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چكیده
با توجه به جایگاه امنیت در زندگی بشری ،نظریههای روابط بینالملل (قدیم ،کالسیک و جدیدد) همدواره
درپی تفسیر و تبیین مفهوم امنیت و سازوکارهای دستیابی به آن بوده ،در همین راسدتا نظریدههدای روابدط
بینالملل با توجه به مبانی هستیشناسی خاص خویش ،رویکردهایی متفاوت نسبتبه مفهوم ،ابعاد و سداز
و کارهای عملیاتیسازی امنیت در سطح فردی و اجتماعی (ملی و بینالمللی) درپیشگرفتهاند .تفداوت در
مبانی هستیشناسی دو رویکرد رئالیسم و لیبرالیسم بهعنوان دو جریان اصلی در روابط بینالملل منجدر بده
رویکرد امنیتی متفاوت این دو جریان شده است؛ اسالم نیز به عنوان یک دین جهان شمول ،جهدت گیدری
متف اوت ازاین دو رویکرد امنیتی در پیش گرفته است که نشات گرفته از تفاوت در مبدانی هسدتی شناسدی
اسالم است .پژوهش حاضر با بررسدیای تطبیقدی بدهدنبدال مطالعده تفداوت دیددگاه ایدن سده جریدان در
مفهومسازی ،ابعاد و ساز و کارها و عملیاتیکردن شاخصهای امنیت در نظامهای امنیتی فردی و اجتماعی
(داخلی و بینالمللی) است؛ یافتههای این پژوهش بر این مبنا استوارند که دیدگاه بدبینانه رئالیسم نسبتبده
انسان و ماهیت نظام بینالملل (جنگمحوربودن) که از مبانی هستیشناسی این نظریه ،متأثر است ،به اتخاذ
نوعی رویکرد امنیتی -تقابلی و تقلیلگرا (تأکید بر بعد نظامی امنیت و سطح تحلیل ملیگرا) انجامیدهاست.
دیدگاه خوشبینانه لیبرالیسم نسبتبه انسان و ماهیت نظام بدینالملدل (صدلحمحدور) بدا توجده بده مبدانی
هستیشناسی خود به اتخاذ نوعی رویکرد امنیتی -تعاملگدرا ،خدوشبینانده و تقلیدلگدرا (تأکیدد بدر بعدد
اقتصادی و سطح تحلیل فردگرا) و همچنین ،دیدگاه ترکیبی و واقد بینانده اسدالم نسدبتبده ذات انسدان و
ماهیت نظام بینالملل با توجه به مبانی هستیشناسی خویش به اتخاذ نوعی رویکرد امنیتی تعاملی -تقابلی
واق بینانه مبتنیبر امنیت فراگیر (تأکید بر الیه های گوناگون امنیت و سطح تحلیل امتگرا) منجرشدهاند.

واژگان كلیدي :رویکردهای امنیتی ،هستیشناسی ،اسالم ،رئالیسم ،لیبرالیسم.

