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چكيده
جمهوری اسالمی ایران نظامی مکتبی و توحیدی است و بسیار بدیهی است که برای ترسیم
الگوی امنیتی این نظام سیاسی به منابع اصیل اسالمی همانند قرآن کریم مراجعه شود .به
همین دلیل ودر راستای دستیابی به چنین الگوی قرآنی ،در مقاله حاضر مفهوم ،جایگاه و
ابعاد مهم امنيت ،و سازوكارهاي تأمين آن برمبناي قرآن كريم تبیین و ضمن اشارههایی به
دیدگاه امام خمینی(ره) ،تالش شده است نشان داده شود كه اين كتاب آسماني و به تبع آن،
اندیشه امام خمینی(ره) و مکتب امنیتی جمهوری اسالمی ایران داراي ديدگاه متعالی ،مدرن
و کارامد درباره مفهوم متحول و پيچيده امنيت ،به ويژه در ابعاد همهجانبه معنوي ،فردي،
اجتماعي ،سياسي ،نظامي و  ...است .در تبیین الگوی قرآنی مکتب امنیتی جمهوری اسالمی
ایران باید اذعان کرد که از یکسو ،ايمان و امنيت معنوي ،سرچشمه و مبناي اصلي تمام ابعاد
امنيت و سازوكارهاي تأمين آن بوده ،بين اين ابعاد و سازوكارها ،همپيوندي و توازن عميقي
برقرار است؛ ضمن آنكه هرگونه امنيتي در هر بُعد از ابعاد آن ،در نهايت ،ريشه در ايمان و
اعتقادات معنوي و الهي دارد و هرگونه ناامني در هر عرصهاي ،باالخره ريشهاش به بيايماني
و صفات متقابل ايمان ،مانند :شرك ،كفر ،ظلم ،استكبار و  ...برميگردد .از سوي دیگر ،مؤمن
و صفات ايماني ،اصليترين خاستگاه صدور كنشهاي امنيتزاست و ميتوان در استنتاج
نهايي گفت كه بسترسازي حيات معنوي طيبه و حسنه براي تربيت و تهذيب افراد در حوزه
رفتارهاي فردي و اجتماعي و دوری کردن آنها از حيات سيئه و غيرايماني ،اصليترين سازوكار
برای برقراری امنيت ،در الگو و مکتب امنیتی جمهوری اسالمی ایران است.
واژگان کلیدی
مکتب امنیتی ،الگوی امنيت ،جمهوری اسالمی ایران ،امام خمینی،حيات طيبه
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امنیت از مفاهیم و اهداف عمده در شریعت و نظام اسالمی محسوب می شود که
مبنا و غایت این مفهوم نیز توحیدی است .از منظری دیگر ،يكي از مفاهيم با اهميت،
پيچيده و جديد در دنياي امروز و در بسياري از مباحث سياسي ،اجتماعي ،اقتصادي
و  ...موضوع و مفهوم امنيت است .مفهوم مذکور و ابعاد آن همانند امنیت ملی ،از
مفاهیم بسیار مهم و متط ّور جهان امروز است .به تعبير رابرت ماندل« ،معني كردن
مفهوم امنيت ملي در جهان امروز كار پيچيدهاي است»(.ماندل .)47 :1377،البته
بحث امنيت در فقه و معارف اسالمي فاقد بخش ،كتاب و باب مستقلي بوده و در
حوزه موضوعاتي مانند :ايمان ،صفات مؤمنين ،جهاد ،امر به معروف و نهي از منكر،
دفاع فردي و عمومي ،جهاد ،برقراري قسط و عدل ،قضاوت ،اجراي حدود الهي ،امانت
و امانتداري ،برخورد با اشرار و محاربان و ياغيان و مفسدان و جاسوسان ،رفع فقر
و محروميت ،عدم سلطه بيگانگان ،نوع تعامل با كفار و مشركين و غيره مطرح شده
است .بدین لحاظ بدیهی است با چنین ضعفهایی در حوزه فعالیتهای تئوریک،
تدوين الگوی امنیتی جمهوری اسالمی ،هم کاری دشوار و هم از ضرورت ویژهایی
برخوردار است .به همین دلیل و در راستای پاسخ به این نیاز مبرم ،پژوهش حاضر به
عنوان نوشتاری مدخلگونه و در راستاي تنوير ،تفصيل ،تبويب و تدوين الگوی امنیتی
جمهوری اسالمی و براساس نگرشهای قرآن کریم انجام شده است و نیم نگاهی هم
به اندیشههای امام خمینی(ره) دارد؛ آنهم بدین دلیل که نظام مذکور براساس اصل
دوم قانون اساسی خویش نظامی توحیدی و بر پایه ایمان به موارد زیر است:
هلل ) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم
 .1خدای یکتا ( الال ه االا 
در برابر امر او؛
ی آن در بیان قوانین؛
ش بنیاد 
ی و نق 
 .2وحی اله 
ن به سوی خدا؛
ن در سیر تکاملی انسا 
ش سازند ه آ 
 .3معاد و نق 
ل خدا در خلقت و تشریع؛
 .4عد 
ی آن در تداوم انقالب اسالمی؛
ی مستمر و نقش اساس 
 .5امامت و رهبر 
ت او در برابر خدا (قانون
ن و آزادی توأم با مسئولی 
ی انسا 
ت و ارزش واال 
 .6کرام 
اساسی.)6: 1388،
سؤال اصلي اين پژوهش را ميتوان به اختصار اينگونه بيان كرد:
«آيا امنيت و انواع ،ابعاد و سازوكارهاي تأمين آن در الگوی امنیتی جمهوری
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اسالمی -با استناد به منابع قرآني -تعريف شده است؟ از اين منظر ،چه ارتباط و
پيوندي ميان ابعاد امنيت وجود دارد و شاكلة آن بر چه مبنايي استوار است؟ همچنين
سازوكارهاي تأمين امنيت در تمام ابعاد آن كدام است؟»
اين پژوهش مدعا و فرضيه خود را اينگونه مطرح ميسازد« :به نظر ميرسد
مفهوم امنيت و تبيين ابعاد گوناگون آن ،در قرآن كريم و به تبع آن در الگوی امنیتی
جمهوری اسالمی تعريف شده است .در این الگو؛ ايمان و امنيت معنوي ،سرچشمه و
مبناي اصلي تمام ابعاد امنيت و سازوكارهاي تأمين آن بوده ،بين اين ابعاد ،همپيوندي
و توازنی عميق برقرار است و هرگونه قوت يا ضعف و ناامني در يك بُعد بر ساير ابعاد
و حوزهها كام ً
ال مؤثر است .ضمن آنكه هر گونه امنيتي در هر بعد از ابعاد آن ،در
نهايت ريشه در ايمان و اعتقادات معنوي و الهي دارد و هرگونه ناامني در هر عرصهاي،
باالخره ريشهاش به بيايماني و صفات متقابل ايمان مانند :شرك ،كفر ،ظلم ،استكبار
و  ...برميگردد .از یکسو ،مؤمن و صفات ايماني ،اصليترين خاستگاه صدور كنشهاي
امنيتزاست و ميتوان در استنتاج نهايي گفت كه بسترسازي حيات معنوي طيبه و
حسنه براي تربيت و تهذیب افراد در حوزه رفتارهاي فردي و اجتماعي و ابتعاد آنها از
حيات سيئه و غيرايماني ،اصليترين سازوكار تأمين امنيت در الگوی امنیتی جمهوری
اسالمي است ».مقاله حاضر با روش تحلیلی -اسنادی به دنبال آزمون این فرضیه و در
نتیجه ،تبدیل آن به یک نظریه 1است و در اثبات مدعای خود تالش کرده است ولو به
صورت گذرا ،مؤیداتی اثباتی از اندیشه امام خمینی (ره) را بیان کند.
شایان ذکر است با توجه به گستردگی ابعاد امنیت ،مدعای این نوشتار تنها در
برخی ابعاد معنوی ،فردی ،اجتماعی ،سیاسی و نظامی امنیت ،آنهم از منظری قرآنی
بررسی خواهد شد.
 .1مفهوم امنيت

ريشه لغوي اين واژه از ثالثي مجرد «امن» ،و با مشتقاتي مانند «استيمان»«،ايمان» ،و
«ايمني» است كه به مفهوم اطمينان و آرامش در برابر خوف ،تفسير ،تعريف و ترجمه
کردهاند تا حدود زيادي به واقعيت نزديك و شامل دو بعد ايجابي و سلبي در تعريف
امنيت است؛ از يكسو ،اطمينان و آرامش فكري و روحي و از سوي ديگر ،فقدان
 .1شایان ذکر است که در کرسی علوم سیاسی و روابط بین الملل دبیرخانه کرسیهای نظریهپردازی ،نقد و مناظره
(وابسته به شورای عالی انقالب فرهنگی) این نظریه به عنوان نظریهای قابل دفاع پذیرفته شده و در دستور برگزاری
جلسه پیش دفاع قرار گرفته است.
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خوف ،دلهره و نگراني ،كه موجب سلب آرامش و اطمينان میشود .امنيت داراي دو
بعد عيني و ذهني هم هست .امنيت ذهني يا به اصطالح «امنيت پنهان» كه نسبت
به ساير اشكال امنيت ،همانند روح است نسبت به جسد ،كمتر مورد توجه واقع شده
است(اخوان کاظمی.)19 :1386،
در تبيين دو وجه عينيت و ذهنيت امنيت بايد افزود كه عموماً امنيت را در
قالب تهديد نكردن تعريف كردهاند كه امري عيني است .اما بايد اضافه كرد امنيت
وقتي وجود دارد كه احساس كنيم تهديدي در كار نيست و اين همان امنيت ذهني
است .لذا امنيت شامل معاني اطمينان ،عدم خوف ،در امان بودن و نهراسيدن است و
دربردارنده احساس امنيت در حاالت و موقعيتهاي ذهني تا ايمني و اطمينان خارجي
در موقعيتهاي عيني و بيروني است و وضعيت فيزيكي را با حالت فكري در هم
ميآميزد .بديهي است امنيت ذهني و عيني از بعد فردي به امنيت اجتماعي وابسته
است .از یکسو ،در تعاريفي كه از امنيت ارائه ميشود يكي از معيارهاي اساسي ،حفظ
و ايمني ارزشهاي اساسي و حياتي مورد قبول جامعه است .از سوي ديگر ،امنيت از
مهمي است كه در قرآن و روايات و آرای اندیشمندان اسالمی (اخوان
موضوعات بسيار ّ
کاظمی )1388،1389،1391،با گستردگي به آن اشاره شده است .البته صورت فارسي
و عربي اين كلمه به اشكال «امنيت» و «امنيه» در متون اسالمي موجود نيست و
ي مجرد «اَم َِن» صورت پذيرفته
بيشتر توجه به اين موضوع با عبارات و مشتقاتي از ثالث 
1
است.
پيوند معنايي ناگسستني اين اصطالح با ن َ ْفس كلمههاي اسالم ،ايمان و مؤمن
حاكي از اهميت فوقالعاده مفهوم امنيت است .مفهومي كه عالوه بر قرآن و روايات،
به وفور در ادعيه اسالمي و شيعي ديده ميشود .در اين نوشتار ،پس از تبيين ارزش و
اهميت واالي موضوع امنيت در قرآن ،برخی ابعاد مهم آن بررسي ميشود و همزمان و
با تفكيك هر بُعد اين مفهوم ،و برحسب آيات ،سازو كارهاي تأمين امنيت ذكر خواهد
شد.
 .2ارزش و اهميت واالي امنيت
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امنیت و جايگاه رفيع آن در زندگي فردي ،اجتماعي،
در قرآن كريم آيات زيادي درباره ّ
اقتصادي و  ...انسان وارد شده است كه از باب اشاره ،نمونههايي از آنها ذكر ميشود:
الف) قرآن مجید در آیه  55سوره نور ،يكي از اهداف استقرار حاكميت خدا و
 .1براي اطالع ر.ك (:روحاني 373 :1368 ،ـ .372

