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 چکیده 

ه به رشته تحریر درآمده است و تالش البالغثر بر تحقق امنیت ملی در نهجؤحاضر با هدف شناسایی عوامل ممقاله 
از طریق تعامل مردم و حکومت بر تحقق امنیتت ملتی را از دیتد اه امتام علتیناس شناستایی و        مؤثرکند عوامل می

تحلیلتی، پیماییتی و از نتوا     -کتاربردی از نظتر روش توفتی ی    بندی نماید. این پژوهش از نظتر هتدف،  اولویت
ال است اده شد که ؤس 33متیکل از  محقق ساخته ۀن هدف از دو پرسینامهمبستگی است. برای دستیابی به ای

 نظتران فاحبآماری این پژوهش،  جامعۀحاسبه  ردید. م 53/0پایایی آن با است اده از آزمون آل ای کرونباخ برابر 
ن حتوزوی  دانیگاهی و خبر ان آشنا به علوم معارف اسالمی، مدیریت منابع انستانی، مباحتا امنیتتی و کارشناستا    

که تمامی ییجاها از آنتحلیل داده و برای تجزیه انتخاب شدند. 132 یری هدفمند تعداد فورت نمونهباشند که بهمی
و برای اثبات متدل تحقیتق از    SPSSافزار و بارتلت با است اده از نرم KMOهای اسپیرمن، متغیرها نرمال بودند از آزمون
بندی عوامتل از روش شتباهت بته    بهره  رفته شد. همچنین برای اولویت LISRELافزار متحلیل عاملی با است اده از نر

 تتوان بیتان نمتود کتها بترای تحقتق      می های پژوهش ردید. با توجه به یافتهس است اده FTOPSISآل فازی نایده ۀ زین
، پتنج  در این پژوهش شدهییشناسال عام 33که از با هم در ارتباط و تعامل باشند  ماًامنیت ملی باید مردم و حکومت توأ

اهلل علیته و آلته و ستلمس؛    نفتلی  اهللرستول اولویت نخست عبارتند ازا وفاداری مردم به نظام؛ عمل به کتاب خدا و سیره 
 مین امنیت برای مردم.أحرکت بر محور والیت و ت اسالمی بودن حکومت؛
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 مهمقد. 1
پردازان حوزۀ مطالعات راهبردی، فلس ۀ حکومت و هتدف از استتقرار دولتت را    اندییمندان سیاسی و نظریه

امنیتت از   س و معتقدنتد 123ا 1352 نشعبانی، دانندمین امنیت و رفاه برای مردم و حوزۀ سرزمینی خود میأت
. س46ا 1351 نشتایگان،  ستت نیازهای اساسی بیر است که بدون آن امکان برآورده شتدن ستایر نیازهتا نی   

 ذارد که به او امنیت داده است. خداوند متعال در داند و بر انسان منت میالهی می متیخداوند امنیت را نع
انتد وعتده داده استت کته     خدا به کسانی از شما که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده»فرمایدا قرآن می

 ونه که کستانی را کته پتیش از آنتان بودنتد      [ قرار دهد؛ همانحتماً آنان را در این سرزمین جانیین ]خود
شتان را بته   جانیین ]خود[ قرار داد و آن دینی را که براییان پسندیده است به سودشان مستقر کند و بتیم 

ایمنی مبدل  رداند ]تا[ مرا عبادت کنند و چیزی را با من شریک نگردانند و هر کس پتس از آن بته ک تر    
و خدا شهری را مثل زده است که امتن و  »فرمایدا ای دیگر می. در آیه1س33/ننور «نافرمانند  راید آنانند که

های خدا را ناسپاسی کردنتد و ختدا   رسید، پس ]ساکنانش[ نعمتامان بود ]و[ روزیش از هر سو فراوان می
چنین . هم2س121/نحلن «داند طعم  رسنگی و هراس را به ]مردم[ آن چیانیدهم به سزای آنچه انجام می

 3«خواهتد شتد   ستؤال ها از شما پس در روز قیامت از نعمت»سوره مبارکه تکاثر فرموده است که  8در آیه 
ها که در قیامت از انستان دربتاره   مقصود از نعمت»درباره این آیه فرمودا  ناس. حضرت امام فادقس8نتکاثر/

پیامبر اعظتم   س.33ا 1111 نمجلسی، «است ناسشود امنیت و سالمتی و والیت حضرت علیمی سؤالها آن
از م اد ایتن  «. وطنی که امنیت و شادی در آن نیست، خیری در آن نیست»فرمایندا در مورد امنیت می نصس

بنابراین شناستایی  ؛ معنی استآید که سرور و مسرت فروا بر امنیت بوده و شادی بدون امنیت بیحدیا برمی
امنیتت محستوب    یدر برقترار مهتم   هایروش، یکی از هانآ جهت تقویتثر بر امنیت و تالش در ؤعوامل م

البالغته  بر تحقق امنیتت ملتی در نهتج    مؤثردرفدد شناسایی عوامل  فوق هدف اضر نیز باشود، مقاله حمی
 است. هیمردم پاعنوان مدلی برای استقرار امنیت ملی به

 لهئمس . بیان1-1

خیر است که دارای امنیت باشد و افوالً کیور نتاامن متورد توجته    از دید اه معصومین، وطنی دارای ارزش و 
ویتژه و بتا    گتاه یاز جا "امنیتت "بنابراین در دید اه استالمی،  ؛  یرد و رو به نابودی استکس قرار نمیهیچ

کیتد شتده استت. در    أاهمیتی برخوردار است. امنیت فردی و جمعی هر دو مورد توجه اسالم بوده و بر آن ت
له امنیت، ح ظ حدود و ثغور مستلمین، آرامتش متردم و جامعته،     أچه بسیار تأکیداتی که بر مسمتون دینی 

                                                           

سْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذذِ  ارََََْذ    وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُم فِي الْأَرْضِ كَمَا ا .1

 (.55/)نور كَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَلَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِ

أَنْعُمِ اللّهِ فَأَذَاقَهَا اللّذهُ لِبَذا َ الْوُذووِ وَالْخَذوِِْ بِمَذا      وَضَرَبَ اللّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَأَِْيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِ .2

 .(111/)نحل كَانُواْ يَصْنَعُونَ

 .(8/تکاثر) وْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَ .3
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منی را بیازارد ؤفرمایدا هر که ممی نصستا جایی که پیامبر اکرم ح ظ آبرو و شخصیت افراد و ... شده است
یتت فتردی و جمعتی    س. از این منظر و برای اجرای کامل ابعاد امن168ا 1111 مرا آزار کرده است نمجلسی،

 عوامل زیر الزم و ضروری شمرده شده استا
 طور یکسان و ن ی هر ونه تبعیض در جامعه.اجرای تعمیم عدالت و قانون به -
 های تعرض احتمالی و نیروهای فیار و وحیت.مبارزه مداوم با عوامل تجاوز ری و زمینه -
 مهار کردن عواملی که زمینۀ تعرض دارند. -
 های تعدی و تعرض.ی الزم برای خیکانیدن رییههاپییگیری -
 آشنایی عامۀ مردم با حقوق فردی. -
 آ اهی الزم در جهت احترام به حقوق دیگران. -
 ضمانت اجرای نیروی معنوی نایمان و اخالقس. -
 س.365-368ا 1386 ضمانت اجرای قانونی برای کی ر دادن متجاوزین به حقوق مردم نعمیدزنجانی، -

هتای اخالقتی در حتوزۀ فتردی و     نامۀ فکری پیامبر و ائمه نیز اهمیتت کرامتت انستانی، ارزش   نظامدر     
ها تأکید شده است. بر همتین استاس،   نوعی مطرح شده و بر آن... به اجتماعی، امنیت فردی و اجتماعی و

ن انسان منوط به طبیعی، تربیت ای فورتبهتربیت انسان کامل بوده است و  ناسرسالت افلی پیامبر و ائمه
رو، موانع کمال یا درونی و یا بیرونی استت. راایتل اخالقتی جتزا موانتع      مبارزه با موانع کمال است. از این

آیند، لذا تهدیدات درونتی، تهدیتدات متوجته امنیتت     شمار میدرونی و استبداد و استکبار از موانع بیرونی به
مبارزه با تهدید بیرونتی استت. بنتابراین، در بحتا امنیتت      انسان و جامعه خواهد بود و مبارزه با آن مقدمه 

 زایتی، تواند جزو تهدیدات محسوب شود نلتک می "موانع درونی کمال"فردی و به تبع آن امنیت عمومی، 
هتای فتردی و   س. همچنین با توجه به فرا یر بودن دیتن مبتین استالم در همته عرفته     155-181ا 1383

