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 چکیده

خداوند است و هیچ قدرتي نیز جز به خواست خددا و از جاندا او وجدود نددارد      در اسالم منشا قدرت و حاكمیت،

ازاهددا  بدزر     يکد  ناپدي ر اسدت     درمباحث سیاسي و هم چنین در عمل،مفهوم امنیت از مفهدوم قددرت جددا ي   

اكن در آن مردم سد  رآحاد اقوام خود و سا تیآنان از جمله امن ياساس یازهاین نیبشر و تام ت هدا يبزر  اله امبرانیپ

 سدهه  و شا رید به خدا و انجام كدار خ  مان مردم را به آوردن ا ت،یبه احساس امن دنیبوده است درجهت رس ها نیسرزم

خواهدد   يدگیرسد  يو بد انسان در محضر اله کیكه به اعمال ن یها معاد را به عنوان روز و همه آن نمودند يدعوت م

 ن د بده ا   يگدو  حاضر بدا هدد  پاسد     قیبوده است  تحق تیامر تحقق بخش امن ن كه بازخورد ا داند يشد بشارت م

دسدهاورد   یبرمبندا  قیتحق ن از نگاه اسالم چگونه است؟ ا تیصورت گرفهه است كه رابطه قدرت و امن يسؤال اساس

مدورد اسدهفاده از    یها نوع داده یبناو برم يلیو تحل يفیتوص ،يش مایاز نوع پ ت،یاهدا  و ماه ی،برمبنایاز نوع كاربرد

پرسشدنامه و   یبدوده و بدا اسدهفاده از ابزارهدا     يدانید و م یا بده رو  كهابخانده   یآور اسدت رو  جمد    خهده ینوع آم

 ن د ا جده ی نه نفر است 292پژوهش،به تعداد  ن ا یشدند جامعه آمار یآور الزم جم  یها داده ،یا كهابخانه یبردار شیف

در  تید حدس امن  اد حس قدرت و احساس قدرت باعث ازد ش باعث افزا تیكه احساس امن تاس ن ا انگریب قیتحق

 باشد  يو قدرت م تیامن یها مولفه نیكشور ارتباط مسهحکم و ملموس ب ک  تیگردد رمز موفق يكشور م

 .اعتقادات ،یخارج تیامن ،یداخل تیاسالم، قدرت، امن واژگان کلیدی: 
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 مقدمه
داند و اذن تکو ني خداوندد بدرای هدر ندوع اسدهفاده از       ميقرآن منشا هر قدرتي در جهان را خداوند 

الزم است هرجا كه اسهفاده از قدرت مشروع و در طر دق فدرامین الهدي باشدد اذن تشدر عي و      قدرت

شود رضا ت  مشیت خداوند را نیز به همراه دارد اما در جا ي كه در جهت نامشروع از آن اسهفاده مي

ه و در جهت باطل اسهفاده شده است وجود قدرت باعدث ازد داد   تشر عي خداوند را به همراه نداشه

 الملل است  تر ن مفاهیم حوزه سیاست و روابط بین امنیت  کي از اساسي گردد  امنیت مي

تدر ن   ها اسدت مهم  ها در جامعه و دولت امنیت نیاز بنیاد ن و هد  اولیه و اساسي تک تک انسان

شود، برقراری امنیت برای شهروندان  سیس آن محسوب ميوظیفه و مسئولیت دولت ملي كه مبنای تأ

هدای   ها و در خدار  ازسدوی كشدورها و گدروه     است كه ممکن است در داخل از سوی افراد و گروه

د گر نقض شود دولت ملي انحصار اسهفاده از زور مشروع را در قلمدرو سدرزمیني خدود در اخهیدار     

هدای د گدری   شود  ابزارها و شیوهمین امنیت محسوب نميدارد؛ اما توسل به زور تنها ابزار و شیوه تأ

ی امنیدت را در اد دان الهدي و  یدر      توانند با هز نه كمهر امنیت را تأمین نما ند سابقه هم هسهند كه مي

( درصد پیرامدون ا مندي و امنیدت    7/12مورد) 353آ ه قرآن كر م  7236توان جسهجو كرد از الهي مي

 (12711367خواه ، است)فراست

بنابرا ن مسئله مطروحه ا ن پژوهش بررسي مباني د ن مبین اسالم در زمینه  ارتباط بدین قددرت    

چه بیان گرد د، در ا ن پژوهش نقش قدرت را به عنوان  کي از عوامدل   و امنیت است  با توجه به آن

ناخت و تأثیر گيار و با اهمیت در امنیت مورد بررسي قرار خواهیم داد اهمیت ا ن تحقیق احصدا شد  

هدا جهدت تقو دت قددرت و      ر زی ها ست كه در برنامه ها و ابعاد آن رابطه قدرت و امنیت و شاخص

تواند  به عندوان  دک پیشدینه     ا ن تحقیق مي ، امنیت مورد اسهفاده قرار گیرد همچنین در صورت اجرا

انهخاب بههدر ن   علمي در آ نده مورد توجه قرار گیرد اهمیَت د گر ا ن تحقیق در ا ن است كه امکان

-مد ر ت مناب  قدرت را با توجه اقهضائات محیط و تهد دات پیشرو در تحقق قدرت به ما مي ۀشیو

ضرورت انجام ا ن تحقیق، مغفول ماندن شناخت زوا ای مخهلف رابطه بین قدرت و امنیدت از   دهد 

حقیدق و پدژوهش   نگاه اسالم را درصورت عدم انجام ا ن تحقیق برشمرد  و هم چنین عددم انجدام ت  

ها تاكنون به صورت علمي به عاد قدرت و امنیت و رابطه بین آنها و اب علمي در زمینه احصاء شاخص

 آن توجه نشده است 
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 باشد  مي« شناخت رابطه قدرت و امنیت از نگاه اسالم»در ا ن پژوهش هد  اصلي 

 شامل موارد ذ ل مي باشد1 اهدا  فرعيو 

 های قدرت و امنیت   بررسي ابعاد و شاخص -1

 ها و ابعاد قدرت و امنیت   ها، مؤلفه بررسي رابطه بین شاخص -2

 بررسي رابطه بین قدرت)اسالمي( و امنیت داخلي -3

 بررسي رابطه بین قدرت)اسالمي( و امنیت خارجي -6

 ای است؟ رابطه قدرت و امنیت از نگاه اسالم چگونه رابطه سؤال اصلي

 بیان مي شود1و سؤاالت فرعي بصورت ذ ل 

 ابعاد و شاخصه های قدرت و امنیت كدامند؟  -1

 ای وجود دارد؟ ها و ابعاد قدرت و امنیت چه رابطهها، مولفهبین شاخصه -2

 چه رابطه بین قدرت)اسالمي( و امنیت داخلي وجود دارد؟ -3

 چه رابطه بین قدرت)اسالمي( و امنیت خارجي وجود دارد؟ -6

 اصلي بد ن شرح مطرح مي باشند1 در ا ن تحقیق دو فرضیه

 بین قدرت)اسالمي( و امنیت داخلي رابطه مسهقیم و معني داری وجود دارد  فرضیه اول1

 بین قدرت)اسالمي( و امنیت خارجي رابطه مسهقیم و معني داری وجود دارد  فرضیه دوم1

 مبانی نظری

 ها: پیشینه

عنوان مقاله ای از دكهر مهددی  « باني اسالميبررسي احساس امنیت و رابطه آن با اقهدار بر اساس م

باشد  در ا ن مقاله احساس امنیت  ک مقوله رواني و اجهماعي مي باشد ( مي1393شفیعي زالزالي )

كه بیشهر افراد جامعه با توجه به نیازها و تما الت خود در به وجود آمدن  ا محدو كدردن آن نقدش    

وارتباط آن با اقهددار و نفدوذ  بدر اسداس مبداني       دارند هد  اصلي تحقیق بررسي احساس امنیت 

باشد  رو  اجرای  تحقیدق، رو  پیما شدي و جامعده آمداری ا دن تحقیدق برخدي از        اسالمي مي

های تحقیق، بین بعد احساس امنیت فکدری و  نظران ا ن حوزه تشکیل داده است  طبق  افههصاحا

 اری مشاهده مي شود  اقهدار جامعه با رو کرد به مباني اسالمي رابطه معناد

« بررسي تطبیقي رو کرد امنیهي اسالم با رو کرد قدرت رئالیسم و لیبرالیسم» ای با عنوان در مقاله

نوشدهه شدده اسدت    1393در سدال   احسدان شدیخون   ،اصغر سهوده  عليشهروز ابراهیمي، كه توسط 

http://iws.shahed.ac.ir/?_action=article&au=585&_au=%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D8%B2++%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85%DB%8C
http://iws.shahed.ac.ir/?_action=article&au=585&_au=%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D8%B2++%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85%DB%8C
http://iws.shahed.ac.ir/?_action=article&au=585&_au=%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D8%B2++%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85%DB%8C
http://iws.shahed.ac.ir/?_action=article&au=954&_au=%D8%A7%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%86++%D8%B4%DB%8C%D8%AE%D9%88%D9%86
http://iws.shahed.ac.ir/?_action=article&au=954&_au=%D8%A7%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%86++%D8%B4%DB%8C%D8%AE%D9%88%D9%86
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الملدل )قدد م،   های روابدط بدین  عنوان گرد ده كه با توجه به جا گاه امنیت در زندگي بشری، نظر ه

