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  چکیده
مطالعها    ،یجامعهه برهر   یمحسوس برا یجنتا یتبا قابل یکاربرد یهااز جمله دانش

جامعهه را   ،شود ینعج یخیتار یتیامن یهامطالعا  آنگاه که با تجربه یناست. ا یتیامن

است که در  یرمندانیخلدون از جمله اند. ابنکندیحفظ م یتیمجدد امن یهاآزمون از

نظر کهرده  اظههار  یختهار  یتهی امن یهاتجربه یرامونو پ را جمع یتیآثار خود مباحث امن

خلدون انجام شده است، که تها کنهون   ابن یتیبا هدف فهم گفتمان امنمقاله  یناست. ا

خلهدون  ابن ینظر یصور  نگرفته است. با توجه به مبان یآن پژوهش مستقل یرامونپ

بها هفهت مفلفهه     یارچوب مفهومچ رد یو یتیگفتمان امن ،یتو امن یخدر موضوع تار

 یلتحصه  یهها دشمن، روشست و دو یت،سطح امن یت،ابعاد امن یت،مفهوم امن یدیکل

 ،پژوهش ینا یافته ینتر. مهمشده است یبررس یتامن یکیاستراتژ یکارهاو راه یتامن

آن بها   یو هماننهد  یسهتی مکاته  راال  یهها خلدون با نحلهابن یتیمرابهت گفتمان امن

الزمِ گفتمان  یحاکم بر جهان اسالم در عصر حاضر و عدم کارآمد یتیامن هایگفتمان

 جهان اسالم است. یدارپا یتامن ینمأدر ت یو یتیامن

  .عمران، جهان اسالم یت،عصب یخ،خلدون، تارابن یت،امن: واژگان کلیدی

                                                                                                   
 دانرگاه باقرالعلوم )ع( یاسیاستاد علوم س nlakzaee@gmail.com 

 امام صادق)ع( یپژوهرگاه علوم اسالم یاسیپژوهرگر سو  دانرگاه باقرالعلوم)ع( یاسیعلوم س یدکتر یدانرجو. 
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 مقدمه
. شهود است که در ادبیا  امروز عموماً از آن به امنیت تعبیر می چیزیبرای بقاء،  هاانسان تالش

بقاء، وجه مرترک فهم انسان از مفهوم امنیت است که نوع برر همهواره بهرای تحقهن آن     حفظ

تالش کرده است. عالوه بر این، وجهوه متفهاوتی از امنیهت وجهود دارد کهه متناسه  بها نهوع         

 ها جامعه برری قابل تفکیک است. اینکه دلیهل تفهاو  نهوع نگهاه    ها و تهدیدها، آسی چالش

ی مختله  تعریه    هاانسان توان امنیت را از دیدنیت چیست و چگونه میبه مفهوم ام هاانسان

 اسهت کهه   یههای هها و تهدیهد  ها، آسی شناخت چالش ای است که فهم آن در گرومسئله کرد،

یهک سیاسهتمدار و صهاح  قهدر       ،کننهد. بهرای نمونهه   نسبت به خود احساس مهی  هاانسان

 ،ر  است. فهم یک عارف از مفهوم امنیتحفظ سلطنت و ارکان قد ،تصورش از مفهوم امنیت

اهلل تهدیهد  است که وی را در مسهیر سهیر سهلوک الهی     یهایها و آسی در امان ماندن از چالش

حتهی امنیهت در    .قابهل تفکیهک اسهت   ا توجه به شرایط هر فردی کنند. این نوع تصورا  بمی

یعنهی   د ناجیهان خهود  معنا که یک کودک وجوبه این  ؛تصور یک کودک نیز دارای مفهوم است

 پندارد. پدر و مادر را به مثابه امینت می

رویکردههای   هها و وجوه متفاو  در برداشهت از مفههوم امنیهت حاصهل اولویهت      ،بنابراین

بندی علوم نیز رویکردها به مفهوم امنیت ممتفاو  انسان به این مفهوم است. در تفکیک و تقسی

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

له   پژوهی امنیت در علوم مختتوان آن را گونه، چیزی که میتواند متفاو  باشدیک متکلم می

 ،گیهرد  ای دیگری که در فهم امنیت باید مورد توجهه قهرار  نکته(. ۹۱: ۹3۱4 زایی،)لک نام نهاد

در طول تاریخ با انباشت و انتقال تجربه، تصهور   هاانسان به این معنا که ؛است« تجربه» موضوع

ههای  تجربهه  ،اند. بنهابراین های بعدی انتقال دادهاند را به نسلو تعریفی که خود از امنیت داشته

های تهاریخی و  توجه به تجربه دارند. از این رو، تاریخی در نگرش انسان به مفهوم امنیت نقش

 ،انهد ی تعری  مفهوم امنیت از دیدگاه اندیرمندانی که نگهاه تحلیلهی بهه تهاریخ داشهته     چگونگ

امنیهت را بهه مقتیهای زمهان خهود تعریه         تنهها است که  ییهاانسان تر ازتر و متفاو عمین

 کنند.  می
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 گونهه کهه  انهمه  ؛تواند به امنیت جامعه امروز کمک کنهد توجه به امنیت در بستر تاریخ می

در طول تهاریخ توجهه    هاانسان فرمایند به احوال نیک و بدامیرالمومنین)ع( در خطبه قاصعه می

و با وجهود  « را آنان بد و نیک احوال آرید، یاد به پس» أَحْوَالَهُمْ الرَّرِّ وَ الْخَیْرِ فِی فَتَذَکَّرُوا کنید:

 از کنیهد  حذر و» أَمْثَالَهُمْ تَکُونُوا أَنْ ااحْذَرُو وَ مانند آنها متیرر شوید:، نباید های تاریخیتجربه

بیندیرهید کهه    ،مهل در تهاریخ  أکننهد کهه بها ت   امام به این نکته اشاره می «.باشید آنان مانند اینکه

پس شما هم همهان کهار    ،انداند تا به سعاد  رسیدههای گذشته چه مسیرهای را طی کردهامت

اند و شهما از آنهها   اند که دچار خسران شدهرا انجام دهید و بیندیرند که چه کارهای انجام داده

 دوری کنید.

 شهان مقهام  آن سهب   به که برگزینید را روشی اندیریدید، شانحاال  تفاو  در چون

 و گسهترد  سهایه  سرشهان  بهر  عافیت و شد رانده سرشان از شاندشمنان و یافت ارجمندی

 گردید استوار شانمیان در اتحاد رشته کرامت، آن برکت به و. شد منقادشان و مطیع نعمت

 آن بهر  را یکهدیگر  و سهاختند  خهود  شهعار  را مهربانی و الفت و کردند اجتناب تفرقه از و

 بنیهان  و شکسهت مهی  را پرهتیبان  کهه  کهاری  ههر  از و کردنهد  سفارش و نمودند تحریض

 آتهش  شهدن افروختهه  و هها دل درهها  کینهه  کردنرخنه چون نمود،می سست را شانقدر 

 دوری کرهیدن،  دسهت  ههم  یهاری  از و گردانیهدن روی یکدیگر از وها سینه در هاعداو 

  ۹کنید. تأمل زیستند،می شما از پیش که مفمنانی احوال در پس .نمودند

 خلدون بن محمد بن عبدالرحمن در این مقاله مفهوم امنیت از دیدگاه ابوزیدبر این اساس، 

شهناس مسهلمان بررسهی    نگار و جامعهه خلدون تاریخق( معروف به ابن. ه 73۷–000)حَیرَمی

، ایهن اسهت   های تاریخی باید به آن توجه شودای که در استفاده از پژوهشنکته .گردیده است

ثبهت   بلکهه تحهوال  را  ، کنندای را در آثار خود منعکس نمیپژوهان هر اتفاق روزمرهکه تاریخ

 مسهئله  ای از تهاریخ کننده دارای اهمیت است و یا اینکهه در برههه  که یا از دیدگاه ثبت کنندمی

 بهاب  خلهدون در مساالی کهه ابهن   ،بنابراین .(7: ۹3۱0زایی، مذکور اهمیت پیدا کرده است )لک

                                                                                                   
أَمْرٍ لَزِمَتِ الْعِزَّةُ بِهِ حالَهُمْ، وَ زَاحَتِ الْأَعْدَاءُ لَهُ عَنْهُمْ، وَمُدَّ ِ الْعَافِیَةُ بِهِ عَلَیْهِمْ وَ . فَإِذَا تَفَکَّرْتُمْ فِی تَفَاوُ ِ حَالَیْهِمْ فَالْزَمُوا کُلَّ ۹

لْأُلْفَةِ، وَ التَّحَاضِّ عَلَیْهَا وَ التَّوَاصِی بِهَا، وَ زُومِ لِانْقَادَ ِ النِّعْمَةُ لَهُ مَعَهُمْ، وَ وَصَلَتِ الْکَرَامَةُ عَلَیْهِ حَبْلَهُمْ، مِنَ االِجْتِنَابِ لِلْفُرْقَةِ، وَ اللُّ

تَدَابُرِ النُّفُوسِ، وَ تَخَاذُلِ الْأَیْدِی. وَ تَدَبَّرُوا اجْتَنِبُوا کُلَّ أَمْرٍ کَسَرَ فِقْرَتَهُمْ، وَ أَوْهَنَ مُنَّتَهُمْ مِنْ تَیَاغُنِ الْقُلُوبِ، وَ تَرَاحُنِ الصُّدُورِ، وَ 

 .لَ الْمَاضِینَ مِنَ الْمُفْمِنِینَ قَبْلَکُمْ )نهج البالغه، خطبه قاصعه(أَحْوَا
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تاریخی است که بهرای اجتمهاع امهروز قابهل اسهتفاده       های برجستهبرگامنیت به آنها پرداخته، 

 است.

