/ کرامت اکتسابی:
/ روانـى   امنیـت / رسـانی  نهضـت خـدمت  / صـراط مسـتقیم   /مسئولیت احساس الهى/

 سـکینه الهـی/   ى اخالقـى/ مهـرورزى /   آسایش معنوى/ تزکیهنماز/  احساس امنیت/
 آراستگی به فضائل اخالقی/ ها ارتباط با انسان

190981
 

07/
6 

استعداد بی
 

پایان انسان
 

ــارزه/ ــتبداد،   مجاهــدت/ مب ــات/ اس ــات ممکن ــالى حی ــتعداد/ تع ــتعداداس / ضــد اس
 / تکامـل/ امنیـت روحـی   گرایـی/  / انسـان / میدان علـم/ اسـتعداد انسـانى   پروري نخبه

نـوآوري و  / احسـاس مسـئولیت  قـل/ تـدبیر/   / تعهاي انسـانی و اخالقـی   برجستگی
 /شکوفایی

135890
 

32/
4 

تداوم حیات 
بعد از مرگ

معنـوى/آخرت/ زنـدگى   حساب، کتاب و قیامت/شـهادت/عروج   /رستگارى اخروى 
معاد/امنیت روانی/ پس از مرگ / تداوم حیات / محاسبه الهـی /بـرزخ /علـم    اخروىِ/

 /هاي الهی وعدهقیامت /علم قبر/بهشت /جهنم/

46279
 

47/
1 
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 کلماتمقوله بعد

فراوانی
درصد  
فراوانی

 

امنیت فرد و جامعه
 

 امنیت فردي
حفظ ایش/ هــدف خلقــت/ انبیــا الهـــی/ اعتقــاد بــه خــدا/ روح آســ /ســازي انســان

امنیـت  امنیـت معنـوي/   / حریم خصوصـی/  امنیت روانیجان/حرمت و حیثیت فرد/ 
امنیـت  اعتقاد به موضوع ظهور/  /هاي الهی و انسانی ارزش شغلی/ امنیتشهروندي/ 

باورهاي عمیق دینی/ کرامت و ارزش واالي  / ایمان / امنیت خود/ شهروندان/انسانی
اضطراب/ هراس/ نگرانی/ آرامش/ اطمینـان/ آسـایش/ اعتمـاد/    / انسان/ پرستش خدا

 انس با قرآن/

43511
 

38/
1 

 امنیت عمومی و اجتماعی

/ حیثیتی/زنـدگی/ شـهروندي/ مـدنی/    اخالق اجتمـاعی / امنیت مردم/ امنیت اخالقی
ها و  ها/ هویت گروهی/ آسیب اقوام و اقلیت /هاي اجتماعی گروه /جامعه مدنی نبوي

ـ    کنترل /هاي اجتماعی ناامنی ی/ انسـجام گروهـی/ نظـم    هاي اجتمـاعی/ هویـت ایران
عمومی/ نظم و قانون/ سالمت/ امید به زندگی/ امنیت هویـت/ امنیـت جـان، مـال و     

هاي اجتماعی  آبرو/ انسجام اجتماعی/ تأمین آسایش و رفاه اجتماعی/ اعمال سیاست
اعتماد عمومی/ تعامل اجتماعی/ رعایت تقوا و معیارهاي الهـی و   /و فرهنگی کارآمد
سرمایه اجتماعی/  / نظم اجتماعی/حقوق زن /حقوق بشر جتماعی وانسانی/ عدالت ا

ـ    ت مقابله با متعدیان به حقوق عمومی و امنیت جمعی/ ارتباطـات و اطالعـات/ هوی
نظمی و اخـتالل در روابـط اجتمـاعی/     ایجاد بی افساد واجتماعی و فرهنگی جامعه/ 

هاي اجتماعی/سـرمایه   ارزش خاطر به تعلقوفاق اجتماعی/همکاري گروهی/احساس 
جنـبش  / هـاي اجتمـاعی   جنـبش   هـا و  و ظرفیت اجتماعی/اعتماد اجتماعی/ تشـکل 

حریم اجتماعی (عمومی، خصوصی و خانوادگی) /  /جنبش دانشجویی /عدالتخواهی
فاصله طبقـاتی/ فقـر/ فحشـاء/ اعتیـاد/ تعارضـات بینشـی و        رشد/ شکوفایی انسان/

 انسـانی/ وحـدت ملـی /حیثیـت داخلـی/      عقیدتی/ ازخودبیگانگی/ احـزاب/ امنیـت  
/ امنیـت قضـایی   /خودکفـایی / اسـتقالل و  حضور مـردم در صـحنه   / مشارکت مردم

زدودن طواغیـت / احکـام و قـوانین اسـالم/      مسـئولیت اجتمـاعی/  امنیت بهداشت/ 
امنیت  /امر به معروف و نهی از منکر / امنیت جامعه/ امنیت عمومی/زندگی اجتماعی

همـت   /ثبـات سیاسـی  / امنیـت اقتصـادي   /اخـالق سیاسـی  / آرامش سیاسـی  /کشور
 مضاعف و کار مضاعف

358156
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ت جمهوري 
هوی

ال
ا

هویت انقالبی

ى  / مقابلهرسانی نهضت خدمت ،انضباط/ روحیه در جنگ/ سازندگی/خدمت به مردم
ى انقالبى/ امید/ باانگیزه/ بانشـاط/   روحیه/ استکبارستیزي/ با استبداد/ استعمار و ظلم

 هاي مقاومت میهنی/ هاي مستقل/ ملّت فلسطین/ گروه نفس/ ملّت عزت تالش پیگیر/

 /جهـاد فرهنگـی  خودسـازي/ مجاهـدت/   / قدرت درونی و پایـدار/  مقاومت اسالمی
/ دفـاع از  حفـظ نظـام اسـالمی    / شهادت/جهاد اقتصادي /جهاد سیاسی /جهاد علمی

130382
 

14/
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 کلماتمقوله بعد

فراوانی
درصد  
فراوانی

 

نفـى   /هویـت اسـالمی  می/ دفاع از مرزهاي عقیدتی/ مرزهاي شخصیت دینی و اسال
هـاي مسـلط/ نفـى سکوالریسـم      و دخالـت قـدرت   نفـوذ دشـمن  وابستگى سیاسى/ 

هاي اسالمى/ دفاع از  فشاري و اثبات هویت ملى/ اثبات ارزشاخالقى/ اباحیگرى/ پا
 /جانبـه  هاى دانش/ آمـادگی همـه   مظلومان جهان/ تالش براى دست پیدا کردن بر قله

 یأس دشمن/ تدین انقالبی/ اخالص

هویت اسالمی
 

/ مقاومـت اسـالمی  / اسـالم/ تقـوي/   هاي انقـالب اسـالمی   ارزشي معنوي/ ها ارزش
هاي ملـی و اهـداف اسـالمی، شـناخت      ي خود/ شناخت هدف شناخت کشور، آینده

