
  

  

  

  شناسی حکمت متعالیه کاربردهاي امنیتی انسان
  

  10/9/1389: دییتأ خیتار              22/8/1389: افتیدر خیتار

  
 زایی نجف لک

  چکیده

به جاي  می برداري از فلسفه اسال در گرو بهره می و بو  میعلوم انسانی اسال

ه علوم  از ظرفیت خوبی براي ورود به عرص،حکمت متعالیه. هاي غربی است فلسفه

 در کشور ما از ،ي اخیرها  در سال،علوم و مطالعات امنیتی. باشد میانسانی برخوردار 

رونق خوبی برخوردار شده، اما تالش درخور توجهی براي طرح مباحث امنیتی، با 

هدف . ویژه حکمت متعالیه، صورت نگرفته استه تکیه بر مبانی فلسفه اسالمی، ب

تن از حکماي  شناسی چهار  وجوه امنیتی انسان ارائه کاربردها و،مکتوب حاضر

ستاد مطهري حکمت متعالیه؛ یعنی صدرالمتألهین، عالمه طباطبایی، امام خمینی و ا

 مبانی ،ویژهه اساس مبانی حکمت متعالیه و ب این است که برمدعاي مقاله . است

 باید ،ه جاي علم امنیتست، ب این مقاله محور بحث و بررسی ماشناختی که در انسان

 از سه الگوي متعالی، متعارف و متدانی ،این اساس  بر. سخن بگوییم»علوم امنیتی«از 

  . در حوزه مباحث امنیتی یاد شده است

 الگوهاي امنیتی، امنیت متعالی، امنیت متعارف، امنیت متدانی، امنیت اسالمی، :ها کلیدواژه

  . شناسی امنیتی انسان

                                                                                                              
  ع(  علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوماستادیار(  
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  مقدمه 

شناسی حکمت متعالیه در حوزه مباحث   برخی ابعاد کاربردي انساناین مقاله با هدف تبیین

ي پژوهشی با محوریت تبیین ابعاد سیاسی و ها انجام تالش. امنیتی به رشته تحریر درآمده است

اي، مقام معظم  اهللا خامنه ت از سوي حضرت آی،ها پیش از این  سال،اجتماعی حکمت متعالیه

  . رهبري، مورد تأکید قرار گرفت

نقص فلسفه ما آن است که این ... نقص فلسفه ما این نیست که ذهنی است«

ي غربی براي همه مسایل زندگی ها فلسفه. ذهنیت، امتداد سیاسی و اجتماعی ندارد

دهند، سیستم  میکنند، یعنی سیستم اجتماعی ارائه  میمردم، کم و بیش تکلیف معین 

به کلی در زمینه ذهنیات مجرد باقی مانده اما فلسفه ما ... سازند، میسیاسی را هم معین 

 از براي مثال،. این امر شدنی است. را تأمین کردباید این امتداد . و امتداد نیافته است

شود یک دستگاه فلسفی اجتماعی، سیاسی و اقتصادي  می... مبانی فلسفی مالصدرا

  .)khamenei.ir 29\10\1382 :(» ي مضافها درست کرد، چه رسد به فلسفه

سس حکمت ؤشناسی صدرالمتألهین، م  بررسی مباحث انسان،براي تحقق هدف مذکور

نظران معاصر در حکمت متعالیه، که صاحب  متعالیه، عالمه طباطبایی و امام خمینی از صاحب

دو مشرب در این حکمت هستند و شاگرد مشترك این دو حکیم، یعنی استاد مطهري انتخاب 

این متفکران نسبت به هم، با توجه به اشتراك در مبانی شناسی  مباحث انسان. شده است

  .فلسفی، مکمل یکدیگر است

 توصیفی و در قسمت تحلیل ،شناسی هر متفکر روش نگارنده در قسمت ارائه بحث انسان

 است آندلیل اتخاذ روش استنباطی .  استنباطی است،شناسی هر متفکر کاربردهاي امنیتی انسان

اند،  شناسی خود نپرداخته  مورد بحث به پیامدهاي امنیتی الگوي انسانکدام از متفکران که هیچ

 ،شود می آنچه به عنوان کاربردها و پیامدهاي امنیتی هریک از الگوهاي مذکور مطرح ،بنابراین

 تا جایی که نگارنده کاوش کرده است، از منظر یی از این قبیل،ها بحث. استنباط نگارنده است

  . شود میبار انجام  خستینبراي ن ، میحکمت اسال
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  چارچوب نظري.الف

ي ذیل از ها  پرسش،در این میان. دهد میي فراوانی پاسخ ها هر مکتب امنیتی، به پرسش

 امنیت چیست؟: یی است که هر مکتب امنیتی ناگزیر است آنها را پاسخ دهدها جمله پرسش

ید کنند؟ و یا از امنیت شود؟ چند نوع است؟ چه کسانی صالحیت دارند تول میچگونه تولید 

 حفاظت کنند؟ و هدف از تولید امنیت چیست؟ مبانی فلسفی هر متفکر، هم در ،تولیدشده

یکی از مبانی بسیار تأثیرگذار در مکاتب .  اثرگذار است،گویی و هم در نوع پاسخ شیوه پاسخ

سان  انبراي نمونه، نگاه بدبینانه هابز به. شناسی فلسفی هر مکتب است امنیتی، انسان

باعث پدیدآمدن مکتب ، )1382تبار،    صادقی؛159: 1380 هابز، ؛145 :1382ی،دالکامپ(

بینانه به انسان داشت، شده است  اي، متفاوت از مکتب امنیتی کانتی، که نگاهی خوش امنیتی

  .)1380 جمالی و منوچهري، ؛1384 محمودي، ؛1380کانت، (

شناسی از هابز متأثر است، معتقد است اصل در  انها، که به لحاظ انس مکتب امنیتی رئالیست

 این .)1381افتخاري، (این جهان ناامنی است ودولتها باید تالش کنند ناامنی را مدیریت کنند

 دولت مرجع اصلی ،از نظر این مکتب. داند می قدرت را تولیدکننده و نگهدارنده امنیت ،مکتب

 خواهند اري قویتر از امنیت بیشتري برخوردها اساس نظریه تنازع بقا، دولت امنیت است و بر

شناسی از کانت متأثر  ها، که به لحاظ انسان آلیست این درحالی است که مکتب امنیتی ایده. بود

 اصل در این جهان بر صلح و داند، معتقد است  میاندیش  است و انسان را موجود عاقل و نیک

توانند جنگ و  کن کنند، می داري را ریشه بردهاند  ها همانطور که توانسته امنیت است و انسان

ي ها ناسیونالیزم، دولت.  مرجع امنیت فرد است،از نظر این مکتب. ناامنی را نیز از بین ببرند

 راه حل اصلی ، ریشه ناامنی و تشکیل دولت جهانی، در طلب منافع ملی بودنملی و اساساً

  .)همان (تأمین امنیت جهانی است

شناسی حکمت متعالیه را   انسان،بار  براي نخستینارنده تالش کرده استین مقاله، نگدر ا

 ،رو  از این. کار برد و ابعاد و زوایاي آن را کندوکاو و تحلیل نمایده در حوزه مباحث امنیتی ب

 ،شناسی چهار حکیم برجسته حکمت متعالیه، یعنی صدرالمتألهین، عالمه طباطبایی دیدگاه انسان

مدعاي مقاله حاضر این . ایم  براي این بررسی، انتخاب کردهم خمینی راشهید مطهري و اما

 که در این مقاله محور شناختی  مبانی انسان،ویژهه اساس مبانی حکمت متعالیه و ب است که بر
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 ، سخن بگوییم»علوم امنیتی«، باید از »علم امنیت«وگو از  جاي گفته بحث و بررسی است، ب

 چگونگی تولید چون. شود میاي تولید  شناختی، علم امنیتی ویژه ساناساس هر مبناي ان زیرا بر

