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Abstract  
In the course of research about a favorable theoretical model for national security in the 

Islamic Republic of Iran relying on the theoretical framework of transcended and tolerant 

security, the present research aims to explain different aspects of national security from the 

perspective of Islamic rationality. In this regard, this research focuses on the following 

fundamental questions: Does the intellectual movement of Islamic rationality consider just 

one aspect for security or does it have a multi-dimensional approach to security? Which 

aspect of security is regarded as a genuine foundation in Islamic rationality? The hypothesis 

of the study is that Islamic rationality approach puts emphasis on extensive security, and 

regards value-intellectual security as genuine so that its most important difference with 

Copenhagen school lies in its distinctive cognitive approach to security. The method of 

study was descriptive analysis and the results revealed that despite the significance of all 

aspects of security in Islamic society, the intellectual and cultural threats against the values 

and beliefs of people are the most important aspect in national security. 
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 چکیده

در سیر بررسی الگوی نظری مطلوب امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران مبتنی بر چارچوب نظری امنیت متعالیه و امنیت فراخ نگر، در 
ین راستا، پژوهش بر این سوال پژوهش حاضر ابعاد گوناگون امنیت ملی از منظر جریان مکتب عقالنیت اسالمی تبیین گردید. در ا

بینند و یا اینکه نگرش  های کالسیک، امنیت را تک بعدی می اساسی استوار بود که آیا جریان فکری عقالنیت اسالمی همانند رئالیست
شود؟ فرضیه  یچند بعدی به مقوله امنیت دارند؟ و کدام یک از ابعاد امنیت در این نحله فکری به عنوان زیربنا و دارای اصالت مطرح م

داند و  فکری را زیربنا و دارای اصالت می -پژوهش این بود که رویکرد عقالنیت اسالمی بر امنیت گسترده تاکید دارد و امنیت ارزشی 
تحلیلی بوده و نتایج حاکی از آن  -مهمترین تفاوت آن با مکتب کپنهاک در نگرش معرفتی به مقوله امنیت است. روش پژوهش توصیفی

ها و ایمان مردم سروکار  رغم اهمیت تمامی ابعاد امنیتی در جامعه اسالمی، تهدیدات فکری و فرهنگی که مستقیماً با ارزش علی است که
 شود.  دارد، مهمترین بعد امنیت ملی محسوب می

 

 امنیت ملی، عقالنیت اسالمی، امنیت فراخ نگر، امنیت متعالیه، مکتب کپنهاک. های کلیدی:  واژه
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 دمه. مق1

شده و به عنوان  الملل بررسی می مطالعات امنیت ملی در گذشته عموماً ذیل مطالعات روابط بین

یك رشته جداگانه مطرح نبوده است، لکن گستردگی مباحث امنیتی موجب شده تا این مطالعات 

الملل باشد و از این رو اندیشمندان و  های مستقل علوم سیاسی و روابط بین نیز یکی از رشته

های تحلیلی و پژوهشی این رشته دست به قلم  پژوهشگران زیادی برای تبیین الگوها و مدل

 اند. شده

 توان به موارد ذیل اشاره کرد: در پیشینه پژوهشی این بحث می

را « امنیت سیاسی در اندیشه امام خمینی»(، در پژوهشی 2933داوری اردکانی و شاکری )

خمینی، جایگاه امنیت سیاسی را در رویکرد اسالمی مورد  بررسی کردند و با تبیین نگرش امام

 واکاوی قرار دادند.

« امنیت پایدار در اندیشه سیاسی حضرت امام خمینی»( نیز در پژوهش خود 2939خدایی )

بررسی کرد. وی معتقد است در اندیشه سیاسی امام خمینی، وحدت داخلی، حضور ملت، احساس 

الش برای حفظ جمهوری اسالمی، حفظ نظم ملی، و جلوگیری از مسئولیت، آمادگی برای دفاع، ت

 های امنیت پایدار است. تفرقه میان مسلمانان از شاخص

های متعددی در حوزه امنیت اسالمی داشته که به تبیین نظریه امنیت  (، پژوهش2933زایی ) لك

است که در آن فلسفه  «شناسی امنیت پژوهی در علوم اسالمی گونه»متعالیه پرداخته است. از جمله 

زایی  علم امنیت در علوم اسالمی مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین پژوهش دیگر لك

است که در آن به ارائه « امنیت متعالیه»( در حوزه ارائه مدل تحلیلی بومی با عنوان 2939)

تشریح را بسط و « امنیت متعالیه»چارچوب نظری مطلوب امنیت ملی بومی پرداخته و نظریه 

 کند. می

در واقع، مطالعات امنیت ملی در ایران، قدمت زیادی از لحاظ علمی و آکادمیك ندارد. از این 

های صورت گرفته سایر پژوهشگران، بررسی  سازی علوم، و در کنار تالش رو در راستای بومی

 های پژوهشی بیشتری است. مبانی بومی این دانش نیازمند تالش
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الگوهای نظری »های قبلی در خصوص  حاضر با هدف تکمیل پژوهشدر این راستا، پژوهش 

، به بررسی ابعاد امنیت ملی از منظر رویکرد عقالنیت اسالمی پرداخته و درپی «مطالعات امنیتی

های کالسیك،  پاسخ به این سوال است که آیا جریان فکری عقالنیت اسالمی همانند رئالیست

نکه نگرش چند بعدی به مقوله امنیت دارند؟ در صورت وجود امنیت را تك بعدی می بینند و یا ای

نگرش امنیت گسترده در این جریان، ابعاد امنیت چگونه است؟ و کدام یك از ابعاد امنیت در این 

 شود؟  نحله فکری به عنوان زیربنا و دارای اصالت مطرح می

لیه و فقه قم، های اندیشمندان فلسفه صدرایی، حکمت متعا در پژوهش پیش رو، اندیشه

مفروض پژوهش به عنوان رویکرد عقالنیت اسالمی است که خود را در تحقق و جریان انقالب 

ای،  اهلل خامنه های بزرگانی چون امام خمینی، شهید مطهری، آیت اسالمی از طریق آراء و اندیشه

در این پژوهش  اهلل مصباح یزدی و دیگران مطرح کرده است. بنابراین، اهلل جوادی آملی، آیت آیت

 از آن به عنوان جریان فکری عقالنیت اسالمی یاد شده است.