 ،خلهدون های فلسفی، اجتمهاعی و تهاریخی ابهن   تحقیقا  گسترده پیرامون اندیره با وجود

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

در  ایجدید و قابل اسهتفاده  پژوهش ارش شده،نگخلدون با هدف کر  گفتمان امنیتی ابنکه 

 مباحث نظری امنیت است.

 

 خلدونابن اندیشه ارچوبچ و نظری مبانیالف. 
مندان علوم اجتمهاعی  های مورد توجه اندیریکی از روش ،گرایانههای تاریخاستفاده از رویکرد

خلدون و یها  فکری ابندر بحث مبانی نظری و منظومه  .(33۷: ۹3۱4 )حقیقت،و سیاسی است 

آنچه که به عنوان مبنا باید مورد توجه قرار گیرد و به عبارتی پایهه   ی،محورتاریخهر اندیرمند 

های تاریخی افراد است. تحلیل« فلسفه تاریخ»د، موضوع شومحور تلقی میو اساس تفکر تاریخ

یل اعم از انتخاب داده، روش ارتباط مستقیمی با نوع نگاه آنان به تاریخ دارد. نظام تجزیه و تحل

ثیر رویکرد آنان بهه  أمحور تحت تجی داده از سوی اندیرمندان تاریختحلیل داده و تنظیم خرو

به معنای نقل وقایع گذشته )تهاریخ نقلهی( یها تحلیهل      تنهافلسفه تاریخ قرار دارد. فلسفه تاریخ 

های حاکم از چیستی قانون)تاریخ علمی( نیست. فلسفه تاریخ عبار  است  های تاریخیپدیده

( کهه در آن از موضهوعاتی چهون    ۹01: 4 ج ،۹370)مطهری،  بر تحول و تکامل جوامع گذشته

اه علیهت حرکهت تهاریخ و محهرک     تحول و تکامل تاریخی موجودا ، انسان و جامعه به همهر 

   .(3۷-4۷ :۹30۱زاده، )حسین شودهمچنین هدف و غایت تاریخ بحث می تاریخ و

 گذشهته یعنهی   شرایط و حوادث عنوان به نظری تاریخ به بخری از علم تاریخ که حالی در

ههای تهاریخی را بررسهی    پدیهده  بخش دیگر با نگاه فلسفی پردازد،می «محتوا» عنوان به تاریخ

چیستی فلسفه تاریخ و به طور خاص چیستی عامل  ،بنابراین. (۷47-۷40 :۹3۱4 لمون،)کند می

حرکت تهاریخ از دیهدگاه اندیرهمندان، نقهش قابهل تهوجهی در چگهونگی تحلیهل مسهاال و          

های تاریخی دارد. این نقش در نوع نگاه اندیرمندان اعم از مسلمان و غیر مسلمان قابهل  پدیده
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، 3، کارل مهارکس ۷وماس کارالیل، ت۹مراهده است. در بین اندیرمندان غربی افرادی مانند هگل

های خهود  اند، تحلیلبا نوع نگاهی که به فلسفه تاریخ داشته 1بیآرنولد توین و 4اسوالد اشپینگر

دادن بهه ایهده یها    هگل بها محوریهت   ،برای نمونه اند.پیرامون مساال اجتماعی برر را ارااه کرده

تهاریخ جههان تجلهی     ،از دیدگاه هگل پندارد.اندیره در جهان، روح و ایده را جوهر تاریخ می

ههم   . اصهطالح جههان  رودبه این شکل که تاریخ در قلمرو روح پیش مهی  ؛اندیره مطلن است

ولی روح و سیر تکامهل آن، همهان جهوهر تهاریخ     » متیمن ماهیت فیزیکی و هم روحی است:

بلکهه   ،آن طبیعت را باید نه به مثابه دستگاهی معقوالنه در خود، در قلمرو خهاص خهود   .است

   .(33: ۹3۱۷ )هگل، «مل قرار دهیمأاش با روح مورد تفقط در رابطه

هر آنچه را که در طول تاریخ به وسیله آدمی به وجهود   ،االطراف گرفتن روحهگل با جامع

 قلمرو روح عبار  اسهت از آنچهه بهه وسهیله آدمهی بهه      » بیند:آمده است را در قلمرو روح می

شامل همه چیزی که تا کنون مورد عالقه آدمی  ؛االطراف استآید... قلمرو روح جامعوجود می

نخسهتین   ،از دیهدگاه هگهل   .(33: ۹3۱۷ هگل،« )شودمی ،بوده یا همواره مورد پسند بوده است

نیازهها، عالیهن، خصهای  و بیهنش     کند که اعمال آدمیهان از  نگرش به تاریخ، ما را متقاعد می

توماس کارالیل اندیرمند دیگری اسهت کهه بهه     .(3۱ :۹3۱۷ هگل،گیرد )  مین نرأشایروح

داند و بر ایهن بهاور اسهت کهه ترقهی و      طور خاص نوابغ و قهرمانان را عامل حرکت تاریخ می

وی با توجهه بهه پیهامبر     .های مترقی نوابغ استهای برری نتیجه افکار و اندیرهپیررفت تمدن

)کارالیهل   به دنبال اثبا  فرضهیه خهود برآمهده اسهت     ،تحول تاریخ )ص( و نقش او در اسالم

تهوان بهه دیهدگاه مرههور کهارل      توماس، قهرمان یا زندگانی محمد)ص(( در نمونه دیگهر مهی  

 داند.مارکس توجه کرد که مساال اقتصادی و ابزار تولید را عامل حرکت تاریخ می

ر باره فلسفه تاریخ و بهه طهور خهاص    در بین اندیرمندان مسلمان نیز دیدگاهای متفاوتی د

عالمه طباطباای فطهر  انسهانی را عامهل حرکهت      ،عامل حرکت تاریخ وجود دارد. برای نمونه

 ،داند و بر این باور است که اگر تحوال  جامعه برری مطابن با فطهر  پهیش رود  تاریخی می

                                                                                                   
1. Georg Wilhelm Friedrich Hegel 

2.Thomas Carlyle 

3. Karl Marx 

4. Oswald Spngler 

5. Arnold Toynbee 
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اریخ حرکهت ته   فطر  به وسیله دیهن،  ،از دیدگاه وی .تاریخ به سوی سعاد  در حرکت است

 )طباطبهاای،  به نقش زمان و مکان نیز توجه دارنهد  ایرانالبته  .دبه سوی سعاد  را برعهده دار

بهه   ؛دانهد فطر  را عامل حرکت تهاریخی مهی   ،مانند عالمه. شهید مطهری (۷66: ۹6ج  ،۹363

جهو  فطهر  اولیهه انسهان را همهواره حهن      ایران. شودشرط اینکه به تمام خصوصیاتش توجه 

همچنین قدر  عقل و ابتکار انسهان نیهز در    و آوردهای که انسان بدست میاما تجربه ،داندمی

 .(30: ۹ج ،۹370 )مطههری،  توانند مسیر حرکهت را تیییهر دهنهد   این حرکت تاثیرگذارند و می

بر این بهاور   ،یا جهاد اکبر و جهاد اصیر یک بین محتوای درون و برون انسانشهید صدر با تفک

  .(۹30۹)صدر،  است هاانسان است که تحوال  تاریخی حاصل تحوال  درونی و بیرونی

زاده، )حسهین دانهد  نسان را عامل حرکت تاریخ مهی و منافع ا مه جعفری نیز خدا، انسانعال

از  .داندآیت اهلل سبحانی نیازهای مادی و معنوی را عامل حرکت تاریخ می .(۷70-۷7۷ ؛۹30۱

)سهبحانی   برنهد دهند و تهاریخ را بهه پهیش مهی    مجموع عوامل دست به دست هم می ،وینظر 

های اندیرمندان مذکور اعم از مسلمان و غیر واقعیت این است که تحلیل .(01: ۹301تبریزی، 

خلهدون کهه خهود از    خ اسهت. ابهن  مسلمان پیرامون تاریخ، تحت تاثیر نگاه آنان به فلسفه تهاری 

گذاران علم فلسفه تاریخ است نیز از این قاعده مستثنی نیست و نگاهش بهه تهاریخ تحهت    پایه

کهه   است. مفاهیمی مانند طبیعت، علت، غایت، مصلحت و برههان تاثیر فهم او از فلسفه تاریخ 

مفاهیمی است که از الهیها ،   برده،است و در سرتاسر آثارش از آنها بهره  بکار بردهخلدون ابن

چوب خلدون در چهار آن است که ابنن و فلسفه سرچرمه گرفته و این به معنای سیاست، منط

( کهه در واقهع همهان فلسهفه تهاریخ      ۹1۱: ۹3۱0)مههدی،   نگهرد فلسفی بهه تهاریخ مهی    یمکتب

خلدون نیست. ههدف از طهرح ایهن    ترریح فلسفه تاریخ ابن ،خلدون است. هدف این مقالهابن

ههای امنیهت از   خلدون و تاثیر آن بر تعریه  و مفلفهه  ابندادن ارتباط فلسفه تاریخ نران ،بحث

 دیدگاه اوست.  

