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  ∗زايينجف لك

  3/5/1393 :تاريخ دريافت
  13/6/1393 :تاريخ تأييد

  
  چكيده
هاي مكتب امنيتي متعاليه و توضيح  ها و ويژگي تشريح مؤلفهاصلي مقاله حاضر  محور

امنيت متعاليه، به مثابه يك نظريه اسالمي امنيت مدنظر  مكتب. مباني نظري آن است
پاسخ پرسش  ،استنادي -  روش استنباطي پردازي و رويكرد نظريه با اين مقاله. باشد مي
 مبناي مفهومي و نظري مباحث .كند ميبررسي و ارائه را  »نظريه امنيت اسالمي چيست«

نظريه امنيت متعاليه در محورهاي  هاي ويژگي ،بر اين اساس. استدو فطرت نظريه  مقاله،
هاي تحصيل  روش دوست و دشمن،مفهوم امنيت، ابعاد امنيت، مرجع امنيت، سطح امنيت، 

  .است تبيين شده منيتيا راهكارهاي استراتژيك و امنيت
  

   :كليدي هايواژه
  .، فطرت مخموره و فطرت محجوبهامنيت متدانيه ،امنيت، امنيت متعاليه
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  مقدمه
نيمه دوم قرن بيستم تاكنون، پيوسته مطالعات امنيتي در سطح جهان، در حال گسترش از 

در ايران هم، هرچند با تأخير، حدود دو دهه است كه به اين رشته مطالعاتي توجه . بوده است
انحطاط امنيتي حاكم بر جهان، . واضح است جهاني به اين موضوع دليل اين اقبال. شده است

ها جنگ بزرگ و كوچك خود را نشان داد و نيز  گير اول و دوم و ده مكه در دو جنگ عال
هاي فراواني را ها و جنبشها، قيام استبداد و استعمار حاكم بر بسياري از كشورها، كه انقالب
پردازي  نظريه .جويي واداشته استبه دنبال داشت، نخبگان سياسي و فكري را به تأمل و چاره

به مثابة امري » امنيت«مطالعات امنيتي، با پديدة  هجه به اينكه حوزبا تو »امنيت«در زمينه 
هاي ارزشي و بومي است و جز در سطح هنجاري سروكار دارد، به شدت آغشته به زمينه

از اين رو مراجعه به سنت مطالعات  ؛برداري نيستافزاري قابل اقتباس و بهرههاي سختيافته
و بازشناسي، بازسازي و نوسازي آن، متناسب با  بوده امنيتي در علوم اسالمي امري الزم

منظور ارائه راهكارهايي براي خروج جهان و  ، بهكنوني جهان شرايط و اقتضائات ارزشي و
  .ويژه جهان اسالم از انحطاط امنيتي، از طريق ارائه مكتب امنيتي اسالم، ضروري است هب

است،  يراي پيشينه متنوع و عميقرغم اينكه مطالعات امنيتي در علوم اسالمي دا علي
 ،هاي متعددي است، با اين حالها و گرايشتوانيم بگوييم داراي شاخه اي كه مي گونه هب

هاي مطرح در  امروزه نظريه. خالي است يامنيتمباحث  اي اسالمي در حوزه امروز جاي نظريه
هاي مطرح شده  نظريهتمامي براي مثال  ؛غيراسالمي و حتي غيرديني است حوزه امنيت غالباً

مطالعات امنيتي  مراكزهاي امنيت، كه از كتب مهم و مورد استفاده در  نظريه هاي در كتاب
 ،مذكور نظر به خأل )1381؛ جمعي از مؤلفان، 1389خاني،  عبداهللا: رك(. ير اسالمي استغ ،در ايران است
به  مثابه يك نظريه امنيت اسالمي،متعاليه، به دار استنباط و ارائه نظريه امنيت  اين مقاله عهده
نگارنده . است حكمت متعاليه و به لحاظ منابع مستند به منابع اسالمي مبتني برلحاظ فلسفي 

نظري آن فلسفي و ويژه ابعاد  اين نظريه، بهابعاد برخي از هاي ديگري  پيش از اين و در مقاله
ه بنابر اختصار است؛ لذا مباحثي كه در در اين مقال )منابع مقاله حاضر: رك(. سترا بررسي كرده ا

همچنين ادبيات توليد شده . باشد ميآن مقاالت آمده در فهم بهتر اين نظريه راهگشا و مؤثر 
  .مقاله استاين هاي نظري  از ديگر پشتوانه) كتابنامه مقاله: رك(» سياست متعاليه«در زمينه 

  چارچوب مفهومي و نظري
بر اساس . مبناي نظريه امنيت متعاليه است ،ذ از آننظريه دو فطرت و مفاهيم متّخَ

در حوزه علوم انساني  ،اند دو فطرت، كه امام خميني ارائه كرده چارچوب مفهومي و نظري
توانيم  اي مي از دو الگوي كالن فكري و انديشه ،و از جمله در حوزه علوم و مكاتب امنيتي
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باشد  و مبتني بر فطرت مخموره مي كه محصول جنود عقل» الگوي متعاليه«: سخن بگوييم
كه محصول جنود جهل و فطرت محجوبه » ي متدانيه يا متعارفهاالگو«و  و وحدت دارد

ها مصروف بقاي دنيوي است، در  تمام تالش »الگوي متدانيه«در . است و كثرت دارد
. شود در نظر گرفته مي ابديبقاي دنيوي مقدمه بقاي  »الگوي متعاليه و الهي«حالي كه در 

 شود كه باعث مي دهد را نشان ميدر باب امنيت  نگاهله تفاوت جوهري دو ئهمين مس
پيش از ارائه توضيح درباره . تمامي عناصر دو مكتب نيز از يكديگر متفاوت شوند

  .، جدول ذيل براي نمايش سيماي كالن چارچوب نظري قابل توجه استچارچوب نظري
الگوي كالن فكري و  رديف

 ازيپرد نظريه
نمونه مكاتب و   كاربرد در حوزه علوم امنيتي  كاربرد در حوزه علوم انساني

 هاي امنيتي نظريه
/ اسالمي /متعاليه الگوي  1

دنيا مزرعه و مقدمه 
 آخرت است

 )عقباگرا( علوم انساني متعاليه
  اسالمي/ الهي

بقاي : علوم امنيتي متعاليه
و  دنيوي مقدمه بقاي اخروي

 استابدي و لقاء اهللا

  مكتب امنيتي متعاليه

/ الگوي متدانيه  2
دنيا قطع / سكوالريستي

نظر از آخرت موضوع 
  .استمطالعه 

فقط بقاي دنيوي : علوم امنيتي  )دنيا گرا( علوم انساني متدانيه
  .موضوع مطالعه است

  مكتب امنيتي رئاليستي
 مكتب امنيت ايدآليستي
  مكتب امنيتي كپنهاك

  ...و

امام . كنيم رده آن را ذكر ميآشنايي جامعه علمي با نظريه دو فطرت، فشبا توجه به عدم 
خميني با استناد به حديث جنود عقل و جهل، كه از احاديث صحيح منقول از امام 

، و با تكيه بر حكمت متعاليه، اين نظريه را مطرح )14، ح 1، ج1365كليني، (است  )ع(صادق
ايشان و با توجه به حديث مذكور، خداوند متعال، به به نظر  )1378امام خميني، (. كرده است

عنوان آفريدگار هستي، اولين مخلوق خود به نام عقل را از نور خودش و از سمت راست 
عقل، تابع همه . خلق كردعرش آفريد و بعد از عقل، جهل را از درياي ظلماني شور و تلخ، 

اما . ت، و فرمود برگرد، برگشتخداوند به او خطاب كرد كه برو، رف. خدا بود دستورهاي
جهل فقط از فرمان رفتن اطاعت كرد و از دستور برگشتن سر باز زد و استكبار ورزيد و از 

به نظر امام خميني، و با توجه به ادامه حديث كه انسان را برخوردار از . رحمت خدا دور شد
الهي است كه در جنود عقل و جهل دانسته است، انسان يك وجه عقلي دارد كه همان روح 