 يها  مؤلفه وامنیت، حفاظت از امنیت تولیدشده، مرجع، موضوع، منابع، غایت، کارگزاران

شود، ضرورت دارد هر  میاي پاسخ داده   به شکل ویژه،شناختی  در هر مبناي انسان،امنیت

به  از منظر تأمین امنیت براي جامعه خودش و ،اول. رد بنگامنیتنظر به م از دو ،مکتب فکري

  . اساس همین چارچوب  مواجهه با تهدیدات بر،اساس مکتب خودش و در ادامه  برطبع،

 چه ، بررسی امنیت از منظر دیگران تا بداند در تعریف دیگران از امنیت و تهدید،دوم

 علم امنیتی ، هر مکتب امنیتی هرچند در،به عبارت دیگر. شود میجایگاهی براي او تعریف 

شود، اما مطالعه و بررسی علوم امنیتی تولیدشده  میخاصی با تمام ابعادش طراحی و اجرا 

توسط دیگران، که براساس مبانی خاص آنها تولید شده است، سطح آگاهی ما از تهدیدات و 

  . کند میسازي توسط آنها را آشکارتر  ي امنیتها نیز روش

دهد، نشان  می جداولی که وجوه و پیامدهاي امنیتی را توضیح ،و از جملهدر مباحث آینده 

 چگونه با تغییر قوه فعال در باطن انسان و تغییراتی که منجر به تغییر ریاست قوا خواهیم داد 

  . یابد میي امنیتی تغییر ها شود، پاسخ پرسش میبر انسان 

 ،شناسی انسان ي امنیتی هرها  پیامدکاررفته در تحلیل و استنباط وجوه وه چارچوب نظري ب

 به نظر فالسفه، هر امر حادثی نیازمند . است میبرگرفته از فلسفه اسالو چارچوب علل اربعه 

 وقتی ، به یک معنا.)20 :1366 مصباح،  (علت مادي، صوري، فاعلی و غایی: چهار علت است

 از این چهار علت ،یم، در واقعکن میوجود آمده است، پرسش ه اي که نبوده و ب از فلسفه پدیده

نظر   هرگاه از فلسفه امنیت پرس و جو کنیم، چهار پرسش زیر مد،از این منظر. ایم ال کردهؤس

علت فاعلی امنیت . 3علت صوري امنیت چیست؟ . 2علت مادي امنیت چیست؟ . 1: است

  علت غایی امنیت چیست؟ . 4چیست؟ و 

دبیات رایج در متون امنیتی نزدیک شود، ي فلسفی مذکور، به اها براي اینکه پرسش

. 2مبانی و منابع تولید امنیت چیست؟ .1:  را به شکل زیر نیز مطرح کنیمها توانیم این پرسش می

یی که شایستگی ها افراد، کارگزاران، نهادها و سازمان. 3انواع، سطوح و ابعاد امنیت چیست؟ 

هدف از تولید . 4 چه شرایطی دارند؟ و ،دارند تولید و حفاظت از امنیت به آنها سپرده شود
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، از جمله ها  جاي خالی برخی از پرسش،ي مذکورها امنیت چیست؟ روشن است که در پرسش

در الگوي فوق، مرجع امنیت مقدمه پرسش چهارم تلقی .  محسوس است»مرجع امنیت«

ه به با توج. شود میچون مرجع در ارتباط با هدف و علت غایی است که مشخص . شود می

، عالمه طباطبایی، مطهري و امام خمینی و تبیین لهینالمتأشناسی صدر  آنچه آمد، بحث انسان

 .آید میکاربردهاي امنیتی هریک، در ادامه 

  

  شناسی صدرالمتألهین  کاربردهاي امنیتی انسان. 1

لهین، که مناسب بحث این مقاله است، در مشهد پنجم کتاب أشناسی صدرالمت انسان

ها به لحاظ نسبتی که با محیط اطراف   انسان،مالصدرااز نظر . الربوبیه، آمده استالشواهد 

 :هاي مختلفی قابل تقسیم هستند  در دسته،کنند خودشان برقرار می

بدان، براي انسان درجات و مقامات مختلف و متفاوتی است که بعضی از آنها «

حنه خیال است و حسی و مربوط به عالم محسوسات است و برخی خیالی و در ص

بعضی دیگر فکري و تعقلی و مربوط به عالم فکر و اندیشه و ادراکات عقلی است و 

این درجات و مراتب در ازاء .  شهودي و مربوط به عالم شهود است،بعضی دیگر

 ،دانیم میاست که طبق ترتیب و نظام عالم وجود قرار گرفته و همانطور که  میعوال

  .)338:  1382، لهینأصدرالمت( »لم دیگر و برتر از اوستبعضی از این عوالم فوق عا

شان است و بیش از حواس  ثیر حواسأهایی هستند که رفتارشان تحت ت  انسان،دسته اول

ها الگوي پروانه را مثال زده و  گونه انسان  براي این،لهینأصدرالمت. توانند اوج بگیرند نمی

شود  ویژگی پروانه این است که به آتش نزدیک می .اي است  پروانه،ها گوید رفتار این انسان می

رود آتش او را اذیت  گیرد، یادش می  ولی به محض اینکه فاصله می،کند و گرمایش اذیتش می

 .سوزاند دهد تا آخر خود را در آتش می قدر ادامه می آن. گردد به سراغ آتش  باز برمیوه کرد

گیرند و  فاصله می  میشود و ک ا میه اینروند و خطر متوجه ها سراغ خطر می بعضی انسان

ها در جامعه دچار آسیب   خیلی از انسان،براي همین. گیرد دوباره خطر آنها را در برمی

هاي  ها فریب دستگاه  این دسته انسان،براي همین .شود  فرد معتاد می،براي مثال. شوند می

تجارب گذشته را حفظ گیرند و  میچون از حافظه خود کمک ن. خورند می تبلیغاتی را
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لهین أصدرالمت.  چیزي مطرح است به نام حرکت جوهري،در حکمت متعالیه .کنند نمی

 . مختاربودن است، طبع انسان.گوید همه موجودات طبع مخصوصی دارند جز انسان می

 نخستین منزل از منازل نفس انسانی، درجه محسوسات و سیر در عالم اجرام و اجسام ،پس

است که در درون زمین   می مانند کر،که انسان در این منزل است  می تا هنگا.و مادیات است

 از درجه و ، درجه و مرتبه پروانه زیرا،کند میاي است که در هوا پرواز   یا مانند پروانهخزد می

مرتبه احساس باالتر نرفته و حتی داراي مرتبه تخیل و نیروي خیال و قادر بر حفظ و 

 داراي قدرت تخیل و حفظ صورت خیالی خویش   نیست و اگر اري صورت خیالینگاهد

 اي، مجددا به طرف  آن   یا هر آتش افروخته پس از احساس سوختن از شعله شمع بود،

 .)همان(شدن به آتش، سوختن را احساس نموده بود  چه در نخستین مرتبه نزدیک. رفت مین

  از آن ،شان شود و رنج ببینند  کسانی هستند که اگر از کانونی خطري متوجه،دستۀ دوم

بار از آن آسیب ببینند و برایشان تجربه حاصل  شرطش این است که یک .فرار خواهند کرد

 . از قوه خیال هم برخوردار هستند،هایی هستند که عالوه بر حواس اینها آدم. شود

اصیتش این است  خ، پرنده.تشبیه کرده استها را به پرندگان  لهین این دسته از انسانأصدرالمت

کند و دیگر به آن  اي احساس خطر کرد، از آنجا فرار می که وقتی از یک کانون و منطقه و نقطه

ها  برخی انسان. آید  یادش می، اگر به آن نقطه نزدیک شود،یعنی دفعات بعد .گردد نقطه برنمی

اي است که اگر  ه به گون، شان از محیط پیرامون رك و فهمدر این مدل قرار دارند و آگاهی و د

  . شوند سپارند و گرفتار آن دام نمی اي خطري آنها را تهدید کرد، آن را به حافظه می از یک نقطه