فرضیه پژوهش، وجود نگرش امنیت گسترده در رویکرد عقالنیت اسالمی است که از قدمت 

این  تاریخی بیشتری نسبت به مکتب کپنهاک برخوردار بوده و از این رو با مطالعه آثار بزرگان

فرهنگی،  –ه امنیت ملی را استخراج کرد که شامل امنیت فکری توان ابعاد هفت گان مکتب می

قضایی، امنیت نظامی، امنیت زیست محیطی،  –امنیت اقتصادی، امنیت سیاسی، امنیت حقوقی 

 باشد. شهری می -امنیت اجتماعی

 . رویکرد عقالنیت اسالمی در مطالعات امنیت ملی2

امام خمینی « دو فطرت»است که بر پایه نظریه  امنیت متعالیه، به مثابه یك نظریه اسالمی امنیت

و مفاهیم برگرفته از آن، شکل گرفته است. براساس این چارچوب نظری دو نوع الگوی فکری 

باشد و  که محصول جنود عقل و مبتنی بر فطرت مخموره می« الگوی متعالیه» -2 وجود دارد:

د جهل و فطرت محجوبه است و که محصول جنو« الگوی متدانیه یا متعارف» -1 وحدت دارد،

 کثرت دارد. 

همه تالش الگوی متدانیه مصروف بقای دنیوی است، درحالی که در الگوی متعالیه، بقای 
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(. همین مسئله تفاوت 3: ص2939زایی،  شود )لك دنیوی مقدمه بقای ابدی در نظر گرفته می

امی عناصر دو مکتب نیز از شود تم دهد که باعث می جوهری دو نگاه پیرامون امنیت را نشان می

یکدیگر متفاوت شوند. این در حالی است که بزرگان جریان عقالنیت اسالمی شامل عالمه 

ای و دیگر بزرگان، این نگرش فکری را بسط  طباطبایی، امام خمینی، شهید مطهری، امام خامنه

 اند. داده

الملل  یاسی و روابط بینداری س با توجه به اینکه مطالعات امنیت ملی ذیل مطالعات حکومت

داری، دولت و قدرت نظریه  هایی که اصوالً برای مباحث حکومت گیرد، از این رو گفتمان جای می

های مفصلی دارند. به  ها و تهدیدات پیش روی آن نیز بحث دهند، در خصوص آسیب ارائه می

 ظر گرفته )هابز،که سرشت انسان را ناپاک و شرور در ن 2شناختی هابزی طوری که نگرش انسان

داند، رویکرد رئالیستی در  ( و قدرت را مظهر امنیت و دولت را مرجع امنیت می256: ص2931

، بر 1گرایان بدون انکار محوریت آنارشی مطالعات امنیتی را شکل داده و همین باعث شده تا واقع

ها، نگاه  الیسمطلبانه کانتی لیبر طبیعت انسان تاکید داشته باشند. از طرف دیگر، نگرش صلح

ای به فرد داشته و انسان را قادر به حل مشکالت زندگی خود می پندارند و تشکیل  خوشبینانه

دانند. از این رو جریان فکری عقالنیت اسالمی نیز  حل، حل مسائل امنیتی می جامعه جهانی را راه

را در جهان هستی مبتنی  با مطالعه انسان بماهو انسان، انسان و جامعه، انسان و طبیعت، نقش انسان

( و عوامل ارتقاء و اضمحالل انسان و 39-69: ص2933زایی،  بر حکمت متعالیه واکاوی کرده )لك

کند. بنابراین، در جریان فکری عقالنیت اسالمی که در  ها بررسی می جامعه انسانی را در این رابطه

( نظریه و 2933آملی، ؛ جوادی 2933 )نك به: مصباح یزدی، ضرورت تشکیل حکومت اسالمی

دهد، عالوه بر مباحثی که در  های غربی ارائه می دیدگاه مشخص و متفاوتی نسبت به نظریه

کند، در خصوص امنیت فردی و امنیت  های پیش روی حکومت ملی مطرح می خصوص آسیب

                                                           

1. Hobbesian Anthropology 

2. Anarchy 
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 های مفصلی دارد. اجتماعی در ابعاد گسترده، بحث

حفظ امنیت »گوید:  یت در حکومت اسالمی، چنین میاهلل جوادی آملی در زمینه اهمیت امن آیت

عمومی مردم و مبارزه با هرج و مرج از وظایف مهم حکومت اسالمی است تا اختالل نظام که از 

مفاسد بزرگ است، پیش نیاید. امام رضا)ع( یکی از ابعاد امامت را به سامان آمدن نظام مسلمانان، 

 «حقق این امور در گرو امنیت همه جانبه برای مردم استصالح دنیا و عزّت مومنان دانسته است. ت

 (.353: ص2932)جوادی آملی، 

 ها تعریف شود، در این نگرش، انسان تهدیدات و نزاع امنیت به یك معنا اگر ایمن ماندن از

با دو نوع تهدید و تنازع مواجه است: یکی تهدید درونی که حاصل آن نوع خاصی از اندیشه، 

است و دیگر، تهدید بیرونی، یعنی رویارویی با عوامل مختلف طبیعت و سایر ذهنیت و اراده 

ها. از این رو، برای کنترل و مهار تنازعات انسانی و تأمین آرامش و امنیت فردی و عمومی  انسان

 )جهاد اکبر( )زیربنا( را ازمیان برد زمان و پهلو به پهلو، هم تهدیدات درونی انسان باید هم

 تا: )جهاد اصغر( )احمدی، بی و تعارضات بیرونی )روبنا( را از میان برداشت ها وهم کشمکش