گردد، و يك وجه طبيعي و دنيايي دارد،  او دميده شده و سرانجام هم به سوي خدا باز مي
، كه از آن به جهل )درياي تاريك و شور و تلخ كنايه از(يعني شيطنت، شهوت و غضب 

اند كه جهت بازگشت عقل و  تعبير شده است و از سوي خداي متعال براي اين آفريده شده
وي خدا، در خدمت انسان باشند و به انسان كمك كنند؛ از اين رو بر هر دو، روح به س

كند، چون فطرت يعني خلقت و اين نيروها تماماً در آفرينش انسان  عنوانِ فطرت صدق مي
البته لطف الهي باعث شده تا از . برد اند، هر چند فعليت آنها زمان مي از آغاز منظور شده
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كردن قواي طبيعي انسان و كمك به تعالي عقل در اختيار سوي خدا، دين براي محدود 
 و شرّ فطرت مخموره،است از خير عبارت : بشر قرار گيرد؛ از اين رو در حديث آمده است

كند كه وجه دنيايي  و جهل زماني صدق مي حيث شرّ .فطرت محجوبهاست از عبارت 
انسان اصالت پيدا كند، يعني قواي انسان به جاي خدمت به عقل، به بعد طبيعي انسان 

  )77- 78 :همان(. خدمت كنند

  
و در تقسيم  ،فطرت به مخموره و محجوبه ،در تقسيم اوليه ،ر مبناي ديدگاه امام خمينيب

جدول و توضيحات  )79- 80: همان(. شود تبعي تقسيم مييك از اين دو به اصلي و  ثانويه، هر
  .كندزير به فهم نظريه كمك مي

انواع رديف
  فطرت

درجه 
  جايگاه وحي و رهبران الهي  كاركرد  ماهيت گرايش رويكرد وجودي

  

فطرت   1
  عقل مخموره

وجهه به 
عالم 

غيب و 
روحانيت

  اصلي
فطرت 
عشق به 
 كمال
  نامحدود

:عمل براساس جنود عقل
خداخواهي، خداگرايي و 

  قيام هللا

  .وحي معاضد عقل است
باور به + اطاعت از رهبري الهي 

آراستگي به فضائل+  مبدأ و معاد
 اخالقي و عمل به واجبات فقهي

  تبعي
فطرت تنفر 

نقص  از
 حقيقي

: ناب از جنود جهلاجت
  پرهيز از شيطان

پرهيز از + اجتناب از طاغوت 
اخالقي وپرهيز از رذائل + شرك

  ترك محرمات فقهي

فطرت   2
  جهل محجوبه

وجهه به 
 عالم
 طبيعت
  

قوه 
  شهوت

ميل به 
هايمحبوب
  دنيايي

هاي غيرعشق به محبوب
  قيقيح

دوري از محبوب حقيقي

  ...عاشق شهرت و ثروت و
  ...دوري از خدا و

قوه 
  غضب

ميل به 
هاي قدرت

 دنيايي

عشق به قدرت غير 
حقيقي و دوري از قدرت

  حقيقي

  ...عاشق سلطه و استكبار و
  ...دوري از خدا و

قوه 
 شيطنت

منشأ دانش 
كاذب و 
 وهمي

عشق به معرفت 
تنفر از و  حقيقيغير

  معرفت حقيقي

  عاشق دروغ و نفاق و فريب
  ...دوري از صداقت و
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و در نتيجه اختيار و قابليت تربيت ها  از نظريه دو فطرت، نظريه يگانگي ذاتي تمام انسان
اگر انسان  .قابل استنباط استيا غيرالهي  هاي الهي ريزي براي تحقق خواسته انسان و برنامه

با تكيه بر فطرت مخموره رو به آسمان داشته باشد و از باند زمين پرواز كند، از همه 
جنگ ريشه در  بود؛شود و چون محدوديتي نيست جنگي هم نخواهد  ها رها مي محدوديت

باعث  ، لذاهاي بشر نامحدود و امكانات مادي محدود است زيرا خواسته توجه به دنيا دارد،
نمودارهاي زير به فهم بهتر مطلب  )179- 180: تفسيرسوره حمد(. نزاع و كشمكش مي شود

  .كند كمك مي

  
از اين رو تربيت و عمل بر اساس فطرت ثانويه، يعني فطرت محجوبه، بنياد همه 

بر اساس نظريه دو فطرت، هشت نوع انسان  )397: 20 صحيفه امام، جامام خميني، (. تهديدها است
  . اين بحث و وجوه امنيتي آن در مقاله ديگري بحث شده است. قابل شناسايي است

  ) 1389 زايي، لك(

  هاي مكتب امنيتي متعاليه مؤلفه 
 يتيامن ها و از جمله قوانين امور مشترك ميان انسان مربوط به نيتدوين قوان مراحل

  :است نيچن
  ؛هاي متعددي است قانون مشتمل بر مواد و تبصره. 1
  ؛شوند ها از مباني خاص استخراج مي مواد و تبصره .2
  ؛مباني مخصوص از منابع ويژه استنباط خواهند شد .3
  ؛شوند نمي استخراجهرگز مباني كارآمد  ،پژوهش كامل درباره منابع دون ب .4
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رو قبل  هاي راهگشا ميسور نيست، از اين د و تبصرهتدوين موا ،بدون مباني كارآمد .5
اصلي آنها را  »منابع«را يافت و پيش از يافتن مباني بايد  »مباني«بايد  »مواد«از تدوين 

مراحل «تحت عنوان آنچه گفته شد در نمودار زير  )18: 1388جوادي آملي، (. كشف كرد
  .استبه نمايش در آمده » يتيامن ها و مكاتب نظريهتدوين 

  
 هاي مختلفي تشكيل شده است؛ اما غالباً از عناصر و مؤلفه امنيتي و مكتب يك نظريه
مفهوم : اند از ها عبارت اين مؤلفه. و مؤلفه از اهميت بيشتري برخوردار است هفت عنصر

هاي  امنيت، ابعاد امنيت، مرجع امنيت، سطح امنيت، بحث خودي و غيرخودي، روش
در ادامه  ،گفته با توجه به مباني نظري پيش .اي استراتژيك امنيتيراهكاره و تحصيل امنيت
  .شودگانه، به صورت خالصه، بيان مي محورهاي هفت

  مفهوم امنيت
باره در  اجماعي در اين كنوناست، اما نه تنها تاهاي مختلفي ارائه شده  از امنيت تعريف

ن را غيرقابل تعريف ميان متخصصان امر امنيت شكل نگرفته است، بلكه حتي برخي آ
و قرآن متون اسالمي و از جمله معاني متعددي در  همچنين براى اين مفهوم .اند دانسته

طور كه  با توجه به آنچه در منابع اسالمي آمده، امنيت همان. ذكر شده استروايات 
گردد و براى درك  شود، از مكان نيز جدا نمى نمى جدا ـ حال و آينده ـگاه از زمان  هيچ

امنيت، بايد به تفسير علت اعطاى صفت  هميت اعتبار مكان به عنوان عاملى اساسى درا
سرزمين امن نام نهاده است، توجه  به برخى اماكن مقدس كه خدا آن را حرم امن يا »امن«

  )33فصلنامه علوم سياسي، شماره : ؛ خالصه اين كتاب در1996منجود، (. كنيم
اسالمي، و از جمله قرآن، در گرو تحليل آيات و درك كامل مفهوم امنيت در منابع 

هاي مرتبط با اين مفهوم در آنها  رواياتي است كه مفهوم امن و مشتقات آن و نيز واژه
به فرهنگ قرآن و : رك( .در اين مجال اندك، به چند مورد اشاره شدكار رفته است، كه  به

تر  و به تعبير دقيق اش ترين معانى سادهدر  »امنيت«با توجه به آيات قرآن  )المعارف قرآن دائره
اما در  ؛نياز نيست از آن بى كس هيچ، حالت طمأنينه و عدم خوفى است كه در معناي لغوي
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به . نيازمند بررسي و تعريف امنيت در معناي اصطالحي هستيم ،اينجا بيش از معناي لغوي
تي مفيد و كارساز نظر نگارنده، تعريف مفهوم امنيت ضروري است؛ اما اين تعريف وق

