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 مقدمه
باشد. در این بین هاي هفتگانه یک نظریۀ امنیتی سطوح امنیت میعناصر و مؤلفهاز جملۀ 

امنیت سیاسی یکی از ابعاد امنیت در نظریات امنیت موسع است. اگرچه دربارة سطوح امنیت به 
هایی توسط اندیشمندان مطالعات امنیتی صورت صورت مطلق و نیز مطلق امنیت سیاسی پژوهش

ون پژوهشی که سطوح امنیت سیاسی را به ویژه از منظر مکتب امنیتی اسالم گرفته است. اما تاکن
توان به کتاب بهرام اخوان بررسی کرده باشد، صورت نگرفته است. به عنوان مثال در این زمینه می

اشاره کرد که در یکی از » هامؤلفه و اصول اسالم؛ سیاسی نظام در امنیت«) با عنوان 1388کاظمی (
توان ثر، به برخی از سطوح مطلق امنیت به صورت کلی اشاره شده است. بنابراین میفصول این ا

گفت که تاکنون پژوهشی که سطوح امنیت سیاسی و تهدیدهاي آن را از منظر مکتب امنیتی اسالم 
فیقی از تل گیريبهرهبا بررسی کرده باشد، صورت نگرفته است. لذا این پژوهش در صدد است 

هاي مکاتب امنیتی متدانی رایج در سطوح شی و استنباطی و کاربست دیدگاهروش مطالعۀ پژوه
امنیت سیاسی  سطوحآیات و روایات اسالمی، مبانی  گیري ازو بهرهبه صورت برچارچوب امنیت 

لذا در این راستا، در ابتدا در قسمت نخست  .کندامنیتی اسالم بررسی  مکتبرا در و تهدیدهاي آن 
شناسی، تعریفی از امنیت سیاسی و مکتب امنیتی اسالم بیان می شود. در قسمت مفهوممقاله با عنوان 

شناسی، روش مطالعۀ پژوهشی و روش استنباطی تبیین می گردد. سپس روشدوم مقاله نیز با عنوان 
هاي مکاتب در قسمت سوم مقاله با عنوان چارچوب نظري، ادبیات نظري بحث در قالب دیدگاه

شود. در نی رایج دربارة سطوح امنیت و مرجع امنیت سیاسی در آن سطوح بیان میامنیتی متدا
نهایت نیز در قسمت چهارم مقاله، مبانی قرآنی و روایی سطوح امنیت سیاسی و تهدیدهاي آن 

 گردد.تبیین می

 شناسی مفهومالف) 
تعاریف توان در سه دستۀ تعاریف مختلف از امنیت سیاسی را می: امنیت سیاسی. 1

اي تقسیم نمود. حفظ حقوق شهروندي در عرصۀ محور و سازهشهروندمحور، دولت/ رژیم
؛ 41-40: 1390ویلیامز، یت مشترك تعاریف شهروندمحور است (سیاسی، خصوص

). امنیت دولت (ایدئولوژي، نهادها، پایگاه مادي)/ رژیم 109: 1388بزرگی، جهان
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اشد بۀ دوم از تعاریف امنیت سیاسی میسیاسی(نهادها)، نیز خصوصیت مشترك دست
 یندر ا یاسیس یتمختار از امن یفتعر ).178-177: 1383خانی، ؛ عبداهللا86: 1389(بوزان، 
 ولتد محوریت یزو ن یتاسالم به امن یند يو اخرو یويبا توجه به نگاه توأمان دن پژوهش

ارائه  ياسازه یلقاسالم، بر اساس ت یتیامن مکتبدر  و نقش مردم در اعمال حاکمیت
می اسال (دولت »الف«دستیابی به وضعیتی که « به یاسیس یتامن بر این اساس. شودیم

ی: خارج /ی: استبداد، بغی، ارتداد و....(داخل »ب«) از آسیب، تعرض و تهدید پایهمردم
قاي ب( باشد» ج« یتدر وضع یابرسد » ج«) مصون و محفوظ باشد تا به سلطه، اشغال و...

 .گرددتعریف می )»متعالی (دنیا و آخرت یشرفتپساز حاکمیت زمینه
به دمتی قاست که  یسنت ی،در علوم اسالم یتیامن مطالعات سنت مکتب امنیتی اسالم:. 2

را با خود به همراه  یتیامن گستردةاسالم مباحث  چراکه ظهور، دارداسالم  یخاندازه تار
 از پس همبود و  یمخفاي به گونهکه دعوت  (ص)پیامبر سه سال اول دعوتدر  همداشت، 

 تا هجرت یطالبدر شعب اب ینمسلم یمدفاع بود. از تحر آن که توأم با رنج و زحمات و
گذاشتن  و پشت سر یاسالم یستأس به دولت تازه ینمتعدد مشرک پس حمالتو س ینهبه مد
 يهابا شکست قدرت همراه یرمقتدر و فراگ یحکومت یسو تأس مسلمانان توسط ینهاا همه

همچنین  .)206-181: 1393زایی، ؛ لک22-7: 1394زایی، زمان (لکجهان آن  بزرگ
هایی امنیتی ناظر بر دینی اسالم و مراجعه به آیات و روایات، از گزارهبررسی اجمالی درون

هاي مختلف زندگی بشري حکایت دارد که درصدد است تا امنیت را در زندگی ساحت
تأمین نماید. آیات و روایات مربوط به جهاد، والیت، حدود، وي انسان دنیوي و اخر

هاي قرآنی هاي مذکور است. بنابراین هم تاریخ اسالم و هم گزارهحکومت الهی از گزاره
و روایی اسالم حکایت از وجود یک مکتب امنیتی در اسالم دارد. مکتب امنیتی اسالم به 

بشري در دنیا و آخرت، از مکاتب امنیتی رایج که درصدد  تأمین امنیتدلیل نگاه توأمان به 
شود. لذا مکتب امنیتی اسالم، مکتبی متعالی باشند، متمایز میتأمین امنیت دنیوي بشر می

 گردد.تلقی شده و بر مکاتب امنیتی رایج نیز وصف متدانی اطالق می
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 شناسیروش ب)
استنادي با استفاده از روش تفسیر  –ی و روش استنباطیپژوهش ۀروش مطالعتلفیقی از 

 . باشدموضوعی و روش استنباط از روایات، روش منتخب در این مقاله می
 لیروش که روش تحل یندر ا روش مطالعۀ پژوهشی (روش کالسیک / تحلیل متن):. 1

سپس  شود،یطرح م ییهاکار، سؤال يدر ابتدا شود،یم یدهنام یزن یکمتن و روش کالس
 ی،پژوهش ۀ. در روش مطالعپردازدیها در درون متن مپاسخ آن پرسش يتجومحقق به جس

در مورد هر مطلب وجود  گیريیجهرجوع به متن و نت یانو مکرر م یهارتباط دو سو ینوع
متن،  ۀو بعد از مطالع شودیکه با طرح سؤال، جستجو در متن شروع م یانب یندارد. با ا

ر دهد. به ییها را تغقسمت یگرد یمتن معن يهاقسمت یامکان وجود دارد که برخ ینا
است به  يمحورآن سؤال یژگیو یناست که اول ايهمطالع یپژوهش ۀمطالع یگر،عبارت د

 ۀمطالع يبعد یژگی. وکندیها، مطالعه را آغاز ممعنا که محقق در چارچوب آن سؤال ینا
 یدههمف یدر ابتدا متن به خوب یدمعنا که با ینبودن آن است. به ایقو دق یقعم یپژوهش

 ۀمطالع یگرد یژگی. ودهدیها جواب ماز پرسش یکگردد که به کدام مشخصشود و بعد 
ا ثبت رو مرتبط با موضوع فقط اطالعات قابل استفاده  یداست که محقق با ینا ی،پژوهش

 هايیژگیاز و یگرد یکیپژوهش  يهابر اساس پرسش یتاطالعات با خالق يبندکند. طبقه
 یوهشژپ ۀدر مطالع یگريد یژگیشده ويبنداطالعات طبقه یابیاست. ارز یپژوهش ۀمطالع

قرائن  شود،یآن اطالعات فهم م یباتمعنا است که مفردات، جمالت و ترک یناست و به ا
 یزن یت. در نهاشودیو اطالعات مشابه در کنار هم قرار داده م گرددیم يو شواهد گردآور

نماید یم یانرا ب یشو نظر خو کندیو استنباط از آن اطالعات م یرشروع به تفس قمحق
 ).111-104: 1362(دوورژه، 

گردد که در آن تبیین و تفسیر موضوعی به روشی اطالق می روش تفسیر موضوعی:. 2
گیري از آیات مشترك به لحاظ موضوع و مضمون صورت شناسایی موضوعی با بهره

گیرد، تا روش تجربۀ انسانی و مفاهیم قرآن در یک بستر پژوهشی قرار می گیرد. در اینمی
، 28، 25ق: 1421دیدگاه قرآن کریم در موضوع مورد تجربه بشري مشخص شود (صدر، 
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آوري آیات مختلف در مورد یک ). به عبارت دیگر، در تفسیر موضوعی محقق با جمع84
کند. به مورد آن موضوع را استخراج می ها نظر قرآن کریم درموضوع و تحلیل بررسی آن

پردازي و ارائۀ نظر قرآن کریم در مورد بیان دیگر، در این روش محقق درصدد نظریه
هایی است که در موضوعات مختلف فرهنگی، اعتقادي، تاریخی، حقوقی، فقهی، پرسش

، 1368ي، شیراز؛ مکارم91ق: 1420باشد (حکیم، اجتماعی، اقتصادي، سیاسی و... مطرح می
). هدف غایی در تفسیر موضوعی ارائۀ نظریۀ قرآنی در مورد موضوعی از 21-19: 1ج

موضوعات گوناگون با مالحظۀ فهم و مدلول آیات یا کشف و بیان منسجم نظر قرآن کریم 
هاي ). دربارة شیوه89-88: 1390مهر، باشد (غالمی و علويدربارة موضوعی قرآنی می

هاي مختلفی ارائه شده است که در ادامه به دو مورد اشاره ديبنتفسیر موضوعی دسته
دانند: در شیوة اول، هریک از مسائل شود. برخی تفسیر موضوعی را داراي دو شیوه میمی

گردد و آیات مربوط به هریک از آن مسائل به تفکیک مطروحه در قرآن کریم استخراج می
منتخب با لحاظ مجموع آن آیات بررسی  شود و در نهایت، موضوع و مسئلۀآوري میجمع

ها و دیدگاه قرآن دربارة آن موضوعات و مسائل خواهد شد. در این شیوه در واقع پیام
شود. در شیوة دوم، محقق با استفاده از قرآن کریم، به مستخرج از قرآن کریم ارائه می

وعی تفسیر موض دهد. این شیوه ازمسائل، موضوعات و نیازهاي متن زندگی بشر پاسخ می
؛ 528-527: 1379؛ معرفت، 19ق: 1420شود (حکیم، روش استنطاقی نامیده می

). برخی دیگر نیز براي 95: 1390مهر، ؛ غالمی و علوي29: 1، ج1368شیرازي، مکارم
قرآنی یا سنتی که اند: نخست، تفسیر موضوعی درونتفسیر موضوعی سه شیوه ذکر کرده

