
 

 

هی انتقادی با نگا؛ ساالری دینی و امنیت اجتماعیمردم

 گراییبه لیبرالیسم و جامعه
 31/1/3131 تاریخ پذیرش:         2/6/3131 تاریخ دریافت:

 1*محمدعلی قاسمی

 چکیده
مطرح شد. بعدها با توسیع و  3331ایدۀ امنیت اجتماعی با مکتب کپنهاگ و از اوایل دهۀ 

تواند در مقولۀۀ  ابعاد جدیدی مانند امنیت وجودی پدیدار شد که میتعمیق مفهوم امنیت، 

شۀود. در  امنیت اجتماعی قرار بگیرد، زیرا آن هم در مقابل تهدیدات اجتماعی معنادار می

هۀای لیررالیمۀم و   این نوشتار، پس از بحثی تئوریۀ  در بۀاا امنیۀت اجتمۀاعی، پاسۀخ     

ساالری دینی به امنیت اجتماعی بررسی مگرایی به این ممئله و پاسخ حکومت مردجامعه

دینی، با ابعاد معنۀوی و تککیۀدش    ساالریمردم شود که حکومتخواهد شد. استدالل می

فرهنگی به ممائل سطح متغیرات )در مقابل سطح  -های قومیبر جماعت، تردیل تفاوت

نمانی و ثابتات دینی(، تککید بر اخوت و وحدت اسالمی مذاهب اسالمی و تکیید حقوق ا

فرهنگی ادیان غیر اسالمی )من جمله از طریق عقد ذمّه( در امر حفظ امنیت اجتماعی بۀا  

شود. از سوی دیگر، به دلیل تککید حکومت دینی بۀر ثابتۀات دینۀی و    مشکلی مواجه نمی

کردن فطرت بشری و تککید بر نقش زمان و مکان در اجتهۀاد، از معلۀل و   مخاطب تلقی

 گیرد.گرایی فاصله مییمم و جامعهمعمای ذوحدین لیررال
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 مقدمه
و بۀا آرا  متفکۀران حلقۀه موسۀوم بۀه مکتۀب        3331که از اوایل دهۀه   3مفهوم امنیت اجتماعی

ی جدیۀد و بمۀو و   هۀا ، راه را برای بررسیدگ وارد مطالعات استراتژی  و امنیت ملی شاکپنه

مۀدعی شۀد کۀه مفۀاهیمی نایۀر امنیۀت        تۀوان مۀی  ابعاد جدیدی از مفهوم امنیت گشۀود. طرح 

 گیۀری شۀکل مفهوم امنیت اجتماعی و اعتقۀاد بۀه تکۀوین و     محصول بمو و توسعه ،2وجودی

 هۀا دوی این مفاهیم، الرته با تفاوت هر ،در واقع اجتماعی امنیت، تهدید و ناایر آنها بوده است.

احمۀا  امنیۀت    ،بر عنصر هویت و نقش آن در تعریف و تریین و همین طۀور  هاییو اختالف

ذاتۀی   بخشیدن به خصیصۀه هر جامعه برای تداومتوانایی » امنیت اجتماعی را ویور .دارند تککید

 ,Waever) «کندمیخویش تحت شرایو متحول و در مقابل تهدیدات بالقوه و محتمل تعریف 

اصۀلی امنیۀت اجتمۀاعی اسۀت و حفۀظ امنیۀت        موضۀو  هویۀت   ،ه عرارت دیگر(. ب23 :1993

کۀه متوجۀه بقۀای خۀویش در مقۀام       اجتماعی به معنای آن است که جامعه در مقابل تهدیۀداتی 

 ,Buzan et al) ان و همکۀارانش وزاز ناۀر بۀاری بۀ    ،، احما  ناامنی نکند. الرتۀه داندیمجامعه 

 بۀه ی هویتی اسۀت  هادر اینجا معادل ملت نیمت و مراد از آن گروه 1جامعه (، :120-1191998

قومی، مذهری، نژادی و ملی باشند.  توانندیم هااین گروه ی آنها در زمان و مکان.هاتفاوت رغم

 (Identity Security) «امنیت هۀویتی »ان و همکارانش این نو  امنیت را به زعم بوز ،به هر حال

محققان با اسۀتفاده از تعۀاریف    گرید .(Buzan et al, 1998: 119-120) تعریف کرد توانیمهم 

. بیۀل مۀ  سۀویینی، یکۀی از ایۀن      اندافزودهبوزان و همکارانش، ابعاد جدیدی بر بحث امنیت 

و در نتیجۀۀ تعامۀل     اسۀا  هویۀت   محققان است و بر تکوین اجتماعی امنیت و تعریف آن بۀر 

-3: 3131)مۀ  سۀویینی،    دارد دیۀ تکک در سیاسۀت،  لیۀ دخرهرران و روشنفکران و سایر افراد 

حۀث شۀده و محققۀان مۀراد از آن را     از همین مفهۀوم وارد ب  موضو  امنیت وجودی نیز (.341

 ،«انۀد کۀرده بۀا هۀویتی کۀه بۀرای خویشۀتن تعریۀف        هادولت، هااحما  مطابقت رفتار انمان»

از ابعۀاد امنیۀت و بیۀان     ی تئوریۀ  پۀس از بحثۀ   ،(. در این نوشتار36: 3132استیل، ) انددانمته

                                                                                                                                        
1. Societal security 

2. Ontological Security 

3. Communities 
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به ویژه فردی  ،ح مختلفوماتریس آن، استدالل خواهد شد که امنیت اجتماعی وجودی در سط

از  3گرایانۀه تعۀاریف جامعۀه   ،و در نقطۀه مقابۀل   شۀود یمۀ ی لیررالی با تهدید مواجۀه  هادر مدل

 آنکۀه ، از جمله کندیمناپذیری جوامع بشری، مشکالت جدید ایجاد بر قیا  دیتککحکومت با 

 ،ا. در مقابل اینهۀ سازدیمجهانی را مخدوش  شهیاندامکان تفهیم و تفاهم بین جوامع مختلف و 

، جمۀع کۀرده   خۀود  درکه ابعاد دموکراتیۀ  و هۀویتی را    حکومت دموکراتی  مرتنی بر مذهب

 رافع بیشتر اشکاالت مزبور باشد. تواندیم

 

 تئوریک بحث امنیت مدخلالف. 
توسیع به معنای گنجانۀدن ابعۀاد یۀا     .دارد دیتککمفهوم امنیت  و تعمیق مکتب کپنهاگ بر توسیع

در کنار مراحث ناامی و رئالیمۀتی مرسۀوم( یعنۀی آوردن    ) جدید از امنیت در بحث یهابخش

تعمیق به معنای افۀزودن   سیاست و ناامی در مرحث امنیت.اقتصاد، محیو زیمت، جامعه،  ابعاد

گنجانۀدن ابعۀاد فۀردی،     در نتیجۀه، )عالوه بۀر سۀطح ملۀی( و     سطوح جدیدی به بحث امنیت

