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 ندارد و نشرآن بدون اجازه  هرگونه استفاده از اين رساله با ذكر منبع، اشكالى

  .باشدممنوع می یالمصطفعةجام
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به تمام قربانيان راه صلح و  ناچيزی است پيشكشاین اثر، 

آن عده ارواح و  ممادر پدر وبه ارواح  ی است، هدیهامنيت

  .که دار فانی را وداع گفته اند بزرگوارم اساتيد
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، لوح و قلم گارآفریدو یگانه هستی بخش کران به پيشگاه بی با ابراز شكران

سخاوتمندانه از دریای دانش خویش که هستم  یاساتيد محترمگذار سپاس

 مشفقانه و رهنمودهای از همكاری .ند و در خلق این اثر سهم گرفتندسيرابم کرد

محترم مشاور:  اساتيد و اهلل دکتر احمد عابدی،آیتراهنما: جناب استاد محترم 

. سپاس ویژه دارم جواد نوروزیو جناب دکتر محمد دکتر اصغر افتخاری جناب

مدیریت محترم  اندرکاران محترم امور پایان نامه،دست نيک تعاملاز همكاری و 

چنين هم. گذارمسپاس گروه فقه سياسیارجمند تحصيالت تكميلی و اساتيد 

متحمل  ،تدوین این اثردوره طول که در از حوصله مندی تمام اعضای خانواده ام 

 .گرددمی قدردانی کردندپيشه صبوری  و گردیدهها دشواری
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   چکیده  

الملل و بط بینپژوهشگران روااستراتژی بازدارندگی، به عنوان یکی از راهبردهای مهم تأمین امنیت ملی، مورد توجه 

لیل انتقادات دمحققان مطالعات امنیت و سیاست مداران است. با توجه به پدیدار شدن ناکارآمدی بازدارندگی سخت به 

ا در نظر داشت و تردیدهای جدی به بازدارنده بودن ضربه اول و دوم در استفاده از ابزار تسلیحات کشتار جمعی، و ب

تراتژی کارگیری تسلیحات کشتار جمعی، جبران این خأل، ضرورت طرح و تبیین یک اسشرعی بهموانع اخالقی و یا 

سخ به این پرسش سازد. این رساله، با هدف پر کردن این ضعف، در پاهای نرم را آشکار میبازدارنده با ابزارها و روش

استراتژی »طرح  با "های اسالمی چیست؟آموزهاستراتژی بازدارندگی نرم در تأمین امنیت ملی از منظر فقه سیاسی و "که 

بانی و منابع فقه ها و منطق بازدارندگی و الزامات تأمین امنیت ملی با تأکید بر مدر چارچوب نظریه« بازدارندگی نرم

ها و ضعف های اسالمی، به تناسب ابعاد مادی و معنوی امنیت ملی و متناظر با تهدیدات بیرونی وسیاسی و آموزه

ای استراتژی ها، و ابزارهها، روشهای داخلی جوامع و واحدهای سیاسی که مخل امنیت ملی است، به معرفی مؤلفهآسیب

ع، جهت تأمین بازدارندگی نرم و متغیرهای نرم افزاری دفع کننده تهدیدات بیرونی و تقویت کننده ساخت درونی جوام

ی با روش تحلیلی و در خصوص مباحث فقه -تحقیق توصیفی امنیت ملی پرداخته است. این رساله با استفاده از روش

استراتژی "که  ای به آزمون این فرضیه پرداخته استاستنباطی و در گردآوری اطالعات با بهره گیری از روش کتابخانه

ندگی نرم ژی بازداربازدارندگی نرم تأمین کننده امنیت ملی بوده و در خأل ناشی از ناکارآمدی بازدارندگی سخت، استرات

دست آمد که بدر این تحقیق،  "نماید.نقش بدیل و یا الاقل مکمل بازدارندگی سخت را در تأمین امنیت ملی ایفا می

های ها و آسیبزمان پاسخگوی تهدیدات بیرونی و برطرف کننده ضعفاستراتژی بازدارندگی نرم در عین مؤثر بودن، هم

معنوی امنیت  ی نرم، برخالف بازدارندگی سخت، دربرگیرنده ابعاد مادی وداخلی مؤثر بر امنیت ملی است. بازدارندگ

امه، نفوذ بر عملی بوده و متناسب با تهدیدات جدید است، تهدیداتی که شامل تهاجم فرهنگی، تأثیرگذاری روی اذهان 

ارندگی تژی بازدگردد. مشخص شد که استرااحساسی شهروندان کشور هدف، و بحران آفرینی داخلی می -حوزه ادراکی

انگر از های امنیت ملی است، بدون توسل به تسلیحات ویرنرم، دارای قدرت پاسخگویی در برابر تهدیدات و آسیب

 ظرفیت بالقوه جهت اصالح ذهنیت و تغییر در رفتار کنشگر مهاجم، برخوردار است. 

