
  

  

  

  در هاي آن  و پیشاارزشامنیت 

  سیاسی اسالم اندیشه
  

  20/8/1389: دییتأ خیتار              9/7/1389: افتیدر خیتار
  

  لو فرامرز تقی

  *علی آدمی

  چکیده

 سـعادت ابـدي   تعالی معنوي و  تخلق به اخالق الهی،    هدف نهایی خود را    ،اسالم

وجود انسانی از    .کند عریف می ت در زندگی دنیوي  واسطه آگاهی و آزادي     ه  ب ،ها انسان

  ترجیح آزادانه با،وجه متعالی و دنیوي برخوردار است و سعادتدو  از  ،دیدگاه اسالم 

 اسالم نسبت به انسان ،ترتیب بدین .دیآ در مقابل وجه دنیوي به دست می       وجه متعالی 

ین ادر   میاسالارزش  یا پیشرزش محوري   ا دو .داورانه دارد   نگرشی ارزش  ،و اجتماع 

 وجـه متعـالی      و تـرجیح   واسطه تربیـت  ه   ب ،سعادت ابدي انسان   عبارتند از  ،خصوص

  .  به مثابه شرط امکان سعادت، انتخاب میان خیر و شر درآزاديآگاهی و وجود و 

ي چارچوب فرانظري عام براي اندیشه سیاسی ها پایه ارزش، یا پیشاین دو ارزش 

   .دکنن فراهم میرا منیت  همچون مقوله ا،و موضوعات اصلی آن  میاسال

  
  سعادت کرامت، مصلحت، عدالت، اندیشه سیاسی اسالمی، امنیت، :ها کلیدواژه

                                                                                                                        
استادیار علوم سیاسی دانشگاه تبریز   
*
 استادیار علوم سیاسی دانشگاه عالمه طباطبایی  
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  مقدمه

اجتماعی مـرتبط اسـت و همـواره     - هاي سیاسی امنیت با موجودیت و عملکرد بهینه نظام      

 ز این رو،ا. اند  برعهده داشته،ي مختلفها اري امنیتی را در حوزه  ذگ اند که سیاست    بوده ها دولت

 ،امنیـت  به عبارت دیگر،. )Holsti,1996 :108( به عنوان امري سیاسی در نظر گرفته شده است

 اجتماعی و اقتصادي دارد،  هرچند جوانب متفاوت فردي یا جمعی و یا ابعاد مختلف فرهنگی،          

 بـه  ،صورت امـري سیاسـی و در نتیجـه   ه ب شود،  با قدرت و عملکرد دولت مرتبط می  اما چون 

ي مختلف ها پیوند امنیت با حوزه .شود میه یکی از موضوعات اصلی نظریه سیاسی پدیدار      مثاب

  در نظر گرفتـه شـود  آنبودن ویژگی  تواند به مثابه چندبعدي می ،اقتصادي  و اجتماعی فرهنگی،

)Alkire,2003 : 28-30( .،امنیت به عنوان امر سیاسی که در درجه اول مرتبط با قدرت بنابراین 

آزادي و تربیـت     عـدالت،  توانـد بـا مفـاهیم و مقـوالت دیگـري همچـون هویـت،               یمـ  است،

  .ارتباط پیدا کند) فردي و جمعی(اخالقی

توانـد    میدولت و قدرت، امنیت به مثابه امر سیاسی و مرتبط با موضوعاتی چون حکومت،   

 هـا  دولت ناظر بر انواع مختلف ،اخالقی – هاي سیاسی مطابق با انواع مختلف و متفاوت ارزش  

 در قالـب انـواع   ه بیان دیگـر، ب .رزیابی قرار گیرد  تحلیل و ا    مورد داوري،  ،ي حکومتی ها و نظام 

اخالقی کـه آن نظـام در مـورد      - هاي سیاسی  هاي حکومتی و بسته به نوع ارزش       مختلف نظام 

ي هـا  مطابق با همـین معیـار   .مورد قضاوت قرار گیرد کند، میگیري  انسان و اجتماع سیاسی پی   

 در توان از امنیت خوب یا عادالنه در مقابل امنیت بد یا ناعادالنه    میاخالقی است که     - سیاسی

اخالقـی اسـت    - هاي سیاسی  پیوند مفهوم امنیت با همین ارزش      .حکومت سخن به میان آورد    

چرا که امنیت   ،  سازد میکه بررسی امنیت در قالب اندیشه سیاسی یا فلسفه سیاسی را ضروري             

 در حـوزه    گرا  یا رویکردهاي واقع   شناختی پوزیتیویستی  روش – آنچه الگوي معرفت  بر خالف   

 هـاي عـام و عینـی       ی و مبتنـی بـر ارزش      عام و عین    میمفهو د،ن ادعاي آن را دار    ،نظریه سیاسی 

هاي حکـومتی و    ي مختلف نظام  ها بینی نیست که مستلزم تحلیل و داوري بدون استناد به جهان         

 ي مختلــف و متفــاوت باشــدهــا بینــی اســی مــرتبط بــا ایــن جهــانسی - هــاي اخالقــی ارزش

)Taylor,1967 : 25-40(. تحلیل و داوري امنیت در قالب فلسفه سیاسی و اندیشه ،از این روي 

 هاي سیاسـی   از دریچه ارزش  ي سیاسی هنجاري که امنیت را ضرورتاً      ها  به مثابه نظریه   ،سیاسی
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ویژه آنجـایی  ه ب دهند، میمورد تحلیل و داوري قرار   هاي حکومتی    اخالقی ناظر بر انواع نظام    -

کـه    میبـه مثابـه نظـا     میله تحلیل و ارزیابی مفهوم امنیت در قالب نظام حکومتی اسـال    أکه مس 

  .کند میضرورت پیدا  دهد، میکید قرار أاخالقی خاصی را مورد ت - هاي سیاسی ارزش

 در این مقاله به طرح و ، هنجارياي ظریهکید بر پیوند امنیت و اندیشه سیاسی به مثابه ن       أبا ت 

امنیت بر  ، میپردازیم که در قالب فلسفه سیاسی یا اندیشه سیاسی اسال         میدفاع از این استدالل     

 انسان مورد تحلیل ناظر بر کرامت دنیوي و اخرويو اخالقی مرکزي  - هاي سیاسی پایه ارزش

 نـاظر بـر     ،اخالقـی  – هاي سیاسـی    ارزش  بر پایه  ،کرامت دنیوي انسان   .گیرد میو داوري قرار    

 بـر  ،آگاهی و آزادي انسان نسبت به خیر و شر یا سعادت و شقاوت و کرامت اخـروي انـسان         

   .شود می تعریف ،پایه ارزش غایی سعادت و کمال ابدي انسان در جهان پس از مرگ

کـه بـه   حکومتی اسـت   می سیاسی و نظا اي مستلزم برقراري جامعه   ،  میاندیشه سیاسی اسال  

ها نسبت به آگاهی و آزادي در زندگی دنیـوي و کمـال و        سازي و صیانت از امنیت انسان      زمینه

  در بـستر همزیـستی،     ،سـازي آگـاهی و آزادي      زمینـه  .سعادت ابدي در زندگی اخروي بپردازد     

واسطه شناخت تجربی و تاریخی بشر نسبت بـه  ه   ب ،بهزیستی و توسعه مدنی در زندگی دنیوي      

کمال و سعادت ابدي این در حالی است که . قابل حصول خواهد بود   وجود انسانی   بعد دنیوي   

 با توسل به ایمان دینی نسبت به بعد متعالی هستی و انسان و زنـدگی پـس   ،در زندگی اخروي  

   .یابی است از مرگ قابل دست

هاي آگاهی و آزادي انسانی و ضـرورت توجـه بـه     امنیت در زندگی دنیوي بر مبناي ارزش   

ازهاي مرتبط با بعد دنیوي وجود انسانی که در دایره شناخت تجربی و تاریخی بـشري قـرار         نی

هاي ناظر   بر مبناي ارزش، امنیت در زندگی اخروي ،در مقابل . قابل داوري خواهد بود    گیرد، می

 موضـوع  کـه ضـرورتاً  بر کمال و سعادت ابدي و ضرورت توجه به بعد متعالی وجود انـسانی      

   .به دست خواهد آمد ت،ایمان دینی اس

ی که در موضوع امنیت در اندیشه سیاسی یها  در مقایسه با پژوهش،آوري پژوهش حاضر نو

در توجهی نهفته است که در این تحقیق نسبت به دو بعد  یا نظام حکومتی اسالم به عمل آمده،      

و منطـق   و منـابع معرفتـی        می وجود انسانی در اندیشه سیاسـی اسـال         متعالی و دنیوي   متفاوت

هاي ایـن دو بعـد    تفاوتپییشن، هاي  پژوهش . شده است امنیتبعدمتفاوت هر کدام از آنها از      
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 آنها را چندان مورد توجه قـرار   و منطق هر کدام ازها ارزش ،قتضائات معرفتیوجود انسانی و ا   

   . موضوع شده است تا حدودي موجب غموض و پیچیدگیلهأاند و این مس نداده

 امنیـت  ي سـاختاري هـا  نشانه«  همچون،در سري مقاالت خود در این زمینه   اصغر افتخاري   

تحلیـل   :تکوین نظریه امنیـت علـوي  « ،)1383زمستان( »مطالعه موردي حکومت نبوي    :اسالمی

تحـول نظریـه امنیـت       :گذار امنیتی « ،)1384تابستان( »)ع(دوران قبل از حکومت حضرت علی     

 »استراتژي امنیتی دولـت علـوي  «  و همچنین )1384بهار( »)ص(امتی در پی رحلت رسول خدا     

و ) ص( امنیت در سیره سیاسی پیامبر   تاریخی ماهیت و تحوالت    که در مورد معنا،    )1384پاییز(

سعی در تبیین معنا و ماهیت حقیقی امنیت در سـیره   ،ندا دهمبه رشته تحریر درآ   ) ع(یعهامامان ش 

ات و تحـوالت تـاریخی آن داشـته         انحرافـ  ،و همچنین  )ع(و حضرت علی  ) ص(سیاسی پیامبر 

و  میبا وجود تالش ارزشمند وي در ترسیم حدود امنیت در اندیشه سیاسی اصـیل اسـال    .است

 تبیین و تحلیل ابعاد متعـالی و دنیـوي    تفکیک دقیق ووي به  انحرافات یا تحوالت تاریخی آن،    

  .نپرداخته است و منابع معرفتی و منطق عملی متمایز هر کدام از آنها امنیت در اسالم

 ،و همچنـین  )1385( »امنیـت در نظـام سیاسـی اسـالم    « در کتـاب  نیز  میبهرام اخوان کاظ  

ـ  :امنیت« و )1386بهار ( »ن کریم آامنیت و ابعاد آن در قر     « مقاالت مین آن أابعاد و سازکارهاي ت

ابعاد،  ،سعی دارد عالوه بر بررسی معنا و ماهیت امنیت در اسالم           ،)1389 تابستان( »در روایات 

با ایـن   .مورد تشریح قرار دهد   میمین آن را نیز از منظر اسال      أکارهاي ت وجوانب مختلف و ساز   

منـابع معرفتـی و    تحلیـل و تبیـین ابعـاد متعـالی و دنیـوي امنیـت،               تفکیـک،   وي نیز در   ،حال

از  ، نویـسندگان  دیگـر . ناموفق بـوده اسـت  ، سیاسی ویژه هر کدام از آنها      - هاي اخالقی  ارزش

