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 چکیده

های اساسی است که نیاز به ترین کارکرد یک دولت از مقوله مثابه مهم امنیت به
شود و پیوندی  نحوی مؤثر احساس می آن در تمام ابعاد زندگی بشری به

ناگسستنی با جوهر هستی انسان دارد. اندیشمندان سیاسی، برقراری امنیت در 
دانند. این مسئله در اسالم نیز از جایگاه و ها می وظایف اصلی دولت جامعه را از

همواره طراحی آن در بستر نظام سیاسی اسالمی  ؛اهمیت خاصی برخوردار بوده
ترین منبع اسالمی به  عنوان مهم مورد توجه بوده است و در قرآن کریم به

اف استقرار و                                                         گستردگی  آن اشاره شده است. قرآن کریم امنیت را یکی از اهد
شمارد. امنیت در می حاکمیت خداوند و استخالف صالحان و طرح امامت بر

قرآن کریم نیز دارای سطوح مختلفی است که امور معنوی، فردی، اجتماعی، 
گیری از آثار  تا با بهره شود گیرد. در این مقاله تالش میسیاسی و... را در بر می

مثابه کارکرد اصلی دولت در  را به مفسرین قرآن کریم مفهوم امنیت سیاسی
. این انتخاب با توجه به گیردمنظومه معرفتی قرآن کریم مورد بررسی قرار 

آیات قرآن کریم و سیره ) بندی دین اسالم در سه قالب اسالم حق تقسیم
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 (Farzad.s1364@yahoo.com)یسیاسی دانشگاه عالمه طباطبائ علوم دکترای دانشجوی. 3
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آرا دانشمندان مسلمان( و اسالم محقق در ) (، اسالم محقق نظری«ع»معصومین 
مبنای  عملکرد دولتمردان صورت پذیرفته و برعمل مسلمانان عادی و 

، سه «اعتقادات، اخالقیات و احکام»بندی شناخته شده از دین اسالم یعنی  طبقه
را « رفتاری ـ کنشی» و «روانی ـ اخالقی»، «فکری ـ کالمی»نوع امنیت سیاسی 
نیت کند تا در نتیجه به تبیین ام شناسی می گونه  مثابه اسالم حق در قرآن کریم به

 دولت اسالمی بپردازد. سیاسی در چارچوب

 دولت، امنیت، امنیت سیاسی، جامعه دینی ها: کلیدواژه
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 مقدمه

-های اساسی است که نیاز به آن در تمام ابعاد زندگی بشری بهامنیت از مقوله

شود و از دیرباز تاکنون تالش در جهت ایجاد  نحوی ملموس و مؤثر احساس می 
های فراوانی شده است. بشر از انسانی، منشأ تحوالت و دگرگونیآن در حیات 

زیرا عوامل محیطی  ؛هستی، با معمای امنیت روبرو شد ی آغاز ورود به پهنه
آمد؛ شمار میترین ارزش بشری، یعنی زندگی بهترین خطر نسبت به حیاتی مهم

توان اس میخطراتی که بسیاری از آنها از سوی نیروهای طبیعی بود. بر این اس
ای با جوهر هستی انسان دارد و گفت که جستجوی امنیت پیوند ناگسستنی

طور  ها به باشد. انسان ترین امیال انسان می حفظ ذات و صیانت نفس از اساسی
کلی در پی برآوردن نیازهای زیستی با یکدیگر وارد مناسبات گوناگون 

ترین نیاز هر جامعه، خواه یک  مهمدهند. بنابراین شوند و تشکیل جامعه می می
ین امنیت آن جامعه و افراد بایست تأمطایفه یا قوم کوچک یا یک کشور را می

 . (1239: 2روشندل، ) دانست
طور کلی انسان که به اقتضای خلقتش اجتماعی آفریده شد، ناچار از وابستگی  به
نشیب خود در است و در طول تاریخ حیات پر فراز و  «دیگران»و  «دیگری»به 

تأمین آرامش داخلی و آسایش اقتصادی و ایمنی در برابر تهدیدات فراوان، 
های تکامل یافته خود را برای فراهم کردن  اندیشیدن و ابتکارات و خالقیت

های  کار گرفت. تدوین چارچوب   وسایل گوناگون برای رسیدن به این مقصود به
منتهی به ایجاد حکومت برای  مختلف انضباطی و وضع قوانین و مقررات جمعی

ترین ابزارها و وسایلی است که برای تأمین نیازهای  اداره جامعه، از جمله مهم
ها در  امنیتی به جامعه بشری معرفی شده است. مجموعه این ابتکارات و خالقیت

شود که در سایه آن، فرد و  نهایت به ایجاد و گسترش چتری حمایتی منجر می
رسند  بخشند و در نبود آن به وضعیتی می ات خود تداوم میجامعه به بقا و حی
 شود ل در شرایط اجتماعی( گفته میقانونی و عدم تعاد بی) که به آن آنومی
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 . (93-92: 1203صادقی،  ؛ذاکر اصفهانی)
طور کلی از  اندیشمندان سیاسی برقراری امنیت و ثبات در یک جامعه را به

کنون، کار  های دور تا در واقع از گذشتهدانند. ها میوظایف اصلی حکومت
اولیه یا حداقل دولت، تأمین امنیت جان مردم از خطرات داخلی و  ،ویژه اصلی

. (13: 1209 اخوان کاظمی،) خارجی و نهادینه کردن امنیت جمعی بوده است
مقوله امنیت در اسالم از جایگاه و اهمیت خاصی برخوردار بوده و همواره 

ر نظام اسالمی مورد توجه بوده است. این مفهوم از جمله طراحی آن در بست
ترین منبع در اسالم، به گستردگی به  عنوان مهم موضوعاتی است که در قرآن به

. قرآن در واقع اولین منبع (191: 1209 اخوان کاظمی،) آن اشاره شده است
احکام اسالمی است که امنیت را یکی از اهداف استقرار حاکمیت خداوند و 

شمرده است. آیه زیر به این مسئله اشاره  استخالف صالحان و طرح امامت بر
                                                              عداهلل الذین ءامنوا منکم و عملوا الص لحت لیستخلفنهم فی االرض کما  دارد: و

               لیبد  لن هم من                                                             استخلف الذین من قبلهم و لیمک نن  لهم دینهم الذی ارتضی لهم و
و من کفر بعد ذلک فأولئک هم بعد خوفهم أمنا یعبدونی ال یشرکون بی شیا 

که از شما بندگان ایمان آورد و  ( و خدا به کسانی99نور، آیه ) الفسقون
 در زمین خالفت دهد «عج»در ظهور امام زمان ) نیکوکار گردد، وعده فرمود که

که امم صالح پیغمبران  جای امم سالفه حکومت و اقتدار بخشد(، چنان و به)
که ) را بر خالفت، دین پسندیده آنان شوند و عالوه سلف، جانشین پیشینیان خود

اسالم واقعی است( بر همه ادیان، تمکین و تسلط عطا کند و به همه مومنان پس 
از خوف و اندیشه از دشمنان ایمنی کامل دهد که مرا به یگانگی بی هیچ شائبه 

ان شرک و ریا پرستش کنند و بعد از آن هر که کافر شود به حقیقت همان فاسق
تبهکارند. امنیت در اسالم دارای سطوح مختلفی است که در نگاهی همه جانبه، 
امور معنوی، فردی، اجتماعی، سیاسی، نظامی، اقتصادی، حقوقی و فرهنگی را 

 . (29: 1240 سازمند، ؛نظری) گیرد می در بر
طور کلی مواردی چون باور به اصل توحید، التزام داشتن و تعهد به قوانین  به
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ی، برقراری عدل و قسط، حق حیات، حق کرامت انسانی، حق آزادی، حق اله
انتخاب، تساهل و تسامح، ترویج انفاق و ایثار، پرهیز از جنگ و خشونت در 

جای دشمنی، همگرایی و  طلبی با آنان، اصل اخوت به برخورد با مخالفان و صلح
ستم، حقوق و طلبان و منافقین، پرهیز از استبداد و  وحدت، مبارزه با جنگ

تکالیف متقابل حکومت و مردم، وحدت پیروان ادیان الهی، همزیستی 
 آمیز و ... از رئوس اصلی هستند که در تأمین امنیت مورد توجه اسالم مسالمت

  .(130-134: 1204 درجانی، ؛زادهجمعه امام) اند گرفته قرآن( قرار)
بندی کالسیک به سه بخش  از دیگر سو دین مبین اسالم از دیرباز در یک تقسیم

بندی شده است. این  عمده اعتقادات، اخالقیات و احکام فقهی و عملی طبقه
های شناختی،  گانه متناسب با ابعاد وجودی انسان یعنی ویژگی های سه بخش

توان کلیت محتوای اندیشه سیاسی اسالم  د و مینباش عاطفی و رفتاری انسان می
ا اسالم محقق( را در تعامالت سه محور کانونی اسالم حق ی) و متفکران مسلمان،

عقاید سیاسی، اخالق سیاسی و احکام سیاسی تئوریزه کرد. متفکرین و 
های علمی  بندی را در استدالالت و بحث دانشمندان برجسته اسالمی این تقسیم

. از سوی دیگر فهم (99: 1204برزگر، ) اند خویش در طول تاریخ پرورانده
ترتیب به مغز و عقل، قلب و  ای عاطفی و رفتارهای ظاهری بهه عقالنی، گرایش