سیک و جد د( همواره درپي تفسیر و تبیین مفهوم امنیت و سازوكارهای دسدهیابي بده آن بدوده،    كال

شناسدي خداخ خدو ش،    الملدل بدا توجده بده مبداني هسدهي       های روابط بدین  در همین راسها نظر ه

سازی امنیت در سطح فردی و به مفهوم، ابعاد و ساز و كارهای عملیاتيرو کردها ي مهفاوت نسبت

شناسدي   اند  تفاوت در مباني هسدهي گرفههالمللي( و روابط آن با قدرت درپیش )ملي و بین اجهماعي

الملدل در خصدوخ قددرت    عنوان دو جر ان اصلي در روابط بیندو رو کرد رئالیسم و لیبرالیسم به

منجر به رو کرد امنیهي مهفاوت ا ن دو جر ان شده است؛ اسدالم نیدز بده عندوان  دک د دن جهدان        

هت گیری مهفاوت ازا ن دو رو کرد امنیهي در پدیش گرفهده اسدت كده نشدات گرفهده از       شمول، ج

دنبال مطالعه تفاوت  تطبیقي به تفاوت در مباني هسهي شناسي اسالم است  پژوهش حاضر با بررسي

های امنیدت در  كردن شاخصسازی، ابعاد و ساز و كارها و عملیاتي د دگاه ا ن سه جر ان در مفهوم

های ا ن پدژوهش بدر ا دن مبندا     المللي( است؛  افههامنیهي فردی و اجهماعي )داخلي و بینهای نظام

بودن( كه از محور الملل )جنگبه انسان و ماهیت نظام بیناسهوارند كه د دگاه بدبینانه رئالیسم نسبت

گرا )تأكید لتقابلي و تقلی -شناسي ا ن نظر ه، مهأثر است، به اتخاذ نوعي رو کرد امنیهيمباني هسهي

 است   گرا( انجامیدهبر بعد نظامي امنیت و سطح تحلیل ملي

« ( هی)رحمت اهلل علجا گاه امنیت و قدرت در اند شه سیاسى اسالم و امام خمینى»ای با عنوان * در مقاله

فر به رشهه تحر ر در آمده است ا ن چنین عنوان گرد دده  توسط دكهر محمد عیان 1392كه در سال 

از آنجا ى در ادامده بحدث امنیدت و قددرت در     ( هیعل اهلل )رحمت احث مربوط به د دگاه امام خمینىكه مب

هاى سیاسى و حکومهى امدام، بداز تداب تفسدیر     گیرد كه در واق ، اند شهاسالم مورد توجه قرار مى

اى دگاه و دژه با توجه به د د ( هیعل اهلل )رحمت ا شان از سیاست و حکومت در اسالم مى باشد  امام خمینى

كه در خصوخ حکومت اسالمى داشهند و تمدامى تدال  خدود را در دوران مبدارزات و اسدهقرار      

نظام، صر  پیاده نمودن آن نمودند، در زمینه مفاهیمى چون امنیت و مناف  ملى و قدرت نیز داراى 

سیاسدت  تفسیر ميهبى و ژه خود بودند  آنچه كه امروزه در مباحث سیاسى، خصوصدا در مباحدث   

تنها  امنیت ملى از مفداهیمى   امنیت  است نه فقط امنیت ملى باشد، مفهومخارجى، بیشهر مدنظر مى

است كه عمر چندانى در مباحث سیاسى ندارد  ر شه آن به انقالب كبیر فرانسه بر مى گردد؛ آنچده  

د 1باشد1  بعد مى كه مى توان در ا نجا به آن اشاره نمود، ا ن است كه امنیت و قدرت ملى داراى دو
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د بعد خارجى  به ر م ا نکه نمى توان در اسالم تعر ف خاصدى از امنیدت و قددرت    2بعد داخلى، 

 ملى را جست جو نمود 

 :مفاهیم تعاریف و 

( فدرد مطید  را   3611336اسالم در لغت به معنای گردن نهدادن و فرمدان بدردن اسدت)معین،     : اسالم

توسط فردی كده  1)الاله اال اهلل محمد رسدول اهلل( ری كردن عبارتمسلمان گو ند اسالم در اصطالح از جا

باشد كه ا ن امر مدورد  درآسهانه گرو دن به اسالم قرارگرفهه است اگر بر زبان و دل جاری شود مي

باشد  اسالم نه هم چون  هود ت بالعمره د دن قهدر و خشدونت اسدت و نده       قبول شیعه و سني مي

ره د ن مهر و مودت! اسالم مکهدا اعهددال ود دن چندد سداحهي      مانند مسیحیت)علي االدعا(  کس

فرما د اسدالم  البال ه مدي  از نهج  ای در خطبهالسالم( )علیهحضرت علي ( امیر مومنان6611336است)رشاد،

همان تسلیم در برابر خدا و تسلیم همان  قین داشهن و  قین اعهماد راسهین و بداور راسدهین همدان    

ها همان عمل كردن به احکام د دن   ها و انجام مسئولیت اقرار درست و اقرار درست انجام مسئولیت

 (  125است)نهج البال ه،حکمت

شدود شديء واجدد    مفهوم لغوی و عام قدرت همان توانا ي محض اسدت كده موجدا مدي     قدرت:

 (1129 1369قدرت، از ا سها ي و جمود محض خار  شود  )نبوی، 

نیا1 قدرت به توان و اسهعداد انسان برای انجام كداری  تعر ف اصطالحي قدرت از د دگاه حافظ

عبارت از1 توانا ي و اسهعداد فرد بدرای   توان گفت كه قدرتشود  ميكه مطلوب اوست، اطالق مي

 (  1232 1337نیا، انجام كار و اعمال اراده بر افراد د گر به منظور ا جاد رفهار مطلوب است)حافظ

سازد تا رفهار بداز گران   از منظر سیاسي قدرت عبارت است از عواملي كه  ک باز گر را قادرمي

هدا، كشدورها و    هدا، ملدت   توانند حکومت از گران ميد گر را در نفوذ خود قراردهد  بر ا ن اساس ب

 )گالسدنر، « ها را در انجام اقدامي مشخص و  ا جلوگیری از آن تحدت نفدوذ قراردهندد    سا ر گروه

هددا ي وجددوددارد كدده در عددالم سیاسددت  در مركددز تمددام تحلیددل« قدددرت»(  مفهددوم 217: 2226

هدا تالشدي بدرای كسدا قددرت       سیاست گو د، همه طوركه هانس مورگنها مي شود و همان مي انجام

 (   125 1336زاده،  است )سیف

                                                                    
عبارت)الاله اال اهلل محمد رسول اهلل( را به اصطالح در مهون اسالمي،شهادتین نامیده مي شود شهادتین را فردی كده مدي خواهدد    -9

 جاری سازداسالم را به عنوان د ن خود انهخاب نما د الزم است از دل گيرانده و با اخهیار در گز نش آن برزبان 
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 ها( سنجش قدرت ملی)ابعاد و شاخص

ها  توان بر اساس منشاء و كاربرد آن شود  ا ن عناصر را مي قدرت ملي از عناصر مخهلفي تشکیل مي

 –نداب   م -ملدي1 جغرافیدا   -( الدف 6611335تقسیم كرد )حافظ نیا، « اجهماعي»و « ملي»به دو گروه 

 اطالعاتي  -روانشناخهي -نظامي -سیاسي -اجهماعي1 اقهصادی -جمعیت  ب

قدرت ملي منشأ و مبادی گوناگوني دارد و بر عوامل و مناب  گوناگوني تکیده داشدهه و از آنهدا    

هدای مخهلفدي    دهندده قددرت ملدي كشدورها در حدوزه      شود  عوامل و مناب  اصدلي شدکل   مي ناشي

وامل اقهصادی، فردی و شخصیهي، جغرافیا ي، علمي و روحاني، اجهماعي قراردارند  بد ن ترتیا ع

توانند منشأ قدرت كشورها باشند كه در  ک كاركرد جمعي به تولید قددرت   و نظا ر آن جملگي مي

 (  1122 1339نیا،  پردازند )حافظ ملي مي

امدل مزبدور   صورت كمي و كیفي وجوددارند؛  عني مهغیرهای هر ک از عو عوامل قدرت ملي به

باشند  ضمن ا نکه برخي از عوامل قدرت، نقش اساسدي و   ممکن است جنبه كمي و  ا كیفي داشهه

تر ن منداب  و   مهم 1(  جدول 125 1333شوند )تلیس،  طور ثانوی مطرح مي مبنا ي دارند و برخي به

 دهد   مي عناصر قدرت ملي را از د دگاه دانشمندان مخهلف نشان

اسدت و در كندار    گیری قدرت كشورها همواره مدنظر اند شمندان بوده زهموضوع سنجش و اندا

های قدرت، برخي اند شمندان نیز در صددد سدنجش و ارز دابي قددرت      بررسي مناب  و سرچشمه

ای  اند بر اساس پداره  نظران و محققان توانسهه اند  در ا ن چارچوب برخي از صاحا كشورها برآمده

كنند و جا گاه كشدورها   قدرت كشورها را بسنجند و آنها را با هم مقا سهاز عوامل و مهغیرها، میزان 