 ،)1386( »ن کـریم  آدر قـر  ) ص(اصول رهیافـت امنیتـی پیـامبر      « زایی در مقاله    نجف لک  ملهج

 و  )1386( »سیاسی پیامبر اسـالم    - اصول حاکم بر سیره اخالقی    « غالمرضا بهروزلک در مقاله   

 بـه   ،)1386( » در دولت نبوي   له امنیت أقانون اساسی مدینه و مس    « رجبعلی اسفندیاري در مقاله   

وجـوه و جوانـب مختلـف امنیـت در سـیره سیاسـی         ماهیت، رداختن به معنا،  نوعی سعی در پ   

منـابع   تحلیل و تبیین بعد متعالی و دنیوي امنیـت،         تفکیک، آنها نیز در      اما اند، داشته) ص(پیامبر

  .اند  ناکام بوده،کدام از این دو بعد سیاسی خاص هر - هاي اخالقی معرفتی و ارزش
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  شناختی چارچوب روش. الف

 صورته  ند ب توا میزمان   هم ،آزادي و سعادت   عدالت، ،چون قدرت   میت همانند مفاهی  امنی

  مـورد ، هنجـاري  یـا   ارزشـی  امريصورت عملی و به مثابه      ه   ب  یا و به مثابه امري عینی      ،نظري

 –  توصیفی در قالب نظریه سیاسی از منظري عینی و   واندت می امنیت   بنابراین، .تحلیل قرار گیرد  

 در قالـب نظریـه    از منظر ارزشـی و یا تفسیري و گفتمانی هاي تجربی،  با روش مطابق ،تحلیلی

مـورد تحلیـل     که معطوف به عمل و ایجاد وضعیتی آرمانی است،          یا هنجاري   تجویزي سیاسی

 ویـل أت ا اخالقی به تبیین تجربـی، فرض ارزشی ی یشزمانی که بدون اتخاذ هرگونه پ    .قرار گیرد 

در قالب ایدئولوژي  کلی یا طوره  بروابط قدرت در  امنیتجایگاهحلیل گفتمانی  تهرمنوتیک یا

مـورد   در تحلیلی - توصیفی نظریه سیاسی  فرضیه یابه ارائه  بپردازیم،یا اندیشه سیاسی خاص   

ـ   پرداختـه  طور عام یا امنیت در متن اندیشه یا ایدئولوژي سیاسی خاص          ه   ب ،امنیت ایـن در    .مای

  همچـون ، ارزشـی و هنجـاري   و معیارهـاي منیت با مفـاهیم حالیست که اگر به تحلیل نسبت ا      

 – ق و اخـالق فـردي     حقـو  آزادي،  عـدالت،   هـدفی فـی نفـسه و یـا          ارزش یا  قدرت به مثابه  

آل   نظـام سیاسـی ایـده    بر پایه تصوري از جامعه آرمانی یا   هایی واال و   شز به مثابه ار   ،اجتماعی

  .)Grant,2004 :174-179( مای داخته تجویزي یا هنجاري پراي بپردازیم، به ارائه نظریه

 است که می مفهو شامل فلسفه سیاسی و اندیشه سیاسی      ،ظریه سیاسی تجویزي یا هنجاري    ن

یی کـه از  هـا   بـه عنـوان نظریـه    دینی و غیردینی، در مورد فلسفه سیاسی یا اندیشه سیاسی غالباً

 و مـدرن ) زاعـی انت(  اعـم از سـنتی  ، عقـل  یـا  شناختی مبتنی بـر وحـی      روش – الگوي معرفت 

 ، هستند در مورد جامعه و سیاستگذاري اخالقی  و معطوف به ارزشگیرند میبهره ) انضمامی(

 ،تحلیلـی  – نظریـه سیاسـی توصـیفی    ،در مقابل. )Frohoch,1974 :1-20( شود میکار برده به 

اسـت کـه در مـورد انـواع       می مفهـو  -تفـسیري و گفتمـانی   یاسی تجربـی، ي سها شامل نظریه

روابـط قـدرت و      ،قـدرت  ماهیت   تبیین یا تفسیر    مربوط به تحلیل،   گذارانه  غیرارزش يها نظریه

 بر پایـه الگوهـاي مختلـف    ، باور یا اندیشه خاص زمینه و متن   طور عام یا در قالب    ه   ب سیاست

ي مختلف  یستی تا هرمنوتیک و الگوها     و پوزیتیو  گرا  الگوهاي تجربه   از شناسی روش – معرفت

  .)Grant,2004 :174-179(شود میرده ببه کار مدرن  پست
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 نظریـه سیاسـی    در مفهوم امنیت  تفکیک دو بعد هنجاري و توصیفی      ،شناسی  روش منظراز  

یـل نقـش ابعـاد و        تحل  خواهـان  صـرفاً پرداز سیاسـی     نظریهدهد   نشان می  ،هنجاري و توصیفی  

 یا بـدي  در مورد خوبی بدون هرگونه قضاوت ارزشی  ،روابط قدرت  در   امنیتجوانب مختلف   

هـاي اخالقـی    با ارزش خاص از امنیت است که اي  تحلیل و ارزیابی گونه    به دنبال یا    است، آن

قـدرت بـه    حفظ و گـسترش   کسب، ناظر برتواند صرفاً میها  ین ارزش ا .سازگار باشد خاصی  

 باشد که مانند آنهاسعادت و  آزادي،  عدالت،هاي دیگري همچون  ارزش سه یا نف مثابه هدفی فی  

  .)Taylor,1967 : 25-40( شود می لمداد تحقق آنها قايربت به عنوان ابزاري قدر

 - هـاي اخالقـی    ارزشپیـشا تحلیلی درباره    -  توصیفی اي  ضمن اتخاذ فرضیه   ،در این مقاله  

در صدد تفسیر جایگاه امنیـت در اندیـشه    ، مسیاسی امنیت در زمینه و متن اندیشه سیاسی اسال      

  .اجتماعی این مفهوم و متون ناظر بر آن هستیم - ي تاریخیها ینه زممنظراز   م،سیاسی اسال

  

  ها ارزشپیشا. ب

مطابق  ، میشه سیاسی اسالی اند، یا به عبارت دیگرمیامنیت در نظریه سیاسی هنجاري اسال   

آیا امنیت در رابطه با قدرت سیاسـی بـه مثابـه    ؟ گیرد میها مورد داوري قرار   ارزشپیشا کدامبا  

ره هـاي دیگـري در تعریـف و داوري دربـا      شود یـا ارزش    می تعریف   ،نفسه فیارزش و هدفی    

   ؟دارد و جوانبی هچه وجو ، اندیشه سیاسی اسالم امنیت دربر این اساس، امنیت دخیل است؟

یا اندیشه سیاسـی     ،  می که امنیت در نظریه سیاسی هنجاري اسال       است این   ،فرضیه یاپاسخ  

ـ      متعالی و دنیوي    دوگانه اخالقی ايه  بر پایه ارزش   ،زمان هم ،  ماسال اظر بـر بعـد    که هر کـدام ن

 هاي اخالقی  ارزش .گیرد می مورد داوري و سنجش قرار       ، هستی انسانی هستند   متعالی و دنیوي  

 بـه  ،بتنی بر اصل اعتقادي کرامت انسان م ملهم از بعد متعالی وجود انسانی و      ،سیاسی متعالی  -

کمـال اخالقـی و در    ي، معنـو  تعالی اهدافی چون  که تاوند بر روي زمین اس    عنوان خلیفه خد  

 راه ها و  صدور این دسته از ارزشأ منشمنبع و .کنند میجویی   را پیبدي انسان سعادت ا،نهایت

  .شود میصورت موضوع ایمان تعریف ه  است که ب وحی ضرورتاً،ناخت انسان از آنهاکسب ش

 موضوع ایمان هستند و در دایره چون انی،ناظر بر امنیت در بعد متعالی انسهاي   ارزشپیشا 

 در جامعـه    ،منان حقیقی را از مـسلمانان ظـاهري       ؤم گیرند، میامکان شناخت عام بشري قرار ن     
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 در بعد متعالی ،تعالی اخالقی و معنوي .)207: 36ج ،1360 طباطبایی،( دکنن می تفکیک  میاسال

 چرا که تماعی و سیاسی نیز هست،اجداراي آثار دنیوي ناظر بر خیر یا مصلحت  ،وجود انسانی

 و جـاوز تتعـدي و    جـرم، يهـا   به دلیل از میان بردن زمینـه ،امنیت روانی و اجتماعی   ساز   زمینه

لیل وجود حس مسئولیت اخالقی حاکمان و شـهروندان   به د ، امنیت سیاسی  ساز  زمینه ،همچنین

  . است مختلفاجتماعی -سیاسی در برابر مسائل و موضوعات   میجامعه اسال

 ، در اندیـشه سیاسـی اسـالم        بر امنیـت   سیاسی دنیوي ناظر   - هاي اخالقی  ارزش در مقابل، 

 ، نیازهـا گـویی بـه    پاسـخ  عقالنـی  مبتنی بـر اصـل   و ز بعد دنیوي یا طبیعی وجود انسان      ملهم ا 

  او آگاهی و آزادينمودن بسترهاي ضروري   فراهم،ویژهه  و بآن طبیعی  و اقتضائاتها ضرورت

ها ناظر بر  ارزشپیشااین  . اجتماعی و سیاسی هستندي مختلفها  دنیوي و در عرصه   در زندگی 

 در مقابـل   مـدنی توسـعه   اصـل بهزیستی یـا  و زیستی هم اصل    شامل ،یويخیرات یا مصالح دن   

اقتـصادي و   اجتماعی، گی،رشد و توسعه فرهن عدالت اجتماعی،  ،ماندگی و زندگی بدوي    عقب

ها یا دلیل وجودي آنهـا در قالـب          ماهیت این ارزش   .شوند مینها   مانند آ  صلح و  دفاع، سیاسی،

 قابـل درك و شـناخت   ها مکانی انسان -اجتماعی یا شرایط زمانی - تجربه و عقالنیت تاریخی  

توسـعه   .)همـان  طباطبـایی، ( دهـستن   میان یا جامعه اسال    ناظر بر مصالح دنیوي مسلمان     بوده و 

منان حقیقی در مقایسه با مسلمانان ظاهري ؤ مالقی و معنويساز تعالی اخ مینهز  تواند می ،مدنی

شـناخت عقلـی و      حـدود سیاسی اسالم کـه در      - اجتماعی يها ارزشپیشا در عین حال،  . باشد

  .کنند می تعقیب  خیرات و مصالح دنیوي را،ر قدم اولد د،نگیر می قرار تجربی بشر

د که  باش  مینظري عا  فرا رچوبتواند چا  می م یا اندیشه سیاسی اسال    نظریه سیاسی هنجاري  

بـه اسـتثناي نظریـه    ،  می حکومت اسـال  امنیت در شیعی و سنی از ماهیتي متفاوت ها برداشت

 مین امنیت را نه صرفاًأ ت این چارچوب،. را در خود جاي دهد   استیال و وراثت در مورد خالفت     

 ، متعـالی و دنیـوي   دوگانهاخالقی - هاي سیاسی   ارزش بلکه بر پایه    قدرت سیاسی،  بهبا توجه   

 توسـعه    بهزیستی یـا    همزیستی و  ،و همچنین انسانی   کرامت و سعادت    کمال اخالقی،  همچون

 م، امـت اسـال    دنیـوي   -می مصالح عمو   دیگر عدالت اجتماعی و   ، در مقابل زندگی بدوي    مدنی

 لترا مشروط به عـدا   میکه حکومت اسالی ئها با نظریهرو،    و از ایندهد میمورد داوري قرار     