بر اسالم بر مبنای نظام امامتت و والیتت، ضترورت اجترای استالم       اجتماعی و تبیین افول ارزشی حاکم
مندی از آثار و فواید آن در دستتیابی بته قست  و عتدل، خالفتت الهتی و امنیتت و آرامتش         منظور بهرهبه

که سعادت فتردی در دستتیابی بته    آید. چنانشمار میای بر هدایت، کمال و سعادت فرد و جامعه بهمقدمه
و انسان کامل بودن و سعادت اجتماعی در مهیاسازی مدینه فاضله و تمدن راستینی است  اللهیمقام خلی ه
اللهی است. البته حضور و اتحاد متردم بتر محتور حتق و نظتام      های جویای خلی هدهنده انسانکه پرورش

ده کننت اسالمی، برخورداری حداکثری آنان از اخالق و معارف دینی و اهتمام به نصرت دیتن الهتی تعیتین   
بنابراین شناخت وظایف متقابل حکومت و مردم نسبت به ؛ میزان استواری حکومت در نیل به اهداف است

مداران و کار زاران نظام مقدس جمهوری استالمی ایتران بته ایتن وظتایف      همدیگر و لزوم توجه سیاست
ال ؤخ بته ایتن ست   پاست  له و دغدغه منجر به تدوین مقاله حاضر شده و این مقاله درفددأعنوان یک مسبه

کدامند و چه اولویتی نستبت بته همتدیگر     البالغهثر بر تحقق امنیت ملی در نهجؤعوامل م افلی است که
 دارند؟
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 ضرورت و اهمیت پژوهش. 1-2

 نصسالبالغه در حوزۀ فلست ه سیاستی، پتس از قترآن کتریم و روش و اعمتال سیاستی پیتامبر اکترم         نهج
در  ناسعهده دارد. محور رهنمودها و راهبردهای سیاستی امتام علتی    بنیاد ذاری فلس ه سیاسی اسالم را بر

ها از انقیتاد ن تس و شتیاطین عبتارت استت از      البالغه با تکیه بر ایمان به خدا و با هدف نجات انساننهج
، افتالح  "شتدن انستان  های واالی معنوی بترای خدا ونته  تقرب به خدا و هدایت جامعه به سمت ارزش"

ا حکومت اجتماا که در این میان، به مقوله حکومت با ساختار و شتاکله متمتایزی از   حکومت، قدرت و نو
عنوان متنی عرفانی، الهتی و حکمتی،   البالغه، بهرو، نهجاز اینای داشته است. ها، توجه ویژهومتسایر حک

خصتوص در  فلس ی، تاریخی، سیاسی، اخالقی و ... نیاز بنیادی و راهگیا در جوامتع دینتی و استالمی، بته    
البالغه است؛ چترا  های موجود در نهجای است که مدعی ایجاد حکومتی بر مبنای راهبردها و تئوریجامعه

در مصدر و مسند امور حکمی، عرفانی، معنوی و سیاسی فعال،  ناسکه در این کتاب ربانی و الهی، امام علی
ن نموده است که در جهت رفع نیتاز  وظایف مردم در قبال حکومت و وظایف حکومت در قبال مردم را تبیی

 بته کتار  هایی در باب تعامل مردم و حکومت، تعریتف و  ها و شیوهمنزله راهکار، تذکار، طرحامروز جوامع به
نظتام مقتدس جمهتوری استالمی ایتران      هتای آن، مستئولین    رفته شود. لذا با انجام این پژوهش و یافته

بخیتند و ضتمن بررستی     استحکام تعامل مردم و حکومتساخت درونی خود را از طریق خواهند توانست 
وضع موجود جمهوری اسالمی ایران نسبت به اتخاا راهکارهای الزم برای کتاهش نقتاط ضتعف، تقویتت     

  ها به تهدیدات اقدام نمایند.ها و تبدیل فرفتقوت

 پژوهش . پیشینۀ1-3

« البالغته سیاسی اسالم از منظر نهتج امنیت پایدار در نظام »س در پژوهیی تحت عنوان 1351احمدی نخان
کند کته   انه برای نظام سیاسی اسالم مهیا میالبالغه ظرفیتی پنجمعتقد است که ابعاد امنیت از منظر نهج

سازی برای مقابلته بتا تهدیتدهای    . ظرفیت2سازی برای مقابله با تهدیدهای سخت؛ . ظرفیت1عبارتند ازا 
. 3بخیتی داخلتی و   ستازی بترای عمتق   . ظرفیت6ا تهدیدهای نرم؛ سازی برای مقابله ب. ظرفیت3سخت؛ 
 بخیی خارجی.سازی برای عمقظرفیت

معتقد استت  « البالغهمین آن در نهجأحق امنیت فردی و ت»س در پژوهیی تحت عنوان 1350کاویانی ن    
دم و القای ایتن  مر مین این حق، عبارت است از ایمنی بخیی بهأکه راهبرد حکومتی امام علی ناس برای ت

شود و حضرت این کار را با او متوجه افراد نمی مأمورانحس به مردم که هیچ تهدیدی از سوی حکومت و 
رعایت حال مردم انجام ها در فورت عدمو هیدار، توبیخ و مجازات آن مأمورانهای قاطع به فدور فرمان

 داد.می
بته  « ناسمؤمنتان هی به امنیتت از منظتر امیتر    نگا»س در پژوهیی تحت عنوان 1388ادی نآبنجفدرّی     

ای دارد که یکی از مقوالت جتوهری و رییته  بیان میهای امنیت از دید اه حضرت اشاره و برخی از حوزه
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دهندۀ ابعاد آن، مقولۀ امنیتت اعتم از امنیتت    های حکومت اسالمی و تیکیلدر تعریف حکومت و شاخصه
 است. المللیفردی، اجتماعی، داخلی و بین

 

 مفهوم امنیت. 2
و بتا بقتای ن تس و     ردیت  یدر برمعنوان یک م هوم عام تمام شئون و ابعاد زند ی انسان را واژه امنیت به

کنندۀ حیات و بقای انستان استت و همته    خورد. امنیت تعیینپیوند می فیانت از حیات و موجودیت انسان
تترین  دلیتل امنیتت مهتم    نیبه همباشند. خود میموجودات در تالش برای بقا و ح ظ وجود و حیات سالم 

ح اظت در مقابتل  "س. باری بوزان امنیت را 326ا 1383 نیا،شود نحافظآرمان انسان و موجود زنده تلقی می
 "هتای شخصتیس  خطر نامنیت عینیس، احساس ایمنی نامنیت اهنیس و رهایی از تردید ناعتماد بته دریافتت  

عنتوان  نیافته است و جا دارد بهس. به تعبیر بوزان امنیت یک م هوم توسعه32ا 1318 کند نبوزان،تعریف می
 س.311ا 1313 و منزلت فعلی آن شناخته شود نفریدمن، شأنم هومی قدرتمندتر و م یدتر از 

هتای اجتمتاعی،   هتا،  تروه  تعابیر مت اوت از امنیت سبب شده است تا این م هوم متناسب با نیاز انستان     
ای مستقیم .. تعریف شود. در تعریف فرهنگی از امنیت، میان امور مادی و معنوی انسان رابطهها و.حکومت

 شود.از امنیت معنوی او تلقی میبرقرار و امنیت مادی انسان منتج 
دهد، یعنتی او را در  تقوی به انسان امنیت معنوی می»شهید مطهری در این خصوص معتقد است کها     

دارد، رشته آز، طمع، حستد، شتهوت و خیتم را از  تردنش     هوا و هوس در امان می مقابل اسارت و بند ی
  س.40ا 1341 نمطهری، «بردهای اجتماعی را از بین میها و برد یو به این ترتیب رقیت داردیبرم
کند که انسان احساس کند تمام بنتدها کته   امنیت تنها وقتی معنی پیدا میا »شهید بهیتی معتقد است    
برداشته شود و این وقتتی فتورت    ها بندها و قیودات مادی و درونی است از میانها بخش مهمی از آنتن

ستازی خوییتتن از   الزم را در جهتت امتان   رامش معنویهای مادی خود، آانسان در کنار نیازپذیرد که می
انواا امنیت وجود دارد  بنابراین طی ی از؛ س31ا 1350 زایی،نلک« های درونی داشته باشدمام قیود و آسیبت