1
2
3
4
5
6

 .ابراهيم (.35 :)14
 .بقره(.125 :)2
 .فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف :قريش ( 3 :)106و .4
 ... .و هذا البلد االمين لقد خلقنا االنسان في احسن تقويم :تين( 3 :)95و .4
 .مكارم شيرازي ،بی تا.366 :
 .براي اطالع بيشتر رك  :طباطبايي ،1374،ج .539 :20

 . 7نحل(.112 :)16
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استخالف صالحان و طرح كلي امامت را تحقق امنيت معرفي كرده است .بر این
مبنا و به تعبير عالمه طباطبايي در تفسير الميزان؛ بدين ترتيب قرآن به گروهي از
مسلمانان كه داراي دو صفت ايمان و عمل صالح هستند و به نصرت الهي حكومت
جهاني مستضعفان را تشكيل خواهند داد ،نويد امنيت و از ميان رفتن تمام اسباب
خوف ،ترس و وحشت را داده است؛ امنيتي كه ديگر از منافقين و كيد آنان ،و از كفار و
جلوگيريهايشان بيمينداشته باشند ،خداي را آزادانه عبادت كنند و چيزي را شريك
او قرار ندهند ( طباطبايي ،1368،ج.)209 :15
ب) بنا به آية «و اذ قال ابراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا» 1حضرت ابراهيم(ع)،
هنگام بنا نهادن كعبه ،به اين نياز فطري توجه كرد و از خداوند خواست كه آن
سرزمين را از نعمت «امنيت» برخوردار سازد و خداوند بنا به آية  125سوره بقره 2،آنجا
را چون خانة امني براي مردم قرار داد .اين ويژگي چنان عزيز است كه موجب م ّنت
پروردگار بر آدميان بوده و او را شايسته سپاس بندگي ميكند 3.پروردگار به همين
سرزمين اَمن ،براي بيان كيفيت آفرينش انسان سوگند ياد ميكند 4.با اجابت دعاي
حضرت ابراهيم ،خداوند ،هم امنيت تكويني به مكه داد ،زيرا شهري شد كه در طول
تاريخ حوادث نا اَمنكننده كمتري به خود ديد و هم امنيت تشريعي عطا كرد ،زيرا به
فرمان الهي همه انسانها و حتي حيوانها در اين سرزمين در امن و امان ميباشند.
صيد حيوانات آن ممنوع است و حتي تعقيب مجرماني كه به اين حرم و خانه كعبه
پناه برند جايز نيست ،تنها ميتوان براي اجراي عدالت در حق چنين مجرماني آذوقه
5
را بر آنان بست تا بيرون آيند و تسليم شوند.
اهميت صفت
امن دانستن خانه كعبه توسط خداي متعال در حقيقت ،بيانگر
ّ
امنيت است كه اين بناي بسيار مقدس با آن توصيف شده است .اين صفت كعبه در
آيات متعددي تكرار شده ،همچنان كه در سوره تين ،مكه مكرمه و شهر كعبه به «بلد
امين» تشبيه شده است.6
ج) در قرآن شهري كه برخوردار از نعمت امنيت باشد ،به عنوان سرزمين آرماني و
مثالي معرفي شده است و بنا به آيه «وضرب اهلل مث ً
ال قريه كانت آمنه مطمئنه يأتيها
رزقها رغدا من كل مكان» ،7خداوند به عنوان الگو و نمونه قريهاي را مثل ميزند كه
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امن ،آرام و مطمئن بوده و همواره روزياش به طور وافر از هر مكاني فرارسيده است.
د) بنا به آيات الهي ،شعار اسالم ،يعني سالم و حتي نام اين ديانت از امينت و
اعالم آن به سايرين ريشه گرفته است .به تعبير بسياري مفسران و از جمله عالمه
طباطبايي ،كلمه سالم از حيث لغوي و همانطور كه راغب در مفردات گفته ،ابراز
سالمتخواهي از آفات ظاهري و باطني است ،و اين معنا در همه مشتقات اين كلمه
يعني سالم ،سالمت ،اسالم ،تسليم و غيره جاري است ،و دو كلمه سالم و سالمت يك
معنا دارد .و ظاهرا ً واژه سالم و واژه اَمن؛ معنايي نزديك به هم دارند ،تنها فرق بين اين
دو ماده لغوي اين است كه سالم به معناي خود امنيت با قطع نظر از متعلق آن است،
ولي كلمه امنيت به معناي سالمتي و امنيت از فالن خطر است .عالمه در تعامل كلمه
سالم و امنيت بر اين باور است كه سالم يكي از اسماي خداي تعالي است ،و وجه آن
اين است كه ذات متعالي خداي تعالي نفس خير است ،خيري كه هيچ شري در او
نيست .بهشت را هم اگر دارالسالم گفتهاند به همين دلیل است كه در بهشت هيچ شر
و ضرري براي ساكنان آن وجود ندارد .بعضي گفتهاند اگر بهشت را دارالسالم خواندهاند
بدين مناسبت است كه بهشت خانه خدا است ،كه نامش سالم است .ولي برگشت هر
دو وجه در حقيقت به يك معناست ،براي اينكه اگر خداي تعالي هم« ،سالم» ناميده
شده ،براي اين است كه از هر شری مبراست ،پس دارالسالم به طور مطلق دارالسالم
است ،و جايي كه به طور مطلق دار سالمت باشد جز بهشت نميتواند باشد ،براي اينكه
آنچه از سالمت در دنيا يافت شود ،سالمت نسبي است ،نه مطلق؛ زيرا در دنيا هيچ
چيزي كه براي ما سالم باشد و ايمن ،وجود ندارد ،مگر آنكه همان چيز ،مزاحم بعضي
از چيزهايي است كه دوست داريم( همان؛ ،1374ج .)54 :10
2
عالمه طباطبايي در تفسير سالم به آياتي مانند آيات  611و  27سوره نور و آيه
 543سوره انعام استناد كرده است .به تعبير عالمه ،سالم دادن در حقيقت ،اعالم
امنيت از تعدي و ظلم از ناحيه سالمدهنده به گيرنده سالم است .شخص سالمدهنده
به سالمگيرنده اعالم ميكند تو از ناحية من در اماني و هيچگونه ظلم و تجاوزي از
من نسبت به خودت نخواهي ديد و آزادي فطري كه خدا به تو مرحمت كرده است،
از ناحيه من صدمه نخواهد ديد (همان،1374 ،ج « .)47 :5خداي عزوجل سالم را در
 . 1نور (« .61 :)24پس چون به خانههايي [كه گفته شد] درآمديد ،به يكديگر سالم كنيد؛ درودي كه نزد
خدا مبارك و خوش است».
 . 2نور (« .27 :)24اي كساني كه ايمان آوردهايد ،به خانههايي كه خانهي شما نيست داخل مشويد تا اجازه
بگيريد و بر اهل آن سالم گوييد .اين براي شما بهتر است باشد كه پند گيريد».
 3انعام( .54 :)6و چون كساني كه به آيات ما ايمان دارند ،نزد تو آيند ،بگو :درود بر شما .پروردگارتان
رحمت را بر خود مقرر كرده است.

 . 1اعراف( .96 :)7و اگر مردم شهرها ايمان آورده و به تقوا گراييده بودند قطعاً بركاتي از آسمان و زمين برايشان
ميگشوديم.
 . 2همان ،ج  ،8ص .252
 . 3آلعمران (.103 :)3و نعمت خدا را بر خود ياد كنيد :آنگاه كه دشمنان [يكديگر] بوديد ،پس ميان دلهاي شما الفت
انداخت ،تا به لطف او برادران هم شديد و بر كنار پرتگاه آتش بوديد كه شما را از آن رهانيد.
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بين مسلمانان سنت قرار داد تا هر فردي به ديگري برخورد كند قبل از هر چيز سالم
بدهد ،يعني طرف مقابل را از هر خطر ،آزار و تجاوز خود امنيت دهد» (همان)  ...پس
كلمه سالم ،تحيتي است كه گسترش صلح ،سالمت و امنيت را در بين دو نفر كه به
هم برميخورند ،اعالم ميدارد ( همان،1374 ،ج .)51 :5
با توجه به اينكه شعار سالم ،شعار تحيت و ابراز امنيتخواهي مسلمانان نسبت به
سايرين است ،در روايات ،بسياري از كسانيكه نبايد به آنها سالم كرد يادآوري شدهاند
كه ازجمله آنها ،مجوسيان ،بتپرستان ،كسانيكه بر سر سفره شراب نشستهاند،
مخنثين ،رباخواران و فاسقيني كه فسق خود را علني كردهاند و  ...ميباشند ( همان).
بنابراين ،تحيت و امنيتخواهي اسالم و مسلمانان براي سايرين به طور مطلق نيست
و افراد معاند ،يا منحرف و گناهکارانی مانند موارد پيشگفته از آن استثناء شدهاند.
ه) يكي از مصاديق مهم واژههايي مانند «نعمت»« ،نعيم» و «بركات» در قرآن،
امنيت دانسته شده است .برای نمونه ،عالمه طباطبايي در بحث از آية« :و لو ان اهل
القري آمنوا و اتقوا لفتحنا عليهم بركات» 1به اين معنا اشاره كرده و مينويسد« :بركات
به معناي هر چيز كثيري از قبيل :امنيت ،آسايش ،سالمتي ،مال و اوالد است كه غالباً
2
انسان به فقد آنها مورد آزمايش قرار ميگيرد».
مفسر در تفسير آيه  103سوره آل عمران 3،ضمن بيان وضع ناامني
همچنين اين ّ
حاكم بر جامعه جاهلي پيش از اسالم ،منظور از نعمت را در این آيه چنين برمیشمارد:
«منظور از نعمت مواهب جميلهاي است كه خداي تعالي در سايه اسالم به آنان داده و
حال و روز بعد از اسالم آنها را نسبت به قبل از اسالم بهبود بخشيد .در دوران جاهليت
امنيت ،سالمتي ،ثروت ،صفاي دل نسبت به يكديگر و پاكي اعمالي نداشتند ،و در سايه
اسالم صاحب همه اينها شدند( ».همان،1374 ،ج .)376 :5
عالمه در تفسير كلمه «نعيم» در آيه هشتم سوره تكاثر« :ثم لتسئلن عن النعيم»
آورده است« :و نيز در مجمع البيان است كه بعضي گفتهاند :نعيم عبارت است از امنيت
و صحت (منقول از مجاهد و عبدهلل بن مسعود) و اين معنا از امام ابوجعفر و ابيعبداهلل
(عليهماالسالم) نيز روايت شده است»( همان ،1374،ج .)607 :20
همچنين مفسر كبير در تفسير خويش ،در تبيين واژههاي «حيات حسنه»و
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«حيات طيبه» ،يكي از ويژگيهاي اصلي اين نوع زندگي را بهرهمندي از نعمت امنيت
ذكر مينمايد ،همچنانكه از ويژگيهاي «حيات سيئه» را زندگي در ناامني به شمار
ميآورد (همان،1374 ،ج .)467 :7
و) در قرآن ،اولوااللباب به امنيت و سالمتي جاوداني بشارت داده شدهاند .به تعبير
عالمه« :جمله سالم عليكم بما صبرتم فنعم عقبيالدار» ،حكايت كالم مالئكه است كه
اولوااللباب را به امنيت و سالمتي جاوداني ،و سرانجام نيك نويد ميدهند ،سرانجامي
كه هرگز دستخوش زشتي و مذمت نگردد ( همان ،1374،ج .)475 :11
از سوي ديگر ،بنا به آيه« :ادخلوها بسالم آمنين (حجر ،)45 :در روز سرنوشت
وقتي انسانهاي صالح در جنتگام مينهند ،به آنها نويد امنيت و سالمت داده و گفته
ميشود كه به اين باغها با سالمت و امنيت وارد شويد.
ز) هنگاميكه خانواده حضرت يوسف وارد مصر ميشوند ،وي از ميان تمامي مواهب
ت روي مسأله امنيت ميگذارد و به پدر و مادر و برادران خودش
و نعمتهاي مصر انگش 
ميگويد« :ادخلوها مصرا ً ان شاء اهلل آمنين» (مكارم شيرازي،بی تا ،ج  ،)84 :10يعني
داخل مصر شويد كه ان شاء اهلل در امنيت خواهيد بود .اين نشان ميدهد كه نعمت
امنيت ريشه همه نعمتهاست و حقاً چنين است؛ زيرا هر گاه امنيت از ميان برود ساير
مسائل دفاعي و مواهب مادي و معنوي نيز به خطر خواهد افتاد ،در يك محيط ناامن،
نه اطاعت خداوند مقدور است و نه زندگي توأم با سربلندي و آسودگي فكر و نه تالش،
كوشش و جهاد براي پيشبرد هدفهاي اجتماعي ميسر ميگردد.
ح) امنيت ،بزرگترين پاداشي است كه در تميز اهل حق از باطل ،به اهل حق اعطا
ميشود ،همانطور كه قرآن ميفرمايد« :فاي الفريقين احق باالمن » ،1يعني كدام يك
از دو دسته شايسته امنيت هستند؟
 . 3انواع امنيت

