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چکیده
از جمله دانشهای کاربردی با قابلیت نتایج محسوس برای جامعهه برهری ،مطالعها
امنیتی است .این مطالعا

آنگاه که با تجربههای امنیتی تاریخی عجین شود ،جامعهه را

از آزمونهای مجدد امنیتی حفظ میکند .ابنخلدون از جمله اندیرمندانی است که در
آثار خود مباحث امنیتی را جمع و پیرامون تجربههای امنیتهی تهاریخ اظههارنظر کهرده
است .این مقاله با هدف فهم گفتمان امنیتی ابنخلدون انجام شده است ،که تها کنهون
پیرامون آن پژوهش مستقلی صور

نگرفته است .با توجه به مبانی نظری ابنخلهدون

در موضوع تاریخ و امنیت ،گفتمان امنیتی وی در چارچوب مفهومی بها هفهت مفلفهه
کلیدی مفهوم امنیت ،ابعاد امنیت ،سطح امنیت ،دوست و دشمن ،روشههای تحصهیل
امنیت و راهکارهای استراتژیکی امنیت بررسی شده است .مهمترین یافته این پژوهش،
مرابهت گفتمان امنیتی ابنخلدون با نحلهههای مکاته

راالیسهتی و هماننهدی آن بها

گفتمانهای امنیتی حاکم بر جهان اسالم در عصر حاضر و عدم کارآمدی الزمِ گفتمان
امنیتی وی در تأمین امنیت پایدار جهان اسالم است.
واژگان کلیدی :امنیت ،ابنخلدون ،تاریخ ،عصبیت ،عمران ،جهان اسالم.
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مقدمه
تالش انسانها برای بقاء ،چیزی است که در ادبیا

امروز عموماً از آن به امنیت تعبیر میشهود.

حفظ بقاء ،وجه مرترک فهم انسان از مفهوم امنیت است که نوع برر همهواره بهرای تحقهن آن
تالش کرده است .عالوه بر این ،وجهوه متفهاوتی از امنیهت وجهود دارد کهه متناسه
چالشها ،آسی ها و تهدید ها جامعه برری قابل تفکیک است .اینکه دلیهل تفهاو
انسانها به مفهوم امنیت چیست و چگونه میتوان امنیت را از دید انسانهای مختله

بها نهوع
نهوع نگهاه
تعریه

کرد ،مسئلهای است که فهم آن در گرو شناخت چالشها ،آسی هها و تهدیهدههایی اسهت کهه
انسانها نسبت به خود احساس مهیکننهد .بهرای نمونهه ،یهک سیاسهتمدار و صهاح
تصورش از مفهوم امنیت ،حفظ سلطنت و ارکان قدر

قهدر

است .فهم یک عارف از مفهوم امنیت،

در امان ماندن از چالشها و آسی هایی است که وی را در مسهیر سهیر سهلوک الهیاهلل تهدیهد
میکنند .این نوع تصورا

با توجه به شرایط هر فردی قابهل تفکیهک اسهت .حتهی امنیهت در

تصور یک کودک نیز دارای مفهوم است؛ به این معنا که یک کودک وجود ناجیهان خهود یعنهی
پدر و مادر را به مثابه امینت میپندارد.
بنابراین ،وجوه متفاو

در برداشهت از مفههوم امنیهت حاصهل اولویهتهها و رویکردههای

متفاو

انسان به این مفهوم است .در تفکیک و تقسیمبندی علوم نیز رویکردها به مفهوم امنیت

متفاو

است؛ یعنی مفهوم امنیت از دیدگاه یک فیلسوف با مفهوم امنیت از دیدگاه یک فقیه یها

یک متکلم میتواند متفاو

باشد ،چیزی که میتوان آن را گونهپژوهی امنیت در علوم مختله

نام نهاد (لکزایی .)۹۱ :۹3۱4 ،نکته ای دیگری که در فهم امنیت باید مورد توجهه قهرار گیهرد،
موضوع «تجربه» است؛ به این معنا که انسانها در طول تاریخ با انباشت و انتقال تجربه ،تصهور
و تعریفی که خود از امنیت داشتهاند را به نسلهای بعدی انتقال دادهاند .بنهابراین ،تجربههههای
تاریخی در نگرش انسان به مفهوم امنیت نقش دارند .از این رو ،توجه به تجربههای تهاریخی و
چگونگی تعری

مفهوم امنیت از دیدگاه اندیرمندانی که نگهاه تحلیلهی بهه تهاریخ داشهتهانهد،

عمینتر و متفاو تر از انسانهایی است که تنهها امنیهت را بهه مقتیهای زمهان خهود تعریه
میکنند.
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توجه به امنیت در بستر تاریخ می تواند به امنیت جامعه امروز کمک کنهد؛ همهانگونهه کهه
امیرالمومنین(ع) در خطبه قاصعه میفرمایند به احوال نیک و بد انسانها در طول تهاریخ توجهه
کنید :فَتَذَکَّرُوا فِی الْخَیْرِ وَ الرَّرِّ أَحْوَالَهُمْ «پس به یاد آرید ،احوال نیک و بد آنان را» و با وجهود
تجربه های تاریخی ،نباید مانند آنها متیرر شوید :وَ احْذَرُوا أَنْ تَکُونُوا أَمْثَالَهُمْ «و حذر کنیهد از
اینکه مانند آنان باشید» .امام به این نکته اشاره میکننهد کهه بها تأمهل در تهاریخ ،بیندیرهید کهه
امتهای گذشته چه مسیرهای را طی کردهاند تا به سعاد

رسیدهاند ،پس شما هم همهان کهار

را انجام دهید و بیندیرند که چه کارهای انجام دادهاند که دچار خسران شدهاند و شهما از آنهها
دوری کنید.
چون در تفاو

حاال شان اندیریدید ،روشی را برگزینید که به سهب

آن مقهامشهان

ارجمندی یافت و دشمنانشان از سرشان رانده شد و عافیت بهر سرشهان سهایه گسهترد و
نعمت مطیع و منقادشان شد .و به برکت آن کرامت ،رشته اتحاد در میانشان استوار گردید
و از تفرقه اجتناب کردند و الفت و مهربانی را شهعار خهود سهاختند و یکهدیگر را بهر آن
تحریض نمودند و سفارش کردنهد و از ههر کهاری کهه پرهتیبان را مهیشکسهت و بنیهان
قدر شان را سست مینمود ،چون رخنهکردن کینهههها در دلهها و افروختههشهدن آتهش
عداو ها در سینهها و از یکدیگر رویگردانیهدن و از یهاری ههم دسهت کرهیدن ،دوری
نمودند .پس در احوال مفمنانی که پیش از شما میزیستند ،تأمل کنید.

۹

بر این اساس ،در این مقاله مفهوم امنیت از دیدگاه ابوزید عبدالرحمن بن محمد بن خلدون
حَیرَمی( 73۷–000ه .ق) معروف به ابنخلدون تاریخنگار و جامعههشهناس مسهلمان بررسهی
گردیده است .نکتهای که در استفاده از پژوهش های تاریخی باید به آن توجه شود ،ایهن اسهت
که تاریخپژوهان هر اتفاق روزمرهای را در آثار خود منعکس نمیکنند ،بلکهه تحهوال

را ثبهت

میکنند که یا از دیدگاه ثبتکننده دارای اهمیت است و یا اینکهه در برهههای از تهاریخ مسهئله
مذکور اهمیت پیدا کرده است (لکزایی .)7 :۹3۱0 ،بنابراین ،مساالی کهه ابهنخلهدون در بهاب
 .۹فَإِذَا تَفَکَّرْتُمْ فِی تَفَاوُ ِ حَالَیْهِمْ فَالْزَمُوا کُلَّ أَمْرٍ لَزِمَتِ الْعِزَّةُ بِهِ حالَهُمْ ،وَ زَاحَتِ الْأَعْدَاءُ لَهُ عَنْهُمْ ،وَمُدَّ ِ الْعَافِیَةُ بِهِ عَلَیْهِمْ وَ
انْقَادَ ِ النِّعْمَةُ لَهُ مَعَهُمْ ،وَ وَصَلَتِ الْکَرَامَةُ عَلَیْهِ حَبْلَهُمْ ،مِنَ االِجْتِنَابِ لِلْفُرْقَةِ ،وَ اللُّزُومِ لِلْأُلْفَةِ ،وَ التَّحَاضِّ عَلَیْهَا وَ التَّوَاصِی بِهَا ،وَ
اجْتَنِبُوا کُلَّ أَمْرٍ کَسَرَ فِقْرَتَهُمْ ،وَ أَوْهَنَ مُنَّتَهُمْ مِنْ تَیَاغُنِ الْقُلُوبِ ،وَ تَرَاحُنِ الصُّدُورِ ،وَ تَدَابُرِ النُّفُوسِ ،وَ تَخَاذُلِ الْأَیْدِی .وَ تَدَبَّرُوا
أَحْوَالَ الْمَاضِینَ مِنَ الْمُفْمِنِینَ قَبْلَکُمْ (نهج البالغه ،خطبه قاصعه).
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امنیت به آنها پرداخته ،برگهای برجسته تاریخی است که بهرای اجتمهاع امهروز قابهل اسهتفاده
است.
با وجود تحقیقا

گسترده پیرامون اندیرههای فلسفی ،اجتمهاعی و تهاریخی ابهنخلهدون،

اثری که تا کنون امنیت را از دیدگاه وی تحقین کرده باشد ،یافت نرد .بر این اساس ،این مقاله
که با هدف کر

گفتمان امنیتی ابنخلدون نگارش شده ،پژوهش جدید و قابل اسهتفادهای در

مباحث نظری امنیت است.