که انسان در این درجه  می هنگا. و ادراکات خیالی استز درجه احساس، درجه خیال بعد ا

 زیرا پرنده و ، ادراك عقلی است فاقد شعور و ، مانند پرندگان و سایر حیوانات،و مرتبه است

 یا مجروح شدند، ر دیگري مضروب  هرگاه در محلی به وسیله چوب یا هر ابزا،سایر حیوانات

، به این پرنده یا حیوان. کنند می بازگشت نکنند و دیگر بدان  میدرنگ از آن موضع فرار  بی

از  که عبارت است از حفظ و نگاهداري صورت خیالی اشیا بعد منزل  و مرتبه دوم رسیده 

 مادام که انسان در این مقام و منزل است، هنوز ،پس. شدن آن اشیا از حواس پنجگانه غایب

 این است که از آن ،نهایت حد او در این مرتبه. حیوانی است فاقد ادراك و شعور و ناقص



 69 ـــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ...شناسی  کاربردهاي امنیتی انسان

ه از چیزي متأذي و متأثر  فرار کند و تا زمانی کمرتبه از او آزار و اذیت دیده،چیزي که یک 

  .)339: همان(بایستی از آن فرار کند یا خیر؟ داند آن از جمله چیزهایی است که  می ن،نشده

اش این است که قبل از اینکه به انسان گزندي برسد، خطر را   ویژگی،مدل و الگوي سوم

 شود   متوجه می،بیند  اسب وقتی شیر را میبراي مثال،گوید  میلهین أصدرالمت .کند حس می

 تعامالتی که با جهان گیرند و در ها در این مدل قرار می اي از آدم دسته. موجود خطرناکی است

کنند که دچار  شان شود، حس  و تدابیري اتحاذ می  خطر را قبل از اینکه متوجه، دارند پیرامون

 خود ،چنین و همشان تجارب تاریخیو  این افراد از حواس، طبیعت ،بنابراین .آسیب نشوند

 .گیرند تاریخ عبرت می

 انسان در این منزل و مرتبه، حیوانی است .بعد از مرتبه دوم، درجه و مرتبه موهومات است

اي از موهومات، مرتبه  کامل در حیوانیت، مانند اسب که در درجه حیوانیت و توجه به پاره

 وحشتزده شده و از ، زیرا اسب همواره از شیر هراس دارد و هر آنی که او را ببیند،کاملی دارد

پس تنفر او از شیر . گریزد، هرچند تا به حال از شیر به وي آسیبی نرسیده باشد میناحیه آن 

 بلکه گوسفندي که براي اولین مرتبه ،دیدن از او نیست موقوف و مشروط به تأذي و آسیب

 همین گوسفند، شتر و گاو ، حال آنکه.کند میترسد و از وي فرار  میدرنگ  بیند، بی میگرگ را 

بیند  می ،آورتر است  به مراتب از گرگ بزرگتر است و شکل و قیافه آنها وحشتها آنرا که جثه

.  و آزار نهفته نیسترا در طبیعت شتر و گاو، خوي ایذااي ندارد، زی  از آنها ترس و واهمهو ابداً

  .)همان(هر انسانی که داراي درجات نامبرده، به خصوص درجه سوم باشد، حیوان کامل است 

 تهدیدات و ،نه تنها خطراتو  هایی هستند که به لحاظ بینش قویند  انسان،رمالگوي چها

ریزي   برنامه بینی و براي آن شوند، که خطرات آینده را هم پیش مسائل عصر خود را متوجه می

 هستند و تفکر راهبردي دارند، ولی این ستهایی استراتژی  اگرچه انسان،به بیان دیگر. کنند می

خود و دیگر کشور  وضعیت اقتصادي ،براي مثال . بقاي دنیوي آنهاستتفکر فقط متوجه

گوید چندین سال بعد ممکن است ما با چه تهدیداتی مواجه  کند و می کشورها را بررسی می

 ،شناسان جامعهو اقتصاددانان  مداران، سیاست ها،  غالب استراتژیستکنونی،در وضعیت . شویم

شود، چون عقل باالتر از  گوییم عقل انسانی فعال می یجاست که م این. در این فضا هستند

 . کند تواند آینده را رصد  میحس و غریزه است و 
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 خود  که متوجه بقاي ابديرا  بلکه خطراتی ، نه تنها خطرات این دنیا،الگوي رفتاري پنجم

ریزي  گیرد و براي دفع آنها برنامه در نظر میشود  میو کشور و بلکه همه جوامع و کشورها 

 تهدید را فقط  وست و هم آخرت فرد هم متوجه وضعیت دنیا،در این الگوي رفتاري .کند می

بیند، بلکه تهدیداتی را که متوجه ارتباط خود با خدا و  متوجه اموال و جان و مسکن خود نمی

 چون فرد سعادت ،در این الگو .کند هاي دیگر و وضعیت اخروي او هست نیز لحاظ می انسان

شناسی و  شناسی، اقتصاد داند، در سیاست  آخرت می بیند و دنیا را مقدمه  دنیوي نمیرا فقط

  . توان الگوي دینی نامید را می ین الگو ا.کند  این مسأله را لحاظ مینیزشناسی  فرهنگ

. یابد میخصوص طی منزل سوم، به عالم انسانیت ارتقا نسان، بعد از طی مراتب مذکور، به ا

کند و از امور آینده که هنوز به  می درك ،گنجد میدر حس و خیال و وهم نپس اموري را که 

 ترس و حراست او منحصر در امور عاجل و .ترسد و مراقب آنهاست میاند نیز  وقوع نپیوسته

انسان در چنین . کند می درك ،زودرس نیست و نیز اموري را که از حس و وهم و خیال غایبند

 و جویاي بقاي ابدي است و از این جاست که اسم  در جستجوي سراي اخروي،حالی

حقیقت انسانیت همان روح منسوب به خداي متعال . کند می بر وي صدق انسانیت حقیقتاً

  .)همان( آمده است) 72 :ص(» فنفخت فیه من روحی«شریفه است که در آیه 
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  ینلهشناسی صدرالمتأ کاربردهاي امنیتی انسان): 1(جدول 

  وجوه امنیتی  تمثیل  نوع انسان  ردیف

انسانی که فقط حواسش   1

  فعال است 

مباحث . شوند میاین افراد و جوامع طعمه دیگران . شناسد میتهدید را ن  پروانه  کرم

  .ستها امنیتی در حوزه نااندیشیده

 انسانی که حواس و خیالش  2

  فعال است  ) اش حافظه(

ث امنیتی در حوزه مباح.  اش ضعیف و توأم با خطراست تهدیدشناسی  پرنده

  .ستها نااندیشیده

  . آنهارا تجربه کرده است/ پرهیز از تهدیداتی که قبال آن را: هدف امنیت

  تکیه به دیگران / ندارد: کارگزار امنیت

  ملموس/ شده   تجربه،دنیوي: سطوح امنیت

  پرهیز از روبروشدن با تهدید/ فرار از کانون تهدید: منابع امنیت

  فاقد مکتب امنیتی

 انسانی که حواس، خیال  3

اش  و قوه واهمه) حافظه(

  فعال است

گوسفند  

  اسب

  .کند می درك ،تمام تهدیداتی را که متوجه بقاي دنیویش، در زمان حال شود

  دفع خطر محسوس : هدف امنیت

  خودش : کارگزار امنیت

   محسوس ،دنیوي: سطوح امنیت

  منابع بشري سخت: منابع امنیت

  حیوانی/ طبیعی / رفی امنیت ع: مکتب امنیتی

 انسانی که حواس، خیال  4

، واهمه و قوه عاقله )حافظه(

  اش فعال است عاجله

  )عاقل متعارف یا متدانی( 

  بقاي دنیوي : هدف امنیت. فهمد میتهدیداتی را که متوجه بقاي دنیوي است   

  عاقل سکوالر : کارگزار امنیت

  دنیوي محسوس و نامحسوس  : سطوح امنیت

  سخت و نرم/ منابع بشري: نیتمنابع ام

  غیردینی و سکوالریستی یا متدانی و ضد دین/ امنیت متعارف: مکتب امنیتی

 انسانی که حواس، خیال  5

، واهمه و قوه عاقله )حافظه(

اش فعال  عاجله و آجله

  است  

  )عاقل متعالی( 

  . کنند میتهدیدات دنیوي و اخروي را درك   

  مین بقاي ابدي أت: هدف امنیت

   متدین ،عاقل: ارگزار امنیتک

  دنیوي و اخروي : سطوح امنیت

  سخت و نرم / منابع الهی و بشري: منابع امنیت

   میاسال/ الهی/ امنیت متعالی : مکتب امنیتی
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  شناسی عالمه طباطبایی کاربردهاي امنیتی انسان. 2