  . است كه به نوع مفهوم توجه كنيم
اي در برابر مفاهيم بسيط به كار  مفاهيم سازه. اي است مفهوم امنيت، از مفاهيم سازه

اي  اي قابل فهم هستند، بر خالف مفاهيم سازه هاي يك جمله مفاهيم بسيط با تعريف. رود مي
اگر افزايد؛ براي مثال،  كه هر قدر جمالت بيشتري در تعريف بيايد بر پيچيدگي مفهوم مي

اما اگر امنيت  عريف كنيم براي همه قابل فهم است؛ت »گفتار مطابق با واقع« را به »راستي«
ها تعريف كنيم، ابهام آن همچنان  را به عدم خوف يا آرامش يا عدم تهديد يا حفظ ارزش
اينكه ارزش چيست؟ تهديد : شود باقي است، چون بالفاصله از چيستي جواب پرسش مي

وجهي سازه امنيت سه .ارائه سازه باشدبايد از طريق  اي تعريف مفاهيم سازه . ...چيست؟ و
برسد يا در » ج«مصونيت دارد تا به وضعيت » ب«ض از تعرّ» الف«گوييم  مي :است

» ب«ض چگونه از تعرّشود كه  حال، اين سؤال مطرح مي. قرار بگيرد» ج«وضعيت 
  :دو وضعيت قابل تصور است ،بر اساس نظريه دو فطرتمصونيت داشته باشد؟ 

ها يا با اعتقاد  ها يا با آراسته شدن به برخي ويژگي با انجام برخي فعاليت :جنبه ايجابي .1
  .ها و باور به برخي از ارزش

با ترك برخي كارها، با پرهيز از برخي از رذائل و طرد برخي از  :ه سلبيبجن .2
  . اعتقادات

ما . كند هر مكتب و نظريه امنيتي، اين سازه را با نظام فرهنگي و ارزشي خودش بنا مي
. هاي مادي هاي الهي بر ارزش ي تقديم ارزشنيع ،زنيم  ابدي پيوند مي يمفهوم امنيت را با بقا

بنابراين انجام اقداماتي كه بقاي ابدي و لقا و رضاي الهي در آن است و ترك هركاري كه 
 يچون براي انسان بقا در آن است و كسي هم در اين مسير متعرّض ما نشود،خشم خدا 

از » الف«يابي به وضعيتي است كه  هر نوع امنيتي به معناي دستبنابراين  ؛ابدي مهم است
  .باشد» ج«برسد يا در وضعيت » ج«مصون باشد تا به » ب«ض و تهديد آسيب، تعرّ

  ابعاد امنيت
برخي ق و ابعاد مضيها از  ، برخي از مكاتب مانند رئاليستدر ميان مكاتب رايج امنيتي
اينكه امنيت ق يعني امنيت مضي. اند دفاع كردهع امنيت موسمانند مكتب كپنهاك از ابعاد 

نظامي امنيت فقط بعد  بدين معناست كهع امنيت موسو  )1389خاني،  عبداهللا( داردنظامي فقط بعد 
نكته مهم ) 1385بوزان، (. محيطي هم دارد اقتصادي، اجتماعي و زيستندارد، بلكه ابعاد سياسي، 

جهاني و دنيايي است؛ در  ابعاد ترسيم شده براي امنيت، ايندر اينجا اينكه در هر دو ديدگاه، 
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جهاني است  و اين دنيوي ؛ يعني همتعالي يافته است ،ابعاد امنيت اسالم،از ديدگاه حالي كه 
اين است كه دنياي مردم به مثابه مزرعه آخرت ل براي سرسال راصل ا، زيرا اخروي هم و

تربيت ديني . تزكيه، تعليم و برقراري عدالت هم در اين راستا قرار دارد. مديريت شود
همچنين  )25حديد، آيه( .»ليقوم الناس بالقسط«: شود عدالت توسط مردم برقرار شود باعث مي
: امنيت است نبياست، از ابزارهاي اصلي تأمينادالنه، كه از اهداف اع و داوري عدالت

  )213بقره، آيه( .»ليحكُم بينَ النَّاس«
گفته در حكمت متعاليه . توان ابعاد امنيت در اسالم را توضيح داد به لحاظ فلسفي نيز مي

مضمون اين قاعده  )1383مالصدرا، ( .»است ءروحانية البقا و جسمانية الحدوثانسان «: شود مي
اين يخ است . سيال باشد يخ بزند و ،تواند بخار شود آب مي: در قالب يك مثال چنين است

 هد بخار شود بايد حرارت داده شوداگر آب بخوا .شود دهد و آب مي كه تغيير وضعيت مي
نه گو ايننيز انسان . شود مي تر به بخار شدن نزديك ،رودبهر قدر به باالتر درجه از يك  و

بعد مرحله تزكيه و  .است به مثابه يخ گوييم بدن و جسم ميبا استفاده از اين تنظير . است
قرب الهي  ومرحله بعد مرحله لقاءاهللا  ؛»يزكيهم و يعلّمهم الكتاب و الحكمه«: است تعليم
. استصد آيه آورده صد منزل بر اساس السائرين  منازلخواجه عبداهللا انصاري كه در . است
انسان هر كدام را طي كند باال  منزل دارد،صد  سير انسان از خود به خدا گويد مي وي
گويد اگر انسان  حديث جنود عقل و جهل مي .شود ميتر  نزديكآيد و به قرب الهي  مي

انسان حال اگر . بيشتر كنددر وجود خودش بايد جنود عقل را است، لقاءاهللا طالب 
يعني گرفتار دنيا و طبيعت و جسم  ؛زند يخ مي كرد،نفس بر او غلبه  گرد كرد و هواي عقب
انشينان انبيا و مؤمنانِ فقط انبيا و ج :حديث جنود عقل و جهل آمده است در پايان. شودمي

شان اين  هاي الهي از همه جنود عقل برخوردارند، اما ديگران بايد تالش در آزمون قبول شدة
الزمه اين امر آن . رون خود نهادينه كنندباشد كه تعداد بيشتري از اين اوصاف را در د

امام خميني، ( .طولي ببينيم نه عرضي است كه اتصاف به اين جنود و نيز سير اين منازل را
متعاليه هم به دنيا  در امنيتبنابراين . دانيم مي متعاليامنيت را ابعاد  بر اين اساس )3الف، ج1377

هاي مادي  هاي معنوي بر ارزش ارزش هميشه شود؛ اما در تعارض بين دنيا و عقبا توجه مي
  .در محورهاي بعدي اين بحث بازتر خواهد شد. شود مي قدم داشتهم

  مرجع امنيت
 آنيعني چيزي كه مسلمانان به خاطر  ،اگر به شكل مطلق گفته شود »مرجع امنيت« 

امنيت، ، لذا مرجع بگذرند يو جان يهاي ديگر مثل امنيت اقتصاد حاضرند از همه امنيت
اما در شرايط  ؛امنيت اقتصادي براي مسلمانان مهم است ،در شرايط عادي. است» اسالم«
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سرزمين اسالمي در خطر  ، و در صورتي كهجان مهم است ،مال او باجان مسلمان  تزاحمِ
 ،باشدجان امام در خطر اگر  يا ندنك جان خود را براي سرزمين اسالم فدا مي انمسلمان ،باشد

اگر اصل اسالم به خطر . ظ بماندوحفماندازند كه جان امام  جان خود را به خطر ميمسلمانان 
و يا از جان  بيفتد و تنها راه نجات اسالم در اين باشد كه امام جان خود را به خطر بيندازد

اعٍ مثْلِ السالم اذْ قَد بليت االمةُ بِر )االسالم(و علَى «): ع(حسينامام به تعبير  خود بگذرد،
زيدكند و عاشورا به وجود  مي ي اسالمجان خود را فداعاشقانه  ،)11: 1386، طاوس ابن( »ي
  .شود راه بر امنيت مسلمانان بسته مي ،چون اگر اسالم از بين رود ،آيد مي

