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  تیامن یه اسالمیمرتبط با نظر میمفاه بر يرآمدد
  *غالمرضا پرهیزکار

  چكيده
جهان مـدرن،   يو نظر ينيع يهاتياست که به اقتضاي واقع ياز جمله موضوعات» تيامن«

ـ امن يو مفهـوم  يدا کرده است. طرح گستردة ابعاد نظريپ يديف و ابعاد جديتعار ، در تي
ـ يت ديک سو، و استقرار حاکمياز  ير در محافل علميچند دهه اخ ـ در ا ين ران از سـوي  ي

ـ ت است، پـرداختن بـه ا  يامن يو عمل يني، ديگر، که از لوازم آن توجه به ابعاد نظريد ن ي
ـ  ن مقاله، تالش مييسازد. ايم يضرور ينيبحث را از منظر د و  يكند به كمـك روش نقل

مرتبط با مقولـه   ينيم ديمفاه يت، برخيامن ينيع يهاتيواقع يبرخناظر به  يو تاحد يعقل
ـ مـان، انسـان، دن  ين منظور، نوع نگاه اسالم بـه ا ين كند. به همييت را تبيامن ا و آخـرت و  ي

ـ   يزنـدگ  يت برايعت واليکه در چارچوب شر يين سازوکارهايهمچن کنـد و  يعرضـه م
  ت، مورد بحث قرار گرفته است.ت اسيدر مقوله امن ينيمع يسازندة فهم و راهکارها
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   ۱۶۷ مفاهيم مرتبط با نظريه اسالمي امنيت رآمدي برد

  مقدمه
ها نسبت بـه  آیا انسان تر است؟آیا صنعتی که امروزه بشر در اختیار دارد، از گذشته پیشرفته

پـیش،   گذشته، از وضع اقتصادي بهتري برخوردارند؟ آیا وسایل ارتباطی در مقایسه با قـرن 
رشد بیشتري داشته است؟ شاید پاسخ مثبت به این دست سؤاالت، بدیهی به نظر آیـد. امـا   

توان گفت: احتماالً به در پاسخ به اینکه آیا بشر امروز از امنیت بیشتري برخوردار است؟ می
اي در کنار مزایایش، جهان را مملو آسانی پاسخ به سؤاالت پیشین نخواهد بود. انرژي هسته

است. هر لحظه ممکن است با فشردن چند دکمه، هـیچ اثـري    اي ساختههاي هستهسالحاز 
از موجودي زنده بر کره خـاکی بـاقی نمانـد! آلـودگی محـیط زیسـت، زنـدگی بشـر را بـا          

هـاي گونـاگون، بـا    تهدیدات جدي مواجه ساخته است. سرعت تغییر و تحوالت در عرصه
بهنجـار، باثبـات و همـراه بـا آرامـش را از انسـان        وجود مزایایی که براي بشر دارد، زندگی

 ببـرد و از توانـد مـا را بـه همـه جـاي دنیـا       سلب کرده است. شبکه ارتباطی جهانی، اگرچه مـی 
تواننـد مـا را کنتـرل    بسیاري امور مطلع سازد و خدمات بسیاري را به ما ارائه دهد؛ اما بـا آن مـی  

د یک اختالل در شبکه، ممکن اسـت امنیـت اقتصـادي    کرده و امنیت ما را سلب کنند و یا با ایجا
ها انسان به خطر افتد و یا پرواز صدها هواپیما با مشکل مواجه شود. عالوه بر این، صـدها  لیونیم

المللـی افـراد را   بـین  توان زد که به نوعی امنیت روانی، فردي، اجتمـاعی، ملـی و  مثال دیگر می
  است. ناشی از رشد علمی، صنعتی و... بشر بوده کند. البته بسیاري از اینها،تهدید می

با وجود آنکه یک مقوله انسانی است و همواره امنیت از جمله مسائل مهم بشر » امنیت«
وجـود  هاي مادي و برخی تحوالت بهبوده است، اما در جهان امروز به دلیل برخی پیشرفت

یـت و پیچیـدگی بیشـتري یافتـه     ، امنیـت، اهم یانسان يها و رفتارهاآمده در باورها، گرایش
تـر آن  تر این مقوله در محافل علمی و اهمیت فزوناست. از این رو، با توجه به طرح جدي

در جهان امروز، که البته جوامع اسالمی و جهان اسالم نیز از آن مستثنی نیستند، گام نهـادن  
رتبط با امنیـت و  در مسیر ارائه نظریه دینی امنیت، از طریق مشخص ساختن مفاهیم دینی م

بیان ارتباط میان آنها و در نهایت، مشخص ساختن ارتباط آنها بـا زنـدگی واقعـی بشـر، از     
 یرو، این مقاله به بیان برخهاي کار علمی است که باید بدان پرداخت. ازاینجمله ضرورت

ئله را هـایی از مسـ  کند افـق می پردازد و تالشت مییمرتبط با مقوله امن یم مهم اسالمیمفاه
مفهـوم   اجمـال توضـیحاتی در خصـوص   المقدور روشن سازد. اما پیش از هر چیز، به حتی

  گردد.ارائه می» امنیت«
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  تعريف امنيت  
ت و یو بدون رضـا  يت از تعرض، تصرف اجباریو مصون یمنین ایتضم ي، به معنا»امنیت«

 فرهنـگ عمیـد   1باشد.یمشروع م يهايات به حقوق و آزادیدور ماندن از مخاطرات و تعد
ترسی، اطمینان، آسایش و آرامـش قلـب   را بی» امن«ترسی و آن را در امان بودن، ایمن و بی

  2.کندمی معنا
به معناي مصونیت از تعرض و تصرف عدوانی تعریف کنیم، به طوري کـه  » امنیت«اگر 

ایـن  افراد بتوانند از حقوق طبیعی خود، بدون هراس و مـانعی خـارجی اسـتفاده کننـد، در     
هـاي  شود. در واقـع، الزمـه حقـوق و آزادي   ناشی می طبیعت حقوق بشر از امنیت صورت

  3مشروع، مصونیت آنها از تعرض و دور ماندن آنها از مخاطرات و تعدیات است.
در هـر سـطح، در    وکند اجتماعی و ملی مطرح میامنیت را در سه سطح انسانی،  موالر

ساسی که الف. امنیت براي چه کسی است؟ ب. چه چیـزي  پی ارائه پاسخ به این دو سؤال ا
مورد تهدید است؟ طبیعی است که پاسخ به هر یک از این دو سؤال، در هر یک از سـطوح  

  مذکور متفاوت خواهد بود.
در پاسخ به این پرسش که امنیت براي چه کسی است، باید گفت: این نوع امنیت بـراي  

شـود، بایـد گفـت بقـا و حیـات      چیزي تهدید مـی  فرد مطرح است و در پاسخ به اینکه چه
  خواهد بود. »امنیت انسانی«انسان در معرض تهدید است. این امنیت، 

هایی که بـه  هاي اجتماعی مورد نظر است؛ گروه، امنیت براي گروه»امنیت اجتماعی«در 
اي را تشـکیل  جهت اشتراك اعضـاي آن در اندیشـه، احسـاس و أعمـال، کلیـت یکپارچـه      

اي هویـت خـود را از دسـت    شـود. اگـر جامعـه   یاد می» هویت«ند که از آن به عنوان دهمی
طور مستقل به حیات خـود ادامـه دهـد. در اینجـا، هویـت      هبدهد، دیگر قادر نخواهد بود ب

  شود.تهدید می
، امنیت براي دولت مطرح است و حاکمیت و قلمـرو دولـت مـورد    »امنیت ملی«اما در 

معناي روشن امنیت ملی، حفظ مردم یک کشور و سـرزمین در مقابـل   گیرد. تهدید قرار می
تر، بر حفظ منافع حیاتی، سیاسـی، اقتصـادي و فقـدان    حمله فیزیکی است. در معناي وسیع

   4شود.هاي اساسی و حیاتی یک دولت اطالق میتهدید نسبت به ارزش
ان، فرهنگ، مذهب، در تعریفی دیگر، امنیت اجتماعی به قابلیت حفظ الگوهاي سنتی زب

 5هویت و عرف ملی با شرایط قابل قبولی از تحول معرفی شده است.
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هر ملتی تـا جـایی داراي امنیـت اسـت کـه در      «گوید: دربارة امنیت ملی می والتر لیمپن
هـاي محـوري خـود نباشـد و     صورت عدم توسل به جنگ، مجبور بـه رهـا نمـودن ارزش   

در  6».هـا را حفـظ کنـد   بـا پیـروزي در جنـگ آن    ندچنانکه در معرض چالش قرار گیرد، بتوا
امنیت ملی، دولت نقش محوري دارد، اما دولت، که قدرت مشروع خود را با هدف اعمـال  

آورد، به دلیل یافتن هویتی مستقل از جامعه و تبدیل شدن برخی امور به امنیت به دست می
و در نتیجه، به ناقض امنیت منافع دولت در قبال منافع ملت، در سطح جامعه به رقیب مردم 

 شود.مردم تبدیل می
پذیرند، چون حافظ امنیـت آنهـا اسـت، امـا همـراه بـا       ها را به این دلیل میمردم دولت

شـود. البتـه مـردم    افزایش قدرت دولت، خود دولت به منبع تهدیـد علیـه فـرد تبـدیل مـی     
ـ  یتهدیدات حاصل از ب امـا در   7داننـد. ت مـی دولتی را کمتر از تهدیدات ناشی از خـود دول

هـاي  گـویی بـه نیـاز   ها بـراي پاسـخ  ش دولتتال«دهد الملل اتفاق دیگري رخ میسطح بین
شـود؛ زیـرا   ثبـاتی دیگـران مـی   منجر به بـی  ،امنیتی خویش، صرف نظر از قصد و نیت آنها

هریک از آنها اقـدامات خـود را تـدابیر دفـاعی تلقـی کـرده و کارهـاي دیگـران را بـالقوه          
خوانـد. در  مـی » معماي امنیتی«آمیز را ، این وضعیت تناقضجان هرتز 8»داننددیدآمیز میته

  بحث از امنیت در اسالم، به نقش دولت در امنیت توجه خواهیم کرد.

