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 02/1/9917 :رشیپذ خیتار 8/7/9917 :افتیدر تاریخ

 دهچکي
 ایرانیی -اسالمی الگوی تدوین سازی،تمدن مرحله در و ایران اسالمی جمهوری نظام سیتأس از دهه سه گذشت با

 العالی()مدظلهاسالمی انقالب فرزانه رهبر تأکید مورد همواره و آمده شمار به نظام این حیاتی یهاضرورت از یکی پیشرفت

 طراحیی  قابل و تعریف معنویت( و علم تفکر، )زندگی، چهارگانه یهاعرصه در را مذکور الگوی له،معظم و گرفته قرار

 صیورت  «پیشیرفت  ایرانیی  اسیالمی  الگیوی  معنویتِ عرصه در امنیت نقش شناخت» هدف با حاضر تحقیق .انددانسته

 داقیه م و واکیاوی  میورد  «معنویت عرصه» در را امنیت نقش آمیخته، تحقیق روش از استفاده با گردیده تالش و پذیرفته

 و نظیری  خبرگیان  مجموعیه  از، انید عبارت تحقیق آماری جامعه .نماید تعیین را آن یهاشاخص و هامؤلفه و داده قرار

 نییاز  مورد یهاداده .باشندیم علمی آثار و امنیتی ارزشمند تجارب دارای که راهبردی مدیریت و امنیت حوزه در عملی

 عمیل  بیه  ینظرسنج شمار،تمام روش با نفر 07 تعداد از و گردیده گردآوری مصاحبه، و پرسشنامه ی،بردارشیف ابزار با

 افیزار نیرم  از اسیتفاده  با فریدمن یبندرتبه آزمون و یانمونه یک t آزمون مانند استنباطی، آمار فنون از استفاده با و آمده

 یهیا عرصه سایر بر معنویت عرصه الً،او که است آن بیانگر نتایج، .است گرفته قرار لیوتحلهیتجز مورد اس.پی.اس.اس

 معنوییت  عرصیه  یهاشاخص و هامؤلفه نیترمهم عنوانبه شاخص شش و مؤلفه سه ثانیاً، و دارد تقدم فضل ،گفتهشیپ

 هیای مؤلفیه  بیه  توجیه  پیشرفت، و امنیت هیدوسو رابطه به عنایت با ثالثاً، و است شده تأیید امنیت، سطح ارتقاءدهنده و

 امنیت موجد خود، که شد خواهد امن انسانِ تولید و جامعه در ییگرااخالق و معنویت حاکمیت باعث ،معنویت عرصه

 .باشدیم پیشرفت و

 

 معنویت عرصه پیشرفت، توسعه، پیشرفت، ایرانی اسالمی الگوی امنیت، ها:کليدواژه

                                                           
 یمل دفاع یعال دانشگاه یعلم ئتیه عضو .1

   ( (rfarsi2003@yahoo.com)نویسنده مسئول(  -یمل تیامن دانشکده) یمل دفاع یعال دانشگاه یدانشجو .2
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 مقدمه

 بیه  حرکت کانار نیتر یاساس از پیشرفت بومی الگوی به دستیابی سیاسی، نظام هر برای

 حییات  نخسیتِ  دهیه  در ایران اسالمی جمهوری .رود یم شمار به ها ناآرم و اهداف سمت

 طرییق  از جامعیه  آرامیش  و استقالل تأمین امنیت، استقرار و نظام تثبیت به خویش پربرکت

 که آنجا از و ورزید اهتمام یناامن عوامل کنترل و ها نابحر مدیریت ،ها چالش ساختن مرتفع

 خیویش،  حیات از سوم و دوم دهه در ،باشد یم پیشرفت هرگونه ازین شیپ ترین مهم «امنیت»

 در را جانبیه  همه پیشرفت مسیر ،ساله ستیب انداز چشم سند تدوین و ساله پنج برنامه چهار با

 اسالمی و )ایرانی( بومی جامع، الگوی یک فاقد گرفته صورت یها تالش لیکن گرفت، پیش

 بیه  1931 سیال  در العیالی(  )مدظلیه رهبری معظم مقام تا شد سبب یادشده الگوی خأل .است بوده

 بیرای  کشیور  نخبگیان  از یئتی یه تشکیل و ها شاخص تعیین و الزامات تشریح ی،ساز مفهوم

 یهیا  نشست جلسه نخستین در لهمعظم .نمایند اقدام پیشرفت ایرانی اسالمی الگوی طراحی

 منطیق  تفکر،» عرصه چهار را پیشرفت ایرانی-یاسالم الگوی یها عرصه ترین مهم راهبردی،

 معظیم  مقیام  )بیانیات فرمودنید  تبییین  «اخیالق  و ایمان معنویت،» و «زندگی» ،«علم» ،«بصیرت و

 .(17/1/1931 تاریخ در العالی( )مدظلهرهبری

 انقیالب  شیریف  عمر از دهه سه گذشت با که است اهمیت حائز جهت نیازا تحقیق این

 سیازی  نظیام  مرحله از گذار دوره در و نظام تیتثب و سیتأس دوران نمودن سپری و اسالمی

 حییاتی  یهیا  ضرورت از یکی پیشرفت ایرانی-اسالمی الگوی تدوین سازی، تمدن مرحله به

 انقییالب فرزانییه رهبییر تأکییید مییورد همییواره گذشییته دهییه دو طییی و آمییده شییمار بییه آن

 اییران  اسیالمی  جمهیوری  مقیدس  نظام رد امنیت چراکه .است گرفته قرار العالی( )مدظلهاسالمی

 بیر  مبتنیی  الگیویی  پیشرفت، اسالمی الگوی و است یفرد منحصربه و خاص ویژگی دارای

 بیه  توجیه  ،حیال  نیدرع .است اسالمی یشناخت روش و شناختی هستی ی،شناخت معرفت مبانی

 یا هجامعی  ایجاد موجبات پیشرفت، الگوی اجرای و تدوین در امنیت کارکردهای و الزامات

 خواهید  پیشرفت موجد خود وجودآمده، به امنیت که یا گونه به نمود، خواهد فراهم را امنیت

   .شد
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 تأثیرپیذیری،  و تأثیرگذاری ویژگی دو با امنیت گفت؛ باید تحقیق این انجام ضرورت در

 جامعیه  بسیتر  در باید که است کاالیی و بوده پیشرفت ایرانی-اسالمی الگوی اصلی اجزاء از

 برخیوردار  امنییت  تولید برای ای ویژه کارکرد از باید مذکور الگوی لذا، .گردد حاکم و تولید

 نداشیته  را الزم توجیه  پیشیرفت  و امنیت هیدوسو رابطه به الگو این طراحان چنانچه و باشد

 زدا امنییت  و ینیاامن  بیه  منجر خود آن، از حاصل پیشرفت و الگو این نهاییِ محصول باشند،

 جیامع  نقشیه  عنیوان  به الگو این ضرورت تبیین در العالی( )مدظله رهبری معظم مقام .شد خواهد

 سیال  ودو یسی  اقتصیادی  ییا  فرهنگیی  مسائل برخی همچون جامع، نقشه بدون» :ندیفرما یم

 همان(.«)شد خواهیم متناقض گاه یها حرکت دچار گذشته،

 الگیوی  معنوییتِ  عرصیه  در امنییت  نقیش  شناخت» پژوهش، این اصلی هدف رو، ازاین

 اسیت:  شده تبیین چنین تحقیق اصلی فرضیه اساس، این بر و بوده «پیشرفت ایرانی-اسالمی

 امنییت  تأمین در «)رهبری( امامت» و «یی(گرا آخرت) معاد» ،«طلبیحق و توحید های مؤلفه»

 و مفهیومی  مبیانی  بیه  پیرداختن  ضیمن  پژوهش این درواقع، .دارد نقش معنویت عرصه در

 عرصیه  در امنییت  یهیا  شیاخص  و هیا  مؤلفه علمی، یها روش از استفاده اب و تحقیق نظری

 کرد. خواهد تبیین را معنویت

 

 تحقيق نظری مباني 

 مسیئله  ولی دارد، قرابت تحقیق یها نهیشیپ از برخی عنوان با تحقیق این موضوع اگرچه

 روشن ها نهیشیپ مختلف موضوعات با را آن یها تفاوت یروشن به آن فرضیه و تحقیق اصلی

 .دینما یم

 تحیت  گروهیی  یا مطالعیه  انجیام  با ملی دفاع عالی دانشگاه دکتری مقطع دانشجویان -

 امنیت هیدوسو رابطه بر تأکید ضمن ،«پیشرفت ایرانی اسالمی الگوی در امنیت نقش» عنوان

 و هیا  مؤلفه و پرداخته پیشرفت ایرانی-اسالمی الگوی در امنیت نقش بررسی به پیشرفت، و

 مفهیومی  میدل  در منطقیی،  منظومیه  ییک  صورت به مذکور الگوی در را امنیت یها صشاخ

   .(1919گروهی، مطالعه رساله) اند نموده ارائه خود تحقیق
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 اسیالم،  منظیر  از توسیعه  هیای  شاخص» عنوان با یا مقاله در (،1931) علیرضا یی،رضا-

 و توسیعه  فرهنگییِ  هیای  نیه زمی بیه  ،«)ره(خمینی امام و ایران اسالمی جمهوری اساسی قانون

 از حاصیل  نتیجیه  .اسیت  پرداختیه  ه(ر)خمینی امام و اساسی قانون اسالم، دیدگاه از پیشرفت