 (. 31-32ص

از طرف دیگر، به دلیل داشتن نگرش امّت محوری در این جریان، برخی از منتقدین، آنها را 

گرا خوانده و معتقدند که این جریان منافع ملی را فدای ایدئولوژی کرده و از این رو امنیت  آرمان

کند. این در حالی است که با کمی تأمل در آراء و اندیشه این  ی را فدای امنیت مسلمین میمل

گرایی را به دو  شود که این انتقاد نادرست و بدبینانه است. این جریان، ملت جریان مشخص می

 کند: معنای مثبت و منفی تفکیك می

 طلبی گرایی، تجاوز و توسعه ر قومگرایی منفی یا ایدئولوژی ناسیونالیسم را که مبتنی ب . ملت2

داری  افکنی است، مردود شمرده و حتی به انتقاد از آن پرداخته و آن را با اصول حکومت و تفرقه

 گرایی که به این ملی»فرمایند:  به صراحت در این زمینه می بیند. امام خمینی در تضاد می

 گر و زبان دیگر بایستد، ایناین معناست که هر کشوری، هر زبانی بخواهد مقابل کشور دی

زند و پیغمبرها که از اول تا ختمشان  آن امری است که اساس دعوت پیغمبرها را به هم می
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، 25: ج 2913 )امام خمینی،« اند اند، مردم را به برادری، به دوستی، به اخوت دعوت کرده آمده

 (. 312ص

تیستی، بلکه مبتنی بر نص صریح را که نه بر پایه نگرش پراگما گرایی مثبت در مقابل، ملت

دهد و با اشاره به  گرایی منفی قرار می منابع چهارگانه )عقل، کتاب، سنت و اجماع(، در مقابل ملت

پذیرد. مهمترین اصولی که  گرایی به مفهوم امروزی را می برخی اصول و مبادی متّقن اسالمی، ملت

تند از موضوع رباط یا مرزداری اسالمی، دهد، عبار گرایی توجه می این جریان را به نگرش ملت

جویی و مرزبندی  المللی، اصل نفی سبیل، که بر استقالل اصل وفای به عهد )عقود( یا پیمان بین

رفتاری بین کشورهای اسالمی با غیر تاکید دارد، پذیرش اصل دیپلماسی در اسالم، تقسیم جهان به 

رالکفر، دارالعهد، دارالحیاد، دارالهدنه و غیره. این ها یا دارهای مختلف مثل داراالسالم، دا سرزمین

گیری آن برای تشکیل  اصول گویای آن است که اعتقاد به جهانی بودن دین مبین اسالم و هدف

ها منافاتی ندارد و همین  های جغرافیایی بین ملت حکومت واحد جهانی مستضعفین با مرزبندی

: 2931 کند )کریمی مله و بابایی، را توجیه می مرزبندی توجه به مصالح، امنیت و منافع ملی

 (. 225-223ص

رغم توجه و تاکید بر حفظ مرزهای جغرافیایی و سرزمینی، آنها را  بنابراین، این جریان علی

مرزهای اعتقادی و فکری اعتقاد دارند که موجب همبستگی و تعامل  اعتباری دانسته و بر اصالت

خواهان  یك طرف، وحدت و تعامل بین مستضعفان و آزادی های مسلمان از ها و دولت بین ملت

شود که بر اصول استقالل، آزادی و مبارزه با مستکبرین، وحدت فکری  جهان از طرف دیگر می

رغم جدایی مرزها اشاره  ها علی با توجه به اهمیت این موضوع، به نزدیکی قلب دارند. امام خمینی

سالم قبول داریم ... ملیت حدودش حدود اسالم است و اسالم ما ملیت را در سایه تعالیم ا»دارند: 

کند او را، ممالك اسالمی را باید حفظ کرد، دفاع از ممالك اسالمی جزء واجبات  هم تایید می

مسلمین باید با هم ید واحده باشند ... (. »213-219، ص 21: ج2913 )امام خمینی،« است

« ها با هم ها ندانند. مرزها جدا، قلب سباب جدایی قلبخودشان را از هم جدا ندانند. مرزها را ا

 (.333، ص5ج  ،2913 )امام خمینی،
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سطح )درون مرزی( و  سطح ملیبنابراین، امنیت از دیدگاه جریان عقالنیت اسالمی در 

از سوی « دیپلماسی ایدئولوژیك»)فرامرزی( طرح شده و مبتنی بر همین نگاه نظریه  ایدئولوژیکی

شود، به طوری که ایشان با تأکید بر اینکه هدف از تشکیل جمهوری  ای مطرح می نهاهلل خام آیت

فرمایند:  اسالمی، حفظ منافع ملی، استقالل، آزادی، عدالت اجتماعی، قدرت و امنیت ملی است، می

و « شود ایدئولوژی به دنبال تأمین و حفظ منافع ملی است و هویت یك ملت محسوب می»

مندانه، هوشمندانه، هدفمند و منطقی با جهان برخاسته از نگاه اسالمی نظام و معتقدند ارتباط خرد

(. این جریان با 91/13/2931ای،  )امام خامنه« باشد کامالً منطبق با دیپلماسی ایدئولوژیك می

رویکردی ملی و فراملی و با اعتقاد به اعتباری بودن مرزهای جغرافیایی و اصالت مرزهای 

وین در مطالعات امنیت ملی ایران ایجاد کرده است. بنابراین، از یك طرف اعتقادی، نگرشی ن

های فراملی برای دولت اسالمی و مبیّن تعیین مرجع نوین برای امنیت  متضمن وظایف و مسئولیت

ملی بوده و از طرف دیگر بر حفظ و گسترش امنیت داخلی در ابعاد مختلف آن توجه دارند. در 

، سطوح امنیت «امنیت ملت، امنیت امت و امنیت آزادی خواهان، امنیت فرد»این راستا، با تفکیك 

