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چکیده
نظری آن ،به مثابه مکتبی است که میتواند مبنای رویکردهای امنیتی در جمهوری اسالمی
باشد .امنیت متعالیه ،به مثابه یک مکتب اسالمی امنیت و در تقابل با مکاتب امنیتی متدانی
و متعارف موجود در دنیا و مطرح در علوم امنیتی مورد توجه نگارنده است .نویسنده با رویکرد
نظریهپردازی و روش استنباطی  -استنادی ،پاسخ سؤال مذکور را بررسی و ارائه میکند.
مبنای مفهومی و نظری مباحث مقاله ،نظریه دو فطرت امام خمینی(ره) است .بر این اساس،
ویژگیهای نظریه امنیت متعالیه در محورهای مفهوم ،ابعاد ،مرجع ،سطح ،بحث خودی و
غیرخودی ،روشهای تحصیل امنیت و راهکارهای استراتژیک امنیتی توضیح داده شده است.
واژگان کلیدی
مکتب امنیت ،امنیت متعالیه ،امنیت متدانیه ،فطرت مخموره و فطرت محجوبه ،اندیشه امام
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محور اصلی مقاله حاضر تعریف و تشریح مؤلفهها و ویژگیهای امنیت متعالیه و توضیح مبانی

خمینی(ره)

 .1دکتری علوم سیاسی ،دانشیار دانشگاه باقرالعلوم(ع)
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مقدمه

از نیمه دوم قرن بیستم تاکنون ،پیوسته مطالعات امنیتی در سطح جهان ،در حال
گسترش بوده است .در ایران هم ،هرچند با تأخیر ،حدود دو دهه است که به این رشته
مطالعاتی توجه جدیتری شده است .دلیل این اقبال واضح است .انحطاط امنیتی
حاکم بر جهان که در دو جنگ عالمگیر اول و دوم و دهها جنگ بزرگ و کوچک خود
را نشان داد و نیز استبداد و استعمار حاکم بر بسیاری از کشورها که انقالبها ،قیامها
و جنبشهای فراوانی بهدنبال داشت ،نخبگان سیاسی و فکری را به تأمل و چارهجویی
واداشته است .اما باید اذعان کنیم که بخش عمدة ادبیات تولیدشده در این زمینه،
آن قدرتهایی است که خود باعث و بانی ناامنیهای بزرگ جهان معاصر بودهاند و
از ِ
معاألسف سهم مسلمانان در ادبیات امنیتی مذکور قابل قبول نیست.
این مسأله جای تأمل دارد؛ زیرا حوزة مطالعات امنیتی ،با پدیدة «امنیت» به مثابة
امری هنجاری سروکار دارد ،و به شدت آغشته با زمینههای ارزشی و بومی است و جز
در سطح یافتههای سختافزاری قابل اقتباس و بهرهبرداری نیست .از این رو ،مراجعه
به سنت مطالعات امنیتی در علوم اسالمی امری الزم و بازشناسی ،بازسازی و نوسازی
آن ،متناسب با شرایط و اقتضائات ارزشی و کنونی جهان ،به منظور ارائه راهکارهایی
برای خروج جهان و به ویژه جهان اسالم از انحطاط امنیتی ،از طریق ارائه مکتب
امنیتی اسالم ،ضروری است.
مطالعات امنیتی در علوم اسالمی ،به اندازة تاریخ اسالم قدمت دارد ،زیرا پیدایش اسالم
مباحث طوالنی امنیتی را با خود به همراه داشت ،چه سه سال اول دعوت حضرت
ختمی مرتبت(ص) که مخفیانه بود و چه بعد از آن ،که توأم با رنج و زحمت و دفاع
بود .از بایکوت و تحریم مسلمین در شعب ابیطالب گرفته تا هجرت به مدینه و سپس
حمالت متعدد مشرکان به دولت تازهتأسیس اسالمی.
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بهرغم اینکه مطالعات امنیتی در علوم اسالمی دارای پیشینهای متنوع و عمیق است،
بهگونه ای که میتوان گفت شاخهها و گرایشهای متعددی دارد ،با این حال ،امروز جای
نظریه اسالمی در حوزه مباحث امنیتی خالی است .امروزه نظریههای مطرح در حوزه
امنیت غالبا غیراسالمی و حتی غیردینی است .برای نمونه ،تمام نظریههای مطرحشده
در کتابهای نظریههای امنیت که از کتب مهم و مورد استفاده در دانشکدههای
مطالعات امنیتی در ایران است ،غربی است (نک :عبداهلل خانی و افتخاری) .نظر به خأل

مذکور ،این مقاله عهدهدار استنباط و ارائه نظریه امنیت متعالیه ،به مثابه یک نظریه
امنیت اسالمی ،مبتنی بر حکمت متعالیه و مستند به منابع اسالمی است .نگارنده
پیش از این در مقالههای دیگری برخی از ابعاد این نظریه ،بهویژه ابعاد فلسفی و نظری
آن را بررسی کرده است (نک :کتابنامه مقاله) ،مباحثی که در آن مقاالت آمده است،
در فهم بهتر این نظریه راهگشا و موثر خواهد بود..

نظریه دو فطرت و مفاهیم متخذ ار آن مبنای نظریه امنیت متعالیه است .براساس
چارچوب مفهومی و نظری دو فطرت ،که از سوی امام خمینی(ره)(ره) ارائه شده است،
در حوزه علوم انسانی و از جمله در حوزه علوم و مکاتب امنیتی از دو پارادایم و الگوی
کالن فکری و اندیشهای میتوان سخن گفت :اول ،الگوی متعالیه که محصول جنود
عقل و مبتنی بر فطرت مخموره است و وحدت دارد؛ دوم ،الگوهای متدانیه یا متعارف
که محصول جنود جهل و فطرت محجوبه است و کثرت دارد .در الگوی متدانیه تمام
تالشها مصروف بقای دنیوی است ،در حالی که در الگوی متعالیه و الهی بقای دنیوی
مقدمه بقای ابدی در نظر گرفته میشود .همین مسأله تفاوت جوهری دو نگاه در باب
امنیت است که باعث میشود تمام عناصر دو مکتب نیز از یکدیگر متفاوت شوند .در
ادامه ،درباره این چارچوب نظری بیشتر توضیح داده خواهد شد .قبل از آن ،به منظور
دریافت بهتر بحث ،از جدول برای نمایش سیمای کالن چارچوب نظری استفاده
میکنیم.
ردیف

1

الگوی کالن فکری
و نظریهپردازی

کاربرد در حوزه
علوم انسانی

کاربرد در حوزه
علوم امنیتی

نمونه مکاتب و
نظریههای امنیتی

الگوی متعالیه/

علوم انسانی

علوم امنیتی متعالیه :بقای

مکتب امنیتی متعالیه

اسالمی /دنیا مزرعه و
مقدمه آخرت است.
الگوی متدانیه/

2

سکوالریستی /دنیا قطع
نظر از آخرت موضوع
مطالعه می باشد

متعالیه(عقبا گرا)

دنیوی مقدمه بقای اخروی

علوم انسانی

علوم امنیتی :فقط بقای

الهی /اسالمی

متدانیه(دنیا گرا)
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چارچوب مفهومی و نظری

و ابدی و لقاء اهلل است.
دنیوی موضوع مطالعه
است.

مکتب امنیتی رئالیستی
مکتب امنیت ایدهآلیستی
مکتب امنیتی کپنهاک
مکتب امنیتی جهان سوم
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با توجه به عدم آشنایی جامعه علمی با این نظریه ،فشرده آن در اینجا آورده میشود.
امام خمینی(ره) با استناد به حدیث جنود عقل و جهل ،که از احادیث صحیح منقول
از امام صادق (ع) است (کلینی ،الکافی ،ج  ،1ح  )14و با تکیه بر حکمت متعالیه ،این
نظریه را مطرح کرده است(.امام خمینی(ره) ،شرح حدیث جنود عقل و جهل) .به نظر
ایشان با توجه به حدیث مذکور ،خدای متعال به عنوان آفریدگار هستی ،اول از همه
عقل را از نور خودش و از سمت راست عرش آفرید و پس از آن ،جهل را از دریای
ظلمانی شور و تلخ آفرید .عقل تابع همه دستورات خدا بود .گفت :برو .رفت گفت:
برگرد .برگشت .اما [جهل] فقط رفتن را اطاعت کرد و برنگشت .استکبار ورزید و از
رحمت خدا دور شد .به نظر امام ،و با توجه به ادامه حدیث که انسان را برخوردار از
جنود عقل و جهل دانسته است ،انسان یک وجه عقل دارد که همان روح الهی است
که در او دمیده شده و به سوی خدا باز میگردد .و یک وجه طبیعی و دنیایی دارد،
یعنی شیطنت ،شهوت و غضب (کنایه از دریای تاریک ،شور و تلخ) که از آن تعبیر
به جهل شده است و از سوی خدای متعال برای این آفریده شدهاند که به بازگشت
عقل و روح به سوی خدا ،به انسان کمک کنند .از این رو ،بر هر دو عنوان «فطرت»
صدق میکند .چون فطرت یعنی خلقت و این نیروها تماما در آفرینش انسان از آغاز
منظور شدهاند .هرچند فعلیت آنها زمان میبرد .البته لطف الهی باعث شده است که
از سوی خدا دین برای محدود کردن قوای طبیعی انسان و کمک به تعالی عقل در
اختیار بشر قرار گیرد .از این رو ،در حدیث آمده است :خير عبارت از فطرت مخموره
است ،و شر عبارت از فطرت محجوبه است .حیث شر و جهل زمانی صدق میکند که
وجه دنیایی انسان اصالت پیدا کند ،یعنی قوای انسان بهجای خدمت به عقل ،خدمت
به بعد طبیعی انسان کنند.
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«حق(تبارك و تعالى) با عنايت و رحمت خود ،به يد قدرت خود ،كه طينت آدم ا ّول
مخمر فرمود ،دو فطرت و جبلّت به آن مرحمت نمود :يكى اصلى ،و ديگر تبعى ،كه
را ّ
اين دو فطرت ،بُراق سير و رفرف عروج او است به سوى مقصد و مقصود اصلى .و آن
دو فطرت ،اصل و پايه جميع فطرياتى است كه در انسان مخ َّمر است و ديگر فطريات،
اصليت دارد) فطرت عشق
شاخهها و اوراق آن است .يكى از آن دو فطرت(كه سِ َمت ّ
به كمال مطلق و خير و سعادت مطلقه است كه در كانون جميع سلسله بشر ،از سعيد
و شقى و عالم و جاهل و عالى [و] دانىُ ،مخ َّمر و مطبوع است .و اگر در تمام سلسله
تفحص و گردش كند و جميع طوايف متش ّتته و اقوام متفرقه در عالم را
بشر ،انسان ّ
تفتيش كند ،يك نفر را نيابد كه به حسب اصل جبلّت و فطرت ،متوجه به كمال و
تابعيت
عاشق خير و سعادت نباشد .....و ديگرى از آن دو فطرت ،كه سِ َمت
فرعيت و ّ
ّ
دارد ،فطرت تن ُّفر از نقص و انزجار از شر و شقاوت است كه اين ُمخ َّمر بالعرض است،
تبع آن فطرت عشق به كمال ،تن ُّفر از نقص نيز مطبوع و ُمخ َّمر در انسان است.....
و به ِ
و اين دو فطرت ،كه ذكر شد ،فطرت مخموره غير محجوبه است كه محكوم احكام
طبيعت نشده و وجهه روحانيت و نورانيت آنها باقى است ،و اگر فطرت متوجه طبيعت
شد و محكوم به احكام آن گرديد و محجوب از روحانيت و عالم اصلى خود شد ،مبدأ
جميع شرور و منشأ جميع شقاوت و بدبختيهاست .پس مقصود از خير كه وزير عقل
است و جميع جنود عقليه در ّ
ظل توجه و تصرف آن است فطرت مخموره متوجه به
روحانيت و مقام اصلى خود است و از شر كه وزير جهل و همه جنود جهل از طفيل
آن است فطرت محكومه طبيعت و محجوبه به احكام آن است» (شرح حديث جنود
عقل و جهل.)77-78 :
بنابراین ،در تقسیم اولیه فطرت به اصلی و تبعی و در تقسیم ثانویه ،هریک از این دو
به مخموره و محجوبه تقسیم میشود .در توضیح نظریه آوردهاند که براى قلب ،كه
روحانيت؛ و
مركز حقيقت فطرت است ،دو وجهه است :يكى ،وجهه به عالم غيب و
ّ
ديگر ،وجهه به عالم شهادت و طبيعت .و چون انسان وليده عالم طبيعت و فرزند نشئه
دنياست چنانچه آيه شريفهَ « :ف ُأ ُّم ُه ها ِويَ ٌة» نيز شايد اشاره به آن باشد از بدو خلقت
روحانيت و فطرت در اين حجاب وارد شود ،و كم
در غالف طبيعت تربيت شود ،و
ّ
كم احكام طبيعت بر آن احاطه كند ،و هر چه در عالم طبيعت رشد و نماى طبيعى
كند ،احكام طبيعت بر آن بيشتر چيره و غالب شود .و چون به مرتبه طفوليت رسد،
با سه قوه ،هم آغوش باشد كه آن ق ّوه شيطنت كه وليده واهمه است و ق ّوه غضب و
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شهوت است .هر چه رشد حيوانى كند اين سه قوه در او كامل شود و رشد نمايد و
احكام طبيعت و حيوانيت بر آن غالب شود و شايد [آیه]كريمه شريفه« :ل َ َق ْد َخلَ ْق َنا
ِين» اشاره باشد به نور اصلى فطرت،
يم* ثُ َّم َر َد ْدنا ُه أَ ْس َف َل سافِل َ
ْالِن َ
ْسان فِي أَ ْح َس ِن تَ ْق ِو ٍ
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كه تخمير به يد قدرت حق تعالى شده و آن «احسن تقويم» است؛ زيرا بر نقشه كمال
مطلق و جمال تام است ،و ر ّد به «اسفل سافلين» اشاره به اين احتجاب به طبيعت
( كه اسفل سافلين است( باشد .و چون اين احتجابات ،ظلمات و كدورات بر نفس غالب
و چيره است ،و كم اتفاق افتد كه كسى به خودى خود بتواند از اين ُح ُجب بيرون آيد
و با فطرت اصليه سير به عالم اصلى خود بنمايد و به كمال مطلق ،نور ،جمال و جالل
مطلق برسد ،حق( تبارك و تعالى) به عنايت ازلى و رحمت واسعه انبياء عظام( عليهم
السالم) را براى تربيت بشر فرستاد و كتب آسمانى را فرو فرستاد تا آنها از خارج ،كمك
به فطرت داخليه كنند ،و نفس را از اين غالف غليظ نجات دهند.
و از اين جهت ،احكام آسمانى و آيات باهرات الهى و دستورات انبياء عظام و اولياء كرام،
بر طبق نقشه فطرت و طريقه جبلَّت بنا نهاده شده ،و تمام احكام الهى به طريق كلّى
به دو مقصد منقسم شود كه يكى ،اصلى و استقاللى؛ و ديگری فرعى و تبعى است ،و
جميع دستورات الهيه به اين دو مقصد ،يا بىواسطه يا با واسطه ،رجوع كند.
مقصد ا ّول -كه اصلى است و استقاللى -توجه دادن فطرت است به كمال مطلق ،كه
ّ
افعاليه او است كه مباحث مبدأ ،معاد و
صفاتيه و
ذاتيه و
ّ
ّ
حق(جل و عال) و شئون ّ
ربوبيات از ايمان َّ
أهم و عمده مراتب
مقاصد
بالل ،كتب ،رسل ،مالئكه و يوم اآلخره ،و ّ
ّ
مهمات صاله و حج ،به اين مقصد
سلوك نفسانى و بسيارى از فروع احكام از قبيل ّ
مربوط است ،يا بىواسطه يا با واسطه.
مقصد د ّوم كه عرضى و تبعى است تنفر دادن فطرت است از شجره خبيثه دنيا
ربوبيات ،و عمده
و طبيعت كه ا ّم النقائص و ا ّم األمراض است و بسيارى از مسائل
ّ
الهيه ،نبويّه و ولويّه ،و عمده ابواب ارتياض و سلوك ،و
دعوتهاى قرآنى و مواعظ ّ
كثيرى از فروع شرعيات از قبيل صوم و صدقات واجبه و مستحبه ،تقوا و ترك فواحش
و معاصى به آن رجوع كند.
و اين دو مقصد ،مطابق نقشه فطرت است ،چنانچه دانستى كه در انسان دو فطرت
است :فطرت عشق به كمال ،و فطرت تنفر از نقص ( .شرح حديث جنود عقل و جهل:
.)79-80

