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  دهكيچ
هــاي در دورهبــه انســان مت عملي است. نگاه متفاوت كاز مسايل ح »امنيت«مت نظري و كاز مسايل ح »شناسيانسان«

نگر لكــگــاه بــا ن ،كالســيكسياسي  ةگذارد. فلسفرد متفاوتي از امنيت را به نمايش مييكرو ،سياسي ةمختلف تاريخ فلسف
مــدرن بــه  ةنگــر فلســفنگــاه جزكه . درحاليسياسي به بحث گذارده است ةبه انسان، امنيت را نيز در ابعاد مختلفي در فلسف

منجــر بــه  ،نگر به انسان در فلسفه سياسي اسالميجامع ه نگاهكدرحالي ،انسان، امنيت را به صيانت نفس تقليل داده است
تلف و حيات دنيوي و اخروي انسان گرديده است. در اين نگــاه متفــاوت، امنيــت در برخــي بسط مفهوم امنيت در ابعاد مخ

 راامنيــت تــوان ميكاتــب هرچنــد در همــه م ؛باشديارزش ابزاري مداراي ارزش غايي و در برخي  ،سياسي ةاتب فلسفكم
  آورد.شمار به ارزش حياتيعنوان به

  .ير عموميلت، خي، فضياسيس يشناست، انسانيمت، امنكح ها:كليدواژه
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  مقدمه

 ،ر و تأمــلكــن تفيــباشــد. محصــول اير موجــودات ميز انسان از ســايمت وجه تماكو حانديشه ر، كتف
ي مربوط به بــاور انســان و ديگــري نــاظر بــه كه يكبوده » بايد«و » هست«اي از سنخ يمانهكهاي حگزاره

انــد. آن ســنخ از تقســيم نموده مــت را بــه دو قســم نظــري و عملــيكح ،رفتار اوست. بر ايــن اســاس
ه تحقــق كــهايي مت نظري، و گزارهكح ةدخالتي در تحقق آن ندارد، در زمر» اراده انسان«ه كهايي گزاره

، ص ق١٤٢٦ ه رازي،يوكمســ(ابن مت عملي جاي داردكدر دايره ح ،اوست» انسان و اراده«آن وابسته به 
 درتــالش بــراي ،مــت عملــيكو ح» حــق« درپي دريافت ،مت نظريكح .)٣٨ ، ص١٣٦٤ ؛ طوسي،٩٣

 و چگــونگي» حــق« يستين چيه باينكته قابل توجه كن .)١٠٥ ، صتابي سينا،(ابن است» خير«به دستيابي 
ه كــاي گونــهبهدارد هــا ارتبــاطي تنگاتنــگ وجــود »بايــد«هــا و »هست«بين  ،واقعو در» خير«به دستيابي 

  هاست.»بايد«و  ها»خير«ها موجب تفسير و توليد »هست«ها و »حق«
، »بايــد«هــاي رفتــاري از ســنخ و تدوين گزاره» خير«به دستيابي  و» حق«زندگي اجتماعي براي فهم 

فــردي بــه  ةاز حوز» بسط فضايل«ها و منجر به »بايد«ها و »خير«تري از گيري مفهوم وسيعلكموجب ش
عمل بــه برخــي فضــايل ماننــد  ،گردد. براي نمونهمي» خير عمومي«به » خير فردي«اجتماعي و از  ةحوز

ه شــخص، نســبت بــه همــه كــاي گونهبه ،گويي، گاه تنها در مورد انسان و خانواده او مطرح استراست
ه انســان در اســت كــاي گونــهبه ،گاهي اين فضيلت بسط يافتــهاما  ؛اعضاي خانواده خويش راستگوست

ايــن  ،در صورت اولباشد. مي تگونسبت به همه افراد اجتماع راسخويش  هاي اجتماعيحوزه مسئوليت
ه در اســت كــاي گونــهچنين خيري بسط يافته به ،در مورد دوم، و بوده» حوزه خصوصي«خير مربوط به 

  قابل ارزيابي است.» خيرعمومي«حوزه 
شــمار به در اجتمــاع انســاني ير عموميو خ يل اساسياز فضا يت بخشيو امن ي، آزاديعدالت، برابر

ت يــات فــرد و اجتمــاع در گــرو رعايــند. حق حكات مشتريحق ح يم داراكه دستك يند؛ اجتماعيآيم
به ســمت مطلــوب  يت جمعكو حر ،اجتماع داشته ياسيات سيدر بقاء ح يه نقش اساسكاست  يليفضا

حــوزه «هــا، از »خير« مستلزم بسط فضايل و تسري ،بخشد. استقرار و استمرار اجتماع انسانييرا سامان م
  همگان است.از سوي و عمل بر اساس آن » عمومي حوزه«به » خصوصي

ه اراده كــبــه ايــن معنــا باشد؛ كمت نظري ميو بررسي ابعاد وجود او از مسايل مربوط به ح» انسان«
مــت كاز مســايل ح ،و توجه به ابعاد آن» امنيت«. اما و ابعاد وجودش نقش نداشته است انسان در هستي

مــرتبط بــه ، انسان در تحقق و تأمين آن اثرگذاري جدي داشــته ه ارادهكجمله خيرهايي است زعملي و ا



   ۸۹ شناسي و امنيت در فلسفة سياسيواكاوي رابطه انسان
جملــه  سياســي و از ةدر فلســف» خيرهاي اساسي«از فضايل، بايدها و » امنيت« ،واقعاراده انسان است. در

  سياسي اسالمي است. ةدر فلسف
هــاي گاهاتب و نكگردد، ممبتني ها »حق«ها، و »هست«ه بر نگاه متفاوت به كآنگاه » خير اساسي«اين 

مربوط بــه » امنيت«ه كآنجايي. ازكندميهاي متفاوتي از امنيت ارائه تلقي، رواينازه و دادل كمختلفي را ش
مــورد » شناســانهانسان«از نگــاه را » خير عمومي«اين دارد  اين مقاله تالش ،انسان و محيط زندگي اوست

مــت كل حياز مســا ياعنوان مســئلهبه »انسان«نگاه به نوع ه سؤال را پاسخ دهد كن يو اقرار داده، توجه 
بــر  يســعرو، ينادارد. از يمت عملكل حياز مسا عنوان يكيبه »تيامن«با نوع نگاه به  ي، چه تفاوتينظر

فضيلت و خير عمــومي  كيعنوان به »امنيت«و تفاوت در نگاه به » انسان«ه رابطه بين نگاه به كن است يا
  .اوي قرار گيردكدر انديشه اسالمي مورد وا ، مدرن، وكالسيكاتب غرب كدر م

  شناسيانسان
است و به اموري چون زبان، شخصيت، خويشــاوندي، هنــر، معروف » شناسيانسان«به ه امروزه ك يدانش

ها از پرســش يكوچكــپــردازد، تنهــا بــه بخــش اقتصاد، ساختمان بدن و رنگ پوست انسان ميبيماري، 
شناســي، همچــون وجــود روح و جــاودانگي آن، و الن انسانكــمباحث  گويد. امامي انسان پاسخ ةدربار

ه بــراي معنايــابي كافزون بر آن و گويندانسان پاسخ مي ةتر دربارهايي بنياديمختار بودن آدمي، به پرسش
هاي اجتماعي معقول، و تبيين برخــي مبــاني علــوم انســاني ضــرورت دارنــد، بــا زندگي، تشخيص نظام
ام ديني، و به عبارت ديگــر، بــا كهاي اخالقي و بسياري از اح، نبوت، معاد، ارزششناخت خداوند متعال

  .)١٢١ ، ص١٣٩٠(مصباح، نندكاصول و فروع دين نيز ارتباط پيدا مي
از منظر سياسي و طراحي مدل مطلوب حكومت مورد ارزيابي قرار  ،آنگاه كه نوع نگاه به انسان

واقــع بحــث پيرامــون در ،شــودهاي سياســي واقــع ميظريهگيرد و اين نوع نگاه، مبناي تحليل نمي
هاي كالســيك بــوده و در پايه و اساس نظريــه ،است. چنين نگاهي به انسان» شناسي سياسيانسان«