دادن با تالقی (.Stone, 2009: 3-6)در مرحث امنیت است  یالمللنیبو  یامنطقهاجتماعی، ملی، 

 به وجود آوریم. 3جدولی به شکل جدول  میتوانیمامنیت  ابژهمحورهای تهدید و 

وجۀود نۀدارد و    نجۀا یاابعۀاد ایۀن مۀاتریس در     همۀه طریعی است امکان بحث تفصۀیلی از  

در که موضو  بحۀث   شودیمضرورتی هم برای این کار نیمت. تنها به توضیح این نکته بمنده 

ح فۀردی،  هویتی اسۀت کۀه در جۀای خۀود، در سۀطو      -ردیف تهدیدات اجتماعیاین نوشتار، 

از  . از آنجا که محققان به این دستهشودیمنمایان  یالمللنیبو  یامنطقهملی(، جتماعی، دولتی)ا

بحث ایۀن دو   ادامه، در انددادههم های ناامنی یا احما  امنیت، عنوان امنیت وجودی وضعیت

ا مکتۀب  بانیۀان بحۀث، یعنۀی اصۀحا     اگرچهزیرا  ،را کمابیش مترادف تلقی خواهیم کرد تعریر

مرحۀث امنیۀت   را ن آکپنهاگ بیشتر به تهدیدات هویتی متوجه جامعه/ جماعت توجۀه کۀرده و   

 ،هۀا و تهدیۀداتی در سۀطوح فۀردی    انکار کرد که چنین بحران توانینم، اما انددانمتهاجتماعی 

 . دارند و یا قابل تصورند وجودهم  یالمللنیبو  یامنطقه ،ملی

                                                                                                                                        
1. Communitarianism 
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 آن انواع و یتیامن مطالعات سیماتر(: 1جدول )

 فرد جامعه دولت منطقه المللنیبجامعه 
 امنیت ابژه

 تهدیدات

بحران اقتصادی 
 جهانی

ی هابحران
ی داقتصا

 یامنطقه

و  یبحران اقتصاد
آن بر  ریتکثامکان 

 سیاست

رکود اقتصادی و 
 فقر عمومی

فقر،  بیکاری،
 اخراج و...

 اقتصادی

مشترکات 

و  یالمللنیب
امکان تعریف 

 یاارهیسهویت 

بین عدم تلاد 
هویت 

کشورهای 
منطقه و عدم 

اصمات مخ
 ایدئولوژی 

حفظ هویت 
 دولت در عرصه

المللی و عدم بین
رفتار مغایر با 

 کشور تصویر

بحران هویت 
ی هاگروه

اجتماعی و بروز 
ی قومی هاشتن

 و...

و مهاجرت 
ی هابحران

مربوط به 
شدن پذیرفته

در جامعه 
 میزبان و...

 اجتماعی)هویتی(
 

 جنگ جنگ جهانی
ی هاهجوم دولت

 خارجی و جنگ

جنگ داخلی 
ی هاآشوا
 مملحانه

 ی ضدهامین
نفر، درگیری 

 هاجنگدر 
 ناامی

و  هایبندجناح
 یهایبندبلوک

سیاسی و 
 یبندقطب

 سیاسی در عرصه
 المللنیب

و  هاتنش

ی هارقابت
سیاسی و 

بین   یتیژئوپل
 هادولت

  فقدان اجما
 یثراتیبسیاسی و 
 و... هاحکومت

انمداد مجاری 

مشارکت و ابراز 
نار سیاسی و 
ی هانفی آزادی
 عمومی

مواجهه با 
تهدیدات 
و  هادولت

تحدید 

ی هاآزادی
 سیاسی و فردی

 سیاسی

تخریب محیو 
زیمت سیاره، 

ی هاشدن یخآا
شدن قطری، پاره

ازون،  هیال
مدن سطح باالآ

 و..آا دریاها 

 هاانتشار آلودگی

در  هاو بحران
 یامنطقهسطح 
خش  شدن )

و  هارودخانه

و  هادریاچه
انتقال آلودگی 
به کشورهای 
 مجاور(

ی هابحران

و  یطیمحمتیز
منابع  تخریب

غذایی و آبی در 
سطح وسیع 

 و...( یآبکم)

تخریب محیو 

زیمت و فجایع 
 یطیمحمتیز

که موجب 
مهاجرت جمعی 

 ...شودیم

دسترسی عدم 
به منابع آا 
سالم و غذای 
 سالم و...

 یطیمحمتیز
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امنیۀت   قرۀل از آنکۀه ایۀده    هۀا دهۀه . میخوانیماین برداشت را برداشت جامع از امنیت اجتماعی 

امنیۀت  ورانی نایر لینگ و آنتونی گیدنز مطرح شود، ایده و با آثار دانش یشناسجامعهوجودی در 

، مراد از امنیت وجودی هان حوزهشناسی طرح شده بود. در آوی و روانکادر روانوجودی فردی 

کۀه توسۀو افۀراد یۀا      و مهۀاجرین(  واردانتازهبه ویژه از طرف )ی افرادی بود هاو تر  هانیانگر

در  .(Croft, 2012: 222) گرفتنۀد یمۀ در معرض آزار و هجوم قرار  تربزرگجمعی از افراد جامعۀ 

، معنۀاداری زنۀدگی و رفتۀار را بۀا     مدرنیته و هویتنتونی گیدنز در کتاا معروف آ ،ی بعدهاسال

حیات اجتماعی مرترو سۀاخت و معتقۀد شۀد کۀه مۀا بۀرای زیمۀتن         نهیزمپسمفروضات ساکت 

گۀران پارامترهۀای   وجۀودی خوانۀد. کۀنش    ممائلآنها را  توانیمکه  میریگیمرا مفروض  یممائل

وارد شۀود و   یاخدشۀه  اهۀ نی در آهاو قوم رندیگیمی خویش را پایدار فرض هاوجودی فعالیت

 میشۀو یمۀ  از نگرانۀی و دغدغۀه سرشۀار    در جهۀان بودنمۀان برسۀد.    این خدشه به بنیان احما 

(Giddens, 1991: 37).   در  3نۀوعی بۀیم   ، بلکۀه اصل نوعی تهدید مشۀخ  نیمۀت  در این هرا

 .(Giddens, 1991: 36-37) معنای کیرکه گوری است

هویۀت مرتنۀی    ،تشخی  داد: اول توانیم مشترک را نقطه سهو لینگ این در تحقیقات گیدنز 

و  هۀا ، اسۀتحکام داشۀته و در موقعیۀت   هۀا بر تداوم بیوگرافی  کۀه بتوانۀد در شۀرایو و موقعیۀت    

 احتمۀاالا کۀه  روابۀو مرتنۀی بۀر اعتمۀاد      شرکه یا توری از دوم،سخت، شکننده نشود.  یهاانتخاا

قواعۀد اجتمۀاعی و مفروضۀات( و افۀراد     دکی است. افراد به عناصۀر خاصۀی )  محصول دوران کو