مستضعفین »کنند و جهان را به دو جریان  تفکیك می ،تفکررا نه بر پایه سرزمین، بلکه مبتنی بر 

)فردی، اجتماعی،  تفکیك کرده و برای تمامی محدوده امنیتی «خواه مستکبرین زیادی»و  «خواه آزادی

با هدف تأمین امنیت مستضعفین در برابر مستکبرین با نگاه اجتهادی  المللی( ای و بین دولتی، منطقه

سنجی در احکام حکومتی و رعایت قاعده اهم و مهم  مبتنی بر عناصر زمان و مکان، مصلحت

 گیرند. تصمیم می

های  ای در اندیشه اسالمی دارد و با توجه به آموزه در مجموع باید گفت، امنیت جایگاه ویژه

جریان عقالنیت اسالمی، امنیت در چهار سطح امنیت فرد، امنیت ملت، امنیت امت و امنیت 

المللی  ای و بین خواهان و محدوده تعمیق شده فردی، اجتماعی، دولتی یا کارگزارانی، منطقه آزادی

 .شود تفکیك می

 ترسیم کرد: صفحه بعدتوان در قالب شکل  مدل تحلیلی این رویکرد را می
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 : نمودار درختی مدل تحلیلی امنیت ملی براساس نظریه عقالنیت اسالمی1مودار شمارهن

 . توسیع امنیت و تعمیق امنیت 3

در این قسمت، پژوهش حاضر درپی پاسخ به این سوال است که آیا جریان فکری عقالنیت 

شی چند بعدی بینند و یا اینکه نگر های کالسیك، امنیت را تك بعدی می اسالمی همانند رئالیست

به مقوله امنیت دارند؟ و کدام یك از ابعاد امنیت در این نحله فکری به عنوان زیربنا و دارای 

 شود؟  اصالت مطرح می

اهلل جوادی استناد کرد که امنیت را چند  توان به جمله آیت برای پاسخ به سوال اول هم می

( و هم از تفسیر 353: ص2932آملی، اشاره دارد )جوادی « امنیت همه جانبه»بعدی دانسته و به 
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شهید « های اسالمی در صد ساله اخیر بررسی اجمالی نهضت»البالغه در کتاب  نهج 292خطبه 

مطهری بهره برد که ایشان با استناد به خطبه امام علی)ع( چهار بعد از امنیت سیاسی حکومت 

، امنیت اجتماعی، امنیت حقوقی دهد و آنها را به امنیت فکری، امنیت اقتصادی اسالمی را شرح می

هر مصلحی که موفق شود این چهار اصل را عملی سازد و ... به »تفکیك کرده و معتقد است: 

های  (. به طور کلی، در آموزه19-11: ص2933)مطهری، « حداکثر موفقیت نائل خواهد آمد

که در حوزه فردی، اندیشمندان این جریان، ابعاد امنیت به طور گسترده و چند بعدی مطرح شده 

 المللی مورد توجه است.  ای و بین اجتماعی، دولتی، منطقه

های  های این جریان، توسیع و تعمیق مفهوم امنیت است که در دهه در واقع یکی از ویژگی

به معنای گنجاندن  توسیع( نیز پیگیری شد. 253: ص2931گذشته توسط مکتب کپنهاک )بوزان، 

امنیت، یعنی آوردن ابعاد امنیتی جدید چون امنیت ایدئولوژیکی، امنیت  های جدید از ابعاد یا بخش

به معنای افزودن سطوح جدیدی به بحث امنیت )عالوه بر  تعمیق اقتصادی، امنیت سیاسی، وغیره.

المللی. نکته  سطح ملی( یعنی امنیت ملی و امنیت ایدئولوژیکی در محدوده فردی، اجتماعی و بین

گرش، تاثیر متقابل ابعاد مختلف امنیتی بر یکدیگر است. در واقع برای تحلیل و قابل تأمل در این ن

های امنیتی هر یك از ابعاد مطرح شده، تاثیر سایر ابعاد بر آن نیز حائز  توضیح تهدیدات و فرصت

 اهمیت است.

 . ماتریس ابعاد، محدوده و سطوح امنیتی از منظر جریان عقالنیت اسالمی1جدول 

 ابژه امنیت
 تهدیدات

 الملل جامعه بین منطقه دولت جامعه  فردی 

 امنیت
 -فکری  

 فرهنگی

آموزی،  فقر علم
خردورزی و تدبر، 
ضعف ایمان و 
معنویت، بحران 

هویت فردی، تغییر 
 سبک زندگی و...

ضعف مراکز 
علمی)دانشگاه و حوزه(، 

توجهی به امر به  بی
معروف و نهی از منکر، 

های مردم  نفوذ سازمان
د غیرمذهبی، بحران نها

 هویت اجتماعی و...

انحراف فکری 
کارگزاران، نفوذ در 
محاسبات نخبگان، 

های  انحراف در دستگاه
آموزشی و فرهنگی، 

ای و نرم  تهدیدات رسانه
 و...

تهدیدات نرم و 
افکنی،  ای، تفرقه رسانه

مقابله با اصل 
همزیستی و دوستی 

جنگ نرم  ای، منطقه
 ای و... منطقه

ک زندگی ترویج سب
گرایانه،  مصرف

تهدیدات 
بشری،  حقوق

های  تهدیدات برنامه
آموزشی و تربیتی 
مبتنی بر اومانیسم، 
 جنگ نرم جهانی و...
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امنیت 
 اقتصادی

تنبلی، بیکاری، فقر، 
اسراف، کسب حرام، 

گرایی، عدم  مصرف
پرداخت صدقه، 

 خمس و زکات و ...

توجهی به وقف،  بی
صدقه، خمس و زکات، 

ادی و فقر رکود اقتص
توجهی به  عمومی، بی

 کشاورزی و صنعت، 

فساد اقتصادی 
کارگزاران، بحران 

اقتصادی و امکان تاثیر 
آن بر سیاست، 

توجهی به تولید ملی،  بی
توجهی به اقتصاد  بی

 مقاومتی و...