شناســي فاقــد مبــاني انسان ،اي سياسي دست يافت كه در مقــام تحليــلتوان به نظريهغرب نيز نمي
شناســي ). در فلسفة سياسي اسالمي نيــز انسان١٣٩٠، سياسي و غير مرتبط با آن باشد (رك: واعظي

  هاي آن دارد.اي در طراحي مدل سياسي مطلوب و بايستهاهميت ويژه
  شناسي امنيتمفهوم

ــدي، » عــدم تــرس«معناي بــه »امــن«در لغــت از ريشــه » امنيــت« ؛ ٣٨٨، ص ٨ ق، ج١٤١٠(فراهي
گونه تعرض و در آرامــش و  دن از هربوبودن و مصون)، در امان٢١، ص ١٣ ق، ج١٤١٤منظور، ابن
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، ١٣٨١باشــد (معــين، ) از هرگونه تهديد و ترس مي١٢٣ص ، ١ ، ج١٣٥٢آسودگي بودن (قريشي، 

بــه چنــد  ،ارائه شده است. بــراي نمونــه» امنيت«تعاريف متعددي از  ،). در اصطالح٣٥٤، ص ١ج 
 شخصى اسرار بودن محرمانه ،سالمت اينكه به نسبت ملت آحاد خاطر شود. اطمينانمورد اشاره مي

 رعايــت قــانون چــارچوب در خــود، شغل و ناموس مسكن، آبرو، مال، جان، قبال در آنها تسلط و
). در تعريفي ديگر، امنيت احســاس اعتمــاد، آرامــش و رهــايي از ١٢١، ص ١٣٨٨شود (لطيفي، مى

نســته شــده اســت. در اضطراب و ترس در رابطه با برآورده شدن نيازهاي خود در حال و آينــده دا
 هاي جامعه، تلقي شده است. همچنــين امنيــت،تعريف ديگر، امنيت نبود تهديدات نسبت به ارزش

پاسداري از حيات سياسي و سرزمين كشور و ايجــاد شــرايط الزم بــراي رفــاه اجتمــاعي، معناي به
در يــك تأمين و حفظ هماهنگي ميان اقوام و طوايف درون كشور تعريــف شــده اســت.  ،اقتصادي

امنيــت تحقــق آرامــش و احســاس آرامــش جامعــه در برابــر تهديــدهاي فــردي و  ،ترتعريف كلي
 ،قضــايي ،اقتصــادي ،سياســي ،اجتمــاعي، مــادي و معنــوي، خــانوادگي، ملــي و جهــاني، فرهنگــي

  ).٣٤٩، ص ٣، ج ١٣٩٢است (خسروپناه، اداري و... نظامي،  ،محيطيزيست
اند. در نگريســته» امنيــت«اي خــاص بــه ور از زاويــههريك از تعــاريف مزبــ ،رسدبه نظر مي

تعريف اول امنيت، اجتماع و آحاد ملت مورد توجه بوده، در تعريــف دوم بيشــتر امنيــت فــردي 
نگاهي ارزشي و فرهنگي به امنيــت شــده اســت. در تعريــف  ،مورد نظر است و در تعريف سوم

نگاهي كلــي بــه امنيــت  ،تعريف پنجم باشد و درامنيت از زاويه حاكميتي مورد توجه مي ،چهارم
الزم اســت در تعريــف  ،رســددروني و بيروني جامعه از زواياي گوناگون شده است. به نظــر مي

ضمن تأييــد تعــاريف  ،امنيت ابعاد گوناگون انسان، و نيازهاي او مورد توجه باشد. بر اين اساس
ع احساس درد و ترس نسبت بــه دفع و رف«شود: امنيت پيشنهاد مي» امنيت«فوق، اين تعريف از 

ها و نهادهــايي كــه ادامــه حيــات بُعد جسماني و روحاني وجود انسان، از آحاد ملت و ســازمان
فردي و اجتماعي انسان را در آرامش و آسودگي تضــمين نمــوده و او را از هرگونــه خطــري در 

سعادت دنيا و آخرت  هاي انساني مصون داشته تا بتواند بهتأمين نيازها و نمايش و ترويج ارزش
به صورت اقناعي از طريق تعلــيم و تأديــب و گــاه بــه  ،روشن است تأمين اين امنيت». نائل آيد

 ،ســاحتي بــه انســانشود. بر اين اساس، نگاه تكصورت اجباري از طريق اعمال فشار ايجاد مي
نگر به انسان، امنيــت كه با نگاه جامعحاليدردهد. مفهوم امنيت را به امنيت جان و مال تقليل مي

  ها و باورهاي او بسط خواهد يافت.تا ساحت ارزش
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  سنخ شناسي

روشن است كه تفاوت در نوع نگاه به انسان، ديدگاه متفــاوتي از امنيــت و بســط مفهــوم آن را بــه 
رو، تنها به ديدگاه برخي فيلســوفان سياســي در ســه دوره كالســيك، اينازنمايش خواهد گذاشت. 

  اشاره خواهد شد. مدرن و اسالمي
  كالسيكدوره 

اند. در ايــن كالســيكسياســي در غــرب  ةهاي فلســفترين چهرهاز سرشناس ارسطوو  افالطون، سقراط
را در » امنيــت«و » انســان« نمونــه مناســبي اســت تــا بحــث ارسطوو استاد  سقراطشاگرد  افالطون ،ميان

ب كــمر ،افالطــونشه يار دهيم. انسان در انددوره مورد بررسي قرري اين كنماينده فعنوان به وي ةانديش
 يآفــات ياز جسم و روح انسان، دارا يك). هر٥٢٢، بند: يباشد (افالطون، جمهوريم» جسم«و » روح«از 

جســم انســان  يو نابود يل، تباهي، موجب تحليماريسازد. آفات جسم همچون بيرا تباه مآنها  هكاست 
و  يي، ترســويختگي، لگام گســيهمچون ستمگر يآفات يز داراي). روح انسان ن٦٠٩، بند: همانگردد (يم

)، روح همــانروح شدن تنِ انسان نخواهد شــد (ين آفات در انسان موجب بين وجود اكل ،است ينادان
 يمــاريا بيه تب كد دارد كيته تأكن نيبر ا افالطون). ٦١١ ، بند:همانانسان هميشه باقي و فناناپذير است (

، همــانننــد (كزير زيــهرچند بدن را ر ،روح باشد يتواند سبب نابودينم ،ريه شمشليشته شدن به وسكا ي
ست، پــس ير نيپذست، و چون مرگير نيپذه روح مرگكند كياستدالل م مسئله نيشان بر اي). ا٦١٠ بند:

ت يسه بــا ابــدياز گهوراه تا گور در مقام مقا يعمر آدموي معتقد است:  ).٦١١ ، بند:همانجاودان است (
  ).٦٠٨ ، بند:همانست (يش نيب يدم

انسان را داراي دو جزء جاودان و جزء حيواني دانسته (افالطــون، مــرد  افالطوناز سوي ديگر، 
يعني روح انسان بر جزء حيواني يعنــي تــن  ،و بر تقدم و شرافت جزء جاودان ،)٣٠٩سياسي، بند: 

داري، شــجاعت ني همچون خويشــتنانسا» تربيت فضايل روح«انسان تأكيد دارد. بر اين اساس، به 
شــهوت دســت به دهد. وي بر ايــن بــاور اســت كســي كــه عنــان خــود راو... اهميت دوچندان مي

ماندن بــه هــر قيمــت و هــر شــرط را كند. همچنين كسي كه زندهبه روح خود اهانت مي ،سپاردمي
» فضــيلت روح«ر از را برتــ» زيبــايي تــن«دارد و كسي كه داند، روح خود را محترم نميغنيمت مي

). روشــن اســت كــه چنــين ٧٢٧(افالطون، قوانين، بنــد:  شمارد، به روح خود اهانت كرده استمي
است، بــه  افالطوندر حكمت نظري » انسان«واقع تبيين نوع نگاه به ه درديدگاهي پيرامون انسان، ك

 ن جملــه مســئلهها و بايدهاي متناسب با اين حكمت، در حوزه مسايل حكمت عملي و از آتوصيه
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هــاي خواهد انجاميد. بايدهايي كه در آن توجه به فضايل روح ارجمندتر از توجه به زيبايي» امنيت«

  تن آدمي باشد.
» انتظــار درد«را مســاوي » ترس« افالطونباشد مي» عدم ترس«معناي به »امن«كه گذشت، چنان

به انسان روي آورد » بدي«آن است كه  داند: گاهي انتظار درد) و شامل دو نوع مي٦٤٤(همان، بند: 
آورنــد. در تفكــر شــمار به »بــد«دارد سخني بر زبان براند كــه مــردم آن را » بيم«و گاه اينكه انسان 

). از ســوي ديگــر، در ٦٤٦شود (همان، بند: ناميده مي» شرم«و نوع دوم، » ترس«، نوع اول، افالطون
انســان  به» نگركل«و نگاهي » ابعاد وجودي«توجه به  ، مستلزم»امنيت«دستيابي به  ،افالطونانديشه 
انسان و جامعــه، مراقبــت از » امنيت رواني«و الزمة » تن« مستلزم مراقبت از ،»امنيت جسمي«است. 

