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 :چكیده

 یاسیسنظامات  یمهم و اساس هایاز دغدغه یدر سطوح مختلف و از جمله در سطح فرد ت،یبه امن یابیدست

كه غالبااً   یهايآرمانو  هاارزشو  یبوم یبر مبان یبه آن، خصوصاً مبتن لیدر ن طيشرا یشده و بسترساز یتلق

 .دآيا یار مدر هر كشور به شم یرنخست و محو یهاتيو اولو هارورتضدارد از  یدر گفتمان رهبران تجل

 یو اله ینيرهبر د کي عنوانبهبر اسا  گفتمان حضرت امام )ره(  «یفرد تیامن» یراستا ارائه الگو نیدر هم

 یاصل ئلهمس ،یمكتوب یالگو نیفقدان چن است. بدان پرداخته نشده به حالكه تا دارد چراضرورتی دوچندان 

پاژوهش   ؛ هدف اصالی ره() ینیخمحوزه بر اسا  گفتمان امام  نيبه الگو در ا یابیدست قاله حاضر بوده وم

 .است

نجام مراحال  ا( در گفتمان امام )ره( و GT) ادیاز نوع داده بن یفیك قیروش تحق ،يیالگو نیچن نيتدو یبرا 

 نیو كشاف رواباط با    میها و مفاهقولهابعاد، م نينسبت به استخراج و تدو یو انتخاب یباز، محور یكُدگذار

ده كه دسته شانتخاب  یجامعه آمار ستهاستفاده شده و دو د «یفرد تیامن» یارائه الگو یبرا یاصل هایمقوله

 ندانشام ين، اندحوزه بوده و دسته دوم شامل خبرگا نيو مكتوبات امام )ره( مرتبط با ا اناتیب هیاول شامل كل

 .باشندیم قیتحق یاصل یهارینظران در حوزه متغو صاحب

اهلل، حفظ حقوق و كرامات   تیحاكم رشيو پذ یگشده كه در گفتمان امام )ره( بندنشان داده  قیتحق نيا در

ز اساالم ا  نیحاكمان به احكام و قاوان  یدر بستر حكومت عدل و گماردن كارگزاران عادل، التزام عمل یانسان

 یيا كه در صاورت اجرا  بودهو آرامش مردم  شيقوق و آساح یفایو از موجبات است یحكومت فیجمله تكال

خواهد  یجانبه، توحید عقیده و توحید كلمه را در پهمه تیو امن یحظ معنو ،یو سعادت انسان یشدن، تعال

 تیا امن یداما یو پ یطا یمح ،ایواساطه  ،یراهبارد  ،یمحور ،یعلّ هایمقوله صورتبه یينها جهیداشت كه نت

 .ديارائه گرد یاهبردر یو در قالب الگو یفرد
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 :مقدمه

 هاا آنهاسات و  كه ايمان آوردند و ايمان خود را با شرك و ستم نیالودند، ايمنى تنها از آن آن هاآن 

ان از عالَم اعلی باه عاالم سُافلی كاه     انس «هُبوط» (.138 :1373 ،یرازی)مكارم ش 1اندافتگانيهدايت 

در موقعیتی قرار داده كه در قاو    ،یكره خاك نيآدم ابوالبشر بود، انسان را در ا یحاصل ترك اوال

باه آراماش    لیمنظور نناامن بوده كه به تیدچار وضع يیایزندگی دن یهاوخمچیصعود و عبور از پ

 .باشد تیدر جهت تحقق امن هایگرانن نيا رافعاست كه  یيالگو ازمندیمورد دلخواه، ن

ده، از ش لیتشك« فرد»و  «تیامن» ایو سازه دهیچیدو مفهوم پ بیكه از ترك یفرد تیامن موضوع

 رير ساا اشااره داشاته كاه در كناا     تیا از سطوح امن یو البته محور یيابتدا هيبه ال بندیسطح ثیح

 میسا تق رقابلیو غ لیعنوان واحد اصبه ،تیامن یو جهان المللینیب ،ایمنطقه ،یمل ،یسطوح اجتماع

هد آن شاا  اماروزه  مورد بحث و نظار اسات.   قیتحق نيمطرح بوده كه در انجام ا «تیامن»در كاربرد 

و  شامندان ياند برحساب نظار   ،یميو پارادا یگفتمان -ینشیمتفاوت ب هایبر حوزه یكه مبتن میهست

 تیا نفارد و ام  ت،یا چاون امن  یمیاز مفااه  یمتفاوت و متنوع هایبرداشت ،یمتفكران هر نحله فكر

حاائز   دنوباه خاو  كاه باه   دهيا مطرح گرد یمتناقض یمختلف و حت اتيو نظر رفتهپذيصورت  یفرد

الزم  تيا ااز كف ینا يد یدر انطباق با مبان فيتعار نيكه ا رسدیبه نظر م نیچن كنیلو است. تیاهم

 تیا منمناساب از نعمات ا   منادی رهما در بها  یو اسالم یبوم یازهاین یبرخوردار نبوده و پاسخگو

 یازو بازسا  یبازشناسا  ازمناد ین داًيشاد  بناابراين ؛ یسات ن یخصوصاً در سطح فرد داريو پا یقیحق

، عقال،  شناخت اعم از )حس، تجرباه  یابزارها یبا بهره جستن از تمام یبوم یبر اسا  مبان ددمج

 ریر مسد اءیعنوان وارران انبلّه بهمناسب از نظر عالمان و انديشمندان متأ یرگی( و بهرهیشهود و وح

 رائاه او  یفارد  تیا امن تأمین یو چگونگ يیچرا ،یستیپاسخ به چ یو در راستا یاله میصراط مستق

 .میحوزه هست نيالگو در ا

نسابت باه    فیعالمانه و احسا  تكل یشياند)ره(، با ژرف ینیقرن حاضر، حضرت امام خم در

 یو وضاع قاانون اساسا    یانقاالب اساالم   یسااز ادهیا و پ یبا طراح ،یجوامع بشر میانحرافات عظ

 تيخاود را در جهات هادا    یرسالت اله ،)ص( یاسالم ناب محمد یبر اصول مترق یمبتن شرفتهیپ

ارائاه شاده را    هاای الگو ،یبر نظامات انسان سااخته انحرافا   یبجا آورده و با نقد جد یمروزبشر ا

و  یسازى بر اسا  مكتاب الها  مملكت را انسان يکدر  تیو امن ساز ندانسته و الزمه آرامشانسان

                                                      
 (82:انعامسوره الَّذِينَ آمَنُوا وَ لَمْ يَلْبِسُوا إِيمانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولئِکَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَ هُمْ مُهْتَدُونَ ) - 1
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كناد آن  كند، آنكه انساان درسات ماى   غرب انسان درست نمى»: ندفرمايیاعالم داشته و م یدیتوح

مملكتاى   در ياک  توحیدى است...انسان اگر درست شد، آراماش  یهاالهى است، مكتب یهاتبمك

 (.96: 8)صحیفه امام، ج« شودپیدا مى

باوده و   هاا یاختالفاات و نااامن   ،هاا یمام راحل )ره(، خودخواهى منشاء همه گرفتارا انديشه در

شاد،  تى خاود نبا تمام خواهد شد... قهراً وق هایمعتقدند كه اگر خود برداشته شود، تمام نگرانايشان 

 ياک  ربشوند د ديگر نزاع هم نیست، دعوا هم نیست. انبیاء با هم نزاع نداشتند. همه انبیاء اگر جمع

 (.211: 14جايى با هم هیچ اختالفى ندارند )همان، ج

 تیا امن موجاود در حاوزه   یكردهايو رو هادگاهيحاضر بر آن است كه د قیتحق یادعا نيبنابرا

 یهدف اصال  كه یيآنجااده و از را مورد توجه قرار ند یفرد تیصورت كامل و مناسب امنبه یفرد

بار   یتا مبتن یمشكویم ؛( استره) ینیخمگفتمان امام  بر اسا  یفرد تیبه الگو امن یابیدست قیتحق

كه در گفتمان حضرت اماام   یهای انقالب اسالمو آرمان هاارزشو لحاظ نمودن اصول،  ینيفهم د

سابت باه   ن ادیا از ناوع داده بن  یفیك قیاست، با رويكرد توصیفی ا تحلیلی و انجام تحق  ی)ره( متجل

 یفارد  تیا امن میهاا و مفااه  ابعااد، مقولاه   رامونیانقالب )ره( پ ارگذانیهای بنتحلیلِ آراء و انديشه

 .یميحوزه اقدام نما نينسبت به ارائه الگو در ا

 قیتحق سؤاالت

 بر اسا  گفتماان حضارت اماام    یفرد تیامن یاست كه الگو نيعبارت از ا قیتحق یمحور سثال