 .، قدرت نرمتهدید، آسیبامنیت ملی، بازدارندگی نرم، استراتژی، فقه سیاسی،   واژگان کلیدی:
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    مقدمه 
 

 . طرح مسأله1

های نسبتاً جدید برای تأمین امنیت واحدهای سیاسی و جوامع بشری، استراتژی یکی از استراتژی

است. اقدام به بازدارندگی در برابر تهاجم و جنگ احتمالی در طول حیات بشری مورد بازدارندگی 

آمیزترین منازعات بشری در توجه بوده است. اما پس از مواجهه جامعه جهانی با تجربة تلخ خشونت

های فراگیر جهانی اول و دوم، که ضرورت پیشگیری از وقوع جنگ و خشونت قرن بیستم، یعنی جنگ

های استراتژی بازدارندگی به صورت یک نظریه نمود، به مرور پایهالملل را تشدید میه بیندر عرص

های ویرانگر، در عرصه های مسلح و جهت مصونیت از خطر شروع جنگبرای مهار زورگویی و قدرت

یابی ابرقدرتهای دوران جنگ سرد به جنگ الملل شکل گرفته و مشخصاً پس از دستروابط بین

یافته برای توضیح منظم و ای، نظریه بازدارندگی کالسیک، به صورت منسجم و نظامای هستهافزاره

قانونمند پدیدة اجتماعی جنگ و منازعه، و برای به کنترل در آوردن آن، تقریباً در عرض سایر 

  1الملل مطرح گردید.های موجود در عرصه روابط بینها و نظریهاستراتژی

                                                           

مبانی و گیری آن در انطباق با گردد، ولی شکلالملل محسوب میگرچه نظریه بازدارندگی، جزو نظریات جدید روابط بین -1

های معاصر در غرب به سنت فکری مشابهی تعلق دارند. آنان استراتژیست»اند. گرایی است. چنانکه گفتهمفروضات سنت واقع

نظامی است،  -گر مسایل سیاسیای از منطق که توجیهای از مفروضات درباره ماهیت سیاست بین الملل، و گونهبه مجموعه

( ؛ 25)جان بیلیس، و همکارا، استراتژی در جهان معاصر، ص « قرار دارد.« رئالیسم»در قالب باور دارند. این مفروضات اغلب 

نظریه بازدارندگی احتماال پرنفوذترین مکتب فکری در مطالعات روابط بین الملل در آمریکاست و دلیل »شود که: یا گفته می
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لی واحدهای مها و ابزار مؤثر استراتژی بازدارندگی در تأمین امنیت روشها، مؤلفهی کاربست، نحوه

بررسی  وی است که از زوایای مختلف نیاز به بحث اهای انسانی مسألهسیاسی و یا اجتماعات و گروه

تی است امنی -سیالملل، نوعی استراتژی و تدبیر سیادارد. بازدارندگی به مفهوم متداول آن در روابط بین

برای صیانت و حفاظت واحدهای سیاسی از خطرات و تهدیدات بالقوه. هدف اساسی از کاربست 

ا روشها و باستراتژی بازدارنده، تأمین امنیت ملی کشورها است. این راهبرد، در رویکردهای متفاوت 

ک که شناخته سیابزارهای مختلف به تناسب منبع تهدید، قابلیت طرح و کاربرد را دارد. در مطالعات کال

گران با ترین رهیافت بازدارندگی است، اهتمام بر توانایی حفاظت از خویش در برابر تهاجم دیشده

حروم کردن جویی هولناک، و یا ممانعت و مهای تهدید آشکار برمبنای مجازات، انتقاماستفاده از مدل

 دگی است.طرف مقابل از منافع مورد انتظار وی وجوه بارز استراتژی بازدارن

تهدیدات  مفهوم ساده و صریح بازدارندگی در نگاه کالسیک و سنتی، عبارت است از: به کارگیری 

ک اهداف داری و پرهیز از جنگ و ترنظامی به جای کاربرد سالح نظامی برای ترغیب رقیب به خویشتن

