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 28/5/1384تاريخ تأييد:          معاون پژوهشي پژوهشكده مطالعات راهبردي

 

 چكيده
يابند كه آنها را به  اين واقعيت كه نظريات در پيوند با قدرت، شأن متفاوتي مي

متفاوت بدانيم. بر » نظر«را با » عمل«شود تا مقام  ب ميسازد؛ سب استراتژي تبديل مي
را در  uاين اساس، نويسنده در نوشتار حاضر بعد استراتژيك نظريه امنيتي امام علي

گذارد. براي اين منظور،  پي تصدي زمام امور جامعه اسالمي به بحث و بررسي مي
يت را طراحي و عرضه مبتني بر تفكيك ايده امنيت از سازمان امن  چارچوبي تحليلي

را دو آفت » سكوالرشدن امنيت«و » محور شدن امنيت قدرت«داشته و بر مبناي آن 
جدي استراتژي امنيتي در جامعه اسالمي دانسته است. به همين خاطر است كه 

شده، معطوف به  استراتژي امنيتي دولت علوي در واكنش به اين دو آفت نهادينه
گردد تا از اين طريق امنيت معنا و  مي» سازي امنيت رعيش«و » زدايي از امنيت قدرت«

 مقام در خور خود را بيابد.
نويسنده در ادامه سلسله مقاالت پيشين در حوزه نظريه اسالمي امنيت، در اين 

براي تحديد  uگمارد كه از عزم حضرت علي نوشتار به ارايه شواهدي همت مي
هاي شريعت براي ايجاد  ي ظرفيتقلمرو حضور قدرت در تعريف امنيت و آزادساز

 امنيت در جامعه اسالمي، حكايت دارند.
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  مقدمه
داني آنچه از ما رفت، نه به خاطر رغبت در قدرت بود و نه از دنياي  خدايا! تو مي«

هاي دين را به جايي كه بود بنشانيم و  شانهخواستيم ن ناچيز خواستن زيادت. بلكه مي
ات را ايمني فراهم آيد و  اصالح را در شهرهايت ظاهر گردانيم. تا بندگان ستمديده

 )0F1)1»گردد.  ات اجراء حدود ضايع مانده

هاي بسيار در داخل جامعه اسالمي،  گانه و بروز آشوب در پي گذشت دوران خلفاي سه
هاي اوليه مردم در چارچوب  اي كه توان تأمين خواسته كومتي تازهزمينه براي اقبال به الگوي ح

اصول شريعت را داشته باشد، فراهم آمد. صرف وجود چنين گرايشي در جامعه آن روز، از 
صيانت از «با هدف  uآيد كه حضرت به شمار مي» نظريه امنيتي علوي«جمله نتايج نكوي 

) بنابراين در پي قتل 2اجراء گذارده بودند.( در دوران محروميت از قدرت، به» هويت اسالمي
(كه در آن زمان به كانون قدرت امويان تبديل شده بود و » مكيان«خليفه سوم، برخالف توقع 

حكومت حضرت «نمود)، جريان عمومي متوجه  به شدت تصاحب قدرت رسمي را دنبال مي
اي نداشتند و  خليفه) چنانكه طبري گزارش كرده، تا پنج روز مردم 3شود.( مي» uعلي
شد تا  هاي مختلف در حال رايزني بودند؛ اما آشفتگي و خستگي مردم مانع از آن مي گروه

كه  u) لذا به طور طبيعي حضرت4اجماع بر كانديدايي همچون خلفاي پيشين شكل گيرد.(
 اصول و رفتاري متفاوت را عرضه كرده بودند، پناهگاه مردم شدند.

به » نظريه اسالمي امنيت«در ادامه سلسله نوشتارهاي پيشين در زمينه  در اين مقاله، نويسنده
پردازد. الزم  مي uبررسي و تحليل ابعاد و وجوه عيني امنيت در دوران حكومت حضرت علي

در اين مقطع، از  uبه ذكر است كه به دليل عينيت يافتن اصول و مباني مورد نظر حضرت
كه در نوشتار پيشين به كار گرفته » نظريه امنيتي«عنوان  (متفاوت از» استراتژي امنيتي«عنوان 

شد) استفاده شده است. به عبارت ديگر، استراتژي در معناي تخصصي آن يعني پيوند نظريه با 
)، به كار رفته است. براي اين منظور، نخست 5منابع قدرت و ظهور عيني آن در عرصه عمل(

سازمان امنيت از يكديگر طراحي و در ادامه، اي مبتني بر تفكيك ايده و  چارچوب تحليلي
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هاي برآمده از آنها در چارچوب اين نظريه فهم و تحليل  اركان استراتژي علوي و سياست
 اند. شده
 

 الف. چارچوب تحليلي؛ ايده و سازمان امنيت
شك در طول تاريخ قدرت غالب، هميشه از آن خالفت بوده و همواره اذهان  بي«

باره افراط نكرده باشيم،  اند؛ و اگر در اين يه آنان وحشت داشتهعمومي از قدرت قهر
 )6»(اي از زنجير قهر اقتدار بوده است. بايد بگويم خالفت همواره حلقه

در ارزيابي خود از انسجام سازمان قدرت رسمي در » علي عبدالرازق«بايد پذيرفت كه 
واقعيت شد كه در پي رحلت رسول  توان منكر اين كرده است؛ اما نمي» افراط«جامعه اسالمي، 

شد كه نتيجه آن پيدايش  پديدار » سازمان حكومت«و » ايده دولت«گسست ميان  rخدا
ساختاري از قدرت بود كه ضرورتاً با مبادي هويتي جامعه اسالمي، همخواني نداشت. به همين 

ديني ـ «اي  ه، آن را مقول»خالفت«و تكوين » بيعت«ضمن اشاره به اصل » عبدالرازق«دليل، 
 )7يافته است.(» جبارانه«كند كه در بستر تاريخ سمت و سويي  ارزيابي مي» عقالني

به » محيط«الذكر از آن روي ضروري است كه ما را در شناسايي  درك و تحليل تحول فوق
رساند. براي  گيري استراتژي امنيتي دولت علوي ـ ياري مي مثابه يكي از عوامل اصلي در شكل

امنيت را طراحي و » سازمان«از » ايده«ظور، نگارنده چارچوبي تحليلي مبتني بر تفكيك اين من
 عرضه كرده است.

سازد تا  شناسانه آن است كه ما را قادر مي ارزش تحليلي اين چارچوب در كاركرد آسيب
در آن به تأسيس حكومت  uتصويري جامع و كاربردي از محيطي به دست آوريم كه حضرت

ها با نگاه به اهداف بلندمدت، اما در چارچوب امكانات  د. به دليل آنكه استراتژيهمت گماردن
در بحث  uتوان چنين ادعا كرد كه اگرچه اهداف امام شوند؛ مي و شرايط طراحي و عرضه مي

باشند؛ اما مقتضيات زماني و  منطبق مي» نظريه امنيتي اسالم«شده در باب  از امنيت با اصول گفته
رات خاص خود را دارند كه در نهايت اركان استراتژي امنيتي حكومت علوي را مكاني تأثي
 دهند. شكل مي
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 »امنيت«اول. دو چهرة 
مطالعات «آيد كه موضوع  اي نظري به شمار مي اگرچه مقوله» مفهوم«امنيت به مثابه 

ل آن را به منفعتي عيني و كااليي عمومي تبدي» حكومت«است؛ اما تأسيس » معناشناسانه
با دو چهره اصلي ـ و مرتبط با » امنيت«است. بر اين اساس » استراتژي«سازد كه موضوع   مي

 يكديگر ـ قابل معرفي است كه عبارتند از: ايده امنيت و سازمان امنيت.
 

1Fرويه نخست. ايده امنيت

1 
» نسازما«از » ايده«براي نخستين بار به تفكيك » ها و هراس مردم، دولت«در  2F2»باري بوزان«

معرف مجردترين جزء » ايده دولت«اشاره كرده است. به زعم وي، » دولت«در مقام شناخت 
در » ايده«گويد.  الگوي دولت است كه در نهايت از فلسفه وجودي و هويت اين نهاد سخن مي

شود ـ  ـ كه ابعاد عيني و منافع رسمي دولت را شامل مي» سازمان دولت«اين معنا كامالً از 
توان در مقام  رسد كه همين الگوي تحليلي را مي ) چنين به نظر مي8شود.( متمايز مي

 نيز به كار گرفت.» پژوهي امنيت«
  نسبي«و » ذهني بودن«، 3F3»وندي زمينه«هايي از قبيل  پژوهان به ويژگي توجه عمده امنيت

4Fـ ايدئولوژي» واقعيت«امنيت، داللت بر اين معنا دارد كه در ميانه فضاي بين » بودن

تصويري  4
است اما به دليل مشخص نمودن » انتزاعي«گيرد كه اگرچه  نزد بازيگران شكل مي» امنيت«از 

به صورت مستقيم و غيرمستقيم در تكوين » هويت بخشي به آن«و » فلسفه وجودي امنيت«
 )9در جوامع مختلف، تأثيرگذار است.(» سازمان عيني امنيت«

دانست كه » واقعيت«و » ايدئولوژي«محصول تعامل  توان را مي» ايده امنيت«بر اين اساس 
 )10يابد:( آفريني (حداقل) چهار عامل واسط (مياني) معنا و مفهوم مي با نقش
» شرايط محيطي«هايي كه از درون ايدئولوژي زائيده شده و به صورت مستقيم بر  . آرمان1

گذارد. بدين معنا كه  ير ميتأث» مندي بازيگران ميزان توان«و باالخره » امكانات مديريتي«و 

