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  )ره(مرجع امنیت در کنش گفتاري امام خمینی
  

  19/6/1389: دییتأ خیتار              25/5/1389: افتیدر خیتار

  

  فرزاد پورسعید

  چکیده

رو، عزیمتگاه تحلیل  رود و از این   مرجع امنیت، قلب هر نظریه امنیتی به شمار می        

بـر ایـن    . اسـت ) هر(هاي امنیتی از جمله نظریه امنیتی امـام خمینـی          و استخراج نظریه  

کند و در  اساس، مقاله حاضر چیستی مرجع امنیت را در آراء امام خمینی، شناسایی می

آورد، زیـرا   به شمار مـی » کنش گفتاري«عین حال، آراء ایشان در این زمینه را به مثابه      

گر امنیتـی کننـده آن نیـز     پرداز امنیتی جمهوري اسالمی، کنش  ایشان را عالوه بر نظریه    

  .نددا می

در این چهارچوب، نویسنده معتقد اسـت مرجـع امنیـت در کـنش گفتـاري امـام          

، »اسالم مکتبی«که اجزاي آن را به تربیت، » دولت اسالمی«عبارت است از ) ره(خمینی

  .دهند ، تشکیل می»مردم«و » والیت فقیه«

  

  ، دولت اسالمی)ره(کننده، امام خمینی گر امنیتی  مرجع امنیت، کنش گفتاري، کنش:ها کلیدواژه

  

                                                                                                              
 عضو هیأت علمی پژوهشکده مطالعات راهبردي  
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  مقدمه

هاي نظري مختلف  مرجع امنیت، از جمله ارکان تحلیلی مفهوم امنیت در مکاتب و رهیافت      

گیرد و نقطه  شکل می 2؟ یا براي چه چیزي؟1است که در پاسخ به پرسش امنیت براي چه کسی

 آن نیـز  سازوکار شناسایی و تعیـین . باشد میعزیمت بسیاري از مطالعات در تحلیل ایده امنیت   

به لحاظ سلبی، مرجع امنیت شامل بازیگران . شود ایجابی و سلبی خالصه می    دو دسته   غالباً در   

شود که تهدیدات وجودي متوجه آنهاست و با تهدید بقا به لحاظ موجودیتشان          یا چیزهایی می  

 بـه  توان داند که براي حفظ آن می سازوکار ایجابی نیز مرجع امنیت را چیزي می       . روبرو هستند 

در این چارچوب، مقاله حاضـر بـه   . هاي عادي متوسل شد  اقدامات اضطراري و خارج از رویه     

کنش «جستجوي این مفهوم در     . پردازد می) ره(تبیین مرجع امنیت در کنش گفتاري امام خمینی       

گر سازوکار دیگري است که بر اساس آن مرجع امنیـت، آن چیـزي اسـت کـه              نشان ،»گفتاري

کننده آن را به مثابه مرجعی که در معرض تهدیـدات وجـودي اسـت و بـراي         گران امنیتی  کنش

. توانند معرفی کنند کنند یا می بایست به تمهیدات اضطراري متوسل شد، معرفی می حفظ آن می  

گـذار   پرداز و بنیان را عالوه بر نظریه) ره(خمینی مفروضه این سازوکار آن است که حضرت امام 

کننده در نظام جمهـوري اسـالمی نیـز     گر امنیتی هاي امنیت آن، کنش   جمهوري اسالمی و ارکان   

به بیان دیگر، به این ایده قائل شـویم کـه نظریـات ایـشان در تبیـین ارکـان امنیـت در                    . بدانیم

جمهوري اسالمی ایران عالوه بر جنبه نظري، جنبه عملی نیـز داشـتند و دارنـد یعنـی فهـم و                     

 دستور کار امنیت در جمهوري اسالمی ایـران اسـت و   گیري تشخیص ایشان مبنایی براي شکل  

  .باید باشد

بر پایه این مفروضات، نویسنده در این پژوهش، بر آن است کـه مرجـع امنیـت در کـنش                    

به عنـوان ایـده   » اسالم مکتبی«است که از سه عنصر      » دولت اسالمی «،  )ره(گفتاري امام خمینی  

در مقـام پایگـاه   » مـردم «ادي دولـت اسـالمی و      به مثابه نمود نهـ    » والیت فقیه «دولت اسالمی،   

                                                                                                              
1 . Security for Whom? 
2 . Security for What? 
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اجتماعی یا عینی دولت اسالمی تشکیل شده و این سه را در روابط متقابل با یکدیگر قرار داده     

  .کند و معنادار می

این فرضیه با توجه به نقد دو فرضیه دیگري که در خصوص موضوع این مقاله وجود دارد، 

خاطرنشان نمود تاکنون دو پـژوهش مـستقل دیگـر در    در مقام توضیح باید . شکل گرفته است  

. گذار جمهوري اسالمی ایـران انجـام شـده اسـت           خصوص چیستی مرجع امنیت در آراء بنیان      

شناسایی مرجع امنیت در رویکـرد امنیـت ملـی امـام     «اي است با عنوان    پژوهش نخست، مقاله  

، مرجـع  )ره(ملـی امـام خمینـی   نویسنده این مقاله معتقد هستند در رویکرد امنیت   » )ره(خمینی

بر مراجع دیگـر، اولویـت و اصـالت    جامعه با لحاظ دو مؤلفه برجسته آن یعنی اسالم و مردم،            

به بیان دیگر، مرجع امنیت در رویکرد امام خمینی، جامعه محور است، زیـرا بـه نظـر      . یابند می

رکـان امنیـت ملـی     ، بدون رضایتمندي مردم و پشتیبانی آنـان از حکومـت و دولـت، ا              )ره(امام

 مقاله حاضر این فرضیه را رد نموده و معتقـد          .)765: 1384کریمی مله،   (مانند نااستوار باقی می  

رو، جامعه  اند و از این سازي اسالمی در جامعه ایرانی بوده   در مقام دولت   ،)ره(است امام خمینی  

یافـت نـه مرجـع       ت می نیز در مقام پایگاه اجتماعی دولت اسالمی در نظریه امنیتی ایشان اصال           

  .امنیت

اسـت کـه بـه همـت دکتـر          » نظریه امنیت جمهوري اسالمی ایران    «عنوان پژوهش دوم نیز     

پیک و با همکاري جمعی از محققین از جمله راقم این سطور، بـه نگـارش درآمـده          سیامک ره 

 اختـصاص » مرجع امنیت در جمهوري اسالمی ایـران      « بخشی از این پژوهش به       .)1387(است

» )ره(مرجع امنیـت در کـنش گفتـاري امـام خمینـی         « که چنانکه گفتیم در عمل تفاوتی با         دارد

محور و  مذکور، مرجع امنیت در جمهوري اسالمی ایران مذهب پژوهش  مطابق فرضیه   . کند نمی

دهـد و نظـام    محور است و اصل اسالم مرکزیت ایـن مرجـع را تـشکیل مـی     یا در واقع، اسالم   

در نقد این فرضـیه بایـد خـاطر    . یابند  به تبع آن اهمیت و اصالت می،اسالمی و جامعه اسالمی  

هاي ایدئولوژیک، بیشتر غایـات و اهـداف امنیـت را شـکل      نشان نمود که مذاهب و چارچوب 

به بیان دیگر، در پاسخ به پرسش امنیت بـراي کـدام ارزش؟ یـا کـدام غایـت؟ معنـا                 . دهند می

  .شوند فکیک داده میرو، از مرجع امنیت ت یابند و از این می
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  مرجع امنیت؛ از فرد تا جامعه جهانی. الف

دهد رویکرد غالب در این  گرفته پیرامون مفهوم امنیت، نشان می کاوش در مطالعات صورت   

هایی در خصوص این مفهوم است و تفاوت میـان   مطالعات، آغاز مطالعه از خالل طرح پرسش   

چه کسی؟ چگونه؟ و (برخی با سه پرسش   . گردد ازمیها ب  آنها غالباً به تنوع و تعدد این پرسش       

، 1و برخـی همچـون بالـدوین   ) 34: 1383افتخـاري،  (انـد  منیت پرداختهبه تحلیل ارکان ا ) چرا؟

براي چه کـسی؟ بـراي کـدام    (تحلیل مفهومی امنیت را از خالل پاسخ به هفت پرسش کلیدي      