إِنَّا «: قرآن استكنم  امنيت آن را حفظ مي ،خدا تنها جايي كه قول داده كه من خود
را تهديد ) ص(تنها جايي كه خدا پيامبرو  )9حجر، آيه ( »نَزَّلْنَا الذِّكْرَ و إِنَّا لَه لَحافظُونَنَحُن 
كنم، درباره كالم وحي و  قطع ميكند كه شاهرگ تو را در صورت كم يا زياد كردن  مي

الحاقه، ( .»مين، ثُم لَقَطَعنا منْه الْوتينَو لَو تَقَولَ علَينا بعض األَقاويلِ، ألَخَذْنا منْه بِالْي« :است قرآن
اول «خيلي براي خدا عزيز است و عقل كل است و نور آن حضرت ) ص(پيامبر )44ـ  46

به من را كه به تو وحي نشده، اگر چيزي فرمايد  ميخداوند متعال ولي  ،است »ما خلق اهللا
 گاه هيچ )ص(پيامبرفرمايد  مي وند متعالخدا. كنم قطع ميدهي شاهرگ تو را   نسبت
. گويد ولي اين را براي مسلمانان مي )3نجم، (. »و ما ينْطقُ عنِ الْهوى« :كند كاري نمي چنين
خود براي او بگذريم و همه چيز از بايد تابع آن باشيم و ، آن چيزي است كه همه مرجع

 .آن اسالم است
فرايض؛ يعنى هيچ حفظ اسالم يك فريضه الهى است، باالتر از تمام 

اگر حفظ اسالم جزء . اى در اسالم باالتر از حفظ خود اسالم نيست فريضه
ترين فريضه است، بر همه ما و شما و همه  هاى بزرگ است و بزرگ فريضه

اگر . ملت و همه روحانيون حفظ اين جمهورى اسالمى از اعظم فرايض است
فرض كنيد  - يك قلمى بنا باشد كه روحانيون كنار بروند و همين گاهى با

اشكاالت را بگويند و در رفع اشكاالت كوشش نكنند و خطبا در منابر  - كه
خودشان، مسائل روز را فراموش كنند و مسائل انقالب را فراموش كنند، اين 

هيچ ].  ه[اسالم به دست روحانيون تا حاال زنده ماند. انقالب صدمه خواهد ديد
لت نداشته است، جز خود روحانيون و له دخائقشرى، هيچ قشرى در اين مس
از صدر اسالم تا حاال، اسالم به دست اينها به . خطبايى كه در دنباله آنها بودند

  )330: 15 صحيفه امام، جامام خميني، (. اينجا رسيده است
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  سطح امنيت
؛ زيرا سازنده است ، يعني انسان، از اهميت اساسي برخوردارامنيت خرد سطح ،در اسالم

اي و جهاني، انسان  در سطوح بعدي، يعني سطوح خانوادگي، اجتماعي، ملي، منطقهامنيت 
در . كنيم استفاده مي» انسان«از » فرد«براي پرهيز از سوءفهم تعمداً به جاي اصطالح . است

 »م لَعلَّكُم تَتَّقُونيا أَيها النَّاس اعبدوا ربكُم الَّذي خَلَقَكُم و الَّذينَ منْ قَبلكُ« :خوانيم قرآن مي
در اين  )6انشقاق، آيه( .»ربك كَدحاً فَمالقيه  يا أَيها اإلِنْسانُ إِنَّك كادح إِلى«و نيز  )21بقره، آيه(

سعادت و امنيت اسالم براي  دين. است »نسانيا أيها اإل«و  »ها الناسيأيا «خطاب  ،آيات
هاي  اسالم متناسب با سطوح و اليه. سرمنزل مقصود برساندتا انسان را به  انسان آمده است

براي  »قاخال«تنظيم باورهاي انسان، براي  »ناصول دي«: وجودي انسان سه بخش دارد
   .انسانظيم رفتار نبراي ت» هفق« تهذيب نفس و

  : امنيت سه سطح و اليه داردبا توجه به آنچه آمد، 
و  باورمباني، كه از آن با عنوان حوزه  منيتا اعتقادي، فلسفي و كالمي فكري،سطح  .1
  ؛كنيم ياد ميهاي امنيتي  بينش
هاي   گرايشتربيت، انگيزه وكه از آن با عنوان حوزه  امنيت سطح قلبي ـ اخالقي .2
  ؛كنيم ياد مي امنيتي
و  كه از آن با عنوان حوزه رفتارهاامنيت  و مادي ، دنياييسطح ظاهري، فقهي. 3
  .شود اد ميي هاي امنيتي كنش

  :شود بندي مي نيز با همين سه سطح تعريف و سطح دناامني و تهدي
  تهديدهاي مربوط به حوزه باورها؛. 1
  ها؛ تهديدهاي مربوط به حوزه گرايش. 2
  .تهديدهاي مربوط به حوزه رفتارها. 3

  دوست و دشمن
اشداء علي «، »فاسق« ،»منافق«، »كافر«، »منؤم«، »طاغوت«، »اهللا« مفاهيمي همچون

دوست و  درباره، كريم در قرآناز اين دست  يو ساير مفاهيم »رحماء بينهم«، »الكفار
خدا در  مثالً ؛در مورد هر كدام مرزهايي وجود دارد و خودي و غيرخودي استدشمن يا 

با  تان دينبه خاطر كفاري كه : كفار را دو نوع معرفي كرده است )8و  9آيات ( سوره ممتحنه
ولي  ،اينها دشمن شما هستند، كه كنند تان اخراج مي جنگند و شما را از سرزمين شما مي

شما كنند كه  ها را ندارند و با شما بر اساس عدالت رفتار مي دشمني كفاري كه با شما اين
  :توانيد با آنها بر اساس عدالت رابطه داشته باشيد مي
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دين با شما نجنگيده و ر به خاطكسانى كه ارتباط داشتن با خدا شما را از  اما
با آنان نيكى كنيد و با ايشان  كند؛ ، نهي نمياند شما را از ديارتان بيرون نكرده

فقط خدا شما را از دوستى  .دارد زيرا خدا دادگران را دوست مى ؛عدالت ورزيد
دارد كه در كار دين با شما جنگ كرده و شما را از  با كسانى باز مى

اند و هر  تان با يكديگر همپشتى كرده راندن ه و در بيرونهايتان بيرون راند خانه
 )9ـ8ممتحنه، آيه ( .كس آنان را به دوستى گيرد آنان همان ستمگرانند

يك نكته مبنايي در نظريه امنيت اسالمي در بحث خودي و غير خودي، اين است كه 
رصد كنيم، در تفكر اسالمي پيش از آنكه خودي و غير خودي را در بيرون از خودمان 

طبق چارچوب نظري . شايسته و بلكه ضروري است كه آنها را در خودمان رصد نماييم
اگر فطرت محجوبه بر وجود انسان رياست بيابد، چون وجود انسان جوالنگاه جنود  ،مقاله

و اگر فطرت مخموره حاكم  شود مي كننده ناامنيتهديد و توليد ،شود، نفس انسان جهل مي
بر همين اساس است كه در متون ديني بر مراقبت از نفس تأكيد . افتد يشود اتفاق عكس م

و ابعاد و وجوه مختلف آن از » نفس«حديث بسيار پرمحتوايي در زمينه . شده است
  :به آن در اين بحث بسيار مهم است رسيده است كه توجه) ص(حضرت ختمي مرتبت
وِيي رضِ فعارِ باألَخْب خَلَ أَنَّهلَى دولِ عسر لٌ )ص(اللَّهجر هماس عاشجم .