اقلهیم  »، «عصهبیت »خلهدون از جملهه   این ارتباط به خوبی در مفاهیم کلیهدی اندیرهه ابهن   

« امنیهت »بها  « اقلهیم جیرافیهایی  »ارتباط  برای نمونه،قابل مراهده است. « عمران»و « جیرافیایی

دانسهتن دو اقلهیم   بها نامناسه    ،گانهه های هفتبندی اقلیمتقسیمشود که وی با آنگاه نمایان می

که در مرکز زمین قهرار   ایگانههای سهن به اقلیمها را متعلشمال و دو اقلیم جنوب، مأمن تمدن
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هها،  د آبادانی و رونهن دانهش  ها در حد اعتدال قرار دارند و مستعاین اقلیم چونداند؛ می ،دارند

ها و ادیان کند که نبو استدالل می ،جتماع برری هستند. بر همین اساسهای او بهترین هنرها

از چنهین   .(۹10-۹14 : ۹ج  ،۹31۱، خلهدون ابهن ) انهد ها ظههور کهرده  الهی بیرتر در این اقلیم

و آبهادنی کهه از دیهدگاه     توان نتیجهه گرفهت کهه تمهدن، نبهو ، اعتهدال      مباحثی به راحتی می

با نوع نگاه او به اقلیم جیرافیایی در ارتبهاط هسهتند.    ،آیندمی خلدون نماد امنیت به حسابابن

دیگر را از یهک  ها بهه یکه  ی و هجوم ساکنان اقلیمهای اقلیماست که وی تیادهمین اساس  بر

 داند. از عوامل حرکت تاریخ می ی دیگر،سو عامل ناامنی و از سو

عصبیت را از عوامل حرکت نیز وجود دارد. وی از یک سو « عصبیت» این ارتباط نسبت به

ههای تحصهیل امنیهت و ثبها      تهرین راه را یکی از مهم آن ،شمارد و از سوی دیگرمیتاریخ بر

شهود،  که موجه  ثبها  مهی    همان عصبیتی است داند. اینکه عصبیت محرک تاریخها میلتدو

دهد. بهرای  خلدون را در نگاه وی به امنیت نران میپیچیده نقش فلسفه تاریخ ابنهمارتباط در

چرخهه اجتمهاعی در نظهر     چهون  ؛ها نیز وجود دارداین ارتباط در ظهور و سقوط دولت ،نمونه

ها تابع آن هستد. هیچ دولتی نیست ناپذیر و همه دولتامری است حتمی و اجتناب ،خلدونابن

با شور و نرهاط   ؛ها مانند افراد عمر محدودی دارندکه تا ابد باقی بماند و میلوب نرود. دولت

خلهدون عامهل   ابهن  چهون  .(1۹: ۹3۱۷)بیهنش،   میرندشوند و میمی پیرکنند و سپس شروع می

طبیعهی   ،پنداردچنینی میو مباحث این عصبیت، عمران حرکت تاریخ را در مواردی چون اقلیم،

ین مقالهه  در ا ،زمینهگیرد. با این پیشد مذکور شکل میمان امنیتی او نیز حول موارتفکه گ است

ثیر آن بر مفاهیم اجتماعی به بررسی امنیت از دیدگاه او پرداخته أخلدون و تاز فلسفه تاریخ ابن

 شده است.

چوب مفههومی  شدن نتیجه مطلهوب، از چهار  بودن پژوهش و حاصلمندا برای نظامدر اینج

یهک نظریهه و   برای بررسی  ،پژوهانپژوهی استفاده شده است. از دیدگاه امنیتهای امنیتمفلفه

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

کارههای  های تحصیل امنیت و راهامنیت، مرجع امنیت، سطح امنیت، خودی و غیرخودی، روش

امنیهت از  ، گانههای هفتمفلفهاین در ادامه بر اساس  .(۹۷: ۹3۱3 زایی،)لک استراتژیکی امنیتی

 خلدون بررسی شده است.دیدگاه ابن
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 یتمفهوم امن .0
آنچه برای کر  معنای مفاهیم مرسوم است، بررسی تعری  لیوی و اصطالحی است؛ به ایهن  

، مهراد از  اههل علهم   میهان معنا که مفهوم مورد نظر در منابع لیوی چه معنایی دارد و اینکهه در  

را بهه دلیهل قابلیهت    « امنیهت »یم از جمله مفههوم  اما بعیی مفاه .گیری این مفهوم چیستبکار

با معنای لیوی و اصطالحی تعری  کهرد.   تنهاتوان تعاری  متعدد و امکان مرات  تعری ، نمی

 ای استفاده شهود برای تعری  مفهوم امنیت بهتر است از تعری  سازه ،با توجه به این پیچیدگی

وجههی ترسهیم و   امنیت به مثابه یهک سهازه سهه   مفهوم به این شکل که  ؛(۹۷: ۹3۱3 زایی،)لک

« اله  »شود که می سازه امنیت به این شکل ترسیم ،. بنابراینشودامنیت در بستر این سازه معنا 

 :۹3۱3 زایهی، لک) قرار گیرد« ج»یا در جایگاه « ج» در امان باشد تا در موقعیت« ب»از تعرض 

ای( امنیههت از دیههدگاه اصطالحی)سههازه در ادامههه ابتههدا معنههی لیههوی )بسههیط( و معنههای .(۹3

  خلدون بررسی شده است.  ابن

خلهدون در بهاب امنیهت    بیرترین تعابیری که از ابهن  ،به لحاظ لیوی )لغوی(: معنای بسیط

آبهادانی،   کهار بهرده اسهت عبارتنهد از    هوجود دارد و به نوعی برای توضیح معنای واژه امنیت به 

(. از نظههر ۹31۱خلههدون، )ابههن تعههاون، ثبهها  و اسههتقراراطمینههان، اعتمههاد، کامیههابی، عمههران، 

گیهرد کهه   مفاهیم مذکور حالتی است که در آن فرد یا جامعه در شرایطی قهرار مهی   ،خلدونابن

های مذکور از امنیت مرحله قبهل بیرهتر   خوفی متوجه آن نیست یا اینکه نسبت امنیت در حالت

بهتهر و بیرهتر از زمهانی اسهت کهه       ،جهود دارد امنیتی که در حالت آبادانی و ،است. برای نمونه

آبادانی وجود نداشته باشد. نمونه دیگر اینکه هنگامی که استقرار در جامعهه و حکومهت نمهود    

ای کمتر از قبیله، جامعه یا حکومتی است که از اسهتقرار کهافی   خوف در چنین جامعه ،پیدا کند

 برخوردار نیست.

ههای اصهطالحی رایهج    بها تعریه    شهد، بیهان   که گونههمان )اصطالحی(: ایمعنای سازه

از « اله  )»ای از الگوی سازه ،بر همین اساس .توان تعریفی جامع از مفهوم امنیت ارااه کردنمی

ای امنیهت از  قهرار گیهرد( معنهای سهازه    « ج»در امان باشد تا در جایگاه یا وضعیت « ب»تعرض

بیهان  « ال » تدا وجوه سازه اول یا همانخلدون بررسی شده است. به این شکل که ابدیدگاه ابن

از  «:الاف » وجه اول سازه یاا ذکر گردیده است. « ب»در ادامه وجوه سازه دوم یا همان وشده 
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 ؛هستند« ال » های سازه اولمفلفه دولت و تمدن خانواده، قبیله، شهر، فرد، ،خلدوندیدگاه ابن

ههای  طی از جمله در امان ماندن از گزندبه این شکل که فرد برای ترکیل خانواده نیازمند شرای

شدن به قبیله نیازمند اسهت  . خانواده برای تبدیلشوداست تا تبدیل به خانواده هانسان طبیعت و

ههای دیگهر در امهان باشهد تها      و خانواده هاانسان ها از جملهاز تعرض برخی تهدیدها و آسی 

ههای کهه   ها و آسی سری چالشباید از یکها ، قبیلهای مستقل ترکیل شود. در گام بعدیقبیله

تبدیل به دولت شهوند. بها ترهکیل     ،آمدنکند در امان بمانند تا با گردهممییک قبیله را تهدید 

ای پیش رود و از تعرض در امان بماند تا تبدیل به شههر  گونهدر گام بعد باید شرایط به ،دولت

 (.673: ۹ج، ۹31۱ خلدون،یا اجتماع گردند )ابن

ها در امان بماند تا تبهدیل  ها و چالشای از تهدیدر گام بعدی کرور یا دولت باید به گونهد

ههای مخصهوص بهه    ها نیز نیازمند مراقبهت به اجتماع و تمدن آباد گردد. در نهایت بقای تمدن

است  یهاییدها و تهد، چالشهاآسی  ،منظور از سازه دوم «:ب» وجه سازه دوم یا خود است.

ههای سهازه   مفلفهه  ،خلهدون از نظر ابن تا به امنیت برسند. شوندهای سازه اول میع مفلفهکه مان

نیازمنهد دو نهوع رویکهرد هسهتند     « ب» اول برای در امان مانهدن از تعهرض ارکهان دوم سهازه    

نبایهد   یرویکرد سلبی: به این معنا کهه چهه کارههای    .۹ ( این دو عبارتند از۹4 :۹3۱3 زایی،)لک

بهر آن  خلهدون  ترین موارد سلبی که ابنمهم .در امان بماند« ب» از تعرض« ال »انجام شود تا 

(، ۷31: ۹ج ،۹31۱ خلدون،)ابن توجهی به دفاع از خودتاکید کرده است عبارتند از پرهیز از بی

 خانوادهتوجهی به عصبیت پرهیز از بی (،4۹: ۹ج ،۹31۱ خلدون،ابنپرهیز از ظلم و تبهکاری )

تفهریط،   و افراط از نظمی، پرهیزبی و ومرجهرج از ، پرهیز(۷4۹-۷40: ۹ج ،۹31۱ خلدون،ابن)

 پرهیز از حرام شریعت، به توجهیبی از (، پرهیز47: ۹ج ،۹31۱ خلدون،ابنحساد  ) از پرهیز

   .(۷60: ۹ج ،۹31۱ خلدون،ابنپرستی) پرهیز از تجمل و

شهود؛  امنیت بر جامعه حاکم مهی  ،از موارد مذکور دوری کنند هاانسان وی معتقد است اگر

در « ب» از تعهرض « اله  »باید انجام بگیرد تها   یبه این معنا که چه کارهای :رویکرد ایجابی. ۷

تعهاون و همکهاری    خلهدون عبارتنهد از  ی از دیهدگاه ابهن  های ایجابترین مفلفهامان بماند. مهم

(، حفهظ عصهبیت   ۷73: ۹ج ،۹31۱ خلدون،ابنپسندیده )(، خصال 77: ۹ج ،۹31۱ خلدون،ابن)

(، شناخت تهاریخ و  ۷61 :۹ج ،۹31۱ خلدون،ابن(، ترکیل دولت )77: ۹ج ،۹31۱ خلدون،ابن)
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 ،۹31۱ خلهدون، ابهن (، بصیر  و شهناخت حقیقهت )  13: ۹ج ،۹31۱ خلدون،ابن) عبر  از آن

 خلدون،ابن(، عمل به شریعت )60: ۹ج ،۹31۱ خلدون،ابن(، ارتقاء بهداشت و سالمت )3: ۹ج

 خلهدون، ابهن ( و کسه  قهدر  )  70: ۹ج ،۹31۱ خلدون،ابن(، کس  دانش )۹60: ۹ج ،۹31۱

ههای  انسان برای رسیدن به امنیت بایهد بهه مفلفهه    ،خلدونبا توجه به آثار ابن .(70: ۹ج ،۹31۱

   مذکور عمل کند.