انتظــار «و رفع و دفــع » امنيت«، وظيفة ايجاد »پاسداران«است. » هاي روح انسانيها و فضيلتلذت«
انــد كــه برخــوردار تنها كساني شايسته حضور در اين گروه ،روازاين از مردم را برعهده دارند،» درد

چهــار  ،افالطــونازنيرومندي، چاالكي، تيزهوشــي، دليــري، شــهامت و اشــتياق بــه دانــش باشــند. 
آورد مــيشــمار به هــاي روحخصوصيت اول را از خصوصيات جسم و دو قسم اخيــر را از ويژگي

مســتلزم تربيــت صــحيح  ،ري پاسداران از اين خصوصــيات). برخوردا٣٧٥(افالطون، جمهور، بند: 
» پــرورش روح«را بــراي » تربيــت معنــوي«و » پرورش تــن«، ورزش را براي افالطونايشان است. 

  ).٣٧٦نمايد (همان، بند: تأكيد مي» تربيت روح«ضروري دانسته و بر تقدم 
از » امنيــت جامعــه«ايجــاد  و، »ورزش«از طريــق » پرورش تــن«مستلزم توجه به  ،افراد» امنيت جسمي«

رو، الزم است كه همواره مانورهــاي جنگــي بــا صــالح شود. ازاينحاصل مي» طبقه پاسداران«آمادگي دائم 
) و ٨٣١سرزنش شده (افالطون، قــوانين، بنــد: » ترسويان«و  تشويق،» دليران«اصلي و حقيقي برگزار گرديده 

دفاع از امنيــت جامعــه  افالطون). ٤٦٨الطون، جمهوري، بند: وران و كشاورزان منتقل شوند (افبه طبقه پيشه
)، الزم دانسته و در عين حــال ٤٦٧چند از دست دادن عزيزترين كسان باشد (همان، بند: ، هررا به هر قيمتي

  ).٤٦٩كند (همان، بند: شدگان در ميدان جنگ، حتي كشتگان دشمن تأكيد ميبر لزوم احترام به كشته
توجــه دارد. مراقبــت از امنيــت انسان و جامعه نيــز  امنيت جسمي به امنيت رواني بر افزون افالطون

آيــد ميشــمار به منزله ورزش روحتربيت به افالطوندر انديشه . شودرواني از راه تربيت روح حاصل مي
سازي جامعــه از آمــوزش و كمستلزم پا ،»انحراف در تربيت روح«جلوگيري از ايجاد  .)٣٧٦بند: ، همان(

هاي انحرافي، بخصوص ترويج اين امور در بين آموزگــاران جامعــه، نظــارت ار خرافي، نوشتهكترويج اف
  ).٣٧٩ -  ٣٧٧بند: ، همانآثار نويسندگان و اموري از اين قبيل است ( بر
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قــرار  افالطــونه مــورد توجــه باشد كــمي» امنيت«از ديگر ابعاد » امنيت فرهنگي«و » امنيت اخالقي«

» انتظار لــذت«هرگاه اما  ،ت انسان استيد باشد، نشانه امنياممعناي به هآنگاه ك »نتظار لذتا«گرفته است. 
درد مفــرط همچون  ه لذت مفرطك چرا؛ گران استيش و ديت از خويبه افراط انجامد، موجب سلب امن

ســازد. يم يختگيگســو انسان را دچــار جنــون و لجام ،)٤٠٢، بند: همان( ار نمودهياختيرا ب يبوده و آدم
 يســ. همچنــين كد، ترسو استيآيدر م يه در برابر درد از پاك يسدارد كح يتصر مسئله نيبر ا افالطون

گــر، بــه انســان يلذت از دشمنان د .يكيترسوتر از آن  يحت ،شود ترسو استيم ميلذت تسل ه در برابرك
ت يــه امنكــاســت  يهمان امــر نيا .)٦٣٣بند: ن، ي(افالطون، قوان تر استكتر و به مراتب خطرنايكنزد

بــر او غلبــه  يال شــهوانيــه امكــار ياختيه در انسانِ بكچرا كند؛ ميب يفرد و جامعه را دچار آس ياخالق
 يده و انحرافات جنســيگرد يقين عشق حقيگزيرا از او ستانده است، شهوت جا يدارشتنينموده و خو

  .)٤٠٣(افالطون، جمهوري، بند:  ابدييدر جامعه رواج م
 يت روحــيــترب .)٤٠٣، بند: هماناست ( يت بدنيو ترب يت روحيمستلزم ترب ،»يت اخالقيامن«جاد يا

ن، بنــد: ي(افالطون، قــوان امدنيدر ن يشتن از پايدر برابر خو بودن ورهيگردد تا انسان برخود چيموجب م
، جمهــوري، بنــد: باشــد (افالطــونيجوانــان از ورزش م ي، برخــورداريت بدنيراه ترب. اموزدي) را ب٦٤٥
شــود، يجامعه م يت اخالقين بردن امنيه مانعِ از بك ينين قوانيبر لزوم تدو افالطونن، يبر ا افزون .)٤٠٣

بــراي ، افالطون ،نمونه ياست. برا يشهوان يهاليان ميو طغ يريشگيه موجب پك ينيقوان .ورزديد مكيتأ
مناســب، بــر ســپردن  يتــيبر لــزوم روش ترب ن پسران و دختران، افزونيان شهوت در بياز طغ يريشگيپ

 ش از حد و نظارت دولت بــر رفتارشــان، اصــرار دارديب ياز توانگر يريشان، جلوگيبه ا نيمشاغل سنگ
  ).٨٣٥ن، بند: ي(افالطون، قوان

 يشــان بــرايباشــد. ايم افالطونژه يگر ابعاد امنيت است، مورد توجه ويه از دكز ين »امنيت فرهنگي«
ن بــاور اســت يــبر ا ،توجه نموده و... ي، شعر، نقاشي، موسقييسرا، به حوزه داستانينگت فرهيحفظ امن

 يريجلــوگ يواقعــريغ يهاج داســتانيد از ترويباشند، باياز ابزار پرورش روح م يكيها ه داستانكآنجااز
ون د بر لزوم توجــه بــه آهنــگ، وزن و مضــمكيضمن تأ ،افالطون .)٣٧٧نمود (افالطون، جمهوري، بند: 

معتقــد اســت:  ،)٤٠٠، بند: همان( ح نمودهيس آن، تصركت وزن از مضمون و نه عي، بر لزوم تبعيقيموس
و  ي، سســتيموجــب مســت ي، و برخــيرومنــديشــهامت و ن ن رفــتنيها موجــب از بــيقياز موس يبرخ
بــه  يوارداتــ يهــااز آهنگ يريبــر جلــوگ افالطون ،نيافزون بر ا .)٣٩٨(همان، بند:  شونديم يپرورتن

بــا و وزن درســت يمضمون خوب و آهنــگ ز ،ن اساسيبرا .)٤٢٤، بند: همانورزد (يد مكيز تأيجامعه ن
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كنــد ميان يــشــان بيا .)٤٠٠، بند: همانده است (ير پسندكوه فيو ش يكرت نيو س ياز حالت روح يناش

