
 

 

 سالمیپژوهی در علوم اامنیت شناسیگونه
 ۴/۵/۳۱۹۴ تاریخ پذیرش:  ۵۲/۹/۳۱۹۱ تاریخ دریافت:

 زایینجف لک

 

 چکیده
 ییهاا گونهاز چه پژوهی در علوم اسالمی امنیت اصلی مقاله حاضر این است که سؤال

برای نخستین بار از فلسفه علم امنیت در علوم اسالمی  ،در این مقالهست؟ برخوردار ا

فلسفه علام   رایج در هاییافترهاز  یریگبهرهنگارنده با  ،سخن رفته است. از این رو

 مطالعات امنیات  شناسیگونهبا نگاهی پسینی  یعنی؛ به پرسش مذکور پاسخ داده است

برخای از  . ه استر ده شاخه بررسی و به سرانجام رسیدد رویکردهای دانشیدر قالب 

از این قرار است: جامعیت و فراگیری نسبی  پژوهی در علوم اسالمیامنیت هایویژگی

نسبت به ساحات، سطوح، موضوعات و قلمروهای امنیت، جامعیت و فراگیری نسابی  

جامعیات و فراگیاری نسابی نسابت باه       بت به تهدیدات و امنیت سخت و نارم و نس

 .کارگزاران امنیت و تهدید

 

 .پژوهی، فلسفه امنیتروش امنیت ،پژوهیامنیت یهاگونهپژوهی، امنیت: هاکلیدواژه
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 مقدمه
کنون، پیوسته مطالعات امنیتی در سطح جهان، در حال گسترش باوده   از نیمه دوم قرن بیستم تا

شاده  بیشاتری   ه ایان رشاته مطالعااتی توجاه    است ب هرچند با تأخیر، مدتی هم است. در ایران

اول و  جهاانی که در دو جنگ  است. دلیل این اقبال واضح است. انحطاط امنیتی حاکم بر جهان

جنگ بزرگ و کوچک خود را نشان داد و نیز استبداد و استعمار حاکم بر بسایاری   هادهدوم و 

های فراوانی را باه دنباال داشات، نخبگاان سیاسای و      ها و جنبش، قیامهاانقالبکه  از کشورها

ادبیاات   عماده اما بایاد اععاان کنایم کاه بخاش      ؛ جویی واداشته استفکری را به تأمل و چاره

های بزرگ جهان معاصر در این زمینه از آن کسانی است که خود باعث و بانی ناامنی یدشدهتول

 ادبیات امنیتی مذکور قابل قبول نیست.األسف سهم مسلمانان در اند و معبوده

 مثاباه باه  « امنیات » یاده پدمطالعات امنیتی، از آنجا که با  حوزهه ک، با توجه به اینمسئلهاین 

های ارزشی و بومی است و جز در سطح امری هنجاری سروکار دارد، به شدت آغشته به زمینه

مراجعاه   ،ای تأمل دارد. از ایان رو برداری نیست، جافزاری قابل اقتباس و بهرههای سختیافته

مطالعات امنیتی در علوم اساالمی اماری مزم و بازشناسای، بازساازی و نوساازی آن،       سابقهبه 

کارهایی برای خروج جهاان و  منظور ارائه راه متناسب با شرایط و اقتضائات ارزشی و بومی، به

 امنیتی اسالم، ضروری است. جهان اسالم از انحطاط امنیتی، از طریق ارائه مکتب یژهو به

شود که به این نکته توجه کنایم کاه سانت    تر میوقتی روشن مسئلهاهمیت و ضرورت این 

تااریخ اساالم قادمت دارد، زیارا      انادازه مطالعات امنیتی در علوم اسالمی، سنتی است کاه باه   

امنیتی را با خود به همراه داشات، چاه ساه ساال اول دعاوت       درازدامنپیدایش اسالم مباحث 

که توأم با رنج و زحمات و   عد از آنص( که دعوت مخفی بود و چه بمرتبت )حضرت ختمی 

طالب گرفته تا هجرت باه مدیناه و سا      دفاع بود. از بایکوت و تحریم مسلمین در شعب ابی

توساط   هایناتمامی  سر گذاشتنشت و پ تأسی  اسالمیحمالت متعدد مشرکین به دولت تازه

 .بازرگ جهاان آن روز   یهاقدرتبا شکست  توأمحکومتی مقتدر و فراگیر  ی تأسمسلمین و 

پژوهی امنیت یهاگونه ،نگارنده سعی خواهد کرد با استفاده از رویکردهای رایج در فلسفه علم

مقاله حاضر، تاا آنجاا کاه    در علوم اسالمی را بررسی و رویکردهای دانشی آن را روشن سازد. 



 4 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ شناسی امنیت پژوهشی در علوم انسانیگونه

، اولین مقاله در موضوع مورد بحث است و از این حیث درآمدی است بر نگارنده تفحص کرده

 و جامع و منسجم. داریشهررشته مطالعات اسالمی امنیت به شکل  ی تأس

 

 چارچوب نظری و مفهومیالف. 
دو کااربرد دارد: باه    «فلسفه»است.  «فلسفه امنیت»حاضر کلیدی در مقاله : مفهوم فلسفه امنیت

؛ باریم یما فلسفه مطلق: یعنی وقتی فلسفه را بدون قید باه کاار    شکل مطلق و به شکل مضاف.