هـاي دانـش/    دشمن، عدل و انصاف/ محیط آرامش / دفاع از مظلومـان جهـان/ قلـه   
اقتـدار   /فرهنـگ جهـادي   تعالی معنوي و اخالقی/ پیشرفت فرهنگی/ بصیرت دینـی/ 

نهضــت  ت// فرهنــگ و تمــدن اســالمی /توکــل و اعتمــاد بــه خــدا/ عبــادمعنــوي
عـدالت   /معنویـت عقالنیـت عـدالت    هـاي الهـی/   عمل صالح/ آرمان /رسانی خدمت
عـزت   / ایرانـی  الگوي پیشرفت اسـالمی  /اقتدار فرهنگی/ مبارزه فرهنگی / اجتماعی

هویـت   /گفتمـان عـدالت  / مردمساالري دینـی  /صدور انقالب اسالمی /امت اسالمی
 /اسالمی

263407
 

37/
8 

هویت ایرانی
 

احسـاس هویـت    /حکمـت ایرانـی   ریزى/تالش و مجاهـدت/  ها/ برنامه اسالم/ آرمان
/ عـزت ملـی/ دفـاع از    هویـت ملـی   /جمعی/ ملیت/ ناسیونالیسم / هویـت فرهنگـى  

هـا/   قومیـت  /وحدت کلمـه  ،مرزهاي هویت ملی/ مشروعیت/ مقبولیت/ وحدت ملی
هویت حقیقیِ  /مکتب امام خمینی/ الگوسازي/ نمادسازي/ نظام اسالمی/ پروري نخبه

/ احساس عزت/  /انقالبیجوان مؤمن  ماندگارِ مستحکمِ

134174
 

26/
4 

ساخت درونی قدرت
 

آرمان
 

هاي نظام
 

/ افـزاري  /جنبش نرماقتدار ملی /هاي انقالب آرمان/هاي امام آرمانهاي فرهنگی/ آرمان
/ ی/ تحکـیم و توسـعه قـدرت ملـ    منافع ملـی تأمین / مرجعیت علمی جهاد فرهنگی/

ساالري  مردم /المللی بین تداوم عزت ملی و اقتدار /ي ملی تأمین امنیت/ حفظ سرمایه
و  ي اسـالمی  ایجـاد جامعـه   حیـات طیبـه/ آزادي/   قوام و دوام هویت حقیقی/ /دینی

نفس ملّـی و اعتقـاد بـه     / آرمان اعتمادبهایرانی الگوي پیشرفت اسالمیتمدن اسالمی/ 
ــدرت ــایی  ق ــیو توان ــتکبار/  /ملّ ــلطه و اس ــام س ــا نظ ــارزه ب ــداکاري مب ــار و ف  /ایث
تولیـد   /اقتصـاد اسـالمی  / اقتصاد بدون نفت /اقتصاد مقاومتیخواهی/  /عدالتمقاومت

مسـاوات/  / اتحـاد ملـی و انسـجام اسـالمی     ملی/ نفوذ فرهنگی و سیاسی در جهان/
هـا/ حمایـت    / احتـرام انسـان  اشتغال/ رفاهتولید علم/ استقالل/   / نهضتجهاد علمی

قـدرت دفـاع   و محرومان/ جلب رضـایت مـردم/     دریغ و همیشگى از مستضعفان بى

328868
 

45/
10

 



                              1397بهار ، هفتم، شماره بیست و هشتمفصلنامه امنیت ملی، سال   32

 کلماتمقوله بعد

فراوانی
درصد  
فراوانی

 

شکسـتن مرزهـاي   /هـا  بیـداري ملـت   /بیداري اسالمی /آرمانخواهی /نیروهاي مسلح
 /دانش

قدرت ملی
 

مادي قدرت (قدرت سخت): گستره سـرزمینی/ وسـعــت/ تـنــوع جــمعیتی     منابع 
/ برخــورداري از منــابع مهــم انــرژي دنیــا/ مواهــب طـبـیـــعی/  افــزایش جمعیــت/

/ مشارکت مـردم هوشمندي باالي مردم/ وجود پیوند عمیق میان دولت و مردم/سطح 
هـاي علمـی و    ایـران/ قـدرت نظـامی/ پیشـرفت     فـرد  منحصـربه موقعیت جغرافیایی 

 فنّاورانه.
قـدرت معنـوي/ ایمـان صـحیح و عـزم راسـخ/       : منابع معنوي قدرت (قدرت نـرم)  

 هـاي واال /  اي دفـاع از ارزش هاي مستحکم عقیـده/ اراده مـردم و حکومـت بـر     پایه
هـاي   آرمـان / عـزم ملـی   /مردمسـاالري دینـی  /عمـق اسـتراتژیک نظـام   / قدرت خدا

شـهادت/   جهـاد و جمهوري اسالمی/ احـساس هویـت و عـزت اسـالمی/ فرهنـگ     
وحدت ملی/ اتحاد امت اسالمی/ آمادگی همگـانی/  /  نفس ملی خودباوري / اعتمادبه

 /اقتـدار قضـایی  / اعتماد مردم به نظـام اسـالمی   / زا اقتدار درون توانمندي سازمانی/
 ثـروت/ : اقتصـاد مقـاومتی   /اسـتحکام سـاخت درونـی    /دولت اسالمی /اقتدار نظامی

الح الگـوي  اصـ  /استقالل اقتصادي/ اقتدار اقتصادي /زا ظرفیت درون»/ تولید داخلی«
کـار علمـىِ    علـم و فنـاوري:   مشـروعیت، مقبولیـت/   / نظام سیاسى کارآمـد: مصرف
، فـداکاري،  بصـیرت  :تربیت نیروي انسـانی / استقالل علمی /پیشرفت علمی ،جهادى

مکتب هاي اسالمی و  پایبندي به ارزش/ تدبر در قرآن/ انس با قرآن شکوفایی قرآنی/
 /هاي الهی وعدهاعتماد به  /امام خمینی (ره)

354448
 

27/
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عزت ملّى
 

 /مقاومت اسالمی /خصال ملّیملی/ ایجاد اعتماد، نماد عزت، نماد غیرت، نماد افتخار
/ اسـتقاللِ  تولیـد علـم  افـزاري و   / نهضت نرمخودکفاییتوانیم/  / ما میستکبارستیزيا

ها/فرهنـگ   /پایبنـدي بـه سـنت    مردمسـاالري دینـی   هـا /  تک انسان رأي/ احترام تک
مسـلح/دفاع ملـی/    آمادگی نیروهـاي ملی/مجاهدت/ خودباوري و نفی خودباختگی/ 

دسـتاوردهاي انقـالب    /غیرت ملی/اتحاد ملی/ ایثار و فداکاري/پیشرفت علمی ایران
وجـدان  / عزت و افتخـار حسـینی  /مدیریت جهادي/دستاوردهاي ملت ایران/اسالمی
 /و کار مضاعف  همت مضاعف /کاري

258545
 

22/
8 

تحکیم و رشد 
ا

ا
 تعامل با دنیا

روابط دیپلماتیک/ روابط اقتصادي/اعتبار/ صـداقت و انصـاف/ تعـاون و همکـاري/     
 /اعتمـاد دوطرفـه  تقویـت اعتمـاد/    /مـذاکره و تفـاهم   و مفاهمـه/  گفتگوزدایی/ تنش