  هاي امنيتبنديتقسيم
 يجـا باشـد. امنیـت الزمـۀ بقـا     ولی الزم است همه ؛آیدبه چشم نمی ؛امنیت مثل هوا است

دارد؛  ماند. امنیت در زندگی نقشی بسـیار برجسـته  نباشد، انسان زنده نمی انسانی است؛ اگر
زیرا وجود آن، نه فقط براي اصل زندگی، بلکه براي نحوه زندگی هـم مهـم اسـت. ممکـن     
است کسی امنیت جانی شما را به خطر نیندازد، ولی امنیت منزلتی، دینی، سیاسی و... شـما  

هـاي گونـاگون را داراسـت؛ در    یت قابلیت طرح در عرصهرا با خطر مواجه سازد. مقولۀ امن
یابـد. بـر   شود، امنیت هم به نوعی حاضر اسـت و معنـا مـی   اي که انسان وارد میهر عرصه

تـوان بـه بررسـی امنیـت پرداخـت؛ امنیـت       اي از جامعـه، مـی  همین اساس، در هر عرصـه 
  فرهنگی و... . ،اقتصادي، سیاسی، اجتماعی

توان امنیت را در سـطوح گونـاگون دنبـال کـرد. همچـون      گر میبندي دیدر یک تقسیم
  المللی و جهانی. سطوح فردي، اجتماعی، ملی، بین
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توان نگریست: یک نگاه ما، به احسـاس و فهـم   اي دیگر هم میگاهی به امنیت، به گونه
درونی است که فرد از امنیت خود دارد؛ صرف نظر از اینکه عوامل خارجی مؤثر بر امنیـت،  

گوینـد. امـا   در چه سطح و میزانی قرار دارد. این نوع امنیت را، امنیت ذهنـی و روانـی مـی   
سـوز هسـتند. در   ساز یا امنیـت رویم که امنیتگاهی به سراغ آن دسته از عوامل خارجی می

تـوان آن  ایم. در کنار تقسیم امنیت به ذهنی و عینی، میاین صورت، به امنیت عینی پرداخته
ی بـا هـم   یهـا بندي اخیـر، تفـاوت  ت مادي و معنوي هم تقسیم نمود. این دو دستهرا به امنی

اگر توهم هم باشـد، توجـه   دارند. براي مثال، در امنیت روانی، به صرف یک احساس حتی 
شود. اگر گستره حیات انسان ی از امنیت عینی محسوب میئشود. اما امنیت معنوي، جزمی

شود. نیم، بحث از امنیت انسان در جهان دیگر هم مطرح میرا به زندگی در دنیا خالصه نک
در نتیجه، در یک تقسـیم دیگـر، بایـد امنیـت را بـه دنیـوي و اخـروي تقسـیم کـرد. ایـن           

  بندي در نگاه دینی قابل فهم و پیگیري خواهد بود.  تقسیم

  تحوالت تاريخي مفهوم امنيت
هـایش، بـا   ه به نوع زنـدگی و دغدغـه  بندي، بشر از آغاز تاریخ تاکنون، با توجدر یک تقسم

  چهار نوع امنیت مواجه بوده است.
با حاکمیت گفتمان سنتی: در این دوران، امنیت به معناي حفظ بقا و  ،الف. جامعه بدوي

  موجودیت و منشأ تهدید آن، در این دوره طبیعت است.
اهمیـت   ب. جامعه شبانی و کشاورزي، با حاکمیت گفتمان کالسیک: در ایـن دوران بـا  

ها، تعریـف امنیـت بـه فقـدان     گیري مقدمات به وجود آمدن حکومتشکلیافتن سرزمین، 
تهدید، و حفظ موجودیت، به عنوان هدف امنیت تبـدیل شـد. در ایـن دوره، منشـأ اصـلی      

  تهدید جنگ بود.
تضعیف نظـام فئـودالی و بـه وجـود آمـدن       ج. جامعه ملی با حاکمیت گفتمان مدرن: با

ها، به معنـاي کسـب   گیرند. امنیت در این دولتهاي مدرن شکل میدولت شهرهاي جدید،
شود کـه قـدرت وجـود    دار میشود و فقدان تهدید زمانی معنیقدرت و توانایی تعریف می

داشته باشد. این قدرت، که ناشی از حاکمیت دولت و حق استفاده انحصاري از زور اسـت،  
المللی دولت مدرن اشـاره  دیگر، به توانمندي بیناز یک سو به توانمندي داخلی و از سوي 

  ها است. طلبی دولتدارد. منشأ اصلی تهدید در این دوران همان قدرت
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د. جامعه جهانی با حاکمیت گفتمان فرامدرن: این دوره، با کاهش اهمیت حاکمیت ملی 
م همـراه  هاي پراکنده و بـدون نظـ  المللی و افزایش کشمکشو افزایش وابستگی متقابل بین
هـا) و  (انترناسیونالیسـت » المللـی همکاري و همگرایـی بـین  «است. در این دوره، امنیت به 

شـود. بـا   ها) تعریـف مـی  آلیست(ایده» هاي مشترك بشريهمکاري جهانی بر اساس آرمان«
هـا در صـحنه   ها، که براي ایجاد امنیت آمده بودنـد، نـزاع و کشـمکش   قدرت گرفتن دولت

المللـی را بـا محوریـت    اي براي مقابله با آن، طرح نهادهاي بینود آمد. عدهالملل به وجبین
دیدنـد و  ها)، مشکل را در خود دولت مـی آلیستها مطرح کردند، گروهی دیگر (ایدهدولت

گفتند باید در مرزهاي مصنوعی و حاکمیت در چارچوب مرزهاي ملی تجدید نظر کرد. می
ه انسان و از ملی به جهانی تغییر کرد. اگر دولت، عامـل  در این حالت، مرکز ثقل از دولت ب

   9گردد.ناامنی است، اما توجه به فرد نیز خود باعث هرج و مرج می

  امنيت در اسالم
  جايگاه امنيت در اسالم

در دعاي جوشن کبیر، خداوند صاحب امن و امان معرفی شـده اسـت. خداونـد متعـال، از     
نوع تشریع خود، بسترهاي الزم براي امنیت را فـراهم   طریق نحوه خلقت جهان، تدبیر آن و

اند که به عنوان یک شـئ بـاارزش، امنیـت را از خداونـد     کرده است. در ادعیه به ما آموخته
 را یکـی از دو نعمـت برجسـته و مهـم در دنیـا معرفـی      امنیـت   صادقامام  10طلب کنیم.

البتـه در   12گـردد. کفران واقـع مـی  شود و مورد هرچند به خوبی از آن استفاده نمی 11کند.می
  13است که از آن سؤال خواهد شد. هاي مهمیروز قیامت نیز امنیت ازجمله نعمت

  :ها بدان محتاجنداز جمله نیازهاي اساسی است که همه انسان امنیت، طبق بیان امام صادق
داراي خیز (سه چیز است که همه مردم به آن نیاز دارند: امنیت، عدالت و زمین حاصل«

    14»رشدونما)
رفـاه در  «سـاز رشـد مـادي و رفـاه در زنـدگی اسـت:       ، امنیت زمینـه یاز نظر امام عل

  .15»آیدزندگی، در وضعیت امن به وجود می
شش چیز نیازمند شش چیز «گوید: دارد: لقمان می یت سرور و شادمانی را نیز در پیامن

  .16...»باشد. ... سرور نیازمند امنیت است می
ز برقراري امنیت، زمینه را براي عبادت و ارتباط بـا خـدا، کـه هـدف     ین ياظ معنواز لح

البته پرستش در حالـت تـرس و نـاامنی، بـه      17سازد.غایی زندگانی انسانی است، فراهم می
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در صـورت فقـدان    18لحاظ سختی که همراه دارد، از ارزش بیشتري برخوردار خواهد بـود. 
گردد یم یپریشانی و نگراندهد و دچار دلیاز دست م شه خود رایامنیت، انسان قدرت اند

  دهد.یش رخ ماو نقص در زندگی
پنج ویژگی است که اگر کسی یکی از آنها را از دست بدهـد،  «فرماید: می امام صادق

عقل او زائل و دل او مشغول خواهـد بـود. اولـین آنهـا سـالمتی،       همواره زندگی او ناقص،
، کـه همـه   در رزق، چهارم مـونس و یـار همـدل ... و پنجمـی     امنیت، سوم گشایش دومی

    19».کند، آسایش و گشایش در زندگی استها را در خود جمع میویژگی
ت آمـده کـه   یـ در روا 20آید.شهري که در آن امنیت نباشد، بدترین شهرها به حساب می

   21اگر در سرزمینی امنیت و سرور نباشد، در آنجا خیري هم وجود نخواهد داشت.
توان به جایگـاه  از مجموعه مذکور، که در آن به بخشی از روایات مربوط اشاره شد، می

  برد.  پیو اهمیت امنیت در نگاه اسالمی 

  مفاهيم اساسي مرتبط با نظريه امنيت در اسالم  
  . دنيا ۱

ارزش در آن است. این محـدودیت،  دنیا، محدودیت و کمبود منابع با الف. یک ویژگی مهم
سـاز بـروز   یابد و موجب تضـاد منـافع و زمینـه   ناپذیر انسان معنا میاس با روح سیريدر قی