 يوانگيــدگر موجب يد يموجب غرور، بعض يو ذلت، برخ يسازگار با بندگ ،يشعر يهاوزن يه برخك
شــعرها بــر  يبرخــ ،زيــدر مورد شــعر ن .هاست (همان)نيمخالف ا ياتيها موجب خصوصوزن يو برخ

ر دور ياشعار با ارائه اشباح و تصــاو يبرخ .)٦٠٦(همان، بند:  گذارديشهوت و خشم و لذت و درد اثر م
 ســازدينمخرد روح را خشــنود ســاخته و جــزء آرام و خردمنــد روح را مخاطــب  يقت، جزء بياز حق

  .)٦٠٥ (همان، بند:
را  يبر فرهنگ و روان جامعــه، و يفرهنگ يهار مؤلفهيو تأث يت فرهنگيرامون امنيپ افالطوندغدغه 

كيــد ورزد. رگذارند، تأيدر فرهنگ جامعه تأث يه به نحوك يتا بر لزوم نظارت بر همه اقشار ن داشتيبر ا
، ي، بافنــدگيهمچــون: نقاشــ يگفتــه، در امــورشيپــ يهاه خصــلتكــجا، ازآنكنــدميح يتصر، روينااز

ر افــراد يوران و ساشهيشاعران، هنرمندان، پ شود، پس افزون بر نظارت بريافت ميو...  ي، معماريرنگرز
از  ،ر آنيــو غ ي، معمــاريرســازيك، پيشان خواست تا در شــعر، نقاشــيد از ايگونه امور، بانيل در ايدخ

را مجســم  يل انسانيو فضا يكصفات ن، دهيورز يدور يو زشت يو پست يختگيگسصفات ناپسند و لگام
 يو همــاهنگ ييبــايبــا ز كيودكــسالم بار خواهند آمد و از  يطيجوانان ما در مح ،ن صورتيسازند. در ا

ه كــ كــيمهل يمــاريارد و بكــيرا در درونشان م يه همواره شر و بدك يزهرآلود يانس گرفته و از فضا
، ي، جمهــورافالطــون( رد، دور مانده و همواره بــه ســالمت خواهنــد بــوديگيم روحشان را فرا يسراپا

  .)٨٢٩ن، بند: يقوان ؛٤٠١بند
و رابطــه  افالطــونمل در بايدهاي اين بُعد از امنيت، رابطــه حكمــت عملــي و نظــري أاندكي ت

در  ،سازد. براي نمونههاي توصيفي در مباني اين تفكر را آشكار ميهاي هنجاري او با هستتوصيه
شناسي و توجه به ابعــاد وجــودي ثيرات مباني انسانأهاي پيرامون انسان و امنيت، تهريك از توصيه

نگر بــه انســان تــأمين امنيــت در با نگاهي كل افالطون ،ويژه روح او نمايان است. درواقعبه ،انسان
ت، وضــع حوزه خصوصي و عمومي را ضروري دانسته و در تأمين اين مسئله بر لزوم دانش، تربيــ

هــاي اجتمــاعي ها و ارزشبودن آن در تعيين فضيلتميت خرد و محورقانون، نظارت دولت و حاك
هايش مستلزم دانــش و قــدرت اســت، جاكه تأمين امنيت در همه ابعاد و حوزهازآنورزد. اصرار مي

رگــاه توان گفــت: همي ،قدرت سياسي تأكيد دارد. بر اين اساس ايشان بر لزوم پيوند عقل فلسفي و
در انسان و جامعه، انتظار درد از بين رفته و انتظار لذت به معني اميــد جــايگزين شــود و از ســوي 

رو، ها و دردها حاكم شود، انســان و جامعــه برخــوردار از امنيــت اســت. ازايــنخرد بر لذت ،ديگر
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ســوم  كم سه مســئلة، دفــع و رفــع انتظــار درد، ايجــاد اميــد وتحقق امنيت در جامعه مستلزم دست

  باشد.سنجش انتظارها و اميدها با معيار خرد مي
را  انت از نفــسيت و صــيــامن ،يكالسكغرب  ينگر به انسان، در دستگاه فلسفلكه نگاه حاصل آنك

انســان نــه بــه جهــت اضــطرار،  ،اوردهينشمار به ل اجتماعكيو ضرورت تش ياسيس ةفلسف يانونكمفهوم 
لت يفضــ ،ين دستگاه فلســفي. در اكندمي يدر اجتماع زندگ ،است ياسيموجود س ه ذاتاًينكل ايه به دلكبل

ت بُعــد يــو در واقع، امن يت جسماني، مقدم بر امنياسياجتماع س يك يهاارزشعنوان به و سعادت روح
انت از يصــمعناي بــه تيــاجتماع اســت، بــر امن يو فرهنگ ي، اخالقيت روانيه شامل امنك ،انسان يروح

، انــدوه و تــرس يه موجبــات نگرانــكــ يامســئله ها موظفند از هــردولت ،ن اساسيذات تقدم دارد. بر ا
بــا  ،ح و در مراحــل بعــديت صــحيــدر ابتــدا بــا ترب ،آورنــديرا فــراهم م يت روحــينه امنيجامعه در زم

ل يت فضــايــتر از امننييپــا يادر رتبــه يت جســمانيامن ،رونيايند. ازنما يريآور جلوگالزام يبرخوردها
د. يــل روح نمايش را نثــار فضــاينفس خــو يالزم است گاه آدم ،ير فلسفكن تفير داشته و در اروح قرا

لت يبــر فضــ ي، اخالق، سعادت و نظم مبتنــيكالسكغرب  يبر دستگاه فلسف يمبتن ياسينظام س ،واقعدر
  دهد.يش قرار ميخو ياسيفلسفه س يفه خود دانسته و مبنايرا وظ
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 نــديآيمشــمار به در دوران مــدرن ياســيس ةنــدگان فلســفيجملــه نمااز روســوو  الك، هــابز، ماكيــاولي
 يزكــمر ةه هســتكــاســت  يلسوفانيجمله فاز توماس هابز ،انين ميدر ا .)٧٠ـ٦٠ص  ،١٣٧٣ (اشتروس،

بــه انســان، چرايــي ابتنــاي  هابزت بنا نهاده است. تحليل نوع نگاه يامن مسئله ش را بريخو ياسيفلسفه س
 متأثر از دو نوع نگاه بــه انســان، هابزسياسي  ةسازد. فلسفار ميكامنيت را آش مسئله ي برفلسفه سياسي و

شناســانه انســان در شناسانه دارد. ماهيت روانشناسانه و ديگري ماهيت هستيي ماهيت روانكه ياست ك
نگــران حفــظ ابتــدا خــواهي ذاتــي از ديگــران بيگانــه، و در ه انسان به دليل خودكاين است هابز ديدگاه 

 ،١٣٧٤ نــدر،ي(ت انديشــدثــروت و منزلــت ميهمچون  به چيزهايي ،حيات خويش بوده و در مراحل بعد
آن را  ،گلــن تينــدره كــاســت  هــابزشناســانه انســان در انديشــه ماهيــت هستي ،از سوي ديگر .)٢٢ص 
داننــد. در نگــاه ميگرا و بــه درســتي مــاده را معمــوالً هــابزه كــگرايانه دانسته و بر اين بــاور اســت ماده

ي كــان و زمــان دارد و قــوانين فيزيكــتي مشــخص در مبه انسان، هر واقعيتي، مــوقعي هابزشناسانه هستي
وي از چيزهــايي ماننــد . ي از اجزاء سازنده عــالم اســتكي ،م است. هر فرد انسانيكتغييرناپذير بر آن حا

  .(همان) تفاوت ماهوي نداردآنها  تر است، اما باسنگ و درخت پيچيده
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پيامدهاي هنجاري و آثار متعددي در حــوزه عمــل  ،هابزهاي به انسان در نظر و انديشهاين نوع نگاه 