، مانند فلسفه فیزیک، فلسفه علم، فلسافه فقاه،   ف: یعنی فلسفه به چیزی اضافه شدهفلسفه مضا

اف باه علاوم و   فلسفه مضا  :است نوع فلسفه امنیت، فلسفه عرفان و دین. فلسفه مضاف نیز دو

منظور ما از فلسفه امنیت کدام است؛ علم امنیت یاا   .هافلسفه مضاف به امور و پدیده و معارف

، باه طاور کلای شاامل دو     کنایم یمما پیرامون فلسفه امنیت بحث  یوقتپدیده امنیت یا هر دو. 

. امنیتای  هاای یدهپدفلسفه پدیده امنیت یا و  فلسفه علم امنیت یا علوم امنیتی است: یرمجموعهز

 کار رفتاه ه در یک مقاله این اصطالح ب فقط تا کنون و است بحث جدیدفلسفه امنیت در ایران 

 .(۳۱۹۳در: پورسعید،  منتشرشدهو اینک  ۳۱3۹پائیز زایی، لک) است

از  نیاز  فلسفه علام امنیات   برخی از مسائلبر اساس آنچه در فلسفه هر علمی مطرح است، 

 :خواهد بود این قرار

 ترین مسائل آن؛شناخت هندسه، قلمرو و ساختار دانش امنیت و بیان مهم .۳

 تحلیل معنایی و مفهومی مفاهیم کلیدی دانش امنیت؛ .۵

ها و بیاان  دانش امنیت مانند چگونگی توجیه و اثبات گزاره یشناختمعرفتشناخت مباحث  .۱

 ها؛انگارانه آننمایانه یا ابزارسرشت واقع

 ؛های دانش امنیتویکردها و رهیافترشناسی و کشف شناخت روش .۴

 .و مبادی علمی و غیر علمی هافرضیشپشناخت  .۲

 .و پیامدهای فردی و اجتماعی دانش امنیت کارکردهاشناخت  .6

مناسابات داناش امنیات باا علاوم و       ها و مکاتب مختلاف و بررسای  گرایش مطالعه تطبیقی .0

 های علمی همگون و مرتبط.رشته
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 .(۳۱۹7خسروپناه، با الهام از ) ۳های امنیتی؛های دانششناسی و کشف بایستهآسیب .3

پژوهای در  هاای اصالی امنیات   فلسفه علم امنیت به شناسایی گوناه در مقاله حاضر از منظر 

 شود.علوم اسالمی پرداخته می

ای را در جاای  ر مسائله کند در بحث مکتب امنیتی اسالم هبه ما کمک می شناسیاین گونه

علماای مسالمان را مطالعاه     ی کاه امنیات از دیادگاه   پژوهشگر ،عنوان مثالدهیم. به قرار  خود

باید بداناد کاه متفکار     از این رو، .شودواجه میمامنیت  مباحثبا موارد بسیار زیادی از  دکنمی

کالمای   یاا از زاویاه فلسافی    طرح بحاث  د. اگرکنمطرح می اییهزاواز چه  بحث را مورد نظر

در فقه ، قابل تغییار  مباحث  ،ولی اگر از زاویه فقهی باشد ،باشد، برای امروز قابل استفاده است

 .مند و تابع شرایط استمند، مکاناست خصوصاً در مسائل سیاسی، مثالً تقیه امر زمان

کنناد. در  تعریف مای از منظر خود  امنیت را هادر تعریف امنیت هر کدام از گونه ،همچنین

در هساتیم.   روروباه غنای و قاوی    یت در علوم اسالمی با سابقهمورد سنت، سابقه و جایگاه امن

امنیات را از هماه    خواهیم از امنیت درک معتبری داشته باشیم، مزم استب فرهنگ اسالمی، اگر

 کلیات و چارچوب این مطالعه ارائه شده است.در ادامه  منظرها مورد مطالعه قرار دهیم.

 

 پژوهی در علوم اسالمیامنیت دانشی دهایرویکرب. 
مطالعات امنیتی در علوم اسالمی بسیار  و مطالعات نگارنده این است که پیشینهنتیجه تحقیقات 

هاای متعاددی   هاا و گارایش  توانیم بگوییم دارای شااخه که می یاگونه بهمتنوع و عمیق است، 

 است:ها به قرار زیر ها و گرایشاین شاخه ینترمهماست. 

سینا، ای چون فارابی، ابنپای این سنت مطالعاتی در مباحث فالسفه؛ رد فلسفی مطالعات امنیتی. ۳

و  امام خمینی ی، صدرالمتألهین، عالمه طباطبایی،ابن عامری، شیخ اشراق، خواجه نصیرالدین طوس

                                                                                                                                        
شود. ایان کتااب مجموعاه مقاامتی     مضاف پیشنهاد می یهافلسفههای مضاف کتاب فلسفه دربارهبرای مطالعه . ۳

هاای  درباره خیلی از این فلسافه  آنجااست که توسط آقای خسروپناه گردآوری و در دو جلد منتشر شده است. در 

های مضااف  ای راجع به فلسفه امنیت  وجود ندارد. یک جلد آن مربوط به فلسفهاما مقاله ،مضاف مقاله نوشته شده

 به علوم است که برای بحث کنونی قابل استفاده است.