 اتشيفرما ه،نكيا لیاز قب سثاالتیپاسخ به  ازمندین ثالاين سپاسخ به  یره( كدام است؟ برا) ینیخم

و رواباط   ممفااهی  و هاا كدام است؟ و ابعاد، مقوله یفرد تیحضرت امام )ره( در حوزه امن ریو تداب

 هستیم. ؟بر اسا  گفتمان امام )ره( چگونه است ،یفرد تیالگو در حوزه امن یاصل هایمقوله نیب

 :ینظر یمبان

 تیا الگاو امن »باا عناوان    یكه تاكنون پژوهش تآن اس ديمث قیموضوع تحق شناسینهیشیپ :هانهیشیپ

متفااوت و   یهاا پاژوهش  كنیلا  اسات.  رفتاه يانجام نپذ« بر اسا  گفتمان حضرت امام )ره( یفرد

به امنیت  توانیم آن جملهو در جهت ارائه الگو انجام شده كه از  یتیدر سطوح مختلف امن یمتنوع

اماام   ی، مكتب امنیت1393سال  -امام صادق )ع( یسالمپژوهشكده علوم ا قيدر قرآن و سنت از طر

، تبیین نظريه 1391سال  -ابرار معاصر تهران یاز مثسسه فرهنگ یخسرو رضای)ره( دكتر عل ینیخم

 یراهبرد ی، ارائه الگو1387سال  -یدفاع مل یدانشگاه عال خسروی از یامنیت در قرآن دكتر مرتض
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دفااع   یاز دانشاگاه عاال   ایا نرضا كرم ر)ره( دكت ینیم خمحضرت اما یدفاع شهيبر اسا  اند یدفاع

از دانشاگاه   ی، نظريه امنیت امام خمینی )ره( با رويكرد امنیت ملی دكتر علیرضاا اساالم  1391-یمل

( توسط دكتر اصاغر  ميبر قرآن كر تأكید)با  یدر گفتمان اسالم تیو امن 1390سال  -یدفاع مل یعال

حاصال   جياشاره نمود كه نتا 1394سال  -یمل فاعد یز دانشگاه عالتبار ا یكهرار موریو ت یافتخار

از موضوعات قابل توجه در پژوهش حاضر را مورد توجاه قارار داده و    یاز آن به سهم خود قسمت

مثرر و نقاش   اریآن بس میها و مفاهو شناخت ابعاد، مقوله یفرد تیامن یستیدر جهت معرفت به چ

 است. دهیرا غنا بخش ممفهو نيما به ا یفهم موضوع یبرا هاآن نيادیبن

 :شناسي مفهوم

 م،یفاهم تامنی حوزه نظرو صاحب شمندياند 31نظر از  یرگیبا بهره قیتحق یبحث مفهوم شناس در

 پاس از  یينها جهیمحتوا قرار گرفت و نت لیو تحل بندیمورد جمع یفرد تیفرد انسان و امن ت،یامن

 :گرددیارائه م ليدول ذحوزه در قالب ج نيخبرگان ا تأيید
 

 منبع تعاریف منتخب محقق مفهوم

ت
منی

ا
 

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

؛ وجود تهديد امكان مديريت مثرر آن برای بازيگری كه ماورد تهدياد واقاع شاده     در صورت
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 یكنلا  ،است كلیات درك واجد و بوده ناطق حیوان انسان ارسطويی تعريف موجببه هرچند

 رد او زنادگی  و حیاات  و بارد مای  سر به هانهمتأله كه است ایزنده موجود آن انسان حقیقت

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

 الهای،  و( متألّاه  حكیم متألّه، حی) داشته رياست او وجود بر عاقله قوه كه بوده عاقلی موجود

 .است خواهعدالت و خواه غیر خیرخواه،

 و اشاته د توجه انسانی تعاريف و مراتب تمام به كه است هويتی چنین اينكه توجه قابل نكته)
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دی
فر

ت 
منی

ا
 

 هیات ما و بوده امنیت مرجع موضوع ترينمهم و مركز فرد آن، در كه است وضعیتی يا حالت»

 وناه هرگ از مصاون  آنان مشروع هایآزادی و حقوق جامعه، افراد حیثیتی و روحانی جسمانی،

 یتهدياد  هر از دور به دولت، و اشخاص امنیتی روابط شبكه ساختار و است تهديد و تعرض

 معناادار  مشااركت  و استقالل و زيست محیط اجتماع، پیرامون، محیط امنیت حفظ خدمت در

 بقااء،  و حیات :نحوی كه به داشته، قرار انسانی استقالل و نیاز تأمین در آنان توانمندی و افراد

 حفاظ  و گیاری بهاره  امكاان  و هاانتخاب آزادانه تجربه در شهروندی حقوق اشخاص، هويت

 برابر رد را فرد الهی، حصن در گرفتن قرار و بندگی حفظ و تر  و نیاز از رهايی با هاتفرص

 «كند حفظ ديگران و هادولت خشونت

 و ودهبا  اعتقاادی  بستر در شهروندی و شخصی انسانی، ابعاد به توجه فردی امنیت و يا اينكه:

 ابا  كاه  باوده  روانای  ی،روح آرامش و اطمینان وضعیت در فرد داشتن قرار حالت»: از عبارت

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

 «باشد آمده حاصل آسیب، و خدشه احسا  از دور به ها،خواسته اقناع
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 منتخب متغیرهای تحقیق (: تعاریف1جدول شماره )

 ارچوب نظریچ

 راكنادگی پ از ماانع  تاا  دارد قرار ایپديده هر گرداگرد بر كه است ساختی لغوی حیث از چارچوب

 و ازدسا  متصال  هام  باه  را هاا آن تاا  شاود می تعريف موضوع درون كه است روابطی يا و شود آن

 اسای نششناخت قلمرو در. دهدمی شكل را بحث مورد موضوع در انسجام و يكسانی مبنای باالخره

 ايان  بار  علام  فالسافه  كاه  ایگونهبه است، برخوردار بسیاری اهمیت از چارچوب پردازینظريه و

 يافت ستد موضوع از متناسب شناختی به تواننمی آن درك و چارچوب به توجه بدون كه باورند

 (.358: 1392 افتخاری،)

 ذات باه  اعتقااد  شناسای، یهست به كلی نگاه اسالم، مبین دين هایآموزه بر مبتنی تحقیق اين در

 هوشامندانه  انضاباط  و نظم حاكمیت به اعتقاد و( علیم قیوم، حی،) هستی مبداء عنوانبه تعالیباری

-هساتی  قلمارو  و بوده انسان تعالی و تكامل مسیر در تكوين نظام اينكه به اعتقاد و خلقت نظام در

 كاه  اصال  ايان  بار  و داناد مای  دبرما  و مدير و هستی خالق و مبداء را وحی قادر خداوند شناختی،

. دارد تأكیاد  اسات،  عالمیاان  پروردگار ناحیه از خلقت نظام در هوشمندانه انضباط و نظم حاكمیت

 گرفتاه  نشأت خدا از و داشته اويی از ماهیت جهان كه هستیم باور اين بر توحیدی انديشه بر مبتنی

 و( راجعاون  االیاه انّ و اهللانّ) شودمی ختم خدا به نیز هستی سرانجام و دارد اويی سوی به حركت و
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 قالاب  در مختلاف  اشاكال  و انحاء به هستی عالم در آنچه هر توحیدی، و الهی قاعده اين بر مبتنی

 و خادايی  از قابلیت واجد جملگی شوند،می عرضه ما به...  و هاصحنه مفاهیم، ها،پديده رويدادها،

 ماورد  بايساتی مای  هاا آن حقیقای  فهم در معاد و مبداء به توجه و بوده دارا را بودن خدايی سویبه

 .(87-45: 1392 پرورش، و آموزش بنیادين تحول سند) گیرد قرار توجه

 ه پیشارفت ايران ك اسالمی جمهوری در امنیت گیری از اصولگفته و با بهرهمبتنی بر موارد پیش

 نظاری  یرهس و )ص( محمدی ناب اسالم پايه بر دائمی خواهیتحول بوده و آن در فردی اعتالی و

 تكامال  و تكمیال  جهات  در و( ره) اماام  حضارت  اياران  اساالمی  جمهاوری  گاذار بنیاان  عملی و

 اصال  سازینهادينه و اصول وكاست كم بی اجرای پايه بر سیاسی نظام قواعد و فرآيندها ساختارها،

 ینمسائول  دائمای  تاالش  اصل مردم، تمام میان برابری و انصاف اصل رعايت ملت، به خدمتگزاری

 ردمما  اعظام  بخش توأمان صورتبه كه عدالتی اسا  بر مردم رضايتمندی و خشنودی كسب برای