 معنیوی  و میادی  نیازهیای  رفع بین دوجانبه تعامل نوعی اسالم در که است حاکی پژوهش،

 صاداقت یزیر یپ بر نیز اساسی قانون سوم اصل در .دارد وجود توسعه هدفِ به رسیدن برای

 و اخالقیی  یهیا  شهیاند و شده تأکید فقر رفع و رفاه ایجاد منظور به اسالمی ضوابط بر مبتنی

 است. نموده معرفی توسعه هدف عنوان به را انسان شدن ملکوتی نیز )ره(خمینی امام عرفانی

 اسیالمی  پیشیرفت  الگوی تدوین چارچوب» عنوان با یا مقاله در (،1917) نادر ساعد،-

 پیشیرفت  الگیوی  حقیوقی  الزامیات  بیه  ،«حقیوقی(  )رهیافیت  آن دفاعی های بهجن و ایرانی

 عملییات  در را الگیو  دفاعی های مؤلفه ،حقوقی چارچوب ارائه با و پرداخته ایرانی-اسالمی

 نمیوده  تبییین  راهبیردی  ارتقیای  و فکر تولید ،جانبه همه دفاع پیشرفته، بازدارندگی دریاپایه،

 است.
 انکیار  تیوان  نمی تحقیق این ییافزا دانش در را پیشین یها ژوهشپ نقش اگرچه بنابراین؛ 

 ایین  توصییف  به صرفاً یا مذکور، یها نهیشیپ در که است توجه درخور نکته این ولی نمود،

 منظیر  از هیا  آن یهیا  شاخص و «پیشرفت» و «توسعه» تمایز وجوه به یا و شده  پرداخته الگو

 نقیش  ژهیی و به) پیشرفت و امنیت هیدوسو رابطه و «امنیت» نقش اساساً، و شده بسنده اسالم

 میورد  کمتیر  ییا  و مانیده  مغفول پیشرفت ایرانی-اسالمی الگوی در معنویت( عرصه ایجابی

 این در پیشین یها پژوهش با پژوهش این افتراق وجه ترتیب، بدین .است گرفته قرار توجه

 بیه  دیگیری  سیاحت  از و گرفتیه   شیکل  پیشرفت و امنیت هیدوسو رابطه اساس بر که است

 پرداختیه  معنوییت،  عرصه بر تأکید با پیشرفت ایرانی-اسالمی الگوی در امنیت نقش بررسی

 است. نموده احصاء را آن های مؤلفه و

 
 

 

 



 221 / (معنویت رصهع بر تأکید )با پیشرفت ایرانی اسالمی الگوی در امنیت نقش پژوهشی: مقاله یییییییییییییییییییییییییی 

 

 رهايمتغ شناسي مفهوم

 :میپرداز یم تحقیق در استفاده مورد مفاهیم از محقق مختار تعاریف به نجایا در

 تیاکنون  کیه  اسیت  مفاهیمی دسته آن از امنیت مفهوم آن: غایت و امنیت شناسي مفهوم

 تعیاریف  ندارد، وجود نظری وفاق اندیشمندان میان و نشده ارائه آن از یومانع جامع تعریف

 ایمنیی  احساس یا ترس از آزادی احساس بر ،«امنیت» مفهوم از لغت های فرهنگ در مندرج

 بیه  را «امنییت » ، معیین  فرهنیگ  .تاس شده تأکید ،باشد یم روانی و مادی امنیت بر ناظر که

 عمید فرهنگ در .(973:1903)معیین،  است آورده«نداشتن بیم و بودن امان در ، شدن ایمن» معنی

 امنییت  مصیدر  که «امن» واژه و شده  فیتعر آسودگی و آرامش ایمنی، معنی به «امنیت» نیز،

  گرفتیه  «بیودن  عخیاطرجم  و قلیب  آرامیش  خیاطر،  آرامیشِ  و اطمینان» معنی به را باشد یم

   .(113:1907عمید،)است

 «قیدرت » ها آن اندیشه اصلی موضوع که گرایانه واقع امنیتیِ -سیاسی مکاتب از برخی در

 را امنییت  هیدف  ،انهیگرا آرمان مکاتب مقابل؛ در و است قدرت کسب ابزار امنیت باشد، می

 .داننید  میی  ربشی  بیرای  روانیی  و روحیی  آرامش و مناسب زندگی و عدالت صلح، برقراری

 باشید،  می اسالم امنیتی مکتب از برگرفته که ایران اسالمی جمهوری امنیتی مکتب در اساساً،

 پییدا  افیزایش  جامعه یک در ایمان هرچه ،رو نیازا .باشند می ریشه یک از «امنیت» و «ایمان»

 ؛وجیه  بدین .1شود می تر کینزد است الهی قرب همان که خود آفرینش هدف به انسان کند،

 قیدرت،  امنیتیی؛  مکتب این در» .باشد می )جمع( جامعه هم و )فرد( انسان هم امنیت، هدف

 ارتقیاء  نییز  امنییت  غایت و شده محسوب متوسط و مقدماتی اهداف از تماماً عدالت امنیت،

 در گفیت  تیوان  میی  ترتییب،  بدین و (133:1930پیک، ره) است «انسان تعالی معنویات، فضایل،

   .است نهفته محور عدالت پیشرفتِ و رشد در جامعه لکما اسالمی، نظام

 امیام  منوییات  اساسی، قانون مانند منابعی از که رانیا اسالمی جمهوری امنیتی مکتب در

                                                           
 کَمَیا  الْیأَرْ ِ  فِیی  لَیَسْتَخْلِفَنَّهُم الصَّالِحَاتِ وَعَمِلُوا مِنکُمْ آمَنُوا الَّذِینَ اللَّهُ عَدَ»َ :دیفرما یم نور سوره از 33 هیآ به اشاره . 1

 بِیی  یُشْرِکُونَ لَا یَعْبُدُونَنِی أَمْنًا خَوْفِهِمْ بَعْدِ مِّن لَیُبَدِّلَنَّهُم و لَهُمْ ارْتَضَى الَّذِی دِینَهُمُ لَهُمْ وَلَیُمَکِّنَنَّ قَبْلِهِمْ مِن الَّذِینَ اسْتَخْلَفَ

 .«فَاسِقُونَالْ هُمُ فَأُوْلَئِکَ ذَلِکَ بَعْدَ کَفَرَ وَمَن شَیْئًا
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 شیده  مسیتفاد  کشیور  سیاله  سیت یب انداز چشم سند و العالی( )مدظلهرهبری معظم مقام ،)ره(خمینی

 دیگیر  اهیداف  به نیل برای یا لهیوس خود، که باشد یم واسط اهداف از یکی «امنیت» است؛

 بیا  تنهیا  نییز  آزادی پیشیرفت،  عدالت، صلح، برقراری چون دیگری اهداف اگرچه .باشد یم

 بازگشیت  توحییدمحوری  اصیل  بیه  امنییت  غایت لیکن ،گردد یم ریپذ امکان «امنیت» مقدمه

 امنییت  غاییت » سیاحت؛  ایین  از ،نیبنیابرا  ؛است آن نهایی نتیجه «عبودیت» تحقق و نموده

 بلکیه  شیود،  نمیی  توجیه  انسیان  جسمی بعد به فقط و نبوده مادی رفاه و ثروت ایجاد صرفاً

 ابعیاد  آن تمیامی  متیوازن  رشد گرو در او رشد و تکامل که است مختلفی ابعاد دارای انسان

 تیرین  اساسیی  از روحیی  فضیایل  و اخالق به توجه و ها انسان روح پرورش و تربیت .است

 .(727:1933 فرد، )هاشمیان«آید می شمار به ایران اسالمی جمهوری امنیتی تبمک در امنیت اهداف

 بزرگیی  نعمیت  امنییت » فرمایند: می امنیت نقش اهمیت درباره العیالی(  )مدظله رهبری معظم مقام

 طمأنینیه  ای جامعیه  هیر  در .است رفته سخن امنیت و امن به راجع هم کریم قرآن در .است

 بیرای  اجتمیاعی  عظیمِ حرکت شرط ... است امنیت معنوی، و یماد های پیشرفت برای الزم

  .(17/2/1903 مورخ العالی( )مدظلهرهبری معظم مقام )بیانات«است امنیت اول، درجه در ملت

 

 پيشرفت شناسي مفهوم

 یافتگی توسعه رایج مفهوم که دریافت توان یم غرب، در «توسعه» مفهومی سیر بررسی با

 حیاکم  اصیول  و مفهومی لحاظ به چه عدالت، و پیشرفت از اسالم یتلق و آن غربیِ شیوه به

 همه بر مبتنی که عام تعریفی در .ندارند یکدیگر با تناسبی هیچ غایت، لحاظ به چه و آن بر

 بیه  موجیود  وضیعیت  از حرکیت  فرآیند» از است عبارت «پیشرفت» هاست، منش و ها بینش

 تحلییل  باشد: امر سه بر مشتمل باید پیشرفت الگوی اساس، این بر .مطلوب وضعیت سمت

 سیمت  بیه  موجیود  وضیعیت  از حرکیت  راهبیرد  مطلوب، وضعیت تبیین موجود، وضعیت

 هیای  ظرفییت  بسط فرآیند» توان می همچنین را پیشرفت .(27:1917)میرمعیزی، «مطلوب وضعیت

 منظیور  بیه  اسیالم  جامعییت  بیه  عمل با جامعه اساسی نیازهای تأمین و تعدیل طریق از ملی