جدول و توضیحات زیر به فهم نظریه کمک میکند.
ردیف
2

فطرت

فطرت

مخموره

فطرت

محجوبه

وجودی

وجهه

عقل

به عالم
غيب و

روحان ّيت

جهل

اصلی

وجهه
به عالم
شهادت
و
طبيعت

تبعی

قوه
شهوت
قوه
غضب
قوه
شیطنت

ماهیت

کارکرد

فطرت عشق

عشق به جنود عقل:

نامحدود

خداگرایی و قیام هلل

به كمال

خداخواهی،

فطرت تنفر

اجتناب از جنود

حقیقی

شیطان

از نقص

میل به

محبوبهای
دنیایی

جهل :پرهیز از

عشق به محبوبهای
غیر حقیقی

دوری از محبوب
حقیقی

رهبران الهی:

وحی معاضد عقل
است

اطاعت از رهبری الهی
باور به مبدأ و معاد ،آراستگی
به فضایل اخالقی و عمل به
واجبات فقهی
اجتناب از طاغوت،
پرهیز از شرک ،پرهیز
از رذائل
اخالقی و ترک محرمات فقهی

عاشق شهرت و ثروت
و...
دوری از خدا و...

قدرتهای

عشق به قدرت غیر
حقیقی و دوری از

عاشق سلطه و استکبار
و ...
دوری از خدا و...

منشأ دانش

عشق به معرفت غیر

عاشق دروغ ،نفاق،
فریب
دوری از صداقت و ...

میل به
دنیایی

کاذب و
وهمی

قدرت حقیقی
حقیقی

تنفر از معرفت حقیقی

از نظریه دو فطرت ،نظریه یگانگی ذاتی تمام انسانها و در نتیجه ،اختیار و قابلیت
تربیت انسان و برنامهریزی برای تحقق خواستههای الهی یا غیرالهی قابل استنباط
است .امام خمینی(ره) در تفسیر سوره حمد ،با همین چارچوب ،جنگ و صلح را
تحلیل کرده است .برای اشنایی بیشتر با چارچوب نظری خالصه آن را میخوانید:
«چون كه بىرنگى اسير رنگ شد  .....مربوط به جنگى است كه بين دو تا انسان واقع
سر[ش] چيست و اساساً
مىشود؛  ....اين همه جنگها كه در عالم واقع مىشودّ ،
چرا جنگ واقع مىشود .....بىرنگى آن است كه تعلق نداشته باشد به يك چيزى از
طبيعت .وقتى تعلق نداشته باشد به طبيعت ،اين نزاع واقع نمىشود .تمام نزاعهايى
كه واقع مىشود ،مال اين است كه انسان تعلق دارد به طبيعت ،و طبيعت [را] هم به
واسطه علقهاى كه دارد ،براى خودش مىخواهد .آن [ديگرى] هم تعلق دارد به طبيعت
و آن را براى خودش [مىخواهد] .در هر شأنى از شئون ،نزاع واقع مىشود .اين آدم
مىخواهد بگويد كه در فطرت اصليه كه رنگ تعلقى نيست ،نزاع [هم] نيست .اگر
همان طورى كه حضرت موسى(ع) بىتعلق بود ،فرعون هم بىتعلق بود ،دعوا نمىشد.

مکتب امنیتی متعالیه با نگاهی به اندیشه امام خمینی(ره)  /نجف لک زایی

1

انواع

درجه

رویکرد

گرایش

جایگاه وحی و
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اگر در همه عالم ،انبيا جمع بودند ،هيچ وقت دعوا نمىشد؛ و اين دعوا سر تعلقات
است .همه دعواهايى كه در عالم واقع مىشود ،سر اين تعلقات است« .بىرنگى اسير
رنگ شد» ،يعنى اينكه فطرتى كه رنگ نداشت ،تعلق نداشت ،وقتى اسير تعلق شد،
اينها دعوايشان مىشود» (تفسير سوره حمد.)179-180 :
در حالی که اگر انسان با تکیه بر فطرت مخموره رو به آسمان داشته باشد و از باند
زمین پرواز کند ،از همه محدودیتها رها میشود و چون محدودیتی نیست ،جنگی
هم نخواهد بود .نمودارها به فهم بهتر مطلب کمک میکند .

از این رو ،درنظر امام خمینی(ره) تربیت و عمل براساس فطرت ثانویه ،یعنی فطرت
محجوبه ،بنیاد همه تهدیدهاست .به نظر ایشان« ،انحراف فرهنگ ما ريشه تاريخى دارد
و ما امروز مواجهيم با استادان و معلمانى بر پايه همين تربيت و با فرهنگى غربى كه با
مصالح اسالم و كشور ما به هيچ وجه وفق نمىدهد....اجانب با فعاليت خود ،مدارس و
دانشگاههاى ما را از محتوا خالى كردند .البته حمالت زيادى به روحانيت هم شد .آنها
مىخواستند روحانيت را هم تغيير بنيادى دهند و عدهاى از روحانيون را هم بردند،
ولى عدهاى مقاوم باقى ماندند؛ تغيير نكردند .ما بايد سالهاى طوالنى زحمت و مشقت
بكشيم تا از فطرت ثانى خود متحول شويم و خود را بيابيم و روى پاى خويش بايستيم

داللتهای امنیتی نظریه دو فطرت

براساس نظریه دو فطرت هشت نوع انسان قابل شناسایی است .همانطور که پیش
از این آمد ،از نظر امام خمینی(ره) ،ﺑﻪ لحاظ آفرينش ،غير از عقل سه نيروي ديگر
هم در انسان وجود دارد :اول ،نيروي شهوت كه تمايالت حيواني انسان توسط اين قوه
پشتیبانی ميشود؛ دوم ،نيروي غضب و سوم ،نيروي وهم و شيطنت .بنابراين ،انسان در
سبعي
كنار عقل از سه نیروی ديگر هم برخوردار است :نفس بهيمي و حيواني ،نفس ُ
و نفس شيطاني .از این رو ،با توجه به نوع تربيت ،انسانهاي مختلفي شكل ميگيرند.
اول ،انساني كه رياست وجودش را قوه شهوي و حيواني برعهده گرفته و سایر قوا در
خدمت اين قوه قرار ميگيرند .امام ميگويد اين انسان ﺑﻪ لحاظ وجودي به يك حيوان،
مانند گاو ،تبديل ميشود .گاو ،تمام همتش در زندگي صرف خوردن و خوابيدن
ﻣﻰشود و صرفاً به دنبال نيازهاي حيواني است؛ يعني در پی بقاي خودش ﺑﻪ لحاظ
جسمي است .دسته دوم ،انسانهايي هستند كه پيوسته به دنبال خشونت و صدمه
زدن به ديگران هستند .در اين انسانها قوهﻱ سبعي ،رياست وجود را بر عهده ميگيرد
و قواي ديگر هم به خدمت اين قوه درميآيند .اين دسته از انسانها اگر از عقل هم

مکتب امنیتی متعالیه با نگاهی به اندیشه امام خمینی(ره)  /نجف لک زایی

و مستقل گرديم و ديگر احتياجى به شرق و غرب نداشته باشيم .و بايد از همان بچهها
شروع كنيم و تنها مقصدمان تحول انسان غربى به انسانى اسالمى باشد .اگر اين
مهم را انجام داديم ،مطمئن باشيد كه هيچ كس و هيچ قدرتى نمىتواند به ما ضربه
بزند ...ما متخصص مىخواهيم ،ولى متخصص متعهد .... .متخصص منحرف از هر كس
خطرناكتر است .خالصه مطلب ،ما بايد اين را بفهميم كه همه چيز هستيم و از هيچ
كس كم نداريم .ما كه خودمان را گم كرده بوديم ،بايد اين «خودِ» گم كرده را پيدا
كنيم و اين فكر كه بر ما تحميل شده بود كه «اگر دست خارج كوتاه شود ،مىميريم»
را با تمام قدرت از بين ببريم» ( صحيفه امام ،ج ،15ص.)310-311 :
و در جای دیگر فرمودهاند که حرکت بر مدار نفسانیات منشأ تمام مفاسد و تهدیدات
است« :تمام گرفتاريهايى كه در عالم هست از همين نقطه است؛ از نقطه خود آدم
است .اين خود آدم است كه گرفتار است و گرفتار مىكند .اين نفسيت انسان است كه
دنيا را به فساد كشانده ،دنيا را به هالكت كشانده .اميدواريم خداوند  ...ما را هدايت
كند به صراط مستقيم ،آن طورى كه فرموده است و ما را از ضالين و مغضوبين قرار
ندهد» (صحيفه امام ،ج.)397 :20
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استفاده ميكنند ،براي اين است كه به دشمن خود جديتر بتوانند آسيب برسانند.
اينها ميشوند انسانهای درندﻩخو .ﺑﻪ لحاظ تشبيه ،ايشان ميفرمايند مانند يك گرگ
و پلنگ میشوند .دسته سوم انسانهايي هستند كه قوه شيطنت بر آنها حاكم ميشود
و بقيه قوا در خدمت اين قوه قرار ميگيرد که ميشود انسان شيطان صفت .يك سري
انسان هم از تركيب اين قوا به وجود ميآيند؛ يعني ما يك انساني داريم كه رياست
وجودش به عهده دو يا سه قوه از اين سه تا قوه در ميآيد .برای مثال ،انساني كه قوه
شهواني و درندگي ،هر دو بر وجودش رياست ميكند ميشود گاوپلنگ؛ يا اگر قوه
حيواني و شيطنت بر او رياست ميكند ميشود گاوشيطان .يا اگر قوه درندهخويي و
شيطنت با هم بر او رياستكنند ميشود پلنگ شيطان .يا هر سه قوه با هم رياست
ميكنند ،که ميشود گاوپلنگﺷﻴﻄﺎن .يك انسان هم داريم كه عقل بر وجود او رياست
ميكند ،یعنی انسان عاقل.
بنابراین ،هشت نوع انسان داریم .هر كدام از اينها هم فهم خاصی از امنیت دارند؛ لذا
هشت نظریه و فهم امنیتی هم داريم که یکی فقط الهی و متعالی است و بقیه غیرالهی
و متدانیاند.
عقل در تعريف امام خمینی(ره) ،آن قوهاي است كه به ما ميگويد عالوه بر امنیت
ُ
«العقل ما ُعب َِد ب ِ ِه
جسممان ،به روحمان هم بايد بپردازيم .طبق فرمایش معصوم(ع)،
حمن» (اصول کافی ،ج ،1حدیث )3؛ عقل آن چيزي است كه ما به كمك او خدا
الر ُ
َّ
را عبادت ميكنيم .براي همين در تعريف و تعبير امام(ره) ،دين به كمك عقل در
برابر آن سه قوه ديگر آمده است .دين آمده است تا قوه شهواني ،قوهﻱ سبعي و قوه
شيطنت را كنترل كند .چون آن سه قوه براي اصل بقاي انسان ضرورت دارد ،اما به
شرط اینکه تحت تدبير و رياست عقل باشند .انسان به قوه حيواني احتياج دارد ،زیرا
نيازهاي حيواني دارد .به قوه غضبيه نیز محتاج است ،براي اینکه در برابر دشمنان
از خود دفاع كند .به قوه وهميه هم نیازمند است ،براي اینکه فريب شيطان و سایر
فریبکاران را نخورد .بنابراین ،همه اينها براي بقاي انسان الزمند ،به شرط اینکه تحت
تدبير عقل قرار بگيرند .لذا دين براي محدود كردن و كنترل اين سه قوه و كمك به
عقلی آمده است.
انسان عاقل انساني است كه در برابر تهديداتي كه بقاي اخرويش را تهديد ميكند ،از
خودش حفاظت ميكند .چنین انسانی ميشود انسان متعاليه .انسان غیرمتعالی ،اگر
عاقل هم باشد عقلش فقط به دنيا محدود ميشود؛ يعني در حد همان سه قوه محصور