شده در زمینه سنجش قدرت  های انجام طور كلي مجموعه تال  دهند  به و مناطق را در جهان نشان

های چندمهغیره سنجش قددرت   مهغیره و مدل های تک ملي كشورها را در قالا دو دسهه شامل مدل

 (   156 1339كرد )زرقاني،  یبند توان تقسیم ملي مي

وسدیله   شدده بده   هدای ارائده   های تركیبي  ا چندمهغیره سنجش قدرت ملي به مددل  در گروه مدل

  كدرد   اشداره  تدوان  (، مدي 153 1352كلیفورد جرمن  ما ر، فوكس، ر چارد مدو ر  فوكس)پرسدکات،   

 دهد  مي  های چندمهغیره قدرت را نشان تر ن مدل جدول ز ر مهم
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  های چندمهغیره سنجش قدرت ملي مدل 11جدول 

 سال ارائه کاررفته در مدل تعداد متغیرهاي به طراح مدل

مهغیر1 در قالا سه عامل ظرفیت اقهصادی، صالحیت اجرا دي و انگیدزه    27 كالوس نور
 جنگیدن

1957 

 1962 مهغیر1 تولید ناخالص داخلي، سرانه جمعیت و تراكم جمعیت 3 الکوک و نیوكما

مهغیر1 جمعیت، مصر  انرژی، تولیدد فدوالد، هز نده و تعدداد نیروهدای       7 سینگرد و د 
 نظامي

1962 

هدای دفداعي،    مهغیر1 وسعت سرزمین، جمعیت، درآمدد حکومدت، هز نده    7 و نه فر س
 المللي و اندازه نیروهای مسلح حجم تجارت بین

1962 

نفدرات ارتدش و تعدداد    مهغیر1 وسدعت، جمعیدت، تولیدد فدوالد، تعدداد       5 ر چارد مو ر
 پیما های قاره موشک

1965 

انداز، تولید كشاورزی، تولید صنعهي، درصدد صدادرات    مهغیر1 میزان پس 12 سوئل كوهن
 تحقیق و توسعه، تعداد دانشمندان، تعداد مهندسان، تعداد اخهراعات

1991 

 2222 مهغیر1 در سه دسهه مناب ، نیروی انساني و    25 تلیس و بلي

 (1167 1335) زرقاني،  منب 1

( 123 1333نظران ازجمله آ نیس كالد، و لیام تامپسون )تلدیس،   از سوی د گر برخي از صاحا

مهغیره محدود مانند درآمد سرانه، تولید ناخدالص   های تک از شاخص ،كینزلي د وس و گلد اشها ن 

عنوان نماد و نما شگر سطح  ملي، تعداد نیروی نظامي، هز نه نظامي، سطح تکنولوژِی و نظا ر آن به

هدای   هدا و تواندا ي   اند كه ا ن رو کرد نیز به انعکاس تمامي قابلیت كرده قدرت ملي كشورها اسهفاده

برخدي از   2جددول  (32:9369)گالبرايتت، و مقا سه آن با د گدران قادرنیسدت     ک ملت  ا كشور

مهغیدره سدنجش قددرت ملدي را      كاررفهده در رو کدرد تدک    هدای بده   تر ن مهغیرهدا و شداخص   مهم

گیری قدرت ملي كشورها با مشکالت و موان  مهعددی روبدرو اسدت     دهد  از اساس اندازه مي نشان

كرد كده   اشاره توان ل و مهغیرهای قدرت و نیز عدم تجانس آنها ميبودن برخي عوام از جمله به كیفي

گیری و بدرآورد قددرت ملدي كشدورها و در اصدل دسدهیابي بده مددل كم دي           از موان  اصلي اندازه

صدورت  دک مشدکل عمدومي در      شود  به همین دلیل ا ن موضدوع بده   گیری آن محسوب مي اندازه

 ( 1236 1335نیا،  است )حافظ مانده جهان همچنان باقي
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  مهغیره سنجش قدرت ملي الگوهای تک 1 2جدول

 نام شاخص نوع شاخص طراح مدل رديف

 درآمد ملي اقهصادی كینزلي د و س 1

 تولید ناخالص ملي اقهصادی كین چارلز هیش و رونال مک 2

 كل مصر  سوخت و انرژی برق اقهصادی بروس راست و اسکار مورگسهرن 3

 تولید ناخالص ملي اقهصادی جوشا گلداشهین 6

 مندی و نیروی نظامي توان نظامي نیس كالد و كارل د و  آی 5

 هز نه نظامي و نیروی نظامي نظامي نورمن آلکوک و آلن نیوكما 7

 اندازه نیروی در ا ي نظامي جور  مدلسکي و و لسام تامپسون 6

 (1166 1337زرقاني،  )منب 1

( 36511365امنیت در لغت به معندای در امدان بدودن،بي بیمي،آسدا ش،بي هراسدي)معین،      : امنیت -

تر ن مفهوم و تعر ف برای امنیت در تمدام   ( مناسا1311332اطمینان و سکون قلا است )معلو ،

تدوان آن  ها و ابعاد گوناگون آن، همان معنا ي است كه در لغت آمدده اسدت و مدي    ها، گرا شدانش

 (1-16 1335اني برای هر مصداقي به كار برد  )شر عهمدار و همکاران،معنا را به آس

 امنیت های ویژگی

 اجهمداعي  تولیدد  امنیدت  -2بدودن   ادراكي و ذهني -1 :از است عبارت امنیت هایو ژگي تر نمهم

 روابدط   دا  تعامالت در امنیت احساس اما اصلي دارد، نقش امنیت ذهني ادراک ا نکه ر م به .است

  كندمي القا   کد گر به را امنیت عدم  ا امنیت مدردم ا ن ترتیا، به  .گیردمي شکل د گر اجهدماعي

 بسدهگي نیاز ا ن و ارضای تأمین به د گر نیازهای ارضای كه جا ي تا است بنیاد ن نیازی امنیت -3

 . ابدد  مدي  افزا ش آن اهمیت همواره شود و نمي تمام گاه هیچ و است پا دار نیاز ا ن همچنین .دارد

 ای پد ده هیچ  امنیت است مهغیر از مهاثر زندگي های عرصه تمام و است هژموني عنصری امنیت-6

 امنیدت  .باشدد  تدأثیر  بدي  آن  دا نوسدان   شکل گیدری  در امنیت كه ندارد وجود اجهماعي زندگي در

 .كندد مدي  تدأمین  را هدا آن حیدات  و را ارتدزاق  اجهمداعي  هدای  سدلول  تمدام  كه است نافي عنصری

 زندگي از در بخشي امنیت عدم  ا امنیت احساس .است سرا ت كننده عنصری امنیت احساس -5 

 احساس چنین هم .كند مشروط مقید و منفي  ا مثبت جهت در را زندگي های حوزه سا ر مي تواند
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 تعمیم و تسری اجهماعي قشرهای سا ر به تواند مرج  مي و تأثیرگيار بخشي  ا قشر  ک در امنیت

 .بیندازندد  بده خطدر   را د گدران  امنیدت  كه هسهند افرادی همیشه .است پیوسهار  ک امنیت -7  ابد 

 و شدود  مدي  تولید مداوم طور كه به است جمعي آگاهي امنیت .نیست ممکن مطلق امنیت بنابرا ن،

 (3511333،خورتابيپیروی مي كند ) منطق همین از امنیت عدم و  ابد مي انهشار

 امنیت در حکومت اسالمی از منظر قرآن جایگاه

 ها ي كه خدا به بشر داده ، بعد از  يا ، نعمت امنیت را بیان كرده است    در نعمت

رَبِّ اجْعَلْ هيا » حضرت ابراهیم از خدا خواست 1خدا ا ! مکه را امن قرار بده  دعا براي امنیت: - 

ا دن  « هديا »قرار بدده   « اجْعَلْ»خدا ا « رَبِّ اجْعَلْ هيا» ( دعای برای امنیت 127بقره،آ ه1 «)بَلَداً آمِنا 

)آل «  مَدنْ دَخَلَدهک كدانَ آمِندا    »خداوندد هدم ا دن دعدا را مسدهجاب كرد فرمدود1       « بَلَداً آمِنا»منطقه را 

گدو یم 1 بده   شود به آن قسم خورد همین طور كه مي( شهر امن شهری است كه مي196عمران،آ ه1 

وَ هديَا الْبَلَددِ   » شود گفت 1 به شهر امن قسدم !  سین قسم ! به فاطمه قسم ! ميخدا قسم ! به امام ح

(  عني امنیت ، شهر را به جا ي مي رساند كه آدم بهواند به آن شهر قسم بخدورد   3تین،آ ه1«)الْأَمینِ 

 تواند چیزی را مقدس كند  امنیت مي

خدا به بشدر داده ، بعدد از  ديا، نعمدت     ها ي كه  در نعمت ، پس از تأمین معیشت: تأمین امنیت -

 عني نماز بخوانید ، عبادت كنیدد ،  « أَطْعَمَهکمْ مِنْ جکوعٍ وَ آمَنَهکمْ مِنْ خَوْ ٍ»امنیت را بیان كرده است 

از خو  و ترس هم شدما را  « وَ آمَنَهکمْ مِنْ خَوْ ٍ »برای ا نکه من شما را از گرسنگي نجات دادم ، 