 .سـازگار اسـت    دانند، میاسالم   اخالقی - هاي سیاسی  و اجراي احکام و ارزش       حاکم شخص
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 ل و عقـد، حـ ت مبتنی بر نظـر اهـل    ي خالف ها  در دیدگاه شیعه و نظریه     نظریه امامت و والیت   

 که در مورد چهار خلیفه اول یا خلفاي راشدین به کـار   در دیدگاه اهل سنت    و شورا  استخالف

در  .رسـد  میسازگار به نظر  ،  عام    فرانظري با این چارچوب   ،)59: 1378 قادري،( دشو میبرده  

پـسر وي   معاویـه و  در مورد خالفت که ناظر بر شرایط حکومتنظریه استیال و وراثت   مقابل،  

هـاي    ارزش  ضرورت و حاکم    شرط عدالت   چون  مطرح شده است،   در دیدگاه اهل سنت   یزید  

ـ    قبضه قـدرت   و صرفاً کند   میاري حکومت لحاظ ن    را در برقر   اخالقی اسالم  -سیاسی مین أ و ت

-222  :1383 فیرحی،( ددار می مفروض نفسه  فیاي آن را به عنوان ارزش و هدفامنیت بر مبن

  .سازگار باشدوب چ چار ایناتواند ب مین ،)31-37  :1406 فرا، ابی ،33 : 1405ماوردي، ،199

  

   امنیت در اندیشه سیاسی اسالم ابعاد.ج

ـ  ،یي سیاس ها یهنظر ظـري یـا   ار از مفروضـاتی فران   شـ رس ،ورتی صـریح یـا ضـمنی      صـ ه   ب

 بـه روش   تحلیـل و بررسـی ایـن مفروضـات        .شناختی هستند  معرفت – هاي هستی  فرض پیش

 از هـا   یعنی به شیوه معـارف درجـه دوم کـه نـاظر بـر تحلیـل نـوع تلقـی نظریـه                      ،بازاندیشانه

 و چگـونگی  هـا  به ما در شناخت بهتـر نظریـه      ،صورت مستقیم ه   ب ها  تا خود پدیده   پدیدهاست

 مبـادي فرانظـري در   .)Morrow,1994 :38-42( کنـد  مـی  در قالـب آنهـا کمـک    ها تبیین پدیده

 ،ي صریح یا ضمنی یا به عبـارت دیگـر         ها فرض  داللت بر پیش   ،ي اجتماعی و سیاسی   ها نظریه

طور کلی و ماهیت انـسان و  ه  بپردازان در مورد ماهیت هستی باورها و اعتقاداتی دارد که نظریه  

هـاي آن نیـز در قالـب ایـن       چیـستی و امکـان معرفـت و روش         . به طور خاص دارند    ،اجتماع

 مختلف ابعاد و جوانب ، تفسیر ماهیتبراي تبیین و .)Ibid( دگیر می و باورها قرار ها فرض پیش

فرانظـري یـا   ل بررسی اصو  نیز   ه سیاسی اسالم   آن در اندیش   و معیارهاي ارزشی سنجش   امنیت  

را فـراهم    میالشـناختی کـه چـارچوب باورهـاي عـام و مـشترك اسـ         معرفت – مبادي هستی 

بـه متعـالی و       مهاي امنیت در اندیشه سیاسی اسـال       ارزشپیشاتفکیک   .ضروري است  آورد، می

بعـد  یعنـی    ،  م از منظر اسـال    ب دو بعد اساسی هستی انسان      در قال  آنها مستلزم قراردادن    ،دنیوي

   . استدنیويبعد ی و المتع
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 دو بعـد  توان بـه   می را    کارکرد دین با توجه به آنها      ، و در نتیجه    انسان  وجودي  دوگانه ابعاد

 دین براي سعادت اخروي بخش  و کارکرد تعالیبعد متعالی هستی انسان  نخست،   .تحویل نمود 

را از منظـر  این بعد  .شود می از مجراي حصول ایمان حقیقی به وحی ممکن        انسان که ضرورتاً  

  دنیويبعد دوم، .وحیانی تعریف کرد -  بعد متعالیصورته توان ب میشناختی  معرفت – هستی

هـا در زنـدگی    توسعه مـدنی انـسان   همزیستی و بهزیستی یا  و کارکرد دین براي هستی انسانی 

 عقالنیتدر قلمرو تجربه و   به مثابه موضوع شناخت تجربی و تاریخی،        که اجتماعی و سیاسی  

ـ  تـوان  میاین بعد را     .گیرد می قرار   اجتماعی - ریخیتا  - تجربـی   - صـورت بعـد دنیـوي     ه   ب

 ،منان واقعی و مسلمانان صوري یا بـه عبـارت دیگـر           ؤ م تفکیکی که میان   .عقالنی تعریف کرد  

در رویـارویی بـا     به مثابه دو وجه کارکردي متفاوت دیـن          ، ایمان حقیقی و اسالم ظاهري     میان

سیاسی با اسـتناد بـه       -  در زندگی اجتماعی    مصالح دنیوي او    انسان و   سعادت اخروي  موضوع

  دو وجـه  واد متعالی و دنیوي وجود انـسان  بعامبناي تفکیک    ترسیم خواهد شد،   قران و سنت،  

  .)1360 طباطبایی،( یارویی با آنهاستوت دین در روکارکردي متفا

 بـر پایـه    ضـرورتاً ،ستی انسان بیت و رشد بعد متعالی ه      براي تر  ،ایمان به باورهاي وحیانی   

 که ناظر  حالیست که بعد دنیوي وجود انساناین در .آگاهی و آزادي انسانی قابل حصول است    

 -  و اقتضائات طبیعت بـشري و مبتنـی بـر تجربـه و عقالنیـت تـاریخی               ها ضرورت بر نیازها، 

زه احکام در حو ي مختلف اجتماعی و سیاسی است،   ها اجتماعی در زندگی دنیوي و در عرصه      

ي دنیوي همچون همزیستی و بهزیـستی       ها هاي اسالم ظاهري که معطوف به ضرورت       و ارزش 

قالَـتِ الْـأَعراب آمنَّـا قُـلْ لَـم       « ن کریم در آیات شریفه    آقر .گیرد میقرار   یا توسعه مدنی است،   

و مِنَ النَّاسِ منْ « ،)14 :حجرات( »...بِکُم  قُلُو تُؤْمِنُوا و لکِنْ قُولُوا أَسلَمنا و لَما یدخُلِ الْإیمانُ فی

 إِلَـیکُم الـسالم    ال تَقُولُوا لِمـنْ أَلْقـى     « ،)8:بقره( »یقُولُ آمنَّا بِاللَّهِ و بِالْیومِ الْآخِرِ و ما هم بِمؤْمِنینَ         

  آیـه ،ازد و همچنین  پرد می که به تفکیک ایمان حقیقی از اسالم ظاهري          )94:نساء( »لَست مؤْمِناً 

»                   ـضُکُمعب غْتَبال ی وا وسسال تَج و الظَّنِّ إِثْم ضعوا کَثیراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بتَنِبنُوا اجا الَّذینَ آمهیا أَی

 کند، می که دعوت به عدم تجسس و تفتیش در مورد ایمان حقیقی افراد   )12:حجرات( »...بعضاً

بـه  مان حقیقی و اسالم ظاهري و کارکردهـا و اهـداف مختلـف هـر کـدام را        بعد از ای    دو این
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 در برخورد بـا کـسانی د   ،سیره سیاسی پیامبر اکرم نیز پس از فتح مکه   .دهد میروشنی توضیح   

  . ید همین امر استؤ م،ند بوبنا به ظاهر ایمان آورده

 توجه بـه خیـرات یـا        ،نگاه جامع اسالم نسبت به ابعاد مختلف وجودي انسان و به تبع آن            

در قالـب ایـن تفکیـک     ،هـاي آن  ارزشپیشا و امنیتویژه در مورد ه  ب،صالح دنیوي و اخروي  م

 مثابـه   وعده حکومت و امنیت را بـه   ،  در سوره نور    ن کریم آقرچنانکه   .قابل تفسیر خواهد بود   

ذینَ آمنُـوا مِـنْکُم و    وعد اللَّه الَّ  « :دهد میمنان  ؤ م خیري دنیوي و بستر امکان سعادت اخروي به       

              مدیـنَه ـمکِّـنَنَّ لَهملَی و لِهِمالَّذینَ مِنْ قَب تَخْلَفا اسضِ کَمفِی الْأَر متَخْلِفَنَّهسالِحاتِ لَیمِلُوا الصع

ن به اهمیت امنیـت  آ قر،ینهمچن .)55 :نور( »... لَهم و لَیبدلَنَّهم مِنْ بعدِ خَوفِهِم أَمناً    الَّذِي ارتَضى 

و ضَرَب اللَّه مثَالً قَرْیۀً کانَـت       « :کند میساز خیرات اخروي اشاره      به مثابه خیري دنیوي و زمینه     

ال خیر فی   « فرمایند می  نیز آنجایی که   )ص(پیامبر اکرم  .)112:نحل( »...آمِنَۀً مطْمئِنَّۀً یأْتیها رِزقُها   

 کـه در آن    اي یعنی هـیچ خیـري در جامعـه        ،)171: تا بی نوري،( »رهالوطن اال مع االمن و المس     

سیاسی  - امنیت را براي مصالح دنیوي در زندگی اجتماعی نیست،  ندارد،امنیت و شادي وجود

  .کنند می الزم و ضروري معرفی ،سعادت اخروي امکان و

 دوري از برخی سالم به انجام یا   دعوت ا  ، نیز ها و احکام فردي و اجتماعی      در حوزه ارزش  

مـورد توجـه قـرار     ،ندها دار  با توجه به نتایجی که در خیر دنیوي و اخروي براي انسان          ،اعمال

إِنَّما یرید الشَّیطانُ أَنْ یوقِع بینَکُم الْعداوةَ و الْبغْضاء فِـی الْخَمـرِ و   «آیه شریفه   چنانکه   .یرندگ می

 دارد کـه  مـی بیـان   ،)91:مائـده ( »کْرِ اللَّهِ و عنِ الصالةِ فَهلْ أَنْتُم منْتَهـونَ     الْمیسِرِ و یصدکُم عنْ ذِ    

ماع که مستلزم تهدید امنیت  عالوه بر ایجاد خصومت و دشمنی در اجت،شرب خمر و قماربازي

 کـه  ،را از تعالی اخالقی و کمال معنـوي ها  انسان ي مختلف است،ها اجتماعی به شیوه    و فردي

 اعراب پیش از ظهور مقایسه شرایط زندگی اجتماعی و سیاسی .دارد میباز ه سعادت است،الزم

گویاي تحولی است که اسالم در زمینـه توسـعه و بهبـود شـرایط زنـدگی                ،آن پس از    واسالم  

 همراه با تربیت اخالقـی بـراي    بهبود شرایط امنیتی زندگی آنها، و در نتیجه   اجتماعی و سیاسی  

در توصیف شرایط زنـدگی اعـراب پـیش از بعثـت     ) ع(حضرت علی .ه استاعراب ایجاد کرد 

  :فرمایند می) ص(پیامبر
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در آن حال شما اي گروه عرب بـدترین دیـن را داشـتید و در بـدترین سـرزمین                   «

خوابیدید و از آب تیـره   میي خشن و مارهاي گزنده      ها در بین سنگ   .کردید میزندگی  

ریختید و پیوند خـویش را از        مین یکدیگر را    خو نوشیدید و غذاي خوبی نداشتید،     می