  شود.ناامنی می
رسـند، بـه آسـانی بـه دسـت      ها در پناه آن به امنیت و آسایش مـی ب. اموري که انسان

اي غـذا صـرف   اي را به خـوردن چنـد لقمـه   ها براي آنکه بتوانند چند دقیقهآیند. انساننمی
ها وقت شان را حفظ کنند، باید ساعتیعنی امنیت جانی ،ترین نوع امنیت خوداولیکنند، تا 

مندي اندك از دنیا، نیازمند کار و تالش فراوان است. خداوند صرف کار و تالش کنند. بهره
بخش زیادي از جهان را بـه شـکل خـام آفریـده، بـه طـوري کـه اسـتفاده از آن منـوط بـه           

شـود و فرصـتی هـم بـراي     ن طریق، انسان به کار واداشـته مـی  دستکاري در آن است. از ای
  یابد.ش هم شکل میاآید. البته جوهره وجوديامتحان او فراهم می

ها دست به گریبان اسـت. البتـه سـختی فقـط در     در راه زندگی، انسان همیشه با سختی
مـا انسـان را   «گویـد:  که خداوند نیز به طور مطلق میدهد، چنانحین کار خود را نشان نمی

از مواهـب   يمنـد بـه منـافع و بهـره    یابیـ الزمه دسـت  .)4(بلد: » در رنج و سختی آفریدیم
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هـا  دهند بدون تحمل سختی، رنج و سختی و کار بسیار است. اما بسیاري ترجیح میيویدن
 و آسایش دست یابند.  يت از آنان، به برخورداریو با تجاوز به حقوق دیگران و سلب امن

است. این تحوالت، که  اي است که تغییر و تحوالت در آن بسیارگونهت دنیا بهج. طبیع
بسیاري اوقات خارج از قدرت و اراده ما است، گاه به سادگی، اسباب آرامـش و امنیـت را   

  گیرد. از انسان می
چیـزي   قسم به خدا، دنیـا بـا   .به دنیا نگاهی زاهدانه افکنید«فرماید: می علیحضرت 

گذرانی را که با امنیت زنـدگی  کشاند و خوشمستقر و اسکان یافته را به زوال میاندك فرد 
کند... شادمانی آن با حزن همراه اسـت و اواخـر   کند، به درد و ناراحتی شدید گرفتار میمی

اي کـه بیندیشـد و   انجامد... در رحمت خدا است بنـده زندگی در آن به ضعف و سستی می
  22»عبرت بگیرد...

داري است که با بـال پوشـیده و بـه     ]دنیا[«د: نفرمایر جاي دیگر درباره دنیا میدایشان 
   23».وفایی شهرت دارد. حاالت آن دوام ندارد و... و امنیت از آن سلب شده استبی

منی، تـرین نـاا  د. سرانجام آنکه، هر قدر هم براي خود امنیت فراهم کنیم، حلقوم بـزرگ 
 علـی  حضـرت  گیـرد. تر باز شدن است. مرگ همه را فرا مـی هر لحظه براي انسان در حال بیش

  24».امنیتی که داري تو را مغرور نسازد؛ زیرا تو از محل امن گرفته خواهی شد«فرماید: می
اي که در کنار آن بتوان امنیت انسانی گونهبنابراین، توجیه مرگ و تبیین درست از آن، به

  پذیر نیست.کانرا هم معنادار یافت، جز در نگاه دینی ام
هـاي انسـان اسـت کـه مسـئله      خـواهی هاي دنیا و زیـاده و. در چارچوب همین ویژگی
آن شود تا انسان مجالی یابد براي نوشتن سرنوشت خود، آزمایش و امتحان الهی معنادار می

اي که از پس این دنیـا انتظـار او را   هم با قلم تدبیر و با تالش خویش و براي ساختن آینده
ناپذیر الهی اسـت. بخشـی از آن از طریـق    و تخلفکشد. سنت امتحان، از قوانین حتمی می

گرسنگی و با اموري همچون ترس،  شما را قطعاً«یابد: منی در دنیا زمینه تحقق میاعوامل نا
  ).155(بقره: » کنیم...ها آزمایش میها و میوهنقص در اموال و جان

هـا را دارد و خداونـد هـم از همـین طریـق      منیاهرچند طبیعت دنیا اقتضاي برخـی نـا  
منی و اسـتقبال از آن نیسـت.   اآزماید، اما ایـن سـخن بـه معنـاي پـذیرش نـا      ها را میانسان

آور بـرود،  براي انسان عاقل سزاوار نیست که سراغ عوامل ترس«فرماید: می حضرت علی
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ه گذشت، امنیت یک نعمـت و  که در برخی روایات کچنان 25».شودوقتی راه امنی یافت می
شود و در اسالم سفارش شده است که امنیت دیگران و حتی امنیت خود را ارزش تلقی می

به خطر نیندازیم و از امنیت موجود پاسداري کنیم و در تأمین آن بکوشیم. البته این را هـم  
کند عمل میخارج از اراده و خواست انسانی  ،هاي جهانباید دانست که بسیاري از واقعیت

ل آمد و از این طریق، یتوان به درك درستی از آن ناتوان تصرفی نمود. اما میو در آنها نمی
  .المقدور خود را با شرایط واقعی تطبیق دادحتی

تـوان تغییـر داد، آیـا ایـن     دهد را نمـی سؤالی که مطرح است اینکه وقتی آنچه روي می
امنیتی نیست و امنیت روانی مـا را تخریـب   خود عاملی ضد  ،افزایش درك نسبت به جهان

، افزایش آگاهی ساز، خود مخل امنیت هستند. مثالًکند؟ برخی معتقدند که عوامل امنیتنمی
 26شـود. منی مـی امنی، خود موجب تشدید احساس ناانسبت به تهدیدات با هدف مقابله با نا

در سـطح کشـور مطلـع    براي مثال، اگر ما از گستردگی فعالیت بانـدهاي بـزرگ تبهکـاري    
کنیم. اما در اینجا موضوع متفاوت است؛ زیرا شـناخت درسـت جهـان،    منی میاشویم، احساس نا

کند که جهـان را  گر آن است. این شناخت، ما را با خدایی آشنا میمنوط به شناخت خالق و تدبیر
 ه مـا در مجموع در بهترین شکل ممکن آفریده است و مصلحت ما را لحاظ کرده و نسبت ب

هـاي احتمـالی آن، بـه مـا     منیامهربان است. در این صورت، افزایش آگاهی از جهـان و نـا  
  تري نهفته است.دهد که در پس آن عوامل، مصلحت و امنیت بزرگآرامش خاطر می
کند که اگـر مـا بتـوانیم بـه     اي آفریده و اداره میگونهخداوند جهان را به ،به همین دلیل

یابیم، و به لوازم آن درك، که همانا پایبندي به فرامین الهی اسـت،   درك درستی از آن دست
ملتزم گردیم، جهان در راستاي خدمت به ما فعال خواهد شد. بنابراین، هرچند نتـوان آن را  

اي تنظیم کرد که اتفاقـات پیرامـون مـا، در    توان رفتارهاي خود را به گونهتغییر داد، ولی می
 . نهایت به نفع ما تمام شود

  خواهي انسان. زياده۲
خود، دچار محـدودیت اسـت. انسـان بـه اقتضـاي طبیعـت        جهان به اقتضاي طبیعت مادي

نهایـت اسـت. بـه دنبـال قـدرت نامحـدود، علـم        خداجوي خود، به دنبال نامحـدود و بـی  
باشد. در همه این موارد، انسان به واقع در پی خدا اسـت.  نامحدود، زیبایی نامحدود و... می

به جاي آنکه آنها را در خدا بجوید، به اشتباه در مصادیق ناقص و کوچک زمینـی دنبـال    اما
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زیبایی و... نامحدود را در بین مخلوقات و تجلیات محـدود و دنیـایی    کند؛ قدرت، علم،می
کند، در عین حال کـه دنیـاي مـادي محـدود اسـت. از ایـن رو، بـین        جو میو  خدا جست

کشاند. درنتیجه، آنها را به رقابت و نزاع با یکدیگر می و افتداحم میها تزهاي انسانخواسته
دهد. همین میل خداجویی اسـت کـه انسـان جاهـل، آن را در قالـب مـذموم       منی رخ میانا

  سازد. منی مبدل میاهاي نامشروع به ظلم و ناخواهیزیاده

  . ايمان به خدا  ۳
طلبی انسان، که عامل بسـیاري از  نهایت گردد میل بینخست آنکه، ایمان به خدا موجب می

نهایـت واقعـی، یعنـی    دهی و به سمت بیها در سطح روابط انسانی است، به درستی جهتناامنی
دنیـایی بـه    خواهی انسان در اختصاص دادن منابع محـدود خدا سوق یابد. در این صورت، زیاده

  کند.نیت روانی خود کمک میشود. در نتیجه، به تقویت امنیت دیگران و امخود کنترل می
توان گفت: ایمان به خدا، یعنی ایمان بـه کسـی کـه در تمـام سـطوح      از سوي دیگر می

یابد و با مرکزیت دادن به نظام هستی ها حضور میزندگی انسان و در وراي تمام پراکندگی
نی در هاي مختلف انسان را از آشفتگی و پریشـا و ایجاد یک شبکه ارتباطی واحد، از پدیده

درك  27کنـد. سطوح فردي و اجتماعی رهانیده و زمینه نیل به آرامش و اطمینان را فراهم می
مشخص دارد. خداوند قـادر و حکـیم و مهربـان آن را    اینکه جهان مخلوق خداست، نظمی 