الف .مبانی نظری و چارچوب اندیشه ابنخلدون
استفاده از رویکردهای تاریخگرایانه ،یکی از روشهای مورد توجه اندیرمندان علوم اجتمهاعی
و سیاسی است (حقیقت .)33۷ :۹3۱4 ،در بحث مبانی نظری و منظومه فکری ابنخلدون و یها
هر اندیرمند تاریخمحوری ،آنچه که به عنوان مبنا باید مورد توجه قرار گیرد و به عبارتی پایهه
و اساس تفکر تاریخمحور تلقی میشود ،موضوع «فلسفه تاریخ» است .تحلیلهای تاریخی افراد
ارتباط مستقیمی با نوع نگاه آنان به تاریخ دارد .نظام تجزیه و تحلیل اعم از انتخاب داده ،روش
تحلیل داده و تنظیم خروجی داده از سوی اندیرمندان تاریخمحور تحت تأثیر رویکرد آنان بهه
فلسفه تاریخ قرار دارد .فلسفه تاریخ تنها به معنای نقل وقایع گذشته (تهاریخ نقلهی) یها تحلیهل
پدیده های تاریخی (تاریخ علمی) نیست .فلسفه تاریخ عبار

است از چیستی قانونهای حاکم

بر تحول و تکامل جوامع گذشته (مطهری ،۹370 ،ج  )۹01 :4کهه در آن از موضهوعاتی چهون
تحول و تکامل تاریخی موجودا  ،انسان و جامعه به همهراه علیهت حرکهت تهاریخ و محهرک
تاریخ و همچنین هدف و غایت تاریخ بحث میشود (حسینزاده.)3۷-4۷ :۹30۱ ،
در حالی که بخری از علم تاریخ به تاریخ نظری به عنوان حوادث و شرایط گذشهته یعنهی
تاریخ به عنوان «محتوا» می پردازد ،بخش دیگر با نگاه فلسفی پدیهده ههای تهاریخی را بررسهی
میکند (لمون .)۷47-۷40 :۹3۱4 ،بنابراین ،چیستی فلسفه تاریخ و به طور خاص چیستی عامل
حرکت تهاریخ از دیهدگاه اندیرهمندان ،نقهش قابهل تهوجهی در چگهونگی تحلیهل مسهاال و
پدیده های تاریخی دارد .این نقش در نوع نگاه اندیرمندان اعم از مسلمان و غیر مسلمان قابهل
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مراهده است .در بین اندیرمندان غربی افرادی مانند هگل ،۹توماس کارالیل ،۷کارل مهارکس،3
اسوالد اشپینگر 4و آرنولد توینبی 1با نوع نگاهی که به فلسفه تاریخ داشتهاند ،تحلیلهای خهود
پیرامون مساال اجتماعی برر را ارااه کردهاند .برای نمونه ،هگل بها محوریهتدادن بهه ایهده یها
اندیره در جهان ،روح و ایده را جوهر تاریخ میپندارد .از دیدگاه هگل ،تهاریخ جههان تجلهی
اندیره مطلن است؛ به این شکل که تاریخ در قلمرو روح پیش مهیرود .اصهطالح جههان ههم
متیمن ماهیت فیزیکی و هم روحی است« :ولی روح و سیر تکامهل آن ،همهان جهوهر تهاریخ
است .طبیعت را باید نه به مثابه دستگاهی معقوالنه در خود ،در قلمرو خهاص خهود آن ،بلکهه
فقط در رابطهاش با روح مورد تأمل قرار دهیم» (هگل.)33 :۹3۱۷ ،
هگل با جامعاالطراف گرفتن روح ،هر آنچه را که در طول تاریخ به وسیله آدمی به وجهود
آمده است را در قلمرو روح میبیند« :قلمرو روح عبار

اسهت از آنچهه بهه وسهیله آدمهی بهه

وجود میآید ...قلمرو روح جامعاالطراف است؛ شامل همه چیزی که تا کنون مورد عالقه آدمی
بوده یا همواره مورد پسند بوده است ،میشود» (هگل .)33 :۹3۱۷ ،از دیهدگاه هگهل ،نخسهتین
نگرش به تاریخ ،ما را متقاعد میکند که اعمال آدمیهان از نیازهها ،عالیهن ،خصهای
روحیشان نرأ

و بیهنش

میگیرد (هگل .)3۱ :۹3۱۷ ،توماس کارالیل اندیرمند دیگری اسهت کهه بهه

طور خاص نوابغ و قهرمانان را عامل حرکت تاریخ میداند و بر ایهن بهاور اسهت کهه ترقهی و
پیررفت تمدنهای برری نتیجه افکار و اندیرههای مترقی نوابغ است .وی با توجهه بهه پیهامبر
اسالم (ص) و نقش او در تحول تاریخ ،به دنبال اثبا

فرضهیه خهود برآمهده اسهت (کارالیهل

توماس ،قهرمان یا زندگانی محمد(ص)) در نمونه دیگهر مهی تهوان بهه دیهدگاه مرههور کهارل
مارکس توجه کرد که مساال اقتصادی و ابزار تولید را عامل حرکت تاریخ میداند.
در بین اندیرمندان مسلمان نیز دیدگاهای متفاوتی در باره فلسفه تاریخ و بهه طهور خهاص
عامل حرکت تاریخ وجود دارد .برای نمونه ،عالمه طباطباای فطهر
تاریخی می داند و بر این باور است که اگر تحوال

انسهانی را عامهل حرکهت

جامعه برری مطابن با فطهر

پهیش رود،

1. Georg Wilhelm Friedrich Hegel
2.Thomas Carlyle
3. Karl Marx
4. Oswald Spngler
5. Arnold Toynbee
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تاریخ به سوی سعاد
به سوی سعاد

به وسیله دیهن ،حرکهت تهاریخ

در حرکت است .از دیدگاه وی ،فطر

را برعهده دارد .البته ایران به نقش زمان و مکان نیز توجه دارنهد (طباطبهاای،

 ،۹363ج  .)۷66 :۹6شهید مطهری مانند عالمه ،فطر

را عامل حرکت تهاریخی مهیدانهد؛ بهه

شرط اینکه به تمام خصوصیاتش توجه شود .ایران فطهر

اولیهه انسهان را همهواره حهنجهو

میداند ،اما تجربههای که انسان بدست میآورد و همچنین قدر

عقل و ابتکار انسهان نیهز در

این حرکت تاثیرگذارند و می توانند مسیر حرکهت را تیییهر دهنهد (مطههری ،۹370 ،ج.)30 :۹
شهید صدر با تفکیک بین محتوای درون و برون انسان یا جهاد اکبر و جهاد اصیر ،بر این بهاور
است که تحوال

تاریخی حاصل تحوال

درونی و بیرونی انسانها است (صدر.)۹30۹ ،

عالمه جعفری نیز خدا ،انسان و منافع انسان را عامل حرکت تاریخ مهیدانهد (حسهینزاده،
۹30۱؛  .)۷70-۷7۷آیت اهلل سبحانی نیازهای مادی و معنوی را عامل حرکت تاریخ میداند .از
نظر وی ،مجموع عوامل دست به دست هم میدهند و تهاریخ را بهه پهیش مهیبرنهد (سهبحانی
تبریزی .)01 :۹301 ،واقعیت این است که تحلیل های اندیرمندان مذکور اعم از مسلمان و غیر
مسلمان پیرامون تاریخ ،تحت تاثیر نگاه آنان به فلسفه تهاریخ اسهت .ابهنخلهدون کهه خهود از
پایهگذاران علم فلسفه تاریخ است نیز از این قاعده مستثنی نیست و نگاهش بهه تهاریخ تحهت
تاثیر فهم او از فلسفه تاریخ است .مفاهیمی مانند طبیعت ،علت ،غایت ،مصلحت و برههان کهه
ابنخلدون بکار برده است و در سرتاسر آثارش از آنها بهره برده ،مفاهیمی است که از الهیها ،
سیاست ،منطن و فلسفه سرچرمه گرفته و این به معنای آن است که ابنخلدون در چهارچوب
مکتبی فلسفی بهه تهاریخ مهینگهرد (مههدی )۹1۱ :۹3۱0 ،کهه در واقهع همهان فلسهفه تهاریخ
ابنخلدون است .هدف این مقاله ،ترریح فلسفه تاریخ ابنخلدون نیست .ههدف از طهرح ایهن
بحث ،نراندادن ارتباط فلسفه تاریخ ابنخلدون و تاثیر آن بر تعریه

و مفلفههههای امنیهت از

دیدگاه اوست.
این ارتباط به خوبی در مفاهیم کلیهدی اندیرهه ابهنخلهدون از جملهه «عصهبیت»« ،اقلهیم
جیرافیایی» و «عمران» قابل مراهده است .برای نمونه ،ارتباط «اقلهیم جیرافیهایی» بها «امنیهت»
آنگاه نمایان میشود که وی با تقسیمبندی اقلیمهای هفتگانهه ،بها نامناسه دانسهتن دو اقلهیم
شمال و دو اقلیم جنوب ،مأمن تمدنها را متعلن به اقلیمهای سهگانهای که در مرکز زمین قهرار
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دارند ،میداند؛ چون این اقلیمها در حد اعتدال قرار دارند و مستعد آبادانی و رونهن دانهشهها،
هنرها و بهترینهای اجتماع برری هستند .بر همین اساس ،استدالل میکند که نبو ها و ادیان
الهی بیرتر در این اقلیمها ظههور کهردهانهد (ابهنخلهدون ،۹31۱ ،ج  .)۹10-۹14 : ۹از چنهین
مباحثی به راحتی میتوان نتیجهه گرفهت کهه تمهدن ،نبهو  ،اعتهدال و آبهادنی کهه از دیهدگاه
ابنخلدون نماد امنیت به حساب میآیند ،با نوع نگاه او به اقلیم جیرافیایی در ارتبهاط هسهتند.
بر همین اساس است که وی تیادهای اقلیمی و هجوم ساکنان اقلیمها بهه یکهدیگر را از یهک
سو عامل ناامنی و از سوی دیگر ،از عوامل حرکت تاریخ میداند.
این ارتباط نسبت به «عصبیت» نیز وجود دارد .وی از یک سو عصبیت را از عوامل حرکت
تاریخ برمیشمارد و از سوی دیگر ،آن را یکی از مهمتهرین راهههای تحصهیل امنیهت و ثبها
دولتها میداند .اینکه عصبیت محرک تاریخ همان عصبیتی است که موجه