مالصدرا شناسی، کمبودهاي بحث  شناسی و روش لحاظ ابعاد معرفته عالمه طباطبایی، ب

 این ،عالمه در آثار و موارد متعددي.  برطرف کرده است،را، بر اساس منطق حکمت متعالیه

 213در تفسیر المیزان ذیل آیات (  و جوانب مختلف آن را روشن کرده استبحث را مطرح 

  از مهمترین اثر ایشان عمدتاً، در این مقاله.)ي مستقلها نیز رساله.  آل عمران200سوره بقره و 

در این باب، یعنی اصول فلسفه و روش رئالیسم، که با تفسیر و توضیح استاد مطهري منتشر 

 خورده گره ادراکات بحث با طباطبایی عالمه شناسی  انسان بحث. شده است، استفاده شده است

  . اعتباري  و واقعی:  است گونه دو  میآد ادراکات و علوم ،طباطبایی عالمه نظر به .است

نیز  اعتباري ادراکات و علوم. کنند می حکایت هستی و خارج از واقعی، راکاتاد و علوم

 مقام بلکه کنند، مین حکایت خارج از اما ،دارند ارتباط و نسبت واقع جهان با جهاتی از گرچه

. دارند مشابهت استعاره با ،رو این از و است فرض و قرارداد و آفرینش و اعتبار و جعل  هاآن

 است یىها فرضشامل  ،اعتبارى ادراکات. ندسته حقیقى ادراکات مقابل در ،ىاعتبار ادراکات

 با و دارد قراردادى و وضعى جنبه و ساخته را آنها حیاتى، احتیاجات رفع منظور به ذهن که

 - علمى یا فلسفى براهین در توان مى را حقیقى ادراکات. ندارد کارى و سر االمر نفس و واقع

 یا فلسفى برهان از توان مى ،همچنین .گرفت فلسفى یا علمى نتیجه و ادد جا  ریاضى یا طبیعى

 مطهرى،  (کرد اى استفاده چنین توان نمى اعتباریات  ازولى آورد، دسته ب حقیقى ادراك ،علمى

 مخصوص عوامل و زنده موجود طبیعى احتیاجات تابع حقیقى ادراکات .)372: 6 ج ،1388

 اما ،کند نمى تغییر ،محیط عوامل و طبیعى احتیاجات تغییر با و نیست وى زندگى محیط

 ضرورى و دائم ،مطلق حقیقى، ادراکات .کند مى طى را تکاملى سیر نوعی اعتبارى ادراکات

 .است غیرضرورى و موقت ،نسبى ،اعتبارى ادراکات ولى ،است

 کیکتف عدم و ضرورى و الزم بسیار ،اعتبارى ادراکات از حقیقى ادراکات تفکیک و تمیز

 ،مطهري تعبیر به که است تفکیک عدم همین .است خطرناك و مضر بسیار ،یکدیگر از آنها

 با و کرده قیاس حقایق به را اعتباریات ىرخب .است آورده در پا از را دانشمندان از بسیارى

 نتیجه عکس، به بعضى و اند کرده سیر اعتباریات در حقایق مخصوص عقالنى هاى روش
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 ،اعتباریات مانند را حقایق و اند داده تعمیم حقایق دربارهرا  اعتباریات مورد در خود مطالعات

 .)374: 6 ج، 1388 مطهرى،( اند پنداشته طبیعى احتیاجات تابع و متغیر و نسبى مفاهیمى

 .کند می پیروي علم از اراده ، میعل موجود در و است فعال و میعل موجودي انسان

 و عمل سوي به را او اراده که است ادراکاتی و علوم نیازمند عالیت،ف انجام براي انسان ،بنابراین

 .دارد وجود هاآن در انگیزش ویژگی که است اعتباري ادراکات، و علوم این. برانگیزاند فعالیت

 از پیش اعتباریات: اند کرده تقسیم گونه دو به ، اجتماع با نسبت جنبه از را اعتباریاتایشان 

 ثابت، عمدتاً  میعمو اعتباریات اجتماع، از پیش اعتباریات. اجتماع از پس اعتباریات و اجتماع

 .هستند متغیر خصوصی اعتباریات ، اجتماع از پس اعتباریات و

 و اند دگرگونی و تحول معرض در و بوده متغیر ،بنیاد و اساس در اجتماعی، اعتباریات

 نسبت در و همراهند انسانی شخص هر با که هستند اجتماع از پیش اعتباریات ثابت، اعتبارات

 انسان ارتباط به ناظر قوانین و احکام ، بنابراین . دارند بروز و ظهور ،خارجی ماده و انسان میان

 .هستند پویا و متغیر ، گردند می متحقق جامعه در که اجتماعی قوانین و احکام و جامعه با

 و ثابت و  میعمو یعنی اول، دسته قوانین و احکام ثبات که داشت توجه باید ،همچنین

 ،دارد معنا اجتماع از پس و متغیر و خصوصی یعنی دوم، دسته به نسبت نیز اجتماع از پیش

 اعتبار مانند ، میعمو اعتباریات برخی تصرف جهت ازنیز  اجتماع از پیش اعتباریات ،گرنه و

 شوند می صادیقم در دگرگونی و ضیق و سعه دچار دیگر  میعمو اعتبارات در اسهل، و اخف

 . »است  میعمو اعتبارات از یکی خود ،اعتبارات تغییر «و

 و اخف انتخاب  قبح، و حسن وجوب، مواردي است از قبیل ،اجتماع از پیش اعتباریات

 ظن اعتبار علم، متابعت اصل ظلم، قبح و عدالت حسن اعتبار اجتماع، و استخدام اصل اسهل،

 از پس اعتباریات. اعتبارات تغییر و عمل در غایت و فائده اعتبار اختصاص، اعتبار اطمینانی،

 و ریاست سخن، و کالم تبدیل، اعتبار و مالکیت اصلمواردي است از قبیل  ،اجتماع

 .مزد و جزا و نهی و امر اعتبار مرئوسیت،

 با که تماس هر در انسان که هستند اعتباراتى ،)االجتماع قبل اعتبارات (عمومى اعتبارات

 به را آنها ماده، با انسانى طبیعت ارتباط اصل یعنى ،ندارد گریزى آنها اعتبار از ،گیرد مى فعل

 و ضابطه. شود نمى پیدا آنها ذات در تغییرى و نرفته میان از گاه  هیچ،رو  این از .آورد مى وجود
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 در یاًو ثان است انسان فعاله قواي به وابسته اوالً که است این اعتباري ادراکات و علوم معیار

 .کرد لحاظ را »ضرورت «یا »باید «توان  میهاآن

 او انسان، براي وجودي ویژه ساختمان قراردادن با که است طبیعت نظام این بر این اساس،

 ادراکات و علوم به خود، وجودي احتیاجات ساختن برطرف براي که داده قرار اي گونه به را

 از و کند ایجاد خارج در حقیقی و واقعی آثاري خواهد می ،گونه بدین و آورد روي اعتباري