ميشود؛ چون انساني هم كه از آن سه قوه استفاده ميكند ،عاقل است ولي فرقش با
انسان عاقل متعاليه و متدين اين است كه عقلش رياست وجودش را برعهده ندارد،
بلكه عقل تحت تأثير آن سه نيرو قرار گرفته است .عقل داراي تعلق شده ،يا تعلق
شيطاني يا تعلق درندﻩ خويي يا تعلق شهواني (شرح جنود عقل و جهل .)149 :ابعاد و
وجوه امنیتی این نظریه در جدول زیر نشان داده شده است.

1

فطرت
مخموره

رئیس
عاقله

2

غضبیه سبعیه

3

وهمیه
فطرت

4

محجوبه:

5

است.

6
7
8

منشا کثرت

شهویه/
بهیمیه

سبعیه و
وهمیه

سبعیه و
بهیمیه

الهی ،خیرخواه ،عدالت
گرا
غیرالهی،خودخواه،

ظالمانه و سلطه گرا
ضد الهی ،خودخواه
مکار

روابط
برادری و
همنوعی

متعالیه

درنده گی

متدانیه

فریبکاری

لذت گرا و خودخواه

کام جویی

ضد الهی ،خودخواه ،مکار،

درندگی و

غیرالهی ،ظالمانه ،سلطه

درنده گی و

ظالمانه و سلطه گرا

فریبکاری

بهیمیه و

گرا ،خودخواه و لذت گرا

کام جویی

ضدالهی ،مکار،

وهمیه ،سبعیه

خودخواه و لذت گرا

کام جویی و
فریبکاری

ضدالهی ،مکار ،ظالمانه،

درنده گی،

سلطه گرا،

جویی

وهمیه

و بهیمیه

خودخواه ،لذت گرا و

فریبکاری و کام

متعارف یا
متدانی

متعارف
متدانیه
متدانیه
متعارف یا
متدانی
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ردیف

انواع فطرت

قوه یا قوای

جهت گیری

مبنای تنظیم

مکتب

امنیتی

متدانیه

مؤلفه های مکتب امنیتی متعالیه

مراحل تدوين قوانین مربوط به امور مشترک میان انسانها و از جمله قوانین امنیتی
چنین است .1 :قانون مشتمل بر مواد و تبصرههاي متعددي است؛  .2مواد و تبصرهها
از مباني خاص استخراج ميشوند؛  .3مباني مخصوص از منابع ويژه استنباط خواهند
شد؛  .4بدونپژوهش كامل درباره منابع ،هرگز مباني كارامد استخراج نميشوند؛ .5
بدون مباني كارامد تدوين مواد و تبصرههاي راهگشا ميسور نيست ،از اينرو ،قبل از
تدوين «مواد» بايد «مباني» را يافت و پيش از يافتن مباني ،بايد «منابع» اصلي آنها را
كشف كرد ( .اسالم و روابط بینالملل  .) 18 :آنچه گفته شد ،در نمودار زیر به نمایش
در آمده است.
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یک نظریه و مکتب امنیتی از عناصر و مؤلفههای مختلفی تشکیل شده است ،اما غالباً
هفت عنصر و مؤلفه از اهمیت بیشتری برخورداند .این مؤلفهها عبارتاند از :مفهوم
امنیت ،ابعاد امنیت ،مرجع امنیت ،سطح امنیت ،بحث خودی و غیرخودی ،روشهای
تحصیل امنیت و راهکارهای استراتژیک امنیتی .با توجه به مبانی نظری پیشگفته ،در
ادامه این محورهای هفتگانه ،به صورت خالصه بیان میشود.
 -1مفهوم امنیت

از امنیت تعریفهای مختلفی ارائه شده ،اما نهتنها تاکنون هیچ گونه اجماعی در
اینباره در میان متخصصان امر امنیت شکل نگرفته است ،بلکه حتی برخی آن را غیر
قابل تعریف دانستهاند.
براى مفهوم «امن» معاني متعددي در قرآن ذكر شده است كه برای نمونه میتوان به
موارد زیر اشاره کرد:
 عدم خوف :براى مثال ،مسجدالحرام محل امن  -حتى براى كسى كه مستحقنات َمقا ُم
آيات ب َ ِّي ٌ
مجازات است  -شمرده شده است ،تا اينكه از آن بيرون رود :فِي ِه ٌ
كان آمِناً(آل عمران.)97 :
ِيم َو َم ْن َد َخلَ ُه َ
إِبْراه َ
ب»(بقره  )3 :ايمان به معنى تصديق
ون ب ِالْغ َْي ِ
ِين يُ ْؤ ِم ُن َ
 تصديق :چنانكه در آيه «الَّذ َاست.
َ
َ
 طمأنينه :چنانكه قرآن مىفرمایدَ :فإِ ْن خِ ْف ُت ْم َف ِرجاالً أ ْو ُر ْكباناً َفإِذا أ ِم ْن ُت ْم َفا ْذ ُك ُروا اللّون (بقره  :)239 :و اگر (به خاطر جنگ یا خطر دیگری)
َكما َعلَّ َم ُك ْم ما ل َ ْم ت َُكون ُوا تَ ْعلَ ُم َ

بترسید( ،نماز را) در حال پیاده یا سواره انجام دهید ،ا ّما هنگامی که از دشمنان خود
در امان بوديد و طمأنينه و آرامش [امنیت] داشتيد ،خدا را یاد کنید [نماز را به صورت
معمول بخوانید] تا همانگونه که خداوند چیزهایی را ه نمیدانستند ،به شما تعلیم داد.
 عدم خيانت :يكى از صريحترين معانى واژه «امن» است :إ ِ َّن اللّ يَ ْأ ُم ُر ُك ْم أَ ْن تُ َؤ ُّدواالْماناتِ إِلى أَ ْهل ِها( ...نسا « :)58 :خدا به شما دستور داده است که امانت را به اهلش

بازگردانيد (و در امانت خيانت نكنيد)» .و «امن» و «خيانت» ضد هم هستند.
جار َ
ك
 پناه دادن :چنانكه در قرآن کریم آمده استَ « :و إ ِ ْن أَ َح ٌد م َِن ال ْ ُمشْ ِرك َِين ْ
اس َت َ
َف َأجِ ْر ُه َح ّتى يَ ْس َم َع َ
كال َم اللّ ثُ َّم أَبْل ِ ْغ ُه َم ْأ َم َن ُه» .در اين آيه مفهوم مرادف «امن» يعنى
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مفهوم «اجاره» بهمعنای پناه دادن به كار رفتهاست.
در مجموع ،عناصر عام مفهوم امنیت در قرآن از این قرار است .1 :امنيت گوياى سنتى
الهى ،و نعمتى است كه مردم بدان آزموده مىشوند؛ .2.امنيت حالتى آگاهانه است؛
.3طبيعت امنيت به عنواناحساس يا درك ،مستلزم موجود زنده  -انسان يا غير انسان
 است و از اين رو ،اسالم تأكيد دارد كه زندگى انسان و موجودات زنده ديگر كه بهتسخير خدمت و منفعت انسان درآمدهاند ،درامنيت قرار گيرند؛  .4از آنجا كه امنيت
حالتى آگاهانه است ،اطمينان و عدم توقع ناگوارى در آينده در آن نهفته است؛ .5
همان گونه كه امنيت هيچگاه از زمان  -حال و آينده – جدا نمىشود ،از مكان نيز جدا
نمىگردد .براى درك اهميت اعتبار مكان به عنوان عاملى اساسى در امنيت ،بايد به
تفسير علت اعطاى صفت «امن» به برخى اماكن مقدس كه خداوند آن را حرم امن يا
سرزمين امن نام نهاده است ،توجه كنيم مصطفی محمود منجود ،االبعاد السیاسیه لمفهوم
االمن فی االسالم ،خالصهای از این کتاب در :فصلنامه علوم سیاسی ،ش .)33
درک کامل مفهوم امنیت در منابع اسالمی ،و از جمله در قرآن ،در گرو تحلیل آیات
و روایاتی است که مفهوم امن و مشتقات آن در آنها بهکار رفته است ،که به چند
مورد اشاره شد و بیش از این در اینجا مقدور نیست .همچنین کالبدشکافی مفاهيم
وابسته به مفهوم امنیت از دیگر پیشنیازهاست .مفاهیمی از قبیل« :جهاد»« ،حرب»،
«محارب»« ،بغی»« ،مفسد فی االرض»« ،خوف»«،رعب»« ،ظلم»« ،تقيه» « ،ضرر»،
«قتل»« ،مقاتله»« ،ارتداد»« ،صلح»« ،سالم»« ،سلم»« ،سكينه»« ،عدل»« ،قسط»،
«قصاص»« ،حدود»« ،توبه»« ،شیطان»« ،امانت»« ،خیانت»« ،خسر»« ،عصیان»،
«طغیان»« ،ذنب»« ،سعید»« ،شقی»« ،جنت»« ،جهنم»« ،مومن»« ،کافر»« ،بهشت»،
«جهنم»« ،ابلیس»« ،شیطان»« ،طاغوت»« ،دوست»« ،دشمن»« ،تولی»« ،تبری» و
(....رک .به :فرهنگ قران و دایره المعارف قرآن).
همچنین باید توجه داشته باشیم که هدف ،ماهیت و منابع تهدید در یک جامعه دینی
با جامعه غیر دینی فرق دارد؛ چنان که هدف ،ماهیت و منابع امنیت نیز در یک جامعه
دینی با جامعه غیر دینی تفاوت دارد.
با توجه به آیات مذکور «امنيت» در سادهترين معانىاش و به تعبیر دقیقتر در معنای
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لغوی ،حالت طمأنينه و عدم خوفى است كه هیچکس از آن بىنياز نيست .اما در
اینجا بیش از این معنای لغوی ،نیازمند بررسی و تعریف امنیت در معنای اصطالحی
هستیم .به نظر نگارنده ،تعریف مفهوم امنیت ضروری است .اما این تعریف وقتی مفید
و کارساز است که به نوع مفهوم توجه کنیم .مفهوم امنیت از مفاهیم سازهای است.
مفاهیم سازهای را در عرض مفاهیم بسیط بهکار می بریم .مفاهیم بسیط با تعریفهای
یک جملهای برای همگان قابل فهم هستند ،برخالف مفاهیم سازهای که هر قدر
جمالت بیشتری در تعریف بیاید ،بر پیچیدگی مفهوم میافزاید .برای مثال ،راستی را
اگر «گفتار مطابق با واقع» تعریف کنیم برای همه قابل فهم است .اما اگر امنیت را به
عدم خوف یا آرامش یا عدم تهدید یا حفظ ارزشها تعریف کنیم ،ابهام آن همچنان
باقی است؛ چون بالفاصله از چیستی جواب ،پرسش میشود .اینکه ارزش چیست؟
تهدید چیست؟ و ...تعریف مفاهیم سازهای باید از طریق ارائه سازه باشد .سازه امنیت
سه وجهی است .می گوییم «الف» از تعرض «ب» مصونیت دارد تا به وضعیت «ج»
برسد یا در وضعیت «ج» قرار بگیرد .چگونه از تعرض «ب» مصونیت داشته باشد؟ دو
وضعیت قابل تصور است .1 :جنبه ایجابی با انجام دادن برخی فعالیتها یا با آراسته
شدن به برخی ویژگیها یا با اعتقاد و باور نسبت به برخی ارزشها؛  . 2جبنه سلبی با
ترک برخی کارها ،با پرهیز از برخی رذائل و طرد برخی اعتقادات .هر مکتب و نظریه
امنیتی این سازه را با نظام فرهنگی و ارزشی خودش پر میکند .ما مفهوم امنیت را
با بقای ابدی پیوند می زنیم ،یعنی تقدیم ارزشهای الهی بر ارزشهای مادی؛ انجام
دادن اقداماتی که بقای ابدی ،لقا و رضای الهی در آن است و ترک هرکاری که خشم
خدا در آن است و کسی هم در این مسیر متعرض ما نشود .چون برای انسان بقای
ابدی مهم است.
بنا براین هر نوع امنیت به معنای دستیابی به وضعیتی است که «الف» از آسیب،
تعرض و تهدید «ب» مصون باشد تا به «ج» برسد یا در وضعیت «ج» باشد .در جدول
ذیل ،تعریف مذکور به شکل اجمالی بر مشتقات امنیت تطیبق شده است.