الف) امنيت معنوي (ايمان ،سرچشمه اصلي امنيت )
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تعامل ايمان و امنيت به خوبي در قرآن نمايانده شده و بر اين واقعيت پافشاري شده كه
امنيت واقعي و سرچشمه اصلي آن در امنيت معنوي و آن نيز با ايمان به خدا و كسب
ِ
امنيت دنيايي ،نسبي بوده و امنيت
رضاي الهي محقق خواهد شد .به اعتقاد قرآن
واقعي در جهان آخرت است و مؤمن اگرچه در دنيا به ابتالئات و ناامنيهاي ظاهري
 . 1انعام (.81 :)6

 . 1فتح (.3 :)48
 .2رك :طباطبايي،1374،ج  487 :11و ج.47 :1
 « .3پس كسي را كه خدا بخواهد هدايت کند دلش را به پذيرش اسالم مي گشايد و هر كه را بخواهد گمراه
كند  ،دلش را سخت مي گرداند؛ چنان كه گويي به زحمت در آسمان باال مي رود».
 .4رك :طباطبايي ،1374،ج .487 :11
 .5رك :همان ،ج .387 :7
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ممكن است دچار شود ،ولي قلباً و به پشتوانه مدد الهي داراي امنيت و آرامش معنوي
است و اين امنيت ريشه تمام امنيتها و آرامشهاست .در ادامه ،به شواهد قرآني و
روايي مطلب پيشگفته اشاره ميشود:
قرآن امنيت را از بركات نازلة الهي بر مؤمنين و ماية افزايش ايمان آنها مي داند و
مي فرمايد« :اوست آن كسي كه در دلهاي مؤمنان آرامش را فرو فرستاد تا ايماني بر
1
ايمان خود بيفزايند».
عالمه طباطبايي در تفسير آيه «اال بذكراهلل تطمئن القلوب» (رعد )28 :و با اشاره
به جمالت ما قبل اين آيه مانند« :الذين آمنوا و تطمئن قلوبهم بذكر اهلل» ،امنيت را
در تمام ابعاد و بهويژه بعد معنوي آن ،مبتني بر تحصيل ايمان به خداي متعال دانسته
و چنين امنيت معنوي و دستاورد ايماني را مايه سعادت و ايمني انسان از شقاوت
به شمار ميآورد .به تعبير ایشان ،هر نفس متحير و مضطربي با ياد خدا اطمينان و
تسكين مييابد و احساس نشاط ،سالمتي و عافيت ميكند .اين ركن وثيق ،سعادت
او را ضمانت و تضمين كرده و مايه انبساط و آرامش است ،آنگونه كه نوشدارو مايه
2
راحتي و آرامش مارگزيده است.
3
عالمه با توجه به آيه  125سوره انفال ،معناي شرح صدر و توسعه سينه را با ايمان،
اطمينان قلب و امنيت حاصله يكي دانسته و معتقد است همان طور كه از مضمون
آيات برميآيد ،اين دو با خواست الهي محقق خواهند شد و نتيجه هدايت انسان
هستند .4در تفكر قرآني ،ظلم و شرك نقطه مقابل ايمان و امنيت هستند ،همچنان كه
در آيه  82سوره انعام ميفرمايد« :كساني كه ايمان آورده و ايمان خود را آميخته با
ظلم نكردند ايشان امنيت دارند و هدايت و راه را يافتهاند».
در اين آيه شريفه ،خداوند متعال ،ظلم را شرك و نقطه مقابل ايمان شمرده است و
اهتداء و ايمني از ضاللت و يا عذاب را كه اثر ضاللت و گمراهي است ،مترتب بر داشتن
صفت ايمان و زايل گشتن صفت ظلم كرده است .بدين ترتيب امنيت و اهتداء تنها
5
مترتب بر ايماني ميشود كه صاحبش از جميع انحاء ظلم بركنار باشد.
گفته شد كه ايمان و امنيت معنوي پايه و مبناي تمام امنيتهاست و با اتكا به
ذات الهي همگان ميتوانند خود را مملو از ايمان کنند و به امنيت واقعي دست يابند
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بيدليل نيست كه آيات الهي در معرفي ذات ايمنيبخش الهي ،وجود خداوند را با
اسامي «سالم» و «مؤمن» ياد كرده است؛ همچنان كه در سوره حشر ميفرمايد« :هو
اهلل الذي ال اله اال هو الملك القدوس السالم المؤمن الميهمن» .عالمه طباطبايي در
تفسير اين آيه مينويسد« :كلمه سالم به معناي كسي است كه با سالم و عافيت با
تو برخورد كند ،نه با جنگ و ستيز يا شر و ضرر؛ و كلمه مؤمن به معناي كسي است
كه به تو امنيت بدهد ،و تو را در امان خود حفظ كند (همان ،1374 ،ج .)382 :19
بنا به آيات ديگر الهي نيز ميتوان فهميد كه عدم خوف و اندوه و تأمين هدايت و
امنيت از دستاوردهاي ايمان است كه خداوند متعال بدان در آيه شريفه «اال ان اولياء
اهلل ال خوف عليهم و ال هم يحزنون» 1بشارت داده است .در تفسير الميزان دربارة اين
آيه و شرح حال اين اولياء الهي و همچنين در تشريح مؤمنين مورد خطاب آيه 82
سوره انعام شرحي آمده است كه به خوبي تبيينگر ديدگاه قرآن در باب تشريح امنيت
معنوي است:
«به همين دليل اينگونه اشخاص غرق در نعمتهاي خدا و غرق در مسرتي هستند
كه غم و اندوهي با آن نيست ،و غرق در لذت و سروري هستند كه ديگر آلوده به الم
و اندوه نيست ،و غرق در امنيتي هستند كه ديگر خوفي با آن نيست ،چون همه اين
عوارض سوء وقتي عارض ميشوند كه انسان سوئي را درك بكند ،و شر و مكروهي
ببيند و كسي كه هيچ چيزي را شر و مكروه نميبيند .او جز خير و جميل مشاهده
نميكند ،و وقايع را جز به مراد دل و موافق با رضا نميبيند .پس اندوه و ترس و هر
سوء ديگر و هر چيز كه مايه اذيت باشد در چنين كسي راه ندارد .بلكه او از سرور
و ابتهاج و امنيت به مرحلهاي رسيده كه هيچ مقياسي نميتواند اندازهاش را معلوم
كند ،و جز خدا هيچ كس نميتواند بر آن احاطه يابد و اين مرحله ،مرحلهاي است كه
ي بردن به كنه آن را ندارند ،مگر به گونهاي تصور ناقص
مردم عادي توانايي تعقل و پ 
(همان ،1374،ج .)218 :11
زندگي در پناه ايمان و امنيت معنوي ،همان حيات طيبه است؛ همچنانكه قرآن نيز
فرموده است« :من عمل صالحاً من ذكر او انثي و هو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه» .2در
همين راستا در آيه  92سوره انعام 3،استعاراتي به كار رفته است و قرآن ضاللت را به
 . 1يونس ( .62 :)10آگاه باشيد ،كه بر دوستان خدا نه بيمي است و نه آنان اندوهگين ميشوند.
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 . 2ابراهيم ( .24 :)14هر كس ـ از مرد يا زن ـ كار شايسته كند و مؤمن باشد ،قطعاً او را با زندگي پاكيزهاي ،حيات
[حقيقي] بخشيم.
« . 3آيا كسي كه مرده [دل] بوده و زندهاش گردانيدیم و براي او نوري پديد آورديم تا در پرتو آن در ميان مردم راه
برود ،چون كسي است كه گويي گرفتار در تاريكيهاست و از آن بيرون آمدني نيست؟ اين گونه براي كافران آنچه انجام
ميدادند ،زينت داده شده است».

راهكار هاي تأمين امنيت معنوي
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مرگ ،ايمان و هدايت يافتن را به زندگي ،هدايت به سوي ايمان را به احياء ،راه پيدا
كردن به اعمال صالح را به نور و جهل را به ظلمت تشبيه كرده است.
بدين ترتيب عوامل مخل ايمان از جمله :گناه  ،شرك ،ظلم و  ...را ميتوان به عنوان
1
عوامل مخل امنيت معنوي به حساب آورد.
بايد اضافه کرد كه از منظر قرآني در صورتي امنيت معنوي عالوه بر سطح فردي،
در سطح اجتماعي و عمومي حكمفرما خواهد شد كه اعضاي جامعه با خداترسي و
تقواپيشگي ،بر محور «ب ِّر» و تقوا ،اجتماع متعاون خود را تشكيل دهند .عالمه در
تفسير آيه «و تعاونوا علي البر و التقوي و ال تعاونوا علي االثم و العدوان» 2و آيه «و لكن
البر من آمن باهلل و اليوم االخر» 3به اين معنا چنين اشاره کرده است « :و كلمه تقوا به
معناي مراقب امر و نهي خدا بودن است ،و در نتيجه برگشت معناي تعاون بر ب ّ ِر و تقوا
به اين است كه جامعه مسلمين بر ب ِر و تقوا و به عبارتي ،بر ايمان و عمل صالح ناشي
از ترس خدا اجتماع كنند ،و اين همان اصالح و تقواي اجتماعي است ،در مقابل آن
تعاون بر گناه ـ يعني عمل زشت كه موجب عقبافتادگي از زندگي سعيد است ،ـ و بر
عدوان كه تعدي بر حقوق حقه مردم و سلب امنيت از جان ،مال و ناموس آنان است،
قرار ميگيرد» (همان ،1374 ،ج .)266 :5
مالحظه ميشود كه در همين فراز ،يكي از مصاديق تعاون بر گناه و دشمني ،ايجاد
ناامني براي مردم دانسته شده است.