بندی کالسیک  بر آن این طبقه شود. عالوه اعضا و جوارح انسان مرتبط می
های  های عاطفی و ویژگی های شناختی، ویژگی گانه از اسالم با ویژگی سه

رفتاری انسان که از محورهای اساسی و پارادایم علم روانشناختی است در 
 .(31: 1200برزگر، ) تطابق و همسانی قرار دارد

اهلل جوادی آملی عقاید را اصول دین، اخالق را متوسطات و  طور مثال آیت به 
را در دو مصداق  داند. ایشان دین حق و تجسم عینی آن احکام را فروع دین می

مجموعه معارف و دستوراتی که وجود نوشتاری آن در کتاب و  ـ1داند:  می
که معارف اسالمی،  «ع» وجود شخصی پیامبران و امامان ـ3 ؛ده استسنت آم

 اند اخالق و احکام الهی را ادراک کرده و به آن معتقد، متصف و عامل شده
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عالمه طباطبایی نیز در آثار خود به این الگوی (. 09: 1230جوادی آملی، )
لی دانسته گانه پرداخته و دین را شامل سه بخش عقاید، اخالق و احکام عم سه

. از دانشمندان معاصر شهید مرتضی مطهری (4-18: 1239طباطبایی، ) است
گانه  ترتیب با ابعاد سه گانه اسالم یعنی عقاید، اخالق و احکام را به وجوه سه

. (66، 1203مطهری، ) شناختی، عاطفی و کنشی سازگار و منطبق ساخته است
« چهل حدیث»وایات در کتاب با سندیت قرار دادن یکی از ر «ره» امام خمینی

علوم عقلیه و عقاید حقه معارف ) علوم را در سه بخش کلی آیه محکمه
علم ظاهر و ) علم اخالق و تصفیه قلوب( و سنه قائمه) اسالمی(، فرضیه عادله
ها را نیز بر  دانند و سپس متکفل در هر یک از این دانش علوم آداب قالبیه( می

 . (236: 1260خمینی، ) شمارد می
ایشان در سایر گفتار و نوشتارهای خود نیز این الگوی سه گانه را مورد نظر 

کلینی در « اصول کافی». از طرف دیگر کتاب (32: 1232برزگر، ) دهند قرار می
گانه به تدوین روایات و احادیث  حدود هزار سال قبل بر مبنای این ساختار سه
ه اصول دین، دوم به دستورات پس از غیبت کبری پرداخته است. جلد اول ب

اخالقی و جلدهای بعدی با عنوان فروع کافی به فروع دین و فقه اختصاص 
عنوان علوم  . احمد نراقی نیز از این سه نوع به(132: 1269کلینی، ) یافته است

. شواهد ذکر شده از جایگاه (44-180: 1208نراقی، ) واجب یاد کرده است
در متون اسالمی و روایات و نیز در توافق  گانه بسیار مستحکم الگوی سه

. یکی از (96-93: 1204برزگر، ) دهد نظران خبر می االذهانی صاحب بین
مند برخاسته از این مدل سه وجهی آن است که در آن  های نگاه نظام ویژگی

راه ) گانه فالسفه های سه گیرد. بنابراین راه نحوی جمع اضداد صورت می به
توانند در این  راه عمل به دستورات شریعت( می) دل( و فقهاراه ) عقل(، عرفا

گانه متناسب با ابعاد وجود انسان  بندی سه مدل به وحدت برسند. این تقسیم
عبارت دیگر چون اسالم برای انسان آمده است، مخاطب تعلیمات قرآن  است. به

توان از  رو می باشد. از این کریم، پیامبران و امامان انسان و ابعاد وجودی او می
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 گیری کرد سه بخشی بودن اجزا دین اسالم، سه بعدی بودن انسان را نتیجه
 . (612-616: 1241برزگر، )

توان به  ترین موارد موجود می در خصوص ادبیات موضوع این مقاله از برجسته
رهایی از ترس، رهایی از نیاز در دولت اجتماعی ) کتاب امنیت انسانی و دولت

                                              اهلل رهامی اشاره کرد که در آن به چیستی امنی ت و  وشته دکتر روحگرا( ن توسعه
                              آن، بررسی فلسفی ماهی ت دولت و  ی ه                                      ایضاح مفهومی  ابعاد، محور و تأمین کنند

 پردازد                                                                 وظایف و کارکردهای آن و تأثیرپذیری این دو مؤل فه مهم از یکدیگر می
اله این است که بر . با این توصیفات سوال اصلی این مق(13: 1242رهامی، )

مثابه اسالم حق، مفهوم  گانه دین اسالم از منظر قرآن کریم به مبنای الگوی سه
 کنشی» و «روانی ـ اخالقی»، «فکری ـ کالمی»امنیت سیاسی و ابعاد گوناگون 

گیری از آثار  گردد؟ در این پژوهش در بهره آن چگونه تبیین می «رفتاری ـ
تر تحلیل محتوای کیفی  طور دقیق و به مفسرین قرآن کریم از روش کیفی

 ،تحلیلی مفاهیم و موضوعات مورد نظرـ  شکلی توصیفی استفاده شده است تا به
 مورد کنکاش و بررسی قرار گیرد.

 شناسی روش. 1

های ظریف،  دارند که حل آنها به شناخت ریشه  ای گسترده مسائل اجتماعی دامنه
            خود مستلزم   است. شناخت این مسائل خودبهشان وابسته  ظاهر نامرئی عمیق و به

های شناخت آنهاست. تحقیقات از نوع کمی و  دانستن و تسلط بر مبنای روش
کنند.  اند، این مسیرها را مشخص می کیفی که از دو مبانی متفاوت پارادایمی

روشی که به روش کمی یا روش علمی مسلط موسوم است و برگرفته از نظام 
است، در مقابل مبانی فلسفی روش کیفی از نظام فلسفی  گرایی فلسفی اثبات

های کمی، از طریق ایجاد فاصله میان  تفسیری ریشه گرفته است. در روش
یابند؛   کوشند تا به شناختی عینی از واقعیت دست محقق و موضوع مطالعه، می

معیارهای پارادایم  ی همنزل بینی و آزمون به واقعیتی که بر تبیین، پیش
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نوشادی،  ؛ایمان) گیری، استوار است گرایی، مبتنی بر متغیرهای قابل اندازه اثبات

طور غالب در این مقاله مورد استفاده  . در یک نگاه کلی روشی که به(16، 1248
های کیفی برای مطالعه  توان روش کیفی نام نهاد. روش قرار خواهد گرفت را می

 &Poole) آیند کار می به معنا، فرآیند و زمینه افکار و رفتارهای مردم

Folger, 2000, 480-482& Rosengren, 2000, 12) در این خصوص .
شناسی تحقیق در خدمت تفسیر  توان نوعی روش تحلیل محتوای کیفی را می

های سطحی بدون   ها دانست. اواسط قرن بیستم ایراداتی به تحلیل محتوایی داده
. از این زمان بود که رویکردهای در نظر گرفتن محتوای پنهان تحلیل وارد شد

های  کیفی در تحلیل محتوا گسترش یافتند. تحلیل محتوای کیفی، یکی از روش
های متنی، کاربردی فراوان دارد. تحلیل  تحقیق است که برای تحلیل داده

ارتباطی برای ی  هوسیل ی همنزل محتوای کیفی، تمرکز بر مشخصات زبان به
 . (Budd& Thorp, 2003, 26) ی متن دارددست آوردن معنا و محتوا به

توان روش تحقیقی برای تفسیر ذهنی محتوایی  تحلیل محتوای کیفی را می
سازی یا   بندی و تم مند، کد بندی نظام های متنی از طریق فرآیندهای طبقه داده

توان یک رویکرد  با تحلیل کیفی می .طراحی الگوهای شناخته شده دانست
مرحله را با رعایت عناصر مورد   به  مرحله ی هشد  شناسانه و کنترل تجربی، روش

دهد اصالت و  تحلیل محتوای کیفی به محققان اجازه می .مطالعه در نظر گرفت
بنابراین یکی از  ذهنی، ولی با روش علمی تفسیر کنند. هگون ها را به حقیقت داده

این  هگیری دربار ات درخور توجه در تحلیل محتوای کیفی، تصمیمموضوع
زیرا  کند یا آشکار؛ موضوع است که آیا تحلیل بر محتوای پنهان تأکید می

اند،  محتوای آشکار و محتوای پنهان در تحلیل محتوای کیفی به تفسیر مربوط
است  اند. همین عامل موجب شده ولی تفسیرها در عمق و سطح انتزاع متفاوت

ویژه برای  پذیر، به منزله روشی انعطاف که محققان، تحلیل محتوای کیفی را به
 .(31-33: 1248نوشادی،  ؛ایمان) رنهای متنی در نظر بگی داده
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 تعریف مفاهیم. 2

 امنیت. 1ـ

و  «استیمان»و با مشتقاتی مانند  «امن»ریشه لغوی واژه امنیت، از ثالثی مجرد 
ف، تفسیر، تعریف و ترجمه است که به اطمینان و آرامش در برابر خو «ایمان»

چنین در زبان فارسی به ایمنی شدن،  . هم(14: 1209کاظمی،  اخوان) شده است
طور کلی برخالف معنای لغوی، در  . بهتبیمی تعریف شده اس در امان بودن و بی