ثبها

مهیشهود،

ارتباط درهمپیچیده نقش فلسفه تاریخ ابنخلدون را در نگاه وی به امنیت نران میدهد .بهرای
نمونه ،این ارتباط در ظهور و سقوط دولتها نیز وجود دارد؛ چهون چرخهه اجتمهاعی در نظهر
ابنخلدون ،امری است حتمی و اجتنابناپذیر و همه دولتها تابع آن هستد .هیچ دولتی نیست
که تا ابد باقی بماند و میلوب نرود .دولتها مانند افراد عمر محدودی دارند؛ با شور و نرهاط
شروع میکنند و سپس پیر میشوند و میمیرند (بیهنش .)1۹ :۹3۱۷ ،چهون ابهنخلهدون عامهل
حرکت تاریخ را در مواردی چون اقلیم ،عصبیت ،عمران و مباحث اینچنینی میپندارد ،طبیعهی
است که گفتمان امنیتی او نیز حول موارد مذکور شکل میگیرد .با این پیشزمینه ،در این مقالهه
از فلسفه تاریخ ابنخلدون و تأثیر آن بر مفاهیم اجتماعی به بررسی امنیت از دیدگاه او پرداخته
شده است.
در اینجا برای نظاممندبودن پژوهش و حاصلشدن نتیجه مطلهوب ،از چهارچوب مفههومی
مفلفههای امنیتپژوهی استفاده شده است .از دیدگاه امنیتپژوهان ،برای بررسی یهک نظریهه و
مکت

امنیتی الزم است به هفت مفلفه کلیدی توجه شود که عبارتنهد از مفههوم امنیهت ،ابعهاد

امنیت ،مرجع امنیت ،سطح امنیت ،خودی و غیرخودی ،روشهای تحصیل امنیت و راهکارههای
استراتژیکی امنیتی (لکزایی .)۹۷ :۹3۱3 ،در ادامه بر اساس این مفلفههای هفتگانه ،امنیهت از
دیدگاه ابنخلدون بررسی شده است.
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 .0مفهوم امنیت
آنچه برای کر

معنای مفاهیم مرسوم است ،بررسی تعری

لیوی و اصطالحی است؛ به ایهن

معنا که مفهوم مورد نظر در منابع لیوی چه معنایی دارد و اینکهه در میهان اههل علهم ،مهراد از
بکارگیری این مفهوم چیست .اما بعیی مفاهیم از جمله مفههوم «امنیهت» را بهه دلیهل قابلیهت
تعاری

متعدد و امکان مرات

تعری  ،نمیتوان تنها با معنای لیوی و اصطالحی تعری

با توجه به این پیچیدگی ،برای تعری

مفهوم امنیت بهتر است از تعری

کهرد.

سازهای استفاده شهود

(لکزایی)۹۷ :۹3۱3 ،؛ به این شکل که مفهوم امنیت به مثابه یهک سهازه سههوجههی ترسهیم و
امنیت در بستر این سازه معنا شود .بنابراین ،سازه امنیت به این شکل ترسیم میشود که «اله »
از تعرض «ب» در امان باشد تا در موقعیت «ج» یا در جایگاه «ج» قرار گیرد (لکزایهی:۹3۱3 ،
 .)۹3در ادامههه ابتههدا معنههی لیههوی (بسههیط) و معنههای اصطالحی(سههازهای) امنیههت از دیههدگاه
ابنخلدون بررسی شده است.
معنای بسیط (لغوی) :به لحاظ لیوی ،بیرترین تعابیری که از ابهنخلهدون در بهاب امنیهت
وجود دارد و به نوعی برای توضیح معنای واژه امنیت بههکهار بهرده اسهت عبارتنهد از آبهادانی،
اطمینههان ،اعتمههاد ،کامیههابی ،عمههران ،تعههاون ،ثبهها

و اسههتقرار (ابههنخلههدون .)۹31۱ ،از نظههر

ابنخلدون ،مفاهیم مذکور حالتی است که در آن فرد یا جامعه در شرایطی قهرار مهیگیهرد کهه
خوفی متوجه آن نیست یا اینکه نسبت امنیت در حالتهای مذکور از امنیت مرحله قبهل بیرهتر
است .برای نمونه ،امنیتی که در حالت آبادانی وجهود دارد ،بهتهر و بیرهتر از زمهانی اسهت کهه
آبادانی وجود نداشته باشد .نمونه دیگر اینکه هنگامی که استقرار در جامعهه و حکومهت نمهود
پیدا کند ،خوف در چنین جامعهای کمتر از قبیله ،جامعه یا حکومتی است که از اسهتقرار کهافی
برخوردار نیست.
معنای سازهای (اصطالحی) :همانگونه که بیهان شهد ،بها تعریه ههای اصهطالحی رایهج
نمیتوان تعریفی جامع از مفهوم امنیت ارااه کرد .بر همین اساس ،از الگوی سازهای («اله » از
تعرض«ب» در امان باشد تا در جایگاه یا وضعیت «ج» قهرار گیهرد) معنهای سهازهای امنیهت از
دیدگاه ابنخلدون بررسی شده است .به این شکل که ابتدا وجوه سازه اول یا همان «ال » بیهان
شده و در ادامه وجوه سازه دوم یا همان«ب» ذکر گردیده است .وجه اول سازه یاا «الاف» :از
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دیدگاه ابنخلدون ،فرد ،خانواده ،قبیله ،شهر ،دولت و تمدن مفلفههای سازه اول «ال » هستند؛
به این شکل که فرد برای ترکیل خانواده نیازمند شرایطی از جمله در امان ماندن از گزندههای
طبیعت و انسانهاست تا تبدیل به خانواده شود .خانواده برای تبدیلشدن به قبیله نیازمند اسهت
از تعرض برخی تهدیدها و آسی ها از جمله انسانها و خانوادهههای دیگهر در امهان باشهد تها
قبیلهای مستقل ترکیل شود .در گام بعدی ،قبیلهها باید از یکسری چالشها و آسی ههای کهه
یک قبیله را تهدید میکند در امان بمانند تا با گردهمآمدن ،تبدیل به دولت شهوند .بها ترهکیل
دولت ،در گام بعد باید شرایط بهگونهای پیش رود و از تعرض در امان بماند تا تبدیل به شههر
یا اجتماع گردند (ابنخلدون ،۹31۱ ،ج.)673 :۹
در گام بعدی کرور یا دولت باید به گونهای از تهدیدها و چالشها در امان بماند تا تبهدیل
به اجتماع و تمدن آباد گردد .در نهایت بقای تمدنها نیز نیازمند مراقبهتههای مخصهوص بهه
خود است .وجه سازه دوم یا «ب» :منظور از سازه دوم ،آسی ها ،چالشها و تهدیدهایی است
که مانع مفلفههای سازه اول میشوند تا به امنیت برسند .از نظر ابنخلهدون ،مفلفههههای سهازه
اول برای در امان مانهدن از تعهرض ارکهان دوم سهازه «ب» نیازمنهد دو نهوع رویکهرد هسهتند
(لکزایی )۹4 :۹3۱3 ،این دو عبارتند از  .۹رویکرد سلبی :به این معنا کهه چهه کارههایی نبایهد
انجام شود تا «ال » از تعرض «ب» در امان بماند .مهمترین موارد سلبی که ابنخلهدون بهر آن
تاکید کرده است عبارتند از پرهیز از بیتوجهی به دفاع از خود (ابنخلدون ،۹31۱ ،ج،)۷31 :۹
پرهیز از ظلم و تبهکاری (ابنخلدون ،۹31۱ ،ج ،)4۹: ۹پرهیز از بیتوجهی به عصبیت خانواده
(ابنخلدون ،۹31۱ ،ج ،)۷4۹-۷40: ۹پرهیز از هرجومرج و بینظمی ،پرهیز از افراط و تفهریط،
پرهیز از حساد

(ابن خلدون ،۹31۱ ،ج ،)47 :۹پرهیز از بیتوجهی به شریعت ،پرهیز از حرام

و پرهیز از تجمل پرستی(ابنخلدون ،۹31۱ ،ج.)۷60 :۹
وی معتقد است اگر انسانها از موارد مذکور دوری کنند ،امنیت بر جامعه حاکم مهیشهود؛
 .۷رویکرد ایجابی :به این معنا که چه کارهایی باید انجام بگیرد تها «اله » از تعهرض «ب» در
امان بماند .مهمترین مفلفههای ایجابی از دیهدگاه ابهنخلهدون عبارتنهد از تعهاون و همکهاری
(ابنخلدون ،۹31۱ ،ج ،)77: ۹خصال پسندیده (ابنخلدون ،۹31۱ ،ج ،)۷73 :۹حفهظ عصهبیت
(ابنخلدون ،۹31۱ ،ج ،)77 :۹ترکیل دولت (ابنخلدون ،۹31۱ ،ج ،)۷61 :۹شناخت تهاریخ و
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عبر

و شهناخت حقیقهت (ابهنخلهدون،۹31۱ ،

از آن (ابنخلدون ،۹31۱ ،ج ،)13 :۹بصیر

ج ،)3 :۹ارتقاء بهداشت و سالمت (ابنخلدون ،۹31۱ ،ج ،)60 :۹عمل به شریعت (ابنخلدون،
 ،۹31۱ج ،)۹60 :۹کس

دانش (ابن خلدون ،۹31۱ ،ج )70 :۹و کسه

قهدر

(ابهنخلهدون،

 ،۹31۱ج .)70 :۹با توجه به آثار ابنخلدون ،انسان برای رسیدن به امنیت بایهد بهه مفلفههههای
مذکور عمل کند.