مانند امنیت روانتی، امنیتت بهداشتتی، امنیتت درمتانی، امنیتت       ؛ کندبا طیف نیازهای انسان برابری می که
 برداشت و تعری ی خاص از امنیت است.  بر یمبتنرفاهی و ... که هر کدام  تغذایی، امنی

ب از عنافر ساختاری با کارکردهای در واقع امنیت نیاز اساسی انسان است که محصول سازوکاری مرک    
  .س323ا 1383 نیا،آید نحافظباشد که از طریق اتخاا تدابیر الزم و مدیریت بهینه پدید میهماهنگ می

کته در  نحویهای فرد و جامعه بهامنیت در اسالم عبارت است از مجموعه شرای  مطلوب جهت فعالیت    
تر شکل  رفتته و  تر و کاملوی اهداف آفرینش، هر چه فحیحسها به یریسایه تحقق این شرای ، جهت

 س.1386 افتخاری،اسباب تسریع در نیل به تعالی و رشد انسان فراهم شود ن

 امنیت ملی. 2-1

که نظام سیاسی با رویکترد   رایش مت اوت تعریف کرد. هنگامی  یری یاتوان با دو جهترا می امنیت ملی
های ها و جریانبه براندازی و چالش از جانب  روهمربوط  امنیت ملینگرد، می امنیت ملیبه  محور دیتهد
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ها و این  روهاند. در این فورت نظام سیاسی به حذف و برخورد با است که اقتدار دولت را نپذیرفته داخلی
امنیت ، دنگرمی امنیت ملیپذیر محور به که نظام سیاسی با رویکرد آسیباما هنگامی؛ ها توجه داردجریان
های دولت را به چالش است که توانمندیهای درونی ها و ناکارآمدیها، کاستیمربوط به حوزۀ ضعف ملی
ه کنند. در این فورت نظام سیاسی از درون دست بت ها تکیه میر روی آنکید و عوامل تهدید داخلی بمی

های داخلی را از بین بترده  ها و جریانهبرداری  روهای بهرهزند تا زمینهترمیم، افالح و بازسازی خود می
هتای  پتذیری آستیب پتذیر محتور،   با رویکرد آسیب امنیت ملیبحا  بنابراین در؛ و بقاا خود را تضمین کند
هتا  قادر به حل و پاسخگویی بته آن  های داخلیکه ساختارها، امکانات و توانایی ناشی از نقاط ضعف مزمن

هتای ناشتی از میتروعیت،    در ستاختار سیاستی، بحتران    می و متذهبی های قو. نزااشودمطرح می نباشند،
صتادی،  هتای اقت هتای طبقتاتی و دو تانگی   کارآمدی نهادی، بحران هویت، شتکاف های ناشی از نابحران
است. البته برختی از کارشناستان نیتز     امنیت ملیها در حوزۀ پذیریجمله آسیبهای فرهنگی و ... ازبحران

اشتی از اقتدامات   فضتا و شترای  ن   امنیت ملتی اند. براساس این تعریف، یت ارائه کردهری ی ایجابی از امنتع
های غیرقانونی مصون نگهداشته و ن وا دشمن و  روهست را از اعمال تواند کارکرد درامنیتی است که می

ا 1388 د،نتژا نعصاریانار سیاسی را در کیور فراهم آورد قابلیت وفاداری ملی و تالش در ح ظ ثبات و اقتد
 .س1

فتردی، امنیتت   با تقسیم امنیت به دو رویکرد داخلتی و ختارجی، خیلتی از ستطوح امنیتت نماننتد امنیتت            
د. امنیتت اجتمتاعی یتا     یرنت قترار متی   امنیت ملیدر ایل  محیطی، امنیت محلی و ...ساجتماعی، امنیت زیست

قضتایی نیتز از توابتع و     نیتت سیاستی و  باشتند. ام متی  امنیت ملتی عمومی از فروعات  شده و امنیتاجتماعی
 .س1386 افتخاری،است ن ملیامنیت های زیرمجموعه

؛ استت محیطتی  زیستت  در این رویکرد، دارای ابعاد سیاسی، اقتصتادی، اجتمتاعی، فرهنگتی و    امنیت ملی    
امنیتت  در حوزه سرزمینی قائل شتد. همچنتین    امنیت ملیتوان مرز میخصی میان انواا مختلف بنابراین نمی

تر به موضوعات امنیتی، تهدیدات، ابزارها و سایر اجزاا و ارکتان  تر و عمیقبا رویکرد مضیّق، نگاهی دقیق ملی
ا تر   مثتال عنتوان بته امنیت در سطح داخلی دارد و تا حد زیادی با امنیت عمومی و اجتمتاعی مت تاوت استت.    

، بتا مرجتع امنیتت    امنیتت ملتی  رت مرجع سازه سخت حاکمیت باشد، در این فو امنیت ملیموضوا یا مرجع 
اقتوام،   هتا هستتند. ح تظ هویتت    هتا و هویتت  ست. در امنیت اجتماعی مرجع،  روهاجتماعی کامالً مت اوت ا

های اجتماعی یک بحا است، ح ظ سازه سخت حکومت و حاکمیت بحا دیگتری استت. در   ها،  روهاقلیت
کنتد. در بحتا   اجتماعی فرق متی  یها روهاین با  .امنیت عمومی، موضوا افلی یا مرجع امنیت، مردم است

و ستازه حکومتت بحتا     ها را نداریم. جان و مال مردم باید ح ظ شود این یک بحتا استت  مردم دیگر  روه
بنتابراین وقتتی موضتوا و    ؛ ، براندازی استامنیت ملیترین تهدید در این نگاه، مهم .س1 نهمانا دیگری است

هتا، اقتوام و   کند. در امنیتت اجتمتاعی  تروه   یدی پیدا میند، تهدید هم عنوان جدکپیدا می مرجع امنیت تغییر
نیتت اجتمتاعی در    یرند، هویت یک قوم ا تر در معترض تهدیتد قترار  یترد، ام     رار میها مورد تهدید قفنف
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 انتد. مرجتع  و ...، جمتع متردم مطترح    نظر از  روها، اقتوام  یرد. در امنیت عمومی، فرفمعرض خطر قرار می
 .س8 نهمانا تک افراداند، نه تکامنیت عمومی، مردم

را بته   امنیتت ملتی  برند و و خارجی را بعضاً سطوحی از امنیت ملی نام می امنیت ملی  ته شد  چنانچه    
کنند که در بهترین حالت، امنیتت  امنیت دولت، امنیت عمومی، امنیت اجتماعی و امنیت فردی ت کیک می

را به خود اختصتاص داده و در بتدترین حالتت، امنیتت دولتت ستهم        امنیت ملی ای ازعمومی سهم عمده
 دهد.را به خود اختصاص می امنیت ملیای از عمده
نامنیتت عمتوم، نظتام سیاستی و      امنیتت ملتی  را مترادف با هر یتک از انتواا    امنیت ملیتوان با این تعریف، نمی    

کنندۀ تحلیل امنیتت در حتوزه جغرافیتایی استت و     است که میخصم هومی  امنیت ملیاجتماعیس قلمداد کرد، زیرا 
هتای  ت؛ بلکه شامل امنیتت تمتام موجودیتت   لزوماً به م هوم امنیت نظام سیاسی و یا مردم و یا امنیت اجتماعی نیس

شتود  محسوب می امنیت ملیز شقوق مهم بنابراین امنیت نظام سیاسی یکی ا؛ باشدحقیقی در یک واحد سیاسی می
هتای اساستی نظتام    تی که در آن ایده، نمادها و ارزشوضعی»این پژوهش امنیت نظام سیاسی، عبارت است ازا  و در

تهدید تتوان و امکتان    هر ونهسیاسی از سوی عوامل درون سرزمینی در معرض تهدید قرار نداشته و در فورت بروز 
 س.102ا 1352 نشعبانی، «داشته باشدانتظام بخیی و استمرار بقاا را 

اسالم، امنیتت رژیتم و ستازمان حکومتت، از آن      بر یمبتندر نظام شود که با تعریف فوق میخص می    
کنتد. بته   می نیتأمرا ها، سعادت و امنیت مردم و مکتب اسالم دارای اهمیت است که اهداف، ارزش جهت

استالمی استت متورد    ای بر امنیت و رشد و تعالی جامعه امنیت حکومت از آن جهت که مقدمه تعبیر دیگر؛
بنابراین، امنیت اجتماعی، عمومی و فردی در پیوند وثیقی با امنیت نظام و دولت قرار دارد و ؛ باشدتوجه می