                                                                                                                                        
1. Security Idea 
2. Barry Buzan 
3. Contextual 
4. Reality - Idealogy 
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روي هر بازيگر و  هاي استراتژيك پيش افزاري معادالت امنيتي، گزينه ، شرايط نرم»ها آرمان«
» توليد واقعيت«دهد و از اين طريق به  باالخره ميزان قدرت نرم وي را تحت تأثير قرار مي

بودن،   واقعيت» اسير«تا  واقعيت» توليد«) به عبارت ديگر ايدئولوژي در مقام 11كند.( كمك مي
 )4و  3و  2و  1هاي  آيد. (رابطه برمي
شود.  هاي متفاوت مديريتي با فرض وجود منابع ثابت را شامل مي كه گزينه» امكانات. «2

هاي  گزينه«نموده و با افزايش گستره » سازي امكان«اقدام به » ايدئولوژي«بر اين اساس، 
) و 5دهد تا هم براي خود توليد قدرت كند (رابطه  ا ميبه او فرصت آن ر» استراتژيك بازيگر

 )12) (6ها را به نفع خود اصالح نمايد. (رابطه  هم واقعيت
كه بر مالحظات محيطي در تحول روابط و معادالت قدرت اشاره دارد. بر اين » شرايط. «3

ز اين طريق آيد و ا به شمار مي» شرايط«اساس، ايدئولوژي منبع اصلي در تحول ابعاد ذهني 
 )13)(8و  7هاي  تواند در توليد قدرت و واقعيت به صورت توأمان ايفاي نقش كند.(رابطه مي

دهي به  باشد، اما در مقام شكل متعددي مي  يافته و با معاني . قدرت اگرچه مفهومي توسعه4
خود از دهد كه به نوبه  ترين عامل در نسبت با واقعيت بيروني را شكل مي عيني» ايده امنيت«

ها، به توليد ايدئولوژي متناسب با  طريق تأثيرگذاري بر شرايط، امكانات و حتي آرمان
كند. به عبارت ديگر، اين عامل روندي معكوس در قياس با سه عامل باال  كمك مي» ها واقعيت«

 )14)(1ـ نگاه كنيد به نمودار شماره  9نمايد. (رابطه  را تعريف و بيان مي
است كه » ايدئولوژي ـ واقعيت«تصوير مجرد حاصل از تعامل » امنيتايده «در نتيجه، 

فلسفه وجودي امنيت، رويكرد بازيگر به امكانات، شرايط و قدرت متناسب با نظريه اتخاذ شده 
در بحث از امنيت و باالخره ارزش و اولويت امنيت در قياس با ساير منافع، به واسطه آن 

 شود. مشخص مي
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 )1نمودار شماره(

 اختار ايده امنيتس
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5Fرويه دوم. سازمان امنيت

1 

نگر وجه عيني امنيت بوده اي انتزاعي دارد، سازمان امنيت بيا در حالي كه ايده امنيت صبغه
توان سه سازمان  ناظر است. از اين منظر مي 6F2»قدرت ـ منفعت«و بر نوع ارتباط برقرارشده بين 

 )15اصلي را از يكديگر تفكيك كرد:(
 

 . سازمان بسته1
كسب، صيانت و «به مثابه هدف اصلي سياست مطرح است و » قدرت«در اين سازمان، 

مرجع «به » منبع قدرت«دهد. به همين دليل  گران را تشكيل ميمشي كلي بازي آن، خط» توسعه
 آيند. هاي استبدادي و توتاليتر پديد مي تبديل شده و در پي آن نظام» امنيت
 

 . سازمان باز2
مهم و كارآمد براي تأمين منافع عمومي مطرح » ابزاري«به مثابه » قدرت«در اين سازمان 

تري  ف به قدرت نبوده و در اولويت نخست مفاهيم عاممعطو» مرجع امنيت«شود. بنابراين  مي
ها در  گيرند. دولت و مانند آن كه بر هويتي عمومي داللت دارند، قرار مي» جامعه«، »ملت«چون 

 شوند. براي تأمين امنيت مطرح مي» مسئول اجرايي«ها چونان  اين سازمان
 

 باز . سازمان شبه3
كند؛ اما منافع آن صرفاً  رجعيت خود را حفظ مياگرچه همچنان م» قدرت«در اين سازمان، 

اي معين را  اي خاص نبوده و به صورت بازتري گروه، قشر يا طبقه معطوف به فرد يا سلسله

                                                                                                                                        
1. Security Organization 
2. Power-Interest 

 واقعيت
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شود. بدين ترتيب گستره مرجع امنيت وسعت يافته، اما محوريت آن گروه (قشر يا  شامل مي
 مدخل است. طبقه) همچنان در تعيين اولويت منافع ذي

 
 
 
 

 هاي چهارگانه استراتژيك دوم. موقعيت
شود كه بازيگران در مقام طراحي   با عنايت به چارچوب تحليل ارايه شده، مشخص مي

پردازند. دليل اين امر ارزيابي  استراتژي امنيتي خود نخست به بررسي شرايط موجود مي
باشد.  ز آن ميگذاري براي تغيير، اصالح و يا صيانت ا موقعيت واقعي بازيگر و سپس هدف

قابل سنجش است. » قدرت«و » ايدئولوژي«در تحليل حاضر در ذيل دو مقوله كالن » شرايط«
بيانگر مالحظات » قدرت«، و »ايده امنيت«بازگوكننده مالحظات مذكور در بحث » ايدئولوژي«

توان به چهار موقعيت اصلي به  است. از تركيب اين دو عامل مي» سازمان امنيت«ناشي از 
 نوان زمينه تكوين استراتژي امنيتي دست يافت:ع

 

 : هرج و مرج1موقعيت 
 هاي اصلي اين موقعيت عبارتند از: مؤلفه

افزاري روبه زوال گذارده و تعداد بازيگران داراي مرجعيت در  ـ منابع قدرت سخت
 يابند. معادالت امنيتي كاهش مي

توليدكننده نظم و ثبات از طريق  گر و يا هاي ايدئولوژيك و اعتقاديي كه توجيه ـ آموزه
 تعريف اطاعت و يا تسليم باشند نيز وجود ندارند.

در نتيجة پيدايش چنين موقعيتي است كه استراتژي امنيتي بازيگر، باالجبار به سمت منازعه 
يابي به منابع قدرت برتر با هدف صيانت از خود (ولو از طريق اعمال  و تالش براي دست
 )16يابد.( وق ميسلطه بر ديگران) س
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 : سكون2موقعيت 
مؤلفه اصلي اين موقعيت عبارتست از ايجاد خالء ايدئولوژيك كه توسط عامل قدرت 

گر  هاي ايدئولوژيك توجيه جبران شده است. به عبارت ديگر، در اين موقعيت اگرچه آموزه
و تبعيت هاي برتر با اعمال زور نسبت به اعمال سلطه خود  نظم وجود ندارند؛ اما قدرت

هاي  گيري استراتژي نمايند. نتيجه پيدايش چنين موقعيتي، شكل ديگران از نظم حاكم، اقدام مي
 )17است.(» سكون«باشد كه پيامد آن ايجاد  (اجبار) مي» محور قدرت«امنيتي 

7F: ثبات3موقعيت 

1 
گيري خالء  اين موقعيت وضعيت بديل موقعيت دوم است. بدين صورت كه شاهد شكل

باشيم كه توسط عامل ايدئولوژي جبران شده است؛ به عبارت ديگر،  افزاريي مي تقدرت سخ
هاي امنيتي  هاي ايدئولوژيك، جاي عناصر قدرت را گرفته و در نتيجه استراتژي تورم آموزه

 )18گيرند.( بازيگران با محوريت اين عامل شكل مي
 

 : هژمون4موقعيت 
بازيگر تقويت شوند، زمينه پيدايش  در صورتي كه هر دو عامل ايدئولوژي و قدرت

آيد. البته برحسب آنكه هژمون، ايدئولوژي خود را بر   هاي امنيتي هژمونيك فراهم مي استراتژي
اساس منابع قدرت خويش توليد نمايد و يا قدرت خود را متناسب با چارچوب ايدئولوژيكش 

بود. الگوي نخست كه » هژموني«توان شاهد پيدايش دو الگوي متفاوت از  دهي نمايد؛ مي سامان
كند؛ حال  را تداعي مي» استبداد جهاني«دموكراسي انطباق بيشتري دارد، نوعي  با تجربه ليبرال

حكومت «كننده  آنكه الگوي دوم ـ كه با روايت شيعي از مهدويت انطباق بيشتري دارد ـ تداعي
 )19است.(» جهاني

 1جدول شماره 
                                                                                                                                        

در ايم. سكون محصول اعمال زور است؛ حال آنكه  تفاوت قايل شده» ثبات«و » سكون«در اين نوشتار بين . ١
باشيم. ايدئولوژي در واقع چنين نقشي  براي عامل سلطه مي» گر توجيه«ثبات بيش از هر چيزي نيازمند نيرويي 

قرار دارد و با عنوان » فلسفه قدرت«توليد كند. اين بحث در حوزه » ثبات«تواند  را ايفاء كرده و در نتيجه مي
 توان آن را تبيين نمود.  مي» قدرت خشك«و » تر   قدرت«
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 هاي چهارگانه استراتژيك موقعيت
 