 سۀوم، . شندیاندینمباشد، « تکیه بر باد»و به اینکه اعتمادشان ممکن است  ورزندیمخاصی اعتماد 

قرائۀت و فهمۀش    هیپابر  دهدیمنوعی انمجام و یکپارچگی در اندیشه و عمل شخصی که امکان 

. در (Croft, 2012: 228-3) کنۀد  از بیوگرافی خویش، تصۀمیمات خۀویش را بۀرای آینۀده اتخۀاذ     

، رودیمۀ میۀان   یۀا از  ردیۀ گیمشرایو بحرانی که یقینیات و مملمات فرد انمانی مورد تهدید قرار 

 .شودیمیقینی و عدم قطعیت، احما  عدم امنیت و ناامنی وجودی پدیدار در وضعیت بی مثالا

وارد مطالعات امنیتی شده است. از میان محققانی که به ایۀن   3331 دهه این مفهوم از اوایل

 (.3132)استیل،  شودیمبرنت استیل، اکتفا ناریات ، تنها به ذکر اندپرداخته ممئله

                                                                                                                                        
1. dread 
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 یانکتۀه کمال اهمیۀت را دارد و   هایعنی بقا( برای دولتفیزیکی ) ل معتقد است امنیتاستی

اسۀت، زیۀرا امنیۀت وجۀودی،      تۀر مقدمو  ترمهمدی از آن هم قابل انکار نیمت، اما امنیت وجو

 دییۀ تکیعنی نه فقو بقای فیزیکی و مۀادی دولۀت را    ؛و مقوم احما  هویت دولت است دیمؤ

از خویشتن در  خواهدیمنگرش و برداشت دولت از خود و تصویری را که  وهیش، بلکه کندیم

نیۀز هماننۀد افۀراد     هۀا . دولتدهدیمقرار  دییتکنقش زند، مورد  هاو ملت هادولت گریداذهان 

که از خویشتن خۀویش  را برداشت منمجمی  خواهندیمزیرا  ،اندیوجودبشری، جویای امنیت 

دارند، حفظ کنند. خویشتن دولت نیۀز هماننۀد فۀرد، از طریۀق روایتۀی سۀاخته شۀده و حفۀظ         

 (. 36: 3132استیل، ) است المللنیبسیاست  عرصهحیات اقدامات دولت در  هیماکه  گرددیم

بۀا تصۀویری کۀه از خۀویش دارد، تطریۀق       ی آنهاهرگاه دولتی احما  کند کنش ،طرع به

گۀران  و کنش شودیمدچار بحران و اختالل  اشیخارجی سیاست هاو روتین ها، روالکندینم

 هۀا و روتۀین  هۀا روال کۀردن برای عادین آتا زمانی که به بازتعریف هویت یا بازسازی منمجم 

 (.36: 3132 ل،یاست) موفق نشوند، احما  ناامنی وجودی تداوم خواهد یافت

اشۀاره بۀه    ،شۀود یمآنچه به صورت مشخ  و محض امنیت اجتماعی خوانده  در عین حال،

 ،دیگۀر  دارد. بۀه بیۀان   تۀر بزرگاجتماعی در جامعۀ  یهاگروهامکان تداوم و ابراز وجود و هویت 

نند در جامعۀه بۀه تۀداوم،    دینی و مذهری و ناایر آنان بتوا یهاتیاقلهویتی و فرهنگی،  یهاگروه

از ناحیۀۀ   آنکۀه یب ،و مواریث فرهنگی و عقیدتی خویش بپردازند هاارزش احیاناا ترویج آموزش و

 قانون مورد تهدید و آزار قرار گیرند. 3هویتی و نگهرانان خودگماردۀ یهاگروهگر ید، هادولت

و  ی بری بوزان و همکارانش را به برداشت فردی و اجتماعی گیدنز و لینۀگ هااگر برداشت

 اضافه کنیم یالمللنیب عرصهدر  هازن از امنیت وجودی دولتتحلیل محققانی چون استیل و میت

شاید . ماندیمباقی  نشدهتحلیل ،هویتی -خانه از ردیف تهدیدات اجتماعی مجمو  دو در گرید

به حد کافی پرداخته نشده  یامنطقهو مطالعات  المللنیبمطالعات روابو  عرصهبه این ابعاد در 

و نۀاامنی/ امنیۀت وجۀودی     یامنطقههای امنیت وجودی/ ناامنی وجودی باشد، اما وجود حالت

 ، دست کم به صورت تئوری  قابل تصور است.  یالمللنیب

                                                                                                                                        
1. vigilantes 
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مخۀالف در منطقۀه یۀا سۀطح      یهۀا دولتکه به ویژه زمانی  ،وجود مخاصمات ایدئولوژی 

ی هۀویتی و احمۀا    هۀا ی ترلیغاتی علیه دولت مشخصی اتخاذ کننۀد و بنیۀان  هافعالیت جهانی

یۀا تلۀاد ایۀدئولوژی  و نرۀرد      نفس آن را مخدوش کنند اعتماد بهمثرت نمرت به خویشتن و 

 یبنۀد بلوکنایر ) از کشورها یامجموعهو بین کشورهای منطقه یا  یامنطقهوجودی در سطح 

ممکن است. در سۀطح جهۀانی هۀم، وجۀود تعارضۀات       کامالادوران جنگ سرد و یا مشابه آن( 

 القوه وجود دارد.هویتی و فرهنگی بالفعل و ب یهایبندقطبایدئولوژی  و 

ی معاصۀر  هۀا و جریۀان  هاایدئولوژی نیترمهمرا مطرح ساخت که  سؤالاین  توانیمحال 

چۀه   یالمللۀ نیبۀ و  یامنطقۀه ه تهدیدات متوجه سطوح فردی، اجتماعی، ملی/ دولتۀی،  بنمرت 

ت بۀه  بۀ نو ،شۀان یانتقاد مالحاهو  هاپس از طرح این جواا ؟دهندیمجواا و راه حلی ارائه 

 کارهای آن خواهد رسید.ی دینی و راهساالرمردم

 

 لیبرالیسم و تهدیدات وجودیب. 