؛ یابد و بتالعکس با امنیت حاکمیت تحقق می توأمعه و کارکرد حکومت، امنیت جام فلس هبا نگاه اسالم به 
مات اقتدا  بتر  یمبتنت همیت است و استاس آن عمتدتاً   ائز اامنیت نیز در این رویکرد ح نیتأمبنابراین شیوۀ 

ها و اقدامات در ابعاد مختلتف اقتصتادی، فرهنگتی، اجتمتاعی،     ای از فعالیتمجموعه رندهیدربر ایجابی و 
شود و اقتدامات ستلبی در   همکاری و میارکت مردم عملیاتی میسیاسی و ... است که توس  حکومت و با 

ن برای انتظام بخیی مورد توجه است. لذا با توجته بته ماهیتت، اهتداف و     حد ضرورت و در چارچوب قانو
هتا  بر آن نیز بتا دیگتر حکومتت    ر ذاریتأثامنیت و عوامل  نیتأمهای کارکردهای حکومت در اسالم، شیوه

 مت اوت خواهد بود.
رایتج در  ، امنیت هر تز بته معنتای    شودیمدر جمهوری اسالمی و تعبیری که از مرجعیت نظام سیاسی     

متدنظر نظتام جمهتوری     امنیتت ملتی  چه از م هتوم  ادبیات برخی اندییمندان امنیتی و سیاسی نیست. آن
اسالمی ایران است، مت اوت از امنیت رژیم در معنای غربی و سکوالریستی آن است. مطتابق بتا آراا امتام    

ایران، مرجعیت یافتن نظام در س در جمهوری اسالمی یالعالمدظلهو مقام معظم رهبری ن اهللسنرحمهخمینی 
به معنی اولویت یافتن رژیم سیاسی یا حکومت بر امنیت مردم و به ویتژه در تقابتل قترار     امنیت ملیحوزه 

ران کته متکتی بتر    زیرا امنیت حاکمان و رژیم سیاسی جمهتوری استالمی ایت   ؛  رفتن این دو حوزه نیست
در راستتای   ار امنیت در جامعۀ استالمی ایتران و دقیقتاً   باشد، تنها در سایه ثبات و استقرپیتیبانی مردم می
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می استت، ایتن   شود. به تعبیر دیگر امنیت حاکمیت، در  رو امنیت جامعته استال  خدمت به مردم محقق می
مرجتع   اهللسنرحمهیافت، آنجا که امام خمینی  اهللسنرحمهتوان در اندییه امام خمینی معنی را به روشنی می

بنتدی، مرجتع   ی تعاملی دارند؛ اما از نظتر رتبته  ادیگر رابطهداند که با یکمعه و دولت میم، جاامنیت را رژی
بر دو مرجع دیگر یعنی دولت و رژیم ارجحیت یافتته و بتا آن   « دین و مردم» مؤل هجامعه با اشتمال بر دو 

ویتت و رضتایتمند،   کند. در این منطق جامعۀ منسجم، دین باور، افیل، با همی آلی برقرار -دو رابطه غایی
جانبته از تعتالیم   رژیم نیز در  رو پاستداری همته  شود و امنیت منیت خود، دولت و رژیم شناخته میضامن ا
 .س186-143ا 1386 مله،نکریمی مندی مردم استاسالم و تحقق رضایتعالیه 

 البالغهمین امنیت از دیدگاه نهجأامنیت و نقش حکومت در ت. 2-2

امنیت الست و  نیتأمترین ابزار برای ناس، وجود حکومت در جامعه انسانی مهمم علیدر اندییۀ سیاسی اما
لتزوم ایتن وستیله     کنتد. ترین علت ناامنی است که امام از آن به فتنه مداوم تعبیتر متی  تبعاً فقدان آن مهم

نته متداوم و   کتار را بتر فت  قدر از منظر امامناس اهمیت دارد که اییان حکومت با حاکمی ستمگر و فریبآن
تنهتا نظتم   متر ، نته  وداند. چون در زمان فتنه و هتر  ناامنی ناشی از فقدان حکومت، برای جامعه بهتر می

شتود، بلکته   کنندۀ رواب  اجتماعی مردم است مختتل متی  عمومی و حقوقی که به پیتوانۀ حکومت، تنظیم
کتومتی ندارنتد، کارکردهتای    هنجارهای اجتماعی و اخالقی که معموالً ضمانت اجترای حقتوقی و ح  حتی 
امامناس در برابر شعار انحرافی خوار  که اعتالم   لیدل نیبه همدهند. بخیی خودشان را از دست میانتظام

 یتری کترده و بیتان    موضتع  کردند هیچ حکمی غیتر از حکتم ختدا نیستت نال حکتم اال اهللس، شتدیداً      می
زیترا   .1نکلمه حق یراد بها الباطتلس  باطل شده استفرمایندا این عبارت کلمۀ حقی است که از آن اراده می

کننتده هر ونته   های جمل و فت ین در رکتاب امتام، ن تی    ها و تل ات جنگمراد خوار  پس از سرخورد ی
شتود و  که امروزه از آن به آنارشیستم تعبیتر متی    حکومت و نظم سیاسی و حقوقی در جامعه آن روز بودند

 س.113ا 1350 کاویتانی، ن خدا، خواست و آرمان مطلوب امامناس بود ن رنه حکومت بر اساس احکام و قوانی
ه در بخیتی از  لبالغه شکل  رفته کانهج 60 ری امامناس در برابر آن، مضمون خطبه با این شعار و موضع

سخن حقی است که از آن اراده باطتل شتد. آری درستت استت،     »فرمایدا آن، امام پس از شعار خوار  می
متردم بته    کته یدرحالجزا برای خدا نیست.  یزمامدار ویند ها میمان خدا نیست. ولی اینفرمانی جزا فر

مند شتوند  در سایه حکومت به کار خود میغول و کافران هم بهره مؤمناننیک یابد، نیازمندند تا  یزمامدار
به کمک آن بتا   ردد و آوری میالمال جمعوسیلۀ حکومت بیتو مردم در استقرار حکومت زند ی کنند. به

                                                           

كَلِمَةُ حَقٍّ يُرادُ بِها باطِلٌ. نَعَمْ اِنَّهُ ال حُكْمَ ااِلّ لِلّهِ، وَلكِنْ هؤاُلءِ يَقُولُونَ:  :السَّالمُ عَلَيْهِ قالَ لِلّهِ، ااِلّ الحُكْمَ: قَوْلَهُمْ سَمِعَ لَمّا الْخَوارِجِ فِ . 1

 بِهِ يُوْمَعُ وَ االَْجَلَ، فيهَا اللّهُ يُبَلِّغُ وَ الْكافِرُ، فيهَا يَسْتَمْتِعُ وَ الْمُؤْمِنُ، اِمْرََِهِ ف  يَعْمَلُ فاجِر، اَوْ بَرٍّ اَمير، مِنْ لِلنّا ِ البُدَّ اِنَّهُ وَ .لِلّهِ اِالّ اِمْرَةَ ال

وَ ف  رِوايَة اُخْرى: اِنّهُ  [ .فاجِر مِنْ يُسْتَراحَ وَ بَرٌّ، يَسْتَريحَ حَتّ  الْقَوِىِّ، مِنَ لِلََّعيفِ بِهِ خَذُيُؤْ وَ السُّبُلُ، بِهِ ََأْمَنُ وَ الْعَدُوُّ، بِهِ يُقاََلُ وَ الْفَ ْءُ،

 فيهَا فَيَتَمَتَّعُ الْفاجِرَةُ مْرَةُاالِ اَمَّا وَ. التَّقِ ُّ فيهَا فَيَعْمَلُ الْبَرَّةُ مْرَةُاالِ اَمَّا:] قالَ وَ [ ;فيكُمْ اَنْتَظِرُ اللّهِ حُكْمَ: ]قالَ ََحْكيمَهُمْ سَمِعَ لَمّا السَّالمُ عَلَيْهِ

 س60/خطبه)  مَنِيَّتُهُ َُدْرِكَهُ وَ مُدََُّهُ، ََنْقَطِعَ اَنْ اِل  الشَّقِ ُّ،
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شود. نیکوکتاران در  ها امن و امان و حق ضعی ان از نیرومندان  رفته میتوان مبارزه کرد. جادهدشمنان می
 یتری در  س. به این ترتیب امامناس بتا موضتع  53ا 1315 ندشتی،« باشندرفاه و از دست بدکاران در امان می

ای وظتایف را بترای   هبردهتای آن، مجموعته  مقابل شعار ن ی حکومت، با بیان نقش حکومت و ترستیم را 
آید که مردم با آن به زنتد ی عتادی و بتدون    می به وجودها وضعیتی کند که با انجام آنحکومت بیان می