چـه  اي؟ و در     ابزارها؟، با چـه هزینـه     ها؟، چه میزان؟، در برابر کدام تهدیدات؟، با کدام           ارزش

 در عین حال، آنچه در تمامی این مطالعات نقطه .):17-13 1997(اند ممکن دانسته) دوره زمانی؟

رو، با کمـی     است و از این   » امنیت براي چه کسی   «رود، پرسش    عزیمت یا آغازگاه به شمار می     

 نوعی تی است که سایر مسائل بهتوان گفت پاسخ به این پرسش، قلب هر نظریه امنی احتیاط می

 چنانکـه بـوزان، ویـور و        ،پاسخ به این پرسـش    ). 50: 1387پیک،   ره(کنند به آن ارتباط پیدا می    

رسـد در معـرض تهدیـدات     شـود کـه بـه نظـر مـی         شامل چیزهایی می   ،کنند دوویلد تأکید می  

بیان دیگـر، آنهـا     به  ). 67: 1386( دارند 3 براي بقا  مشروعی دعوي   رو،  هستند و از این    2وجودي

 نامیـده  4رو، مرجع امنیت  موضوع یا هدف ارجاع تهدیدات وجودي و اصل بقا هستند و از این            

 شامل دو سازوکار ،مکانیسم شناسایی مرجع امنیت و یا تعیین آن       مطابق این تعریف،    . شوند می

ار چیزي است که تهدید وجودي آن را هدف قر        در مرتبه نخست، مرجع امنیت      . شود عمده می 

 مرجـع امنیـت شـامل    ،در مرتبـه بعـدي  . داده و به لحاظ موجودیتش در معرض تهدید بقاست    

  . متوسل شد6توان به تدابیر اضطراري  بقاي آن می5 که براي حفظشود میچیزي 

                                                                                                              
1 . David A. Baldwin 
2 . existentially threatened 
3 . survival 
4 . referent object of security 

 دیگـران،  تریـف و ) (1386بوزان، ویور و دویلـد،     (»موضوع امنیت «در برخی متون فارسی با عنوان       این عبارت   

موضـوع  «و در برخی بـا عنـوان   ) 1388شیهان، (»هدف مرجع امنیت«، در برخی با عنوان   )1378بوزان،  ) (1383

  .، ترجمه شده است)1385اشنایدر، (»ارجاعی امنیت

5 . preserve 
6 . emergency measures 
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هاي معمول و عـادي   مقصود از تمهیدات یا تدابیر اضطراري، اقداماتی است که وراي رویه          

ها همراه اسـت   ها و محدودیت ار دارد و عمدتاً با ممنوعیتسیاسی براي حل و فصل مسائل قر  

  .)49: 1386بوزان، ویورو دو ویلد، (

هـا و رویکردهـاي علمـی و     بر مبناي این تعریف، طیف متنوعی از مراجع امنیت در نظریه          

ها و مکاتـب   این مراجع را به لحاظ زمان طرح در نظریه      . هستندسیاسی قابل شناسایی و طرح      

جامعـه   و سـوي دیگـر آن   1توان روي پیوستاري جاي داد که یک سـوي آن دولـت       یامنیتی، م 

اندازها، پیوسـتار دیگـري طـرح       در عین حال، به لحاظ بزرگی و کوچکی چشم        .  است 2جهانی

فـرد واحـدي اسـت کـه در     .  تا جامعه جهانی دانـست 3توان از فرد شود که ترتیب آن را می  می

 و سـنتی  4محور ر رویکردهاي انتقادي به مطالعات دولتمطالعات امنیتی پس از جنگ سرد و د      

  . مورد توجه قرار گرفته است

نظریـه  . از این جملـه هـستند   6 و ایده امنیت انسانی  5مکتب انتقادي یا نظریه امنیت انتقادي     

جریان نخست در کتابی با همین عنـوان توسـط   . شود امنیت انتقادي شامل دو جریان اصلی می  

آنها در این کتاب بر نیاز به تغییـر در مطالعـات امنیتـی از    .  متجلی شده است8 و ویلیامز 7کراوز

تمرکز بر جنبه نظامی رفتار دولت در شرایط آنارشی به تمرکز بر افراد، اجتماع و هویت تأکیـد   

 شـکل  10 و کـن بـوث  9 جریان دوم با محوریت ریچارد وین جونز.)Smith, 2006:43(کنند می

امنیت و «ت خود از نظریه انتقادي امنیت و به ویژه کن بوث در مقاله      آنها دربرداش  .گرفته است 

کننـد و مرجـع امنیـت را نـوع انـسان قـرار               تمرکـز مـی   » 11رهایی انـسانی  « بر مفهوم    ،»رهایی

 نظریه انتقادي، مرجعیت انحصاري دولت را در ایده امنیـت  ،اساساین  بر .)Ibid: 44(دهند می

اساس چالش مذکور در این گزاره قـرار دارد کـه    . گیرد ش می گرایی بود، به چال    که اساس واقع  

                                                                                                              
1 . State 
2 . World Society 
3 . Individual 
4 . State - Centric 
5 . Critical Security Studies 
6 . The Concept of Human Security 
7 . Keith Krause 
8 . Michael Williams 
9 . Richard Wyn Jones 
10 . Ken Booth 
11 . Human emancipation 
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 اوالً دغدغـه امنیـت همـه    ،هـا  و دولـت » امنیت دولـت بـا امنیـت شـهروندانش برابـر نیـست           «

 بزرگتـرین تهدیـد علیـه    أتواننـد بـه منـش      در شرایط خاصی می    ،شهروندانشان را ندارند و ثانیاً    

 یه نظر آنها این است که دولت در اسـاس، نـوع   دلیل این امر ب   . شهروندان و افراد تبدیل شوند    

اش  هـاي امنیتـی   دادهـایش از جملـه سیاسـت    ها و بـرون  فرایند است که پیوسته از طریق کنش    

» مـا «و » آنهـا «ارج، یعنـی  ها تعریـف داخـل و خـ        یکی از عوارض این کنش    . شود بازتولید می 

 افـراد بـر پایـه،    1گـذاري  بیـرون ها به بهـاي   به بیان دیگر، دولت   ). 203: 1388شیهان،  (باشد می

تواننـد مرجـع    رو، نمـی  شـوند و از ایـن   میقومیت، ملیت، مذهب و مانند آنها تولید و بازتولید          

بایـست   بوث در تکمیل ایده کانت که معتقد بـود انـسان مـی   . مناسبی براي مفهوم امنیت باشند   

/  تحلیل مفهـوم امنیـت   هدفی در خود در نظر گرفته شود نه ابزار هدفی دیگر، معتقد است در            

  .)207 : 1386بوث، (سیله یا ابزار قلمداد کرد نه هدفبایست به مثابه و رهایی، دولت را می

 2محوري در نظریه بوث، این نظریه را بـا ایـده امنیـت انـسانی      محوریت نوع انسان یا مردم    

انی برنامـه  امنیت انسانی، مفهومی است که نخستین بار در گـزارش توسـعه انـس    . دهد پیوند می 

محور از مفهوم  م، مطرح شد و کانون آن را نقد برداشت دولت        1994عمران ملل متحد در سال      

، حفاظـت از هـسته حیـاتی        3هدف امنیت انسانی به بیان سـابینا الکـایر        . دهد میامنیت تشکیل   

اي که بـا رضـایت و کرامـت     زندگی همه انسانها در برابر تهدیدات شایع و حاد است، به گونه      

دهـد امنیـت     نشان مـی  » ها زندگی همه انسان  «عبارت   .)2003:2(لندمدت انسانی سازگار باشد   ب

این سطح از تأکید بر زندگی انسانی، امنیت انـسانی          . محور  است نه دولت   4»محور مردم«انسانی  

را از مفهوم سنتی امنیت یا امنیت ملی که پارادایم مسلط امنیت در قرون نوزدهم و بیستم بود و    

بـر ایـن اسـاس، امنیـت انـسانی      . کند  متمایز می،کرد میحفاظت از قلمرو دولت ملی تأکید   بر  

  .)606: 1387کر، (باشد زاري براي تأمین این هدف میمحور اب هدف است و امنیت دولت

ها  مردم، دولت«مردم در مقام مرجع امنیت، از سوي باري بوزان در کتاب         / قرارگیري افراد   

کند که صرفاً بـا توجـه بـه      وي در این کتاب تأکید می     . اد قرار گرفته است    مورد انتق  ،»و هراس 
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بـه  . یابد واقعیت امنیت دولت است که تهدیدات علیه سایر مراجع امنیت، همچون فرد معنا می            