از آنجا كه كليه آيات الهي به طور صريح بر تعامل مثبت بين ايمان و امنيت تأكيد
دارند ،ميتوان سازوكارهاي زير را به طور خالصه به عنوان عوامل تحصيل امنيت
معنوي برشمرد:
 .1دستيابي به ايمان واقعي به عنوان مايه اصلي نزول بركات الهي ،از جمله امنيت،
و طمأنينه معنوي ،ايمني از ضاللت و عذاب و تحصيل حيات طيبة موعود الهي.
بسياري از آيات قرآني 4،اين ايمان واقعي را تشريح كردهاند و بديهي است دستيابي به
امنيت معنوي نياز به تحقق ايمان مذکور دارد.
 . 1رك :همان ،ج .465 :7
 . 2مائده (« .2 :)5و در نيكوكاري و پرهيزكاري بايد با يكديگر همكاري كنيد ،و در گناه و تعدي دستيار هم نشويد».
 . 3بقره ( .177 :)2بلكه نيكي آن است كه كسي به خدا و روز باز پسين و  ...ايمان بياورد.
 .4براي اطالع از ويژگيهاي قرآني و روايي ايمان و مؤمنين رك :محمدي ري شهري ،1362،ج  ،1باب االيمان،
صص  297ـ  .342برای نمونه ،در آيات زير ويژگيهاي مؤمنين ذكر شده است .توبه ( 71 :)9ـ يوسف ( 106 :)12ـ
المؤمنون ( 1،11 :)23ـ القصص ( 52 :)28ـ السجده( 15،19 :)32ـ الشوري( 36،40 :)42ـ الفتح( 29 :)48و البينه
(.5،8 :)98
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 .2انجام دادن اعمال صالح ،اعتقاد به وحدانيت الهي و عدم پرسش غيرخدا.
 .3امين نفس خود بودن ،احياي قلب ،ميراندن شهوات و جلوگيري از بيماريهاي
نفساني ،قلبي و دردهاي باطني مانند :شقاوت ،ضاللت و نفاق كه بنابه متون اصيل
اسالمي از عوامل تهديد ايمان ،طمأنينه و امنيت معنوي به شمار میروند.
 .4از ابتالئات دنيايي نهراسيدن ،داشتن چشمداشت اصلي به بهشت به عنوان
سراي واقعي سعادت و امنيت ،فريفته ناز و نعمت دنيا نشدن ،به آسايش ظاهري دنيا
دلنبستن و پيشه كردن زهد.
ي فردي و اجتماعي و
 .5داشتن هميشگي شعار «تحيت و سالم» در رفتارها 
تقدمجويي بر آن.
 .6شكر و سپاسگزاري نعمات الهي و اجتناب از كفران و ناسپاسي نسبت به بركات
و نعمتهايي كه خداوند ارزاني بندگان خود کرده است.
 .7ايمان و امنيت معنوي مقتضي آن است كه مؤمن هميشه از ياد خدا ترسان
بوده ،ضمن پرواي الهي از غير خدا نيز خوف نداشته باشد.
 .8تمسك به امامت و واليت ائمه معصومين(ع) و دوستداران آنها از سازوكارهاي
برقراری امنيت در تمام ابعاد آن ،به ويژه بعد معنوي و ايماني آن است؛ زيرا در تفكر
شيعي و بنا به آيه سوم سورة مائده ،اكمال و تكميل دين با امامت و جانشيني علي(ع)
فرزندان ایشان و ائمه دوازدهگانه محقق خواهد شد.
ب) امنيت فردي و اجتماعي

امنيت فردي عبارت است از حالتي كه فرد از لحاظ جسمي و روحي در آن فارغ از
ترس و آسيب رسيدن به جان ،مال يا ابروي خود يا از دست دادن آنها زندگي كند؛
همانگونه كه امنيت اجتماعي به معني امنيت جان ،مال ،آبرو و موقعيت شخص
از جانب عوامل اجتماعي است .در انديشه اسالمي امنيت فردي و اجتماعي را بايد
در سايه تقوا ،عدالت ،رعايت حرمت و حقوق انسانها ،دفاع از مظلومان ،برخورد با
مفسدان و مجرمان ،رفع فقر ،تأمين رفاه و معيشت مردم ،حفظ آزاديهاي مشروع و
حاكميت عادالنه ،حقاني و قانوني و معيارهاي انساني و الهي جستوجو كرد .البته با
توجه به ارتباط زیاد مباحث دو گونه امنيت اخير با مباحث امنيت سياسي ،برخي از
مباحث مشترك در مبحث امنيت سياسي نیز مطرح خواهد شد .ريشه و اساس تمام
ابعاد امنيت ،از جمله امنيت فردي و اجتماعي نيز از ديدگاه قرآن و روايات در ايمان و

ديد قرآن ،انسان موجودي داراي شرافت ،كرامت و شخصيت ارزشمند است 6و در عين
حال ،داراي امنيت و آزادي الزم در اختيار راه و سرنوشت خويش است 7.او موجودي
برگزيده است 8و بر موجودات ديگر برتري دارد .انسان حق بهرهبرداري از جهان را دارد
و آفرينش در اختيار اوست 9و هدف از آفرينش وي پرستش خدا و رشد و تعالي در
مسير بينهايت الي اهلل است 10.انسان در حجاب تن و ماده محجوب است و چون اين
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باورهاي عميق ديني و امنيت معنوي نهفته است و آنها را نيز بايد در تقويت بنيادهاي
معنوي جامعه جستوجو كرد كه در گفتار قبل تا جاي ممكن به آنها اشاره شد .در
اين گفتار نيز بنا به قرآن و روايات به گونهاي مختصر به ذكر شواهد مرتبط با امنيت
فردي و اجتماعي و سازوكارهاي تأمين آن پرداخته ميشود.
آيات الهي با تأكيد بر اصل كرامت و ارزش واالي انسان ،بر حفظ حرمت و حريم
او و امنيت فردي و اجتماعي افراد در حوزه فردي و اجتماعي و مخالفت با هر گونه
تعدي به او پاي فشردهاند .اين معنا به ويژه از مقام عاليهاي كه خداوند براي انسان
قائل شده ،بهتر فهميده ميشود .قرآن كريم انسان را در موارد متعددي ستوده است
و او را اشرف مخلوقات ميداند و آفرينش وي را به خود تبريك ميگويد 1و تعبيرهاي
مختلفي مانند خليفه الهي 2و مسجود مالئكه 3ذكر كرده و علم ويژه كه «علم اسماء»
تعبير شده است و از مالكهاي برتري ميباشد به او عطا كرده ،و انسان را امانتدار خدا
معرفي کرده است ،امانتي كه آسمانها ،كوهها و زمين از قبول آن سر باز زدند 4.انسان
يكي از نشانههاي بزرگ آفرينش است و براي خود جهاني وسيع و بيكران است .5از

حجاب را برميافكند ،حقايق جهان بر او ظاهر ميشود.

11

خالق هستي ،انسان را همچون ساير حيوانات محكوم به مبادي طبيعي و غريزي
 . 1فتبارك اهلل احسن الخالقين .مؤمنون(.14 :)23
 . 2و اذ قال ربك للمالئكه اني جاعل فياالرض خليفه .بقره(.30 :)2
 . 3واذ قلنا للمالئكه اسجدوا ِل َد َم فسجدوا اال ابليس .بقره(.34 :)2
 . 4انا عرضنا االمانه علي السمواتِ و االرض و الجبال َفاَبين ان يحملنها و اشفقن منها و حملها االنسان .احزاب(:72 :)33
ما امانت الهي و بار تكليف را بر آسمانها ،زمين و كوهها عرضه كرديم ،پس ،از برداشتن آن سر باز زدند و از آن هراسناك
شدند ،ولي انسان آن را برداشت.
 . 5سنريهم ايتنا في االفاق و في انفسهم حتي يتبين لهم انه الحق .فصلت(.52 :)32
كرمنا بني آدم .اسراء(.70 :)17
 . 6و لقد ّ
 . 7فمن شاء فليؤمن و من شاء فليكفر .كهف( .29 :)18انا هدينا السبيل اما شاكرا و اما كفورا .انسان (.3:)76
 . 8شاكرا ً النعمه ا ِجتَبا ُه و هديه .نحل([ :121 :)16و] نعمتهاي او را شكرگزار بود[ .خدا] او را برگزيد و به راهي راست
هدايتش كرد.
 . 9و سخّ ر لكم ما فيالسموات و ما فياالرض جميعاً .جاثيه( :13 :)45تمامي آنچه در آسمانها و زمين است را مسخّ ر
ايشان گردانيديم.
 . 10و ماخلقت الجن و االنس اال ليعبدون .ذاريات( :56 :)51جن و انس را تنها براي عبادت خلق كرديم.

 . 11فكشفنا عنك غِطآ َء َ
ك فبصرك اليوم حديد .ق(22 :)50؛ پس ما پردهات را از جلوي چشمانت برداشتيم
و ديدهات امروز تيز است.

117

فصلنامه علمی -پژوهشی آفاق امنیت  /سال هشتم /شماره بیست و ششم-بهار 1394

118

نكرده ،بلكه تنها با امر و نهي و ارشاد به عواقب امور ،او را به نظم و انضباط و امنيت
مطلوب هدايت كرده است ،و اين خود انسان است كه با انتخاب و اختيار خويش
2
سرنوشت خود را رقم ميزند 1و البته در اين انتخاب خود مسئول است.
امنيت فردي و اجتماعي و نظر متكي بر عدالت كه در آن حقوق انسانها از هر نوع
تجاوز و تعرض مصونيت داشته باشد ،از آرمانهاي اصيل بشري و ارجمند در قرآن
است .قرآن سه عامل عمده را به عنوان تهديدكنندة امنيت و آفت امان دانسته ،و ضمن
هشدار در اين مورد ،آنها را از جرائم بزرگ ضد بشري شمرده است:
الف) ظلم كه دشمن امنيت است و حتي ظالم هم در شرايطي كه ظلم حكمفرماست،
امنيت نخواهد داشت.
ب) تجاوز به حريم حقوق ديگران كه قرآن از آن به تعدي نام ميبرد.
ج) افساد و ايجاد بينظمي و اختالل در روابط اجتماعي.
اينك برای نمونه به ذكر چند آيه زير اكتفا ميشود:
ـ در روي زمين فساد به پا نكنيد از آن پس كه اصالح گرديد(اعراف.)56:
ـ مجازات كساني كه با خدا و رسول به ستيز برميخيزند و در زمين به افساد
ميپردازند ،آن است كه كشته شوند يا به دار آويخته شوند يا دست و پايشان بريده
شود و يا به شهر ديگري تبعيد گردند (مائده.) 33 :
ـ جز در مورد ستمگران تعدي جايز نيست (بقره.)193 :
ـ كسي كه مرتكب تجاوز و ظلم شود ،در آيندة نزديك سزاي او فرود در آتش
خواهد بود (نساء.)30 :
ـ كساني كه ايمان آورده و ايمان خود را به شرك نيالودهاند ،امنيت و امان يافتهاند
و ايشان راهيافتگانند (انعام.)82 :
از نظر قرآن ـ و به ويژه آيه اخير ـ امنيت در كليه ابعاد آن به ويژه در بعد فردي
و اجتماعي اختصاص به صالحان و افرادي دارد كه مرتكب خالفي نشدهاند و نیز آنها
كه در مسير انجام وظيفهاند و در مقام احترام به قانون هستند .اما آنهايي كه در مسير
خالفكاري به سر میبرند و يا مرتكب بزه و جرم شدهاند ،به دليل ماهيت عملكردشان
از حق امنيت مذکور محرومند.
قرآن به كساني كه در فكر و انديشه توطئه و مكر سوء هستند ،هشدار ميدهد
و آنها را از دايره امنيت خارج ميكند(نحل .)45 :سپس ايشان را از مكر الهي ،يعني
بازتاب و پيامد توطئهها و جرمها و عملكرد فاسدشان برحذر ميدارد (اعراف ،)99 :اين
 . 1ان اهلل اليغير ما بقوم حتي يغيروا ما بانفسهم .رعد(.11 :)13