 س.114ا 1350 شود نکاویانی،  ته می "امنیت"شوند. به این وضیعت، دغدغۀ خود میغول می
دارد کته در ایتن بختش بتا     بیتان متی  ابعاد امنیت پایدار را امنیت،  تعریف البالغه پس ازدر نهجامامناس     
 شودا یری از این سند راهبردی اسالم به بررسی ابعاد مختلف آن پرداخته میبهره
 امنیت سیاسی -

دانی که آن کارهتا کته از   بار خدایا، تو می»کندا چنین توفیف می 131حضرت امنیت سیاسی را در خطبه 
از این دنیای ناچیز چیزی افتزون بته    می بود و نه رقابت در قدرت و نه خواستیمچیما سر زد، نه برای هم
و بتالد تتو را افتالح     باز ردانیمبود های دین تو را که د ر ون شده خواستیم نیانهچنگ آوریم، بلکه می

فتراز   ،131/نخطبته « ای، جاری  رددات در امان مانند و آن حدود که مقرر داشتهکنیم تا بند ان ستمدیده
 .1س2
 امنیت اجتماعی -

موافقت با مردم در خلتق و خوییتان   »کنندا  ونه تبیین میاین 353امنیت اجتماعی را حضرت در حکمت 
 .2س353نحکمت « شان استسبب ایمنی از آسیب

 امنیت اقتصادی -

وزه حت »در نامۀ حضرت علیناس بته اشتعا بتی قتیس، استتاندار آاربایجتان، چنتین آمتده استتا          این بُعد 
اند که فرمانبردار کسی باشی کته  فرمانروایت طعمه تو نیست، بلکه امانتی است بر  ردن تو و از تو خواسته

فراتر از توست. تو را نرسد که خود هر چه خواهی رعیت را فرمان دهی یا ختود را در یتری کتاری بتزر      
متوال خداونتد عتز  و جتل  و تتو      که دستوری به تو رسیده باشد. در دستان تو متالی استت از ا  کنی، مگر آن

دار هستی تا آن را به من تسلیم کنی. امید است که من بترای تتو بتدترین والیتان نباشتم و الستالم       خزانه
 .3س3/نهمان، نامه

ختدایا تتو میتدانی کته     »فرماینتدا  امامناس در بیانی دیگر در مورد فلس ه و چرایی حکومت می همچنین    
خواستتیم  آوردن قدرت، حکومت، دنیتا و ثتروت نبتوده استت، بلکته متی      تدسجنگ و در یری ما برای به

های حق و دین تو را به جایگاه خویش باز ردانیم و در سرزمین تو افالح را ظاهر کنیم تتا بنتد ان   نیانه

                                                           

دينِكَ، وَ نُظْهِررَ   ماسَ شَىْء مِنْ فُضُول الْحُطامِ، وَلکِنْ لِنَرُدَّ الْمَعالِمَ مِنْوَ الَ الْتِ اللّهُمَّ اِنَّكَ تَعْلَمُ اَنَّهُ لَمْ يَکُنِ الَّذى كانَ مِنّا مُنافَسَةً فى سُلْطان،. 1

 .عِبادِكَ، وَ تُقامَ الْمُعَطَّلَةُ مِنْ حُدُودِكَ صاْلحَ فى باِلدِكَ، فَيَأْمَنَ الْمَظْلُومُونَ مِنْاالِ

 .هِمْغَوَائِلِ مِنْ أمْنٌ أخاْلَقِهِمْ فِي النَّاسِ مُقَارَبَةُ. 1

 وَ ثيِقَةٍبوَ إلِا تُخَاطِرَ الَ وَ فيِرَعِيَّةٍ، تَاتَأنْ تفْ لكَ سَليْ فَوْقَكَ نْلمَ مُسْتَرْعي اءَنتَ وَ أمَانةٌ عُنُقِكَ فيِ لکَنَّهُ وَ عْمَةٍ،بطِ سَلكَ ليَ عَمَلكَ إنِّ . و3َ
 .السَّالَمُ وَ لَكَ، الَتِكَ وُ شَرَّ أكُونَ ال أَنْ لَعَلِّي وَ إِلَيَّ حَتَّي تُسَلِّمَهُنهِ خُزَّا مِنْ أنتَ وَ جَلَّ، وَ عَزَّ ا مَالِ مِنْ مَالٌ يَدَيْكَ فيِ
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 شده تو بار دیگتر اجترا  تردد ندشتتی،    ات در امن و امان زند ی کنند و قوانین و مقررات فراموشستمدیده
کند که بخیی از آن به ها طراحی میترتیب امامناس هدفی را در رابطه با نقش حکومتبدین س.265ا 1315

 شود.های انسانی مربوط میمین وضعیتی مطلوب برای تحقق ارزشأامنیت فردی و بخش دیگر به ت
امتام  دارد که حقتوق  در چند فراز بیان می 36در خصوص حقوق متقابل امام و مردم، آن حضرت در خطبه 

بر مردم عبارتند از وفاداری بر بیعت، خیرخواهی بر حکومت در آشکار و نهتان، اجابتت و اطاعتت از اوامتر     
عنتوان حتاکم و   . در مقابل، حقتوق متردم بتر امتام بته     1س11فراز  ،36/از مردم نخطبه حکومت در فراخوانی

ستواد و نتادان   زش عمومی مردم تا بتی المال، آموفرمانروا عبارتند از خیرخواهی بر امت، توزیع عادالنه بیت
 .2س10فراز  ،36/نمانند و تربیت مردم تا راه و رسم زند ی را پیدا کنند نخطبه

 تحقیقالگوی مفهومی . 3-2

هتای فتورت  رفتته در آراا، نظترات و     بتا بررستی   و ، مترور مطالعتات پییتین   ادبیات تحقیتق  با توجه به
زیرمعیتار در قالتب یتک     33معیار و  2، العقول و عیون اخبار، تحتالبالغهدر نهج ناسهای امام علیاندییه

بته   ناسبررسی وظایف متقابل مردم و حکومت نسبت بته هتم در بیتان امتام علتی      چارچوب م هومی برای
 سا1فورت زیر بیان شدند نجدول 

                                                           

 و تنتقص اطرافکم فال تمتعضون، ال ينام عنکم و انتم في غفله ساهون. 1

وَضاً؟ وَ بِالذُّلِّ مِنَ الْعِزِّ خَلَفاً؟ اِذا دَعَوْتُکُمْ اِلى جِهادِ عَدُوِّكُمْ دارَتْ اَعْيُنُکُمْ اُفٍّ لَکُمْ، لَقَدْ سَئِمْتُ عِتابَکُمْ. اَرَضيتُمْ بِالْحَياةِ الدُّنْيا مِنَ اآلخِرَةِ عِ .1

نْتُمْ التَعْقِلُونَ. ما اَنْتُمْ لى بِثِقَة يُرْتَجُ عَلَيْکُمْ حَوارى فَتَعْمَهُونَ، فَکَاَنَّ قُلُوبَکُمْ مَأْلُوسَةٌ فَاَ كَاَنَّکُمْ مِنَ الْمَوْتِ فى غَمْرَة، وَ مِنَ الذُّهُولِ فى سَکْرَة،

ضَلَّ رُعاتُها، فَکُلَّما جُمِعَتْ مِنْ جانِب انْتَشَرَتْ مِرنْ  سَجيسَ اللَّيالى، وَ ما اَنْتُمْ بِرُكْن يُمالُ بِکُمْ، وَال زَوافِرِ عِزٍّ يُفْتَقَرُ اِلَيْکُمْ. ما اَنْتُمْ اِالّ كَاِبِل 

. سراهُونَ  غَفْلَة فى اَنْتُمْ وَ عَنْکُمْ يُنامُ ال تَمْتَعِضُونَ، فاَل اَطْرافُکُمْ تُنْتَقَصُ وَ تَکيدُونَ، رُاللّهِ سَعْرُ نارِ الْحَرْبِ اَنْتُمْ، تُکادُونَ وَ الآخَرَ. لَبِئْسَ لَعَمْ

وَاللّرهِ   .الرَّأْسِ انْفِراجَ طالِب الْوَغى، وَاسْتَحَرَّ الْمَوْتُ، قَدِ انْفَرَجْتُمْ عَنِ ابْنِ اَبى لِبَ وَاللّهِ الْمُتَخاذِلُونَ. وَ ايْمُ اللّهِ اِنِّى الََظُنُّ بِکُمْ اَنْ لَوْ حَمِسَغُ

