شاکلهبندی مفهوم امنیت در دورههای
باستان ،میانه و معاصر ایران
تاریخ دریافت2911/25/52 :

تاریخ پذیرش2055/59/52 :

وحیده احمدی



چکیده
شاکلهبندی مفهوم امنیت در ایران ،به بدیهیترین وجه ممکن در عصر مشروطه اگر نگوییم آغاز شده،
دستکم باید گفت اوج گرفته و با دامنه و شدت گستردهای در تحوالت تاریخی -سیاسی این
سرزمین تطور پیدا کرده؛ بهگونهای که در دهه پنجم انقالب اسالمی ،ادراکی عمیقتر و جامعتر از آن
در قالب حکمرانی امنیتی ،بستر مطالعه پژوهشگران قرار گرفته است .با این حال ،عقبه مفهوم امنیت
را میتوان در ادوار قدیمیتر که این اصطالح در کالم و اندیشه ،پدیدهای ناشناخته و ناآشنا -البته با
محک مدرن آن است -نیز جستجو کرد .مفهوم امنیت در این چارچوب ،در معنای ساده نظم ،ثبات و
برحذربودن از تشویش و خطر نشأتگرفته از دستگاه حاکمان ،خود را نشان داده است .بهسامانکردن
رابطه دولت یا حکومت با رعیت یا به تعبیر پسامشروطهای ملت ،با غایت گسترش قدرت شاه و
تداوم سلطنت مقتدرانه وی ،نقطه عطف مهمی در تفکر شناختی امنیت در منظومه فکری ایرانیان بوده
است.
واژگان کلیدی :امنیت ،مشروطه ،سلطنت ،حکمرانی امنیتی ،رعیت ،ملت.
 عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی
فصلنامه مطالعات راهبردی  سال بیستوچهارم  شماره اول  بهار   2055شماره مسلسل 12
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مقدمه
امنیت را باید مفهومی تکوینی و دیالکتیکی دانست .این مفهوم در ادوار مختلف در ساختارها،
معانی ،مصادیق و ارزشهای خاص ،به شیوهای مختص به آن دوره ،شاکلهمند شده است.
چگونگی شاکلهبندی مفهوم امنیت را باید در تالقی دستگاه معرفتی سوبژههای فعال به معنای
اندیشهورزان و عالمان قلم به دست با مجموعه ابژههای موجود شامل ساختار حکومت،
رویکرد حکومتکنندگان و طیف خواستهای حکومتشوندگان هر دیار و دوره خاص
جست .از این رو ،شاکلهبندی مفهوم امنیت وامدار اندیشههای لزوماً درآمیخته با سیاست در
معنای عام یا امر سیاسی در معنای قدرت در رویکرد سنتی است .روند شاکلهمندی مفهوم
امنیت ،راهی به درازای تاریخ یونان باستان تا کنون طی کرده و در این راه فراز و فرودهای
زیادی به خود دیده است؛ بهگونهای که گاه در مدینه فاضله و شاه آرمانی ظهور یافته؛ گاه در
قرارداد اجتماعی و لویاتانهای لجامگسیخته و مقتدر یا سربهزیر و خیرخواه بروز کرده؛ گاه به
دنبال رضامندی در خیر عمومی ،عدالت یا فایده بوده؛ و گاه در آزادی و انقالب و تقسیم
ارزشافزوده یا دولت رفاه معنا یافته؛ گاه مصداق حکومت خوب بوده؛ و گاه در حکمرانی
خوب بروز کرده است.
در این میان ،دو فرض در فرایند شاکلهبندی مفهوم امنیت غلبه داشته است :نخست ،آنکه
شاکلهبندی حاصل از ساختارها و معناها ،هرچند در هر دوره ،مختص به همان دوره بوده ،اما
به صورت ملموسی به یکدیگر متصل بودهاند؛ به این معنا که وامدار یکدیگر بوده و بنیان
وثیقی برای تعدیل ،تکمیل یا اصالح شاکله امنیت در دورهها یا در اندیشههای بعدی (هرچند
غیرمستمر) فراهم کردهاند .دوم ،هرچند امنیت را باید از نظر واژهای ،اصطالحی نو دانست ،اما
با هر اسم و عنوانی غایت و نهایت اندیشهورزیهای سیاسی بوده است؛ زیرا بشر همواره به
دنبال رهایی از واهمه و اضطراب از ترس و تشویش و زیستی امن از دستدرازی همنوعان
چه در کسوت حاکم و چه در کسوت رقیب و شریک بوده و در این میان ،نظم ،ثبات و
شیوهای ایمن برای حفظ جان و مال و آبرو را در سر پرورانیده است .از این رو ،امنیت در
معنای عدم اضطراب از تشویش و خطر و میزان اطمینان از توانایی مقاومت در مقابل دیگری
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(فریدمن )921-952 :2932 ،به عنوان سادهترین تعریف از آن همواره در تمام ادوار تاریخی
حاضر بوده است .عالوه بر این ،بودِ دولت ،که یکی از قدیمیترین دستاوردهای آگاهی بشر
است ،در راستای برپایی نظم و ثبات پایدار موجودیت یافته و خود محملی برای اندیشه امنیت
و چگونگی شاکلهبندی و صورتبندیهای مختلف آن (همراه با دولت یا در تقابل با آن)
قلمداد میشود.
شاکلهبندی مفهوم امنیت در ایران ،به بدیهیترین وجه ممکن در عصر مشروطه اگر نگوییم
آغاز شده ،دستکم باید گفت اوج گرفته و با دامنه و شدت گستردهای در تحووالت تواریخی-
سیاسی این سرزمین تطور پیدا کرده؛ به گونهای کوه در دهوه پونجم انقوالب اسوالمی ،ادراکوی
عمیقتر و جامعتر از آن در قالب حکمرانی امنیتی ،بستر مطالعه پژوهشگران قرار گرفته اسوت.
با این حال ،عقبه مفهوم امنیت را میتوان در ادوار قدیمیتر که این اصطالح در کالم و اندیشه،
پدیدهای ناشناخته و ناآشنا -البته با محک مدرن آن است -نیز جستجو کورد .مفهووم امنیوت در
این چارچوب ،در معنای ساده نظم ،ثبات و برحوذربودن از تشوویش و خطور نشوأتگرفتوه از
دستگاه حاکمان ،خود را نشان داده است .بهسامانکردن رابطه دولت یا حکومت با رعیت یا بوه
تعبیر پسامشروطهای ملت ،با غایت گسترش قدرت شاه و تداوم سولطنت مقتدرانوه وی ،نقطوه
عطفی در تفکر شناختی امنیت در منظومه فکری ایرانیان بوده است.
به نظر میرسد بازتولید ساختارها اعم از مناسبات و سلسلهمراتب قدرت به شیوهای موثثر،
مراد اندیشهورزان قبل از مشروطه از امنیت بوده باشد .امنیت از نگاه این اندیشوهورزان ،هموان
شیوه مثثری است که موجب گسترش اوامر حق تعالی شده ،تهدیدها یا خطرها برای رعیت را
به حداقل رسانده و جایگاه خود آنان که همواره در معرض غصب و خشم حاکمان بودهاند ،را
محفوظ نگه داشته است .در حالی کوه در ایون ادوار معناهوا ،در نهایوت بازتولیود سواختارها و
تقویت آنها را در پیش چشم داشتهاند ،در عصر مشروطه ،معناها برای شاکلهبندی نو از امنیوت،
علیه ساختارها شوریدند .برای بررسی بیشتر این مقوله ،پژوهش حاضر تالش خواهود کورد توا
چگونگی شاکلهبندی مفهوم امنیت را در مهمترین متون دوره کهن ،میانه و معاصر که محصوول
معرفتی اندیشهورزان مهم آن دورهها بوده ،بررسی کند .در این راستا ،مهمترین اندرزناموههوا و
متون سیاسی هر دوره ،از آن رو که نویسندگان آنها حکومت و مناسبات سیاسی را میشناسوند
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و آنچه را که میتواند در روند ارتباط حکومت و مردم و همچنوین بازتواب ایودههوا ،آرزوهوا،
خواستها و برداشتهای مردم در بهبود اوضاع کشور مثثر باشد ،با بیانی نرم و لطیف خطواب
به حاکم از دید خود یا از دید جامعه ارائه دهند (کاوندی کاتب و دیگوران )2 :2911 ،بررسوی
شده است.
دو متن مهم نامه «تنسر» و «سیاستنامه» خواجه نظامالملوک کوه در دوره ایوران باسوتان و
دوره سلجوقیان به نگارش درآمدهاند ،از آن رو که در قالب مهمتورین اندرزناموههوای سیاسوی
طبقهبندی میشوند ،به عنوان نمونه انتخاب شدهانود .همچنوین ،متوون «دسوتوراالعقاب» میورزا
محمد نواب تهرانی و «تنبیهاالمة و تنزیهالمله» میرزا محمد حسین نائینی که به ترتیوب در دوره
قاجار و در آستانه مشروطه به نگارش درآمده ،مورد توجه قرار گرفته اسوت .هور چوه در موتن
دستوراالعقاب ،شاکلهبندی مفهوم امنیت فارغ از دخالت حکومت و حکمران و قائم بر تدبیر و
غیرت فرد معنا شده ،در رساله مجتهد نائینی پیوندهای ملموس و ناگسستنی با حکمرانی غلبوه
داشته؛ به گونهای که میتوان این رساله را یکی از نخسوتین متوون منسوجم و صوری در بواب
امنیت و حکمرانی امنیتی در معنای امروزین آن دانست.
برای بررسی مفهوم امنیت در متون یادشده ،از چهار پرسش ابتدایی که ویلیامز آنها را حوائز
اهمیتی بنیادین میداند ،یاری گرفته میشود :امنیت چیست؟ سخن از امنیت چه کسی در میوان
است؟ مسئله امنیتی چیست و چگونه میتوان به امنیت دست یافت؟ پرسش از چیستی امنیوت
به معنی پیشکشیدن مسائلی درباره فلسفه آگواهی بوهویوژه مسوائل مورتبب بوا هسوتیشناسوی،
معرفتشناسی و روش است که بر اساس آن مشخص خواهد شد که آیا امنیوت بوه مبابوه بقوا،
دوربودن از تهدیدهای مرگبار و در نهایت برخورداری از برخوی انتخوابهوا در زنودگی،تلقی
میشود و مستلزم انباشت قدرت است یا امنیت به مبابه رهایی باید قلمداد شود که حول روابب
میان بازیگران مختلف به صورت ایجابی یا به صورت سلبی پدیدار میشود که مستلزم اعتمواد
نسبی در مناسبات و پایبندیهای مشترک است.
امنیت چه کسی ،به موضووع امنیوت و وجوود چیوزی کوه بایود ایمون نگواه داشوته شوود،
بازمیگردد .مسئله امنیتی بهزعم ویلیامز روندهایی را تبیوین مویکنود کوه فهرسوت تهدیودها از
طریق آنها ساخته و پرداخته میشود و هشدار میدهد که هنگام بررسی امنیت باید توجه کنویم
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که چگونه نمایندگان گروهها و سازمانهای خاص ،فهرست تهدیدهایی را که متوجه خودشوان
میدانند ،ساخته و پرداخته میکنند .در مورد پرسش آخر ،ویلیامز بر این باور است کوه اندیشوه
و تصوری که درباره محیب امن ترسیم میشود ،سیاستهای امنیتی مورد نظر را رقوم مویزنود
(ویلیامز .)04-91 :2915 ،بدیهی است که نمیتوان پرسوشهوای فووق را کوه بورای مناسوبات
سیاسی بازیگران در جهان معاصر ،ساخته و پرداخته شده ،به صورت کامل در متون پیشوامدرن
مورد نظر که از سط تحلیلی مجزا برخوردار است ،به کار بست .با این حال ،توالش شوده توا
این پرسشها به مبابه خطوط راهنما ،گزینش مضامین مرتبب و همسویی آنها بوا مسوئله اصولی
مقاله حاضر را تسهیل کند.