: فَقَالَ. النَّفْسِ معرِفَةُ: )ص(فَقَالَ الْحقِّ؟ معرِفَةِ إِلَى الطَّرِيقُ كَيف: اللَّه رسولَ يا: فَقَالَ
 رسولَ يا: فَقَالَ. النَّفْسِ مخَالَفَةُ: قَالَ الْحقِّ؟ موافَقَةِ إِلَى الطَّرِيقُ فَكَيف اللَّه رسولَ يا
اللَّه فقِّ؟ رِضَا إِلَى الطَّرِيقُ فَكَيخَطُ: قَالَ الْحا: فَقَالَ .النَّفْسِ سولَ يسر اللَّه ففَكَي 

 إِلَى الطَّرِيقُ فَكَيف اللَّه رسولَ يا: فَقَالَ. النَّفْسِ هجرُ: قَالَ الْحقِّ؟ وصلِ إِلَى الطَّرِيقُ
 الْحقِّ؟ ذكْرِ إِلَى الطَّرِيقُ فَكَيف اللَّه رسولَ يا: فَقَالَ. النَّفْسِ عصيانُ: قَالَ الْحقِّ؟ طَاعةِ
 التَّباعد: قَالَ الْحقِّ؟ قُرْبِ إِلَى الطَّرِيقُ فَكَيف اللَّه رسولَ يا: فَقَالَ النَّفْسِ؟ نسيانُ: قَالَ
 منَ الْوحشَةُ: قَالَ الْحقِّ؟ أُنْسِ إِلَى الطَّرِيقُ فَكَيف اللَّه رسولَ يا: فَقَالَ. سِالنَّفْ منَ

 علَى بِالْحقِّ ستعانَةُاال: قَالَ ذَلك؟ إِلَى الطَّرِيقُ فَكَيف اللَّه رسولَ يا: فَقَالَ. النَّفْسِ
   )73: 67 ج ،ربحاراألنوامجلسي، ( ؛ النَّفْسِ

 عرضه و شد وارد) ص(خدا رسول بر مجاشع نامه ب شخصى كه شده روايت
. نفس معرفت و خودشناسى فرمود چيست؟ حق شناخت راه اللَّه رسول يا :داشت
 نمودن مخالفت: فرمود است؟ چگونه حق از پيروى و متابعت راه: كرد عرض

 شنودىخ و رضايت آوردن دسته ب راه: داشت عرضه. نفس هاى خواسته با
 رسيدن راه: داشت عرضه. نفس به بدبينى و داشتن دشمن: فرمود چيست؟ حق
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 و اطاعت راه: داشت عرضه. نفس از كردن دورى: فرمود چيست؟ حق به
 در راه: داشت عرضه. نفس نافرمانى و عصيان: فرمود چيست؟ حق از فرمانبرى

 نزديك راه: داشت عرضه. نفس كردن فراموش: فرمود چيست؟ بودن حق ياد
: داشت عرضه. نفس از شدن دور و گرفتن فاصله: فرمود چيست؟ حقه ب شدن
 و نفس از داشتن وحشت: فرمود چيست؟ حق با بودن نوسأم و ىيآشنا راه

: فرمود است؟ چگونه نفس از شدن بيگانه راه: داشت عرضه. او با شدن بيگانه
  .نفس سركوبى براى حق از خواستن يارى و استمداد

  تحصيل امنيتهاي  روش
به اضافه پرهيز از » ايمان«ترين روش و ابزار توليد و حفاظت از امنيت توليد شده  مهم

ظلم و نيز دعوت ديگران به اين امر است، چيزي كه در قرآن كريم از آن به عنوان دعوت 
  . ياد شده است» سبيل رب«به 

 

برخالف عالمان كه ممكن است عامل به علمشان نباشند، عمل مؤمن تجلي ايمان 
طبق فرمايش قرآن كريم، امنيت، فقط محصول علم نيست، بلكه محصول ايمان و . اوست

رفتار انبيا و اوصيا و اوليا تجلي ايمانشان است؛ يعني تجلي رفتار امنيتي مؤمن . عمل است
ساز نيست،  لذا علم، به تنهايي، امنيت. روني و بيروني استكه مبارزه و اجتناب از طاغوت د
لذا ترسيم نقشه . برخالف مؤمن كه متعهد به خداست. چون دانشمند متعهد به خدا نيست

كاري كه رهبران الهي . از اهميت بسيار زيادي برخوردار است) در برابر نقشه كفر(ايمان 
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براي نمونه همين حديث جنود عقل و (اند  و عالمان متعهد اسالمي به آن توجه ويژه داشته
  ).ن از خواجه عبد اهللا انصاريو يا كتاب منازل السائري )ع(جهل از امام صادق

هاي ايمان، تماماً امور غيبي است و لذا تنها منبع براي كشف و فهم آنها وحي و  متعلَّق
مالئكه، آخرت و ايمان به خدا، غيب، قرآن، كتاب، آيات الهي، انبيا، . سخن معصوم است

ايمان به خدا، اعتقاد راستين به هزار اسم خدا در دعاي . ترين متعلقات ايمان است معاد از مهم
و ديگر اسما و ... جوشن كبير، از قبيل ايمان به قادر بودن، عادل بودن و مؤمن بودن و

ه ايمان ب. ممكن است براي هدايت و امنيت يك فرد، يك اسم معجزه كند. صفات خداست
همه اينها مستلزم . ل و رذايل استو نظام فضاي) فقه(ه وحي، فروع دينكتاب، ايمان ب

ايمان به مالئكه يعني ايمان به جبرئيل، عزرائيل، اسرافيل، ميكائيل و . آگاهي به كتاب است
تا حضرت ... ايمان به انبيا يعني ايمان به آدم، نوح، ابراهيم، موسي و . وظايف آنان

به عنوان ) از جمله راهبرد امنيتي(گيري از راهبردهاي هر نبي  و بهره و كشف) ص(محمد
... الزمه ايمان به نبي و كتاب و. اسوه و الگو، بر اساس آنچه در قرآن و سنت آمده است

اند،  هر يك از ائمه با توجه به شرايطي كه در آن قرار داشته. هم هست) ع(ايمان به ائمه
ها و سربازان ايمان و كفر همان جنود عقل و  شاخص. اند فتهاي را در پيش گر راهبرد ويژه

ايمان به آخرت ايمان به ثواب . است) ع(امام سجاد» رساله حقوق«جهل است و ميوه آن، 
امروز همه متعلقات ايمان مورد هجوم دشمن است و . است ...و عقاب و بهشت و جهنم و 

ان و عمل صالح هم در قرآن فراوان آيات ايم. اين معناي جنگ نرم و ناتوي فرهنگي است
  ) 4 ؛ فتح،22 ؛ احزاب،124؛ توبه، 2 ؛ انفال،173عمران،  آل : براي نمونه(. ذكر شده است

  :آنچه گفته شد، در نمودار زير آمده است
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اي كه براي انسان قائل  گانه هاي سه ساز اسالم، براساس اليه انديشه راهبردي و امنيت
  :بندي است در سه بخش قابل طبقه )386:  ب1377امام خميني، ( ،ظاهراست، يعني عقل، قلب و 

، معاد باوريو توحيدمحوري،  رهبري الهيهمچون،  :راهبردهاي سياسي ـ اعتقادي. 1
  . هاي مادي هاي معنوي بر ارزش تقدم ارزش، توكل
با حفظ نظام ، تواضع، زيستي ساده، مداري عزتهمچون،  :راهبرهاي سياسي ـ اخالقي. 2
، حق الناس، رعايت قانون محوري، واليت فقيه، صدور انقالب با اخالق، اخالق
، خودباوريدر راه حق،  استقامت، زندگي با برنامه و نظم، المن فعؤتربيت م، گرايي تكليف

  .اصلي محبت اصالت خانواده به عنوان كانون
مشاركت ، گرايي مردم، خدمت به مردمهمچون،  :راهبردهاي فقهي ـ حقوقي. 3

راهبرد جهادي زندگي ، م با عزتأراهبرد زندگي تومردم در اداره مملكت،  حداكثري
، استقالل و خودكفايي، )اصغرجهاد افضل و جهاد كبير، جهاد اكبر،  جهاداعم از ( كردن

اعتماد ، استفاده از توليدات داخلي، دارندبه آن را عدم ورود دولت در آنچه مردم توان ورود 
خواهي و  آزادي، حمايت از مستضعفان و مقابله با سلطهي به عهد، وفا، قاطعيت، به مردم

در ، در سطح قوانين، در سطح نظام سياسيخواهي  عدالتمبارزه با ديكتاتوري و استبداد و
  .در سطح رفتارهاو در سطح ساختارها ، سطح كارگزاران