تعریف امنیت
مصون از آسیب و تهدید

برای رسیدن به «ج» یا بودن در

ردیف

نوع امنیت

«الف»

1

امنیت فردی

فرد

تصمیمات نادرست افراد

2

امنیت
عمومی

جامعه

ظالمان ،مفسدان،
مجرمان ،بزهکاران و ...

عدالت اجتماعی ،تعادل،
قانونمداری ،و نظم عمومی

استبداد ،دیکتاتوری،

مشارکت سیاسی،

4

5
6

امنیت

فرهنگی
امنیت

اقتصادی
امنیت ملی

شیوه زندگی مبتنی
بر باورها ،گرایشها
و رفتارها

اقتصاد (تولید،

توزیع و مصرف)
حاکمیت ،حکومت،
سرزمین و جمعیت

هواهای نفسانی ،جهل،
و ...

وابستگی و استعمار

تهاجم ،تحمیل و تخریب
فرهنگی ،خرافات و ...

تحریم ،احتکار ،فقر و ...
دشمنان

آسایش و آرامش جان ،مال،
آبرو و ...

مردمساالری ،استقالل و آزادی
تعالی ،هویت ،ارزشهای
اخالقی  -اعتقادی،

اخالقی -رفتاری و ...
برخورداری از ضروریات

زیستی ،توسعه اقتصادی و رفاه
تأمین اهداف و منابع ملی ،استقالل
و هر ارزش حیاتی دیگر

 -2ابعاد امنیت

در میان مکاتب رایج امنیتی برخی از مکاتب مانند رئالیستها از ابعاد مضیق و برخی
مانند مکتب کپنهاک از ابعاد موسع امنیت دفاع کردهاند .امنیت مضیق یعنی اینکه
امنیت فقط بعد نظامی دارد (عبداهلل خانی ،نظریههای امنیت)؛ ا ّما در امنیت موسع
امنیت فقط بعد نظامی ندارد ،بلکه ابعاد سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و زیست محیطی
هم دارد (باری بوزان و دیگران ،چارچوبی تازه برای تحلیل امنیت) .نکته مهم این
ِ
امنیت این جهان است ،در حالی که
است که در هر دو دیدگاه ابعاد ترسیمشده برای
از دیدگاه اسالم ابعاد امنیت تعالی یافته است .یعنی هم دنیوی است و هم اخروی.
به دلیل اینکه هدف از ارسال رسل این است که دنیای مردم به مثابه مزرعه آخرت
مدیریت شود .تزکیه ،تعلیم و برقراری عدالت همه در این راستا قرار دارد .تربیت دینی
باعث می شود تا عدالت توسط مردم برقرار شود« :لیقوم الناس بالقسط» .همچنین
عدالت و داوری عادالنه ،که از اهداف انبیا است ،از ابزارهای اصلی برقراری امنیت است:
«ل َِي ْح ُك َم ب َ ْي َن ال َّناس» ( بقره.)213 :
به لحاظ فلسفی نیز میتوان ابعاد امنیت در اسالم را توضیح داد .در حکمت متعالیه
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3

امنیت

سیاسی

شهروندان

«ب»

وضعیت «ج»
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گفته میشود« :انسان جسمانیه الحدوث و روحانیه البقا است» (مالصدرا ،الحکمه المتعالیه

فی االسفار االربعه) .مضمون این قاعده در قالب یک مثال چنین است :آب میتواند بخار
شود ،یخ بزند یا سیال باشد .این یخ است که تغییر وضعیت میدهد و آب میشود .اگر
آب بخواهد بخار شود ،باید حرارت داده شود .از یک تا هر عددی که حساب شود هر
قدر باالتر رود ،به بخار شدن نزدیکتر میشود .انسان این گونه است ،میگوییم بدن
و جسم به مثابه یخ است .بعد مرحله تزکیه و تعلیم است« :یزکیهم و یعلمهم الکتاب
و الحکمه» .مرحله بعد مرحله لقاء اهلل و قرب الهی است .خواجه عبداهلل انصاری در
منازل السائرین صد منزل براساس صد آیه آورده است .میگوید سیر انسان از خود به
خدا صد منزل دارد ،انسان هر کدام را طی کند باال می آید و به قرب الهی نزدیکتر
میشود .حدیث جنود عقل و جهل میگوید اگر انسان لقاء اهلل را میخواهد باید جنود
عقل را در وجود خودش بیشتر کند .ولی انسان اگر عقب گرد کرد و هوای نفس بر
او غلبه کرد یخ می زند .یعنی گرفتار دنیا ،طبیعت و جسم میشود .در پایان حدیث
جنود عقل و جهل آمده است که فقط انبیا و جانشینان انبیا و مومنان قبولشده در
آزمونهای الهی از همه جنود عقل برخوردارند .اما دیگران باید تالششان این باشد که
تعداد بیشتری از این اوصاف را در درون خود نهادینه کنند .الزمه این امر این است که
اتصاف به این جنود و نیز سیر این منازل را طولی ببینیم ،نه عرضی (امام خمینی(ره)،
تقریرات فلسفه ،ج  .)3بر این اساس ،ما امنیت را سه الیهای تعریف میکنیم :اول،
امنیت جسمی و دنیایی .بدن من باید یک کارهایی بکند و نکند؛ دوم ،امنیت اخالقی
و تربیتی .نفس من باید به ویژگیهایی آراسته شود و از ویژگیهایی پیراسته باشد؛
سوم ،امنیت اعتقادی و روحی .عقل و روح من به مبدأ و معاد باید اعتقاد داشته باشد.
اسم این را متعالی میگذاریم« :تَعال َ ْوا إِلى َكل َِم ٍه َسوا ٍء ب َ ْي َننا َو ب َ ْي َن ُك ْم أَالَّ ن َ ْع ُب َد إِالَّ َّ
اللَ َو ال
ن ُشْ ِر َ
ك ب ِ ِه شَ ْيئا» (آل عمران .)64 :بنابراین ،در امنیت متعالیه نیز به دنیا توجه میشود.
اما در تعارض بین دنیا و عقبا همیشه ارزشهای معنوی بر ارزشهای مادی مقدم است
در محورهای بعدی این بحث بازتر خواهد شد.
 .3مرجع امنیت
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مرجع امنیت ،اسالم است ،اگر به شکل مطلق گفته شود؛ یعنی چیزی که مسلمانان
به خاطر آن حاضرند از همه امنیتهای دیگر ،مثل امنیت اقتصادی و جانی بگذرند،
امنیت اسالم است .در شرایط عادی ،امنیت اقتصادی برای مسلمانان مهم است ،اما در
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شرایط تزاحم جان مسلمان یا مال ،میگوییم جان مهمتر است .اگر سرزمین اسالمی
در خطر باشد ،مسلمان جان خود را برای سرزمین اسالم فدا میکند .چنانچه جان
امام در خطر باشد ،مسلمانان جان خود را به خطر میاندازند که جان امام محفوظ
السال ُم ا ْذ
بماند .امام هم حاضر است جان خود را فدای اسالم کندَ « :و َعلَى ْال ْسال ِم َّ
َق ْد بُل َِي ِ
زيد» ( لهوف .)11 :اگر اصل اسالم به خطر بیفتد و تنها راه
ت ْال َّم ُه ب ِرا ٍع ِمث ِْل يَ َ
نجات اسالم در این باشد که امام جان خود را به خطر بیندازد ،امام جان خود را فدا
میکند و عاشورا به وجود میآید ،چون اگر اسالم از بین رود ،راه بر امنیت مسلمانان
بسته میشود.
بقای ابدی را با چه چیزی باید به دست آورد؟ خداوند تنها جایی که قول داده که من
خود امنیت آن را حفظ میکنم« :إِن َّا ن َْح ُن ن َ َّزل ْ َنا ِّ
ون» (حجر.) 9 :
الذ ْك َر َو إِن َّا ل َ ُه لَحاف ُِظ َ
تنها جایی که خداوند پیامبر(ص) را تهدید می کند که شاهرگ تو را در صورت کم یا
زیاد کردن میزنم وحی استَ « :و ل َ ْو تَ َق َّو َل َعلَ ْينا ب َ ْع َ
ْقاويلَ ،لَ َخ ْذنا ِم ْن ُه ب ِال ْ َيمين ،ثُ َّم
ض ال ِ
تين»( الحاقه 46 :ـ  .)44پیامبر(ص) خیلی برای خدا عزیز است و عقل
ل َ َق َط ْعنا ِم ْن ُه ال ْ َو َ
کل است و نور آن حضرت «اول ما خلق اهلل» است ،ولی میگوید اگر چیزی به من
نسبت دهی شاهرگ تو را میبرم .خدا میگوید پیامبر(ص) چنین کاری را نمیکندَ « :و
ما يَ ْنطِ قُ َع ِن ال ْ َهوى»( نجم ،)3 :ولی این را برای مسلمانان میگوید .مرجع یعنی همه
باید تابع آن باشیم و همه چیز را برای او دهیم و آن «اسالم» است .امام میفرماید که
«حفظ اسالم از اوجب واجبات است» و حضرت ولی عصر(عج) هم حاضر است جان
خود را فدای آن کند.
با توجه به اهمیت بحث مرجع امنیت از یکسو ،و اهمیت دیدگاه امام خمینی(ره) در
این بحث ،با وجود اینکه اندکی بحث تفصیل مییابد ،برخی از فرمایشات ایشان را در
این مورد مرور میکنیم .سعی شده است تا تمام این موارد از فرمایشات ایشان در دوره
زعامت سیاسی و رهبری نظام سیاسی باشد .امام خمینی(ره) در یکی از دیدارهای
خود مهمترین نگرانیشان را ،که حتی باالتر از شکست است ،عدم عمل به اسالم و عدم
پاسداری درست از اسالم دانستهاند و فرمودهاند این از هر نگرانی دیگری مهمتر است و
آن را به همه اقشار متذکر شدند .این مسأله را خطرى مصيبتبار براى اسالم دانستهاند
که حتی از کشته شدن سیدالشهدا(ع) هم مصیبتش باالتر است ،چون شهادت حضرت
سيدالشهدا(ع) مكتب را زنده كرد.
«آن چيزى كه من را نگران کرده ،و اگر عرض كنم آقايان هم نگران خواهند شد،
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اين است كه در اين وقت كه با همت همه قشرها ...اين نهضت را به اينجا رساندهاند،
و دشمن را از صحنه بيرون كرد ه و دست اجانب را كوتاه كردهاند ،حاال يك خطرى
بدتر از آن خطرها متوجه ماست ،و آن خطر اين است كه از اين دو طايفه ،يعنى
طايفه روحانيون و پاسدارها [اعمالی صادر شود که برخالف رویه باشد] .روحانيون هم
جزء پاسدارها هستند؛ آنها هم پاسدار اسالماند ،ديگران هم پاسدارند؛ بلكه همه ملت
ٌ
سئول) آن خطرى كه االن من را نگران
پاسدار اسالم بايد باشندُ ( :كلُّ ُكم َرا ٍع و ُكلُّ ُكم َم
كرده است -و من تكرار مىكنم ،هر دستهاى كه بيايند اينجا تكرار مىكنم آن را -آن
خطر اين نيست كه ما شكست بخوريم؛ شكست خوردن خطر نيست؛ اولياى خدا
هم بسيارىشان در جنگها شكست مىخوردهاند؛ حتى خود پيغمبر(ص) هم گاهى
شكست مىخورد؛ حضرت امير(ع) هم از معاويه شكست خورد .اگر ما در آن رژيمى كه
بود و قيام كرديم و شما قيام كرديد فرض کنیم ...ما را شكست مىدادند ،هيچ اشكالى
در كار نبود؛ ما را هم مىكشتند ،براى اسالم بود؛ كارى نبود .آنچه اآلن موجب نگرانى
است ،اين است كه از اين دو قشر ...از ما يا از شما يا از كميتهها يا از دادگاههاى انقالب
يك اعمالى صادر بشود كه در نظر عالَم اين اعمال بر خالف رويه باشد ،اين اسباب
اين مىشود كه آنهايى كه با ما دشمن هستند  ...بگويند كه «نظام اسالمى هم همين
است؛» ...و مكتب ما را متزلزل كنند .اسالم را معرفى كنند به اينكه «اينها پاسدارهاى
اسالماند ،اآلن جمهورى اسالمى است و جمهورى اسالمى هم با سابق فرقى نكرد؛ آن
وقت محمدرضا پهلوى و سازمان امنيت خالفكارى مىكردند ،حاال آقايان روحانيون
و آقايان پاسداران و دادگاههاى انقالب و كميتهها خالفكارى مىكنند؛ پس معلوم
مىشود كه اسالم هم -همين -مثل ساير رژيمها مىماند .اين خطرى است كه ...از
همه مصيبتها باالتر است .در كشتن حضرت سيدالشهدا(ع) هيچ اشكال نبود ،براى
اينكه مكتب را داشتند آنها از بين مىبردند ،و شهادت حضرت سيدالشهدا(ع) مكتب
را زنده كرد .خودش شهيد شد ،مكتب اسالم زنده شد؛ و رژيم طاغوتى معاويه و
پسرش را دفن كرد  ...و سيدالشهد(ع) هم چون ديد اينها دارند مكتب اسالم را آلوده
مىكنند ،با اسم خالفت اسالم خالفكارى مىكنند و ظلم مىكنند و اين منعكس
مىشود در دنيا كه خليفه رسول ّ
الل دارد اين كارها را مىكند ،حضرت سيدالشهدا(ع)
تكليف براى خودشان دانستند كه بروند و كشته هم بشوند؛ و محو كنند آثار معاويه و
پسرش را .پس  ...شهادت سيدالشهدا(ع) چيزى نبود كه براى اسالم ضرر داشته باشد؛
نفع داشت براى اسالم؛ اسالم را زنده كرد . ...اما حاال كه دست ما افتاده است ... ،و
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خودتان داريد اداره مىكنيد  ...اگر در اين وضع از ماها يك كار خالف صادر بشود... ،
مكتب ما آلوده مىشود ،نه خودمان .خودمان مهم نيست؛ مكتبمان آلوده مىشود .اين
خطر خطر بزرگى است براى ما و از آن جلوگيرى كنيد ... .اگر ما يك خالفى بكنيم،
روحانى نيستيم؛ يك اشخاص شيطانى هستيم كه  ...لباس روحانيت پوشيدهايم .اگر
شما پاسدارها كه قدرت اآلن دستتان است ،كارى بكنيد كه برخالف وظيفه پاسدارى
است ،شما پاسدار اسالم و انقالب نيستيد؛ شما پاسدار هواى نفس خودتان هستيد ،به
هواى نفستان عمل مىكنيد ،به الهام شيطان عمل مىكنيد .اگر بازارى در جمهورى
اسالمى همان بازارى باشد كه در رژيم طاغوتى بود ،نبايد ادعا كند كه بازار اسالم است،
نه ،بازار طاغوت است! آن اجحافات زيادى كه اآلن دارد به اين مستمندان مىشود،
اين رباخوارى كه اآلن رواج دارد ،اين هروئين فروشى و -نمىدانم -زهر مار فروشى
كه اآلن رواج دارد ،اينها را به عهده بازار اسالم حساب مىكنند؛ به عهده جمهورى
اسالمى حساب مىكنند .مكتب ما شكست مىخورد ،اسالم شكست مىخورد ،اسالم
دفن مىشود ،و ديگر كسى نمىتواند بيرونش بياورد .برادرهاى روحانى من! برادرهاى
پاسدار من! دريابيد اسالم را! اختالفات را كنار بگذاريد .با هم برادر باشيد .همه دست
به دست هم بدهيد و اسالم را نجات بدهيد ...اگر از دولت اسالمى خالف صادر بشود،
اسالم را لكه دار مىكند (صحيفه امام ،ج.)419-422 : 8
در جای دیگر فرمودهاند :حفظ جان مسلمان باالتر از ساير چيزهاست .حفظ خود
اسالم از جان مسلمان هم باالتر است .تأمین امنیت سایر چیزها مثل دفاع از جان
انسانها و دفاع از بلد اسالم و مملکت اسالم هم مقدمه حفظ اسالم است.
«احكام اسالم براى مصلحت مسلمين است ،براى مصلحت اسالم است ،اگر ما اسالم
را در خطر ديديم ،همهمان بايد از بين برويم تا حفظش كنيم .اگر دماء مسلمين را
در خطر ديديم ،ديديم كه يك دسته دارند توطئه مىكنند كه بريزند و يك جمعيت
بىگناهى را بكشند ،بر همه ما واجب است كه جاسوسى كنيم .بر همه ما واجب
است كه نظر كنيم و توجه كنيم و نگذاريم يك همچو غائلهاى پيدا بشود .حفظ جان
مسلمان باالتر از ساير چيزهاست .حفظ خود اسالم از جان مسلمان هم باالتر است.
اين حرفهاى احمقانهاى است كه از همين گروهها القا مىشود كه خوب ،جاسوسى
كه خوب نيست!  ...جاسوسى فاسد خوب نيست ،اما براى حفظ اسالم و براى حفظ
نفوس مسلمين واجب است ... ،ما اآلن يك امانتى در دستمان است و آن اسالم است.
عذر نداريم به اينكه ما بنشينيم كنار ،بگوييم ديگران بروند حفظش كنند .امانت مال
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ديگران نيست .اين امانت ،امانتى است كه خدا پيش [ما نهاده] ،براى همه ما هست،
م بنشينيم بگوييم كه دولت اين كار [را] بكند.
نگهدارش همه ما هستيم ،نمىتواني 
نمىتوانيم بنشينيم بگوييم ارتش اين كار را بكند .وقتى كشور اسالم مورد تهديد
دشمنهاى اسالم است ،دفاع از كشور اسالم و نواميس مسلمين بر همه ما ،بر تمام ما
واجب است؛ با همه كوشش واجب است ...ما براى حفظ اسالم دفاع بايد بكنيم ،براى
حفظ مملكت اسالمى دفاع بايد بكنيم» (صحيفه امام ،ج.)118-117 : 15
امام خمینی(ره) در جای دیگر حفظ اسالم را باالترين فرايض دانستهاند .از این رو،
حفاظت از عناصری که در حفظ اسالم دخیل هستند نیز همین حکم و بلکه به لحاظ
مقدم بودن باالتر از آن را دارد .اما با این لحاظ که حفظ آنها برای حفظ اسالم است،
باعث نمی شود تا اسالم از مرجعیت بیفتد .برای اینکه اگر اسالم دچار مشکل شد،
از آنها هم جنبه اسالمی رخت خواهد بست .لذا باید پیوسته علمای اسالم مراقب
حفاظت از اسالم و نهادهای عامل به اسالم باشند ،مبادا انحرافی رخ دهد که این آغاز
خطر است.
«اشخاص بارزى كه در كارها مىتوانند فعاليت داشته باشند و مىتوانند اداره كنند
كشور را و متعهد به اسالم و ديانت هستند ،مىبينيد كه يكى بعد از ديگرى ترور شدند
يا بر اثر انفجارها از دست ما گرفته شدند .اآلن هم باز همان عمال خارجى درصدد
هستند كه كسان ديگرى هم كه در امور كشور دخالت دارند و متعهد به اسالم هستند،
اينها را هم از بين ببرند.چنانچه همه ما ،همه شماها ،همه ملت و خصوصاً روحانيت و
خطبا در صحنه نباشيم و حاضر نباشيم در قضايايى كه مىگذرد ،مطمئن باشيد كه با
عدم حضور شما ،به سر انقالب آن خواهد آمد -و لو حاال در دراز مدت هم باشد -كه بر
سر مشروطه آمد .حفظ اسالم يك فريضه الهى است ،باالتر از تمام فرايض؛ يعنى ،هيچ
فريضهاى در اسالم باالتر از حفظ خود اسالم نيست .اگر حفظ اسالم جزء فريضههاى
بزرگ است و بزرگترين فريضه است ،بر همه ما و شما و همه ملت و همه روحانيون
حفظ اين جمهورى اسالمى از اعظم فرايض است .اگر بنا باشد كه روحانيون كنار بروند
و همين گاهى با يك قلمى -فرض كنيد كه -اشكاالت را بگويند و در رفع اشكاالت
كوشش نكنند و خطبا در منابر خودشان ،مسائل روز را فراموش كنند و مسائل انقالب
را فراموش كنند ،اين انقالب صدمه خواهد ديد .اسالم به دست روحانيون تا حاال
زنده ماند [ه] .هيچ قشرى ،هيچ قشرى در اين مسأله دخالت نداشته است ،جز خود
روحانيون و خطبايى كه در دنباله آنها بودند .از صدر اسالم تا حاال ،اسالم به دست اينها
به اينجا رسيده است» (صحيفه امام ،ج.)330 : 15