الف .امنیت مبتنی بر حکمرانی همسو با نظم کیهمانی و ویونمد بن بما بقمه
موبدان
شاکله بندی مفهوم امنیت در متن نامه تنسر ،داللت بر نگاه غالب آن دوره به دولوت یوا نظوام
سیاسی مبتنی بر هستیشناسی ایده آلیستی یا معنامحور دارد که بر پایه آن ،از دریچه انگارهها
و هست های فرامادی ،جهان ،دولت و جامعه ادراک و تجربه میشود .در این هستیشناسوی،
نوعی نظم کیهانی در پرداخت اندیشه ،غالب است ک ه فلسفه ،اخالق ،دین و اندیشه را با هم
دارد (دیلم صالحی .)215 :2919 ،جهان باستان بر مبنای این نوع نگاه ،دستکم در عالم نظر،
جهانی منظم و بسامان است؛ چون از نظم و آیوین کیهوان پیوروی مویکنود .در نظوم مسوتقر
کیهانی ،برای هر گروهی جایگاهی از پیش تعیینشوده وجوود دارد و اهوریمن موداوم بورای
حرکت در جهت نابهسامانکردن این نظوم توالش موی کنود (ازغنودی ،اکووانی.)51 :2912 ،
اهمیت اشاره به منظومه معنایی غالب آن دوره از آنجا ریشه می گیرد که دنباله تأثیرگذاری آن
در سطوح و عمقهای متفاوت در دورههای بعدی ،اندیشه هوای واپسوین و نگواه غالوب بوه
حکمران همچنان حضوور داشوته اسوت .ضومن آنکوه بودون نگواه بوه ایون کوال

معنوایی

درهم پیچیده ،فراگیری آنچه در متونی همچون نامه تنسور آموده ،خوالی از تمرکوز و اشورا
خواهد بود.
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مرتبب با همین نظم کیهانی و متعاقب آن جهانبینی خیمهای ،هستی بهمبابه هرم یا خیموهای
تصور میشود که تقدسی موزون و ثابت همه امور در آن را در بور مویگیورد؛ جهوان بوه نحوو
احسن ،سامان یافته و سلسلهمراتب حاکم ،عین عدالت و سامانمندی است (رجایی .)2939 ،بر
این اساس ،نظم سیاسیای نیک تلقی موی شوود کوه بوا نظوم کیهوان تناسوب داشوته باشود .در
چارچوب اشه یا نظم اخالقی هستی که خود حاصل پیروزی خیر بر شر مطابق بوا نظوم کیهوان
است ،هر چیزی به صورت عادالنه در جای خود قرار گرفتوه اسوت .اشوه یوا ارتوه ،کول نظوام
اخالقی حاکم بر کیهان و ناموس ازلی طبیعت قلمداد میشده؛ چنانکه آن را معادل و هممعنوی
مفهوم عدالت در اندیشههای افالطون دانستهاند (رضاییراد .)21 :2931 ،به بیوان دیگور ،اشوه،
نظامی ثابت و فراگیر در سراسر هستی بوده که بر اساس عدل و راستی قرار گرفته و هر چیزی
در عالم در چارچوب آن به حیات خود ادامه مویدهود و تخطوی از آن بوه معنوای انحورا

و

گمراهی به شمار میرود (رضاییراد.)299 :2931 ،
در نظم اشهای که درک جهان به عنوان منظومهای درست و بهحق است ،خدا و شوهریار در
رأس قرار دارند (قادری و رستموندی .)299 :2912 ،در بین انسانهوا ،شوهریار بویش از هموه
مسئول و پاسدار اشه است .شهریاری اهورامزدا در جهان هستی از طریق حکمران نیک اعموال
میشود؛ همچنانکه قدرت بد اهریمن از طریق حکمران بد به اجرا درمیآید .قدرت را شهریار
نیک ،به نمایندگی از خداوند در اختیار دارد و بر اساس سامان الهی هستی (اشه) که هر چیز را
بر اساس داد و نظم خاص قرار داده ،حکمرانی میکند (قوادری و رسوتمونودی.)299 :2912 ،
الزمه تداوم این مسئولیت از سوی شهریار ،بهرهمندی از فرّه ایزدی یا نیروی رابب جهان انسانی
با نظام کیهانی بهعنوان توجه ویژه خداوند به وی است .اگر فرّهی نباشد ،پیوند جهان بشری بوا
نظم کیهانی گسسته خواهد شد و در پی این گسست ،سراسور زموین و کیهوان را آشووب فورا
میگیرد (احمدوند 92 :2911 ،و دیلم صالحی .)214-3 :2919 ،در این نگرش ،انسان باید هور
چه بیشتر خود را با نظم هستی که در اوج کمال و بینقصی اسوت ،تطبیوق داده و ایون نظوم و
سامان دقیق را حفظ کند.
این منظومه معنایی ،مفهوم امنیت در اندیشه سیاسی ایران باستان و شاکلهبندی آن را تعیوین
میکند .پیکار برای گسترانیدن خیر اهورایی از سوی حکمران نیک بر اسواس اشوه و در نتیجوه
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قرارگرفتن هرچیز در جایگاه خود که یگانگی انسان با نظم هستی را در نهایوت رقوم مویزنود،
معنای امنیت در اندیشه ایرانی دوره باستان باالخص دوره ساسانیان است کوه در متوونی ماننود
نامه تنسر نمود داشته است .بر اساس این منظوموه معنوایی غالوب ،دوره اشوکانیان و حکوموت
ملوکالطوایفی این سلسله ،که در آن «ایران را دویست وچهل کدخدا بوده» در دوره بعد یعنوی
دوره فرمانروایی ساسانیان تقبی شده و نمودی از ناامنی را رقم مویزنود؛ زیورا بور بنیوان نظوم
هستی ،خیر حاکم ،اشه مطلق و عدالت جاری نمیگنجیده است .مطابق ناموه تنسور ،حکوموت
ملوکالطوایفی اشکانیان حاصل تدبیر ارسطو در مکاتبه وی با اسکندر بوده است .2طبق روایت
این متن ،حکومت اشکانیان ،حکومت وحوش و شیاطینی بوده که از آنان جز خرابی و ویرانوی
چیزی عاید ایران نشده است (حجتی نجفآبادی:)51 :2911 ،
لیکن چهارصد سال برآمده بود تا جهان پر بود از وحوش و شیاطین آدمیصورت بیدیون
و ادب و فرهنگ و عقل و شرم...؛ قومی بودند که جز خرابوی و فسواد جهوان ازیشوان چیوزی
ظاهر نشد ،شهرها بیابان شد و عمارات پست گشت ...قومی پدید آمدن نه متجلّی به شر

هنر

و عمل و نه ضیاع موروث و نه غم حسب و نسب و نه حرمت و صنعت ،فارغ از همه ،اندیشه
خالی از هر پیشه (نامة تنسر.)19 :2920 ،

در نامه تنسر ،دوره اشکانیان بر اساس گزارههایی تعریف شده که فوارغ از صوحت و سوقم
آنها ،تضاد با اندیشه غالب در آن دوره را بازنمایی میکند .از این رو ،بینظمی و آشوفتگی کوه
در این سطور توصیف شده را باید تجسد ناامنی در ذهن انسان ایرانی آن دوره دانست کوه بوه
دلیل غلبه اندیشه خردمزدایی ،از قابلیت بهاشتراکگذاری بیناذهنیتی برخوردار بوده است:

 .2ارسطو به اسکندر چنین توصیه میکند« :مملکت فارس را موزّع گردانی بر ابنای ملوک ایشان و به هور طور

کوه یکوی را

پدید کنی ،تاجوتخت ارزانی داری و هیچکس را بر همدیگر ترفّ  ،تفوّق و فرمانفرمایی ندهی تا هریک بر مسند ملک ،مسوتند
به رأی خویش بنشیند ...و میان ایشان چندان که در نتیجه تدبیر ارسطو در مکاتبة وی با اسکندر بوده ،تقاطع و تدابیر و تغالب
و تطاول و تقابل و تقاتل بادید آید ،بر ملک و تفاخر و تکاثر بر مال ،تفاخر برحسب ...که به انتقام نپردازنود و از مشوغولی بوه
یکدیگر ،از گذشته یاد نتوانند کرد و اگر تو به دورتر اقصای عالم باشی ...،ترا و بعد ترا امانی باشد ....اسکندر چون جوواب را
واقف شد ،ایرانشهر را بر ابنای ملوک ایشان قسمت کرد و ملوک طوایف نام نهادنود» (ناموه تنسور 03: 2920 ،توا  ،01حجتوی
نجفآبادی.)51 :2911 ،
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چون مردم در روزگار فساد و سلطانی که صالح عالم را ضابب نبود ،افتادند ،بوه چیزهوایی
طمع بستند که حق ایشان نبود ،آداب ضایع کردند و سنت فروگذاشته و رای رهوا کورده و بوه
اقتحام سر در راهها نهاده که پایان آن پیدا نبود ،تغلب آشوکارا شوده ،یکوی بور دیگوری حملوه
میبرد ،بر تفاوت مراتب و آرای ایشان ،تا عیش و دین بر جمله تمام گشوت و آدمویصوورتان
دیوصفت و ددسیرت شدند ،حجاب حفاظ و ادب مرتفع شد ،قومی پدید آمدند ،نه متجلی بوه
شر

و عمل و نه ضیاع موروث و نه غم حسب و نسبت و نه حرفت و صنعت ،فارغ از هموه

اندیشه ،خالی از هر پیشه ،مستعد برای غمازی و شریری ،وانها تکاذیب و افتورا و ازان تعویش
ساخته و به جمال حال رسیده و مال یافته( ...نامة تنسر.)21: 2920 ،

آنچه ناامنی در این دوره را رقم زده است ،غیبت شاه آرمانی است که به سبب بهرهمندی از
فرّ کیانی ،نزدیکترین جایگاه را در مراتب هستی به خداوند دارد .شاه حافظ امنیت در ترجموه
امروزی بوده و وظیفه پیکار برای حفظ اشه ،نظم ،خیر و نیکی و برپایی عودالت در جهوان بور
عهده او گذاشته شده و نباید هرگز این وظیفه که به مبابه قانون و نظم در جهان جواری اسوت،
را کنار بگذارد؛ زیرا آیندگان هرگز این قصور را از یواد نخواهنود بورد« :هور پادشواه کوه بورای
خوشامد امروز خویش ،قانون عقل جهانداری را فروگذارد و گوید اثر فساد این کوار صدسوال
دیگر ظاهر خواهد شد و من امروز کامِ خویش برآورَم که من بدان عهود نرسوم ،هرآینوه ببایود
دانست که زبان خالیق آن عهد اگر همه نبیره او باشند بر انتقاد از او درازتر ازآن باشود کوه بوه
روزگار او و طول مدت ذکر پس ازاو باقیتر باشد» (نامه تنسر.)21 :2920 ،
پادشاه از استعدادی فراتر از دیگران بهره مند است و به گمان تنسر بورای صوالح جامعوه
حکومت می کند؛ حکومتی متمرکز به همان گونه که نظم کیهانی فقب یک مرکز دارد .تنسر در
این نامه ،حکومت متمرکز اردشیر را میستاید و با توجیه آن ،نظم سیاسی مطلوب خود را نه
نظام ملوک الطوایفی که در ادوار قبلی حاکم بود ،بلکه شهریاری متمرکز معرفی مویکنود .بور
اساس آموزه یک خدا ،یک حاکم ،در سراسر متن نامه تنسر ،توالش مویشوود اردشویر تنهوا
حاکمی معرفی شود که می تواند نظم زمینی را با نظم آرمانی اشهای منطبوق کنود (اکووانی و
ازغندی .)92 :2911 ،وی از یک سو نظم زمینی و بشری را همسوو بوا نظوم کیهوانی برقورار
میسازد و از سوی دیگر ،به عنوان نگهبان این نظم در جهت حفظ آن میکوشد (احمدونود،
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 . )99 :2911تنسر این دنیای آمن و نظم غالب را بهعنوان یکی از موهبت های دوره اردشویر،
بدینگونه شرح میدهد:
شهنشاه به عقل محض و فیض فضل این اعضا را که از هم شده بودند ،با هم اعاده فرموود
و همه را با مقر و مفصل خویش برد و به مرتبهای فرو داشت و از آن منع کرد که یکی ازیشان
به غیرصنعتی ،که خدای جل جالله برای آن آفریده باشد ،مشغول شود و بور دسوت او تقودیر
حق تعالی دری برای جهانیان بگشود(...نامة تنسر 21 :2920 ،و.)19