 – توردسا  الگاوی  كامل طرد و مردم قبال در مسئولین بودن پاسخگو شود، شامل را عمومی منافع و

 لازوم  دم،مار  ابا  مسائولین  رابطاه  در خدمتگزاری – اقناع - تأمین الگوی با آن جايگزينی و اطاعت

 بارای  فداكاری و خدمت شدن نهادينه مردم، هایتوده میان از هاآن برآمدن و مسئولین بودن مردمی

 و غیرمقلاد  ملات  افاراد ) ملای  عازت  شدن نهادينه جهت در تالش مسئولین، عمل و ذهن در مردم

 نقاش  باه  مااد عتا شادن  نهادينه ،(سلطه برابر در مقاومت روحیه از برخوردار و بیگانگان به بستهدل

 عرصاه  رد فعاال ... و كااری  باوجادان  منضابط،  پاذير، مسئولیت متعهد، ايثارگر، گرا،عقالنیت) ملی

 دارای درآماد،  ساب منا توزياع  باا  فقر، دورازبه ايرانیان) خوشنود و مرفه ايرانیان ،(كشور سازندگی

 خاانواده،  مستحكم نهاد دارای مطلوب، زيستمحیط دارای اجتماعی، تأمین سالمت و غذايی امنیت

 فضاائل  شادن  نهاديناه ) (ص) یمحماد  نااب  اساالم  آئین پايه بر گرامعنويت ايرانیان( راضی مردم

 و ادتعبا  شدن همگانی شريعت، به عمل شدن نهادينه گرايی، معاد و توحید شدن نهادينه اخالقی،

 حاد  سار  تا ختبهم و همكار همفكر، همدل،) متعهد ايرانیان( مذهبی مراسم و شعائر در مشاركت

 در و( يكاديگر  باا  و بااهم  دولات  و مادنی  نهادهاای  مردم، میان اعتماد نصاب باالترين به دستیابی

 در مقاوم و ابلمتق اعتماد و مشترك منابع و مفاهیم ،هاارزش پايه بر اسالمی امت يابیهويت نهايت

 .(16:1392خانی، عبداهلل) است قرار گرفته تأكیدسلطه بیگانگان مورد  برابر

 نااامنی  و وجاود  از غفلات  نظرياه  یال قبهای مقوم و پشتیبان امنیت فردی از و همچنین نظريه 

 ، نظرياه (وجاودی  فلسافه ) اگزيستانسیالیسام  فیلساوفان  تارين بزرگ از يكی «هايدگر»انسان توسط 

 نراقاى و نظرياه   مالمهادى  «ساعادت » مطهری، نظرياه  شهید «رشد» مطهری، نظريه شهید «عدالت»
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باوده   ماثرر فردی دكتر افتخاری جملگی در تدوين چارچوب نظاری   امنیت و امنیت ضايیف تحلیل

 گردد.ی آن در قالب جدول ذيل ارائه میكه نتیجه نهاي
 

 تحقیق مباني نظری

 وحي( و شهود منابع معرفتي )حس و تجربه، عقل،

 (صي و شهروندی در بستر اعتقادیشخ امنیت فردی در ابعاد انساني،) يجزی عالم هستي و از جمله انسان() کُلي

-هستی

 شناسی

-معرفت

 شناسی
 شناسیارزش

-روش

 شناسی
 شناسیهستی

-معرفت

 شناسی
 شناسیروش شناسیارزش

 چگونگی كمال مطلوب، ارباتی ربوتی چگونگی كمال مطلوب، ارباتی ربوتی
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 (: مباني نظری تحقیق۲شماره )جدول 

 شناسیروش

 لحااظ  باه  است،( ره) امام گفتمان اسا  بر فردی امنیت حوزه در الگو ارائه دنبال به حاضر تحقیق

 ايان  رد تحقیاق  روش ،(ره) اماام  گفتمان در فردی امنیت از صريح هاینظريه يا و الگو وجود عدم

 حلیال ت و اساتقرايی  منطاق  قواعد از آن ارچوبچ در كه بوده( GT) بنیاد داده كیفیِ روش پژوهش

 .شده است گرفته بهره فردی امنیت حوزه راهبردی الگوی طراحی در كیفی

 لیاف تك تعیاین  باا  انديشامندان  نظار  در توصایفی  و تبیینی تحلیل روش بر مبتنی رابطه اين در

 در كراریت نكات حذف و تشابه و تمارل تجانس، ترادف، داشتن، نظر در و مفاهیم و ابعاد ها،گويه

 احصااء  یهاا هدواژیكل بر مبتنی آن پی در و احصاء فردی، امنیت با مرتبط یهادواژهیكل مرحله، هر

 و تنتاجاسا  طرياق  از گیاری بهاره  باا  آن پی در و كرده ورود آماری جامعه به مربوط ادبیات به شده

 تارادف،  لحااظ  ابا  بااز  كدگاذاری  و( GT) بنیاد داده پردازینظريه استقرايی منطق قواعد از استفاده

 در موجاود  محورهاای  ياا  كادها  احصااء  به نسبت تكراری نكات حذف و تشابه و تمارل تجانس،

 و پرداخته هاارهگز بین مشترك مفاهیم همان يا و هاگزاره بین مشترك كدهای يا مفاهیم تبیین ،هاآن

 محیطای،  ای،واساطه  وری،محا  علّای،  هاای مقولاه  شناساايی  باه  نسبت محوری كُدگذاری با سپس

 يات روا باه  نسابت  انتخاابی  كدگاذاری  باا  سرانجام و اقدام فردی امنیت حوزه پیامدی و راهبردی

 و گردياد  ماقادا ( داساتان  صورتبه فردی امنیت حوزه هایمقوله بین روابط كردن تعريف) داستان

 .است دهش اعمال و اخذ نظری اشباع لحاظ با و محدود صورتبه نخبگی نظر مرحله هر در البته

 ،(ره) اماام  مكتوباات  و بیاناات  كلیاه  اول دسته :شامل كلی دسته دو نیز به تحقیق آماری جامعه

 رهنمودهاا  نظرات، آراء، انديشه، كنندهانیب و بوده دستر  در كه است فردی امنیت حوزه با مرتبط

مع
ج

ی
ند
ب

 

سوی خدا همه از خدايیم و به»

عالم محضر خداست، « »گرديمبرمی

در  آرامش دنیايی و سعادت اخروی

گرو كمال خواهی، تمسک به كتاب و 

و عدم عصیان در محضر  سنت

 «خداست

مع
ج

ی
ند
ب

 

انسان در « الهی من»حظ معنوی و خرسندی »

 واسطه بندگیخورداری از نعمت رحیمیه بهبر

فهم و عمل به تكلیف( و قرار گرفتن در )

از حیث درونی( و حفظ «)حصن الهی است

بسترسازی و  انسانی و كرامت و حقوق

تسهیل شرايط در راستای توفیق افزاری افراد 

جامعه در برقراری ارتباطات مطمئن، سالم و 

 خداپسندانه )از حیث بیرونی(
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 و ديشاامندانان خبرگااان، شااامل دوم باشااند و دسااتهماای( ره) خمیناای امااام حضاارت تاادابیر و

 خمینی امام هایانديشه و اسالم مبانی به آشنا كه اندتحقیق اصلی متغیرهای حوزه در نظرانصاحب

 دفاع عالی دانشگاه در و علمیه هایحوزه در تدريس و استادی سوابق داشتن عنداللزوم بوده و( ره)

و باا لحااظ    و محادود  هدفمناد  صورتبه افراد اين كه باشند امنیت موضوع حوزه به مسلط و ملی

 .انداشباع نظری انتخاب شده

 و فااهیم م به نظر امعان با پژوهش، از بخش اين در :های تحقیقها و یافتهوتحلیل دادهتجزیه 

 كاه  عتقادیا در بستر فردی امنیت( تأمینی و شهروندی شخصی، انسانی،) گانهچهار ابعاد هایمقوله

 و مبانی و راهبردی الگوی ساخت هاینظريه پشتیبان، هایريهنظ انديشمندان، نظر تحلیل تعامل، از

 از شده ءاحصا هایداده تحلیل و تجزيه و بندیدسته به نسبت آمده حاصل تحقیق نظری چارچوب

 شارح  باه  ادبنیا داده روش گانهسه مراحل داشتن نظر در با فردی، امنیت حوزه در( ره) امام گفتمان

 رواباط  دادن نشان با و تجمیع روش همین بر مبتنی حاصله نتايج تنهاي در و اقدام ذيل توضیحات

 :شد خواهد ارائه فردی امنیت حوزه الگوی قالب در مابینفی

 بنادی دساته  منظاور باه  كاه  اسات  باز كدگذاری انجام و هاداده تحلیل و تجزيه: نخست مرحله