ای نوین و ابزارهای نرم هبلند پروازانه نظامی. در بازدارندگی نوین و نرم اما، اغلب با تکیه بر روش

های مهاجم بالقوه جهت افزاری و غیر نظامی و با اتکا به اقدامات نرم با هدف تأثیرگذاری بر انگیزه

 گردد. پرهیز دادن وی از جنگ تأکید می

بازدارندگی کالسیک در دوران پساجنگ سرد تردیدها  از آنجایی که راجع به میزان کارآیی استراتژِی

دی وجود دارد، تا جایی که مهمترین روش بازدارندگی کالسیک که تهدید به ضربه اول و انتقادات ج

                                                           

ای را برگزیدند که با آن سازگاری داشته پذیرفته، آنگاه نظریهاین امر شاید این باشد که  اکثر محققان آمریکایی واقعگرایی را 

 (  595، ص 2الملل، ج)جیمز دوئرتی، و رابرت فالتز گراف، نظریه های متعارض در روابط بین« باشد.
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اتمی و یا در نهایت ضربه دوم اتمی است از نگاه کارشناسان، ناکارآمد تلقی گردیده است، لذا با ناکارآمد 

پرهیز شدن استراتژی بازدارندگی کالسیک/ سخت خأل استراتژیکی مهمی در عرصه تأمین امنیت ملی و 

از جنگ پدید می آید که نیاز به جبران و عالج دارد، این در حالی است که جواز کاربرد تسلیحات 

کشتار جمعی که تهدید به استفاده از آنها از مهمترین ابزار و روشهای بازدارندگی کالسیک/ سخت 

ورد شبهه و تردید است به لحاظ افکار عمومی و وجدان و اخالق انسانی و همچنین از نگاه فقهی نیز م

جدی است بنا براین برای جبران این خأل طرح یک استراتژی جایگزین نیاز است خصوصا با توجه به 

شود های بازدارنده پابرجا است. همین امر باعث میها، نیاز به استراتژیاهمیت امنیت ملی برای دولت

 کاربردی و مورد نیاز باشد.ی مسائل تا مبحث بازدارندگی همچنان جزو مباحث روز و در زمره

بنابراین به لحاظ علمی و عملی طرح استراتژی بازدارندگی نرم در تأمین امنیت ملی ابتکاری بجا و 

ایده کاربردی است این در حالی است که طراحی استراتژی مؤثر و انسانی جهت تأمین امنیت ملی با 

های بازدارنده ضرورت دیگری بزارها و روشاخالقی و مشروعیت فقهی در استفاده از ا رعایت الزامات

ها در اثر تحوالت شکلی و محتوایی جنگ و تهاجم افزاید، عالوه برایناست که بر اهمیت این ایده می

امروزه ابزارهای تهاجم گسترده تر و متنوع گردیده و جنبه های نرم افزاری و روانی آن افزایش و 

یت ملی و تضمین هستة نظم عمومی و ممانعت از استیالی مهاجم اصالت یافته است، بنابراین، تأمین امن

خارجی بر قلمرو ارضی و ارزشی واحدهای سیاسی و جوامع مستقل، نیازمند کاربست همه مظاهر 

قدرت بازدارنده و دفاعی با رعایت تناسب دفاع و تهدید است. در عصر کنونی که به جای تهدید نظامی 

ر اذهان عامه و نفوذ بر حوزه ادراکی و احساسی جمعیت کشورها تهاجم فرهنگی و تأثیرگذاری ب

تر از گذشته شود، امنیت ملی و به تبع آن دفاع و بازدارندگی نیز مفهوم و ابعاد گستردهگذاری میهدف
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یابد و راهبردهای بازدارنده و دفاعی نیز برمبنای مفاهیم نوین، منابع، ابزارها و روشهای جدید قابلیت می

بخش یابد تا کارویژه بازدارندگی و تأمین امنیت ملی بر شالوده متقن، اطمینانشکلی و محتوایی میتحول 

های مادی و ارزشی امنیت و سازگار با شرایط زمان استوار گردد. لذا الزم است به ابعاد وسیع و جنبه

صه با تأکید بر مبانی پردازی در این عرملی، توجه صورت گیرد و از آن صیانت گردد. بنابراین، نظریه

ای نو، جذاب و مورد نیاز است. این رویکرد که ریشه در نگاه های اسالمی، ایدهفقه سیاسی و آموزه

گرا به موضوعات و مسائل مبتالبه دارد، با اصل مهم اقتضاءات زمان در استنباط احکام که از اصول واقع

 پذیرفته شدة فقه سیاسی است نیز تناسب دارد. 