بر این اساس ،پادشاه که برخوردار از فره کیانی بوده و وظیفه بهسامانکردن اوضاع جهان را
بر عهده دارد ،سزاوارترین کسی است که باید امنیت آن بوه معنوای فرموانبرداری مطلوق از وی
حفظ شود .انگیزه نگوارش ناموه تنسور کوه در آن اقودامات پادشواه شورح داده شوده و بوه آن
مشروعیت داده میشود ،در چارچوب همین اندیشه بوده اسوت .در صوورتی کوه فرموانبرداری
مطلق از شهریار که دست اهورامزدا بر زمین است ،انجوام شوود ،رسوتگاری در جامعوه حواکم
خواهد شد؛ زیرا شاه «تجلی عدل و داد و مروج دین و آیین و نمادی از یگانگی بوم ایرانوی و
سرزندگی و آبادانی» است (جهوانگیری و دیگوران .)13 :2911 ،از ایون رو ،وظیفوه هور پیورو
راستی ،فرمانبرداری از حکمرانی است که به نمایندگی از اهورامزدا به تحقق راستی و پیکار بوا
بدی کمر همت گماشته است (قادری و رستموندی.)295 :2911 ،
بنابراین ،در اندیشه سیاسی این دوره ،مرجع امنیت را باید شهریار یا شاه آرمانی دانست که
در صورت فرمانبرداری از او ،نظام سلسلهمراتبی که بنیان سامان کیهوان اسوت و در آن عودهای
معدود الیق فرمانروایی و عده کبیری الیق فرمانبرداری هسوتند ،گسوترانیده مویشوود .در ایون
سامان ،هرچند مسئولیت همه یکسان نیست ،اما هر کدام در جایگاه خود به حفظ نظوم کیهوانی
مشغولند (قاسمی .)03 :2912 ،به همین دلیل ،وقتی گشنسب لب بوه اعتوراض مویگشواید کوه
«شهنشاه از مردم مکاسب و مرده میطلبد» تنسر در کسوت موبد موبدان حفظ نظم در اعضوای
چهارگانه (روحانیون ،مردان کارزار ،کُتّاب و تووده موردم اعوم از برزگوران و بازرگانوان) و بوه
عبارتی حفظ سلسلهمراتب موجود که در معنای فراخ آن نمود نظم ،آرامش و ثبات است ،را به
عنوان پاسخ عرضه میکند .از نظر نگارنده متن «آدمیزاده بر این چهار عضو در روزگار صالح
باشد مادام»؛ زیرا خویشکاری یا همان وظیفهای که هر کس بر اساس اشه باید انجام دهود ،در
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حکم کوار ثوواب و عوین دینوداری بووده و هموان شوراکت انسوان در غایوت آفورینش اسوت
(رضاییراد .)251 :2931 ،بنابراین ،تداوم صالح در گرو فرمانبرداری از شوهریار اسوت کوه بوه
مبابه سر ،بر اعضا ارج بوده ،ضامن خویشکاری همگان بوده و قادر است که «همه را به مقور
و مفصل خویش برد و به مرتبه فرو دارد و از آن منع کند که یکی از ایشان به غیر صونعتی کوه
خدای جل جالله برای آن آفریده باشد ،مشغول شود».
از این رو ،اگر حتی در چشم مردمانی همچون گشنسب «عقوبتهای شهنشاه و اسرافی که
در سفک دماء میفرماید در حق کسانی که به خال

رأی و امور او کواری مویسوازند» بوزر

میآید ،تنسر در مقام توجیه و پاسخ ،شاه را ناگزیر از همه آن خونریزیها میداند تا بتواند بوار
دیگر خیر و نظم را بر جهان بگستراند .از نظر وی ،در زمانهای که نظم و امنیت برچیده شده و
«آنکه تبع ما بود ،متبوعی در سر گرفت و آنکه خادم بود ،مخدومی ،عامّه همچوون دیوو کوه از
بند بگشایند ،کارها فروگذاشتند...تا بدان رسید که بندگان بر خداوندگان دلیر شدهاند و زنان بر
شوهران فرمانفرمای» آنچه شهنشاه درباره قتول و خوونریزی دسوتور داده بور مبنوای «مشوغول
گردانیدن مردمان به کارهای خویش و بازداشتن از کارهوای دیگوران ،قووام عوالم و نظوام کوار
عالمیان» بوده و اگر «در عذاب و سَفک دماء چنین قوم ،افراط به جائی رسواند کوه منتهوای آن
پدید نبود{ ،اتفاقاً} ما آن را زندگانی میدانویم و صوالح» (جلیلیوان .)95 :2912 ،در غیور ایون
صورت« ،مردم در روزگار فساد و سلطانی کوه صوالح عوالم را ضوابب نبوود» مویافتنود و بوه
«چیزهایی دل میبندند که حق ایشان نبود»« ،آداب ضایع میکنند» و «سنت فرو مویگذارنود» و
بینظمی ،ستم و تغلب گسترانیده میشود.
در چارچوب جهانبینی فوق که ستونهای چیستی امنیت و مرجع امنیت بر آن اسوتوار شوده،
مسئله امنیتی در آن دوره نیز که به صورت مستتر در متن نامه تنسر نمود داشته ،قابل تأویل اسوت.
به باور نگارنده این نامه «دین و ملک هر دو به یک شکم زادند دو سیده ،هرگز از یکودیگر جودا
نشوند و صالح و فساد و صحت و سقم هر دو یک مزاج دارد» .بنابراین ،در ایون دوره ،سیاسوت
سرشتی قدسی داشته و همبستگی و درهمتنیدگی مَلِک و دین ،تداوم حکوموت و حواکم را رقوم
میزند؛ بهگونهای که وقتی دین توسب پادشاه نگهبوانی شوود ،جامعوهای عادالنوه و دادخوواه برپوا
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میشود ،کشور به رفاه میرسد ،مردم از ترس و ناامنی فارغ میشوند ...و انسانها بخشونده ،دادگور
و شکرگزار میشوند» (دیلم صالحی 2910 ،و جهانگیری.)15 :2911 ،
زنجیره دین و دنیا یا همان دین و شهریار ،از مهمترین بنیوانهوایی اسوت کوه در صوورت
انفصال آنها از یکدیگر ،نابهسامانی جهان یا به زبان امروزی ،مسئله امنیتی ظاهر مویشود .چورا
انفصال این زنجیره ،بدین اندازه آشوبناک بوده است؟ پاسخ اینکه «در دوران ساسانیان ،اثبات
سرسپردگی شهریاران به آئین نه تنها برای اتصوال آنهوا بوا اهوورامزدا ،بلکوه دلیول احتورام بوه
جهانبینی رایج و ترس از قدرت طبقه دینی نیز بوده اسوت» (رضواییراد .)952 :2931 ،ضومن
اینکه این اتحاد ،سبب شده بود که موبدان بیش از اندازه قدرت پیدا کورده و در اموور سولطنت
مداخله کنند (فکری .)251-259 :2912 ،از همین رو ،هرچند «شهریار ایرانی ،فرمانروایی الهوی
و نماینده خدا بر روی زمین و خویشکاری او تحقق قدرت الهی در عرصوه خواکی بوه شومار
میآمد» اما به صورت ضمنی مشروعیت خود را از طبقه موبدان میگرفوت .بوه عبوارت دیگور،
برخورداری شهریاران از فره ایزدی ،بسته به تشخیص موبدان بود .طبق متن نامه تنسر ،اردشویر
در زمان حیات ،جانشین و ولیعهد خود را به دالیلی اعوالم نمویکنود ،بلکوه طوی مراسومی بوا
تصمیم نهایی و قطعی موبدان که «خداوند آنها را به خیر مطلع میکند» انتخاب خواهد شد:
اگر رأی موبد موبدان موافق رأی سهگانه (پادشاه ،مهتور دبیوران ،اصوفهبد اصوفهبدان) باشود،
خالیق را خبر دهند و اگر موبد مخالفت کند ،هیچ آشکارا نکنند ...توا موبود تنهوا بور هور ایوده و
دینداران و زهّاد خلوت سازد و به طاعت و زمزم نشیند و از پس ایشان اهل صوالح و عفوت بوه
آمین و تضرع و خضوع و ابتهال دست بردارند ،چون نماز شام ازین فوارغ شووند ،آنچوه خودای
تعالی ملکه در دل موبد افکند ،بران اعتماد کنند و در آن شب به بارگاه تاج و سریر فورو نهنود ،و
اصنا

اصحاب مراتب به مقام خویش فرو ایستند« .»...موبد یا هر ایده و اکوابر و ارکوان و اجّلوه

دولت به مجلس پادشاهزادگان شود و جمله صف زننود پویش و گوینود مشوورت خوویش پویش
خدای بزر برداشتیم ،ما را رشاد الهام فرمود و بر خیر مطلع گردانید» (نامة تنسر.)14 :2920 ،

در جای دیگری نیز آمده است که «قباد با موبدان مشورت کرد و بعد از اسوتخاره و تودبیر
رأی دادند که شاهنشاه پسر بزر

خویش را برای ملک طبرستان فرستد که طالع او موافق طالع

آن والیتست( ...نامة تنسر .)13 :2920 ،از این رو ،از همگسیختگی میان دین و دولت ،به معنای

فصلنامه مطالعات راهبردی ،شماره  19بهار 9011

03

افتادن از اریکه قدرتی بود که به واسطه همزادی این دو ،موبدان بر آن تکیه داده بودند؛ قودرت
بیاندازهای که چون از سوی منبع غیرزمینی دریافت میشد ،هیچ مخالفوت و اعتراضوی را نیوز
برنمیتابید .این قدرت به گونهای بود که دینمردان یا هموان موبودان در برخوی مسوائل حتوی
چشم بر «ترک برخی سنتهای دینی» به اسمها و بهانههایی چون بودعت در دیون مویبسوتند؛
زیرا جایگاه قدرتمند موبدان در دینی که اردشیر رواج میداد ،به صورت اطمینانبخشوی حفوظ
شده بود.
از این رو ،شاهنشاه و طبقه موبدان در بدهبستانی متقابل ،قدرت یکدیگر را حفظ میکردنود
و در این چارچوب ،به اقدامات شاه حتی آنهایی که با سنت دینی ناهمخوان بودند ،مشوروعیت
داده میشد .تنسر میگوید اگر به عقیده گشنسب «احکام شاهنشاه» با «دین» ناهمخواننود ،بایود
آگاه باشد که چون اسکندر «کتاب دین» (اوستا) را سوزاند و «شرایع و احکام» نابود شده بوود،
از این رو اردشیر ناچار بود در «احیای دین» کوشش کند .شاید این گزارش مبالغوهآمیوز تنسور
درباره نابودی «شرایع و احکام» دین زردشتی ،برای بخشیدن اهمیتی دوچنودان بوه کوردههوای
دینی اردشیر و تأیید همه برنامهها و کوششهای دین زردشتی بوده باشد (جلیلیان-92 :2912 ،
 .)95همانگونه که در جای دیگری ،خونریختنهوای شاهنشواه را دادگرانوه دانسوته و یوادآور
میشود که اگر خونریختنها ،زیاد به چشم میآید ،از این روسوت کوه «رعیّوت» در ایون دوره
گناهکار شدهاند و میبایست آنها نکوهش شوند نه خود پادشاه (جلیلیان.)90 :2912 ،
امنیت در این دوره چگونه به دست میآید؟ زمانی که شاهنشاه ،بر اساس عدالت به معنوای
اعتقاد و باور غالب به رعایت سلسلهمراتب ،عمل کرده و «مردمان را به کار خویش و بازداشتن
ار کارهای دیگران» وادارد« ،قوام عالم و نظام کار عالمیان» جریان خواهود داشوت .از ایون رو،
تداوم قدرت شاهنشاه که وظیفه حفظ طبقات اجتماعی و نظم برعهوده اوسوت ،راه دسوتیابی و
دوام امنیت بوده و بر این اساس ،امنیت و قدرت شاهنشاه عادل ،وابسته بوه یکودیگر هسوتند و
شاهنشاه عادل ناگزیر به انجام برخی کارها برای دوام قدرت خود بووده توا در نهایوت «رعیوت
آمن و آسوده باشند».
تمام اقداماتی که به نوعی در نامه تنسر بازتاب داده شده ،حرفهگزینی شاهنشاه بورای موردم
(شهنشاه از مردم مکاسب و مرده میطلبد) ،عقوبتها ،قتل و خونریزی شاه (زبانهای مردم بور
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خونریختن شهنشاه دراز شد) ،نابودی آتشکدههای غیررسمی (شهنشاه آتشهوا از آتشوکدههوا
برگرفت و بکشت و نیست کرد) ،وضع حد و حدود و مداخله در امورات معیشتی مردم (مردم
را شهنشاه از فراخی معیشت و توسع در انفاق منع میفرماید) ،وضوع قووانین جدیود در موورد
احکام ارث (در دین هیچ ندیدم عظیمتر از کارها از بزرگداشت و تقریور ابودال و شهنشواه آن
فروگذاشت) ،رواج عقوبات و برخی شکنجههای نامتعار