یف اصطالحی سطح اصطالحی برای امنیت معنای اجماعی وجود ندارد و تعار
. در واقع عدم (08: 1241 افتخاری،) اوتی از این مفهوم ارائه شده استمتف

دلیل این است که امنیت امری نسبی است و در  تعریف دقیق و عام از امنیت به
اثر مسائل نظامی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و مذهبی در هر منطقه 

. (3: 1204 ترکمنی آذر،) شته باشدو در هر زمان ممکن است تعریف متفاوتی دا
 شود:  جا به تعدادی از تعاریفی که از امنیت صورت گرفته است اشاره می در این

. مفهوم امنیت مصونیت از تعرض و تصرف اجباری و بدون رضایت است و 1
های مشروع خود بیم  معنای آن است که در مورد حقوق و آزادی درباره افراد به

ی وجه حقوق آنان به مخاطره نیفتد و هیچ عامل شند و به هیچو هراسی نداشته با
 .(293: 1239 عمیدزنجانی،) حقوق مشروع آنان را تهدید نکند

معنای رهایی از مخاطرات مختلفی است.  . واژه امنیت در کاربرد عام به3
شرایطی که در آن فرد در معرض خطر نبوده یا از خطر محافظت شود؛ ایمنی، 

غصه و تشویش و اضطراب، نبود خطر و یا احساس ایمنی و در  رهایی از غم و
بردارنده احساس اطمینان از دو بعد  دوری از آن. در این چارچوب، امنیت در

امنیت فکری، رهایی از ترس، آزادی بیان، امنیت شغلی، امید به زندگی ) ذهنی
اق انسان غذا، بهداشت، محیط زیست، کاهش فساد، مقابله با قاچ) و ...( و عینی

 .(10: 1204 سازمند، ؛نظری) و کاال و ...( است
ترین  معنای آرامش، آسودگی و ایمنی است. در فرهنگ سیاسی مهم . امنیت به2
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کنند، فقدان تهدید است. البته چون فقدان  عنصری که برای امنیت منظور می
را در  «به حداقل رساندن تهدید»طور مطلق و تمام دست نیافتنی است،  هتهدید ب

ی  واژه .(133: 1204 درجانی، ؛زادهجمعه امام) اند مفهوم امنیت کافی دانسته
بعد از تغییرات مهمی  ؛امنیت، ابتدا در ادبیات سیاسی آمریکا شدیدا متداول شد

که پس از جنگ جهانی دوم در سیاست بین الملل پدید آمد، باعث شد تا این 
 .(Leffler,1984,246) «دمفهوم نیز هر چه بیشتر کارآیی پیدا کن

محقق و نویسنده آمریکایی، نخستین کسی است که مفهوم امنیت « والترلیپمن»
یک ملت وقتی دارای امنیت است که در »ملی را به روشنی تعریف کرد: 

صورت اجتناب از جنگ بتواند ارزش های اساسی خود را حفظ کند و در 
 . به نظر(3: 1201محمدی، ) «د.ببرصورت اقدام به جنگ، بتواند آن را به پیش 

رسد بهترین روش برای تعریف مفهوم امنیت اشاره به داللت های عینی و  می
 ذهنی این مفهوم و تجزیه آن به عناصر تشکیل دهنده خود است. در این راستا

توان سه گونه داللت مفهومی را برای امنیت مطرح کرد؛ نخست، داللت عینی  می
خطر بر ضد ارزش های حیاتی جامعه وکشور مورد است که حکایت از نبود 

جا بودن یا نبودن خطر به شکل واقعی مطرح است. دومین  نظر دارد. در این
داللت مفهومی داللت ذهنی است که در حقیقت حاکی از بودن یا نبودن ترس و 
وحشت از حمله به ارزش های اساسی است. در حقیقت این وضع ممکن است 

ضد ارزش ها وجود نداشته باشد، اما در ذهن افراد چنین  در واقعیت خطری بر
خطری تصور گردد یا برعکس، خطر وجود داشته باشد اما تصور بر نبود خطر 

طور غیر مستقیم در برگیرنده  باشد. سومین داللت اشاره به مفاهیمی دارد که به
ق توان لفظ امن برآن اطال می شود که شرایطی است که زمینه ساز فضایی می

 .(1206: 12قاسمی، ) نمود

 امنیت سیاسی .2ـ

چه در ذهن خطور  آید، آنمیان می در یک نگاه کلی هرگاه سخن از امنیت به
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که برای یک جامعه پویا و سالم امنیت کند امنیت جان و مال است؛ در حالیمی
باشد و الزم است که حکومت سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فردی و... مطرح می

. بر همین (193: 1204 زارع قراملکی،) جامعه را در همه ابعاد تأمین نمایدامنیت 
توان به ابعاد مختلف فردی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و اساس امنیت را می

امنیت سیاسی  جا بعد سیاسی آن مدنظر است. سیاسی تقسیم کرد که در این
شور برای معنای تأمین آرامش و طمأنینه الزم توسط حاکمیت یک ک به

چنین  شهروندان قلمرو خویش از راه مقابله با تهدیدات مختلف خارجی و هم
تضمین حقوق سیاسی آنها در مشارکت جهت تعیین سرنوشت سیاسی و 

بخشی و تسهیل مشارکت باشد. نظام سیاسی در راستای امکاناجتماعی آنها می
نیت و حضور بایستی ام و دخالت مردم در تعیین سرنوشت خود و جامعه، می

کس را به داشتن باور سیاسی خاصی  آزادانه و برابر آنها را فراهم آورد و هیچ
 وادار نکند.

معنای وجود دستگاه سیاسی است که در آن مردم  در واقع امنیت سیاسی به 
آزادانه و بدون ترس و وحشت بتوانند مواضع سیاسی و باورهای خود را هر 

وب قوانین موجود بیان کنند و کسی حق چند مخالف حکومت باشد، در چارچ
اخوان کاظمی، ) دلیل ابراز عقیده سیاسی نداشته باشد تعرض به دیگران را به

تعبیری امنیت سیاسی برای همگان تنها در سایه برابری در مقابل  . به(30: 1209
میراحمدی ) ز لحاظ اجرای قانونقانون است، چه از نظر وضع قانونی و چه ا

های  . بدیهی است چنین امنیتی هرگز در حکومت(03-02 :1200 شیری،
استبدادی( ایجاد نخواهد شد. در حقیقت بین امنیت و میزان ) خودکامه

ها  های سیاسی رابطه معکوسی وجود دارد؛ هر قدر حکومت استبدادی بودن رژیم
تر باشند آزادی کمتر، خشونت بیشتر و در نتیجه امنیت سیاسی کمتر  خودکامه
. ثبات سیاسی، محصول امنیت سیاسی و (34: 1209 اخوان کاظمی،) بودخواهد 

سو  از یک «های مردمی خواست»در اصل ناظر به وجود توازنی بین 
 .(34: 1209 اخوان کاظمی،) باشد از سوی دیگر می «های حکومتی کارویژه»و
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 گانه امنیت سیاسی از منظر قرآن کریم ابعاد سه. 1

 فکری ـ  بعد کالمی. 1ـ1

طور که گفته شد، مفهوم امنیت در قرآن کریم مورد توجه قرار گرفته و از  همان
ای برخوردار است. البته صورت فارسی و عربی این کلمه  جایگاه و اهمیت ویژه

در قرآن موجود نیست و بیشتر توجه به این  «امنیه»و  «امنیت»های  به شکل
صورت پذیرفته است. در  «امن» موضوع با عبارات و مشتقاتی از ثالثی مجرد

کار رفته، که  با در قرآن به 034کلمه مشتق،  63مجموع از ریشه یا کلمه امن، 
مورد در آیات مدنی این  931مورد در آیات مکی و  290از این تعداد کاربرد، 

. منظور از (191: 1209 اخوان کاظمی،) واژه مورد استفاده قرار گرفته است
طور غیر مستقیم و با ایجاد  به مفاهیمی است که بهابعاد کالمی و فکری اشاره 

آورد.  های ایجاد شرایط خاصی را فراهم می مبانی ذهنی و فکری مقدماتی زمینه
اسالم( نقش ) در این خصوص یکی از مفاهیم و اصول اساسی که از منظر قرآن

 مهمی در ایجاد امنیت در جوامع دارند توحید و رابطه آن با مفهوم امنیت است.
دهد. توحید در  شکل می «توحید»بینی اسالمی را  طور کلی هسته مرکزی جهان به

دلیل  شود. این اصل به مثابه نقطه آغازین تمامی ادیان الهی تعبیر می واقع به
یک از عوامل امکان تخطی از آنها را  ترسیم خطوط قرمز یا نبایدهایی که هیچ

شود. از این  ر مختلف امنیتی میندارد، منجر به ایجاد نوعی همبستگی در عناص
طور کلی  گردد. به موجب وفاق و همدلی می «نبایدهای شریعت» منظر التزام به

دلیل محوریت  توان چنین بیان داشت که ساخت گفتمانی امنیت در اسالم به می
هم پیوستگی است که در مطالعات  هو نقش مرکزی توحید، متضمن همگرایی و ب

تحکام، ثبات و امنیت جامعه و نظام سیاسی ارزیابی امنیتی دلیلی برای اس
. ارزش امنیتی اصل توحید از (192-199 و 114: 1241 افتخاری،) گردد می