کند، هرمصـیبتی کـه رخ   نمیگاه به بندگانش ظلم کند و در این کار، هیچمیتدبیر و هدایت 
هرچند باید به مقابله با آن پرداخت، اما به میزانی که ما ناچار از تحمل آنیم، بـراي  دهد، می

دهد و براي او امنیـت  تحمل کننده، پاداشی بزرگ درپی دارد. همه اینها، به انسان آرامش می
(رعـد:  » گیـرد هـا آرام مـی  همانا به یاد خدا، قلب«در قرآن آمده است:  28آورد.به ارمغان می

هـاي مـؤمنین   او خـدایی اسـت کـه آرامـش را بـه قلـب      «فرماید: در جاي دیگر می). یا 28
  ).4(فتح: » یابد نشاند تا ایمانشان فزونیفرومی

الزم به یـادآوري آن اسـت کـه امنیـت در سـطح عینـی آن ( فـردي، اجتمـاعی، ملـی،          
ق امنیـت را  که خداوند وعده تحقـ  المللی و جهانی)، شاید تا پیش از دوره پایانی تاریخبین

خداوند بـه کسـانی از شـما کـه ایمـان      «کامل تحقق نیابد.  گاه به طوردر آن داده است، هیچ
ا را در زمین خالفت خواهـد داد  نجام دادند، وعده کرده است که آنهآوردند و عمل صالح ا

 اسـت، بـر   و دینشان را که بـه آن راضـی   ـ همچنان که پیشینیان را حکومت در زمین اعطا کرد ـ
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پس از یک دوران خوف و ترس آنها را به امن و امان خواهد  و خواهد داددیگر ادیان غلبه 
  ).55(نور: ...» رساند 

گاه روي خوش امنیت را هاي ماقبل آن دوران، هیچآیا تا آن زمان باید صبر کرد و انسان
شـرایط  طور کامل نخواهند دید؟ پاسخ منفی است؛ زیـرا هـر انسـانی حتـی در بـدترین       به

تاریخی، در عین تأثیرپذیري فراوان از جامعه، داراي یک بعد فردي مستقلی است که اگر بـا  
ترین شـکل از امنیـت روانـی دسـت یابـد و تمـام       تواند به عالیخدا ارتباط برقرار کند، می

توان بـه شخصـیت حضـرت    تهدیدات پیرامون خود را به فرصت مبدل سازد. در اینجا، می
پس از مواجهه با انـواع نامالیمـات، و سـلب شـدن      که در حادثه عاشورا،مثال زد  زینب

رأیـت اال جمـیال؛ جـز زیبـایی      ما«گوید: حیثیتی و... می دینی،سیاسی، امنیت جانی، مالی، 
این جمله در آن شرایط سخت، از امنیت روانـی بـاالیی حکایـت دارد کـه      29.»چیزي ندیدم

تواند همه این مند شده است. این امر می، از آن بهرهدر پرتو ایمان به خدا حضرت زینب
د توجـه  یـ حوادث ناگوار را به نعمتی گوارا و فرصتی مهیا براي رشد تبدیل نمایـد. البتـه با  

داشت که این امنیت روانی، صرفاً یک احساس نیست؛ زیرا این حالت داراي یـک پشـتوانه   
باشد. خداونـد چنـین شخصـی را در    اوند میحقیقی قدرت، یعنی خداتصال به منشأ آن  واقعی و

کنـد؛ در مـواردي او را از   هاي گوناگون زندگی و در برابر حوادث گوناگون دستگیري مـی عرصه
دارد و در مواردي هم، آن عوامل را بـه فرصـتی بـراي رشـد بیشـتر فـرد       منی مصون میاعوامل نا

  گردد. تضمین می ی او در آخرت نیزکند. در پی این امنیت روانی، امنیت عینی و روانتبدیل می
نهایـت قـدرت   نکته دیگر اینکه، ایمان آوردن به خدا در واقع، وصل شدن بـه منبـع بـی   

اي کـه  است. قدرت به انسان توانایی حفاظت از خود و تقدیر زندگی خـویش را بـه گونـه   
تی به همـین  کند. کسی که امنیت دارد، چیزي بیش از این ندارد. در روایخواهد، اعطا میمی

نکته، منتها در سطح اجتماعی و سیاسـی آن اشـاره شـده اسـت. در ایـن روایـت، یکـی از        
در  30کنـد. را دارا بودن همزمان از دو نعمت امنیت و علو ذکر مـی  هاي امت پیامبرویژگی

سست نشـوید و محـزون نگردیـد؛    «فرماید: این حدیث، به آیه ذیل استناد شده است که می
 .)139(آل عمـران:  » راي علو و برتري هستید؛ اگر در ایمان خود استوار باشیدچراکه شما دا

و برتري دارید و چون علـو داریـد، حـزن و سسـتی بـه       فرماید: اگر ایمان دارید علومیآیه 
  ).68(طه: » نترس که تو برتر هستی«فرماید: خود راه ندهید. همچنین می
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افزاري، در درجـه  معنادار است و قدرت سخت ،»ایمان قدرت است«در نگاه دینی، ایدة 
افـزاري  طـوري کـه ایمـان در تـوان سـخت     هشود. بـ دوم و در کنار قدرت ایمان تعریف می

اي پیامبر! مؤمنین را بر قتال تشویق کن؛ اگر بیست نفر رزمنده صابر از شـما  «گذار است: اثر
براین، با توجه به اینکه ایمان قـدرت  بنا 31).66(انفال: » یابید...باشد، بر دویست نفر غلبه می

  آورد.آورد، پس ایمان امنیت میاست و قدرت امنیت می

  . ارزش انساني و سعات همگاني۴
انسان و سعادتمندي او داراي ارزش ذاتی است؛ یعنـی هـر انسـانی مخلـوق خـدا و بـراي       

منیـت  نفسه محترم است. الزمه حفظ حرمت فرد، پاسداشـت ا هدفی بزرگ خلق شده و فی
و آنهـا را در خشـکی و دریـا (بـر      داشتیمآدم را گرامی ما بنی«فرماید: او است. خداوند می

هاي پاکیزه به آنها دادیـم و بـر بسـیاري از    هاي راهوار) حمل کردیم و از انواع روزيمرکب
نی اي که هر انسا). در این آیه، در کنار بیان کرامت اولیه70(اسراء: » خلق خود برتري دادیم

هاي دنیوي، که الزمه زندگی در دنیا است و استفاده از آنهـا  واجد آن است، به برخی نعمت
هـا داده  مستلزم امنیت داشتن است، اشاره شده است. طبعاً نعمتی که خدا بـه عمـوم انسـان   

  است، باید حرمت آن را پاسداشت وآنها را از کسی سلب نکرد. 
ان، و نه حرمت اکتسابی اشاره دارد. هر موجـودي  آیه مذکور به کرامت اولیه و ذاتی انس

گردد. البتـه کرامـت اکتسـابی    به صرف اینکه انسان است، واجد برخی امتیازها و حقوق می
آنها بسـتگی دارد. همـین امـر اسـت کـه ارزش واقعـی و       فرد به میزان ایمان و عمل صالح 
مکـن اسـت از طریـق    سازد. در عـین حـال، هـر انسـانی م    جایگاه واقعی او را مشخص می

هاي اکتسابی خود، به جایگاهی فروتر از حیوانات تنزل یابـد. امـا ایـن امـر، مجـوز      ویژگی
  گردد.سلب بسیاري از حقوق انسانی او در دنیا نمی

شود که عـام و فراگیـر   لیت براي نظام سیاسی تعریف میئواي از مسبر این اساس، گونه
فارغ از کلیه مالحظات زبانی، نژادي، اعتقـادي و...   و درباره نوع انسانی است. نظام سیاسی،

  لیت دارد. ئودر تأمین امنیت کلیه افراد تحت حاکمیتش مس
اي مالک! مهربـانی بـا مـردم را بـر دل خـود      «نویسد: ، به مالک اشتر میامیرالمؤمنین

اي انـد: دسـته  حاکم گردان و با آنان دوستی کن و با همگان مهربان باش... رعیت دو دسـته 
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 یداستان اعتراض عل 33و32».برادر دینی تو هستند و دسته دیگر، در آفرینش با تو همانندند
رمسلمان و سـکوت مسـلمانان در قبـال    یغ ینت زنیان به پوشش و زیان تعرض شامیبه جر

  34مبحث قابل ارزیابی است. آن، در همین
وقات بـراي رسـیدن   توجه به ارزش ذاتی انسان، به عنوان مخلوق خدا و اینکه همه مخل

دهـد را تکمیـل   اند، این ایده را که ایمان به افراد امنیت و آرامـش مـی  به سعادت خلق شده
واالي ایمان، ممکن است تصور شود نیازي بـه پاسداشـت   کند. به دلیل اهمیت و ارزش می

نیـایی  منـدي از مواهـب د  امنیت غیرمؤمن وجود ندارد. اما از یک سو، فرد غیرمؤمن هم حق بهره
کنـیم، در  مـی  خواهیم به کسی کـه مـا اراده  هرکس دنیا را بخواهد، به مقداري که ما می«را دارد: 
گرا به لطـف خـود مـدد خـواهیم     گرا وآخرتدهیم... ما به هر کدام از دو گروه، دنیادنیا می

  ).20-18(اسراء: » کس محروم نخواهد شدرساند. از لطف و عطاي پروردگار تو هیچ
المقـدور  رو، باید حتـی اند تا هدایت شوند. ازاینها خلق شدهدیگر، همه انسان از سوي

 ها، امنیت آنها است. حضرت علیزمینه براي هدایت آنان فراهم شود. از جمله این زمینه
کنـد، بلکـه   اندازد و امنیت جـانی آنهـا را حفـظ مـی    در صحنه پیکار، جنگ را به تأخیر می