گیري از قرائن نقلی باشد. در این شیوه با بهرهبه قرآن می مبتنی بر روش تفسیر قرآن
قرآنی که بر شود. دوم، تفسیر موضوعی برونمتنی، معانی و مقاصد آیات کشف میدرون

ورت به صبایست موضوعات و مسائل از متن اجتماع استخراج شود و اساس این شیوه، می
آوري شود و پس از بررسی و تحلیل پرسش به قرآن کریم عرضه گردد و آیات مرتبط جمع

فرض داوري و پیشآید. عدم پیشآیات مذکور پاسخ قرآن کریم به آن پرسش به دست می
گیري از قرائن عقلی و نقلی دیگر مانند احادیث از جملۀ الزامات در فرایند تحقیق و بهره

مورد بحث است. هاي این شیوه در اعالم دیدگاه نهایی اسالم در مسئله و موضوع و ویژگی
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اي استفاده سوم، تفسیر موضوعی تطبیقی قرآن که در این شیوه از روش تطبیقی و مقایسه
شناخت یک پدیدار یا دیدگاه در پرتو مقایسه (فهم و تبیین مواضع «شود. در این شیوه می

سنت، شود. بررسی تفسیر آیات والیت در تفاسیر شیعه و اهلحاصل می» خالف و وفاق)
هاي قرآن و برخی قصص دربارة پیامبران در قرآن و تورات، بررسی دیدگاهبررسی 

هاي تحقیقی با استفاده از شیوة تفسیر شناسی در مورد آغاز و پایان عالم از جملۀ مثالکیهان
). این پژوهش از شیوه 47-29: 1388اصفهانی، موضوعی تطبیقی قرآن است (رضایی

 فسیر موضوعی بهره خواهد برد.وش تقرآنی) در راستنطاقی (و برون

اعتبار اسناد از جملۀ شروط اولیه در هر پژوهشی است. بر  روش استنباط از روایات:. 3
این اساس در این پژوهش نیز الزم است از روایات معتبر در استخراج نظریۀ امنیت سیاسی 

پژوهان مورد هاي مختلفی براي بررسی اعتبار روایات در میان حدیثاستفاده شود. رهیافت
باشد. وثوقی (صدوري/ سندي)، تراثی، کارکردي، شواهد حدیثی از جملۀ توجه می

هاي مذکور هستند. رهیافت وثوقی که در استنباط احکام شرعی نقشی اصلی دارد، رهیافت
داراي دو مبنا در اثبات حجیت حدیث است. در مبناي وثوق صدوري، اطمینان به صدور 

ك پذیرش روایت است اما در مبناي وثوق سندي، صحت سند، مال (ع)روایت از معصوم
). در رهیافت تراثی مالك این 207-145: 1378بیرجندي، مالك اعتبار روایت است (ربانی

است که روایات مورد استناد در تحقیق، در میراث امامیه باشد و روایات در متون حدیثی 
اي در این رهیافت، حتی اگر روایتی دار کنندة گفتار معصوم تلقی شده است.به عنوان بیان

موارد مشابه در آیات و روایات نیز نباشد، باز با یاري تحلیل عقلی به عنوان شاهد مثال 
). در رهیافت 91: 1396یاري، ؛ علی90: 1396قهساره، باشد (محموديقابل استفاده می

و مسائل نظري  گشایی روایات نسبت به برخی مشکالتکارکردي مالك، کاربرد و گره
). در رهیافت 91-90: 1396یاري، هاي اجتماعی و سیاسی است (علییک جامعه در حوزه

شواهد حدیثی نیز مالك، فراوانی نقل مضمون یک روایت است. در واقع شباهت و ارتباط 
قهساره، ؛ محمودي135: 1، ج1395باشد (مسعودي، کنندة یک روایت میمضمونی، تقویت

هاي مذکور، برخی با الهام از روش شهید صدر در کتاب وه بر رهیافت). عال91: 1396
دادن در خصوص عمل افراد اقتصادنا، معتقدند که در مواردي که پژوهشگر به دنبال حکم
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شناسانه روایات است، دیگر ضرورتی ندارد به دنبال نیست بلکه به دنبال مطالعۀ مفهوم
-113: 1379؛ یوسفی ب، 79-78: 1379فی، بررسی اعتبار و حجیت روایات باشد (یوس

). با وجود این در این پژوهش تالش 92: 1396یاري، ؛ علی22-9: 1382؛ تسخیري، 128
هاي مذکور تا حد امکان استفاده شود. پس از بررسی اعتبار شده است تا از همه رهیافت

رسد. در این مینوبت به بررسی فهم متن و داللت آن  (ع)روایت و انتساب آن به معصومین
هاي باشد. توجه به واژهراستا طرق مختلفی براي فهم متن و مقصود نصوص مرسوم می

حدیث، توجه به مفهوم ترکیب حدیث، صراحت نصوص، تعلیل نصوص، استقراي 
نصوص، اطالق ادله، عموم ادله، تنقیح مناط قطعی، سیاق کالم، رجوع به سایر احادیث 

در موضوع مورد پژوهش (تشکیل خانواده حدیث) از  (ع)معصومینمنقول از آن معصوم یا 
: 1393؛ شریعتی، 119-85: 1389باشد (مسعودي، هاي فهم متن و مقصود روایت میراه
52-53.( 

 ج) چارچوب نظري
در این پژوهش از مجموع سطوح مستخرج از مکاتب امنیتی رایج به صورت برچارچوب 

 استفاده خواهد شد.

 مکاتب امنیتی مرسوم (متدانی) سطوح امنیت در )1
هاي خود در موضوعات و مسائل ها، دیدگاههر یک از مکاتب امنیتی با توجه به مبانی، ارزش

ات به دادن تهدیدویژه دیدگاهی که نسبت به مرجع امنیت دارند، با محدودکردن یا بسطامنیتی به
د که ادامه به دیدگاه برخی از گیرنموضوعات مختلف، سطح یا سطوحی را براي امنیت در نظر می

 شود. مهمترین مکاتب امنیتی اشاره می
  :ح امنیت از منظر مکتب رئالیستی تنها در سطسطوح امنیت در مکتب امنیتی رئالیستی

اي به نام گردد. به اعتقاد رئالیستی در سطح سیاست داخلی مسئلهالملل تحلیل میبین
المللی و نظم داخلی به استقالل و جدایی نظم بینگرایان معتقد امنیت وجود ندارد. واقع

گونه به معناي نبود اقتدار برتر است در مرجوالملل هرجهستند زیرا وضعیت نظام بین
که در عرصه داخلی، نوعی اقتدار مرکزي وجود دارد. بر این اساس، افراد نباید حالی
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طلبانه تهدیدآمیز و قدرتهاي نگران امنیت خود باشند چراکه اقتدار مرکزي، خواسته
الملل اما به دلیل ). در سطح بین71-70: 1383خانی، نماید (عبداهللافراد را مدیریت می

کنند تا با افزایش قدرت نظامی، تهدیدات نظامی ها تالش میفقدان قدرت مرکزي، دولت
ي ملی شان را دفع کنند و از این طریق امنیت و بقاها علیه تمامیت ارضیدیگر دولت

تضمین  -)Hirecson, 1991: 312- 311گرایی است، (که هدف اصلی در واقع -خود را 
-86، 1396؛ عسگري و دیگران: 358: 1390؛ قوام، 136-82: 1386نمایند (مشیرزاده، 

الملل در مکتب ). نفی مسئلۀ امنیت در داخل کشور و انحصار آن در سطح نظام بین89
هاي ناامنی در بیرون از کشور و تهدیدات منشأ همه پدیدهشود که گرایی باعث میواقع

گرایی تهدیدات علیه امنیت نیز داراي منشأهاي بیرونی باشد. بر این اساس، از منظر واقع
باشد و در صورت تهدیدشدن دولت، ناامنی دولت، با ناامنی تمام کشور، متوجه دولت می
در مجموع از منظر مکتب امنیتی رئالیستی  ).88: 1383خانی، شود (عبداهللایکی دانسته می

المللی، امنیت معنا مسئله امنیت در سطح سیاست داخلی معنا ندارد و تنها در سطح بین
ت ملی المللی است و امنییابد. لذا تحلیل و سیاستگذاري امنیت منحصر در سطح بینمی

 ). 71 :1383 ی،خانعبداهللالملل نیست (نیز چیزي جز امنیت بین
  :هاي ترین ارزشآزادي و صلح از محوريسطوح امنیت در مکتب امنیتی لیبرالیستی

شود و بر این اساس امنیت، ناامنی و تهدید در این مکتب امنیتی لیبرالیستی محسوب می
توانیم احساس ما فرزندان آزادي هستیم، ما نمی«شود. مکتب با میزان آزادي سنجیده می

؛ 121: 1380الي، (لیتل و مکین» که آزادي در آن حاکم است امنیت کنیم، مگر در محیطی
دهد که در مطالعات ). بررسی مکتب امنیتی لیبرالیستی نشان می104: 1383خانی، عبداهللا

الملل و شود که امنیت را در سطح بینمکتب چهار رویکرد عمده مشاهده می سنتی این
الملل رالیستی، امنیت را در سطح بینکنند. رویکرد نظم طبیعی لیباي تحلیل میمنطقه

دهی به کند. در این رویکرد، (ناخودآگاه مبتنی قاعده دست نامرئی در نظمتحلیل می
گردد که منجر طلب تأکید میگیري فدراسیون صلحالملل) بر شکلکشورها در نظام بین

ها در کنی ناامنی در جهان خواهد شد به این صورت که کشوربه گسترش صلح و ریشه
شوند اي از قواعد و مقرراتی میالمللی ملتزم به مجموعهچارچوب قرارداد اجتماعی بین
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که منجر به تنظیم رفتار آنها خواهد شد. رویکرد صلح دموکراتیک در مکتب لیبرالیستی 
هاي لیبرال کند. در این رویکرد گسترش ارزشالملل تحلیل مینیز امنیت را در سطح بین

ساز صلح خواهد شد. رویکرد نهادگراي لیبرال نیز امنیت را جهان زمینهدموکراسی در 
ها و گیري آگاهانه رژیمکند. در این رویکرد، بر شکلالملل تحلیل میدر سطح بین
المللی که نقش مؤثري در مدیریت ناامنی و دستیابی به صلح دارند، تأکید نهادهاي بین

اي نیز امنیت ویژه نظریۀ همگرایی منطقهتب بهشود. رویکرد امنیت متکثر در این مکمی
هاي هاي کشورها در بخشکند. در این رویکرد، همکارياي تحلیل میرا در سطح منطقه

گرایانه هاي ملیمختلف سیاسی، اقتصادي، فنی تخصصی، امنیتی و غیره، با کاهش التهاب
-25: 1386هد (مشیرزاده، دها، امکان ایجاد ثبات و امنیت را افزایش میو کاهش هزینه

). اگرچه در رویکرد صلح دموکراتیک به طور ضمنی 129-103: 1383خانی، ؛ عبداهللا72
هاي متأخر به سطح فردي امنیت در مکتب امنیتی لیبرالیستی اشاره شده است اما نظریه