 توان تبیین نمود:  های ذیل می منظر اسالم را بر مبنای شاخص
آید. مفسرین  شمار می توحید مایه رهایی انسان از آشفتگی بهتوحید و انسجام: 
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طور کلی دل در گرو خدا نهادن را مایه انسجام خاطر و  المی بهو اندیشمندان اس
دانند و اقبال به دنیا را موجب پراکندگی که امنیت فرد را به  آرامش دل می

ها در نهایت یک روند واحد  افکند. از دیدگاه اسالم همه پدیده مخاطره می
بخشد.  دت میکنند که به هستی از ناحیه التزام به خدا وح توحیدی را تجربه می

بخشی ذهن فرد مسلمان را از آشوب و پراکندگی رهایی بخشیده و  این وحدت
در نتیجه ساحت فکری، ایمان قلبی و الگوی رفتاری او را تحت تأثیر قرار 

 .(114-132: 1241 افتخاری،) دهد می
های اسالمی، نام و یاد خداوند به فرد مؤمن  بر اساس آموزه توحید و اطمینان:
گردد. این نقش  ترین سطح امنیت ارزیابی می دهد که عالی اطمینان خاطر می

افعال اسماء الهی در قرآن به کرات مورد توجه قرار گرفتند و به صور مختلف 
بخشی از این طریق یادآوری شده است: وهلل االسماء الحسنی فادعوه بها  اطمینان

؛ (108اعراف، آیه) ملونو ذروالذین یلحدون فی أسمئه سیجزون ما کانوا یع
های او کفر و  ها خدا را بخوانید و آنان که در نام های نیکوست، بدان خدا را نام»

زودی به کردار بدشان مجازات خواهند  ورزند، به خود واگذارید که به عناد می
چه اسم نیکو است به خدا اختصاص دارد، باعث  از این منظر، اینکه هر آن«. شد
ا جامعه ایمانی، خود را در مقابل مقامی ببیند که مجمع کماالت شود تا فرد ی می

است. همین تلقی و باور از کمال الهی است که قلب درخواست کننده را مطمئن 
دهد. از دیگر مفاهیم قابل توجه در بحث از امنیت  ساخته و به او آرامش می

د. مفسرین باشن می« حیات طیبه»و « حیات حسنه»سیاسی در قرآن کریم مفاهیم 
های این  در تبیین این مفاهیم و سبک زندگی معطوف به آنها یکی از ویژگی

: 1209 اخوان کاظمی،) کنند مندی از نعمت امنیت ذکر می نوع زندگی را بهره

383). 
های استبدادی، حاکمان از طریق استضعاف و اعمال  از دیدگاه اسالم، در نظام

را تضعیف کرده و تحت کنترل قرار ها  های فکری و معرفتی، ملت محدودیت
سازی گردد. در واقع این همان  شکلی ظاهری امنیت وسیله به دهند تا بدین می
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ویژگی است که خداوند در قرآن برای نظام فرعونی بر آن تأکید نموده است؛ 
نماید: إن  نظامی که در آن قدرت حاکمه نسبت به استضعاف ملتش اقدام می

                                                  جعل أهلها شیعا یستضعف طائفه منهم یذب ح أبناء هم و فرعون عال فی األرض و 
(؛ همانا فرعون در زمین 9قصص، آیه )                                  یستحی نساءهم ان ه کان من المفسدین

کشی آغاز کرد و میان اهل آن سرزمین تفرقه و اختالف  مصر تکبر و گردن
بنی اسرائیل( را سخت ضعیف و ذلیل کرد، پسرانشان را ) افکند و طایفه

گذاشت و همانا فرعون مردی بسیار مفسد و  زنانشان را زنده میکشت و  می
های قرآن کریم  . در مقابل، اسالم و آموزه(199: 1241 افتخاری،) بداندیش بود

های اصلی ایجاد  بیانگر ساختار امنیتی است که در آن، دانش و آگاهی از مؤلفه
عرفت مردم و شوند. از این دیدگاه هرچه میزان آگاهی و م امنیت محسوب می

 یابد. کارگزاران افزایش یابد، ضریب امنیتی جامعه نیز ارتقا می

 روانی ـ بعد اخالقی .2ـ1

ریشه و اساس ابعاد امنیت از دیدگاه قرآن، در ایمان و باورهای عمیق دینی و 
اندوه  ،توان فهمید که عدم خوف امنیت معنوی نهفته است. بنابه آیات قرآن، می

دستاوردهای ایمان است که خداوند در آیه زیر به آن بشارت و تأمین امنیت از 
؛ آگاه (63یونس، آیه ) اهلل الخوف علیهم و ال هم یحزنون                        داده است: اال ان  أولیاء 

از حوادث آینده عالم( و هیچ حسرت ) باشید که دوستان خدا هرگز هیچ ترسی
: 1209 می،اخوان کاظ) از وقایع گذشته جهان( در دل آنها نیست) و اندوهی

به اعتقاد قرآن، امنیت دنیایی امری نسبی بوده و امنیت واقعی در  .(148-138
چه ممکن است مؤمن در دنیا به ابتالئات و  جهان آخرت است. از این منظر اگر

یت و                                                               های ظاهری دچار شود، اما قلبا  و به پشتوانه مدد الهی، دارای امن ناامنی
 .(163-138: 1209 اخوان کاظمی،) آرامش معنوی است

بر سطح فردی، در سطح  از منظر قرآنی، در صورتی امنیت معنوی، عالوه 
اجتماعی و عمومی حکمفرما خواهد شد که اعضای جامعه با خداترسی و 
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و تقوا اجتماع متعاون خود را تشکیل دهند: یا ایها  «بر»تقواپیشگی بر محور 
حرام و الالهدی و الالقلید و ال ءآمین الذین ءامنوا التحلوا شعئر اهلل و الالشهر ال

                                                                          البیت الحرام یبتغون فضال من رب هم و رضونا  وإذا حللتم فاصطادوا و ال یجرمنکم 
                                                                     شنئان قوم أن صد وکم عن المسجد الحرام أن تعتدوا و تعاونوا علی البر  و 

ائده، آیه م)                                                                  الت قوی و التعاونوا علی اإلثم والعدوان وات قوااهلل إن  اهلل شدید العقاب
یعنی مناسک حج( و ماه حرام را نگاه ) ای اهل ایمان حرمت شعائر خدا»(؛ 3

دارید و نیز متعرض هدی و قالئد نشوید و نیز تعرض زائران خانه محترم کعبه 
اند حالل نشمارید و چون از احرام  را که در طلب فضل خدا و خشنودی او آمده

 تانکردند  ز مسجد الحرام منعبیرون شدید صید کنید و عداوت گروهی که ا
عدالتی وادار نکند و باید شما به یکدیگر در نیکوکاری و  شما را بر ظلم و بی

تقوا کمک کنید نه بر گناه و ستمکاری و از خدا بترسید که عقاب خدا بسیار 
                                                              لیس البر  أن تول وا وجوهکم قبل المشرق والمغرب و لکن  البر  من «. سخت است

                                                             وم األخر و الملئکه والکتب والن بی ن و ءاتی المال علی حب ه ذوی ءامن باهلل والی
                                                                                القربی و الیتمی و المسکین و ابی الس بیل و الس ائلین و فی الر قاب و أقام الص لوه 
                                                                                و ءاتی الز کاه و الموفون بعهدهم إذا عهدوا والص برین فی البأساء و الض ر اء و حین 

؛ نیکوکاری (133بقره، آیه )           م المت قون                                  البأس أولئک ال ذین صدقوا و اولئک ه
اثری است(  چه این چیز بی) بدان نیست که روی به جانب مشرق یا مغرب کنید

لیکن نیکوکار کسی است که به خدای عالم و روز قیامت و فرشتگان آسمان و 
کتاب آسمانی و پیغمبران ایمان آورد و دارایی خود را در راه دوستی خدا به 

رهگذران و گدایان بدهد و هم در آزاد کردن بندگان ، فقیران ،یتیمان ،خویشان
که عهد  صرف کند و نماز به پا دارد و زکات مال به مستحق برساند و با هر

وقت  ها صبور و شکیبا باشد و به موقع خود وفا کند و در کارزار و سختی بسته به
آنها به حقیقت اند،  که بدین اوصاف آراسته رنج و تعب، صبر پیشه کند، کسانی
  .(133: 1209 اخوان کاظمی،) راستگویان عالم و آنها پرهیزکارانند
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 رفتاری ـ بعد کنشی .1ـ1

گونه که عنوان شد، از دیدگاه اسالم برقراری امنیت یکی از وظایف اصلی  ناهم
ترین وظایف  ترین و فوری آید. در واقع این امراز ضروری یحساب م حکومت به

 آید حساب می حوزه درونی و بیرونی جامعه اسالمی بهحکومت اسالمی در 

ای است که در این آیین  . اهمیت امنیت در اسالم به اندازه(62: 1204 یوسفی،)
های  ها نیز زمان ها و زمان بر امن دانسته شدن برخی از اماکن، برخی از ماه عالوه
ب، ذیقعده، رج) های چهارگانه حرام حساب آمده است. بر این اساس ماه امن به