امنيــت بــه ايــن موضــوع  مســئله تنهــا از زوايــه ،در ايــن مجــال. و فلسفه سياسي ايشان خواهد داشــت
 ،م طبيعــتكــو به ح ،)١٥٦، ص ١٣٨٠ (هابز، م طبيعت برابرندكآدميان به ح هابزپردازيم. در انديشه مي

ديگر بــوده و از تــرس جنــگ كنتيجه برابري، ترس از ي. )١٦١، ص (همان نسبت به هرچيزي حق دارند
، علت اساسي ناامني رقابت، ترس و طلب عــزت و هابزسياسي  ةدر فلسف. )١٥٧ ، ص(همان خيزدبرمي

ز يــآمو ترس از مــرگ رقــت يمنين غرور اهريانسان را ب هابز، اشتروسبه تعبير . (همان) باشدمي افتخار
يابــد. در چنين شرايطي، امنيت ارزشي اساســي و عمــومي مي .)١٣٩ ، ص١٣٧٣ ند (اشتروس،كيم يتلق

ه ايــن حضــور كــاي ذاتــي در وجــود او، بلمســئله شــاند نــهكآنچه انسان را به اجتماع مــي ،هابزدر نگاه 
موجب تجاوز و تعدي به غيــر در  ،جويياجتماعي، ناشي از اضطرار است. دو عامل خودخواهي و سلطه

در چنــين وضــعي صــيانت . گرددترس بر وجود انسان مستولي مي ،بر اين اساس .گرددوضع طبيعي مي
ه بــر كــدهــد اين شرايط انســان را بــه قــراردادي ســوق مي. ترين دغدغه انسان خواهد بوداساسي ،نفس

ي حقوق خويش بــه لوياتــان در لــواي قــدرت او اساس آن، او را وارد وضع اجتماعي نموده و با واگذار
  گردد.ترين دلواپسي او رفع، و امنيت ايشان تأمين ميقرار گرفته و اساسي

ســاير ه و دوبــترين فضــيلت و ارزش اجتمــاعي اساسي ،هابزسياسي  ةبر اين اساس، امنيت در فلسف
ذاتي انســان، وضــع طبيعــي و فقــدان پيرامون شرارت  هابزآنچه از بيان  بعد قرار دارند.ة ها در رتبارزش

تومــاس هــابز معتقــد بــه قــرار ( و ضرورت قرار اجتمــاعي آميزقانون، جنگ همه عليه همه، ترس از مرگ رقت
و واگــذاري تمــامي حقــوق بــه لوياتــان،  )ژاك رسو كمي متفاوت استالك و ژاناجتماعي جان اجتماعي است كه با قرارداد

تــأمين امنيــت بــه ذهــن ســبقت  ،نهايــتبــه وضــع اجتمــاعي و در بيعي و ورودبراي خروج از وضع ط
بــه  ،شناســيجويد، امنيت جسماني و حفظ جان انسان است. اين نتيجه، حاصــل تقليــل مبنــاي انسانمي

ترين دغدغــه ه اساســيكــنگر به انسان، گرايانه است. نگاهي جزءشناسي مادهشناسانه و هستيجنبه روان
هــاي اجتمــاعي قــرار داده واهي مبتني ســاخته و امنيــت را در رأس ارزشزندگي او را بر ترس و خودخ

فرض شــرارت و رضــايت مبتني بر دو پيش ،هابزنظام سياسي مطلوب در انديشه  ،رسداست. به نظر مي
  در مورد انسان است.

رضايت از سوي مــردم و  وابسته به دو عامل ،غايت جامعه سياسي در اين نگاهعنوان به تحقق امنيت
موجب وضع قانون، تحقــق  ،باشد. اين دو عاملمي لوياتانتحقق قرار اجتماعي و قدرت مطلقه از سوي 

 ،نهايــتد و دريــاعمــال قــدرت نما يه بتواند در حوزه عمــومك يگاهيوجود جامعناي به قدرت عمومي



   ۹۷ شناسي و امنيت در فلسفة سياسيواكاوي رابطه انسان
داد و ديگــر تــرس، قــرارعبــارت باشد. بــه ترين ارزش اجتماع، يعني امنيت ميموجب مراقبت از اساسي

    قدرت موجب ايجاد امنيت براي انسان در جامعه سياسي خواهد شد.
  دوره اسالمي
اسالمي موجودي دو ساحتي و برخوردار از روح و جسم بوده و هويت واقعــي انســان ة شيانسان در اند

توجه به هويــت واقعــي انســان در همــه شــئون زنــدگي الزم  ،در حقيقت، به روح اوست. بر اين اساس
، يعني روح بوده و بــدن تنهــا ابــزاري در وا مال حقيقي انسان وابسته به هويت واقعيك ،واقعدر .باشدمي

هــاي متعلــق بــه با توجه به اعتقاد به جــاودانگي روح انســان، ارزش ،خدمت انسان است. از سوي ديگر
ه كــهــايي ه ارزشكــتــوان دريافــت مي ،روح آدمي از اهميت بيشتري برخوردار خواهند بود. از اين بيان

ننده نياز جســم اوســت، تقــدم كه تأمينكهايي بر ساير ارزش ،متعلق به هويت واقعي و روح انسان است
شــمار به اي دنيــوي از حيــات روحتنها نشــئه ،شي از آنكتعلق روح به جسم و بهره ،دارند. افزون براين

ها توجــه ين تقدم و تأخر ارزش، در تعيرواينشئه آخرت استمرار خواهد يافت. ازآمده و اين حيات در ن
توان از نگاه اسالمي به انسان با عنــوان مي ،نمايد. بر اين اساسروح، جسم، دنيا و آخرت ضروري مي به

  نگر ياد نمود.جامع نگاه
مت نظــري كح آن، آخرت و... بوده و يه مرتبط با مفاهيمي همچون، روح، جاودانگك ،انسان هستي

باشــد. يمــت عملــي مكدار است، منجر به توليــد بايــدهايي در حــوزه حدهوظيفه اثبات هستي آن را عه
دام از روح و كــهاي هر، مستلزم برتري ارزشجسم، و آخرت نسبت به دنيابرتري و دوام روح نسبت به 

جسمي و روحــي، فــردي و  ةتواند جنبه ميكهاي اساسي ي از ارزشكباشد. يآخرت بر جسم و دنيا مي
توانــد نســبت بــه ه ميضمن اينكــ ،امنيت است. اين ارزش مسئله آخرتي داشته باشد،اجتماعي، دنيايي و 

تواند نســبت بــه ابعــاد مختلــف مي ،ها داراي تقدم و تأخر باشد، با توجه به ابعاد گوناگونشساير ارزش
و  تقدم امنيت ديني، سياســي، اخالقــي، فرهنگــي و... ،براي نمونهگيرد. وجود انسان نيز مورد توجه قرار 

امنيت مربوط به جسم، امنيت مربوط به روح، امنيت مربوط به دنيا و امنيــت مربــوط بــه آخــرت  ،درواقع
  گذاري قرار گيرد.مورد سنجش، ارزيابي و رتبه

گزينــد، بــا ســاير انسان به لحاظ اينكه داراي جسم مادي است، و مكاني را براي زندگي بــر مي
از ضروريات موجودات بــوده كــه  ،رد. اين نوع امنيتموجودات در تأمين امينت جسمي تفاوت ندا

در اين نــوع  ،همه به صورت غريزي و طبيعي اقدام به تأمين امنيت خويشتن خواهند نمود. بنابراين
دارد. بر اين اساس، چنين نامنيت، تفاوتي بين انسان و ساير موجودات در اصل تأمين امنيت وجود 
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تواند داراي بــار ارزشــي باشــد، بلكــه تنهــا ودات نبوده و نميامنيتي وجه تمايز انسان از ساير موج

  موجب حيات و بقاء اوست.
هاي ديني بُعد ديگري از امنيت است كه در انديشــه فيلســوفان اســالمي همچــون امنيت ارزش

 عــزت، ها، دفاع از شــرف،اي از اين ارزشمورد توجه است. نمونه اهللا مصباحآيتو  شهيد مطهري
). با توجه به ايــن بعــد ٢٦٩ـ٢٦٦ص ، ٢ ب، ج ١٣٨٨رتباط با خداست (ر.ك: مصباح، انسانيت و ا