 –هاي انتقادي مطرح شده، با تاکید بر مرجعیت فرداین مکتب که ذیل عنوان دیدگاه
ها بهترین راه تضمین امنیت است، ن در امنیت و طرح این نکته که رهایی انسانانسا

امنیت را در سطح فردي مورد توجه و تحلیل قرار داده و براي سطح فردي امنیت، نقشی 
بایست به مثابۀ یک محوري و بنیادین قائلند تا این حد که امنیت در دیگر سطوح می

: 1383خانی، انسانی عمل کنند (عبداهللا -امنیت فرديابزار در راستاي تحقق و استمرار 
 ).253-251و  242

  :مکتب امنیتی انتقادي به طور عمده در مقابل سطوح امنیت در مکتب امنیتی انتقادي
ویژه مکتب امنیتی رئالیستی قرار دارد. در مکتب انتقادي از یک مطالعات سنتی امنیت به

گرایی و المللامنیت، رویکرد مضیق امنیت، بینمحوري در مرجع سو نقدهایی به دولت
ها (به معناي شود و از سوي دیگر، رهایی انسانکارامدي مطالعات امنیتی سنتی وارد می

رسیدن هاي برابر و به حداقلبرخورداري از اختیار و حق انتخاب در چارچوب فرصت
شود. در این رفی میهاي بشري) بهترین راه تضمین امنیت معمقاومت در راه نیازمندي

باشد به این معنا که میزان میان در این مکتب امنیت (=رهایی) مبتنی بر رضایت می
رضایت افراد جامعه از وضع موجود با توجه به انتظارات، ضریب امنیت و ناامنی را 
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هاي مکتب انتقادي با معرفی فرد به عنوان مرجع امنیت، کند. برخی نحلهمشخص می
هاي دهند. برخی دیگر از نحلهامنیت را محور دیگر سطوح امنیت قرار میسطح فردي 

مکتب انتقادي نیز با تأکید بر محوریت جامعه به عنوان مرجع، امنیت را در سطح جامعه 
کنند. کنند و این سطح را به عنوان سطح اصلی در میان دیگر سطوح مطرح میتحلیل می

شود بلکه المللی مطرح نمیفاً در سطح بینبنابراین، در مکتب انتقادي امنیت صر
طور کلی در این مکتب این اعتقاد گیرد و بهموضوعاتی در سطوح مختلف را در بر می

خانی، وجود دارد که میان سطوح امنیت روابط متقابل و تأثیرگذار وجود دارد (عبداهللا
1383 :229-264.( 

  :ر عمده کپنهاگ نامی است که به طو مکتب امنیتیسطوح امنیت در مکتب امنیتی کپنهاگ
گرا و شود. با وجود اینکه بوزان یک نو واقعبر آثار باري بوزان و ال ویور اطالق می

هاي جدیدي از جمله در گراي ساختاري است، اما به دلیل ارائه دیدگاهویور یک واقع
ید و شناسی (تعریف تهدید بر اساس ساختار اجتماعی تهدبحث ابعاد امنیت و روش

کنند. در مکتب امنیتی اهداف مرجع)، آن را با مکتب امنیتی رئالیستی مرزبندي می
شود اما المللی مطرح میاي و بینکپنهاگ، امنیت در سطوح فردي، اجتماعی، ملی، منطقه

ویژه با توجه به مرجعیت دولت در این مکتب، سطح ملی امنیت مرکز ثقل امنیت به
تر تب امنیت فردي با وجود اینکه تابع ساختارهاي سیاسی عالیباشد. از منظر این مکمی

المللی است، اما گویاي سطح مشخص و مهمی از تحلیل است. از منظر دولتی و بین
شود اما مؤثرترین مکتب کپنهاگ، امنیت اجتماعی با وجود اینکه جایگزین امنیت ملی نمی

گیرد. و تحلیل امنیت قرار می شیوه جهت فهم موضوع امنیت است و بیشتر مرکز تجزیه
از دیدگاه مکتب امنیتی کپنهاگ، میان سطوح مختلف امنیت، نوعی ارتباط و وابستگی 
متقابل وجود دارد و در این بین، امنیت ملی، مرکز ثقل و محور امنیت در سطوح دیگر 

 ). 161-131: 1383خانی، باشد (عبداهللادر یک کشور خاص می
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 تحلیل امنیتسطوح  مکاتب امنیتی
 مرکز ثقل

 (محوریت)
 نسبت میان سطوح

 عدم ارتباط و استقالل عرصۀ داخلی و خارجی المللیامنیت بین المللیبین مکتب امنیتی رئالیستی

 یمکتب امنیتی لیبرالیست
اي، فردي، ملی، منطقه

 المللیبین
 امنیت فردي

گونه دیگر سطوح نسبت به رروابط متقابل و ابزا

 سطح فردي

 مکتب امنیتی انتقادي
اي، ملی، فردي، جامعه

 المللیبین
 روابط متقابل و تأثیرگذار ايامنیت جامعه

 مکتب امنیتی کپنهاگ
اي، ملی، فردي، جامعه

 المللیاي، بینمنطقه
 امنیت ملی

ارتباط و وابستگی متقابل/ امنیت فردي تابع 

 المللیتر دولتی و بینساختارهاي سیاسی عالی

 سطوح امنیت، محوریت و نسبت میان سطوح در مکاتب امنیتی :1جدول 

 مرجع امنیت سیاسی در سطوح مختلف )2
امنیت در مکاتب امنیتی رایج متدانی به لحاظ ابعاد به امنیت مضیق و امنیت موسع تقسیم 

شود. از ابداعات مکتب امنیتی کپنهاگ، توسعه ابعاد امنیت از انحصار آن در بعد نظامی است. می
اندیشمندان مکتب کپنهاگ معتقدند که امنیت عالوه بر بعد نظامی، داراي ابعاد دیگري همچون 

باشد. هر یک از ابعاد مذکور در سطوح محیطی میاجتماعی، اقتصادي و زیست -سیاسی، فرهنگی
باشند. بر این اساس امنیت سیاسی به عنوان یکی از ابعاد امنیت، در مختلف قابل تحلیل و بحث می

المللی قابل تحلیل است که به اي و بینهاي اجتماعی، ملی، منطقهاي/گروهسطح فردي، جامعه
المللی در هر یک از اي و نظام بینهاي اجتماعی، دولت، نظام منطقهترتیب فرد/انسان، جامعه/گروه

 دهد.سطوح مذکور، مرجع امنیت سیاسی را تشکیل می

 روایات  د) سطوح امنیت سیاسی از منظر آیات و
آنچه که از مکاتب امنیتی رایج (مکاتب امنیتی متدانی)، استنتاج گردید این است که براي امنیت 

متصور است.  المللیبینو  يامنطقه ی،مل هاي اجتماعی)،اي (گروهجامعه ي،فردسیاسی، پنج سطح 
لۀ م نیز مسئبررسی آیات و روایات اسالمی حاکی از آن است که در مکتب امنیتی متعالی اسال

باشد. همچنین سطح دیگري گانه مورد توجه میامنیت، ناامنی و تهدید در هر یک از آن سطوح پنج
توان آن را امنیت امتی نامید. بر این اساس شود که میاز امنیت در آیات و روایات استنباط می

اي ردي، جامعهتوان گفت که در مکتب امنیتی اسالم در مجموع شش سطح از امنیت اعم از فمی
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توان سطوح بندي میگردد. در یک دستهالمللی استنباط میاي، امتی و بین(گروهی)، ملی، منطقه
نمود که در سطح خرد، امنیت سیاسی هریک مذکور را به سه سطح خُرد، متوسط و کالن تقسیم 

سطح متوسط نیز از افراد انسانی به عنوان عضوي از شهروندان جامعه اسالمی مد نظر است. در 
ساالر، ایدئولوژي، هاي اجتماعی) و امنیت دولت (حکومت مردمامنیت حقوق سیاسی جامعه (گروه

هاي اسالمی در باشد و در سطح کالن نیز امنیت حقوق سیاسی دولتسرزمین) مورد بحث می
منیت اي و اها (به طور عمده) در روابط منطقهروابط امت اسالمی، امنیت حقوق سیاسی دولت

فضاي نزول است.  مورد توجهالمللی ها (به طور عمده) در روابط بینحقوق سیاسی دولت
هایی که به دوران تشکیل دولت اسالمی در مدینه که با دهد که در سورههاي قرآن نشان میسوره

 تهدیدات درونی و بیرونی مواجه بوده، مربوط است، به همۀ سطوح و ابعاد امنیت اشاره شده است.
توان گفت که به طور عمده تهدیدات هاي مکی، میبا این حال با توجه به فضاي نزول در سوره

در سطوح فردي و گروهی (تهدید جمعیت پرتعداد مشرك مکه علیه گروه کم تعداد مسلمانان) 
 شود.فهمیده می

 
اسالم، ی تمکتب امنیدر اما نکتۀ اساسی که در این بین باید به آن توجه داشت، این است که 

 شود؛محسوب می یتسطوح امن ترینمهمترین و مبانیاز  به عنوان یکیانسان سطح معنوي و نفس 
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بر این . دارد یتامن یگرسطوح داین سطح تأثیري مستقیم بر امنیت یا ناامنی و تهدید که طوري به 
ی اسالم ب امنیتجهاد اکبر یکی از راهکارهاي بنیادین راهبردي تولید امنیت در مکتاساس است که 

آید که در آیات و روایات اسالمی بر لزوم آن تأکید شده است. جهاد با نفس اماره و به شمار می
به نام و معناي این جهاد  (ص)شود که در روایتی از پیامبر اکرمهواي نفس، جهاد اکبر نامیده می

بعثَ بِسرِیۀٍ فَلَما رجعوا قَالَ مرْحباً بِقَومٍ قَضَوا  )ص(أَنَّ النَّبِی )ع(عنْ أَبِی عبد اللَّه«اشاره شده است. 
ولَ اللَّهسا ریلَ یرُ قالْأَکْب ادالْجِه یقب غَرَ والْأَص ادص(الْجِه( ِالنَّفْس ادرُ قَالَ جِهالْأَکْب ادا الْجِهم کلینی، » و)

 ،کندمی به خاطر خدا با نفْس خود مبارزهبه کسی که )؛ در روایت دیگري نیز 12: 5ق، ج1429
: 1ق، ج1410فراس، ابیبن(ورام» ی اللّهاهد من جاهد نَفْسه فالمج«مجاهد اطالق شده است. 

ی شده معرفنیکوکارِ شهید )؛ در روایت دیگري نیز منزلت جهادکنندة با نفس، جایگاه انسان 96ص
می تمی»(یدمنْزِلَۀِ برٍّ شَهِانَه بِبحس ند اللّهیه عاصعن مع و ۀِ اللّهاعى طَلَسه عاهد نَفالمجنّ إ«است؛ 
هاي درونی هرگونه ظلم، دشمنی و به ). جهاد اکبر در حقیقت مبارزه با ریشه232ق: 1410آمدي، 

به نزاع  گري میان بشرهسلطیشۀ رطور کلی مبارزه با بنیادهاي تولید ناامنی است. به عبارت دیگر، 
ر ، بمسلط شود ینفسان يوجود انسان هواها ساحتبر  گردد. بر این اساس، اگریدرون انسان برم

گردد. لذا رهایی از سلطه طاغوت بیرونی مسلط می طاغوت ها نیزجامعه بشري و روابط میان انسان
اند. بر این رابطه تأکید داشتهی نیز اله یايهمه انبمتوقف است بر رهایی از سلطه طاغوت درونی. 