يْهِ جَوانِحُ صَدْرِهِ. اَنْرتَ فَکُرنْ   هُ، ضَعيفٌ ما ضُمَّتْ عَلَاِنَّ امْرَءاً يُمَکِّنُ عَدُوَّهُ مِنْ نَفْسِهِ يَعْرُقُ لَحْمَهُ، وَ يَهْشِمُ عَظْمَهُ، وَ يَفْرى جِلْدَهُ، لَعَظيمٌ عَجْزُ

وَ تَطيحُ السَّواعِدُ وَ االَْقْدامُ، وَ يَفْعَلُ اللّهُ بَعْدَ ذلِكَ ذاكَ اِنْ شِئْتَ، فَاَمّا اَنَا فَوَاللّهِ دُونَ اَنْ اُعْطِىَ ذلِكَ ضَرْبٌ بِالْمَشْرَفِيَّةِ تَطيرُ مِنْهُ فَراشُ الْهامِ، 

مْ عَلَيْکُمْ، وَ تَعْليمُکُمْ كَياْلتَجْهَلُوا، وَ اسُ، اِنَّ لى عَلَيْکُمْ حَقّاً، وَ لَکُمْ عَلَىَّ حَقٌّ. فَاَمّا حَقُّکُمْ عَلَىَّ فَالنَّصيحَةُ لَکُمْ، وَتَوْفيرُ فَيْئِکُاَيُّهَا النّ .ما يَشاءُ

 .وَ الطّاعَةُ حينَ آمُرُكُمْ عَةِ، وَالنَّصيحَةُ فِى الْمَشْهَدِ وَالْمَغيبِ. وَاالِْجابَةُ حينَ اَدْعُوكُمْ،تَأْديبُکُمْ كَيْماتَعْلَمُوا. وَ اَمّا حَقّى عَلَيْکُمْ فَالْوَفاءُ بِالْبَيْ
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 تحقیق یمفهوم ی: الگو1جدول 

 منبع عامل ردیف مؤلفه

ت
ف مردم در قبال حکوم

وظای
 214خطبه  مسئوالند سازنده از انتقا 1 

 145و  51، 35، 36های خطبه پذیری از نظاماطاعت 2

 232و کلمات قصار  3خطبه  و نهی از منکر معروفامربه 3

 36و  23های خطبه میارکت همگانی و سیاسی 6

 34خطبه  ها و عمل به آنارزش شدن نهینهاد 3

 301ا213عیون اخبار   نصساهللرسولمل به کتاب خدا و سیره ع 4

 34خطبه  ها و رویدادهاثبات مردم در رویه 1

 36خطبه  به نظاممردم وفاداری  8

ت در قبال مردم
ف حکوم

وظای
 

 164و  104، 103خطبه  اسالمی بودن حکومت 5

 132خطبه  حرکت بر محور والیت 10

 214خطبه  های انسانح ظ کرامت، حقوق و آزادی 11

 3خطبه  اا به آرای عمومی نبیعتساتک 12

 31نامه  استقالل و آزادی 13

 18و  16های و نامه 35خطبه  وحدت و همبستگی 16

 جانبه و فرا یرعدالت همه 13
و  631های و حکمت 226و3،13های، خطبه33نامه 

614 

 33و نامه  131خطبه  مبارزه با ظلم و ستم و حمایت از مظلومان و مستضع ان 14

 332و  161های حکمت ح ظ بنیان خانواده 11

 60خطبه  امنیت برای مردم نیتأم 18

 315و  143و کلمات قصار  33، نامه 13خطبه  آبادانی و مبارزه با فقر 15

 36خطبه  شکوفایی و رشد علمی جامعه 20

 36و نامه  103و  81های خطبه تربیت و هدایت جامعه به سوی کمال و سعادت 21

 131و  106های خطبه اجرای احکام و حدود الهی 22

 14و  30، 21های نامه رویی و نزدیکی با مردم یاده 23

 31و  21های نامه مهرورزی، مهربانی و مدارا با مردم 26

 41و  33های نامه دیدار حضوری مسئوالن و مردم ندر دسترسِ مردم بودنس 23

 33نامه  اا تصمیماتمیورت با مردم در اتخ 24

 33نامه   یری بر مردمآسان 21

 33نامه  پوشی از مردمعیب 28

 36خطبه  آموزش دینی مردم 25

 33نامه  والنؤانتقادپذیری حاکمان، مدیران و مس 30

 33نامه  دوری از فخرفروشی و تکبر برای مردم 31

 36خطبه  خیرخواهی برای مردم 32

 63نامه  کمان، مدیران و مسئوالنزیستی حاساده 33

 33نامه  پرهیز از دروغ و خیانت 36

 315العقول، ص تحت هاولیتؤ زینش فالحان برای مس 33
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 شناسی تحقیقروش. 3
تحلیلتی، پیماییتی و از    -این مقاله حافل پژوهیی است که از نظر هدف، کاربردی از نظر روش توفی ی

 نوا همبستگی است.  
آشتنا بته علتم معتارف      دانیتگاهی و خبر تان   نظرانفاحبعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش جام    

و متدیران ستطوح میتانی و عتالی      یوو کارشناستان حتوز   ، مباحا امنیتتی اسالمی، مدیریت منابع انسانی
 باشد.می 132 یری هدفمند انتخاب شدند و تعداد آنان نمونه فورتبهباشند که می

 وری اطالعاتآمعابزار ج. 3-1

ستؤال تیتکیل و بتا     33از « 1»شتماره  در این پژوهش ابزار افلی سنجش، پرسینامه استت. پرسیتنامه   
 عنوان مقیاس مورد نظر طراحی  ردیده است.است اده از طیف لیکرت به

  یی پرسشنامهروایی محتوا. 3-2

قالتب یتک پرسیتنامه مطترح      ال درؤپژوهیگر برای سنجش یک متغیر، بر اساس ادبیات موجود تعدادی ست 
ها تا چه میتزان حتوزه محتتوایی متغیتر متوردنظر را      الؤکند. روایی محتوی به این بستگی دارد که این سمی

ها برای ارزیتابی و تضتمین روایتی    یکی از روش .س33ا 1353 پوده و پاشایی هوالسو،ندهقانی دهدپوشش می
ه ادبیات موضوا و است اده از نظر متخصصان بترای ارزیتابی    یری معقول ابزار است. اتکای زیاد بمحتوا شکل

های پرسینامه که برای سنجش سازه که همه  ویهییاز آنجاتواند روایی محتوا را تضمین کند. پرسینامه می
است اده شده است، بر اساس مطالعات قبلی بتوده و پرسیتنامه   تته شتده ابتتدا توست  تعتدادی از استتادان         

منظور کاهش ابهامات، ها و بهنظران این حوزه بررسی شده و بر اساس بازخور آنو فاحبمتخصص دانیگاه 
 توان از روایی محتوایی آن اطمینان پیدا کرد.پرسینامه اولیه افالح و پرسینامه نهایی تدوین شده است، می

 پایایی پرسشنامه. 3-3

محاستبه  ردیتد،    SPSSافتزار  توست  نترم  منظور بررسی پایایی پرسینامه از ضریب آل ای کرونباخ که به
شد که مقدار قابل توجهی جهتت   53/0االت پرسینامه برابر ؤطوری کلی مقدار آن برای ساست اده شد. به

 باشد.  بودن پرسینامه می پایا
/. قابتل  1ضریب آل تای کرونبتاخ بتاالتر از     کهییازآنجا ردد و مالحظه می 3 ونه که در جدول همان    

 تأییتد و پایتایی پرسیتنامه   ت؛ در نتیجه آل ای کرونباخ تمامی سؤاالت پرسینامه موردقبول است قبول اس
  ردد.می

 

 های پرسشنامه: نتایج آزمون آلفای کرونباخ مرتبط برای هر کدام از سازه5جدول 

 هاالؤتعداد س حوزه پرسشنامه
ضریب آلفای 

 کرونباخ
 متغیرهای مکنون

تعداد 

 الؤس

ضریب آلفای 

 نباخکرو

و متقابل مردم  وظایف
 دولت نسبت به همدیگر

 53/0 سؤال 33
 54/0 8 وظایف مردم در قبال حکومت

 53/0 21 وظایف حکومت در قبال مردم
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 های پژوهشیافته. 4

 آمار توصیفی. 4-1

را تتوان اطالعتات حافتله    متی  SPSSافتزار  آوری شتده از طریتق نترم   های جمعوتحلیل دادهبا توجه به تجزیه
 فورت زیر بیان نمودابه

 