ذیحجه و محرم( که اسالم بر حرمت آن تأکید جدی دارد، نشانه اهمیت امنیت 
در نگاه اسالم است. در قرآن کریم آمده است: ان عده الشهور عنداهلل اثنی عشر 
                                                                   شهر ا  من کتاب اهلل یوم خلق السموات و االرض، منها اربعه حرم ذلک الدین 

ما النسئ زیاده فی الکفر یضل به الذین کفروا القیم فال تظلموا فیهن انفسکم... ان
(؛ 23و26توبه، آیات ) اما لیواطؤوا عده ما حرم اهلل...یحلونه عاما و یحرمونه ع

ها در نزد خدا در کتاب خدا از آن روزی که خداوند آسمان و  همانا عدد ماه
حرام های  ماه، ماه آن دوازده ماه، چهار زمین را بیافرید، دوازده ماه است. از

 ها در حق خود ظلم است. این است دستور دین استوار و محکم. پس در آن ماه
... تغییر و تبدیل و جابجایی ماه حرام با ماه دیگر،  جنگ و خونریزی( نکنید)

شوند، سالی ماه حرام را حالل  افزایش کفر است که با آن کافران گمراه می
را حرام  هایی که خدا آن عده ماه وسیله، شمارند و سالی دیگر، حرام، تا بدین می

چنین در آیه زیر آمده  کرده را پایمال کنند و حرام خدا را حالل گردانند... و هم
(؛ 3مائده، آیه ) لوا شعائراهلل و ال الشعر الحراماست: یا ایهاالذین امنوا ال تح

 .(1204:133 درجانی، ؛زادهجمعهامام) م را نگه داریدحرمت شعائر و ماه حرا

 پرهیز از ظلم و استبداد

طور کلی پرهیز از ظلم و استبداد از سوی حاکمان و کارگزاران و رهبران  به
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دینی در جهت تأمین امنیت سیاسی و دینی جامعه اسالمی، از دیدگاه قرآن امری 
طوری که شاید بتوان گفت کلید اصلی تأمین  الزامی در نظر گرفته شده است. به

جانبه با آن است.  استبداد( و مبارزه همه) الم(، نفی ظلماس) امنیت از منظر قرآن
برد. خداوند در واقع فریاد  از این منظر، آلوده شدن به ظلم امنیت را از بین می

توأم با اهانت را فقط در مورد کسانی اجازه داده است که به آنها ظلمی شده 
لم یلبسوا إیمنهم بظاست. آیات زیر به این مسئله اشاره دارند: الذین ءامنوا ولم 

که ایمان به خدا آورده و  آنآن»؛ (03انعام، آیه )                            أولئک لهم األمن و هم م هتدون
عالم ایمنی آنها راست و هم آنها به  ایمان خود را به ظلم و ستم نیالودند، در دو

                               ألم تر إلی ال ذین یزعمون أن هم «. اند به سر منزل سعادت( هدایت یافته) حقیقت
أنزل إلیک و ما أنزل من قبلک یریدون أن یتحاکموا ألی الطغوت وقد ءامنوا بما 

آیا »(؛ 68نساء، آیه )                                                     أمروا أن یکفروا به و یرید الشیطن أن یضل هم ضالال بعیدا
که به گمان و دعوی خود ایمان به قرآن تو و  ننگری و عجب نداری از حال آنآن

خواهند طاغوت را  از میاند چگونه ب کتبی که پیش از تو فرستاده شده آورده
که مأمور بودند که به طاغوت کافر شوند و شیطان  حاکم گردانند در صورتی

گونه گمراهی که از هر سعادت و آسایش دور  را گمراه کند آن خواهد که آنان
 «.باشند

                                                                              الذین ءامنوا یقتلون فی سبیل اهلل و ال ذین کفروا أیدیکم و أقیموا الص لوه و ءاتوا  
                                                                م ا کتب علیهم القتال إذا فریق منهم یخشون الن اس کخشیه اهلل أوأشد  الزکوه فل

                                                                              خشیه و قالوا رب نا لم کتبت علینا القتال لوال أخ رتنا ءالی اجل قریب متع الد نیا 
نگری و  آیا نمی»(؛ 33نساء، آیه )                                           قلیل و االخره خیر ل من ات قی و التظلمون فتیال

ها گفته  د به ما اجازه جنگ ده و بدانعجب نداری از حال آن مردمی که گفتن
شد اکنون از جنگ خودداری کرده و به وظیفه نماز و زکات قیام کنید،  می

دیدی آنگاه که بر آنها حکم جهاد آمد در آن هنگام بیش از آن اندازه که باید از 
دشمنان دین( ترسیدند و گفتند ای خدا چرا بر ما حکم ) خدا ترسند از مردم

کردی که عمر ما را تا به هنگام اجل و مرگ طبیعی به تأخیر جنگ را فرض 
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که این اعتراض کنند( بگو که زندگانی دنیا  ای رسول ما، به آنآن) ،نیفکنی
باشد بسیار  که خدا ترس می متاعی اندک است و جهان آخرت ابدی برای هر

الجهر  ال یحب اهلل«. بهتر از دنیاست و آنجا کمترین ستم درباره کسی نخواهد شد
خدا »؛ ( 190نساء، آیه )                                                  بالس وء من القول اال من ظلم و کان اهلل سمیعا  علیما 

دارد که کسی به گفتار زشت به عیب خلق، صدا بلند کند، مگر  دوست نمی
به احوال( بندگان ) به اقوال( و دانا) که ظلمی بدو رسیده باشد که خدا شنوا آن

 «. است

 گران اللبرقراری عدالت و مقابله با اخ

از دیدگاه اسالم حکومت فارغ از کلیه مالحظات نژادی، زبانی، اعتقادی و ... در 
قبال تأمین امنیت کلیه افراد تحت حاکمیتش مسئولیت دارد. از این منظر 

کنند افزون بر حرمت ناشی از  افرادی که در ذیل حاکمیت اسالمی زندگی می
آیند در خور  شمار می کومت به، از آن حیث که شهروند ح«شان شأن انسانی»

عبارت دیگر امنیت کاالی عمومی  باشند. به رعایت و حمایت قدرت سیاسی می
طور  بایست به که تمامی افراد اعم از مسلمان و غیر مسلمان می آید شمار می به

که در قرآن آمده است: و هو الذی أنشاکم  یکسان از آن برخوردار باشند. چنان
؛ (40انعام، آیه )                                        تقر  و مستوع قد فص لنا األیت لقوم یفقهون                 م ن نفس واحده فمس

 رحم( و ودیعتگاه) هم اوست خدایی که همه شما را از یک تن در آرامگاه»
از «. قلب( بیافرید، ما نیکو آیات خود را برای اهل بصیرت مفصل بیان نمودیم

حد ها مخلوق و تحت رعایت و نظارت خالقی وا منظر این آیه، همه انسان
. عدالت از دیدگاه اسالم و (129: 1241 افتخاری،) هستند و از این حیث برابرند

چیز در جای خویش، حق را به حقدار رساندن و  معنای قرار دادن هر قرآن به
قرآن . (318: 1209 اخوان کاظمی،) ها است ایفای اهلیت و رعایت استحقاق

کند و معیار و اساس  می بنیان و نظام عالم را بر اساس عدل و عدالت معرفی
گذاری را بر مبنای اصل عدل و قسط بیان کرده است.  نظام تشریع و قانون
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عدالت و قسط، مالک اساسی و اولیه دین و شریعت و تمام قواعد حقوق 
رو  مذهبی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و امور انسانی است و از این

شود  دگانی و حیات بشری بر آن بنا میای است که تمام اعتبارات زن اصل اولیه
باشد. بر این  و هدف حکومت اسالمی ایجاد عدل و قسط در تمام ابعاد آن می

ها است و همه  گیری ها و جهت اساس در نظام اسالمی عدالت مبنای همه تصمیم
. بر این مبنا از (03: 1204 زارع قراملکی،) باشند مسئولین مکلف به تحقق آن می

می، قرار گرفتن هر چیز در جای خویش و استیفای مداوم حقوق دیدگاه اسال
باعث تعادل، ثبات، استقامت، پایداری و امنیت نظام سیاسی است. از این منظر 

ورزی حکومت با مردم و اعمال تساهل و تسامح  گیری و خشونت فقدان سخت
م و ورزی صورت پذیرد، مایه جذب قلوب مرد ، که در بستر عدالتنالزم با آنا

همگرایی آنها با نظام سیاسی گشته و انس، الفت، اتحاد، ثبات و امنیت را به 
: 1200شیری،  ؛میراحمدی ؛318-311: 1209 اخوان کاظمی،) ارمغان خواهد آورد

28 ) . 
به باور اسالم، نظم جامعه در صورتی عادالنه است که بر قوانین عادالنه استوار 

جانبه را به ارمغان خواهد آورد. بنابراین با توجه  باشد. نظم عادالنه نیز امنیت همه
دنبال  به اینکه قوانین الهی عادالنه هستند، نظم مبتنی بر این قوانین امنیت را به

.آیات زیر به موضوع عدالت ( 1204: 120درجانی  ؛زادهجمعه امام) خواهد داشت
 خیر الحکمیناشاره دارند: و اتبع ما یوحی الیک و اصبرحتی یحکم اهلل و هو 