القاعـده    ولی علـی ، گرچه امنیت فردي گویاي سطح مشخص و مهمی از تحلیل است ،نظر وي 

المللی  بنابراین، امنیت ملی و بین  . المللی قرار دارد   ولتی و بین  تر د  تابع ساختارهاي سیاسی عالی   

اي مثبـت و منفـی    از سوي دیگر، امنیت فردي به گونـه     . توان به امنیت فردي فروکاست     را نمی 

و ملی گویاي این تنـاقض  هاي ناهماهنگی امنیت فردي    گیرد و زمینه   تحت تأثیر دولت قرار می    

  ). 73 : 1389(دائمی است

کنـد و     دولت را به عنوان موضوع یا مرجع اصلی امنیت شناسایی مـی            ،در این کتاب  بوزان  

بـا  . یابند معتقد است به واسطه امنیت دولت است که امنیت دیگر مراجع، عینیت و واقعیت می              

نیست و دولت را به رژیم سیاسی تقلیل » رژیم«این حال، مقصود بوزان از امنیت دولت، امنیت        

اشتی موسع از مفهوم دولت را در نظر دارد کـه شـامل ایـده دولـت، تجلـی                 بلکه برد  ،دهد نمی

 بـه همـین   . )86: 1389(شـود  نهادي دولت و پایگاه فیزیکی آن متشکل از مردم و سرزمین می       

بـوزان، ویـور و دوویلـد،       (بقاي دولت در گرو حفظ حاکمیت است       ،دلیل است که به نظر وي     

هاي غیرنظامی  کتاب با تشریح تنوع تهدیدات در حوزهدر عین حال، بوزان در این ). 68: 1388

بعدي که بـا  محیطی، بنایی را بنیان نهاد که در آثار    اعم از سیاسی، اقتصادي، اجتماعی و زیست      

 مـشهور  1تر امنیت همیاري دیگر اعضاي مکتب کپنهاگ، به نگارش درآورد، به دستور کار فراخ         

کـه مانیفـست    » چارچوب نـوین تحلیـل    : امنیت«این دستور کار به طور مبسوط در کتاب         . شد

). 1388بـوزان، ویـور و دو ویلـد،      (شـرح داده شـده اسـت      رود،   مکتب کپنهاگ به شـمار مـی      

پـردازان مـذکور بـراي هـر بخـشی از           سازي دستور کار امنیت بدین معناست که نظریه        گسترده

هـا،   ی، مرجعیـت  محیط هاي نظامی، سیاسی، اقتصادي، اجتماعی و زیست       امنیت از جمله بخش   

بـه نظـر   . اي را تعریف و تبیـین نمودنـد   هاي متفاوت و ویژه پذیري بازیگران، تهدیدها و آسیب 

در بخـش سیاسـی، تهدیـدات       .  اغلب دولت اسـت    ،آنها، در بخش نظامی، مرجعیت مورد نظر      

وجودي بر حسب اصل سازنده و اساسی این بخـش یعنـی حاکمیـت و گـاه نیـز ایـدئولوژي                

توان مرجع امنیتی دانـست،   در بخش اقتصادي، اقتصاد کل کشور را بهتر می   . تتعریف شده اس  
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ولی در عمل، تهدید بقاي اقتصاد ملی به ندرت مستقل از تهدیدهاي فراگیري همچـون جنـگ          

هـا و   هاي جمعی بـزرگ ماننـد ملـت      هویت ،در بخش اجتماعی، مرجع مورد نظر     . دهد رخ می 

در بخش محیط زیـست، طیـف    . آفرینی کنند   دولت نقش  توانند مستقل از   مذاهب هستند که می   

مراجع امنیتی بسیار گسترده است و از امور نسبتاً ملموس مانند بقاي برخی انواع موجودات یا                 

کـره زمـین را    تـري ماننـد حفـظ اقلـیم و زیـست      گاهها تا موضـوعات نامـشخص     انواع زیست 

  .)46 – 48: 1386بوزان، ویور و دوویلد، (گیرد دربرمی

بندي دستور کار گسترده، بوزان و ویور، در ایـن کتـاب، در نهایـت صـرفاً                  ه رغم صورت  ب

آنهـا امنیـت را بـه دو سـطح اصـلی امنیـت       . انگارند دولت و جامعه را مراجع اصلی امنیت می       

گفتـه را صـرفاً    هـاي پـیش    و بخـش  ) 45: همـان (کنند  تقسیم می  2 و امنیت اجتماعی   1المللی بین

هـایی کـه جنبـه خاصـی از مناسـبات و             دانند که از پشت عینک     المللی می  نماهایی از نظام بین   

جامعـه  . اند  به دست آمده،سازند دهنده نظام را برجسته می  تعامالت میان همه واحدهاي تشکیل    

آفرینی کنـد   تواند مستقل از دولت نقش شود که می  به این دلیل به مثابه سطحی مجزا تحلیل می        

هـا، مـستعدترین    ها و ملت هاي محدود اعم از دولت    انی، یعنی جمع  و بر این اساس، مقیاس می     

  ). 54-68: همان(اند هاي ماندگار امنیت بوده جعیتشدن به مر مراجع براي تبدیل

 براي شناسائی مرجع امنیت، به جـاي آنکـه بـه پرسـش چـه         ،بوزان و ویور، در این کتاب     

توانـد   پردازند که چه چیزي مـی       می چیزي باید مرجع امنیت باشد؟ پاسخ دهند، به این پرسش         

 براي تحلیل مفهـوم  3»کردن امنیتی«این امر از آن روست که آنها از رهیافت  مرجع امنیت باشد؟    

 آن  4کننـده  گران امنیتی  به بیان دیگر، مرجع امنیت، آن چیزي است که کنش         . اند امنیت بهره برده  

کننده بتواند به آن     گر امنیتی   که کنش  مرجع امنیت هر آن چیزي است     «. نامند را مرجع امنیت می   

 اگر از این .)68: همان(»...شود و بنابراین الزم است که اشاره کند و بگوید باید بقایش تضمین 

گـران   توان گفت بـسیاري از کـنش     رهیافت براي شناسایی مرجع امنیت استفاده کنیم، آنگاه می        

                                                                                                              
1 . International Security 
2 . Societal Security 
3 . Securitization 
4 . Securitizing actors 

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 37 ـــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ)ره(مرجع امنیت در کنش گفتاري امام خمینی

رژیـم بـه    . اند  فروکاسته 1 را به امنیت رژیم    کننده در عمل و در مواقع بسیار، امنیت دولت         امنیتی

اسـتبدادي و پادشـاهی   شیوه سازماندهی سیاسی یا نوع حکومت مانند دموکراسی، جمهـوري،          

البته، در معناي پیشاوستفالیایی، رژیـم بـه منزلـه صـاحبان            ). 41: 1383مارتین،  (شود اطالق می 

، »رئـیس قبیلـه  «اد کـه در قالـب   د ترین تلقی از مرجع امنیت را شـکل مـی          قدرت بود و دیرینه   

گرفتنـد، در  اي که زمام امور را در دسـت        و در اعصار بعدي، طبقات ویژه     » امپراطور«،  »پادشاه«

  ). 35: 1383افتخاري، (تاریخ تجلی یافته است

در چارچوب مطالعات امنیت ملی، رژیم یـا نـوع حکومـت، عمـدتاً در کـشورهاي کمتـر                  

جی مارتین در   . لی نور . شود به عنوان مرجع امنیت معرفی می     هاي ضعیف    یافته یا دولت   توسعه

کنـد کـه    ، تأکیـد مـی    »رهیافت جامع براي مطالعه امنیت ملـی در خاورمیانـه         «اي با عنوان     مقاله

کشورهاي این منطقه با سه تهدید عمده در قبال رژیم سیاسـی، انـسجام اجتمـاعی و تمامیـت             

هدید نخست موجب شده است امنیـت ملـی در   ت). 42 – 48: 1383(ارضی خود مواجه هستند   

تقلیـل  ) 28:  الـف  .1388(»امنیت حکومت « یا به بیان بوزان      این کشورها عمدتاً به امنیت رژیم     

هاي   عبارت است از حفظ ارزش،امنیت رژیم در این منطقه، به بیان مصطفی کامل السعید         . یابد