 عنیوان  بیه  ذییل  تعرییف  پیژوهش،  این در .(291:1931)جمالی، دانست «طیبه حیات به دستیابی
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 و اساسیی  تحول فرآیند» از: است عبارت که گرفته قرار مدنظر ،«پیشرفت» از مختار تعریف

 اسیالمی  اندیشیه  مبنیای  بیر  جامعیه  اجتمیاعی  و فیردی  زنیدگی  کمیت و کیفیت در بنیادی

 تحیول؛  و تغییر این که یا گونه به زندگی یها ساحت همه در ساسیا نیازهای تأمین منظور به

 هیدف  بیا  فراگییر،  و جیامع  پاییدار،  و متیوازن  و متعادل ،شده یزیر برنامه و هدفمند ارادی،

 از برخیورداری  و ییایی دن زنیدگی  در طیبه حیات به دستیابی مسیر در بشر تکامل و استعالء

 .(27:1931ی،اراحمد)ی«تآخر در الهی رضوان و جاودانه یها نعمت

 جلسیه  نخسیتین  در ،العیالی(  )مدظلیه رهبیری  معظیم  مقیام  معنویهت:  عرصهه  شناسي مفهوم

 و زنیدگی  شیئون  همه در معنویت ضرورت و اهمیت بر تأکید ضمن ، راهبردی یها نشست

 الگیوی  در پیشیرفت  اساسیی  هیای  عرصیه  پیشیرفت،  یهیا  شیاخص  سیایر  با آن تنافی عدم

 کیه  انید  نموده تبیین «معنویت» و «تفکر» ،«زندگی» ،«علم» عرصه هارچ در را ایرانی-اسالمی

 تبییین  در لیه، معظیم  .اسیت  گرفتیه  قرار تحقیق مبنای حاضر پژوهش در ی،بند میتقس همین

 از کیه  چهیارم،  عرصه» :ندیفرما یم ،ها عرصه سایر بر آن نقش برتری و معنویت عرصه نقش

 میا  .اسیت  معنوییت  عرصیه  در پیشیرفت  ،سیت ها نیی ا همه روح و است تر مهم ها این همه

 سیمت  بیه  ما ایرانی جامعه که باشد این آن جهینت که کنیم تنظیم جوری را الگو این بایستی

 هیای  عرصیه  بیا  نیه  آزادی، با نه سیاست، با نه علم، با نه معنویت .برود پیش بیشتر معنویت

 هیای  قلیه  معنویت، با توان یم .هاست نیا تمام روح معنویت، بلکه ندارد؛ منافاتی هیچ دیگر،

 داشیته  وجیود  هم علم باشد، داشته وجود هم معنویت یعنی .کرد فتح و شد صاحب را علم

 دنییای  .اسیت  انسیان  زنیدگی  شایسته که شد خواهد انسانی دنیای صورت آن در دنیا .باشد

 باشید  همراه تمدن معنویت، با باشد همراه علم آن در که دنیایی .است جنگلی دنیای امروز،

 خواهیید انسییانی دنیییای دنیییا، اییین معنویییت، بییا باشیید همییراه ثییروت معنویییت، بییا

 .(27:1917پوش، )سیاه«بود

 از محقق مختار تعریف پژوهش، این در پیشرفت: ایراني-اسالمي الگوی شناسي مفهوم

 رهبیری  معظیم  مقیام  سیوی  از شیده  ارائیه  تعرییف  همیان  پیشرفت، ایرانی -اسالمی الگوی
 موضیوعه،  اصیول  مفیاهیم،  از منیدی  نظیام  مجموعه» از: است عبارت که باشد یم (العیالی  )مدظله
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 یشیناخت  معرفیت  مبانی بر مبتنی و منطقی ساختاری در که شود می اطالق راهبردها و قوانین

 موجیود  وضعیت تحلیل به اسالمی اخالق و حقوق چارچوب در و اسالم شناختی  هستی و

 وضیعیت  به موجود وضعیت تغییر برای راهبردها رائها و آن مطلوب وضعیت تبیین و ایران

 .(11 )همان: پردازدمی مطلوب

 

 تحقيق نظری چارچوب

 نظرییه » ،«امنیت سیاسی یشناس جامعه» بومی هینظر سه از تلفیقی طور به پژوهش، این در

 چیارچوب  عنیوان  بیه  «متعالیه سیاست» نظریه باالخره، و «ایران اسالمی جمهوری در امنیت

 اسیالمی  یها دگاهید از یسودمند ترکیب ها هینظر این حقیقت در که شده گرفته بهره نظری

 است. افزوده پژوهش غنای بر و داده دست به امنیت حوزه در را

 ارکیان  با مرتبط فرضیات و قواعد اصول، به ،«ایران اسالمی جمهوری در امنیت نظریه» 

 و بنییادی  مبیانی » الییه  ییا  سیطح  سیه  ادند قرار با نظریه، این در .دارد توجه امنیت اساسی

 از الگیویی  تعیاملی،  و طولی یا رابطه در «یگذار استیس اصول» و «امنیت ارکان» ،«تفسیری

 اهیداف  از یکی ایران اسالمی جمهوری نظریه در امنیت .است شده ارائه امنیتی جامع نظریه

 غاییت  حییث،  ایین  از .رود یمی  شمار به دیگر اهداف برای یا لهیوس خود، اما است؛ واسط

 امیا  ؛اسیت  امنییت  نهیایی  نتیجه عبودیت، تحقق و گردد یبازم توحیدمحوری اصل به امنیت

 ریپیذ  امکیان  امنییت  مقدمیه  بیا  تنهیا  نییز  ... و توسعه عدالت، برقراری چون دیگری اهداف

 جیامع  و پاییدار  محیور،  بسیط  فرهنگی، -عقیدتی مفهومی نظریه، این در «امنیت» .گردند یم

 .(201:1930پیک، )ره«است عاداالب

 یهیا  شیه یاند و ییصیدرا  فلسیفه  از شیده  برگرفته که 1«متعالیه سیاست» نظریه اساس بر

 بیه  رسییدن  در را انسیان  امنییت  ،«متدانیه سیاست» برخالف ؛باشد یم )ره(خمینی امام فلسفی

                                                           
 یسیت یسکوالر اسیت یس یمعنیا  بیه  «هیمتدان استیس» برابر در و است یاله استیس یمعنا به «هیمتعال استیس» هینظر .1

 یسیو  از و دانید  یمی  «امن انسان» بالجمله، و انسان یمعنو -یاله یتعال و عدالت به دنیرس را تیامن تیغا و دارد قرار

   .است شده (مند هیر)نظ زهیتئور ییزا لک نجف دکتر یآقا
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 کیریم  قیرآن  کیه  چنان .داند یم محقق صالح عمل و ایمان طریق زا ،اخروی و دنیوی اهداف

 ؛(32)انعیام: «وندُهتَی مُ مهُی  وَ منُاالَ مُهُلَ کَاولئِ لمٍظُبِ مهُایمانَ واسُلبَیَ ملَ وَ وانُآمَ ینَذِلَّاَ» :دیفرما یم

 و تهدیید  ،بینیدازد  خطیر  بیه  را انسیان  اخیرویِ  و دنییوی  مصیالح  کیه  ییزی چ هر ،نیبنابرا

 کیه  اسیت  امنیتیی  ، دینی امنیتِ» :گفت توان می ، اساس این بر .است انسان امنیتِ برنده ازبین

 از و شیود  میی  بیاطنی  پییامبر  عنیوان  به عقل محوریت با انسان استعدادهای شکوفایی متوجه

 اسیتفاده  ،انید  آورده انسیان  تربییت  و انسیان  هیدایت  برای الهی پیامبران که دینی های آموزه

 یهیا  کینش  ورصید  خاسیتگاه  نیتیر  یاصیل  ایمانی، صفات و مؤمن .(11:1931یی،زا )لک«کند می

 و تربییت  بیرای  حسینه  و طیبیه  معنیوی،  حییات  بسترسازی» گفت: توان یم و زاست امنیت

 غییر  و سیئه حیات از ها آن استبعاد و اجتماعی و فردی رفتارهای حوزه در چه افراد تهذیب

 .(27:1932کاظمی، )اخوان«است اسالمی نظام در امنیت تأمین سازوکار نیتر یاصل ایمانی،

 نهیایی  و اصیلی  هیدف  ،باشیند  یم متعالیه حکمت مکتب اصحاب از خود که )ره(خمینی امام

 ییک  خیواهیم  میی  میا » فرماینید:  میی  و نمیوده  بیان معنوی تعالی و سعادت به دستیابی را جامعه

 و روحیى  امنییتِ  همچنیین،  ایشیان  .(2:1909نیور،  )صیحیفه «باشید  الهی که میکن دایپ نورانی جمعیتی

 هیا  امنییت  همیه  بیر  مقیدم  را شود می ایجاد نفس( تهذیب) روحی یسازندگ طریق از که معنوی

 .گیردد  یمی  تحصیل باطنی شیطان با مبارزه و نفس جهاد با ،امنیت از نوع این تأمین ابزار و دانسته

 ازای بیه  مؤمن انسان .خداست به ایمان امنیت، احساس کسب راهکار ،)ره(خمینی امام مکتب در»

   .(912:1911)خسروی،«است برخوردار امنیت احساس از ،خود صالح عمل و ایمان میزان

 ایرانیی -اسیالمی  الگیوی  در معنوییت  عرصیه  کارکرد ؛«متعالیه سیاست» نظریه اساس بر