 ابعااد  رد( مشاترك  مفااهیم ) هاا مقولاه  احصاء و مشترك( كدهای) مفاهیم تبیین انتخابی، هایگزاره

 .است شده اقدام( ره) امام گفتمان در «فردی امنیت» حوزه ادبیات بر مبتنی و مختلف

 رد ماثرر  عناصار  شاناخت  و محاوری  كدگاذاری  انجام ها،داده تحلیل و تجزيه از: دوم مرحله

 باوده  قتحقیا  موضوع در فردی امنیت مفهوم پیامدهای و هادهنده ارتقاء و حفظ ها،ويژگی ساخت،

 ی،محاور  علّای،  هاای مقولاه  ناوع  شناساايی  به نسبت محوری كدگذاری انجام با مرحله اين در كه

 .است شده اماقد( ره) امام گفتمان در فردی امنیت پیامدی و راهبردی محیطی، ،(ایزمینه) ایواسطه

 امنیات  ایهولهمق بین روابط تعريف انتخابی و كدگذاری با هاداده تحلیل و تجزيه: سوم مرحله

 بر مبتنی فردی امنیت حوزه الگو در آن نتیجه در و داستان روايت به اقدام تحقیق موضوع در فردی

 .گرديد ارائه( ره) امام گفتمان

 هوم ومف 120گويه و  177 آوری شده تعدادتوضیح اينكه به لحاظ كمی از مجموع ادبیات جمع

 43عتقادی و مورد مربوط به ابعاد و بستر ا 21تعداد مقوله احصاء گرديده كه از اين  64در مجموع 

 واختصاص دارد كه شارح اجماالی، برابار جاداول نموناه        GT)گانه )شش مورد نیز به محورهای

 گردد.یمتوضیحات مطروحه در هر مرحله ارائه 
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 ره((امام )امنیت فردی در گفتمان حضرت  مرحله اول: انجام کدگذاری باز )مفاهیم

ر جامعاه  دجا مانده از حضرت امام )ره( )تعرياف شاده   له، با تعمق در مجموعه آرار بهدر اين مرح

دول نموناه ذيال   جا ی انتخاابی برابار   هاو گزاره های گويهبنددستهآماری( بدواً نسبت به احصاء و 

رداختاه  پ اقدام و در رانی نسبت به تبیین مفاهیم و يا همان كدهای مشترك در حوزه امنیات فاردی  

 ست.شده ا
 

 ها و مفاهیم مشترک امنیت فردی در گفتمان حضرت امام )ره(گویه

 هاگویه مشترک مفاهیم

 .كندی الهى و توحیدى است كه انسان درست مىهامكتب سازانسان ی،دیتوحمكتب 

 .شوددر مملكت پیدا مى انسان اگر درست شد، آرامش بندگی خدا ضامن آرامش

 .است یراه سعادت اجرای احكام اسالم یاسالم احكام اجرای در سعادت

 .برندكامل به سر مى همه در سايه قانون با امنیت كامل در سايه قانون امنیت

 .ابر استترين فرد جامعه برزمامدار با پايین فرد نيترنيیپا حاكم با برابری

عدالت اجتماعی ضامن ايجاد محیط آرام 

 و امن
 دايش محیط آرام و امن برای افرابرقراری عدالت اجتماعی سبب پید

 .حق تعیین سرنوشت از حقوق اساسی مردم است حق تعیین سرنوشت

 .نیست كسچیهدر انحصار و انتخابات مال همه مردم  عمومی بودن حق انتخاب

اصل عدم مداخله دولت در حوزه 

 خصوصی
 .اصل بر عدم مداخله دولت در حوزه خصوصی است

 .است تقاص یو موجب تعزير و گاه تعدی از حدود الهی ظلم حدود الهیامنیت قضايی با رعايت 

 مراتب كرامت انسان از طبیعت تا الوهیت
وهیت ال بر ءتا فنا و انسان موجود متحرك، از مرتبه طبیعت تا مرتبه غیب

 .است

و  حكومت عدل و قانون بستر امنیت

 آسايش

ن و ه سر برده، ايماو آسايش ب توانند در امنیتمسلمانان هنگامى مى

رار اخالق فاضله خود را حفظ كنند كه در پناه حكومت عدل و قانون ق

 .گیرند

دخالت تكلیف میزان تعیین لزوم 

در زندگی خصوصی و دولت كارگزاران 

 افراد

صی تعیین حوزه دخالت كارگزاران و دولت اسالمی در زندگی خصولزوم 

 افراد

در سايه احكام عدل احسا  امنیت 

 المیاس

یثیت احسا  نمايند كه در سايه احكام عدل اسالمی جان و مال و حملت 

 .آنان در امان است
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آلت بودن قانون در تحقق عدالت در 

 جامعه

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

 .داندجامعه مى

 تابعیت كشورموكول به  حقوق اجتماعی

 .است

و  بودهاز حقوق اجتماعی در جامعه بر اسا  تابعیت كشور  برخورداری

 .تمام شهروندان ايرانی از حقوق اجتماعی برخوردارند

حقوق  عدم دخالت مذهب در توزيع

 اجتماعی
 .شودحقوق اجتماعی بر اسا  مذهب، در جامعه توزيع نمی

در احوال  مذهبی یهاتیاقلآزادی 

 شخصیه

 ميابه كلیه فر توانندیمت اسالمی ممذهبی در حكو یهاتیتمام اقل

 .مذهب خود آزادانه عمل نمايند

دفاع از حقوق تكلیف حاكمیت در 

 های مذهبیاقلیت

تنها آزادند، بلكه دولت اسالمی مثظف است از های مذهبی نهاقلیت

 .دفاع كند هاآنحقوق 

ايجاد آرامش در كشور بايد از رده باال 

 .شروع شود

اين  ند ورامش را به هر نحو كه هست در كشور ايجاد كن)رده باال( بايد آ

 .آرامش از رده باال بايد شروع شود

آرامش رده باال منوط به تزكیه و تصفیه 

 .هاستآن

مش د آراتزكیه در رده باال نباشد و تصفیه در رده باال نباش كهیمادام

 .حاصل نخواهد شد

 .برندكامل به سر مى با امنیت همه در سايه قانون كامل در سايه قانون امنیت

و آسايش در پناه حكومت  حفظ امنیت

 عدل و قانون

ه و آسايش ايمان و اخالق فاضل در پناه حكومت عدل و قانون امنیت

 .گرددحفظ می

 سايه احكام عدل اسالمی امنیت قضايی در
 واحسا  كنند كه در سايه احكام عدل اسالمی جان و مال بايد ملت 

 .است نان در امانحیثیت آ

لزوم دخالت مردم در انعكا  موارد 

 مشكوك

ای ديديد و اگر همه ما، بر همه شما كه اگر توطئه واجب است بر

 .وآمد مشكوكی را ديديد، خودتان توجه كنید و اطالع بدهیدرفت

احسا  آرامش و امنیت شايسته  ،ملت

 است جانبههمه

همه  زخاطر و مطمئن اسودهبايد ملت احسا  آرامش و امنیت كند و آ

 .جهات به كارهای خويش ادامه دهد

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

 انساانی،  ی،اعتقاد ابعاد در قیتحق ادبیات و هاگويه از مفاهیم احصاء و باز یكدگذار مرحله در

 تكاراری  نكاات  حاذف  و تشاابه  و تمارال  تجاانس،  ترادف، لحاظ با تأمینی و شهروندی شخصی،

 صاورت به بعد هر به مربوط مفاهیم اهم ذيل در كه شده احصاء مشترك مفهوم 120 مجموعاً تعداد

 .گرددیم روايت تفكیكی
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 و وجاود  وحادت  باه  قائال ( ره) اماام  حضرت اعتقادی بعد مفاهیم خصوص در بعد اعتقادی:

 جهااد  دمعا  و خادا  غیر بندگی از ناشی و بشر خود در را هاناامنی تمام ريشه و دهبو منبسط وجود

 بودن محكوم حقیقی، بندگی و سازیانسان در اسالم توحیدى مكتب اصالت به معتقد و دانسته اكبر

 باودن  مساتظل  و مرآتای  ماادی،  حاظ  باودن  نازل و معنوی حظ برتری و اصالت غیرخدا، پرستش

 باا  مامدارانز برابری انسان، برتری مالك پاكی و تقوا بشر، حقوق به عملی تقاداع و احترام طبیعت،

 عمل و اخالص أریرت و كلمه توحید و ستیزیظلم عقیده، توحید بودن مقصد جامعه، فرد ترينپايین

 افاراد،  آساايش  و امنیات  در شارع  قاانون  از تابعیات  و اسالمی عدل حكومت پناه و پرتو در صالح