های اقتصادی  بحران
ای، ارتباطات  منطقه

سرد اقتصادی، عدم 
همکاری صنعت و 
کشاورزی، تحریم 

 ی و...ا منطقه

های اقتصادی  بحران
جهانی، وابستگی به 

های  سازمان
المللی، اجیر شدن  بین

های پولی  به سیاست
و مالی جهان، 

های اقتصادی  تحریم
 و...

 امنیت
 -حقوقی  

 قضایی

تجاوز به حقوق 
گیری  فردی، تصمیم

نادرست دستگاه قضا 
ها علیه  در دادگاه

 افراد و...

ناعدالتی قضایی و به 
نارضایتی تبع آن 

اجتماعی، قوانین مخالف 
 اجتماع و... 

گذار  مجلس قانون
ضعیف، قوه قضائیه 

نامطلوب، قاضی فاسد 
 و...

قراردادهای حقوقی 
ای، عدم تعهد  منطقه

در اجرای قوانین 
ای و فی مابین  منطقه

 و.. 

وضع قوانین و 
مقررات مبتنی بر 

های  منافع قدرت
 بزرگ، عدم تعهد

ی، الملل به قوانین بین
 حقوق بشر

 و...

امنیت 
 سیاسی

تهدیدات ناشی از 
دولت و سایر 

بازیگران قدرتمند، 
عدم اجرای عدالت، 

 آزادی و...

فرهنگ سیاسی پایین، 
نفی عدالت و آزادی 

عمومی، عدم مشارکت 
سیاسی، به خطر افتادن 
اصل استقالل و نفی 

پذیری، تضعیف  ذلت
حق سیاسی مردم، 

 های قومیتی تنش
 و...

وای سیاسی، ضعف تق
کفایت،  کارگزاران بی

ثباتی سیاسی،  بی
مشارکت محدود مردم، 
عدم رعایت حق دولت، 
 تضعیف مشروعیت و...

اختالفات سیاسی 
ای، جنگ  منطقه

های  اطالعاتی، تنش
قومیتی و هویتی، 

ایجاد بازیگران سیاسی 
غیردولتی در منطقه، 
زیر پا گذاشتن احترام 

 متقابل و...

ی ها گرایش به قدرت
غیرتوحیدی، نفوذ 

های  سازمان
المللی، خروج از  بین

دیپلماسی 
 ایدئولوژیکی و...

 امنیت
 -اجتماعی  

 شهری

ازدواج، مهاجرت، 
گری،  تکدی

توجهی به نیازهای  بی
 اساسی فردی و...

بحران جمعیت، معماری 
و شهرسازی غیر بومی 
و غیر اصیل، بحران 
تصادفات رانندگی و 

 های ورزشی و... بحران

ضعف کارگزاران 
افکنی  شهرداری، تفرقه
طلبانه،  و رفتار جدایی

بحران ازدحام پایتخت و 
تغییر پایتخت، عدم 
انسجام ملی، بحران 

 قاچاق و... 

بحران مهاجرت 
کشورهای همسایه، 
بحران نیروی کار، 

بحران هویت 
اجتماعی، عدم انسجام 

 و... ای، منطقه

دخالت مجامع 
المللی در مدیریت  بین

ت کشور، نفوذ جمعی
در معماری و 
 شهرسازی و... 

امنیت 
 نظامی

های ضد نفر،  مین
ها  درگیری در جنگ

 و...

فتنه و نزاع و آشوب 
اجتماعی، استفاده از 
سالح در اعتراضات 

 اجتماعی و...

های  هجوم دولت
خارجی و جنگ، کنترل 

 قاچاقچیان مسلح و...

 جنگ جهانی ای  های منطقه جنگ
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 امنیت
زیست  

 طیمحی

عدم دسترسی به 
منابع آب و تغذیه 

سالم، تهدید محیط 
و فرد بر  بر فرد/

 محیط و...

بالیای طبیعی تهدید 
جامعه، تخریب محیط 
زیست و تاثیر آن بر 
جامعه، کمبود فضای 

 سبز و هوای مناسب و...

ها، ایجاد  تخریب دریاچه
سدهای آبی نادرست، 
بحران آب، بحران 

های  هوای پاک، بحران
محیطی و زیست 

تخریب منابع غذایی و 
 آبی در سطح وسیع و ... 

های  گردوخاک
ای، مهار آب،  منطقه

ها و  انتشار آلودگی
ها در سطح  بحران

ای )خشک شدن  منطقه
ها  ها و دریاچه رودخانه

و انتقال آلودگی به 
 کشورهای مهاجر

تخریب محیط زیست 
سیاره، آب شدن 

های قطبی، پاره  یخ
ال شدن الیه ازون، با

یا پایین آمدن سطح 
 آب دریاها و...

این جریان، در حوزه امنیت فردی معتقد است که حفظ سالمت جسم و روح در راستای حفظ 

شود که فرد در جامعه  گیرد. این گزاره زمانی از اهمیت باالتری برخوردار می امنیت جامعه قرار می

لف بزرگان این جریان و آیات و روایات تاثیرگذار بوده و اصالت نسبی داشته باشد. در آثار مخت

دهد که در حوزه فردی اعم از آنچه که بر جسم و ظاهر انسان تاثیر دارد و آنچه  متعددی نشان می

( و 115-39: ص2932گذارد، دارای اهمیت است )جوادی آملی،  بر روان و عقل انسان تاثیر می

نعمت پنهان و »ت جسم و روح دو این در صورتی است که سالمت جسم و روح را همانند امنی

برند:  کنند و برای اثبات آن عالوه بر ادله عقلی، از روایت پیامبر)ص( نیز بهره می یاد می« ناشناخته

  (.39: ص2932)جوادی آملی، « نعمتان مجهولتان: االمن و العافیه»

و ابهام بوده که پژوهان امروزی، همراه با پیچیدگی  های امنیت ابعاد امنیت اجتماعی در نظریه