 قــوم هــاي يــكاز امنيت، تجاوز و ناامني تنها محدود به جسم و جان انسان نيست. آنگاه كه ارزش
واقع امنيت از اين قوم سلب شده و به ايشان تجاوز شده است (مطهري، ز واقع شود، درمورد تجاو

بلكــه  ،دفاع تنها شامل دفاع از جان و مال نيست ،). در انديشه اين فيلسوفان٢٥٨ ، ص٢٠، ج١٣٦٨
شود. دفاع از مقدســات، حتــي از دفــاع و حراســت از شامل نواميس و مقدسات يك كشور نيز مي

تر است؛ زيرا در مواردي الزم است انسان جان خويش را به خطر انــدازد تــا جان و مال نيز واجب
گــاهي خطــر  ،). در نظــر ايشــان٣٠٥، ص ٢ب، ج  ١٣٨٨ماند (ر.ك: مصباح، مقدساتش محفوظ ب

وجــوب دفــاع بــر مــردم و نيــز  ،روتهاجم فرهنگي از تجاوز نظامي و فيزيكي بيشتر اســت. ازايــن
هاي دفاع، تنها در مقابل حمــالت نظــامي ريزي و هزينهمسؤليت دولت اسالمي در مديريت، برنامه

اولي بايد در مقابل حمالت فرهنگي دشمنان به دفاع پرداخت؛ زيــرا دشمنان نيست، بلكه به طريق 
  ).٣٢٣دين از جان، مال، و آب و خاك عزيزتر است (همان، ص 

و شــده ها شــمرده ه در منابع ديني مقدم بر ساير ارزشكاي است به اندازه ،هااهميت اين سنخ ارزش
ه گاه الزم است انســان، امنيــت جــاني كاي گونههب. باشدهاي ديگر ميمقدم بر دفاع از ارزش ،دفاع از آن

ه بــر ايــن مهــم و تقــدم دفــاع از كهاي ديني نمايد. برخي از رواياتي امنيتِ ارزشاز خود را هزينه دفاع 
رَتْ إِذَا«ه: كــاند يد دارد، بيان داشــتهكها و امنيت جسمي تأهاي ديني بر ارزشارزش  فـَـاجَْعلُوا بَلِيَّــةٌ حَضــَ
 وَ دِينـُـهُ هَلـَـكَ مَنْ الَْهالِكَ أَنَّ اعْلَمُوا وَ دِينِكُمْ دُونَ أَنْفُسَكُمْ َفاجَْعلُوا نَازِلَةٌ نَزَلَتْ إِذَا وَ أَنْفُسِكُمْ دُونَ مْأَمْوَالَكُ

هاي خــود را مال ،چون باليي فرا رسد ...)؛١٩٢، ص ١٦ ج ق،١٤٠٩ ،ي(حرعامل»دِينُهُ حُرِبَ مَنْ الْحَرِيبَ
گشــته  كه هالكنيد و بدانيد كهايتان را فداي دينتان جان ،اي پيش آيدنيد و چون حادثهكن هايتاسپر جان

  ه دينش به غارت رفته باشد.كسي است كشده شده باشد و غارت كه دينش هالكسي است ك
مــال مــادي و ك ،واقــعمال دنيا و آخرت انســان و دركتر يافته و با امنيت مفهومي وسيع ،در اين نگاه

اي فراتر از دنيــا و جســم مــادي دامنه درد و مهنت و رنج دايره ،يابد. در اين نوع نگاهمي او رابطهمعنوي 
بــر ايــن . گــرددانسان يافته و افزون بر زندگي دنيا، شامل حيات انسان در زنــدگي اخــروي وي نيــز مي
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آيــد. ايــن شــمار به آنتــرين بسا مهمي از ابعاد امنيت و چهكايمني از عذاب الهي در آخرت نيز ي ،اساس

شناسي اسالمي است. پــذيرش نگر ياد شد، مبتني بر انسانه از آن با عنوان نگاه جامعك ،نوع نگاه به انسان
ت بــر يــر ابعــاد امنيه تأمين امنيت در بعد جســماني و ســاكدرصورتيكند ميبه اين امر رهنمون  ،اين مهم

  خواهد آمد.شمار به از اهم وظايف دولت هاست، در دولت اسالمي امنيت معنوي نيزعهده دولت
  معيارشناسي 

. رفــتميشــمار به كالسيكسياسي  ةر در فلسفكانوني و محور انديشه و تفكمفاهيم  ،حقيقت و فضيلت
بــوده و بــا علــم و عشــق بــه فضــيلت و  ياســيس ياين دوره، انسان موجــود ياسيدر نگاه فيلسوفان س

ه دوســتدار دانــايي و فضــيلت كــ ،گرديد. فيلســوفمي امنيت ةموجب تحقق امنيت در ايد ،جويي آنپي
 ،ها معتقد بود. توجه به ابعاد وجودي انســانگرايي انساناست، به رشد فضايل در حضور اجتماعي و هم

ننده در تعيين و عمل به فضايل داشته و خردگرايي از بارزترين مفــاهيم و معيــار معرفــت و كنقشي تعيين
هاي جســم و روح انســان در هــا و فضــيلتآمد. به دليل توجه به ارزشميشمار به حقيقت در اين دوره

  نگر ياد نمود.لكتوان از آن با عنوان نگاه مي ،اين دوره
خردگرايــي در  ،دوران مدرن، دوره تحول اساسي در نوع نگــاه بــه انســان اســت. در ايــن دوره

نسان مبناي معرفت، مشروعيت و جريــان يابد. رضايت اانديشه كالسيك، به قراردادگرايي تقليل مي
كه خدا از ساحت اجتمــاعي جاآنگردد. ازهاي عمومي در اجتماع ميخير ها ويافتن فضايل و ارزش

فردگرايــي  هابزشود، در فلسفة سياسي زندگي انسان اخراج و ترس و خودخواهي جايگزين آن مي
د. آنچــه انســان را بــه حضــور گــردگرايي ميبخصوص در وضع طبيعي مقدم بر جمــع ،و بيگانگي

نه انتخابي آگاهانه و آزادانه و بر اساس ميل و رغبت، بلكــه ناشــي از اضــطرار  ،كشانداجتماعي مي
يابد كه انسان به ساحت ساير موجودات تقليل يافته تا جايي ادامه مي ،است. نگاه جزءنگر به انسان

اي نسان در اين دوره، در واقع مســئلهترين فضيلت و ارزش ايعني اساسي ،و صيانت نفس و امنيت
خواهد بود كه همة موجودات به صورت غريزي به آن همــت گماشــته و حتــي حضــور اجتمــاعي 

تواند وجه مميز انسان از ســاير موجــودات باشــد؛ چــرا كــه دفــاع جمعــي مبتني بر قرارداد نيز نمي
  غريزي نيز در ساير موجودات قابل پيگيري است.

آگــاهي بــه فضــايل و  مال او را در علم وكنديشه اسالمي به انسان، راه سعادت و نگر در اجامع نگاه
ند. توجه به ابعاد وجودي انسان و حيــات او، وجــه برتــري ايــن ديــدگاه كعمل بر اساس آن معرفي مي
ه سراسر حيــات نخســت و حيــات آخــر انســان را كيابد مفهومي عام مي ،است. سعادت در اين ديدگاه

۱۰۰     ۱۳۹۴، سال هفتم، شماره اول، بهار و تابستان  
ه ناشي از اعمــال زور و معطــوف و مبتنــي بــر قــدرت بيش از اينك ،امنيت در اين ديدگاهشود. شامل مي

موجــب  ،وت در ايــن انديشــهكو مل كاي دروني و مبتني بر ايمان و آگاهي است. ارتباط ملمسئله باشد،
ه ايــده امنيــت نــه زاييــد ،شده است تا خداوند همواره حاضر و ناظر بر اعمال انسان باشد. بر اين اساس

مبتنــي بــر  ،ه حاصل آگاهي، اعتقاد و ايمان است. امنيت حاصل از اين نگــاهكبل ،ترس و هراس و غريزه
در  طلبي انسان اســت.طلبي و نه تنوعمالكمبتني بر  ،فطرت انساني و نه بر غريزه و شهوت، و به عبارتي