 .ساز اسالم استي امنيتترين راهبردها راهبردهايي كه به عنوان نمونه ارائه شد، مهم
  )امام خميني، مجموعه آثار امام خميني: رك(

اليه عقلي، اليه قلبي : طور كه گفته شد، انسان از سه اليه وجودي برخوردار است همان
انسان را  هاي دهد؛ اليه قلبي، نظام گرايش اليه عقلي، نظام باورها را شكل مي. و اليه ظاهري

اين سه اليه ) 386: ب1377امام خميني، (. ف ظهور رفتارهاستدربردارد؛ و اليه ظاهري، ظر
شود رفتارهاي انسان، كه متعلق به اليه  همين مسئله باعث مي. ارتباط وثيقي با هم دارند

و باورهاي وي باشد؛ از اين رو اگر ديديم در  ها دهنده وضعيت گرايش ظاهري است، نشان
اش در پذيرش ظلم و سلطه  ي هستند كه نتيجهاي مردم و حاكمان، واجد رفتارهاي يك جامعه

 هاي و در نتيجه توليد ناامني خود را نشان داده است، بايد بدانيم كه در نظام باورها و گرايش
گذارد؛ از اين  اند كه چنين رفتارهايي را صحه مي هايي خو گرفته خود با باورها و گرايش

بايد در اين سه اليه صورت  هاي تحصيل امنيت، حركت بيدارسازي مردم رو در روش
و مقام معظم ) ره(تا امام خميني) ص(كاري كه در سيره رهبران الهي از پيامبر اسالم. گيرد

اصالحِ نظامِ باورهاي ملت ايران از سوي امام خميني به معناي . رهبري قابل مشاهده است
چ گاه خداوند راهى هي؛ لن يجعل اهللا للكافرين علي المؤمنين سبيال«عمل به آياتي از قبيل 

از توحيد تا . بود )141نسا، آيه( »براى پيروزى و تسلط كافران بر مسلمانان قرار نداده است
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  معاد و از نبوت تا امامت زنده شدند و واليت فقيه امري شد كه تصورش موجب تصديق
  . شود مي

ري در حوزه فضائل و رذائل، حضرت امام در مباحث اخالقي خود براين مطلب پافشا
موانع يا . خواهيد انسان كامل بشويد، بايد با موانع كمال مبارزه كنيد كه اگر مي اند كرده

طور  بنابراين همان. است از استبداد و استكبار  موانع بيروني عبارت. دروني است و يا بيروني
ساخت،  كه نظام باورها از طريق لزوم اجتناب از طاغوت مبارزه با نظام سلطه را واجب مي

ها هم از طريق لزوم مبارزه با موانع بيروني كمال، به وجوب مبارزه با نظام  نظام گرايش
  .رسيد سلطه و توليد امنيت براي امت اسالمي مي

امام خميني در . كند حوزه رفتارها حوزه و قلمروي است كه فقه تكليفش را مشخص مي
ي به حرمت اطاعت از نظام طاغوت الشرايط، در اين حوزه پيشتاز بود؛ از فتوا مقام فقيه جامع

تا وجوب امر به معروف و نهي از منكر، از فتواي به مبارزه با ظالمان تا وجوب تالش براي 
  . تأسيس حكومت اسالمي

هاي تأمين امنيت، در تمامي سطوح ملي، جهان اسالم و نظام  با توجه به آنچه آمد، روش
اينجا براي هر يك از سطوح توضيح مختصري در . گذرد الملل از مسير تربيت انسان مي بين

  .شود داده مي
در سطح ملي الزم است از فرهنگ اسالمي در سه سطحِ نظام باورها، نظام ) الف
هاي جديد منتقل كنيم، ثالثاً  را به نسل ها و نظام رفتارها، اوالً حفاظت كنيم، ثانياً آن گرايش
رابعاً در برابر ناتوي فرهنگي  بكوشيم وهاي مختلف  ائه آن در قالبروز كردن و ار در به

  . دشمن به تهاجم فرهنگي دست بزنيم
در سطح جهان اسالم شايسته است اين راهبرد فرهنگي را در اولويت قرار دهيم و ) ب

ها و رفتارها، با تكيه بر مكتب حيات بخش اسالم،  گانة باورها، گرايش در سطوح سه
برد همزيستي وحدت امت اسالمي و راه. سازيم مشتركات فراواني را كه داريم برجسته

آميز با نظام سلطه و تأمين امنيت امت  هاي مبارزه موفقيت شرط مذاهب اسالمي از پيش
ها و  مبارزه با طاغوت در حوزه باورها، مبارزه با موانع كمال در حوزه گرايش. اسالمي است

  . مام مسلمين استتكليف شرعي نفي ظلم و ستم در حوزه رفتارها نقاط مشترك ت
تر به نظر  بنا به داليلي كه روشن است، سخت ،توليد امنيتدر سطح جهاني، ) ج
كند، عبارت است از عمل به تكليف، اميد به خدا،  اما آنچه اين مبارزه را آسان مي. رسد مي

در سطح باورها همچنان شايسته . توكل و اعتقاد به اينكه همه چيز در يد قدرت اوست
بدأ و معاد و رهبري الهي، به عنوان باور جهاني، كه مورد تأكيد همه اديان الهي است بر م

ها بايد بر رعايت اخالق و مبارزه با ظلم و ستم و  در ساحت گرايش. است، تأكيد شود
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بيداري . عدالتي پافشاري كنيم و در سطح رفتارها، بايد رفتارهاي ظالمانه را تبيين كنيم بي
إنّ اهللا «ه مبارزه با نظام سلطه و توليد امنيت از نظر اسالم است كه مردم جهان، يگانه را

خداوند سرنوشت هيچ قوم و ملتى را تغيير  )11رعد، آيه ( ؛اليغير ما بقومٍ حتي يغيروا ما بأنفسهم
  . »دهد مگر اينكه آنها تغييراتى در خود ايجاد كنند نمى
، »دار خانواده دين«، »دار نين دانسا«آن  ياست كه خروج يآنچه گفته شد راهبرد  

و تداوم آنها در گرو  جينتا نيبه ا دنيرس. شود يم »دار نيحكومت د«و  »دار نيجامعه د«
. ميبنام »يجهاد يراهبرد زندگ«نام آن را  ميتوان يم ينياست كه به زبان د يگريراهبرد د

  : شود نهينهاد ديبا ريز بيبه ترت هيدر چهار سطح و ال »يجهاد يراهبرد زندگ«
و  ادهايجهاد اكبر به مبارزه با بن. موضوع جهاد اكبر نفس انسان است :جهاد اكبر.1

ز نگاه ا. پردازد يم گري سلطهي توليد ناامني، يعني خودخواهي، روحيه استكباري و ها شهير
پس  در وجود و درون خود انسان النه كرده است، تماماً ن،آهاي  و ريشه تهديد ،اسالم
الَّذينَ آمنُوا و «: فرمايد در قرآن مي متعال خداوند. نجا شروع شودآي هم بايد از ساز ايمن
ن لَماألَم ملَه كبِظُلْمٍ أُولئ موا إيمانَهلْبِسدر كنار  »ايمان«با توجه به اين آيه  )82انعام، آيه ( »ي

دارد كه تمامي اين ظلم انواعي . تحصيل امنيت است هاي اصلي روش از» ظلم«پرهيز از 
الظلم ثَالثَةٌ «: اند نقل شده است كه فرموده )ع(از امام باقر. گيرد ها را دربر مي انواع ناامني

 ه فَالشِّرْك و أَماظُلْم يغْفرُه اللَّه و ظُلْم ال يغْفرُه اللَّه و ظُلْم ال يدعه اللَّه فَأَما الظُّلْم الَّذي ال يغْفرُ
دي ال يالَّذ ا الظُّلْمأَم و نَ اللَّهيب و نَهيا بيمف هلِ نَفْسالرَّج فَظُلْم رُهغْفي يالَّذ نَ الظُّلْمينَةُ بايدفَالْم هع