پـردازان   در مجمـوع، نظریـه    ). 97: 1383(م مخـصوصاً رهبـران و نهادهـاي اصـلی         حیاتی رژی 

، امنیت رژیم در برابر امنیـت ملـی قـرار         این منطقه مطالعات امنیتی در جهان سوم، معتقدند در        

 رژیـم سیاسـی اسـت نـه دولـت یـا جامعـه        ،شـود  گیرد و آنچه مرجع امنیت قرار داده مـی       می

  ).177 – 1383:178خانی، عبداهللا(

، دولت، جامعـه و رژیـم سیاسـی را بـه مثابـه      عالوه بر این چهار رویکرد که به ترتیب فرد 

جامعـه  «کنند، رویکرد دیگري نیز قابل شناسایی است کـه           مرجع امنیت معرفی و یا تحلیل می      

ایـن رویکـرد را   . مرجع مستقل امنیت مورد مداقه و تأکید قـرار داده اسـت  را به مثابه    2»جهانی

اسـت کـه از نقـد جـدي دو دیـدگاه            امنیت جهانی، رویکردي    .  نامید 3»امنیت جهانی «توان   می

بارز آن انتقـال از کـانون   محور و فردگرا در حوزه مطالعات امنیتی حاصل آمده و ویژگی     دولت
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مکتـب نظـم    «، ایـن رویکـرد را       1ریچارد فالک ). 49: 1380افتخاري،  (است» جهانی«به  » ملی«

. بندي شده اسـت    تگرایی، صور  نامد که از رهگذر نقد و کنارگذاشتن مکتب واقع          می 2»جهانی

هـاي سیاسـی    محور خود، به تقسیم جهان بـه هویـت   گرایی با درونمایه دولت   واقع ،به نظر وي  

هـا، نژادهـا، طبقـات و     ها، ملـت  شدن نوع انسان به دولت پاره پرداخت که موجب پاره    رقیبی می 

رویکـردي   بنابراین، برقراري امنیت جهانی در این برهـه از تـاریخ، نیازمنـد         . شد ها می  جنسیت

مکتب . کل نوع انسان باشداست که ناظر بر زندگی سیاسی در سطح جهانی و سازگار با امنیت 

هـاي اجتمـاعی فراملـی کـه حـول ابتکـارات         نظم جهانی در این چارچوب، بر نقـش جنـبش         

. اي دارد فزاینـده عدالتی و خطر پاگرفته اسـت، تأکیـد       هاي مشخص بی   اتخاذشده در چارچوب  

 دگرگون سـاخته و  ،پردازند ها در بستر آن به کنش می اي که دولت فضاي سیاسی  ،ها این جنبش 

  ).144 – 145: 1380فالک، (اند  کمک کرده3به ایجاد واقعیتی نو، یعنی جامعه مدنی جهانی

گیـري نـوعی جامعـه     ، بـه شـکل  »الملل تا جامعه جهـانی  از جامعه بین«بوزان نیز در کتاب    

 اشـاره کـرده و   ،ها به کنش و واکنش بپردازد سبی مستقل از دولتتواند به طور ن می که   4جهانی

محورانه همچنان تداوم خواهند داشـت و از آنهـا      ها و واقعیات دولت    معتقد است گرچه تحلیل   

بایست ذهن و تفکر خود را به روي نیروهـاي قدرتمنـد جامعـه جهـانی          گریزي نیست، اما می   

به دو ارزیابی متفـاوت  ) 1388(بوزان در این کتاب. ل نماندگشود و از تحوالت این عرصه غاف      

ماننـد و    ها مسلط مـی    که در آن دولت   » پلورالیستی«نگرش  : پردازد از سرشت جامعه جهانی می    

» سولیداریـستی «کند و نگرش  اش را حفظ می حاکمیت دولتی همچنان تفوق سیاسی و حقوقی     

 ،به نظر بـوزان   . بینند هم تنیده می  شمول را در نظمی جهانی در        ها و هنجارهاي جهان    که ارزش 

اي روزافزون جنبه پلـورال آن را تحـت تـأثیر تحـوالت             جامعه جهانی در بعد سولیدار به گونه      

به همین دلیل .  شایسته تأمل و تدبر به مثابه مرجعی مستقل است  ،رو دهد و از این    خود قرار می  

ها و هراس را     لیف مردم، دولت  نگارش کتاب حاضر، جریان تأ    «: نویسد گفتار کتاب می   در پیش 
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هـا و بـازیگران مـاوراي     توان مردمان، دولت این کتاب را می   . در بیست سال پیش به یادم آورد      

  .)12: 1388(»ملی خواند

بر این اساس، جامعه جهانی، مرجعی است که بـا تهدیـدات وجـودي از قبیـل تهدیـدات                   

انند آنها روبروست و بقاء آن نیازمند       یافته، تروریسم جهانی و م     محیطی، جنایات سازمان   زیست

  .تمهیدات اضطراري است

  

  هاي نظري مختلف مرجع امنیت در رهیافت): 1(جدول 

 
  رهیافت نظري

  

 مرجع

مکتب انتقادي، 

 امنیت انسانی

مردم، (گرایی، بوزان  واقع

 )ها، هراس دولت

  مطالعات جهان سوم

 )خاورمیانه(

  مکتب کپنهاگ

امنیت؛ چهارچوب نوین (

 )یلتحل

مکتب نظم جهانی، بوزان 

الملل تا  از جامعه بین(

 )جامعه جهانی

امنیت براي چه کسی؟ 

 یا چه چیزي؟

ایده، نمود (دولت  فرد، نوع انسان

 )نهادي، پایگاه مادي

ها،  ملت(دولت، جامعه  رژیم سیاسی

 )مذاهب

هاي اجتماعی  جنبش

 فراملی، جامعه مدنی جهانی

 

  

  )هر(کنش گفتاري امام خمینی. ب

پرداز فقه سیاسی شیعه  و نظریه» جمهوري اسالمی ایران«گذار  در مقام بنیان  ) ره(امام خمینی 

پردازي و ارائه نظریه در خصوص مرجع امنیت را        که به مقام والیت فقیهی نیز رسیده بود، ایده        

بنـدي   در کانون توجه خود قرار داد و بخش مهمی از گفتارهاي خـود را پیرامـون آن صـورت                 

در عین حال، گفتارهاي ایشان در این خصوص، صـرفاً جنبـه کالمـی نداشـت و از بـار            . نمود

پـردازي در   به بیان دیگر، ایشان بـا گفتـار خـود، در عـین نظریـه            . گري نیز برخوردار بود    کنش

دادند و آن همانا تعیین دستور کار امنیت در    خصوص مرجع امنیت، همزمان فعلی نیز انجام می       

دلیـل ایـن   . رفت به شمار می» مرجع امنیت«یران بود که بخشی از آن تعیین    جمهوري اسالمی ا  

رفـت و از ایـن    گذار نظام جمهوري اسالمی و رهبر آن به شمار مـی           امر آن بود که ایشان بنیان     
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گـر   کـنش .  نیـز ایفـاي نقـش نمایـد        1کننـده  گـر امنیتـی    امکان برخوردار بود که در مقام کـنش       

. دهد  امنیتی را انجام می2ف، شخص یا گروهی است که کنش گفتاريکننده، در مقام تعری تیامنی

هـا،   هـا، حکومـت    سـاالري  گذراند، رهبران سیاسی، دیوان    بازیگرانی که این نقش را به اجرا می       

در توضـیح   ). 74: 1386بوزان، ویورو دوویلـد،     (نفوذ هستند  گروههاي سیاسی و گروههاي ذي    

 به امنیت از منظر کنش گفتاري، مستلزم نـوعی تفکیـک   بیشتر باید خاطر نشان کرد که رویکرد  

گر، امنیت را به  مقام تحلیل. گر یا بازیگر امنیتی است پرداز امنیتی و کنش گر و نظریه میان تحلیل

دهد؛ زیرا تنها از  کند و آن را در چارچوب نظري خاصی جاي می بیند تعریف می  ترتیبی که می  

گـران امنیتـی بـه دسـت      جمی از اقدامات بازیگران یا کنش   تواند درك منس   این راه است که می    

گران به ناگزیر در پرداختن موضوعات امنیتی نقش دارند، ولی وظیفه اصلی             گرچه تحلیل . دهد

گـران   آنها این نیست که تعیین کنند آیا فالن تهدید، معضل امنیتی است یا نه؟ در مقابل، کـنش            