 . 2ان السمع و البصر و الفؤاد كل اولئك كان عنه مسئوال .اسراء (.36 :)17

 .1و ليبدل ّنهم من بعد خوفهم امناً.
 .2اني ال اضيع عمل عامل من ذكر او انثي .آلعمران(.195 :)3
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در حالي است كه خداوند متعال در سوره نور (آيه  )55به مؤمنان و كساني كه اعمال
صالح انجام ميدهند ،وعده جانشيني خود در زمين و تبديل خوف آنها را به امنيت
ميدهد 1.بديهي است ايمان مؤمنين و انجام دادن اعمال صالح ،مقتضي رعايت امنيت
فردي و اجتماعي افراد و عدم تعرض و تعدي به حقوق آنان است .اين عدم تعدي و
تعرض حتي از سوي خداي متعال نيز اعالم شده است 2و شامل موارد متعددي از
جمله :عدم ايذاء ،مسخره كردن ديگران ،گمانهزني زياد نسبت به آنان ،تجسس ،غيبت،
عيبگيري ،لقب زشت گذاري ،تصرف ناحق مال افراد و  ...ميگردد كه برخي آيات
مربوط ذي ً
ال ذكر ميشود:
ـ و كساني كه مردان و زنان مؤمن را بي آنكه مرتكب [عمل زشتي] شده باشند،
آزار ميرسانند قطعاً تهمت و گناهي آشكار به گردن گرفتهاند( احزاب.)58 :
ـ اي كساني كه ايمان آوردهايد ،نبايد قومي قوم ديگر را ريشخند كند ،شايد آنها
از اينها بهتر باشند (احزاب.)11 :
ـ  ...و از يكديگر عيبمگيريد و به همديگر لقبهاي زشت مدهيد .چه ناپسنديده
است نام زشت پس از ايمان ،و هر كه توبه نكرد آنان خود ستمكارند (احزاب.)11 :
ـ اي كساني كه ايمان آوردهايد از بسياري گمانها بپرهيزيد كه پارهاي از گمانها
گناه است ،و جاسوسي نكنيد ،و بعضي از شما غيبت بعضي نكند ،آيا كسي از شما
دوست دارد كه گوشت برادر مردهاش را بخورد؟ [پس] از خدا بترسيد كه خدا توبهپذير
مهربان است (احزاب.)12 :،
ـ اي كساني كه ايمان آوردهايد اموال همديگر را به ناروا مخوريد (نساء.)29 :
ـ هر كس كسي را ـ جز به قصاص قتل ،يا [به كيفر] فسادي در زمين ـ بكشد،
چنان است كه گويي همة مردم را كشته باشد .و هر كس كسي را زنده بدارد چنان
است كه گويي تمام مردم را زنده داشته است (مائده.)32 :
تعدي و تجاوز به حريم امن فردي و اجتماعي افراد نه تنها در تفكر اسالمي به
شدت نفي شده است ،بلكه آيات الهي بر صفات حميدة فردي و اجتماعي ،مانند :ايثار،
امانتداري و  ...تأکید دارند قرآن در اينباره ميفرمايد:
ـ و هر چند در خودشان احتياجي [مبرم] باشد ،آنها را با ايثار بر خودشان مقدم
خست نفس خود مصون ماند ،پس از رستگاران خواهد بود
ميدارند و هر كس از ّ
(حشر.)9 :
ـ و [مؤمنان] آنان كه امانتها و پيمان خود را رعايت ميكنند (مؤمنون.)8 :
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ـ اي كساني كه ايمان آوردهايد ،به خدا و پيامبر خيانت نكنيد و [نيز] در امانتهاي
خود خيانت نورزيد و خود ميدانيد (انفال.)27 :
عالمه طباطبايي در تفسير آيه اخير ميفرمايد:
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«خيانت به معناي نقض امانت است و امانت عبارت است از اينكه به وسيله عهد يا وصيت
و امثال آن ،حقي از حقوق حفظ شود» ( طباطبايي ،ج .)68 :9
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تعدي و تجاوز
قرآن مجيد به قدري به مسأله امنيت فردي و اجتماعي و نفي ّ
اهميت ميدهد كه حتي به مؤمنان دستور ميدهد كه در برخورد با اهل لغو و نادانان،
به آنان سالم گويند .همانطور كه قب ً
ال گفته شد ،سالم در تفكر اسالمي اعالم امنيت
از تعدي و ظلم از ناحيه سالمدهنده به شخصي است كه به وي سالم ميدهد .قرآن
در سوره قصص درباره مؤمنان ميفرمايد:
«و چون لغوي بشنوند از آن رويبرميتابند و ميگويند :كردارهاي ما از آن ما و كردارهاي
شما از آن شماست .سالم بر شما ،جوياي [مصاحبت] نادانان نيستيم» (قصص.)55 :
 -راهكارهاي تأمين امنيت فردي و اجتماعي

عالوه بر سازوكار تمهيد و بسترسازي حيات معنوي و تكامل ايماني همة افراد جامعه
كه يك راهكار اساسي و مبنايي در تحصيل كليه انواع ابعاد امنيت است ،سازوكارهاي
قرآني تأمين امنيت فردي و اجتماعي را ميتوان اينگونه خالصه كرد:
 .1تأكيد بر اصل كرامت و ارزش واالي انسان و حفظ حرمت ،شرافت ،شخصيت،
حيثيت و حريم  -او چه در حوزه فردي چه اجتماعي  -مخالفت با هر گونه تعدي به
اين كرامت و حرمت ،به ويژه از سوي نظام سياسي و نهادهاي آن.
 .2تمهيد و بسترسازي حيات معنوي؛ [توجه به]حيات مادي افراد جامعه و تالش
در جهت تقويت ،بالندگي و تكامل ايمان مردم در حيات فردي و اجتماعي؛ افزايش
تربيت ،تهذيب و تزكيه آحاد اجتماع و تشويق آنها به انجام دادن اعمال صالح ،مانند:
ايثارگري ،امانتداري ،آبروداري ،خيرخواهي ،سودرساني ،ماليمت در رفتار ،رازپوشي،
چشمپوشي از انتقام و مسالمتجويي حتي در برخورد با جاهالن.
.3تأمين آزادي الزم در انتخاب و اختيار راه و سرنوشت ،برای تمام آحاد جامعه.
.4تأمين نظم متكي بر عدالت كه در آن حقوق انسانها از هر نوع تجاوز و تعرض
مصون باشد.
.5مقابله با ظلم ،فساد و ا ِفساد و ايجاد هر نوع بينظمي و اختالل در روابط فردي و
اجتماعي و محيط نظام سياسي.

ج) امنيت سياسي و نظامي

امنيت سياسي با امنيت اجتماعي پيوندی عميق دارد؛ زیرا امنيت اجتماعي به دنبال
ايجاد امنيت و آسايش زيست جمعي و مدني افراد از طريق قوانين و اقامه نظم و
حكومت است .امنيت سياسي نيز به معناي تأمين آرامش و طمأنينه الزم توسط
حاكميت يك كشور براي شهروندان قلمرو خويش از راه مقابله با تهديدات مختلف
خارجي و همچنين تضمين حقوق سياسي آنان در مشاركت جهت تعيين سرنوشت
اجتماعي و سياسي آنها از طريق حكومتي غير خودكامه و مردمساالر است.
بيان اين مقدمه دو علت دارد :اول آنكه با توجه به همپيوندي كليه ابعاد امنيت و
به ويژه همپيوندي افزونتر امنيت سياسي  -اجتماعي ،تمام شواهد قرآن كه در باب
امنيت اجتماعي ذكر شد ،در مبحث امنيت سياسي نيز صادق است .لذا از ذكر آنها
خودداري ميشود .دوم آنكه علت ذكر توأمان امنيت سياسي و نظامي روشن شود چون
همانطور كه ذكر شد ،يكي از وظایف اصلي حكومتها و يكي از مصاديق اصلي امنيت
سياسي ،مقابله با تهديدات خارجي و داخلي و برقراری امنيت نظامي است.
همانطور كه در بخش اول گفته شد ،قرآن در آيه  55سوره نور يكي از اهداف
استقرار حاكميت و استخالف صالحان و طرح كلي امامت را «تحقق امنيت» معرفي
كرده است .بنا به اين آيه (وعداهلل الذين آمنوا منكم و  )...قرآن به گروهي از مسلمانان
كه داراي دو صفت ايمان و عمل صالح هستند و به نصرت الهي حكومت جهاني
مستضعفان را تشكيل خواهند داد ،نويد امنيت و از ميان رفتن تمامي اسباب خوف و
ترس را داده است.
1
بيان شد كه در قرآن بنا به آيه  112سوه نحل ،شهري كه برخوردار از امنيت باشد
 . 1و ضرب اهلل مث ً
ال قريه كانت آمنه مطمئنه يذتيها و رزقها رغدا ً من كل مكان.
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.6تقدمبخشي به مؤمنين و صالحين در برخورداري از امنيت ،و محروم كردن جبهه
مقابل مؤمنين ،و از جمله :مجرمين ،بزهكاران و توطئهگران از نعمت و حق امنيت.
.7پندگيري از فرامين قرآني در جلوگيري از رفتارهاي غيرمؤمنانه و امنيتستيز
مانند :تجاوزگري ،زورگويي ،تعرض به مال ،جان و آبروي افراد ،خشونت و ايجاد ناامني،
ا ِرعاب و هراس افكني ،تجسس ،غيبت ،عيبگيري ،اهانت ،استهزاء سايرين و . ...
بديهي است نظام سياسي وظيفه دارد كه با انجام دادن بهينه وظائف محوله و
با برنامهري زيهاي صحيح و وضع قوانين تشويقي و تنبيهي ،زمينههاي الزم را برای
تحقق اين راهكارها در حوزههای فردي و اجتماعي فراهم کند.
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به عنوان سرزمين آرماني و مثالي معرفي شده است .بديهي است هر نظام سياسي ،به
منظور دستيابي به نظامي مطلوب و خداپسندانه ميبايستي امنيت و آرامش را برای
خود و شهروندانش تأمين كند .بدين علت است كه مفسراني مانند عالمه طباطبايي در
تبيين واژهاي قرآني مانند «حيات حسنه» و «حيات طيبه» ،يكي از ويژگيهاي اصلي
اين نوع زندگي را بهرهمندي از نعمتامنيت ذكر میکنند .همچنان كه يكي از صفات
اصلي «حيات سيئه» زندگي در ناامني است 1.پس نظام سياسي در راستاي دستيابي
به حيات طيبه و حسنه و دوري از حيات سيئة ،ميبايستي به دنبال تأمين امنيت ،آن
هم در تمام ابعاد آن باشد.
پس از واقعه غدير خم و به جانشيني برگزيدن امام علي(ع) توسط پيامبر(ص) ،آيه
 3سوره مائده نازل شد .اين آيه به خوبي بيانگر آن است كه قرآن ،امامت و واليت ـ و
نه خالفت و ملوكيت ـ را مايه يأس كفار ،تكميل و اكمال دين و ايجاد امنيت و تبديل
خوف مسلمانان به آرامش معرفي ميکند و نشانگر نقش اساسي امام و محوريت وي
در دستيابي نظام سياسي اسالمي به كليه اهداف خود ،از جمله امنيت است .اين آيه
ميفرمايد:
«امروز كساني كه كافر شدهاند از [كارشكني] دين شما نوميد گرديدهاند ،پس از
ايشان مترسيد و از من بترسيد ،امروز دين شما را برايتان كامل و نعمت خود را بر شما
تمام گردانيدم و اسالم را براي شما [به عنوان] آييني [جاودان]برگزيدم».
عالمه طباطبايي مطالب پيشگفته و از جمله تعامل امامت و امنيت را به گونهاي
تفصيلي در تفسير الميزان آورده و در انتهاي مطلب خود افزوده است:
« ......پس آيه شريفه خبر ميدهد از اينكه مؤمنين امروز خوف سابق را ندارند و
دين سابقشان مبدل به امنيت شده و خداي تعالي براي مؤمنين اين دين را پسنديده
كه متدين به دين اسالم شوند» (2طباطبایی ،1374،ج .)292 :5
چنين امامتي كه دستاورد آن امنيت و حيات طيبه و كامل است ،از ديد قرآن با
ظلم و تعدي و همچنين اعمال خشونت منافات دارد و حكومت به حق و عدل ،و با
رويه ماليمتجويانه و مشورتطلبانه را توصيه ميكند .برخي شواهد قرآني اين مدعا
بدين شرح است:
ـ [خدا به ابراهيم] فرمود :من تو را پيشواي مردم قرار دادم[ .ابراهيم] پرسيد؟ از
دودمانم [چطور]؟ پيمان من به بيدادگران نميرسد(بقره.)124 :
 . 1رك :طباطبایی ،1374،ج  210 :10و ج .465 :7