(بر درگاه شهنشواه پویالن بوه پوای

کردند و گاوان و درازگوش و درخت بفرمود زدن) ،چپاول دارائی ثروتمندان (مال تووانگران و
تجار بازگرفت) و ...موضوعاتی است که تنسر به عنوان موبد موبدان ،آنها را بورای گسوترانیدن
قدرت پادشاه عادل الزم دانسته و با نام «فرمان دین» به آنها مشروعیت بخشیده اسوت .بوا ایون
حال ،به نظر میرسد یکی از مهمترین راههای دستیابی بوه امنیوت یعنوی هموان حفوظ قودرت
پادشاه عادل ،آگاهیداشتن از وضع مردم و اتفاقات پیرامون بوده اسوت؛ کوه در ناموه تنسور ،در
بخش گماشتن مأموران و جاسوسان ،بر آن تأکید شده است.
تنسر در پاسخ به ناخشنودی گشنسپ از گماشتن منهیان و جواسیس بر اهل ممالک «جهالوت
پادشاه و بیخبربودن از احوال مردم» را به نقل از وصیت اردشیر «دری از فساد» میداند کوه بایود
با گماردن افرادی «مصل  ،مطیع و نقیّ و امین و عالم و دَیّن و زاهد در دنیا» از آن اجتنواب کورد؛
زیرا در صورتی که به جای این افراد «از کسانی نامعتمد و بیثقت» سوخن بشونود «آنچوه عورض
دارد از تببّت و یقین» نیست و به «انقالب و عجز رأی پادشاه و ضعف قوت» وی میانجامد:
نباید که اشرار را مجال دهند که بر طریق آنها خبری به مسامع پادشاهان رسوانند کوه اگور
پادشاهان بدین راه دهند ،نه رعیت و زیردستان آمن و آسوده باشوند و نوه ایشوان از طاعوت و
خدمت آنان تمتّعی و وثوقی (نامه تنسر.)32-35 :2920 ،

در پارهای از گزارش هوای تواریخی دوره اسوالمی نیوز بوه خووبی عالقمنودی اردشویر بوه
سودجستن از جاسوسان و خبرچینان بازتاب یافته است .جاحظ گزارش میدهود کوه در هموه
جهان ،هیچ شهریاری همتای اردشیر بابکان نخواهد بود؛ چون او از همه رخدادهای شاهنشاهی
خود آگاه بوده است ،چنان که بامداد میدانست در شب گذشوته از خووب و بود چوه رخ داده
است و شامگاه آگاه بود که آن روز مردمان چه کردهاند .جاحظ خود مویگویود کوه ایون هموه
آگاهیها ،نتیجه بیداری اندیشه و کوشش اردشیر در سامانبخشویدن بوه شاهنشواهی ساسوانیان
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بوده است .اردشیر حتی به جانشینان خود اندرز داده بود که اگور مویخواهنود از سووی موردم
ستایش شوند ،باید جاسوسانی بر خویشتن گمارند تا بتوانند منش خود را پواکیزه گرداننود و از
زشتیهای خود بیشتر از مردم آگاه شوند (جلیلیان.)05 :2912 ،

ب .امنیت مبتنی بر ا اعت مطلق رعیت از حکمران دینمدار
دوره میانه اسالمی ،یکی از برهههای تاریخی حائز اهمیت برای مطالعوه اندیشوههوای سیاسوی
است .پژوهشگران بهویژه در دهههای اخیر تالش فراوانی کردهاند تا از طریق آثار بهجامانوده،
ابعاد مختلف اندیشه سیاسی آن روزگار را تبیین کنند .سیاستنامه خواجه نظامالملوک طوسوی
همواره یکی از منابع و مراجع مهم برای این هد

بوده است .هرچند این متن بارها به عناوین

مختلف مورد کنکاش محققان قرار گرفته ،اما دستاوردهای عملی اندیشه وی به عنوان یکوی از
نخبگان مهم آن دوره و انعکاس آن در ساماندهی امور دولت و نیز بوه گفتوه اندیشومندان ایون
حوزه ،جریانسازی در نظریههای مربوط به نظام سیاسی و حکومت ایوران توا قبول از انقوالب
مشروطه ،که بخشهای مهمی از آن از زبان این وزیر باتدبیر دوره سلجوقی به نگارش درآمده،
رجوع به آن را همچنان الزمه پیشبرد پژوهش حاضر کرده است .از این رو ،در ایون بخوش بوا
استفاده از متن اصلی کتاب و نیز پژوهشهای مهمی که در این باره منتشر شده ،تالش شده توا
پرسشهای مربوط به شاکلهبندی مفهوم امنیت در اندیشه وی پاسخ داده شود.
پیوندهای محسوس نظام فکری خواجه نظامالملک با اندیشه ایرانشوهری موجوب شوده توا
گسست قابل مالحظهای در نگاه او به امنیت با دوره پیش مالحظه نشوود یوا دسوتکوم ادراک
آنچه وی در این باب در ذهن داشته ،آسان بنمایود .هرچنود تفواوتهوای ایون دو در اندیشوه
خواجه نظام نیز نباید از دیده دور بماند .هرچند بر زبان و رفتار نظام الملک ،همواره اعتقوادات
اسالمی به صورت محسوسی جاری بود که البته گاه در تقاطی با آموزههای خشکمذهبی 2کوه
وی به آن معتقد بود ،تبدیل به افکار جزماندیشانه میشد ،اما بورخال

آمووزههوای دینوی ،بوه

منوال اندیشه غالب نظم کیهانی ،فر شاهی و فره ایوزدی را پشوتوانه مشوروعیت تواج و تخوت
 .2نشئتگرفته از علقه خاطر وی به مذهب حنفی و شافعی.
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خلیفه و امام که توسوب اموام پیشوین یوا بوه

واسطه بیعت امت انتخاب میشود ،برگزیده خدا و دارنده فره شواهی بودنود (بهوزادی:2912 ،
 .)55از دیدگاه نظامالملک ،گزینش پادشاه از سوی خداوند صورت مویگیورد؛ سوپس فضوایل
پادشاهی را در وی جمع میکند .آنگاه نه تنها آرامش بندگان ،بلکه مصال جهان نیوز همچوون
نظریه فره ایزدی به او وابسته میشود تا عدل و امنیت برای خالیق به وجوود آورد و در سوایه
آن ،مردم بقای دولوت وی را خواسوتار باشوند (خلعتبوری و دلیور .)55 :2911 ،اینکوه پادشواه
برکشیده و منصوب از سوی خداوند است ،را خواجه نظامالملک به عنوان معنایی محووری بوه
تکراری که گاه ماللآور است ،در کتاب خود متذکر میشود .البتوه ایون تکورار حکایوت از آن
دارد که خواننده هیچگاه نباید فراموش کند که شاه مبالی و آرمانی ،که حاکم بالفعول ،مصوداقی
از آن است ،برگزیده مستقیم خداوند است (جوانپوور هوروی .)22 :2914 ،بنوابراین ،امنیوت و
مرجع امنیت در نگاه نظامالملک ،پیوندی قاطع با حضور پادشاه یا مَلِک دارد؛ زیورا در اندیشوه
وی ،مصال خلق به خواست خداوند به حکمران سپرده شده است:
ایزد تعالی اندر هر عصری و روزگاری ،یکی را از میان خلق برگزیند و او را به هنرهای
پادشاهانه ستوده و آراسته گرداند و مصال جهوان و آرام بنودگان بودو بنودد و در فسواد و
آشوب و فتنه بدو بسته گرداند و هیبت و حشمت او در دل ها و چشم خالیق بگسوتراند توا
مردمان ،اندر عدل او روزگار میگذرانند و ای من همی باشند و بقای دولوت او مویخواهنود
(سیاستنامه.)3 :2900 ،

از نظر خواجه نظامالملک ،پادشاهی که از سوی خداوند برگزیده شده ،باید خیموهگواه امنیوت
قلمداد شود؛ زیرا عدل و داد را گسترانیده ،بهگونهای که هموه مویتواننود در سوایه قودرت او در
جایگاه خود قرار داشته ،به کار خود مشغول بوده و ایمن از هر رنجوی زنودگی کننود .از ایون رو،
اطاعت و فرمانبرداری از چنین پادشاهی ،ضامن امنیت مردم خواهد بود« :آنکه راه اطاعوت سوپرد
و به کار خویش مشغول باشد ،از رنجها آسوده دارد تا در سایه عدل او به راحت روزگار گذراند»
(سیاستنامه .)1 :2900 ،با این حال ،آنچه برداشت خواجه نظامالملک را از امنیت کامل مویکنود،
نقش و جایگاه دین در پادشاهی است .در نظام فکری خواجه نظوامالملوک ،دیون جایگواه بسویار
رفیعی دارد؛ تا حدی که اختالل در دین راستین میتواند اوضاع مملکت را دگرگون کنود .سویطره

فصلنامه مطالعات راهبردی ،شماره  19بهار 9011

03

پادشاهی با دینی راستین «حتی بر پدیدههای طبیعی نیز تأثیر نهاده و باعث وسعت رزق و آبوادانی
و فراوانی و سهولت معیشت بندگان خواهد شد و [در صورت نبود ایون مهوم] تنگوی معیشوت و
بدبختی و گرفتاری و مصیبت سراغ جامعه خواهد آمد» (جوانپور هروی.)20 :2914 ،
مملکت و پادشاهی و دین همچو دو برادراند؛ هرگاه که مملکت اضوطرابی دارد ،در دیون
نیز خلل آید و بددینان و مفسدان به بد آیند و هرگه که کار دین با خلل باشد ،مملکت شوریده
بود و مفسدان قوت گیرند و پادشاهان را بیشکوه و رنجهدل دارند (سیاستنامه.)41 :2900 ،

از نظر نظامالملک ،پادشاه عادل که برخوردار از فره ایزدی است ،از آن رو تجلی امنیوت در
مُلک است که علم بهمبابه دین راستین را در اختیوار دارد؛ کوه راه و مسویر درسوت را هموواره
تعیین کرده و عدل را در جامعه حاکم میکند:
چون پادشاه را فر الهی باشد و مملکت باشد و علم با آن یار باشد ،سعادت دوجهانی بیابد
از بهر آنک هیچ کار بیعلم نکند و به جهل رضا ندهد (سیاستنامه.)35 :2900 ،

در مقابل ،ناامنی از نظر خواجه نظامالملک زمانی روی میدهد که بوهرغوم حضوور پادشواه
دینمدار ،مردم از اطاعت دینی کوه پادشواه از آن محافظوت مویکنود ،سورباز زده و در مقابول
دستورات و اوامر حق تعالی کوتاهی کنند .در این صوورت «عصویان و تقصویر بنودگان خشوم
خداوند را برمیانگیزد و مردمان را مستوجب عقوبت میسازد؛ بهگونهای که پادشواهی نیوک از
میان میرود و به جای آن ،فتنه و فساد جایگزین میشوود» (خلعتبوری و دلیور .)59 :2911 ،از
نظر خواجه نظامالملک« :اگر از بندگان عصیانی و استخفافی بر شریعت یا تقصیر اندر طاعت و
فرمانهای حق تعالی پدید آید و خواهد که بدیشان عقوبتی رسواند و پواداش کوردار ایشوان را
بچشاند ،خدای عزوجل ما را چنین روزگار منمایاد و این چنین مودبری دور داراد هور آینوه از
شومی عصیان خشم و خذالن حق تعالی بدان مردمان دررسود ،پادشواهی نیوک از میوان رود و
شمشیرها کشیده شود ،خونها ریخته شود و هر که را دست قویتر باشد ،هر چه خواهد همی
کند تا آن گناهکاران اندر آن آفتها و خونریزش هالک شووند ...هرچوه خشوک باشود ،پواک
بسوزد و از جهت مجاورت خشک ،بسیار نیز از تر سوخته شود» (سیاستنامه.)3 :2900 ،
از این رو ،مطابق با برداشت نظامالملک ،امنیت پادشاه یا مَلِک و مردم ،پیوند ناگسسوتنی بوا
دین دارد .هرچه پادشاه در حرمتنهادن و گسترانیدن دین یا همان مذهب راستینی که خواجوه
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مد نظر دارد ،کوشاتر باشد ،در حکمرانی تواناتر شده و مُلک او پایدارتر خواهد بوود .بنوابراین،
باید در راه نگهداری این دین تالش کرده و همواره علمای دین را که نگاهودار و حوافظ دیون
هستند ،حرمت گذاشته و مصاحبت با آنها را در اولویت قرار دهد:
بر پادشاه واجبست در کار دین پژوهشکردن و فرایض و سنت و فرمانهای خدای تعوالی
بهجای آوردن و کاربستن و علمای دین را حرمتداشتن و کفوا