(  عني بعد از آب و نان ، نعمت امنیت بداالتر ن نعمدت اسدت قدرآن تنهدا      16امنیت دادم )قر ش،آ ه

كهاب آسمانى است كه عین وحى است و هیچ گونه تصرفى در آن نشده و از مبدأ اعلدى بده قلدا    

پیامبر نازل شده است در طول چهارده سده از زمان نزول قرآن تاكنون هیچ فرد  ا گروهى نهوانسدهه  

توان امنیت را به عنوان  دک نیداز   ( مي13 ک آ ه مثل آن را بیاورد )هود،آ ه1است مشابه آن  ا حهى 

فطری بشر تلقي كرد ضرورت حیاتي حکومت برای جامعه و نیاز جدی زندگي جمعدي بده امیدر و    

حاكم خود نشانه آن است كه امنیت مقدم بر موضوعات مهم د گری هم چون آزادی است هر چند 

چده كده    د ني نبا د به بهانه امنیت ،آزادی و عدالت را ز ر پا نهداد آن حکومت ، به لحاظ اخالقي و 

شود تا امنیت به عنوان  کي از اهدا  حکومت از د دگاه قرآن معرفي شدود و توجده بده     باعث مي

 .است   تر ن محور آن فلسفه وجودی حکومت است كه امنیت كلیدی
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)علیه السالم(امنیت از دیدگاه حضرت علی
  

های عصر جاهلیت را فقدان  البال ه،  کى از و ژگي السالم( نیز در خطبه دوم نهج یهحضرت على)عل

اهلل علیه و آله( در سرزمینى ظهور كدرد كده در آن، خدواب     فرما ند1 پیامبر)صلي امنیت نام برده و مي

هم و ندوم  خوابى بود و گر ه ز اد و مداوم، سرمه چشمانشان را تشکیل داده بدود )    مردمانشان، بى

سهود و كحلهم دموع   ( ا ن، توصیف سرزمینى اسدت كده امنیدت در آن، حداكم نبدوده هدر روز و       

تاخت تا خود را حق جلوه دهد؛ چرا كده شعارشدان )الحدق لمدن      اى بر قبیله د گر مي ساعهى، قبیله

ون اهمیت ز ادى قائل بوده دسهوراتى نیدز پیرامد    لا( بود  ولى اسالم براى امنیت جامعه اسالمى، 

داده  از محهرم شمردن آبرو و عرض انسان گرفهه تا حفظ خون و جان و مال،  حفظ امنیت فردى، 

آن  در شدادی  و امنیدت  كده  فرما ند وطني مي امنیت مورد در اهلل علیه و آله( اعظم)صلي است پیامبر

 في الخیر اند فرموده ارتباط همین در نیز علي)علیه السالم( امیرالمؤمنین» نیست آن در نباشد خیری

 مسرت و سرور كه برمي آ د حد ث دو ا ن مفاد ( از111333المسره)خورتابي، و األمن م  اال الوطن

حضرت علي)علیه السالم( تامین امنیدت در   است   معني بي امنیت بدون شادی و بوده امنیت بر فرع

خدا ا تو مي داني آن چده از مدا   » داند1 جامعه را از انگیزه های قیام صالحین و اهدا  عالیه امام مي

بلکده مدي خواسدهیم     ;رفت نه به خاطر ر بت در قدرت بود و نه از دنیای ناچیز خواسدهن ز دادت  

های د ن را به جا ي كه بود، بنشانیم و اصدالح را در شدهرها ت ظداهر گدردانیم، تدا بنددگان       نشانه

   ( 131)نهج البال ه، خطبه « ردد ات را ا مني فراهم آ د و حدود ضا   مانده ات اجرا گسهمد ده

   علیه( )رحمت اهللدیدگاه امام خمینی امنیت از 

در رابطه با مسائل سیاسي از جمله در مورد مسداله امنیدت، در   ( هید )رحمت اهلل عل های امام خمیني د دگاه

گنجد  بر ا ن اساس چندان نمي توان تفداوت مشخصدي را    چارچوب اسالم و تفسیر فقهي آن  مي

جست و جو كرد  فقط مسائل جد دی وجدود  ( هی)رحمت اهلل علمیان د دگاه های اسالمي و حضرت امام

ضمن ا ن كه ا ن مسدائل نیدز    ;دارند كه به مقهضای زمانه در اند شه سیاسي ا شان مطرح مي باشند

 حاصل برداشت از مناب  سنهي اسالم است 

، نه تنها امنیت مردم ( هی)رحمت اهلل علرداشت حضرت امام1 بنا به ب معادله امنیت نظام  ا امنیت امت - 1 

مسلمان و امنیت كشور و امنیت حکومت جمهوری اسالمي ا ران از هم جدا نبوده بلکه مدرتبط بدا   

امنیت و مناف  د گر مسلمانان جهان نیز هست  بنابرا ن د دگاه، همانند تفسیر اسدالم، مفهدوم امدت    

شدود  البهده ا دن    نیت ا ران به امنیت كل جهان اسالم وابسهه مدي گردد و امجا گز ن مفهوم ملت مي
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است كه با د كم كم به سوی آن حركت نمود  بدر طبدق    ( هی)رحمت اهلل علد دگاه، بیانگر آرمان های امام

 عندي   ;باشد« كشور -دولت »ها بود كه ا شان معهقد بودند، هر قدرتي كه خاسهگاهش همین آرمان

وجه نما د، الزاما به تعقیا مناف  ملي مي پردازد و از نظر تار خي، همین امر صرفا به عنصر ملیت ت

ای مطرح شود  های ملي، نژادی و منطقهای از مسائل جهان اسالم در قالاسبا شد تا بخش عمده

تواندد در مقابدل قددرت ناشدي از     ا شان بر ا ن باور بودند كه قدرت بر خاسهه از ا ن خاسهگاه نمي

 (  266-27311365ي و فرهنگي  رب دوام آورد  )دولت آبادی،بلوک سیاس

حفظ امنیت نظدام  ( هیعل اهلل )رحمت1 بر طبق نظرحضرت امام  بسط امنیت نظام به امنیت جهان اسالم -2 

  ا ا بر مسائل د گر ترجیح داشهه و هیچ موضوعي برتر از آن قرار ندارد  در واق  بده نظدر ا شدان،    

 ا قلا جهان اسالم است و كار خون دهدي و تغي ده امدت مسدلمان را بدر      در حال حاضر نظام   ا

عهده دارد و اگر ا ن قلا از كار بیفهد، كل بدنه جهان اسالم در خطر مر  قرار خواهد گرفدت  بدا   

اما ا ن مسداله مدان  از طدرح     ;روی اصل حفظ نظام   ا ا مي كنند( هید عل اهلل )رحمتهمه تاكیداتي كه امام

امنیت ا ران با امنیت جهان اسالم نمي شود  اگر اعهقاد به حفظ نظدام   ا ا را در قالدا   ارتباط میان 

قرار بدهیم، اصل دفاع از مسلمانان و مسهضعفین جهان و دعدوت  « حفظ داراالسالم »اصل اسالمي 

جای مي گیرند و « صدور انقالب »آن ها به اسالم حقیقي و قیام علیه حکومت ها كه در قالا كلي 

را با دد بده ترتیدا در راسدهای پیدروی و       ( هید عل اهلل )رحمدت چنین سیاست نه شرعي و نه  ربي امامهم 

كه به عنوان اصول سیاست خارجي اسالم مطرح مي باشند، « نفي سبیل »و « دعوت »اجرای اصول 

و  در همده زمینده هدا از جملده در زمینده دفداع از محرومدان       ( هید )رحمدت اهلل عل بدانیم  نگاه وسدی  امدام  

مسهضعفان و فقر سهیزی و بر قراری عدالت اجهماعي، به طور طبیعي ا جاب مي كند كه ا شان ا ن 

مساله را بسیار فراتر از داخل مرزهای ا دران و حهدي فراتدر از جهدان اسدالم مطدرح كنندد  ا شدان         

 آن روز به كمال مدي رسدد كده مسهضدعفین جهدان از ز در بدار       »اند معهقدند راهي كه انهخاب كرده

  ( 251، 1 15)صحیفه نور،   « مسهکبر ن خار  بشوند 

 )مد ظله العالی(اهمیت و ضرورت امنیت ازمنظر حضرت امام خامنه ای

 جامعده  در وجودامنیت ضرورت و اهمیت به روا ات و آ ات از اسهفاده با ز ادی بیانات در له  معظم

  است شده آورده ز ر جدول در آن ها از بخشي كه پرداخهه
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 العالي( ظله )مد رهبری معظم مقام د دگاه از امنیت ضرورت و اهمیت 31جدول 

 تاريخ بیانات رديف

 13/6/1369  است كشور  ک و ملت  ک نیازهای تر ن اصلي و تر ن اساسي از  کي امنیت 1

 25/11/1369  است مردم حقوق اول درجة در امنیت مقولة 2

 25/11/1369  است گسهرده بسیار هم و ملموس و واقعي كام هم كه است ای مقوله امنیت 3

 25/11/1369  كرد تأمین را آن توان نمي ذهنیات با و است واقعي و عیني كامالً امنیت، 6