 را او تکاملی حرکت مسیر در انسان ویژه طریق طی خاص، مکانیزم و وجودي ساختمان این

 .است داشته نظر در

 با انسان. است عدالت و اجتماع استخدام، اصل سه اجتماع، از پیش اعتباریات جمله از

 سود براي و) استخدام اعتبار (خواهد می را خود سود همه، از پیوسته تکوین و طبیعت هدایت

 در. خواهد می را اجتماعی عدل همه، سود براي و) اجتماع اعتبار (خواهد می را همه سود خود،

 استخدام اعتبار به ،شناختی هستی نظر از اجتماعی، زندگی و اجتماع اعتبار فلسفی، تحلیل این

 و سود همانا که است گردیده مبتنی عملی و ضمنی قرارداد بر اجتماعی زندگی و شده منتهی

 عدالت واقع، در. است اجتماعی عدالت بر مبتنی و طرفینی و همگانی مصلحت و منفعت

، 1388 مطهرى،( است شده تعریف طرفینی استخدام و متقابل سودرسانی به خود اجتماعی

  ).438 -441: 6 ج

 :تحلیل این در ،بنابراین

 .است گرفته قرار اجتماعی قرارداد اساس ،طرفینی و مگانیه منفعت و سود ،»مصلحت «-1

 همگانی منفعتو  سود ،»مصلحت «تحقق و رعایت به ،تعاونی و مدنی اجتماعی زندگی -2

 . است گردیده مبتنی

 . است شده تفسیر همگانی »مصلحت «تحقق رعایت به ،اجتماعی عدالت -3

 در ،اینکه آن و دارد وجود نیز یخیتار واقعیت یک شده، ارائه فلسفی تحلیل مقابل در

 قرارداد دیدند، می مهیا را فرصت و زمینه همینکه قدرتمندان از گروهی بشري، اجتماعات

 خویش نفع به طرفه یک استخدام و گرفته نادیده را متقابل استخدام بر دایر اولیه عملی و ضمنی

 نامید، اجتماع توان مین حقیقی طور به را زندگی از صورت این. کردند می تحمیل دیگران بر را
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 تدانیهم امنیتی مکاتب ارائه و جعل .)همان( است استبدادي و مذموم استخدام همان بلکه،

 .گیرد میدر همین نقطه است که صورت  ،مختلف اعتبارات با مطابق

 عدل حکم و تعاونی اجتماع حکم اثر یابد، قدرت دیگري بر انسانی هرگاه ،بنابراین

 این ظهور و وجود. کند مین رعایت ضعیف حق در را آن قوي و شود می یفضع ،اجتماعی

 اختالف ،تشریع به عمل و آورد می پدید است، کلی قوانین جعل که را تشریع به نیاز اختالف،

 از ناشی مذکور اختالف چون. رساند می خود حق به را حقیصاحب  هر و کند می رفع را

 ،عقل جمله از آن، قواي و وجودي ساختمان همان  هوسیل به ،است انسان وجودي ساختمان

 آگاهی ظهور و شکفتگی نیازمند اجتماعی عدالت براي اجتماعی زندگی و نیست رفع قابل

 انسان ،حقیقت در و شده نهاده ذخیره به انسان نوع در که است مخصوصی ادراك و خاص

 .نامیم می نبوت و وحی را آن و یابد می فعلیت نوع این از آحادي در و است مکمون

 ییدأت نیازمند و است شهوت و خشم سیطره تحت و بالقوه ،انسان در ابتدا عقل عالوه، به

 آغاز از دین ، اعتباري ادراکات نظریه در ،بنابراین .)همان( است صالحه تربیت و نبوت به الهی

 انسان بیتتر و اجتماعی عدالت برقراري براي و دنیاست و انسان اجتماعی زندگی به ناظر

 در ،کند می، که نگارنده از آن به عنوان امنیت متعالیه یاد دینی امنیتی نظریه تولد. است آمده

 .گیرد میهمین نقطه است که صورت 
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  شناسی عالمه طباطبایی وجوه و ابعاد امنیتی انسان): 2(جدول 

  وجوه امنیتی  نتیجه  اعتبار محرك رفتار  ردیف

مکتب / تولید ناامنی   ظلم و سلطه طلبی   طرفه  یک  استخدام 

  امنیتی متدانی

  

1  

  

ه انسان از همه چیز و هم

مکتب / تولید امنیت   عدالت   دوطرفه     . خواهد میکس سود خود را 

  امنیتی متعارف یا متعالی

 سود همه را ،براي سود خود  2

  . خواهد می

    اجتماع عادالنه  

  لیمکتب امنیتی متعارف یا  متعا/ تولید امنیت 

: استخدام دوطرفه  مقید به وحی 

  عدالت 

مکتب / تولید امنیت 

  امنیتی متعالی

ضرورت انتخاب اخف و   3

  اسهل 

: طرفه استخدام یک  عدم تقید به وحی 

  طلبی  ظلم و سلطه

مکتب / تولید ناامنی

  امنیتی متدانی

  

  )ره(شناسی امام خمینی کاربردهاي امنیتی انسان. 3

در . نسان موجودي متنوع و متفاوت و حتی داراي مراتب متضاد است  ا،به نظر امام خمینی

بودن قرآن، آن است که براى جمیع طبقات انسان » مجوامع الکال«مراد از اند   فرموده،یک مورد

  : استانسان تمام احتیاجات کننده برطرفدر تمام ادوار عمر بشرى نازل شده و 

واجد تمام منازل است از منزل و حقیقت این نوع چون حقیقت جامعه است و «

اسفل ملکى تا اعلى مراتب روحانیت و ملکوت و جبروت، و از این جهت افراد این 

نوع در این عالم اسفل ملکى اختالفات تامه دارد و آن قدر تفاوت و اختالفى که در 

این نوع است که شقى در  -افراد این نوع است در هیچ یک از افراد موجودات نیست

 شقاوت و سعید در کمال سعادت دارد، این نوع است که بعضى از افراد آن از کمال

 - تر و بعضى افراد آن از جمیع مالئکه مقربین اشرف است جمیع انواع حیوانات پست

بالجمله، چون افراد این نوع در مدارك و معارف مختلف و متفاوتند، قرآن به طورى 
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اى  راك و معارف و به حسب درجهنازل شده که هر کس به حسب کمال و ضعف اد

  .)311: تا بی( »کند که از علم دارد از آن استفاده مى

آید، با نظریه وحدت فطري  میوجود ه ي متفاوت بها  این تنوع ظاهري، که در اثر تربیت

  .)1389زایی،  لک(منافات ندارد ) 180: 1377( ها، که امام خمینی به آن معتقد است انسان

 معرفی را انسان نوع هشت ،»جهل و عقل جنود حدیث شرح «تابک در خمینی امام

: دارد وجود انسان در دیگر نیروي سه ،عقل از غیر آفرینش، لحاظ به ،ایشان نظر از .اندهکرد

 نیروي ،دوم .شود می پشتیبانی قوه این توسط انسان حیوانی تمایالت که شهوت، نیروي یکی

 هم دیگر نیروي سه از ،عقل کنار در انسان ،ینبنابرا. شیطنت و وهم نیروي ،سوم و غضب

 نوع به توجه با ،رو  این از. شیطانی نفس و سبعی نفس حیوانی، و بهیمی نفس: است برخوردار

 .گیرند می شکل مختلفی هاي انسان تربیت،

 قوا دیگر و گرفته عهده بر حیوانی و شهوي قوه را وجودش ریاست که است انسانی ،اول

 مانند یحیوان به ،وجودي لحاظ به انسان این گوید می امام. گیرند می قرار وهق این خدمت در

 به صرفاً و شودمى خوابیدن و خوردن صرف زندگی در همتش تمام گاو،. شود می تبدیل گاو

 .است جسمی لحاظ به خودش بقاي پی در یعنی است؛ حیوانی نیازهاي دنبال

. هستند دیگران به زدن صدمه و خشونت دنبال به پیوسته که هستند هایی انسان ،دوم دسته

 این خدمت بهنیز  دیگر قواي و گیرد می عهده بر را وجود ریاست سبعی، قوه ،ها انسان این در