). از دیدگاه مقام معظم 36(نحل: » و لَقَد بعثْنا فی کُلِّ أُمۀٍ رسوالً أَنِ اعبدوا اللَّه و اجتَنبوا الطَّاغُوت«
شود که در واقع، حفظ کنندة هویت ملت ترین نوع جهاد محسوب میرهبري، جهاد اکبر سخت

 ).3/3/1395 ي،م رهبرمقام معظایران است (
هاى زنند و از ملتهاى استکبارى حرف خود را نمىهایى که در مقابل قدرتهم دولت«

خت کردن و دو روز بیشتر در تکنند، اسیر نفس خود، اسیر دو روز بیشتر سلطنتخود دفاع نمى
کنند؛ قیام نمىهاى استکبارى هاى مردمى که در مقابل قدرتماندن هستند، هم آن تودهقدرت باقى

چیز ها برسد؛ هیچخواهند از راه راحتى به آنلقمه غذایى هستند که مىها هم اسیر همان یکآن
دیگر برایشان مطرح نیست؛ این هم نفس است. پس ببینید، جهاد اکبر این است. اگر ملتى بخواهد 

هاى مادى و معنوى را راه عزت و شرف را، راه خدا را، راه زندگى بهتر را، راه رسیدن به آرمان
 )17/7/1370 ي،مقام معظم رهبر» (طى بکند، باید بر نفس خود مسلط باشد.
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 سطح خرد امنیت سیاسی (امنیت حقوق سیاسی فرد) )1
هاي سیاسی هر یک از افراد منظور از سطح خرد امنیت سیاسی، عدم تهدید حقوق و آزادي

گانه مذکور متوجه فرد شود. در مکتب تهدیدي که ممکن است از ناحیه سطوح شش جامعه است.
باشد و آیات و روایات بسیاري بر آن داللت امنیتی اسالم، سطح خرد امنیت سیاسی مورد توجه می

 همۀ مسلّم حقوق از و است شده پذیرفته امري اسالم منظر از سیاسی فرد دارد. حقوق و آزادي
کس موجودي مختار و آزاد خلق شده است و هیچزیرا انسان از منظر اسالم . شودمی شمرده هاانسان

لَاتَکُن عبدغَیرِك و قَدجعلَک اهللاُ «حقّ ندارد بر او سلطه یابد یا او را به بردگی بگیرد. 
 اَیهاالنَّاس انَّ آدم لَم یلد عبداً و لَااَمۀً و انَّ النَّاس کُلُّهم«)؛ 500ق: ص1414الرضی، شریف»(حرّاً

). این حکم در مورد حقوق و آزادي سیاسی (حق رأي و انتخاب 69: 8ق، ج1429(کلینی، » اَحرَاراً
 کند. و آزادي بیان) صدق می

 :در آیات متعددي از قرآن کریم خداوند انسان را خلیفه و  حق رأي و انتخاب
جانشین خود بر روي زمین قرار داده است و از این طریق، حق حاکمیت خویش 

 الَّذي هو«)، 30بقره: »(خَلیفَۀ الْأَرضِ فی جاعلٌ إِنِّی«وي تفویض کرده است.  را به
لَکُمعج فی خَالئض فبودن انسان بر روي ) الزمۀ حداقلیِ خلیفه39(فاطر:  »الْأَر

باشد. در واقع، داشتن چنین رأي در حکومت و انتخاب حاکم میزمین، داشتن حق 
 و بودن انسان روي زمین است. آیاتیق تحقق یا اعمال خلیفهحقی، یکی از مصاد

 داللت ادافر براي رأي و انتخاب حق داشتن بر نیز شده وارد بیعت دربارة که روایاتی
 قد و الّا رجلٌ منهم ما« )؛10(فتح: »اللَّه یبایِعونَ إِنَّما یبایِعونَک الَّذینَ إِنَّ. «کندمی

 )؛247ق: 1414الرضی، (شریف »غیرَمکره طائعاً بالبیعۀ، لی سمح و الطاعۀ اعطانی
 روایات و آیات .)33: 32ق، ج1403(مجلسی،  »یبایعوا ان قبل للناس الخیار انما«

 شاوِرهم و. «است شده وارد مشورت و شورا اساس بر عمل با رابطه در متعددي
 و سمحاءکم اغنیاءکم و خیارکم امرائکم کانت اذا« )،159عمران: (آل »الْأَمرِ فی

 لزوم )،198: 1382(پاینده،  »بطنها من لکم خیر االرض فظهر بینکم شوري امورکم
 انتخاب در ویژه به رأي و انتخاب حق داشتن بر فرع مردم از خواهیمشورت
 فراخواندن دیگر، بیان به. باشدمی دارد، سروکار مردم حقوق با که حاکم و حکومت
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 لزممست نیز امر این و است خویش امور بر افراد سلطۀ از حاکی مشورت، و شورا به
رأي و در مجموع از آیات و روایات مذکور حق . است انتخاب و رأيحق  داشتن

شود. اگرچه الزمۀ اثبات یک حق به مفهوم مخالف، انتخاب افراد برداشت می
خود به معناي امنیت  باشد که اینبودن سلب آن از فرد و عدم تهدید آن میمذموم

توان به آیات و روایات دیگري نیز استناد کرد سیاسی فرد است. اما با وجود این می
رأي از افراد و لزوم عدم تهدید آن داللت دارند. در که بر مذمومیت سلب حق 

برخی روایات استبدادورزي نهی شده است زیرا استبدادورزي درواقع به معناي 
لَا تَستَبِد بِرَأْیِک فَمنِ استَبد بِرَأْیِه «اب و رأي افراد است. تهدید و سلب حق انتخ

لَکدر برخی آیات قرآن 752ق: 1410آمدي، ؛ تمیمی528: 1376واسطی، (لیثی» ه .(
کریم بر اجتناب از طاغوت تأکید شده است. یکی از مصادیق طاغوت، تهدید و 

قَد بعثْنا فی کُلِّ أُمۀٍ رسوالً أَنِ اعبدوا اللَّه و و لَ«باشد. رأي و انتخاب می سلب حق
). در آیات و روایات زیادي نیز بر مذمومیت و نهی از 36نحل: »(اجتَنبوا الطَّاغُوت

رأي و انتخاب نیز از جملۀ مصادیق ظلمی ظلم اشاره شده است. تهدید و سلب حق 
مأْواهم النَّار و بِئْس «عذاب داده است.  است که خداوند از آن نهی کرده و وعدة

عزَّ و جلَّ و ظُلْم لَا  الظُّلْم ثَلَاثَۀٌ ظُلْم یغْفرُه اللَّه«)، 151عمران: (آل» مثْوى الظَّالمین
ه عزَّ و جلَّ و أَما الظُّلْم یغْفرُه و ظُلْم لَا یدعه فَأَما الظُّلْم الَّذي لَا یغْفرُه فَالشِّرْك بِاللَّ

ذي لَا لَّالَّذي یغْفرُه اللَّه فَظُلْم الرَّجلِ نَفْسه فیما بینَه و بینَ اللَّه عزَّ و جلَّ و أَما الظُّلْم ا
ادبنَ الْعینَۀُ بایدفَالْم هعد118: 1، ج1362(ابن بابویه، » ی.( 

  آیات و روایاتی که بر وجوب امر به معروف و نهی از منکر داللت بیان: آزادي
باشند که بر جواز آزادي بیان و انتقاد از حاکمان جامعه اي میدارند، از جمله ادله

 ینْهونَ و بِالْمعرُوف یأْمرُونَ و الْخَیرِ إِلَى یدعونَ أُمۀٌ منْکُم لْتَکُنْ و«کنند. داللت می
در واقع، داشتن حق امر به معروف و نهی از منکر  ).104عمران: (آل» الْمنْکَرِ عنِ

باشد. به عبارت دیگر چون فرع بر وجود و حق آزادي بیان و نظارت براي افراد می
ها داراي آزادي بیان هستند، بنابراین، در قبال آن حق، مسئول هستند و باید از انسان

کنند و امر به معروف و نهی از منکر کنند. روایاتی که بر جواز نصیحت آن استفاده 
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کنند، نیز از جمله دالیل وجود حق آزادي بیان براي افراد در حاکمان داللت می
ثالثۀ الیغلّ قلب امرء مسلمٍ، اخالص العمل هللا و النصیحۀ ألئمۀ «اسالم است. 

ی علیکم فالوفاء بالبیعۀ و النصیحۀ و اما حق«)، 403: 1ق، ج1429(کلینی،  »المسلمین
). در واقع، داشتن حق نصیحت براي 79ق: 1414الرضی، (شریف» فی المشهد

شهروندان، فرع بر داشتن حق آزادي بیان براي آنان است. آزادي نصیحت، مستلزم 
باشد. سیرة عملی پیامبر مصونیت ناصح از هرگونه تهدید و تحدید حقوق نیز می

نیز بر جواز آزادي بیان در اسالم داللت  (ع)و امام حسن (ع)م علیو اما(ص) اسالم
ویژه گاه مانع انتقاد و اعتراض مردم بهشان هیچکند. ایشان در دوران حکومتمی

خصوص امور مربوط به حکومت اصحاب و یاران خود نسبت به خودشان به
یک ي فقال له السالم علو دخل علیه سفیان بن أبی لیلى النهد قال المدائنی« اند.نشده

یا م16ق، ج1404الحدید، ابی(ابن...» المؤمنین فقال الحسن اجلس یرحمک اهللا لَّذ :
16 .( 

 تهدیدهاي سطح خرد امنیت سیاسی )1-1
بررسی آیات و روایات حاکی از آن است که امنیت سیاسی در سطح خرد ممکن است از 

نا که وقوع اقداماتی سلبی/ ایجابی از سوي ناحیۀ همۀ سطوح مورد تهدید قرار گیرد. به این مع
 هاي سیاسی افراد را پایمال نماید. سطوح دیگر امنیت سیاسی، ممکن است حقوق و آزادي

 :دیگر فرد بر فردي سلطۀآیات دال بر عدم از افراد و تهدید سطح خرد امنیت سیاسی 
 بر والیت داراي دارند، اجازه او از که کسانی و متعال خداوند تنها شود کهفهمیده می

والیت بدون اذن و مجوز، تهدیدي علیه حقوق سیاسی افراد شمرده . باشندمی مردم
إِنَّما ولیکُم اللَّه و رسولُه و الَّذینَ آمنُوا الَّذینَ «شود که در آیات مذکور نفی شده است. می

مه ؤْتُونَ الزَّکاةَ وی الةَ وونَ الصیمقونَ یعبه عبارت دیگر، از آنجا که  ).55(مائده:  »راک
عنوان شود بهمی فرد در امور سیاسی رأي و انتخاب حق سبب سلب فرد بر فردي سلطۀ

قُلْ هاتُوا برْهانَکُم إِنْ «. است شده آیات، نهی این اساس بر که شودتهدیدي محسوب می
به صورت داللت مطابقی بر پذیرش حق آزادي ). این آیه اگرچه 64(نمل:  »کُنْتُم صادقینَ
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به صورت مفهوم مخالف نیز بر لزوم عدم تهدید حق مذکور نیز بیان داللت دارد اما 
همچنین از آیات و روایاتی که بر اجراي عدالت و دوري از ظلم داللت  داللت دارد.