 انسان كه فعالیهي هر در و تجارت دوران در سازندگي، دوران در عبادت، دوران در 5

 .است امنیت محها  بکند، بخواهد

25/6/1367 

 17/1/1369 شد خواهد گسسهه هم از تدر ج به مملکت  ک های رشهه همه نباشد، امنیت اگر 7

   درجة امنیت است در ملت  ک برای اجهماعي عظیم حركت شرط 6

 شغل نه و مي كند ا جاد اُنسي خانواده نه بخشد، مي ليتي خوراک نه امنیت، بدون 3

 .نیست چیز هیچ نباشد، كه امنیت .مي دهد ای فا ده درآمد و

25/6/1367 

 علمدي  پیشدرفت  و دانش ...اجهماعي عدالت ...اقهصادی فعالیت نباشد، امنیت اگر 9

  بود هم نخواهد

17/1/1369 

 اقهصدادی،  امنیدت  ، اجهمداعي  امنیدت  باشدد؛  توجده  مدورد  همده جانبده   امنیت با د 12

 .آبرو ي امنیت امنیت،فرهنگي،

23/2/1332 

مسئوالن امنیت عمومي تأكید مي كنم كه با درا ت به مسوالن در دولت به خصوخ  11

 و قدرت، عناصر مفسد و محارب را بر جای خود بنشانند 

23/6/1336 

1 فکر مي كردند نهیجه ای كه پدیش مدي آ دد،    1336تیر ماه  13در مورد ا هشاشات  12

 ا ن است كه امنیت عمومي و اجهماعي مردم از بین مي رود 

5/6/1336 

    مرد آن میلیون ها ي هسهند كه تا ا ن ا هشاشات را، ا دن مفسدد ن را در صدحنه     13

ببینند، كنار مي كشند و آنها را با نفرت نگاه مي كنند، برهم زنندگان امنیت عمدومي  

 را ، آرامش اجهماعي را با انزجار نگاه  مي كنند  

29/6/1333 

بدود پیشدرفت بده     امنیت ت     اگرتر ن نیازها اس برای  ک ملت جزو اساسي امنیت 16

آ د علم رشد میکند اقهصاد شکوفائي پیدا میکند سدازندگي كشدور امکدان     وجود مي

  پیدا میکند

5/6/1392 

بود پیشرفت هم عملي خواهدد بدود    امنیت هم خواهد آمد اگر امنیت اگر عزّت بود 15

او  امنیت خواهد شد حهّيوالّا اگر  ک ملّت    تحقیر شد همه چیز او به بازی گرفهه 

حهّي ثروت او و همه چیز او  عزّت ملّي با سهي محفوظ بماندد و مسدئولین ا دن را    

  میدانند

19/11/93 
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 از ا شدان،امنیت  د ددگاه  از دهدد،  مي نشان العدالي(  )مدظله رهبری معظم مقام بیانات گز دۀ كه چنان

 و است ملموس و عیني،واقعي كامالً كه است آنان مسلم ق حقو جزء و مردم نیازهای تر ن اساسي 
 بنابرا ن، .نیست پي ر امکان مردم برای خداوند هم عبادت حهي كاری هیچ باشد، نداشهه وجود اگر

 اجهمداعي  و علمدي  اقهصادی، های فعالیت انجام و حیات جامعه تداوم برای امنیت وجود ضرورت

 .دانندد  مي امنیت وجود را كشور و جامعه اجهماعي حركت شرط ا شان كل ودر است له موردمعظم

  .شد خواهد ازهم گسسهه مملکت  ک های رشهه و نیست ممکن اقدامي هیچ بدون امنیت
 های قدرت ویژگی

قدرت مفهومي دروني  ا طرفیني است  خصوصیات طرفیني در بیشهر اوقات به آن چیدز اشداره    -1
مهدری   52من قدرت پرتاب ا ن سدنگ را تدا   دارد كه مي تواند باشد، نه آن چیزی كه هست  ا نکه 

دارم به ا ن معناست كه من مي توانم آن را پرتاب كنم نه ا نکه در حال پرتاب كردن مدي باشدم  از   
ا ن رو، برای د دن رنگ چشمان من كافي است به چشم من نگاه كنید، ولدي د ددن مدن در حدال     

ن است در آن حال تدال  ز دادی   پرتاب  ک سنگ به معنای د دن قدرت من نیست، چرا كه ممک
نکنم و فقط چند مهر بیشهر سنگ را نیندازم  دشواری بررسي قدرت آن است كه شا د ناگز ر باشیم 

 ها را در حال اعمال آن قدرت ببینیم   قدرت تنشگران را كشف كنیم بدون آنکه آن
د، و رابطده مبهندي بدر    شدو قدرت مبهني بر روابط است،  عني به روابط میان انسان ها مربوط مي -2

قدرت دو طرفه الزم دارد1  کي كه اعمال مي كند و د گری كه بدر او اعمدال مدي شدود قددرت و      
افزا دد و ما دل   هدای شدخص مدي   آزادی در رابطه بسیار تنگاتنگ با  کد گر دارند  قدرت بر آزادی

هدای  ادیهای د گران را محدود كند  اعمال قددرت چیدزی جدز محددود كدردن آز     است كه آزادی
د گران نیست، به ا ن معنا كه قدرت كنشگرا بر د گران تا حدی است كه بهواندد )سداخهار انگیدزه(    
د گران را دسهکاری كنند  حي  گز نه ها ي از  ک مجموعه اقدام، ز اد و كدم كدردن هز نده  دک     

واند با اعمال فشار اقدام، و باال و پا ین بردن مناف  آن از ا ن قبیل است و تغییر ساخهار انگیزه مي ت
 مسهقیم  ا به شیوه ها ي ز ركانه تر انجام پي رد كه رفار خاخ را در پي داشهه باشد 

قدرت مفهومي اضافي نیست، ولي بشدت به طرفي كده بده آن اضدافه شدود محهدا  اسدت  در        -3
 توضیح ا ن مطلا با د گفت مفاهیم در  ک دسهه بنده سه قسم هسهند1 

آن دسهه از مفاهیمي كه در خار  از ذهن ما بده ازای واقعدي و عیندي دارندد،     الف( مفاهیم حقیقي1 
 مانند مفهوم سنگ، درخت، چوب و     

ب( مفاهیم اضافي1 مفاهیمي كه در خار  اصال ما به ازا ي ندارند، بلکه حاصل از اضدافه و نسدبت   
 دو مفهوم حقیقي هسهند، مانند فوق و تحت و ابوت و    ؛
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ذاتاالضافه1 آن دسهه از مفاهیم كه در عین حدال كده مدا بده ازای واقعدي دارندد،         ( مفاهیم حقیقي
 همواره با طر  اضافه بکار مي روند، مانند مفهوم علم و نیز قدرت 

های قدرت، قابل تراكم بودن آن است  كه جاه طلبان همدواره  د( تراكم قدرت1  کي د گر از و ژگي
ها اسهفاده كنندد و  های خود از آنافراد هسهند تا طبق خواسههخواسهار در اخهیار داشهن قدرت بقیه 

نیز از ا ن روست كه همواره قدرت جمعي حراس بیشهری را در طر  مقابل پد د مي آورد  راسل 
مي گو د1 تراكم قدرت در زمینه سیاسي چیزی است كه فرمانروا ان همیشه در پدي آن بدوده اندد و    

ر برابر آن ا سهادگي نکرده اند  شا د دلیل ا ن مسئله ا ن باشدد  توده ها ي تحت فرمان هم همیشه د
كه احساس تعلق به  ک نیروی شکست ناپي ر و عظیم از لحاظ رواني فرمدانبرداری را بدرای آنهدا    

 (12311339آسان مي ساخت ( )مداحي،
 رابطه قدرت و امنیت

ا ي ناپي ر است  در طول چنین در عمل، مفهوم امنیت از مفهوم قدرت جد در مباحث سیاسي و هم
تار  ، مساله قدرت ملل همیشه از طر ق جنگ ها مورد آزمون قرار گرفهه است  در مکهدا اسدالم   
توسل به جنگ و اعمال قدرت فقط برای دفاع از جان، مدال، نداموس، مسدکن، آزادی، اسدهقالل و     

در وضعیت آزادی بخدش  مرام سا ر افراد ملت جا ز است و اقدام به آن، چه در حالت تدافعي و  ا 
 ;منوط به مفروض بودن تجاوز و هجوم و  ا قصد به تهاجم و اقدام خصمانه از سوی دشمن اسدت 

ضمن ا ن كه مساله جهاد و آمادگي برای آن،  کي از وظا ف و شؤون اصلي امامت است و انجدام  
قسام د گر جنگ ها آن منوط به اجازه امام است  با مالحظه ا ن اصل است كه اسالم  یر از جهاد، ا

را منسوخ كرده و فقط جنگي را مشروع و صحیح دانسهه كه در راه خدا و به منظور رفد  تعددی و   
تجاوز و تخطي باشد  پس مي توان اسهنباط نمود كه دكهر ن نظامي در اسالم ذاتا تددافعي اسدت و   

ومدت اسدالمي بده    نه سلطه جو انه و تهاجمي  با ا ن حال، ا ن اصل بد ن مفهوم نیست كه در حک
 (12611379آمادگي قوای نظامي توجه نبا د شود  )كاظمي،