ترکیری  یریگشکلخصوص ه سیاسی و ب یدئولوژیا نیترعیشابه عنوان یکی از  ممیررالیل

عۀددی دارد. در ایۀن   ن با عنوان لیررال دمکراسی یا دمکراسی لیررال، تفاسۀیر و تعۀابیر مت  آ

تنهۀا   ابعاد لیررالیمم وجود دارد. همهرورتی برای بحث از کلیات و مجال نه امکان و نه ض

وریۀت  داران عصر روشنگری بۀر مح به عنوان میراث هاکه لیررال شودیم اکتفااین نکته  هب

ی هۀا به انمۀان و پیشۀرفت   ینیبخوشیعنی ) ترقی بشر همچنین ایدهو فرد و عقل بشری 

توضۀیح  روشـنرری چیسـت     معۀروف  رسۀاله کانت در  ،دارند(. برای نمونه دیتککعلمی 

ارت و همۀه  غصۀ  مرحلۀه که روشنگری عصر رسیدن انمان بۀه بلۀوو و خۀروج از     دهدیم

نار وی کمی است که فۀارو از همۀه    مد. انمان شودیممحموا  هاو سرپرستی هاوالیت

ن، متۀون و  و آرا  موجود، ناریۀات والۀدین و آموزگۀاران، اولیۀای کلیمۀا و دیۀ       هااندیشه

بتواند ممتقالنه بیاندیشۀد،   هانصوص فلمفی و دینی و به طور خالصه رها از همه اتوریته

 (.31: 3116 کانت،) تصمیم بگیرد و اقدام کند
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اگر در زمان کانت امۀری تصۀوری و پیشۀنهادی     هاریتهجامعه و خرد انمانی رها از اتو دهیا

شده و همین رهۀایی   3یسنّتمابعد  جامعهغربی( وارد ) ین  به تعریر آنتونی گیدنز، بشربود، اما ا

 یانهیزمو هم وادار به تفکر و تدبر در هر  کندیم، هم در او اضطراا و دلهره ایجاد هاسنّتاز 

(Giddens, 1994) .یۀت  اعۀرف و هنجارهۀای مقرۀول همگۀان و دارای حم     زیرا دیگر قواعد و

 تصمیم بگیرد. ممتقالاهر فردی خود باید  وجود ندارد وعمومی 

 یگۀاه هیۀ تکچه  ،شوندیمیی که دچار حس ناامنی وجودی هاحال در چنین موقعیتی انمان

ه به عقل خویشۀتن و واگذاشۀتن او بۀه حۀال خۀود، بۀ       هادادن انماناشت؟ آیا ارجا خواهند د

کۀه مفهۀوم فۀرد و تکۀوین      میدانۀ یمۀ ی بحرانی راه حل مناسری است؟ هاخصوص در موقعیت

لیررالیمم را به خاطر آن  توانینم از این رو،برخاسته از ذات مدرنیته است و  یاپروسه فردیت

 میدانیم. باز کندیمی فردی دفا  هااما لیررالیمم هم از فردیت و محوریت آزادی ،سرزنش کرد

( یپزشکروانکاوی و رواننایر ) م جدیدیوعل ،عصر مدرن اساساای لیررال و هاکه در حکومت

ی روانی را مداوا کننۀد و فۀرد را یۀاری    هاو آسیب هاتا بخشی از این ناراحتی اندآمدهبه وجود 

مۀدعی شۀد کۀه همۀین      توانیماما  ،دهند تا در فردیت خویش با مشکالت مختلف مقابله کند

ن اینکۀه  و آن در ذات خویش مشۀکلی مهۀم دارد   با آ توأممحوری وضعیت فردمحوری و عقل

این نکتۀه را در قۀرن نۀوزدهم نیچۀه      .شودیمهیلیمم منجر یبه ننهایتاا لیررالیمم در سطح فردی 

هم دغدغۀ فکری او و هم متکثرین از وی  ،( و در واقع231: 3111پیرسون،  -)آنمل متوجه شد

 مانند هیدگر، مقابله با این نیهیلیمم بود.  

، اعتقۀادات، تفکۀرات، سۀالیق، آمۀال و اهۀداف      هاشاگر قرار بر این باشد که هر فردی ارز

هیچ کس، نقطه اتکۀایی نخواهۀد   ته باشد، آیا غیر از این است که جداگانه و خاص خود را داش

کۀس فقۀو    وقتی ارزش و عقاید هر ،دیگر و جامعه معلق خواهد شد؟ به بیان داشت و در هوا

صحیح و قابل اتکۀایی وجۀود نۀدارد و     دهیعقبرای خود او صحیح باشند، گویی هیچ اندیشه و 

از خواهۀد  ناقض قوانین عام مثل حقوق بشر نراشۀد( مجۀ   آنکهبه شرط ) کس به هر اقدامی هر

 ، راهی نیمت.هاو اضطراا هاهیلیمم و افزایش سیمتماتی  نگرانیین تا ورطه نجایا ازبود. 

                                                                                                                                        
1. Post- traditional 
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ی هۀویتی اجتمۀاعی   هۀا بحراندر سطح اجتماعی و  ممیررالیل حل راهکه  اکنون پرسش این است

ی اجتماعی باید به رسمیت شناخته شوند و مادامی کۀه  هاآن است که هویت هالیررال پاسخچیمت؟ 

، هۀا ، گۀروه شۀوند ینمۀ یا قوانین بنیادین اجتماعی نقض  ردیگینمبه حقوق دیگران تجاوزی صورت 

 ،در عۀین حۀال  تشکل یافته و فعۀال شۀوند.    توانندیمی مختلف ها، مذاهب و جریانهااحزاا، فرقه

باید قواعد بنیادین لیررالیمم را بپذیرنۀد. از ایۀن نکتۀه کۀه آیۀا دعۀوی        هااحزاا و فرقه ،هااین گروه

ل قرۀول یۀا محۀل بحۀث اسۀت      بۀ انرودن اصول بنیۀادین فۀوق، ق  ولوژی مرتنی بر ایدئ هابرخی لیررال

به رسۀمیت شۀناخت؟    توانیمیی را هاو هویت هاوهاساسی این است که چه گر سؤالاما  ،میگذریم

دسۀته از  دعۀوی آن   ،قرۀول اسۀت؟ بۀرای مثۀال     آیا هر دعوی مرتنی بر وجود هویت جداگانۀه قابۀل  

غیۀر   در نتیجۀه و  داننۀد یمزن و مرد را دارای سلطه  توأمانزندگی   ورادیکال که هر ن یهامتینیفم

ی افراطۀی و نژادپرسۀت و   هۀا دارد؟ یا گۀروه  یدهسازمان، حق تشکل و ندکنیمقابل قرول محموا 

صرف داشۀتن  چیمت؟ آیا  هاو فرقه هامرنای اعطای مجوز فعالیت به گروه اساساا ناایر آنها مجازند؟

الرتۀه مالکۀی صۀد در صۀد و متۀیقن       ،و حقوق دیگران ار کافی است؟ مالک عدم نقض آزادیطرفد

ی هۀا آزادی انتشار تصاویر یا فیلم ،برای مثالکم نیمت. آنها  داراشکالی مرهم و هازیرا نمونه ،نیمت

نقۀض   و نتیجتۀاا ) آورعۀذاا و  کننۀده ناراحۀت ، هااز نار بمیاری از انمان تواندینمنوگرافی  آیا روپ

ی هۀا و احۀزاا و جریۀان   هابه گروه لیررال اعطای حق فعالیت و تشکل دهیاحقوق( محموا شود؟ 

و  هۀا امۀا ههۀور و افۀول مۀداوم گۀروه      ،اد مثرۀت مهمۀی دارد  عۀ بامختلف به صرف داشتن طرفۀدار،  

 ؟آوردینمهیلیمم اجتماعی را در پی ین وعیننیمم و...( آیا یاقمام فم مثالا) ی اجتماعیهاجریان