 . 2در آيات قرآن و از جمله آيه  205سوره بقره ،نتيجه واليت طاغوت ،هالكت و نابودي و فساد به شمار آمده است.
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ـ اي داود ،ما تو را خليفه و جانشين خود در زمين قرار داديم .پس بين مردم بحق
حكومت كن(ص.)29 :
ـ [اي پيامبر] پس به [بركت] رحمت الهي ،با آنان نرمخو [و پرمهر] شدي ،و اگر
تندخود و سختدل بودي ،از پيرامون تو پراكنده ميشدند .پس ،از آنان درگذر و
برايشان آمرزش بخواه و در كار[ها] با آنان مشورت كن (آل عمران.)159 :
فقدان سختگيري و خشونتورزي حكومت با مردم و ا ِعمال تساهل و تسامح الزم
با آنان كه در بستر عدالتورزي صورت پذيرد ،ماية جذب قلوب مردم و همگرايي ايشان
امنيت را به ارمغان
با نظام سياسي میشود ،انس و الفت ،اتحاد و همدلي و ثبات و ّ
خواهد آورد .جذب قلوب ،نتيجه عمل صالح و عدل و عدالتپيشگي كارگزاران سياسي
است .همان طور كه قرآن كريم ميفرمايد:
محبت قرار ميدهد
«خداوند براي مؤمناني كه داراي عمل صالح هستند ،مو ّدت و ّ
و دلهاي ديگران را به سوي آنان گرايش ميدهد( ».مريم.)96 :
پيامبران الهي نيز براي انجام دادن رسالت خويش ،ابتدا به دنبال تسخير و فتح
آوردن عمل صالح ،اين امر را از خداوند مسئلت
دلهاي مردم بودند و با به جاي
ِ
ميكردند؛ از جمله حضرت ابراهيم(ع) که خطاب به خداوند متعال ميفرمايد:
«پروردگارا ،من ذريه و فرزندانم را به وادي بيكشت و زرعي نزديك خانة تو كه
حرمت دارد ،مسكن دادم تا نماز به پا دارند .بار خدايا ،دلهاي گروهي از مردم را
به سوي آنان گرايش ده و آنها را از انواع ميوهها بهرهمند فرما تا سپاسگزار باشند»
(ابراهيم.)37 :
اما در اهميت تعامل عدالت با امنيت در كليه ابعاد آن بايد بيشتر سخن گفت.
همچنانكه ستم و ستمگري در قرآن نيز متعارض با ايمان و مايه نابودي و هالكت
اقوام ستمگر و بيايمان به حساب آمده است .قرآن در بسياري از آيات به اين مسأله
اشاره كرده است ،از جمله ميفرمايد:
ـ و قطعاً نسلهاي پيش از شما را زماني كه ستم كردند به هالكت رسانديم ،و
پيامبرانشان دالیل آشكار برايشان آوردند [ولي] بر آن نبودند كه ايمان بياورند و ما
اينگونه مردم بزهكار را جزا ميدهيم (يونس.)13 :
ـ اين آباديها را نابود كرديم ،چون ظلم كردند (كهف.)51 :
بايد اذعان کرد كه در منابع اسالمي عدالت به معناي قرار دادن هر چيز در جاي
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خويش و حق را به حقدار رساندن و ايفاي اهليت و رعايت استحقاقهاست 1.بديهي
است كه قرار گرفتن هر چيز در جاي بايسته خويش و استيفاي مداوم حقوق باعث
تعادل ،ثبات ،راست ايستادن ،استقامت ،پايداري و امنيت نظام سياسي میشود .به
همين دليل ،قرآن ميفرمايد« :آسمان را برافراشت و ميزان را وضع كرد تا از ميزان
تجاوز نشود 2».بر همين مبنا ،برقراري حكومت و وضع قوانين و مقررات تشريعي و
حكميت ،حكومت و حتي امنيت در قرآن ،بر پايه ايجاد قسط و عدل
اساس حكم یا
ّ
3
در جامعه است.
يك وجه بارز امنيت سياسي و حتي نظامي« ،اخالل در حقوق عمومي» و به تعبير
رايجتر جرايم عليه امنيت و آسايش عمومي است .ميتوان تشريع قصاص و حدود
مختلف و جواز تعزير را نيز تالشي براي حفظ نظم عمومي و مجازات اخالل در آن
تلقي كرد .محاربه از جمله اصليترين جرائم مخل امنيت سياسي و اجتماعي به شمار
ميرود كه از مصاديق ظلم و افساد در زمين است .قرآن به شدت به مقابله با اين جرم
اصرار ورزيده و ميفرمايد:
«سزاي كساني كه با خدا و پيامبر او ميجنگند و در زمين به فساد ميپردازند ،جز
اين نيست كه كشته شوند يا به دار آويخته گردند يا دست و پايشان در خالف جهت
يكديگر بريده شود يا از آن سرزمين تبعيد شوند .اين رسوايي آنان در دنياست و در
4
آخرت عذابي بزرگ خواهند داشت».
عالمه طباطبايي در تفسير اين آيه ،محاربه و افساد را چنين تفسير کرده است:
«مراد از محاربه و افساد به طوري كه از ظاهر آيه برميآيد ،اخالل به امنیت عمومی
است و قهرا ً شامل آن چاقوكشي نميشود كه به روي فرد معين كشيده شود و او را به
تنهايي تهديد كند ،چون امنيت عمومي وقتي خلل ميپذيرد كه بر حسب طبع محارب
چنين خوفي در جامعه پديد آورد كه مردم را با اسلحه تهديد به قتل كند .به همين
دلیل است كه در سنت ،يعني رواياتي كه در تفسير اين آيه وارد شده نيز محاربه و
فساد در ارض به چنين عملي يعني به شمشير كشیدن و مثل آن تفسير شده است (
ترجمه الميزان ،ج .)533 :5
واژهشناسان ،كلمه «حرب» را نقيض «سلم» دانسته و به معناي گرفتن مال به كار
بردهاند .محروب يعني مالباخته و حارب يعني غارتگر .اين واژه همچنين به معناي
 . 1وضع كل الشي في موضعه و اعطاء كل ذيحق حقه.
 . 2و السماء رفعها و وضع الميزان ،اال تطغوا فيالميزان .الرحمن( 7 :)55و .8
. 3برخي اشارات مهم قرآني به موضوع عدالت در آيات زير آمده است :حديد(.25 :)57شوري ( .15:)42مائده(.8:)5
نساء( 58:)4ونحل(.90 :)16
 . 4مائده(.33 :)5
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ديگر نظير غصب و تيز كردن (شمشير) هم استعمال شده است .حرب در اصل به
معناي مطلق مبارزه و ستيز است كه طبعاً با غضب و دشمني نيز همراه است .بنابراين،
حرب مرادف جنگ نيست ،بلكه اعم بوده و يكي از مصاديق آن است .لذا «يحاربون»
به معناي يقاتلون نيست و نبايد تصور شود كه آيه محاربه دربارة ميدان جنگ بحث
ميكند و ميخواهد احكامي در مورد جنگ مسلمانان با كفار بيان كند ،بلكه مقصود
شرش دامنگير جامعه ميشود و آن انجام دادن
آيه بيان نوعي از محاربه است كه ّ
کارهایی است كه موجب فساد در جامعه و سلب امنيت و بينظمي اجتماعي ميشود.
برخي مفسرين ديگر ،دربارة اين آيه اين نكته را به برداشت عالمه افزودهاند:
«اخالل در امنيت عمومي تنها از طريق بر كشيدن سالح نيست ،بلكه فتنهانگيزي
و ايجاد تفرقه ،پراكندگي و دشمني در بين مردم نيز مصداق آن است .بنابراين ،هر چه
موجب از بين رفتن نظم اجتماع و امنيت مردم شود ،مشمول حكم آيه شريفه است.
امنيت جامعه مصداق محاربه است ،چه اين
پس بايد آشكارا گفت كه اخالل در نظم و ّ
عمل به قصد براندازي نظام سياسي صورت گرفته باشد چه به قصد ديگري» (موسوی
اردبيلي.)787 :1413،
از سوي دیگر ،عالوه بر مبارزه با محاربان در راستاي تأمين امنيت عمومي توسط
نظام اسالمي ،اصل جهاد و قتال با دشمنان خدا و جامعه اسالمي نیز از ضروريات
برقراری امنيت سياسي و اجتماعي است .در اين مسير ،شناخت ماهيت دشمنان خدا
كه دشمنان خلق نيز هستند ،ستيز مداوم با آنها ،هوشياري در برابر توطئههاي آنان و
به دوستي نگرفتن ،عدم وابستگي و كمك نگرفتن از آنها ،از جمله مسائل مؤكدي است
كه قرآن طي دهها آيه ،به گونههاي مختلف آن را مطرح کرده و آگاهي الزم در اين
زمينهها را شرط ايمان واقعي شمرده است؛ و از آن به عنوان يك عامل تعيينكننده
عده و ُع ّده و نيرومندي
در حيات سياسي جامعه اسالمي ياد كرده و از طرفي ،افزايش ّ
بيشتر را به منظور ترساندن ُمخالن امنيت توصيه کرده است:
ـ و هر چه در توان داريد از نيروها و اسبهاي آماده بسيج كنيد ،تا با اين
[تداركات] دشمن خدا و دشمن خودتان و [دشمنان] ديگري را جز ايشان ـ كه شما
نميشناسيدشان و خدا آنان را ميشناسد ـ بترسانيد (انفال.)60 :
ـ آنهايند [منافقان] دشمنان شما ،در برابر آنان هوشيار باشيد (منافقون.)4 :
ـ[ای]مردم با ايمان ،دشمنان مرا و دشمنان خودتان را دوست نگيريد (ممتحنه.)1 :
بايد اذعان كرد كه جهاد از واژههاي آشناي قرآني است كه شرط اساسي ايمان و
تنعم در بهشت جاودان و نیز ميزان و معيار درجهبندي امتيازات در جامعه اسالمي
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معرفي شده است .جهاد اگرچه در راه خدا انجام ميگيرد ،ولي نفع آن در حيات
سياسي به خود مؤمن و جامعة اسالمي برای تضمين سالمت و امنيت آن برميگردد.1
اصوالً جهاد در تفكر اسالمي براي كشورگشايي ،قتل و نابودی نفوس نبوده ،ماهيتي
اصالحي و دعوتگرانه دارد .به عبارتي ،خود به يكي از مراحل دعوت تبديل ميشود و به
تعبير مفسران ،حالت دفاعي به خود ميگيرد .بنابراين ،جهاد خود دعوت به سوي خدا
به منظور اعتالي كلمهاهلل ،امحاي باطل و ريشهكني مفسده و ناامني ا ِعمالي از سوي
مشركان و مفسدان است .همچنين لزوم دعوت قبل از جهاد و مشروع نبودن جهادي
2
كه به دعوت نپرداخته ،از امور مورد اتفاق ميان فقها و مفسران است.
در مبحث امنيت سياسي و نظامي ،يكي از اصول سياسي و امنيتي ارزشمند ،اصل
نفي سبيل است كه از نص آيه «لن يجعلاهلل للكافرين عليالمؤمنين سبي ً
ال» 3گرفته
شده است.
مفسران در تفسير اين آيه اقوال مختلفي ذكر كردهاند ،بعضي «سبيل» را به مفهوم
حجت و دليل گرفته و آيه را چنين معنا كردهاند :خداوند كافران را حجتي برتر در
مقابل مؤمنان قرار نداده است .عدهاي گفتهاند مقصود از نفس سبيل ،نفي سلطة
كفار بر مؤمنان در قيامت است .اما بيشتر علما به اين آيه بر منع و عدم جواز فروش
عبد مسلمان به كافر استدالل كردهاند ،زيرا اين امر موجب مسلط شدن كافر بر عبد
مسلمان و خواري او میشود .بنابراين ،اگر بيع عبد مسلمان به كافر جايز نيست،
چون موجب استيالي كافر ميگردد ،پس هر چيزي كه سبب سلطة كفار بر مؤمنان
و مسلمانان شود ممنوع وغير قابل تحمل خواهد بود .صحت اين استدالل وقتي است
كه كلمه «سبيل» به معناي سلطه و سلطنت و نه حجت و برهان ،لحاظ شود .بر اين
اساس ،آيه نفي سبيل به عنوان اساس روابط خارجي و امنيتي دولت اسالمي مطرح
ميشود و بر ساير آيات حاكميت مييابد .براي نمونه اگر دولت اسالمي با غيرمسلمانان
عهد و پيماني را منعقد كند ،به حكم صريح قرآن مبني بر وجود وفاي به عهد «اوفوا
بالعهد» الزم است كه دولت اسالمي به ميثاق و پيمان منعقدشده پايبند باشد ،اما اگر
اين پيمان موجب استيالي سياسي ،نظامي ،فرهنگي كفار بر مؤمنان شود فاقد اعتبار
است و از ذيل وجوب وفاي به عهد خارج خواهد شد .بنابراين ،روابط خارجي و امنيتي
نظام اسالمي با غيرمسلمانان ميبايد به گونهاي تنظيم شود كه زمينههاي سلطه و
. 1براي برخي آيات در باره جهاد رك :بقره( .218 ،)2حجرات( .15 :)49عنكبوت( 6 :)29و تحريم(.9 :)66
 . 2رك :سجادي.174 :
 . 3خداوند سبيل و طريقي براي كافران بر مؤمنان قرار نداده است نساء(.141 :)4
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برتري كفار بر مسلمانان را فراهم نياورد ،در غير اين حالت ،چنين روابطي نامشروع و
غير شرعي خواهد بود.
به هر حال ،براساس اصل نفي سبيل ،راه هر نوع نفوذ و سلطه كفار بر جوامع
اسالمي در حوزههاي مختلف سياسي ،نظامي ،اقتصادي و فرهنگي بايد مسدود شود.
از نظر سياسي و امنيتي ،نپذيرفتن تحت الحمايگي ،نفي ظلم و استبداد و استعمار،
جايز نبودن مداخلة بيگانگان در امور داخلي كشور اسالمي و تصميمگيريهاي سياسي
مقدرات و تدابير نظامي مد نظر است .در
مورد تأكيد است و از نظر نظامي نيز تسلط بر ّ
ضمن ،عدم وابستگي اقتصادي ،جلوگيري از نفوذ فرهنگي و منع استشاره و مشورت
در حوزههاي فرهنگي و نظامي در روابط خارجي نیز مد نظر است .بنابراين ،قاعدة
نفي سبيل بيانگر دو جنبه ايجابي و سلبي است كه جنبة سلبي آن ناظر بر نفي سلطه
مقدرات و سرنوشت سياسي و اجتماعي مسلمانان است و جنبه ايجابي آن
بيگانگان بر ّ
بيانگر وظيفه ديني امت اسالمي در حفظ استقالل سياسي و از ميان برداشتن زمينه
هاي وابستگي و موجبات نا امني است.
عالوه بر آيه مربوط به اين اصل ،به ساير آيات ديگر هم كه مؤمنان را از پذيرش و
قبول واليت كافران برحذر ميدارند يا به عواقب منفي و زيانبار آن هشدار ميدهند،
1
استدالل شده است.
برخي از مفسران براي نفس سلطه كفار و عدم جواز آن به آيه  118سوره آل
عمران استدالل كردهاند .در اين آيه خداوند سبحان مؤمنان را از دوستي با بيگانگان
نهي ميكند« :اي اهل ايمان غير را به بطانه نگيريد» 2.گفتهاند مقصود از «بطانه»
دوستي و قرابت است .بنابراين ،مسلمانان نبايد كافران را دوست ،هم راز و صاحب
اسرار خود بدانند ،چون اين امر موجبات سلطه آنان بر مسلمانان را فراهم ميسازد 3و
پيامد منفي چنين سلطهاي قطعاً ناامني نيز خواهد بود.
راهكارهاي تأمين امنيت سياسي و نظامي