  

 یتابعاد امن .1
که فرد تالش دارد نسبت بهه آن مزاحمهی وجهود نداشهته      استای ابعاد امنیت به معنای گستره

باشد و بدون خوف و نگرانی در حیطه مورد نظر روزگار بگذرانهد. برخهی از مکاته  امنیتهی،     

به این معنا که وقتی بهه لحهاظ    ؛(۷61: ۹30۷اند )کالرک، امنیت را در بعد نظامی خالصه کرده

کننده وجهود داشهته   افی برای مقابله با تهدیدنظامی کنظامی تهدید وجود نداشته باشد و قدر  

مکت  راالسیم مصهداق بهارز چنهین نگهاهی اسهت و       .پس امنیت تحقن پیدا کرده است ،باشد

 ،بهرای نمونهه   .(70-7۱ :۹30۱خهانی،  عد نظامی خالصه کرده است )عبداهللدر بُ بیرترامنیت را 

ده از قدر  نظهامی را بهرای تحقهن    استفا ،دکترین امنیتی آمریکا ۷00۹سپتامبر ۹۹پس از حادثه 

 ،این نوع از دکترین امنیتی مصمم است با قهدر  نظهامی   .کار گرفتهامنیت در سرتاسر جهان ب

تهر  حیطهه امنیهت را گسهترده    دیگری مکات  .(3۱: ۹3۱0امنیت را بر جهان حاکم کند )بوزان، 

اند و براین بهاور  محیطی سرایت دادهکرده و آن را به ابعاد اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و زیست

امنیت وجود  نباشد،اجتماع، سیاست، اقتصاد و محیط زیست متوجه هستند مادامی که تهدیدی 

  (. ۹۷1 :۹3۱0بوزان، ) مکت  امنیتی کپنهاک است ،دارد. نمونه بارز چنین رویکردی

مکته  امنیتهی   »ه مکت  امنیتی اسالم وجود دارد کهه از آن به   ی،هایدر مقابل چنین رویکرد

عالوه بر توجه بهه امنیهت در    ،در مکت  امنیتی متعالیه .(۹3۱3زایی،) لک شودتعبیر می« متعالیه

دیگهری   گسهتره  ،محیطیهای دنیایی اعم از نظامی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و زیستعرصه

یهت معهاد و   با توجه به اهم .دغدغه امنیت جهان آخر  است ،گیرد و آنجلوی انسان قرار می

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

ای زیسهت کنهد کهه امنیهت     گونهیک مسلمان عالوه بر امنیت دنیوی خود باید به ،امنیت متعالیه
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بهه امنیهت    ،خلدون یک مسلمان معتقهد بهه آخهر  اسهت    ابن چونآسی  نبیند.  نیز اخروی او

 ادریس بنی نص  به نسبت که یهایتهمت رد در ،بر همین اساس .آخروی و متعالیه توجه دارد

 ،باشهد  محهال  عیه   کهه  جایی در عی  ردکردن» :نویسدمی و کرده دفاع ادریس از ،شده گفته

 قیامت روز در امیدوارم و کردم دفاع آنان از دنیا زندگانی در من ولی رود،می برمار عی  خود

درباره انبیاء الهی بر این باور است که  ،همچنین (41 :۹ج ،۹31۱، خلدونابن« )کنند دفاع من از

  .(۹60: ۹ج ،۹31۱، خلدونابنآنان از آتش جهنم برکنار هستند )

در موضوع امنیت میهین   های ویبیرتر دغدغه ،خلدون به امنیت متعالیهتوجه ابن با وجود

کهه در آثهارش طهرح قهدر  نظامی)سهاز و بهرگ نظهامی(،        ای گونهه به ؛گیردو موسع قرار می

 ،۹31۱، خلهدون ابهن ) پندارداقتصادی)عمران و آبادانی( و اجتماعی)عصبیت( را چاره امنیت می

بر امنیهت مهادی تمرکهز کهرده      ،خلدون بیش از آنکه بر امنیت اخروی تمرکز کندابن .(7۷: ۹ج

اما نبایهد جایگهاه آن را در حهد     ،وی استهای اخرهای مادی الزمه امنیتچند امنیت. هراست

دست هتوان امنیت بگونه نتیجه گرفت که با عصبیت و عمران مین آورد و اینیامنیت دنیوی پای

 آورد.

 

  امنیت مرجع. 1
به عبهار    .مراد از مرجع امنیت چیزی است که حفاظت و دفاع از آن برای انسان اولویت دارد

از دیدگاه مکات  امنیتهی   .افراد حاضرند با تمام وجود و دارایی خود از او محفاظت کنند ،دیگر

دنیوی خود  کوشند تا بقای؛ یعنی افراد میدر دنیا مرجع امنیت است حفظ جان و بقا ،غیر دینی

ون چ ،)اسالمی( حفظ دین بر حفظ افراد اولویت دارد را حفظ کنند. اما از دیدگاه امنیت متعالیه

مد  امنیت اخروی فدای امنیت کوتاهعامل که نیست  عاقالنهدین عامل امنیت اخروی است و 

تهوان در حادثهه کهربال مرهاهده کهرد کهه امهام        . مصداق بارز چنین رویکردی را میشودمادی 

امنیهت آخهر  را بهر امنیهت      ،به عبار  دیگر .حسین)ع( حفظ دین را بر حفظ جان مقدم کرد

خسران نیست بلکه  کاریچنین  ،از دیدگاه یک مسلمان .(۹30۱ای، )کمره دنیا مقدم کرده است

کردن امنیت جان، امنیت خلدون در این موضوع با پررنگعملی هوشمندانه و تاجرانه است. ابن

کارههای  برای حفظ امنیهت اعهم از راه   ویکارهای راه ؛ چون بیرتردین را به حاشیه رانده است
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خهانواده، قبیلهه، شههر،     (70 :۹، ج۹31۱، خلهدون ابهن ) امنیت جهان یجابی و سلبی معطوف به ا

   .(۷11: ۹ج ،۹31۱، خلدونابن) دولت و تمدن است

خلدون بهه جههاد در راه خهدا نیسهت. آنچهه کهه از آثهار وی        توجهی ابنالبته این به معنای بی

فردی است. دلیل این است کهه وی دفهاع و    یافتن امنیت دنیوی و بقایاولویت ،آیددست میهب

حفهظ دیهن بهرایش مرجعیهت      ،به همین دلیل .داندحفاظت از دین را وعده قطعی خداوند می

 میهان  از اسهالم  عرب، دولت برافتادن با» ندارد و راهبردهای امنیتی وی معطوف به دین نیست:

 وعهده  ایهن  و. نیامد پدید شکستى عرب فرمانروایى اساس فروریختن با دین مبانى در و نرفت

 خهالف  یافت، خواهد غلبه ادیان همه بر او دین فرموده که را، خود وعده خدا و است خداوند

 .(73۱ :۷، ج۹31۱، خلدونابن) «کندنمى

 

 امنیت سطح .1
به این معناست که زندگی انسان قابهل تقسهیم بهه     ،آیدوقتی صحبت از سطح امنیت به میان می

جزء و کل یا خرد و کالن است. سطح خرد امنیت، امنیت فردی است که سایر سهطوح امنیهت   

بها   ،آن استوار اسهت. از دیهدگاه اسهالم    ای و جهانی براعم از خانوادگی، اجتماعی، ملی، منطقه

وقتی که بین افراد امنیت  ،عبار  دیگربه  .توان به امنیت سطح کالن رسیدامنیت سطح خرد می

امنیت حاکم خواهد شد. بر  نیز المللنظام بین سطوح باالتر تاو  ، بین خانوادهوجود داشته باشد

 )اعتقاد(، قلبی ای برای تربیت نوع انسان در سه سطح فکریاسالم برنامه گسترده ،همین اساس

سهطوح امنیهت از دیهدگاه     .(۹6: ۹3۱3 زایهی، )لهک  )فقهی( ارااه کرده اسهت  )اخالق( و ظاهر

معتقد به امنیهت  به ترتی  وی  ،خلدون نیز امنیت از فرد به ثبا  ملل است. به عبار  دیگرابن

 فرد، خانواده، قبیله، شهر، دولت و تمدن است.