در ا ن جاست كه مساله اهمیت قدرت در اسالم مشخص تر مي گردد  در اسالم منشدا قددرت   
و حاكمیت، خداوند است و هیچ قدرتي نیز جز به خواست خدا و از جانا او وجدود نددارد   بدر    

وال ت تشر عي به ولي  ا حاكم تفو ض مي گردد و ولي مي طبق اعهقادات تشی ، قدرت در حوزه 
تواند در تمام ابعاد اجهماعي، اعم از سیاسي، نظامي، د ني اعمال قدرت كند تاكیدات اصدلي اسدالم   
در زمینه قدرت، عمدتًا شامل خصا ص روحدي و معندوی قددرت اسدت  ا مدان مدؤمنین و عمدل        

ت در اسالم است  توجه به تار   صدر اسدالم نیدز   صالحین و علم مسلمین از مهم تر ن مناب  قدر
داد كه قدرت لشگر ان  نشان مي (وسلم آله و علیه اهلل )صليگو ای چنین امری است  در واق  جنگ های پیامبر

بلکده بده برتدری     ;مسلمان در صدر اسالم نه در برتری اسلحه شان بود و نه در امهیدازات سدازمان  
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تضددعیف ا ددن روحیدده توكددل در اواخددر دوره حیددات     اخددالق و روحیدده شددان وابسددهه بددود   
بود كه خداوند مي فرما د در حالي كه قبال هر سرباز اسالم مدي توانسدت در    (وسلم آله و علیه اهلل )صليپیامبر

برابر ده سرباز كفر بجنگد، اآلن فقط مي تواند در برابر دو سرباز آن هدا اسدهقامت نما د)انفال،آ ده1    
75 -77   ) 

، اسالم به آمادگي دفداعي و نظدامي مسدلمین نیدز بدرای حفاظدت از امنیدت امدت         به هر تقد ر
اسالمي، تاكید مي كند  هد  از آمادگى نظامى، حفظ مکها و وطن مسلمانان است، نده  دارت و   

تر ن امکانات رزمى را براى دفداع آمداده كنیدد و از هدیچ      اسهعمار و امثال آن  در هر زمان، پیشرفهه
د، چه قدرت سیاسى و نظامى، چه امکانات تبلیغى و تداركاتى  ا جداد رعدا در   چیز فروگيار نکنی

دل دشمن به هر وسیله حهى با ظاهر سازى هم الزم است  براى ارعاب و ترساندن دشدمنان، حهدى   
 آموز  نظامى براى زنان كارساز است   

دشدمنان گسدهر    به امکانات امروز قان  نباشید و تجهیزات نظامى و دفاعى را تا مدرز تهد دد   
دهید  وحدت و  کپارچگى هم نوعى قدرت است كه با د فراهم آورد، با د بکنیه دفداعى مسدلمانان   

هاى فرهنگى، اقهصادى، سیاسى، نظامى، عقیدتى و     چنان قوى باشدد كده دشدمن از هدر      در زمینه
هداى الهدى با دد حفدظ شدود و هدم حقدوق         ها ش خنثدى شدود  هدم ارز     جهت بهرسد و توطئه

علمدي   انسانى(بنابرا ن مولفه های فدرت عبارتند از1فدرت سیاسي،اجهماعي،ژئوپولیهیک اقهصادی ،
 (1396ها نظامي است )گروه مطالعاتي دانشکده دفاع ملي،تر ن آن و نظامي كه مهم

در نزد ابن خلدون، دولهي مي تواند موجا تامین خود و جامعه خود باشدد كده اوال خودكامده    
ر نوع اخهاللي را در درون نظام، به سادگي از بین ببرد  عصبیت باالی دولت، روحیده  باشد و ثانیاً ه

جو  و خرو  و جهانگیری و  لبه، حمیدت جمعدي و دفداع مشدهرک، تعدداد ز داد كدارگزاران،        
جمعیت ز اد، وسعت قلمرو و خاک، رفاه و توانگری، رابطه مهقابل بین دولت و مردم، كسا آداب 

سهاني دولت و تمدن سازی، از و ژگدي هدای دولدت قدرتمندد در نظدر ابدن       و سنن، با  و خرا  
ضمن ا ن كه نداشهن عصبیت و روح  دادگیری، كمدي حدد و ثغدور، تعدارض بدین        ;خلدون است

سلطان و دربار در اداره جامعه و نداشهن نیروی نظامي قوی برای مقابلده بدا تهاجمدات، از و ژگدي     
 (316-322-1 1366ي،های دولت ضعیف مي باشد  )آزاد ارمک

تأثیرگياری بر مردم برای »ها كه قدرت را  در د دگاه اسالمي برخال  سا رد دگاه به طور كلي،
تعر ف مي كنند؛ قدرت را، وسیله ای برای خدمت به مدردم در جهدت   « رسیدن به اهدا  شخصي

د جامعده،  افدرا  ةتحقق اهدا  كلي جامعه، فراهم نمودن شرا ط  کسان برای رشد و شکوفا ي همد 
دانندد كده    خدمت به خلق، احقاق حق و حقوق مردم، دفاع از مظلوم و مبارزه با ظلدم و باطدل مدي   

   افزا د                اسالمي را در پي دارد و به شأن و منزلت انسان مي ةسعادت جامع

مولفه هاي 

 قدرت

 اسالمي
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 مدل مفهومی تحقیق

  
 یروش شناس

تواندد مبندای    ا ن تحقیق برمبنای دسهاورد و نهیجه تحقیق، از نوع كاربردی است  عني نها ج آن مدي 

امنیهي جمهوری اسدالمي ا دران قدرار گیدرد  برمبندای      -گیری در سازمان های دفاعي عمل و تصمیم

اهدا  تحقیق از رو  تحقیق پیما شي مي باشد  چون محققان نه تنهدا در  دک مرحلده از فرآ ندد     

پردازند، بده چگدونگي تدأثیر     های قدرت و امنیت مي نجام كار به شناسا ي و توصیف ابعاد و مؤلفها

های الزم با اسدهفاده   اند  در ا ن تحقیق، داده مهغیر مسهقل )قدرت( بر مهغیرتاب  )امنیت( نیز پرداخهه

از ابددزار انددد  در رو  اسددنادی  آوری شددده از دو رو  مطالعدده اسددنادی و مطالعدده میددداني، جمدد 

برداری و در رو  میداني از ابزار پرسشنامه اسهفاده شده است جامعه آماری تحقیق حاضدر را   فیش

نفدر و  272و به باال به تعدداد   19، كلیه فرماندهان و مد ران نیروهای مسلح ،كه دارای جا گاه رتبه 

مهخصدص و صداحا   و  19ها( كه دارای جا گداه   نفر از روحانیون)روسای عقیدتي  گان 32تعداد 

نفدر بده عندوان     92نظر در امور قرآني باشند تشکیل مي دهد كه با اسهفاده از فرمول كوكران تعدداد 
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% 36حجم نمونه تعیین گرد دند  كه تمامي آنها پرسشدنامه هدا را تکمیدل نمدوده اندد  همچندین و       

و  دا علمدي   سال سدابقه خددمت در مشدا ل اجرا دي      15گو ان به سؤاالت پرسشنامه، باالی  پاس 

 ای  های ا ن تحقیق دارای مقیاس فاصله امنیهي دارند  از آنجا ي كه داده -مرتبط با مباحث دفاعي

ای میدانگین و فرمدول    باشند، ليا برای تعیین اندازه نمونه از تخمدین فاصدله   پي ر مي بوده و میانگین

 كوكران اسهفاده شده است   
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 1997% از طر ق جدول مربوطه محاسبه شده است  كده مقددار آن   95با ضر ا اطمینان 2

باشد، وار انس جامعه آماری از روی تحقیق انجام گرفهه شده از قبل تعیین شده اسدت  در ا دن    مي

داد،  های پرسشنامه را تشکیل مي الهای سو های مهغیر كه پا ه تحقیق پس از مشخص شدن شاخص

-ای اندازه های بسهه با اسهفاده از طیف لیکرت و مقیاس فاصله اقدام به تهیه پرسشنامه گرد د  سوال

گیری گرد د و چگونگي تأثیر قدرت بر امنیت به صورت تجز ه و تحلیل توصیفي اطالعات انجدام  

حاصل از مناب ، تحلیل نها ي انجام گرد د  به  های گرد د  در انهها جهت نشان دادن همپوشاني داده 

نسخه پرسشنامه تهیه و جهت تعیین اعهبدار بده كارشناسدان     12منظور تعیین روا ي پرسشنامه، ابهدا 

ها انجام گرفهه در پرسشدنامه اعمدال و مجددداً     شده، سپس اصالحات الزم بر اساس راهنما ي داده 

كارشناسان و مهخصصین واگيار گرد ده و سپس مدورد  پرسشنامه تصحیح شده به تعداد د گری از 

نسخه پرسشنامه تأ ید شدده بده    32، تعداد  برداری قرار گرفت  به منظور تعیین اعهبار پرسشنامه بهره

هدا   فرماندهان و مد ران راهبردی، واگيار و برای افزا ش اعهبار پرسشدنامه بدا طدرح مجددد سدوال     

اطالعات مشهرک چند ن كارشدناس اسدهفاده گرد دده اسدت و      ای د گر و در زماني د گر از گونه به