دانـد  رساند، چون میجنگ به برخی افراد مقابل خود آسیبی نمی کسانی هدایت شوند یا در
  هاي آتی او فردي مؤمن به دنیا خواهد آمد. در نسل

آغاز سوره برائت، که در مقـام اعـالم بیـزاري از مشـرکان اسـت و فضـایی        خداوند در
پنـاه   هرگاه یکی از مشرکان به تـو  و«فرماید: آلود نسبت به مشرکان دارد، میجنگی و عتاب

خـدا، او را بـه مـأمنش     آورد، به او پناه ده تا کالم خدا را بشـنود و پـس از شـنیدن سـخن    
  ).6(توبه: » اطالعندکه آنها گروهی بیبرسان؛ چرا

در این موارد، احترام به انسان به دلیل همان غایت بسیار ارزشـمندي اسـت کـه انسـان     
االمکان بایـد شـرایط   خلق شده است. حتی ظرفیت رسیدن به آن را دارد و به منظور رسیدن به آن

خوشـبختی   بسـا روزي راه ایمـان را برگزینـد و بـه امنیـت و     الزم را براي او فـراهم نمـود. چـه   
  ماندهاي عالم هستی تبدیل نگردد.جاودانه و اخروي خود دست یابد و به جزئی از پس

  . شريعت ۵
اسالم براي تنظیم زندگی ارائه  هاي است که، قواعد، دستورات و توصیه»شریعت«منظور از 
تا ضمن برقراري یک زندگی عادالنه در دنیا، نهایتاً سعادت اخروي انسـان را در   کرده است
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ناخواه بر نـوع امنیـت   بهترین شکل تأمین کند. شریعت، به دلیل ورود به زندگی مردم، خواه
است حقوق متقابل افـراد  الزم گذارد. اگر خواهان امنیت در جامعه هستیم، در جامعه اثر می

دقیقاً تعریف شود. مردم نسبت به حقوق و وظایف خود آشنا باشند و نسبت بـه آن پایبنـد   
یابـد، در  تحقـق مـی  وسیله شریعت اسـالمی  هباشند. این مجموعه امور و اموري دیگر، که ب
 توان گفـت: فـرد وقتـی   به عبارت دیگر، می .راستاي حفظ و تقویت امنیت در جامعه است

ها و باورهـا  واجد نگاهی خاص به جهان و پذیرنده یک دسته ارزش شود،مؤمن به خدا می
سازد. در نتیجه، فرد با هویت اسـالمی،  اي خاص میگردد که هویت فردي او را به گونهمی

گیـرد.  شکل میاست،  اي که سازنده روابط اجتماعی در جامعه اسالمیبه عنوان عنصر اولیه
هـا و باورهـاي یکسـان، بـراي آنکـه      یز افراد به نگاه واحد به جهـان و ارزش اما صرف تجه

اي که امنیت افراد هم تضمین شـده باشـد،   آن هم به گونه تعامالت در جامعه به وجود آید،
ها و باورها، بایـد از طریـق یـک دسـته قواعـد رفتـاري،       کند. این نگاه و ارزشکفایت نمی

طوري کـه رفتـار فـردي و اجتمـاعی تنظـیم و از ایـن       هبدهی و عینیت خارجی یابد. جهت
طریق، حقوق افراد به روشنی و عادالنه تعریف شود. اسالم این قواعد رفتـاري را در قالـب   

 سـازد. افـراد از طریـق هویـت جمعـی     کند. این قواعد هویت جامعه را میشریعت بیان می
دهند و شان را سامان میو زندگی شوندرسند، همبسته میخود، به درك و احترام متقابل می

شوند و از این مند میهبه زندگی در کنار هم، همکاري با هم و رعایت حقوق یکدیگر عالق
 يا راهکارهـا، کـه در راسـتا   یاصول  ینجا به برخیکنند. در امنی را دفع میاطریق، عوامل نا

  گردد:  یتحقق امنیت از طریق شریعت قابل فهم است، اشاره م
بـین رفـتن    ریم عوامل مخلّ امنیت: اسالم آن دسته از عـواملی را کـه موجـب از   . تح1

شود، حرام کرده است. در مواردي هم بـراي مرتکـب آن، مجـازاتی لحـاظ کـرده      میامنیت 
  35.تهدید و ارعاب است. مانند ظلم، تعدي،

نبایـد  تنها نباید مخـل امنیـت بـود، بلکـه     . ممنوع بودن پذیرش عوامل مخلّ امنیت: نه2
منی، عالوه بر اینکه به لحـاظ شخصـی   اپذیرش عوامل نا 36منی دیگران را نیز تحمل کرد.انا

ها در انسان دارد، خود عاملی است بـراي تـرویج گناهـان و    حکایت از وجود برخی ضعف
  ها و در پی آن گسترش ناأمنی در جامعه.ناهنجاري

تـدوین شـریعت در عصـر    رسـمی   . اصل امنیت در فقه: در علم فقه به عنوان تنها راه3
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غیبت، اصل روشنی با نام، اصل امنیت مطرح نیست. اما اصـول دیگـري مطـرح اسـت کـه      
ارتباطی تنگاتنگ با بحث امنیت دارد و یا تقریباً مرادف با آن است. مانند ایـن اصـل فقهـی    

 اصـل ». الضرر و الضرار فی االسالم؛ هیچ ضرر و ضراري در اسـالم پـذیرفتنی نیسـت   «که 
هـاي فقهـی آن   تـوان ارزیـابی کـرد. بـه نمونـه     تقیه یا اصل برائت را نیز در همین راستا می

منی، اتوان اشاره کرد. ازجمله مسئله نماز خوف، روزه مریض، انتقال زکات در هنگـام نـا  می
  ترك امر به معروف و نهی از منکر در هنگام خطر و... .

ـ   . تعریف حقوق متقابل: تعریف و مشخص کردن ح4 طـوري کـه   هقوق متقابـل افـراد، ب
تـرین عوامـل   هرکس دقیقاً بداند چه حق و چه تکلیفی در برابر دیگران دارد، از جمله مهـم 

توان در کتب فقهی پیگیري نمود. مثالً شود. این نوع حقوق را میجاد امنیت محسوب مییا
گـاه شـرایط   ود، آنشدر خرید و فروش یک کاال، ابتدا شرایط کلی مربوط به معامله بیان می

شود. سـپس، شـرایطی کـه جـنس     اي که حق معامله دارند، مشخص میخریدار و فروشنده
هـم زدن معاملـه انجـام    هـاي بـه  گردد. پس از آن، راهمورد معامله باید داشته باشد، بیان می

هاي احتمـالی را حـل و   رسد که نزاعشود. در پایان نیز نوبت به قواعدي میشده، تعیین می
انجامـد و  کند. تعیین دقیق این قواعد حقوقی، بـه امنیـت معـامالت در بـازار مـی     صل میف

است براي آنکه افـراد بـه   مشخص نبودن آن در این مثال مذکور و سایر موارد، عامل مهمی 
  منی بینجامد.ادر نتیجه، به هرج و مرج و نا و پسندند، عمل کنندهر نحوي که خود می

 ماعی با قواعد اخالقـی: قـرار گـرفتن امـور اخالقـی، کـه بعضـاً       . پشتیبانی روابط اجت5
ها، تقویت وجوه مشـترك،  آور به همسانی بیشتر انساناالجرا است، در کنار حقوق الزامالزم

انجامـد و ضـریب امنیتـی جامعـه را افـزایش      حس اعتماد متقابل و محبت نسبت به هم می
داب معاشـرت، ایـن فراینـد را در سـطح جامعـه      اي خـاص از آ دهد. اسالم با توصیه به گونـه می

بـه دیـدار یکـدیگر رفـتن، بـا      کند؛ سفارشاتی همچون سـالم کـردن،   عملیاتی و آن را تقویت می
ظـن نداشـن، حسـن ظـن     رویی با یکدیگر برخورد کردن، صـله رحـم، هدیـه دادن، سـوء    خوش

ـ  داشتن، غیبت نکردن، تهمت نزدن، مسخره نکردن، امانت ه عهـد، عـدم تجسـس،    داري، وفـاي ب
  مفهوم دارند. شخصی افراد و... در همین زمینه معنا وفاش نکردن اسرار دیگران، رعایت حریم 

دهـی آن  طلبی: اسالم عالوه بر مشخص کردن حقوق متقابل افراد و جهت. منع از دنیا6
جاوز به خواهی و حرص بر دنیا، که عاملی براي تها را از زیادهبه سمت ایجاد امنیت، انسان

  است.منی است، برحذر داشتهاحقوق دیگران و ایجاد نا



   ۱۸۱ مفاهيم مرتبط با نظريه اسالمي امنيت رآمدي برد

. تبشیر و انذار: در مرحله دیگر از کار، اسالم با انـذار نسـبت بـه پیامـدهاي دنیـوي و      7
به دنبال  را هایی که پایبندي به عوامل امنیتمنی و با بشارت دادن به پاداشااخروي ایجاد نا

  برد.ا باال میدارد، ضمانت اجرایی تأمین امنیت ر
کنـد.  . اصل برادري: اسالم در سطح روابط اجتماعی مؤمنان را چون برادر قلمـداد مـی  8

( حجـرات:   »همانا مؤمنان برادر یکدیگرند؛ پس در بین برادران خود اصالح برقرار کنیـد... «
). این مسئله پیونـد عـاطفی و زمینـه همکـاري را بیشـتر و در نتیجـه، امنیـت را بیشـتر         10
اند؛ زیـرا ایـن پدیـده    منی برشمردهاسازد. براي مثال، مهاجرت را از جمله عوامل ایجاد نامی