( وبها )طهاعون  دستخوش برر اجتماع غرب و شرق در هرتم قرن یعنی قرن این نیمه در

 از بسهی  و بهرد  بین از را هاملت از کثیریهای جمعیت نواحی از بسیاری در که شد مرگباری

 روزگهار  و ساخت نابود را تمدن و اجتماعهای زیبایی اکثر و کرد منقرض را طوای  و نژادها

 سهایه  و حمایهت  ،رو ایهن  از .آورد فهراز  را آنهها  مرحلهه  آخهرین  به رسیدن و هادولت پیری

 و کهرد  مبهدل  زبونی به را آنها قدر  و شکست همدر را آنها حدود و کرد کوتاه را هادولت
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 افهراد  ههزاران  قربانی نتیجه در و ساخت دچار محاللضا و نابودیه ب را آنها رسوم و عادا 

 .(60 :۹ج ،۹31۱ خلدون،ابن) نهاد ویرانی به رو نیز زمین عمران و تمدن برر،

ای که در اینجا وجهود  متعالیه نیست. نکتهخلدون در سطوح امنیت میایر با امنیت رویکرد ابن

فرد وقتی تبدیل به خانواده شد اولویت امنیتی بهه   ،خلدوندر سطوح امنیتی ابنکه این است  ،دارد

اولویت امنیتی بهه قبیلهه انتقهال     ،وقتی خانواده تبدیل به قبیله شد ،همچنین .شودخانواده منتقل می

تا اولویت امنیتی به تمدن برسد. این در حالی اسهت   یابدمیمه کند و این انتقال تا تمدن اداپیدا می

بها   ،بهه عبهار  دیگهر    .آیهد فرد همچنان اولویت امنیتی به حساب می ،که در الگوی امنیتی متعالیه

خلهدون امنیهت   این در حالی است که از دیدگاه ابن .کنندامنیت پیدا می ، سایر سطوحامنیت فردی

خلدون بیش از اینکهه  ابن دیدگاهسطوح امنیت از  کند.از سطح کالن به سطح خرد جریان پیدا می

کهوهن و   ۹جویانهه همکهاری به سهطوح الگهوی امنیتهی     ،با سطوح الگوی امنیتی متعالیه شبیه باشد

ههم   چههار سهطح بهه   جویانهه  همکاریالگوی امنیتی شباهت دارد. کوهن و میهالکا برای  ۷میهالکا

 اند.  پیوسته اعم از امنیت فردی، امنیت جمعی، دفاع جمعی و تریج ثبا  را سازماندهی کرده

مسهولیت برقهراری امنیهت     ،امنیت فردی محوریت دارد و سطوح دیگر ،در الگوی امنیتی آنان

ای کهه  های بینادین و اساسیارزش» :اندنوشتهکوهن و میهالکا در این باره  کهچنان ؛فردی را دارند

چون و چرایهی اعیهای آن بهه    ، اعتقاد راسخ و بیشدهبر آن استوار جویانه همکاریالگوی امنیتی 

« و شههروندان دیگهر کرهورهای عیهو اسهت     تقویت و حفهظ امنیهت فهردی شههروندان خهود      

بها سهطوح امنیتهی     جویانههمکاریوجه مرترک سطوح امنیتی الگوی . (1۷4: ۹30۱خانی، )عبداهلل

دانند، که باید امنیهت سهطح خهرد را    خلدون این است که سطح کالن را مروج ثبا  میالگوی ابن

در مطالعه موردی نقهش نهاتو، ایهن نههاد را      جویانههمکاریالگوی امنیتی  ،برقرار کند. برای نمونه

ههای  نحلهه  ،به طور کلهی  .(1۷0: ۹30۱ خانی،)عبداهلل داندها میمسول ترویج ثبا  به سایر حلقه

زننهد  انی را بهه سهطح کهالن گهره مهی     دامنه امنیت انسه  ،از اختالفا  جزای که دارند غامنیتی فار

 ؛این وظیفه بر عهده دولت نهاده شهده اسهت   ،خلدوندر الگوی امنیتی ابن .(371: ۹3۱0)ویلیامز، 

   نویسد:می کهچنان

                                                                                                   
1. Cooperative Security 

2. Richard Cohen, Michael Mihalka 
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 گیریپیش دیگری به برخی تجاوز از دولت و فرمانداران بزرگ و کوچک شهرهای در

 بهه  تواننهد نمهی  کهه  کننهد می مطیع را خود زیردستان چنان مقررا  وضع راه از و کنندمی

 پادشاهی تسلط و اجبار نیروی وسیله به و نمایند تجاوز همهب با کنند درازیدست یکدیگر

 .(۷40 :۹، ج ۹31۱، خلدونابن) شوندمی منع یکدیگر به ستمگری از

امنیهت   طبن سطوح امنیتی الگوی متعالیه، این سطح خهرد اسهت کهه   که این در حالی است 

 .پایدار اسهت  لوبسازنده نظام مط ،به این معنا که انسان مطلوب کند؛سطح کالن را تیمین می

بهه   .البته الگوی امنیت متعالیه نافی ارتباط دو سویه بین انسان مطلوب و نظهام مطلهوب نیسهت   

بلکهه یهک گهام بهه عقه        ،کنهد ثیر نظام مطلوب را بر تربیهت انسهان رد نمهی   أت ،عبار  دیگر

 .گیهرد اساساً نظام مطلوبی شکل نمی ،تا انسان مطلوب ساخته نرود که است بر آنگردد و برمی

)انسان( اولویهت   دهد. اینکه چرا سطح امنیت فرداولویت را به انسان مطلوب می ،بر این اساس

تبین و بررسی « نظریه دو فطر »این اولویت تحت عنوان  .از گنجایش مقاله خارج است ،دارد

 .  (۹3۱0و ۹30۱ زایی،شده است )لک

 

 دشمن و دوست .1
کردن ص  دوست از دشمن است. باری بهوزان  ، ترخی  و جدایکی از وظای  مکات  امنیتی

را  ۷و دگهر  ۹بهه خهوبی منطهن خهود     ،الملهل دادن نقش هویت و قطبیت در نظام بینبرای نران

دانهیم چهه کسهی هسهتیم کهه      ما تنها زمانی می»گفته وی بیان هانتیگتون که  .توضیح داده است

را روایتی مستحکم از وجهود  « بدانیم چه کسی نیستم و یا اینکه بدانیم مخال  چه کسی هستیم

. عامهل اصهلی   (۷۱: ۹3۱0)بهوزان،   دانهد الملل مهی خود و دگر یا دوست و دشمن در نظام بین

، هها هها، ظرفیهت  بهه ایهن معنها کهه خواسهت      ؛ست، ماهیت متکثر این دنیاناامنی در دنیای مادی

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

های ویرانگری نزاع ،است. این تکثر نسبت به انسان که از قدر  عقل و اختیار برخوردار است

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

                                                                                                   
1. Self 

2. Other 
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وحیانی خودی و غیر خودی یا دوسهت و دشهمن را بهه انسهان نرهان       یهاآموزه نازل کرد؛ که

با استفاده  و وحیانی توجه به آموزهایبی ،انسان با قوه اختیاری که داشت ،اینوجود اند. با داده

بر اساس منافع و لهذ    غیر خودی زده است و تقسیم عموماً دست به تقسیم خودی و ،از عقل

 انجام شده است.  

خلدون خودی و غیر خهودی را بهین مسهلمان و غیهر مسهلمان مطهرح       ابن ،در سطح کالن

هها در  سازی عصبیتغیریت ،خلدونکند. با توجه به محوریت نظریه عصبیت در اندیره ابنمی

سازی فطری است که ههر کهس بهرای    گاه این غیریت .تقسیم خودی و غیر خودی نقش دارند

کند و کس از دین خود دفاع می گاه دینی است که هر ؛کندخود و خانواده خود تالش می یبقا

 ،۹31۱، خلهدون ابهن نهد ) کقوم و مذه  خود دفاع میاز  کسگاه قومی و مذهبی است که هر 

 .(307-300 : ۹ج

 

 امنیت تحصیل هایروش .1
تحصیل امنیت به دو صور  سهلبی و   شد،ای که از مفهوم امنیت ارااه با توجه به تعری  سازه

های سلبی و ایجهابی امنیهت از دیهدگاه    ترین روشمهم اساس،این  بر .ایجابی قابل تحقن است

 خلدون به شکل زیر است.ابن

 

 یتامن یلتحص یسلب یهاروش .الف
داری کهرد  سری امور خودهای سلبی به این معناست که برای تحصیل امنیت باید از یکتوصیه

  ترین آنها عبارتند از:که مهم

مل در سرگذشت ملل بهه ایهن نتیجهه    أخلدون با تابنتوجهی به دفاع از خود: پرهیز از بی

، فهظ کننهد. از نظهر وی   در هر شرایطی باید آمادگی دفاع از خود را ح هاانسان رسیده است که

امر دفاع به  ،نرینی؛ چون در فرهنگ شهرتوجهی به دفاع استنرینی بیهای شهریکی از آسی 

شههر را از   ،ای تحهت عنهوان لرهکر و نگهبهان    شود. حاکم نیز با آموزش عدهحاکم واگذار می

سپردن صفر تا صد امنیت به حاکم، مهردان را   خلدون،ابنکند. از نظر دستبرد بیگانگان حفظ می

انهد.  گانه شدها نسبت به سالح و دفاع از خود بیبه خوی زنان و کودکان عاد  داده است و آنه
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 نرینی هر کسی مسولیت دفاع از جان و مال خهود را بهر  این در حالی است که در زندگی بادیه

تهوان  نمهی  ،پنداردادانی را به مثابه امنیت میخلدون عمران و آبعهده دارد. با توجه به اینکه ابن

نرهینی  خلدون به عنوان یک آسهی  شهر ابن آن را مخال  شهرنرینی به حساب آورد. آنچه که

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

شدن بدنه جامعه با توانمندی دفاعی است که در شهرایط حسهاس و   گانه، بیبه عبار  دیگر

ایهن رویکهرد    ،آورد. در واقعچنین شهر و اجتماعی در مقابل هجوم دشمن تاب نمیمورد نیاز 

 آموزش تیراندازی و سوارکاری هماهنگ است. برخلدون با دیدگاه اسالم مبنی ابن

پرستی شهده  نرینان بر بستر آسایش و آرامش آرمیده و غرق ناز و نعمت و تجملشهر

اند که تدبیر امهور و  انروا و حاکمی واگذار کردهو امر دفاع از جان و مال خویش را به فرم

را  اند که ایرهان سیاست ایران را بر عهده گرفته است و به نگهبانان و لرکریانی اتکا کرده

هایی که گرداگرد شهر آنان را احاطه کهرده و  کنند و دربارهاز هرگونه دستبردی حمایت می

، هجهوم دیگهران اسهت و از ایهن رو    ناپذیری که حایهل و مهانعی در برابهر    ژهای تسخیرد