 و دیآزا و قلاب  اطمیناان  و ساكینه  آرامش، طمأنینه، نعمت از برخورداری و انسان یحقیق سعادت

 .است داشته اعالم جامعه افراد آحاد برای الهی قرب مسیر در حركت و استقالل

 یازمناد، ن وابساته،  غیرمستقل، موجودی را انسان انسانی، بعد در( ره) امام حضرت بعد انساني:

 قاوای  از هرياک  رياسات  وضاعیت  باه  بساته  كاه  دانساته  مراتاب ذو و دوبعدی موجودی مستظل،

 نیاز  ساان ان كرامت فعلیت عاقله، قوه رياست تا گرفته وهمیه و غضبیه شهويه، قوای از اش،وجودی

 و واهیخا عادالت  عاقلاه،  قاوه  رياست شرايط در البته و داشته مراتب الوهیت در ءفنا تا طبیعت از

 دانسته تامنی نعمت از مندیبهره شايسته و داده تشكیل را انسان منزلت وجودی حقیقت بودن الهی

 نتخااب، ا آزادی، حیات، حق) حقوقی از ناحیه و گروه جنسیت، قومیت، زبان، نژاد، از فارغ و است

 كاه  اسات  برخاوردار ...( و الهای  قارب  مسایر  در او تهذيب و انسان شدن ساخته سرنوشت، تعیین

 .تاس او سعادت به نیل و الهی قرب اسباب از انسانی تكالیف كنار در و بوده محترم جملگی

 ماال،  جاان،  خصوصی، حريم شخصی، حقوق( ره) امام حضرت شخصی بعد در :شخصي بعد

 ممناوع  را آن هتک و تعرض و دانسته محترم اسالمی عدل احكام سايه در را افراد آبروی و حیثیت

 رد دولات  تعادی  و مداخلاه  عدم اصل و مجازات و جرم بودن قانونی اصل بر و است داشته اعالم

 میازان  تكلیاف  تعیاین  و آن حفاظ  لازوم  و افاراد  محرمانگی محیط بودن محترم و خصوصی حوزه

 الاحاو  از تجساس  ممنوعیات  افاراد،  خصوصی زندگی در مرداندولت محدوديت اعمال و دخالت

 تهداشا  أكیاد ت افاراد  خصوصای  حريم به غیرمجاز ورود و افتراء توهین، تعدی، ممنوعیت اشخاص،

 .است

-شاكل  جهت در جامعه افراد مشاركت بر( ره) امام حضرت شهروندی بعد در :شهروندی بعد

 بساتر  در عادل  حكومات  برپاايی  باا  الهی تكامل مسیر در آن مستمر اصالح و انسانی جامعه گیری
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 ساعادت  ضاامن  را همگانی تكلیف به عمل و داشته تأكید الهی حدود و اسالم مقد  شرع قوانین

 بارای  آساايش  و امنیات  ايجااد  لهمعظم داشته، عنوان هاانسان برتری مالك را پاكی و تقوا و دانسته

 و ظلام  و تعادی  هرگوناه  از بیازاری  دانسته، اعالم باال هاىرده در تصفیه و تزكیه به منوط را مردم

 الات دخ حاق  مشاركت، حق جمله از شهروندی حقوق شمردن محترم غیراسالمی، رفتار ممنوعیت

 ضاامن  عادالناه،  نظاام  برقاراری  وسیله بلكه نیست، مقام و شأن اسالمی حكومت... و سرنوشت در

 از پرهیاز  ستم، و زورگويی ممنوعیت و فقرا رفاه و فقر رفع ستم، و ظلم كنیريشه و حقوق به نیل

 دولات،  توساط  ملات  تاأذی  ممنوعیات  ماردم،  باا  كاارگزاران  عادالنه برخورد ديكتاتوری، نوع هر

 كشاور  در آرامش ايجاد. است آزادی و استقالل به احترام و اجتماعی عدالت برقراری دمتگزاری،خ

 حادود  اجارای  و اساالمی  عدل احكام سايه در قضايی امنیت و آرامش شود، شروع باال رده از بايد

 بار  و قضاايی  مراجاع  حكام  و قاانون  چارچوب در امنیتی امور كارگزاران اقدام گردد، حاصل الهى

 از دفااع  در حاكمیت تكلیف بر همچنین شده، تأكید مشكوك، موارد انعكا  در مردم دخالت ملزو

 باودن  موكاول  اساالم،  در ماذهبی  تفااوت  نبودن مطرح شخصیه، احوال مذهبی، هایاقلیت حقوق

 شده تأكید اجتماعی حقوق توزيع در دين و مذهب دخالت عدم كشور، تابعیت به اجتماعی حقوق

 .است

 زدن كناار  ملازو  بار  اول وهلاه  در انسان، آزادی و اختیار بر مبتنی( ره) خمینی امام :يتأمین بعد

 و حفظ ايجاد، و سازیانسان راستای در آن پی در و فرموده تأكید انسانی هر توسط نفسانی حجاب

 حكومات  شنقا  بر و معرفی هاانسان آرامش و آسايش ضامن را اسالم نورانی احكام امنیت، ارتقاء

 مسئولیت اسالم، از هاآن تشريفات و قضايی احكام قوانین، تبعیت لزوم شرع، قانون و سالمیا عدل

 و داخلای  امنیت مسئولیت فردی، امنیت تأمین در الهى احكام و حدود اجراى در قضائیه قوه خطیر

 اساا   مسالح  نیروهاای  اينكاه  و ناجاا  با شهروندی و شخصی انسانی، حقوق تضییع از جلوگیری

 در امنیات  ايجاد و بوده ملت تمام فعاالنه قیام به منوط اسالمى اعالى مقصد تحقق و هستند امنیت

 بار  سات بايمای  امنیتای  مسائولین  اينكاه  و است مردم تمام و( ناجا) مسلح نیروهای عهده بر جامعه

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

 .اندرمودهف عنوان اسالمی شرايط واجد قضات الزمه را قاطعیت و استقالل و داشته عنوان( كمانحا)

 و جامعاه  در عادالت  تحقاق  در آلات  و انسان تهذيب و اعتقادی اصالح وسیله را قانون ايشان

 باه  مناوط  را ماردم  ذهن در قضايی امنیت تحقق و معرفی عادالنه اجتماعى نظم شدن برقرار وسیله
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 شاهروندی  حقاوق  و شخصای  حاريم  حفاظ  انساانی،  حقاوق  حفاظ  جهت در الهی حدود ترعاي

 .دانندمی

 ه(رامام )امنیت فردی در گفتمان حضرت  هایمقوله بندیی محوری: دستهکدگذاردوم:  مرحله

، در سااخت  ماثرر در معرفت به مفاهیم مخصوصاً در حوزه امنیت، شاناخت عناصار    كه يیآنجااز 

 و زياه تج مهم و ضروری است، در ايان مرحلاه از  « مفهوم»های آن تقاء دهندهها، حفظ و ارويژگی

ناوع   ی محوری ضمن تجمیع و تركیب مفاهیم مشترك، نسبت به شناسايیكدگذاربا  هاداده تحلیل

در گفتماان   ای(، محیطی، راهبردی و پیامدی امنیت فردیای )زمینههای علّی، محوری، واسطهمقوله

و  ارائه آمده به شرح جدول نمونه ذيل به عملبندی داخته شده كه نتیجه جمعره( پر) حضرت امام

 .گرددیمتفكیكی روايت  صورتبهگانه در رانی هر دسته از مقوالت محورهای شش
 

 نوع مقوله ها )حاصل از ترکیب و تجمیع مفاهیم مشترک(مقوله هاشناسه

C1 علّی انسانی حقوق و كرامت مراتب تمام حفظ 

C12 محوری اسالمی عدل حكومت تكلیف و انسان حقوق جانبههمه امنیت 

C14 محوری دلعا كارگزاران گماردن و عدل حكومت بستر در انسانی كرامت و حقوق حفظ 

C22 راهبردی افراد محرمانگی و خصوصی حريم در دخالت ممنوعیت 

C24 راهبردی ظلم عدم و عدالت برپايی خدمتگزاری، قانون، از تبعیت مسلمان حاكم رسالت 

C30 ایواسطه خود سرنوشت در مردم دخالت و مشاركت افزايش 

C32 ایواسطه انیخاط مجازات و كارگزاران محوری قانون 

C34 محیطی انسانی حقوق و كرامت حفظ در صرف تابعیت مالك 

C36 محیطی جامعه سرنوشت در مردم و دخالت مشاركت حق با دينی فرهنگ حاكمیت 

C40 پیامدی اسالمى اعالى مقصد تحقق در رضايتمندی و آرامش 

C42 پیامدی جانبههمه و امنیت معنوی حظ انسانی، تعالی 

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

 خاود  در مبتنای بار ديادگاه حضارت اماام )ره( چاون ريشاه نااامنی         های علي:روایت مقوله