 کیه  آنجا از و دانست متخلق و متعالی انسان یعنی ،«امن انسانِ» تولید در توان می را پیشرفت

 امن، شهر امن، جامعه نیز، «امن انسان» دتولی دنبال به دهد، می تشکیل انسانی آحاد را جامعه

 امین،  جامعیه  منظیر،  این از .آمد خواهد وجود به ... و امن خانواده امن، اقتصاد امن، کشور

 و اخالقیی  سجایای شهر تربیت، شهر رفاه، شهر عدالت، شهر» که است «افزا خدا» یا جامعه

 ای جامعیه  تیا  یابند می تربیت حصال یها انسان محیطی، چنین در .باشد یم نیز انسانی فضایل

 و اخیالق  اکمیال  بیه  ثیروت  وفیور  و نعمیت  اتمیام  کنیار  در و سیازند  بنیا  صالح و آرمانی
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 و معنیی  نییز  امنیت و عدالت رفاه، که است بستری چنین در و یابند راه انسانی های فضیلت

 .(727:1933فرد، )هاشمیان«ابندی یبازم را خویش حقیقت و مفهوم

 اجتمیاعی  سیاخت  گانیه  سیه  سیطوح  در امنیت ،«امنیت سیاسی یشناس هجامع» نظریه در

 فکیری  سیاخت  ییا  اییدئولوژیک  ساخت و حاکم( قدرت) سیاسی ساخت عمومی(، افکار)

 نیتیر  امین » نظرییه،  ایین  اسیاس  بیر  اینکه نهایی نتیجه .ردیگ یم قرار تحلیل مورد نخبگان()

 و مصیلح  آن سیاسییِ  قیدرت  ،الفعی  و آگاه آن اجتماعیِ ساخت که است ای جامعه جامعه،

 نییز  هعی جام نیتیر  نیاامن  و باشیند  منکیر  از نیاهی  و معیروف  به مرآ نیعی آزاده آن نخبگان

 مغیر   آن سیاسیِ قدرت و است فعال و جاهل اجتماعی ساخت دارای که است ای جامعه

 هرا تنهیا  کیه  آیید  می وجود هب انسداد ،دوم جامعه در .هستند جو منفعت آن فکری نخبگان و

 .(27:1931)افتخاری،«است ایثار آن، رفع

 شیده  فیی تعر یها شاخص و یباالدست اسناد مطالعه ضمن و یادشده نظریه سه اساس بر

 پیژوهش  جمهوری، ریاست راهبردی مطالعات مرکز نظام، مصلحت تشخیص مجمع توسط

 ارزییابی  یهیا  شیاخص ) 1جمهیوری  ریاسیت  راهبیردی  نظیارت  معاونیت  توسیط  گرفتیه  صورت

 ؛(1919گروهیی،  مطالعیه  رسیاله ) باره این در شده انجام گروهی مطالعه و (1931فرابخشی، و یبخش توسعه

 و امامیت » و «گراییی  اخیالق  و معیاد » ،«طلبیی  حیق  و توحید» مؤلفه سه معنویت؛ عرصه در

-اسالمی الگوی در پیشرفت به دستیابی و امنیت تأمین های مؤلفه ترین مهم عنوان به «رهبری

 گرفت. قرار نیز خبرگی جامعه تأیید مورد که گردید ییشناسا ت،پیشرف ایرانی

 

 يطلب حق و توحید .الف

 امنییت  و شیده  جامعیه  بر توحید حاکمیت و روحی امنیت باعث خدا به ایمان و اعتقاد

 فیراهم  اسیت،  پیشیرفت  و عیدالت  بسترسیاز  کیه  را اقتصیادی  و سیاسیی  اعتقادی، فکری،

                                                           
 یرانی یا -یاسیالم  یالگیو  یهیا  شیاخص  نیتیدو » عنیوان  بیا  یپژوهش در یجمهور استیر یراهبرد مطالعات مرکز .1

 927 تعیداد  توسیعه؛  چهیارم  و سیوم  برنامیه  قانون و انداز چشم سند مانند یباالدست مستندات و منابع اساس بر «توسعه

 .است کرده ارائه یتینام و یاسیس ابعاد در و الگو نیا یبرا شاخص
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 و دسیتورات  بیه  عمیومی  التیزام  و اسیالمی  شعائر راگیریف» ،«نماز اقامه گسترش» .سازد یم

 نیتیر  مهیم  عنیوان  بیه  «شییطانی  های نحله به گرایش کاهش» و جامعه سطح در «شرع احکام

 را «امنییت » اسیالم،  .باشد یم تأکید مورد یطلب حق و توحید به گرایش سنجش های شاخص

 در حییاتی  عنصیری  و جمعیی  زنیدگی  در ریناپیذ  اجتناب ضرورت و زندگی اصول از یکی

 و تکامیل  سیاز  نهیزم را آن و داند می الهی یها نعمت و حیات مواهب و مزایا از یبردار بهره

 با» .داند یم الهی و بشری های آرمان نیتر مقدس از را امنیت اسالم، .شمارد یبرم بشر ارتقای

 اسیالم  امنیتیی  رییه نظ )ع(معصومین ائمه و (ص)اسالم پیامبر سیره و قرآنی های آموزه به استناد

 تحلییل  در میؤثر  اصول نیتر مهم از .است خود خاص مفاهیم و معانی مبانی، اصول، دارای

 کیه  داشت اشاره کرامت و والیت ایمان، توحید، اصل به توان می اسالمی، گفتمان در امنیت

 .(797:1939)افتخاری،«دارند اساسی نقش امنیت، توسعه و ایجاد در

 

 يیگرا آخرت و معاد .ب

 فضیایل  و مکیارم  عیدالت،  و حیق  گسیترش  موجب جزا(، )روز معاد به اعتقاد و ایمان

 نقیش  جامعیه  پیشیرفت  و رشید  موانیع  رفیع  در ،جانبه همه امنیت بر عالوه و است اخالقی

 ازجملیه  .اسیت  جامعه سالمت در مهمی عامل ییگرا آخرت و معاد به اعتقاد .دارد سزایی به

 گسیترش » بیه  تیوان  یمی  معاد، به جامعه افراد پایبندی میزان سنجش برای مهم های شاخص

 کیاهش » و «نامشیروع  درآمیدهای  از پرهیز و الناس حق رعایت» ،«جرم کاهش و درستکاری

 کرد. اشاره «ها درگیری و منازعات

 

 رهبری و امامت )رسالت(، نبوت .ج

 ایین  .اسیت  جامعیه  افیراد  امنییت  تأمین سیاسی، نظام هر هدف نیتر یعموم و نیتر مهم

 .دشیو  میی  مسیتفاد  یخیوب  بیه  حکومیت  تشیکیل  ضرورت مورد در )ع(علی امام بیان از معنا،

 نمِی  اسِلنَّلِ دَّالبُ .».. د:دنفرمو «هلل اِلّا الحُکْمَ» گفتند می که خوارج شبهه به پاسخ در ،حضرت

 حَتَّیی  القَیوِیِّ  مِینَ  یفِعِلضَّی لِ هِبِ ذُؤخَیُ وَ لُبُالسُّ هِبِ نُأمَتَ وَ وُّدُالعَ هِبِ لُقاتَیُ وَ ...رٍفاجِ واَ رٍّبَ میرٍاَ



 یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی 1911 بهار ،وپنجم یس شماره دهم، سال ملی، امنیت علمی فصلنامه / 202

 

 بدکار یا نیکوکار خواه است؛ الزم امیری مردم برای ناچار به فاجِرٍ؛ مِن یُستَراحَ وَ بَرٌّ یَستَرِیحَ

 و شیود  گرفتیه  اقویا از ضعفا حقوق و گردد امن ها راه و شود جنگ دشمن با او وسیله به تا

 ایین  در .(77خطبیه  البالغیه:  )نهیج «باشند داشته آسایش بدکاران شرّ از و باشند رفاه در نیکوکاران

 اصیول  و اهداف از و فرماید می بیان را آن ضرورت و حکومت فلسفه ،)ع(امام» نورانی، بیان

 ،سیتمدیدگان  و مظلومیان  حقیوق  از حماییت  ،دشیمنان  با مقابله و دفاع امنیت، برقراری آن

 آوری جمیع  و جامعیه  آرامیش  و آسیایش  و رفیاه  أمینتی  ،متجیاوزان  و سیتمگران  بیا  مقابله

 و دشیمنان  تهیاجم  و میرج  و هیرج  بیا  کیه  شیمرد  برمیی  را آن صحیح مصرف و المال  بیت

 .(1901آبادی، نجف )دری«نماید تأمین را محرومان حقوق و برخیزد مبارزه به قلدران زورگویی

 از برخیورداری » .است ندی استواری در رکن ترین مهم اسالم، منظر از رهبری و امامت 

 عملیی  التزام و پذیرش» و «ملت آحاد بین در رهبری مقبولیت» ،«الشرایط جامع فقیه رهبری

 بلکیه  گیردد، میی  جامعیه  اسیتواری  و قوام باعث تنها نه «جامعه امامت دستورات و نظرها به

 قیرار  دهاستفا مورد نیز رهبری و امامت مؤلفه سنجش در مهم های شاخص عنوان به تواندمی

 گیرد.