  .)26خطبه :نهج البالغه( »کردید میبریدید و با یکدیگر ستیزه  مییکدیگر 

ضمن مقایسه شـرایط پـیش و     در دفاع از اسالم در دربار پادشاه حبشه،      ،طالب جعفربن ابی 

  :گوید می ،پس از بعثت

همسایه پیش مـا   .کردیم میب ناز مردار اجتنا پرست، ما گروهی بودیم نادان و بت     «

زورمندان بر ضعفا مسلط بودند و بـا خویـشاوندان خـود بـه سـتیزه و             . احترام نداشت 

تا اینکـه یـک نفـر از میـان مـا برخاسـت و مـا را بـه توحیـد و              .خواستیم میجنگ بر 

 اجتناب ورزیم ها و دستور داد در رد امانت بکوشیم و از ناپاکی یکتاپرستی دعوت نمود

 و از خـون ریـزي و آمیزشـهاي     رفتـاري نمـاییم    ویشاوندان و همسایگان خوش   و با خ  

به ما دستور داد نماز  .دور باشیم... کردن اموال یتیمان و نامشروع و شهادت دروغ و نفله

  .)80: 2ج ، ق1386 ابن اثیر،( »روزه بگیریم و مالیات خود را بپردازیم بخوانیم،

 و و بعـد متعـالی و دنیـوي وجـود انـسان           بـا د  اجتماعی و سیاسـی مطـابق        صالح فردي، ا

 دین ،ویژهه در ادامه مسیر ادیان توحیدي و ب ،یابی به امنیت و بهزیستی مدنی در قالب آن   دست

و إِذْ قالَ إِبراهیم «  در آیه شریفهن کریمآچنانکه قر .حنیف حضرت ابراهیم صورت گرفته است

امنیت و بهزیستی مدنی را از  ،)126 :بقره( »... أَهلَه مِنَ الثَّمراتِ  رب اجعلْ هذا بلَداً آمِناً و ارزقْ      

 اسـالم در ادامـه ایـن مـسیر،         .کند می براي جامعه خویش معرفی      حضرت ابراهیم ي  ها خواسته

خـود در   رسـالتی جهـانی بـراي    ،جزیـره عربـستان    تحول اجتماعی و سیاسی در شبه     عالوه بر 

  .قائل استاجتماعی و سیاسی  ح فردي،اصال

  

    بعد متعالی هستی انسانیامنیت و. د

 فکیـک توان جنبه فـردي و اجتمـاعی امنیـت را از همـدیگر ت     می ، مدر اندیشه سیاسی اسال   

 الهـی او در زمـین دارد،     که داللت بر روح الهـی و مقـام خلیفـه   بعد متعالی وجود انسان    .نمود

  و امنیـت  سعادت،ي و به همان ترتیب معنوتعالی ،واسطه تربیت اخالقیه جایگاهی است که ب 
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 به مثابه اموري کـه بـه    ، تربیت اخالقی و تعالی معنوي     ،با این حال   .شود مین محقق   ابدي در آ  

   .دارد آثار اجتماعی نیز ،سعادت فردي مرتبط است

  برخـوردار   در هستی   خطیر  مهم و   از جایگاهی  وجودي است که   ،پایه بعد متعالی    بر انسان

تواند از فرشته بـاالتر    میبالقوه   ،در گزینش خیر و شر     و آزادي    واسطه آگاهی  هچرا که ب   ،است

و إِذْ « ،»...هو الَّذي خَلَقَ لَکُم ما فِی الْأَرضِ جمیعـاً « آیات شریفه .شودتر  رود یا از حیوان پست 

 )31-29 :بقره( »...م آدم الْأَسماء کُلَّهاو علَّ« ،»...قالَ ربک لِلْمالئِکَۀِ إِنِّی جاعِلٌ فِی الْأَرضِ خَلیفَۀً       

إِنَّا عرَضْنَا الْأَمانَۀَ علَى السماواتِ و الْأَرضِ و الْجِبالِ فَأَبینَ أَنْ یحمِلْنَها و أَشْفَقْنَ مِنْها و حملَها «و 

بـا   . خطیر انسان اشاره دارنـد مهم و بر این جایگاه ،)72:احزاب( »الْإِنْسانُ إِنَّه کانَ ظَلُوماً جهوالً   

 موجـب  ، تخلـق بـه اخـالق الهـی     عمل صالح و تعالی معنوي از طریق   یابی به  دست این حال، 

 »أَال بِـذِکْرِ اللَّـهِ تَطْمـئِنُّ الْقُلُـوب    ...« چنانکـه آیـات شـریفه    .سعادت و امنیت ابدي انسان است 

 اشـاره بـه همـین مـضمون        )4:فتح( »... قُلُوبِ الْمؤْمِنینَ   هو الَّذي أَنْزَلَ السکینَۀَ فی    «و   )28:رعد(

  . دارند

  دارنده وی وجودي است که حائز کرامت ذاتیل این بعد متعا   مندي از  بهرهانسان با توجه به     

 از خداوند است و به سـوي او بـاز        انسان . است  اخالقی  مسئولیت ،اختیار و آزادي و در نتیجه     

 ،)70 :اسـراء ( »... آدم و حملْناهم فِـی الْبـرِّ و الْبحـرِ     قَد کَرَّمنا بنی  و لَ « آیه شریفه  .خواهد گشت 

 ،مطـابق بـا ایـن جایگـاه     .دهـد  میجایگاه بلند و متعالی انسان نزد خداوند را مورد اشاره قرار           

رار قامور دیگر  ابزاري در خدمت  باید می ن  انسان ،رو  نفسه است و از این     یبودن ارزشی ف   انسان

در مورد کرامت انسانی و لزوم احترام بـه آزادي انـسانی         ) ع( همانگونه که حضرت علی    .بگیرد

النـاس کلهـم    «و   )222: تـا  بـی  نـوري، ( »ال تکن عبد غیرك و لقد جعلک اهللا حرا        « :فرمایند می

 از اصـول  ، کرامت و آزادي انسانی در اسالم داللت بر این دارد که  )193: 1388 کلینی،( »احرار

  .استناپذیر اجتماعی و سیاسی  دشهخ

ونی  درونی و بیرشود، به دو نوع  می ترسیم  وجود انسانیدر برابر بعد متعالیکه تهدیداتی 

 به مثابه ، هواي نفس غلبهغفلت و  جهل خودخواسته، از درونیتهدیدات .قابل تقسیم است

و قُلْ رب أَعوذُ بِک مِنْ « یفهبنا به آیات شر. دنخیز میامور بازدارنده تعالی و کمال اخالقی بر

 :الناس( »مِنْ شَرِّ الْوسواسِ الْخَنَّاسِ…قُلْ أَعوذُ بِرَب النَّاس«و  )97 :منونؤم( »همزاتِ الشَّیاطینِ
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 با ،ي شیطانیها ي نفسانی و وسوسهها شود در برابر خواسته می به انسان سفارش ،)4و1

 پناه  به خداوند، تخلق به اخالق الهی عمل صالح و طریق از،متعالی هستی خویشپرورش بعد 

ساز انحطاط  بلکه زمینه  است، مانع کمال روح و سعادتفقط نه ،غفلت از این بعد .بردب

ن کریم از سرنوشت جوامعی آتوصیف قر .ست نیز هاجتماعی و سیاسی در زندگی دنیوي

 یأْتِهِم نَبأُ الَّذینَ مِنْ قَبلِهِم قَومِ نُوحٍ و لَم أَ«  در آیه شریفهثمود و لوط عاد، همچون قوم نوح،

 ناتِ فَما کانَ اللَّهیبِالْب ملُهسر مؤْتَفِکاتِ أَتَتْهالْم نَ ویدحابِ مأَص و راهیممِ إِبقَو و ودثَم عادٍ و

 به دلیل ،دهد این اقوام و جوامع می نشان ،)70:توبه( »لِیظْلِمهم و لکِنْ کانُوا أَنْفُسهم یظْلِمونَ

دچار  ، از بعد متعالی وجود خویش دور شده و بدین ترتیب،غفلت و گرفتاري به هواهاي نفس

 امنیت تا چه میزان با تربیت و دهد نشان می ،این حقیقت . گردیدند و فروپاشی انحطاطزوال،

إِنَّ الَّذینَ « ن کریم در آیه شریفهآقر بل،در مقا .قی افراد و جوامع در ارتباط استتعالی اخال

جوامعی را که در آنها  ،)17:حج( »... و الْمجوس آمنُوا و الَّذینَ هادوا و الصابِئینَ و النَّصارى

 را پاس و بعد متعالی هستی انساندارند مردم همچنان باور به وجود حقیقت متعالی خداوند 

  .کند مییافته معرفی  ح و نجاتجوامعی رو به صال اند، داشته

 مسئولیت اخالقی ، کرامت انسانی و در نتیجهیز شامل تهدیداتی است که    ن تهدیدات بیرونی 

 گـري  فقر و سـلطه    بدویت، ،شده  جهل تحمیل  ت از این تهدیدا  .دهد میثیر قرار   أ را تحت ت   وي

 عوامـل طبیعـی و   جهلـی کـه ریـشه در    از منظر اسالم،  .گیرد میت  أنسبت به فرد یا جامعه نش     

و مانع آگاهی انسان نـسبت بـه    مالزم با زندگی بدوي   لباًاجتماعی بیرون از اراده فرد دارد و غا       

 گري کـه  سازد و سلطه میمانی را زایل فقر که هرگونه ای شود، میخیر و شر قیقت و باطل یا    ح

هـا را   زادي انـسان شود و یا کرامت و آ میها از حقیقت و باطل یا خیر و شر      مانع آگاهی انسان  

  .گیرند قرار می متعالی وجود انسانتهدیداتی بیرونی هستند که در برابر بعد  سازد، میزایل 

 در دوره پیش از ،فقر و بدویت گرفتاري مردم به جهل،توصیف آیات و روایات مختلف از 

در جدال و گرسنگی بوده است و رسالت اسالم  ساز زندگی همراه با جنگ، که زمینهاسالم 
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داللت بر تهدیدات درونی و بیرونی در مقابل بعد متعالی  ها از این شرایط، رهاسازي انسان

الَّذینَ «  در آیات شریفهن کریمآتوصیف قر .انسانی و امنیت او در چنین شرایطی داشته است

فَقُوال لَه قَوالً  . عونَ إِنَّه طَغى فِرْ اذْهبا إِلى«و  )12-11 :فجر( »فَأَکْثَرُوا فیها الْفَساد .دطَغَوا فِی الْبِال

 به عنوان عاملی که ،گري و استبداد فرعونی از سلطهنیز  )44-43:طه( » لَیناً لَعلَّه یتَذَکَّرُ أَو یخْشى

قوم تحت سلطه وي شده  عقالنی - و امکان تعالی اخالقیموجب از میان رفتن کرامت انسانی 

براي ابالغ نامه به امپراتوران بزرگ ارسال در ) ص( پیامبر اکرمسی سیاسیره .کند مییاد  ،است

را   کرامت انسانی و امکان پرورش بعد متعالی وجود وي،داللت بر این دارد که اسالم ،رسالت

  .داند می  امنیت در مقابل سلطه،گر یا به عبارت دیگري بودن در برابر سلطه مستلزم ایمن

 اجبار در تحمیل  به عنوان تهدیدي در برابر کرامت انسانی،،گري  عالوه بر نفی سلطه،سالما

 به مثابه شرط امکان سعادت و کمال ،ی که موضوع ایمان و پذیرش آزادانه افراد دینباورهاي