مهین سهب  در نهایهت غهرور و     ه انگیهزد... بهه  گونه بانگ و خروشی آنان را بر نمهی هیچ

اند و در نتیجه های ایران بر این وضع تربیت شدهاند و نسلافکنده رآسودگی سالح را بدو

آنهان باشهد...   خوی زنان و کودکان در آنان رسوخ یافته که باید خداوند خانه متکفل امهور  

اند و آن را بهه دیگهری   دار دفاع از جان و مال خویشخودی خود عهدههنرینان بولی بادیه

 .(۷31: ۹ج ،۹31۱ خلدون،کنند )ابنواگذار نمی

از جمله اقهداما  سهلبی کهه     ،خلدوناز دیدگاه ابنپرهیز از ستمکاری، ظلم و تبهکاری: 

ها متوجه دولت اری، ظلم و تبهکاری است که عموماًپرهیز از ستک ،آوردامنیت را به ارمیان می

جامعهه   ،اگر دستگاه دولت تبهکاری، بیراهه و ستم را پیره کند ،و فرمانروایان است. از نظر وی

دولت باید حد اعتدال را رعایت کنهد و بهه دور از    ،بنابراین .نیز به تبهکاری روی خواهد آورد

 .(4۹: ۹، ج۹31۱خلهدون،  ابهن ها مسیر فرمانروایی را در پیش بگیرد )توزیکینهها و ورزیغرض

مهد  اطمینهان از   خود اعتماد خواههد کهرد و در بلند   روایانجامعه به فرمان ،در چنین شرایطی

 .شودهای ذاتی جامه میحاکم جزای از خصلت
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گونه فرمان یها منهع و   هیچ ،رفتار کند و دادگری پیره سازد ۹اگر فرمانروا با مردم برفن

خصال ذاتی خهویش خهواه دالوری یها    هدستانش بمایه رنج مردم نخواهد بود و زیر نهی او

 ؛ترس متکی خواهند بود و مطمئن خواهند شهد کهه رادع و حهاکمی جبهار وجهود نهدارد      

، ۹31۱خلدون، ابن) شودلی آنان میاعتماد و اطمینان سرانجام از خصال ذاتی و جب کهچنان

 . (۷36: ۹ج

عصبیت یکی از عواملی است که بها   ،خلدوناز دیدگاه ابنتوجهی به عصبیت: پرهیز از بی

 و قهومی  غرور» نویسد:وی در تعری  عصبیت می .رودوجود آن بسیاری از تهدیدها از بین می

 در ،داده قهرار  نزدیکهان  و خویرهاوندان  به نسبت خویش بندگان هایدل در خداوند که مهری

 ،آن سهب  ه ب و باشدمی بدان وابسته یکدیگر به یارگیری و همکاری و دارد وجود برری طبایع

از نظهر   .(۷4۹: ۹، ج۹31۱خلهدون،  ابهن « )شهود مهی  بهزرگ  دشهمن  دل در ایران نهی  و شکوه

مگر هنگامی که عصبیت رواج  ،کنددیگر مصداق پیدا نمی، امر دفاع و حمایت از یکخلدونابن

در شهرایط جنهگ از بهیم و وحرهت      ،اندبهرهاو معتقد است آنان که از عصبیت بی .داشته باشد

در هر امری کهه انسهان    ،خلدوناز نظر ابن .شوندشوند و به راحتی طعمه دیگران میمتفرق می

ه به  ،سیس سلطنت یا هر تبلیغ و دعو  دیگریأاز قبیل نبو  یا ت ،بخواهد مردم را بدان وادارد

علت سرکری و عصیانی که در نههاد  ه زیرا ب ؛یاری و همراهی دیگران استطرین اولی محتاج 

در  .شهود رسیدن به هدف در همه اینها از راه جنگ و خهونریزی حاصهل مهی    ،برر نهفته است

 (. ۷4۹-۷40: ۹، ج۹31۱خلدون، ابنصبیت ضروری است )ع ،چنین شرایطی

خلهدون حهس حسهاد     نظر ابهن ها از ها و جنگ: ریره بسیاری از نزاعپرهیز از حسادت

مهورد حسهاد     ،که پایگاه و جایگاه اجتماعی مناسهبی دارنهد   ییهاانسان ،گاه وی. از دیداست

شهود. وی بها   کاه و دشمنی خهتم مهی  د و این عامل در نهایت به حسد جاننگیردیگران قرار می

 :استکرده خطر حساد  را یاد آوری  گونهاین ،مثال پایگاه اجتماعی خاندان نبو 
سهخت   ،سهنجیدند وقتی دیگر مدعیان منتس  به خاندان نبوی خود را با آنان مهی  ،از این رو

توانسهتند آن  کردند کاش مهی شدند و بسیاری از این مدعیان از شد  حسد آروز میبار میاندوه

خاندان را از آن پایگاه رفیع در پرتگاه مردمان عامی و بازاری سهقوط دهنهد و خهواهی نخهواهی     

                                                                                                   
 آرام، به نرمی، با مالیمت .1
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گونه اینه خواستند و با لجاجت و افتراگویی بمیه ستیزه و دشمنی برکاه بسااقه این حسد جانهب

 .(47:  ۹، ج۹31۱خلدون، پرداختند )ابنپایه و گفتارهای دروغ میهای بیعیبجویی

های شریعت را سب  ناامنی توجهی به آموزهخلدون بی: ابنتوجهی به شریعتپرهیز از بی

ههای  آمهوزه  ،وی بر این باور است در صورتی که ایمان دینی در جامعه تیعی  شهود  .داندمی

غیهر  دینهی سسهت     ،در چنهین شهرایطی   .گیهرد جنبه دانری و صناعتی به خود مهی  تنهادینی 

ای کهه  گونهه به ؛یابدبری در جامعه گسترش میفرمان پذیرد و خویدالوری نقصان می ؛شودمی

از  .(۷30: ۹، ج ۹31۱خلهدون،  گیهرد )ابهن  های دینی رونن مهی هدستورا  حکام به جای آموز

اگر از راه دین به تههذی  خهود نپردازنهد و تنهها از عهادا  خهود        هاانسان ،خلدوندیدگاه ابن

د و موجه  نهاامنی   یابه ان آنهان گسهترش مهی   خوی تجاوزگری و ستمگری در می ،پیروی کنند

 شود:می
سهرانه در چراگهاه عهادا  رهها     ویژه اگر خودهاست، بتر بدی از همه خصال با آدمی نزدیک

را کامیهاب   جهز کسهانی کهه خهدا آنهان     ه شود و از راه پیروی از دین به تهذی  خود نپردازد و ب

، که در میان برهر رواج دارد  یهایاند و از جمله خویهای بسیاری بر این سیر جماعت ،فرموده

درنگ به بی ،گاه هر کس به کاالی برادرش بیفتندددی کهچنان ؛دیگر استستمگری و تجاوز به یک

 خلهدون، دارد )ابهن گر اینکه حهاکم و رداعهی وی را بهاز   کند تا آن را برباید مدرازی میآن دست

 .(۷40: ۹ج ،۹31۱

پروری به عهاد   پرستی رواج پیدا کند و تنای که تجمل: در جامعهپرستیپرهیز از تجمل

زدن خلدون بها گهره  ابن .بازددیگر رنگ میجامعه و حمایت از یک، دفاع از و رسم تبدیل گردد

کنهد و در  پرستی عصبیت را تیهعی  مهی  بر این باور است که تجمل ،پرستی با عصبیتتجمل

شدن در نهاز و  پرستی و مستیرقتجمل» شود:های دیگر مینتیجه جامعه به راحتی طعمه قدر 

شهکند و هرگهاه   ههم مهی  ، دریهافتن اسهت  غلبهپروری شد  عصبیت را که وسیله نعمت و تن

های دیگهر  پذیرد... و آن وقت ملتنیروی حمایت و دفاع قبیله نقصان می ،عصبیت زاال گردید

 .(۷60: ۹ج ،۹31۱ خلدون،)ابن «برندبلعند و از میان مین را میآنا
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، پرهیهز از  نظمیمرج و بیو، موارد سلبی دیگری مانند پرهیز از هرجعالوه بر موارد مذکور

بهرای تحصهیل امنیهت     خلهدون ابنپرهیز از حرام مواردی است که از دیدگاه  افراط و تفریط و

 مفید است.

 

   یتامن یلتحص یجابیا یهاروش .ب
 ز:خلدون برای تحصیل امنیت عبارتند اهای ایجابی ابنترین توصیهبرخی از مهم

خلدون با پذیرش ضرور  اجتماعی زیست برر معتقد است انسهان  ابن تعاون و همکاری:

اسهت کهه   ای گونهه آفرینش انسهان بهه   چون ؛برای امنیت نیازمند ترکیل اجتماع و تعاون است

. از نظهر  (77: ۹ج ،۹31۱ خلهدون، ابن) تواند به تنهایی تمامی نیازهای خود را برطرف کندنمی

جز در پرتو تعاون افهراد بها یکهدیگر، تها از ایهن راه       ،سدرنمی کماله وجود نوع انسان ب»وی 

 اجتمهاع  او،گاه . از دیهد (77۷: ۷ج ،۹31۱ خلهدون، ابهن ) «مصالح زندگی خویش را فراهم کنند

 از خدا ادهار و آدمی هستی در غیر این صور  ،ستا ضروری و ناپذیراجتناب انسان نوع برای

 معنهی  اسهت  ایهن » رسهد: نمهی  بهه کمهال   وی کهردن جانرهین  و انسهان  وسیله به جهان آبادانی

 .(70 :۹ج ،۹31۱ خلدون،ابن) «دادیم قرار دانش این موضوع را آن ما که( عمرانی)اجتماعی

سیاست و پادشاهی باید بها خصهال پسهندیده آراسهته      ،خلدونابناز نظر خصال پسندیده: 