 .1ابعاد امنیت
ابعاد امنیت به معنای گسترهای است که فرد تالش دارد نسبت بهه آن مزاحمهی وجهود نداشهته
باشد و بدون خوف و نگرانی در حیطه مورد نظر روزگار بگذرانهد .برخهی از مکاته

امنیتهی،

امنیت را در بعد نظامی خالصه کردهاند (کالرک)۷61 :۹30۷ ،؛ به این معنا که وقتی بهه لحهاظ
نظامی تهدید وجود نداشته باشد و قدر

نظامی کافی برای مقابله با تهدیدکننده وجهود داشهته

باشد ،پس امنیت تحقن پیدا کرده است .مکت

راالسیم مصهداق بهارز چنهین نگهاهی اسهت و

امنیت را بیرتر در بُعد نظامی خالصه کرده است (عبداهللخهانی .)70-7۱ :۹30۱ ،بهرای نمونهه،
پس از حادثه  ۹۹سپتامبر ۷00۹دکترین امنیتی آمریکا ،استفاده از قدر

نظهامی را بهرای تحقهن

امنیت در سرتاسر جهان بهکار گرفت .این نوع از دکترین امنیتی مصمم است با قهدر
امنیت را بر جهان حاکم کند (بوزان .)3۱ :۹3۱0 ،مکات

نظهامی،

دیگری حیطهه امنیهت را گسهتردهتهر

کرده و آن را به ابعاد اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی و زیستمحیطی سرایت دادهاند و براین بهاور
هستند مادامی که تهدیدی متوجه اجتماع ،سیاست ،اقتصاد و محیط زیست نباشد ،امنیت وجود
دارد .نمونه بارز چنین رویکردی ،مکت
در مقابل چنین رویکردهایی ،مکت

امنیتی کپنهاک است (بوزان.)۹۷1 :۹3۱0 ،
امنیتی اسالم وجود دارد کهه از آن بهه «مکته

متعالیه» تعبیر میشود ( لکزایی .)۹3۱3،در مکت

امنیتهی

امنیتی متعالیه ،عالوه بر توجه بهه امنیهت در

عرصههای دنیایی اعم از نظامی ،سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و زیستمحیطی ،گسهتره دیگهری
جلوی انسان قرار میگیرد و آن ،دغدغه امنیت جهان آخر
آخر

در مکت

است .با توجه به اهمیهت معهاد و

اسالم ،امنیت اخروی بر امنیت دنیوی سایه انداخته است .بنابراین ،از دیهدگاه

امنیت متعالیه ،یک مسلمان عالوه بر امنیت دنیوی خود باید بهگونهای زیسهت کنهد کهه امنیهت
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نبیند .چون ابنخلدون یک مسلمان معتقهد بهه آخهر

اسهت ،بهه امنیهت

آخروی و متعالیه توجه دارد .بر همین اساس ،در رد تهمتهایی که نسبت به نص
گفته شده ،از ادریس دفاع کرده و مینویسد« :ردکردن عی
خود عی

در جایی کهه عیه

بنی ادریس
محهال باشهد،

برمار میرود ،ولی من در زندگانی دنیا از آنان دفاع کردم و امیدوارم در روز قیامت

از من دفاع کنند» (ابنخلدون ،۹31۱ ،ج )41 :۹همچنین ،درباره انبیاء الهی بر این باور است که
آنان از آتش جهنم برکنار هستند (ابنخلدون ،۹31۱ ،ج.)۹60 :۹
با وجود توجه ابنخلدون به امنیت متعالیه ،بیرتر دغدغههای وی در موضوع امنیت میهین
و موسع قرار میگیرد؛ بهگونههای کهه در آثهارش طهرح قهدر

نظامی(سهاز و بهرگ نظهامی)،

اقتصادی(عمران و آبادانی) و اجتماعی(عصبیت) را چاره امنیت میپندارد (ابهنخلهدون،۹31۱ ،
ج .)7۷: ۹ابنخلدون بیش از آنکه بر امنیت اخروی تمرکز کند ،بر امنیهت مهادی تمرکهز کهرده
است .هرچند امنیتهای مادی الزمه امنیتهای اخروی است ،اما نبایهد جایگهاه آن را در حهد
امنیت دنیوی پایین آورد و اینگونه نتیجه گرفت که با عصبیت و عمران میتوان امنیت بهدست
آورد.

 .1مرجع امنیت
مراد از مرجع امنیت چیزی است که حفاظت و دفاع از آن برای انسان اولویت دارد .به عبهار
دیگر ،افراد حاضرند با تمام وجود و دارایی خود از او محفاظت کنند .از دیدگاه مکات

امنیتهی

غیر دینی ،حفظ جان و بقا در دنیا مرجع امنیت است؛ یعنی افراد میکوشند تا بقای دنیوی خود
را حفظ کنند .اما از دیدگاه امنیت متعالیه (اسالمی) حفظ دین بر حفظ افراد اولویت دارد ،چون
دین عامل امنیت اخروی است و عاقالنه نیست که عامل امنیت اخروی فدای امنیت کوتاهمد
مادی شود .مصداق بارز چنین رویکردی را می تهوان در حادثهه کهربال مرهاهده کهرد کهه امهام
حسین(ع) حفظ دین را بر حفظ جان مقدم کرد .به عبار

دیگر ،امنیهت آخهر

را بهر امنیهت

دنیا مقدم کرده است (کمرهای .)۹30۱ ،از دیدگاه یک مسلمان ،چنین کاری خسران نیست بلکه
عملی هوشمندانه و تاجرانه است .ابنخلدون در این موضوع با پررنگکردن امنیت جان ،امنیت
دین را به حاشیه رانده است؛ چون بیرتر راهکارهای وی برای حفظ امنیهت اعهم از راهکارههای
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ایجابی و سلبی معطوف به امنیت جهان (ابهنخلهدون ،۹31۱ ،ج )70 :۹خهانواده ،قبیلهه ،شههر،
دولت و تمدن است (ابنخلدون ،۹31۱ ،ج.)۷11 :۹
البته این به معنای بیتوجهی ابن خلدون بهه جههاد در راه خهدا نیسهت .آنچهه کهه از آثهار وی
بهدست میآید ،اولویتیافتن امنیت دنیوی و بقای فردی است .دلیل این است کهه وی دفهاع و
حفاظت از دین را وعده قطعی خداوند میداند .به همین دلیل ،حفهظ دیهن بهرایش مرجعیهت
ندارد و راهبردهای امنیتی وی معطوف به دین نیست« :با برافتادن دولت عرب ،اسهالم از میهان
نرفت و در مبانى دین با فروریختن اساس فرمانروایى عرب شکستى پدید نیامد .و ایهن وعهده
خداوند است و خدا وعده خود را ،که فرموده دین او بر همه ادیان غلبه خواهد یافت ،خهالف
نمىکند» (ابنخلدون ،۹31۱ ،ج.)73۱ :۷

 .1سطح امنیت
وقتی صحبت از سطح امنیت به میان میآید ،به این معناست که زندگی انسان قابهل تقسهیم بهه
جزء و کل یا خرد و کالن است .سطح خرد امنیت ،امنیت فردی است که سایر سهطوح امنیهت
اعم از خانوادگی ،اجتماعی ،ملی ،منطقهای و جهانی بر آن استوار اسهت .از دیهدگاه اسهالم ،بها
امنیت سطح خرد میتوان به امنیت سطح کالن رسید .به عبار

دیگر ،وقتی که بین افراد امنیت

وجود داشته باشد ،بین خانواده و سطوح باالتر تا نظام بینالملل نیز امنیت حاکم خواهد شد .بر
همین اساس ،اسالم برنامه گستردهای برای تربیت نوع انسان در سه سطح فکری (اعتقاد) ،قلبی
(اخالق) و ظاهر (فقهی) ارااه کرده اسهت (لهکزایهی .)۹6 :۹3۱3 ،سهطوح امنیهت از دیهدگاه
ابنخلدون نیز امنیت از فرد به ثبا

ملل است .به عبار

دیگر ،وی به ترتی

معتقد به امنیهت

فرد ،خانواده ،قبیله ،شهر ،دولت و تمدن است.
در نیمه این قرن یعنی قرن هرتم در شرق و غرب اجتماع برر دستخوش طهاعون(وبها)
مرگباری شد که در بسیاری از نواحی جمعیتهای کثیری از ملتها را از بین بهرد و بسهی از
نژادها و طوای

را منقرض کرد و اکثر زیباییهای اجتماع و تمدن را نابود ساخت و روزگهار

پیری دولت ها و رسیدن به آخهرین مرحلهه آنهها را فهراز آورد .از ایهن رو ،حمایهت و سهایه
دولت ها را کوتاه کرد و حدود آنها را درهم شکست و قدر

آنها را به زبونی مبهدل کهرد و
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عادا و رسوم آنها را به نابودی و اضمحالل دچار ساخت و در نتیجه قربانی ههزاران افهراد
برر ،تمدن و عمران زمین نیز رو به ویرانی نهاد (ابنخلدون ،۹31۱ ،ج.)60 :۹

رویکرد ابنخلدون در سطوح امنیت میایر با امنیت متعالیه نیست .نکتهای که در اینجا وجهود
دارد ،این است که در سطوح امنیتی ابنخلدون ،فرد وقتی تبدیل به خانواده شد اولویت امنیتی بهه
خانواده منتقل میشود .همچنین ،وقتی خانواده تبدیل به قبیله شد ،اولویت امنیتی بهه قبیلهه انتقهال
پیدا میکند و این انتقال تا تمدن ادامه مییابد تا اولویت امنیتی به تمدن برسد .این در حالی اسهت
که در الگوی امنیتی متعالیه ،فرد همچنان اولویت امنیتی به حساب میآیهد .بهه عبهار

دیگهر ،بها

امنیت فردی ،سایر سطوح امنیت پیدا میکنند .این در حالی است که از دیدگاه ابنخلهدون امنیهت
از سطح کالن به سطح خرد جریان پیدا میکند .سطوح امنیت از دیدگاه ابنخلدون بیش از اینکهه
با سطوح الگوی امنیتی متعالیه شبیه باشد ،به سهطوح الگهوی امنیتهی همکهاریجویانهه ۹کهوهن و
میهالکا ۷شباهت دارد .کوهن و میهالکا برای الگوی امنیتی همکاریجویانهه چههار سهطح بهه ههم
پیوسته اعم از امنیت فردی ،امنیت جمعی ،دفاع جمعی و تریج ثبا

را سازماندهی کردهاند.