 »ال إِکْراه فِی الدینِ قَد تَبینَ الرُّشْد مِنَ الْغَی«  همچون،ن کریمآآیات قر .کند می نفی  نیزهستند را

لَست . فَذَکِّرْ إِنَّما أَنْت مذَکِّر«  و)3:انسان( »إِنَّا هدیناه السبیلَ إِما شاکِراً و إِما کَفُوراً« ،)256 :هبقر(

 و انتخاب ی دین باورهايها در پذیرش  اختیار انسانداللت بر ،)22- 21 :غاشیه( »علَیهِم بِمصیطِرٍ

   .ل انسانی دارند یا شرط امکان کماشرط  به مثابه پیش،راه خیر یا شر

   انسانی هستی بعد دنیويامنیت و. ح

 خیر بر آزادانهو  آگاهانه    و ترجیح   گزینش  مشروط به  چون ،سعادت اخروي از منظر اسالم    

 گـاهی و آزادي در انتخـاب راه   یعنی آ  ،دو ارزش محوري دنیوي   استقرار  در صورت     است، شر

 در منطق فرانظري اندیشه ،زادي در زندگی دنیوي  آگاهی و آ  اهمیت دو عنصر     .کند میپیدا  معنا  

  معناي خود را از دست معنوي نه تنها سعادت و کمال،چنان است که بدون آنها ، م اسال سیاسی

  .یابد میارزش به واسطه آنها ها نیز   به مثابه میدان آزمایش انسان، بلکه زندگی دنیوي،دهند می
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 و )2:ملک( » و الْحیاةَ لِیبلُوکُم أَیکُم أَحسنُ عمالً و هو الْعزیزُ الْغَفُورالَّذي خَلَقَ الْموت« آیات 

 اهمیت انتخاب آزادانه ه ب،)15-14:قیامه( » معاذیرَه و لَو أَلْقى . نَفْسِهِ بصیرَة بلِ الْإِنْسانُ على«

بر همین  . اشاره دارند یا شقاوت انسانره سعادت به مثابه معیاري براي داوري دربا،خیر یا شر

صورت ه  ب،از یک سو ، ماساس، بعد دنیوي امنیت در قالب اصول فرانظري اندیشه سیاسی اسال

زادي  است که آگاهی و آیابی در مقابل انواع عواملی مان ناظر بر ایجاد مصونیت یا ا،سلبی

ر شرایطی ایجابی است که موجب  ناظر ب،دهد و از سوي دیگر می مورد تهدید قرار اانسانی ر

   .اقتصادي و سیاسی شود اجتماعی، فرهنگی، ي مختلف علمی،ها توسعه مدنی در عرصه

و صحابه راستین آنان در مبارزه ) ع(ائمه معصومین ،)ص(سالت دین و عمل سیاسی پیامبرر

ـ ، و همچنـین گري نابرابري اجتماعی و سلطه ، قبیلگی،زندگی بدوي فقر، با جهل،  سـازي   ه زمین

 سـلبی و ایجـابی      داللت بر منطق    که استمختلف انسانی   ي  ها ایجابی توسعه مدنی در ساحت    

ی امنیت در بعد   توضیح وجوه سلبی و ایجاب     ،ترتیب بدین .ارندد  مامنیت در اندیشه سیاسی اسال    

 کرامت انـسانی   به مثابه بستر ضروري  ، که ناظر بر خیرات یا مصالح دنیوي       دنیوي وجود انسان  

  .کند میضرورت پیدا   است،عادت اوامکان س و

  

  از بدوي به مدنی امنیت داللت تحول .1

 امنیـت معنـاي   ،جزیـره عربـستان   اجتماعی پیش از ظهور اسالم در شبه   - در زمینه تاریخی  

واسطه حمایت خویـشاوندي  ه  ب،امنیت در قبیله .آورد میخود را در قبیله و میان قبیله به دست  

 براي عدم تجاوز یا اتحـاد     اي هاي متقابل بین قبیله    واسطه پیمان ه   ب ، میان قبایل   و در  اي و طایفه 

 ،اي ه و روابـط بیناقبیلـه    محدودشدن گستره امنیت به قبیلـ      .کرد میعلیه قبیله دیگر مصداق پیدا      

مبارزه  .آورد می عوامل طبیعی و اجتماعی بر اعراب وارد     که  بود اي شده ناشی از بدویت تحمیل   

 موجب دگرگونی معنا و مصداق یـا دال و مـدلول       ،ده جهل و بدویت   موجا این عوامل    اسالم ب 

 هاي متعالی مبتنی بر وحی و متکی بر ایمان از  و ارزش بدوي به مدنی در سایه باورها از،امنیت

 . گردید از سوي دیگر  ،اجتماعی –  سیاسی مبتنی بر تجربه و عقالنیت تاریخی        و عمل  یک سو 
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بیعـت و    همچـون عهـود متقابـل،   ،سیاسی در میان اعـراب  - ي اجتماعی ها  سنت ،در این میان  

 در مین امنیـت قبایـل و طوایـف در مقابـل یکـدیگر     أکردهاي محدودي براي ت  رمشورت که کا  

 با کارکردهاي فراگیرتر در سطح مصلحت و امنیـت    ،پس از بعثت   ،داشتند یش از بعثت  دوران پ 

 ،اي طایفـه  هـاي متقابـل میـان       و پیمان  ها  از این بیعت   اي نمونه .به کار گرفته شدند     میامت اسال 

  :د له و علیه پیامبر اسالم در مکه منعقد گردی،هاي نخستین بیعت پیمانی بود که در سال

هاشم و  کفار قریش بعد از مهاجرت صحابه به حبشه با خود پیمانی بستند تا با بنی«

شتند و سوگند خوردند و عهدنامه       نو اي عهدنامه ...مطلب معاملت و مخالطت نکنند     بنی

شم نیز بر گرد ابوطالب جمع شـده و عهـد و   ها بنی ...را در میان خانه کعبه در آویختند    

  .)340- 341:1360ابن هشام،( »بل قریش از پیامبر حمایت کننداپیمان بستند که در مق

بـراي    میشـمول اسـال    در قالب اهـداف جهـان   ، بعد از ظهور اسالم    ،ي سیاسی ها این سنت 

ـ بیعت عقبه اول و .ایفاي نقش کردند ، می و در سطح منافع و مصالح امت اسال       توسعه مدنی  ه  ب

 مشتمل بر پیمانی متقابل میان پیامبر و ،مهاجرت پیامبر از مکه به مدینه دوم در زمان  عقبه ،ویژه

 امنیـت   دفاع متقابل از  پذیرش اصول مدنی متعالی اسالم و      برخی مهاجرین و انصار اولیه براي     

 اهالی مدینـه  ،در بیعت عقبه اول    .ار و مشرکان مکه بود    همدیگر در برابر تجاوزات احتمالی کف     

 زنا نکننـد،  سرقت نکنند،  شرك نورزند، « پیمان بستند    ،که براي زیارت کعبه به مکه آمده بودند       

    .)74-73: 2ج همان،( » و افترا نگفته و معصیت نکنندانکودکانشان را نکشند و بهت

  آمده است که، میان انصار مدینه و پیامبر اسالم     ،عثت در سال سیزدهم ب    ،ر بیعت عقبه دوم   د

 »ان خـود دفـاع کنـیم    بندیم از تو نیز همانند زن و فرزند        می بیعت   ،با تو که به حق نبی هستی      «

  .)85-84: همان(

کـه   میال به مثابه قرارداد اجتماعی یا اولین قـانون اساسـی دولـت اسـ    ،بیعت یا پیمان مدینه  

یهودیـان مدینـه و    ،اوس و خـزرج و همچنـین   متضمن عهدمتقابل انصار و مهاجرین مسلمان،     

 براي برقراري جامعه سیاسی مبتنی بر دفاع مشترك از همدیگر در مقابل دشمنان پیمانان آنان هم

ي سیاسی اعراب بدوي در جهـت اسـتقرار   ها  تحول کارکرد سنت  نقطه عطفی در   احتمالی بود، 

 ابـن هـشام،  ( رفـت  ه شمار مـی   ب ، عقالنیت بشري  و می بر پایه تعالیم متعالی اسال     ،مدنیزندگی  

بیعـت رضـوان هنگـام     عهد یا پیمان اخوت مهاجرین و انـصار در مدینـه،     . )448-484: 1360
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گیري در رفتن به مکه و رویارویی با خطرات احتمالی آن از جانب کفـار مکـه کـه بـه                  تصمیم

ي مختلفـی کـه   ها  مشاوره،مسلمین و کفار مکه برقرار شد و در نهایتدنبال صلح حدیبیه میان  

در   میمرتبط با امنیت و مصلحت عمـو  میمیان پیامبر و یاران وي در مورد مسائل سیاسی و نظا  

یی از تحـول کـارکرد      هـا  نمونـه  گرفـت،  مـی صورت   مانند آنها    احد و  بدر، ي احزاب، ها جنگ

 ن در قالـب مـصالح و امنیـت مـدنی    آکـرد  الم و عملهاي سیاسی اعراب بعد از ظهور اس   سنت

  .)همان(  دارد زندگی بدوياي  و طایفهاي ي قبیلهها در مقایسه با واحد  میاسال

 در زندگی دنیوي بر مبناي آگاهی و  انسانکه بر کرامت  می متعالی اسال اصول،بدین ترتیب

 يهـا   سـنت  کـارکرد نهادهـا و   تحولدر کنار گردد، میآزادي او در انتخاب راه سعادت استوار        

شـمول را فـراهم      گیري اجتماع سیاسی مـدنی جهـان        که زمینه شکل    سیاسی عربی  - اجتماعی

ساز امکان سـعادت   به مثابه خیر دنیوي و زمینه ، مداللت امنیت در اندیشه سیاسی اسال      آورد، می

را به   می اندیشه اسال تحول داللت امنیت از بدوي به مدنی دريها لفهؤم .کند میاخروي را بیان  

  . توان برشمرد میشرح زیر 

  

  شده  جهل تحمیل امنیت در برابر. 1-1

 .بودن در برابر جهل تحمیل شده اسـت     مستلزم ایمن ،   مامنیت مدنی در اندیشه سیاسی اسال     

 عـواملی  ،آن داللت بر شـرایطی دارد کـه در   واسته،خشده در مقایسه با جهل خود      جهل تحمیل 

   بازمانـدن از امکـان  ،ت و اراده افراد موجب جهالت فردي یا جمعی و در نتیجه بیرون از خواس  

 طبیعی و توان به دو دسته    می این عوامل را     .شود میعقالنی و توسعه مدنی      - پرورش اخالقی 

جزیـره   ویژه در شرایط محیطی شـبه ه   ب ،ي اصلی اسالم  ها یکی از رسالت   . تقسیم کرد  اجتماعی

 - یابی در برابر جهالتی بوده است که ریشه در شرایط محیطی           رزه یا امان  مبا عربستان آن زمان،  

 داشته و اعراب را از ارتباطات گسترده و کسب آگاهی از دنیاي خارج و هدایت آنهـا     اجتماعی

  .)4 - 16: 1364 شهیدي،( داشت می باز ،به سمت ایجاد اجتماع مدنی فراگیر

عوت به زندگی مدنی در قالب شهرهاي بزرگ یا د  کید بر تمرکز قبایل پراکنده اعراب در        أت

ی در مقابـل باورهـاي   هـا و باورهـاي وحـدان      بدوي، دعوت به اتحاد قبایل بر پایه آرمان        مقابل