 ايدئولوژي
 زياد                   كم

 ثبات
2 

 هرج ومرج
1 

 كم
 

 قدرت            
 هژمون زياد

4 
 سكون

3 
شود كه بازيگران در مقام طراحي استراتژي امنيتي خود با دو  بر اين اساس مشخص مي

 فرآيند متفاوت روبرو هستند:
لت بر ضعف قدرت يا يك. خالء استراتژيك كه موقعيتي عمومي و فراگير است و دال

خالء «تواند به دو شكل  سازي دارد. چنانكه بيان شد اين وضعيت مي ايدئولوژي در مقام امنيت
خالء «شود) و  را شامل مي 1در جدول شماره  3و  2هاي  (كه خانه» استراتژيك ساده

 يد.شود) ظهور نما شامل مي 1را در نمودار شماره  1(كه خانه شماره » استراتژيك پيچيده
اي بسيار مهم و حساس بوده و از حيث مديريت، بسيار  دو. تراكم استراتژيك كه پديده

هاي متفاوتي با  باشد. سياست دشوار است. اين تراكم، محصول انطباق قدرت و ايدئولوژي مي
 اند. توجه به تنوع الگوهاي هژمونيك تاكنون عرضه شده

 

 ب. اركان استراتژي امنيتي در دولت علوي
8Fي شرايط محيطي دوران منتهي به تأسيس دولت علويبررس

حكايت از آن دارد كه دو  1
 گير جامعه اسالمي در آن دوران شده بود. آسيب جدي دامن

نمود، اما  ـ آنكه اگرچه دين همچنان در ميان مردم و نخبگان مطرح و معتبر مي نخست
د آمده بود. به همين دليل حقيقت آن فروگذارده شده و لذا نوعي انحراف با ظاهري ديني پدي

 )20كند:( به صراحت در خطبه قاصعه، مردم را اين چنين نقد مي uحضرت

                                                                                                                                        
، ١٣٨٤(مطالعات راهربدي،تابستان » uنظريه امنيت علوي: حتليل دوران قبل از حكومت امام علي«. اين موضوع در مقاله ١

 طرح و بررسي شده است.
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نشيني  و بدانيد! كه شما پس از هجرت ـ و ادب آموختن از شريعت ـ به خوي باديه«
دسته شديد. با اسالم جز به نام آن بستگي  بازگشتيد و پس از پيوند دوستي دسته

 9F1»شناسيد. نشان آن را نمينداريد و از ايمان جز 
ـ منافع ناشي از قدرت بر ايده سعادت چيره شده بود، تا حدي كه قدرت به هدفي  دوم

رود. در نتيجه  برتر تبديل شده و كسب، صيانت و توسعه آن موضوع سياست به شمار مي
 شود. به همين خاطر است كه امنيت در پرتو قدرت و با مرجعيت منافع ناشي از آن فهم مي

طلبي مردم و نخبگان اهتمام ورزيده، با  گرايي و منفعت اي به نقد قدرت در خطبه uحضرت
 )21فرمايند:( صراحت تمام مي
 ]راه[اي كساني كه دنيا شما را در خود فرو برده است! هشداريد كه من شما را از اين«

شان اين كار را كه اي ]دانم[بازدارم و آن منافع را به صاحبانش كه دانيد، بازگردانم. پس 
طالب حقوق ما را ضايع  خوش ندارند و به انكار خيزند و اظهار دارند كه پسرابي

 10F2»سازد.
گرايي براي تدارك  به عبارت ديگر، بروز نوعي از خالء ايدئولوژيك و گرايش به قدرت

براي اصالح و برگرداندن آن به  uداد كه حضرت را شكل مي  اين نقصان، وضعيتي عمومي
 ي متعادل، استراتژي امنيتي خود را با دو ركن اصلي تعريف نمودند:موقعيت
 

 زدايي از امنيت ركن اول. قدرت
از جمله موضوعات مهمي است كه در بحث از » امنيت«و » قدرت سياسي«نسبت بين 

به مثابه » سازمان رسمي قدرت«رود. از اين منظر،  پيوسته به آن اشاره مي 11F3»مرجع امنيت«
پردازان رئاليست با عطف توجه به اهميت و  شود كه عمده نظريه شناسانده مي امنيت» مرجع«

                                                                                                                                        
ِه َو التـَْعرُِفوَن ِمَن االمياِن ِاّال َواْعَلُموا اَنَُّكْم ِصْرُمت بـَْعَداْهلجرِة اَْعراباً َو بـَْعَداْلُمواالِة َاْحزاباً. َماتـَتَـَعلَُّقوَن ِمَن اال: «u. قال علي٢ ْسالِم ِاالّبِامسِْ

 »َرْمسَُه.
ََُوُضوَن فيِه َوَاَصْرُتْم اِ : «u. قال علي١ ْْما َمنَـْعتُـُهْم ماكانُوا  نيا... ِا يل ُحُقوِقهم اَلّيت ِاال اليـَُقوَلن رِلالم ِمْنُكْم عدًا َقْدَمَمْرتُْم الدن

 »ِْلَك َو َيْستنِكروَن َو يـَُقوُلوَن َحَرمْنا ابْن ايب طاِلب ُحُقوقَنا.يـَْعَلُموَن، فـَيَـْنقُموَن 
. سه سوال اصلي در حوزه امنيت پژوهي ولود دارد كه عبارتند از: امنيت چه كسي (مرلع امنيت)، در مقابل چه چيزي (موضوع ٢

 امنيت) و چگونه (روش امنيت).
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از هرگونه تعرض و » حكومت«جايگاه قدرت سياسي در تدبير امور، بر ضرورت صيانت 
 )22كرد ديگر منافع ـ تأكيد دارند.( آسيبي ـ ولو به قيمت هزينه

ده و بسان ابزاري در خدمت نفسه داراي ارزش نبو في» قدرت«اگرچه در گفتمان اسالمي، 
حكايت از  rشود؛ اما جريان تحوالت سياسي پس از رحلت پيامبر تر قلمداد مي اهداف متعالي
محمد سعيد «) چنانكه 23يابد.( ارتقاي مقام مي» مرجعيت امنيت«تا » قدرت«آن دارد كه 

 گويد: به تصريح مي» العشماوي
، شاهديم كه چگونه ابعاد فساد رسيم پس چون به اواخر دوران خليفه (سوم) مي«

شود. تا آنجا كه ... براي حفظ حكومت، راضي به خرج  (اداري) گسترانيده مي
شوند. پس چنين بود كه  المال، مقدم داشتن خويشان، تضييع حقوق مردم و ... مي بيت

 )24»(كار اعتراض به خالفت پا گرفت.
گيرند. طبعاً  دست ميزمام حكومت را به  uدر چنين فضايي است كه حضرت علي

را مهار نموده و اصل » تورم قدرت«بايست  براي اصالح گفتمان امنيتي مي uحضرت
جامعه  rكه در دوران پيامبر اكرم» ها مندي ارزش قدرت«را به نفع اصل » مندي قدرت ارزش«

در مقام  uهاي حضرت اسالمي شاهد آن بود، نقد و اصالح نمايد. سهم زيادي از مجاهدت
توان به موارد زير اشاره  معطوف به اين ركن است كه از جمله مصاديق بارز آن مي حكومت

 كرد:
 

 . نفي ارزش استقاللي قدرت1ـ1
زدايي از امنيت، تأكيد و تصريح بر شأن ابزاري  در راستاي قدرت uنخستين اقدام حضرت

رت را به نفع قد» كسب، حفظ و توسعه«باشد تا از اين طريق مرجعيت ناشي از اولويت  آن مي
رغم  اولويت تأمين منافع مادي ـ معنوي جامعه نقد و نفي نمايند. به همين دليل است كه به

و مجاهدتهاي بعدي  rخدا  شان براي تصدي حكومت پس از رحلت رسول تأكيد بر حقانيت
دو سياست مهم را  uگانه؛ با مراجعه مردم به ايشان، حضرت خويش در دوران خلفاي سه

 نمايند: اتخاذ مي
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 سياست اول. طرد قدرت
محور حاكم در آن دوران، قتل خليفه سوم را فرصت خوبي براي  اگرچه رويكرد قدرت

نمايد و از  در مقابل اين رويكرد ايستادگي مي uكرد، اما امام ارزيابي مي» كسب قدرت«
ن، و تعيين جايگاه آ» اصالح قدرت«به منظور  uورزد. حضرت خودداري مي» قدرت«پذيرش 

دهد كه هيچ رغبتي در تصدي قدرتي كه تبديل به هدفي مستقل شده است،  در عمل نشان مي
دهد قدرت بايد ابزاري براي اعمال  كه نشان مي» بيان شروطي«پذيرد مگر با  ندارد؛ و آن را نمي

باشد. اين سياست با آنچه در سه دوره قبل آمد، متفاوت است؛ چرا كه در آن مقاطع » امامت«
مشخص » خليفه«شد و با پذيرش آنها،  به كانديدا وضع مي» طي براي اعطاي قدرتشرو«

 قدرت نمودند.» طرح شرط براي پذيرش«براي نخستين بار اقدام به  uگشت؛ اما حضرت مي
قدرت » عدم پذيرش«، سياست »گسيخته قدرت لجام«از اين منظر، نخستين گام براي مهار 

كند كه از شش نفر حاضر در  شتند. طبري نقل ميبر آن اصرار دا uباشد كه حضرت مي
)، uو علي  وقاص  شوراي اوليه تعيين خليفه، فقط چهار نفر باقي مانده بودند(طلحه،زبير،سعد

كه دو نفر اول به دليل وخامت شرايط سياسي و نبود حمايت عمومي نخبگان و مردم دعوي 
هيچ  باقي مانده بود و بي uها عليخالفت نداشتند، سعد نيز منزوي شده بود و در نتيجه تن