در الگوی امنیتی آنان ،امنیت فردی محوریت دارد و سطوح دیگر ،مسهولیت برقهراری امنیهت
فردی را دارند؛ چنانکه کوهن و میهالکا در این باره نوشتهاند« :ارزشهای بینادین و اساسیای کهه
الگوی امنیتی همکاریجویانه بر آن استوار شده ،اعتقاد راسخ و بیچون و چرایهی اعیهای آن بهه
تقویت و حفهظ امنیهت فهردی شههروندان خهود و شههروندان دیگهر کرهورهای عیهو اسهت»
(عبداهللخانی .)1۷4 :۹30۱ ،وجه مرترک سطوح امنیتی الگوی همکاریجویانه بها سهطوح امنیتهی
الگوی ابنخلدون این است که سطح کالن را مروج ثبا میدانند ،که باید امنیهت سهطح خهرد را
برقرار کند .برای نمونه ،الگوی امنیتی همکاریجویانه در مطالعه موردی نقهش نهاتو ،ایهن نههاد را
مسول ترویج ثبا

به سایر حلقهها میداند (عبداهللخانی .)1۷0 :۹30۱ ،به طور کلهی ،نحلههههای

امنیتی فارغ از اختالفا

جزای که دارند ،دامنه امنیت انسهانی را بهه سهطح کهالن گهره مهیزننهد

(ویلیامز .)371 :۹3۱0 ،در الگوی امنیتی ابنخلدون ،این وظیفه بر عهده دولت نهاده شهده اسهت؛
چنانکه مینویسد:
1. Cooperative Security
2. Richard Cohen, Michael Mihalka
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در شهرهای کوچک و بزرگ فرمانداران و دولت از تجاوز برخی به دیگری پیشگیری
می کنند و از راه وضع مقررا

چنان زیردستان خود را مطیع می کننهد کهه نمهی تواننهد بهه

یکدیگر دستدرازی کنند با بههم تجاوز نمایند و به وسیله نیروی اجبار و تسلط پادشاهی
از ستمگری به یکدیگر منع میشوند (ابنخلدون ،۹31۱ ،ج .)۷40 :۹

این در حالی است که طبن سطوح امنیتی الگوی متعالیه ،این سطح خهرد اسهت کهه امنیهت
سطح کالن را تیمین میکند؛ به این معنا که انسان مطلوب ،سازنده نظام مطلوب پایدار اسهت.
البته الگوی امنیت متعالیه نافی ارتباط دو سویه بین انسان مطلوب و نظهام مطلهوب نیسهت .بهه
عبار

دیگر ،تأثیر نظام مطلوب را بر تربیهت انسهان رد نمهیکنهد ،بلکهه یهک گهام بهه عقه

برمیگردد و بر آن است که تا انسان مطلوب ساخته نرود ،اساساً نظام مطلوبی شکل نمیگیهرد.
بر این اساس ،اولویت را به انسان مطلوب میدهد .اینکه چرا سطح امنیت فرد (انسان) اولویهت
دارد ،از گنجایش مقاله خارج است .این اولویت تحت عنوان «نظریه دو فطر » تبین و بررسی
شده است (لکزایی ۹30۱ ،و.)۹3۱0

 .1دوست و دشمن
یکی از وظای

مکات

امنیتی ،ترخی

و جداکردن ص

دوست از دشمن است .باری بهوزان

برای نراندادن نقش هویت و قطبیت در نظام بینالملهل ،بهه خهوبی منطهن خهود ۹و دگهر ۷را
توضیح داده است .وی بیان هانتیگتون که گفته «ما تنها زمانی میدانهیم چهه کسهی هسهتیم کهه
بدانیم چه کسی نیستم و یا اینکه بدانیم مخال

چه کسی هستیم» را روایتی مستحکم از وجهود

خود و دگر یا دوست و دشمن در نظام بینالملل مهیدانهد (بهوزان .)۷۱ :۹3۱0 ،عامهل اصهلی
ناامنی در دنیای مادی ،ماهیت متکثر این دنیاست؛ بهه ایهن معنها کهه خواسهتهها ،ظرفیهتهها،
استعداد ،امکانا

و موقعیت های متعدد و متکثری در دنیا وجود دارد که همواره عامهل نهاامنی

است .این تکثر نسبت به انسان که از قدر

عقل و اختیار برخوردار است ،نزاعهای ویرانگری

را به دنبال داشته است .از این رو ،خداوند برای مدیریت و رهبری انسان ،انبیا و کت

الههی را
1. Self
2. Other
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نازل کرد؛ که آموزههای وحیانی خودی و غیر خودی یا دوسهت و دشهمن را بهه انسهان نرهان
دادهاند .با وجود این ،انسان با قوه اختیاری که داشت ،بیتوجه به آموزهای وحیانی و با استفاده
از عقل ،دست به تقسیم خودی و غیر خودی زده است و تقسیم عموماً بر اساس منافع و لهذ
انجام شده است.
در سطح کالن ،ابن خلدون خودی و غیر خهودی را بهین مسهلمان و غیهر مسهلمان مطهرح
می کند .با توجه به محوریت نظریه عصبیت در اندیره ابنخلدون ،غیریتسازی عصبیتهها در
تقسیم خودی و غیر خودی نقش دارند .گاه این غیریتسازی فطری است که ههر کهس بهرای
بقای خود و خانواده خود تالش میکند؛ گاه دینی است که هر کس از دین خود دفاع میکند و
گاه قومی و مذهبی است که هر کس از قوم و مذه

خود دفاع میکنهد (ابهنخلهدون،۹31۱ ،

ج.)307-300 : ۹

 .1روشهای تحصیل امنیت
با توجه به تعری

سازهای که از مفهوم امنیت ارااه شد ،تحصیل امنیت به دو صور

سهلبی و

ایجابی قابل تحقن است .بر این اساس ،مهمترین روشهای سلبی و ایجهابی امنیهت از دیهدگاه
ابنخلدون به شکل زیر است.

الف .روشهای سلبی تحصیل امنیت
توصیههای سلبی به این معناست که برای تحصیل امنیت باید از یکسری امور خودداری کهرد
که مهمترین آنها عبارتند از:
پرهیز از بیتوجهی به دفاع از خود :ابنخلدون با تأمل در سرگذشت ملل بهه ایهن نتیجهه
رسیده است که انسانها در هر شرایطی باید آمادگی دفاع از خود را حفهظ کننهد .از نظهر وی،
یکی از آسی های شهرنرینی بیتوجهی به دفاع است؛ چون در فرهنگ شهرنرینی ،امر دفاع به
حاکم واگذار میشود .حاکم نیز با آموزش عدهای تحهت عنهوان لرهکر و نگهبهان ،شههر را از
دستبرد بیگانگان حفظ میکند .از نظر ابنخلدون ،سپردن صفر تا صد امنیت به حاکم ،مهردان را
به خوی زنان و کودکان عاد

داده است و آنها نسبت به سالح و دفاع از خود بیگانه شدهانهد.
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این در حالی است که در زندگی بادیهنرینی هر کسی مسولیت دفاع از جان و مال خهود را بهر
عهده دارد .با توجه به اینکه ابنخلدون عمران و آبادانی را به مثابه امنیت میپندارد ،نمهیتهوان
آن را مخال

شهرنرینی به حساب آورد .آنچه که ابنخلدون به عنوان یک آسهی

شهرنرهینی

مد نظر دارد ،غفلت از دفاع و بسیج عمومی است.
به عبار

دیگر ،بیگانهشدن بدنه جامعه با توانمندی دفاعی است که در شهرایط حسهاس و

مورد نیاز چنین شهر و اجتماعی در مقابل هجوم دشمن تاب نمیآورد .در واقع ،ایهن رویکهرد
ابنخلدون با دیدگاه اسالم مبنی بر آموزش تیراندازی و سوارکاری هماهنگ است.
شهرنرینان بر بستر آسایش و آرامش آرمیده و غرق ناز و نعمت و تجملپرستی شهده
و امر دفاع از جان و مال خویش را به فرمانروا و حاکمی واگذار کردهاند که تدبیر امهور و
سیاست ایران را بر عهده گرفته است و به نگهبانان و لرکریانی اتکا کردهاند که ایرهان را
از هرگونه دستبردی حمایت میکنند و دربارههایی که گرداگرد شهر آنان را احاطه کهرده و
دژهای تسخیرناپذیری که حایهل و مهانعی در برابهر هجهوم دیگهران اسهت و از ایهن رو،
هیچگونه بانگ و خروشی آنان را بر نمهیانگیهزد ...بهه همهین سهب