 00 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ شناسی امنیت پژوهشی در علوم انسانیگونه

و نظرات برخی از این  های امنیتی آرادملت ،قابل ردیابی است. پیش از این عالمه جوادی آملی

 زمستان ؛۳۱3۹ پائیززایی، )لک رد بررسی و تحقیق قرار گرفته استمتفکران توسط نگارنده مو

 .(۳۱۹۱تابستان  ؛۳۱۹۳؛ ۳۱۹7 ؛۳۱3۹

؛ ردپای این سنت مطالعاتی در مباحث متکلمانی چاون شایخ مفیاد،    کالمی مطالعات امنیتی .۵

 مطهری و امام خمینی قابل ردیابی است.خواجه نصیرالدین طوسی، عالمه حلی، شهید 

؛ این سنت مطالعاتی توسط علمای اخالق تعقیب شده است. بررسای  اخالقی مطالعات امنیتی .۱

 ست.قی و امام خمینی مؤیّد این ادعامسکویه، غزالی، نرا آثار اخالقی دانشمندانی چون ابن

بزرگ قرآن پدید آمده و آیات  ؛ منظور آثاری است که توسط مفسرانقرآنی مطالعات امنیتی .۴

المناار، المنیار، التحریار و التناویر، پیاام       امنیتی مورد تفسیر و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

ای بارای  نموناه  تسانیم تفسیرو  المیزان قرآن، تفسیر راهنما، فرهنگ قرآن، دائره المعارف قرآن،

های امنیتی نیز با تمرکز بر قرآن صورت گرفته که برخی پژوهش یراًاخ مطالعات تفسیری است.

 .(۳۱۹۵)افتخاری،  گیردنیز در همین گونه قرار می هاآن

؛ منظور آثاری است که توسط عالمان حدیث پدیاد آماده و واجاد    حدیثی مطالعات امنیتی .۲

 ای برای مطالعات حدیثی است.روایات امنیتی است. الکافی و بحار امنوار نمونه

پای این سنت مطالعاتی در آثار مورخان بازرگ   ؛ رددر تاریخ و سیره معصومین مطالعات امنیتی .6

ص(، ائماه  محماد ) امنیتای حضارت    یرهسا مسلمان قابل ردیابی است. این آثار باا تحلیال رفتاار و    

امرشااد  توان به مواردی چون ع( و خلفا دربردارندة مباحث مهمی هستند. برای نمونه می) ینمعصوم

 خلدون اشاره کرد.تاریخ مسعودی، تاریخ طبری، تاریخ یعقوبی و مقدمه ابنشیخ مفید، 

هاای پیشاین پدیاد آماده و     ؛ این سانت متاأخر از سانت   هانامهیاستسمطالعات امنیتی در  .0

الملک طوسی و روضااامنوار  خواجه نظام نامهیاستسعمدتاً حاوی رویکردهای تجربی است. 

 .(۳۱0۹زایی، لک) توجه در این سنت استهای قابل سبزواری از نمونهمحقق 

: منظور آثاری است کاه توساط عرفاا پدیاد آماده اسات. از سانت        عرفانی مطالعات امنیتی .3

، التدبیرات األلهیه فی اصالح المملکا األنساانیه ابان   عطار یرالطمنطقهایی چون عرفانی با نمونه

 توان یاد کرد.سنایی و امام خمینی میعربی، مثنوی مومنا، آثار 
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: منظور آثاری است کاه توساط ادباا پدیاد آماده اسات. از سانت ادبای باا          ادبی مطالعات امنیتی .۹

 توان یاد کرد.می ...هایی چون شاهنامه فردوسی، کلیله و دمنه، آثار سعدی، عبید زاکانی ونمونه

ی مسلمان، اعم از شیعه و امنیتی توسط فقها: این شاخه از مطالعات فقهی مطالعات امنیتی .۳7

قواعاد امحکاام، جاامع المقاصاد، جاواهر الکاالم و        ریازی و شاکوفا شاده اسات.    پایه سنی،

آنچاه  . (۳۱۹۵ ،و نباتیاان  زایای لاک  ؛۳۱۹۱ بهارزایی، )لک تحریرالوسیله از زمره این آثار است.

 آمد در قالب شکل زیر قابل نمایش است:
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 01 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ شناسی امنیت پژوهشی در علوم انسانیگونه

 ینکاه اوجاود دارد: یکای   اصالی   پرساش  ، دویشناختروشسنت مطالعاتی، از منظر  در هر

چاه روش یاا    از مطالعاتی در تولید مکتب یا دیدگاه امنیتای خاود   یهاسنتعالمان هر یک از 

کاه از ساوی    یاا نظراتای   هاا یاه نظرکه برای فهم ش دوم اینو پرس ؟اندکردهاستفاده  ییهاروش

ه بباریم؟  بهار  ییهاروشدانشمندان مسلمان در حوزه مباحث امنیتی تولید شده از چه روش یا 

 .در این مقاله، به تفکیک، به هر دو پرسش، خواهم پرداخت

 

 پژوهی در علوم اسالمیامنیت دانشی رویکردهای یشناسروشج. 
خاص  یشناسروشمطالعاتی، با توجه به تعلقشان به حوزه دانشی ویژه،  هاییشگراهر یک از 

 هر یک خواهم داشت. یشناسروشخود را دارند. در اینجا اشاره بسیار مختصری به 

در این سنت مطالعاتی، روش تولید دانش امنیتی،  :فلسفیمطالعات امنیتی  یشناسروش .۳

 یاری گبهاره  با( علت به معلول از) یان ،(معلول به علت از) یلم برهانی، ، قیاسی،یعقل فلسفی،

 حرکات  تشاکیک،  وجاود،  اصاالت  یال قب از فلسفی مبانی نیز و منطق یشناختروش دستگاه از