پـرداز امنیتـی نیـز باشـند، غالبـاً برخـی        توانند نظریـه   میکننده، در عین حال که  امنیتی یا امنیتی  

رهبري نظـام سیاسـی، رهبـري جنـبش     (موضوعات را به عنوان شکل خاصی از کنش سیاسی       

کننـد   کنند، یعنی مشخص می ، امنیتی می)سیاسی یا اجتماعی، رهبري حزب سیاسی و مانند آن      

انـد؟ در   زارهاي امنیتی مشروع کدام چه چیزي تهدید امنیتی است، مرجع امنیت کدام است و اب          

آورند   نه لزوماً واژه امنیت را بر زبان می،کنند گرانی که موضوعات را امنیتی می   عین حال، کنش  

شـدن   از سوي دیگر، فرایند امنیتی. اند و نه اگر چنین کنند، همیشه لزوماً کنش امنیتی انجام داده     

 بلکه عالوه بـر آن، مـستلزم پـذیرش عـام از     گري آنها بستگی ندارد، موضوعات صرفاً به کنش 

هاي سیاسی، این مخاطبان، مردم و جوامـع ملـی     سوي مخاطبان است که در مورد رهبران نظام       

کننده، در بطن خود مستلزم نـوعی مـشروعیت ایـن     گر امنیتی  به بیان دیگر، عنوان کنش    . هستند

دسـتگاههاي امنیتـی، جوامـع     تواننـد    این مخاطبان مـی   . گري از سوي مخاطبان نیز هست      کنش

از ) ره(بر ایـن اسـاس، امـام    .هاي اجتماعی و عامه مردم باشند     سیاسی همچون احزاب، جنبش   

دهی به نظام جمهوري اسالمی، در پـی پاسـخ بـه ایـن             ابتداي پیروزي انقالب اسالمی و شکل     

بـارت  اند که امنیت جمهوري اسالمی ایران در گرو حفظ کدام مرجع است؟ بـه ع              پرسش بوده 

                                                                                                              
1 . securitizing actor 
2 . speech act 
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شـود   م کدام واحد در سطح امنیت جمهوري اسالمی ایران مورد تهدید واقع می ادیگر، بقا و دو   

  شود؟ جمهوري اسالمی، با صیانت از کدام واحد تأمین میدر و دستیابی به امنیت 

توان دریافت که ایـشان بـراي       گذار جمهوري اسالمی می    با تأمل در نظریات و بیانات بنیان      

نظـام  (والیـت فقیـه     ،   مکتبـی  پایه قائل بودند و آن را مرکب از اسالم         تی سه مرجع امنیت سرش  

جـع امنیـت در     دهـد مر   پایه و ترکیب آنها نشان می      این هویت سه  . دانستند  و مردم می   )اسالمی

، بر آن تأکیـد     »ها و هراس   مردم، دولت «بسیار به آنچه بوزان در کتاب       ،  جمهوري اسالمی ایران  

  .نامید» دولت اسالمی«توان آن را   می،رو  و از اینشود کند، نزدیک می می

و بـه تبـع آن جمهـوري    ) ره(مطابق این تلقی، مرجع امنیت در کنش گفتاري امـام خمینـی    

  :به بیان ایشان.  استمتوجه اسالمدر پایه نخست، اسالمی، 

و حتی از نماز . این تکلیف از واجبات مهم است. ما مکلف هستیم که اسالم را حفظ کنیم«

. ها در انجام آن ریختـه شـود        کند خون  همین تکلیف است که ایجاب می     . تر است  روزه واجب 

  .)67: 1381(»...تر از نماز است ظ اسالم واجبحف

  :نویسند ، چنین میخود نامه وصیتایشان در 

بـر ملـت   . آنچه در این حکومت اسالمی مطرح است، اسـالم و احکـام مترقـی آن اسـت        «

ت که در تحقق محتواي آن به جمیع ابعاد و حفظ و حراست آن بکوشـند               الشأن ایران اس   عظیم

  .»که حفظ اسالم در رأس تمام واجبات است

در واقـع، در  . دانـستند  از همین دریچه بود که امام، حفظ نظـام را از اوجـب واجبـات مـی         

چارچوب برداشت امام، چون جمهوري اسالمی در جهان کنونی تنها نظامی اسـت کـه در پـی      

  :شود به بیان ایشان باشد، حفظ آن به اعظم فرائض تبدیل می ق و گسترش اسالم مکتبی میتحق

اگر این جمهوري اسالمی از بین برود، اسالم آنچنان منزوي خواهد شد که تا ابد مگـر در     «

  .)95: 13صحیفه نور، ج (»زمان حضور حضرت نتواند سرش را بلند کند

  :رو از این

اي در   یعنـی هـیچ فریـضه     است باالتر از تمام فرائض،      اي   حفظ اسالم یک فریضه   «

هاي بزرگ است و  اگر حفظ اسالم جزء فریضه. الم نیستاسالم باالتر از حفظ خود اس
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بزرگترین فریضه بر همه ما و شما و همه ملت و همه روحانیون، حفظ این جمهـوري            

  .)203: 15همان، ج (»اسالمی از اعظم فرایض است

 نیز دلیل این برداشت و تلقی خود از حفـظ جمهـوري اسـالمی را              ایشان در جاي دیگري   

  : کنند شرایط زمانه و وضعیت جهانی عنوان می

مسأله حفظ نظام جمهوري اسالمی در این عصر و بـا ایـن وصـفی کـه در دنیـا مـشاهده            «

کند و از اموري  شود، از اهم واجبات عقلی و شرعی است که هیچ چیز با آن مزاحمت نمی              می

  .)106: 19همان، ج (»است که احتمال فعل در آن عقالً منجز است

س جمهوري اسالمی قرار    أبایست در ر   ا می از منظر امام، اساساً به همین دلیل است که فقه         

اند و جمهوري اسالمی بر آن است تـا اسـالم را    به بیان دیگر، چون فقها حصون اسالم   . بگیرند

  :بر این اساس. شود حفظ کند، پس والیت فقیه محور و کانون جمهوري اسالمی می

اي را  کننـد و زمینـه  اند، یعنی مکلفند اسـالم را حفـظ      اند فقها حصون اسالم    اینکه فرموده «

فراهم آورند که بتوانند حافظ اسالم باشند و این هم از اهم واجبات است و از واجبات مطلق               

  .)67 – 68: 1381(»باشد نه مشروط می

، منوط به حفظ حضور مـردم در  )ره(از سوي دیگر، حفظ جمهوري اسالمی نیز از نظر امام 

و التـزام بـه اقتـضائات ایـن     تماعی نظام اسـالمی  به عنوان پشتیبان و در واقع، پایگاه اج   صحنه  

  : بنابر توصیه ایشان.حضور است

مردم را در صحنه حاضر نگه دارید که آنچه انقالب و ایران را حفظ کرده، حـضور مـردم           «

امروز مـردم پـشتیبان   . شود در تمامی دنیا مردمی به خوبی مردم ایران پیدا نمی   . در صحنه است  

پشتیبانی مردم از دولت به خاطر این است که دولت را اسالمی . هستندانقالب اسالمی و دولت 

  .)453: 17صحیفه نور، ج (»این پشتیبانی را حفظ کنید. دانند می

  :فرمایند همچنانکه در جاي دیگر می

دانید و باید بدانیم مادامی که ملت پشتیبان مجلس و دولت و قواي مسلح               همه می «

مسلح در خدمت ملـت بـه ویـژه قـشرهاي محـروم       هستند و دولت و مجلس و قواي        

نماینـد، هـیچ قـدرتی     باشند و جلب رضاي خداوند را در این خـدمت متقابـل مـی           می

یکی از ایـن  توانایی آسیب رساندن به این نظام مقدس را ندارد و اگر خداي نخواسته،            
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 دو یا هر دو از خدمت متقابل دست بردارند، شکست جمهوري اسالمی و اسالم بزرگ   

اگرچه در درازمدت حتمی است بنابراین، ترك این خدمت متقابل که به شکست اسالم 

شود، از بزرگترین گناهـان کبیـره اسـت کـه بایـد از آن              و جمهوري اسالمی منتهی می    

  .)391: همان(»اجتناب شود

تواند  حکومت و مردم است که می    گذار جمهوري اسالمی، تعامل      بنابراین، مطابق ایده بنیان   