 تنزل سطح ، و نفاق و در نتیجه و موجب تفرقه اي  منازعات قبیله  أپرستانه که منش    بت کفرآمیز و 
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دعوت به تقویت و توسعه  ی چون زمزم،هایکشاورزي و حفر چاهدعوت به  ،ده استوب مدنیت

ري و مشاوره جمعی کـه پـیش از بعثـت در      گی شهرهایی همچون مکه و مدینه و مراکز تصمیم       

 -  در قالب مسجد بـه مثابـه مرکـزي عبـادي    ،گرفت و پس از بعثت میقالب دارالندوه صورت    

ه  ب دیگر جوامعدعوت به برقراري ارتباط و کسب آگاهی از احوال مردمان        ،سیاسی نمود یافت  

آمـوزي از    دعوت به یادگیري خواندن و نوشتن و علـم ، و در نهایتواسطه مسافرت و تجارت   

، راهبردهـایی   در مجموع  هاي مربوط به کنترل و مهار طبیعت،       براي کسب مهارت  جوامع  دیگر  

  .ددا   در مقابل آنها ارائهیابی شده و بدویت و امنیت  که اسالم براي مبارزه با جهل تحمیلبود

هو الَّذي بعثَ فِی الْأُمیینَ رسوالً مِنْهم یتْلُوا علَیهِم آیاتِهِ و یزَکِّیهِم « ن کریم در آیه شریفهآقر 

مبارزه با جهـل و   ،)2: جمعه( » ضَاللٍ مبینٍ و یعلِّمهم الْکِتاب و الْحِکْمۀَ و إِنْ کانُوا مِنْ قَبلُ لَفی   

  .کند میآموزش علم و حکمت را از اهداف اساسی اسالم معرفی  بدویت و

سـاختارها و    روابـط،  هـا،  سـنت  ي اجتماعی جهل و بدویت بـه باورهـاي کـاذب،          ها ریشه

صورت تاریخی و پیونـدیافتن بـا   ه گردد که با تصلب و استقرار خود ب  مینهادهایی اجتماعی بر  

 -  رشد عقالنـی ، افراد و در نتیجه آزادي مانع اساسی آگاهی و ،فع گروههاي غالب  قدرت و منا  

پیونـد   آلود و کفرآمیز کـه  مبارزه اسالم با باورهاي غلط شرك   .شوند میاخالقی و توسعه مدنی     

 و ر جامعـه عربـستان آن زمـان داشـت     با منافع گروههاي غالب و صاحبان قـدرت د   تنگاتنگی

ـ     ،آفرین روابط و ساختارهاي جهالت    ها، سنت مبارزه با    ،همچنین گـور کـردن   ه  همچون زنـده ب

یـابی در    بـراي امنیـت  اي به مثابه مبارزه  ،مانند آنها  و   اي تعصب و تفاخر نژادي و قبیله      دختران،

  .)4 - 16: 1364 شهیدي،( تمقابل جهالت و علل زاینده آن بوده اس

گذشته از توصیفی کـه پیـشتر در بیـان حـضرت             ،عراب در عصر پیشامدنی   شرایط امنیتی ا  

ورده آ) ص(ب پیش از بعثت پیامبر    در مورد وضعیت زندگی اعرا     طالب بن ابی جعفر   و) ع(علی

چنانکه   است،انگیز بوده بسیار اسف ، از منظر سیاسی،)پیشین نهج البالغه، ؛پیشین ابن اثیر،( دش

جنگ همه قبایل   «  یا برخی از آن با عنوان جنگ سراسري قبایل پراکنده و بدوي علیه همدیگر            

بدین معنا که همـواره میـان قبایـل      .اند توصیف کرده ،  )108: 1373 اهللا،حمید( »یلعلیه همه قبا  

منازعـه و   پرسـتیدند،  مـی هاي مختلفی را به مثابه خدا و سمبل قبیله خـویش    که بت  اي پراکنده

واسطه پیوندهاي خویشاوندي ه  ب ، به مثابه تنها مرجع امنیتی     ، قبایل امنیت در  .جدال بر قرار بود   
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 در حالی بود که امنیـت در  این .گردید میصورت نسبی برقرار ه  ب،و حمایت قبیلگیو انتساب   

یی هـا  نامه  یا پیمانعهود  نها بود، میان آشده نبود و آنچه مانع منازعه       تضمین ،قبیلگی نایروابط م 

  .)همان ( شد می دیگر برقرار اي بود که به منظور ترك مخاصمه یا اتحاد علیه قبیله

 جامعـه عربـستان،  شـده در   ي طبیعی و اجتماعی جهـل تحمیـل       ها  با زمینه  رزهگذشته از مبا  

پیگیـري کـرده   نیـز   شمول   صورت آرمانی جهان  ه  شده را ب   اسالم رسالت مبارزه با جهل تحمیل     

ن و پادشـاهان    در ارسال نامه براي امپراتـورا     ) ص( سیره سیاسی پیامبر اکرم    ،در این میان   .است

ـ      میشان  ن ،زمان خود براي ابالغ دین     سـاختارها و نهادهـاي      روابـط، ثیر  أدهد اسالم نسبت به ت

اسـتقرار و بازتولیـد باورهـاي غلـط و        گیري،  در شکل  ،اقتصادي و سیاسی   اجتماعی، فرهنگی،

روایـان و    ابالغ اولیه دیـن بـه حاکمـان و فرمـان           .کید دارد أ ت شده، کاذب به مثابه جهلی تحمیل    

نسبت به دین راستین و احترام بـه آزادي آنهـا     ی در مردم    ي ایجاد آگاه  ساز دعوت آنها به زمینه   

 از جملـه  ،سیاسـی  – گیرد که عوامل اجتماعی    میبر پایه این شناخت صورت       در ایمان به آن،   

 اساسی در تحمیل و تقویت  نقشتوانند می بالقوه ،ساختارها و نهادهاي مرتبط با قدرت سیاسی

  .)1362 احمدي میانجی،(  مردم داشته باشندد بهآلو جهالت یا باورهاي غلط کفرآمیز یا شرك

  

   و نابرابري فقرامنیت در برابر. 2-1

 یابی در مقابل هرگونه فقر،     بودن یا امان   متضمن ایمن  ،  مامنیت مدنی در اندیشه سیاسی اسال     

 تهدیـد کـرده و    را انسانیي عالوه بر اینکه بقا  ،فقر اقتصادي  .اعم از اقتصادي و فرهنگی است     

مـسکن   پوشاك،  همچون خوراك،، نیازهاي اولیه طبیعت انسانیي بر سر ارضاساز منازعه  زمینه

 لی مـرتبط بـا کرامـت و سـعادت    ي متعـا هـا  ها را از توجه بـه خواسـته       انسان مانند آنهاست، و  

رسالت اسـالم    .آورد می فقر فرهنگی و اجتماعی را نیز فراهم         موجبات دارد و از این رو،     میباز

 بـدوي  بـار  نشینی در مقابـل زنـدگی سـخت و مـشقت    تجارت و شهر ورزي،در دعوت به کشا  

 گور کننـد، ه کودکان خود را زنده ب   ،شدند از ترس و فقر     میاعراب که حتی در مواقعی مجبور       

اهمیتـی اساسـی در       به عنوان وجهی مهـم از امنیـت مـدنی،          ، امنیت در برابر فقر    دهد نشان می 

 »کاد الفقـر ان یکـون کفـرا       « در حدیث ) ص(پیامبر اکرم  .دارد  مسیاسی اسال - اندیشه اجتماعی 

تواند به فقر فرهنگـی یـا کفـر منجـر      میه فقر اقتصادي که  ب،  )395: 15ج ،1414 العاملی،حر  (
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الهـم اعـوذ بـک مـن الفقـر و      « فرمایند میکه  نیز زمانی   ) ع(امام حسین . فرمایند می اشاره   ،شود

کننـده امنیـت اجتمـاعی و     فقر و منازعـه کـه زایـل    به رابطه    ،)599: 13ج همان،( متشتت االمر 

ي خود در قبـال  ها  یکی از وظایف و مسئولیت  نیز )ع(حضرت علی  .اشاره دارند  سیاسی است، 

 با ، فقر در این معناامنیت در برابر .کند میمین امنیت آنها در مقابل فقر و کفر معرفی          أمردم را ت  

  .کند می تعالی معنوي و سعادت نیز کمک  به امکان،سازي بسترهاي کرامت انسانی زمینه

 ي اقتـصادي، هـا  عـدالتی   بـی  ،یا به عبارت دیگر    عادالنه  یت در برابر هرگونه نابرابري غیر     امن

  .استم از امنیت مدنی در اندیشه سیاسی اسالمی نیز وجه مه فرهنگی و سیاسی  اجتماعی،

لْبیناتِ و أَنْزَلْنا معهم الْکِتاب و الْمیزانَ لِیقُوم لَقَد أَرسلْنا رسلَنا بِا«  شریفهن کریم در آیاتآقر 

و لِکُلِّ أُمۀٍ رسولٌ فَإِذا جاء رسولُهم قُضِی بینَهم بِالْقِسطِ و هم ال « ،)25: حدید( »...النَّاس بِالْقِسطِ 

گی دنیـوي را برقـراري عـدالت در    ي مهم انبیا در زندها یکی از رسالت،  )47: یونس( »یظْلَمونَ

  .کند میاجتماعی و سیاسی معرفی  ي مختلف اقتصادي،ها عرصه

هـا    انسانذاتی بدون فرض برابري    ،یابی به امنیت در قبال نابرابري      برقراري عدالت و دست   

ها  برابري انسان  ،  م اندیشه سیاسی اسال    در ،رو  از این  .یا شهروندان جامعه سیاسی ممکن نیست     

یا أَیها النَّاس اتَّقُوا ربکُم الَّذي       «  شریفه هآی . انکارناپذیر است  ، اجتماعی و سیاسی   يها وزهدر ح 

نِساء ما رِجاالً کَثیراً وثَّ مِنْهب ها وجوخَلَقَ مِنْها ز ةٍ ومِنْ نَفْسٍ واحِد اشاره )1: نساء( »...خَلَقَکُم ،

ي مختلـف  هـا  ه و ضرورت رعایت حقوق برابر آنها در حوزهبه این برابري ذاتی افراد در جامع   

مـال و آزادي او    مستلزم حرمت ذاتی جان،،ها از منظر اسالم برابري ذاتی انسان   .اجتماعی دارد 

منْ قَتَـلَ   ...« کید دارد کهأ ت،ن کریم در این موردآقر .از هرگونه مداخله ناعادالنه یا تجاوز است    

) ص(پیـامبر اکـرم  . )32: مائده( »...أَو فَسادٍ فِی الْأَرضِ فَکَأَنَّما قَتَلَ النَّاس جمیعاً    نَفْساً بِغَیرِ نَفْسٍ    

ابـن  ( »ي شانه باهم برابرند   ها مردم همچون دندانه  « فرمایند که  میکید  أیث مختلفی ت  حادنیز در ا  

سـت و   مردم آگاه باشـید کـه پروردگارتـان یکـی ا          « فرمایند میو یا    )100: 2ج ،1408 واضح،

نه سفیدي را بـر سـیاهی و نـه          را بر عربی و     میو نه عج    مینه عربی را بر عج     پدرانتان یکی، 

: 16ج ،ق1376 االنـصاري القرطبـی،  ( » مگر به تقـواي الهـی  ،یدي برتري استسیاهی را بر سف   

امور مـردم   «: فرمایند می به یکی از فرماندهان لشگر خود        اي در نامه نیز  ) ع(حضرت علی  )342