رسد، پیروی  و ای رسول تو خود از وحی خدا که بر تو می»؛ ( 184یونس، آیه )
میان تو و مخالفان تو( حکم کند که او ) کن و راه صبر پیش گیر تا وقتی خدا

فلذک فادع و استقم کما امرت و ال تتبع اهوا «. م استبهترین حکمفرمایان عال
هم و قل ءامنت بما انزل اهلل من کتب و امرت العدل بینکم اهلل ربنا و ربکم لنا 

شوری، ) اعملنا ولکم اعملکم ال حجه بیننا و بینکم اهلل یجمع بیننا و الیه المصیر

لمه توحید دعوت سبب ای رسول، تو همه را به دین اسالم و ک بدین»؛ (19آیه 
که مأموری پایداری کن و پیرو هوای نفس مردم مباش و به امت  کن و چنان
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ام و مامورم که میان شما به  بگو که من به کتابی که خدا فرستاد ایمان آورده
 عدالت حکم کنم، خدای یگانه پروردگار همه ما و شماست و پاداش عمل ما بر

غ رسالت( دیگر هیچ حجت و و پس از تبلی) شماست ما و عمل شما بر
روز جزا برای حکم حق( میان ما جمع ) گفتگویی بین ما و شما باقی نیست. خدا

 «. گردیم سوی او همه باز می کند و به می

 جهاد با مشرکان و دشمنان خارجی

بر مبارزه با محاربان در راستای تأمین امنیت عمومی توسط حکومت  عالوه
دشمنان خدا و جامعه اسالمی نیز از منظر اسالم و اسالمی، اصل جهاد و قتال با 
: 1209 کاظمی،اخوان) مین امنیت سیاسی استقرآن کریم، از ضررویات تأ

های گسترش حاکمیت دینی محسوب  طور کلی جهاد یکی از شیوه . به(319
های  معنای تالش برای حاکمیت دین است. در روایت شود. این اصل به می

برای تسلط انسان « نفس جهاد»اسالم، جهاد در موارد  اسالمی و کلمات علمای
رود. در  کار می بر قوای حیوانی و جهاد برای دفاع از اسالم و کشور اسالمی به

این مسیر، تالش برای اعتالء کلمه اهلل و گسترش اسالم با عناوین جهاد مالی، 
ت مطلق صور جانی و فرهنگی بیان شده است، اما در اکثر موارد وقتی جهاد به

شود، مراد مبارزه بیرونی برای گسترش اسالم و دفاع از عقاید دینی و  بیان می
سرزمین اسالمی است؛ چه این امر با مال باشد یا جان. البته در بیشتر موارد 

معنی مبارزه مسلحانه برای رفع موانع اسالم و گسترش حاکمیت دینی نیز  به
های آشنای قرآنی است که  از واژه . جهاد(61: 1204یوسفی، ) شود استعمال می

بندی  میزان و معیار درجه ،شرط اساسی ایمان و تعنم در بهشت جاودان
امتیازات در جامعه اسالمی معرفی شده است. جهاد اگر چه راه خدا انجام 

خود مؤمن و جامعه اسالمی و تضمین  گیرد، اما نفع آن در حیات سیاسی به می
طور کلی  به. (316: 1209 اخوان کاظمی،) دگرد سالمت و امنیت آن بر می

شناخت ماهیت دشمنان خدا که دشمنان خلق خدا نیز هستند و ستیز مداوم با 
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های آنان و به دوستی نگرفتن و عدم وابستگی و  آنها و هوشیاری در برابر توطئه
ها آیه  کمک نگرفتن از آنها از جمله مسائل موکدی است که قرآن کریم طی ده

ها را شرط  را مطرح کرده و آگاهی الزم در این زمینه های مختلف آن گونه به
عنوان یک عامل تعیین کننده در حیات سیاسی  ایمان واقعی شمرده و از آن به

 .(319: 1209 ،اخوان کاظمی) عه اسالمی یاد کرده استجام
.آیات 1گیرند:  می طور کلی در دو دسته جای آیات جهاد در قرآن کریم، به 

که جهاد در برابر وجود فتنه و ظلم و آغاز جنگ و ایجاد ناامنی از سوی مقید
                                                  سازد؛ این دسته از آیات عمدتا  بیانگر ماهیت جهاد و  غیر مسلمانان مبتنی می

. آیات مطلق 3 ؛ها است جنگ دفاعی است که حق مشروع تمام جوامع و انسان
: 1209 اخوان کاظمی، ) دهد طور مطلق به قتل کفار و مشرکان دستور می که به

و قتلوهم حتی التکون فتنه و یکون الذین کله هلل فان انتهوا فان اهلل بما ؛ (313
با کافران جهاد کنید که در زمین فتنه  ای مومنان»؛ (24انفال، آیه ) یعلمون بصیر

چه دست از کفر  چنان و فسادی دیگر نماند و آیین همه دین خداگردد: و
فاذا انسلخ االشهرالحرام فاقتلوا «. شان بصیر و آگاه استکشیدند، خدا به اعمال

المشرکین حیث و جدتموهم و خذوهم واحصروهم و اقعدوا لهم کل مرصد فان 
؛ (9توبه، آیه ) فخلوا سبیلهم ان اهلل غفور رحیم تابوا و اقامو الصلوه و ءاتوا الزکوه

ابید به قتل گاه مشرکان را هر جا بی های حرام در گذشت، آن پس چون ماه»
ها را دستگیر و محاصره کنید و هر سو در کمین آنها باشید  برسانید و آن

شدند و نماز و اسالم به پا داشتند و زکات  چه از شرک توبه کرده موحد می چنان
وقتلو «. دادند پس از آنها دست بردارید که خدا آمرزنده و مهربان است

؛ (26توبه، آیه ) وا ان اهلل مع المتقینالمشرکین کافه کما یقاتلونکم کافه و اعلم
کنند  چنان که آنها دسته جمعی پیکار می جمعی پیکار کنید، هم با مشرکان دسته»

 «.و بدانید که خداوند با پرهیزکاران است

 ساز آن در اسالم جایگاه دولت و کارکرد امنیت. 4
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« دولت»که معنای اولیه آن یعنی صیانت نفس یکی از مسائلی است  به« امنیت»
وجود آمده است. به این معنا که ضرورت اساسی ایجاد و تأسیس  خاطر آن به به

دولت، استقرار و حفظ امنیت در اجتماع بوده است. البته بحث امنیت در هر 
 «حفظ جان و صیانت نفس»زمانی، معنای خاص داشته است؛ گاه تنها معنای 

ی  در اندیشه) «اموال و دارایی حفظ»ی هابز( داشته و زمانی دیگر،  در اندیشه)
بر مسائل جانی و  معنای آن اضافه شده است. امروزه معنای امنیت عالوه الک( به

های متفاوت آزادی، مشارکت سیاسی، تأمین اشتغال و رفاه و  مالی به حوزه
گیری از اوقات فراغت و برآوردن استعدادها هم کشیده شده است.  حتی بهره

ها متناسب با بینش و اندیشه  ه این موضوعات و حوزهالبته میزان و محدود
باشد؛ دینی یا سکوالر و الئیک بودن، لیبرالیستی  های سیاسی و نوع آنها می نظام

یا مارکسیستی بودن، توتالیتر و انحصارگرا یا دموکرات بودن، به جامعه مدنی و 
امنیت  ها چارچوب حوزه خصوصی افراد اهمیت دادن و عواملی دیگر بر مؤلفه

گذارد. در رویکرد تحلیلی با توجه به اینکه بحث امنیت و سرایت و  تأثیر می
گسترانیدن آن به حوزه سیاسی یعنی بحث مشارکت سیاسی در قالب احزاب، 

ها در دوران جدید اتفاق افتاده است؛  ها و سندیکاها و آزادی مطبوعات، گروه
باشد. مطابق این  تی میقائل به تعریف این مفهوم در حیطه حوزه غیر دول

رویکرد طرح مسایلی چون اهمیت این مسایل ریشه در افزایش فردیت افراد و 
تک افراد، آزادی،  حقوق آنها با توجه به مسائلی چون موضوعیت یافتن تک

 . (133: 1202فر،  حسنی) . موید این مدعاست.رفاه، فعلیت یافتن استعدادها و.
چون سایر  ی نهادها هم تنها بیانگر مجموعه دولت و حکومت در جامعه اسالمى،

های خاصی از رفتار و عمل حاکی است  ها و شیوه جوامع نیست، بلکه از نگرش
نامیده  «تمدن اسالمی»شود و در کلیت خود  خوانده می «مدنیت اسالمی»که 
ترتیب حکومت اسالمی مختصات شکلی و محتوایی خاص  شود. به این می

والیت و زعامت ». عالمه طباطبائی در بحثی تحت عنوان باشد خودش را دارا می
مسئله ضرورت تشکیل دولت اسالمی را از نقطه نظر فلسفه اجتماعی «  در اسالم
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اسالم مورد بحث قرار داده و به استناد آیه: فاقم وجهک للدین حنیفا فطره اهلل 
اکثر الناس ال التی فطر الناس علیها ال تبدیل لخلق اهلل ذلک الدین القیم و لکن 

را مطابق با  آئین اسالم را آئین فطرت و احکام آن( 28سوره روم، آیه ) علمونی
ترجمه آیه: دین اسالم را با مراعات اعتدال استقبال ) شمارد. فطرت بشری می