 معرفات باه خاود،    گیری امنیت فاردی عبارتناد از:  عناصر ساخت و علل و عوامل شكلبشراست، 

 بساتر رياسات   یسااز فراهممنبسط و خداوند يگانه،  وجود وجود، جهاد با نفس، اعتقاد به وحدت

و عمال صاالح،    ستیزی، بنادگی كلمه، ظلم عقیده، توحید محوری، توحید قوه عاقله منجر به توحید

توحیادى   عدل اسالمی باا طراحای اساالم و بار اساا  مكتاب       تر حكومتحظ معنوی، تحقق بس
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الوهیات در جهات احتارام و     تاا فنااء در   طبیعات  از انساانی  كرامات  ساز، لحاظ تمام مراتبانسان

مراعات حقوق انسانی، شخصی، حريم خصوصی و شهروندی افاراد جامعاه در چاارچوب حادود     

 با هدف قرب الهی و سعادت اخروی است.و  صالحالهی و از طريق كارگزاران عادل و ذی

 عاالوه حاظ معناوی   حضرت امام )ره(، حظ مادی مرآتی طبیعی به های محوری:روایت مقوله

ی، بنادگی و  سازانسانقوه عاقله،  نفسانی، رياست حجاب ناشی از معرفت نفس، جهاد با نفس رفع

خارت،  ساعادت دنیاا و آ   اجتمااعی،  محوری، عدالت ی، عدالتخواهعدالتاهلل،  پذيرش حاكمیت

 ريمحا  فاردی، حفاظ   یهاا یآزاداساالم، مراعاات حقاوق و     احكام یسازادهیپاجرای قانون شرع، 

 و دنیاوی  شيتحقق آسا عدل، حكومت پناه افراد با گماردن حاكمان عادل در شخصی و شهروندی

 د.انهای محوری اعالم فرمودهمقوله نيترمهماخروی در مسیر قرب الهی را از  رستگاری

ت و حضرت امام )ره( بر تقويت توجه به مباداء وجاود و اساتقام    های راهبردی:روایت مقوله

مراقبت مستمر در بندگی خداوند، مراعات حدود الهی، حفاظ حاظ معناوی، جاديت همگاانی در      

اشاتن باه   د« آلی»انتخاب اصلح و مناسب، تقويت نگاه  تعیین سرنوشت، اصرار بر گیری از حقبهره

كاارگیری  قاوه عاقلاه، احصااء و باه     انون و نحو زندگی انسان در مسیر تقويت رياسات حكومت، ق

و  حقوق و تكالیف انسانی، شخصی، حريم خصوصی و شهروندی افراد جامعه در نیال باه بنادگی   

 از انساانی  رامات ك كلماه، باا لحااظ تماام مراتاب      عقیده و توحید ستیزی، توحیدعمل صالح، ظلم

 ردم، قاوه ما حاكماان و زماماداران،   ) كارگزاران بر عمل به تكلیف تأكید ت،الوهی تا فناء در طبیعت

بعیت از تقضايی( در  امنیتی در چارچوب احكام مسلح و نیروی انتظامی، مسئوالن قضايیه، نیروهای

قاررات  بقاء در چارچوب دين و در بستر حكومت عدل اسالمی با ابتنای قاوانین و م  حدود الهی و

-ماق مردم جامعه در برخورداری جمعی از نعمت امنیات، ع  با رفتار و حسنبر شرع مقد  اسالم 

 اند.فرموده تأكیدبخشی آحاد ملت به درك عمیق از معاد در جهت تنظیم رفتار دنیايی 

 زدن طلبی انسان در كناار مبتنی بر ديدگاه حضرت امام )ره( كمال ای:های واسطهروایت مقوله

قاانون شارع در مراعاات     و عادل  ل سااختاری در حكومات  های نفسانی، استحكام و تحاو حجاب

كرامت انسانی از مراتب طبیعت تا فناء در الوهیات، گساترش دخالات ماردم در سرنوشات خاود،       

برتاری   عنوان ماالك به محوری افراد جامعه و تقوا ترينپايین با حاكمان و زمامداران ترويج برابری

قاطع باا   برخورد تبعیت از قانون و پرهیز از ديكتاتوری،اقدام كارگزاران در  نمودن ، محدودهاانسان

قضاايی و ساعادت باا     تقويت احساا  امنیات، آراماش    انحرافات مسئوالن و عنداللزوم خلع آنان،
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عادل و ارتقااء بااور دينای باه       پناه حكومات  محوری در اجتماعی و ترويج عدالت تقويت عدالت

 .)ارتقاء( ركت در مسیر بندگی و قرب الهیمسئله معاد در سطح مسئوالن و مردم، استمرار ح

ز غفلت از وجود و عدم توجه به مبداء، ضعف در معرفت و عدم اصالح خود، عادم مراقبات ا  

 هار  و ماندن در حظ مادی و علوم طبیعای،  پرستینفسانی و عدم جهاد با نفس، لذت نفس، حجاب

بااال،   هااى رده در تصافیه  و غیرخادا، گارايش باه ظلام و ديكتااتوری، عادم تزكیاه        پرساتش  نوع

تفاوتی مردم در عمل به تكلیف و رعايت شان از قانون شرع، بیخودمحوری حاكمان و عدم تبعیت

 .انع(مو)توجهی به معاد حدود الهی، عدم تحقق حكومت عدل اسالمی، غفلت و بی

 هاای مبتنی بر ديدگاه حضرت اماام )ره( حاكمیات اصاول و ارزش    های محیطي:روایت مقوله

رنوشات  ستیز با حق دخالت مردم در سذلت و مداردينی عزت جامعه توحیدى، ايجاد و الهى مكتب

 تعاديات  از جامعه؛ ترويج فضاای خودبااوری و جلاوگیری    در اسالم ارزشی فرهنگ خود، ترويج

 تارين نپاايی  باا  زمامدار برابری فرهنگ پرستش غیر خدا، ترويج نوع محكومیت هر ارباب، ظالمانه

در  یاره غ و اقتصاادی  اجتماعی، برتری بودن، وضع قوانین و مقررات مالك پاكی و معه، تقواجا فرد

 فرهنگ يجسعادت، ترو و تعالی طرفبه انسان هدايت و خدا به ايمان اسا  بر انسان تربیت جهت

 ریهای فردی، شخصی و شاهروندی، برخاوردا  ستم، محترم بودن حقوق و آزادی ظلم و بیزاری از

فقیاه، اعماال   كشور، برخاورداری از نعمات واليات    تابعیت اسا  بر جامعه در جتماعیا حقوق از

 اند.های محیطی اعالم فرمودهاز مقوله را آخرت و دنیا سعادت برای الهی عادالنه هایسیاست

ی كاه اصاالح فارد    مبتنی بر ديدگاه حضرت اماام )ره( در صاورتی   های پیامدی:روایت مقوله

درساتی در جامعاه محقاق شاود، شااهد آراار و       ساختِ امنیت فردی نیز بهصورت بگیرد و عناصر 

ب نفاس و  توان به ماوارد ذيال اشااره نماود: تهاذي     جمله می كه از آن های مثبتی خواهیم بودپیامد

 و اطمیناان ساكینه   ماردم، طمأنیناه،   نگرانی، آسايش و نفسانی حجاب ، رفعهاانسان تربیت و تعالی

قضاايی، احساا     قضاايی، امنیات   آراماش  آراماش،  تزلازل، احساا    دعاوا و  نازاع،  عادم  قلب،

كامال و   عدالت اجتمااعی، حاظ معناوی و امنیات     كلمه، تحقق عقیده، توحید سعادتمندی، توحید

 در افراد جامعه. جانبههمه

 (ره(امام )امنیت فردی در گفتمان حضرت  هایی انتخابي )روایت روابط مقولهکدگذارمرحله سوم؛ 

 يف روابط بینبه روايت داستان و تعر یانتخابی كدگذارها با حله از تجزيه و تحلیل دادهدر اين مر

بار   ای، محیطای و پیامادی حاوزه امنیات فاردی مبتنای      های علّی، محوری، راهبردی، واسطهمقوله

 پردازيم.می (رهامام ) حضرتگفتمان 
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حضارت اماام    تاأمینی  كلیات منظومه فكری و ابعاد اعتقادی، انساانی، شخصای، شاهروندی و   

دانساته و   اهلل آن را از مطلق له حاكمیتدر حوزه امنیت فردی، مثيد آن است كه معظم )ره(خمینی 

دانناد و  الیه آن يک موجاود مای  توحیدی، عالم را از مبداء خیر مطلق تا منتهی مبتنی بر انديشه ناب