متعالیه )در مشاء و اشراق بر اساس مباانی   حکمت مبنای بر اعتباری ادراکات نظریه و جوهری

اساتفاده کنایم.    تاوانیم یما فهم  روش ت. در این سنت مطالعاتی از دو تیپ( اسهاآنمتناسب با 

 مطالعاتی. علل یهاسنتفهم مشترک با دیگر  یهاروشفهم اختصاصی و دوم  یهاروشیکی 

 از برخای  ماتن بار اسااس    محتوی، تفسیر تحلیل، تحلیل تکنیک عنوان به گفتمان اربعه، تحلیل

تبیینای، تحلیلای،    ،اییساه مقا/ اساکینر، تطبیقای   بحاران، نظریاه   هرمنوتیکی، تئاوری  یهانحله

چاون   ییهاا روشفهم مشترک است. در حاالی کاه    یهاروشهنجاری، انتقادی و توصیفی از 

 چیساتی و واقعیات یاا    حقیقت یا چرایی، ماهیات یاا   گانهسهاعتباری و الگوی  ادراکات نظریه

خروجای اصالی ایان     «امنیت به مثاباه فضایلت  »فهم اختصاصی است.  یهاروشچگونگی از 

فیلسوفان مسلمان از فارابی تا امام خمینای تبیاین شاده اسات.      آثارسنت مطالعاتی است که در 

فاضاله ضاامن    فاضله و ریاست و دین آراگرا، فضیلت محور، امت و مردمفضیلت نظام سیاسی

در هماین مقالاه بحاث     ،ایان سانت مطالعااتی    یشناسروشتحقق چنین امنیتی است. در مورد 

 در جدول زیر به نمایش گذاشته شده است: آمد، آنچه واهد شد.خ
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رویکرد 

 دانشی
 روش تولید دانش

الزامات 

 فهم

نمونه آثار،  روش فهم نظریه

ها مفاهیم، نظریه

 و الگوها
 اختصاصی مشترک

مطالعه 

امنیت با 

رویکرد 

 فلسفی

فلسفی/ عقلی/ قیاسی/ برهانی/ 

از ) یاناز علت به معلول(/ ) یلم

گیری از معلول به علت( با بهره

منطق و  یشناختروشدستگاه 

اصالت  یلقبنیز مبانی فلسفی از 

وجود، تشکیک، حرکت 

جوهری و نظریه ادراکات 

 اعتباری بر مبنای حکمت متعالیه

شنایی آ

اجمالی 

با منطق و 

 فلسفه

 علل اربعه

گفتمان به  یلتحل 

 عنوان تکنیک تحلیل

 محتوی یلتحل 

متن= برخی از  یرتفس

 های هرمنوتیکینحله

 بحران یتئور 

 هنجاری 

 نظریه

 ادراکات اعتباری

 حقیقت= چرایی

 ماهیت= چیستی

واقعیت= 

 چگونگی

 مدینه فاضله

 امت فاضله

 فاضله آراء

 ریاست فاضله

 نظریه استخدام

 نظریه دو فطرت

 

تولید دانش امنیتی، : در این سنت مطالعاتی، روش کالمیمطالعات امنیتی  یشناسروش .1

در ایان سانت    .نوع مکتاب کالمای، خواهاد باود     نقلی و یا یکی از این دو، بر حسب عقلی و

فهام اختصاصای و    یهاا روشیکای   ؛استفاده کنیم توانیمیمفهم  از دو نوع روش مطالعاتی نیز

همان مواردی است مشترک  یهاروشمطالعاتی.  یهاسنتفهم مشترک با دیگر  یهاروشدوم 

در حاالی کاه فهام در چاارچوب پاارادایم امامات و        ،پیش از این مورد بحث قرار گرفات ه ک

و تقید به ماذهب خروجای    «امنیت به مثابه دیانت»های فهم اختصاصی است. خالفت از روش

متکلمان مسلمان از شیخ مفید تا کناون تبیاین شاده     آثاراصلی این سنت مطالعاتی است که در 

در  آمد، آنچه. محور، ضامن تحقق چنین امنیتی استمحور یا خالفتومیت است. نظام سیاسی

 جدول زیر به نمایش گذاشته شده است:

 

 رویکرد دانشی
روش تولید 

 دانش
 الزامات فهم

روش فهم 

 اختصاصی

نمونه آثار، مفاهیم، 

 و الگوهاها نظریه

مطالعه امنیت با 

 رویکرد کالمی
 عقلی/ نقلی

اجمالی با علم  ییآشنا

 کالم و مذاهب کالمی
 

 نظام امامت

 نظام خالفت



 01 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ شناسی امنیت پژوهشی در علوم انسانیگونه

: در ایان سانت مطالعااتی، روش تولیاد داناش      عرفـانی مطالعات امنیتی  یشناسروش .۱

است. در این سانت مطالعااتی از دو ناوع روش    ( محاضره و مکاشفه مشاهده،) امنیتی، شهودی

فهام مشاترک باا     یهاروشهای فهم اختصاصی و دوم یکی روش ؛توانیم استفاده کنیمفهم می

خروجی اصلی این سنت مطالعاتی است کاه   «امنیت به مثابه توحید» های مطالعاتی.دیگر سنت

باه رهباری    ثار عارفان مسلمان از ابن عربی تا امام خمینی تبیین شده است. نظاام سیاسای  آدر 