ي دشـمن/ مرزهـاي دینـی و     مرزبنـدي صـحیح و صـریح بـا جبهـه      /شناسـی  دشمن
/ تعامل صـحیح، معقـول و منطقـی/ منفعـت/     یأس دشمن عقیدتی/ مرزهاي سیاسی/

124325
 

95/
3 
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 کلماتمقوله بعد

فراوانی
درصد  
فراوانی

 

منطـق سیاسـی و حـرف     /عـزت حکمـت مصـلحت    /عمق اسـتراتژیک نظـام  ضرر/ 
بخش و ضد تشـنّج/   حضورى آرامش /دیپلماسی عمومی/ دیپلماسی انقالب/ سیاسی

المللی/ قدرت اقتصادي، سیاسـی و   استقاللِ رأي/ قدرت بین توکّل و اعتماد به خدا/
نـرمش   /تقـواي سیاسـی   /تبادل فرهنگـی / اقتدار علمی نفوذ فرهنگی/ قدرت علمی/

 مصالح ملّی/قهرمانانه

مقابله با دیکتاتوري بین
 

المللی
 

داري  نظـام سـرمایه   /الملل  صهیونیسم بین آمریکا و صهیونیسم/ المللی دیکتاتوري بین
  جریـان تهدیـدات ملـی/   / دشمن /تروریسم دولتی /بزرگ / شیطاننظام سلطه /غرب

حسـن  / حضورى تشنّج آفرین/ نداشـتن  نفوذ دشمن / توطئه/جاهلیت مدرن/تکفیري
رفتارهـاي   نیت / زورگویی/ شرارت، دخالت، نشـناختن حقـوق ملـت/ اظهـارات و    

حسن نیت خودشان را اثبات کنند/ نشـان بدهنـد کـه درصـدد زورگـویی       خصمانه/
 آمادگىنیستند/ شرارت، دخالت، زورگویی نباشد/ شناختن حقوق ملت ایـران باشـد/  

ي بـر باورهـاي خودمـان و اظهـار      تکیـه  ى ارتش در کنـار ملـت/   و حضور مقتدرانه
قدرت تحلیـل  المللی/ استکبارستیزي/ / قدرت بینشجاعت علمی شجاعت در میدان/

تهـاجم   /خطر بزرگ / ها جنگ اراده/جنگ نرم / مشارکت دموکراتیک جهانی/سیاسی
 /پذیري سلطه /شبیخون فرهنگی/ فرهنگی

208096
 

61/
6 

اعتماد اجتماعی
 /وحـدت کلمـه   نفـس ملـى/   اعتمادبـه  مردم/ پیشرفت در  اعتمادهاى اعتماد عمومی/ 

 /سـاالري  شایسـته / عـدالت اجتمـاعی  /عدالت و پیشرفت/ گرایی  قانون/ کرامت انسان
ى با خداوند متعال/ اعتماد بـین امـام و ملـت/     ا/ احساس رابطهتوکّل و اعتماد به خد

 /اعتماد مردم به نظام اسالمی /همدلی

155479
 

94/
4 

جمع
 

                 

3144511
 

92/
99

 

 
 يا امـام خامنـه   یاسـ یس شـه یاند يمحتوا لیدر تحل یشناخت یهست تیمقوالت امن نیتر خالصه مهم

 گردد: ارائه می 3ی در جدول شماره العال مدظله
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 ی)عالال مدظلهي (ا امام خامنه یاسیس شهیاند يمحتوا لیدر تحل یشناخت یهست تیمقوالت امن نیتر خالصه مهم .3 جدول
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 يا حضـرت امـام خامنـه    یگفتمـان الهـ   يمحتـوا  لیـ مقـوالت منـدرج در تحل   ستوگرامیههمچنین 
 گردد: ارائه می 1ی در نمودار شماره العال مدظله
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ھیستوگرام مقوالتھیستوگرام مقوالت

 
 یالعال مدظله يا حضرت امام خامنه یگفتمان اله يمحتوا لیمقوالت مندرج در تحل ستوگرامیه. 1نمودار 

 

 ها: تحلیل داده
 دــ پایبن خاصی عداقو به ،عملدر  دخو یشناسـ  یهست مبانی بر مبتنیدرگذر زمان  یاسیس يها نظام
 یملـ  تیـ متفاوت امن يها هیو نظر یالملل نیب تاـضرتعاو  طـبروا يریگ شکل ساز نهیزم که شوند یم

 یتـ ینام يها هینظر وپیر تواند یخود نم یشناخت یهست تیبر ماه یمبتن یاسالم ياست. نظام جمهور
خود دفاع نموده  تیاز موجود ها هینظر نیاساس در تقابل با ا نیو بر هم ددگر يو استکبار يالحاد

 است.  

 بـاره  نیـ اسـت؛ درا  امـده یبـه دسـت ن   یسادگ به یاسالم يبراي جمهور تیدر امن يا منطقه يشتازیپ
 یهـا طـ   نظـام بـه آن   يهـا  و سـازمان و عمل مردم، نهادهـا   هیفق تیفکري وال يکردهایو رو ریتداب
را  تیـ امن شـرفت یو پ میراهبردي در جهت تحکـ  يناامن بعد از انقالب بهترین رهنمودها يها سال
قرار داشته و  یاسیس شهیاساس اند ییبه لحاظ مبنا یشناخت یهست تیامن انیم نیاست. در ا زده رقم
در  شـرفت یو پ میو تحک یشناخت یتهس تیامن تیدرك ماه يبرخوردار است. برا يبرتر گاهیاز جا

 اند از: عبارت یشناس یهست تیامن نیمحورها و موضوعات تأم نیتر آن، مهم داتیبرخورد با تهد

آن  ینهـائ  جـه یکـه نت  جتماعیو ا ديفر لفعاآن در ا دنکر دهپیاو  يدیـ توح ینـ یبرجهان ب دیتأک .1
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و انحطـاط جامعـه    یافتـادگ  قـب ع ،یاسـت. نـاامن   رانیـ ا یاسالم يجمهور شرفتیو پ تیامن نیتأم

را  یشناسـ  یاست. اصـل توحیـد، محـور هسـت     دیو توح یبه علت، محدود شدن خداپرست یاسالم
در  تیـ و همه عوالم وجود و انسان اسـت و امن  ی. خدا آفریننده و مالک جهان هستدهد یتشکیل م

   ى اسالم و توحید و احکام نورانى و مقدس اسالم، هدف قرارگرفته است. سایه

ریشه و اصل همـه   د،یو توح دهد یرا تشکیل م یشناس یاصل توحید، محور هست شهیاند نیدر ا .2
مبـدأ و معـاد بـوده و     يدارا یهسـت  گرید عبارت اعتقادات در تمام ابعاد معرفت و اندیشه است و به