اعثم كوفي نيز روايتي  توانست قدرت را قبضه كند، اما اصالً چنين اقدامي ننمود. ابن  شكي مي
از پذيرش  uمشابه آورده كه حكايت از تعجب اوليه سران و مردم از استنكاف حضرت

نجا كه به مردم نيز صراحت دارد، آ u) اين سياست در گفتار و سيره امام25قدرت دارد.(
شان ندارد و اگر هر كس ديگري بدين امر اهتمام  فرمايند كه هيچ رغبتي در تصدي اميري مي

12Fدارند. ورزد ايشان نكوتر مي

هاي مردم نسبت به قبول  در عمل نيز تحت فشار و هجمه توده 1
13Fنمايند اين امر اقدام مي

 كه حكايت از كراهت اوليه ايشان دارد. 2
 

 قدرتسياست دوم. نقد 

                                                                                                                                        
 )٩٢(خطبه » َوُعُكْم َلِمْن ولَّْيُتُمُوُه اَْمرَُكْم َو اَناَلُكْم َوزيراً َخيـْرم َلُكْم ِمّين اَمرياً َوَلَعّلي َاْمسَُعُكْم َو اَطْ : «u. قال علي١
. ُجمَْتِمعَني ُشقَّ ِعْطفايَ َفما راَعين ِاّال َوالّناُس َكُعْرِف الضَُّبِع ِايلَّ يـَْنثاُلوَن َعليَّ ِمْن ُكلِّ لاِنٍب َحّيت َلَقْد ُوِطَي َاحلََْسناِن وَ : «u. قال علي٢

 )٣(خطبه » َحويل َكَربيَضِة الغَنم
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پس از  uمردم، حضرت محور در شبكه روابط دولت ـ  شدن رويكرد قدرت به دليل نهادينه
تصدي حكومت، در فرازهاي مختلف مردم را نسبت به نفي ارزش استقاللي قدرت متذكر 

صراحت تام دارد، آنجا كه » ذوقار«در » عباس ابن«به پرسش  uشوند. پاسخ حضرت مي
 )26فرمودند: (

از كسب حكومت و فرمانروايي بر شما  ]هاي فرسوده نعلين[ند كه اين به خداي سوگ«
نزد من عزيزتر است؛ مگر آن كه به واسطه اين (قدرت) بتوانم حقي را برپا و يا باطلي 

 14F1»را دفع نمايم.
خطاب به مردم دارند؛ آنجا كه امر الهي، اقبال مردمي و » شقشقيه«همين معنا را در خطبه 

دانند تا از آن براي ياري  واسطه حضور ياران را دليل پذيرش قدرت مي اتمام حجت الهي به
ترين چيز در  ارزش كنند كه قدرت بي مظلوم و سركوب ظالم بهره برند؛ و در غير آن تصريح مي

15Fدنيا خواهد بود.

2)27( 
 

 . نفي امتيازات قدرت1ـ2
ات سالم يافتن جريان رقابت بر سر قدرت و بر هم خوردن مناسب رمز شدت uحضرت

دانند. لذا در فرازي  در جامعه اسالمي مي» استئثار«شدن پديده  سياسي اجتماعي را در نهادينه
 نمايند: گرداني حكومت از مردم معرفي مي كوتاه، استئثار را مايه روي

 )16F3)28»هر كه بر فرمانروايي دست يافت خويش را ديد و ز مردم رو بتافت.«

ارزيابي » ايثار«اي مخالف با  ن خود بر ديگران است كه پديدهداشت ، به معناي مقدم»استئثار«
ها  به شدت اين خصلت را مذموم پنداشته و آن را دليل زوال حكومت uشود. حضرت مي
شدن اين ويژگي در  ها در زمان عثمان به نهادينه دانند. لذا در مقام تحليل چرايي شورش مي

 )29فرمايند: ( جامعه اشاره كرده، مي
 17F1»بر خويش پرداخت، پس كارها را تباه ساخت. صرفاً«

                                                                                                                                        
 »َواِهللا هلََِي َاَحبن ِايلَّ ِمْن ِاْمرَتُكْم ِاّال اَْن اُقيَم َحّقاً اَو اَْدَفُع باِطالً : «u. قال علي٣
َلي الُعَلماِء اَن اليُقاُرونا َعلي ِكظَّه ظاملٍِ َو الَسَغِب َلْوال ُحُضوُر اْحلاِضِر َو قياُم اُحلجَّه ِبُوُلوِد الّناِصِر َو َما َاَخَذاُهللا عَ : «u. قال علي١

َلها َعلي مارِِبا َو َلَسَقْيُت آِخَرها ِبَكاِس اَوََّهلا َو َأللَفيُتْم ُدنيا ُكْم َهذِه اَْزَهدَ  ُت َحبـْ ََ  )٣خطبه »(ِعنِدي ِمْن َعْفطَِة َعْنزٍ  َمْظُلوٍمَ،الْلقْي
 )١٦٠(كلمه قصار » َتأثَرَمْن َمَلَك ِاسْ : «u. قال علي٢
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بپرهيز از آنكه چيزي را به خود «و در فرمان حكومتي خويش به مالك اشتر تأكيد نمودند كه: 
 )18F2)30»مخصوص داري كه ـ بهره ـ همه مردم در آن يكسان است.

 بر اين اعتقاد و روش بودند كه نظام اسالمي بايد پنج uبراي انجام اين مهم، حضرت
 سياست را به صورت توأمان پيشه كند:

19Fتهذيب صاحبان قدرت. سياست اول.

3 
20Fمندي از امكانات در قياس با مردم. رعايت مساوات در بهره سياست دوم.

4 
21Fسازي عموم از جريان قدرت. آگاه سياست سوم.

5 
22Fاز بخشش متعارف در حق وابستگان پرهيز كنند تا ايجاد طمع نكند. سياست چهارم.

6 
23Fهاي نظارتي را بر قدرت فعال نمايند. سازمان جم.سياست پن

(كه مصداق بارز آن عملكرد  7
 )31نظارتي خود حضرت نسبت به كارگزارانشان بود.)(

 

 . تحديد قدرت1ـ3
 هرگز اين گفتار را بر لب ميار«

 گهي خواهم پذيرايم شويدوان
 گردد سياه سخن   زين دل  صفحه 

 

 من اميرم امر بنمايم به كار 
 چون غالمي بنده رامم شويد

 )24F8)32»شود زرد و تباه شاخه دين مي
 

                                                                                                                                        
 )٣٠(خطبه » ِاْسَتائـََر فَاَساَء االَثَرهَ : «u. قال علي٣
 »اِيّاَك َواالْسِتثَار ِمبَا الّناُس فيِه ُاْسَوةم : «u. قال علي٤
ا َاْحَدَث َلَك َما اَْنَت ِفيه ِمْن ُسْلطاِنَك اُبـََّهًة اَْو خمَِيَلًة، َفاْنظُْر ِايل َعظ: «u. قال علي٥  )٥٣نامه »(يِم ُمْلِك اهللاَواِْ
ا اَنَا َخَرْلُت ِمْن ِعْندُكْم ِبغري راِحَليت َو رْحلي َو ُمالِمي ُفالنم، َفانا َخاِئنم : «u. قال علي١  »يَا اَْهِل الُكوفه اِْ
ا َعْن َمقاله ِحبَقٍّ اَْو َمشوَرٍه ِبَعدٍل فاّين َلْسُت َوال تظننوايب ِاْستئقاًال يف َحقٍّ قيَل يل َو ال اِلتَماَس ِاْعظاٍم لِنَـْفسي َفالَتُكّفوُ : «u. قال علي٢

 )٢١٦(خطبه ». يف نـَْفسي ِبَفْوق اَْن اُْخِطَي َو الآِمُن ِْلَك ِمْن ِفْعلي
 )٥٣ه نام»(َوال تـُْقِطَعنَّ الَحٍد َمْن حاشيِتَك َو حامَِّتَك قطيَعًة، َفالَيْطَمعنَّ ِمْنك يف ِاْعِتقاِد ُعْقَدًة...: «u. قال علي٣
شود كه حكايت از نظارت  آماز مي» بـََلَغين«موارد متعددي ولود دارد كه با لفظ  uالبالمه و سريه عملي حضرت . در �ج٤

 عمومي بر صاحبان قدرت با حموريت شخص امام دارد.
 )٥٣(نامه » الّديِن َو تـََقّرَب ِمَن اْلَغري.  َكةُ اْلَقْلِب َو َمنـْهْ  َوالتـَُقوَلنَّ ِاينَّ ُمومرآِمرم فاطاع. فان ِْلَك ِاْدمالم يف: «u. قال علي٥
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تعريف قدرت به اعمال سلطه يكجانبه را در رابطه  uبراي مقابله با تورم قدرت، حضرت
نمايند تا با تحديد قدرت، آن را از تعرض به وراي مرزهاي عقلي  با مردم نقد كرده و تالش مي

 گذارند. مي  سياست مهم را به اجراء دو uو شرعي باز دارند. در اين خصوص حضرت
 نمايند: اصالح كرده و تأكيد مي» قدرت«بينش نخبگان حاكم را به  اول. 

25Fيك. قدرت حق تعرض به كرامت انساني افراد جامعه را ندارد.

1 
26Fخون را ناديده انگاشته و به خشونت گرايد.  دو. قدرت نبايد حرمت

2 
27Fاعتمادي با مردم رفتار نمايد. درت نبايستي با بيلذا ق سه. اصل بر اعتماد به مردم است، 

3 
28Fچهار. قدرت نبايد در امر تجسس احوال مردم خويش باشد.