ایشوان از بیوتالموال پدیود

آوردن و زاهدان و پرهیزکاران را گرامی و عزیزداشتن .واجب چنان کند که در هفته یک بار یا
دو بار علمای دین را راه دهد و امر حق تعالی از ایشان بشنود و تفسیر قورآن و اخبوار رسوول
بشونود و حکایووات پادشواهان عووادل بشوونود و در آن حوال ،دل از اشووغال دنیوا فووارغ گردانوود
(سیاستنامه.)41 :2900 ،

بدین ترتیب ،امنیت از نظر خواجه نظامالملک ،به معنای زندگی بدون رنج رعیت در سوایه
قدرت پادشاهی دادگر و دینمدار است که در «بیرونآوردن کاریزها و کندن جویهای معرو
و پلهاکردن بر گذر آبهای عظیم و آبادانکردن بادیهها و مزرعوههوا و بورآوردن حصوارها و
ساختن شهرهای نو و برآوردن بناهای رفیع و نشستگاههای بدیع ،فرمانکردن بر شواهراههوا و
رباطها و مدرسه از جهت طالبان علم» (سیاستنامه )1 :2900 ،فروگذاری نمویکنود و از ایون
رو ،تالش دارد با نزدیکی بوه عالموان و علموای دیون ،سوعادت دو جهوانی را در مُلوک خوود
بگستراند .بنابراین ،امنیت آمیزهای از حکمرانی پادشواه از طریوق دیون راسوتین و فرموانبرداری
رعیت از وی است .به همین ترتیب ،مرجع امنیت نیز پادشاه دیندار است کوه طغیوان در برابور
چنین دادگر دینمداری ،جدا از ناامنی و خونریزی و تباهی ،نتیجهای ندارد.
در نظام فکری خواجه نظامالملک نیز همچون نویسونده ناموه تنسور ،در صوورتی کوه پادشواه
دادگر و دینمدار ،ایمن باشد ،مردم نیز در امان خواهند ماند .پادشاه دینمدار ،بر پایه رضای حوق
تعالی که «اندر احسان» او به خلق و «عدلی که میان ایشان گسترده آید» نموود موییابود ،بوا خلوق
مماشات کرده و در نتیجه «دعای خلق به نیکوئی پیوسته گردد» که نتیجه آن در پایوداری مُلوک و
زیادت آن تجلی خواهد داشت« :و این مُلک ،از دولت و روزگار خویش برخووردار بوود و بودین
جهان نیکونام بود و بدان جهان رستگاری یابد و حسابش آسانتر باشد» (سیاستناموه.)1 :2900 ،
بنابراین ،به نظر خواجه ،پادشاه عادل که برگزیده خداوند است ،حافظ مردم است در مقابل هورج
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و مرج و آشوب و ظلم ...بر این اساس ،جنبه مهمی از عدالت پادشاه ،ایجاد محیطی امن است توا
مردم در آن به آرامش روزگار بگذرانند (امیدساالر .)23 :2932 ،در چنین شرایطی «تأمین خوراج»
برای پادشاه آسانتر بوده و در مقابل ،مردمان نیز از شمشیر وی در امان خواهند ماند؛ بودین معنوا
که وجود ثبات و امنیت و فقدان آشوب و ناامنی موجب رونق کار رعایا و افزونی نعمت میشود.
در حالت اطمینان و ایمنی ،امید به کسب درآمد در آینده افوزایش موییابود و سورمایهگوذاری در
کشت و زرع یا تجارت و نظایر آن افزون میشوود .در عوین حوال ،رونوق اوضواع رعایوا باعوث
میشود که پادشاه و حاکم به سهولت و با فراغ بال بتواند مالیات و دیگر حوایج امر ملوکداری را
از آنان وصول کند و این به معنای قدرتیافتن پادشاه و ملک و رونق خزانه دولت است .بوه بیوان
دیگر ،چرخهای قابل تصور است که در آن ،افزایش ثبات و ایمنی ،رشد و رونق اوضاع رعیوت و
بهدنبال آن ،قوتگرفتن حاکم و حکومت در پی هم میآیند (قاسمی .)541 :2914 ،بدین ترتیوب،
در صورتی که پادشاه به مردم ناندهی کند و دستها از عودالت او بورای دوام مملکوتداری بور
آسمان باشد ،حکمرانی تداوم دارد (اسالمی.)41 :2911 ،
مسئله امنیتی از نظر خواجه نظامالملک زمانی روی میدهد که مهمترین دغدغه ذهنوی وی
یعنی کسانی که او به نام «بددینان» از آنها یواد مویکنود ،وارد عرصوه حکوموت شووند؛ یعنوی
رویگردانی پادشاه از صاحبان شریعت واقعی که نظوامالملوک و مقبووالن درگواه وی از جملوه
صوفیان 2را شامل میشود و دلدادن به بددینان یا خوارج که خارج از اعتقادات «مذاهب حقوه»
مد نظر نظامالملک بودند .وی در فصل چهل و دوم ،اندر احوال بدمذهبان که دشمن این ملوک
و اسالمند ،مینویسد« :به همه روزگار خارجیان بودهاند؛ از روزگار آدم علیوه سوالم توا کنوون،
هیچ خصمی از ایشان شومتر و بنفرینتر نیست» .هد

خواجوه از اینکوه موذاهب مختلوف را

دارای باوری یکسان و اهدافی مشترک میداند ،تسهیل در سرکوبکردن آنهاست .این اتهاموات
نشان میدهد که جنبه سیاسی برخورد خواجه با مخالفانش ،بیشوتر از جنبوه موذهبی آن اسوت
(قدیمی قیداری و قانعی زوارق.)21 :2914 ،

 .2در مورد دالیل گرایش خواجه نظامالملک به صوفیان رجوع شود به حشمتاهلل عزیزی( )2911پشتیبانی خواجه نظامالملوک
از صوفیان بزر

خراسان ،تاریخپژوهان ،شماره .21
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نظامالملک بارها حضور وزیران و همنشینان دانا و عالم یا همان «اهل مذاهب حقه» از نظر
وی ،را برای بقای پادشاهی و امنیت مُلک یادآور میشود و در مقابل ،حضور بددینان یوا آنچوه
وی خوارج میخواند ،که در اثر «هوی و هوس» از دین خروج کردهاند ،را موجب اخوتالل در
دین ،که از نظر وی به مبابه اختالل در مُلک است ،قلمداد میکند .از این رو ،بارها پادشاه را به
حمایت از طبقات دینی که شرایع دین درست را برای پادشاه روشن میکنند ،دعوت مویکنود.
وحدت دین و مُلک که خواجه از آن سخن میگوید و با تفسیری خواص از شوریعت اسوالمی
تطبیق میدهد ،برداشت ابزارگونه از دین از سوی خواجوه اسوت کوه بوه عنووان عواملی بورای
برخورد با مخالفان مورد استفاده قرار میگیورد (قودیمی قیوداری و قوانعی زوارق.)22 :2914 ،
تأکید خواجه با گریز به سالطین قبلوی در سورکوبی بدموذهبان و بوه خودمتگورفتن حنفوی و
شافعی مذهبان در اداره دولت به حدی است که حوزه قدرت سیاسی از نظر خواجه باید فقوب
جوالنگاه حنفیها و شافعیها باشد و بس.
فضای امنیتی و عقیدتی که خواجه به مدت سی سال در سراسر قلمرو حکومت سولجوقیان
ایجاد کرده بود ،فرصت هرگونه کنشگوری را از رقبوای سیاسوی و موذهبی خوود گرفتوه بوود
(قدیمی قیداری و قانعی زوارق .)42-49 :2914 ،آنچه واض است ،اینکه مسئله امنیتی از نظور
وی به صورت زنجیروار در پیوند با برداشت وی از ناامنی ،امنیت و مرجوع امنیوت قورار دارد؛
زیرا توصیهها و باورهای وی برآمده و منتج از بستر سیاسی بوود کوه نظوامالملوک در آن قورار
گرفته بود .وی در دورهای میزیست که «از یک سو قدرت غزنویوان در حوال افوول بوود و از
سوی دیگر ،ترکمنها (سلجوقیان) هنوز بدل به قدرتی غالب نشده بودند ...رقابتهای موذهبی
در این دوره چنان باال گرفته بود که از حد مجادالت علمی بین فقها و رؤسای موذاهب تجواوز
کرده و به دستهبندی و تحزب میان پیروان آنها منجر شده و کار به زد و خورد میکشید .از این
رو ،استراتژی خواجه از یک سو تقویت قدرت حکام ترکمن و از وی دیگور ،از میوانبرداشوتن
تشتت آرا و هرجومرجهای گروهوی و دسوتهای و برقوراری تمرکوز و انسوجام عقیودتی بوود»
(زیباکالم.)545 :2934 ،
خواجه نظامالملک همچنین در سیاستنامه ،به صورت مفصل از اقداماتی که پادشواه از آن
طریق ،امنیت را در مُلک جاری میکند ،سخن میگوید .او بر اساس آنچه از پیش درباره کموال
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مصاحبت و همنشینی با دانایان به پادشاه وعده داده بود ،شویوه درسوت حکوموت را بوهعنووان
ضامن و نگهدارنده ستونهای قدرت به وی یادآوری میکند .در برخی از پژوهشها ،از مووارد
ذیل با عنوان کارکرد «نظارت» در اندیشه سیاسی خواجه نظامالملک نام برده شده که بوا هود
حفظ شاه در رأس هرم قدرت سیاسی ،از سوی وی مورد تأکید قرار گرفتوه اسوت (اسوالمی و
محسنی:)2911 ،
دیدار مستقیم و مستمر پادشاه با رعایایی که به دادخواهی آمودهانود (سیاسوتناموه:2900 ،
 ،)29مالیاتگیری بهحق و ممانعت از اعمال فشوار بور رعایوا و درک وضوعیت معیشوتی آنوان
(سیاستنامه )59 :2900 ،نظارت بر عوادلبوودن قضوات (سیاسوتناموه ،)03 :2900 ،حرموت
نگاهداشتن علما و سهیمکردن آنها در بیتالمال و در نهایت گوش به تفسیر و نصای آنان دادن
(سیاستنامه ،)41 :2900 ،اطالع و آگاهی از رویدادها و اخبار رعیت و غفلوتنکوردن در ایون
خصوص (سیاستنامه ،)39 :2900 ،مشورت با اهالی علم و دانش (سیاستنامه،)251 :2900 ،
یکدستنبودن لشکریان و حضور اقوام مختلوف در آن (سیاسوتناموه )252 :2900 ،آراموش و
تدبیر پادشاه در تصمیمگیری (سیاستنامه ،)223 :2900 ،هوشیاری در مقابل سوفرا و نماینودگان
کشورهای دیگر که مأموریت گردآوری اطالعات و انتقال آن به دشمنان را دارند (سیاستناموه،
 ،)223-225 :2900گماشتن جاسوسوان و منهیوان و نظوارت بور اعموال گماشوتگان حکوموت
(سیاستنامه ،)13-255 :2900 ،شدت عمول در مقابول بوددینان (سیاسوتناموه،)525 :2900 ،
اجتناب از زبردستی زیردستان پادشاه بهویژه زنان (سیاستنامه ،)555 :2900 ،حرمتگذاری بوه
فرماندهان لشکر (سیاستنامه )200 :2900 ،و پرهیز از هتک حرمت به منسوبان دربار حتی در
هنگام انجام کار خطا (سیاستنامه )204 :2900 ،از مهمترین مواردی است که نظوامالملوک بوه
عنوان شیوههای دستیابی به امنیت کرسی قدرت پادشاه ،به او توصیه میکند.