 

 پيشرفت يایران -اسالمي الگوی در معنویت عرصه های شاخص و ها مؤلفه ابعاد،

 حضیرت  های اندیشه بر مشتمل باالدستی اسناد دقیق مطالعه ضمن پژوهش، این در

 ،1777 انیداز  چشیم  سیند  و اساسی قانون ،العالی( )مدظلهرهبری معظم مقام و )ره(خمینی امام

 در شیده  انجیام  های پژوهش همچنین و دینی و امنیتی نظران  احبص و اندیشمندان آراء

 ترین مهم جمهوری، ریاست راهبردی نظارت معاونت و نظام مصلحت تشخیص مجمع

 ذکرشیده  های پژوهش و باالدستی اسناد در شده تعریف مشترک های شاخص و ها مؤلفه

 و اسیتخراج  ییر ز شیرح  بیه  پیشرفت ایرانی-اسالمی الگوی در معنویت عرصه پیرامون

 گردید. احصاء
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 ها آن مرجع و معنویت عرصه هایشاخص ها،مؤلفه جدول (:9) جدول

 منبع مرجع/ مؤلفه
 در امنيت تأمين نحوه

 ها عرصه
 ها شاخص

حق
دو

حی
تو


بي

طل
 

 

 مقییام +(ره)خمینییی امییام

 +العالی( )مدظله رهبری معظم

 نظریییه اساسییی+ قییانون

 ج.ا.ا در امنیت

 امنیت باعث خدا هب ایمان و اعتقاد

 بییر توحییید حاکمیییت و روحییی

 فکیری،  امنییت  و شیود  یم جامعه

 اقتصیییادی و سیاسیییی اعتقیییادی،

 است. پیشرفت و عدالت بسترساز

 نماز اقامه گسترش

 التییزام و اسییالمی شییعائر فراگیییری

 شرع احکام و دستورات به عمومی

 هییای نحلییه بییه گییرایش کییاهش

 شیطانی

عاد
م

 و 
ت

خر
آ

 
گرا

یي
 

 +مقییام)ره( خمینییی مامییا

 +العالی( )مدظله رهبری معظم

 اساسی قانون

 جزاء روز و معاد به ایمان و اعتقاد

 و عیدالت  و حق گسترش موجب

 اخالقیی  فضایل و مکارم گسترش

 امنیییتِ بییر عییالوه و شییود یمیی

 پیشیرفت  و رشد موانع ،جانبه همه

 .کند یم شناسایی را جامعه

 کییاهش و درسییتکاری گسییترش

 جرم

 از پرهیییز و النییاس حییق ترعاییی

 نامشروع درآمدهای

 ها درگیری و منازعات کاهش

ت
مام

ا
 و 

ری
رهب

 

 +مقییام)ره( خمینییی امییام

 +العالی( )مدظله رهبری معظم

 اساسیییی+نظریه قیییانون

 نظریییه + ج.ا.ا در امنیییت

 متعالییییییه+ سیاسیییییت

 سیاسییی یشناسیی جامعییه

 امنیت

 یقیدر  بیه  جامعه در رهبری وجود

 علیی  امیرالمؤمنین که دارد اهمیت
 بییا را جییائر سییتمگر حکومییت )ع(

 کیه  هیایی  زشیتی  و هیا  پلیدی همه

 .داند یم بهتر حکومتیبی از دارد

 فقییییه رهبیییری از برخیییورداری

 طیالشرا جامع

 رهبیری  نفیوذ  و مقبولییت  افزایش

 ملت آحاد بین در

 و نظرهیا  به عملی التزام و پذیرش

 جامعه امامت دستورات

 

 مفهومي مدل
 معظییم مقییام سییوی از الگییو چهارگانییه هییای عرصییه تبیییین بییه نظییر امعییان بییا 

 ذهنی( و )عینی ابعاد به عنایت با و بوده نظر مورد پژوهش این در که العیالی(  مدظله)رهبری

 هیا  شاخص و ها مؤلفه آن در که را بخش این در شده ارائه مفهومی مدل توان می امنیت،

 در .گرفیت  نظیر  در انید، شده داده نشان منطقی تعامل در و وستهیپ هم به منظومه یک در

 مقام تأکید مورد که انسان طیبه حیات در تأثیرگذار چهارگانه های عرصه اوالً، مدل، این
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 در یکیدیگر  بیا  ها عرصه این ثانیاً، .است شده دیده ،اند بوده نیز العیالی(  )مدظلهرهبری معظم

 تیأثیر  تحت نیز را ها عرصه سایر عرصه، یک در تعادل نبود که یا گونه به هستند؛ تعامل

 فکیریِ  منظومیه  ایین  .سازد می خارج تعادل از را منظومه این و دهد یم قرار خود سوء

 بیه  دسیتیابی  بیرای  امنییت  ایجاد نخست، کند: می تعقیب را هدف دو متعامل، و متعادل

 جامعه به یدستیاب آن، غایت که امنیت ارتقای برای پیشرفت استمرار سپس، و پیشرفت

 بیه  کیه  باشد یم ها عرصه نیتر مهم «معنویت عرصه» ثالثاً، .است پیشرفته و امن متعالی،

 قرار نظر مطمح ذیل موارد مفهومی، مدل این در .هاست عرصه همه روح له، معظم تعبیر

 است: گرفته

 گرفتیه  قیرار  توجیه  میورد  ایران اسالمی جمهوری نظام بنیادین یها ارزش و ها آرمان .1

 است.

 محیییط از متییأثر ملییی، پیشییرفت یهییا شییاخص و هییا مؤلفییه مجموعییه کییه آنجییا از .2

 المللیی  بیین  محییط  در ملیی  محیط نقش شده، ارائه الگوی در است، خارجی و داخلی)ملی(

 است. گردیده محاط

 تیوازن  و تعیادل  پیشیرفت،  چهارگانیه  هیای  عرصیه  بین و بوده متعادل مجموعه، این .9

 خواهید  مختیل  را نظام تعادل عرصه، یک به ازحد شیب توجه چراکه ؛زدسا یم برقرار منطقی

 کرد.

 معنوییت  عرصیه  از ناشیی  امنییت  مفهومی، مدل و فکری منظومه این نهایی خروجی .7

 بود. خواهد جامعه در پیشرفت به نیل و اجتماع در امنیت متضمن که باشد یم
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 تحقیق مفهومي مدل (:9) شکل

 تحقيق شناسيروش

 دارد تیالش  اوالً، چراکیه  .باشید  یم «ای توسعه -کاربردی» تحقیقات نوع از پژوهش این

 معنوییت  عرصیه  بیر  تأکید با را پیشرفت ایرانی-اسالمی الگوی در آن نقش و امنیتی مفاهیم

 نمایید  ترسیم نظری لحاظ به را ها آن بین پیوند نحوه مفهومی، الگوی ارائه با و نموده تبیین

 قیرار  پیشیرفت  ایرانیی -اسیالمی  الگیوی  گران تدوین استفاده مورد تواند می نآ نتایج ثانیاً، و

 شیده  گرفته بهره کیفی( و کمی های داده رویکرد )با آمیخته روش از پژوهش، این در .گیرد

 ابییزار بییا آن طییی و شییده اسییتفاده اسیینادی مطالعییه تکنیییک از هییا داده یآور جمییع در و

 امیام  حضیرت  بیانیات  همچنیین،  و میذکور  الگیوی  ابی  مرتبط یباالدست اسناد ی،بردار شیف

 قیرار  مطالعه مورد بوده تحقیق موضوع با مرتبط که العالی( )مدظلهرهبری معظم مقام و )ره(خمینی

 پیشیرفت  ایرانیی  -اسیالمی  الگیوی  در معنوییت  عرصیه  هیای  شیاخص  و ها مؤلفه و گرفته
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 )شیامل  باالدسیتی  اسناد (الف از: اند عبارت پژوهش این آماری جامعه .است شده استخراج

 معظیم  مقیام  و )ره(خمینیی  امیام  حضیرت  بیانیات  (،1777 انیداز  چشیم  سیند  اساسی، قانون

 خبرگیان  از انید  عبیارت  خبرگیی؛  جامعه ب( .تحقیق موضوع خصوص در العالی( )مدظلهرهبری

 فرآینید   بر رگذاریتأث اجرایی مدیران و اندیشمندان از اعم )اجرایی( عملی و )نظری( علمی

 پیشرفت. ایرانی-اسالمی الگوی تدوین

 روش و اسینادی( ) ایکتابخانیه  روش دو از اسیتفاده  بیا  الزم هیای  داده تحقییق،  این در

 از مییدانی  روش در و یبیردار  شیف ابزار از یا کتابخانه روش در .شدند یآور جمع میدانی،

 و اسیناد  آمیاری،  هجامع اسنادی مطالعه در .است گردیده استفاده مصاحبه و پرسشنامه ابزار

 قیرار  بررسی مورد شمار تمام یریگ نمونه روش از استفاده با دسترس قابل و موجود مدارک

 قضیاوتی  روش بیه  نظر مورد الگوی های مؤلفه و ها شاخص احصاء منظور به سپس، .گرفت

 و هیا  مؤلفیه  احصاء از پس .آمد عمل به مصاحبه خبرگی جامعه از نفر 07 تعداد از هدفمند،

 07 تعیداد  از پیشیرفت،  ایرانیی -اسالمی الگوی در ها آن نقش بررسی منظور به و ها صشاخ

 آمد عمل به ینظرسنج پرسشنامه وسیله به و شمار( )تمام سرشماری روش به خبرگان از نفر

 بررسیی  از پیس  .رسیید  خبرگیی  جامعه تأیید به پیشنهادی الگوی یها شاخص و ها مؤلفه و