در نهایهت غهرور و

آسودگی سالح را بدور افکندهاند و نسلهای ایران بر این وضع تربیت شدهاند و در نتیجه
خوی زنان و کودکان در آنان رسوخ یافته که باید خداوند خانه متکفل امهور آنهان باشهد...
ولی بادیهنرینان بهخودی خود عهدهدار دفاع از جان و مال خویشاند و آن را بهه دیگهری
واگذار نمیکنند (ابنخلدون ،۹31۱ ،ج.)۷31 :۹

پرهیز از ستمکاری ،ظلم و تبهکاری :از دیدگاه ابنخلدون ،از جمله اقهداما

سهلبی کهه

امنیت را به ارمیان میآورد ،پرهیز از ستکاری ،ظلم و تبهکاری است که عموماً متوجه دولتها
و فرمانروایان است .از نظر وی ،اگر دستگاه دولت تبهکاری ،بیراهه و ستم را پیره کند ،جامعهه
نیز به تبهکاری روی خواهد آورد .بنابراین ،دولت باید حد اعتدال را رعایت کنهد و بهه دور از
غرضورزیها و کینهتوزیها مسیر فرمانروایی را در پیش بگیرد (ابهنخلهدون ،۹31۱ ،ج.)4۹ :۹
در چنین شرایطی ،جامعه به فرمانروایان خود اعتماد خواههد کهرد و در بلندمهد
حاکم جزای از خصلتهای ذاتی جامه میشود.

اطمینهان از

11

امنیت از دیدگاه ابنخلدون

اگر فرمانروا با مردم برفن ۹رفتار کند و دادگری پیره سازد ،هیچگونه فرمان یها منهع و
نهی او مایه رنج مردم نخواهد بود و زیردستانش بهخصال ذاتی خهویش خهواه دالوری یها
ترس متکی خواهند بود و مطمئن خواهند شهد کهه رادع و حهاکمی جبهار وجهود نهدارد؛
چنانکه اعتماد و اطمینان سرانجام از خصال ذاتی و جبلی آنان میشود (ابنخلدون،۹31۱ ،
ج.)۷36 :۹

پرهیز از بیتوجهی به عصبیت :از دیدگاه ابنخلدون ،عصبیت یکی از عواملی است که بها
وجود آن بسیاری از تهدیدها از بین میرود .وی در تعری

عصبیت مینویسد« :غرور قهومی و

مهری که خداوند در دلهای بندگان خویش نسبت به خویرهاوندان و نزدیکهان قهرار داده ،در
طبایع برری وجود دارد و همکاری و یارگیری به یکدیگر وابسته بدان میباشد و به سهب
شکوه و نهی

آن،

ایران در دل دشهمن بهزرگ مهیشهود» (ابهنخلهدون ،۹31۱ ،ج .)۷4۹ :۹از نظهر

ابنخلدون ،امر دفاع و حمایت از یکدیگر مصداق پیدا نمیکند ،مگر هنگامی که عصبیت رواج
داشته باشد .او معتقد است آنان که از عصبیت بیبهرهاند ،در شهرایط جنهگ از بهیم و وحرهت
متفرق میشوند و به راحتی طعمه دیگران میشوند .از نظر ابنخلدون ،در هر امری کهه انسهان
بخواهد مردم را بدان وادارد ،از قبیل نبو

یا تأسیس سلطنت یا هر تبلیغ و دعو

دیگری ،بهه

طرین اولی محتاج یاری و همراهی دیگران است؛ زیرا به علت سرکری و عصیانی که در نههاد
برر نهفته است ،رسیدن به هدف در همه اینها از راه جنگ و خهونریزی حاصهل مهیشهود .در
چنین شرایطی ،عصبیت ضروری است (ابنخلدون ،۹31۱ ،ج.)۷4۹-۷40 :۹
پرهیز از حسادت :ریره بسیاری از نزاعها و جنگها از نظر ابهنخلهدون حهس حسهاد
است .از دیدگاه وی ،انسانهایی که پایگاه و جایگاه اجتماعی مناسهبی دارنهد ،مهورد حسهاد
دیگران قرار میگیرند و این عامل در نهایت به حسد جانکاه و دشمنی خهتم مهیشهود .وی بها
مثال پایگاه اجتماعی خاندان نبو  ،اینگونه خطر حساد
از این رو ،وقتی دیگر مدعیان منتس

را یاد آوری کرده است:

به خاندان نبوی خود را با آنان مهیسهنجیدند ،سهخت

اندوهبار میشدند و بسیاری از این مدعیان از شد

حسد آروز میکردند کاش مهیتوانسهتند آن

خاندان را از آن پایگاه رفیع در پرتگاه مردمان عامی و بازاری سهقوط دهنهد و خهواهی نخهواهی
 .1آرام ،به نرمی ،با مالیمت
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بهسااقه این حسد جانکاه به ستیزه و دشمنی برمیخواستند و با لجاجت و افتراگویی به اینگونه
عیبجوییهای بیپایه و گفتارهای دروغ میپرداختند (ابنخلدون ،۹31۱ ،ج.)47 : ۹

پرهیز از بیتوجهی به شریعت :ابنخلدون بیتوجهی به آموزههای شریعت را سب
میداند .وی بر این باور است در صورتی که ایمان دینی در جامعه تیعی

ناامنی

شهود ،آمهوزهههای

دینی تنها جنبه دانری و صناعتی به خود مهیگیهرد .در چنهین شهرایطی ،غیهر

دینهی سسهت

میشود؛ دالوری نقصان میپذیرد و خوی فرمانبری در جامعه گسترش مییابد؛ بهگونههای کهه
دستورا

حکام به جای آموزههای دینی رونن مهیگیهرد (ابهنخلهدون ،۹31۱ ،ج  .)۷30 :۹از

دیدگاه ابنخلدون ،انسانها اگر از راه دین به تههذی

خهود نپردازنهد و تنهها از عهادا

پیروی کنند ،خوی تجاوزگری و ستمگری در میان آنهان گسهترش مهییابهد و موجه

خهود
نهاامنی

میشود:
بدی از همه خصال با آدمی نزدیکتر است ،بهویژه اگر خودسهرانه در چراگهاه عهادا
شود و از راه پیروی از دین به تهذی

رهها

خود نپردازد و به جهز کسهانی کهه خهدا آنهان را کامیهاب

فرموده ،جماعتهای بسیاری بر این سیر اند و از جمله خویهایی که در میان برهر رواج دارد،
ستمگری و تجاوز به یکدیگر است؛ چنانکه دیدگاه هر کس به کاالی برادرش بیفتند ،بیدرنگ به
آن دستدرازی می کند تا آن را برباید مگر اینکه حهاکم و رداعهی وی را بهازدارد (ابهنخلهدون،
 ،۹31۱ج.)۷40 :۹

پرهیز از تجملپرستی :در جامعهای که تجملپرستی رواج پیدا کند و تنپروری به عهاد
و رسم تبدیل گردد ،دفاع از جامعه و حمایت از یکدیگر رنگ میبازد .ابنخلدون بها گهرهزدن
تجملپرستی با عصبیت ،بر این باور است که تجملپرستی عصبیت را تیهعی

مهیکنهد و در

نتیجه جامعه به راحتی طعمه قدر های دیگر میشود« :تجملپرستی و مستیرقشدن در نهاز و
نعمت و تنپروری شد

عصبیت را که وسیله غلبهیهافتن اسهت ،درههم مهیشهکند و هرگهاه

عصبیت زاال گردید ،نیروی حمایت و دفاع قبیله نقصان میپذیرد ...و آن وقت ملتهای دیگهر
آنان را میبلعند و از میان میبرند» (ابنخلدون ،۹31۱ ،ج.)۷60 :۹
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عالوه بر موارد مذکور ،موارد سلبی دیگری مانند پرهیز از هرجومرج و بینظمی ،پرهیهز از
افراط و تفریط و پرهیز از حرام مواردی است که از دیدگاه ابنخلهدون بهرای تحصهیل امنیهت
مفید است.

ب .روشهای ایجابی تحصیل امنیت
برخی از مهمترین توصیههای ایجابی ابنخلدون برای تحصیل امنیت عبارتند از:
تعاون و همکاری :ابنخلدون با پذیرش ضرور

اجتماعی زیست برر معتقد است انسهان

برای امنیت نیازمند ترکیل اجتماع و تعاون است؛ چون آفرینش انسهان بههگونههای اسهت کهه
نمی تواند به تنهایی تمامی نیازهای خود را برطرف کند (ابنخلهدون ،۹31۱ ،ج .)77 :۹از نظهر
وی «وجود نوع انسان به کمال نمیرسد ،جز در پرتو تعاون افهراد بها یکهدیگر ،تها از ایهن راه
مصالح زندگی خویش را فراهم کنند» (ابهنخلهدون ،۹31۱ ،ج .)77۷ :۷از دیهدگاه او ،اجتمهاع
برای نوع انسان اجتنابناپذیر و ضروری است ،در غیر این صور

هستی آدمی و اراده خدا از

آبادانی جهان به وسیله انسهان و جانرهینکهردن وی بهه کمهال نمهیرسهد« :ایهن اسهت معنهی
اجتماعی(عمرانی) که ما آن را موضوع این دانش قرار دادیم» (ابنخلدون ،۹31۱ ،ج.)70 :۹
خصال پسندیده :از نظر ابنخلدون ،سیاست و پادشاهی باید بها خصهال پسهندیده آراسهته
شوند تا جامعه نیز به چنین خصلتهای خهو بگیهرد و از صهفا
عمومی در تیییر و تبدیل احوال و عادا