کردن آن را استفاده نهی از تهدید و پایمال توان رعایت حقوق سیاسی افراد وکنند میمی
 »لَقَد أَرسلْنا رسلَنا بِالْبینات و أَنْزَلْنا معهم الْکتاب و الْمیزانَ لیقُوم النَّاس بِالْقسط«کرد. 

(هود:  »ى الظَّالمینَأَال لَعنَۀُ اللَّه علَ«)، 8(ماوده: » اعدلُوا هو أَقْرَب للتَّقْوى«)؛ 25(حدید: 
عبارت دیگر، در واقع، در فلسفۀ سیاسی اسالم از سویی آزادي حق طبیعی ). به18

» ایهاالناس انَّ آدم لم یلد عبداً و الامۀً و ان الناس کلّهم احراراً«شود: ها دانسته میانسان
از این  طور یکسان و برابرها به) و از سوي دیگر، انسان69: ص8ق، ج1429(کلینی، 

ائلَ و جعلْناکُم شُعوباً و قَب یا أَیها النَّاس إِنَّا خَلَقْناکُم منْ ذَکَرٍ و أُنْثى«حق برخوردار هستند: 
أَتْقاکُم اللَّه نْدع کُمفُوا إِنَّ أَکْرَمتَعارطور یکسان از ها به). از این رو، انسان13(حجرات: » ل

برداري از نی و از جمله آزادي سیاسی برخوردارند؛ بنابراین بهرهانسانیت و حقوق انسا
طور کلی از حقوق، تا آنجاست که به حقوق دیگران صدمه و لطمه وارد این حق و به

نسازد. بنابراین، تهدید و یا سلب حقوق دیگران در صورت صدمه و تجاوز، خالف 
 عدالت و مصداق ظلم منهی است.

 مضمون برخی آیات : و تهدید سطح خرد امنیت سیاسی هاي اجتماعیجامعه/گروه
هاي اجتماعی داللت قرآن کریم بر تهدید امنیت سیاسی افراد از سوي جامعه و گروه

علَیهِم آیاتُنا بینات تَعرِف فی وجوه الَّذینَ کَفَرُوا الْمنْکَرَ یکادونَ یسطُونَ  و إِذا تُتْلى«دارد. 
س یتْلُونَ علَیهِم آیاتنا قُلْ أَفَأُنَبئُکُم بِشَرٍّ منْ ذلکُم النَّار وعدها اللَّه الَّذینَ کَفَرُوا و بِئْ بِالَّذینَ
إِنَّ الَّذینَ یکْفُرُونَ بِآیات اللَّه و یقْتُلُونَ النَّبِیینَ بِغَیرِ حقٍّ و یقْتُلُونَ «)، 72(حج: » الْمصیرُ

). در این آیات بیان 21عمران: (آل» الَّذینَ یأْمرُونَ بِالْقسط منَ النَّاسِ فَبشِّرْهم بِعذابٍ أَلیم
حقیقت و امر به معروف از سوي افراد مؤمن که از مصادیق آزادي بیان و حقوق سیاسی 

خدواند  شود. لذاشود، با برخورد شدید و خشن جامعه کافر روبرو میفرد شمرده می
متعال در دفاع از حقوق سیاسی افراد مؤمن، جامعۀ کافر را به عذاب سخت هشدار 

 یا أَیها الَّذینَ آمنُوا کُونُوا قَوامینَ للَّه شُهداء بِالْقسط و ال یجرِمنَّکُم شَنَآنُ قَومٍ على«دهد. می
). این 8(مائده: » و اتَّقُوا اللَّه إِنَّ اللَّه خَبِیرٌ بِما تَعملُون تَّقْوىأَالَّ تَعدلُوا اعدلُوا هو أَقْرَب لل
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) نسبت به حقوق افراد که حقوق سیاسی افراد از جملۀ شَنَآنُ قَومٍآیه نیز به تهدید جامعه (
 آن است، داللت دارد. 

 سیاسی افراد البالغه به تهدید امنیت نهج 53نامه : دولت و تهدید سطح خرد سیاسی
و لَا تَقُولَنَّ إِنِّی مؤَمرٌ آمرُ فَأُطَاع فَإِنَّ ذَلک إِدغَالٌ فی الْقَلْبِ و «کند. توسط دولت اشاره می

). در این روایت ضمن 428ق: 1414الرضی: (شریف» منْهکَۀٌ للدینِ و تَقَرُّب منَ الْغیر
امدهایی که تهدید امنیت سیاسی افراد براي دولت نهی از استبداد ورزیدن حکومت، به پی

دارد نیز هشدار داده شده است. در قسمت دیگري از این نامه، نیز با تشبیه حکومت 
استبدادي به حیوان درنده، از پایمال کردن حقوق سیاسی افراد توسط حکومت نهی شده 

هم انسانیت  است. چرا که رعایت حقوق سیاسی افراد هم اقتضاي دین اسالم است و
و لَا تَکُونَنَّ علَیهِم سبعاً ضَارِیاً تَغْتَنم أَکْلَهم فَإِنَّهم صنْفَانِ إِما أَخٌ «افراد، مقتضی آن است. 

 آیات در برخی ).428ق: 1414: الرضییفشر» (لَک فی الدینِ و إِما نَظیرٌ لَک فی الْخَلْق
 أَلیماً ذاباًع فَیعذِّبهم استَکْبرُوا و استَنْکَفُوا الَّذینَ أَما و« .است شده ورزیدن نهی استکبار از
ونَ ال وجِدی منْ لَهونِ مد ا اللَّهیلو یراً ال ودر برخی دیگر از آیات نیز . )173(نساء:  »نَص

 الدار تلْک« است. امنیت و سعادت اخروي پاداش پرهیز کنندگان از استکبار معرفی شده
). زیرا یکی از 83(قصص: » الْآخرَةُ نَجعلُها للَّذینَ ال یرِیدونَ علُوا فی الْأَرضِ و ال فَسادا

 انتخاب و رأيشود این است که حقهاي استکباري واقع میدر حکومت هایی کهظلم
ز سوي دولت به هیج عنوان شود. تهدید حقوق سیاسی افراد اتهدید مواجه می افراد با

از منظر اسالم قابل پذیرش نیست لذا در برخی روایات بر مبارزه با حاکمی که حق 
 یفرّق یرید ان جائکم من«کند، اذن داده شده است. انتخاب و رأي افراد را سلب می

 »ذلک اذن قد اهللا فان فاقتلوه غیرِمشورة من یتولی و امرها االمۀ یغصب و الجماعۀ
). داستان اصحاب کهف نیز یکی دیگر از مصادیق سلب 62: 2ق، ج1404بابویه، (ابن

إِذْ أَوى الْفتْیۀُ إِلَى الْکَهف فَقالُوا ربنا «باشد. حقوق سیاسی اجتماعی افراد توسط دولت می
اعتَزَلْتُموهم و ما یعبدونَ  و َإِذ«)، 10(کهف: » آتنا منْ لَدنْک رحمۀً و هیئْ لَنا منْ أَمرِنا رشَداً

کهف: (» اًإِالَّ اللَّه فَأْووا إِلَى الْکَهف ینْشُرْ لَکُم ربکُم منْ رحمته و یهیئْ لَکُم منْ أَمرِکُم مرْفَق
). در واقع اصحاب کهف به دلیل پذیرش والیت سیاسی اهللا، و روشنگري در این باره 16
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حکومت کفر، به دلیل خفقان و تهدید شدید از ناحیۀ حکومت، مجبور به فرار و  و نقد
 پناه بردن به غار شدند.

 مضمون برخی از : المللی و تهدید سطح خرد امنیت سیاسیاي/ امتی/ بیننظام منطقه
المللی اي/ امتی/ بینآیات و روایات بر تهدید امنیت سیاسی افراد از سوي نظام منطقه

الْاسالم یعلوا «)، 141(نساء:  »و لَنْ یجعلَ اللَّه للْکافرِینَ علَى الْمؤْمنینَ سبِیالً«ارد. اشاره د
). از جملۀ مصادیق وضعیت سلطه که در آیۀ و روایت 25: 1382(پاینده:  »هعلَی و الیعلى

الملل یا نظام نمذکور به آن اشاره شده است، مورد سلطه واقع شدن از طریق نظام بی
آید که امنیت سیاسی اي است. سلطه خارجی در واقع از جملۀ عواملی به شمار میمنطقه

سوره کهف  94توان به آیۀ کند. اما به طور خاص در این زمینه به میفرد را تهدید می
ی الْأَرضِ فَهلْ نَجعلُ لَک قالُوا یا ذَا الْقَرْنَینِ إِنَّ یأْجوج و مأْجوج مفْسدونَ ف«اشاره کرد. 
این آیۀ به تهدید یک قدرت  ). در94(کهف: » أَنْ تَجعلَ بینَنا و بینَهم سدا خَرْجاً على

) علیه مردم میان دو کوه درخواست کننده از یأْجوج و مأْجوج(حکومت خارجی 
ن به عنوان منتخب آن مردم ذوالقرنین اشاره شده است. در این آیۀ حضرت ذوالقرنی

شود تا تهدیدي که حقوق افراد آن جامعه را سلب کرده را بر طرف ستمدیده موظف می
 نماید.