 و تیرین  مهیم  ،هیا  پرسشنامه از شده یآور جمع های داده وتحلیل تجزیه و دهنگان پاسخ نظرات

 الگیوی  تأییدنشیده،  یهیا  شیاخص  و هیا  مؤلفیه  حذف از پس و انتخاب ها مؤلفه نیمعتبرتر

 شد. تدوین شاخص شش و مؤلفه سه اساس بر پیشرفت ایرانی-اسالمی

 دسیت  بیه  (332/7) کرونباخ آلفای روش از استفاده با پرسشنامه() یابزارگردآور ییپایا

 نیز سنجش ابزار سازه روایی همچنین، .باشد یم پرسشنامه خوب بسیار پایایی بیانگر که آمد

 کیه  گردیید  مشیخص  و گرفیت  قیرار  وتحلیل تجزیه مورد عاملی تحلیل روش از استفاده با

 نتیایج  سیایر  ی،سیو  گیر ید از .هستند صفر غیر عاملی بار دارای پرسشنامه های گویه تمامی

 میزان از درصد 12 حدود مجموع، در است توانسته شده گرفته کار به پرسشنامه که داد نشان

 بیه  و درصید  177 از درصید  12 پرسشینامه  ویژه ارزش یعنی ؛کند تبیین را ها داده واریانس

 .باشد یم ذیل جدول شرح
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 ها مؤلفه از هریک با مرتبط یها شاخص عاملي تحلیل نتایج (:0) جدول

 ها صشاخ ها مؤلفه ابعاد
 عاملي بار

(F) 

 عرصه

 معنویت

 و توحید

 یطلب حق

 332/7 نماز اقامه گسترش

 172/7 شرع احکام و دستورات به التزام و اسالمی شعائر فراگیری

 133/7 شیطانی های نحله به گرایش کاهش

 و معاد

 ییگرا آخرت

 132/7 جرم کاهش و درستکاری گسترش

 113/7 نامشروع مدهایدرآ از پرهیز و الناس حق رعایت

 193/7 ها یریدرگ و منازعات کاهش

 و امامت

 رهبری

 127/7 طیالشرا جامع فقیه رهبری از برخورداری

 330/7 ملت آحاد بین در رهبری مقبولیت

 300/7 جامعه امامت دستورات و نظرها به عملی التزام و پذیرش

 of Variance% 39/3 واریانس درصد

 Cumulative% 929/12 ویژه ارزش

 

 تحقيق یها افتهی و ها داده وتحليل تجزیه

 سینی  گیروه  بیه  متعلق دهندگان پاسخ از درصد 1/2 تحقیق، این در مشاهده مورد نمونه در

 سیال  72 بیاالی  درصید،  2/20 و سیال  92-73 بین ها آن از درصد 7/21 هستند، سال 93-23

 یطیورکل  بیه  لیذا،  .اسیت  بیاال  بیه  سیال  72 هگرو به مربوط سنی گروه بیشترین .اند داشته سن

 کیاری  باتجربیه  البتیه  و پرتیوان  و کیارآزموده  افیرادی  ،دهندگان پاسخ که گرفت نتیجه توان می

 هیای  سیازمان  در دهنیدگان  پاسیخ  از نفیر  13 خیدمتی،  نهادهیای  نوع نظر از  .باشند یم مناسب

 وظیفیه  انجیام  مشیغول  وریکشی  نهادهیای  و ها سازمان در دهندگان پاسخ از نفر 32 و لشگری

 درصید  3/02 و لشگری های سازمان در دهندگان پاسخ از درصد 1/22 عبارتی به یعنی .هستند

 تیوان  میی  و هستند خدمت به مشغول غیردولتی و دولتی نهادهای و ها سازمان سایر در آنان از

 نیبنیابرا  ؛است گرفته صورت یخوب به و متناسب دهندگان پاسخ از ینظرخواه که گرفت نتیجه

 اقتصاد، مانند نیاز مورد یها تخصص میان از و ها سازمان تمامی سطح از ها داده گفت، توان می

 است. گردیده یآور جمع راهبردی مدیریت و نظامی امور سیاست، امنیت،
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 عیالی  میدیریت  سیطوح  در دهنیدگان  پاسیخ  از درصد 1/97 شغل(، عنوان) سطح نظر از

 مییانی  میدیریت  سیطوح  در نیز شوندگان سؤال از درصد 1/32 .نمایند می خدمت ها سازمان

 ،نیبنیابرا  ؛انید  بیوده  عملییاتی  میدیریت  سیطح  در آنان از درصد 2/19 و نهادها و ها سازمان

 اند. بوده ها سازمان میانی مدیریت سطح در دهندگان پاسخ بیشتر

 

 معنویت عرصه با مرتبط توصیفي لیلوتح تجزیه نتایج  

 بیه  دهنیدگان  پاسخ از درصد 3/31 ،ها پاسخ توصیفی وتحلیل تجزیه از لحاص خروجی مطابق

 کیه  اسیت  معنی بدین این، و اند داده رأی زیاد( )خیلی 3 گزینه به درصد 3/73 و )زیاد( 7 گزینه

 اهمییت  دارای امنییت  تولیید  در ،«معنوییت  عرصیه » که معتقدند دهندگان پاسخ کلیه مجموع، در

 دهنیدگان  پاسیخ  از درصد 3/3 که است آن بیانگر عرصه، های لفهمؤ خصوص در نتایج این .است

 زییاد(  )خیلیی  3 گزینیه  بیه  درصد 3/22 و )زیاد( 7 گزینه به درصد 0/27 )متوسط(، 9 گزینه به

 دارای امنییت  تولیید  در «خداپرستی و توحید» مؤلفه که معتقدند نفر 22 مجموع، در .اند داده رأی

 از درصید  1/2 ،«ییی گرا اخیالق  و معیاد » مؤلفیه  بیا  میرتبط  یهیا  پاسخ اساس بر و است اهمیت

 3 گزینیه  بیه  درصید  1/77 و )زیاد( 7 گزینه به درصد 1/23 )متوسط(، 9 گزینه به دهندگان پاسخ

 تولیید  در ییگرا اخالق و معاد به اعتقاد که معتقدند نفر 22 مجموع، در .اند داده رأی زیاد( )خیلی

 گزینیه  بیه  دهندگان پاسخ از درصد 2/27 ،«رهبری و امامت» مؤلفه در .است اهمیت دارای امنیت

 نفیر  23 مجمیوع،  در ،نیبنیابرا  ؛انید  داده رأی زییاد(  )خیلیی  3 گزینه به درصد 7/01 و )زیاد( 7

 است. اهمیت دارای امنیت تولید در ،«رهبری و امامت» که معتقدند

 

 ها داده استنباطي تحلیل از حاصل نتایج

 آمیار  روش از اسیتفاده  بیا  پرسشینامه  ابیزار  کمیک  بیه  تحقیق، هشد یآور جمع های داده

 کیه  شید  واقیع  وتحلییل  تجزییه  مورد فریدمن و یا نمونه یک t و K-S آزمون نظیر استنباطی

 از ها عرصه از کدام هر با مرتبط های داده توزیع بررسی در ابتدا .آمد خواهد پی در آن نتایج

 است. زیر جدول شرح به نتایج که دیدگر استفاده اسمرینوف – کولموگروف آزمون
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 اسمرینوف( -کولموگروف )آزمون ها داده نرمال توزیع (:9) جدول

 آزمون نتيجه
 سطح

 معناداری

 شده محاسبه
Z 

 ميانگين
 حجم

 نمونه
 متغيرها

H0 زندگی عرصه 23 131/7 213/7 379/7 قبول 

H0 تفکر عرصه 23 127/7 320/7 173/7 قبول 

H0 علم عرصه 23 172/9 321/7 111/7 قبول 

H0 معنویت عرصه 23 212/7 321/7 .112/7 قبول 

23=N، 3/7P≤، p≤0/1 

 میورد  در هیا  داده توزیع بودن نرمال فر  آزمون، نتایج و (9) جدول خروجی به توجه با

 .اسیت  بالمیانع  یا نمونیه  ییک  t آزمیون  از اسیتفاده  نیبنیابرا  ؛شیود  میی  پذیرفته متغیرها تمام

 بیا  مییانگین  مقایسیه  آزمون کمک به مختلف یها عرصه وتحلیل تجزیه و بررسی در همچنین،

 در «معنوییت  عرصیه » معتقدنید  دهندگان پاسخ که گردید مشخص ی(ا نمونه یک t) ثابت عدد

 است: انینما ریز جدول مشروح صورت به مربوطه نتایج که دارد قرار ها عرصه سایر صدر

H0: ندارد. نقش پیشرفت ایرانی-المیاس الگوی در چهارگانه یها عرصه 

H1: دارد. نقش پیشرفت ایرانی-اسالمی الگوی در چهارگانه یها عرصه 
 

 پیشرفت ایراني-اسالمي الگوی در ها عرصه نقش وتحلیل تجزیه نتیجه (:4) جدول

 متغير آزمون
 تفاوت

 ميانگين

 درجه

 آزادی

 T مقدار

 شدهمحاسبه

 سطح

 معناداری

 نتيجه

 آزمون

 مقایسه

 نگینمیا

 عدد با

 9 ثابت

 H1 قبول 777/7 170/22 20 212/1 معنویت عرصه

 H1 قبول 777/7 373/13 20 137/7 خداپرستی و توحید

 H1 قبول 777/7 317/21 20 172/1 معاد به اعتقاد

 H1 قبول 777/7 393/92 20  رهبری و امامت

23=N، 73≤P، 71 ≤P 

 خطیای  مقیدار  از کمتر که (sig) یمعنادار سطح به توجه با و (7) جدول خروجی مطابق

 یهیا  عرصیه  که معنی بدین .گردد یم واقع تأیید مورد H1 فرضیه است، آمده دست به 73/7