 .4سطح امنیت

دین برای انسان آمده است تا انسان را به سرمنزل مقصود برساند .دین اسالم برای
سعادت و امنیت انسان آمده است .اسالم متناسب با سطوح و الیههای وجودی انسان
سه بخش دارد :اصول دین برای تنظیم باورهای انسان ،یعنی ساحت روح و عقل؛
اخالق برای تهذیب نفس و فقه برای تنظیم رفتار وی انسان.
تنها در مکتب اسالم است که امنیت حاصل میشود .رئالیستها تولید ناامنی میکنند
و ضد امنیتی هستند ،چون ظلم و سلطه را نهادینه میکنند ،ولی مکتب امنیتی اسالم
بر پایه عدالت است .پیامبر(ص) در معاهده خود با مشرکان و یهود فرمود« :شما در
مدینه النبی از امنیت برخوردارید تا زمانی که فساد مرتکب نشوید» .با توجه به آنچه
آمد ،امنیت سه سطح و الیه دارد .1 :سطح قلبی -اعتقادی ،فلسفی و کالمی که از آن
با عنوان حوزه «باورها» یاد می کنیم؛  .2سطح قلبی ـ اخالقی که از آن با عنوان حوزه
«گرایشها» یاد میکنیم؛  .3سطح ظاهری ،فقهی و مادی که از آن با عنوان حوزه
«رفتارها» یاد میشود .ناامنیها و تهدیدها نیز با همین سه سطح تعریف و سطحبندی
میشوند .1 :تهدیدهای مربوط به حوزه باورها؛  .2تهدیدهای مربوط به حوزه گرایش
ها؛  .3تهدیدهای مربوط به حوزه رفتارها.
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در اسالم سطح امنیت ،یعنی انسان ،از اهمیت اساسی برخوردار است؛ زیرا سازنده
امنیت در سطوح بعدی ،یعنی سطوح خانوادگی ،اجتماعی ،ملی ،منطقهای و جهانی
انسان است .برای پرهیز از نگرش لیبرالی تعمدا ً بهجای اصطالح «فرد» از «انسان»
اس ا ْع ُب ُدوا َرب َّ ُك ُم الَّذي َخلَ َق ُك ْم َو
استفاده میکنیم .در قرآن میخوانیم« :يا أَيُّ َها ال َّن ُ
ك َك ْدحاً
ْسان إِن ََّك كاد ٌِح إِلى َرب ِّ َ
ال َّ َ
ذين م ِْن َق ْبل ُِك ْم ل َ َعلَّ ُك ْم تَ َّت ُقون»( بقره« )21 :يا أَيُّ َها ْالِن ُ
َف ُمالقيه»( انشقاق .)6 :در این آیات ،خطاب «یا ایها الناس» و «یا ایها االنسان» است.