و  املهیاه  الطیار، التادبیرات   رین، منطقالسائ انسان کامل ضامن تحقق چنین امنیتی است. منازل

گفتیم در جدول زیر باه   آنچه این مکتب است. آثارمصباح الهدایه الی الخالفه و الومیه از اهم 

 نمایش گذاشته شده است:

 

 الزامات فهم تولید دانشروش  رویکرد دانشی
روش فهم 

 اختصاصی

 هایهنظرنمونه آثار، مفاهیم، 

 و الگوها

با مطالعه امنیت 

 رویکرد عرفانی

 شهودی )مشاهده،

 مکاشفه و محاضره(

شنایی اجمالی آ

 با عرفان

 

 

 امنیت به مثابه توحید

 انسان موحد

 منازل السائرین

 التدبیرات املهیه/ منطق الطیر

 
: در این سنت مطالعاتی، روش تولید دانش امنیتای،  مطالعات امنیتی قرآنی یشناسروش .۴

 از یاری گبهاره  باا  ...، ساختاری، جامع وموضوعی ،یبیترت یرتفستفسیر قرآن از قبیل  یهاروش

تفسیری است. در این سنت مطالعااتی از دو ناوع    مبانی نیز و علم تفسیر یشناختروش دستگاه

فهام   یهاا روشفهام اختصاصای و دوم    یهاا روشیکای   ؛استفاده کنایم  توانیمیمفهم  روش

خروجی اصلی این سانت   «امنیت به مثابه ایمان و عدالت»های مطالعاتی. مشترک با دیگر سنت

 ملی تبیاین شاده اسات.   آیت اهلل جوادی آمفسران قران از طبرسی تا  آثارمطالعاتی است که در 

 گفتیم در جدول زیر به نمایش گذاشته شده است: آنچه
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رویکرد 

 دانشی

روش تولید 

 دانش
 الزامات فهم

روش فهم 

 اختصاصی

نمونه آثار، مفاهیم، 

 و الگوهاها نظریه

مطالعه امنیت 

با رویکرد 

 نیآقر

 ترتیبی/ موضوعی

جامع/ قران به 

 ......قران و

شنایی اجمالی آ

 با تفاسیر
 

المیزان، تسنیم، نور، 

 اصول الفکر السیاسی

 ...فی القران المکی و 

 

 روش تولید دانش امنیتی،: در این سنت مطالعاتی، حدیثی مطالعات امنیتی یشناسروش .۲

از دانش رجال برای بررسی جهت صدور و اساتفاده از داناش درایاه بارای بررسای       یریگبهره

یکای   ؛توانیم استفاده کنایم دملت حدیث است. در این سنت مطالعاتی از دو نوع روش فهم می

 عهاد  هاای مطالعااتی.  های فهم مشترک با دیگار سانت  فهم اختصاصی و دوم روش یهاروش

 هایی برای این رویکارد اسات.  جهل نمونه و عقل جنود سجاد و امام حقوق رساله مالک اشتر،

 گفتیم در جدول زیر به نمایش گذاشته شده است: آنچه

 

 الزامات فهم روش تولید دانش رویکرد دانشی
روش فهم 

 اختصاصی

نمونه آثار، مفاهیم، 

 و الگوهاها نظریه

مطالعه امنیت با 

 رویکرد حدیثی

رجال، درایه، تحلیل 

 ...محتوی و

شنایی اجمالی آ

 با علم حدیث
 

عهد مالک، رساله حقوق 

 امام سجاد،

 ...جنود عقل و جهل و

 

در این سنت مطالعااتی از دو ناوع روش فهام    : فقهیمطالعات امنیتی  یشناسروش .6

دیگار  های فهم مشترک باا  اختصاصی و دوم روش فهمروش یکی  ؛توانیم استفاده کنیممی

هااای تربیاات از روش عبااد و و مااوم قضاااوت، وقااف، هااای مطالعاااتی. اسااتعارهساانت

خروجی اصلی این سنت مطالعااتی   «امنیت به مثابه شریعت و عدالت»اختصاصی است. 

فقهای مسلمان از شیخ طوسی تا امام خمینی تبیاین شاده اسات. نظاام      آثاراست که در 



 00 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ شناسی امنیت پژوهشی در علوم انسانیگونه

 السالطان، الگاوی   ماع  العمال  امنیتی است. فیمحور، ضامن تحقق چنین عدالت سیاسی

 حکومات  الگاوی  و امماه  الملاوک، تنبیاه   السلطانیه، سلوک جائر، امحکام/ عادل حاکم

شایسته بررسی در این رویکارد  های فقیه برخی از نمونه ومیت و الگوی غلبیهت/ ومیتیه

 گفتیم در جدول زیر به نمایش گذاشته شده است: آنچه است.