 مهم آن است که مقصود از محتواي این       ،در عین حال  . جمهوري اسالمی را حفظ کند    و  م  اسال

و سه پایه یعنی اسالم، نظام اسالمی و مردم در کنش گفتاري امام مشخص شود و نحوه ارتباط        

  .تعامل میان آنها معین گردد

ودیتش در  اشاره به کسی یا چیزي است کـه موجـ  ،به بیان دیگر، مرجع امنیت، چنانکه آمد    

توان در ارتبـاط بـا     تهدید وجودي را تنها می،در عین حال. معرض تهدید و خطر بقا قرار دارد   

). 12: 1386بوزان، ویورو دوویلد، (دیتی که در معرض تهدید است فهمیدسرشت خاص موجو

 بر این اساس، در ادامه به تبیین سرشت خاص سه پایه مرجـع امنیـت در کـنش گفتـاري امـام       

  .پردازیم می) هر(خمینی

  

  اسالم به مثابه مکتب؛ مبناي وجودي و ایده دولت اسالمی . 1

نظـر دارنـد و آن را       دهند ایشان روایتی مکتبـی از اسـالم را مـد           آراء امام خمینی نشان می    

بندي بینشی است که پشتوانه  مکتب در این تلقی، نوعی صورت. شناسند می» مکتب«چونان 

کومت را تأمین و شیوه توزیع قدرت، ثـروت و حیثیـت را    نظري و ایدئولوژیک تأسیس ح    

این برداشت از مکتب، نزدیکترین معادل براي ایدئولوژي  . کند در جامعه تعیین و توجیه می     

ایـشان  . استفاده کند ) ره(دهد از واژگان خود امام     است؛ اما نگارنده در این مقاله ترجیح می       

  :کنند که نامه خود تأکید می در وصیت

اي الهی است که بـا بـه کـار بـستن آن سـعادت           م و حکومت اسالمی، پدیده    اسال«

کنـد و مکتبـی اسـت کـه      فرزندان خود را در دنیا و آخرت، به باالترین وجه تأمین می           

و هاي غیرتوحیدي در تمام شئون فردي و اجتماعی و مادي و معنـوي            برخالف مکتب 

دارد و از هیچ نکته ولو بسیار فرهنگی و سیاسی و نظامی و اقتصادي دخالت و نظارت        
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و جامعه و پیـشرفت مـادي و معنـوي نقـش دارد، فروگـذار      ناچیز که در تربیت انسان    

  .»ننموده است

 واجد حداقل سه ویژگـی اسـت       ،آمده) ره( آنچنانکه در نظریات امام    ،تلقی مکتبی از اسالم   

ایـن  . یست داشـته باشـد  با ها را داراست یا می که جمهوري اسالمی نیز به تبع آن همین ویژگی   

  :ها عبارتند از ویژگی

 بر اساس این تلقی، اسالم اقتداري فرانهادي و فراگفتمانی دارد، یعنـی نهـادي نیـست      .یک

عرض دیگر نهادهاي اجتمـاعی و گفتمـانی نیـست در کنـار دیگـر       در کنار و هم) مانند کلیسا (

ل یـا فراگفتمـانی دارد و ماننـد    مها و عقاید اجتماعی، بلکه وضعیتی دربرگیرنـده و شـا    گفتمان

بـه ایـن معنـا، تقلیـل دیـن بـه نهـادي           . کشد هوایی است که جامعه در چارچوب آن نفس می        

هاسـت، سـالبه بـه     اي خصوصی که در حال داد و ستد با دیگر نهادها یا ایـده              اجتماعی یا ایده  

ی و عقیدتی حضور ها و روابط اجتماع به بیان دیگر، دین در همه حوزه     . شود موضوع می انتفاع  

  .بایست خود را با آن منطبق کنند اي که همه چیز می آید، به گونه دارد و معیار به شمار می

  :در این خصوص معتقدند) ره(امام 

اسالم خود داراي سیستم و نظام خاص اجتماعی و اقتصادي و فرهنگی اسـت کـه بـراي               «

 دارد و جـز آن را بـراي سـعادت    تمامی ابعاد و شئون زندگی فردي و اجتماعی، قوانین خاص      

  .)197: 4صحیفه نور، ج (»پذیرد جامعه نمی

رو، آنچـه    شمول اسـت و از ایـن       دومین ویژگی آن است که اسالم در این تلقی، جهان         . دو

به بیان دیگر واحد سیاسـی اسـالم   . براي آن اصالت دارد، مرزهاي اعتقادي است نه جغرافیایی       

م در سراسر جهان پراکنده است و در عـین حـال، اسـالم      امت است نه ملت و چون امت اسال       

شمول و  دینی است جهانبنابراین، . نظر دارد  براي کل جامعه بشري آمده و سعادت همه را مد         

نیز بـر  ) ره(در این چارچوب امام. شود به قوم وملت یا مرزهاي جغرافیایی خاصی محدود نمی   

اب اسالم، انسان به مفهوم کلی آن است و بـه  کنند و معتقدند خط    شمولی اسالم تأکید می    جهان

  : تبع آن جمهوري اسالمی نیز محدود و محصور به ملت و کشوري به نام ایران نیست

این نهضت ایران، نهضت مخصوص به خودش نبوده و نیست، براي اینکه اسـالم              «

. اناسالم براي بشر آمده است، نه براي مسلمین و نه براي ایر. مال طایفه خاصی نیست 
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یـا  «خطاب به نـاس     . ها ها و پیغمبر اسالم مبعوث بود بر انسان        اند بر انسان   انبیا مبعوث 

ما که نهضت کردیم، بـراي اسـالم نهـضت کـردیم، جمهـوري، جمهـوري         » ایها الناس 

توانـد   تواند محصور باشد در یک کـشور و نمـی   اسالمی است، نهضت براي اسالم نمی 

نهضت براي اسـالم، همـان دنبالـه نهـضت          . میمحصور باشد در حتی کشورهاي اسال     

پیغمبر اکرم اهل عربستان است؛ لکن      . نهضت انبیا براي یک محل نبوده است      . تانبیاس

دعوتش مال عربستان نبوده، محـصور نبـوده بـه عربـستان؛ دعـوتش مـال همـه عـالم                    

  .)446: 10همان، ج (»است

  :ان و حکومت اسالمی هستندامام بر اساس همین ویژگی معتقد به رسالت جهانی مسلمان

یـا  «آله هست که اگر مـسلمی فریـاد بزنـد    اهللا علیه و  حدیث شریف رسول اکرم صلی  در  «

کنم یا للمسلمین، اي  و اجابت نکنند از او مسلم نیستند آنها و من از اینجا فریاد می       » للمسلمین

همـان،  (»سالم برسیدهاي مسلمان به داد ا هاي مدعی اسالم، اي ملت مسلمانان جهان، اي دولت   

  .)37: 16ج 

هاي جهانی حکومت اسالمی، به      شمول اسالم و مسئولیت    در عین حال، تأکید بر بعد جهان      

در واقـع،  . گرفتن مرزهاي ایران و امنیت ملی جمهوري اسالمی ایران نیست         منزله نفی و نادیده   

ت، از تـشکیل  مسیر تشکیل امت واحده جهانی که اقتضاي حفظ اسالم و تأمین هـدف آن اسـ           

رو، حفـظ نظـام جمهـوري اسـالمی و      گذرد و از این   جامعه نمونه و اسوه اسالمی در ایران می       

  :شود التزام به اقتضائات آن از جمله امنیت و تمامیت ارضی ایران واجب می

اسالم آنچنان منزوي خواهد شد که تا ابد مگـر در  . اگر این جمهوري اسالمی از بین برود    «

  .)95: 13همان، ج (»را بلند کندت نتواند سرش زمان حضور حضر

 ویژگی سوم آن است که بـر اسـاس تلقـی مکتبـی، اسـالم دینـی اجتمـاعی اسـت و                   .سه

به . دهی فضاهاي اجتماعی، نمود عینی داشته باشد بایست در زندگی روزمره جامعه و سامان   می

  :بیان حضرت امام

 همه چیز و ظواهر اسالم باید در        مسئله این است که اوالً اسالمی بشود      از مهمات   «

ها عقیده دارند که حاال ظـواهر را کـار نداشـته باشـیم و             اینکه بعضی . آنجا حاکم باشد  
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ضـوابط اسـالم بایـد محفـوظ باشـد،      ... سراغ مکتب، اینها برخالف اسالم است    برویم  