 .5خودی و غیرخودی

«اهلل»« ،طاغوت»« ،مؤمن»« ،کافر»« ،منافق» «فاسق» «أَشِ َّدا ُء َعلَى ال ْ ُك َّفا ِر ُر َحما ُء
ب َ ْي َن ُهم» (فتح  )29 :و سایر مفاهیم در قرآن ،درباره خودی و غیر خودی است .در مورد
هر کدام مرزهایی وجود دارد برای مثال ،درباره کفار خدا در سوره ممتحنه ( آیات  9و
 )8کفار را دو نوع معرفی کرده است :کفاری که در دین شما با شما میجنگند و شما
را از سرزمینتان اخراج میکنند .اینها دشمن شما هستند؛ ولی کفاری که با شما این
دشمنیها را ندارند و با شما براساس عدالت رفتار میکنند ،شما هم میتوانید با آنها
براساس عدالت رابطه داشته باشیدَ .ل يَ ْن َها ُك ُم َّ ُ
ين َول َ ْم
ِين ل َ ْم يُ َقات ِ ُلو ُك ْم فِي الدِّ ِ
الل َع ِن الَّذ َ
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يُ ْخ ِر ُجو ُكم ِّمن ِديَا ِر ُك ْم أَن ت ََب ُّرو ُه ْم َوتُقْسِ ُطوا إِل َ ْي ِه ْم إ ِ َّن َّ
ين إِن ََّما يَ ْن َها ُك ُم
اللَ يُحِ ُّب ال ْ ُمقْسِ طِ َ
َّ ُ
ين َوأَ ْخ َر ُجو ُكم ِّمن ِديَا ِر ُك ْم َو َظا َه ُروا َعلَى إ ِ ْخ َراجِ ُك ْم أَن
ِين َقاتَ ُلو ُك ْم فِي الدِّ ِ
الل َع ِن الَّذ َ
ِك ُه ُم َّ
تَ َول َّ ْو ُه ْم َو َمن يَ َت َول َّ ُه ْم َف ُأ ْولَئ َ
ون ﴿ ممتحنه ﴾8-9 :اما خدا شما را از كسانى
الظال ُِم َ
كه در كار دين با شما نجنگيده و شما را از ديارتان بيرون نكردهاند ،باز نمىدارد كه با
آنان نيكى كنيد و با ايشان عدالت ورزيد؛ زيرا خدا دادگران را دوست مىدارد ( )8فقط
خدا شما را از دوستى با كسانى باز مىدارد كه در كار دين با شما جنگ كرده و شما را
از خانههايتان بيرون رانده و در بيرونراندنتان با يكديگر همپشتى كردهاند و هر كس
آنان را به دوستى گيرد ،آنان همان ستمگرانند)9( .
اما یک مسأله مبنایی در نظریه امنیت اسالمی در بحث خودی و غیر خودی این است
که در تفکر اسالمی پیش از آنکه خودی و غیر خودی را در بیرون از خودمان رصد
کنیم ،شایسته و بلکه ضروری است که آنها را در خودمان رصد نماییم .طبق چارچوب
نظری مقاله ،فطرت محجوبه اگر بر وجود انسان ریاست بیابد ،چون وجود انسان
جوالنگاه جنود جهل میشود ،نفس انسان میشود تهدید و تولیدکننده ناامنی ،و اگر
فطرت مخموره حاکم شود ،اتفاق عکس میافتد .بر همین اساس است که در متون
دینی بر مراقبت از نفس تأکید شده است .حدیث بسیار پرمحتوایی در زمینه «نفس»
و ابعاد و وجوه مختلف آن از حضرت ختمی مرتبت (ص) بیان شده که توجه به آن در
این بحث بسیار مهم است.
ول َّ
ال :يَا َر ُس َ
اس ُم ُه ُم َجاشِ ٌع َ .ف َق َ
ول
ض ال ْْخ َبا ِر أَن َّ ُه َد َخ َل َعلَى َر ُس ِ
ُر ِو َي فِي ب َ ْع ِ
الل ِ ص َر ُج ٌل ْ
ول َّ
َّ
الل َِ :ك ْي َف َّ
ال :يَا َر ُس َ
سَ .ف َق َ
الطرِيقُ إِلَى َم ْع ِر َف ِة ال ْ َحقِّ ؟ َف َق َ
الل ِ َف َك ْي َف
ال صَ :م ْع ِر َف ُة ال َّن ْف ِ
ول َّ
الل ِ َف َك ْي َف َّ
َّ
ال :يَا َر ُس َ
سَ .ف َق َ
الطرِيقُ إِلَى ُم َوا َف َق ِة ال ْ َحقِّ ؟ َق َ
الطرِيقُ إِلَى
الُ :م َخال َ َف ُة ال َّن ْف ِ
ول َّ
الل ِ َف َك ْي َف َّ
الطرِيقُ إِلَى َو ْص ِل ال ْ َحقِّ ؟ َق َ
ال :يَا َر ُس َ
سَ .ف َق َ
ِرضَ ا ال ْ َحقِّ ؟ َق َ
ال:
الَ :س َخ ُط ال َّن ْف ِ
ول َّ
الل ِ َف َك ْي َف َّ
الطرِيقُ إِلَى َطا َع ِة ال ْ َحقِّ ؟ َق َ
ال :يَا َر ُس َ
س َ .ف َق َ
س.
ان ال َّن ْف ِ
َه ْج ُر ال َّن ْف ِ
ال :ع ِْص َي ُ
ول َّ
الل ِ َف َك ْي َف َّ
ال :يَا َر ُس َ
س؟ َف َق َ
الطرِيقُ إِلَى ِذ ْك ِر ال ْ َحقِّ ؟ َق َ
ال :يَا َر ُس َ
َف َق َ
ول
ان ال َّن ْف ِ
ال :ن ِْس َي ُ
ول َّ
َّ
الل ِ َف َك ْي َف َّ
ال :يَا َر ُس َ
س َ .ف َق َ
الطرِيقُ إِلَى ُق ْربِ ال ْ َحقِّ ؟ َق َ
الل ِ َف َك ْي َف
ال :الت ََّبا ُع ُد م َِن ال َّن ْف ِ
ول َّ
الل ِ َف َك ْي َف َّ
َّ
ال :يَا َر ُس َ
سَ .ف َق َ
ْس ال ْ َحقِّ ؟ َق َ
الطرِيقُ
ال :ال ْ َو ْحشَ ُة م َِن ال َّن ْف ِ
الطرِيقُ إِلَى أُن ِ
إِلَى َذل َِك ؟ َق َ
س.
الِ :ال ْس ِت َعان َ ُة ب ِال ْ َحقِّ َعلَى ال َّن ْف ِ
روايت شده است كه شخصى به نام ُمجاشع وارد بر رسول خدا (ص) گشت و عرضه
داشت :يا رسول ّ
الل ،راه شناخت حق چيست؟ فرمود :خودشناسى و معرفت نفس .عرض
كرد :راه متابعت و پيروى از حق چگونه است؟ فرمود :مخالفت کردن با خواستههاى

ردیف

سوال سائل

ترجمه

جواب پیامبر (ص)

ترجمه

توضیح

1

ف َّ
َكيْ َ
الطرِ يقُ ِإلَى
ِ
َ
ْ
رِ
َم ْع فه ال َحقِّ ؟

راه شناخت

َم ْعرِ َف ُه النَّف ِ
ْس.

خود شناسی

شناسایی فطرت

2

ُم َوا َف َق ِه ال ْ َحقِّ ؟

راه پیروی از

ُم َخال َ َف ُه النَّف ِ
ْس.

مخالفت با نفس

ریاست فطرت

3

ف َّ
َف َكيْ َ
الطرِ يقُ
ْ
ِإلَى رِضَ ا ال َحقِّ ؟

راه خشنودی

َس َخ ُط النَّف ِ
ْس.

دشمن داشتن

دوستی با فطرت

راه رسیدن به

َه ْجر النَّف ِ
ْس

ترک نفس

همراهی با فطرت

راه اطاعت از

ِع ْصيَانُ النَّفْس

نافرمانی از

فرمانبری از فطرت

راه در یاد حق

ن ِ ْسيَانُ النَّف ِ
ْس

فراموشی نفس

یاد فطرت مخموره

التَّبَا ُع ُد ِم َن النَّف ِ
ْس

فاصله گرفتن از

نزدیک شدن به

ال ْ َو ْحشَ ُة ِم َن النَّف ِ
ْس.

وحشت داشتن

انس با فطرت

ِال ْستِ َعان َ ُة بِال ْ َحقِّ
َعلَى النَّف ِ
ْس.

کمک خواستن

امنیت در گرو

4
5

ف َّ
َف َكيْ َ
الطرِ يقُ ِإلَى

ف َّ
َف َكيْ َ
الطرِ يقُ
ِإلَى َو ْص ِل ال ْ َحقِّ ؟
ف َّ
َف َكيْ َ
الطرِ يقُ
ِإلَى َطا َعه ِال ْ َحقِّ ؟

6

ف َّ
َف َكيْ َ
الطرِ يقُ
ِإلَى ِذكْرِ ال ْ َحقِّ ؟

7

ف َّ
َف َكيْ َ
الطرِ يقُ
ِإلَى ُق ْر ِ
ب ال ْ َحقِّ ؟

8
9

ف َّ
َف َكيْ َ
الطرِ يقُ
ِإلَى ُأن ِ
ْس ال ْ َحقِّ
ف َّ
َف َكيْ َ
الطرِ يقُ
ِ
َ
َ
ِإلَى ذلك ؟

حق؟
حق؟
حق؟
حق؟
حق؟

بودن؟

راه نزدیک

شدن به حق ؟
راه مأنوس

بودن با حق ؟
راه بیگانه شدن
از خود ؟

نفس

نفس

نفس

از نفس
از حق

مخموره و محجوبه
مخموره

مکتب امنیتی متعالیه با نگاهی به اندیشه امام خمینی(ره)  /نجف لک زایی

نفس .عرضه داشت :راه بهدست آوردن رضايت و خشنودى حق چيست؟ فرمود :دشمن
داشتن و بدبينى به نفس .پرسید :راه رسيدن به حق چيست؟ فرمود :دورى كردن از
نفس .عرضه داشت :راه اطاعت و فرمانبرى از حق چيست؟ فرمود :عصيان و نافرمانى
نفس .عرضه داشت :راه در ياد حق بودن چيست؟ فرمود :فراموش كردن نفس .عرضه
داشت :راه نزديك شدن به حق چيست؟ فرمود :فاصله گرفتن و دور شدن از نفس.
عرضه داشت :راه آشنایى و مأنوس بودن با حق چيست؟ فرمود :وحشت داشتن از
نفس و بيگانه شدن با او .عرضه داشت :راه بيگانه شدن از نفس چگونه است؟ فرمود:
استمداد و يارى خواستن از حق براى سركوبى نفس (بحار األنوار الجامعة لدرر أخبار
األئمة األطهار ،ج.)73 : 67
حدیث مذکور و وجوه امنیتی آن را در جدول زیر ببینید .با این توضیح که در این
حدیث ،ظاهرا ً نفس قابل تطبیق بر فطرت محجوبه است ،که در بخش چارچوب نظری
از آن سخن گفتیم.

مخموره
مخموره
مخموره

فطرت مخموره
مخموره
قیام هلل
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مهمترین روش و ابزار تولید و حفاظت از امنیت تولیدشده« ،ایمان » به اضافه پرهیز
از ظلم و نیز دعوت دیگران به این امر است؛ چیزی که در قرآن کریم از آن با عنوان
دعوت به «سبیل رب» یاد شده است.

28

درباره اینکه ایمان چیست ،مؤمن کیست و ظلم چیست ،در ادامه به اختصار بحث
میشود .برخالف عالمان که ممکن است عامل به علمشان نباشند ،عمل مؤمن تجلی
ایمان اوست .طبق فرمایش قرآن کریم ،امنیت محصول علم فقط نیست .محصول
ایمان و عمل است .رفتار انبیا ،اوصیا و اولیا تجلی ایمانشان است ،یعنی تجلی رفتار
امنیتی مؤمن که مبارزه و اجتناب از طاغوت درونی و بیرونی است .لذا علم ،به تنهایی،
امنیتساز نیست .چون دانشمند ،متعهد به خدا نیست .برخالف مؤمن که متعهد به
خداست .لذا ترسیم نقشه ایمان (در برابر نقشه کفر) از اهمیت بسیار زیادی برخوردار
است؛ کاری که رهبران الهی و عالمان متعهد اسالمی به آن توجه ویژهای داشتهاند.
برای نمونه ،میتوان به حدیث جنود عقل و جهل از امام صادق (ع) یا کتاب منازل
السائرین از خواجه عبداهلل انصاری اشاره کرد .اما متعلقهای ایمان چیست؟ متعلقهای
ایمان تماماً امور غیبی است و لذا تنها منبع برای کشف و فهم آنها وحی و سخن
معصوم است .ایمان به خدا ،غیب ،قرآن ،کتاب ،آیات الهی ،انبیا ،مالئکه ،آخرت و معاد
از اهم متعلقات ایمان است .ایمان به خدا ،ایمان به هزار اسم خدا در دعای جوشن
کبیر ،از قبیل ایمان به قادر بودن ،عادل بودن ،و مؤمن بودن و دیگر اسما و صفات
خداست .ممکن است برای هدایت و امنیت یک فرد ،یک اسم معجزه کند .ایمان به
کتاب ،ایمان به وحی ،فروع دین(فقه) و نظام فضائل و رذایل است .همه اینها مستلزم
آگاهی به کتاب است .ایمان به مالئکه ،یعنی ایمان به جبرئیل ،عزرائیل ،اسرافیل،
میکائیل و وظایف آنان .ایمان به انبیاء یعنی ایمان به آدم ،نوح ،ابراهیم ،موسی و ...
تا حضرت محمد(ص) و کشف و بهرهگیری از راهبردهای هر نبی(از جمله راهبرد