 یبنید  رتبیه  منظیور  بیه  یا جداگانیه  بررسی در دیگر، طرف از .دارند نقش الگو در چهارگانه



 یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی 1911 بهار ،وپنجم یس شماره دهم، سال ملی، امنیت علمی فصلنامه / 237

 

 آزمیون  از پیشیرفت،  ایرانیی -اسیالمی  الگیوی  در امنییت  بر تأثیرگذار  عرصه چهار میانگین

 است: زیر شرح به آن نتایج که گردید استفاده فریدمن

H0: است. یکسان چهارگانه یها عرصه میانگین 

H1: دارد. معنادار تفاوت هم با عرصه دو میانگین حداقل 
 

 فریدمن آزمون نتیجه (:3) جدول

 ميانگين متغيرها آزمون

 فریدمن

 11/2 معنویت

 32/2 زندگی

 31/2 تفکر

 23/1 علم

712293= 2χ،23=N 777=.SIG 9=df 

 

 خطای مقدار از کمتر (sig) یمعنادار سطح اینکه به توجه با (3) جدول خروجی مطابق

 کیه  اسیت  معنیی  بیدان  این و شود یم واقع تأیید مورد H1 فرضیه است، آمده دست به 73/7

 و نیسیت  یکسیان  دارنید  الگیو  در امنییت  تأمین در که نقشی لحاظ از متغیرها همه میانگین

 است. برخوردار باالیی اهمیت از چهارگانه یها عرصه بین در معنویت عرصه

H0: است. یکسان معنویت عرصه یها شاخص میانگین 

H1: دارد. معنادار تفاوت هم با معنویت عرصه یها شاخص از شاخص دو میانگین حداقل 
 

 معنویت رصهع ابعاد یبند رتبه و فریدمن آزمون نتیجه (:6) جدول

 ميانگين متغيرها آزمون

 فریدمن

 01/2 یطلب حق و توحید

 1 / 79 ییگرا آخرت و معاد

 30/1 رهبری و امامت

279/22= 2χ،23=N777/7=.SIG 2=df 
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 خطیای  مقیدار  از کمتیر  (sig) یمعنیادار  سطح اینکه به توجه با جدول خروجی مطابق

 کیه  اسیت  معنیا  بدان این و شود می واقع أییدت مورد H1 فرضیه است، آمده  دست  به 73/7

 نیست. یکسان دارند، الگو در امنیت تأمین در که نقشی لحاظ از متغیرها همه میانگین

 آن: یها مؤلفه و معنویت عرصه با مرتبط توصیفی یها لیوتحل هیتجز نتایج

 3/73 و )زییاد(  7 گزینیه  بیه  درصید  3/31 معنویت، عرصه با مرتبط تحلیل (:3) جدول

 کیه  معتقدنید  دهنیدگان  پاسیخ  کلیه مجموع، در .اند داده رأی زیاد( )خیلی 3 گزینه به درصد

 )جیدول  دمنیی فر آزمون نتیجه از که گونه همان .دارد نقش امنیت تولید در معنویت، عرصه

 عرصیه » ،دیی آ یبرم امنیت بر تأثیرگذار مختلف یها عرصه میانگین یبند رتبه منظور به که (2

 و 31/2 بیا  تفکیر  عرصیه  ،32/2 بیا  زندگی عرصه و نمود احراز را 11/2 انگینمی ،«معنویت

 عرصیه  برتیری  گوییای  خیود  ایین  و گرفتنید  قیرار  آن از پس ترتیب به 23/1 با علم عرصه

   .باشد یم دهندگان پاسخ نزد ها عرصه سایر بر معنویت

 

 ها داده استنباطي تحلیل از حاصله نتایج

 سیه  بیا  پیشیرفت  ایرانیی -اسیالمی  الگوی در معنویت عرصه امنیتی نقش تبیین دنبال به

 تحلییل  نتیایج  ؛«رهبیری  و امامیت » و «ییی گرا آخیرت  و معیاد » ،«یطلب حق و توحید» مؤلفه:

 نقیش  الگیو  در امنییت  تیأمین  در معنوییت  عرصیه  بیه  توجیه  که داد نشان ها داده استنباطی

 و «ییی گرا اخیالق  و معاد» ،«یطلب حق و توحید» های مؤلفه به توجه عبارتی به .دارد سزایی به

 شیده  ییاد  معنوییت  عرصه عنوان به ها آن از تحقیق این در مجموع در که «رهبری و امامت»

 .کنید  یمی  ایفیا  نقیش  همواره که است مهمی موضوعات ازجمله امنیت، سطح ارتقای جهت

 نتیایج  کیه  شید  گرفتیه  نظیر  در شیاخص  سیه  ،شیده  مطیرح  هیای  مؤلفیه  از کیدام  هیر  برای

 :باشد یم ذیل شرح به ها مؤلفه از هریک مورد در ها وتحلیل تجزیه

 امنییت  تیأمین  در اینکیه  فیر   با که بود معنویت عرصه مؤلفه نخستین «یطلب حق و توحید»

 کمیک  بیه  «یطلبی  حیق  و توحیید » .شید  مطیرح  فرضییه  این قالب در باشد، نیآفر نقش تواند یم

 شیعائر  فراگییری » ،«منکیر  از نهیی  و عروفم به امر» ،«نماز اقامه فرهنگ گسترش» های: شاخص
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 و «شییطانی  هیای  نحلیه  کیاهش  جهت در تالش» و «شرع احکام و دستورات به التزام و اسالمی

 اسیتفاده  بیا  متغییر  این به مربوط یها داده .شد پرسیده شوندگان سؤال از «یخداپرست روح ارتقاء»

 توجیه  کیه  داد نشان نتایج .گردید واقع لوتحلی تجزیه مورد ثابت عدد با میانگین مقایسه آزمون از

 تیأمین  در توانید  یم آن تقویت منظور به شده مطرح های شاخص به اهتمام و یطلب حق و توحید به

 و معیاد » آییا  کیه  سیؤال  ایین  بیه  پاسیخ  در و دوم فرضییه  در .نماید ایفا را سزایی به نقش امنیت

 تیأمین  در توانید  یمی  اسیت،  شده یاد یتمعنو عرصه های مؤلفه از یکی عنوان به که «ییگرا آخرت

 از منظیور  .گردیید  یآور جمع مربوط های داده فرضیه، طرح از پس خیر؟ یا کند ایفا نقش امنیت

 کیاهش » ،«خیدا  راه در جهیاد  و صیداقت » ،«ایثیار  فرهنگ گسترش» یی:گرا آخرت و معاد مؤلفه

 گسیترش » ،«نامشیروع  دهایدرآم کسب از پرهیز» ،«الناس حق رعایت» و «ها درگیری و منازعات

 بیا  آمیده  دست به های داده .است مردم بین در «اسالمی برادری تحکیم و توسعه و اخالقی فضایل

 آن بییانگر  نتیایج،  .گردید واقع وتحلیل تجزیه مورد ثابت عدد با میانگین مقایسه آزمون از استفاده

 و معییاد» بییه نداد اهمیییت مجمییوع در و هییا شییاخص از هریییک بییه ویییژه اهتمییام کییه اسییت

 نقیش  بیه  پاسیخ  در سیوم  فرضییه  در .دارد امنیت تأمین در ایمالحظه قابل نقش «ییگرا آخرت

 از برخیورداری » شامل: مؤلفه این یها شاخص .گردید مطرح امنیت، تأمین در «رهبری و امامت»

 نظیرات  به عملی التزام و پذیرش» ،«مردم بین در رهبری مقبولیت» ،«طیالشرا جامع و فقیه رهبری

 یا رتبیه  مقییاس  از استفاده با ها شاخص این به مربوط های داده که باشد یم «جامعه امام دستور و

 آزمیون  از اسیتفاده  بیا  و یآور جمیع  آماری جامعه سطح از پرسشنامه ابزار کمک به یا نهیگز پنج

 اهتمیام  کیه  اسیت  آن بیانگر نتایج، .گردید واقع وتحلیل تجزیه مورد ثابت عدد با میانگین مقایسه

 تیأمین  در یا مالحظیه  قابیل  نقش «رهبری و امامت» مجموع، در و ها شاخص از یک هر به ویژه

 دارد. امنیت

 یبند رتبه معنویت، عرصه در نقش دارایِ یها شاخص میانگین فریدمن، آزمون کمک به

 داد اختصاص خود به را نخست رتبه «خداپرستی و توحید» حاصله، نتایج اساس بر .گردید

 عرصیه  در «ییی گرا اخیالق  و معیاد » و «رهبیری  و امامیت » های مؤلفه ترتیب به آن از پس و

 هستند. نقش دارای معنویت
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 پيشنهاد و یريگ جهينت

 یریگ جهینت .الف
 امین،  جامعیه  و انسان تولید با معنویت عرصه اوالً، که است آن از حاکی پژوهش نتیجه 

 سیایر  بیه  نسیبت  و داشیته  آن ایرانیی -اسیالمی  الگوی در پیشرفت تحقق در ییسزا هب نقش

 و توحیید » هیای  مؤلفیه  بیه  توجیه  ثانییاً،  و باشید  یمی  برخوردار بیشتری اهمیت از ها عرصه