 سطح متوسط امنیت سیاسی  )2
یاسی به حقوق سمنظور از امنیت سیاسی در سطح متوسط، عدم تهدید داخلی و خارجی نسبت 

روایات بسیاري بر سطح متوسط امنیت سیاسی  . آیات وباشدهاي اجتماعی و دولت میجامعه/گروه
 دارد.  در مکتب امنیتی اسالم داللت

 در مکتب امنیتی اسالم بر حفظ حقوق جامعه هاي اجتماعی : حقوق سیاسی جامعه/گروه
و عدم تهدید نسبت به منافع و مصالح عمومی سفارش شده است. در برخی آیات و 

افرادي که جامعه را ناامن و به منافع روایات مجازات سخت دنیوي و اخروي براي 
 و رسولَه و اللَّه یحارِبونَ الَّذینَ جزاء إِنَّما«کنند، تعیین شده است. عمومی تجاوز می

 وأَ خالف منْ أَرجلُهم و أَیدیهِم تُقَطَّع أَو یصلَّبوا أَو یقَتَّلُوا أَنْ فَساداً الْأَرضِ فی یسعونَ
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)، 33مائده: »(عظیم عذاب الْآخرَةِ فی لَهم و الدنْیا فی خزْي لَهم ذلک الْأَرضِ منَ ینْفَوا
 بِهِم کلَنُغْرِینَّ الْمدینَۀِ فی الْمرْجِفُونَ و مرَض قُلُوبِهِم فی الَّذینَ و الْمنافقُونَ ینْتَه لَم لَئنْ«

ال ثُم ونَکجاوِردر آیات دیگر در جهت حفاظت از امنیت 60(احزاب: » قَلیالً إِالَّ فیها ی .(
و اعتَصموا بِحبلِ اللَّه جمیعاً و «شوند. تفرقه توصیه میجامعه مسلمانان به وحدت و عدم

داءأَع إِذْ کُنْتُم کُملَیع اللَّه تمعاذْکُرُوا ن ال تَفَرَّقُوا و معبِن تُمحبفَأَص نَ قُلُوبِکُمیب فَأَلَّف هت
شَفا حفْرَةٍ منَ النَّارِ فَأَنْقَذَکُم منْها کَذلک یبینُ اللَّه لَکُم آیاته لَعلَّکُم  إِخْواناً و کُنْتُم على

 ). 103عمران: (آل» تَهتَدونَ
 حفاظت از نظام سیاسی مشروع و مقابله ): حقوق سیاسی دولت (بعد سیاسی امنیت ملی

با تهدیدات وجودي علیه آن از جملۀ اموري است که در مکتب امنیتی اسالم مورد تأکید 
واقع شده است. در برخی روایات بر ضرورت وجود حکومت به دلیل نقشی که در 

الرضی، (شریف» فَاجِر أَو برٍّ أَمیرٍ منْ للنَّاسِ بد لَا إِنَّه و«تأمین امنیت دارد، تأکید شده است. 
). در آیات 729ق: 1410آمدي، (تمیمی» والٍ ظلومٍ غشوم خیرٌ من فتنۀ تدوم«)، 93: 1379

جواز مخالفت با سو بر اطاعت از حکومت مشروع و عدمو روایات دیگري نیز از یک
ف (شری» عۀ تعظیماً لالمامۀفرض اهللا ... و االمامۀ نظاماً لالمۀ و الطا«آن تأکید شده است. 

(مجلسی، » اسمعوا و اطیعوا لمن ولّاه اهللا فانّه نظام االسالم«)، 512ق: 1414الرضی، 
یا أَیها الَّذینَ «)، 92(مائده: » أَطیعوا اللَّه و أَطیعوا الرَّسولَ و احذَروا). «298: 23ق، ج1403

 ولَهسر و وا اللَّهیعنُوا أَطونَآمعمتَس أَنْتُم و نْها علَّوال تَو و از سوي دیگر بر  )20(انفال: » و
رمان داده خیزند، فلزوم مقابله با براندازان و کسانی که به مقابله با حکومت اسالمی برمی

هم م فَخُذُوهم و اقْتُلُوفَإِنْ لَم یعتَزِلُوکُم و یلْقُوا إِلَیکُم السلَم و یکُفُّوا أَیدیه« شده است.
تقویت بنیۀ دفاعی نظام اسالمی از اقدامات ایجابی و  ).91(نساء: » حیثُ ثَقفْتُموهم

هاي پیشگیرانه و بازدارنده در مکتب امنیتی اسالم در جهت دفع تهدیدات علیه سرزمین
 هبِ تُرْهبونَ الْخَیلِ رِباط منْ و قُوةٍ نْم استَطَعتُم ما لَهم أَعدوا و«شود. اسالمی محسوب می

ودع اللَّه و کُمودهاي اسالمی نیز ). جهاد و مقابله با متجاوزان به سرزمین60(انفال: » ع
اللَّه إِنَّما الْمؤْمنُونَ الَّذینَ آمنُوا بِ«یکی دیگر از اقدامات سلبی در مکتب امنیتی اسالم است. 
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قُونَ وادالص مه کأُولئ بِیلِ اللَّهی سف هِمأَنْفُس و هِموالوا بِأَمدجاه وا ورْتابی لَم ثُم هولسر «
 ).15(حجرات: 

 تهدیدهاي سطح متوسط امنیت سیاسی )1 -2
از دیدگاه آیات و  )ی و دولتاجتماع يهاجامعه و گروهاعم از (سطح متوسط امنیت سیاسی 

روایات از ناحیه همۀ سطوح ممکن است تهدید شود. به عبارت دیگر سطوح دیگر از طریق 
ولت) هاي اجتماعی و داقداماتی سلبی/ ایجابی سبب تضییع حقوق و آزادي سیاسی (جامعه و گروه

 شوند.می
 :ست ن ااز منظر قرآن کریم و احادیث ممک افراد و تهدید سطح متوسط امنیت سیاسی

هاي اجتماعی توسط برخی افراد مورد تهدید واقع شود. حقوق سیاسی جامعه و گروه
اسرائیل از جملۀ آن عایشه در میان مسلمانان و قارون، بلعم باعورا و سامري در قوم بنی

 ). قارون متکی76(قصص:  »علَیهِم فَبغى إِنَّ قارونَ کانَ منْ قَومِ موسى«باشند. افراد می
بر ثروت هنگفت خود با بغی و ستمگري، در راستاي اهداف فرعون در استمرار اسارت 

و اتْلُ علَیهِم نَبأَ الَّذي «کرد. اسرئیل حرکت میو سلب حقوق سیاسی اجتماعی قوم بنی
). بلعم باعورا نیز 175: (اعراف» آتَیناه آیاتنا فَانْسلَخَ منْها فَأَتْبعه الشَّیطانُ فَکانَ منَ الْغاوِینَ

اسرائیل از اسارت و استبداد فرعون به شمار همانند قارون تهدیدي براي رهایی قوم بنی
قالَ فَإِنَّا قَد فَتَنَّا قَومک منْ بعدك و أَضَلَّهم « ).15-14: 7، ج1374شیرازي، رفت (مکارممی

رِياماسرائیل را از والیت اهللا و آزادي ا قوم بنیسامري نیز تالش کرد ت ).85(طه: » الس
کردن منحرف و در اسارت و والیت کفر و شیطان وارد نماید. عایشه نیز با منحرف

ویژه مردم بصره) و شوراندن آنها علیه حکومت، جنگ جمل را به گروهی از جامعه (به
یح، و قال: لعنۀ اللّه من أمر علی علیه السالم بالجمل أن یحرق ثم یذرى بالرّ«راه انداخت. 

إِلهِک الَّذي ظَلْت علَیه عاکفاً  و انْظُرْ إِلى«دابۀ فما أشبهه بعجل بنی إسرائیل ثم قرء: 
: 3ق، ج1400اى، کمرهی، زاده آملخویى، حسنهاشمى( »لَنُحرِّقَنَّه ثُم لَنَنْسفَنَّه فی الْیم نَسفاً

به ن است به طرق مختلف امنیت دولت را تهدید نمایند. بغی ). همچنین افراد ممک191
نْ أَبِی عبد اللَّه علیه ع«شود. صورت فردي از جملۀ تهدیدها علیه دولت محسوب می

رُج یخْ الْباغی: الَّذي«قَالَ: » فَمنِ اضْطُرَّ غَیرَباغٍ و ال عاد: «السالم فی قَولِ اللَّه تَبارك و تَعالى
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 .)277: 12ق، ج1429کلینى، ( »علَى الْإِمامِ، و الْعادي: الَّذي یقْطَع الطَّرِیقَ، لَاتَحلُّ لَه الْمیتَۀُ
قُلْ إِنَّما حرَّم ربی الْفَواحش ما ظَهرَ منْها «لذا بغی در آیات و روایات تحریم شده است. 

 و الْإِثْم طَنَ وما ب قِّورِ الْحبِغَی غْیهمچنین ممکن است ترك فعل و 33(اعراف: » الْب .(
نافرمانی افراد از حکومت و رهبري جامعه تهدید دولت را در پی داشته باشد. به عنوان 

شدن دولت تازه تأسیس نمونه، شکست مسلمانان در جنگ احد و مورد تهدید جدي واقع
و لَقَد صدقَکُم اللَّه وعده إِذْ تَحسونَهم «ن داشت. مدینه ریشه در نافرمانی برخی مسلمانا

 نْکُمونَ مبما تُح ما أَراکُم دعنْ بم تُمیصع رِ وی الْأَمف تُمعتَناز و لْتُمتَّى إِذا فَشح هبِإِذْننْ م
رَةَ ثُمالْآخ رِیدنْ یم نْکُمم نْیا والد رِیدذُو  ی اللَّه و نْکُمفا عع لَقَد و کُمیتَلبیل منْهع رَفَکُمص

أَحد و الرَّسولُ یدعوکُم فی أُخْراکُم  إِذْ تُصعدونَ و ال تَلْوونَ على*فَضْلٍ علَى الْمؤْمنینَ
 »و ال ما أَصابکُم و اللَّه خَبِیرٌ بِما تَعملُونَ ما فاتَکُم فَأَثابکُم غَما بِغَم لکَیال تَحزَنُوا على

 ). 153-152عمران: (آل
 از دیدگاه قرآن و  هاي اجتماعی و تهدید سطح متوسط امنیت سیاسی:جامعه/گروه

احادیث ممکن است بخشی از یک جامعه، براي بخش دیگر از جامعه تهدید محسوب 
و اذْکُرُوا إِذْ أَنْتُم قَلیلٌ «سلب کنند.  شوند و حقوق سیاسی اجتماعی آن بخش را

فی الْأَرضِ تَخافُونَ أَنْ یتَخَطَّفَکُم النَّاس فَآواکُم و أَیدکُم بِنَصرِه و رزقَکُم منَ  مستَضْعفُونَ
ر مکه قبل از د نانمسلماتازه  وضعیتبه  یه. این آ)26(انفال: » الطَّیبات لَعلَّکُم تَشْکُرُونَ

: 7، ج1374شیرازي، کند (مکارماشاره میمشرکان اکثریت  برابردر  به مدینه، هجرت
آن روزى که مسلمین در زمین « شود که منظور ازاز سیاق آیه استفاده مى). «133

روزگار ابتداى اسالم و قبل از هجرت بوده که مسلمین در مکه (در  ،»مستضعف بودند
 »تَخافُونَ أَنْ یتَخَطَّفَکُم النَّاس« در جمله» ناس«اند و نیز منظور ازدهمیان کفار) محصور بو

إِنَّ الَّذینَ ). «67: 9ج ،1374 یرازي،شمکارم» (همان مشرکین عرب و رؤساى قریش است.
 قالُوا أَ لَم فی الْأَرضِ نَتَوفَّاهم الْمالئکَۀُ ظالمی أَنْفُسهِم قالُوا فیم کُنْتُم قالُوا کُنَّا مستَضْعفی

إِالَّ *تَکُنْ أَرض اللَّه واسعۀً فَتُهاجِرُوا فیها فَأُولئک مأْواهم جهنَّم و ساءت مصیراً
(نساء:  »الْمستَضْعفینَ منَ الرِّجالِ و النِّساء و الْوِلْدانِ ال یستَطیعونَ حیلَۀً و ال یهتَدونَ سبِیالً