برای ممانعت از بروز بحران امنیت وجودی دارد؟  یحل راه چهدر عرصه ملی هم لیررالیمم 

مله ورد. جرا به وجود آ ، لیررالیمم نیز مایل است همتایان خودهاهمانند سایر ایدئولوژی هاهراا

ناهر بر این طرز تلقۀی اسۀت.    ،«کنندینمبین خود جنگ  هادمکراسی» که هامتیدئالیامعروف 

سیاست خارجی چیمۀت؟   در عرصه هایریگمیتصممرنای  این است که مهم سؤال ،به هر حال

در اینجۀا   هۀا لیرۀرال  ؟ هۀاهراا شودیمن پدیدار ی بحران هویت و ناامنی وجودی در آو چه زمان

در  .شۀود ینمۀ چندان لیررالی هم محموا  که مالک دهندیمهویت ملی را مالک قلاوت قرار 

ه تکۀوین  امکان تشۀکیل جامعۀه جهۀانی را منۀوط بۀ      هانیز لیررال یامنطقهالمللی و ساحت بین

 (.3131بوزان، ) ی لیررالی استهاارزش نوعاا که دانندیمی مشترک و بنیادینی هاارزش
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 به امنیت اجتماعی و وجودی انیگراجامعهنررش ج. 
گرایانه مورد بحث است که در انتقاد از لیررالیمۀم مطۀرح   محوری تفکر جامعه نکتهدر اینجا دو 

ی فکۀری و  هۀا سۀنّت ، انۀد معتۀرف ی عقل هاکه به محدودیت انیگراجامعهشده است. به زعم 

قابۀل   غیۀر  از ایۀن رو، و  انۀد داشۀته متفۀاوتی  و تطۀور  ل وکه مرادی و تحۀ  عقلی متفاوتی داریم

و جامعۀه خۀاص اسۀت و     سۀنّت فس در و تۀن  تکّونعقل انمان حاصل  ،. به بیان دیگراندا یق

سنن و جوامع غیر  گرید، ممکن است در داندیمعقالنی و منطقی و قابل قرول  سنّتنچه ی  آ

دو  بلکۀه  ،قابل قرول باشد. این تفاوت دلیل بر بطالن ادله و براهین عقلۀی سۀنن دیگۀر نیمۀت    

از ایۀن جوامۀع حۀاکم و     ی که در هر ی نیتدو نو  عقال بر بنا و اندیعقالندر جای خود  سنّت

کۀه   3یشۀمول جهۀان  عقۀل مجۀرد و   ،اگر از این منار بنگریم .اندافتهی، تکوین جاری بوده است

 ندیشمندان روشنگری معتقد بودند، وجود خارجی نۀدارد ا یو اسالف آنان یعن متفکران لیررالی

 تنهۀا در  سۀنّت دستاوردهای عقلی در یۀ   (. از اینجا باید گفت که 12: 3131)حمینی بهشتی، 

قابل نقد و جرح و تعدیل است. به عرارت دیگر، ماۀاهر فرهنگۀی و فکۀری     سنّتدرون همان 

فکۀری دیگۀری نقۀد کۀرد. بۀدین       سۀنّت از منار فرهنۀگ و   توانینمی  فرهنگ یا جامعه را 

جمتن بۀه  و راه که در درون خویش ممتقل بوده ندیآیدرمبه صورت جزایری  ،صورت جوامع

 نها بمیار دشوار است.  درون آ

بۀر هویۀت    دشیۀ تکک ت وجودی در سطح فردی، با توجه بۀه در خصوص امنی ییگراجامعه

انمۀان را   یۀی گراجامعه. آوردیمجمعی و سرشت اجتماعی انمان، نوعی امنیت خاطر به وجود 

 ،. در عۀین حۀال  رهانۀد یمۀ و او را از تنهایی  زندیمنمایش پیوند  به جامعه محل تولد و نشو و

نقاط اتکا و حقایق کم و بیش محکمۀی وجۀود    ،دست کم در درون همان جامعه دارد که دیتکک

از تنهۀایی و   دهیۀ عقهۀم فکۀران و افۀراد   و از طریق داشتن هم به آنها تکیه کرد توانیمدارد که 

 غربت انفرادی خارج شد.

کارهای مشهور و مهمی دارند؛ آنۀان بۀه اصۀالت    راه گرایانسطح امنیت اجتماعی، جامعهدر 

و  هۀا اند و معتقدند نراید تحمیلی نمۀرت بۀه معتقۀدین و حۀاملین فرهنۀگ     قایل 2تنو  فرهنگی

                                                                                                                                        
1. Universal 

2. Multiculturalism 
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گرایان نه فقو که جامعه دیگویم 3کایملیک ویل ،رد. برای نمونهگی... مختلف صورت  مذاهب و

 ،یبهشۀت  ینیحمۀ ) نۀد یافزایمبلکه نکاتی هم در تکمیل آن  ،رندیپذیمعثمانی را  2ملت سیمتم 

رای جوامۀع غیۀر ممۀلمان    . سیمتم ملت در عثمانی نوعی استقالل داخلی بۀ (231-213 :3131

خاخۀام  ) شۀان یروحۀان ( تحت ناۀر رهرۀر   یونانی) و جوامع یهودی، ارمنی و رومی عثمانی بود

و مۀدنی( از دولۀت   = سیاسۀی  ) در امۀور ملکۀی   هۀا این اقلیت .شدندیمباشی و پاتری ( اداره 

روی پیۀ  شۀان یمۀذهر اعتقۀادی و مۀذهری از تشۀکیالت     ممائلما در ا ،کردندیمعثمانی ترعیت 

. کیملیکا معتقد اسۀت  شدیمارچوا مطرح هم در همان چو مراحث احوال شخصیه  کردندیم

امکان  ،خالف مدل عثمانی بدین معنا که بر .باید روی همدیگر باز باشد مرزهای بین دو جامعه

حق و امکۀان حفۀظ و    ، افرادساالرمردمبه جماعت دیگر مهیا باشد. در جامعه  یعرور از جماعت

 کندیماز این حقوق دفا  تقویت هویت جماعتی و فرهنگی خویش را خواهند داشت و دولت 

 ،نقاط قوت مهمۀی دارد. الرتۀه   ش یبز تلقی ر. این ترتیرات و طشودیمنها محموا و ضامن آ

شود کۀه  یماین دیدگاه وارد شده و گفته  هم بر یکارمحافاهدانیم که اتهامات سکتاریمم و می

و امکان  سازدیمرا در درون خویش و فرهنگ زادگاه یا اجدادش محرو   هااین نگرش انمان

 .سازدیمتفاهم و دیالوگ را منتفی 

گۀر  و ا شۀوند یمۀ در تعریف هویۀت ملۀی بۀا مشۀکل مواجۀه       انیگراجامعهدر سطح ملی، 

و مذهری نداشته باشند، هویت منۀوط بۀه حفۀظ اصۀول      شهروندان ی  کشور وحدت فرهنگی