بتوانند  که است این براي ،کنند می استفاده هم عقل از اگر ها انسان از دسته این. آید درمی قوه

 ،تشبیه لحاظ به. خوهدرند هاي انسان شوند می اینها. برسانندتري  جدي آسیب  خود دشمن به

 .شوند می پلنگ و گرگ مانند فرمایند می ایشان

 خدمت در قوا بقیه و شود می حاکم آنها بر شیطنت قوه که هستند هایی انسان ،سوم دسته

 .صفت شیطان انسان شود می که دنگیر می قرار قوه این

 وجودش ریاست که انسانی یعنی آید؛ می وجود به قوا این ترکیب از هم انسان سري یک

 و شهوانی قوه که انسانی مثال، براي. آید می در قوه تا سه این از قوه سه یا دو عهده به

 بر شیطنت و حیوانی قوه اگر یا گاوپلنگ؛ شود می ،کند می ریاست وجودش بر دو هر درندگی،
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 ریاست او بر هم با شیطنت و خویی درنده قوه اگر همچنین،. گاوشیطان شود می ،کند  ریاست او

 .نشیطاگاوپلنگ شود می که ،کنند  ریاست هم با قوه سه هر یا. شیطان پلنگ شود می ،کنند 

 .عاقل انسان شود می کند،  ریاست انسانی وجود بر عقلدر نهایت، چنانچه 

 انسان خو،هدرند انسان صفت،نحیوا انسان: وجود دارد انسان نوع هشت ،بنابراین

 خويهدرند انسان شیطانی، صفتنحیوا انسان خو،هدرند صفتنحیوا انسان ،صفتنشیطا

 فهم ،ها ز این انسانا کدام هر. عاقل انسان و صفت شیطان خويهدرند ران شهوت انسان شیطانی،

وجود  امنیتی فهم و الگو هشت ،انسان نوع هشت این تعداد به یعنی دارند؛ امنیت از خاصی

 . ددار

 به مان جسم  امنیت بر عالوه گوید می ما به که است اي قوه آن ،مینیخ امام تعریف در عقل

 ،1ج ،لینیک (»الرَّحمنُ بِهِ عبِد ما العقلُ «معصوم فرمایش طبق. بپردازیم باید هم مان روحامنیت 

 در ،همین براي. کنیم می عبادت را خدا او کمک به ما که است چیزي آن عقل ؛)3حدیث

 است آمده دین. است آمده دیگر قوه سه آن برابر در عقل کمک به یند امام، تعبیر و تعریف

 ضرورت انسان بقاي اصل براي قوه سه آن چون ،کند کنترل را شیطنت و سبعی شهوانی، قواي

 دارد، احتیاج حیوانی قوه به انسان. باشند عقل ریاست و تدبیر تحت آنکه شرط به اما دارد،

 خود از دشمنان برابر در کهاین براي است، محتاج نیز غضبیه هقو به. دارد حیوانی نیازهاي زیرا

. نخورد را فریبکاران دیگر و شیطان فریب کهاین براي است، نیازمند هم وهمیه قوه به. کند دفاع

. بگیرند قرار عقل تدبیر تحت اینکه شرط به ولی ،الزمند انسان بقاي براي اینها همه ،بنابراین

 .عقل به کمک و قوه سه این کنترل و کردنمحدود براي است آمده دین

 ،کند می تهدید را اخرویش بقاي که تهدیداتی برابر در که است انسانی ،عاقل  انسان

 هم عاقل اگر غیرمتعالی، انسان.متعالیه انسان شود می انسانی چنین .کند می حفاظت ازخودش

 چون. شود می محصور هقو سه همان حد در یعنی شود؛ می دنیا به محدود فقط عقلش ،باشد

 و متعالیه عاقل انسان با فرقش ولی ،است عاقل ،کند می استفاده قوه سه آن از که هم انسانی

 نیرو سه آن تأثیر تحت بلکه ،ندارد عهده بر را وجودش ریاست عقلش که است این متدین

تعلق  یا ییخوهدرندتعلق  یا شیطانی تعلق  است، اعم ازشده تعلق داراي عقل. است قرارگرفته

  .شهوانی
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  )ره(شناسی امام خمینی ابعاد و وجوه امنیتی انسان): 3(جدول 