انجامد و موجب برخی ها میفرهنگنشینی و تشکیل خردهاجتماعی به مسائلی چون حاشیه
شود. اما مهاجرتی که در صدر اسالم از مکه بـه مدینـه رخ داد، دو   ها میمنیاها و ناتعارض

منی نینجامد: اوالً، از بعـد  ایامبر با این مسئله موجب شد که این مهاجرت به نابرخورد مهم پ
بین افرادي که بـه مهـاجران شـهرت یافتنـد و اهـل مدینـه، کـه         انسانی و فرهنگی پیامبر

فرهنگ جلوگیري و از تبدیل آنها به یک خرده 37معروف به انصار شدند، پیمان اخوت بست
و جغرافیایی نیز به جاي اسـکان مهـاجران در حاشـیه شـهر، آنهـا را در       از بعد فیزیکی ،کرد. ثانیاً

سطح شهر و در بین مردم توزیع کرد. حتی گروهی که امکان اسکان آنها در سـطح مدینـه وجـود    
ترین مرکز شهر، یعنی مسجد مستقر ساخت. بـه ایـن   نداشت، به حاشیه نراند، بلکه آنها را در مهم

مردم، مهاجران و رهبر جامعـه برقـرار شـد. مـردم و رهبـر جامعـه، بـا        بین ترتیب، ارتباط دائمی 
  اندیشیدند.اي میمشکالت برجامانده از مهاجرت مواجه بودند و باید براي حل آن چاره

بـا هـم    ادر کارهـاي نیـک و در تقـو   «فرمایـد:  . اصل تعاون و همکاري: خداونـد مـی  9
). تعـاون و همکـاري در   2(مائـده:  » دهمکاري کنید، اما در گنـاه و تجـاوز همکـاري نکنیـ    

کارهاي نیک و تقوا و برعکس، عدم همکاري در گناه و تجاوز، از جمله امـوري اسـت کـه    
 بـر کند. عالوهه ایجاد امنیت کمک میبه پیوند بیشتر اعضا و اشتراك در منافع و در نتیجه، ب
  یق شده است. شود و به آن تشواینکه، خود امنیت هم از جمله امور نیک محسوب می

 .)103(آل عمـران:  » به ریسمان الهی چنگ زنیـد و پراکنـده نشـوید   «اصل وحدت: . 10
آن تنظـیم شـده    جامعه یک فرایند پیچیده و در حال گذار دائم است که هرچند همـه امـور  

هاي داخلی و زمینه تهدید از خارج را دارد. توجه به وحدت باشد، همیشه بستر برخی تنش
 کند.به حفظ امنیت در جامعه کمک میو پاسداشت آن 
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هـاي دینـی   ها و هنجـار . اصل هماهنگی با اخالق مردم: وقتی جامعه بر مبناي ارزش11
توجـه نبـودن نسـبت بـه     کم بیها و خلقیات مردم و دستشکل گرفت، هماهنگی با ارزش

اي کـه  معـه کند. هماهنگی با اخالق مردم، حتـی در جا آنها، امنیت بیشتر آنها را تضمین می
تواند با حفظ یک سري اصول معنادار باشد. این امر، خود را با تفاوت مذهبی با ما دارد، می

 علـی  حضـرت  دهـد. هایی چون تقیه، احترام به دیگران و مراوده با آنـان نشـان مـی   اصل
شان موجب امنیت و مصـون مانـدن از   نزدیک شدن به مردم در اخالق و رسوم«فرماید: می

   38».شودهایشان میکینهدشمنی و 
  هـاي هـا و هنجـار  جامعـه بـراي حفـظ نظـم و توجـه بـه ارزش       . اصل نظارت: هـر 12

  داده اسـت.  خود، نیازمند نظارت است. اسالم اصل نظارت همگانی را بـدین منظـور قـرار   
  به طوري که حتی افراد عادي حق و وظیفه دارند، بر رفتـار حاکمـان در قالـب نصـیحت و    

به معروف و نهی از منکر، بـه عنـوان عامـل     نهی از منکر نظارت کنند. امر امر به معروف و
برد و در صورت تـرك آن،  منی را در جامعه از بین میاهاي رشد نانظارت، زمینه غیررسمی

  منی دراسـاز نـا  شـود کـه زمینـه   منی و قـدرت گـرفتن افـرادي مـی    اموجب رشد عوامل نـا 
  بـا هـم پیونـد داشـته باشـید، نسـبت بـه هـم        «یـد:  فرمامـی  هستند. امیرالمـؤمنین جامعه 

بخشش کنید، مبادا از هم روي گردانید و پیوند دوستی را پاره کنید. امر به معـروف و نهـی   
گاه هرچه خدا را بخوانید، گردند، آنمنکر را ترك نکنید که بدهاي شما بر شما مسلط می از

 39».جواب ندهد
گـو نیسـت و رفتـاري    پاسـخ ظارت عمومی ن که . اصل قضاوت: این اصل آنجا است13

دهد که قابـل اغمـاض نیسـت. مـثالً، حرمـت      ها و هنجارهاي جامعه رخ میمخالف ارزش
رسد. برخـورد  شود. نوبت به برخورد قضایی میجانی و یا مالی فردي از جامعه شکسته می

را کـه  هـایی  قضایی مناسب، تضمین کننده حیات جامعه و حافظ امنیت مردم است. توصیه
اي از راهکـار امنیتـی   نمونـه تـوان  به مالک اشتر درباره قضات دارد، می امیرالمؤمنین علی

ها قلمداد کرد. آن حضرت به مالک اشـتر توصـیه   اسالم در زمینه قضاوت و در دیگر زمینه
ها و صفات الزم براي قضاوت در فرد انتخابی براي کند که در مرحله نخست، به ویژگیمی

لیت محوله را داشته باشد. در مرحله بعـد، حـاکم   ئوتوجه شود؛ یعنی شایستگی مس این کار
لیت را از طریـق  ئوباید بر کار او نظارت کند و در مرحله سوم، این فرد شایسـته بـراي مسـ   
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تأمین مالی و حمایت منزلتی کمک کند و از این طریق، جلو نفوذ دیگران را در او بگیـرد و  
به نتیجه قطعی رسید، قاطعانه بـا   که دقت در قضاوت، زمانیقاضی نیز موظف است ضمن 

شاید سبب تقدم نظارت بر حمایت مـالی و منزلتـی، ایـن باشـد کـه       40تخلف برخورد کند.
گو باشـد.  وظیفه اصلی حکومت توجه به صفات قاضی است. پس از انتخاب، او باید پاسخ

فات قاضی، بحث نظارت را پـیش  البالغه حضرت، بالفاصله پس از بیان صرو، در نهجازاین
کشد. اما حکومت باید تالش کند از قاضی خود با ابزارهاي مادي و منزلتی نیز حمایـت  می

کند. مجموعه این امور ضمن تضمین سالمت دستگاه قضایی، هم به امنیت جامعه و هم به 
 تـوان در توصـیه  کند. توجـه بـه ایـن امنیـت دوسـویه را مـی      امنیت شغلی قاضی کمک می

  حضرت دربارة بازرگانان نیز در همین نامه مشاهده کرد.
. اصل جهاد: یکی از مسائل مورد توجه و مهم در اسالم، مسئله جهاد و دفاع اسـت.  14

توان پس از اصل نظـارت و اصـل قضـاوت بررسـی     جهاد را به لحاظ رتبه و حجم کار، می
کـم آمـادگی دفـاعی امـري     تگاه جهاد یـا دسـ   الملل،کرد. براي حفظ امنیت در عرصه بین

توانیـد  مقام مبارزه با کافران، تا آنجا کـه مـی   در«فرماید: ناپذیر است. قرآن کریم میاجتناب
  ).60(انفال: » خود را آماده سازید... تا دشمنان خدا و دشمنان خودتان را بترسانید...

  از دشـمنان ریزي است، اما اسـالم بـراي صـیانت    اگرچه جهاد همراه با درگیري و خون
ــز توصــیه  ــگ نی ــل توجــه اســت.  در زمــان جن ــوع خــود قاب ــه در ن ــی دارد ک   هــایی امنیت

محروم نکردن دشمن از امور حیاتی مثـل آب، مثلـه نکـردن    گر جنگ نبودن، همچون، آغاز
کشته دشمن، ضربه نزدن به درختان، آسیب نرساندن به زنان و کودکـان، مـدارا بـا اسـیران،     

  . ..وضع حقوق براي آنان و.
. اصل عدالت: عدالت، که هدف انبیا در سطح اجتماع و وعده اسالم براي حکومـت  15

عهـده دارد.   الزمان است، نقش بسیار مهمی در تأمین امنیت جامعـه بـر  جهانی خود در آخر
عدالت، که به معناي قرار دادن هـر چیـزي در جـاي خـود اسـت، در سـطح اجتمـاعی بـا         

قوق، ارتباطی تنگاتنگ دارد. دریافت عادالنه حق، عامل ساالري و رعایت درست حشایسته
در مراعات حقوق دیگـرن اسـت. یـک جامعـه عـادل در سـاختارهاي خـود، داراي        مهمی 

بتوانند به میـزان  کند تا در یک روند طبیعی، است که افراد جامعه را کمک میسازوکارهایی 
یـک جامعـه غیرعـادل، ابزارهـا و      امـا در  مند شـوند. هاي جامعه بهرهتالش خود، از مزیت
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رو، ازاینهاي جامعه وجود ندارد. منديها و بهرهیابی به مزیتسازوکارهاي الزم بري دست
هاي ها و امور ارزشمند اجتماعی، به سمت ابزارها و شیوهیابی به آن مزیتافراد براي دست