4 
از قبيل   . همزمان بينش و گفتمان عمومي جامعه را اصالح نموده و با ذكر اصولي عمليدوم

ابزاري آنچه در باال به آن اشاره رفت، در واقع تصويري از حكومت را كه در آن قدرت به 
دند كه  كر شود، نقد نموده و تصويري از حكومت عرضه  براي اعمال فشار به مردم تبديل مي

است. به عبارت ديگر، اطاعت مردم نه  29F5»عدم ترس مردم از قدرت سياسي«شاخص بارز آن 
در واقع » ترس«از عنصر » قدرت«شدن  استوار باشد. با عاري» رضايت«بر ترس بلكه بايد بر 

                                                                                                                                        
اجنام كليه رفتارهايي را كه به نوعي عزت و كرامت مردم را در  uهاي بسياري از سريه علوي نقل شده كه در آن حضرت . حكايت٦

تار و رفتار مردم در اين زمينه چنان بود كه در گف uمنودند. دقت حضرت ساخت، نقد و نفي مي موالهه با قدرت خمدوش مي
حساس بودند و هر آن گفتار يا رفتاري را كه حكايت از خواري مردم در برابر قدرت (الگوي پادشاهان لاري در آن زمان) داشت، 

 منودند. لذا تصريح دارند كه با من چونان پادشاهان برخورد و رفتار ننماييد. به شدت نفي مي
 )٢١٦خطبه »(ملصانعه ابره و التتحفظوامين مبا يتحفظ به عنداهل البادره والختالطوينفالتكلموين مبا تكلم به اجلب:«uعلي ـ قال

ما َوَسْفَكها ِبغِريِحلِّها. فَِانَُّه لَْيَس اْدعي لِِنْقَمٍه َو الاَْعَظَم لَِتبعٍة َوال اَْحري بَِزواِل نِ : «u. قال علي١ ٍة، ِمْن اِيَّاَك َوالدِّ ْعَمٍة َو اِْنِقطاِع ُمدَّ
ما ِبَغري َحقِّها... َفال تُقوينَّ ُسْلطاَنَك ِبَسْفِك َدٍم َحراٍم.َسفْ   )٣٣٩، ص ٥٣(نامه » ِك الدِّ

كننده زكات بسيار در خور توله است. چنانكه تصريح دارند بايد كه به   به كارگزاران مجع u. در اين خصوص فرمان حضرت ٢
گريي و به اكراه آنان را به   ايشان نيست، نبايد كه بر ايشان سختگفتار مردم اعتماد كين و اگر اظهار داشتند حقي در مال 

 گفنت واقعيات و استيفاي حقوق واداري.
پس با احرتام، وقار و آرامش بر ايشان وارد شو و بگو: اي بندگان خدا مرا وّيل خدا و خليفه او به سوي مشا فرستاده است تا حق «

پس آيا كسي هست كه در اموال او حقي باشد و آن را به ويل او بدهد؟ پس اگر كسي   اهلي را كه در اموالتان است حتويل بگريمي.
 . ص )٢٥(نامه » گفت نه، متعرض وي مشو و اگر كسي گفت آري، ... به كارش رسيدگي كن.

الّناِس ُعُيوبًَا ِلوايل اََحقن ِمْن َسْرتَِها.   اِس. َفِانَّ ِيف َوْلَيُكْن اَبـَْعُد َرِعيَُّتَك ِمْنَك َو َاْشناُهْم ِعْنَدَك اَْطَلبُـُهْم ِلَمعاِيب النّ : «u. قال علي٣
َها.  )٥٣(نامه » َقالَتْكِشَفنَّ َعّما ماَب َعْنَك ِمنـْ

 )٥٣(نامه » وال تروعن مسلماً : «u. قال علي٤
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سازي معرف الگوي عملي متفاوتي است.  يابد كه در امنيت افزارانه مي هيتي نرمقدرت، ما
به منظور مهار قدرت، در حالي كه خود صاحب قدرت بودند؛ اقدام به  uحضرت

اي منحصر به فرد  نمايند و از اين طريق تجربه شان مي  بخشي به مردم در خصوص حقوق آگاهي
 نمايد. شدن سازمان قدرت سياسي را سد مي ن بستهگذارند كه جلوي جريا را به اجراء مي

 اند، متعددند؛ از آن جمله: بوده uاصولي كه از اين منظر مد نظر حضرت
30Fيابد. يك. حق انتخاب؛ چرا كه حكومت بدون پذيرش مردم، استواري نمي

1 
31Fدو. اعمال نظارت بر دولتمردان.

2 
32Fسه. اطالع و آگاهي از جريان قدرت.

3 
گرا، كه حق عدم اطاعت از حكامي كه راه جور را به جاي راه  ولچهار. نافرماني اص

33Fكند. اند؛ تأييد مي شريعت پيشه كرده

4 
مراتب امر به معروف و نهي از منكر  هاي فاسد كه متناسب با سلسله پنج. خروج بر قدرت

34Fشود. به اجراء گذارده مي

5 
دارند  يح ميتصر uهاي قانوني از حكومت، چنانكه حضرت شش. طلب حقوق و آزادي

كه خداوند چنانكه براي ولي امر حقوقي تعريف كرده است، براي مردم نيز حقوقي متقابل 
35Fباشند. مندند و حاكمان نيز موظف به احقاق اين حقوق مي برشمرده كه هر دو ارزش

6 

                                                                                                                                        
ا اْخليار للّناِس قـَْبَل اَْن يُباِيُعوا فَِاْا بايـَُعوا َفالخياَر َهلُمْ : «u. قال علي٥  » َوِامنَّ
 )٥٣(نامه » وان ظَنَِّت الرَّعيَّه ِبك َحْيفاً َفَاْصِحْرَهلُْم ِبُعْذرَك َواَْعِدْل َعْنَك ظُُنونـَُهْم بِاْصحاِركَ : «u. قال علي٦
 )٥٠(نامه » ُحْكمٍ  اَال ان َلُكْم ِعندي ان... الاطوي ُدوَنُكْم اََمْراً يف: «u. قال علي١
ُكْم الَّذيَن َتَكبـَُّروا َعْن َحْسِبِهم َو تـََرفـَُّعوا فـَْوَق نبهم َو اْلُقوا اهلَجيَـَنه َعلي رَ َاال فَاحلََْذر ِمْن : «u. قال علي٢ َِ ْم طاَعِة ساداِتُكْم َو ُكربِئ بِّ

 )١٩٢َوَلاَهُدوا اهللا ماَصَنَع ِبِْم. (خطبه 
َو َمْن اَْنَكرُه بِِلساِنه   ُمْنِكر يُّدعي اليه، فَاْنَكَرُه بقلْبه فـََقْدَسَلَم َو بَرِيَ اَيـنَها اْلُمؤِمُنوَن، اِنَّه َمن رَاي ُعْدوانًا يـُْعَمُل بِه و : «u. قال علي٣

صاَب اِلمْني ِهي السنفلي، َفَذِلَك الَّذي اَ فـََقد اَُلَرو ُهَو اَْفَضُل ِمْن َصاِحِبه َو َمْن اَْنَكَرُه بِالسَّْيِف لَِتُكوَن َكِلَمَة اهللا ِهي اْلُعليا َو َكِلَمه الظّ 
 )٣٧٤(قصار » َسبيَل اْهلُدي...

). در ٢٠٧خطبه»(َعَلْيُكْم. احلقِّ الَّذي يل  اَّما بـَْعُد فـََقْد َلَعَل اهللاُ ُسْبحانَُه يل َعَلْيُكْم َحّقا ِبواليَه اَْمرُِكْم َو َلُكْم َعليَّ َمنِ : «u. قال علي٤
يد آجنا كه حق و وظيفه را دوروي يك سكه منا در خور توله مي uشده توسط حضرت اين خصوص اصل عمومي بيان

 )٢٠٧خطبه»(َلَعل ـ ُسْبحانَُه ـ... تـََتكافُاً يف ُوُلوِهها:َويُوِلُب بـَْعُضها بـَْعَضاً َوالُيْسَتوَلُب بـَْعُضهاِاالّبِبَـْعضٍ   ُمثَّ «دانند: مي
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هاي  گذر نقد الگوهاي بسته در مقام سياست، روايت از ره uبر اين اساس، حضرت
به » اقتدار«و » سلطه«زي را نفي كرده و با استناد به اختصاص مطلق سا جبارانه از امنيت

دارند كه هر فرد يا نظامي كه بدين روش روي آورد، در نهايت به دست  حضرت حق، بيان مي
36Fمردم و مطابق اراده الهي رو به زوال گذارد.