  .)41: 13همان، ج (»جمهوري اسالمی معنایش این است

هـاي حکومـت در جمهـوري اسـالمی،       از کـارویژه ییکـ این همه، به معناي آن است کـه    

است و این کارکرد به سبب نوع برداشتی است که         کردن ظواهر و رفتار جمعی اجتماع        اسالمی

  ):ره(به بیان امام. از اسالم وجود دارد

مقصود ما این اسـت     ... به غیر اسالم نباید فکر بکنیم     . ما آنکه مقصدمان است اسالم است     «

اینطور نباشـد کـه رأي بـدهیم بـه جمهـوري            .  مملکت برویم، اسالم را ببینیم     که هر جاي این   

  .)201: 8همان، ج (»اسالمی، لکن هر جا برویم از اسالم خبري نباشد

تلقی مکتبی متضمن آن است که سبک خاصی از زنـدگی در جامعـه مـورد           بر این اساس،    

  . گذاري قرار گیرد تبلیغ و سرمایه

ب ناخودآگــاه ذهنـی و رفتــاري جامعــه اسـت کــه نــوع   ، نـوعی چــارچو 1سـبک زنــدگی 

نحـوه پوشـش،   (هاي مصرفی اعضاي آن در مواردي چون مدیریت و کنتـرل بـر بـدن             انتخاب

 نحوه ارتباط و تعامل با دگرهاي فرهنگـی و عقیـدتی، نحـوه    ،)آرایش مو و صورت و مانند آن  

تباطات خـانوادگی، اوقـات     ها، ار  ها و سوگواري   ارتباط با جنس مخالف، چگونگی ابراز شادي      

دهد و همین سبک زندگی است که فرهنگ عمـومی جامعـه را              فراغت و مانند آن را شکل می      

  ).27: 1384 فکوهی،(کند معین ساخته و آن را از دیگر جوامع متمایز می

هاي مکتبـی   ها، به ویژه حکومت رسد پشتوانه موجودیت حکومت بر این اساس، به نظر می    

بقـاي  تداوم آن وعی سبک زندگی است که در جامعه نهادینه شده و جامعه با            و ایدئولوژیک، ن  

هـا و قواعـد    این شیوه در جامعه ایرانی، بـه شـدت بـا چـارچوب       . کند را تضمین می  حکومت  

کنند و  اي مذهبی توجیه و تعبیر می مذهبی درآمیخته و ایرانیان عادات اجتماعی خود را به گونه       

در واقـع، اساسـاً بـه    . گونـه باشـند   م، همه جوامع اسالمی باید همینمطابق تلقی مکتبی از اسال  

همین دلیل یعنی سبک زندگی مذهبی در جامعه ایرانی بود که انقالب و جمهوري اسـالمی در           

توانـد آن را حفـظ    آن ممکن شده و به پیروزي رسیده و نه بالعکس و حفظ این ویژگی نیز می   

                                                                                                              
1 . Life Style 
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جمهوري اسالمی، یعنی اسالم بـه مثابـه مکتـب، بـه منزلـه      بنابراین، تهدید ایده دولت در     .کند

رود؛ چرا که اگر این ویژگی از جمهوري اسالمی گرفتـه شـود،          تهدید وجودي آن به شمار می     

در نتیجه، اسالم مکتبـی، مبنـاي وجـودي    . هاي سیاسی دنیا نخواهد داشت   تفاوتی با دیگر نظام   

  .رود جمهوري اسالمی و ایده دولت اسالمی به شمار می

  

  اسالمیدولت نمود نهادي والیت فقیه؛ . 2

توان دریافت که مراد از حفظ      و نظریات ایشان می   ) ره(با بررسی کنش گفتاري امام خمینی     

  .است» والیت فقیه«، یعنی 1نظام در نهایت، حفظ نمود نهادي دولت اسالمی

» کومت اسـالمی ح«و » البیع«امام، در دو کتاب اصلی خود در باب حکومت اسالمی، یعنی    

مشابه برخوردارند، پس از ذکر دالیـل در اثبـات لـزوم تـشکیل حکومـت      اي   که تقریباً از شیوه   

هاي حـاکم ایـن حکومـت و اختیـارات آن یعنـی              در عصر غیبت، بالفاصله به ویژگی     اسالمی  

 در واقع، روش معمول در چنین مباحثی را که در آغاز به منبع قـدرت،        . اند والیت فقیه پرداخته  

مالك مشروعیت دولت، شکل حکومت و ساختار کلـی و تـشکیالت الزم پرداختـه و سـپس                   

زاده،  قاضـی (انـد  پردازنـد، اعمـال نکـرده    بري میضمن اشاره به نهادهاي مهم دولت، به نهاد ره   

1377 :168 .(  

ایـشان در البیـع     . انـد  به بیان دیگر، والیت فقیه را مظهر تام نهادي حکومت اسالمی دانسته           

  :ویسندن می

ماندن این احکام مقتضی ضرورت حکومت و والیتی است که واالیی قوانین الهـی    باقی... «

نظام از واجبات مؤکد است و ایـن  از آن گذشته، حفظ  . را حفظ کند و متکفل اجراي آن گردد       

  ).461: 2تا، ج  بی(»واجب جز با وجود والی و حکومت به انجام نخواهد رسید

رهبـر منتخـب جامعـه اسـت، ضـامن      الـشرایط کـه بـه عنـوان        معبر این اساس، فقیـه جـا      

هاي آن در ابعاد داخلی و خارجی است که بالطبع آن را از طریـق    بودن نظام و خروجی    اسالمی

در این چارچوب، آنچه مبنـاي فهـم و برداشـت از            . کند  اجرایی خود ایفا می    –سازمان تقنینی   
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در . لقی ولی فقیه یا فقهاي منـصوب ایـشان اسـت   گیرد، ت اسالم و موازین و احکام آن قرار می  

  .مکتبی از اسالم تعریف شودبایست در چارچوب برداشت  عین حال که این تلقی می

بایـست بـه واژه مطلقـه در     رسـد مـی   در خصوص نحوه ارتباط نظام با مردم نیز به نظر می        

رزهاي نفاذ حکم ولـی  واژه مطلقه به حدود اختیارات و م. عنوان والیت مطلقه فقیه توجه نمود   

بر ایـن اسـاس، مقـصود از والیـت مطلقـه، برخـورداري فقیـه از مطلـق                 . شود فقیه مربوط می  

گـذار جمهـوري    برخی از فقها همچـون بنیـان  . اختیارات معصوم در امر تصدي حکومت است  

اسالمی معتقدند که ولی فقیه در چارچوب حکومت همان امتیازاتی را داراست کـه معـصومین         

  :یل حکومت داشتند و بنابراین والیتش مطلقه استدر تشک

این توهم که اختیارات حکومتی حضرت امیر بیش از فقیه اسـت، باطـل و غلـط                  «

اگر اختیارات حکومت در چارچوب احکام فرعیـه الهیـه اسـت، بایـد عـرض               ... است

معنـی   محتـوا و بـی   الهیه و والیت مطلقه مفوضه به نبی اسالم، یک پدیده بـی     حکومت  

یکی از احکام اولیه اسالم و مقدم بر تمام احکام فرعیه حتی نماز و              ... حکومت  . شدبا

  .)170: 20صحیفه نور، ج (»روزه و حج است

کنـد و بـه مثابـه یکـی از       ، حکومت شأنی مجزا و مستقل از احکام فرعیه پیدا مـی           بنابراین

افع و مصالح عمومی جامعـه  مالك این تقدم و استقالل نیز من. شود احکام اولیه، بر آن مقدم می   

  :)ره(به بیان امام. است

تواند قراردادهاي شرعی را که خود با مردم بسته است، در مـوقعی    حکومت می ... «

توانـد هـر     که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسالم باشد، یکجانبه لغو کنـد و مـی               

اسـت؛ از آن  امري را چه عبادي و یا غیرعبادي که جریان آن مخـالف مـصالح اسـالم               

  .)همان(»مادامی که چنین است، جلوگیري کند

ه بـه منـافع   اللفظی به معناي خیر عمومی است و از آن بـراي اشـار   مصلحت، به طور تحت  

اي از   از سوي دیگـر، جمهـوري نیـز بـه گونـه           ). 206: 1384البوطی،  (شود عمومی استفاده می  