این است که عادا

ناپسهند دوری کنهد« :سهب

هر نسلی تابع عهادا

و پادشهاه

آنهاست ،چنانکه در امثال و حکم آمده است :مردم بر دین پادشاه خهود باشهند» (ابهنخلهدون،
 ،۹31۱ج .)1۷ :۹وی معتقد است خصال پسندیده عنایت خداوند متعال را در پی دارد ،چنانکه
بنیاسراایل مادامی که به خصال پسندیده آراسته بودند ،خداوند دولت و مکنت به آنها عطا کرد
و با از دستدادن صفا  ،آواره و خوار شدند.
به وسیله همان عصبیت ،خداوند سلطنت و ملکی را بدان قوم وعده فرموده بود به ایران ارزانی
داشت .اما پس از روزگاری همه مزایا و صفا

را از دست دادند و بهه خهواری و بیچهارگی دچهار

شدند و آوارگی در روی زمین سرنوشت ایران گردید و هزاران سهال در حهال انفهراد و جهدایی از
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یکدیگر از کفار فرمانبرداری کردند ....اینک قدر و عصبیت از میان آنان بهکلی رخت بربسهته و از
قرون متمادی ذلت و خواری در میان آن قوم رسوخ یافته است (ابنخلدون ،۹31۱ ،ج.)۷11 :۹

حفظ عصبیت :عصبیت مفلفه محوری امنیت در اندیره ابنخلدون است .او همواره توصیه
به حفظ عصبیت داشته و به عبارتی ،الزمه دفاع ،بقاء و امنیت را حفظ عصبیت دانسته است .بر
همین اساس است که وقتی درباره عمر دولتهها مهینویسهد ،مرحلهه سهوم کهه دوره پیهری و
نابودی دولت است ،زمانی است که عصبیت دولت از بهین رفتهه اسهت« :نسهل سهوم روزگهار
بادیهنرینی و خرونت را چنان از یاد مهیبرنهد کهه گهویی وجهود نداشهته اسهت و شهیرینی و
ارجمندی و عصبیت را که به سب

آن ایران واجد ملکه قهر و غلبه بودند ،از دست میدهنهد»

(ابنخلدون ،۹31۱ ،ج .)3۷1 :۹همچنین مینویسهد« :ریاسهت جهز بههوسهیله قهدر

و غلبهه

بهدست نمیآید و غلبه هم همچنهانکهه یهاد کهردیم ،تنهها از راه عصهبیت حاصهل مهیشهود»
(ابنخلدون ،۹31۱ ،ج.)۷4۱ :۹
تشکیل دولت یا قوه حاکمه :ابهنخلهدون ترهکیل دولهت را بهرای جلهوگیری از تجهاوز
اجتماعهای انسانی به یکدیگر ضروی دانسته است .در صهور

فقهدان قهوه حاکمهه ،اجتمهاع

انسانی به سامان نمیرسد« :آدمیان با سرشت انسانی خویش در هر اجتماعی به رداع و حاکم یا
نیروی فرمانروایی نیازمندند که آنان را از تجاوز به یکدیگر باز دارد» (ابنخلهدون ،۹31۱ ،ج:۹
 .)۷61در جای دیگر مینویسد« :هرگاه این اجتماع بهرای برهر حاصهل آیهد و آبهادانی جههان
بهوسیله آن انجام پذیرد ،ناگزیر باید حاکمی در میان آنان باشد که از تجاوز دسته به دسته دیگر
دفاع کند؛ زیرا تجاوز و ستم در طبایع حیوانی برر مخمر است» (ابنخلهدون ،۹31۱ ،ج.)7۱ :۹
همچنین ،وی وجود دولت و پادشاهی را موج

رونن و آبادانی میداند (ابهنخلهدون،۹31۱ ،

ج.)4۹ :۹
شناخت و عبرت از تاریخ :تاریخ از دیدگاه ابنخلهدون آیینهه عبرتهی اسهت کهه اگهر بهه
زوایههای پنهان آن توجه شود ،میتواند برای انسان راهگرا باشد .وی با انتقاد شهدید از برخهی
از تاریخنگاران که فقط به نقل ظواهر تاریخ اکتفا کردهاند ،بر این باور است که در تهاریخ نبایهد
تنها به شناخت پادشاهان و دولتها والقاب آنها بسنده کرد (ابهنخلهدون ،۹31۱ ،ج« :)13 :۹از
اغالط تاریخ از یادبردن این اصل است که احوال ملتهها و نسهلهها در نتیجهه تبهدل و تیییهر
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اعصار و گذشت روزگار تیییر میپذیرد و این بهمنزله بیماری مزمنی است کهه بسهیار پنههان و
ناپیداست» (ابنخلدون ،۹31۱ ،ج .)1۹ :۹همچنین مینویسد« :باید دانسهت کهه فههم تهاریخ را
روشی است که هر کس بدان دست نیابد و آن را سودهای فراوان و هدفی شری

اسهت؛ چهه

این فهم ما را به سرگذشتها و خهویههای ملهتهها و سهیر ههای پیهامبران و دولهتهها و
سیاستهای پادشاهان گذشته آگاه میکند» (ابنخلدون ،۹31۱ ،ج.)۹3 :۹
بصیرت و شناخت حقیقت :بصیر

از منظر ابنخلدون مانند شهابی است کهه باطهل را از

بین میبرد .از دیدگا وی ،چنین بصیرتی با دانش به وجود میآید« :امها در برابهر سهلطنت حهن
پایداری نتوان کرد و بصیر
میتوان صفحا

چون شهابی است که اهریمن باطل را میمیراند ...به نیروی دانش

صواب را روشن و تابناک سهاخت» (ابهنخلهدون ،۹31۱ ،ج .)3 :۹وی یکهی

دیگر از عوامل ناامنی در حوزه رفتار و کنش تاریخی را تقلید میداند و مهینویسهد« :تقلیهد در
رگ و پیوند آدمیان ریره دوانیده و میدان طفیلیگری و ریزهخواری در فنون بسیار پهناور شده
است و چراگاه نادانی در میان مردم زهرناک است» (ابنخلدون ،۹31۱ ،ج.)3 :۹
ارتقاء بهداشت و سالمت :این مفلفه بیانگر اهیمت نیروی انسانی در تأمین امنیهت اسهت.
ابن خلدن با اشاره به بیماری فراگیر وبا در قرن هرتم و از بین رفتن نیروی انسانی که منجر به
ضع

دولت و اجتماع برری گردید ،بر این باور است که برای حفظ امنیت باید از آسی های

نیروی انسانی جلوگیری کرد« :در نتیجه قربانی هزاران افراد برر ،تمدن و عمران ،زمین نیهز رو
به ویرانی نهاد» (ابنخلدون ،۹31۱ ،ج.)60 :۹
عمل به شریعت :ابنخلدون معتقد است تبعیت از انبیاء و دستورا

شریعت امنیهتآفهرین

است (ابنخلدون ،۹31۱ ،ج .)۹60 : ۹وی معتقد است عصبیتی که از دین بهوجود میآیهد ،بهه
اتحاد ،تعاون و عمران ختم میشود و در مقابل ،کرمکش و تیادهها را از بهین مهیبهرد و بهه
توسعه و عظمت دولت میانجامد .در غیر این صور  ،دلهای مردم شیفته دنیا میگهردد و در
نتیجه آن اختالفها شعلهور میشود« :منرأ دولتهایی که استیال مییابند و کرورهای عظهیم و
پهناوری ایجاد میکنند ،اصول دینی است که به وسیله نبو
(ابنخلدون ،۹31۱ ،ج.)30۹ :۹

یا دعوتی بهحن حاصل مهیشهود»
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ایجاد نظم و قانون :وضع مقررا

یکی دیگر از مفلفههای است که ابنخلدون آن را عامل

امنیت میداند .در این باره مینویسد« :در شههرهای کوچهک و بهزرگ فرمانهداران و دولهت از
تجاوز برخی به دیگری پیرگیری میکنند و از راه وضع مقررا  ،چنان زیردستان خود را مطیع
میکنند که نمیتوانند به یکدیگر دستدرازی کنند با بههم تجاوز نمایند» (ابهنخلهدون،۹31۱ ،
ج.)۷40 :۹
کسب قدرت :از دیدگاه ابنخلدون ،راه برونرفت از خواری و فرومایگی دسهتیهابی بهه
قدر

است ،در غیر این صور

باید به خواست قدر های دیگر تن داد .بر همین اساس ،در

بحث موانع پادشاهی و کرورداری ،یکی از دالیل را ضع های میدانهد کهه انسهان را مجبهور
میکند تا تسلیم دیگران باشد« :از این رو ،هرگاه قبیلهای را ببینیم که به سب

پهرداختن بهاج و

خراج در بند و خواری و فرومایگی است ،نباید طمع ببندیم که هرگهز و تها سهرانجام روزگهار
چنین قبیلهای به پادشاهی برسد» (ابنخلدون ،۹31۱ ،ج .)۷7۹ :۹وی معتقد است انسان نسهبت
به سایر حیوانا

قادر نیست به تنهایی از خود دفاع کند و برای رفع این ضع

باید از قهدر

اندیره خود برای ساخت صنایع دفاعی استفاده کند.
دست در خدمت اندیره آماده صنعتگری است و صنعت برای آدمی ابزاری تولید مهی کنهد
که جانرین اعیای دفاع دیگر جانوران است ...بنابراین ،قدر