1 
ع مرج«در اين مقام تالش داشتند تا تصويري متعادل از  uخالصه كالم آنكه حضرت

سراغي نباشد. » قدرت«گرايي مبتني بر محوريت بالمنازع  ارايه دهند كه در آن از افراط» امنيت
از حاشيه معادالت امنيتي به متن درآيند؛ آنهم بدون آنكه به سياق هرج » مردم«به عبارت ديگر 

نفي گردد. به » تأسيس و صيانت از حكومت«و ضرورت » قدرت«گرايان، اصل وجودي  و مرج
ن دليل است كه در فرازي به هنگام نقد خوارج، هر دو بعد را ـ با تأكيد تمام بر جايگاه همي

 فرمايند: مردم ـ مورد توجه قرار داده، مي
كار  سخني است حق كه بدان باطلي را خواهند... مردم را حاكمي بايد نيكوكردار يا تبه«

سازند؛ و به نيروي او حق  تا در حكومت او... با دشمنان پيكار كنند و راهها را ايمن
كار  ناتوان را از توانا بستانند، تا نيكوكردار روز به آسودگي به شب رساند و از گزند تبه

 37F2»در امان ماند.
اش ـ كه مردم و نه  در واقع مرجع امنيت را بر قاعده اصلي uبا اين سياست، حضرت

را مدنظر » جامعه«و واحد از حكومت ـ بود، قرار دادند. در اين زمينه نيز نگاهي يكپارچه 
توان از آن استنتاج نمود. به عبارت ديگر  داشتند كه محوريت قشر يا گروه خاصي را نمي

تشكيل  uقاعده معادالت امنيتي را در استراتژي امنيتي حضرت» جامعه به مثابه يك كل«
38Fدهد. مي

3 
 

 سازي امنيت ركن دوم. شرعي

                                                                                                                                        
 )٥٣(نامه » وتِِه. فَِانَّ اهللاَ يُِذلن ُكلَّ َلّباٍر َو يُهُني ُكلَّ ُخمْتاٍل.اِيّاَك َو ُمساَماَة اِهللا يف َعظمِتِه َو التشَُّبه ِبه يف َلربَ : «u. قال علي٥
و َو تَْامَ : «u. قال علي١ ُن ِبه السنُبُل َو يؤاَخُذ ِبه َكِلمُة َحٍق يُراد ِبا الباِطُل... َواَنّه البُدَّ لِلّناِس ِمْن اَمٍري بـَرٍّ اَْو فالٍر... يُقاَتُل بِه اَلَعدن

 )٤٠(خطبه » عيِف ِمَن الَقّوي َحّيت َيْسَرتيَح ِبه بـَرن و ُيْسَرتاَح ِمْن فاِلٍر.لِلضَّ 
 )٥٣(نامه » واَْعَلْم اَّن الرعّيه طَبقاتم الَيْصُلُح بـَْعُضها ِاال بِبَـْعٍض َو المين بِبَـْعُضها عن بـَْعضٍ : «u. قال علي٢
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ن اصول شريعت در عرصه سياست را در پي شد يافتن قدرت، به حاشيه رانده اولويت
يابد. در  داشت، تا بدانجا كه تلقي از ضرورت تأمين امنيت به هر روشي، مقبوليت نسبي مي

دارد كه  تالش نمود تا بار ديگر جايگاه شريعت را تبيين و بيان  uواكنش به اين ايده،حضرت
 ارتباط اصول زير قابل استتاج هستند: شود.در اين  و عملياتي مي  در نسبت با شريعت فهم  امنيت
 

 . اصالح چارچوب ديني1
پس چون (قدرت) به من رسيد، به كتاب خداوند و آنچه براي ما مقرر داشته و ما را «

 ها مأمور ساخته، نگريسته و پيروي پيشه كردم و به سنت نبوي كردن بدان به حكم
 39F1»اقتدا كردم.

دولتمردي از ابتداي شروع جريان خالفت بر در مقام  uاز جمله اصول مهمي كه حضرت
در مقام تحليل و عملياتي نمودن  r»سنت نبوي«و » قرآن كريم«اند، مرجعيت  آن تأكيد داشته

عملكرد «تمامي مقوالت سياست ـ و از آن جمله امنيت ـ بوده است. اين در حالي بود كه 
ها نهادينه شده  اي از كژي پاره به مثابه منبعي تازه براي حكومت، مطرح و بر اساس آن» خلفا

تصريح دارند كه از اين حيث چارچوب ديني را اصالح و بر قرآن و سنت  uبود. حضرت
استوارش خواهند كرد و حتي اگر در اين راه برخي از مردم يا گروهاي اجتماعي مرجع بر 

حكومت را  آشوبند، ايشان منصرف نخواهند شد. لذا در كالمي كوتاه، معنايي بزرگ از فلسفه
 كنند: چنين بيان مي

خواهم، حال  بدانيد كه كار من و شما يكسان نيست؛ چرا كه من شما را براي خدا مي«
 40F2»خواهيد. آنكه شما مرا براي خود مي

وجود اصول بنياديني را در مقام عمل سياسي  uمعناي اين سخن آن است كه حضرت
شوند؛ لذا به تصريح خطاب به  ت ميپذيرفته بودند كه مستند به نص (قرآن و سنت) اثبا

اي روا  نخبگان و مردم اظهار داشتند كه در اين موارد مكلف به اجرا هستند و هيچ مجامله

                                                                                                                                        
» فَاقـََتديـُْتهُ  rاَب اِهللا َو َما َوَضَع لَنا َو اََمرنا بِاحلُْكِم ِبه. فَاتْـَبعُتُه و َمااْسَتَسنَّ النَّيبفَلّما اََفْضت ِاّيل َنظَْرُت ِايل ِكت: «u . قال علي٣

 )٢٣٩. ص ٢٠٥(خطبه 
 )١٣٦(خطبه » لَْيَس اَْمري َو اَُمرُُكْم واِحدم. ِاّين اُريدُُكْم هللا َو اَنـُْتْم تُريدُوَنين الَنـُْفِسُكمْ : «u . قال علي١
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نخواهند داشت. براي مثال اگرچه اصل مشورت را به مثابه ركني اصلي در حوزه حقوق مردم 
ريعت جايي براي مشورت پيوسته مدنظر داشتند، اما اين مالحظه را نيز داشتند كه در اصول ش

 و رأي اكثريت نيست:
زني با شما  پس بدانيد كه از حقوق شما به من يكي آن است كه... كاري را بدون راي«

41F.»]زدن نيست كه مجالي براي راي[انجام ندهم، مگر در احكام شرعي 

1 
 نمايند كه: با همين رويكرد است كه در ابتداي پذيرش امر حكومت نيز تصريح مي

آگاه باشيد كه چون من به دعوت شما پاسخ مثبت گويم، بر اساس آنچه  ]مردماي [«
با شما رفتار خواهم كرد و در اين راه به سخن  ]دانم از قرآن و سنت مي[خود 
 42F2»گويندگان و سرزنش توبيخ كنندگان وقعي نخواهم نهاد. سخن

43Fاستواريامنيت متضمن پذيرش اصول بنيادين شريعت و » سازي شرعي«بدين ترتيب 

در  3
در ابتداي پذيرش حكومت و اثناي مديريت جامعه پيوسته بر آن  uتحقق آنها است كه امام

با التزام به اصول بنيادين نظام اسالمي  uتأكيد داشتند. به عبارت ديگر، امنيت نزد حضرت
را  uيافت و چنين نبود كه جريان افكار عمومي و مقتضيات زماني، حضرت معنا و مفهوم مي

 بت به بيان و اقدام به اين مهم دچار شك و ترديد سازد.نس
44F

4 
 

 . اولويت عدالت بر امنيت2
آيد كه بر چهار  محور اصلي سياست و ارزش جامع به شمار مي uعدالت نزد حضرت

45Fركن معرفت، دانش، عمل و استواري

است » سپري«با اين روايت چونان » عدالت«قرار دارد.  5
46Fدارد ض ديگران مصون ميكه صاحبان حكومت را از تعر

بخشي را  و هيچ عامل اطمينان 6

                                                                                                                                        
 )٥٠(نامه » اَال َوِانَّ َلُكْم ِعْندي اَْن... ال اطوي ُدوَنُكْم اَْمراً ِاّال ِيف ُحكٍم...: «u علي . قال٢
َِ ِبُكْم َمااَْعَلُم َو َملْ : «u . قال علي٣  )٩٢(خطبه » ُاْصِغ ِايل َقوِل الَقاِئِل َو َعَتِب العاِتبِ  َواْعَلُموا َاّين ِاْن اََلْبَتُكْم رَِكْبُت
ْكروِه اّلذي َجيَْعُل اُهللا ِفيه َخْرياً. َفِاْن اْستَـَقمْ : «u ي. قال عل٣

َ
ُتْم َهَديـُْتُكْم، َو ِاْن اَما َواِهللا َلْو َاّين ِحَني اََمْرُتُكْم به َمحَْلُتُكْم َعلي امل

 )١٢١خطبه »(اَْعَوَلْجُتْم قـَوَّْمُتُكْم، َو ِاْن اَبـَْيُتْم َتدارَْكُتُكْم.
فَاقـََتْديُتُه فـََلْم  rا اََفَضْت ِايلَّ َنَظْرُت ِايل ِكتاَب اِهللا و َما َوَضَع لََنا و اََمرنا بِاُحلكِم به َفاتَّبعُتُه و ما َاْسَنتَّ النَّيبُ فـََلمّ : «u . قال علي ٤

َِْلَك ايل َرأَيُكما و الرأَي َمريُكما...  )٢٠٥خطبه »(اَْحَتْج يف 
 )٣١(قصار » ُشَعٍب: َعلي َماِئِض اْلَفْهِم، َو َمْوِر اْلِعْلِم َو ُزْهَرِة احلُْْكم َو َرَساَخِة اْحلِْلمِ العدُل ِمنها َعلي اَْربََع : «u . قال علي ٥
 »اَْلَعْدُل ُلنَُّه واقيةم «يا » اَْلَعْدُل ُلّنُة اْلُدَول: «u . قال علي ٦
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ورزي بتواند در ايجاد امنيت براي همگان كارساز  توان سراغ گرفت كه همچون عدالت نمي
47Fباشد.