قوه یا قواي   انواع انسان  ردیف
  رئیس

 ها جهت گیري
  ها و رسالت

 ها با نسبت انسان
  یکدیگر

  وجوه و پیامدهاي امنیتی

الهی، انسانی،   عاقله  عاقل  1

خیرخواه، غیرخواه، 

  گرا عدالت

نون انما المؤم: برادري

اشداء علی الکفار، /اخوه 

  رحماء بینهم

تأمین بقاي ابدي : موضوع امنیت/ متعالیه: مکتب امنیتی

غایت / رهبران الهی و مؤمنین: کارگزاران امنیت/ انسان

دستورات الهی، اسالم ناب : منابع امنیت/ قرب الهی: امنیت

  اسالم : مرجع امنیت/ محمدي و امکانات مادي 

غضبیه   خو درنده  2
  سبعیه

غیرالهی، غیرانسانی، 
خودخواه، ظالمانه و 

  گرا سلطه

هرانسان گرگ : درندگی

اگر ندري : انسان دیگر است

  .درند میتو را 

چگونگی سلطه بر :موضوع امنیت/متدانیه:مکتب امنیتی

منابع / دنیوي:غایت امنیت/ظالمان:کارگزاران امنیت/دیگران

  حاکمان: منیتمرجع ا/ ي انسانیها وایدئولوژي مینظا:امنیت

ضدالهی، ضدانسانی،   وهمیه  صفت شیطان  3
  خودخواه و مکار

هر انسان : کاري فریب

: شیطان انسان دیگر است

اگر دیگران را فریب ندهی، 

  .دهند میتو را فریب 

فریب : موضوع امنیت/ متعارف یا متدانی: مکتب امنیتی

/ نیروهاي سیاسی و فرهنگی: کارگزاران امنیت/ دیگران 

ي ها فرهنگی، ایدئولوژي: منابع امنیت/ دنیوي: امنیتغایت 

  حاکمان: مرجع امنیت/ شده انسانی و ادیان تحریف

 /شهویه  صفت حیوان  4
  بهیمیه

همه چیز ابزار و : جویی کام  گرا، خودخواه، لذت

منبع تأمین لذت انسان  

  .است

تأمین رفاه و لذت : موضوع امنیت/ متعارف: مکتب امنیتی

/ همه اعضاي جامعه: کارگزاران امنیت/ اعضاي جامعه

: مرجع امنیت/ اقتصادي: منابع امنیت/ لذت: غایت امنیت

  )اندیودوآلیسم(فرد 

خوي  درنده  5
  صفت شیطان

سبعیه و 
  وهمیه

ضدالهی، ضدانسانی، 
خودخواه، مکار، 

  گرا ظالمانه و سلطه

فریب : درندگی و فریبکاري

با حربه . ابزار تجاوز است

ال آن به حقوق بشر و امث

  .کند میدیگران تجاوز 

شستشوي مغزي و : موضوع امنیت/ متدانیه: مکتب امنیتی

ظالمان و : کارگزان امنیت/ چگونگی سلطه بر دیگران

ابزارهاي : منابع امنیت/ دنیوي :غایت امنیت/ طاغوتیان

مرجع /  ي انسانیها جنگی، ابزارهاي فرهنگی و ایدئولوژي

  حاکمان: امنیت

خوي  درنده  6
  صفت حیوان

سبعیه و 
  بهیمیه

غیرالهی، غیرانسانی، 
گرا،  ظالمانه، سلطه

  گرا خودخواه، لذت

: درندگی و کام جویی

 لذت ها تجاوز به انسان

  .بخش است

تأمین رفاه و لذت : موضوع امنیت/ متدانیه: مکتب امنیتی

: کارگزاران/ در سطح داخلی و غلبه در بعد خارجی

/ لذت و سلطه: ت امنیتغای/ و اقتصادي مینیروهاي نظا

  دولت ملی: مرجع امنیت/ و اقتصادي مینظا: منابع امنیت

صفت  حیوان  7
  شیطانی

بهیمیه و 
  وهمیه

ضدالهی، ضدانسانی، 
مکار، خودخواه و 

  گرا لذت

: کاري جویی و فریب کام

بخش   لذتها فریب انسان

  .است

لذت و : موضوع امنیت/ متعارف یا متدانی: مکتب امنیتی

/ نهادها و نیروهاي اقتصادي و فرهنگی: ارگزارانک/ فریب 

ابزار اقتصادي و : منابع امنیت/ دنیوي: غایت امنیت

  فرد و حاکمان: مرجع امنیت/ فرهنگی

صفت  شیطان  8
خوي  درنده
  صفت حیوان

وهمیه، 
سبعیه و 

  بهیمیه

ضدالهی، ضدانسانی، 
مکار، ظالمانه، 

خودخواه، لذت گرا، 
  گرا، سلطه

اري و ک درندگی، فریب

فریب ابزار : جویی کام

  .بخش است تجاوز و لذت

سلطه، لذت و : موضوع امنیت/ متدانیه: مکتب امنیتی

و  مینهادها و نیروهاي اقتصادي، نظا: کارگزاران/ فریب

ابزار اقتصادي، : منابع امنیت/ دنیوي: غایت امنیت/ فرهنگی

  و دولت فرد،حاکمان:مرجع امنیت/نظامی،سیاسی و فرهنگی
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  شناسی استاد مطهري  انسان امنیتیکاربردهاي . 4

 ، با این حال.آید میلحاظ فلسفی از حکماي حکمت متعالیه به حساب ه استاد مطهري نیز ب

ایشان با .  نگرش قرآنی است تا فلسفی،شناسی  در حوزه انسان،نگرش غالب در آثار وي

خود الهی و   بالقوه داراي دو ، راها  انسان،»نسوا اهللا فانسیهم انفسهم« گیري از آیه شریفه بهره

 ی فاصله گرفته، وارد خود حیوانی اگر انسان خدا را فراموش کند، از خود اله.داند میحیوانی 

اند انسان را از خود حیوانی به   از سوي خداوند متعال مأمور شده،انبیا، اوصیا و اولیا. شود می

. متفاوت است، »خود«یک از دو تی هر  روشن است که پیامدهاي امنی.خود الهی دعوت کنند

 انسان در گستره جهانی و فراگیر را درنظر دارد، مکتب خود الهی با توجه به اینکه بقاي ابدي

  چون متمرکز بر بقاي دنیوي،درحالی که خود حیوانی. کند میامنیتی متعالی را طراحی و اجرا 

خاص است، مکتب امنیتی متعارف یا  نژاد یا ملیت ، گروه،با گستره محدود به منافع یک فرد

  .کند میمتدانی را طراحی و اجرا 

انسان، در عین حال که  است که شده حل مسئله این ،اسالمى نظر به نظر استاد مطهري، از

 »من «انسان. اوست واقعى »منِ« هست که او درنیز  الهى روح از اى نفخه ،است حیوان نوعی

 همان ،انسان در اصیل من. اصیلنه  است طفیلى ،انسان در حیوانى من ولى دارد، هم حیوانى

 در دهد، مى تشکیل را حقیقى و واقعى من حیوان، در آنچه به بیان دیگر، .است  ملکوتى من

 حیوانی انسان »من «به ،خوابم مى من آشامم و مى من خورم، مى من. اوست طفیلى من انسان

 خود بر را دیگران که دارم دوست من کنم و مى یاد را خدا من کنم، مى فکر من. وابسته است

 .)412: 22 ج، 1388 مطهرى،( است الهی مربوط »من « به،بدارم مقدم

 .دهد مى رخ کشمکش و جدال گاهى او ىها »من «میان که است این انسان خصوصیات از

. ندکن مى تعبیر نفسانى هواى و اخالقى اراده جدال یا نفس و عقل جدال به گاهى را جدال این

 تصمیم انسان: کمتر بعضى در و بیشتر بعضى در .دارد وجود وبیش کم ،کسى هر در جدال این

 است، جهت یک در میلش یعنى بدهد؛ انجام را کارى خودش طبیعى میل برخالف گیرد مى

 بر میلش که افتد مى اتفاق هم گاهى .بدهد انجام را کارى خودش میل ضد بر گیرد مى تصمیم

 حیوانات در ها جدال  این.آید مى فائق عقلش بر نفسش ،دیگر تعبیر به و شا اخالقى اراده

  انسان.نیست انسان خود از خارج درو  است خود و خود بین درونى جدال این. ندارد وجود
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 اند جدال در یکدیگر  با که هستند وا خود از نیرو دو ،انسان درون در .ندارد جدال بیگانه با

 .)413 و 414: همان(

 آید که میال پیش ؤکرد، این س مجاهده »نفس« ید بابا  طبق دستورات دین،اینکه به توجه با

 حیوانى خود همین ،پاسخ کرد؟ مجاهده باید »خود «کدام با کرد؟ مجاهده باید »نفس «کدام با

 انسان که هایى مبارزه انسان، درون هاى جنگ تمام یعنى خود؛ نه است ناخود واقع در که است

 »ناخود «با »خود «مبارزه ،واقع در اخالقى، ضد و اخالقى نظر از ،دارد خودش روح درون در

 با مطلقه حکومت و پیروزند حیوانى هاى میل که آنجا. »خود «با »خود «مبارزه نه ،است

 ،هاست غضب و شهوات تاز یکّه و است پوشیده انسانى فطرت و اراده و عقل روى و آنهاست

. شده است و فراموش مغلوب انسان اصلى خود آنجا دارند، یواناتح که غرایزى همان یعنى

. است مطرح مذموم خودفراموشى آنهم ،»خودفراموشى «نام به اى مسئله ،قرآن در که است این

وا کَالَّذینَ التَکونوا ونَس اللَّه مفَانْسیه مهو کردند فراموش را خدا که مباشید کسان آن از . انْفُس 

مطابق  .است خودیادآورى مقابل این خودفراموشی، در .اند کرده فراموش را خودشان ،در نتیجه

 از دو  این ،قرآن منطق در یعنى ندارد، امکان خدایادآورى با جز هم آیه مذکور، خودیادآورى

  .)415و416: همان( هست نیز داشتن یاد در را خود داشتن، یاد در را خدا .ندنیست جدا یکدیگر
  

  شناسی استاد مطهري پیامدهاي امنیتی انسانو  وجوه ):4(جدول 

  وجوه و پیامدهاي امنیتی  ها  و رسالتها گیري جهت  انواع انسان  ردیف

  
1  

  
انسان داراي 

  خود الهی

ا محوریـت تقـدم         هـا  گیـري  جهت ي الهـی ـب
  .ي ماديها ارزشهاي الهی بر ارزش

هـاي    بـه سـوي ارزش     هـا  دعوت تمام انسان  
دلـسوز  .  اوصـیا و اولیـا    الهی به رهبري انبیـا،    

هـا بـه     و تحمـل دشـواري  ها براي تمام انسان 
  .خاطر راحتی دیگران

  متعالی: مکتب امنیتی
  تأمین بقاي ابدي انسان: موضوع امنیت

  رهبران الهی و مؤمنین: کارگزاران امنیت
  قرب الهی: غایت امنیت
  .دستورات الهی و ابزارهاي مادي و معنوي: منابع امنیت

  .اسالممرجع امنیت 

  
2  

  
انسان داراي 
  خود حیوانی

ــدم   جهــت ــت تق ــا محوری ــوانی ب ــري حی گی
  .هاي الهی هاي مادي بر ارزش ارزش

رقابت و نزاع بر سـر تـأمین منـافع مـادي از             
  .قبیل ثروت، قدرت، پرستیژ و سلطه