اشاره شده که از ناحیۀ گروه » مستضعفان«). در این آیات نیز به گروهی با نام 97-98
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قَ مشارِ و أَورثْنَا الْقَوم الَّذینَ کانُوا یستَضْعفُونَ. «شوندقدرتمند دیگري در جامعه تهدید می
کَل تتَم یها وکْنا فی بارا الَّتهغارِبم ضِ ونىالْأَرسالْح کبر تلى می عنرُوا ببیلَ بِما صرائإِس

)، در این آیه نیز 137(اعراف: » و دمرْنا ما کانَ یصنَع فرْعونُ و قَومه و ما کانُوا یعرِشُونَ
به گروهی به نام قوم (آل) فرعون اشاره شده که تهدیدکنندة گروه دیگري با نام قوم 

 آلِ فرْعونَ و کَدأْبِ«اند. اسرائیل هستند و حقوق سیاسی اجتماعی آنان را سلب کردهبنی
وا نُالَّذینَ منْ قَبلهِم کَذَّبوا بِآیات ربهِم فَأَهلَکْناهم بِذُنُوبِهِم و أَغْرَقْنا آلَ فرْعونَ و کُلٌّ کا

). همچنین 12(نمل: » نَ و قَومه إِنَّهم کانُوا قَوماً فاسقینفرْعو إِلى«...)، 54انفال: »(ظالمینَ
شود. هاي اجتماعی مورد تهدید واقع میدولت نیز گاهی توسط جامعه و گروه

باشد شکنی و خیانت یهودیان مدینه در قبال دولت اسالمی از جملۀ مصادیق آن میپیمان
إِنَّ شَرَّ الدواب « ).270-269: 17، ج1374 یرازي،ش؛ مکارم166: 9، ج1374 یی،(طباطبا

الَّذینَ عاهدت منْهم ثُم ینْقُضُونَ عهدهم فی کُلِّ مرَّةٍ *عنْد اللَّه الَّذینَ کَفَرُوا فَهم ال یؤْمنُونَ
ما تَخافَنَّ و إِ*منْ خَلْفَهم لَعلَّهم یذَّکَّرُونَفَإِما تَثْقَفَنَّهم فی الْحرْبِ فَشَرِّد بِهِم *و هم ال یتَّقُونَ

  ).59-55(انفال: » سواء إِنَّ اللَّه ال یحب الْخائنینَ منْ قَومٍ خیانَۀً فَانْبِذْ إِلَیهِم على
 :هاي از منظر آیات و روایات، جامعه و گروه دولت و تهدید سطح متوسط امنیت سیاسی

ها مورد تهدید واقع شوند و حقوق سیاسی اجتماعی ممکن است از سوي دولت اجتماعی
اسرائیل از سوي دولت توان به تهدید قوم بنیآنان را سلب کنند. به عنوان نمونه می

 إِنَّ فرْعونَ عال فی الْأَرضِ و جعلَ أَهلَها شیعاً یستَضْعف طائفَۀً منْهم«فرعون اشاره کرد. 
). بر اساس این آیه 4(قصص: » یذَبح أَبناءهم و یستَحیِی نساءهم إِنَّه کانَ منَ الْمفْسدینَ

اسرائیل) با ایجاد تبعیض از ناحیۀ حکومت فرعون، از حقوق بخشی از جامعه (قوم بنی
هاي هشان محروم شده بودند. همچنین گاهی تهدیداتی که از درون دولت (مؤلفاساسی

خصوص مؤلفه نهادي دولت هنگام خروج از وضعیت عدالت) نشأت گرفته گانه آن بهسه
شدن حکومت، تهدیدي است که ساز نابودي دولت شود. استبداديتواند زمینهباشد، می

دغَالٌ فی و لَا تَقُولَنَّ إِنِّی مؤَمرٌ آمرُ فَأُطَاع فَإِنَّ ذَلک إِ«کند. بقاي آن را دچار مخاطره می
). در این روایت، 428ق: 1414الرضی، (شریف» الْقَلْبِ و منْهکَۀٌ للدینِ و تَقَرُّب منَ الْغیر

شدن دین (ایدئولوژي دولت اسالمی) و نیز زوال حکومت را از ، ضعیف(ع)حضرت علی
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لم و کند. یکی دیگر از تهدیدات دولت علیه دولت، ظآثار استبداد حاکم معرفی می
ق، 1403(مجلسی، » لمِالظُّ عبقى ما یلَ و فرِالکُ عبقى می لکالم فإنَّ«باشد. ستمگري می

هاي درونی (مشروعیت هاي مردمی و پشتوانهرفتن حمایت). در واقع از دست331: 72ج
باد اللَّه عمنْ ظَلَم «گرفته از ستمگري دولت است. و مقبولیت)، از جملۀ آثار امنیتی نشأت

و کَانَ للَّه حرْباً حتَّى ینْزِع  کَانَ اللَّه خَصمه دونَ عباده و منْ خَاصمه اللَّه أَدحض حجتَه
شَی سلَی و تُوبی لَأَوۀٍ عنْ إِقَامم هتقْمجِیلِ نتَع و ۀِ اللَّهمعى إِلَى تَغْیِیرِ نعأَد مٍ فَإِنَّ ى ظُلْء

عمسی] اداللَّهرْصینَ بِالْمملظَّالل وه ینَ ودضْطَهةَ الْموعد یعمق: 1414الرضی، (شریف» ] س
428-429.( 

 از منظر آیات و المللی و تهدید سطح متوسط امنیت سیاسی:اي/ امتی/ بیننظام منطقه 
اي، هاي منطقه، ممکن است از سوي قدرتهاي اجتماعی و دولتروایات، جامعه و گروه

شان سلب گردد. در این زمینه المللی مورد تهدید واقع شوند و حقوق سیاسیامتی و بین
هاي خارجی آنها از قدرت (ع)توان به قوم یهود اشاره کرد که پس از حضرت موسیمی

نْ ی سبِیلِ اللَّه و قَد أُخْرِجنا مو ما لَنا أَالَّ نُقاتلَ ف«شان بیرون کردند و اسیر شدند. سرزمین
). حملۀ یاجوج و ماجوج به قوم مورداشاره در قرآن کریم نیز 246(بقره: » دیارِنا و أَبنائنا

قالُوا یا ذَا الْقَرْنَینِ إِنَّ یأْجوج و مأْجوج مفْسدونَ فی «باشد. مثالی دیگر در این زمینه می
). مثالی دیگر 94(کهف: » أَنْ تَجعلَ بینَنا و بینَهم سدا نَجعلُ لَک خَرْجاً على الْأَرضِ فَهلْ

و اذْکُرُوا «هاي خارجی است. در این زمینه تهدید دولت اسالمی مدینه از سوي قدرت
نَصرِه النَّاس فَآواکُم و أَیدکُم بِ فی الْأَرضِ تَخافُونَ أَنْ یتَخَطَّفَکُم إِذْ أَنْتُم قَلیلٌ مستَضْعفُونَ

هاي ). در آیۀ مذکور به تهدید قدرت26(انفال: » و رزقَکُم منَ الطَّیبات لَعلَّکُم تَشْکُرُونَ
، 1374شیرازي، بزرگ ایران و روم علیه دولت اسالمی مدینه اشاره شده است (مکارم

هاي به تهدید دولت اسالمی از سوي قدرت ). در داستان جنگ احزاب نیز133: 7ج
یا أَیها الَّذینَ آمنُوا اذْکُرُوا نعمۀَ اللَّه علَیکُم إِذْ جاءتْکُم جنُود «خارجی پرداخته شده است. 

قکُم جاؤُکُم منْ فَو إِذْ*فَأَرسلْنا علَیهِم رِیحاً و جنُوداً لَم تَرَوها و کانَ اللَّه بِما تَعملُونَ بصیراً
 »و منْ أَسفَلَ منْکُم و إِذْ زاغَت الْأَبصار و بلَغَت الْقُلُوب الْحناجِرَ و تَظُنُّونَ بِاللَّه الظُّنُونَا

هاي طوایف اي) از ارتشدر واقع در جنگ احزاب ائتالفی (منطقه ).10-9(احزاب: 
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د ان شکل گرفت. یکی دیگر از مصادیق قرآنی تهدیمختلف مشرکین و کفار منطقه عربست
اسرائیل تحت فرماندهی طالوت در مقابل تهدید دولت از سوي قدرت خارجی دفاع بنی

فَلَما جاوزه هو و الَّذینَ آمنُوا معه قالُوا الطاقَۀَ لَنَا الْیوم بِجالُوت و جنُوده «باشد. جالوت می
ینَ یقالَ الَّذ عم اللَّه و یرَةً بِإِذْنِ اللَّهئَۀً کَثف تیلَۀٍ غَلَبئَۀٍ قَلنْ فم کَم القُوا اللَّهم مظُنُّونَ أَنَّه

رْنا صالصابِرِینَ*و لَما برَزوا لجالُوت و جنُوده قالُوا ربنا أَفْرِغْ علَینا صبراً و ثَبت أَقْدامنا و انْ
جالُوتع دقَتَلَ داو و بِإِذْنِ اللَّه موهزَمرِینَ*فَهمِ الْکاف251-249(بقره: » لَى الْقَو .( 

 سطح کالن امنیت سیاسی   )3
اي، نظام امتی و نظام سطح کالن امنیت سیاسی شامل امنیت حقوق سیاسی نظام منطقه

اي، امتی هاي منطقهبه ساختارها و رژیمشود. احترام المللی و عدم تهدید نسبت به آن حقوق میبین
(حدید: » لیقُوم النَّاس«) در صورت عادالنه 1(مائده:  »یا أَیها الَّذینَ آمنُوا أَوفُوا بِالْعقُود«المللی و بین

و لَنْ یجعلَ « بودنگرایانه) و غیرسلطه151عمران: (آل» مأْواهم النَّار و بِئْس مثْوى الظَّالمینَ«)، 25
) حاکی از توجه مکتب امنیتی اسالم به سطح کالن 141(نساء: » اللَّه للْکافرِینَ علَى الْمؤْمنینَ سبِیالً

 باشد که آیات و روایات بسیاري بر آن داللت دارد.امنیت سیاسی می
 تأمین امنیت سیاسی در سطح در مکتب امنیتی اسالم یکی از راهکارهاي : مداريصلح

یک  دین اسالم ازکالن، تأکید بر برقراري صلح و تقدم آن در روابط بین کشورها است. 
یا ایها الَّذینَ امنواْ ادخُلُواْ فى الْسلْمِ «، کندمى سفارشآمیز صلح و زندگى مسالمت سو بر
اهل کتاب و در این راستا  )208بقره: ( »ا تَتَّبِعواْ خُطُوات الْشَّیطَانِ انَّه لَکُم عدو مبِینْکَافَّۀً ولَ

 ،ستآمیز اهمزیستى مسالمت اساسکه بزرگترین بنیاد و توحید مشترك  لبه اصرا 
 ولَا ینَنَا و بینَکُم الَّا نَعبد الَّا اللَّهقُلْ یا اهلَ الْکتَابِ تَعالَواْ الَى کَلمۀٍ سواء ب« نماید.دعوت می