ه به خأل استراتژیکی یاد شده و دوام نیازمندی جوامع مستقل و واحدهای سیاسی به با توج

ها و راهبردهای مؤثرتر تأمین امنیت ملی با ابزارها و روشهای روزآمد و متناسب با تهدیدات، آسیب

مهم مطرح  ابعاد مادی و ارزشی امنیت ملی و با در نظر داشت اقتضاءات اخالقی و فقهی، این پرسش

های اسالمی استراتژی بازدارندگی نرم در تأمین امنیت ملی از منظر فقه سیاسی و آموزه»گردد که یم

 « چیست؟

های فرعی برخواسته از آن، و با هدف رو در راستای پاسخ به پرسش یاد شده و پرسشتحقیق پیش

رندگی کالسیک/ جستجوی راهکار جبران خأل استراتژیکی پدید آمده از ناکارآمدی استراتژی بازدا

ها و ابزارهای کارآمد و سخت، شکل گرفته و تالش دارد تا جهت شناسایی و معرفی روشها، مؤلفه

مؤثر استراتژی بازدارندگی نرم به عنوان استراتژی بدیل و یا مکمل جهت تأمین امنیت ملی با استفاده 

های و لو کوتاه علمی را در این های اسالمی گامهای دانش بشری و منابع فقه سیاسی و آموزهاز یافته

 خصوص بردارد. 
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 . اهمیت و ضرورت تحقیق2

های غریزی جانداران و ترین مقوالت اجتماعی انسان و جزو خواستهبه همان میزان که امنیت، از مهم

های تأمین کننده امنیت ملی و ناشی از کشش درونی حب ذات در انسان است، توجه به استراتژی

های امنیتی نیز ریشه در انگیزة صیانت از ها و چالشبازدارنده تهدیدات و رفع کننده آسیبراهبردهای 

ترین مسایل و نیازهای جوامع بشری و واحدهای سیاسی است. زندگی خویشتن داشته، جزو اساسی

و تدابیر  ها و دفع خطرات، نیازمند پاالیش، مراقبتاجتماعی بدون چالش و آفت نیست، رفع آسیب

رو، جوامع مستقل انسانی در از این 1.های بازدارنده امنیتی استیشگیرانه و اتخاذ تدابیر و استراتژیپ

تر مانند قبیله، و واحد از واحد خانواده تا واحدهای بزرگ همه مراحل و مراتب زندگی اجتماعی؛

و محیطی  منیت جامعهالملل، نیازمند اتخاذ تدابیر مؤثر جهت تأمین اسیاسی یا کشور و در محیط بین

 کنند. است که در آن زندگی می

ترین دغدغة امروزه به تناسب گسترش و اهمیت یافتن واحدهای ملی، تأمین امنیت ملی، مهم

های استراتژیک و ها و جوامع بشری و از موضوعات مطرح در نظریههای تمدنی، ملتها، حوزهدولت

های مختلفی از ها و رهیافتتأمین امنیت ملی، استراتژی الملل است. برایرشته مطالعات روابط بین

الملل طرح و ی مطالعات استراتژیک، امنیت پژوهی و روابط بیننظران عرصهسوی صاحب

                                                           

ست این معنا این وضع انسان است که هیچ وقتى از اوقات بى نیاز از زندگى دسته جمعى نبوده، تاریخ نیز تا آنجا که در دست ا» -1

فهماند تشکیل اجتماع یک امر تحمیلى نبوده، بلکه به مقتضاى فطرت بشر بوده، چیزى که هست کند، براى اینکه مىرا تایید مى

کرده، و بهمین جهت شده، و نظام اجتماع را دچار اختالل مىهمین مدنیت که مایه قوام زندگى بشر بوده، مایه اختالف نیز مى

طر عنایت شدیدى که به سعادت این نوع داشته، شرایعى تشریع کرده، تا این اختالف را برطرف سازد، و این خداى تعالى به خا

شرایع را با بعث انبیا و بشارت و انذار آنان، و با فرستادن کتابى حاکم به همراه انبیا ابالغ فرموده، تا در موارد اختالف مورد 