 و...( خواهد بود.تعهد دولت به حفظ تنوعات ) الذکرفوقحکومتی 

بۀه دلیۀل وجۀود احتمۀال      منطقۀه،  گرایانه، کشورهای هۀر از منار جامعه، یامنطقهدر سطح 

ی هۀا بیشتری برای تفاهم دارنۀد و الرتۀه وجۀود هویۀت    ، امکان و تاریخی ی فرهنگیهاتاهشر

در زیۀرا   ،کنۀد ینمۀ ر وارد گۀ و وجودی کشۀور دی  به امنیت اجتماعی یالطمهمتفاوت و متنو ، 

ی متمایز و متفۀاوتی دارنۀد   هاو فرهنگ هاهویتمختلف، و ملل و جوامع  هاتوده ،تحلیل نهایی

 از ایۀن رو، با فرهنگ و جامعه ما نیمۀتند و   قابل قیا  و شانیجوهرو به دلیل تفاوت ذاتی و 

 .کنندینممتوجه ما هویتی تهدیدی 

                                                                                                                                        
1. Will Kymlicka 

2. Millet System 
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چنۀین   یریۀ گشۀکل مطۀرح کۀرد؛    توانیمهم  یالمللنیب جامعهته را در خصوص همین نک

نان قرول ایۀن  است و به زعم آ انیگراجامعهذیری ناپمنوط به قرول اصل تنو  و قیا  یاجامعه

 .سازدیمو تقابل آنها را منتفی  هااصل، بحران تزاحم هویت

 

 ساالری دینیمردمامنیت اجتماعی در د. 
دینۀی یۀا حکومۀت دمکراسۀی دینۀی       یسۀاالر مۀردم ی مختلۀف از  هاو برداشت هاتلقی آنکهبا 

 توانیماما  ،(3133کمال اردکانی و کدیور، ) هم وجود دارد عمالاوجود داشته باشد و  تواندیم

 آنکۀه یبۀ  ،نوشتار نیا درمشترک باشد.  هاتلقیاین  همهچند اصل کلی را در نار گرفت که در 

هۀد گرفۀت.   مورد توجۀه قۀرار خوا  ل واقع شود، این اصول مغفوهدف بررسی امنیت اجتماعی 

 است: قرار نیا از بعلی از اصول محل اتفاق

 .مغایرت قوانین با احکام اسالمی استبودن ناام منوط به اسالمیت قوانین آن و عدم اسالمی .3

ام شرعی عمۀل  احک هیپا بردولت اسالمی  آنکه بایعنی  ،مردمی است -هیلمشروعیت ناام ا .2

 .گیردنمی ی شکلاسالممردم دولت  دییتککند، اما بدون می

و در احکۀام   شۀود یمۀ احکام شرعی قطعی رعایت  ،یساالرمردمبر  دولت اسالمی مرتنی در .1

 .شودیمو شهروندان عمل منطقه الفراو بر حمب مصالح مردم محل اختالف یا 

ی مکتب شیعه، من جمله قرول هاعالوه بر نکات فوق، اعتقاد بر این است که برخی ویژگی

را  سۀاالر مۀردم  -ار و پۀذیرش ناۀامی دینۀی   قراسۀت  ،نآدانمتن زمان و مکان در دخیل اجتهاد و

 .کندیمتمهیل 

 استخراج کرد: توانیمبا قرول نکات فوق چند نتیجه را  ،ه هر حالب

و تعیۀین   هۀا یریگمیتصمرم معینی برای تفو پال هاچارچوا ،دینی ساالریمردمدر حکومت . 3

اهۀداف مشۀخ  و    ، مقاصۀد و هاگفت ارزش توانیموجود دارد. حتی  هااهداف و ارزش

اهداف و  آنتعیین ابزارها و وسایل دستیابی به  ،گرانو حکومت حکومت و وهیفه اندمعلوم

عدالت  ،ی اخالقی و برقراری انصافهابه ارزش هاشدن انمانقمتخل ،آمال است. برای مثال

امۀا تحقۀق ایۀن اهۀداف در      ،شودیمو... از اغراض انزال وحی و شریعت اسالمی محموا 

 هۀا اجتماعی و فرهنگی جوامۀع و حکومۀت   –و در درجات مختلف تکامل اقتصادیشرایو 
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بۀرای   مۀؤثر یافتن ابزارهای مناسب و  ،گران و دولتمردانسیاست فهیوهمتفاوت خواهد بود. 

 ساختن آن اهداف است.متحقق

در تلقی شیعه، بۀر عنصۀر زمۀان و مکۀان در اسۀتنراط       باألخ ، ینید یساالرمردمحکومت . 2

حکومت مزبۀور   ،دارد. بنابراین تککیدشرایو  حمب برتحول نمری احکام در نتیجه احکام و 

 ،هماننۀد لیررالیمۀم  نۀه  و خواهد بۀود  و مخالف تغییر وضع موجود  کارمحافاهنه متصلب و 

 .ثراتیبسیال و بدون هدف و 

فرم واحد و مشخ  بۀه معنۀای آن نیمۀت کۀه همۀه افۀراد و شۀهروندان چنۀین         توجود پال. 1

بۀر   هیۀ تکاز آنجا که پالنفرم مزبور  زیرا ،خواهند داشتواحد و یکدستی  ناریات ،حکومتی

 کننۀدگان مشۀارکت و تفکر مشترک فلای تنفس  سنّتو این  دیرینه و غنی دارد تسن نوعی

و اوضا  و اصول کنۀونی  با شرایو  قشیتطرو  تسنو عقاید مختلف از تفمیر آن  است، آرا

ان و قواعۀد مشۀترک بۀه    بۀا زبۀ   تسۀن درون ی   خواست که تنو  و کثرتی را در خواهد بر

 ورد.وجود خواهد آ

ورزی در وانه سیاسۀت پشۀت به مثابه  یتاریخ تسنمفهوم کلی آن( مشترک و در ) وجود زبان. 4

اسۀالم و حکومۀت اسۀالمی خۀود را بۀر      االری دینی به معنای آن نیمۀت کۀه   سفلای مردم

بۀر   دینۀی  یسۀاالر مردمبلکه  ،کندیممملمین در ی  کشور و حتی مملمانان جهان محدود 

 هادارد و مخاطرش فطرت شمولجهاناین اعتقاد اسالمی مرتنی خواهد بود که اسالم پیغامی 

 جغرافیۀایی دارنۀد. بۀه    متفاوتدر نواحی  هایی که انمانهابا همه تفاوت ،و ذات بشر است

 ی فرهنگۀی، قۀومی و  هۀا تفۀاوت  نعرارت دیگر، اسالم به وحدت ذاتی و فطری بشر در عی

 یسۀاالر مۀردم ن، استدالل کرد که اسالم و به ترۀع آ  توانیم نجایا ازقائل است.  تاریخی آنها

شۀریعت و   جۀوهره اموری همتند که بۀه   راتدینی، ترکیری از ثابتات و متغیرات است. متغی