مکتب امنیتی متعالیه با نگاهی به اندیشه امام خمینی(ره)  /نجف لک زایی

امنیتی) به عنوان اسوه و الگو ،براساس آنچه در قرآن و سنت آمده است .الزمه ایمان
به نبی و کتاب و ...ایمان به ائمه(ع) هم هست .هریک از ائمه با توجه به شرایطی که در
آن قرار داشتهاند راهبرد ویژهای در پیش گرفتهاند .شاخصها و سربازان ایمان و کفر
همان جنود عقل و جهلاند و میوه آن رساله حقوق امام سجاد(ع) .ایمان به آخرت،
ایمان به ثواب ،عقاب و بهشت و جهنم و  ...است .امروز همه متعلقات ایمان مورد هجوم
دشمن است و این معنای جنگ نرم و ناتوی فرهنگی است .آیات درباره ایمان و عمل
صالح در قرآن زیاد است .برای نمونه به چند آیه اشاره میشود:
ذين َ
اس َق ْد َج َم ُعوا ل َ ُك ْم َف ْ
اخشَ ْو ُه ْم َفزا َد ُه ْم إيماناً َو قالُوا َح ْس ُب َنا
 ال َّ َاس إ ِ َّن ال َّن َ
قال ل َ ُه ُم ال َّن ُ
َّ ُ
الل َو ن ِ ْع َم ال ْ َو ُ
كيل  (.آلعمران .)173 :
ذين إِذا ُذك َِر َّ ُ
الل َوجِ لَ ْت ُق ُلوب ُ ُه ْم َو إِذا تُل َِي ْت َعلَ ْي ِه ْم آياتُ ُه زا َدتْ ُه ْم إيماناً
ون ال َّ َ
 إِن ََّما ال ْ ُم ْؤ ِم ُن َون  (.األنفال .)2 :
َو َعلى َرب ِّ ِه ْم يَ َت َو َّك ُل َ
َ
َ
ُ
ور ٌة َف ِم ْن ُه ْم َم ْن يَ ُق ُ
ذين آ َم ُنوا َفزا َدتْ ُه ْم
ول أيُّ ُك ْم زا َدتْ ُه ه ِذ ِه إيماناً َفأ َّما ال َّ َ
 َو إِذا ما أن ْ ِزل َ ْت ُس َون ( .التوبة .)124 :
إيماناً َو ُه ْم يَ ْس َت ْبشِ ُر َ
الل َو َر ُسول ُ ُه َو َص َدقَ َّ ُ
زاب قالُوا هذا ما َو َع َدن َا َّ ُ
الل َو َر ُسول ُ ُه َو ما
 َو ل َ َّما َرأَ ال ْ ُم ْؤ ِم ُن َون ال ْْح َ
زا َد ُه ْم إِالَّ إيماناً َو ت َْسليماً (األحزاب .)22 :
َ
ِنين ل َِي ْزدا ُدوا إيماناً َم َع إيمان ِ ِه ْم َو ِ َّلِ ُج ُنو ُد
السكي َن َة في ُق ُلوبِ ال ْ ُم ْؤم َ
 ُه َو الَّذي أن ْ َز َل َّكان َّ ُ
الل َعليماً َحكيماً ( .الفتح .)4 :
السماواتِ َو ال ْْر ِ
ض َو َ
َّ
آنچه گفته شد ،در نمودار زیر آمده است:
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اندیشه راهبردی و امنیتساز اسالم ،براساس الیههای سهگانهای که برای انسان قائل
است ،یعنی عقل ،قلب و ظاهر(امام خمینی(ره) ،شرح چهل حدیث) 386 :در سه بخش
قابل طبقهبندی است :راهبردهای سیاسی – اعتقادی ،راهبردهای سیاسی – اخالقی
و راهبردهای فقهی – حقوقی.
رهبری الهی و توحیدمحوری ،معادباوری ،توکل ،تقدم ارزشهای معنوی بر ارزشهای
مادی ،عزتمداری ،سادهزیستی ،تواضع ،حفظ نظام با اخالق ،صدور انقالب با اخالق،
والیت فقیه ،قانون محوری ،رعایت حقالناس ،تکلیفگرایی ،تربیت مؤمن فعال ،زندگی
با برنامه و نظم ،استقامت در راه حق ،خودباوری  ،خدمت به مردم ،مردمگرایی ،اصالت
خانواده به عنوان کانون اصلی محبت ،مشارکت حداکثری مردم در اداره مملکت،
راهبرد زندگی توأم با عزت ،راهبرد جهادی زندگی کردن (جهاد اکبر ،کبیر ،افضل و
اصغر) ،استقالل و خودکفایی ،عدم ورود دولت در آنچه مردم توان ورود دارند ،استفاده
از تولیدات داخلی ،اعتماد به مردم ،قاطعیت ،وفای به عهد ،حمایت از مستضعفان و
مقابله با سلطه ،آزادیخواهی و مبارزه با دیکتاتوری و استبداد ،و نیز عدالتخواهی در
سطح نظام سیاسی ،در سطح قوانین  ،در سطح کارگزاران  ،در سطح ساختارها و در
سطح رفتارها اهم اندیشههای راهبردی اسالم ،با نگاه سیاسی است (مجموعه آثار امام
خمینی(ره) ،نرم افزار مرکز تحقیقات نور).
همانطور که گفته شد ،انسان از سه الیه وجودی برخوردار است :الیه عقلی ،الیه قلبی
و الیه ظاهری .الیه عقلی نظام باورها را شکل میدهد .الیه قلبی نظام گرایشاتهای
انسان را دربردارد و الیه ظاهری ظرف ظهور رفتارهاست( ،امام خمینی(ره) ،شرح چهل
حدیث .)386 :این سه الیه ارتباط وثیقی با هم دارند .همین مسأله باعث میشود
تا رفتارهای انسان ،که متعلق به الیه ظاهری است ،نشاندهنده وضعیت گرایشها
و باورهای وی باشد .از این رو ،اگر دیدیم در یک جامعهای مردم و حاکمان واجد
رفتارهایی هستند که نتیجهاش در پذیرش ظلم و سلطه و در نتیجه ،تولید ناامنی
خود را نشان داده است ،باید بدانیم که در نظام باورها و گرایشهای خود با باورها و
گرایشهایی خو گرفتهاند که بر چنین رفتارهایی صحه میگذارد.
از این رو ،در روشهای تحصیل امنیت ،حرکت بیدارسازی مردم باید در این سه الیه
صورت گیرد .کاری که در سیره رهبران الهی از پیامبر اسالم (ص) تا امام خمینی(ره)
(ره) قابل مشاهده است .اصالح نظام باورهای ملت ایران از سوی امام خمینی(ره) به
معنای عمل به آیاتی از قبیل« :لن یجعل اهلل للکافرین علی المؤمنین سبیال .هيچ گاه
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خداوند راهى براى پيروزى و تسلط كافران بر مسلمانان قرار نداده است(».سوره نساء:
 )141بود .از توحید تا معاد و از نبوت تا امامت زنده شدند و والیت فقیه امری شد که
تصورش موجب تصدیق میشود.
فضایل و رذایل در حوزه گرایشها تعریف شد .حضرت امام در مباحث اخالقی خود
بر این مطلب پافشاری کرد که اگر میخواهید انسان کامل بشوید ،باید با موانع کمال
مبارزه کنید .موانع یا درونی است یا بیرونی .موانع بیرونی عبارتاند از :استبداد و
استکبار .بنابراین ،همانطور که نظام باورها از طریق لزوم اجتناب از طاغوت ،مبارزه با
نظام سلطه را واجب میساخت ،نظام گرایشها هم از طریق لزوم مبارزه با موانع بیرونی
کمال ،به وجوب مبارزه با نظام سلطه و تولید امنیت برای امت اسالمی میرسید .حوزه
رفتارها هم حوزه و قلمروی است که فقه تکلیفش را مشخص میکند .امام خمینی(ره)
به عنوان فقیه جامعالشرایط در این حوزه پیشتاز بود .از فتوا به حرمت اطاعت از نظام
طاغوت تا وجوب امر به معروف و نهی از منکر ،از فتوا به مبارزه با ظالمان تا وجوب
تالش برای تأسیس حکومت اسالمی.
با توجه به آنچه گفته شد روشهای برقراری امنیت ،در تمام سطوح ملی ،جهان
اسالم و نظام بینالملل از مسیر تربیت انسان میگذرد .برای هر یک از سطوح توضیح
مختصری داده می شود:
الف) در سطح ملی الزم است از فرهنگ اسالمی در سه سطح نظام باورها ،نظام گرایش
ها و نظام رفتارها اول ،حفاظت کنیم؛ دوم ،آن را به نسل های جدید منتقل کنیم؛
سوم ،در به روز کردن و ارائه آن در قالبهای مختلف بکوشیم و چهارم ،در برابر ناتوی
فرهنگی دشمن به تهاجم فرهنگی دست بزنیم.
ب) در سطح جهان اسالم شایسته است این راهبرد فرهنگی را در اولویت قرار دهیم
و در سطوح سهگانه باورها ،گرایشها و رفتارها ،با تکیه بر مکتب حیاتبخش اسالم،
مشترکات فراوانی را که داریم برجسته سازیم .وحدت امت اسالمی و راهبرد همزیستی
مذاهب اسالمی از پیششرطهای مبارزه موفقیتآمیز با نظام سلطه و برقراری امنیت
امت اسالمی است .مبارزه با طاغوت در حوزه باورها ،مبارزه با موانع کمال در حوزه
گرایشها و تکالیف شرعی نفی ظلم و ستم در حوزه رفتارها نقاط مشترک تمام
مسلمین است.
ج) تولید امنیت ،در سطح جهانی ،ببینالمللی تا به دالیلی که روشن است ،سختتر به
نظر میرسد .اما آنچه این مبارزه را آسان میکند ،عبارت است از عمل به تکلیف ،امید
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به خدا ،توکل و اعتقاد به اینکه همه چیز در ید قدرت او است .در سطح باورها همچنان
شایسته است بر مبدأ ،معاد و رهبری الهی ،به عنوان باور جهانی ،که مورد تأکید همه
ادیان الهی است ،تأکید شود .در ساحت گرایشها باید بر رعایت اخالق و مبارزه با ظلم
و ستم و بیعدالتی پافشاری کنیم و در سطح رفتارها ،باید رفتارهای ظالمانه تبیین
شود .بیداری مردم جهان یگانه راه مبارزه با نظام سلطه و تولید امنیت از نظر اسالم
است که « :ان اهلل ال یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم :خداوند سرنوشت هيچ قوم و
ملتى را تغيير نمىدهد ،مگر اينكه آنها تغييراتى در خود ايجاد كنند» (سوره رعد.)11 :
 آنچه گفته شد ،راهبردی است که خروجی آن «انسان دیندار»« ،جامعه دیندار» و
«حکومت دیندار» میشود .رسیدن به این نتایج و تداوم آنها در گرو راهبرد دیگری
است که به زبان دینی میتوانیم نام آن را «راهبرد زندگی جهادی» بنامیم« .راهبرد
زندگی جهادی» در چهار سطح و الیه به ترتیب زیر باید نهادینه شود:
الف .جهاد اکبر :موضوع جهاد اکبر ،نفس انسان است .جهاد اکبر به مبارزه با بنیادها و
ریشههای تولید ناامنی ،یعنی خودخواهی ،روحیه استکباری و سلطهگری میپردازد .از
نگاه اسالم ،تهدید و ریشههای آن ،تماماً در وجود و درون خود انسان النه کرده است،
،پس ایمنسازی هم باید از همینجا شروع شود .خداوند متعال در قرآن میفرماید:
ذين آ َم ُنوا َو ل َ ْم يَلْب ُِسوا إيمان َ ُه ْم ب ُِظلْ ٍم أُولئ َ
ِك ل َ ُه ُم الْ ْمن» (انعام .)82 :با توجه به این
«ال َّ َ
آیه« ،ایمان» در کنار پرهیز از «ظلم» از روشهای اصلی تحصیل امنیت است .این
ظلم انواعی دارد که تمام انواع ناامنیها را دربر میگیرد .از امام باقر (ع) نقل شده است
الل َو ُظلْ ٌم َل يَ َد ُع ُه َّ ُ
الل َو ُظلْ ٌم َل يَ ْغف ُِر ُه َّ ُ
که فرمودهاند« :الظلم ثَ َلثَ ٌةُ :ظلْ ٌم يَ ْغف ُِر ُه َّ ُ
الل َف َأ َّما
ك َو أَ َّما ُّ
ُّ
الظلْ ُم الَّذِي َل يَ ْغف ُِر ُه َفالشِّ ْر ُ
ِيما ب َ ْي َن ُه َو
الر ُج ِل ن َ ْف َس ُه ف َ
الظلْ ُم الَّذِي يَ ْغف ُِر ُه َف ُظلْ ُم َّ
ب َ ْي َن َّ
الل ِ َو أَ َّما ُّ
الظلْ ُم الَّذِي َل يَ َد ُع ُه َفال ْ ُم َدايَ َن ُه ب َ ْي َن الْع َِبادِ» (الكافي ج  .)331، 2چنان که
از امیرالمومنین علی (ع) نقل شده است که دین حق شرط الزم [برای] تأمین امنیت
ال َق َ َ
استُ .م َح َّم ُد ب ْ ُن يَ ْح َيى َر َف َع ُه َق َ
اس َت ْح َك َم ْت ل ِي فِي ِه َخ ْصلَ ٌه
ِير ال ْ ُم ْؤ ِمن َ
ِين(ع) َم ِن ْ
ال أم ُ
ِين
م ِْن خِ َص ِ
اح َت َملْ ُت ُه َعلَ ْي َها َو ا ْغ َت َف ْر ُت َفق َْد َما سِ َوا َها َو َل أَ ْغ َتف ُِر َفق َْد َعق ٍْل َو َل د ٍ
ال ال ْ َخ ْي ِر ْ
َ
ار َق ُه الْ ْم ِن َف َل يَ َت َه َّن ُأ ب َِح َيا ٍه َم َع َم َخا َف ٍه َو َفق ُْد ال ْ َعق ِْل َفق ُْد ال ْ َح َيا ِه َو َل
ار َق َه الدِّ ِ
ين ُم َف َ
ِل َّن ُم َف َ
اس إ ِ َّل ب ِالْ ْم َوات ( الكافي،ج ، 1كتاب العقل و الجهل 28 :و  )27اميرالمؤمنين علی
يُ َق ُ
عليه السالم فرمود :كسي را كه آگاه شوم بر يكى از صفات خوب استوار است ،بپذيرم
و از نداشتن صفات ديگرش بگذرم ،ولى از نداشتن عقل و دين چشم نميپوشم؛ زيرا
جدایى از دين جدایى از امنيت است و زندگى با هراس گوارا نیست و فقدان عقل
فقدان زندگى است (زيرا بىخردان) فقط با مردگان مقايسه شوند.