اص سیاست به گروه یا فردي خاص شود که دربرگیرنده نفی اختص  هاي سیاسی اطالق می    نظام

بـر ایـن اسـاس، جمهوریـت کـه ترجمـه       . دهـد  است و منافع عمومی بستر آن را تشکیل مـی         

republica              گیـرد و    است، به معناي امر عمومی است که بر مبناي مـصالح عمـومی شـکل مـی
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اس، بر ایـن اسـ  ) 780: 1376میلر،  (ه عرصه عمومی، مبناي نظري آن است      برابري افراد در ادار   

والیت مطلقه فقیه، از آن رو مبناي جمهوري اسـالمی اسـت کـه منـافع و مـصالح عمـومی را                

تواند آن را لغو کند و این نافی اسـالمی   کند و اگر حکمی شرعی نافی آن بود، می    جویی می  پی

  1.بودن حکومت نیست

قـه  گیرد، امـا مـشروط بـه ف      بر این اساس، دولت اسالمی گرچه با محوریت فقیه شکل می          

تواند ولی باشد که از منافع و مصالح جامعـه           بنابراین، فقیهی می  . نیست و هویتی فرافقهی دارد    

  : حضرت امامبه بیان . آگاهی داشته باشد

ها هم باشد، ولی نتواند مصلحت جامعه را  یک فرد اگر اعلم در علوم معهود حوزه     «

صالح تشخیص دهد و به طور تشخیص دهد و یا نتواند افراد صالح و مفید را از افراد نا    

گیري باشـد، ایـن    کلی در زمینه اجتماعی و سیاسی فاقد بینش صحیح و قدرت تصمیم     

صحیفه (واند زمام جامعه را بر عهده گیرد     ت فرد در مسائل حکومت مجتهد نیست و نمی       

  ).39: 21نور، ج 

کـه در  روست  بر این اساس، والیت فقیه، ضامن جمهوري بودن نظام هم هست و از همین     

  . منوط به انتخاب مردم است،مقام تحقق مصداقی

حکومتشان تعیین کننـد و  اگر مردم به خبرگان راي دادند تا مجتهد عادلی را براي رهبري             «

در . آنها هم فردي را تعیین کردند تا رهبري را بر عهده بگیرد، قهراً او مورد قبـول مـردم اسـت    

  .)129: همان(»ش نافذ استشود و حکم این صورت او ولی منتخب مردم می

  :نویسند ایشان در پاسخ به نمایندگان ولی فقیه در دبیرخانه ائمه جمعه سراسر کشور نیز می

لکن تولی امور مسلمین و تـشکیل حکومـت بـستگی           . والیت در جمیع صور دارد    ) فقیه(«

 .)459: 20همان، ج (»دارد به آراء اکثریت مسلمین که در قانون اساسی هم از آن یاد شده است

کنند و او نیز چون والیـتش مطلقـه اسـت،      جمهور مردم ولی فقیه را انتخاب می،بر این اساس 

                                                                                                              
ام  ، به تفصیل شرح داده»امکان و امتناع سیاست عرفی در قانون اساسی جمهوري اسالمی«این نکته را در مقاله . 1

 ).1388پورسعید، (
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ترجمان عملی جمهوري   » والیت مطلقه فقیه  «به این معنا،    . شود ضامن جمهوریت حکومت می   

  .رود اسالمی یا دولت اسالمی است و والیت فقیه نمود نهادي آن به شمار می

  

   دولت اسالمی1اجتماعیمردم؛ پایگاه . 3

امام خمینی نیز مبتنی بر تلقی و برداشت خاص از ضلع سوم مرجع امنیت در کنش گفتاري 

در واقع، مطابق بینش امام، تمامی آحاد جامعه از حقوق شـهروندي و حـق               . مفهوم مردم است  

تـشکیل حکومــت برخوردارنــد و کلیـت جمهــوري اســالمی و در حقیقـت، دولــت اســالمی    

  : البته، این تلقی نیز به نظر امام، نوعی بینش دینی است. تابع آراء ملت باشدبایست  می

ما بناي این نداریم که یک تحمیلی به ملتمان بکنیم و اسالم بـه مـا اجـازه نـداده                    «

ملت ما هر طور رأي داد، ما هـم     . ما تابع آراي ملت هستیم    . است که دیکتاتوري بکنیم   

ریم، خداي تبارك و تعـالی بـه مـا حـق نـداده اسـت،       ما حق ندا. کنیم از آن تبعیت می   

همان، (»پیغمبر اسالم به ما حق نداده است که ما به ملتمان یک چیزي را تحمیل بکنیم                

   .)34: 11ج 

پـذیر    بقا و استمرار جمهوري اسـالمی بـدون حـضور و بقـاء مـردم امکـان            ،بر این اساس  

گوید، پایگـاه فیزیکـی    ی یا چنانکه بوزان می رو، مردم در مقام پایگاه اجتماع      باشد و از این    نمی

  ):ره(بیه بیان امام. یابند در چارچوب مرجع امنیت، اصالت می) اسالمی(دولت 

مـا وقتـی   ... هم تکلیف شرعیتان است، هم حکم عقل است که ما باید حفظ کنیم مردم را  «

 .)253: 17مـان، ج  ه(»مردم را داریم، اسالم داریم و رضاي خدا را داریم، همه چیـز را داریـم           

اند  این مردم . خواهد باالخره ما مردم را الزم داریم، یعنی جمهوري اسالمی تا آخر مردم را می             «

» اند که باید این جمهوري را راه ببرند تا آخـر  که این جمهوري را به اینجا رساندند و این مردم    

  .)36: 11همان، ج (

 تأکیـدي خـاص بـر بخـش محـروم و      خوددر عین حال، ایشان، همواره در کنش گفتاري       

  :شان نامه تفصیلی مستضعف مردم داشتند؛ به ویژه در وصیت

                                                                                                              
1 . Social Base 
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نمایم که قدر این ملت را بدانید و         اندرکاران توصیه می   به مجلس و دولت و دست     «

در خدمتگذاري به آنان خصوصاً مستضعفان و محرومان و ستمدیدگان که نورچشم ما              

هاي آنان تحقق  آورد آنان و با فداکاري ي اسالمی ره  و اولیاي نعم همه هستند و جمهور      

پیدا کرد و بقاء آن نیز مرهون خدمات آنان است، فروگذار نکنید و خود را از مـردم و                   

   .»مردم را از خود بدانید

  
  گیري نتیجه

 به عنـوان    ،)ره(مرجع امنیت در جمهوري اسالمی ایران و مطابق کنش گفتاري امام خمینی           

که از سـه ضـلع اسـالم بـه مثابـه        » دولت اسالمی «عبارت است از    آن،  پرداز   ظریهگذار و ن   بنیان

نمود نهادي دولـت  (، والیت فقیه یا نظام اسالمی     )مبناي وجودي و ایده دولت اسالمی     (مکتب  

این سه ضلع یا سـه پایـه   . تشکیل شده است) پایگاه اجتماعی دولت اسالمی(و مردم  ) اسالمی

شود مگر  اي که اسالم مکتبی حفظ نمی    عامل با یکدیگر هستند؛ به گونه     اي متقابل و مت    در رابطه 

ماند مگر آنکه حضور مردم در صحنه  آنکه نظام اسالمی حفظ شود و نظام اسالمی محفوظ نمی 

با تعیین دولت اسالمی به مثابه مرجـع      ) ره(توان گفت امام خمینی    بر این اساس می   . حفظ شود 

اله آمد، در واقع فقه سیاسی شیعه را از قابلیت صرفاً اجتمـاعی  امنیت و با شرحی که در این مق   

سازي در معناي مدرن آن ارتقا دارند و دولت شـیعی را بـه دولتـی                 و مقاومتی به قابلیت دولت    

ضـمن آنکـه ایـن مهـم را در         .تمام و فارغ از بحران سلطه سیاسی در فقه امامیه تبدیل نمودند           

  . بندي نمودند پردازي صورت  نظریهقالب نوعی کنش گفتاري و نه صرفاً

  
  )ره(مرجع امنیت جمهوري اسالمی ایران درکنش گفتاري امام خمینی): 2(جدول 

 مرجع امنیت

 دولت اسالمی

اسالم به مثابه مکتب 

 )ایده دولت اسالمی(

نمود (والیت فقیه 

 )نهادي دولت اسالمی

پایگاه اجتماعی (مردم 

 )دولت اسالمی
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