ه از درون كــاورهــايي اســت ه با الزام بيروني تأمين گردد، حاصــل بكاين معيار، امنيت پيش و بيش از آن
بر تقدم تعلــيم، اما ها نيست، الزام بيروني دولت به معني عدم نياز به قانون و ،مسئله جوشد. اينانسان مي

  ورزد.يد ميكسب آگاهي و تقويت اعتقاد و ايمان تأكو فراهم نمودن زمينه 
  شناسيارزش

بــر . )١٨ ، ص١٣٩٠ ،يدار اســت (واعظــهرا عهدآنها بندي شناسي و رتبهارزش ةفيوظ ،فيلسوف سياسي
ش بــه يمورد نظــر خــو يعموم يرهايها و خبر اساس تقدم و تأخر ارزش ياسيلسوفان سيف ،ن اساسيا

ا تقــدم رفــاه بــر ي يتقدم عدالت بر آزاد ،نمونه ياند. براهمت گمارده يمتفاوت ياسيس يهانظام يطراح
ت يــاز نظام گردد. تقــدم امن يمتفاوت يهاجر به مدلن است منكمم ياسينظام س ي، در حوزه طراحيآزاد

امــا منجــر خواهــد شــد.  ياســياز نظام س يمدل متفاوت يبه طراح ،يعموم يرهاين خياز اهريك  ز برين
نظــام  يموجــب طراحــ ،يعمــوم يرهــاياز خ كه تقدم هريكه چنانكآن است در  ،ن مجاليسخن در ا

ن اســت منجــر بــه تقــدم كــز مميــن ير عمــوميــخ يك گردد، توجه به ابعاد مختلفيمتفاوت م ياسيس
ف يوظــا ،شده و به تبع آن ياسيدر نظام س يمتفاوت يهاستهيد باياجتماع و تول يكخاص در  يهاارزش
ز مــرتبط بــا آن يــها نســتهين نوع از بايها به همراه داشته باشد. اها و تعيين اولويتدولت يرا برا يخاص

  ي است.اسيلسوف سيف يشناسبا انسانو  يعموم يرهايخ
ه برخي خيرهــاي عمــومي داراي كته توجه شود كها به اين نبندي ارزشدر رتبهرسد، بايد ميبه نظر 

برخي داراي ارزش حيــاتي و برخــي ديگــر  ،از سوي ديگر. اندارزش ذاتي و برخي داراي ارزش ابزاري
دام ســنخ از كــايــن خيرهــا از  ه در ديــدگاه فيلســوف سياســيك مسئله باشند. اينداراي ارزش غايي مي

گــذار خواهــد بــود. طراحي مدل سياسي مطلوب بسيار اثرها تلقي شوند، در تقدم و تأخر آن و در ارزش
ه امنيت جسماني از فضــايل كجهت اين از  ،كالسيكر فلسفي كه در تفكد كرتوان بيان بر اين اساس، مي

ه انســان امنيــت جســماني خــود را بــراي كت جسم بوده و فضايل روح بر آن شرافت دارد، گاه الزم اس
امــر ايــن تحقق فضايل روح خويش با خطر مواجه سازد و گاهي آن را قرباني فضايل روح نمايد. دليــل 
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ه كــدليــل ايــن بــه امــا هرچند داراي ارزش حياتي است  ،ه امنيت جسماني و صيانت از نفسكن است آ

آيــد، داراي ارزش مــؤخر از ســاير نميشمار به يزذاتي نبوده و غايت نظام سياسي مطلوب ن داراي ارزش
ه در دســتگاه فلســفي كانسان، يعني فضايل روح اوست. درحالي هاي متعلق به بخش اساسي وجودارزش

داراي ارزش ذاتي بــوده و غايــت  مسئله اينباشد. ش مربوط به صيانت از نفس ميترين ارز، اساسيهابز
  بر ساير فضايل تقدم دارد. ، رواين. ازآيدميشمار به يل نظام سياسيكتش

  دارد:بيان مي هابزر سياسي كپيرامون تقدم اين ارزش در تف، اشتروس
فهميد. در همين ارتباط، حقوق طبيعي اساساً قانون طبيعي را تنها بر حسب صيانت نفس مي هابز

گشــت و ليفي اســت فهميــده كتر از هرگونه تعهد يا ته ممتاز و برجستهكبرحسب صيانت نفس 
تربيــت، ه منجر به جانشين شدن حقوق انساني به جاي قوانين طبيعي شد. بدينكاين تحولي بود 

  .)١٤٨ ، ص١٣٧٣ انسان جاي طبيعت نشست و حقوق جاي قانون را گرفت (اشتروس،
شناسانه فيلسوفان اسالمي، زندگي انســان وســعت بيشــتري يافتــه و شــامل حيــات دنيــا و در نگاه انسان

تفســير دنيــوي و  ،انــد. زنــدگي انســانتر يافتهها نيز مفهومي وسيعود. بر اين اساس، ارزششآخرت مي
خواهند داشــت.  ،هاو منتهاي حياتش، ارتباط وثيقي با تعيين ارزش أانسان و مبد ،واقعدر. يابداخروي مي

قــرار گرفتــه  يــد فيلســوفان اســالميكه مورد توجه و تأكها از مسايلي است توجه به تقدم و تأخر ارزش
  :كندميبيان  مسئله در اهميت اين ،شهيد مطهرياست. 

 آخــر درجــه و شود شمرده آخر درجه اول درجه ارزش شود، معكوس اسالمى هاىارزش اگر
 وارونــه را آن كــه اســت پوســتينى شــده، وارونــه كــه است اسالمى همان معنايش اول، درجه

  .)٢٦٤ ، ص١٧ ، ج١٣٦٨ ،ي(مطهر اندپوشيده
و منتهاي انسان داشته و در ســعادت انســان و ارتبــاط دادن او  أه ارتباط با مبدكهايي ارزش ،اساس براين
اي رتبــه هاي الهي نام نهاد، اهميت دو چندان يافتــه و دررا ارزشآنها  توانوجود مؤثر است و مي أبا مبد

  برتر قرار خواهند گرفت.
هاي نظام سياسي اسالمي در مقايسه ارزش باحاهللا مصآيتهمچون  ،برخي فيلسوفان سياسي اسالمي

  فرمايند:مي ،ها بر بعض ديگرو نظام سياسي ليبرال و تقدم برخي ارزش
هــايي كــه مبتنــي بــر هاي ارزشي، مانند نظام ليبرال دمكراسي و كليــه نظامدر برخي نظام

ي هاي اومانيستي است، مسايل عقيدتي، ديني، و مذهبي، مســايلي فــردي و شخصــگرايش
گونه امور، معنا و مفهوم روشــني نــدارد. هرگــاه شود و در نزد آنان تجاوز به اينتلقي مي

كنند، خراب شدن كليسا مسئله تجاوز به دين مطرح شود، حداكثر چيزي كه آنان تصور مي
شــد و اساســاً مســئله ديــن جنبــه تعــارف و است و بيش از اين، تجاوز به دين تلقي نمي

۱۰۲     ۱۳۹۴، سال هفتم، شماره اول، بهار و تابستان  
عكس در اسالم، دفاع از مقدسات ديني، از دفاع از جان و مــال نيــز تشريفات دارد! ولي ب

تر است. خطر حمله و تجاوز دشمن به دين مردم، از خطر تجــاوز بــه مــال، جــان، واجب
هاي ديني جــان فــدا شــود عرض و ناموس باالتر است. بايد براي حفظ مقدسات و ارزش

  ).٣١١، ص ٢ب، ج ١٣٨٨(مصباح، 
در مقيــاس آخــرت ارزيــابي  يلســوفان اســالميف يغــايي، در دســتگاه فلســف هايارزش ،از سوي ديگر

الهي تلقــي هاي سياسي غيرغايي در برخي نظامعنوان ارزشن است آنچه بهكمم ،گردد. بر اين اساسمي
نيايد. از جمله اين خيرهــاي شمار به غاييگردد، در نظام سياسي اسالمي، ارزش متوسط بوده و ارزشمي