ن حیث مهم است آ. این نکته از ورزدیمو اسالم در قرال آنها تماهل  شوندینمدین مربوط 

 .کندیمچه سان عمل  یالمللنیباحت دینی در س یساالرمردماسالم و  دهدیمکه نشان 

 سراو امنیت اجتماعی برویم: هب حال اگر با در نار گرفتن نکات فوق

زیرا اشۀتراکات انمۀانی    ،کندیمینی کمتر بروز د جامعهفردی( در ) تهدیدات امنیتی وجودی. 3

 هۀا که بۀه انمۀان   شودیمان باعث پیوند و همرمتگی هایشو اختالف هاتفاوت وجود رغم به
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 بۀا سۀهولت   کنۀد یمۀ بحران هویۀت کمۀ     یی ودر اوضا  و شرایو بحرانی و احما  تنها

 سۀاکن جامعۀه کۀامالا    آنکۀه لالت فائق آیند. انمان مملمان، ولو بیشتری بر مشکالت و مع

با سهولت بیشتری بۀه آن  اشتراکات فراوان،  به هر حال مملمان شود، به واسطه متفاوت، اما

از  رد وی از این جامعه نیۀز انۀدک اسۀت.   . امکان طشودیمو جزئی از آن  وندندیپیمجامعه 

دیگر ادیان، بۀه زنۀدگی فۀردی و     ازآیین اسالم و کمابیش در بمیاری  معنویت ،طرف دیگر

. اسالم برای زنۀدگی و مشۀکالت آن، معنۀایی    دهدیمسمت و سو و جهت  هاانمانجمعی 

 یهۀا انمان، هابحرانو  دیشدادر  شودیمقائل است و همین کارکرد معنابخشی دین موجب 

 باشند. ترمقاوممتدین 

پذیرفتۀه   آرادینۀی، تنۀو     یسۀاالر مۀردم در سطح تهدیدات هۀویتی و اجتمۀاعی در حکومۀت    . 2

 ،اندمردممغایر عقاید عمومی  ، افکاری که شدیداایاجامعهبه احتمال زیاد در چنین  ، اماشودمی

دلیۀل ایۀن امۀر، بۀا توجۀه بۀه        سته یا ناخواسته مطرود خواهنۀد شۀد.  و خوا دنشوینمپذیرفته 

بۀا جامعۀه و فرهنۀگ آن رابطۀه      توانندینمگرایانه روشن است. عقاید مزبور ی جامعههاتحلیل

و  آن دسۀته از اعتقۀادات   هاییت اجتماعی شوند. نقۀد برقرار کنند و بیانگر آمال و اغراض اکثر

از از جامعه اسالمی نخواهۀد بۀود و    برآمده اابر افکار و عقاید اکثریت جامعه هم، نوع هادیدگاه

گیۀری هۀم بۀر جامعۀه و تحۀول      چشۀم  ریتکث، دیر یا زود به حاشیه رانده خواهد شد و این رو

و چنین حکومتی در تحمل تنوعات قۀومی، نۀژادی    ،اما در کنار آن ،ن نخواهد داشتآفرهنگی 

اشاره شۀد،  که در قممت سابق هم  طورهماننخواهد شد، زیرا مهمی مواجه  ممئلهفرهنگی با 

دیانت اسالم. قرول تنو   و نه امور جوهری و ذاتی شوندیممربوط  راتاین امور به حوزه متغی

ژی مغایر دین درنیاید، مم یعنی ایدئولوفرهنگی و هویت قومی، مادامی که به صورت ناسیونالی

اگۀر امۀام خمینۀی را از طرفۀداران      ،. بۀرای نمونۀه  اندکردهکه فقها هم بدان اشاره ست ا اینکته

مۀادامی  قومی و ملۀی را   یهاتیهوه شود که ایشان دینی بدانیم، کافی است اشار یساالرمردم

و همۀۀ   را تۀۀ ترکی و را عجمیت و را عربیت ما» :ردیپۀذ یمۀ که در مقابل اسالم قرار نگیرنۀد  
نژادها را پذیرا همتیم، لکن نه به آن معنایی که حزا بعث عراق قائۀل اسۀت کۀه بایۀد عۀرا      

از همین نکته هویداسۀت کۀه طۀرد     (.344: 3131قاسمی، ن . ) «باشد و نه عجم و نه دیگران

 د.ندارساالری دینی مطابقت ، با مردماقوام و ملل گرید
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، ضمن پذیرش اختیار صۀاحران  دینی یساالرمردمهم حکومت  ی مذهریهادر ساحت تفاوت

اسۀالم   ،. الرتهداندیمتدین به دین خویش، حقوق آنان را نیز محفوظ  و اصحاا عقاید مختلف در

. دانۀد ینمۀ تککید بر وحدت و نقاط اشتراک دارد و تککید بر افتراقات را مفید به حال عموم و امت 

به معنای قرۀول علۀی المۀویه بۀودن      فعالیت همۀ مذاهب و عقاید اسالمیپذیرش حلور و  ،طرعاا

واضۀح اسۀت کۀه حقۀوق مربۀوط بۀه تخریۀب و فعالیۀت و          ،همۀین طۀور  عقاید مختلف نیمت. 

 .شودیمامنیت سیاسی مربوط  حث امنیت اجتماعی نیمت و به حوزهحزبی از مرا یدهسازمان

وجود داشۀته   اسالمی، قرارداد موسوم به عقد ذمهدینی، از ابتدا در جامعۀ  یهاتیاقلدربارۀ 

بۀه   شۀان یاعتقادو انتقال مواریث فرهنگی و  شانینیدکه آزادی عمل آنان را در عمل به شعایر 

هم که در  «سیمتم ملت». مدل کردینمو دخالتی در آن  شناختیمبعدی به رسمیت  یهانمل

 ه بود.و عملی قرارداد ذم اجراشده یهانمونهر واقع یکی از باال بدان اشاره شد، د

ی دینی و مذهری هافرهنگی، حقوق اقلیت -دینی، حقوق قومی یساالرمردمدر مجمو  در 

و  هۀا تشۀکل  فرهنگۀی بۀه رسۀمیت شۀناخته شۀده و امنیۀت اجتمۀاعی         -ی فکۀری هاو جریان

 .ماندیممحفوظ  ی آنان تحت ضمانت دولت اسالمی،هاموجودیت

دینۀی   یسۀاالر مۀردم نیز بۀا   یالمللنیب عرصههویتی دولت در سطح ملی و  -امنیت وجودی. 1

دینۀی بۀه سیاسۀت خۀارجی      سۀاالری مۀردم حکومت  ،واقع دارد. در یامالحاهتناسب قابل 

دینی متکی خواهد بود که به سهولت و با تغییر هۀر حکۀومتی    -مرتنی بر هویت ملیمربوط 

سیاست خارجی هم هماننۀد سیاسۀت   ، در تردرستیا  د.خود نخواهد دیتغییرات اساسی به 

ساحت سیاست خارجی، تعیین و یافتن  گذراناستیساصولی وجود دارد که وهیفۀ  ،داخلی

نی بۀروز  زما چنین دولتیهاست. ناامنی وجودی در مالک و اصولابزارهایی برای عمل بدان 

. ایۀن  زنۀد  سۀر از آن  یالمللۀ نیب عرصهی در و غیر شرع یاسالم ریغخواهد کرد که اقدامی 