 سهب  » های خهو بگیهرد و از صهفا  ناپسهند دوری کنهد:     شوند تا جامعه نیز به چنین خصلت

 پادشهاه  و عهادا   تابع نسلی هر عادا  که ستا این عادا  و احوال تبدیل و تیییر در عمومی

 خلهدون، ابهن ) «باشهند  خهود  پادشاه دین بر مردم: است آمده حکم و امثال در کهچنان آنهاست،

 کهچنانوی معتقد است خصال پسندیده عنایت خداوند متعال را در پی دارد،  .(1۷ :۹ج ،۹31۱

خداوند دولت و مکنت به آنها عطا کرد  ،ل مادامی که به خصال پسندیده آراسته بودندیاسراابنی

 آواره و خوار شدند. ،دادن صفا و با از دست

 ارزانی ایرانه ب بود فرموده وعده قوم بدان را ملکی و سلطنت خداوند ،عصبیت همان وسیله به

 دچهار  بیچهارگی  و خهواری  بهه  و دادند دست از را صفا  و مزایا همه گاریزرو از پس اما. داشت

 از جهدایی  و انفهراد  حهال  در سهال  هزاران و گردید ایران سرنوشت زمین روی در آوارگی و شدند
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 از و بربسهته  رخت کلیهب آنان میان از عصبیت و قدر  اینک.... کردند فرمانبرداری کفار از یکدیگر

 .(۷11: ۹ج ،۹31۱ خلدون،ابن) است یافته رسوخ قوم آن میان در خواری و ذلت متمادی قرون

همواره توصیه او است.  خلدونابنعصبیت مفلفه محوری امنیت در اندیره  حفظ عصبیت:

است. بر دانسته حفظ عصبیت را الزمه دفاع، بقاء و امنیت  ،به عبارتی شته وبه حفظ عصبیت دا

مرحلهه سهوم کهه دوره پیهری و      ،نویسهد هها مهی  همین اساس است که وقتی درباره عمر دولت

نسهل سهوم روزگهار    » زمانی است که عصبیت دولت از بهین رفتهه اسهت:    ،نابودی دولت است

د کهه گهویی وجهود نداشهته اسهت و شهیرینی و       برنه نرینی و خرونت را چنان از یاد مهی بادیه

 «دهنهد از دست می ،سب  آن ایران واجد ملکه قهر و غلبه بودندبه ارجمندی و عصبیت را که 

وسهیله قهدر  و غلبهه    هریاسهت جهز به   » نویسهد: همچنین می .(3۷1 :۹ج ،۹31۱ خلدون،ابن)

 «شهود یت حاصهل مهی  تنهها از راه عصهب   ،یهاد کهردیم   کهه چنهان آید و غلبه هم همدست نمیهب

  .(۷4۱: ۹ج ،۹31۱ خلدون،ابن)

دولهت را بهرای جلهوگیری از تجهاوز      ترهکیل  خلهدون ابهن تشکیل دولت یا قوه حاکمه: 

اجتمهاع   ،است. در صهور  فقهدان قهوه حاکمهه     دانسته های انسانی به یکدیگر ضرویاجتماع

اجتماعی به رداع و حاکم یا آدمیان با سرشت انسانی خویش در هر » رسد:انسانی به سامان نمی

: ۹ج ،۹31۱ خلهدون، ابن) «نیروی فرمانروایی نیازمندند که آنان را از تجاوز به یکدیگر باز دارد

 جههان  آبهادانی  و آیهد  حاصهل  برهر  بهرای  اجتماع این هرگاه» نویسد:در جای دیگر می .(۷61

 دیگر دسته به دسته تجاوز از که باشد آنان میان در حاکمی باید ناگزیر ،پذیرد انجام آن وسیلههب

 .(7۱ :۹ج ،۹31۱ خلهدون، ابن) «است مخمر برر حیوانی طبایع در ستم و تجاوز زیرا ؛کند دفاع

 ،۹31۱ خلهدون، ابهن ) داندوی وجود دولت و پادشاهی را موج  رونن و آبادانی می ،همچنین

 .(4۹ :۹ج

آیینهه عبرتهی اسهت کهه اگهر بهه        خلهدون ابنتاریخ از دیدگاه شناخت و عبرت از تاریخ: 

وی با انتقاد شهدید از برخهی    .گرا باشدتواند برای انسان راهمی ،توجه شود آنهای پنهان زوایه

اند، بر این باور است که در تهاریخ نبایهد   نگاران که فقط به نقل ظواهر تاریخ اکتفا کردهاز تاریخ

 از» (:13: ۹ج ،۹31۱ خلهدون، ابهن ) بسنده کردها والقاب آنها تنها به شناخت پادشاهان و دولت

 تیییهر  و تبهدل  نتیجهه  درهها  نسهل  و هها ملت احوال که است اصل این یادبردن از تاریخ اغالط
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 و پنههان  بسهیار  کهه  است مزمنی بیماری منزلههب این و پذیردمی تیییر روزگار گذشت و اعصار

باید دانسهت کهه فههم تهاریخ را     » نویسد:همچنین می .(1۹ :۹ج ،۹31۱ خلدون،ابن) «ناپیداست

؛ چهه  را سودهای فراوان و هدفی شری  اسهت  روشی است که هر کس بدان دست نیابد و آن

هها و  ههای پیهامبران و دولهت   هها و سهیر   ههای ملهت  ها و خهوی گذشتاین فهم ما را به سر

 .(۹3 :۹ج، ۹31۱ خلدون،ابن) «کندهای پادشاهان گذشته آگاه میسیاست

شهابی است کهه باطهل را از    مانند خلدونابن: بصیر  از منظر بصیرت و شناخت حقیقت

امها در برابهر سهلطنت حهن     » آید:چنین بصیرتی با دانش به وجود می ،از دیدگا وی .بردبین می

به نیروی دانش  میراند...پایداری نتوان کرد و بصیر  چون شهابی است که اهریمن باطل را می

وی یکهی   .(3 :۹ج ،۹31۱ خلهدون، ابهن « )ن صفحا  صواب را روشن و تابناک سهاخت توامی

تقلیهد در  » نویسهد: داند و مهی دیگر از عوامل ناامنی در حوزه رفتار و کنش تاریخی را تقلید می

خواری در فنون بسیار پهناور شده گری و ریزهرگ و پیوند آدمیان ریره دوانیده و میدان طفیلی

 .(3: ۹ج ،۹31۱ خلدون،ابن« )نادانی در میان مردم زهرناک استاست و چراگاه 

 .مین امنیهت اسهت  أت درگر اهیمت نیروی انسانی این مفلفه بیانارتقاء بهداشت و سالمت: 

ی انسانی که منجر به ورفتن نیر ابن خلدن با اشاره به بیماری فراگیر وبا در قرن هرتم و از بین

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

زمین نیهز رو   ،در نتیجه قربانی هزاران افراد برر، تمدن و عمران» نیروی انسانی جلوگیری کرد:

 .(60: ۹ج ،۹31۱ خلدون،ابن« )به ویرانی نهاد

آفهرین  معتقد است تبعیت از انبیاء و دستورا  شریعت امنیهت  خلدونابنعمل به شریعت: 

بهه   ،آیهد وجود میهوی معتقد است عصبیتی که از دین ب .(۹60:  ۹ج ،۹31۱ خلدون،ابناست )

بهرد و بهه   هها را از بهین مهی   کرمکش و تیاد ،شود و در مقابلختم می و عمران اتحاد، تعاون

گهردد و در  های مردم شیفته دنیا میدل ،انجامد. در غیر این صور توسعه و عظمت دولت می

یابند و کرورهای عظهیم و  هایی که استیال میدولت منرأ» :شودور میها شعلهه آن اختالفنتیج

 «شهود حن حاصل مهی هاصول دینی است که به وسیله نبو  یا دعوتی ب ،کنندپهناوری ایجاد می

 .(30۹: ۹ج ،۹31۱ خلدون،ابن)



 79تابستان  88 فصلنامه مطالعات راهبردی، شماره   18

خلدون آن را عامل ابنهای است که وضع مقررا  یکی دیگر از مفلفه ایجاد نظم و قانون:

شههرهای کوچهک و بهزرگ فرمانهداران و دولهت از       در» نویسد:در این باره می .داندامنیت می

طیع چنان زیردستان خود را م ،کنند و از راه وضع مقررا تجاوز برخی به دیگری پیرگیری می

 ،۹31۱ خلهدون، ابهن « )هم تجاوز نمایندهدرازی کنند با بدیگر دستتوانند به یککنند که نمیمی

 .(۷40: ۹ج

یهابی بهه   از خواری و فرومایگی دسهت  رفتراه برون ،خلدونابندیدگاه  ازکسب قدرت: 

، در بر همین اساس .های دیگر تن داددر غیر این صور  باید به خواست قدر  ،قدر  است

دانهد کهه انسهان را مجبهور     های مییکی از دالیل را ضع  ،داریبحث موانع پادشاهی و کرور

سب  پهرداختن بهاج و   ه ای را ببینیم که بهرگاه قبیله ،از این رو» کند تا تسلیم دیگران باشد:می

نباید طمع ببندیم که هرگهز و تها سهرانجام روزگهار      ،خراج در بند و خواری و فرومایگی است

وی معتقد است انسان نسهبت   .(۷7۹: ۹ج ،۹31۱ خلدون،ناب« )ای به پادشاهی برسدچنین قبیله

برای رفع این ضع  باید از قهدر    و به سایر حیوانا  قادر نیست به تنهایی از خود دفاع کند

 اندیره خود برای ساخت صنایع دفاعی استفاده کند.