پژوهی غرب، و ثانیاً ناکارآمدی این نظریات در تحلیل  این ابهامات اوالً در اختالفات نظریات امنیت

باشد؛ در حالی که در این جریان فکری، به  مسائل امنیت پیش روی خود قابل فهم و درک می

ه بکارگیری این وضوح ابعاد امنیت اجتماعی تفکیك و تفسیر شده و تجربه نشان داده است ک

بینی مسائل امنیتی آینده یاری رسان باشد، که نمونه  تواند، در فهم و پیش پژوهی می روش امنیت

توسط بزرگ اندیشمند این  -با نگرش مارکسیستی -بینی فروپاشی شوروی سابق بارز آن پیش

 باشد. می جریان یعنی امام خمینی

 . ابعاد امنیت ملی در عقالنیت اسالمی4

 بایست نگرش امنیت گسترده ررسی امنیت ملی از منظر جریان عقالنیت اسالمی میبرای ب

 را مورد توجه قرار داد و ابعاد زیر را به عنوان موضوعات مورد تهدید امنیتی مورد مطالعه
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 قرار داد.

 فرهنگی -. امنیت فکری4-1

منیت فکری و ارزشی در این نظریه اولین اقدام برای دفاع از ملت و مقابله با دشمن، ایجاد ا

ریزی برای تقویت فکری و علمی آن  است که برای این مهم توجه به تربیت نیروی انسانی و برنامه

اول چیزی که بر ملت الزم است ... » فرمایند: مورد تاکید است. امام خمینی در این زمینه چنین می

شرقی، این مغز را بردارند، این است که این مغزی که حاال شده است یك مغز اروپایی یا یك مغز 

اسالمی، همانطور که آنها شستشو کردند مغزهای ما را،  -یك مغز انسان خودمانی، انسان ایرانی

العمل نشان  های ما را و به جای مغز خودشان مغز دیگری نشاندند، ما هم حاال عکس مغزهای بچه

انسانی جایش  -اسالمی های خودمان را و یك مغز  دهیم و شستشو کنیم مغز خودمان و بچه

بنشانیم. تا از این وابستگی فرهنگی و فکری بیرون بیاییم. اگر ما از وابستگی فکری بیرون بیاییم، 

شود ... اینکه ما در اقتصاد، در فرهنگ و در همه چیز وابسته هستیم، مبدأ  ها تمام می همه وابستگی

( و یا شهید مطهری 25، ص21: ج 2913 )امام خمینی،« این همین است که در فکر وابسته هستیم

گوید و به دنبال تحول روحی و ذهنی برای  ای می از اصالح و مقابله با تهدیدات فکری و اندیشه

(. از این رو است که در آثار این جریان 11: ص2933 های جامعه اسالمی است )مطهری، انسان

د و رهیافت فرهنگ استراتژیك نسبت به مقوله فرهنگ، نگرشی راهبردی و استراتژیك وجود دار

 (.215-213: ص2936 پور، )قربان دانند را گامی به سوی امنیت فرهنگی می

 . امنیت اقتصادی4-2

های  امنیت اقتصادی در طول تاریخ اهمیت خود را مکرر نشان داده و در بسیاری از آموزه

مطرح شده است. به اسالمی، اهمیت این موضوع و تاثیر آن بر سایر شئونات زندگی اجتماعی 

در نامه تاریخی خود به مالك اشتر در اهمیت مالیات گرفتن و  همین خاطر است که امام علی)ع(

و کار خراج را چنان رسیدگی کن که وضع خراج »اند:  ها، فرموده رسیدگی به وضع مالیات دهنده

یابد و امور  یز سامان میدهندگان سامان یابد، زیرا در سامان یافتن خراج و خراج گزار، امور دیگر ن

خور خراج و خراج  یابد، زیرا همه مردم عیال و نان دیگران جز با سامان یافتن وضع آنها بهبود نمی
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هایی به  (. جریان عقالنیت اسالمی با تاکید بر چنین آموزه319: ص2936)قربانی، « گزاران هستند

شده، توجه داشتند که در واقع امام  یهایی که از جانب اقتصاد بر جامعه وارد م تهدیدها و آسیب

با تاکید بر پنج مولفه از تهدیدات اقتصادی امنیت ملی، بر آن اهتمام جدی دارند، شامل:  خمینی

وابستگی اقتصادی، بیکاری و کم کاری، کم توجهی به نیازهای استراتژیك کشور )مثل کشاورزی(، 

ورزی بیگانگان به ذخایر و منابع  معزدگی و واردات کاالهای خارجی، توطئه چینی و ط مصرف

 (. 139: ص 2931کشور )کریمی مله و بابایی، 

کننده مطرح  ر این اساس، در گفتمان عقالنیت اسالمی، اقتصاد یك نقطه کلیدی و تعیینب

که در بیانیه  طوری شود که نه به عنوان هدف زندگی، بلکه به عنوان ابزاری با اهمیت است. به می

ناپذیری و  ای اقتصاد قوی، نقطه قوت و عامل مهم سلطه ب از سوی امام خامنهگام دوم انقال

 (.21: ص2931ای،  شود )امام خامنه نفوذناپذیری کشور مطرح می

 . امنیت سیاسی4-3

رغم اشتراکات امنیت سیاسی  های اجتماعی است. علی امنیت سیاسی ناظر بر ثبات سازمانی نظم

فرهنگی وغیره باید قبول داشت که تهدیدات  -ت نظامی، امنیت فکریبا سایر ابعاد امنیتی مثل امنی

 ای متفاوت نسبت به سایر تهدیدات برخوردار است. سیاسی، از چهره

گردند  تهدیدهای سیاسی نوعاً به اعطاء یا دریغ داشتن شناسایی، پشتیبانی یا مشروعیت بازمی

هدیدات سیاسی و بحث امنیت سیاسی ( که برای درک درست از ت111: ص2935 )بوزان و همکاران،