 دار است.  هدف

مهـم اسـت. در    اریو آرامش در مقابل ترس بسـ  نهیسک جادیدر ا مانینقش ا ،يدیدر نگرش توح .3
اضـطراب و   ،یملت و ایجاد تالطم روحى و اجتمـاع  تیضد امن يها انیتالش دشمن و جر انیجر

شـود و در مواجهـه بـا تالطـم      ؛ ایمانشان بیشـتر مـى  »فزادهم ایمانا«هستند که  یکسان دلهره؛ مؤمنآن
ایـن  «داست.  ناشى از اعتماد و حسن ظن به خ» سکینه. «شوند یآرامش دارند و مرعوب نم ،دشمن

ه جنـود   «فرماید:  شود. بعد مى شود، ایمان انسان زیاد مى ها نازل مى که بر دل انسان سکینه وقتى و للـَّ
ترسید؟ سپاه زمین و آسمان مال خداست. باخـدا بـاش، ایـن سـپاه      از چه مى». و األرض  السماوات

   الهى است. يها زمین و آسمان مال شماست؛ در اختیار شماست. این سنت

ترین چیزى که بشـر   مهم«بشر و عامل سعادت انسان آرامش است  ازین نیتر مهم کردیرو نیدر ا .4
به آن احتیاج دارد، آرامش است. سعادت انسان در این است کـه از تالطـم و اضـطراب روحـى در     

 انیجر است که بدون یو عمل به احکام اله مانیا  جهینت  » امان«و آرامش روحى داشته باشد و   امان
 .ستین ریپذ امکان تینبوت، امامت و وال تیهدا

شـود و   برکت دین خدا تأمین مى از نیازهاى اصلى انسان است که فقط به تیامن شه؛یاند نیدر ا .5
هـا طالـب زنـدگى     ى ملـت  جمهـورى اسـالمى اسـت و همـه     يهـا  که جـزء آرمـان   تیغیر.  امنال

ند، جز با کمـک فضـاى معنـوى و روح لطیـف دینـى      ا و آرامش  سعادتمندانه و برخوردار از امنیت
ى اسـالمى، در جهـت    از اهـداف حیـات طیبـه    تینیست.  امن یدسترس براى انسان قابل هوج هیچ به

ى اسـالم و   در سـایه   تعالى و فتـوح معنـوى اسـت  و جمهـورى اسـالمى، امنیـت       يسو حرکت به
در  یو عمـوم  یاتیح ازین کیعنوان  به تیمنا نی.  تأمکند یى اسالمى را دنبال م ى از اندیشه برخاسته

 دارند؛ و باید به آن برسند.  با آن فاصله یاست که جوامع انسان» طیبۀ اتیح« يایاحجهت تحقق و 

بخش رفتار و کنش سیاسی  تنها توحید هویت است که نه يا گونه از هستی به يا قرائت امام خامنه .6
 داد غیبی خداوند است.  است، بلکه در بسیاري موارد همراه با ام
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. البته مـا مـدد الهـى داریـم،     مییایباید ابعاد دشمن و ابعاد دشمنى را بدانیم تا بتوانیم بر او فائق ب« .7

هوشـیارانه،   کـه  یکنـد؛ لکـن مـا مـادام     داریم بدون شک؛ این را انسان دارد مشاهده مى  کمک غیبى
 ».نخواهد آمد ایم، کمک الهى به سراغ مآگاهانه در میدان نباشیم، تدبیر الزم را به کار نبر

عبودیـت الهـى وهـم افشـا و زدودن      دانیـ م هـم  یستیسیاسى انسان با  اجتماعى  ى زندگى صحنه .8
عـدالتى و رفتـار ظالمانـه و تجـاوز و      ى بـى  تواند در سایه بشر نمى کرد؛یرو نیطواغیت باشد.  در ا

بناشـده   یاله يها بر ارزش یاجتماع یزندگتعرض و اتکاى به قلدرى و زور زندگى کند.  ساختار 
 اجتماعى وجود دارد.    در محیط زندگى تیى اخالقى با امن تزکیه نیب میاست و رابطه مستق

همـه   دیـ از ق یقیحق يآزاد ،يو معنو يقدرت، صالبت، تمکن ماد یجامعه اسالم ياسـالم بـرا .9
را نجـات   ایـ بتوانـد دن  یاسته تا جامعه اسالمخو کند، یو مبتال م کند یم ریکه بشر را اس ییها اسارت

 يا عـه و بـاهوش، جام  داریـ ملت زنـده، ب  کی يجامعه برا کی یآرمان ریتـصـو ـنیبدهد.  بـنـابـرا
مجموعـه   نیـ ا میعدالت، عزت و قدرت، ثروت و رفاه باشد. اگـر بخـواه   ت،یاست که در او معنو

بـدون اخـالق ممکـن     سـت، یممکـن ن  يوبدون آرمان معن ست،یممکن ن تیباهم باشد، بدون معنو
اهللا  لیسـب  یبــدون مـجـاهــدت فــ    ـسـت،یبـدون در نـظـر گـرفـتـن خـدا مـمـکـن نـ ست،ین

 .  ستیممکن ن

الزم است که از طرف حاکمیت، اعمال قدرت شود. حکومـت اسـالمى کـه     ت،یبراى تأمین امن .10
هـا را   ى عمـومى انسـان   دار، این خواستهمظهر قدرت الهى و قدرت مردم در جامعه است، باید بااقت

 تأمین کند.

قـرار دارد.   یمل تیدر رأس امن یو انقالب یرانیا ،یاسالم يها با شاخصه ،یاسالم يجمهور تیهو .11
 یملـ  تیـ احسـاس هو  جـاد یو ا فیـ در تعر يعنصر محور نیتر یاصل ران،یا یاسالم و انقالب اسالم

 و تیـ و عناصـر مل  دهنـد  یمعنـا مـ   رانیـ ملـت ا  یرد انقالبعناصر در قالب اسالم و عملک هیاست و بق
اصالت مستمر ندارند و آنچـه   ایمتنوع، جغراف يمانند زبان، نژاد، آداب، رنگ پوست، استعدادها تیقوم

ها و جوامـع اسـت.    مشترك انسان ياست که آرزو یاله يها است، آرمان تیهو يداریباعث قوام و پا
ـ یا تیـ مبنـا هو  نیـ فرهنگ اوست. بـر ا  ،یهر ملت تیو هو ردیگ یشکل م» فرهنگ«با  یمل تیهو  یران

کردند، خط عظمت اسـالم   میانقالب ترس يکه امام برا یاست و خط یاسالم تیاز هو ي گرفته نشئت
محبت و عشق مردم بـه اسـالم    مان،یو دفاع از محرومان و مستضعفان در سراسر عالم که ا نیو مسلم
 است. اشتهواد رینظ یو ب زیانگ اعجاب يها يراه، به فداکار نیها را در ا و آن ختهیرا برانگ
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 يعنـوان روح جمهـور   بـه  یقـ ی) معتقدند، سـاخت حق یالعال (مدظله يا راستا امام خامنه نیدر ا .12

 یشناخت یهست تیآن است که در صورت خدشه وارد شدن به آن امن یتیهو یو جنبه اصل یاسالم
 یو نف يزیاستکبارست کردیرو نیخواهد شد. در ا يات جدو دچار مخاطر فیتضع یانقالب اسالم