ادب331: 2ج ،1365كليني، (. »الْع(  
  :نقل شده كه دين حق، شرط الزم تأمين امنيت است) ع(چنان كه از اميرالمؤمنين علي 

منِ استَحكَمت لي فيه خَصلَةٌ  )ع(محمد بنُ يحيى رفَعه قَالَ قَالَ أَميرُ الْمؤْمنينَ
م فَقْد اغْتَفَرْت ا وهلَيع لْتُهتَمرِ احالِ الْخَيصنْ خال م قْلٍ وع رُ فَقْدال أَغْتَف ا واهوا س

 قْلِ فَقْدالْع فَقْد خَافَةٍ وم عاةٍ مينَّأُ بِحتَهنِ فَال يقَةُ األَمفَارينِ مقَةَ الدفَارينٍ ألَنَّ مد
كسي را كه  )27و  28: ، كتاب العقل و الجهل1 جهمان، (؛ بِاألَموات الْحياةِ و اليقَاس إِالّ

بپذيرم و از نداشتن صفات  آگاه شوم بر يكى از صفات خوب استوار است،
ى از يزيرا جدا ،ولى از نداشتن عقل و دين چشم نمي پوشم ،ديگرش بگذرم

و فقدان عقل فقدان  نيستى از امنيت است و زندگى با هراس گوارا يدين جدا
  . فقط با مردگان مقايسه شوند) خردان زيرا بى(زندگى است 

كه  يدر صورت. كه در درون انسان وجود دارد يگردد به نزاع يبرم ها طلبيسلطه شهير
هم طاغوت حاكم  رونيكت بلحاكم شود، بر ممي نفسان يكت وجود انسان هواهالبر مم
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اول با طاغوت  ديبا ابد،يي يرها يرونيب يها طاغوت خواهد از شرّبشود و اگر انسان  يم
؛ اهللا و اجتنبوا الطاغوتا ان اعبدو«: بوده است كه ياله يايهمه انب اميپ نيا. درون مبارزه كند

تنها موعظه خداوند  نياو  )16نحل، آيه ( »خداى يكتا را بپرستيد و از طاغوت اجتناب كنيد
من : به آنها بگو؛ يرادفو  ين تقوموا هللا مثنأما اعظكم بواحدة نّإقل «متعال به بشر است كه 

ا يدو نفر، دو نفر،  ،دهم، و آن اينكه براى خدا قيام كنيد تنها شما را به يك چيز اندرز مى
از  وستهيكه پ ،يحاكم بر جهان كنون تيچاره بحران معنو )46سبا، آيه (. »يك نفر، يك نفر

شود، جهاد اكبر  يم ديفراوان تشد يا رسانه مهيو ن يا رسانه ينظام سلطه و با ابزارها يسو
  .است

ولي به دنبال دشمن بيروني  ،زند انسان تنها موجودي است كه به خود صدمه مي
  :معصوم از غير معصوم نقل كرده استامام كه ي هست حديث .گردد مي

ء منَ الْعلْمِ فَكَتَب  باذَر أَطْرِفْني بِشَيقَالَ أَبو عبد اللَّه كَتَب رجلٌ إِلَى أَبِي ذَر يا أَ
تأَيلْ رلْ فَقَالَ هفَافْع هبنْ تُحيئَ إِلَى مأَنْ ال تُس ترنْ إِنْ قَدلَك يرٌ وكَث لْمأَنَّ الْع هإِلَي 

فُسِ إِلَيك فَإِذَا عصيت اللَّه عزَّ أَحداً يسيئُ إِلَى منْ يحبه فَقَالَ نَعم نَفْسك أَحب األَنْ
 )ع(امام صادق اللَّهدعباحضرت اب )184: 1 ج ،1389ديلمي، (؛ و جلَّ فَقَد أَسأْت إِلَيها

 .مردى به ابوذر نوشت كه چيزى از علم خداشناسى براى من حديث كن :فرمود
ولى اگر تو قدرت داشته  ،ستا دانش فراوان :سوى او نوشته سپس ابوذر ب

سپس  .او بدى نكنى اين كار را انجام دهه كسى كه دوست دارى به باشى ب
 :ذر فرمودواب ؟اى دوستش بدى كند ديدهه مگر كسى را كه ب :كرد عرض
پس هر گاه نافرمانى خدا را  ،هاست براى تو ترين نفس نفس تو دوست ،آرى
  .  اى نفست بدى كردهه مسلم ب، كنى

كريم مي خوانيم كسي كه ايمان آورده است و بر اصالح امور خود مراقبت  در قرآن
صلح فالخوف عليهم والهم أفمن آمن و «: دارد، خوف و حزن از او برداشته شده است

  )38، آيهانعام ( .»يحزنون
هاي  تواند براي آنها ناامني درست كند؛ نه شيطان ، هيچ كس نمياگر مردم الهي باشند

تواند براي  يك گروه اندك مؤمن هم ميبلكه  مردم، نه همه نسي وهاي ا شيطاني و نه جنّ
بقره، ( »كَم منْ فئَةٍ قَليلَةٍ غَلَبت فئَةً كَثيرَةً بِإِذْنِ اللَّه«: اكثريت جامعه توليد امنيت عمومي كند

 .ايجاد كندتواند برايش  كس غير از خود فرد نمي هر چند توليد امنيت فردي را هيچ )249آيه
خود به و حتي جان كه حاضر باشد از مال  بگيردتواند بر دوش  پرچم اسالم را كسي مي

  .خاطر اسالم بگذرد
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و دعوت  انيبه گوش جهان ياله اميجهاد عبارت است از رساندن پ نيا :ريجهاد كب. 2
و تأسف  يشگفت يشده است و جا ديدر قرآن تأك ريبه جهاد كب .سوي حقكافران به 

تنها جهادي كه اصطالح آن در . قرار گرفته است مسلمانان است كه چرا كمتر مورد توجه
و  )52فرقان، آيه( »فَال تُطعِ الْكافرينَ و جاهدهم بِه جِهاداً كَبيراً« :است »جهاد كبير«قرآن آمده 

با ) ص(ي پيامبرجهاد كبير در اين آيه به معناي مبارزه و اقدامات فرهنگي است، يعني ا
سبيلِ ربك   ادع إِلى« :اصل دعوت در جهاد كبير است .اين قرآن با مشركان جهاد كن

روش  به دعوت )125نحل، آيه( .»هي أَحسن  بِالْحكْمةِ و الْموعظَةِ الْحسنَةِ و جادلْهم بِالَّتي
از تاريكي و ورود به نور است كه در واقع تنها راه رسيدن به امنيت، خروج . فرهنگي است
  .يابد ايه سار هدايت الهي تحقق ميآن هم در س

النّور و الّذين كفروا اوليائهم  الظّلمات الي الّذين آمنوا يخرجهم من اهللا ولي
خداوند فرمانرواي  )257بقره، آيه(؛ النّور الي الظّلمات الطّاغوت يخرجونهم من

سازد،  ها به سوي نور خارج مي كساني است كه ايمان آورند؛ آنها را از تاريكي
) كه(شان طاغوت و سركشان است؛  و كساني كه كفر ورزيدند، فرمانروايان

  .برند ها بيرون مي آنها را از نور به سوي تاريكي
األرض كما  م فيوعداهللا الّذين آمنوا منكم و عملوا الصالحات ليستخلفنّه

استخلف الّذين من قبلهم و ليمكننّ لهم دينهم الّذي ارتضي لهم و ليبدلنّهم من بعد 
خداوند به آنان  )85و  19عمران، آيه آل(؛ شيئاً خوفهم أمناً يعبدونني واليشركون بي 

اند وعده داده است كه آنها را  كه از شما ايمان آورده و عمل صالح انجام داده
د در زمين قرار خواهد داد و البته ديني را كه براي آنها برگزيده، نشين خوجا

شان، امنيت  مستقر خواهد ساخت و حتماً به آنها پس از بيم و هراس و ناامني
خواهد بخشيد كه از آن پس تنها خدا را پرستش كنند و غيرخدا را شريك خدا 

  .قرار ندهند
كه ( يساز و فرهنگ) شود ير انجام مكه با جهاد اكب( يپس از فردساز :جهاد افضل. 3