  دهندگان: مشخصات پاسخ6جدول 

 دهند انامیخصات سطح تحصیالت پاسخ -
 %32.6دکتراا                          %30.5ا یسانسلفوق                           %11.0لیسانسا 

 دهند انامیخصات سن پاسخ -
 %31.4به باالا  60                    %23.1ا 60 – 33                              %15.3ا 33 – 20
 دهند اناپاسخ یسابقه کارمیخصات  -
 %30.0به باالا  20               %23.3ا 20-13              %14.1ا 13-10             %10.6ا 3-10
 

 آمار استنباطی. 4-2
 و بارتلت KMOآزمون 

دهنده تر باشد نیانشاخص هر چقدر به عدد یک نزدیک از ف ر تا یک است. این KMOضریب شاخص 
  یری و نیز م ید بودن تحلیل عاملی برای عوامل است.ک ایت نمونه

دهتد. مقتدار   از سوی دیگر آزمون بارتلت میزان معناداری رواب  بین عوامتل متورد نظتر را نیتان متی         
KMO رها برای انجام تحلیل عاملی است.  دهنده ساز اری مناسب فاکتوس نیان1دست آمده نجدول به 

 فورت زیر استادر این آزمون فرض ف ر و فرض یک به

0Hها وجود ندارد.ا ارتباط مناسب میان ساختار داده 

1Hها وجود دارد.ا ارتباط مناسب میان ساختار داده 
برقتتراری رابطتتها  ایتتن، بتته دلیتتل عتتالوه بتترهتتا از ک ایتتت الزم برختتوردار هستتتند. نمونتته دیگتتریعبتتارتبتته    
توان   ت، رواب  معناداری بتین متغیرهتای تحلیتل عتاملی     می %3س در سطح خطای P-value=000/0≤03/0ن

 ها برای انجام تحلیل عاملی مناسب هستند.وجود دارد و داده
 

 و بارتلت KMO: نتایج آزمون 7جدول 

 توضیح نتیجه نام آزمون فاکتور

وظایف متقابل مردم و دولت 
 ه همدیگرنسبت ب

KMO 542/0 یری در حد بسیار خوب است.ک ایت نمونه  

 آزمون بارتلت

X2 084/14311 

03/0≥000/0=P-value Df 204 

P-value 000/0 
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است، فرض ف ر رد و فرض یتک یعنتی    03/0مقدارس کمتر از  -داری نپیبا توجه به اینکه سطح معنی    
 شود.ها تائید میادهوجود ارتباط مناسب میان ساختار د

های تحقیق ابتدا بته بررستی نرمتال یتا     منظور میخص کردن نوا آزمون مورد است اده برای فرضیهبه    
شود و سپس بتا  اسمیرنوف پرداخته می -های مربوط به فرضیات از آزمون کولمو روفغیرنرمال بودن داده

هتا  ی یا غیرپارامتری مناسب برای آزمتودن فرضتیه  های آماری پارامتراست اده از نتایج این آزمون، از روش
 باشداها به شکل زیر میشود. بنابراین فرضیهاست اده می

H0اند.سها از جامعۀ نرمال استخرا  شدهها نرمال است ندادها توزیع داده 
H1اند.سها از جامعۀ نرمال استخرا  نیدهها نرمال نیست ندادها توزیع داده 

 

 اسمیرنوف -اصل از آزمون کولموگروف: نتایج ح8جدول 

 گیرینتیجه فرض صفر مقدار خطا داریسطح معنی متغیر

 ها نرمال استداده شودرد نمی 03/0 312/0 وظایف مردم در قبال حکومت

 ها نرمال استداده شودرد نمی 03/0 602/0 وظایف حکومت در قبال مردم
 

 ختاطر از بتین روش   ینبته همت  د تمامی متغیرها، نرمال هستنشود که میاهده می 8با توجه به جدول      
 بهره  رفته خواهد شد. LISRELافزار یدی با است اده از نرمتحلیل عاملی تأی
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VAR000016.38

VAR000026.87

VAR000037.12

VAR000047.24

VAR000057.09

VAR000066.99

VAR000077.08

VAR000087.29

VAR000097.30

VAR000107.30

VAR000117.29

VAR000127.34

VAR000137.31

VAR000147.17

VAR000157.22

VAR000166.98

VAR000177.32

VAR000187.30

VAR000197.26

VAR000207.14

VAR000217.06

VAR000226.92

VAR000237.23

VAR000247.17

VAR000257.08

VAR000266.92

VAR000277.03

VAR000286.99

VAR000297.09

VAR000307.31

VAR000316.98

VAR000327.32

VAR000336.90

VAR000346.97

VAR000357.09

PEOPEL 0.00

GOVENMENT 0.00

Chi-Square=352.69, df=198, P-value=0.00000, RMSEA=0.077

14.05

13.55

12.71

11.60

12.86

13.27

12.93

10.42

11.69

11.78

11.98

10.32

11.51

13.37

13.03

13.97

10.98

11.71

12.52

13.52

13.81

14.08

12.93

13.38

13.73

14.07

13.88

13.96

13.72

11.39

13.97

11.23

14.10

14.00

13.72

 
 داری: مدل مفهومی تحقیق در حالت معنی1نمودار 
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VAR000010.05

VAR000020.09

VAR000030.15

VAR000040.24

VAR000050.14

VAR000060.11

VAR000070.13

VAR000080.33

VAR000090.23

VAR000100.22

VAR000110.21

VAR000120.34

VAR000130.24

VAR000140.10

VAR000150.12

VAR000160.06

VAR000170.29

VAR000180.23

VAR000190.16

VAR000200.09

VAR000210.07

VAR000220.05

VAR000230.13

VAR000240.10

VAR000250.07

VAR000260.05

VAR000270.06

VAR000280.06

VAR000290.07

VAR000300.25

VAR000310.05

VAR000320.27

VAR000330.05

VAR000340.05

VAR000350.07

PEOPEL 1.00

GOVENMENT 1.00

Chi-Square=352.69, df=198, P-value=0.00000, RMSEA=0.077

0.98

0.96

0.92

0.87

0.93

0.95

0.93

0.82

0.88

0.88

0.89

0.81

0.87

0.95

0.94

0.97

0.84

0.88

0.91

0.96

0.97

0.98

0.93

0.95

0.96

0.98

0.97

0.97

0.96

0.86

0.97

0.86

0.98

0.97

0.96

 
 : مدل مفهومی تحقیق در حالت استاندارد2نمودار 
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  البالغهدر نهج ل مردم و حکومتاز طریق تعام امنیت ملیتحقق  بررسی مدل
 

 : بررسی روایی سازه مدل ارائه شده9جدول 

 معادل فارسی معادل انگلیسی
دامنه 

 قبولقابل

میزان 

 آمدهدستبه
 نتیجه

/df 2 18/1 3کمتر از  شاخص کای دو بر درجه آزادی 

که بین این ییجااز آن
نیانگرها هماهنگی و 

سویی وجود دارد، در هم
وایی سازه مدل نتیجه ر

 تائید شد.

Root Mean Square of 

Approximation 

رییه میانگین مربعات خطای 
 برآورد

 011/0 08/0کمتر از 

Normal Fit Index شاخص برازش هنجارشده 
نزدیک به 

 یک
53/0 

Comparative Fit Index شاخص برازش تطبیقی 
نزدیک به 

 یک
51/0 

Goodness of Fit Index ازند یشاخص بر 
نزدیک به 

 یک
53/0 

Adjusted Goodness of 

Fit Index 
 برازند ی یافتهیلتعدشاخص 

نزدیک به 
 یک

53/0 

 

 18/1باشد کته  های افلی میشاخص کای دو بر درجه آزادی که یکی از شاخص، 5با توجه به جدول     
دهد. شاخص تعدیل شده برازنتد ی  ر میقرا تأییدبوده و در محدوده مجاز قرار دارد، برازند ی مدل را مورد 

است که  53/0عالی است، در مدل نهایی با مقدار  53/0قابل قبول و باالتر از  53/0تا  5/0که مقادیر بین 
های برازش هنجار شده، تطبیقی، برازند ی و تعدیل یافته برازند ی در این مدل بته  باشد. شاخصعالی می

از وضتعیت عتالی برختوردار     قبتول قابتل که با توجه بته دامنته    53/0و  53/0، 51/0، 53/0ترتیب برابر با 
باشد و در این  08/0باشد که باید کمتر از باشند. شاخص بعدی رییه میانگین مربعات خطای برآورد میمی