شوند. شبیه در جامعه میمنی اروند و موجب انحراف و ایجاد ناغیرمشروع و غیرقانونی می
  توان مشاهده کرد.ها میمنیاها و ناناهنجاري درباره رابرت مرتونبه این تحلیل را در نظر 

. اصل تکیه بر اصول مشترك: تکیه بر اصـول مشـترك، یـک اصـل مهـم در روابـط       16
هاي مختلف را تا حد زیادي تواند کشورها و ملتشود. این اصل میالملل محسوب میبین

هـاي  هـا و فرهنـگ  آنان را بگیرد. قرآن کریم، افراد داراي ارزش به هم نزدیک و جلوي خصومت
بگـو اي اهـل   « :آینـد  کند تا در پرتو اصول مشترك، با مسلمانان گرد همرا دعوت می غیراسالمی

  41).64(آل عمران: » کتاب بیایید، از آن امر مشترك بین ما و شما پیروي کنیم...
تـوان بـا دیگـر    المللی: با تکیه بـر اصـول مشـترك مـی    ها و تعهدات بینن. اصل پیما17
ایـن طریـق، بـه     ها پیمان بست و زمینه همکاري و اشتراك منافع را ایجـاد کـرد و از  کشور

و اهـل   هاي متعددي بـین پیـامبر  الملل کمک کرد. در صدر اسالم، شاهد پیمانامنیت بین
بـا   آن زمـان هسـتیم. نمونـه آن، پیمـان پیـامبر      درسایر مذاهب و یا دیگر قبایل موجـود  

  42یهودیان مدینه است.
تـوان از جملـه راهکارهـاي امنیتـی اسـالم در      اصل جهاد، به همراه دو اصل اخیر را می

  الملل به حساب آورد.عرصه بین

 . واليت۶
سطح سیاسی آن است که در عصر غیبت در قالب والیت عامه و نظریـۀ  » والیت«منظور از 

والیت فقیه بسط یافته است. اما پیش از هرچیز، نگاه اجمالی به رابطه حکومت و امنیت در 
خـواهی و کمبـود منـابع، بـا مشـکل نظـم و       ها به دلیل زیادهاندازیم. انساننگاه غیردینی می

امنیت مواجه هستند و براي رفع آن و تنظیم روابط درونی خـود و تنظـیم روابـط بـا سـایر      
رو، براساس یـک  امنیت داخلی و خارجی، نیازمند حکومت گردیدند. ازاین جوامع و تأمین

قرارداد و با هدف حفظ امنیت و...، تصمیم به تأسیس دولـت گرفتنـد و زنـدگی مبتنـی بـر      
هاي جمعی و دولتـی تغییـر دادنـد.    دي را به سمت زندگی مبتنی بر تصمیماهاي انفرتصمیم

هـا را بـه دسـت    گذارنـد، انـواع قـدرت   به عرصه مـی ها وقتی پا که گذشت، دولتاما چنان
المللی، خود به عـاملی بـراي   آورند و در پی آن، هم در سطح داخلی و هم در سطح بینمی
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المللی اسـت تـا از ایـن    هاي بینشوند. یک راهکار، روي آوردن به سازمانمنی تبدیل میانا
یشتر و با اعمـال نفـوذ در ایـن    هاي با قدرت بها کاهش یابد. اما دولتطریق، قدرت دولت

مطرح شده، حرکت بـه سـمت    کنند. راه دیگر، که اخیراًها، اهداف خود را دنبال میسازمان
المللی شدن است که خود نـوعی بازگشـت بـه فـرد، همچـون دوران      شدن و نه بینجهانی 

تر اما این نوع نگاه هـم بـه هـرج و مـرج بیشـ      .آیدگیري دولت به حساب میپیش از شکل
کنـد و  انجامد؛ زیرا هر فردي به میزان قدرت خویش، به مثابه دولتی کوچـک عمـل مـی   می

ها وجود ندارد. عالوه بر اینکه، اضافه شدن بر جمعیـت و  خواهیتضمینی براي کنترل زیاده
منی را ها در جهان امروز، مشکل نااسلیقهها و شها در نگرتراکم جمعیتی و تنوع بیشتر آدم

شدن، امـا نـه بـا اخـالق      سازد. دیدگاه دیگر این است که به سمت جهانییش مییش از پب
انـد کـه   شـده  فردي، بلکه با اخالق جهانی پیش برویم. مثالً، امروزه همـه جهانیـان متوجـه   

گـذارد و  تخریب محیط زیست، در هر جاي دنیا، بر زندگی همه ساکنان زمین اثر منفی مـی 
رو، حفظ محیط زیست، بـه عنـوان یـک    سازد. ازاینمن میامحیط طبیعی را براي همگان نا

محیط جهانی را تأمین کند. این دیدگاه، تواند امنیت زیستاصل از اصول اخالق جهانی می
رسد، مشروط به اینکه اوالً، همگان به یک انـدازه ملـزم   می تر به نظراز دیدگاه پیشین مثبت

هـا و اصـول اخالقـی    ندارد. ثانیاً، این ارزش به رعایت آن باشند که تضمینی براي آن وجود
ها و اخالق یک کشور خاص ها باشد، نه آنکه ارزشواقعاً جهانی و مشترك بین همه انسان

سـو، شـاهد آن   بر همگان تحمیل شود؛ چیزي که از زمان فروپاشی شوروي سـابق بـه ایـن   
مردم جهان و تجمیـع   هستیم. در این صورت، این رویه معنایی جز نادیده انگاشتن اکثریت

ها در دست یک کشور خاص نخواهد داشت، و البته این تجمیع قـدرت، وضـع   همه قدرت
منی هـا بـه ایجـاد نـاا    خشی از توان دولـت امنیتی مردم را هم بدتر خواهد کرد. امروزه اگر ب

منی داخلـی  اشـود و تنهـا بخشـی از آن، بـه نـا     مـی هـا صـرف   ها و ملـت براي دیگر دولت
رقیب، متمرکز در داخل قطبی، رفتارهاي دولت واحد جهانی بی، در آن جهان تکانجامدمی

ـ  منی داخلی منجر مـی او به تقویت بیشتر عوامل نا ویـژه کـه در آن جهـان واحـد،     هشـود. ب
  شوند. اکثریت شهروندان آن، درجه یک محسوب نمی

برنـد.  رنـج مـی  هاي بشري، که برخی از آنها بیان شد، از یک مشکل اساسی حلهمه راه
در اختیار کسانی  43منی،اترین عامل بسترساز براي ایجاد نادر همه آنها، قدرت به عنوان مهم
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گیرد که اولویت نخست نزد آنها، همین قدرت و اسـتفاده از آن در راسـتاي منـافع    قرار می
توانـد ایـن قـدرت را مهـار کنـد،      هاي دیگري کـه مـی  گیگاه دربارة ویژخویش است. هیچ

آورنـد. مـثالً،   گیرد. جز آنکه تغییراتی در ظواهر امـر بـه وجـود مـی    اي صورت نمیندیشها
دهنـد. غافـل از اینکـه، هرجـا     المللی انتقال مـی هاي بینقدرت را از دولت ملی، به سازمان

ارزش مسلط باشد، اگر قدرت به آنجا برود، این قـدرت تـأثیر   » تحصیل منافع هرچه بیشتر«
تی خود را برجاي خواهد گذاشت. با این حال، شکل و ظواهر را هرقدر تخریبی و ضد امنی

اي محتـوا را بـه میـزان قابـل مالحظـه      توانـد هم که تغییر دهیم، این ظواهر تغییریافته نمـی 
براي مشکل  حل اسالمیگردیم. راهدستخوش تغییر سازد. با این بیان، به سخن اصلی بازمی

  :توان جمع کرددو نکته میمنی دولت را به یک بیان، در انا

  ها و صفات حاكمالف. توجه اسالم به ويژگي
گري مردم و فرایند انتخاب اسـت کـه   در نگاه غربی، حکومت حق مردم است. مهم انتخاب

یی داشته باشـد،  هادهد. اما اینکه حاکم باید چه ویژگیدر قالب دموکراسی خود را نشان می
رو، راهکارهـاي امنیتـی بـراي بهبـود وضـع دولـت       ایـن  گیـرد. از کمتر مورد توجه قرار می

؛ زیرا همه راهکارها به نحوي افـرادي را  گوي مشکالت امنیتی، برآمده از دولت نیستپاسخ
گـذارد. در حـالی کـه،    کند و امکانات بسیار وسیعی را در اختیار آنان میصاحب قدرت می

کند. معموالً به برخی ابزارهـاي  دهی به قدرت تعریف نمیهیچ سازوکار درونی براي جهت
عمال آن ابزارهـا نیـز در اختیـار افـرادي از سـاکنان همـان       اشود که کنترل بیرونی توجه می

تـرین آن  هـاي حـاکم، کـه مهـم    جزیره قدرت است. اما اسالم با عنایت به صفات و ویژگی
و رفتـاري   یک چارچوب معنایی ایمان به خدا و پایبندي به شریعت است، فرد حاکم را در

دهـد. از  دهد که به طور خودکار بسترهاي ایجاد نـاامنی از ناحیـه او را کـاهش مـی    قرار می
شود و از این قدرت، در اداره جامعه سوي دیگر، همین ایمان و شریعت منشأ قدرت او می

شـود تـا منجـر بـه     کند. قدرت در این چارچوب، ارزش نخست محسوب نمـی استفاده می
تـوان امنیـت را هـم    بته با این قدرت، که در ذات خود ضد امنیتی نیست، میناامنی گردد. ال

دانی کـه آنچـه انجـام دادیـم،     خدایا تو می«فرماید: می علی حضرت کهایجاد نمود. چنان
ارزش دنیا نبود، بلکه هـدف  رقابت براي دستیابی به سلطه و حکومت یا دستیابی به متاع بی