منكر اين واقعيت نبود كه اجراي اين پروژه امري ساده  u) با اين حال حضرت33(1
يكي از چهار ركن باال نزد مردم و هاي بسياري را به دليل وجود ضعف در  نبوده و مخالفت

چون تصدي امور را به دست گرفت، گام در طريق  uنخبگان، شاهد خواهد بود. اما حضرت
پيش از اين گفته بودند ـ با  rاجراي عدالت گذارد؛ و در اين مسير ـ چنانكه پيامبر اكرم

48Fبه پيش رفت هاي احتمالي در مقابل اجراي عدالت استواري تمام و بدون مالحظه مخالفت

تا  2
هايي از مردم برآشفتند و بناي اعتراض و  نفوذ و حتي گروه هاي ذي خواران، گروه آنجا كه رانت

» عدالت«كرد  حاضر به هزينه uآشوب و اقدام به براندازي حكومت را گذاردند. اما حضرت
منيت براي تأمين ا» اقدام نظامي«نشدند و در چنين فضايي است كه » مقبوليت«براي كسب 

) بسياري از تحوالت امنيتي دوران حكومت حضرت را 34يابد.( جامعه اسالمي موضوعيت مي
 توان در چارچوب اين سياست ارزيابي نمود. مي

جويانه از جانب گروهي تدارك ديده شد كه به دليل  هاي معارضه . اولين گرايش2ـ1
طلحه و زبير كه از در عرصه سياست، از قدرت محروم شده بودند.  uورزي حضرت عدالت

49Fممكن نديدند uاي را از سوي حضرت انديشي گونه مصلحت اين ناحيه هيچ

؛ الجرم از مدينه 3
خارج شده و در مكه با همراهي عايشه نخستين كانون تعارض را به وجود آوردند. حمايت 

50Fاميه در مكه از اين كانون طلب بني ضمني جريان قدرت

 در نهايت شورشي را به وجود آورد 4
شدگان از بيعت  با كاربرد زور در مقابل خارج uكه به جنگ جمل ختم شد. در واقع، حضرت

نمودند؛ نشان دادند كه براي پيمان و التزام به منافع عمومي  كه نظم جامعه اسالمي را تهديد مي
 احترام كامل قائلند.

                                                                                                                                        
َوُل ِمبَْثِل ِاْسِتْعماِل اْلَعدِل في: «u . قال علي ١  »َمْن َعَمل بِالَعْدِل َحصََّن اهللاُ ُمْلَكهُ «يا » هاَلْن ُحتَصََّن الدن
 »الَتْشُكوا َعلّيا فـََواِهللا اِنَُّه َخِشنم يف ْاِت اِهللا اَْو ِيف َسبيِل اهللاِ : «rاهللا . قال رسول ٢
و يا از بيعت كردند  uاحلديد موارد متعددي را نقل كرده كه طلحه و زبري با شرط شراكت در خالفت، با حضرت . ابن ايب١

 )٣٥گاه موافقت نكردند.( هيچ uدرخواست واليت كوفه و بصره منوده بودند، اما امام uحضرت
اي كه خطاب به  اند. براي مثال در نامه در مواضع خمتلف به آن اشاره كرده u. اين موضوع حبث مستقلي است كه حضرت٢

دامن كه تو  من مي«... فرمايند:  دانند، حضرت مي خمالفت مي اند برخالف نظر عموم كه عايشه را آمازگر اين لريان عايشه نوشته
 )٣٦»(اند. دارند و تو را به سبب خون عثمان در خشم آورده كين. مجاعيت تو را بر اين كار مي به خويشنت اين كار مني
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آن بود تا به  جويانه كه به رهبري معاويه طراحي شد به دنبال . دومين گرايش معارضه2ـ2
نوعي خالفت را مصادره نمايد، ولي برخالف انتظارش قتل عثمان چنين فرصت و امكاني را 

برآمد؛ چرا كه استقرار دولت علوي به  uبرايش فراهم نساخت. لذا در پي تعارض با حضرت
51Fمعناي زوال حكومت معاويه در شام بود.

زدن به جماعت مسلمين و  اقدام معاويه براي ضربه 1
توانست  رسيد مي عيف حكومت، در نهايت به جنگ صفين ختم شد كه اگر به انجام ميتض

 كورشدن اين كانون فتنه را به دنبال داشته باشد.
جويانه، ماهيتي فكري داشت و به دليل برداشت ناصواب و  . سومين گرايش معارضه2ـ3

توسعه اين جريان قرار گرفت.  uغيرمتين از قرآن و سنت، در مقابل جريان اصالحي امام
فكري و ورود به فاز عملياتي، موجب شد تا خطر فروپاشي از درون پديد آيد. در اين مرحله 

با اقدامي سخت، ريشه اين فتنه را كه از فاز فكري وارد فاز عملياتي شده  uبود كه حضرت
 )37بود، در نهروان از بنيان درآوردند.(

در مقام عمل، فعاليت  uحضرت» محوري عدالت«و » گرايي اصول«شود كه  مالحظه مي
هاي فتنه بر ضد امنيت جامعه را در پي دارد كه در نهايت از طريق اعمال قدرت،  كانون

 )38شوند.( الذكر سركوب و مديريت مي هاي فوق گرايش
» اصول قدرت«سازي امنيت، آن را از چارچوب  به منظور شرعي uنتيجه آنكه حضرت
توانست ـ  دهند. بديهي است كه اين انتقال بزرگ نمي قرار مي» عدالت«خارج و در چارچوب 

بيني نموده بودند ـ درك، شناخت، عمل و تحمل (چهار  از قبل نيز پيش uچنانكه حضرت
 uشود،اما حضرت ركن اصلي عدالت) شود. بنابراين نظم نوين علوي به چالش فراخوانده مي

شوند و بدين وسيله چهره ديگر  نميكردن شريعت  براي تحصيل مقبوليت، حاضر به هزينه
 توان مالحظه نمود. شان را در مقابل معارضان مي الگوي امنيتي

را به راستي مبعوث فرمود؛ به هم درخواهيد آميخت و  ]پيامبر اسالم[به خدايي كه او «
افزار كه در ديگ ريزند، روي هم خواهيد ريخت  چون دانه كه در غربال ريزند يا ديگ

                                                                                                                                        
 شته و ارسال شد.نگا uبيين صحيح بود چرا كه فرمان عزل معاويه از حكومت شام، در اولني فرصت توسط امام . اين پيش٣
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است، زبر شود و آن كه بر زبر است به زير در شود و آنان كه واپس   زير تا آن كه در
 52F1»اند، واپس مانند. اند، پيش برانند و آنان كه پيش افتاده مانده

 

 گيري نتيجه
بر مسند خالفت نشست، با فضايي آكنده از  []پس چون علي ابن ابيطالب «... 

رفت. تمرد و  خالفت به شمار ميپريشاني مواجه شد؛ به ويژه درون مدينه كه مركز 
 )39»(نمود... بخشي به امور بسيار دشوار مي فتنه فراگير شده بود و نظم

اشاره » ابعاد سياسي مفهوم امنيت در اسالم«در كتاب » مصطفي محمود منجود«چنانكه 
همراه با بروز تغييرات جديي در محيط امنيتي است  uكند، آغاز دوران حكومت امام علي مي
53Fبراي دومين بار از زمان تأسيس حكومت اسالمي در مدينهكه 

، مسلمانان شاهد آن بودند. 2
شاخصه بارز محيط جديد كه مبناي بروز منازعات شده و جامعه اسالمي را در گردابي از 

 شدن دو اصل زير بود: آشوب و ناامني ـ از داخل و خارج ـ قرار داده بود؛ نهادينه
آنها را  rسازي؛ چنانكه رسول خدا ده براي امنيتش دورشدن از اصول ديني وضع .1

هاي اسالمي بنا به داليل مختلف در التزام عملي  عرضه داشته بود و به تدريج حكومت
بدانها سستي ورزيده بودند. اين سستي تا بدان حد بود كه خلفاي پيشين در مقام 

يش انديشه و شان همچون ساير بازيگران زمان خو تعريف و طراحي استراتژي امنيتي
 كردند. عمل مي

هاي  يافتن قدرت و اولويت صيانت از منافع ناشي از آن تا بدانجا كه توده محوريت .2
را اصلي مسلم پنداشته بودند و تالش براي » مرجعيت قدرت«مردم و نخبگان وقت، 

كسب، توسعه و صيانت از آن را هنجاري طبيعي (حتي با مويداتي ديني) تلقي 
 يجه، حكومت به مرجع اصلي امنيت ارتقاء يافته بود.كردند. در نت مي

                                                                                                                                        
 َاْسَفَلُكْم اَْعالُكْم َو اَْعالُكْم َوالَّذي بـََعثَُه بِاحلَِْق لَُتبَـْلبُلنَّ بـَْلَبلًة و لتُـَغْربـَُلنَّ َمْربـََلًة. ولَُتَساُطنَّ َسْوَط اْلَقَدِر َحّيت يـَُعودَ : «u . قال علي١

 )١٧. ص ١٦(خطبه » يُقَصرنَّ َسّباُقوَن َكانُوا َسبَـُقوا.َاْسَفَلُكْم َو لََيْسبَـُقنَّ ساِبُقوَن َكانُوا َقَصُروا. ول
شود و منطقي مشابه عصر خلفاي  اي آماز مي اشاره دارد كه پس از آن دوران تازه r. بار خنست به زمان رحلت رسول خدا١

عه اسالمي نويد اي را در لام اشاره دارد كه فصل تازه uگريد. بار دوم به تصدي حكومت توسط حضرت گانه را دربرمي سه
 دهد. مي
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پذيرند. اكراه  تصدي مديريت جامعه اسالمي را مي uدر چنين فضايي است كه حضرت
شان در اين امر، بلكه به دليل آماده نبودن  نه بر انصراف ايشان از حقانيت uاوليه حضرت