 ( 189، ص 2طبایی، المیزان، ج)ر.ک: محمد حسین طبا« استفاده قرار گیرد.
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الملل پردازی گردیده و در کتب و مقاالت متعدد به نشر رسیده است. کنشگران عرصة روابط بینتئوری

 اند.منیتی مبادرت ورزیدههای انیز به طراحی و اجرای استراتژی

های امنیتی، کم های دانش بشری نشان داده است که برخی استراتژیبا این وجود، تجربه و یافته

ای، اثر، و برخی نیز مانند استراتژی بازدارندگی کالسیک/ سخت که عمدتا با تکیه بر تسلیحات هسته

قابل کنترل، مضر، غیر اخالقی و جواز فقهی میکروبی و شیمیایی، طراحی گردیده، نه تنها خطرناک، غیر 

آن مورد تردید جدی است بلکه از دیدگاه کارشناسان حوزه مربوطه، استراتژی بازدارندگی 

باشد. لذا ضرورت پر کردن خأل استراتژیکی کالسیک/سخت، توان بازدارندگی را نداشته و ناکارآمد می

رهای استراتژی بازدارندگی کالسیک/ سخت از ناشی از ناکارآمدی و مشکالت اخالقی و فقهی ابزا

های دینی از سوی دیگر، یکسو و ضرورت التزام به وجدان و فطرت سالم بشری، اخالق، خرد، و آموزه

کند تا مجامع بشری و واحدهای سیاسی برای تأمین امنیت جمعی و ملی خویش از روشهای ایجاب می

های تأمین کننده امنیت، با اسایی و اتخاذ استراتژیپرخطر و غیر انسانی پرهیز نموده در صدد، شن

آمیز پسند، مؤثر، کم ضرر، فراگیر و حتی االمکان مسالمتمدار، شریعتها و ابزار اخالقها، روشمؤلفه

 باشند. 

گیر که بتواند طرح جایگزین های مستقل و چشماین در حالی است که تا کنون در این راستا پژوهش

استراتژی یاد شده ارایه نماید، به مشاهده نمیرسد. بنابراین، تحقیق و بررسی استراتژی برای جبران خأل 

ای بازدارندگی نرم در تأمین امنیت ملی از منظر فقه سیاسی و آموزه های اسالمی، اقدام ضروری و ایده

و به تناسب سیاسی  -های فرهنگینسبتا بدیع است که با الهام از عناصر نرم افزاری و ابزارها و روش

تواند گامی در راستای جبران خأل عینی و علمی محسوب گردد، تا ابعاد مادی و ارزشی امنیت ملی، می
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بازدارندگی کالسیک/سخت و یا  ی یک استراتژی بازدارندگی بدیل بجای استراتژیشاید بتواند به ارائه

 مکمل آن توفیق یابد. 

 ی در استراتژی بازدارندگی کالسیک/ سخت، کالفگذشته از این، با پدیدآمدن ضعف و ناکارآمد

معنا،  شدن آنها جهت شفافبه  پاسخ که شده است مواجه پیچیده تری ملی با سؤاالت امنیت سر در گم

نماید. در این می ضروری واحد سیاسی در یک امنیت ملی تأمین مختلف هایها و روشابعاد، مؤلفه

ها و ابزراهای متنوع به منظور تأمین امنیت ملی ها، مؤلفهازدارندگی نرم با روشپژوهش، استراتژی ب

ها، گردد مؤلفهرو، تالش میگردد. بر همین اساس در رساله پیشواحدهای سیاسی طراحی و ارائه می

با  های تأمین امینت ملی کارآمد، مؤثر و فراگیر، در چارچوب استراتژی بازدارندگی نرمابزارها و روش

 های اسالمی بررسی، شناسایی و معرفی گردد.تاکید بر فقه سیاسی و آموزه

 های تحقیق. پرسش3

با توجه به آنچه در سطور قبل بیان شد، پرسشهای تحقیق حاضر به دو دسته پرسشهای اصلی و فرعی 

 گردد:شوند که ذیالً به آنها اشاره میتقسیم می

 الف( پرسش اصلی

 های اسالمی چیست؟نرم در تأمین امنیت ملی از منظر فقه سیاسی و آموزه استراتژی بازدارندگی

 های فرعیپرسشب( 

 ؟«های استراتژی بازدارندگی نرم و امنیت ملی چیستمفهوم و مؤلفه» -1

 ؟ «های امنیت ملی چیستهای بازدارندگی و ابعاد و چالشرهیافت» -2

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 