مـردود و دفـاع از مظلومـان جهـان      ا،یدن یاسیس يها قدرت لهیوس ملت به ریتحق ینف ،يریپذ سلطه
است و هرگونه  نیآفر آن نقش یقیاست که در قوام ساخت حق یانقالب اسالم يها آرمان نیتر مهم
انقـالب   یشـناخت  یو هست یتیهو تیامن گردد یها باعث م آرمان نیا تینیبردن ع نیو از ب فیتضع
 خطر افتد. هب یاسالم

کشـور   يعـزت و سـرافراز   ،یقیحق تیقوام و دوام هو ياست برا ينظام، راهبرد یساخت درون .13
 يهـا  آن نـاظر بـر تحقـق آرمـان     یسـت یکـه چ  گران؛یبه د یبدون وابستگ یدرون يها تیبر ظرف یمبتن

ها، سعى بـراى ایجـاد بـرادرى و برابـرى،      عدالت، کرامت انسان، حفظ ارزشجمهورى اسالمى؛ مانند 
 نـد یکـه برآ  وسـته یپ هـم  بـه  يها از شاخص يا و ایستادگى در مقابل نفوذ دشمن است؛ مجموعه قاخال
منطبـق بـا سـاخت    » عزت«مفهوم  کردیرو نیرا تحقق بخشد. در ا »یاقتدارمل« تواند یها م آن يافزا هم
جامعه است  کی ایفرد  کیچه؟ عزت به معناى ساخت مستحکم درونى  عنىیعزت «قرارداد،  یدرون
 .  بخشد یها غلبه م و بر چالش کند یبا موانع، داراى اقتدار م  با دشمن، در مقابله  او را در مقابله هک

عنوان یک صفت الهی و مقدس، از اصول اعتقادي اسالم است و قدرتمند بودن بـراي   قدرت به .14
قدرت خدا و قدرت   - ملى  قدرت«معنویت و عدالت یک ارزش است  و  ت،یو توسعه امنتحکیم 

ملـت باشـند    نیا انیکشور، در م نیدر ا ییها است که انسان نیا یقـدرت مـل.  «  ایمان مردم است
 » را داشته باشند؛ از خطر نترسند. یعال يها و حرکت به سمت هدف یستادگیا ارادهکه 

نظام است  اعتماد مردم به ،یمل تیموضوع امن نیتر ) مهمیالعال (مدظله يا مام خامنها کردیدر رو .15
فقـدان   ایـ ندارد، احساس وجود  يو نظام سازگار یمل تیاعتماد به دشمن با منظومه امن یو از طرف

 نیچنـ  اساس، نیو نظر مردم و رهبران کشور دارد و بر ا دیبه د یآن بستگ فیکم و ک زیو ن تیامن
گونـاگون و نسـبت بـه جوامـع و      طیاست که ممکن است در شرا یو روان یامر ذهن کی یساحسا
 باشد. ریگوناگون، متغ داتیتهد

 :ییروا
اسـت و توسـط    صوري – ییاست از نوع محتوا یفیکه نوع ک با توجه به نوع آن قیتحق نیا ییروا 

 قرارگرفته است. دیده نفر از استادان مورد تائ
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 پایایی تحقیق:

 محاسبه شد: ریبرحسب درصد توافق به شرح ز یفرمول هولست قیطراز  

 PAO= 2A/ (nA+nBفرمول  نی) در اPAO شـده،   درصد توافـق مشـاهده   یبه معنA   تعـداد
 يشـده از سـو   يکدگـذار  يتعـداد واحـدها   بیـ بـه ترت  nBو  nAدو کدگـذار و   نیب يها توافق

 ياسـت (محمـد   ری(توافق کامل) متغ کی توافق) تا چیرقم از صفر (ه نیاست. ا Bو  Aکدگذاران 
آمـده اسـت و عـدد     دست به 9/0شده عدد  بر اساس فرمول محاسبه نکهی). نظر به ا155: 1387مهر، 

 الزم برخوردار است. ییایحاصله از پا جهینت نیاست بنابرا 7/0از  شیمذکور ب

 شنهاداتیپ و يریگ جهینت
ـ   ،ییمبنا هیها بر اساس روش نظر دهدا لیوتحل هیمراحل تجز يپژوهش با اجرا نیا در  یمحقـق در پ

 يهـا  افتـه یاسـت کـه بـر اسـاس      یشناخت یهست تیامن تیو ارائه ماه قیتحق یپاسخ به سؤال اصل
 .شود یپژوهش پاسخ داده م نیا یو فرع یبه سؤاالت اصل ق،یتحق

 يا امـام خامنـه   یاسـ یس شـه یدر اند یشـناخت  یهسـت  تیـ عوامـل امن  نیتـر  اول: مهـم  یفرعـ  سؤال
 اند؟ کدام یالعال مدظله

بوده است کـه   یعامل نیتر مهم يا و فرا منطقه یواقعه جهان کیعنوان  به رانیا یانقالب اسالم وقوع
در  میرمسـتق یو غ میمسـتق  ر،یـ نقش داشته است و بـه نحـو فراگ   الملل نیب تیامن یشناخت یدر هست

 نیتـر  همم رانیا یاسالم ينظام جمهورمهم همچنان تداوم دارد. در  نیکشورها مؤثر بوده و ا تیامن
 ،یو اجتمـاع  یعمـوم  تیـ امن ،يدیتوح ینیب اند از: جهان عبارت یشناس یعوامل مؤثر بر امنیت هست

ـ  یاسـالم  تیـ نظـام، هو  يهـا  آرمان ،یقدرت مل یساخت درون عـزت ملّـى، مقابلـه بـا      ،یو انقالب
و  یجابیوجوه ا يدارا یشناخت یهست تیعوامل اثرگذار در امن نیاز ا کی. هریالملل نیب يکتاتورید

باعث  یو عوامل سلب یشناخت یهست تیامن يداریو پا جادیسبب ا یجابیکه عوامل ا باشند یم یسلب
طـور   عوامل بال واسطه و بـه  نی. اشوند یم ینظام اسالم یشناخت یهست تیامن فیو تضع يداریناپا

 .باشند یاثرگذار م یشناخت یهست تیدر امن میمستق

 یاسـ یس شـه یدر اند یشـناخت  یهست تیامن يها مؤلفه ریها و ز دوم: اهم محورها، مؤلفه یفرع سؤال
 اند؟ ) کدامیالعال (مدظله يا امام خامنه

 جیواقع و بر اساس نتا لیوتحل هیمورد تجز ییمبنا هینظر لیوتحل هیپژوهش بر اساس روش تجز نیا يها افتهی
 .شود یارائه م ریاستخراج و در جدول ز یشناخت یهست تیامن يها مؤلفه ریها و ز اهم مؤلفه ل،یوتحل هیتجز
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و  ریتفسـ  ف،یگفتمان فر کـالف شـامل؛ توصـ    لیتحل یسه سطح يگفتمان، از الگو لیتحل منظور به
 .)128: 1385زاده، شده است (آقا گل استفاده نییتب