همین اساس است که اسـالم   بر .)53نامه البالغه، نهج( »ظر حقوق در نزد تو باید برابر باشد      از ن 
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ثبیت ثبات و امنیـت   به مثابه عاملی براي احقاق حقوق و ت،کید بر رعایت عدالت در قضاوت     أت

  اء لِلَّـهِ و لَـو علـى   یا أَیها الَّذینَ آمنُوا کُونُوا قَـوامینَ بِالْقِـسطِ شُـهد   «  شریفهآیات .حکومت دارد 

 »...إِذا حکَمتُم بینَ النَّاسِ أَنْ تَحکُموا بِالْعدلِ  ...« ،)135 : نساء( »...أَنْفُسِکُم أَوِ الْوالِدینِ و الْأَقْرَبینَ    

ـ     « ،)9: حجـرات ( »و أَقْسِطُوا إِنَّ اللَّه یحِب الْمقْسِطینَ     ...« ،)58: نساء( بـرَ رطِ  قُـلْ أَمی بِالْقِـس...« 

بـر   ،)42: مائده( »و إِنْ حکَمت فَاحکُم بینَهم بِالْقِسطِ إِنَّ اللَّه یحِب الْمقْسِطینَ         ...« ،)29: اعراف(

  .ضرورت احترام به عدالت اشاره دارند

 طلبی منجر  گذشته از اینکه به صیانت حقوق افراد در مقابل هرگونه برتري ،برقراري عدالت 

یبقـی مـع    الملـک   «: فرماینـد  می  )ع( امام حسین   .کند می امنیت سیاسی را نیز تقویت       شود، می

 »کفر و ال یبقـی الجـور مـع االیمـان         الملک یبقی بالعدل مع ال    « و یا » الکفر و ال یبقی مع الظلم     

 عدالت  پذیري آسیب که   که به این معناست    )119 :1405 شعیري، ،331: 72،ج1403 مجلسی،(

   .کند می حکومت را تهدید  بقا و موجودیت، مردم در برابر هرگونه ظلم و نابرابريو امنیت

 اهمیت برقراري عـدالت و دوري از   سفارش خود به مالک درباره   نیز در ) ع(حضرت علی   

ـ        «: فرمایند میداري   ظلم براي ثبات و امنیت حکومت و زمام        نـاحق  ه زنهـار از ریخـتن خـون ب

سرعت زوال نعمت و  ساختن مجازات، بزرگ ساختن کیفر انتقام، کبپرهیز که هیچ چیز در نزدی

  . )همان البالغه، نهج( » همچون ریختن خون ناحق نیست،داري بخشیدن به زمام پایان

بـه  « ورزند که میکید أ ت،ومت خویش ک همچنین در مورد اهمیت عدالت در ح       ،آن حضرت 

 حتی اگر مهـر زنـان و   ،تقسیم کرده استکه عثمان به ناروا را المال  هاي بیت   زمین ندخدا سوگ 

   .)15خطبه  البالغه، نهج( »گردانم میالمال بر  به بیت،دنکنیزان قرار داده باش مایه خرید

  

  گري سلطه امنیت در برابر. 3-1

، م در اندیشه سیاسـی اسـال       امنیت مدنی  از  می به عنوان وجه مه    ،گري امنیت در برابر سلطه   

 که به مثابـه بـستر ضـروري توسـعه      یعنی آگاهی و آزادي، امنیتويهاي دنی  ارزشپیشابر پایه    

توان به دو قسم  میگري را  سلطه .گردد میاستوار   کنند، میمدنی و امکان سعادت اخروي عمل       

با طاغوت و اسـتبداد   م گري داخلی در اندیشه سیاسی اسال سلطه .داخلی و خارجی تقسیم کرد   
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 دشـمنان   رقبـا یـا   تهدیدات و تجاوزات بالقوه و بالفعلگري خارجی از و سلطهشود   میمرتبط  

  .گیرد میت أنش  میجامعه سیاسی اسال

با نفـی طـاغوت و اسـتبداد بـه     گري داخلی  امنیت در برابر سلطه  ،در اندیشه سیاسی اسالم   

 بستر ضروري توسعه مدنی در بعد دنیوي و امکـان    همچون ، آگاهی و آزادي   مثابه مانع سیاسی  

ها را به رهایی از سلطه  اسالم همواره انسان .مرتبط است ، اخروي وجود انسانیدت در بعد سعا

دعوت   در زندگی دنیوي و امکان سعادت اخروي آنهاست،کننده کرامت انسان  که زایلطاغوت

 ،شده بر مردم تحت سلطه     جهل تحمیل  غلطواند با تحکیم باورهاي     ت می  طاغوت  سلطه .کند می

 آزادي انتخاب مسیر حق و خیر را از مـردم سـلب        ،و خیر و همچنین   امکان آگاهی از حقیقت     

ي هـا   از جملـه رسـالت  ،یـابی در برابـر آن      و امـان    رهایی از سلطه طاغوت    ،ترتیب بدین .نماید

  .یابی به کرامت و سعادت انسانی است  اسالم براي دستسیاسی

أُمۀٍ رسوالً أَنِ اعبدوا اللَّه و اجتَنِبوا  کُلِّ  و لَقَد بعثْنا فی«  همچون،قران کریم در آیات مختلف

ـشْرى              « ،)36: نحل( »...الطَّاغُوتالْب ـموا إِلَى اللَّـهِ لَهأَناب وها ودبعأَنْ ی وا الطَّاغُوتتَنَبالَّذینَ اج و  

 » ال لَه قَوالً لَیناً لَعلَّـه یتَـذَکَّرُ أَو یخْـشى    فَقُو .  فِرْعونَ إِنَّه طَغى    اذْهبا إِلى «  و )17: زمر( »فَبشِّرْ عِبادِ 

یابی به کرامت و سعادت انسانی  الزمه دست را گري طاغوت  رهایی از شر سلطه،)44-43: طه(

ةَ و منْ لَعنَه اللَّه و غَضِب علَیهِ و جعلَ مِنْهم الْقِرَد... «  در آیهن کریمآ قر،همچنین .کند معرفی می

 افـراد تحـت   ،)60: مائـده ( »الْخَنازیرَ و عبد الطَّاغُوت أُولئِک شَرٌّ مکاناً و أَضَلُّ عنْ سواءِ السبیلِ     

سلطه طاغوت را عاري از هرگونه کرامت انسانی و در حد حیواناتی همچون میمـون و خـوك       

 و آن هدر طاغوت را نفی ک اسالم هرگونه بندگی و استعانت از،همین اساس بر .کند میتوصیف 

اللَّه ولِی الَّذینَ آمنُوا یخْرِجهم مِنَ الظُّلُمـاتِ إِلَـى   « چنانکه آیات شریفه .داند میرا مایه گمراهی  

، )257: بقـره ( »...النُّورِ و الَّذینَ کَفَرُوا أَولِیاؤُهم الطَّاغُوت یخْرِجونَهم مِـنَ النُّـورِ إِلَـى الظُّلُمـاتِ              

 ،)76: نـساء ( »... سـبیلِ الطَّـاغُوتِ    سبیلِ اللَّهِ و الَّذینَ کَفَرُوا یقاتِلُونَ فی   الَّذینَ آمنُوا یقاتِلُونَ فی   «

   .اشاره بر همین نکته دارند

   سلبی متضمن کسب امنیت در مقابـل سـلطه  ه طور ب،عالوه بر اینکه ،  ماندیشه سیاسی اسال  

کنـد کـه در آن بـا     مـی  سیاسـی  اي نیز دعوت به ایجاد جامعهصورت ایجابی ه ب  است، طاغوت

جـایی بـراي سـلطه و     مکان کرامت و سـعادت انـسانی،   به مثابه شرط ا،حقق آگاهی و آزادي ت
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 ،شـود  مـی ي دینی نفی ها گرانه باور بر همین اساس است که حتی تحمیل سلطه        .استبداد نیست 

اکنـون نوبـت انتخـاب آزادانـه راه      و شر،چرا که با تحقق آگاهی نسبت به حق و باطل و خیر           

و لَو شاء اللَّه ما أَشْـرَکُوا و مـا جعلْنـاك    « آیات شریفه .سلطه و اجبار خواهد بودبدون هرگونه  

هـم  و لَو شاء ربک لَآمنَ منْ فِی الْأَرضِ کُلُّ        « ،)107: انعام( »علَیهِم حفیظاً و ما أَنْت علَیهِم بِوکیلٍ      

 : هـود ( »و لَو شاء ربک لَجعلَ النَّاس أُمۀً واحِدةً و ال یزالُونَ مخْتَلِفـینَ            « ،)99: یونس( »...جمیعاً

ال إِکْراه فِی الدینِ قَد تَبینَ الرُّشْد مِنَ الْغَی فَمـنْ یکْفُـرْ بِالطَّـاغُوتِ و یـؤْمِنْ بِاللَّـهِ فقـد             « ،)118

ثْقى  استَمةِ الْورْوبِالْع ک256: بقره( » ...س(، »    ًا کَفُوراإِم ا شاکِراً وبیلَ إِمالس ناهیدإِنَّا ه« ) 3: انـسان(، 

إِنَّ الَّذینَ کَفَرُوا سواء علَیهِم أَ « ،)22-21: غاشیه( »لَست علَیهِم بِمصیطِرٍ. فَذَکِّرْ إِنَّما أَنْت مذَکِّر«

یر ما بقوم حتی ان اهللا ال یغ« : آیه شریفه،و در نهایت )6: بقره( »نْذَرتَهم أَم لَم تُنْذِرهم ال یؤْمِنُونَأَ

  .داللت بر همین امر دارند، )11: رعد( میغیروا ما بانفسه

 با ایجاد ،صورت سلبیه نیز ب  مگري خارجی در اندیشه سیاسی اسال امنیت در برابر سلطه

 با ،صورت ایجابیه و ب  می اسالدشمنان جامعههدیدات و تجاوزات سبت به تمصونیت ن

 جهاد یا .دیآ فراهم می ، میو جوامع غیراسال  میسازي همزیستی و صلح میان جامعه اسال زمینه

 در اسالم جایگاه محوري دارد و ،صورت سلبیه مین امنیت بأ به مثابه مکانیسم ت،دفاع مشروع

بدین معنا که از یک سو به  ، دفاعی دارداي  جنبهاساساً ، مییشه اسالد انجهاد در ،رو  از این

 است که مانع تحقق آگاهی و آزادي و رامت انسانی مردم تحت سلطه طاغوت دفاع از کمنزله

 به معناي دفاع در برابر تهدیدات و ،شود و از سوي دیگر می امکان سعادت آنها ،در نتیجه

 امنیت سلبی و ،رو  از این .شود می  میشمنان متوجه جامعه اسالتجاوزاتی است که از جانب د

 ناظر بر جهاد دفاعی در برابر تهدید و تجاوز دشمن و ،گري خارجی ایجابی در برابر سلطه

أُذِنَ لِلَّذینَ یقاتَلُونَ بِأَنَّهم «  شریفهآیات . خواهد بود با جوامع دیگر همزیستی و صلح،همچنین

 سبیلِ اللَّهِ الَّذینَ یقاتِلُونَکُم و ال  و قاتِلُوا فی«و  )39: حج( » نَصرِهِم لَقَدیرٌ  اللَّه علىظُلِموا و إِنَّ

گوید به کسانی که جنگ بر آنان تحمیل  میکه  )190: بقره( »تَعتَدوا إِنَّ اللَّه ال یحِب الْمعتَدینَ

اند و خداوند بر  ا که مورد ستم قرار گرفتهچر  اجازه جنگ و جهاد داده شده است،،گردیده