با آفرینش خدائی که مردم را آفریده و روی آن  نما، همان دینی که منطبق است 
کند که همان دین منطبق به فطرت  یتبدیل پیدا نم یخدائ  استوار ساخته، خلقت

دانند(. ایشان  یتواند مردم را اداره کند ولی اکثر مردم نم و آفرینش است که می
افزاید: انسان در عین وابستگی به نظام جهان  در توضیح بیشتر مطلب می

مواره کند و ه خود را برآورده می  کار انداختن قوای ادراکی، حوائج هآفرینش با ب
صورت علوم و  و هدایت وجودی که به یخیر و شر خود را از راه الهام تکوین

یابد و از این رهگذر است که خود را با سازمان کلی  کند می یافکار جلوه م
گیرد، مانند  خود را از آفرینش می یزندگ یسازد و الگو هستی منطبق می

را از این طریق در کند و نیازهای خویش  سازمان هستی اجتماعی زندگی می
چون سازمان هستی جهان برای  یسازد و تشکیالت جهت کمال برطرف می

 پذیرد. زندگی اجتماعی خویش می
ص( ) حدی بود که وقتی پیامبر اسالم فطری بودن نیاز به تشکیالت حکومتی به 

به ایجاد دولت اسالمی زد، مردم با وجود سؤاالتی  پس از هجرت به مدینه دست 
کردند و از  انفاق و دیگر مسائل عادی مطرح می ،هالل ،ینه حیضکه در زم
گونه سؤالی  تشکیل دولت( هیچ) خواستند در این مورد توضیح می «ص»پیامبر 

های پس از رحلت آن  مطرح ننمودند و توضیحی نخواستند و حتی جریان
ین هم دلیل آن نیز از هیج سوالی نداشتند، حضرت نیز با تمامی فراز و نشیب آن

بگوید: اصل  یگرفت. هرگز شنیده نشد کس سرچشمه می یاحساس فطر
ندارد یا دلیل بر لزومش نداریم، زیرا همه به انگیزه فطرت  یانتصاب خلیفه لزوم

خود گردش  کردند که چرخ جامعه اسالمی بدون گرداننده، خودبه یاحساس م
اید حکومتی نخواهد کرد و دین اسالم این واقعیت را که در جامعه اسالمی ب
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سایت پرسمان دانشجویی(. در ) وجود داشته باشد، امضای قطعی نموده است
ومرج و ناامنی،  دیدگاه اندیشمندان و متفکرین اسالمی برای جلوگیری از هرج

رفع مخاصمات و بقای نسل بشر و برآوردن نیازها و احتیاجات آن، مقابله با 
اندیشمندان اسالمی، اعم از دشمن و حفظ مرزها دولت ضروری است. همه 

سینا، ماوردی، اخوان الصفا، عامری، غزالی، ابن  شیعه و سنی، همانند فارابی، ابن
جماعه، ابن خلدون، ابن تیمیه و... در آثار و کتب خود بر ضرورت دولت 

. در این خصوص کالم حضرت علی (943-982: 1239لمبتون، ) اشاراتی داشتند
فرمایند:  دادند می خوارج شعار الحکمه اال هلل سر می روشنگر است، آنجا که «ع»
حکومت( وجود داشته باشد چه صالح و چه فاجر؛ تا ) در جامعه باید حاکم»

مؤمن در حکومت او کار خویش کند و کافر بهره خود را برد و در سایه 
ها را ایمن  حکومت او مال دیوانی را فراهم آورند و با دشمنان پیکار کند و راه

زد و به نیروی او حق ناتوان را از توانا بستانند تا نیکوکردار روز به آسودگی سا
 . (98البالغه، خطبه  نهج) «از گزند تبهکاران در امان ماند.به شب رساند و 
کنند:  ها یاد می عنوان وظایف اصلی حکومت از این محورها به «ع»حضرت علی 

غلط را نشان دادن؛ توفیر  معنای راه درست و بخشی به نصحیت مردم، آگاهی
المال؛ آموزش و  فی، ایجاد رفاه و آسایش، تقسیم ثروت جامعه، بودجه و بیت

های علمی، فنی و تکنولوژیکی و  تعلیم، برای جلوگیری از جهالت تمام زمینه
تأسیس  تربیت مردم نسبت به رعایت شؤون همدیگر و اخالقیات در جامعه؛

البالغه،  نهج) و گناهکاران از طریق قانونسیستم قضایی و مجازات متخلفین 

هم سرشار از ( 92البالغه، نامه  نهج) . نامه حضرت به مالک اشتر(298خطبه 
م سفارشات سیاسی و تذکر و یادآوری وظایف حکومت و حاکم در قبال مرد

. تردیدی نیست که بعثت انبیا و شریعت (133-134: 1202فر،  حسنی) است
بخشیدن به یک سلسله اهداف مانند ایجاد امنیت در ابعاد اسالم در جهت تحقق 

یاد کرده   صراحت مختلف آن بوده است و قرآن در مواردی از آن اهداف عالیه به
پر واضح است که برای این منظور نیاز به وسائل و ابزار و امکانات  .است
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ترین آنها  فراوانی است که باید در جامعه فراهم گردد و یکی از ضروری
 های حکومتی است.  ریزی و تشکیالت اجرائی و دستگاه برنامه

اگر به وسعت و عمق این اهداف کلی و مراحل مختلف آن توجه کافی مبذول 
ها  گردد، تردیدی باقی نخواهد ماند که اسالم اگر خواهان تحقق عینی این هدف

ه آن ی تشکیالت حکومتی الزم برای رسیدن بیاست ناگزیر به مالزمه عقلی برپا
ها را نیز خواسته است. دولت اسالم برایند نیازها و احتیاجات واقعی بشر  هدف

است و در طی آیات و روایاتی که در ادامه این مقاله مورد اشاره قرار خواهد 
ترین مطلوب جامعه  ترین و بدیهی گرفت، مشخص خواهد شد که امنیت مهم

                        منیت از وظایف مهم  دولت و لذا در روایات، تأمین ا  انسانی و ایمانی است
شود: در روایت فضل بن شاذان از  ذکر می هایی از آن  شمار آمده که نمونه به

االمر جلوگیری از تعدی به  درباره فلسفه و حکمت جعل اولی «ع»حضرت رضا 
حقوق دیگران و منع ظالمان از تجاور به ساحت مظلومان از وظایف خطیر 

ای که  چنین در نامه . هم(392 : شرایععلل ال) حساب آمده است حکومت به
و الواجب فی حکم اهلل و حکم : فرماید نویسد، می به معاویه می «ع»امیرمؤمنان 

                                                                           االسالم علی المسلمین بعد ما یموت امامهم او یقتل، ضاال  کان او مهتدیا، مظلوما  
               ثا  و الیقد موا                                                                   کان او ظالما ، حالل الدم او حرام الدم، ال ایعملوا عمال  و الیحدثوا حد

                                                    ء قبل أن یختاروا ألنفسهم اماما  عفیفا  عالما  عارفا                             یدا  و الرجال  و الیبدئوا بشی
                                                                       بالقضا و السنه یجمع امرهم و یحکم بینهم و یأخذ للمظلوم من الظالم حق ه و 

حکم واجب خدا »یحفظ اطرافهم و یجبی فیئهم و یقیم حجتهم و یجبی صدقاتهم. 
که پیشوایشان بمیرد یا کشته  ان این است که پس از آنو اسالم بر مسلمان

خون یا  گردد، چه گمراه بوده و چه هدایت یافته، ستمدیده باشد یا ستمگر، حالل
ای پدید نیاورند و دست و قدمی به  خون، اقدام به هیچ کاری نکنند و حادثه حرام

با عفت، که رهبری  قبل از آن ؛جلو نگذارند و هیچ عملی را پیش نیندازند
دانشمند، پرهیزگار، دانای به قضاوت و سنت برای خود برگزینند، تا او 
امورشان را سامان داده و بینشان به داوری بنشیند و حق مظلوم از ظالم ستاند و 
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هایشان را جمع  های عمومی آنان و زکات را پاسداری کند و ثروت مرزهای آن
در این نامه، آن  .«صیانت کند را اقامه و از آن کرده و منطق و فرهنگ آنان

و »به امنیت داخلی و با جمله:  «یأخذ للمظلوم من الظالم حقه»حضرت با جمله: 
را از اموری دانسته  به امنیت خارجی اشاره فرموده است و آن «یحفظ اطرافهم

شود. این موضوع گرچه خود  است که جز با وجود دولت و زمامدار، محقق نمی
عنوان ادای                               پس از تصد ی دولت، ایفای آن به یاست ول                   حق ی از حقوق عمومی
 (.199 : بحاراالنوار) رود شمار می الهی و وظیفه دولت به یحق عمومی و تکلیف

                                           فرماید: هوالء یقولون: ال امره اال لل ه و ان ه                                 امیرمؤمنان در رد  منطق خوارج می 
یستمتع فیها الکافر و                                                        البد  للناس من امیر بر  او فاجر، یعمل فی إمرته المؤمن و

                                           ء و یقاتل به العدو  و تأمن به السبل و تؤخذ  یبلغ اهلل فیها االجل و یجمع به الفی
گویند:  آنان می»                                                   به للضعیف من القو ی حتی یستریح بر  یستراح من فاجر. 