 یالعال مدظله يا م خامنهگفتمان حضرت اما لیدر تحل یشناس یهست تیامن يها : اهم مؤلفه4شماره  جدول

 بررسی بر اساس تحلیل گفتمان محورهاي مورد
 مؤلفه یبررس موردابعاد ردیف

1 

مبانی امنیت هستی 
شناختی

 

 بینی توحیدي جهان

 تکریم انسان

 تداوم حیات بعد از مرگ

 پایان انسان استعداد بی
 حاکمیت حق

2 

امنیت 
فرد و 
 جامعه

 امنیت فردي

 عمومی/ اجتماعی امنیت

3 

ت 
هوی

جمهوري 
 اسالمی

 هویت اسالمی

 هویت ایرانی

 هویت انقالبی

4 

ت 
ساخ

درونی نظام
 هاي نظام آرمان 

 عزت ملّى

 قدرت ملی

5 

تحکیم و 
توسعه اعتماد 

و تعامل
 اعتماد اجتماعی 

 روابط متقابل
 المللی مقابله با دیکتاتوري بین

6 

ب هویت
عوامل سل

 
 

سالم زدایی/ انقطاع از دین و معنویت/ ویرانی از درون/ ویرانی اخالقی ا
 وایمانی/

 نداشتن اتحاد کلمه بر محور اسالم
 نداشتن احساس وجود

 گر هاي افراط رواج تروریسم و جریان /هاي کور دینی و مذهبی عصبیت
 هاي گوناگون مادي فریبنده /آلود أسفضاي ی

 تهاجم و شبیخون فرهنگی،نفوذ سیاسی و فرهنگی/ مرکز استکبار:
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 بررسی بر اساس تحلیل گفتمان محورهاي مورد

 مؤلفه یبررس موردابعاد ردیف

نبودن استقالل: وابسته شدن/ وابسته کردن اقتصاد/ تقلیدي کردن علم/ / زبان 
 ملی را مغشوش کردن

دشمن/ زیر سؤال بردن دفاع در برابر تهاجم/ تسلط یک  اشغال شهر توسط
 قدرت بر کشور

 هاي سیاسی ثباتی بی /زده  هاي غرب جریان

7 

حفظ و تعالی هویت
 

 

 روزي تحکیم راه امام و انقالب و فداکاري و تالش و کوشش شبانه

 / جهاد اسالمی/ عزم ملی علم، عقل، ایمان و عزم راسخ ملی
 ى الهى نصرت، به وعدهاعتقاد به قدرت پشتیبان الهی و اتکال به خدا / امید 

هاي  پشتیبانی مردم از نظام اسالمی/ بسیج و به صحنه آمدن در میدان چالش
 حیاتی و اساسی

 اتحاد کلمه بر محور اسالم/ اتحاد ملی
 پایه/ کار علمی جهادي اقتصاد دانش

هاي امریکا و مستکبران / دفاع از مظلوم/  خواهی ایستادن در مقابل زیاده
 اري از هویت ملی و دینی/ غیرت ملی/ فداکاريپاسد

پاسخگویی احساس مسئولیت/ حرکت به سمت عدالت، اخالق، استقالل/
 مسئوالن

هاي دوران دفاع مقدس/ احساس دلیرى و  حفظ خاطرات و نشر ارزش
 نترسیدن از دشمن/

8 

آثار و کارکردهاي هویت
 

 

 طلبی و گذشت بازگشت جهاد اسالمی به جایگاه ارزشیِ رفیع خود/ شهادت

بیداري و عزت مسلمانان/ احساس شخصیت/ احساس استقالل/ 
 خواهی عدالت

هویت عامل خائف شدن دشمن/ احساس هویت اسالمی خطر بزرگ 
 استکبار/

قویت احساس مسلمانی در باطن هاي پاك به اسالم مبارز/ ت گرایش فطرت
 ي مستکبران مسلمین/ احساس سنگینی بار سلطه

 المللی امنیت و رفاه و پیشرفت علمی و اقتدار بین
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 بررسی بر اساس تحلیل گفتمان محورهاي مورد

 مؤلفه یبررس موردابعاد ردیف

ترمیم خألهاي مادي و معنوي/ شوکت، عزت و نشاط بیشتر تفکر و هویت 
 اسالمی

 
9 

ت درونی
اهداف ساخ

 

 ردم و سعادت آنان/وصول به حیات طیبه و اصالح امور دین و دنیاى م

/ / تحکیم و توسعه قدرت ملیمنافع ملی/ تأمین هاي نظام اسالمى تحقق آرمان
 /المللی تداوم عزت ملی و اقتدار بین /ي ملی تأمین امنیت/ حفظ سرمایه

 قوام و دوام هویت حقیقی /ساالري دینی مردم

عزت / رفاه و سیادت سیاسى وبرتري نظامى/پیشرفت /حفظ استقالل کشور
 توسعه عدالت/مرجعیت علمىملی و 

ترین  الگوي موفق/ بزرگ /هاي واالي ماندگار در طول تاریخ حفظ ارزش
 بازدارنده/

 / آرامش روانیي انسانیتربیت نیرو

دفاع  /نظام سلطهو تهدیدها / مخالفت جدي با  ي با دشمنی عالج مقابله
جلوگیري از  /مقاومت علیه اهداف استکبار /صریح، قاطع و واقعی از مظلوم

 رحمانه تطاول بی

 
 رانیا یاسالم يجمهور یشناخت یهست تیامن تیماه ارائه

 ست؟ی) چیالعال (مدظله يا امام خامنه یاسیس شهیدر اند یشناخت یهست تی: امنیاصل سؤال

 هیـ درروش نظر يبصـر  يکدگـذار  يبـر اسـاس الگـو    ،یشناخت یهست تیامن تیارائه ماه منظور به
صـورت   مـذکور بـه   يمحورهـا  ی) و شـکل مفهـوم  87: 1386 ،یفـرد و امـام   یاقدام (دانـائ  ییمبنا

 شده است. ارائه يندیو فرا یتعامل ،یمصداق

 ینـ یب مؤثر وهم افزا از وجوه جهـان  یبیترک ،یمل تیامن يعنوان مبنا به یشناخت یهست تیامن تیماه
ها و مـردم هسـتند و    آن نهادها، سازمان یاست که متول یو عمل انقالب یاسالم يو باورها يدیتوح

عنـوان   بـه  یعـال ال مدظله يا شده، گفتمان امام خامنه . در شکل ارائهردیگ یمتمام آحاد جامعه را دربر 
 يرهـا یعامـل، متغ  نیـ . در کنار اگردد یمحسوب م یشناخت یهست تیامن نیتأم یشرط عل نیتر مهم
و عزت، حرکت به جلـو در   تیمعنو ،ینید رتیقدرت بر محور بص یهمچون ساخت درون يگرید