 کنهد مهی  تولید ابزاری آدمی برای صنعت و است گریصنعت آماده اندیره خدمت در دست

 از یکهی  برابهر  در آدمهی  فرد یک قدر  ،بنابراین است... جانوران دیگر دفاع اعیای جانرین که

 دفهاع  از تنههایی به جانوران گونهاین برابر در و کندنمی مقاومت گانددرن ویژههب زبانبی جانوران

 ،رو ایهن  از... نیسهت  کافی دفاع ابزارهای کاربردنهب برای فرد یک توانایی هم و است عاجز خود

 تعهاون  و همکاری این که هنگامی تا و کند همکاری خویش همنوعان با است ناگریز باره این در

 .(70: ۹ج ،۹31۱ خلدون،ابن) نخواهدبود پذیرامکان او زندگی نیایید... پدید

 

 یتامن یکیاستراتژ یکارهاراهب. 
رسیدن به وضعیت مطلهوب اسهت. بهه عبهار       گیچگون ،کارهای استراتژیک امنیتمراد از راه

کارههای اسهتراتژیکی امنیهت    ههای تحصهیل امنیهت را راه   کهردن روش چگونهه عملیهاتی   ،دیگر

ههای زیهادی   در آثارش سرزنش .از وضع موجود زمانه خود راضی نیست خلدونابنگویند. می
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شوکت و عظمت  ،ندادن عصبیت و تعاونسبت به اعراب و مسلمانان وجود دارد که با از دست

 اند.خود را از دست داده

 در و یافتنهد  پهرورش  نعمت زالل از بعد ىهانسل و شدند پراکنده دیگر بالد در عرب قبایل

 فهرو  خهوش  خهواب  به هاکاخ سایه در و برگزیدند را آرام و آسوده زندگى راحت، و امن ظالل

 که شد آن نتیجه .ستردند یاد از یکسره بادیه عهد که بستند دل شهرنرینى حیا  به چنان و شدند

 دادند دست از ،بودند کرده حاصل اخالق بدویت و خرونت پایمردى به که را دولت و ملک آن

 .(۷ :1ج  ،۹363، خلدونابنشدند ) دیگر هاىامت میلوب و

 ،خلهدون ابهن مفلفه اصلی قدر  از نگهاه   .داندوی الزمه هرگونه تیییر را کس  قدر  می

عامهل عصهبیت را    ،دهدای که هرگاه ظهور یا سقوط دولتی را توضیح میگونهبه ؛عصبیت است

« آیهد گمهان از راه عصهبیت پدیهد مهی    بهی  ،غلبهه و قهدر  و مدافعهه   » دانهد: در آن دخیل مهی 

وی هرگونه تحول در عموم و اکثریهت جامعهه را    ،به طور کلی .(۷۱0: ۹ج ،۹31۱ خلدون،ابن)

 ،دان واداشتیله آن عموم و اکثریت مردم را بوسههر دعوتی که باید ب»داند: نیازمند عصبیت می

حتهی موفقیهت    خلهدون ابن .(304: ۹ج ،۹31۱ خلدون،ابن« )ناچار باید متکی به عصبیت باشد

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

خرق عاد  است و این بهه راحتهی و بهدون     ،الزمه آن تیییر چون ؛رسندنمیعصبیت به نتیجه 

ترین مهردم در خهرق   هرگاه این امر برای پیامبران که شایسته» شود:پرتوانه عصبیت محقن نمی

چهه دیگهران جهز از طریهن      ؛برای جز آنان به طرین اولی الزم خواهد بود ،عادتند ضرور باشد

  .(304: ۹ج ،۹31۱ خلدون،ابن« )گرایی خرق عاد  کنندجهان توانند در غلبه وعصبیت نمی

کنهد کهه   به این نکته اشاره می ،کندوقتی از عصبیت در موفقیت انبیا صحبت می خلدونابن

 ؛ در غیهر ایهن صهور  انبیها    بر اساس حکمت خدا امور باید در مجاری طبیعی خود پیش برود

اما الزمه سیر طبیعی جامعه این  .دامی انجام دهندتوانند با خواست خدا در عالم هستی هر اقمی

هرگهاه کسهی   »نویسد: می بنابراین .وجود آوردهتوان تحولی عظیم باست که بدون عصبیت نمی

ه تنهایی و نداشتن عصبیت او را از رسیدن ب ،فرض که بر حن هم باشدهب ،در این شیوه گام نهد

 «هالکهت خواههد رسهید   ه سقوط خواهد کرد و بمقصود باز خواهد داشت و در پرتگاه نابودی 

بهر عصهبیت بهرای رسهیدن بهه وضهع        خلهدون ابنکید أدلیل ت .(301: ۹ج ،۹31۱ خلدون،ابن)
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کنهیم آن را تیییهر   نظر وی وضع موجودی که قصد میون از چ ؛قدر  عصبیت است ،مطلوب

تر قویدهیم متکی به عصبیت مخصوص به خود است و شکست این عصبیت نیازمند عصبیت 

جهز  هها مستحکم و نیرومند است و بنیان دولت را بپیداست که وضع پادشاهان و دولت» است:

چیز دیگهری   ،ای که عصبیت قبایل و عرایر نیز همراه و پرتیبان آن باشدطلبی زورمندانهتوسعه

 .(301: ۹ج ،۹31۱ خلدون،ابن) «تواند متزلزل و منهدم سازدنمی

 

 گیرینتیجه
ههای  ههای اقلیمهی و عمهران   های انسانی، مزیهت عامل حرکت تاریخ را در عصبیتخلدون ابن

ثیر أرویکرد وی به امنیهت را تحهت ته    ،خلدون به تاریخکند. این نگاه ابناجتماعی جستجو می

ثر از فلسهفه تهاریخ اوسهت،    أخلدون کهه مته  گفتمان امنیتی ابن ،قرار داده است. به عبار  دیگر

ای که وی عصبیت و عمران را پایهه  گونهبه ؛های امنیتی دنیوی استفهگفتمانی با محوریت مفل

 گانهه امنیهت از نگهاه وی منحصهر در    های هفهت مفلفه ،داند. بر همین اساسامنیت و ثبا  می

مفههوم امنیهت را بها     .۹ :شکل توضیح داده شهد  این که به امنیت دنیوی از نوع موسع آن است

ابعهاد امنیهت را بها     .۷ ؛عمران، تعاون، اطمینان، اعتماد، کامیابی، ثبا  و استقرار معنا کرده است

دادن ابعاد نظامی )توانمندی دفاع(، اقتصادی و اجتماعی به امنیت دنیهوی منحصهر   پررنگ جلوه

که از فرد، خهانواده،   خلدون نوعی مرجع طولی استمرجع امنیت از دیدگاه ابن .3 ؛کرده است

   .شودقبیله، دولت، شهر و تمدن شروع می

ههای  دفهاع از عصهبیت   ،کیهد قهرار گرفتهه اسهت    أخلدون بیرتر مورد تآنچه که در آثار ابن

هها مهد   های اجتماعی در کنار سایر عصبیتاجتماعی است و دین تنها به عنوان یکی از عصبیت

ای است کهه اولویهت امنیتهی از سهطح     گونههظر وی بسطح امنیتی از ن .4 ؛نظر قرار گرفته است

خرد )فرد( به سمت سطح کالن )دولت( در جریان است و در نهایت امنیهت سهطح کهالن بهر     

هها  ترخی  دوست و دشمن به شکل قابل توجهی بهه عصهبیت   .1 ؛گرددسطح خرد مقدم می

سهت و دشهمن   ههای دو اختصاص داده شده است. عصبیت دینی فقط به عنوان یکهی از قسهیم  

 .های تحصیل امنیت به دو بخهش سهلبی و ایجهابی قابهل تقسهیم اسهت      روش .6 ؛مطرح است

 و ظلهم  از تهوجهی بهه دفهاع از خهود، پرهیهز     پرهیز از بی های سلبی عبارتند ازترین روشمهم
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شهریعت،   بهه  تهوجهی بی از حساد ، پرهیز از عصبیت، پرهیز به توجهیبی از تبهکاری، پرهیز

 پرستی.  تجمل از پرهیز

تعاون و همکاری، خصال پسندیده، حفهظ عصهبیت،    تند ازهای ایجابی عبارترین روشمهم

ترکیل دولت و قوه حاکمه، شناخت و عبر  از تهاریخ، بصهیر  و شهناخت حقیقهت، ارتقهاء      

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

گیری از آنهها در مقابهل   ها و بهرهاحیای عصبیت های استراتژیکی عبارتند ازکاراهرین رتممه .7

های حاکم مسلط بر جامعه و کس  قدر  مناس  برای تیییر وضع موجهود بهه وضهع    عصبیت

 مطلوب که فقط از رهگذر عصبیت ممکن است.

تمهان امنیتهی   مرابهت گف آید،دست میبه خلدونهای ابنبررسی اندیرهنکته دیگری که از 

های امنیتی راالیستی و همانندی گفتمان امنیتی او با گفتمان امنیتی حاکم بهر جههان   با نحله وی

دادن صر حاضر جهان اسالم بها محهور قهرار   در ع ،اسالم در عصر حاضر است. به عبار  دیگر

 ههای قهومی ماننهد عربهی،    های مذهبی مانند تریع و تسنن، عصهبیت اعم از عصبیت هاعصبیت

ههای  اولویهت  ،صور  جداگانه به دنبال ثبا  و امنیت است. از سهوی دیگهر  ترکی و فارسی به

ای امنیهت خهود را   گونههای ناسونالیستی هرکدام بههای ژاوپلیتیکی و احساساقلیمی، موقعیت

توجهه بهه    ،کهه در جههان اسهالمی مرسهوم اسهت      یدیگهر  کنند. شیوهتافته جدا بافته تلقی می

 با وجود ،های اقتصادی برای تحصیل امنیت است. در واقعران و آبادانی و رقابتهای عممفلفه

را در خهود جمهع و بهه آن     خلدونابناینکه جهان اسالم هر سه محور کلیدی امنیتی از دیدگاه 

در کارآمهدی   ،بنابراین .تا کنون موفن به ثبا  امنیتی الزم و پایدار نرده است ،عمل کرده است

 در جهان اسالم تردید وجود دارد.  خلدونابننظریه امنیتی 
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