که مردم ناچارند امیری داشته باشند،  امارت جز برای خداوند نیست در حالی
عمل، تا مؤمن در سایه حکومت او بر انجام وظایفش قیام نیکوکار باشد یا بد 

اش را  کرده و کافر به زندگی خود بپردازد و خداوند به هر کس عمر تعیین شده
های زودرس نشود( و ثروت مردم  کشتار موجب اجل و  کشت) عطا کند

ها امنیت یابند و حق مظلوم  وسیله او گردآوری شده و با دشمن نبرد شود و راه به
های نیک در راحتی به سربرند و از ناحیه  که انسان از ستمگر گرفته شود، تا این

 .(03: نهج البالغه) «بدکاران ایمن شوند
ای است که با آنارشیسم و عدم وجود  ناامنی مقوله، «ع»از دیدگاه حضرت علی  

ای  گونه ای ساختاری و ماهوی دارند به دولت و امنیت رابطه ؛دولت آمیخته است
ای از وجود دولت نیست، حتی اگر زمامدار فرد یا                       که برای تحق ق آن چاره

عنوان آثار دولت و زمامدار در این خطبه  چه به گروهی فاسد و فاجر باشند و آن
ای مستقیم یا غیر مستقیم با مسأله امنیت دارد. این نکته را  آمده است رابطه

گرچه برای مؤمن امنیتی کامل تأمین نباید از نظر دور داشت که حکومت فاجر 
کند ولی در مقایسه با آنارشیسم وجود ناامنی در آن کمتر است و لذا امنیت  نمی
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 «ها بلوغ اجل»که مقصود از  نکته دیگر این .مورد نظر در این خطبه نسبی است
های طبیعی است؛ زیرا در اوضاع ناامنی و رواج قتل و تجاوز به  رسیدن اجل
                                                           ا پیش افتاده و قبل از رسیدن به حد  عادی و طبیعی مقر ر خود، ه نفوس، اجل
چنین امام رضا  ، سایت مجلس خبرگان(. همیموسوی کاشمر) افتند اتفاق می

 کند، فرمود: در قسمتی از روایت طوالنی که عبدالعزیز بن مسلم نقل می «ع»
شور پاسداری وسیله امام مرزها و حدود ک باالمام...منع الثغور و االطراف؛ به..
اللهم انک تعلم انه  فرماید: نیز می «ع». امام حسین (388 : اصول کافی) شود می

ء من فضول الحطام                                                     لم یکن ال ذی کان من ا منافسه فی سلطان و ال التماس شی
                                                                   ولکن لنرد  المعالم من دینک و نظهر اإلصالح فی بالدک فیأمن المظلومون من 

چه کردیم از  دانی که آن بار خدایا! تو می»حدودک.                          عبادک و تقام المعط له من 
است که  طلبی و آز دنیاطلبی نبوده است، بلکه برای آن بوده سر قدرت

دین تو را برگردانده و اصالح را در جامعه نمودار و ظاهر کنیم تا  یها نشانه
 «ستمدیدگان از بندگانت احساس امنیت کرده و حدود تعطیل شده، جریان یابد

. با ارائه تعریف و توضیحاتی که در ارتباط با نظام سیاسی (324 : العقولتحف )
اسالمی از جانب اندیشمندان و متفکرین دینی داده شد، هدف نظام سیاسی و 

سمت سعادت و کمال و در نظر گرفتن ابعاد  لزوم هدایت مردم به»دولت، 
 است.« جسمانی و روحانی انسان و این دنیایی و آن دنیایی برای رشد

قانون »این هدف در مقدمه قانون اساسی جمهوری اسالمی هم آمده است:  
اساسی جمهوری اسالمی ایران مبین نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و 

مقدمه قانون ) «وابط اسالمی استضصادی جامعه ایران براساس اصول و اقت

روند تحول  دهد تا در خود سازمان می به»که حکومت در آن  (3: 1201اساسی، 
 «سوی اهلل( بگشاید حرکت به) سوی هدف نهایی فکری و عقیدتی راه خود را به

هدف از حکومت رشد دادن انسان در »و ( 12: 1201مقدمه قانون اساسی، )
سوی نظام الهی است تا و الی اهلل المصیر زمینه بروز و شکوفایی  حرکت به

 تخلقو باخالق اهلل() فراهم آید نمنظور تجلی ابعاد خدا گونگی انسا استعدادها به
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طور کلی هدف اصلی حکومت در قانون  پس به( 1201:19مقدمه قانون اساسی، )
 سوی آمال ترسیم شده از طرف اسالم است.  اساسی رشد معنوی انسان به

ها و ابعاد آن و حداکثری شدن  البته نفس وقوع انقالب هم برافزایش مسئولیت
ها،  انقالب»گوید:  می گذارد. در این زمینه هانتینگتون می نظام سیاسی تأثیر

سازند. این  های ضعیف می های نیرومند را جانشین حکومت حکومت
خاطر گسترش  تر، به های نیرومند براثر تمرکز قدرت و از این مهم حکومت

ها،  آیند ]...[ کارکرد تاریخی و راستین انقالب قدرت در نظام سیاسی پدید می
های انقالبی  (. دولت992: 1238هانتینگتون، ) «ویت قدرت است.و تق احیا

های ملی کردن و  پردازند و سیاست                                        غالبا  به مداخله وسیع در عرصه اقتصاد می
کنند. انقالب،  سرعت اجرا می ها و مؤسسات اقتصادی را به دولتی نمودن بنگاه

ای را  زهها و هنجارهای تا آورد و ارزش وجود می فرهنگ سیاسی جدیدی به
نماید که این فرهنگ سیاسی جدید برگرفته از ایدئولوژی و  ترویج می

 (.128: 1202فر،  حسنی؛ 231: 1203پور،  معظم) های انقالب است آرمان
                                                          مدل کارکردهای دولت در ایجاد امنیت سیاسی مطلوب  جامعه دینی

 

 گیرینتیجه

از قبت امرمسئول امنیت و  شیرنای آفضادر لت رن دومدسیاسی  ی هندیشدر ا
منظر از منیت هستند. ا لیصع اها موضو لته دویدگادین از است. آن ا
 کنشتوان محصول  نیز احساس امنیت سیاسی را می سیسیا یـشناس هـجامع
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و نهادهای ها  افراد، گروهمتقابل ت تعامالاز درون که اجتماعی دانست متقابل 
حساس امنیت سیاسی در واقع نوعی تولید بیان دیگر ا . بهشود می یـمتجلسیاسی 

سهیم گیری آن  نهادهای اجتماعی و سیاسی در شکلهمه اجتماعی است و 
وجهی و  مفهوم چند سیسیا توان گفت احساس امنیت بنابراین میهستند. 

 گیرد؛ شکل میاالذهانی  بینفضای ذهنی و                         است، زیرا اوال  احساس در ده ـپیچی
چون صفاتی  خود واجدباشد که  می حوزه امنیتر ـاظر بـناین احساس ثانیا  

این احساس امنیت در حوزه ثالثا  آن است. مانند  بودن ونسبی ذهنی بودن، 
ما  برداشتاز دید او  وبر حوزه قدرت است.باشد که به تعبیر ماکس  میسیاسی 

در شرکت  منظور هایی که به مجموعه کوشش عبارت خواهد بود ازسیاست از 
گانه اسالم  بر مبنای الگوی سه تا رود. در این مقاله تالش گردید می کار قدرت به

 ـ کالمی»یعنی اعتقادات، اخالقیات و احکام، مفهوم امنیت سیاسی در ابعاد 
مثابه اسالم  در قرآن کریم به «رفتاری ـ کنشی» و «روانی ـ اخالقی»، «فکری

 حق مورد بررسی و تبیین قرار بگیرد. 
گونه عنوان گشت که مفهوم امنیت در اسالم از جایگاه و  یندر این مقاله ا

ترین منبعی است که در اسالم  اهمیت خاصی برخوردار است و قرآن کریم مهم
طور کلی امنیت را  مسئله امنیت را مورد توجه قرار داده است. قرآن کریم به

 یکی از اهداف استقرار و حاکمیت خداوند و استخالف صالحان و طرح امامت
چنین بیان شد  مرا برای جوامع بشری، ضروری دانسته است. ه بر شمرده و آن

که امنیت از دیدگاه اسالم و قرآن کریم دارای ابعاد و سطوح مختلفی از جمله 
ابعاد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و.. است و قرآن کریم برای دستیابی به امنیت 

ن میان، پژوهش حاضر تمرکز و در هر یک از ابعاد فوق، تدابیری دارد که از ای
تاکید خود را به دیدگاه قرآن کریم نسبت به امنیت سیاسی و چگونگی کسب 

ها یا الزامات دستیابی به  ترین راه آن اختصاص داده است. به باور تحقیق، مهم
امنیت سیاسی مواردی چون دوری از استبداد و ظلم، برقراری عدالت در جامعه 

باشند که در این  می با دشمنان خارجی جنگن داخلی و گراو مقابله با اخالل
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چنین از مباحث ارائه شده این نکته را  هر یک از آنها پرداخته شد. هم مقاله به
 فکری ـ توان استخراج کرد که در قرآن کریم در کنار توجه به ابعاد کالمی می
 سیاسی امنیت رفتاری ـ کنشی بعد به مفصلی و ویژه روانی، توجه ـ اخالقی و

 .است شده
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