 تیـ احسـاس امن  جـاد یدر ا یاسـ ینظـام س  يو کارآمـد  یاسـالم و صـدور انقـالب    یعرصه فرهنگ
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بـا   یدر برابـر اسـتکبار جهـان    يداریـ و پا تیبا وال وندیو حضور و مشارکت مردم در پ طرف کیاز
و تعامـل   يرابطـه، اعتمادسـاز   شـرفت یفعـال در پ  یعمـوم  یپلماسـ یو د یاعتماد اجتماع شرفتیپ

. گردند ینظام محسوب م یشناخت یهست تیامن نیأمت یعل طیو شرا رهایجزء متغ یالملل نیدوطرفه ب
بـا   گـر ید يارتباط دارد و از سـو  تیو معنو تیهو ریبا متغ سو کیاز  یشناخت یهست تیدرواقع امن

عنـوان   بـه  یشـناخت  یهسـت  تیبه حفظ امن جهیکه درنت -نظام استکبار داتیتهد لیو تقل يساز یخنث
 .گردد یختم م امدیپ

 شـوند  یمـ  یشـناخت  یهسـت  تیـ امن نیموجـب تـأم   يمحـور  يها ن مقولهعنوا که به يمحور طیشرا
 یشـناخت  یهست تیسطح از امن نیدربرتر یانقالب تیمقتدر که با هو یفرهنگ ياند از: نهادها عبارت

 يهـا  آرمـان  ،یقدرت مل یساخت درون ،یو اجتماع یعموم تیامن ،يدیتوح ینیب قرار دارند، جهان
و تهاجم جنـگ   دیو تهد یالملل نیب يکتاتوریعزت ملّى، مقابله با د ،یو انقالب یاسالم تیونظام، ه

 یمنجـر بـه کـار علمـ     ،یعل يرهایبر اساس متغ یشناخت یهست تیامن ينرم دشمن. مقوالت محور
 جانبه خواهد شد. و مبارزه همه يجهاد

(کنش/  يمقوله محور یگر بر خروج و مداخله يا نهیزم يرهایتحت عنوان متغ گرید ریدودسته متغ 
و  ینیمناسب سـرزم  شیآما ،يشامل؛ فرهنگ جهاد يا نهیزم يرهایهستند. متغ رگذاریکنش) تأث برهم
مسـئول،   يها نهادها و سازمان نیب يوجود انسجام و وحدت و همکار ،یمالحظات فرهنگ تیرعا
ر باکـا  یبـوم  يها يو فناور يمسئول، کسب دانش کاربرد يها و سازمان یمردم جیمتقابل بس ملتعا
 تیـ ترب ،ینظـام، خودکفـائ   يو توسعه عمق راهبـرد  يراهبرد تیاز موقع يمند بهره ،يجهاد یعلم
 هستند. یمنابع انسان يو معنو ینید

 شرفتیقدرت (مانند، حضور مردم در صحنه، پ یگر شامل؛ ساخت درون مداخله يرهایمتغ نیهمچن
اعتمـاد   ،یمنافع مل نیمام (ره)، تأمراه و خط ا ،یدولت اسالم ت،یامن نیتأم ،یعزت مل ران،یا یعلم

و  یسـالم و انسـجام ا  یاتحاد ملـ  ،یاقتدارمل ،یاقتصاد مقاومت ،یعزم مل ،یخواه نظام، آرمان مردم به
 یاتیـ و عمل يراهبرد يزیر برنامه ،ینفس مل و اعتمادبه يفعال، خودباور یپلماسیزا)، د درون تیظرف

 عملکرد است. یابیو نظارت و ارز

 ،یاسـالم  ينظـام جمهـور   تیـ هو ،یشناس یهست یتمرکز را بر مبان نیشتریها ب مقوله ریسا نیهمچن
 یهسـت  تیـ و توسـعه امن  میتحکـ  امـد یو پ جیو رشد اعتماد دارند. نتا میفرد و جامعه و تحک تیامن

 خواهد بود. یو تحقق اهداف نظام اسالم یحفظ نظام و انقالب اسالم ،یمل تیحفظ امن ،یشناخت
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 ییمبنا هیدر نظر يبصر يبر اساس کدگذار یشناخت یهست تیامن تی: ماه4شماره  شکل

  

و م
ی 
 دین

ت
تربی

بع 
 منا

وي
عن انی

ائی انس
دکف

 خو
 

ق 
 عم

ت و
قعی
 مو
سعه

تو
دي
هبر

 و  را
دي
ربر
 کا
ش
دان

اور
فن

ها ي
ي 

ی 
بوم

ن 
نوی

کار
با

 
دي
جها

ی 
علم

 
ردم

با م
ل 
عام
ت

 
ت 

حد
و و

ي 
کار

 هم
ام،
سج

ان
ول
مسئ

ي 
دها
نها

 

 و 
نی
زمی
سر

ب 
ناس
ش م

آمای
در 

ی 
هنگ

 فر
ات

حظ
مال

ت 
عای
ر

نی
زمی
سر

ش 
آمای

دي 
جها

گ 
رهن

ف
 

 يا نهیزممتغیرهاي 
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ساخت درونی قدرت بر محور 
 بصیرت دینی و معنویت

حضور و مشارکت مردم در 
 پیوند با والیت

پایداري در برابر استکبار 
 جهانی

حرکت به جلو در عرصه 
فرهنگی و صدور انقالب 

و کارآمدي نظام  اسالمی
 سیاسی

 پیشرفت اعتماد اجتماعی

سی عمومی فعال و دیپلما
 اعتمادسازي

 نتایج و پیامد

حفظ امنیت هستی 
 شناختی

حفظ نظام و 
 انقالب اسالمی

تحقق اهداف نظام 
 اسالمی

انسجام و وحدت 
 ملی

نهادینه شدن فرایند 
مقاومت و 
 استکبارستیزي
 بیداري اسالمی

 پدیده محوري
 امنیت هستی شناختی

 حاکمیت حق

 نسانپایان ا استعداد بی

 تداوم حیات بعد از مرگ
نهادهاي فرهنگی مقتدر با هویت و  ها سازمان

 انقالبی -اسالمی 
 ی جهاديکار علم، جهاد اسالمی

 عزت ملّى
، المللی با دیکتاتوري بین جانبه همهمبارزه 

 و جنگ نرم دشمن تهاجم تهدید،
 ملی ساخت درونی قدرت

اي ه آرمان، بینی توحیدي جهاننظام والئی/
 نظام

امنیت ، کرامت انسان ي/کارآمد واستحکام 
 عمومی و اجتماعی

 کنش برهمکنش/

 جانبه همهمبارزه 
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 یشناخت یهست تیامن یفیک لیتحل
و انسـان   يدیـ نگـاه توح و متأثر از  استیاز س یبخش تی) امنیالعال (مدظله يا امام خامنه شهیاند در

 تی) نسبت به هویالعال (مدظله يا امام خامنه نانهیب و واقع یخردمندانه، اصول کردیشناسانه است. رو
 یتـ یامن يهـا  اسـت یمنجر به اتخـاذ اصـول، اهـداف و س    الملل¬نیانسان، جامعه و نظام ب تیو ماه
 نیـ اسـت. در ا  دهیگرد یالملل نیب يکتاتورید یشناس یو در تعارض با هست ریسازنده، فراگ ،یتعامل
 يهـا  کـه ابعـاد و مقولـه    گـردد  یقلمداد مـ  یو اساس نیادیبن یموضوع یشناس یهست تیامن کردیرو