 ) و از سوي دیگر64عمران: (آل »نُشْرِك بِه شَیئاً ولَا یتَّخذَ بعضُنَا بعضاً ارباباً منْ دونِ اللَّه
 »نْالْمعتَدیولَا تَعتَدوا انَّ اللَّه لَایحب « کند.هرگونه تعدى، تجاوز و ستمگرى نهى مىاز 

دشمنان به ). بر این اساس دین اسالم در صورتی که 55؛ اعراف: 87؛ مائده: 190(بقره: 
قبال از صلح و آشتى استمسلمانان،  ضمن تأکید بر آمادگى دفاعى گرایش یافتند،صلح 

ال: (انف »و السمیع الْعلیمو ان جنَحوا للسلْمِ فَاجنَح لها و تَوکَّلْ علَى اهللاِ انَّه ه« .نمایدمی
کسانی که واقعاً به دنبال جنگیدن با  ) و در این راستا مسلمانان را از193-192؛ بقره: 61
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فَانِ اعتَزَلُوکُم فَلَم یقَاتلُوکُم و الْقَوا الَیکُم السلَم فَما جعلَ « نماید.نهی می باشند،صلح می
لَیع لَکُم بِیلْااللَّهس 90(نساء:  »هِم.( 

 :هرگونه نابرابرى نژادى، قومى و ذاتى در مکتب امنیتی اسالم  حفظ کرامت انسانی
شده و در مقابل بر است، نفى  (ناامنی) خواهى و تجاوزگرىزیادهزمینه ها که انسان

که مولّد امنیت است، سفارش هاى اخالقى و انسانى درستکارى و پاسداشت فضیلت
یا ایها الْنَاس انَّا خَلَقْنَاکُم من ذَکَرٍ و انْثَى و جعلْنَاکُم شُعوباً و قَبائلَ لتَعارفُواْ «شده است. 

ارى رفتنیک )، بر این اساس بر13(حجرات:  »انَّ اکْرَمکُم عنْداللَّه اتْقَیکُم انَّ اهللاَ علیم خَبِیرْ
ه که آنان نیز بمشروط بر آنالبته ، است تأکید شده نوعان هر چند از کفار باشندبا هم

لُوکُم لَا ینْهاکُم اهللاُ عنِ الَّذینَ لَم یقَات«. بند و متعهد باشندآمیز پاىاصول همزیستى مسالمت
مرُّوهارِکُم انْ تَبینْ دم وکُمخْرِجی لَم ین وى الدینْ فطقْسالْم بحانَّ اهللاَ ی هِمطُواْ الَیتُقْس و« 

 ).8(ممتحنه: 
 تأمین امنیت سیاسی در سطح کالن یکی از دیگر از اصول و راهکارهاي  محوري:عدالت

محوري در روابط میان کشورها است. بر این اساس در مکتب امنیتی اسالم عدالت
و بر لزوم ). 90(نحل: » إِنَّ اللَّه یأْمرُ بِالْعدل«ست. خداوند متعال فرمان به عدالت داده ا

و أَقْسطُوا «)، 25حدید: »(لیقُوم النَّاس بِالْقسط«اقامه عدالت توسط مردم تاکید شده است. 
محوري در مکتب امنیتی اسالم امري ). عدالت9(حجرات: » إِنَّ اللَّه یحب الْمقْسطین

أَالَّ  و ال یجرِمنَّکُم شَنَآنُ قَومٍ على«چیز نباید مانع اجراي آن گردد. ت لذا هیچراهبردي اس
). بنابراین در مکتب امنیتی اسالم بر حکمرانی بر اساس عدالت فرمان 8(مائده: » تَعدلُوا

 (مائده:» حب الْمقْسطینو إِنْ حکَمت فَاحکُم بینَهم بِالْقسط إِنَّ اللَّه ی« داده شده است.
42.(  

 تهدیدهاي سطح کالن امنیت سیاسی   )3-1
بررسی آیات و روایات حاکی از آن است که امنیت سیاسی در سطح کالن ممکن است از 
ناحیۀ همۀ سطوح مورد تهدید قرار گیرد. به این معنا که وقوع اقداماتی سلبی/ ایجابی از سوي 
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المللی را پایمال اي، امتی، بینممکن است حقوق سیاسی نظام منطقهسطوح دیگر امنیت سیاسی، 
 نماید. 

 :از آنجا که بازیگران اصلی سطح کالن  افراد و تهدید سطح کالن امنیت سیاسی
باشند المللی میاي/ امتی/بینها در چارچوب نظامات منطقهامنیت سیاسی، دولت

هاي هاي غیردولتی اعم از سازمانمانها و ساز(البته این به معناي انکار نقش گروه
المللی نیست). بر این اساس تهدید و تأثیرگذاري افراد اي یا بینچندملیتی، منطقه
افتد، اگرچه ریشه اصلی صورت غیرمستقیم اتفاق میطور عمده بهدر سطح کالن به

 ها و غلبه فطرت محجوبۀ انسان (قوايها در تمامی سطوح به درون انسانناامنی
قَد أَفْلَح منْ «گردد. شهوت، غضب و شیطنت) بر فطرت مخموره (قوه عقل) بازمی

(اعلی:  »و الْآخرَةُ خَیرٌ و أَبقى*بلْ تُؤْثرُونَ الْحیاةَ الدنْیا*و ذَکَرَ اسم ربه فَصلَّى*تَزَکَّى
تزکیه . عدمهاي تهدید و ناامنی اشاره شده استدر این آیه به ریشه  ).14-17

شود و این امر نیز تولید ناامنی در ساز دنیاطلبی و محوریت دنیا بر آخرت میزمینه
قَد أَفْلَح منْ « )،771: 3ق، ج1429(کلینی، » طیئۀٍخَ لِّکُ أسالدنیا ر بح« کند.دنیا می
امنیت در در این آیات نیز فالح و  ).10-9(شمس: » و قَد خاب منْ دساها*زکَّاها

تزکیه گرو تزکیه دانسته شده و محرومیت، ناامیدي، تهدید و ناامنی از پیامدهاي عدم
 معرفی شده است.

 اثرگذاري جامعه/  هاي اجتماعی و تهدید سطح کالن امنیت سیاسی:جامعه/گروه
هاي اجتماعی بر سطح کالن امنیت سیاسی نیز عمدتاً غیرمستقیم و به واسطۀ گروه

جویی و استکبار در یک جامعه افتد چراکه وجود روحیۀ برتريیدولت اتفاق م
شود و این امر نیز سطح کالن امنیت گر و مستکبر میموجب ایجاد حکومتی سلطه

فرْعونَ و مالئه فَاستَکْبرُوا و کانُوا  إِلى«کند. سیاسی را دچار تهدید و مخاطره می
 ).46منون: ؤ(م» قَوماً عالینَ

 از منظر آیات و روایات یکی از عوامل : و تهدید سطح کالن امنیت سیاسی دولت
اي، امتی و آمیز کشورها در عرصۀ منطقهتهدیدکنندة صلح و روابط مسالمت

جویی ها است. قرآن کریم برتريجویی و استکبارورزي دولتالمللی، برتريبین
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ناامنی و تهدید معرفی گري، فسق و ایجاد حکومت فرعون را از جملۀ عوامل طغیان
إِنَّ فرْعونَ عال فی الْأَرضِ و «، )24(طه: » فرْعونَ إِنَّه طَغى اذْهب إِلى«کرده است. 

جعلَ أَهلَها شیعاً یستَضْعف طائفَۀً منْهم یذَبح أَبناءهم و یستَحیِی نساءهم إِنَّه کانَ منَ 
). امنیت سیاسی در نظام امتی نیز ممکن است به واسطۀ 4(قصص: » نَالْمفْسدی

و إِنْ طائفَتانِ منَ «هاي اسالمی تهدید گردد. ستمگري و تجاوزگري برخی دولت
ی تَبغ فَقاتلُوا الَّتی الْمؤْمنینَ اقْتَتَلُوا فَأَصلحوا بینَهما فَإِنْ بغَت إِحداهما علَى الْأُخْرى

أَمرِ اللَّه فَإِنْ فاءت فَأَصلحوا بینَهما بِالْعدلِ و أَقْسطُوا إِنَّ اللَّه یحب  ء إِلىحتَّى تَفی
 »إِنَّما الْمؤْمنُونَ إِخْوةٌ فَأَصلحوا بینَ أَخَویکُم و اتَّقُوا اللَّه لَعلَّکُم تُرْحمونَ*الْمقْسطینَ

 ). 10-9ت: (حجرا
 در مکتب  المللی و تهدید سطح کالن امنیت سیاسی:اي/ امتی/ بیننظام منطقه

اي/ امتی/ گرایانه در ساختار نظام منطقهوجودآمدن رویۀ استضعافامنیتی اسالم به
رود که نظامات المللی، تهدیدي از ناحیۀ سطح کالن علیه خود به شمار میبین

و نُرِید أَنْ نَمنَّ علَى الَّذینَ استُضْعفُوا فی الْأَرضِ و نَجعلَهم «نماید. مذکور را تهدید می
از جملۀ مصادیق  ).6-5(قصص: » و نُمکِّنَ لَهم فی الْأَرض*أَئمۀً و نَجعلَهم الْوارِثینَ

که  المللی استاي، امتی و بینگري از سوي نظام منطقهاین آیۀ مبارکه، استضعاف
 باشد، استضعاف، درطبق وعدة قطعی الهی که در واقع سنت الیتغیر الهی نیز می

 نهایت محکوم به شکست و نابودي است. 

 گیرينتیجه
یکی از اهداف کالن مطالعات امنیتی در اسالم تبیین زوایاي مختلف مکتب امنیتی متعالی اسالم 

همچون قرآن کریم و روایات اسالمی بسیار است. در این میان مراجعه به منابع اصیل اسالمی 
باشد. در این پژوهش تالش شد تا سطوح امنیت سیاسی و تهدیدهاي ناظر بر آن در گشا میراه

ن هاي قرآنی و روایی دال بر امنیت سیاسی تبییمکتب امنیتی اسالم با استفاده از مراجعه به گزاره
 ي،شش سطح فردم، امنیت سیاسی داراي ها نشان داد که در مکتب امنیتی اسالشود. بررسی

المللی است. در هر یک از شش سطح نیز به ترتیب، فرد ینو ب یامت ي،امنطقه ی،، ملايجامعه
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المللی به عنوان مرجع امنیت اي/ امتی/ بینهاي اجتماعی، دولت، نظامات منطقهانسانی، جامعه/ گروه
راجع مذکور و عدم تهدید آن حقوق در هر روند که امنیت حقوق سیاسی مسیاسی به شمار می

هاي قرآنی باشد. گزارهیک از سطوح، از سوي مراجع امنیت سیاسی در سطوح دیگر مورد توجه می
گانه مذکور در و روایی موردبررسی نشان داد که هر یک از مراجع امنیت سیاسی در سطوح شش

منیت سیاسی در هر یک از سطوح توانند مراجع اصورتی که از وضعیت عدالت خارج شوند، می
 را با تهدید وجودي مواجه سازند. 
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