 .است ياسالمي اسينظام س ليو تشك ياسينوبت مبارزات س ،)شود يانجام م ريبا جهاد كب
نقل شده ) ص(اصل حديث از پيامبر اعظم :مبارزات و اقدامات سياسي است ،جهاد افضل

مضمون  )60 :5ج ،1365كليني، ( .»إِمامٍ جائرٍإِنَّ أَفْضَلَ الْجِهاد كَلمةُ عدلٍ عنْد « :است كه فرمود
  .است نقل شده نيز) ع(اطهار  ائمه ديگراز  اين فرمايش

كردند، نيازي به اين نوع از  ها به دستورهاي خدا عمل مي اگر همه انسان :جهاد اصغر. 4
و  كنند نچه خدا گفته است عمل نميآها به  همه انسانمسئله اين است كه اما جهاد نبود، 

، بغى فتنه و سركشى داخلىتهديدهايي از قبيل . شود ها تهديد ميآنتوسط هم امنيت ديگران 
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جنگ غذايى، اقدامات ، تجاوز به اراضى مسلمانان، نفاق، )راهزنى(قطع طريقو خروج، 
ور كردن روح نافرمانى  شعله ،)ها با شايعات و دروغ(امنيتى  جاسوسى، بر هم زدن آگاهى

. اسالم براى مقابله با منابع تهديد ياد شده راهكارهايي تعبيه شده استدر ... وداخلى 
  .شود ترين راهكار، جهاد اصغر است كه در برابر تهديد خارجي مطرح مي مهم

 سياست دينى از راه. دينى، امنيت استسياست  دهد كه جوهر مظاهر متعددى نشان مى
گذار هستى به لحاظ  دبر، سياست، يعني آفريدگار به عنوان متركيب ميان مبانى اصلى

  به عنوان موجودى انسانو  ،الهى به عنوان عنصر تشريعى ربوبيت و الوهيت خود، دين
آغوش با دين براى اجراى اراده خدا، و اهداف به عنوان مقاصد  داراي جسم و روح و هم

مبتنى بر تضمين تحقق امنيت در حيات انسان است، زيرا سياستى كه  ، بهترين تالش انسان
  .شود اى پاك رهنمون مى نمايد و به زندگى اين مبانى باشد انسان را مديريت و تدبير مى

  بخشد، اجازه همچنين از آنجا كه سياست شرعى، زندگى را بر مبناى عدالت سامان مى
دهد و در سايه چنين سياستى منزلت واالى اجتماعى  يابى باطل و رواج فساد را نمى برترى

عدالت برآمدة از . جويى و فساد در روى زمين نيستند از آن كسانى است كه در پى برترى
است و هم موجب  يت است و اين امنيت هم نتيجه چنان سياستى سياست شرعى همان امن

همچنين سياست شرعى مقتضى نفى سلطه است و هيچ كس حق ندارد مدعى . قوام آن
اى تنها از آن  سلطه بر كس ديگرى شود و يا سلطه ديگرى را تحمل كند؛ زيرا چنين سلطه 

ها ـ جز  را از همه سلطهخالصه سخن اينكه سياست شرعى از آن رو كه انسان . خداست
نظامي  بزارهايمسلمانان با ا جهاد اصغر جهاد. رهاند، ضامن امنيت اوست سلطه شرع ـ مى

 .ورزند مي طمع مسلمينجنگند يا به سرزمين  كه با دين مسلمانان مي است كساني در برابر
ه نظام كند كه اگر نظام سلطه ب جاديرا در خود ا يآمادگ نيموظف است ا يجامعه اسالم

  )103عمران، آيه  آل(. »هلهم مااستطعتم من قو واعدوا«: تهاجم كرد، بتواند دفاع كند سالميا

  راهكارهاي استراتژيك امنيتي
مهدي ظهور حضرت  در ساية حكومت جهاني اسالمي با تحقق تغيير وضع موجود 

مطلوب . ؛ اما تا آن زمان وظيفه داريم به مطلوب مقدور بينديشيم، حاصل خواهد شد)عج(
مقدور با توجه به ميزان قدرت در هر عصر و زماني از سوي رهبر جامعه اسالمي تعيين 

باره در جاي ديگري با عنوان  در اين) 286بقره، آيه ( .»وسعها اليكلّف اهللا نفساً االّ«: شود مي
از ) ع(روشن است كه مكتب اهل بيت. ام الب سخن گفتههاي تقيه، اصالح و انق گفتمان

آميزي كه بر آن حاكم است راضي نيست و تا   ويژه روابط سلطه وضعيت كنوني عالم و به
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تفصيل اين بحث . تواند آرام و قرار داشته باشد تحقق حاكميت عدالت بر سراسر جهان نمي
  .شود بايد در مكتوب ديگري پيگيري 

  نتيجه گيري
هاي مكتب امنيتي متعاليه و توضيح  ها و ويژگي تشريح مؤلفهصلي مقاله حاضر ا محور

مكتب امنيت متعاليه، به مثابه يك نظريه اسالمي امنيت، مورد توجه . مباني نظري آن است
پاسخ چيستي  ،ـ استنادي روش استنباطي پردازي و رويكرد نظريه با در اين مقاله. است

مبناي مفهومي و به عنوان » دو فطرت«نظريه از  .شدارائه ررسي و نظريه اسالمي امنيت ب
نظريه امنيت متعاليه در  هاي ويژگي همين نظريه، بر اساس مقاله استفاده شد ونظري 

، دوست و دشمنامنيت، مرجع امنيت، سطح امنيت،  مفهوم امنيت، ابعادمحورهاي 
ذيل  در جدول. تشريح گرديد منيتيا راهكارهاي استراتژيك و هاي تحصيل امنيت روش

  .آمده است متعاليه در مقايسه با پاسخ ديگر مكاتب مكتب امنيتي هاي خالصه پاسخ
  

مؤلفه هاي مطرح در رديف
 پاسخ نظريه و مكتب امنيتي متعاليه  ها و مكاتب امنيتي متدانيه پاسخ نظريه ها و مكاتب امنيتينظريه

  مفهوم امنيت  1
براي » ب«از تعرض » الف«مصونيت 
 با نظرداشت و محوريت» ج«نيل به 

  بقاي دنيوي

» ب«از تعرض » الف«مصونيت 
با نظرداشت و » ج«براي نيل به 

  ابدي بقاي محوريت

  )دنيا و عقبا(متعالي   )فقط دنيا(عموس/قمضي ابعاد امنيت 2
  اسالم  فرد /جامعه/دولت/رژيم مرجع امنيت 3

  اجتماعي /ملي/ اي منطقه/ المللي بين  سطح امنيت  4
انسان در همه سطوح عقلي، قلبي، 
جسمي، فردي، خانوادگي، ملي، 

  اي و جهاني منطقه

نژادي، قومي، ملي (مبتني بر منافع دنيوي   دوست و دشمن  5
 ... )و

مبتني بر دستورهاي الهي و اجتناب 
  )اهللا و طاغوت(از طاغوت 

/ اقناع/ اغفال/ اغواء/ سلطه/ اقتدار/ زور روش هاي تحصيل امنيت  6
  تهديد/ تطميع

) پرهيز از ظلم(عمل صالح + ايمان 
اكبر، كبير، (جهاد + دعوت + 

  )افضل و اصغر

راهكارهاي استراتژيك   7
  امنيتي

هاي مادي و دنيوي بر  تقديم ارزش
حفظ چه در : هاي الهي و معنوي ارزش

چه در/ تغيير وضع موجود /وضع موجود
  دفاع/صلح/جنگ

هاي الهي و معنوي بر  تقديم ارزش
چه در : هاي مادي و دنيوي ارزش

تغيير وضع  /حفظ وضع موجود
 دفاع /صلح/ جنگچه در / موجود
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  ي، ن ي م خ  ام ار ام ر آث ش و ن  ظيم ن ت  ه س ران، مؤس ه ، تتقريرات فلسفه، )الف1377(ه  ل ال ، روح ي ن ي م امام خ .2

  .3ج
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