گیری شد  كه بدر اسداس    ، پا ا ي آن ها اندازه1های پژوهشي افزار تحلیل داده سپس با اسهفاده از نرم

 / ( مي توان عنوان كرد كه پرسشنامه از پا ا ي باال ي برخوردار مي باشد 67آلفای كرونباخ بدست آمده)
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 های تحقیق ه و  یافتهداد تجزیه و تحلیل

 سـن( -6الف: توصیف اطالعات جمعیت شناسی  )
 سدن( -1توصیف اطالعات جمعیت شناسي  )1 3جدول

 گروه هاي سنی فراوانی درصد فراوانی درصد تجمعی

 سال و پا ین تر 35-39 5 درصد 5 درصد 5

 سال 62-66 13 درصد 19 درصد 26

 سال 65-69 22 درصد21 درصد65

 سال 52-56 32 درصد 33 درصد 63

 سال و باالتر 59 15 درصد 15 درصد 122

 جم  نفر 92 درصد122 درصد122
 

باتوجه به توز   سني جامعه آماری میهوان گفت كه بیشدهر ن گدروه سدني نمونده، گدروه       توصیف:

سدال   35-39باشدند و كمهدر ن نفدرات در گدروه سدني       درصد از نمونه كل مدي 33سال با  56-52

 باشد  های آماری مي كه ا ن نشان دهنده باتجربه بودن نمونهباشد  مي

 تحصیالت1 6جدول

 مدرک تحصیلی فراوانی درصد فراوانی درصد تجمعی

 لیسانس 15 درصد 17 درصد 17

 فوق لیسانس 66 درصد 63 درصد 76

 دكهری 33 درصد 37 درصد122

 جم  92 درصد 122 درصد 122

هدای   تدوان گفدت كده نمونده     باتوجه به توز   وضعیت مدرک تحصیلي جامعه آماری مي توصیف:

 باشند  درصد مي 37درصد، و دكهری  63درصد، فوق لیسانس  17آماری دارای مدرک تحصیلي لیسانس 

 ب: آمار استنباطی 

به عنوان هدد  اصدلي    با توجه به ا نکه در ا ن تحقیق شناخت رابطه قدرت و امنیت از نگاه اسالم

رابطه قدرت و امنیت از نگاه »مد نظر مي باشد و سوال اصلي نیز به ا ن شرح مطرح گرد ده است1 

بنابرا ن به منظور پاس  دقیق بده سدوال تحقیدق، رابطده بدین قددرت و       « اسالم چگونه رابطه است؟

صورت اثبات رابطه بین امنیت را در قالا دو فرضیه به شرح ز ر مورد بررسي قرار مي دهیم تا در 

آنها و با بررسي ادبیات تحقیق نسبت به پاس  دهي مناسا به سواالت تحقیق اقدام كنیم  با اسهفاده 
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از آزمون سنجش همبسهگي پیرسون چگونگي رابطه بین قددرت و امنیدت مشدخص گرد دده و در     

رجي توسدط مهغیدر   ( نسبت به میزان تبیین امنیت داخلدي و خدا   R2ادامه با محاسبه ضر ا تعیین)

 قدرت از نگاه اسالم مي پرداز م 

 بین قدرت)اسالمي( و امنیت داخلي رابطه مسهقیم و معني داری وجود دارد  فرضیه اول:

H0 1 بین قدرت )اسالمي( و امنیت داخلي رابطه مسهقیم و معني داری وجود ندارد 

H1ی وجود دارد 1 بین قدرت )اسالمي( و امنیت داخلي رابطه مسهقیم و معني دار 

 1 نها ج مربوط به آزمون آماری فرضیه اول5جدول 

 (χ 2سطح معناداري) خطاي استاندارد مقدار ضريب روش آماري

 222/2 272/2 / 755 ضر ا همبسهگي پیرسون

( مي باشد و 222/2( مشخص است، میزان معنا داری نیز برابر )1همانطور كه از جدول شماره)

باشدد، پدس شدرط     25/2از آنجا ي كه برای معنا دار بودن فرضیه با سهي میزان معنا داری كمهدر از  

مدورد پدي ر  قدرار     H1رد و فرضیه  Hoمعنا داری در ا ن فرضیه برقرار بوده و در نهیجه فرضیه 

درصددد مددي تددوان عنددوان كددرد كدده رابطدده معنددي داری بددین  95گیددرد  بنددابرا ن بددا اطمینددان  مددي

قدرت)اسالمي( و امنیت داخلي وجود دارد  همچنین با توجه به ا نکده مقددار ضدر ا همبسدهگي     

/  مي باشد بنابرا ن مي توان گفت  رابطه مسهقیم و مثبت و معندي داری بدین دو   755پیرسون برابر 

  ابد  دارد   عني با افزا ش میزان قدرت)اسالمي( در كشور میزان امنیت داخلي نیز افزا ش ميمهغیر وجود 

 بین قدرت)اسالمي( و امنیت خارجي رابطه مسهقیم و معني داری وجود دارد  فرضیه دوم:

H0 1 بین قدرت )اسالمي( و امنیت خارجي رابطه مسهقیم و معني داری وجود ندارد 

H1ي( و امنیت خارجي رابطه مسهقیم و معني داری وجود دارد 1 بین قدرت )اسالم 
 نها ج مربوط به آزمون آماری فرضیه دوم 71جدول

 (χ 2سطح معناداري) خطاي استاندارد مقدار ضريب روش آماري

 221/2 261/2 / 622 ضر ا همبسهگي پیرسون
 

( مدي باشدد و از   221/2مشخص است، میدزان معندا داری نیدز برابدر )     1همانطور كه از جدول 

باشد، پس شدرط معندا    25/2آنجا ي كه برای معنا دار بودن فرضیه با سهي میزان معنا داری كمهر از 

مدورد پدي ر  قدرار مدي      H1رد و فرضیه  Hoداری در ا ن فرضیه برقرار بوده و در نهیجه فرضیه 

درصد مي توان عنوان كرد كه رابطه معني داری بین قدرت)اسالمي( و  95گیرد  بنابرا ن با اطمینان 
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/  622امنیت خارجي وجود دارد  همچنین با توجه به ا نکه مقدار ضر ا همبسهگي پیرسون برابدر  

مي باشد بنابرا ن مي توان گفت رابطه مسهقیم و مثبت و معني داری بین دو مهغیر وجود دارد   عني 

 ابد  محاسبه ضر ا  درت)اسالمي( در كشور میزان امنیت خارجي نیز افزا ش ميبا افزا ش میزان ق

 (R2  1تعیین)

/  مدي باشدد كده نشدان دهندده      755الف1 با توجه به ا نکه در فرضیه اول میزان همبسهگي پیرسون 

رابطه مسهقیم و قوی بین قدرت و امنیت داخلي مي باشد بنابرا ن میزان ضدر ا تعیدین نیدز برابدر     

درصدد از امنیدت داخلدي     62(  و نشان دهنده ا ن مي باشد كه قدرت اسدالمي  R2=0.42با) است

درصد از وجود امنیت داخلي در اثر وجود قدرت اسالمي در  62كشور را تبیین مي كند و به میزان 

 جامعه مي باشد  

دهنده رابطده  /  مي باشد كه نشان 622ب1 با توجه به ا نکه در فرضیه دوم میزان همبسهگي پیرسون 

مسهقیم و قوی بدین قددرت و امنیدت داخلدي مدي باشدد، میدزان ضدر ا تعیدین نیدز برابدر اسدت             

درصد از امنیت خارجي كشور را  51(  و نشان دهنده ا ن مي باشد كه قدرت اسالمي R2=0.51با)

درصد از وجود امنیت خارجي در اثر وجود قدرت اسدالمي در جامعده   51تبیین مي كند و به میزان 

 مي باشد   

 گیری و پیشنهاد: نتیجه

  نتیـجه گیـری -الف

در اسالم منشا قدرت و حاكمیت، خداوند است و هیچ قدرتي نیز جز به خواست خدا و از جاندا  

او وجود ندارد ، كیفیت و كمیت آن نیز بسیار مهم مي باشدد اسدالم بده آمدادگي دفداعي و نظدامي       

 دا أَ ههَدا الِديِ نَ    » »مي، تاكید مي كند  قرآن مي فرما د1مسلمین نیز برای حفاظت از امنیت امت اسال

ا د! )در برابدر دشدمن    اى كسانى كه ا مان آورده«  »آمَنُوا خُيُوا حِيْرَكُمْ فَانْفِرُوا ثُباتٍ أَوِ انْفِرُوا جَمِیعاً

 هداى پراكندده و   هوشیار باشید و به عالمت آمادگى( سالح خود را بردار د، پس به صدورت دسدهه  

سوى دشمن حركت كنید  با د دانست كه بسیاری از  پد دده هدا در ارتبداط     نامنظم  ا همه با هم به

، جا گداه بسدیار مهمدي در آ دات     ار دارند  آزادی ، عددالت و امنیدت  تنگاتنگ و مهقابل   کد گر قر

وحه سیاسي قرآن دارد و از ا ن جهت از د دگاه قرآن حکومت بدون ترد د با د ا ن اهدا  را سدرل 

 خود قرارداد  
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هدای   توان به صر  تحلیل دقیق  ک  ا چند عنصر آن هم بدا اسدهفاده از شداخص    بنابرا ن، نمي