 

رویکرد 

 دانشی

روش 

 تولید دانش
 الزامات فهم

روش فهم 

 اختصاصی
 و الگوها هایهنظرنمونه آثار، مفاهیم، 

مطالعه 

امنیت با 

رویکرد 

 فقهی

اجتهادی= 

استنباطی= 

 اصول فقه

شنایی اجمالی آ

با علم فقه و 

اصول فقه و 

 ...ادبیات عرب و

 استعاره قضاوت،

 وقف،

 موم و عبد

 و تربیت

 / جائرالسلطان و الگوی حاکم عادلمل مع الع یف .۳

 و امارت السلطانیه و الگوی خالفت امحکام .۵

 الملوک و الگوی سلطنت سلوک .۱

 اممه و الگوی مشروطه )ومیتیه/ تغلبیه( یهتنب .۴

 اسالمی یسامرمردمفقیه و الگوی  یتوم .۲

 

 روش اخالقی مکتب : در این سنت مطالعاتی، هراخالقیمطالعات امنیتی  یشناسروش .0

هساتند. در ایان سانت     یبناد طبقاه  قابال  هنجاری روش عیل عمدتاً ولی ،دارد را خود خاص

فهام اختصاصای و دوم    یهاا روشیکی  ؛استفاده کنیم توانیمیمفهم  مطالعاتی از دو نوع روش

خروجای اصالی    «امنیت به مثابه فضایلت » مطالعاتی. یهاسنتفهم مشترک با دیگر  یهاروش

علمای اخالق از ابن مسکویه تا اماام خمینای تبیاین شاده      آثاراین سنت مطالعاتی است که در 

، (العایش  تحساین  و العایش  تزیین العیش، صرف) گانهسه الگوی طرح و امعراق است. طهاره

 نصایر، المحجاه   خواجاه  امشاراف  مهلکاات، اوصااف   و منجیاات  الگوی الدین و علوم احیاء

فطارت( از   دو نظریه) جهل و عقل جنود حدیث و شرح ، چهل حدیثالسعاده معراج البیضاء،

در جادول زیار باه نماایش      آمد، آنچه اهم الگوهای قابل توجه در این سنت مطالعاتی هستند.

 گذاشته شده است:
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رویکرد 

 دانشی
 الزامات فهم روش تولید دانش

روش فهم 

 اختصاصی
 الگوهاو  هایهنظرنمونه آثار، مفاهیم، 

مطالعه امنیت 

با رویکرد 

 اخالقی

هر مکتب اخالقی 

روش خاص خود را 

عیل  عمدتاًدارد ولی 

روش هنجاری 

 یبندطبقهقابل 

 هستند

شنایی اجمالی آ

با علم اخالق و 

 مکاتب اخالقی

 

الگوی ابن مسکویه در طهاره امعراق )صرف 

 تزیین العیش و تحسین العیش( العیش،

المحجه البیضاء  الگوی فیض کاشانی در

 ( )الگوی منجیات و مهلکات

 الگوی خواجه نصیر در اوصاف امشراف

 الگوی نراقی در معراج السعاده

الگوی امام خمینی در شرح حدیث جنود عقل 

 و جهل و چهل حدیث )نظریه دو فطرت(

 

در این سانت   :اینامهیاستستجربی/  رویکرد بامطالعات امنیتی  یشناسروش .8

تااریخی،   شاواهد  بر تکیه با تبیین و تحلیل مطالعاتی، روش تولید دانش امنیتی تجربی،

فهام   توصیفی و مشاهدتی اسات. در ایان سانت مطالعااتی از دو ناوع روش      استقرایی،

فهم مشترک باا   یهاروشفهم اختصاصی و دوم  یهاروشیکی  ؛استفاده کنیم توانیمیم

خروجای اصالی    «مثابه بقای دولت و حفظ قادرت امنیت به » مطالعاتی. یهاسنتدیگر 

نویسان مسلمان از خواجه نظام الملاک  نامهیاستس آثاراین سنت مطالعاتی است که در 

 امناوار  ، روضاه ناماه قاابوس ، ناماه یاسات سطوسی تا محقق سبزواری تبیین شده است. 

گفتایم در جادول زیار باه      آنچاه این سنت اسات.   یهانمونهالملوک از  عباسی و تحفه

 نمایش گذاشته شده است:

 

 روش تولید دانش رویکرد دانشی
الزامات 

 فهم

روش فهم 

 اختصاصی

نمونه آثار، مفاهیم، 

 و الگوهاها نظریه

 =اینامهیاستس

مطالعه امنیت با رویکرد 

 تبیینی تاریخی -تجربی

تحلیل و تبیین با  تجربی/

/ تاریخی/ تکیه بر شواهد

 توصیفی/ مشاهدتیاستقرایی/ 

  

 / نامهیاستس

 نامهقابوس

 روضه امنوار عباسی

 تحفه الملوک



 04 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ شناسی امنیت پژوهشی در علوم انسانیگونه

: در تاریخ اسالم و سیره امنیتـی معصـومین   رویکرد بامطالعات امنیتی  یشناسروش .4

این سنت مطالعاتی، روش تولید دانش امنیتی، نقلی، عقلی و تحلیلی، مبتنی بر فلسفه تاریخ هار  

یکای   ؛اساتفاده کنایم   تاوانیم یما است. در ایان سانت مطالعااتی از دو ناوع روش فهام       مورخ

 مطالعااتی. نقاد   یهاا سانت فهم مشترک باا دیگار    یهاروشفهم اختصاصی و دوم  یهاروش

طباری،   مفیاد، تااریخ   شایخ  مدینه، ارشااد  فهم اختصاصی است. صحیفه یهاروشتاریخی از 

در  آماد،  آنچاه هستند.  مطالعاتی برای این سنت ییهانمونه ،خلدون ابن اممم و مقدمه تجارب

 جدول زیر به نمایش گذاشته شده است:

 

 رویکرد دانشی
روش تولید 

 دانش

الزامات 

 فهم

روش فهم 

 اختصاصی

و  هایهنظرنمونه آثار، مفاهیم، 

 الگوها

خی= مطالعه تاری

امنیت با رویکرد 

 تحلیلی -نقلی

 نقلی/ عقلی

تکیه بر فلسفه 

 تاریخ نظری

 
 نقد تاریخی

 اسنادی

 ارشاد شیخ مفید/ صحیفه مدینه

 تجارب اممم/ تاریخ طبری

 مقدمه ابن خلدون

 