ج .امنیت قائ به فرد
«دستوراالعقاب» از رسائل دوره قاجاریه است که میرزا محمد مهدی نوواب تهرانوی ملقوب بوه
«بدایع نگار» آن را نگارش کرده است .وی دوره محمدشاه و ناصرالدین شاه را تجربه کرده و با
حاجی میرزا آقاسی ،صدراعظم مقتدر محمدشاه ،روابطی حسونه داشوته و حتوی لقوب «نوواب
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دارالخالفه» را دریافت کرده ،اما در مناقشهای که با صدراعظم بر سر قطعه زمینی روی میدهد،
ملک خود را از دست میدهد و روابب به تیرگی میگراید .دسوتوراالعقاب را برخوی نخسوتین
اثر سیاسی و انتقادی در عهد قاجاریه میدانند که متضمن مطواع و مبالوب حواج میورزا آقاسوی
است (آل داوود.)4-9 :2934 ،
به رغم تفاوتهایی که در متون مربوط به دوره باستان و حتی دوره میانه به صورت خاص
نامه تنسر و سیاستنامه خواجه نظامالملک وجود دارد ،در هر دو ،پیوند سهگانه پادشاه ،دین و
دینمردان ،پایه و شاکله امنیت را تشکیل میداد .به هر اندازه این سه وجه با یکدیگر منطبقتور
و همسوتر بودند ،امنیت در جامعه فراگیرتر شده ،که مصادیق آن در حفوظ جوان ،موال و آبورو
نمود پیدا میکند .ضمن اینکه در چنین جامعهای ،خویشکاری به معنوای موراد اصولی عودالت
گسووترانیده شووده و هوورج و موورج و خووونریزی در آن جایگوواهی نداشووت .امووا در رسوواله
دستوراالعقاب ،الگوی مبتنی بر پیوند سهگانه شاه آرمانی ،دین و دیونموردان دچوار دگرگوونی
قابل توجهی شده؛ بهگونهای که نه تنها مبلث پادشاه ،دیون و دیونموردان در برسواخت شواکله
امنیت جایگاه خود را از دست دادهاند ،بلکه معنای امنیت از کل بوه سومت فورد گورایش پیودا
کرده؛ بهگونهای که آسایش و اعتبار فرد در دستیابی به مال و مکنت بروز مییابد:
بر سبیل تحقیق و از روی تجربت ،غایت مقصود و کمال مطلوب درین نشأَة مون حیوث الودنیا ،موال
است که نتیجه آن آسایش و عزت و اعتبار است و اعتبار نیز مایه حصول موال اسوت .اکتسواب فضوایل و
تحصیل هنر نیز موجب حصول این دو مقام است ...و حصول این دو منوط و مربوط به خواست خداونود

تبارک و تعالی است (نوواب طهرانوی .)53-54 :2934 ،از ایون رو ،شواکله امنیوت در سوازه معرفتوی
نویسنده ،قائم به خود فرد و نه تدبیر شاه ،بر اساس دینی فردی و گسسته از پایبندی شاه بوه آن و
در نهایت مستقل از روایت دینمردان برساخته میشود .به عبارت گویاتر ،حکمرانی در این رساله
مجزا از امنیت نگریسته میشود؛ هرچند این به معنای چشومپوشوی کامول از برخوی کارکردهوای
دستگاه حکمرانی نیست ،اما سهم آنها در امنیت ناچیزتر از متون قبلی است:
دُولی که طرق و معابر ملکشان از قطاع الطریق مصون و محفوظ است و مداردادن و ستدن
و معامالتشان منتشم و منتسق است ،صاحب سامانترند از ملکی که حساب و احتساب ندارند
(نواب طهرانی.)92 :2934 ،
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در این الگو ،پادشاه هرچند در مقام حکمران عوالی حاضور بووده و اطاعوت از وی همچنوان
واجب است ،اما اطاعت از او پیوند دوسویه با امنیت خلق ایجاد نخواهد کرد .از این رو ،توصیف
پادشاه هرچند به خصایل نیکو تداوم دارد ،اما نشان از گسویختگی ایون خصوایل از احووال موردم
دارد...« :خاصه سالطین عظام و پادشاهان واالمقام که جمع مال و رعایوت حوزم و دوراندیشوی و
مآل از لوازم فطرت و خصایص ایشوان اسوت( »...نوواب طهرانوی .)94 :2934 ،ایون گسویختگی
بهگونهای است که شاه نه تنها فارغ از احوال رعیت خود است ،بلکوه نواتوانی وی از تمییوز میوان
کفیالنشان موجب شده تا «گدامنشان بینام و نشان و دریوزهخانان بیخانمان ،ریزهچینوان بورزن و
بازار  »....که به «واسطه رابطه خدمت بعضی از بزرگان دولت» توانستهاند بوه «توألیف و ترحیوب»
دست یابند «کنون خدمات جلیل و مهامات عموده را کفیول اسوت» و از ایون رو «از کووس لمون
الملکشان گوش آسوده و خاطر نفرسوده در شهر یافت نیست» (نواب طهرانی.)91 :2934 ،
در این میان ،اطرافیان شاه بیش از آنکه یکی از وجوه شاکلهبندی امنیت قلمداد شوند ،نمود
ناامنی و ضرررسانی به خلق به شمار میآیند:
مردی عاطل از دانش و دیون و بوری از بیونش و آئوین ،تملوک اموالک و تصور

امووال

مسلمانان را نوعی از طریق اصحاب طریق میخواند و آزار و ایذای بندگان خدای را فرعوی از
قواعد حکمت میشمارد (نواب طهرانی.)02 :2934 ،

هرچند مراد نویسنده این سطور ،صدراعظم محمدشاه است ،اما آنچه شوایان تأمول اسوت،
انقطاع در اندیشه ایرانی از نقش خطیر شاه در تدبیر امور است .بر ایون اسواس ،آنچوه در ایون
باب مشخص است ،پذیرش زبردسوتی پادشواه بوه واسوطه توداوم اندیشوه غالوب فرادنیووی و
الهویبودن شاه است که هرچند دنباله تفکر غالب شاه دارنده فره ایوزدی اسوت ،اموا گسسوتی
معنادار با حکمرانی بهمبابه ضامن و مرجع امنیت که در اندیشه باستان و میانه حاکم بود ،برقرار
کرده است .در اینجا شاه در معنای نمونه مبالی 2آن ،در قبال آنچه در کهنالگوهای شاهی متون
قدیم بهمبابه خیمهگاه استمرار نظم و امنیت تعریف مویشود ،بیگانوه اسوت و در مقابول ،بسوتر
ناامنی برای خلق به واسطه ضعف در حکمرانی او مهیا شده است:

1. Ideal type
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اختیار بالد و عباد را به مردمی چند از مخصوصوان خوود کوه هو ّر از بو ّر و تقوی از فواجر
ندانستند ،بداد ...برق گشتند و زدند آتش به جان خشک و تر /نوه بوه خورمن رحوم و نوه بور
خوشهچین آوردهاند (نواب طهرانی.)21 :2934 ،

حکایتهایی که نویسنده در بیشتر صفحات این رساله از مفاسد ،بویاخالقویهوا و ظلوم و
ستم وزیر پادشاه که وی را «هادماالنجاب» مویخوانود و سوایر کسوانی کوه عهودهدار مناصوب
حاکمیتی هستند ،ذکر کرده است ،تمبیلی از مملکتی رهاشده است که «پریشانی و بویسوامانی»
در حکمرانی آن گسترانیده شده و کسی از ظلم و ستم حاکمان و منصوبان آنها در امان نیسوت:
«گروهی که به امامت جماعت مقتدی نمودی ،چون مقتدر شد و متوالی گشت ،بودون رشووت
کسی را راه ندادی»(نواب طهرانی )255 :2934 ،یا «اگر به قضات و مفت افتی ،زینهوار کوه بور
عدالت ایشان اعتماد نکنی» (نواب طهرانی .)244 :2934 ،به همین ترتیب ،صاحبان دین در این
رساله هرچند قابل حرمت و ارجاعند ،اما مانند دورههای قبول در قالوب معتمودان و مشواوران
برحق پادشاه ،بهگونهای که او را در امور حکمرانوی و در راسوتای گسوترانیدن امنیوت هودایت
کنند ،جای نمیگیرند .هرچند جهد در راه حفظ دین و سنت و دوستی با عالمان و دینداران از
توصیههایی است که در این رسائل یافت میشود ،ایون توصویههوا در شواکله امنیوت و مفهووم
امنیت جمعی نمیگنجد و بیش از همه تالش فرد برای امنیت فردی فارغ از منظومه حکمرانوی
و امنیت را در نظر دارد:
چون با کسی به ترافع افتی ،به اطرا

و جوانب آن سخن فرو روی ،مسائل آن مخاصمه را

از فقیهان دانشمند نیک بیاموز (نواب طهرانی.)244 :2934 ،

قبل از آنکه نویسنده دستوراالعقاب مأیوسانه امنیت را نوه در دسوتگاه حکمرانوی سولطان،
بلکه در تدبیر و عاقبتاندیشی و زیرکی فرد توصیه کند ،یکی از حکمرانان بنام دسوتگاه هموان
حکمرانی پرسشهایی را مطرح کرده بود که میتوانست سورآغاز اصوالحاتی محسووس بورای
آشفتگی اوضاع داخلی باشد .سرگشتگی عباس میرزا ،ولیعهد قابل دوره فتحعلویشواه ،در قبوال
پیشرفت و ترقی خارجیان یا به تعبیر خود او «تبحر آنان در استفاده از قوای عقلیه» و اذعان بوه
«غوطهوری در جهل و شغب» ایرانیان و «غفلت از آتیه» نخستین بارقههای آگواهی حکمرانوان
ایرانی در قبال امنیت این سرزمین بود .فرازهای سخن وی در مالقات بوا ژوبور فرانسووی کوه
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حاکی از دردمندی وی و تالش برای گرهگشایی از ناتوانی و ضعف دستگاه داخلوی در مقابول
قوای بیگانه بود ،شاید در حیات سیاسی طوالنی قاجارها بیسابقه بود:
مردم پیروزیهای مرا سخت میستایند ،در حالی که من به تنهایی از ضعف خود آگاهم ...چه
توانائی است که شما را تا این اندازه از ما برتر ساخته است .دالیل پیشرفت شما و ضعف ثابت ما
کدام است .شما هنر حکومتکردن ،هنر پیروزییافتن و هنر بهکارانداختن همه وسوایل انسوانی را
میدانید ،در صورتی که ما گویی محکوم شدهایم که در لجنزار نادانی غوطوهور باشویم و بوه زور
درباره آینده خود میاندیشیم .آیا قابلیت سکونت و باروری خواک و تووانگوری مشورقزموین از
اروپای شما کمتر است .شعاعهای آفتاب پیش از آنکه به شما برسد ،نخسوت از روی کشوور موا
میگذرد .آیا نسبت به شما نیکوکارتر از ماسوت؟ آیوا آفریودگار نیکویدهوش کوه بخشوشهوای
گوناگونی میکند ،خواسته که با شما بیش از ما همراهی کند؟ من که چنین باور ندارم ...ای بیگانه
به من بگو چه کنم تا جان تازهای به ایرانیان دهم؟ (نجمی.)219-214 :2930 ،

شگفتی و توصیف ژوبر نماینده فرانسویهوا از عبواس میورزا مبنوی بور اینکوه «آمووزش و
پرورش این شاهزاده آنقدر هست که حس کند بیش از اینکه میدانود ،بایود بیواموزد» (نجموی،
 )215 :2930نشان از آگاهی عباس میرزا بر وضعیت آشفته مملکوت و عوزم راسوخ وی بورای
برقراری نظم و امنیت از طریق گشایش شیوهها و تجارب جدید بود .با این حال ،در این بزنگاه
تاریخی ،نقطه اتصال تالقی امنیت مطابق با آنچه افرادی همچوون نویسونده دسوتوراالعقاب در
سر میپرواندند و معنایی جز آسودگی و آمنبوودن رعیوت از تجواوز و ظلوم و سوتم دسوتگاه
حکمرانی را از آن جستجو نمیکردند و امنیت در معنای مصونبودن سپاهیان جنگجوی ایرانوی
از تجاوز قوای خارجی که برآمده از سرگشتگی حکمران قاجار در برابر رشادتهای آنان بوود،
شکل نگرفت.
هرچند عباس میرزا با آغاز از این نقطه ،اقداماتی همچون اهتمام به چاپ کتابها به صوورت
چاپ سربی ،اعزام دانشجو به خارج از کشوور بورای یوادگیری فنوون و علووم مختلوف و برخوی
اصالحات در امور لشکری و کشوری را در پیش گرفت که میتوانست گامهای ابتدایی اما مهموی
در راستای پیشبرد حکمرانی امنیتی قلمداد شود ،اندیشه ،آگاهی و معرفت وی دربواره اوضواع ،در
میان هیئت حاکمه و رأس هرم قدرت تبدیل به گفتمانی مسلب نشد و با غروب زودهنگام آفتواب
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عمر او ،کورسوهای نوری که وی در این مسیر ایجاد کرده بود ،به خاموشی گراییود؛ رونودی کوه
در دوره امیرکبیر نیز در سط باالتر تکرار شد ،اما همچنوان فردمحووری و نبوود اراده جمعوی در
طبقه حاکم ،شکستی محتوم را بهرغم برخی دستاوردهای اندک برای آن رقم زد.