طور كلي در ا نجا چند موضوع حدائز     به نهیجه رسید و برآورد صحیحي از قدرت ارائه كرد مطلق به

  اهمیت است1

  شوند ( عناصر با د از نظر كمي و كیفي از  کد گر تشخیص داده 1)

 ( عناصر كمي با هر دو نوع شاخص مطلق و نسبي مورد سنجش قرار گیرند 2)

( بههر است عنصری از  ک مورد )كشور الف( با همان عنصدر از مدورد د گدر )كشدور ب( نیدز      3)

 مقا سه و بررسي شود 

صدوخ  ( نه تنها عناصر دو مورد با هم مقا سه و بررسي شوند، بلکه برا ند كلي آن ها نیدز در خ 6)

  هر دو مورد با هم مقا سه و ارز ابي شود 

(در ارز ابي قدرت، جا گاه عوامل )تقر باً( ثابت و ا سدها نظیدر جغرافیدا، ژئوپولیهیدک، مرزهدای      5)

  سیاسي، مناب  طبیعي و مواد خام و از سا ر عوامل كه دائماً در تغییر هسهند، مشخص گردد 

ليا د به ر م ا نکه در بررسي و تحلیدل قددرت  دک      ( قدرت اساساً  ک كل تجز ه ناپي ر است 7)

كشور عناصر و اجزای تشکیل دهندۀ آن را از  کد گر جدا مي نما یم و هر  ک را جداگانده مدورد   

بررسي قرار مي دهیم، به هیچ وجه نبا د ارتباط و پیوسهگي مهقابل و چند جانبة میان ا ن عناصر را 

 ناد ده بگیر م 

رت امری نسبي است و ليا در تجز ده و تحلیدل عناصدر آن با دد از قددرت      ( با د داسنت كه قد6)

كشورهای د گر نیز مطل  بود  ز را قدرت  ک كشور نسبت به قدرت سا ر كشدورها سدنجیده مدي    

 شود نه نسبت به خود  

( در برآورد قدرت  ک كشور حهي االمکان با د شرا ط مهغییر را نظیدر سدیل و طوفدان و سدا ر     3)

 ارتقدای  بده  تواندد مدي  و امنیدت  قدرت عي و  یرطبیعي در نظر گرفت  مهار و افزا شخطرات طبی

 جامعده  نها ت دف  تهد دات و رفاه آسدا ش  در و ها آن مندی رضا ت سطح افزا ش و جا گاه مردم

 شود  منجر

 پیشنهادها -ب

 د گرد با توجه به بررسي به عمل آمده بر روی مهغیرهای تحقیق، موارد ز ر پیشنهاد مي

با توجه به تأكید اسالم بر آمادگي دفداعي و نظدامي مسدلمین،  بدرای حفاظدت از امنیدت امدت         -1

اسالمي،  افزا ش ا مان به خدا و ائمه معصوم)علیهم السالم( در میان آحاد مردم و ارتقدا  آمدادگي   
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عالیدت  دفاعي و نظامي مسلمین به منظور باال بردن قدرت اسالمي در جامعه از طر دق تبلیغدات و ف  

 های مؤثر د ني اقدامات موثری درا ن حوزه با د صورت پي رد 

تکمیل و تبد ل ا ن نوشهار به دسهورالعمل و ابالغ آن به كلیده دسدهگاه هدای دفداعي و امنیهدي       -2

كشور به منظور تحقق قدرت و امنیت  كه در ا ن راسدها بازدارنددگي،آباداني،رفاه و آسدا ش بدرای     

 ه دارد مردم  و    را به همرا

 ک واحد درسي در خصوخ رابطه بین قدرت و امنیت با رو کرد اسدالمي در دانشدگاه هدای     -3

 نیروهای مسلح جهت كاركنان دوره عالي و دافوس تدر س گردد 

با توجه به عنوان موضوع و عدم بررسي تمامي مهغیرهای تأثیر گيار بر امنیت داخلي و خارجي  -6

 موضوع ز ر در تحقیقات آتي مورد بررسي قرار گیرند1كشور پیشنهاد مي گردد دو 

رابطه بین امنیت عیني)سرزمین،شهر،جامعه( و امنیت داخلي و خارجي در كشور بدا رو کدرد    -الف

 به مباني اسالمي

رابطه بین امنیت ذهني)احساس امنیت،ناشي ازا مان به خدا و باورهای د ني( و امنیت داخلدي   -ب

 کرد به مباني اسالميو خارجي در كشور با رو 
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 :منابعفهرست 
 ای قرآن كر م ترجمه الهي قمشه -

 (، مشهد، آئین تربیت 1337نهج البال ه، ترجمه1 محمد دشهي، چاپ دوم) -

(، تهران، دفهر حفظ 1332، چاپ سوم، )22، 19، 15،12، 3، 7،،3،،1، صحیفه نور،  علیه( اهلل )رحمه امام خمیني - 

  (علیه اهلل حمه)ر و نشر آثار امام

ار  ر آث شدد و ن  م ظددی ن ت  ه سدد ران،1 مؤسدد ه شددرح حددد ث جنددود عقددل و جهددل،ت  ،   علیدده( اهلل )رحمددهنددي  ی م امددام خ -

  (1363چاپ اول)  ،علیه( اهلل )رحمهي ن ی م خ ام ام

 ، علیه( اهلل )رحمهاالجههاد و الهقلید، قم، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى علیه( اهلل )رحمهامام خمینى -

 مجموعه بیانات نرم افزار حد ث وال ت، مجموعه بیانات  ) مد ظله العالي(ای امام خامنه - 

 (، اند شه اجهماعي مهفکران مسلمان از فارابي تا ابن خلدون،تهران، سرو 1337آزاد ارمکي، تقي) -

 اول ،تهران، سرو   (، آناتومي قدرت، ترجمه محبوبه مهاجر،چاپ1361جان كنت گالبرا ت،) -

 های سنجش(،تهران،نشرانهخاب   (،قدرت و مناف  ملي )مباني،مفاهیم و رو 1337نیا،محمدرضا ) حافظ - 

 آبان  12اسالم،روزنامه حما ت  د دگاه از اجهماعي امنیت ،اهمیت (1333علیرضا ) خورتابي، -

(، شکست  ا پیروزی، بحثي پیرامون رابطه جمهوری اسالمي ا دران بدا جهدان    1365دولت آبادی، فیروز ) -

  1اسالم، مجله سیاست خارجي، سال دهم، شماره 

، 3از د دگاه اسالم و رب،فصلنامه پاسداری فرهنگدي، شدماره    (،قدرت1392شعباني،ناصر وپاشا ي،امین ) -

  السالم( )علیهتهران، دانشگاه امام حسین

(، مجموعه مقاالت ارائده شدده در همدا ش توسدعه و امنیدت عمومي،چداپ       1367فراست خواه،مقصود )- 

 ساعس ناجا،جلد اول، ،تهران 

مجله سیاست خارجي، سال  ،«( ،آرمانگرا ي و واق  گرا ي در سیاست خارجي 1376كاظمي، علي اصغر،) -

 6 ازدهم، شماره 

(، تددو ن راهبردهدای   1396ه ششم سیاست دفاعي دانشکده دفداع ملدي،)  گروه مطالعاتي دانشجو ان دور -

 شمسي،تهران، دانشگاه عالي دفاع ملي 1626تحقق قدرت برتر دفاعي منطقه بر اساس سند چشم انداز 

 (، آناتومي قدرت، ترجمه محبوبه مهاجر،چاپ اول ،تهران، سرو  1361جان كنت گالبرا ت،) -

 ، قم،نور156و عرفان، فصلنامه معرفت،شماره  (  اد ان1339مداحي،مرتضي) - 

 ( ،فلسفه قدرت،تهران،سمت 1369نبوی،عباس ) -

های نو در جغرافیای سیاسي، ترجمه دره میر حیددر، تهدران1 انهشدارات     (، د دگاه1352پرسکات، ادوارد ) -

 دانشگاه تهران 
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ارت و ترجمده مؤسسده   (، سنجش قددرت ملدي در عصدر فراصدنعهي، نظد     1333تلیس، اشلي و د گران ) -

 المللي ابرار معاصر تهران1 تهران  فرهنگي مطالعات و تحقیقات بین

 (، اصول و مفاهیم ژئوپلیهیک، مشهد1 انهشارات پاپلي 1335نیا، محمدرضا ) حافظ -

 (، قدرت و مناف  ملي، تهران1 نشر انهخاب 1339نیا، محمدرضا ) حافظ -

 بر قدرت ملي، تهران1 انهشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی ای  (، مقدمه1337زرقاني، سید هادی ) -

ارز ابي عوامل و مهغیرهای مؤثر بر قددرت ملدي و طراحدي مددل سدنجش      »(، 1335زرقاني، سید هادی ) -

 ، رساله دوره دكهری جغرافیای سیاسي، دانشگاه تربیت مدرس «قدرت ملي كشورها

 الملل، چاپ سوم، تهران1 نشر میزان  بین(، اصول روابط 1336زاده، سید حسین ) سیف -

 الملل، تهران1 نشر قومس (، نقش قدرت در جامعه و روابط بین1363اصغر ) كاظمي، علي -

 