در این سنت مطالعاتی، روش تولیاد داناش    :ادبی رویکرد با مطالعات امنیتی یشناسروش .07

 تاوانیم یما فهام   است. در ایان سانت مطالعااتی از دو ناوع روش     ...و تشبیه استعاره، امنیتی، تخیل،

 یهاا سانت فهام مشاترک باا دیگار      یهاروشفهم اختصاصی و دوم  یهاروشیکی  ؛استفاده کنیم

 فهام اختصاصای اسات. شااهنامه     یهاا روشادبای از   چون نقاد  ییهاروشمطالعاتی. در حالی که 

شامال   و نسایم ( امشاراف  اوصااف  ویاژه  هبا ) زاکاانی  عبیاد  ساعدی،  دمنه، آثاار  و فردوسی، کلیله

 گفتیم در جدول زیر به نمایش گذاشته شده است: آنچه هایی برای این سنت هستند.نمونه
 

 رویکرد دانشی
تولید روش 

 معرفت

الزامات 

 فهم

روش فهم 

 اختصاصی

و  هایهنظرنمونه آثار، مفاهیم، 

 الگوها

ادبی= مطالعه امنیت 

 با رویکرد ادبی

تخیل، استعاره، 

 ...تشبیه و
 نقد ادبی 

کلیله و دمنه/ شاهنامه فردوسی/ 

 یژهوبهآثار سعدی، عبید زاکانی )

 / نسیم شمال، اوصاف امشراف(

 



 49زمستان  07فصلنامه مطالعات راهبردی، شماره  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 17

 گیرینتیجه
پژوهی در علوم اسالمی چیسات؟ نگارناده   های امنیتالگو اصلی مقاله حاضر این بود که سؤال

سفه علم و با نگاهی پسینی باه ایان پرساش پاساخ داد.     رایج در فل هاییافترهاز  یریگبهرهبا 

در ده شااخه فلسافی،    در علوم اساالمی  پژوهیامنیت الگوهای اصلی دستاورد مقاله این بود که

. استارائه قابل ، تاریخی و ادبی اینامهیاستسکالمی، فقهی، اخالقی، عرفانی، قرآنی، حدیثی، 

عمق و گساتره ایان سانت     دهندهنشانمطالعه و بررسی سابقه مطالعات امنیت در علوم اسالمی 

پژوهای در  هاای امنیات  برخی از ویژگای  ،آیدیبرمکه از مطالعه متن  طورهمانعاتی است. مطال

علوم اسالمی از ایان قارار اسات: جامعیات و فراگیاری نسابی نسابت باه سااحات، ساطوح،           

موضوعات و قلمروهای امنیت، جامعیت و فراگیری نسبی نسبت به تهدیدات و امنیات ساخت   

مقدماه و شارط مزم   نسبت به کارگزاران امنیات و تهدیاد.    و نرم و جامعیت و فراگیری نسبی

شناختن روشمند پیشاینه   ،رشته مطالعات اسالمی امنیت ی تأسگونه تالشی در زمینه  برای هر

 پژوهی در علوم اسالمی است.امنیت

 

 

 

 
  



 

 

 منابع

 
 قرآن کریم

 البالغه نهج

 .پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی :، تهرانشده: رویکرد اسالمیامنیت اجتماعی( ۳۱۹۵)اصغر  افتخاری،

 ی.نیمخ امار امر آثشو ن مظینت هسران: مؤسه، تثدیح لهچ رحش( ۳۱00) هلال، روحینیمامام خ

 .ینیمخ امار امر آثشو ن مظینت هسمؤس :رانه، تجهل شرح حدیث جنود عقل و( ۳۱03ه )لال، روحینیمامام خ

 نراقی. :، شرح علی محمد حیدری نراقی، قمع(سجاد )رساله حقوق امام  (۳۱3۹ع( )) ینالعابدامام سجاد، زین 

، تهاران:  های نظری امنیـت در جمهـوری اسـالمی ایـران    یانبنره( و ) ینیخمامام ( ۳۱۹۳) به اهتمام()فرزاد  ید،پورسع

 .پژوهشکده مطالعات راهبردی

 معظم له. یتب ( ساهدنه )آتش، تقریرات درس خارج فقه مقام معظم رهبری

 .پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی: جلد، تهران ۵، ی مضافهافلسفه (۳۱۹7) خسروپناه، عبدالحسین )به کوشش(

  .خوارزمى: موحد، تهران محمدعلى: مقدمه و تصحیح الملوک، سلوک (۳۱6۵) روزبهان بن اللَّه فضل اصفهانى، خنجى

 :، تصاحیح و تحقیاق: مجتبای میناوی و علیرضاا حیادری، تهاران       اخـالق ناصـری   (۳۱3۲) طوسای  خواجه نصیر الدین

 ششم. چخوارزمی، 

   .بوستان کتاب :زایی، قم، تصحیح و تحقیق: نجف لکروضه االنوار عباسی (۳۱3۳) سبزواری، محمد باقر سبزواری

 .  چهارم چ اسالمى، ارشاد و فرهنگ وزارت :، تهرانفقه ادوار (۳۱0۵) محمود شهابى،

، تصاحیح، تحقیاق و مقدماه:    یاخامناه ، باشاراف محماد   الشواهد الربوبیة فى المناهج السـلوکیة ( ۳۱3۵) صادرالمتالهین 

 مصطفی محقق داماد، تهران.