ابتدا باید فهم درستی از سیاست داشت و به این سوال پاسخ داد که سیاست چیست؟ با توجه به 

موضوع بحث پژوهش حاضر باید این سوال را از منظر جریان عقالنیت اسالمی بررسی کرد که آنها 

ت اجتماعی اسالمی، از نظر امام نگریستند؟ از این رو، بر اساس ساخ به مقوله سیاست چگونه می

شود و از سوی  خمینی، سیاست نوعی رابطه است. این رابطه از سویی میان حاکم و ملت برقرار می

خمینی  (. در این زمینه امام33: ص 2931ها است )کالته،  ای میان حاکم با سایر حکومت دیگر، رابطه

ها  ت، روابط میان حاکم با سایر حکومتمگر سیاست چیست؟ روابط میان حاکم و مل»فرمایند:  می

داری به طرز صحیح و عاقالنه و موافق با همه  (. یك مملکت111، ص9ج :2913 )امام خمینی،
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این روابط باید معطوف («. 119، ص6: ج2913 روابط و ضوابط که در اسالم بوده است )امام خمینی،

ایش، هم این وضع آن چیزهایی سیاست معن»به یك هدف متعالی و مصالح جمعی جامعه باشد. 

(. سیاست 25، ص21: ج2913 گذرد، از حیث اداره آن کشور)امام خمینی، است که در یك کشور می

این است که جامعه را هدایت کند و راه ببرد، تمام مصالح جامعه را در نظر بگیرد و اینها را هدایت 

افراد است، و این مختص به کند به طرف آن چیزی که صالحشان است. صالح ملت است، صالح 

خمینی آشکارا میان  بینی، امام بر مبنای این جهان(«. 391، ص29: ج2913 انبیاء است )امام خمینی،

 گرایانه تفکیك قائل بودند.  سیاست صحیح و سیاست نامطلوب مادی

شود با  در واقع، سیاست مدنظر مکتب عقالنیت اسالمی برخالف آنچه که در غرب تعریف می

هی کالن محور در قالب رابطه بین انسان با انسان، انسان با جامعه و دولت و بالعکس، که در نگا

راستای هدف متعالی و مصالح جمعی جامعه برای رسیدن به کمال و سعادت دنیوی و اخروی 

های تهدید درونی و بیرونی قرار  بینند. به همین دلیل، این سیاست همواره مورد هجمه است، می

های امنیت ملی دولت اسالمی  . با نگاهی به آراء فقهی، برخی احکام نیز ناظر بر تهدیدکنندهگیرد می

توان به استبداد، بغی، حکومت جائر، نفاق، محاربه و جاسوسی اشاره کرد  باشند، ازجمله آن می می

 (.51: ص2935زایی و همکاران،  )لك

های   مِ جامعه، کارگزاران دولتی، سازمانبا این تعریف بازیگران امنیت سیاسی در قالب فرد، مرد

شوند. این بازیگران خود جزئی از ساختار فرصت سیاسی  ها تقسیم می المللی و سایر دولت بین

گیرد. در این صورت ممکن است  کشور هستند که محیط سیاسی با وجود این بازیگران شکل می

 ی کشور وارد شود.های سیاس تهدیدات مختلفی اعم از درونی و بیرونی بر فرصت

 شهری -. امنیت اجتماعی4-4

شود، در  مطرح می 2شهری که در مکتب کپنهاک به عنوان امنیت جامعه گانی -امنیت اجتماعی 

رغم اشتراکاتی که وجود دارد، ولیکن این دو، اختالفات زیادی با هم دارند، چرا که   حالی که علی

                                                           

1. Community security 
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ت با تأمین اجتماعی و مسائل رفاهی و اقتصادی معتقد اس 2طور که ویور  گانی آن امنیت جامعه

(. در 231: ص2935 ها و هویت آنها است )بوزان وهمکاران، افراد درگیر نیست، بلکه ناظر بر جمع

توان استخراج کرد، کانون  های جریان عقالنیت اسالمی می شهری که از آموزه -امنیت اجتماعی 

تصادی به داخل شهر و محل سکونت مردم کشیده توجه از واحدهای سیاسی و نهادی، نظامی و اق

 شود، از اهمیت باالیی برخوردار خواهد بود. شده و آنچه که در شهرشناسی مطرح می

افکنی  شود عبارتنداز: خطر تفرقه طور خالصه مهمترین تهدیداتی که در این حوزه بررسی می به

 و مفاسد اجتماعی)امام خمینی، (، انحراف اخالقی359: ص2932)جوادی آملی،  و جدایی از مرکز

(، فساد در علم، 339، ص29: ج 2913 )امام خمینی، (، ضعف انسجام ملی161، ص21: ج 2913

(، تهدیدات جمعیتی، تهدیدات خدمات 953-931: ص2932 )جوادی آملی، عالم و دانشگاه

قوادی، ( زنا، لواط و سحق، 596-599: ص2932)جوادی آملی،  عمومی، تهدیدات معماری شهری

( و بسیاری از تهدیدات جزئی دیگر 51: ص2935زایی و همکاران،  )لك قذف، حدود و تعزیرات

 پژوهی به آن توجه نشده است. که هنوز در هیچ کدام از مکاتب نظری امنیت

 قضایی-. امنیت حقوقی4-5

در فرهنگ علوی، قضاوت به حق، استفاده از فنون قضایی، امنیت و استقالل قضات و 

زاران قضاوت و امنیت قضایی مردم از مسائل مهم و اساسی است. در این مکتب نیز تاکید بر کارگ

شرایط قضات و کارگزاران قضایی و ضرورت انصاف آنها به عدالت، علم، حکمت و تجربه و 

رعایت دقیق ضوابط توسط ایشان، نشان دهنده عمق و اهمیت این وظیفه سنگین است. بدیهی 

جام این تکلیف و تأمین امنیت قضایی، رابطه تعاملی و مستقیم وجود دارد است که بین صحت ان