د .در بستانه مشرو ه؛ بازگشت به زنجیره حکمران ،دین و دینمردان
سیر شاکلهبندی مفهوم امنیت در متون مطالعهشده در اعصار مختلف ،حاکی از نوعی تشوابه در
دستگاه معرفتی مثلفان این متون که به نوعی باید آنها را نمایندگان و اندیشمندان برجسته عصر
خود دانست ،بوده است .شاکلهبندی مفهوم امنیت در دوره باستان ،هرچند در محتوا با آنچه در
دوره سیاستنامه خواجه نظامالملک به نگارش درآمده ،متفاوت است ،اما الگوی حکمرانی بور
سهگانه حکمران یا پادشاه ،دین غالب و نقش اصیل و جایگاه برتر دینمردان قرار داشته اسوت.
این الگو در دوره قاجاریه با تفاوت فاحشی مواجه شد .رابطه این سهگانه در شاکلهبندی امنیت
به دالیل مختلف از هم گسسته شده و اندیشه و انتظاری برای وجود این زنجیره یا ترمیم آنچه
پیش از این در الگوی حکمرانی امنیتی گسترانیده شده ،وجود ندارد .با وجوود ایون ،در آسوتانه
وقوع تحول بزرگی به نام مشروطه ،رساله مهمی منتشر شد که این زنجیره را به زبوان گویوایی
وارد اندیشه سیاسی ایران کرد.
«تنبیه االمه و تنزیه المله» مجتهد نائینی ،مدرنترین و در عین حال ،بومیتورین خووانش از
شاکلهبندی مفهوم امنیت در دروانی از تاریخی -سیاسی ایران است که بر خال

متون قبول در

اعصار گذشته ،به صورت صری تر و آگاهانهتر به مقوله حکمرانی امنیتی ،البته در پناه واژهها و
اصطالحات مشابه پرداخته است .بر این اساس ،میتووان گفوت نخسوتین متنوی کوه بوه مقولوه
حکمرانی امنیتی به معنای کشورداری کارآمد پرداخته ،متنی است که میرزا محمد حسین نائینی
در بحبوحه آشفتگی و اغتشاش ذهنی و عینی آن دوره و از باب نیاز و ضرورت به رشته تحریر
درآورده است .هد

از نگارش این رساله ،تأکید قاطع بر وظوایف حکوموت در برابور ملوت و

آگاهانیدن مردم به حق خود در برابر حکومت بود .تفاوت این متن با متونی همچون نامه تنسور
و نیز سیاستنامه خواجه نظامالملک ،در وزن پادشاه یا حکمران در سهگانه یادشده است.
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اگر در این دو متن ،پادشاه مخاطب قرار داد ه شوده بوود توا بوا پیوروی از دیون و نزدیکوی
تنگاتنگ با دینمردان ،امنیت را در ملک خود جاری کند ،در رساله نائینی ،وزن و جایگاه اصلی
به دین و دینمردان داده شده؛ بهگونهای که پادشاه نه به منظور نصیحت و در باب اختیار و بوه
منظور بقای اریکه سلطنت و در نهایت حیات امن برای رعیت باید شنونده باشد ،بلکه در قالب
تکلیف برپایی نظمی عادالنه و ثباتی فراگیر ،ناگزیر به تبعیت از این الگو به منظور تأمین امنیت
ملت است .این مهم در تعاریف نائینی از امنیت و ناامنی بازنمایی شده است.
حکمرانی امنیتی در معنای عام از نظر نائینی ،تعریفی به مراتب روشن و نزدیک به تعاریف
امروزی دارد« :حفظ نظامات داخلیه مملکت و تربیت نوع اهالی و رسانیدن هر ذیحقی به حق خود و
منع از تعدی و تطاول آحاد ملت بعضهم علی بعض الی غیر ذلک از وظایف نوعیه راجعوه بوه مصوال
د اخلیه مملکت و ملت و نیز تحفظ از مداخله اجانب و تحذر از حیل معموله در این باب و تهیوه قووه

دفاعیه و استعدادات حربیه و غیرذلک» (نائینی .)51 :2931 ،او از این تعریف بهعنوان «حفوظ بیضوه
اسالم» و «حفظ وطن» تعبیر میکند .نائینی پایههای تعریف فووق را فلسوفه وجوود سولطنت و
حکومت و مسائلی همچون خراج دانسته ،که از دوره پیوامبران توا کنوون دوام داشوته و بخوش
الینفکی از شریعت به شمار میآید؛ که اصالح و تکمیل آن ضروری است.
با این حال ،او در بخش دیگری از رساله خود ،پیششرط آنچه در تعریف فووق بوهعنووان
امنیت خوانده شده و در متون مرتبب از آن بهعنوان کارویژه دولت نیز تعبیور مویشوود ،دربواره
رضایت و مداخله مردم در حکومت عنوان میکند« :اساس سیاست هر قوم و ملتی منووط بوه قیوام
امارتشان است به نوع خودشان ،واال جهات امتیازیه و ناموس اعظم دین و مذهب و شور

و اسوتقالل

وطن و قومیتشان به کلی نیست و نابود خواهد بود؛ هرچند به اعلی مدارج ثروت و مکنت و آبوادانی و
ترقی مملکت نائل شوند» .از نظر نائینی ،شرط مشروعیت دولت آن است که هر قوم و ملتی حکوموت
خود را به دست خود استوار سازد (فیرحی.)510 :2915 ،

در دیدگاه نائینی ،در صورتی که اداره مملکت به سلطانی واگذار شده باشد که کیفیت اسوتیال
و تصرفش یا به زبان امروزی حکمرانیاش بر مبنای امیوال شخصوی اسوتوار باشود و مشوروعیت
دولت به معنای مداخله مردم در آن لحاظ نشده باشد ،ناامنی به انحای مختلف نمود پیدا مویکنود.
نه جان ،نه مال و نه آبروی ملت در امان است و نه دین و عدالت در آن جایگاهی خواهد داشت.
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هنجارها و باید و نبایدها را سلطان بر اساس میل شخصی تعیین میکند و ملوت در تسوخیر اراده
سلطان و جاهل به حقوق خود بوده و اراده و استقاللی برای حیات و هستی خود ندارند:
[سلطان] مانند آحاد مالکین نسبت به اموال شخصویه خوود ،بوا مملکوت و اهلوش معاملوه
فرماید .مملکت را به ما فیها مال خود انگارد و اهلش را مانند عبید و اماء ،بلکه اغنام و احشام
برای مرادات و درک شهواتش مسخر و مخلوق پندارد ...و اهتمامش در نظم و حفظ مملکوت
مبل سایر مالکین نسبت به مزارع و مستغالتشان منوط به اراده و میل خودش باشد ،اگر خواهد
نگهداری و اگر خواهد به اندک چاپلوسی به حریف بخشد ...و باز هم با قدسیت و نحوهوا از
صفات احدیت عز اسمه خود را تقدیس نماید و اعوانش مساعدتش کنند و تمام قوای مملکت
را قوای قهر و استیال و شهوت و غصبش دانند و بر طبق آن برانگیزانند (نائینی.)92 :2931 ،

از این رو ،نائینی نامشروعبودن به معنای حکومتهایی که در آنها منافع و مصوال عموومی
تابعی از مصلحت حاکم و چونان اموال شخصی وی تلقوی شوود ،را بسوتر ایجواد و گسوترش
ناامنی تلقی میکند؛ که در ناآگاهی و «همان بیعلمی ملت به وظایف سلطنت و حقوق مشترکه
نوعیّه» ریشه دارد (فیرحی .)512-13 :2915 ،در رساله نائینی ،مرجع امنیت تفاوت ظریفوی بوا
متونی همچون نامه تنسر یا سیاستنامه خواجه نظامالملک و نیز دستوراالعقاب دارد .در متوون
فوق ،مرجع امنیت بر حول پادشاه بود؛ زیرا امنیت پادشاه ضامن امنیت رعیت شمرده مویشود.
در دستوراالعقاب نیز بیش از همه امنیت فرد باید حفظ میشد .در منظومه فکری نائینی ،ملوت،
مرجع امنیت قلمداد میشود که امنیت آن نه با امنیت پادشاه ،بلکه با شیوه حکمرانی وی پیونود
مستقیم دارد .بر این اساس ،زمانی که «اساس سلطنت فقب بر اقاموه هموان وظوایف و مصوال
نوعیه متوقفه بر وجود سلطنت مبتنی و استیالی سلطان به همان اندازه محودود و تصورفش بوه
عدم تجاوز از آن حد مقید و مشروط باشد ...آحاد ملت با شخص سلطان در مالیوه و غیرهوا از
قوای نوعیه شریک و نسبت به همه آنها متساوی و یکسان و متصدیان امور همگی امین نوعنود
نه مالک و مخدوم ...تمام افراد اهل مملکوت بوه اقتضوای مشوارکت و مساواتشوان در قووی و
حقوق بر مثاخذه و سثال و اعتوراض قوادر و ایمون و در اظهوار اعتوراض خوود آزاد و طووق
مسخریت و مقهوریت در تحت ارادت شخصیه سلطان و سایر متصدیان را در گردن نخواهنود
داشت» (نائینی.)92 :2931 ،
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از این رو ،شیوه حکمرانوی سولطان در شورایطی کوه «مقیوده ،محودوده ،عادلوه ،مشوروطه و
دستوریه» باشد ،ضامن امنیت ملت خواهد بود؛ بهگونهای که حتی اطرافیان وی که متصودی اموور
مملکت هستند ،قادر به دسوتدرازی بوه حقووق ملوت نبووده و فوارغ از دغدغوههوای نویسونده
دستوراالعقاب ،امنیت فردمحور و صرفاً قائم بر تالش خود شخص برای محفووظبوودن نخواهود
بود .در نسخه نائینی ،دو راهکار آگاهانیدن مردم و اصالح سازمان سیاسی بهعنوان شیوههوای اصولی
دستیابی به امنیت معرفی میشود که در اصل هد و انگیزه وی برای نگارش رسالهاش بوده اسوت.
در نخستین راهکار ،نائینی رفع جهالت و آگواهیبخشوی نظوری نسوبت بوه حقیقوت اسوتبداد،
مشروطیت ،برابری و آزادی را شرط اول کنترل استبداد میداند .با این حوال ،تشوری حقیقوت
این مفاهیم را کفایت ندانسته و لوازم و الزامات و نیز تنظیمات و قواعد در حوزه عمل مسوتقل
از تشری حقیقت را الزم میدانود .از نظور نوائینی ،بوه منظوور رفوع «جهالوت اموت» و توداوم
روشنگری درباره «مواد خبیبه خودپسندی و نفسپرستی و غیرذلک از مبوادی و تفورّق کلموه و
اختال

آرا و تقدیم اغراض شخصیه بر نوعیات» تشکیل «انجمنهای صحیحه علمیّه» ضروری

بوده است:
و اهمّ مقاصد این باب و مقدمه مهمه در تحصیل حقیقت اتحاد تشکیل انجمنهای صوحیحه
علمیه و مرتبنمودن آنهاست؛ از اعضای مهذب و کامل در علم و عمول و اخوالق و نووعخوواه
ترقیطلب و با درایت و کفایت در حفظ جامعه اسالمیه و احیای رابطوه نوعیّوه ،نوه مبول بعضوی
انجمنهای تأسیسشده بور غورضورزی و زورگوویی و هنگاموهجوویی و موال موردمخووری و
رفعتطلبی و اعمال هر نوع غرض و مرض شخصی که منتج عکس مقصود و موجوب رمیودن و
انصرا قلوب از اصل دخول در وادی اتحاد و وسیله استبداد است (نائینی.)241 :2930 ،