 .کتاب :، قماالعتباریات ...رسائل سبعه: ( ۳۱6۵)الطباطبایی، محمد حسین 

 .دارالکتب امسالمیه :، تهرانالمیزان فی تفسیر القرآن( ۳۱0۹)الطباطبایی، محمد حسین 

الرسائل التوحیدیه: رساله االنسان قبل الدنیا، رساله االنسان فی الدنیا، رساله االنسـان  ( ۳۴۳۵)الطباطبایی، محمد حسین 

 .یروتب ،...الدنیا و بعد

 .، قاهره: دارالشروقواالمن االجتماعیاالسالم ( ۳۹۹3)عماره، محمد 

 :بیاروت  ، مقدمه و شرح و تعلیق از على باو ملحام،  آراء اهل المدینة الفاضلة و مضاداتها (۳۹۹۲) فارابی، ابو نصر محمد

 .الهالل مکتبا
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 .دار و مکتبا الهالل :، تحقیق و شرح علی بو ملحم، بیروتتحصیل السعاده (بی تا) فارابی، ابو نصر محمد

 ع(.الزهرا )المکتبا  :دوم، تهران فوزى نجار، چتصحیح و تعلیق از  ، تحقیق،فصول منتزعه (۳۴7۲) فارابی، ابونصر محمد

ر آل یاساین،  ، مقدمه و تحقیق و تعلیق از جعفا «امعمال الفلسفیا»تحصیل السعادة مندرج در  (۳۴۳۱) فارابی، ابونصر محمد

 .بیروت: دار المناهل

 .مکتبا الهالل :، بیروتاحصاء العلوم، مقدمه و شرح از دکتر على بو ملحم( ۳۹۹6) مدفارابی، ابونصر مح

 .الهاللمکتبا  :، بیروتالسیاسة المدنیة، مقدمه و شرح از دکتر على بو ملحم( ۳۹۹6) فارابی، ابونصر محمد

 جلد، تهران، دار الکتب اإلسالمیا. 3الکافی، ( ۳۱6۲)کلینى، ثقا امسالم 

 ۹شماره  ،فصلنامه علوم سیاسی ،«از دیدگاه محقق سبزوارى امنیت ملى ینتأمسازوکارهاى » (۳۱0۹)زایی، نجف لک

 در شـیعه  علمـای  سیاسـی  عمـل  و اندیشـه  بر کیدأت با چالش سیاست دینی و نظم سلطانی (۳۱3۲)زایی، نجف لک

   .پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی :قم ،صفویه عصر

 .۴۹شماره  ،فصلنامه مطالعات راهبردی، «فلسفه امنیت از دیدگاه امام خمینی» (۳۱3۹پائیز )زایی، نجف لک

شاماره   ،فصلنامه مطالعـات راهبـردی  ، «کاربردهای امنیتی انسان شناسی حکمت متعالیه» (۳۱3۹زمستان )زایی، نجف لک

۲7. 
 .0شماره ، پژوهشی اسراء -علمی فصلنامه، «امنیت از دیدگاه آیت اهلل جوادی آملی» (۳۱۹7)زایی، نجف لک

، پژوهشـی اسـراء   -فصـلنامه علمـی  ، «آیت اهلل جاوادی آملای   یشناسانسانهای امنیتی دملت» (۳۱۹۳)زایی، نجف لک

 .۹شماره 

پژوهشـی   -فصـلنامه علمـی  ، «دیدگاه امنیتی شیعه با تأکید بر اندیشه آیات اهلل شاهید بهشاتی   » (۳۱۹۵)زایی، نجف لک 

 .۴۳سال یازدهم، شماره ، شناسیشیعه

 .۵، سال نهم، شماره پژوهشنامه علوم سیاسی، «مطالعات فقهی امنیت» (۳۱۹۱بهار )زایی، نجف لک

 .۱۲، شماره فصلنامه علوم سیاسی، اصول رهیافت امنیتى پیامبر صلى اهلل علیه وآله در قرآن کریم (۳۱3۲ پاییز) زایی، نجفلک

 .۲، شماره پژوهشی سیاست متعالیه -فصلنامه علمی، «امنیت متعالیه» (۳۱۹۱تابستان )زایی، نجف لک

، شاماره  مطالعات راهبردی، «منظر فقه شیعه از فرهنگی امنیت» (۳۱۹۵زمستان )محمد اسماعیل  ،و نباتیان نجف ،زاییلک

6۵. 

 .المعهدالعالمی للفکرامسالمی :قاهره ،االبعاد السیاسیه لمفهوم االمن فی االسالم( ۳۹۹6) مصطفی محمود منجود،

 :فکرت، مشاهد  آصف محمد ترجمه ،(شناسىکتاب و کلیات) شیعه فقه بر اى(  مقدمه۳۱63) حسین طباطبایى، مدرسى

 .قدس آستان اسالمى هاىپژوهش بنیاد

 شایخ : مصاحح / ، تحقیق وتصحیح: محققاإلسالم شرائع شرح فی الکالم جواهرتا( )بیشیخ محمد حسن بن باقر  نجفی،

 .هفتم چ العربی، التراث إحیاء دار :، بیروتجلد ۴۱ قوچانى، عباس