 (.61: ص 2933)اخوان کاظمی، 

پژوهی دیده  های امنیت امنیت حقوقی نیز نوع جدیدی از ابعاد امنیتی است که کمتر در نظریه

ملی  شود، به ویژه در مکتب کپنهاک که چارچوب تحلیلی بسیاری از پژوهشگران حوزه امنیت می

                                                           

1. Ole Waever  
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گذاری دارد، در ذیل سایر  ای به مباحث قانون باشد نیز کمتر بدان توجه شده و اگر هم اشاره می

ابعاد مطرح شده است، در حالی که در مکتب عقالنیت اسالمی، بحث از مباحث حقوقی، بحث 

گذاری از مهمترین تهدیدات امنیت ملی در  ای است که تهدیدات حوزه قانون مفصل و جداگانه

ر گرفته شده است. شاهد مثال ما تأسیس نهادی نظارتی به عنوان شورای نگهبان در اندیشه نظ

 کاهد. گذار می سیاسی انقالب اسالمی است که با نظارت خود از تهدیدات فراروی مجلس قانون

تهدیدات این حوزه شامل: تهدیدات وضع قانون، تهدیدات حوزه قوه قضائیه، تهدیدات حوزه 

ذار، تهدیدات حوزه نظارت و... که در چارچوب نظری عقالنیت اسالمی گنجانده گ مجلس قانون

 شود.  می

 . امنیت زیست محیطی4-6

و برگزاری کنفرانس ملل متحد درباره محیط  2311نگاهی به تهدیدات زیست محیطی از سال 

ثار مکتوب (. با استناد به آ211: ص2935زیست بشر بروز و ظهور یافته است )بوزان و همکاران، 

باشد،  های مهم اسالمی می شود که توجه به تهدیدات زیست محیطی از آموزه اسالمی مشاهده می

از این رو مکتب عقالنیت اسالمی به خوبی توانسته مردم را بدان توجه دهد، هرچند که در عمل و 

با حیوان،  هایی شده است. به هر حال، توجه به تهدیدات تعامل انسان های علمی، کوتاهی تئوری

تهدیدات تعامل انسان با محیط زیست، تهدیدات مواد سوختی و انرژی طبیعی، تهدیدات 

شود و  های اسالمی مکرر دیده می ( در آموزه131-639: ص 2932)جوادی آملی، گردشگری و...

دهد. از این رو، برای فهم امنیت زیست محیطی این اندیشه در  جامعه انسانی را بدان توجه می

ب عقالنیت اسالمی وجود دارد که تغییر روند امور از سوی خدا، در حوزه اختیارات انسان مکت

ای دارد. در واقع تصرف بشر بر محیط زیست عالوه بر امکان  قرار گرفته و بشر نقش تعیین کننده

کند. به همین  آسایش و رفاه برای جامعه، امکان سلب امنیت انسانی در سطح جهانی را فراهم می

یل، نسبت به این موضوعات رویکرد ایجابی دین اسالم قابل توجه است که آنها را نسبت به دل

 کند. تهدیدات فراروی خود آگاه می
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 . امنیت نظامی4-7

پژوهی است. مکتب  های امنیت امنیت نظامی از موضوعات مشترک و سنتی تمامی نظریه

ای داشته و در اندیشه بزرگان این جریان  عقالنیت اسالمی نیز بر این بعد از امنیت ملی توجه ویژه

توان اهمیت این موضوع را مشاهده کرد. برای نمونه توجه امام خمینی به  فکری به دفعات می

شود، سه مولفه کلی از حوزه نظامی امنیت در آثار امام خمینی  مقوله امنیت نظامی را مطرح می

مسلح، کارآمدی و خودکفایی نیروهای  آید: مردمی کردن امنیت، اسالم محوری نیروی بدست می

های پیش رو امنیت  (. در زمینه تهدیدات و آسیب233: ص2931مسلح )کریمی مله و بابایی، 

کند: ورود نیروهای مسلح در مسائل سیاسی، اختالف بین نیروهای  نظامی بر هشت تهدید تاکید می

نظامی و انتظامی، دخالت و مسلح، پشتیبانی نکردن ملت از نیروهای مسلح، تضعیف نیروهای 

حمله نظامی بیگانگان، ضعف روحی نیروهای مسلح، فاصله گرفتن نیروهای مسلح از انقالب 

(. از اصول بارز امنیت نظامی این مکتب، نگرش تدافعی به 152: ص 2931)کریمی مله و بابایی، 

ا و برای خدا جای تهاجمی، اصالت صلح به جای جنگ، حمایت از مستضعفان و جنگ در راه خد

 (211-36تا: ص است )نك به: احمدی، بی

 گیری . نتیجه5

پژوهش حاضر در تکمله طرح پژوهشی الگوی نظری مطلوب مطالعات امنیت ملی جمهوری 

به « امنیت فراخ نگر»و « امنیت متعالیه»اسالمی ایران تالش کرد تا با استفاده از چارچوب نظری 

یان عقالنیت اسالمی بپردازد که در این تالش ضمن بررسی بررسی ابعاد امنیت ملی از منظر جر

رویکرد عقالنیت اسالمی نسبت به مباحث امنیت ملی و تفاوت آن با مکتب کپنهاک، با نگرشی 

فرهنگی،  -عملیاتی و نه صرفاً نظری به ابعاد هفت گانه امنیت ملی اشاره شد که شامل امنیت فکری 

قضایی، امنیت نظامی، امنیت زیست محیطی و امنیت  -ت حقوقی امنیت اقتصادی، امنیت سیاسی، امنی

شود.  شهری بوده و در قالب تهدیدات درونی و بیرونی و فردی و اجتماعی مطرح می -اجتماعی

رغم اهمیت تمامی ابعاد امنیتی در جامعه اسالمی، لکن تهدیدات فکری و فرهنگی که مستقیماً  علی

 شود.  دارد، مهمترین بعد امنیت ملی محسوب میها و ایمان مردم سروکار  با ارزش
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