بنتابراین بتا توجته بته کتل      ؛ قترار  رفتته استت    قبتول قابتل باشد که در محتدوده  می 011/0مدل برابر با 
از طریتق تعامتل    امنیت ملتی تحقق  ۀارائه شدتوان   ت که مدل ازند ی محاسبه شده میبر یهاشاخص

 . رددمی تأییدو مدل ارائه شده  باشداز برازش مناسبی برخوردار می البالغهنهج درمردم و حکومت 

 (FTOPSISآل فازی )روش شباهت به گزینه ایده با استفاده ازبندی عوامل اولویت. 4-3

 یتری بتا استت اده از    است اده از این روش، بعد از میخص شدن عوامتل، یتک متاتریس تصتمیم    منظور به
هتای متورد بررستی، عوامتل     تیکیل شد، در این ماتریس،  زینته « 2»از پرسینامه  آمدهدستبههای داده

در آن، نقطه  شناسایی شده در مرحله قبل نفارغ از اینکه در کدام  روه قرار دارندس بوده و معیارهای ارزیابی
هتای مربوطته را   باشتند کته  زینته    یتران متی  قضاوت تصمیم یبه عبارتنظرات خبر ان و کارشناسان یا 

ننمتودار  ستتون   20ترتیتب ماتریستی بتا    بتدین  س.212ا 1353 نش قت و پاشایی هوالسو، اندسنجش نموده
ای مختلتف  بته  زینته  دهنده امتیازاتی استت کته یتک فترد     تیکیل شد که هر ستون آن نیانس 3شماره 

 یتری نیازمنتد استت اده از    تیکیل متاتریس تصتمیم   که یآنجائالزم به اکر است از  اختصاص داده است.
هاست، جهتت تیتکیل متاتریس متذکور،     بندی  زینهعبارات کالمی و اعداد فازی متناظر با آن برای رتبه
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اند که شرح آن در رد بررسی قرار  رفتهعوامل مهم شناسایی شده در مرحله قبلی، با توجه به این طیف، مو
 میخص شده است. 10جدول 

 

 هابندی گزینه: عبارات کالمی و اعداد فازی متناظر با آن برای رتبه11جدول 

 عدد فازی متناظر اختصار عبارت کالمی

 2/0,0,0 خ ض خیلی کم

 1/0 ,3/0 ,3/0 ض کم

 3/0 ,3/0 ,1/0 م متوس 

 4/0 ,8/0 ,1/0 خ زیاد

 8/0 ,1 ,1 خ خ لی زیادخی
 

 یتری، نقطته نظترات    هتای متاتریس تصتمیم   که شتاخص اکر این نکته ضروری است که با توجه به این    
هتای  که هر چه  زینه مورد بررستی امتیتاز بییتتری در شتاخص    ییجاباشد و از آنخبر ان و کارشناسان می

، بنتابراین نتوا   س1385 عطتایی، ن باشتد متی  موردنظر کسب نماید نیان ارزش بییتر آن  زینه در آن شاخص
ها، افزاییی تلقی شده و اهمیت نظرات همه اعضای جامعه آماری یکستان در نظتر  رفتته    مطلوبیت شاخص

مقیاس شده مالک عمتل  مقیاس وزین شده نیست و ماتریس بیشده است، لذا نیازی به محاسبه ماتریس بی
 قرار  رفته است.

افزار خاص ایتن روش  با است اده از نرم FTOPSIS یری، مراحل روش تصمیمبعد از تیکیل ماتریس     
 .س6ننمودار  بندی عوامل مورد نظر، فورت پذیرفتطی شد و اولویت

 

 1فرد  2فرد  3فرد  6فرد  0 0 0 20فرد 
معیارهای وظایف متقابل مردم و دولت 

 نسبت به همدیگر

 انتقاد سازنده از مسئوالن        

 پذیری از نظاماطاعت        

 و نهی از منکر معروفامربه        

        0 

        0 

        0 

  زینش فالحان برای مسئولیت        
 

 در پژوهش حاضر FTOPSISگیری روش : ماتریس تصمیم3نمودار 
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 FTOPSISگیری روش بندی عوامل براساس ماتریس تصمیم: اولویت4نمودار 

 

 یگیرنتیجه
داند و با هر ونه ترین وظی ه خویش را ایجاد، ح ظ و ارتقای امنیت میترین و اساسیهر نظام سیاسی مهم

کند. در واقع، دفع خطرها و تهدیدها توس  هر نظتامی  اندازد، مقابله میتهدید که امنیت آن را به مخاطره 
م نباشتند، تحقتق اهتداف میستر     ها قادر بته تحقتق ایتن مهت    چه نظامامری معقول و پسندیده است. چنان

جتا کته   شود. لذا بررسی مقوله امنیت در هر نظام سیاسی در سرلوحه اهداف آن نظتام قترار دارد. از آن  نمی
عنوان دهد، به این مقوله بیش از سایر مکاتب توجه نیان داده و بهاسالم به انسان و سعادت او اهمیت می

امنیت در استالم عبتارت استت از    ف به تحقق آن کرده است. سی را موظکار زاران نظام سیا هیتکلیف ال
در ستایه تحقتق ایتن شترای ،      کته ینحتو بته هتای فترد و جامعته    مجموعه شرای  مطلوب جهت فعالیتت 

تر شکل  رفته و اسباب تسریع در نیل بته  تر و کاملها به سوی اهداف آفرینش، هر چه فحیح یریجهت
بر اسالم، امنیتت رژیتم و ستازمان حکومتت، از آن جهتت       ظام مبتنیدر ن تعالی و رشد انسان فراهم شود.

 کند.مین میأها، سعادت و امنیت مردم و مکتب اسالم را تدارای اهمیت است که اهداف، ارزش
بته معنتی اولویتت یتافتن رژیتم       امنیت ملتی ، مرجعیت یافتن نظام در حوزه ایراندر جمهوری اسالمی     
زیرا امنیت حاکمان و ؛ ویژه در تقابل قرار  رفتن این دو حوزه نیستمردم و بهاسی یا حکومت بر امنیت سی

باشد، تنها در ستایه ثبتات و استتقرار    پیتیبانی مردم می بر یمتکاسی جمهوری اسالمی ایران که رژیم سی
یتت  شود. بته تعبیتر دیگتر امن   امنیت در جامعۀ اسالمی ایران و دقیقاً در راستای خدمت به مردم محقق می

البالغته پتس از قترآن کتریم،     شک نهجدر این خصوص، بی. حاکمیت، در  رو امنیت جامعه اسالمی است
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ترین و ارزشمندترین منبع در علوم اسالمی است که به این موضوا اهتمتام ختاص دارد. ایتن کتتاب     مهم
ی از این ابعاد بسیار های زند ی اجتماعی انسان را مورد توجه قرار داده است. یکشریف ابعاد مختلف پدیده

پایه است که جایگاه آن در نظام سیاسی اسالم و نقش آن در سرنوشتت  مهم موضوا امنیت و امنیت مردم
جهان اسالم و سعاد بیر باالست و از ابعاد و زوایای مختلف مورد بررسی قرار  رفته است. در مقاله حاضتر  

های هر کدامس در آراا، اندییه و بیانتات  و خواستهها با هدف بررسی وظایف متقابل حکومت و مردم نداشته
 نیتز  عوامتل  عامتل،  33ل ته در  ؤم 2ستعی در شناستایی ایتن عوامتل شتد. پتس از احصتاا         ناسامام علتی 

 یدند.د ر بندیاولویت
 ایتران بتوانتد   جمهتوری استالمی  مقدس نظام نتیجه  رفت برای اینکه توان با توجه به این تحقیق می    

حکومتت و متردم همتواره بتا      بایتد بخید  استحکام از طریق تعامل مردم و حکومترا د ساخت درونی خو
بتاالترین  کته  ییجاهای پژوهش از آنبر اساس یافتهو باشند برد  -برد ۀدوطرفهمدیگر در تعامل و ارتباط 

م بته  وفتاداری مترد   البالغهنهج دراز طریق تعامل مردم و حکومت  امنیت ملیمنظور تحقق به ثرؤعامل م
 ها و قلوب مردم اقدام نماید.بایست نسبت به جذب دلنظام است، نظام می

که با توجه به خروجتی ایتن پتژوهش، وضتع موجتود       ردد پیینهاد مینیز به محققین آینده همچنین     
و پتس از شناستایی و ت کیتک     را بررسی نمایند انه پنجوهر یک از عوامل سیجمهوری اسالمی ایران در 

 هتای الزم نسبت به ارائته راهبرد  SPACEو بررسی وضع موجود در ماتریس  SWOTل در جدول عوام
  اقدام نمایند.
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