 ماهیتی ،صورت سلبیه مین امنیت بأتصریح دارد که جهاد به مثابه وسیله ت یاري آنان تواناست،

 علَیکُم فَاعتَدوا علَیهِ   اعتَدىفَمنِ ...«  همچون آیات شریفه،ن کریمآدیگر آیات قر. دفاعی دارد
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و قاتِلُوا الْمشْرِکینَ کَافَّۀً کَما یقاتِلُونَکُم ...« ،)194:بقره( »...یکُم و اتَّقُوا اللَّه علَ بِمِثْلِ ما اعتَدى

أَ ال تُقاتِلُونَ قَوماً نَکَثُوا أَیمانَهم و هموا بِإِخْراجِ الرَّسولِ و هم بدؤُکُم أَولَ « ،)36 : توبه( »...کَافَّۀً

  . دشمنان دارند تجاوز و تهدیدماهیت دفاعی جهاد در مقابلاشاره به  نیز )13 :توبه( »...مرَّةٍ

 جهاد یا در مقابل تهدیدات و تجاوزاتی است که در قدم اول از جانب ،بر این اساس

پیمانان سابق مرتکب شده  شکنی و خیانتی است که هم دشمن شروع شده و یا در مقابل پیمان

ي پیامبر با ها نگغالب ج .اند ا تجاوزي را فراهم ساخته موجبات تهدید ی،و بدین ترتیب

 به دلیل همین نقض پیمان و خیانتی بود که ، و سایر قبایل مشرك عربیهودیان اطراف مدینه

و إِنْ نَکَثُوا «  آیه شریفه،چنانکه .آورد میرا فراهم   میي تهدید یا تجاوز به جامعه اسالها زمینه

دِ ععمِنْ ب ممانَهنُوا فیأَیطَع و دِهِمۀَ الْکُفْرِ هفَقاتِلُوا أَئِم بر ضرورت احترام  )12: توبه( »... دینِکُم

  .ورزد میکید أبه عهد و پیمان سیاسی و جهاد در صورت نقض و خیانت به آن ت

بدین معنا که ارتـداد   .کند میله ارتداد یا بازگشت از اسالم نیز در همین منطق معنا پیدا        أمس

 می امري مرتبط با باورهاي شخصی یا ایمان حقیقی افراد در جامعه اسال،ن و سیره پیامبرآقردر 

گري و تهدید یـا تجـاوز خـارجی     بلکه امري سیاسی و مرتبط با سلطه شود، میدر نظر گرفته ن    

رفتـار برخـی    .شـود  مـی بخـش آن دانـسته    و باورهاي قوام  مینسبت به موجودیت جامعه اسال    

 این وجه سیاسی ارتـداد   مصداق، همچون مسیلمه کذاب، پیامبران دروغین،چنینیهودیان و هم  

و قالَت طائِفَۀٌ مِنْ أَهلِ الْکِتابِ آمِنُـوا بِالَّـذي   « آیه شریفه  .به مثابه تهدید یا تجاوز خارجی است      

ی ملَّهلَع اکْفُرُوا آخِرَه النَّهارِ و هجنُوا ولَى الَّذینَ آمونَأُنْزِلَ عاشاره به عمل ،)72: ل عمرانآ( »رْجِع 

 از طریق تظاهر به ایمان به اسالم و بازگـشت از آن  ،یهودیان در ایجاد تزلزل در ایمان مسلمین      

مسیلمه کـذاب نیـز کـه در سـال      .به دفعات مکرر به منظور توطئه علیه پیامبر و مسلمانان دارد     

من در نبوت با تو شـریک  « بر نوشته بود که به پیاماي  در نامه ، ضمن ادعاي نبوت   ، هجرت دهم

ابـن  ( »ولی قریش تجاوزگر است    براي قریش است،    میاز زمین براي ماست و نی       مینی هستم،

 مسلمان بوده و اکنـون از مـسیلمه    پیامبر به آورندگان نامه مسیلمه که قبالً       .)600: 1360 هشام،

که پیش  چرا دادم، میدستور مرگ شما را  ،اگر خبررسان نبودید «:  فرمودند ،کردند میجانبداري  

 بدون دلیل از چنین مردي  ،ورده بودید و اکنون   ا پذیرفته و به رسالت من ایمان آ       از این اسالم ر   

    .)همان( »دای حمایت کرده و از اسالم دست کشیده
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وجـه   گري که مالزم با جهاد دفـاعی اسـت،   در مقایسه با وجه سلبی امنیت در مقابل سلطه   

صلح و برقـراري عهـد و        آمیز، به همزیستی مسالمت   ،  می امنیت در اندیشه سیاسی اسال     ایجابی

 چه  ،اسالم به صلح و همزیستی با ادیان دیگر        .شود میمرتبط  ي متقابل با دیگر جوامع      ها پیمان

الَّ و ال تُجـادِلُوا أَهـلَ الْکِتـابِ إِ   « آیات شریفه .ورزد میکید أمابین ت در روابط فی  چه  در داخل و    

 إِبـراهیم و   قُولُوا آمنَّا بِاللَّهِ و ما أُنْزِلَ إِلَینا و مـا أُنْـزِلَ إِلـى        « ،)46: عنکبوت( »... هِی أَحسنُ   بِالَّتی

  و ما أُوتِی النَّبِیونَ مِنْ ربهِـم   و عیسى إِسماعیلَ و إِسحاقَ و یعقُوب و الْأَسباطِ و ما أُوتِی موسى         

 کَلِمـۀٍ   قُلْ یا أَهلَ الْکِتابِ تَعـالَوا إِلـى  « ،)136: بقره( »ال نُفَرِّقُ بینَ أَحدٍ مِنْهم و نَحنُ لَه مسلِمونَ       

ابـاً مِـنْ دونِ   سواءٍ بینَنا و بینَکُم أَالَّ نَعبد إِالَّ اللَّه و ال نُشْرِك بِهِ شَیئاً و ال یتَّخِذَ بعـضُنا بعـضاً أَرب               

  . این معنی دارندهاشاره ب ،)64: ل عمرانآ( »...اللَّهِ

مگر آنکه  ،هاي متقابل است در مورد غیر اهل کتاب نیز تقدم با صلح و عمل بر مبناي پیمان

ال ینْهاکُم اللَّه عنِ الَّذینَ « آیات شریفه .ي از طرف آنها صورت گیرد یا نقض پیمان نمایندتهدید

 ی لَم             حِـبی إِنَّ اللَّـه هِمتُقْـسِطُوا إِلَـی و مرُّوهأَنْ تَب مِنْ دِیارِکُم وکُمخْرِجی لَم ینِ وفِی الد قاتِلُوکُم

  لىإِنَّما ینْهاکُم اللَّه عنِ الَّذینَ قاتَلُوکُم فِی الدینِ و أَخْرَجوکُم مِنْ دِیارِکُم و ظاهرُوا ع. الْمقْسِطینَ

    مهلَّوأَنْ تَو 9- 8:ممتحنه( »…إِخْراجِکُم(، »...          لَمالـس کُما إِلَـیأَلْقَو و قاتِلُوکُمی فَلَم تَزَلُوکُمفَإِنِ اع

 »...ى اللَّهِو إِنْ جنَحوا لِلسلْمِ فَاجنَح لَها و تَوکَّلْ علَ« ،)90: نساء( »فَما جعلَ اللَّه لَکُم علَیهِم سبیالً

إِالَّ الَّذینَ عاهدتُم مِنَ الْمشْرِکینَ ثُم لَم ینْقُصوکُم شَیئاً و لَم یظاهِرُوا علَیکُم أَحـداً  «و   )61: انفال(

و عمل به پیمان صلح  بر اصل ،)4: توبه( » مدتِهِم إِنَّ اللَّه یحِب الْمتَّقینَ   فَأَتِموا إِلَیهِم عهدهم إِلى   

  . دارداشاره آن اعم از اهل کتاب و غیر ، مسلمانان و غیرمسلماناندر روابط

عالوه بـر   دادن به اصل پیمان و صلح،      نیز در سیره سیاسی خود با اولویت      ) ص(پیامبر اکرم 

خزاعه نیز بـراي دفـاع مـشترك از       با قبیله کافر بنی    ،اینکه با یهودیان مدینه عهد و پیمان بستند       

چنانکه دلیل اصلی حمله مـسلمین بـه مکـه بـراي فـتح ایـن شـهر نیـز          . مدیگر پیمان بستند  ه

کـه   چـرا  بود، پیمان قریش  هم ،بکر خزاعه به دست قبیله بنی      قبیله بنی  يشدن برخی اعضا   کشته

 – 813: 1360 ابن هـشام، ( شد می مسلمین و قریش مکه اتفاق موجب انحالل پیمان صلح این  

قینقـاع و    بنـی  نظیر،  همچون قبیله بنی   ،پیامبر با قبایل یهود اطراف مدینه      میارویارویی نظ  .)812
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ا با تهدیـد و  نان انجام گرفته و مسلمانان رآقریضه نیز به دلیل نقض پیمانی بود که از سوي     بنی

  .)پیشین واغدي، ،714-713 همان،( ساخت میتجاوز مواجه 

  

  گیري نتیجه

ر بعد متعالی و دنیوي وجود  معیارهاي ارزشی ناظر بطابقم ، مامنیت در اندیشه سیاسی اسال 

 بـه لحـاظ   داللـت بـر کرامـت انـسانی     ،بعد متعالی .گیرد می مورد سنجش و داوري قرار  انسان

 کـه شـناخت آن   روح الهـی دارد بودن  دارابودن جایگاه خلیفگی خداوند بر روي زمین و حامل  

 مستلزم ،امنیت در این بعد .شود مییقی حاصل ها از طریق وحی و بر پایه ایمان حق    براي انسان 

ي شیطانی اسـت  ها  وسوسه، یا به عبارت دیگر   ي نفسانی ها یابی در مقابل غفلت و خواسته      امان

  .کننده سعادت اخروي است که در حوزه امور فردي و شخصی افراد قرار گرفته و تعیین

 بـه لحـاظ   ر زنـدگی دنیـوي   د داللت بر کرامت انـسانی  ،بعد دنیوي وجود انسان    ،در مقابل 

و  به مثابه شرط امکـان سـعادت اخـروي    ، در انتخاب خیر و شر  ضرورت آگاهی و آزادي وي    

 مستلزم ،صورت سلبیه  ب،امنیت در این بعد . داردي طبیعی و اجتماعی آنها ساختن بستر فراهم

ـ یابی در مقابل انواع تهدیدات طبیعی و اجتماعی است که آگاهی و آزادي انـس       امان ثر أانی را مت

ي هـا  ي رشـد و توسـعه مـدنی در حـوزه    هـا   متضمن ایجاد بستر  ،صورت ایجابی ه  سازد و ب   می

فقـر و نـابرابري و       شـده،  امنیـت در مقابـل جهـل تحمیـل         .مختلف اجتماعی و سیاسی اسـت     

 ، مصادیق اصلی وجه سـلبی امنیـت در بعـد دنیـوي و در مقابـل       ،گري داخلی و خارجی    سلطه

 ي مختلف علمـی،   ها  در حوزه  اخالقی جامعه - در جهت رشد عقالنی    ،دنیبهزیستی و توسعه م   

 از مصادیق عمده وجه ایجابی امنیـت در بعـد دنیـوي             ،اقتصادي و سیاسی   اجتماعی، فرهنگی،

  . ناظر بر خیرات و مصالح دنیوي است، امنیت در این بعد،بدین ترتیب .وجود انسانی است
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