 و تكرامات، هويا   واجاد  و لهای ا انسان نفخه ند، ايشان معتقدند كه حقیقتوحدت وجود قائل به

ه كا  دانناد حضارت حاق مای   « یومیقاحاطه »تحت انسانی بوده و رابطه انسان با خداوند را  حقوق

انسان دت راه سعاكه  مبتنی بر آن در كنار حقوقی كه برای انسان تعريف شده، تكالیفی منظور است

احكاام  وب آن در ی تحقق آن حقوق اسات كاه اساا  و چاارچ    بسترسازآن تكالیف و  یدر اجرا

 پاذيرش  و بندگی عاقله، قوه رياست از ناشی را حظ امنیت . ايشان ريشهاستمتجلی  اسالمنورانی 

جاز از  و  لعق رياست گرو و امنیت كامل درسعادت به  اهلل دانسته و بر اين باورند كه نیل حاكمیت

قاانون و   در سايه ی اسالمی وساالرمردم، در پرتو حكومت عدلو  سالمیاطريق تشكیل حكومت 

 .ستینشرع قابل تحقق 

عمت انسانی و برخورداری افراد جامعه از ن حقوق و هويت ره( در راستای حفظ) حضرت امام

من اسالمی محترم شامرده و ضا   عدل احكام سايه را در افراد محرمانگی و خصوصی امنیت، حريم

قااد باه   اد جامعه بار لازوم اعت  تمام افر محرمانگی و شخصی حقوق كرامت، ارتقاء و بر حفظ تأكید

يای، معرفای   گراو عقال ی خردورزی، باورنيو دی الهى و توحیدى و اعتقاد به اسالم ناب هامكتب

ی قاوانین و  سااز ادهیا پی و لزوم عدالت ورزی در اله اءیاولاهداف انبیاء و عنوان بهعدالت اجتماعی 

-بهاره  در حاكمیات  فیو تكل یعموم مشاركت جدی بر تأكیدو ضمن  جدی داشته تأكیدمقررات 

نیازهاای   أمینترا تقويت باورها،  هاانسانالزمه رشد و تعالی معنوی  نعمت امنیت، از همگان مندی

هاای  و برناماه  هاا اسات یسی اساسی ریگجهتعنوان فرموده و بر  هاآناساسی و رفع محرومیت از 

 اند.فرموده تأكید تمندو مس درآمدكماقتصاد اسالمی در رفع فقر و محرومیت از اقشار 

هماه   ريشاه  بشر اعالم فرموده و بر ايان باورناد كاه    خود را در ناامنی ريشه( حضرت امام )ره

 تأكیاد  هاا انساناكبر، در درست شدن  اكبر بوده و بر نقش جهاد نفس و جهاد ها در عدم جهادفساد

 بارای  ه ارتباطش با اهللعلمی ك) جدی داشته و ضمن اصیل دانستن حظ معنوی ناشی از علوم الهی،

بارای   و ناشی از آن را ناازل توصایف فرماوده    عالِم معلوم باشد( جمیع علوم طبیعی و حظ طبیعی

 خداوند را ديد. شودیمآن  لهیوسطبیعت قابلیت مرآتی قائل بوده كه 
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 ده و امنیات عدالت بو و نظم تحقق و سازیانسان ابزار ره( قانون) خمینیامام در نگاه حضرت 

 هاای مسیست از مندیانسانی است، ايشان بر بهره حقوق حفظ و الهی حدود مراعات گرو قضايی در

قدناد كاه   فرماوده و معت  تأكیاد الهاى   احكاام  و حدود از عملی تبعیت و پايهقضايی اسالم و تقنینی

قاوق و  حدود الهى قابلیت ايجاد، حفظ و ارتقاء تمام مراتب كرامات انساانی را داشاته و ضاامن ح    

 تاأریر ای باه  ياژه وتوجاه  صاادره   ینماها و فردر سخنرانیله منیت حقیقی در ابناء بشر است، معظما

واياا  زدر تمام ابعاد و شهروندان  و حقوق حريم خصوصیحقوق انسانی، احترام به و حفظ شأنیت 

ر فناء در ن را دآ بهمرت ترينترين مرتبه طبیعی تا عالیهريک از اين ابعاد از دانی تأمینداشته و ابزار 

مدار در احترام باه  و حق مردان مسلمانو بر نقش حكومت عدل و حاكمان و دولت تهنسداالوهیت 

الهای   اين حقوق و فراهم نمودن بستر امنیت آحاد افراد جامعه در نیل به ساعادت حقیقای و قارب   

 اند.تأكیدات فراوانی داشته

 و عادالت  برپاايی  خادمتگزاری،  قانون، از را تبعیت مسلمان حاكمان رسالت (رهامام ) حضرت

 اسالم را ینقوان و احكام به آنان عملی اسالم عنوان داشته و التزام اعالى مقصددر تحقق ظلم  عدم

ماردم دانساته و پیاماد چناین      آراماش  و حقاوق، آساايش   استیفای موجبات از و حكومتی تكلیف

 ساانی و ان الهی، تعاالی  و حدود شرع ونقان حاكمیت رهبری الهی، رعايت از مندیوضعیتی را بهره

 مردم در جهت تحقاق توحیاد   امنیت همچنین ايجاد احسا  رضايتمندی و سعادت و معنوی، حظ

 .دانندیمتوحید كلمه  و عقیده

 :گیری و پیشنهادنتیجه

آماری، تعداد  گويه و گزاره انتخابی از جامعه 177كه مالحظه شد از مجموع  طورهمان: گیرینتیجه

م ناب در بستر اعتقادی اسال تأمینیمفهوم مشترك در چهار بعد انسانی، شخصی، شهروندی و  120

 در فاردی  امنیات  بندی شده كه الگاوی مقوله احصاء و جمع 64احصاء گرديد كه در نهايت تعداد 

 باشد.را تشكیل داده و به شرح نمودار ذيل قابل ارائه می (ره) خمینی امام حضرت نگاه
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 ابعاد انسانی، شخصی، شهروندی و تأمینی در بستر اعتقادی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ابا  اساالمی  عادل  خادا، حكومات   بنادگی  و شناسی و جهاد باا نفاس  عاقله، خود قوه های علّی: رياستمقوله

 یاد معناوی، توح  حاظ  و انساانی، رضاايتمندی   حقوق كرامت و مراتبِ تمام ذيصالح، حفظ عادل و كارگزاران

 توحید كلمه و عقیده

 حاكمیت شپذير و بندگی عاقله، قوه رياست از ناشی عاقله، حظ قوه رياست تحت نفسانی هایحجاب و جهل های محوری: رفعمقوله

 حكومات  تكلیف و نانسا حقوقجانبه همه عادل، امنیت كارگزارانو گماردن  عدل تحكوم بستر در انسانی كرامت و حقوق اهلل، حفظ

ماردم،   راماش آ و آسايش و حقوق استیفای موجبات از و حكومتی تكلیف اسالم، قوانین و احكام به حاكمان عملی اسالمی، التزام عدل

 بشر حقوق استیفای ضامن اسالم حكاما مردم، اجرای امنیت در احسا  و شرع قانون رعايت به حاكمان عمل مشروعیت

 يااا  ایهااای واسااطه مقولااه

 وجاود  از گار: غفلات  مداخله

 عاادل حكوماات امنیاات، ضااد

ساااااالر مااااردماسااااالمی، 

 اصاول  از ، غفلات بخشیتعال

امنیت،  ضد و انحراف موجب

 و كااارگزاران محااوری قااانون

 خاطیااان، افاازايش  مجااازات

 در ماردم  دخالات  و مشاركت

 نگفره خود تعمیق سرنوشت

 دينی باور و

هااای محیطاای:  مقولااه

 دينای  فرهنگ حاكمیت

 و مشااااركت حااق  بااا 

 در مااااردم دخالاااات

 جامعه، وجود سرنوشت

 ،بخااشیتعااال قااوانین

 اساتقالل  باور عمومیت

ی، زیسااتظلاام و طلباای

 در صرفِ تابعیت مالك

 حقاوق  و كرامات  حفظ

 انسانی

 بااه توجااه و نفااس معرفاات تقوياات و هااای راهبااردی: تاارويجمقولااه

ی و سازانسانالهی،  حدود مراعات و بندگی در استقامت و اءوجودمبد

ی و سااالر ساته يشاو تصافیه مسائوالن،    اصالح جامعه در گارو تزكیاه  

هاای  افراد جامعه، حفاظ حقاوق و آزادی   نيترنيیپابرابری حاكمان با 

انسانی در چارچوب حادود الهاى، ايجااد وحادت همگاانی در بساتر       

مات  به قانون و حكومت، الزماه حكو  ابزاری رياست قوه عاقله و نگاه

منادی پاساخگويی كاارگزاران در قباال ملات، قاانون و       عدل سااختار 

 و ناه  نظم عادالنه، بسط عدالت و ايجاد رفااه  لهیوسخداوند، حكومت 

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

ین افراد با تعی امنیتبرپايی عدالت و عدم ظلم، حفظ و تقويت احسا  

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

 مندی همگانی از نعمت امنیات، امنیات  شرط انحصاری تابعیت در بهره

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

ماردان  دولات  تهذيب نفس، نظم اجتماعى و عدالت، ممنوعیت دخالت

ريم خصوصی و محرمانگی افراد، امنیات قضاايی در گارو حفاظ     در ح

حقوق و كرامت انسانی در سايه احكام عدل اسالمی و قضات مساتقل  

 و قاطع

 ره() ينیخم امام حضرت فردی درگفتمان امنیت الگوی

  