چنین انجمنهایی در اندیشه نائینی ،نزدیک به مفهوم حزب و در عوین حوال ،متموایز از
محافلی بود که در عصر مشروطه برای تعقیب منافع شخصی و گروهی بهجای مصال نوعی
تشکیل شده بود .از این رو ،وی بر قید «انجمونهوای صوحیحه علمیّوه» پافشواری مویکنود
(فیرحی .)992-995 ،2915 ،از سوی دیگر ،دومین راهکار به باور نائینی ،که عصاره اندیشوه
سیاسی مشروطه خواهان بود ،قانون یا به نقل از وی ،نظام نامه و مجلس شورای ملی بهعنووان
تنها طرق اصالح سازمان سیاسی قابل اتکا به شمار میآمدند که می توانستند حکموران را در
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نبود امام معصوم ،از غصب حداکبری دور کرده و در مسیر حفظ امنیت ملوت محودود نگواه
دارند .این دو راهکار را می توان ترجمان جایگاه دین و دینمردان در سهگانوه مودنظر متوون
قدیم دانست؛ مخصوصاً آنکه مذهب و دین ،محتوای اصلی قانون و نیز هیئت نظار یا هموان
منتخبه مجتهدین در کنار دانایان و عقالی مملکت ،مرک زیوت حوائز اهمیوت اندیشوه نوائینی
است« :مرتب داشتن دستوری که به تحدید مذکور و تمیز مصال نوعیه الزمه االقاموه از آنچوه در آن
حق مداخله و تعرض نیست ،کامالً وافی و کیفیت اقامه آن وظایف و درجه استیالی سلطان و آزادی
ملت و تشخیص کلیه حقوق طبقات اهل مملکوت را موافوق مقتضویات موذهب بوه طوور رسومیت
متضمن »...و « استوارداشتن اساس مراقبه و محاسبه و مسئولیت کامله به گماشوتن هیئوت مسودده و
رادعه نظاره از عقال و دانایان مملکت و خیرخواهان ملت که به حقوق مشترکه بین الملل هم خبیر و

به وظایف و مقتضیات سیاسیه عصر هم آگاه باشند» .نائینی در موورد ضورورت هیئوت نظوار یوا
همان دینمردان نوشته:
اما بنا بر اصول ما طایفه امامیه که اینگونه امور نوعیه و سیاست امور اموت را از وظوایف
نواب عام عصر غیبت علی مغیبهاالسالم میدانیم ،اشتمال هیئت منتخبه بر عدهای از مجتهودین
عدول و یا موأذنین از قبول مجتهودی و تصوحی و تنفیوذ و موافقتشوان در آراء صوادره بورای
مشروعیتش کافی است (نائینی.)93-91 :2931 ،

نائینی مسئله امنیتی را پیوند استبداد سیاسی با استبداد دینی دانسوته و بوا اشواره بوه کتواب
معرو

«طبائع االستبداد و مصارع االستعباد» عبدالرحمن کواکبی که چند سوال قبول از رسواله

نائینی تألیف و منتشر شده بود ،مینویسد:
و از این جا ظاهر شد جودت استنباط و صحت مقاله بعض از علمای فن که استبداد را
به سیاسی و دینی منقسم و هر دو را مرتبب به هم و حافظ یکدیگر و با هم توأم دانستهاند و
هم معلوم شد که قلع این شجره خبیبه و تخلّص از این رقیت خبیسه در قسم اول اسوهل و
در قسم دوم در غایت صعوب ت و بالتبع موجب صعوب ت عالج قسوم اول هوم خواهود بوود
(نائینی.)25 :2931 ،

نائینی با استناد به نصّوص دینی ،اطاعت از هرگونه اراده و سلطه خودسرانه را عبودیوت یوا
بندگی میداند و به اعتبار منشأ و خاستگاه ،اراده خودسرانه را به دو قسم سیاسی و دینی تقسیم
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میکند؛ که یکی بردهسازی تنهاست و دیگری بوردهسوازی دلهاسوت .وی ابوزار دو گونوه از
بندگی و بردگی را نیز متفاوت تفسیر میکند؛ یکوی بوه زور و تغلوب و دیگوری بوه خدعوه و
تدلیس .خدعه در لغت به معنای فریب و تدلیس و در ادبیات فقهوی بوه معنوای ظاهرسوازی و
عیبپوشی است (فیرحی .)232 :2910 ،وی منشأ استعباد یا هموان اسوتبداد سیاسوی را تملوک
أبدان و منشأ قسم دوم یا همان استبداد دینی را تملک قلوب میداند .نوائینی اسوتبداد دینوی را
سلطه بر قلبها از راه تحریف باورهای دینی مثمنان مویدانود کوه نتیجوه آن حفوظ و توجیوه
استبداد سیاسی در جوامع مذهبی است .به تعبیر وی ،استبداد دینی ایون وظیفوه را بوهویوژه بوا
تحریف دو اصل آزادی و مساوات انجام میدهد (فیرحی.)213 :2910 ،
نائینی به دلیل وابستگی متقابل و دیالکتیک بین دو شعبه استبداد ،آن را حائز اهمیوت و بوه
عبارتی ،مسئله امنیتی در دوره مشروطه میداند .فیرحی در شرح این مناسبات به نقل از نوائینی
مینویسد« :در ابتدای راه و آغاز پیدایی استبداد سیاسوی ،ایون حاکموان مسوتبد هسوتند کوه در
استقرار نظم استبدادی بیشترین نیاز و به تعبیر او «شدت حاجت» به علما و رهبران دینی دارند.
اما همین که استبداد سیاسی مستقر شد ،به تدریج ابزارهای کارامد متنوعی بورای اقنواع تووده و
انتشار قدرت خود پیدا و اختراع میکنند .از این پس ،این شعبه استبداد دینوی اسوت کوه بورای
حفظ و بسب خود محتاج به شاخه استبداد سیاسوی اسوت؛ توا بمانود و رواج یابود .نوائینی در
توصیف میزان نیاز و وابستگی استبداد دینی به استبداد سیاسی در عصر مشروطه مویگویود« :و
حالت حالیه که همدستی با ظلمه و طواغیت موجب نفوذ کلمه و مطاعیت و مساعدتشوان بوه
سکوت و عدم اعانت بر دفع ظلم ،مایه زهدفروشی و گرویدن عوام اضلّ از انعام به آنان است»
(فیرحی.)010 :2910 ،
به نظر نائینی ،استبداد با توحید اسالمی سر ناسازگاری دارد؛ زیرا مستبد خود را در قودرت
خداوند شریک میکند (حسینیان .)2911/52/59 ،نظامهای استبدادی که بنیادشان بر جهل مردم
اسووتوار اسووت ،اسووما و صووفات خاصووه خداونوود را بوور حاکمووان بشووری نسووبت موویدهنوود و
حکومتگران را خدایگونه یا نماینده و سایه خدا در زمین جلووه مویدهنود .ایون نخسوتین و
مهمترین قوای پاسدار استبداد است که از جهل مردم به احکام و مقتضویات دیون آنوان ،زاده و
پرورده میشود (فیرحی.)041 :2910 ،
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نتیجهگیری
این مقاله ،شاکلهبندی مفهوم امنیت در دورههای مختلف حیات سیاسی ایران را بر اساس برخی
متون مهم ،بررسی کرده و نشان داده که مفهوم امنیت همواره یکی از دغدغههای حائز اهمیوت
نگارندگان این متون بوده است .جدول زیر ،بهطور خالصه پاسخ به چهار پرسوش اساسوی کوه
در مقدمه پژوهش حاضر به عنوان خطوط اصلی مد نظر قرار گرفت ،را در متون بررسویشوده
نشان میدهد:
چیستی امنیت
نامه تنسر

سیاستنامه

گسترانیدن خیر اهورایی از سوی

مرجع امنیت

دستیابی به امنیت

انفصووال زنجیووره دیوون و

گماشوووتن منهیوووان و

حکمران نیک بر اسواس اشوه و

دنیا یا هموان شوهریار و

جواسوویس بوور اهوول

نظم کیهانی

موبدان

ممالک

اختالل در دین راسوتین و

مصاحبت و همنشینی

ورود بددینان بوه سواختار

با دینمردان راستین

حضووور حکمووران دیوونموودار و

شاه آرمانی

مسئله امنیتی

مه ترین شیوههای

پادشاه دیندار

اطاعت مطلق از او

حکمرانی
مصونیت فرد از مظوالم دسوتگاه

فرد

تنبیمممه االممممه

نظووم و ثبووات داخلووی ،احقوواق

ملت

وتنزیه المله

حقوووق فووردی ،حفووظ مرزهووای

دستوراالعقاب

حکمرانی

کشووور و ممانعووت از مداخلووه

ظلم و ستم همنشینان و
اطرافیان پادشاه

عاقبوووتاندیشوووی و
تدبیر فردی

پیوند استبداد سیاسی بوا

آگاهانیووودن موووردم و

استبداد دینی

اصووووالح سووووازمان
سیاسی

نظامی بیگانگان

بر اساس یافتهها ،امنیت در متون فوق ،در مصادیق ثبات ،آرامش ،نظوم ،عودالت و آسوایش
به معنای فراوانی در دولتها مدنظر بوده است .برای دستیابی به ایون اهودا  ،اداره درسوت و
کارامد کشور ،بهگونهای که رعیت یا ملت را از خونریزی و بیثباتی دور کرده و زندگی آمن را
برای آنها به ارمغان بیاورد ،بهعنوان هد

مورد توجه قرار داشته است .به منظوور نیول بوه ایون

هد  ،برخی ارکان حکومت از اهمیت شایان توجهی برخوردار بودهاند .حکمران و همنشوینان
با وی ،مهمترین ارکان ضامن امنیت قلمداد شدهانود .بوه اسوتبنای دسوتوراالعقاب کوه در دوره
قاجاریه به نگارش درآمده ،دین راستین و درست ،نقطه اتصال حکمران با همنشینان وی کوه از
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آنان به عنوان دینمردان یاد شده ،بوده است .دینمردان ،دین راستین را بوه سولطان در جایگواه
حکمران کشور یادآور شده و حکمران بر اساس آن ،نه تنها پایههای قدرت خوود را تحکویم و
تببیت میکند ،بلکه زندگی آمن و آسوده را برای رعیت خود رقم میزند.
در متن دستوراالعقاب ،ناامیدی نویسنده از فاعلیت مثثر حکمران و نیز خصومت و خشوم
از مظالم همنشینان وی ،موجب شده تا امنیت نه در سط جمعی ،بلکه در چارچوب آمنبوودن
فرد از دستدرازیهای حکومت معنا پیدا کرده و عاملیت خودِ شوخص تنهوا مسویر نجوات از
ناامنی دانسته شود .هرچند در دو متن مربوط به ایران باستان و نیز دوره میانوه ،حکموران رکون
اساسی تضمین امنیت و اداره درست امور مربوط به مملکت بود ،اما در رساله مجتهد نائینی که
در آستانه مشروطه منتشر شوده ،محودودیت قودرت حکموران از طورق مختلوف و در مقابول،
گسترش و تقویت اختیار دینمردان در قالب «هیئت مجتهدین» و نیز تعهد و پایبنودی بوه موتن
مکتوبی که در قالب «نظامنامه یا قانون» توسب صالحان و معتمدین ملت مصووب شوده اسوت،
پایه ثبات ،نظم و امنیت در کشور تلقی شده است.
نکته مهم آنکه در تمام متون فوق ،چگونگی شاکلهبندی مفهوم امنیت ربب وثیقوی بوا بسوتر
تحوالت آن دوره داشته است .بر این اساس ،شورشهوای داخلوی ،خوونریزی و چنددسوتگی،
مثلفه مهمی در رویکرد نویسنده نامه تنسر و نیز خواجه نظامالملوک بوه برپوایی ثبوات و نظوم
پایدار و تقویت پایههای قدرت حکمرانی در کشور بوده است .رهاشودگی و بویعودالتیهوای
صورتگرفته در دوره قاجار ،نویسنده دستوراالعقاب را مأیوسانه به سمت تحفظ فردی سووق
داده و آشفتگی و استبداد دوره نائینی ،وی را به تحدید هر چه بیشوتر قودرت پادشواه متمایول
کرده است .بر مبنای رساله نائینی ،به هر میزان نهادهای توصویهشوده شوراکت بیشوتری در امور
حکومت داشته باشند ،اداره کشور در راستای خیرعمومی بیش از پیش قابلیوت اجورا موییابود.
رساله نائینی را شاید بتوان نخستین سنگبنای مفهوم تبیین نظری حکمرانوی امنیتوی در معنوای
مدرن آن در ایران بهشمار آورد.
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