ايشان بود.  استراتژيي كه   اريبراي اجراي استراتژي ابتك uمسلمانان براي همراهي با حضرت
را به صورت » سازي امنيت شرعي«و » زدايي از امنيت قدرت«براي تدارك دو نقيصه باال، 

54Fنمود. توأمان دنبال مي

1 
حكومت علوي اگرچه زمان زيادي دوام نياورد، اما به الگويي عملي از مديريت اسالمي 

و دولتمردان بسياري بدان استناد و رجوع  تبديل شد كه تا به امروز نويسندگان، فعاالن سياسي
از » زدايي قدرت«و » سازي شرعي«نمايند. الگوي علوي با تأكيد همزمان بر دو سياست  مي

 rخدا امنيت، در واقع به احياء ابعادي از گفتمان اسالمي امنيت پرداخت كه با رحلت رسول 
با دو چهره  uالحي امام عليبه فراموشي سپرده شده بودند. بايد توجه داشت كه جريان اص

تواند  نمي uباشد. لذا استناد يكسويه به گفتارها و سيره حضرت باال قابل شناسايي مي
هايي  (كه با گزاره» مهار قدرت«تصويري جامع را از استراتژي ايشان ارايه دهد. بدين معنا كه 

ادي، ضرورت مبني بر مشاركت مردمي، تحديد و كنترل صاحبان قدرت، وجود روحيه انتق
ها و مانند آن مورد توجه قرار گرفته) صرفاً يك وجه از امنيت مطلوب  گويي حكومت پاسخ
بر جايگاه خطير مالحظات ايدئولوژيك  uنمايد. از سوي ديگر، حضرت را ترسيم مي uامام

هايي از قبيل مرجعيت منابع ديني (قرآن و سنت)  در استراتژي امنيتي اشاره دارند كه با گزاره
داري، قاطعيت در صيانت از اصول بنيادين شريعت، قاطعيت در عمل و مانند  در مقام حكومت
 )40شوند.( آن شناسانده مي

 
 

                                                                                                                                        
 . اين الگوي حتليلي عام بوده و ناظر بر سياست علوي است كه در حبث حاضر ابعاد امنييت آن صرفاً مورد توله قرار گرفته است.٢



 
 
 

 ها يادداشت

 
، 3(ترجمه) سيدجعفر شهيدي، تهران، انتشارات و آموزش انقالب اسالمي، چ البالغه،  نهج، u. حضرت علي1

 .129، ص 131، خطبه 1371
ام: افتخاري،  در دوره پيش از تأسيس حكومت را در مقاله زير آورده uسياست امنيتي امام علي . مبادي و اصول2

شماره  فصلنامه مطالعات راهبردي،، »uنظريه امنيت علوي: تحليل دوران قبل از حكومت امام علي«اصغر، 
 .231ـ  256، صص 1384، تابستان 28

، صص 1379سيدمحمد صالحي، تهران، توس، ، ابرادر رسول خد امام علي. نك. شري، محمدجواد، 3
 .255ـ6

 .426ـ  8، صص 4، ج1369تهران، اساطير، تاريخ طبري، . طبري، محمدجرير، 4
هاي متعدد و متفاوتي قرار گرفته است. دليل اين امر  . استراتژي از جمله واژگان مهمي است كه مورد برداشت5

آن را » كالين اس.گراي«اي روبه ازدياد دارد و به تعبير  شكل فزايندهباشد كه به  تعدد و تكثر ابعاد استراتژي مي
توان تصاويري متفاوت از آن عرضه داشت. در  به مفهومي متحول و پويا تبديل ساخته كه در مقاطع مختلف مي

واقع از كالزويتس گرفته تا امثال گريمسلي و بوفر در جهان معاصر همگي بر وجوهي از استراتژي نظر 
هنر توزيع و اعمال ابزار «، »انطباق ابزار با اهداف«، »هنر به كارگيري زور«اند كه آن را با تعاريفي از قبيل:  هداشت

اند. با اين حال اگر در محتواي هر يك از سه  ، و... شناسانده»طرح كالن جهت استفاده از توان قهرآميز«، »نظامي
شود كه اصل محوريي به  داده است بنگريم، مشاهده ميانقالب بزرگي كه در عرصه مطالعات استراتژيك رخ 

صورت ثابت در كليه اين مراحل به عنوان جوهره استراتژي باقي مانده است و آن تصوير استراتژي به مثابه 
حلقه واسط نظريه و عمل است. بدين معنا كه استراتژي از تركيب مطالعات نظري با مالحظات عملي حاصل 

هويتي دوگانه و مستقل دارد. به منظور مطالعه ابعاد استراتژي و سير تحول آن تا به امروز، روي  آيد و از اين مي
 به منابع زير مراجعه شود:

- Gray, S.Colin, Modern Strategy, Oxford, O.U.P., 1999; Gray, S.Colin, Strategy For Chaos, London, 
Frank Cass, 2002. 

، ص 1382محترم رحماني و محمدتقي محمدي، تهران، سرايي، اني حكومت، اسالم و مب. عبدالرزاق، علي، 6
198. 



ــــ 484 ـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــــــ ـــ ــ فصلنامه مطالعات راهبردي شماره ــ ـــ ـــ  29ـ

. اين ايده در تحليل الگوي اعمال قدرت سياسي از سوي نويسندگان متعددي مورد توجه قرار گرفته است. براي 7
؛ 2004مسه، بيروت، مؤسسه االنتشار العربي، الطبعه الخاالخالفه االسالميه، مثال نك. العشماوي، محمدسعيد، 

قاهره، دارالفكر للدراسات و النشر و التوزيع، الحركه االسالميه المعاصره،  الحقيقه و الوهم فيزكريا، فؤاد، 

الصحوه االسالميه بين ؛ القرضاوي، يوسف، 1982قاهره، دارالشروق، القرآن و السلطان، ؛ هويدي، فهمي، 1986
 .1984قاهره، دارالشروق، الجمود و التطرف، 

 .91ـ  3،صص 1378، مترجم: ناشر، تهران، پژوهشكده مطالعات راهبردي، ها و هراس مردم، دولتبوزان،باري،. 8
9. See Lipschutz, Ronnie (edi), On Security, New York, Columbia University Press, 1998; Katzenstein, 

Peter (edi), The Culture of National Security, New York, Columbia University Press, 1996; Dillon, 
Michael, Politics of Security, 

شده) توسط حضرت امام  هاي اعمال شده (و سياست هاي بيان . در طراحي اين الگوي تحليلي از آموزه10
ت از شناسي سياسي قدر اقتدار ملي: جامعهام. در اين ارتباط ر.ك. افتخاري، اصغر،  عليه بهره جسته اهللا رحمه

 .1383تهران، نيروي انتظامي، چاپ دوم، عليه،  اهللا ديدگاه امام خميني رحمه
بخشي به واقعيت، ر.ك. سروش، عبدالكريم (گزينش و ترجمه)،  . در ارتباط با نقش ايدئولوژي در شكل11

؛ 1372تهران، مؤسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي، شناسي فلسفي: گفتارهايي در فلسفه علوم تجربي،  علم

؛ 1361، 8تهران، ياران، چاپ دانش و ارزش: پژوهشي در ارتباط علم و اخالق، سروش، عبدالكريم، 

فريبرز مجيدي، تهران، شركت انتشارات علمي و ساخت اجتماعي واقعيت، پتر و توماس لوكمان،  برگر،
 .1375فرهنگي، 

ر براي مهار و يا غلبه بر تهديدات امنيتي، در افزايش ميزان توان بازيگ» مديريت«. در خصوص نقش مؤثر عامل 12
 ر.ك.

- Richmond, Oliver, Maintaining Order, Making Peace, Palgrave, 2002; Modern Strategy, op.cit., pp. 
16-42. 

 دهي به شرايط محيطي بازيگران را در منابع زير مطالعه نماييد: افزاري ايدئولوژي در شكل . نقش نرم13
- Radnitzky, Gerard(edi), Values & the Social Order, UK., Avebury, 1997; Klingemann, Hans - dieter & 

Dieter Fuchs (edis), Citizens & The State, Oxford, O.U.P. , 1998. 
 دهي به ايده امنيت را در منابع زير بخوانيد: در شكل» قدرت«. نقش محوري و مسلط 14

- Cox, Robert, Production, Power & World Order, New York, Columbia University Press, 1987, also: 
 .1379پژوهشكده مطالعات راهبردي،  مصطفي يونسي، تهران،هاي قدرت،  چهارچوبكلگ، استوارت،  -

15. See Brooker, Paul, Non - Democratic Regimes, Macmillan Press, 2000; Migdal, Joel, Strong 
Societies & Weak Stales, Princeton, P.U.P., 1988. also: 

؛ چيلكوت، رونالد، 1378زاد، تهران، مركز اسناد انقالب اسالمي،  علي مرشدياي،  حكومت مقايسهـ بالندل، ژان، 

 .1377وحيد بزرگي و عليرضا طيب، تهران، رسا، اي،  هاي سياست مقايسه نظريه
16. See Buzan, Barry et.al (edis), The Logic of Anarchy, New York, Columbia University Press, 1993. 
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17. See Non - Democratic Regimes, op.cit., chp. 2-3; Bontekoe, Bon & M.Stepaniants, Justice And 
Democracy, Honolulu, Vniversity of Hawaii Press, 1997, chp.2. 
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