برمبناي مطالب پيشگفته ،سازوكارهاي قرآني برای برقراری امنيت سياسي و نظامي
را به طور خالصه ميتوان اينگونه برشمرد:
 .1مقابله با ديدگاههایي که حكومت را برنمیتابند و نظمستيز و هرج و مرجطلبند و
 . 1از جمله به آيات زير استدالل شده است :سوره نساء(139 ،138 :)4؛ انفال( 73 :)8و مائده(.65 ,55 :)5
 . 2يا أيها الذين آمنوا ال تتخذوا بطانه من دونكم (آل عمران(.)118 :)3
 . 3براي اطالع بيشتر رك :سجادي 177 :1380،ـ .175
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تأكيد بر ضرورت وجود حكومت و نظام سياسي نظمآفرين و موجد امنيت ،و نیز تقويت
و بهينهسازي فعاليتنظام سياسي در راستاي دستيابي بهتر به تحقق بهينة كارويژه
تأمين امنيت .نظام سياسي بايد با سازوكار تحصيل «حيات طيبه» و دوريگزيني از
«حيات سيئه» ،تالش کند امنيت را به عنوان ويژگي اين نوع زندگي مثالي قرآني،
تحصيل کند .و به احياي دين ،حاكم ساختن شعائر و قوانين الهي و اقامه حدود الهي
بپردازد.
 .2نفي واليت طاغوت و دادن جايگاه و مرتبه عاليه به امامت و رهبري به عنوان
اسوه ايماني و الهي در روي زمين و پيروي از آن به عنوان رمز و محور اتحاد ،وحدت و
الفت جامعه و امت و عدم آسيبپذيري از تفرقه و فروپاشي آن .چنين امامت و رهبري،
امنيتآور و منادي سكينه و طمأنينه سياسي و اجتماعي است و با ايجاد وحدت و
يكپارچگي ،خوف امت و مسلمانان را به آرامش و امنيت بدل ميكند.
 .3پرهيز نظام سياسي از بيايماني ،خودكامگي ،استبداد ،ظلم و تعدي ،استكبار و
كبرورزي ،خودبزرگبيني ،احتجاب از مردم ،گرايش به پذيرش تملق ،اعمال خشونت
و سختگيري و عدم تخفيف به مردم و دريغ مساعدت نسبت به آنها.
 .4توجه نظام سياسي به رعايت حقوق متقابل مردم و حكومت و وصول به تعامل
صحيح بين حكومت و مردم ،و نیز كسب رضايت عامه كه همان مشروعيت و مقبوليت
است .اعمال حكومت عادالنه و حق مدارانه با روية ماليمت و مالطفتجويانه و
مشورت و مشاركتطلبانه ،همراه با اعمال تسامح و تساهل الزم و اتصاف به خصيصه
انتقادپذيري ،توجه به صحت وجدان جمعي و قضاوت افكار عمومي ،تالش در جهت
جذب قلوب مردم و انس و الفت و اتحاد و همدلي با آنان به ويژه با تودههاي مردم،
مظلومين و طبقات فرودست جامعه.
 .5تأكيد بر عدالت به عنوان رمز بقا ،استحكام و ترقي نظام سياسي و ضامن ثبات
و امنيت ،عدم عقبنشيني از عدالت به نفع امنيت ،نفي باور امنيت در سايه شمشير و
جايگزيني اعتقاد امنيت در سايه عدالت به جاي آن.
 .6تحقق و اجراي عدالت به عنوان سبب انتظام امور مردم و جامعه و عامل رفع
خشونتگرايي و طغيان مردم عليه حكومت و جايگزيني اطمينان ،آرامش و محبت به
جاي يأس و سرخوردگي و اشمئزاز از حكومت .همچنين عيني كردن عدالت به معناي
قرار دادن هر چيز در جاي بايسته خويش و حق را به حقدار رساندن و ايفاي اهليت
و رعايت استحقاقها و استيفاي مداوم حقوق ،و اعمال عدالت در كليه كارويژههاي

مسلمانان ،به دوستي و مشورت نگرفتن آنها و نفي وابستگي و كمكگيري از ايشان.
 .4نگرشی کوتاه به الگوی امنیتی ج.ا.ایران از منظر امام خمینی(ره)

گفته شد امنيت و سازو كارهاي تأمين آن در كليه ابعاد ،در منابع اسالمي قرآنی و
روایی آمده است .ايمان و امنيت معنوي ،سرچشمه و مبناي اصلي تمام ابعاد امنيت
و سازوكارهاي تأمين آن بوده ،بين اين ابعاد و سازوكارها ،هم پيوندي و توازن عميقي
برقرار است .این نوع نگرش به موضوع امنیت نیز در دیدگاههای امام خمینی(ره) قابل
مشاهده است .یعنی برخالف تمام رویکردهای غربی نسبت به ابعاد امنیت که صرفاً
به ارزشهای این جهانی و دنیوی شهروندان توجه دارند ،امام اصوالً زیربنای اساسی
توجو
امنیت و ابعاد مادی و غیر مادی آن را در حوزه امنیت معنوی و ایمان الهی جس 
میکند و هدف حکومت را برقراری امنیت و آرامشی میداند که به دنبال آن یک سیر
روحی و الی اهلل ،و هدایت به سوی خدا پیدا شود و زمینههای توجه به خدا و عبودیت
الهی و سیر به سوی خدا محقق شود (امام خمینی ،1386،ج .) 51 :19از این منظر،
فقط حکومت عادله ای که دارای انگیزههای الهی ،اخالقی و مبتنی بر ارزشهای
معنوی انسانی باشد ،خواهد توانست امنیت را برقرار ،و جامعه را مهار و اصالح کند و
این همان حکومتی است که انبیا بدنبال آن بودهاند (همان،ج.)162 :16
بدین ترتیب در اندیشه امام خمینی(ره) ،ایمان یا امنیت معنوی مبنای کسب