ریشه سلطهطلبیهای به نزاعی برمیگردد که در درون انسان وجود دارد .در صورتی
که بر ممکلت وجود انسان هواهای نفسانی حاکم شود ،بر ممکلت بیرون هم طاغوت
حاکم میشود و اگر انسان بخواهد از شر طاغوتهای بیرونی رهایی یابد ،باید اول با
طاغوت درون مبارزه کند .این پیام همه انبیای الهی بوده است که« :ان اعبدواهلل و
اجتنبوا الطاغوت :خداى يكتا را بپرستيد و از طاغوت اجتناب كنيد» (نحل .)16 :این
تنها موعظه خداوند متعال به بشر است که« :قل انما اعظکم بواحده ان تقوموا هلل مثنی
قيام كنيد دو نفر ،دو نفر ،یا يك نفر ،يك نفر» (سوره سبا .)46 :چاره بحران معنویت
حاکم بر جهان کنونی که پیوسته از سوی نظام سلطه با ابزارهای رسانهای و نیمه
رسانهای فراوان تشدید میشود« ،جهاد اکبر» است.
در مورد انسان چون ناامنی در وجود خودش ریشه دارد ،امنیتسازی باید از وجود
خود انسان شروع شود .انسان تنها موجودی است که به خود صدمه میزند ،ولی به
دنبال دشمن بیرونی میگردد .حدیثی وجود دارد که معصوم از غیر معصوم نقل کرده
ال أَبُو َع ْب ِد َّ
استَ .ق َ
ي ٍء م َِن ال ْ ِعلْ ِم َف َك َت َب
الل ِ َك َت َب َر ُج ٌل إِلَى أَب ِي َذ ٍّر يَا أَبَا َذ ٍّر أَ ْط ِر ْفنِي ب ِشَ ْ
َ
يئ إِلَى َم ْن تُحِ ُّب ُه َفا ْف َع ْل َف َق َ
ال َه ْل َرأَيْ َت
ِير َو لَك ِْن إ ِ ْن َق َد ْر َت أَ ْن َل تُسِ َ
إِل َ ْي ِه أ َّن ال ْ ِعلْ َم َكث ٌ
ك َفإِ َذا َع َص ْي َت َّ
س إِل َ ْي َ
ال ن َ َع ْم ن َ ْف ُس َ
يئ إِلَى َم ْن يُحِ ُّب ُه َف َق َ
اللَ َع َّز َو
ك أَ َح ُّب الْن ْ ُف ِ
أَ َحدا ً يُسِ ُ
ّ
ابىعبدالل امام صادق(ع) فرمود :مردى به ابوذر نوشت كه
َج َّل َف َق ْد أَ َس ْأ َت إِل َ ْي َها .حضرت
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و فرادی :به آنها بگو :من تنها شما را به يك چيز اندرز مىدهم ،و آن اينكه براى خدا

چيزى از علم خداشناسى براى من حديث كن .سپس ابوذر بهسوى او نوشت :دانش

فراوان است ولى اگر تو قدرت داشته باشى ،به كسى كه دوست دارى به او بدى نكنى،
اين كار را انجام ده .سپس عرض كرد :مگر كسى را كه به دوستش بدى كند ،ديدهاى؟
ابوذر فرمود :آرى .نفس تو دوستترين نفسهاست براى تو ،پس هر گاه نافرمانى خدا
را كنى ،مسلم به نفست بدى كردهاى(إرشاد القلوب إلى الصواب ،ج .)184 : 1لذا در
قرآن کریم میخوانیم که کسی که ایمان آورده است بر اصالح امور خود مراقبت دارد،
خوف و حزن از او برداشته شده است« :فمن آمن و اصلح فال خوف عليهم و ال هم
يحزنون» ( انعام.).38:
اگر مردم الهی باشند ،هیچکس نمیتواند برای آنها ناامنی درست کند؛ نه شیطانهای
جنی و نه شیطانهای انسی .نه همه مردم .بلکه یک گروه اندک مؤمن هم میتوانند
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ثير ًه
برای اکثریت جامعه تولید امنیت عمومی کنندَ « :.ك ْم م ِْن فِ َئ ٍه َقليلَ ٍه َغلَ َب ْت فِ َئ ًه َك َ
بِإِ ْذ ِن َّ
الل» (بقره .)249 :هرچند تولید امنیت فردی را هیچ کس غیر از خود فرد
نمیتواند برایش ایجاد کند .پرچم اسالم را کسی میتواند بر دوش بگیرد که حاضر
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باشد از مال و حتی جان خود به خاطر اسالم بگذرد.
ب .جهاد کبیر :این جهاد عبارت است از رساندن پیام الهی به گوش جهانیان و دعوت
کافران به سوی حق .به جهاد کبیر در قرآن تأکید شده و جای شگفتی و تأسف است
که چرا کمتر مورد توجه مسلمانان قرار گرفته است .تنها جهادی که اصطالح آن در
ِرين َو جاه ِْد ُه ْم ب ِ ِه جِ هادا ً َكبيرا» (فرقان:
قرآن آمده« ،جهاد کبیر» استَ « :فال تُطِ ِع الْكاف َ

 .)52و جهاد کبیر در این آیه به معنای مبارزه و اقدامات فرهنگی است ،یعنی ای
پیامبر(ص) با این قرآن با مشرکان جهاد کن .اصل دعوت در جهاد کبیر است « :ا ْد ُع
بيل َرب ِّ َ
ك ب ِالْحِ ْك َم ِه َو ال ْ َم ْوع َِظ ِه ال ْ َح َس َن ِه َو جا ِدل ْ ُه ْم ب ِالَّتي ه َِي أَ ْح َسن» (نحل.)125 :
إِلى َس ِ
دعوت روش فرهنگی است .در واقع تنها راه رسیدن به امنیت خروج از تاریکی و ورود
وليالّذين آمنوا
به نور است که آن هم در سایهسار هدایت الهی تحقق مییابد« .اهلل ّ
الظلمات الي ال ّنور و الّذين كفروا اوليائهم ّ
يخرجهم من ّ
الطاغوت يخرجونهم من ال ّنور
الي ّ
الظلمات» ( بقره :)257:خداوند فرمانرواي كساني است كه ايمان آورند؛ آنها را از

تاريكيها به سوي نور خارج ميسازد .و كساني كه كفر ورزيدند ،فرمانروايانشان طاغوت
و سركشان است؛ (كه) آنها را از نور به سوي تاريكيها بيرون ميبرند« .وعداهلل الّذين

الصالحات ليستخلف ّنهم فياالرض كما استخلف الّذين من قبلهم
آمنوا منكم و عملوا ّ
ليبدل ّنهم من بعد خوفهم امناً يعبدونني وال
و
ليمكنن لهم دينهم الّذي ارتضي لهم و ّ
ّ
يشركون بيشيئاً» ( آلعمران 19 :و  :)85خداوند به آنان كه از شما ايمان آورده و عمل
صالح انجام دادهاند ،وعده داده است كه آنها را جانشين خود در زمين قرار خواهد داد
و البته ديني را كه براي آنها برگزيده ،مستقر خواهد ساخت و حتماً به آنها پس از بيم،
هراس و ناامنيشان ،امنيت خواهد بخشيد كه از آن پس ،تنها خدا را پرستش كنند و
غير خدا را شريك خدا قرار ندهند.
ج .جهاد افضل :پس از فردسازی (که با جهاد اکبر انجام میشود) و فرهنگسازی (که
با جهاد کبیر انجام میشود) ،نوبت مبارزات سیاسی و تشکیل نظام سیاسی -اسالمی
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است .جهاد افضل مبارزات و اقدامات سیاسی است :حدیثی از پیامبر اعظم (ص) نقل

شده است که فرمود :إ ِ َّن أَ ْفضَ َل الْجِ َها ِد َكل َِم ُه َع ْد ٍل ِع ْن َد إ ِ َما ٍم َجائ ِ ٍر (الكافي ،ج .)60 : 5
مضمون این فرمایش از امام حسین(ع) وبرخی از ائمه(ع) مثل امیرالمومنین علی (ع)

نیز نقل شده است« :و أفضل من ذلك كله كلمة عدل عند إمام جائر» (نهج البالغه،
حکمت .)374
د .جهاد اصغر :اگر همه انسانها به دستورات خدا عمل میکردند ،نیازی به این نوع
جهاد نبود ،اما مسأله این است که همه انسانها به آنچه خدا گفته است عمل نمیکنند
داخلى ،بغى و خروج ،قطع طريق (راهزنى) ،نفاق ،تجاوز به اراضى مسلمانان ،جنگ
غذايى ،اقدامات جاسوسى ،بر هم زدن آگاهىامنيتى (با شايعات و دروغها) ،شعلهور
كردن روح نافرمانى داخلى و ...در اسالم براى مقابله با منابع تهديد ياد شده راهکارهایی
تعبیه شده است .مهمترین راهکار «جهاد اصغر» است که در برابر تهدید خارجی مطرح
میشود.
مظاهر متعددى نشان مىدهد كه جوهر سياست دینى ،امنيت است .سياست دینی
از راه تركيب ميان مبانى اصلى ،يعنى «آفريدگار به عنوان مدبّر و سياستگذار هستى

به لحاظ ربوبيت و الوهيت خود ،دين الهى به عنوان عنصر تشريعى ،انسان به عنوان
موجودى داراي جسم و روح و همآغوش با دين براى اجراى اراده خدا ،و اهداف به
عنوان مقاصد تالش انسان» ،بهترين تضمين تحقق امنيت در حيات انسان است؛ زيرا

مکتب امنیتی متعالیه با نگاهی به اندیشه امام خمینی(ره)  /نجف لک زایی

و امنیت دیگران توسط اینها تهدید میشود .تهدیدهایی از قبیل :فتنه و سركشى

سياستى كه بر اين مبانى مبتنى باشد ،انسان را مديريت و تدبير مىکند و به زندگىاى
پاك رهنمون مىشود.
همچنین از آنجا كه سياست شرعى زندگى را برمبناى عدالت سامان مىبخشد ،اجازه
برترىيابى باطل و رواج فساد را نمىدهد .در سايه چنين سياستى منزلت واالى
اجتماعى از آن كسانى است كه در پى برترىجويى و فساد در روى زمين نيستند.
عدالت برآمده از سياست شرعى همان امنيت است و اين امنيت هم ،نتيجه چنان
سياستىاست و هم موجب قوام آن .همچنین سياست شرعى مقتضى نفى سلطه است
و هيچكس حق ندارد مدعى سلطه بر كس ديگرى شود يا سلطه ديگرى را تحمل
كند؛ زيرا چنين سلطهاى تنها از آن خداست .خالصه سخن اينكه سياست شرعى از
آن رو كه انسان را از همه سلطهها (جز سلطه شرع) مىرهاند ،ضامن امنيت انسان
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است .جهاد اصغر جهادی است که مسلمانان با استفاده از ابزارهای نظامی با کسانی
میجنگند که با دین مسلمانان در نبردند یا به سرزمین مسلمین طمع میورزند.
جامعه اسالمی موظف است این آمادگی را در خود ایجاد کند تا در صورت تهاجم
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نظام سلطه به نظام اسالمی بتواند از خود دفاع کند« :واعدوا لهم مااستطعتم من قوه».
 .7راهکارهای استراتژیک امنیتی

تغییر وضع موجود با تحقق حکومت جهانی اسالمی که با ظهور حضرت مهدی
(عج)[همراه] است ،حاصل خواهد شد .اما تا آن زمان وظیفه داریم به مطلوب مقدور
بیندیشیم .مطلوب مقدور با توجه به میزان قدرت در هر عصر و زمانی از سوی رهبر
جامعه اسالمی تعیین میشود« :الیکلف اهلل نفسا اال وسعها» .روشن است که مکتب
اهل بیت (ع) از وضعیت کنونی عالم و بهویژه روابط سلطهای که بر آن حاکم است،
راضی نیست و تا حاکمیت عدالت بر سراسر جهان نمیتواند آرام و قرار داشته باشد.
تفصیل بحث باید در مکتوب دیگری پیگیری شود.
نتیجه گیری

محور اصلی مقاله حاضر تشریح مؤلفهها و ویژگیهای مکتب امنیتی متعالیه و توضیح
مبانی نظری آن بود .مکتب امنیتی متعالیه ،به مثابه یک نظریه اسالمی امنیت مورد
توجه است .نویسنده با رویکرد نظریهپردازی و روش استنباطی -استنادی ،پاسخ سؤال
مذکور را بررسی و ارائه کرد .از نظریه دو فطرت به عنوان مبنای مفهومی و نظری
مباحث مقاله استفاده شد و براساس همین نظریه ،ویژگیهای نظریه امنیت متعالیه
در محورهای مفهوم امنیت ،ابعاد امنیت ،مرجع امنیت ،سطح امنیت ،بحث خودی و
غیر خودی ،روش-های تحصیل امنیت و راهکارهای استراتژیک امنیتی تشریح شد .در
جدول ذیل خالصه پاسخهای مکتب امنیتی متعالیه در مقایسه با پاسخ سایر مکاتب
آمده است.
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