 در مندین، سعادت، تحقق حكومت عدل و قانوجانبههمه امنیت و معنوی حظ انسانی، های پیامدی: تعالیمقوله

 حید كلمهمقصد اعالى اسالمى، توحید عقیده و تو در تحققالهی، آرامش و رضايتمندی  رهبری از مندیبهره
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ز كیفای داده بنیااد، ا   یشناسا روشتوان با اساتفاده از  در اين مقاله، نشان داده شد كه چگونه می

زی در ره( برای الگو پاردا امام )حاصل از جامعه آماری منتسب به حضرت آمده  به دستاطالعات 

 مختلاف  یهاا سازمانختارها و حوزه امنیت فردی بهره گرفت تا از اين طريق بتواند مبنای عمل سا

رار دولتای و شخصای قا    یهابخشدر مجموعه حاكمیت و حتی در ساير  تقنینی، اجرائی و قضايی

 گیرد.

اماام   حضارت  تادابیر  و رهنمودها نظرات، تحلیل و بررسی از حاصل نتايج به توجه با :اتپیشنهاد

 .است پیشنهاد مورد ذيل موارد تحقق جهت در مقتضی اقدام ره( لذا)

المی جمهوری اس در فردی امنیت یشناسبیآسنظری،  جوانب تكمیل جهت علمی: در یشنهادپ

 بر حكومتی هایساختار آسیب تأریر كاهش و مقابله و راهبردهای هاآن با مقابله راهبردهای و ايران

 .مورد پژوهش قرار گیرد .جمهوری اسالمی ايران در فردی امنیت

حقیاق  تولیان مديريت نظاام اساالمی از نتاايج حاصال از ايان ت     م و كاربردی: مسئولین پیشنهاد

 ی درسااز انانسانقالب در جهت  پیام توسعه و )حداقل در حوزه نظر( برای بهبود اداره امور محوله

 فراهم گردد.الگو  سازییادهپجهت  درالزم  یهانهیبستر و زمتا مسیر قرب الهی استفاده نمايند؛ 
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 :منابع

 رالقارآن دا ناشار  بااقری،  چاا   ،(1373) شیرازی، مكارم ناصر اهللآيت ترجمه ،کریم قرآن 

 .اسالمی معارف مطالعات دفتر الكريم

  نتشااراتی ا و فرهنگای  مثسساه  :قم دوم، چا  ،(1379) دشتی، محمد ترجمه ،البالغهنهج 

 .الهادی

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

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

 .دارالعلم انتشارات

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

 .شانزدهم چا  خمینی،

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

 سیزدهم. چا  امام، آرار

 __________ (1385 )اماما  آرار نشر و تنظیم مثسسه: تهران آرار، مجموعه: امام صحیفه 

 عروج چا  خمینی،

 __________ (1390)، ومعلا  تحقیقاات  مركاز  :قم ،(نور صحیفه) نور حدیث افزارنرم 

 .اسالمی

 نكاانو  نتشاارات ا :تهاران  اساالم،  سیاساي  نظام در امنیت ،(1386) بهارام،  كاظمی، اخوان 

 جوان. انديشه

 ،مركاز : تهاران  ،اساالمي  حكومات  در خصوصي حریم ابعاد ،(1388) ،سیديونس اديانی 

 .اسالمی شورای مجلس هایپژوهش

 ، مبناایي؛  نظریاه ) کیفاي  تحقیاق  روش اصول ،(1385) ،كربین جولیت و انسلم استرا 

 .فرهنگی عاتمطال و انسانی علوم پژوهشگاه پور، رحمت ،(هاشیوه و هارویه

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

 .فرهنگی مطالعات و انسانی علوم پژوهشگاه انتشارات

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

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

 .فرهنگی مطالعات و انسانی علوم پژوهشگاه

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

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

 .دانشگاهی

 مدران. نشر :نتهرا ،اجتماعي علوم در تحقیق هایروش ،(1382) مهدی، پاريزی، نژادايران 

 ،راهباردی  مطالعاات  پژوهشاكده  ترجماه  ،هراس و هادولت مردم، ،(1389) ،باری بوزان، 

 .دوم چا  :تهران

 رانتها  ،11 شاماره  ی،ملا  امنیت ديدبان راهبردی، نگار ماه ،(1391) ،نويسندگان از جمعی: 

 .راهبردی مطالعات پژوهشكده

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

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

 ،امام پژوهشكده :تهران (ره) خمیني امام سیاسي اندیشه ،(1384) ،محمدحسین جمشیدی 

 .اسالمی انقالب و( ره) یخمین

 ،ملی. دفاع عالی دانشگاه ،تحقیق روش آموزشي جزوه ،(1391) عبا ، چهاردولی 

 ،اهدانشاگ : تهاران  ،بنیااد  داده پردازینظریه ،(1390) میثم، لطیفی، و محمدرضا ذوالفقاريان 

 (.عصادق ) امام

 ،مركاز : تهاران  ،ينیمخ ماما دیدگاه از ردیف ایهآزادی و وققح ،(1382) ،مقصود رنجبر 

 .اسالمی انقالب اسناد

 بارار ا :تهاران  ،ایاران  اسالمي جمهوری ملي امنیت هایبنیان ،(1392) ،علی خانی، عبداهلل 

 .معاصر

 __________ (1389)، ن.تهرا معاصر ابرار فرهنگی مثسسه :تهران امنیت، هاینظریه 

 و آماوزش  عماومي  رسامي  تربیات  و تعلایم  نظاام  در بنیادین تحول سند نظری مبانی 

 .(1390) ايران، اسالمی، جمهوری پرورش

 ،صدرا انتشارات قم: ،ا  اولچ ،21 جلد ،آثار مجموعه ،(1381) مرتضی، مطهری. 

 __________ (1379)، صدرا انتشارات قم: ،ا  دومچ ،19 جلد آرار، مجموعه. 

 __________ (1378)، تحقیقات مركز :قم نور، يثحد افزارنرم و آرار مجموعه افزارنرم 

 .اسالمی علوم

 __________ (1384)، صدرا :تهران ،اخیر صدساله در اسالمى هاىنهضت. 

 __________ (1358)، صدرا انتشارات :قم پنجم، چا  ،گفتار بیست. 
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 __________ (1361)، اسالمی انتشارات دفتر قم: ،اسالمي انقالب پیرامون. 

 __________ (1361)، صدرا انتشارات ،ایمان و انسان. 

 __________ (1362)، حكمت انتشارات تهران: ،اسالمي اقتصاد مباني اجمالي بررسي. 

 __________ (1367)، صدرا انتشارات :تهران ،زمان مقتضیات و اسالم. 

 __________ (1368)، صدرا انتشارات :تهران ،آثار مجموعه. 

 __________ (1369)، صدرا انتشارات :تهران ،اسالمي اقتصاد به نظری. 

 ملی دفاع عالی دانشگاه انتشارات تهران، ،اسالم در امنیت ،(1388) ،زاهد فر، هاشمیان 

 های دکتری:رساله 

  ( رارائه الگوی راهبردی دفاعي بر اساس اندیشه دفاعي حضرت امام خمیناي)رضاا  ه ،

 .(1391) كرم نیا، داعا،

 (1387) داعا خسروی، مرتضی ،قرآن در امنیت نظریه تبیین 

 (1390) داعا، اسالمی، رضاعلی ،ملي امنیت رویكرد با( ره) خمیني امام امنیت نظریه 

 (1393) عا،دا امنیت، دانشكده ،هامناسبت عنوان با گروهی مطالعه. 
 

 :مقاالت

 رآنقا  بار  تأکید با) اسالمي گفتمان در امنیت ،(1394) تیمور، اصغر، كهراری، و افتخاری 

 .داعا ،(کریم

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

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

 

 :هاتیسا

www.imam-khomeini.ir 

                                                                                       hadith.net www. 
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