یک فرد آدمهی در برابهر یکهی از

جانوران بیزبان بهویژه درندگان مقاومت نمی کند و در برابر اینگونه جانوران بهتنههایی از دفهاع
خود عاجز است و هم توانایی یک فرد برای بهکاربردن ابزارهای دفاع کافی نیسهت ...از ایهن رو،
در این باره ناگریز است با همنوعان خویش همکاری کند و تا هنگامی که این همکاری و تعهاون
پدید نیایید ...زندگی او امکانپذیر نخواهدبود (ابنخلدون ،۹31۱ ،ج.)70 :۹

ب .راهکارهای استراتژیکی امنیت
مراد از راهکارهای استراتژیک امنیت ،چگونگی رسیدن به وضعیت مطلهوب اسهت .بهه عبهار
دیگر ،چگونهه عملیهاتیکهردن روشههای تحصهیل امنیهت را راهکارههای اسهتراتژیکی امنیهت
میگویند .ابنخلدون از وضع موجود زمانه خود راضی نیست .در آثارش سرزنشههای زیهادی
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نسبت به اعراب و مسلمانان وجود دارد که با از دستدادن عصبیت و تعاون ،شوکت و عظمت
خود را از دست دادهاند.
قبایل عرب در بالد دیگر پراکنده شدند و نسلهاى بعد از زالل نعمت پهرورش یافتنهد و در
ظالل امن و راحت ،زندگى آسوده و آرام را برگزیدند و در سایه کاخها به خهواب خهوش فهرو
شدند و چنان به حیا

شهرنرینى دل بستند که عهد بادیه یکسره از یاد ستردند .نتیجه آن شد که

آن ملک و دولت را که به پایمردى خرونت و بدویت اخالق حاصل کرده بودند ،از دست دادند
و میلوب امتهاى دیگر شدند (ابنخلدون ،۹363 ،ج .)۷ :1

وی الزمه هرگونه تیییر را کس

قدر

میداند .مفلفه اصلی قدر

از نگهاه ابهنخلهدون،

عصبیت است؛ بهگونهای که هرگاه ظهور یا سقوط دولتی را توضیح میدهد ،عامهل عصهبیت را
در آن دخیل مهیدانهد« :غلبهه و قهدر

و مدافعهه ،بهیگمهان از راه عصهبیت پدیهد مهیآیهد»

(ابنخلدون ،۹31۱ ،ج .)۷۱0 :۹به طور کلی ،وی هرگونه تحول در عموم و اکثریهت جامعهه را
نیازمند عصبیت میداند« :هر دعوتی که باید بهوسیله آن عموم و اکثریت مردم را بدان واداشت،
ناچار باید متکی به عصبیت باشد» (ابنخلدون ،۹31۱ ،ج .)304 :۹ابنخلهدون حتهی موفقیهت
دعو

انبیاء را به عصبیت ربط میدهد و بر این باور است که دعو های دینی بدون تکیهه بهر

عصبیت به نتیجه نمیرسند؛ چون الزمه آن تیییر ،خرق عاد

است و این بهه راحتهی و بهدون

پرتوانه عصبیت محقن نمیشود« :هرگاه این امر برای پیامبران که شایستهترین مهردم در خهرق
عادتند ضرور باشد ،برای جز آنان به طرین اولی الزم خواهد بود؛ چهه دیگهران جهز از طریهن
عصبیت نمیتوانند در غلبه و جهانگرایی خرق عاد

کنند» (ابنخلدون ،۹31۱ ،ج.)304 :۹

ابنخلدون وقتی از عصبیت در موفقیت انبیا صحبت میکند ،به این نکته اشاره میکنهد کهه
بر اساس حکمت خدا امور باید در مجاری طبیعی خود پیش برود؛ در غیهر ایهن صهور

انبیها

میتوانند با خواست خدا در عالم هستی هر اقدامی انجام دهند .اما الزمه سیر طبیعی جامعه این
است که بدون عصبیت نمیتوان تحولی عظیم بهوجود آورد .بنابراین مینویسد« :هرگهاه کسهی
در این شیوه گام نهد ،بهفرض که بر حن هم باشد ،تنهایی و نداشتن عصبیت او را از رسیدن به
مقصود باز خواهد داشت و در پرتگاه نابودی سقوط خواهد کرد و به هالکهت خواههد رسهید»
(ابنخلدون ،۹31۱ ،ج .)301 :۹دلیل تأکید ابنخلهدون بهر عصهبیت بهرای رسهیدن بهه وضهع
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عصبیت است؛ چون از نظر وی وضع موجودی که قصد میکنهیم آن را تیییهر

دهیم متکی به عصبیت مخصوص به خود است و شکست این عصبیت نیازمند عصبیت قویتر
است« :پیداست که وضع پادشاهان و دولتها مستحکم و نیرومند است و بنیان دولت را بهجهز
توسعهطلبی زورمندانهای که عصبیت قبایل و عرایر نیز همراه و پرتیبان آن باشد ،چیز دیگهری
نمیتواند متزلزل و منهدم سازد» (ابنخلدون ،۹31۱ ،ج.)301 :۹

نتیجهگیری
ابنخلدون عامل حرکت تاریخ را در عصبیتهای انسانی ،مزیهتههای اقلیمهی و عمهرانههای
اجتماعی جستجو میکند .این نگاه ابنخلدون به تاریخ ،رویکرد وی به امنیهت را تحهت تهأثیر
قرار داده است .به عبار

دیگر ،گفتمان امنیتی ابنخلدون کهه متهأثر از فلسهفه تهاریخ اوسهت،

گفتمانی با محوریت مفلفههای امنیتی دنیوی است؛ بهگونهای که وی عصبیت و عمران را پایهه
امنیت و ثبا

میداند .بر همین اساس ،مفلفههای هفهتگانهه امنیهت از نگهاه وی منحصهر در

امنیت دنیوی از نوع موسع آن است که به این شکل توضیح داده شهد .۹ :مفههوم امنیهت را بها
عمران ،تعاون ،اطمینان ،اعتماد ،کامیابی ،ثبا

و استقرار معنا کرده است؛  .۷ابعهاد امنیهت را بها

پررنگ جلوهدادن ابعاد نظامی (توانمندی دفاع) ،اقتصادی و اجتماعی به امنیت دنیهوی منحصهر
کرده است؛  .3مرجع امنیت از دیدگاه ابنخلدون نوعی مرجع طولی است که از فرد ،خهانواده،
قبیله ،دولت ،شهر و تمدن شروع میشود.
آنچه که در آثار ابنخلدون بیرتر مورد تأکیهد قهرار گرفتهه اسهت ،دفهاع از عصهبیتههای
اجتماعی است و دین تنها به عنوان یکی از عصبیتهای اجتماعی در کنار سایر عصبیتهها مهد
نظر قرار گرفته است؛  .4سطح امنیتی از نظر وی بهگونهای است کهه اولویهت امنیتهی از سهطح
خرد (فرد) به سمت سطح کالن (دولت) در جریان است و در نهایت امنیهت سهطح کهالن بهر
سطح خرد مقدم میگردد؛  .1ترخی

دوست و دشمن به شکل قابل توجهی بهه عصهبیتهها

اختصاص داده شده است .عصبیت دینی فقط به عنوان یکهی از قسهیمههای دوسهت و دشهمن
مطرح است؛  .6روشهای تحصیل امنیت به دو بخهش سهلبی و ایجهابی قابهل تقسهیم اسهت.
مهمترین روشهای سلبی عبارتند از پرهیز از بیتهوجهی بهه دفهاع از خهود ،پرهیهز از ظلهم و
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تبهکاری ،پرهیز از بیتوجهی به عصبیت ،پرهیز از حساد  ،پرهیز از بیتهوجهی بهه شهریعت،
پرهیز از تجملپرستی.
مهمترین روشهای ایجابی عبارتند از تعاون و همکاری ،خصال پسندیده ،حفهظ عصهبیت،
از تهاریخ ،بصهیر

ترکیل دولت و قوه حاکمه ،شناخت و عبر

و شهناخت حقیقهت ،ارتقهاء

بهداشت و سالمت ،عمل بهه شهریعت ،ایجهاد نظهم و قهانون و تهالش بهرای کسه

قهدر ؛

 .7مهمترین راهکارهای استراتژیکی عبارتند از احیای عصبیتها و بهرهگیری از آنهها در مقابهل
عصبیتهای حاکم مسلط بر جامعه و کس

قدر

مناس

برای تیییر وضع موجهود بهه وضهع

مطلوب که فقط از رهگذر عصبیت ممکن است.
نکته دیگری که از بررسی اندیرههای ابنخلدون بهدست میآید ،مرابهت گفتمهان امنیتهی
وی با نحلههای امنیتی راالیستی و همانندی گفتمان امنیتی او با گفتمان امنیتی حاکم بهر جههان
اسالم در عصر حاضر است .به عبار

دیگر ،در عصر حاضر جهان اسالم بها محهور قهراردادن

عصبیتها اعم از عصبیتهای مذهبی مانند تریع و تسنن ،عصهبیتههای قهومی ماننهد عربهی،
ترکی و فارسی بهصور

جداگانه به دنبال ثبا

و امنیت است .از سهوی دیگهر ،اولویهتههای

اقلیمی ،موقعیتهای ژاوپلیتیکی و احساسهای ناسونالیستی هرکدام بهگونهای امنیهت خهود را
تافته جدا بافته تلقی میکنند .شیوه دیگهری کهه در جههان اسهالمی مرسهوم اسهت ،توجهه بهه
مفلفههای عمران و آبادانی و رقابتهای اقتصادی برای تحصیل امنیت است .در واقع ،با وجود
اینکه جهان اسالم هر سه محور کلیدی امنیتی از دیدگاه ابنخلدون را در خهود جمهع و بهه آن
عمل کرده است ،تا کنون موفن به ثبا

امنیتی الزم و پایدار نرده است .بنابراین ،در کارآمهدی

نظریه امنیتی ابنخلدون در جهان اسالم تردید وجود دارد.
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