 ،در ايــن نظــام. مفهوم امنيت است. در نگاه اسالمي، امنيت غايــت نظــام سياســي نيســت همين ،عمومي
گردد، امنيــت ه شامل امنيت جسمي و روحي انسان ميمنيت را بسط داده و افزون بر اينكتوان مفهوم امي

  انسان در آخرت و ايمن بودن از عذاب الهي را نيز شامل گردد.
  شناسيغايت

هــاي غــايي، دهي آن را بــه ســوي ارزشاي، جهــتخيرهاي عمومي در هر جامعهها و بندي ارزشرتبه
موجــب تفــاوت در  ،يه تفــاوت در مبــانكاست  روشندهد. مال مطلوب و مقاصد آن جامعه نشان ميك

ابعاد متعددي داشته و توجه بــه همــه  ،كالسيكباشد. امنيت در دستگاه فلسفي غرب ات مييمقاصد و غا
لت و سعادت انسان و اجتماع خواهد بود. عشق به دانش و عمل بر اساس عــدالت موجب فضي ،ابعاد آن

 ،موجب بسط و امنيت فضايل انساني خواهــد شــد. در غــرب مــدرن ،و همراهي دانش و قدرت سياسي
با رفع تــرس  ،يل نظام سياسي را امنيت و صيانت نفس دانست. بر اين اساسكهدف و غايت از تش هابز

شناســي هرچند با انسان ،يل نظام سياسي به غايت خود رسيده است. اين غايتكشت، هدف از تكاز هال
از وجودش تقليل داده و توجهي به ســاير فضــايل و  ءجز كاما انسان را به ي ،سازگار است هابزسياسي 

  ابعاد وجودي انسان ندارد.
در تمامي ابعاد، بــراي نگر فيلسوفان سياسي اسالمي به انسان، غايت جامعه و امنيت آن را نگاه جامع

بــر ايــن باورنــد  ،مجموع حيات دنيوي و اخروي انسان ارزيابي نموده رشد فضايل و نيل به سعادت، در
ايمان و عمل اركاني است كه افزون بر تأمين امنيت در تمامي ابعادش، موجــب رشــد انســانيت كه علم، 

نه تنهــا از روي تــرس،  ،ورات نظام سياسيعمل به قوانين و دست ،به جاي انسان خواهد بود. در اين نگاه
ها و اي درونــي همــراه اســت. ايــن نــوع امنيــت و دفــاع از انســانبلكه با انگيــزه ،اجبار، الزام و اضطرار

بلكــه بــر اســاس آگــاهي و بــراي دســتيابي بــه  ،نه بر اساس غريزه و طبيعت ،هاي انساني و الهيانديشه
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امنيت ديني كه ضامن تحقــق  ،هاست. از اين جهتو هوسها شدن در خوشيورها به جاي غوطهخوبي

افرادند و نه اجتماع، بر امنيت جسماني كه ضامن آن الزام و اجبــار امنيت دروني است و نقطه آغازين آن 
 باشد.گاه آن قرارداد است، مقدم ميقدرت سياسي بوده و تكيه

  گيرينتيجه
بــردن از بهــرهنــد رچ. هز سنخ علوم انســاني اســتهاي معرفت بشري و اي از حوزهكسياسي، ي معرفت

امــا سب و گسترش اين دانش داراي اهميت اســت، كهاي عقالني در شواهد تجربي و تاريخي و تحليل
ها بر تجربه و عقــل خــود بنيــاد بشــر، گــاه ساز در انديشه اسالمي و ابتناي نظريهدوري از مباني معرفت

ي و اين جهاني فراتر نخواهد برد و انسان را به دســتوراتي وادار هاي مادهاي او را از وراي ارزشتحليل
نــش سياســي امــروز جهــان، بــيش از ه در حوزه انديشه اسالمي ممنوع و مطرود اســت. داكرد كخواهد 

محور انديشــه غــرب ر انســانكــتر بــر پايــه تفمند از مباني اسالمي باشد، متأثر يا به تعبير دقيقه بهرهاينك
  ها فاصله دارد. مباني اسالمي فرسنگ ل گرفته و باكش

بسط و گسترش دانش سياسي كه امروزه در سيطره تفكر غربي است، جز بــا انقــالب در همــه 
گيري اين تحول عظيم و خــارج سرآغاز شكل ،ها، شكل نخواهد گرفت. انقالب اسالمي ايرانزمينه

انديشــمندان در  دغدغــه از چارچوب تفكر غربي است. هرچند ترسيم وضع مطلوب براي جامعــه،
انــد، طول تاريخ بشر بوده و هريك طرحي براي ترسيم مدينه فاضله مورد نظر خــويش ارائــه نموده

موجب تفاوت در ارائــه مــدل مطلــوب گرديــده و غفلــت از تفــاوت در  ،اما تفاوت در مباني تفكر
هاي ارچوب نظريــهمباني، گاه منجر به انحراف در مسير و تحليل اين انقــالب و مســايل آن در چــ

  ناسازگار غربي خواهد بود. 
ي از مباني اساسي در توليــد نظريــه سياســي و كيعنوان به انسان مسئله تالش گرديد تا ،در اين مقاله

مــت كي از مسايل حكه انسان، يكاوي مختصر قرار گيرد. حاصل آنكامنيت مورد وا مسئله تأثيرات آن در
 هايامنيــت و بايســته مســئله است. نوع نگاه به انسان در تحليلمت عملي كنظري و امنيت، از مسايل ح

ه در زنــدگي انســان كــي از مسايلي بــوده كي ،امنيت مسئله باشد. هرچندگذار ميبه آن، بسيار اثردستيابي 
داراي ارزش ذاتــي  ،اتب فلسفيكدر تمامي م مسئله ه اينگفت كتوان نمياما داراي ارزش حياتي است، 

 موجب تفاوت در نــوع نگــاه بــه ،نگر به انساننگر و جامعنگر، جزءلك. تفاوت در نگاه و غايي نيز باشد
همچــون  توجه به ابعاد مختلف امنيــت ،بندي ارزشي آن گرديده است. از سوي ديگرامنيت و رتبه مسئله

  باشد.ميموجب تقدم برخي ابعاد بر بعض ديگر  ،امنيت سياسي، فرهنگي، اخالقي و...
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ســب كسياسي دانسته و دغدغه اصلي اين انسان را  ه انسان را موجودي ذاتاًك ،كالسيكر فلسفي كتف

بــه تقــدم تربيــت روح و فضــايل آن بــر  ،پندارد، ضمن توجه به ابعاد وجودي انساندانش و فضيلت مي
ديگر، تــأمين امنيــت  ينمايد و با توجه به ابعاد مختلف امنيت، و تقدم برخي بر بعضم ميكفضايل تن ح

دانــد. ضــرورت امنيــت در دســتگاه آور و نظارت دولــت ميا مستلزم وجود دانش، تربيت، قوانين الزامر
ناشــي از تــرس، رقابــت و  ،ه به امنيت جسمي و صــيانت از نفــس تقليــل يافتــه اســتك ،فلسفي مدرن

و  ديــش تبعيخدا را از درون خو ،رضايت و قرارداد است. انسان مدرن ،جويي، شرارت و درنهايتسلطه
بــه  ،خــواهي، و صــيانت از نفــسدرواقع ترس و خود ،ن آن نموده است. در اين انديشهيگزيترس را جا

جامع تحليل انسان را با نگاهي ،ر فلسفي اسالميكنشيند. تفجاي عشق به فضيلت و عمل به شريعت مي
هــا تبيين ارزش و معاد به أنموده و ضمن توجه دادن به ابعاد وجودي جسم و روح انسان، در مقياس مبد

بودن دنيا و آخرت را براي انســان تبيــين و تحليــل حوزه امنيت بسط يافته و امن ،در اين نگاه. پردازدمي
 هو عمل اســت. ايــن امنيــت پــيش از اينكــامنيت حاصل آگاهي، اعتقاد، ايمان  ،ردكنمايد. در اين رويمي

  جوشد.از درون افراد مي ،اي بيروني باشدمسئله
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