ثرۀات در خطۀوط   ؛ کندیمقوت مواجه  نقطهو ی   اسالمی را با ی  مشکلوضعیت دولت 

اما ممکۀن   ،دهدیمرا کاهش  یگذاراستیسو  یریگمیتصمکلی سیاست خارجی، دشواری 

هۀم  حمۀا   ی هۀا و موقعیۀت  یالمللۀ نیبۀ  عرصهاست از انعطاف این سیاست خارجی در 

ماعی نمری که در بۀاا  اج واسطه بهدینی  یساالرمردمبکاهد. با این حال، سیاست خارجی 

هماننۀد سیاسۀت خۀارجی    و  مشترک اسۀت  هاو ارزش اهداف، اغراض، زیرا آن وجود دارد
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سیاسۀت  ی ملۀی نخواهۀد بۀود.    های متنو  از ارزشهادولت لیررال معلق و منوط به تعریف

 توجۀه  جالۀب  یهۀا نمونۀه فلمطین یکۀی از   ۀممئلران در قرال خارجی جمهوری اسالمی ای

 است. «ناامنی وجودی»رفتار دولت اسالمی برای ممانعت از بروز 

دارد کۀه   دینۀی زمۀانی امکۀان بۀروز     یسۀاالر مۀردم بۀرای   یامنطقۀه  عرصهی در دامنیت وجو. 4

ی هایعنی دولت ،گیرندبا یکدیگر قرار   یدئولوژیاتعارض و تلاد  ی دینی منطقه درهادولت

بررنۀد. چنۀین امۀری بۀرای دولۀت       سؤالدیگر را زیر ( هویت هم یدمکرات ریغیا دمکراتی  )

حکومۀت   شۀه یاندزیرا فرض بر آن است کۀه ایۀدئولوژی و    ،دینی متصور نیمت یساالرمردم

وجود اصل اجتهۀاد  و ترعیۀت    ،دیگر از سویمرتنی بر رضایت  و  قرول اکثریت جامعه است. 

 که چندین دهدیماین امکان را  ،اجتهادات در عرصهزمان و مکان و اختالف نار  ن از عنصرآ

د، زیۀرا صۀورت و شۀکل در نهایۀت     ی وجود داشۀته باشۀ  دین یساالرمردمشکل و واریانت از 

 .شوندیمدین نیمتند و از متغیرات دینی محموا  جوهرهوط به باموری مر

ی دمکراتی  دینۀی منتفۀع   هااز وجود دولت تواندیمهم  المللنیبامنیت وجودی در جامعه . 1

 هارمکنند و نُ عرضه المللنیبو هنجارهایی به عرصه  هارمنُ توانندیم هازیرا این دولت ،شود

و قواعد رایج را، در صورتی که با احکام و شرایع اسالمی تعارض و تناقض نداشته باشۀند،  

ی هارممنجر به تکوین نُ تواندیم هابپذیرند. برداشت از تنو  هویتی و تکوین متفاوت دولت

 شۀمول جهۀان ی طور که پیشتر اشاره شۀد، اسۀالم پیغۀام    متفاوتی شود. از طرف دیگر، همان

و محرو  مانۀدن در الک هۀویتی و اعتقۀادی     یکارمحافاهو  د که از سکتاریممدارارائه می

 توانۀد یمۀ که  کندیممرادالت فرهنگی و فکری را نیز تشویق  بنابراین،. کندینمخویش دفا  

 خدمت کند. هویت واحد بشری نیز یریگشکلبه 

 

 گیرینتیجه

یعنی در معنایی کۀه شۀامل    موسع کلمهه معنای استدالل شد که امنیت اجتماعی ب ،مقالهدر این 

ی حکۀومتی مختلۀف بۀه    هۀا ی مختلف امنیت باشۀد، در ناۀام  هاتهدیدات اجتماعی متوجه ابژه

. دارنۀد یمۀ متفاوتی برای آن عرضه  یهاحل راه هااین ناامو  افتدمیانحای مختلفی به مخاطره 

بۀه خۀود    هۀا ریۀزی و برنامۀه  یریۀ گمیتصۀم ت و واگذاری بر فردی دیتککی لیررالی با هابرداشت
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و هویت جمعی و شرایو اعطای حق فعالیت  دهدیم رقرا هاشخ ، او را در معرض دشواری

نتقۀاد از تفکۀر لیررالۀی    گرایانه هم کۀه در ا . دیدگاه جامعهدهدیمرا پذیرش اصول لیررالی قرار 

اریمۀم مواجۀه   و سکت یکارمحافاه، با رد برخی از اشکاالت وارده بر آن، با مشکل ههور کرده

 .کندیمرا در الک خویشتن محرو   هاو افراد و گروه شودیم

کنار به نار برن دو آدینی از هر دو سر طیف اجتناا کرده و از معایب  یساالرمردمنگرش 

  طرف با قرول هویت جمعی و جماعت و تککید بۀر معنویۀت و معنابخشۀی بۀه     ؛ از یرسدیم

هۀم  و در ساحت اجتما   رهاندیمی فردی و انزوا هارا از تنهایی و بحران ، آنانهاانمانحیاتِ 

: در ردیپذیمسطح مختلف  چهارتنو  هویتی را در یرات و ثابتات دینی با قرول تفکی  بین متغ

ی هۀا و سۀطح جریۀان   ی دینۀی هۀا اقلیۀت  قومی، در سطح هویت دینی، -فرهنگی سطح هویت

طح ملی هم با توجه به انطراق نگرش اکثریت بۀا هویۀت   فکری موجود در داخل اکثریت. در س

 .ابدییمامنیت وجودی ملی به حداقل کاهش در ساحتِ بحران امکان بروز  دولتی،

دیۀن و تفکیۀ  آن از    جۀوهره دینی، با قرول ذات و  یساالرمردمحکومت  ،حال در همین

 همۀه ی بشۀری در  هۀا تاست کۀه مخاطۀب آن فطۀر    قائلمول اسالم شمتغیرات، به پیغام جهان

از مشۀکل سکتاریمۀم و خزیۀدن در الک     از ایۀن رو، ی مختلۀف اسۀت و   هۀا و مکۀان  هۀا زمان

 تسۀن زمۀانی کۀه    ،شود، خواهد گریخت. برای مثالدر ان گرفتار می ییگراجامعهکه  خویشتن

علو ، انتقاد از آن غیر قابل قرول است، زیرا ما انیگراجامعهغلطی در جامعه رواج دارد، از نار 

اما از منار اسالمی چنین اشکالی پدیۀدار   ،ن اشتراک افق نداریمآن جامعه نیمتیم و با فرهنگ آ

غلو خالف فطرت و گوهر انمۀانی اسۀت و همۀواره قابۀل      سنّتزیرا از منار اسالم  ،شودینم

 انتقاد.
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