الگوی امنیت در مکتب امنیتی جمهوری اسالمی ایران /بهرام اخوان کاظمی

حكومت به ويژه در انتخاب كارگزاران مؤمن و اصلح ،و در توزيع منافع ،مناصب و
خدمات عمومي.
 .7جلوگيري از اخالل در حقوق عمومي و جرائم عليه امنيت و آسايش عمومي و
مصاديق ظلم و ا ِفساد در زمين مانند جرم محاربه و برچيدن آثار فتنه و فساد و مستقر
ساختن صالح و پاكي و صلح و صميميت.
.8توجه ويژه به فريضه ايماني امر به معروف و نهي از منكر.
 .9تكريم اصل جهاد و دفاع و قتال با دشمنان خدا و جامعه اسالمي ،شناخت
ماهيت دشمنان خدا و خلق ،ستيز مداوم با آنها و جائرين ،حفظ هوشياري در برابر
توطئههاي آنان و جلوگيري از بيتفاوتي مردم در قبال تعدي و تجاوز و اَعمال خالف.
.10تأكيد بر افزايش آمادگي رزمي و دفاعي و تسليحاتي و نيرومندي بيشتر از
عده؛ جهت ترساندن ّ
مخلن امنيت و عوامل متعدد تهديدگر.
عده و ّ
حيث ّ
 .11حاكم کردن دائمي قاعده نفي سبيل و جلوگيري از هر گونه سلطه كافرين بر
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و دستیابی به تمام ابعاد امنیت و از جمله ابعاد سیاسی و اجتماعی آن است .امام
خمینی(ره) سالح ایمان را نيرومندترين سالحها میدانست و باور داشت که هيچ
اسلحهاى با ايمان نمىتواند مقابله بكند (همان ،ج .)392 :3و پیروزی انقالب اسالمی
را حاصل شکوفایی قدرت خدا و قدرت ايمان ملت میدانست كه خداى تبارك و تعالى
مقدر فرموده يك ملتى كه هيچ ندارد و هيچ سالحی به غیر از سالح ايمان ندارد(
همان  ،ج ،)346 :6بر همه قدرتها غلبه یابد و با دست خدا يك سلطنت  2500ساله
را از ريشه بركند ( همان  ،ج .)230 ،6بدین ترتیب ايمان به مبادى اسالمى اين كار را
انجام داد ( همان  ،ج .)346 :6هيچ اسلحهاى با ايمان و به تبع آن با قيام ملت نمىتواند
مقابله بكند( همان  ،ج)392 :3
حى مطلق و وجود مطلق
امام ،باور به اینکه خداى تبارك و تعالى ،قادر مطلقّ ،
است،را نافی هر گونه حزن و سستى و موجد جلوهاى ايمانی میدانستند که به واسطه
آن ،سد عظيم حکومت پهلوی شکسته شد( همان  ،ج )165 :8و امروز نیز ناتوانى
ابرقدرتها در برابر ايمان و اراده ملتها به اثبات رسیده است .اين نهضت عظيم با
نيروى ايمان برپا شد و پیش رفت و آن قدرتهاى شيطانى شكست را پذیرا شدند (
همان  ،ج.)223 :8
از دیدگاه امام ،اصلی ترین خطری که متوجه امنیت و خدشه به آن میشود از
منیتها ،
ناحیه آفات ایمانی است .لذا مواردی مانند ضعف ایمان ،خودخواهیهاّ ،
هوای نفس و مصادیق آن را منشأ اختالفات ،اضطرابها و ناامنی به شمار میآورند
و به ویژه به ضرورت عاری بودن نیروهای نظامی از این عوامل ٌمخل ایمانی تأکید
میورزند و بر لزوم وحدت کلمه و محبت میان آنها – در جهت افزایش کارآمدی
امنیتی این نیروها -اصرار میکند (همان  ،ج )15-14 :17و تقویت اخالص و ایمان
و اتکال افزونتر بر خداوند متعال را مایه ارتقای روحیه و آرامش ،رفع اضطرابها و
شکستناپذیری دانسته و میفرمایند اگر ما يك روز اتكاى خودمان را از خدا برداشتيم
و روى نفت يا روى سالح گذاشتيم ،بدانيد كه آن روز ،روزى است كه ما رو به شكست
خواهيم رفت ( همان  ،ج.)77 :20
جالب اینجاست که امام قدرتهای بزرگ و مجهز نظامی و بیایمان عالم را به
لحاظ پیرویشان از سیاستهای شیطانی ،سرشار از احساس ناامنی و اضطراب و فقدان
آرامش معرفی میکنند و همین عامل را دلیل ناتوانی آنها در مقابله با انقالب ایمانی
در ایران میدانند (همان  ،ج.)78-77 :20
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البته با وجود برتری بٌعد معنوی امنیت در رویکرد امام خمینی(ره) ،جنبههای
نظامی ،سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی و، ...که بٌعد مادی امنیت را تشکیل می دهند ،نیز
نقش مهم و تعیین کنندهای در تأمین امنیت دارند و در حقیقت ،تأمین این ابعاد و
دستیابی بهینه به آنها مبتنی بر بنیاد امنیت معنوی یا همان ایمان است .به عبارت
دیگر ،ابعاد معنوی و مادی امنیت الزم و ملزوم و متمم یکدیگر ،آنهم بر محور ایمان
هستند .بنابراین ،میتوان استنتاج کرد که فراهمسازی امنيت سياسي نیز در نظام
اسالمی امری ضروری است .این بٌعد از امنیت به معناي تأمين آرامش و طمأنينه الزم
توسط حاكميت يك كشور براي شهروندان قلمرو خويش ،از راه مقابله با تهديدات
مختلف خارجي و همچنين تضمين حقوق سياسي آنان در مشاركت به منظور تعيين
سرنوشت اجتماعي و سياسي آنها است.
ضرورت تامین تمام ابعاد امنیت بویژه جنبه سیاسی و دفاعی آن به کرات در
اندیشه امام مورد تأکید قرار گرفته است .برای مثال ،به باور ایشان هیچ کس حق ندارد
شخصی کسی بدون اذن صاحب آن وارد شود یا کسی را
به خانه یا مغازه یا محل کا ِر
ِ
جلب کند ،یا به نام و بهانه کشف جرم به دنبال تجسس و اسرار زندگی مردم باشد
و مرتکب استراق سمع شود و یا برای کشف گناه و جرم ،هرچند گناه بزرگ ،شنود
بگذارد (همان ،ج .)14 :17،امام راحل ،قائل به تأمین کامل امنیت سیاسی و آزادیهای
فردی بودند و جز در مواردی که با امنیت کشور و توطئههای دشمنان انقالب مرتبط
میشد ،در بقیه موارد سلب آزادیهای فردی را مطرود اعالم میکردند (همان،ج:17
.)106
از منظر امام ،هیچ فریضهای در اسالم باالتر از حفظ خود اسالم نیست (امام خمینی
 ،1369،ج )329 :15و با تمام قاطعیت به دنیا اعالم میکردند که اگر جهانخواران
بخواهند در مقابل دین ما بایستند ،در مقابل همه دنیای آنان خواهیم ایستاد (همان،
ج )329 :20و همه باید خود را فدای اسالم و دفاع از آن بنمایند (همان،ج )307 :1و
از اسالم عزيز و نواميس آن در مقابل هر مهاجم پاسداری کرده و در مقابل آنها و ابر
قدرتها هراسی بدل راه ندهند (همان،ج  )402 :17و در تحقق کامل جمهوری اسالمی
در جمیع ابعاد و حفظ و حراست آن بکوشند (امام خمینی .)8 :1368،بدینترتیب،
اهم واجبات عقلى،
امام(ره) ،حفظ نظام جمهورى اسالمى و اين «مولود شريف» را از ّ
شرعى و قطعی میدانست (امام خمینی ،1368 ،ج )146 :19ضمن اینکه دفاع و
حمایت از مسلمانان ،مستضعفان و مظلومان جهان را نیز بر همه و از جمله برجمهوری
اسالمی ،الزم میشمرد (همان ،ج ،91-92 :21ج.)318-319 :20
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با مستندات ارائهشده ،اين پژوهش به تفصيل به سؤال مقدماتي خود پاسخ داد و
با محك زدن فرضيه خويش ،مدعاي خود را ثابت کرد و با اتکا به شواهد قرآنی و
مستنداتی از آرای امام خمینی(ره) نشان داد كه قرآن کریم ،اندیشه امام راحل [برگرفته
از قرآن کریم است] داراي ديدگاه متعالی ،مدرن و کارآمد درباره مفهوم متحول و
پيچيده امنيت ،به ويژه در ابعاد همهجانبه معنوي ،فردي ،اجتماعي ،سياسي،و نظامي
و  ...است ،و میتوان از این آموزهها و مبانی آن در ساخت و طراحی مکتب امنیتی
جمهوری اسالمی و بنیادهای آن بهره جست و حتی آن را مکتب امنیتی کشورمان
به حساب آورد .در این آموزهها و مکتب ،میتوان اذعان کرد که امنيت مورد ادعاي
آراي اسالمي ،امنیت پليسي و در سايه شمشير و خودكامگي نيست و از عدالت ،آزادي
و امثال آن به نفع امنيت عقبنشيني نكرده و نميكند ،بلكه اين امنيت را در سايه
عدالت و آزادي و بر پايه و مالك ايمان الهي مستقر کرده است .از سوي دیگر ،در آرای
اسالمي وجه دنيايي و مادي امنيت برای شهروندان و مردم ،به نفع امنيت و طمأنينة
معنوي ،مغفول واقع نگشته و كام ً
ال بر همين مبنا و همپيوند با آن ،مورد توجه قرار
گرفته است.
مقاله حاضر با ارائه سازوكارهاي متنوع تأمين امنيت و مستند کردن آنها به
قرآن مجيد ،راهكارهاي فراوان و دقيقي را براي دستيابي به امنيت در مکتب امنیتی
جمهوری اسالمی معرفي كرد و با اثبات فرضيه خود بر اين ادعا و نظریه پايفشرد
كه اين مفهوم و انواع و ابعاد و سازوكارهاي تأمين آن در منابع قرآني و اندیشه امام
خمینی(ره) تعريف شده و با ارائه مصاديقی مشخص تفصيل يافته است .از سوي دیگر،
ايمان و امنيت معنوي ،سرچشمه و مبناي اصلي تمام ابعاد امنيت و سازوكارهاي تأمين
آن بوده و بين اين ابعاد و سازوكارها ،همپيوندي و توازنی عميق برقرار است و هر گونه
قوت يا ضعف و ناامني در يك بعد بر ساير ابعاد و حوزهها كام ً
ال مؤثر است .امنیت و
تأمين آن را بايد به صورت همهجانبه نگريست و از كليه ابعاد آن به تأمين اين نعمت
مجهول و مغفول پرداخت .بنابراين ،ميتوان اذعان داشت ،اين مفهوم در آيات قرآني،
داراي عرصة وسيعي بوده و قلمروهاي فردي و اجتماعي و زمينههاي داخلي و خارجي،
فكري و روحي ،اخالقي و اعتقادي ،دنيوي و اخروي را شامل ميشود و با شاخصههاي
ايجابي و سلبي؛ از هر دو زاويه قابل تعريف و دسترسي و البته نسبي است ،نه مطلق و
تابع وضع و امكانات و تواناييهاي هر فرد و جامعه است و نبايد آن را صرفاً به امكانات
و تجهيزات نظامي با اندازههاي مادي و فيزيكي يا مقوالت اقتصادي و مانند آن تعريف
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كرد؛ بلكه مفهومي عميقتر ،ظريفتر و فراگيرتر از مفاهيم يادشده دارد و بر ابعاد
روحي ،فكري ،فرهنگي ،اخالقي ،معنوي ،اعتقادي و ارزشهاي الهي نيز اتكا و ابتناي
كامل دارد.
قرآن كريم بيانگر اين نكته بسيار مهم است كه هرگونه امنيتي و در هر بعد از ابعاد
آن ،در نهايت در ايمان و اعتقادات معنوي و الهي ريشه دارد و هرگونه ناامني در هر
عرصهاي ،باالخره ريشهاش به بيايماني و صفات متقابل ايمان مانند شرك ،كفر ،ظلم،
استكبار و  ...برميگردد .از سوي دیگر ،مؤمن و صفات ايماني ،اصليترين خاستگاه
صدور كنشهاي امنيتزاست .ميتوان در استنتاج نهايي گفت كه بنا به آموزههای
قرآنی و اندیشههای امام خمینی(ره) ،در مکتب امنیتی جمهوری اسالمی ،بسترسازي
حيات معنوي طيبه و حسنه براي تربيت و تهذيب افراد در حوزه رفتارهاي فردي و
اجتماعي و ابتعاد آنها از حيات سيئه و غيرايماني ،اصليترين سازوكار تأمين امنيت
در نظام اسالمي است .اين نظام بايد سعي کند با تشويق حيات مؤمنانه و پشتيبانی
از مؤمنين و تقابل با دشمنان جبهه ايمان ،امنيتي همهجانبه و فراگير را براي تمام
شهروندان جامعه اسالمي و حتي غيرمسلماناني كه در پناه آن زندگي ميكنند ،فراهم
آورد و بدون غفلت از زندگي دنيايي و با تأمين نيازهاي زندگي اين جهاني ،زمينة ورود
سرشار از عافيت ،سالمت و ايمن از عذاب را به زندگي آن جهاني و اخروي تمهيد سازد.
بدینترتیب برخالف تمام رویکردهای غربی نسبت به ابعاد امنیت که صرفاً به
ارزشهای این جهانی و دنیوی شهروندان توجه دارند ،اسالم و مکتب امنیتی جمهوری
اسالمی ایران اصوالً زیربنای اساسی امنیت و ابعاد مادی و غیرمادی آن را در حوزه
امنیت معنوی و ایمان الهی جستوجو میکند و هدف حکومت را تأمین امنیت و
آرامشی میداند که به دنبال آن ،تعالی و سیر روحی و الی اهلل ،و هدایت به سوی
خدا پیدا شود و زمینههای توجه به خدا و عبودیت الهی و سیر به سوی خدا محقق
گردد .از این منظر ،فقط حکومت عادلهای که دارای انگیزههای الهی ،اخالقی و مبتنی
بر ارزشهای معنوی انسانی باشد ،خواهد توانست امنیت را برقرار ،و جامعه را مهار و
اصالح کند .این همان حکومتی است که انبیا به دنبال آن بودهاند و چنین حکومتی
جز با همراهی و مشارکت مردم و نقش تثبیتی آنان محقق نخواهد شد .بنابراین،
اصلیترین هدف تأسیس نظام سیاسی ،تحقق جامعهای توحیدی بر پایه امنیت معنوی
و ایمان به خالق متعال بوده ،مشارکت مردمی نیز مکمل و متمم و ابزار نیل به این
هدف متعالی است ،ضمن اینکه این مشارکت از جنس مسئولیت و تکلیف شرعی و
همگانی است.
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