جایگاه راستینش بازگردانیم و اصالح را در سرزمین تو آشـکار   ما، این بود که دین تو را به
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در نگـاه   یاسـ یبنـابراین، قـدرت س   44.»گردانیم تا بندگان مظلومـت در امنیـت قرارگیرنـد...   
شود، بلکه صـرفاً  گاه ارزش نخست محسوب نمیمقدمه ایجاد امنیت است. اما هیچاسالمی 

رفـتم کـه    قـار خـدمت امـام علـی    مین ذيگوید: در سرزمی ابن عباسنقش ابزاري دارد. 
قیمت این کفـش چقـدر اسـت؟    «گاه که مرا دید فرمود: ، آندزداشت کفش خود را پینه می

ارزش، نزد من از حکومت بر شما گفتم بهایی ندارد. فرمود: به خدا سوگند: همین کفش بی
    45».مایمتر است، مگر اینکه حقی را با آن به پا دارم یا باطلی را دفع نمحبوب

  ب. توجه اسالم به حقوق متقابل مردم ـ رهبر
رو، کمتـر بـه   آینـد. از ایـن  هاي سیاسی امروزي، مردم صاحب حق به حسـاب مـی  در نظام

برنـد  که، حاکمان از حقوق نانوشته بسیاري بهره مـی شود. در حالیحقوق حاکمان توجه می
کنند. ایـن امتیـازات پیـدا و    تفاده میفرهنگی و... اسهاي سیاسی، اقتصادي، و از انواع رانت

هاي حکومتی است. آنان پـس از ورود بـه   در استقبال افراد از این پست پنهان، عامل مهمی
گیرنـد و  یابی به همـین امتیـازات، حقـوق مـردم را نادیـده مـی      حکومت نیز با هدف دست

  شوند. منی براي آنان میاموجب ایجاد نا
حاکمان تعریف شده و مشخص است؛ آن هم در چارچوب حقوق اما در نگاه اسالمی، 

اي لحـاظ شـده   آنان است و نسبت به حقوق مـادي، ضـوابط محـدود کننـده     وظایف کاري
هـاي  شـود. در نتیجـه، زمینـه   تر آنها بیشتر فراهم میخواست دقیقاست. ازاین رو، زمینۀ باز

گر، طرح حقوق متقابل، به رابطـه  گیرد. از سوي دیمنی کمتر در اختیارشان قرار میاایجاد نا
کـه در  بخشـد. چنـان  انجامد و پیوند امام و امت را تحکـیم مـی  بیشتر بین مردم و حاکم می

برخی حقوق، به تقویت ارتباط عاطفی مردم و حاکمان توجه شده است. مـردم و حاکمـان   
  شوند. یمنی علیه یکدیگر تبدیل ماهرچه بیشتر احساس یکی بودن کنند، کمتر به عامل نا

گفتمان سیاسی اسالم، با طرح موضوع والیت خاصه و والیت عامه و تأکیـد بـر نظریـه    
سازي رابطـه  رهبري و حقوق متقابل مردم ـ رهبر ایده دولت را مطرح کرده است و با سالم 

منی در داخـل و  اثباتی سیاسی و نـا هاي اصلی بروز بیمردم و حکومت، جلو یکی از کانون
، الملل را گرفته است. امامت به تعبیـر امیرالمـؤمنین  در عرصه بین ضعف قدرت حکومت

رسـاند. ایـن محـور در شـرایط     همچون محور آسیاب، جامعه را به وحدت و انسـجام مـی  
  46“کند.ها کمک میخاص، به فروکش نمودن بحران
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 . آخرت۷
مفهـوم   گـذارد، یـک جهـت آنکـه،    اعتقاد به آخرت، از چند جهت بر مقوله امنیت تأثیر می

اي اسـت  تـرین حادثـه  مناکند. در نگاه مادي، مرگ نامرگ را به درستی براي انسان حل می
پیوندد و تمام انواع امنیت را به طور کامل از انسان سلب که هر لحظه در جهان به وقوع می

پردازان امنیت را به خود جلب نکـرده اسـت. حتـی    گاه توجه جدي نظریهکند. ولی هیچمی
س از سخن گفتن دربارة این امـرِ کـامالً ضـد امنیتـی وجـود دارد. گویـا یکـی از        نوعی تر

نظریات نانوشته امنیتی، چشم بستن بر آن دسته از عوامل ضد امنیتی است که الجرم مقهور 
 آن خواهیم شد.

اما در منطق دین، مرگ نقطه عطف زندگی و نه نقطه پایان آن است. تعبیر مرگ، صـرفاً  
شویم، بـا مـرگ بـه    سازد و ما با آن، ما مییک انتقال. آنچه هویت ما را می است براينامی 

  ).11یابد (سجده: مان در آنجا ادامه خواهد یافت، انتقال میمحلی دیگر، که زندگی جاودانه
ن است که اعتقاد به آن سرا، گاه مفهوم امنیـت را  ای، »آخرت«اما جهت دوم تأثیرگذاري 

سـازد. بـراي مثـال،    خوش تغییراتی میآن را به لحاظ مصداقی دستکند و متأثر از خود می
در نگاه دینی هرکس موظف است نسبت به امنیت مالی خود حساس باشد. اما اگـر امنیـت   
جانی با امنیت مالی تعارض کرد، باید امنیت جانی را مقدم داشت. ولی اگر امنیت دینـی بـا   

امنیت دینی را مقدم داشت و از مـال یـا جـان     امنیت جانی و یا مالی در تعارض افتاد، باید
گذشت. در این صورت، هرگاه امنیت مالی و یا جانی فردي لطمه ببیند، در عوض به امنیتی 

شود که امنیت در نگاه معتقـدین  یابد. با این مثال روشن میواالتر در جهان دیگر دست می
  دین به آن دارد. به آخرت، گاه مصادیقی متفاوت از امنیت در نگاه غیر معتق

گـذارد،  که اعتقاد به آخرت بر مفهـوم امنیـت برجـاي مـی     اما جهت سوم و تأثیر سومی
هایی جدید در حوزه امنیت است. اگر ما زندگی دیگري داریم، امنیت در آنجا طرح پرسش

چگونه خواهد بود؟ آیا رابطه معناداري بین چگونگی زندگی در این جهان و امنیـت مـا در   
و توجـه بـه   » امنیـت «ها، توسعه مفهـوم  وجود دارد؟ ... الزمۀ حداقلی این پرسش آن جهان

  ابعاد مغفول مانده آن است.

  گيرينتيجه
اگر نگوییم امنیت در زندگی انسان امروزي از اهمیت بیشتري برخوردار شـده، الاقـل بایـد    

. بـا کـاوش   شده و پیچیدگی بیشتري پیدا کرده است یراتییگفت: نسبت به گذشته دچار تغ
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غیر از مواردي که مستقیماً به امنیت پرداخته شده است، مفـاهیم بسـیاري را   در متون دینی، 
ها مخلوق خدا و توان یافت که با مقولۀ امنیت در ارتباط است. در نگاه دینی، همه انسانمی

سـلمان  المقدور باید امنیت آنها، هرچند غیرمرو، حتیاند. ازاینبراي هدفی بزرگ خلق شده
اسـت کـه    ین در حـال یـ بدان امید که زمینه هدایتشـان فـراهم آیـد. ا    ،باشند، محفوظ بماند

کنند که هر دو در صـورت عـدم   یم یزندگ ییایهستند و در دن ییهایژگیو يها داراانسان
امکانـات دنیـا   گـران باشـد.   یخود و د يبرا یجاد ناامنیساز انهیتواند زمیدرست، م يراهبر

یت و از سویی انسان بـه دلیـل میـل فطـري بـه خـداي نامحـدود، موجـودي         دچار محدود
گیـري  طلب است. اگر از این دو ویژگی، که خود سازوکاري براي امتحان و شـکل نهایتبی

طلـب و مخـرب   جوهره وجودي انسان است، درست استفاده نشود، او را به موجودي زیاده
یعنی به سـمت   ،نسان، اگر در مسیر درست آنطلب انهایتاما میل بیکند. امنیت تبدیل می

یابد و با میت هدایت شود، در این صورت فرد به امنیت روانی دست ینهایب يمیل به خدا
گـردد. شـریعت و والیـت، دو مفهـوم     ن هم تضمین میاخواهی او، امنیت دیگرکنترل زیاده

هاي مثبـت  بازتاباسی، دیگر دینی است که با سامان دادن به زندگی فردي، اجتماعی و سی
گـر  یمان و کارکرد خدمت بـه د یدر اسالم، با منشأ ا یاسیگذارد. قدرت سامنیتی برجاي می

. یخورد، نه با ثروت همراه با پوشش دموکراسـ یوند میاند، پیذات یکرامت يها، که داراانسان
آن،  یو جهان یالمللنیتا ب ين نوع قدرت از سطح فردیتاکنون نشان داده که ا يتجربه بشر

گـران بـوده اسـت. دیگـر مفهـوم دینـی       یت دیجاد اخالل در امنیاز آثار آن، ا یهمواره بخش
، در »مـرگ «مرتبط با امنیت، مفهوم آخرت است که ضمن حلّ کردن مسئله غامض امنیتـی  

هـاي جدیـدي را در حـوزه امنیـت مطـرح      کند و پرسشمصادیق امنیت تغییراتی ایجاد می
  سازد. می

آنهـا بـا    يو بازسـاز  يم و ناظرسـاز ین گونـه مفـاه  یـ دن به ایاست انسجام بخشروشن 
متناسب و کارآمد، از جمله  یتیامن يهااستید و استخراج سیجد یزندگ ینیع يهاتیواقع

  است که باید به آنها پرداخت. یپژوهش يهاضروت
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