تقدم منافع فردي، گروهی، حزبـی، نـژادي و     
ـ          خـاطر  ه ملی و تحمیل سختی بـر دیگـران ب

  .راحتی خود

  .متعارف یا متدانی: ب امنیتیمکت
تـأمین بقـاي دنیـوي خـود و افـراد و اشـیاي        : موضوع امنیت 

  .مورد عالقه
  .رهبران غیرالهی، فرعونی و نمرودي: کارگزاران امنیت

  . و آرزوهاي نفسانیها تحقق خواسته: غایت امنیت
  .ي غیر الهیها ابزارهاي مادي و ایدئولوژي: منابع امنیت

  .ژیم یا دولت بر حسب مورد ر،فرد: مرجع امنیت
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 از الگوي  اما،بود،استاد مطهري، از شاگردان مشترك عالمه طباطبایی و امام خمینی 

هرچند قراینی وجود دارد که نشان . یک از اساتید خود تبعیت نکرده است شناسی هیچ انسان

ي ها ه به دیدگا،هاي پایانی زندگی خود مطرح کرد دهد ایشان در مباحثی که در سال می

 تأکید ایشان بر بحث فطرت و تبیین ،از جمله. شناسی امام خمینی نزدیک شده است انسان

شناسی امام را مورد بحث   الگوي انسان،وي حتی در مباحث فلسفه تاریخ خود. تفصیلی آن

اي نیست که نشان دهد وي آن را پذیرفته  هرچند این طرح مبحث به گونه. قرار داده است

 ،شناسی است و ثانیاً  فضاي نقل یک نظریه در حوزه مباحث انسان، اوالً،فضاي بحث. است

. گیرد، بلکه بیشتر از قالب تمثیل استفاده شده است میهمین نقل هم به طور کامل صورت ن

 یک و شیر یک و خوك یک ،انسانى هر وجود در اند که بهایی آورده  به نقل از شیخ،ایشان

  .)792: 15 ج، 1388 مطهرى،( است نهفته فرشته یک و شیطان

  

  گیري نتیجه

 ،ي خوبی براي ورود به عرصه علوم انسانی و از جملهها حکمت متعالیه از ظرفیت

سس حکمت متعالیه، با طرح پنج نوع انسان، ؤصدرالمتألهین، م. مطالعات امنیتی برخوردار است

ح نظریه استخدام و نظران حکمت متعالیه در دوره معاصر، با طر عالمه طباطبایی، از صاحب

نظر معاصر حکمت متعالیه، با طرح هشت نوع انسان  معرفی دو نوع انسان، امام خمینی، صاحب

ي بزرگی ها  گام،شناسی و استاد مطهري، که شاگرد دو حکیم متأخر بوده، با طرح دو نوع انسان

. اند شتهشناسی بردا ي حکمت متعالیه در عرصه انسانها در عرصه به فعلیت رساندن ظرفیت

اند و بیش   تمام موجودات بر طبع خاصی آفریده شده،اساس مبانی حکمت متعالیه  بر،بنابراین

  . از یک نوع ندارند، بر خالف انسان که داراي انواع است و طبعی جز مختاریت ندارد

شده از سوي این حکما متعدد و متنوع است، اما در  ي مطرحها شناسی هرچند انسان

گیري الهی  ند انسان یا جهتگیرند، یعنی همگی معتقد میگوي واحدي قرار  ذیل ال،مجموع

ها و   باورها، گرایش،گیري غیرالهی دارد و در نتیجه  متعالیه است و یا جهت،دارد و در نتیجه

 در حوزه الگوها و مکاتب امنیتی ،بر این اساس. شود رفتارهایش ممکن است عرفی یا متدانیه 

اول، الگو و مکتب امنیتی متعالی، که بقاي ابدي انسان در کانون : شود می نیز سه الگو استنباط
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دوم، الگو و مکتب امنیتی . یابد می تحقق ن»قرب الهی« و »لقا« جز در کهتوجه آن است 

متعارف، که بقاي دنیوي انسان در کانون توجه آن قرار دارد، بدون اینکه با اهل حق به دشمنی 

دهد و در وضعیت جنگ و  میتب امنیتی متدانیه، که اصالت را به دنیا سوم، الگو و مک. برخیزد

 و ها شده، نوع باورها، گرایش توجه به مباحث مطرح البته، با .گیرد میدشمنی با اهل حق قرار 

نکته جالب توجه این است که در . شود میي مختلفی ها  باعث تولید نظریه،رفتارها در این الگو

نظر نیست،   نیز مدها  بقاي دنیوي تمام انسانشده، اساساً  به مبانی مطرحعمده این نظریات، نظر

  . ها مطرح است ها و ملت ها، افراد، دولت بلکه بقاي برخی نژادها، گروه



  

  

  

  منابع

  

 :، تهرانملی امنیت مطالعات در اندیشه بنیادین مراحل ؛)1381) (ترجمه و گردآوري( اصغر ، افتخاري

  .اهبردي،ر مطالعات پژوهشکده

 .نشر کتاب: ، قماالعتباریات: رسائل سبعه ؛)1362( حسین  الطباطبایی، محمد

  . دارالکتب االسالمیه: ، تهرانالمیزان فی تفسیر القرآن ؛)1379( --------------------- 

 فی الدنیا، رساله االنسان ، الدنیا قبل االنسان رساله: الرسائل التوحیدیه   ؛)1412( --------------------- 

 .دار الکتاب العربی: ، بیروت....رساله االنسان بعد الدنیا و

 .ی ن ی م خ  ام ام ار آث ر ش ن و  م ظی ن ت  ه س مؤس: ران ه ت ،   ث دی ح  ل ه چ  رح ش ؛)1377(ه  ل ال روح ، ی ن ی م خ امام  

  .ی ن ی م خ  ام ام ار آث ر ش ن و  م ظی ن ت  ه س سمؤ: ران ه ت ،جهل و عقل جنود حدیث شرح؛ )1378 (------------------ 

 .ی ن ی م خ  ام ام ار آث ر ش ن و  م ظی ن ت  ه س مؤس: ران ه ت ،امام صحیفه ؛)1385 (------------------ 

  .اسراء، چ سوم: ، قممعرفت آینه در شریعت؛ )1381(عبداهللا  آملی،  جوادي

   khamenei.ir،قم علمیه حوزه فضالي از گروهی یدارد در بیانات ؛)1382(اي، سید علی   خامنه

  . هرمسشهر کتاب،:  تهران،بزرگ نادرزاده ه ترجم، در جهان معاصرفلسفه سیاست ؛)1382( دالکامپی،کریستیان 

 .402 -389 صص  ،30 ش ،راهبرد ،»لویاتان بازخوانی«؛ )1382زمستان (صدیقه  تبار،  راضی

 و تحقیق تصحیح، اي، خامنه محمد باشراف ،السلوکیۀ المناهج فى الربوبیۀ الشواهد ؛)1382(لهین أ صدرالمت

 .بنیاد حکمت اسالمی صدرا: تهران داماد، محقق مصطفی مقدمه

 .باوران به :تهران صبوري، محمد مقدمه و ترجمه ،پایدار صلح ؛)1380(  کانت، ایمانوئل

 .یۀاإلسالم الکتب دار :تهران جلد، 8 ،الکافی ؛)1365( کلینى 

، 49، شفصلنامه مطالعات راهبردي، »)ره(فلسفه امنیت از دیدگاه امام خمینی«؛ )1389پائیز (زایی، نجف   لک

  .5-28صص

 :تهران ،اخالق فلسفه و نظري فلسفه گستره در سیاسی اندیشه: کانت سیاسی فلسفه؛ )1384(علی  محمودي، 

 .معاصر نگاه

 . صدرا :تهران ، شهید مطهرىآثار استاد مجموعه ؛ )1388(مرتضی   مطهري،

  .نی نشر :تهران بشیریه، حسین ، ترجمهلویاتان؛ )1380(توماس   هابز،