 عرصیه  های مؤلفه نیتر مهم عنوان به «رهبری و امامت» و «ییگرا آخرت و معاد» ،«خداپرستی

 ارتقیاء  را عرصیه  یین ا در امنییت  سیطح  و گرفتیه  قیرار  خبرگی جامعه تأکید مورد معنویت

 جامعیه  در آن یهیا  شیاخص  تقوییت  و معنویت عرصه های مؤلفه به توجه ثالثاً، .داد خواهد

 سیکوالر( ) متیدانی  انسان تبدیل و جامعه در ییگرا اخالق و توحید حاکمیت باعث اسالمی،

 با .رود یم شمار به الگو این متعالی هدف خود، که شد خواهد امن( انسان) متعالی انسان به

 از نییز  فرهنگیی  و سیاسی اجتماعی، اقتصادی، ابعاد و ها عرصه سایر امن؛ انسانِ به دستیابی

 شهروند امن، جامعه پیشرفت، ایرانی-اسالمی الگوی پرتو در و شد خواهد برخوردار امنیت

 ظهیور  منصیه  بیه  «متعیالی  انسیان » جمله یک در و امن اقتصاد امن، شهر امن، اجتماع امن،

 رسید. خواهد

 مقولیه  هیدوسیو  تعامیل  و وثییق  ربیط  بیه  توجیه  با و تحقیق نظری چارچوب اساس بر

 برخیوردار  امنییت  تولیید  بیرای  ای ویژه کارکرد از باید مذکور الگوی ،«پیشرفت» و «امنیت»

 مبیذول  را الزم توجیه  پیشیرفت  و امنیت هیدوسو رابطه به الگو این طراحان چنانچه و باشد

 زدا امنییت  و ینیاامن  به منجر خود آن، از حاصل پیشرفت و الگو این نهاییِ محصول ننمایند،

   .شد خواهد

 

 پیشنهادات .ب
 و عبودییت  تحقیق  ایران، اسالمی جمهوری در امنیتی مکتب در امنیت غایت که آنجا از 

 الگیوی  اهیداف  نیتیر  یاصیل  از یکیی  ؛باشد یم «امن انسانِ» به رسیدن و مؤمن انسان کمال

 معنیوی  و روحی ابعاد به ستیبا یم لذا، .باشد یم امن جامعه به نیل تپیشرف ایرانی-اسالمی
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 تقوییت  به منجر ذیل پیشنهادهای به توجه ،رو نیازا .نمود مبذول را شایسته توجه نیز امنیت

-اسیالمی  جامعیه  در معنوی امنیت ایجاد درنتیجه و معنویت عرصه یها شاخص و ها مؤلفه

 شد: خواهد ایرانی

 نبیوت،  )توحیید،  اسیالم  اصیول  به عملی اعتقاد و التزام باید امن عهجام به نیل برای 

 .داد قرار اولویت در را کفر و شرک نفی و یپرست گانهی معاد(، و عدل امامت،

 التیزام  و جامعه سطح در منکر از نهی و معروف به امر و نماز اقامه فرهنگ گسترش 

 گیرد. قرار نظر ملحوظ باید ها یزیر برنامه در آن شرعی احکام و دستورات به

 جهیت  در یپرسیت  طانیشی  و الحادی های نحله با مقابله در خداپرستی روحیه تقویت 

  .بود خواهد زا امنیت جامعه، در افزا خدا جامعه به نیل

 اخیالق  و فضیایل  گسیترش  بیه  توجیه  ،«اخالقی یافته توسعه جامعه» به نیل منظور به 

 کارهیا  همه انجام در اخالق دادن قرار نامب و اجتماعی و فردی ابعاد همه در اسالمی

 است. جامعه معنوی یها تیاولو ترین مهم از

 جامعه. در مشروع درآمدهای کسب و الناس حق رعایت به احترام نمودن نهادینه 

 فقیه(. ولی) نیمسلم امام دستورات و ها فرمان اجرای و رهبری نقش به توجه 

 فقیه(. )ولی جامعه امامت اتتأکید و ها سفارش به عملی التزام و پذیرش 

 

 

 

 



 231 / (معنویت رصهع بر تأکید )با پیشرفت ایرانی اسالمی الگوی در امنیت نقش پژوهشی: مقاله یییییییییییییییییییییییییی 

 

 ومآخذ منابع فهرست
 عصمت انتشارات قم، ، اول چاپ پور، بهرام ابوالفضل :ترجمه (،1939) د،یمج قرآن. 

 فرهنگی. و علمی انتشارات شرکت تهران، (،1930) شهیدی، جعفر سید دکتر :ترجمه ،البالغه نهج 

 (.ره) ینیخم امام آثار نشر و میتنظ مؤسسه ن،تهرا ،0 جلد ،نور فهیصح (،1909) ،خمینی)ره( امام                                                                                  

 تیسا در یدسترس قابل اناتیب مجموعه (،یالعال مدظله) یرهبر معظم مقام:www.khamenei.ir  

 یعیال  دانشگاه تهران، شرفت،یپ یرانیا یاسالم یالگو در تیامن نقش (،1919) ،یگروه عهمطال رساله 

 .تیامن دانشکده ،یمل دفاع

 و فرهنگ پژوهشکده تهران، دوم، چاپ اسالم، یاسیس نظام در تیامن (،1932) بهرام، ،یکاظم اخوان 

 .یاسالم شهیاند

 و مطالعیات  یفرهنگی  مؤسسیه  تهیران،  (،ره) ینی یخم امیام  یتیامن مکتب (،1911) رضا،یعل ،یخسرو 

 معاصر. ابرار یالملل نیب قاتیتحق

 یدرآمد شی)پ الماس در توسعه و شرفتیپ یها مؤلفه (،1917) ،یفرهنگ انقالب یعال یشورا رخانهیدب 

 .راهدان ناشر تهران، اول، چاپ (،شرفتیپ یرانیا-یاسالم یالگو بر

 ملی. دفاع عالی دانشگاه ایران، اسالمی یورجمه در امنیت نظریه (،1930) سیامک، پیک،ره 

 چیاپ  ،یاسالم انقالب معظم رهبر منظر در شرفتیپ یرانیا-یاسالم یالگو ،(1917) ر،یام پوش، اهیس 

 .توسعه آفتاب اول،

 ریرکبیام انتشارات تهران، د،یعم یفارس فرهنگ (،1907) حسن، د،یعم. 

 ریرکبیام شاراتانت تهران، ،یفارس فرهنگ (،1903) محمد، ن،یمع. 

 ،انسیانی  علوم سازیاسالمی محصول پیشرفت رانییا-اسالمی الگوی (،1917) ن،یحس دیس میرمعزی 

  عدالت. پیام انتشارات اول، چاپ (،پیشرفت ایرانی-اسالمی الگوی راهبردی نشست نخستین)

 یمل فاعد یعال دانشگاه انتشارات اول، چاپ اسالم، در تیامن (،1933) زاهد، فرد، انیهاشم. 

 یفرابخش و یبخش توسعه یابیارز یها شاخص (،1931) ،یجمهور استیر یراهبرد نظارت معاونت، 

 اسیت یر یراهبیرد  نظیارت  معاونیت  انتشیارات  تهران، اول، چاپ توسعه، یرانیا یاسالم یالگو دفتر

 .یجمهور

 عه.توس یرانیا یاسالم یالگو یها شاخص نیتدو ،یجمهور استیر یراهبرد مطالعات مرکز 

 ،امیام  عاشیورایی  نهضیت  خواهانیه  عیدالت  ابعیاد  بر تحلیلی ایثار، و عدالت (،1931) اصغر، افتخاری 

  )ع(. صادق امام دانشگاه انتشارات تهران، ،1 جلد پژوهی،عاشورا مقاالت مجموعه حسین)ع(،

 ،راهبیردی،  مطالعیات  فصلنامه امنیت، اسالمی نظریه گفتمانی مرزهای مقاله: (،1939) ،اصغر افتخاری 

  .23 شماره

 ،177 شماره بومی، راهبرد مجله عدالت، و پیشرفت اسالمی الگوی (،31 بهشتیارد) محمد، جمالی. 

http://www.khamenei.ir/
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 حکومیت  قیم،  (،ع) علیی  مؤمنیان  امیر منظر از امنیت به نگاهی ،(1901) قربانعلی ،یآباد نجف یدر 

 .13 شماره ، اسالمی

 یاسیالم  یجمهیور  یاساس قانون اسالم، منظر از توسعه یها شاخص مقاله: ،(1931) رضایعل ،ییرضا 

 .اول شماره تهران، ،یاسیس معرفت فصلنامه )ره(، ینیخم امام و رانیا

 ،افیت ی)ره آن یدفیاع  یهیا  جنبه و یرانیا یاسالم یالگو نیتدو چارچوب :مقاله (،1917) نادر ساعد 

 .92 شماره نهم، سال ،یمل دفاع یعال دانشگاه ،یدفاع یراهبرد فصلنامه تهران، (،یحقوق

 یبوم راهبرد مجله اسالم، نگاه از شرفتیپ یشناس تیماه (،1931 بهشتی)ارد همت یعل ،یاراحمدی 

 .177 شماره (،شرفتیپ یرانیا یاسالم یالگو نامهژهیو)

 71 ش راهبردی، مطالعات فصلنامه (،ره) ینیخم امام دگاهید از تیامن فلسفه ،(1931) نجف ،ییزالک. 
 