تعقـل،   مـان، یدر پرتـو ا  تیو شروع امن يهسته مرکز شود؛ یفرد و جامعه را شامل م تیمختلف امن
 ریدر ادامه جامعـه را تحـت تـأث   و  گردد یانسان آغاز م یو آرامش درون نهیعلم و عزم راسخ، با سک

و هـدف   فیـ قـرار دارنـد و تعر   گریکـد یبا  وندیدر پ تیهمه ابعاد امن شهیاند نیدر ا دهد، یقرار م
هـا   انسـان  وداست کـه در وجـ   ییباورها و استعدادها ت،یمتمرکز بر عقالن یقدرت در ساخت درون

هـاى   هـا و خـدمت بـه ارزش    انخواهند این قدرت را در خدمت به انسانیت و انسـ  قرار دارد و مى
 يهـا  تحقـق آرمـان   ،یبازدارندگ ،يساز تیمصون يو در راستا ندازندیبشرى از موضع قوى، بکار ب
 وو وصـول بـه حیـات طیبـه      شـرفت یپ ،یقـ یحق تیقوام و دوام هو ،یجمهورى اسالمى، اقتدارمل

 .ندیاصالح امور دین و دنیاى مردم و سعادت آنان حرکت نما

بـه   یاسـتکبار جهـان   یاسیس شهیحاصل از اند یدرد و رنج ناامن ر،یمس نیدر ا یساسو مسئله ا مانع
ـ  يکتاتوریاست که باعث د یکنون يایدر دن کایآمر تیمرکز بـا   کـا یاسـت. آمر  دهیـ گرد یالمللـ  نیب
و عهدشـکن،   یرمنطقـ یغ ن،یخـودبرترب  اعتمـاد،  رقابلیغ ،يطلب و استکبار گر، سلطه مداخله یتیهو

 هیتخاصم عل ریکه همواره در مس - یالملل نیب سمیونیصه ي تصرّف و اقتدار شبکه ي در پنجه سخت
ضـد   یتیمـاه  ينداده؛ دارا رییخود را تغ تیحرکت کرده است و درگذر زمان هو یاسالم يجمهور
و نـاامن کـردن جهـان     یاسالم ينظام جمهور يخود را در توطئه و برانداز تیاست و هو یاسالم
 يو محـور  یاساسـ  ریاز تعـاب  ران،یـ ا یاسالم يجمهور تیو هو یشناس یهست چراکه کند؛ یدنبال م
 ف،یتوصـ  ینید يها (ص) و آموزه ياسالم ناب محمد بخش اتیدر قلمرو مکتب ح یاسیفلسفه س

کرامـت انسـان، تـداوم     ،يدیـ توح ینـ یب همچون جهان یمیو مجموعه مفاه شود یم لیو تحل ریتفس
ـ  ستعدادبعد از مرگ، ا اتیح  ،یجهـاد اسـالم   ت،یـ حـق، امامـت و وال   تیـ انسـان، حاکم  نایـ پا یب

 . اند میآن سه داریو استقرار پا یشناخت یهست تیامن يها مؤلفه ییدایو مانند آن در پ يزیاستکبارست

پنهـان و   اتیـ جنگ نـرم، عمل  ،یمانند تهاجم فرهنگ یو اقدامات داتیتهد ،یشناخت یهست تیامن در
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و اسـتقرار   یانقـالب اسـالم   يروزیـ است که با پ يا شهیاند تیماه انگرینفوذ، ب يتالش دشمن برا

نه ینهاد ،یآن: انسجام و وحدت مل جینتا نیتر و ازجمله مهم دشدهیتول رانیا یاسالم ينظام جمهور
در  يمبـارزه و فـداکار   هیروح ،یاسالم يداریب يریگ و شکل يزیمقاومت و استکبارست ندیشدن فرا
 یشـناخت  یهست تیامن یروند تکامل يریگ شکل کردیرو نیدر ا است. یشناخت یهست تیعرصه امن
 مامـا  یاسـ یس شـه ی(ره) و متعاقباً اند ینیحضرت امام خم شهیو اند یانقالب اسالم يروزیمتأثر از پ
 به حداقل برسد. یستیآن با ییاجرا يها ) است که در عرصه عمل شکافیالعال (مدظله يا خامنه

 يهـا  و مجاهدان راه خدا در عرصـه  شمندانیاسالم، نخبگان و اند يعلما ه،یفق تیدوران وال نیا در
رتالش و    زمان و مکان، مبارزه طیمتناسب با مختصات شرا یشناخت یهست تیامن ررنج، پـ ى بسیار پـ

از  وهـاى آن را در جامعـه مسـتحکم     پایـه  رفراگیـ  نحـو  بـه  تـا  هستند آن بر و اند¬پرمحتوا داشته
 يهـا  (ره) و ارزش ینیحضرت امام خم يها بر آرمان یمبتن کردیرو نیمصون دارند. در ا داتیتهد

و مبـارزه در همـه    یمردمـ  جیدر بسـ  يو سلحشور يجهاد هیروح ،يزیاستکبارست ،یانقالب اسالم
دنبال شـده و در سـاخت    یتامنی – یو دفاع يعلم و فناور ،یاجتماع ،ياقتصاد ،یاسیس يها عرصه

با ساخت  یشناخت یهست تیامن شه،یاند نیتر داشته است. در انقش بر یقدرت و انسجام مل یروند
و صـدور   یحرکـت بـه جلـو در عرصـه فرهنگـ      ت،یو معنو ینید رتیقدرت بر محور بص یدرون

و حضور و مشـارکت   طرف کیاز تیاحساس امن جادیدر ا یاسینظام س يو کارآمد یانقالب اسالم
 تأمینمستضـعف و   يها ملت بهو توجه  یبار جهاندر برابر استک يداریو پا تیوالبا  وندیمردم در پ

روابـط،   شـرفت یفعـال در پ  یعمـوم  یپلماسـ یو د یاعتمـاد اجتمـاع   شرفتیها همراه با پ آن تـمنیا
 .گردد یم داریو پا میتحک یبه فضل اله یالملل نیو تعامل ب ياعتمادساز

ارتبـاط   یشناخت یهست تیامن يها از مؤلفه یو تخط ریگرفت، قصور و تقص جهینت توان یم تیدرنها
 یها بخشـ  مؤلفه نی. اگردد یم يو اضطراب وجود شیدارد و باعث تشو یبااحساس ناامن يمعنادار
مذکور  يالگو ومزـلو  ورترـضو بر اساس  شود یمحسوب م یمل تیامن نیتأم يراهبرد ياز الگو

 تیـ در حـوزه امن  يدازپر هینظر يو ارتقا یشناخت یهست تیو ازجمله امن ديهبررا تاـمطالع ومتدا
 .ردیگ یقرار م دینو مورد تأک يها دهیپژوهش و ارائه ا قیاز طر
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