................................................................................................................................................................
 . * 1استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه اصفهان( .نویسنده مسئول)ebrahimi_shahrooz@yahoo. :
 .دانشجوی دکتری روابط بینالملل دانشگاه گیالن.
 .کارشناس ارشد روابط بینالملل دانشگاه اصفهان.
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مقدمه
مقوله امنیت (داخلی و بینالمللدی) بده دلیدل اهمیدت ویدژهاش در حدوز زنددگی انسدان ،حدوزه
نظریهپردازی در روابط بینالملل را نیز تحت تأثیر قراردادهاست تا جایی کده بخشدی عمدده از تدالش
نظریات روابط بینالملل به تجزیهوتحلیل مفهوم و نظامهای امنیتی معطوف است .ازآنجاکده هریدک از
نظریههای روابط بینالملل ،مبانی فرانظری خاصی دارند ،درنتیجه ،دیدگاهی متفاوت از مفهدوم امنیدت
ارائهمیدهند؛ اسالم نیز بهعنوان دینی جهانشمول که به همه ابعاد زندگی بشری توجهی ویژه دارد ،بدا
توجه به ماهیت هستیشناسیاش نسبتبه انسان ،محوریت کنشگران و سرشت نظام جهدانی ،رویکدرد
امنیتی متفاوتی در مقایسه با دو جریان عمده رئالیسم و لیبرالیسم ارائهدادهاست.
برداشتهای رئالیستی از امنیت ،مبتنیبر پذیرش رقابت و نزاع بدر سدر قددرت میدان دولدتهدای
مستقل ملی است؛ رقابتی که تا مدتی نامعلوم ادامهخواهدداشت و در آن ،امنیت برپایة تدرس و بدیم از
دیگری پایهریزیمیشود و این همان دیدگاه منفی رئالیستها نسبتبه ذات بشر و درنتیجه ،تسری آن
به نظام بینالملل است .تأکید لیبرالها بر توجه صرف به عقل بشری با توجه بده دیددگاه خدوشبینانده
نسبتبه انسان در ایجاد یک نظام جهانی لیبرال ،استوار است؛ نظامی که دستیابی به امنیت را در مسائل
اقتصادی ،محدودمیکند و از ابعاد دیگر امنیت غافلمیماند؛ درمقابل رویکردهای باال ،اسالم بدا اتخداذ
رویکردی بینابین نسبتبه ذات بشر و محورقراردادن امت دینی بهعنوان کنشگر اصلی نظام بدینالملدل
رویکرد امنیتی متفاوتی در مفهومسازی ،ابعاد و سازوکارهای عملیاتیسازی امنیت درپیشگرفتدهاسدت؛
این پژوهش سعیدارد تفاوتهای رویکردی این سه جریان را با استفاده از تبیین مبانی هسدتیشناسدی
آنها بررسیکند و فرضیه این پژوهش بر این مبنا اسدتوارند کده تفداوت در مبدانی هسدتیشناسدی سده
رویکرد رئالیسم ،لیبرالیسم و اسالم به اتخاذ رویکردهای متفاوت این سه جریان در مفهومسازی ،ابعاد
و سازوکارهای دستیابی به امنیت منجرشدهاست.
در ادامه این پژوهش برای اثبدات ایدن فرضدیه ،ابتددا جایگداه امنیدت در نظریدههدای رئالیسدتی و
لیبرالیستی بهعنوان دو جریان عمده نظریهپردازی در حوزه روابط بینالملل بررسیشده ،سپس به تبیین
مقوله امنیت در اسالم پرداختهخواهدشد و در بخدش آخدر ،رویکردهدای امنیتدی ایدن سده جریدان در
مقایسه با هم ارزیابیمیشوند.

الف -امنیت از دیدگاه مکتب رئالیسم
اعتقاد به اینکه نظریدهای واحدد دربداره رئالیسدم وجدوددارد ،از سدوی نویسدندگانی مدورد انتقداد
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قرارگرفتهاست که هم به این سنت عالقهمندند و هم به آن انتقادمیکنند .به عقیدده برخدی از منتقددان
برجسته رئالیسم« ،سنتی واحد از رئالیسم سیاسی وجودنددارد ،بلکده بیشدتر ،مجموعدهای از تدنشهدا،
تندداق

هددا ،شددانه خددالی کددردنهددا و تحلیددلهددا وجددوددارد کدده در بسددتر تدداریخی شددکلگرفتددهانددد

)(katzenstein&keohane,1998:54؛ ولی باوجوداین میتوان مبانی مشدترکی میدان همده شداخههدای
مکتب رئالیسم بهدستآورد.
رئالیستها معتقدند که دولتها نخستین عامل تحلیل و بررسدی محسدو مدیشدوند ،بدهصدورت
عقالیی رفتارمیکنند تا از مناف ملی خود احساس رضایتکنند .قدرت و امنیت جزء ارزشهای اصلی
و مهم دولت محسو میشوند .در تمامی دیدگاههای رئالیستی ،نگرش بدبینانه حداکم اسدت .آنارشدی
(نبود اقتدار مرکزی) جزء ویژگی نظام بینالمللی است که دولتها را مجبورمیکند ،خدار از عالید
ملیشان عملکنند؛ چنین موقعیت آنارشیکی به «بحران امنیتی» منجرمیشود .قدرت و توان که براساس
تواناییهای نظامی و تالش برای ایجاد امنیت ارزیابیمیشود ،در سیاستهای جهانی ،مهمترین عامدل
محرک و مؤثر بهشمارمیآید ).)Schmidt, 2002: 3-22
برایندهای دیدگاه رئالیستی عبارتاند از:
دولتها ،منشأ اصلی تهدید و مسئول اولیده برقدراری امنیدت محسدو مدیشدوند و امنیدت ملدی
بهصورت محفاظت از دولت در مقابل تهدیدهای خارجی تعریفمیشود؛ درواق  ،تأمین امنیدت بدین-
الملل به تأمین امنیت ملی دولت ،منوط است؛ در چنین حالتی ،دولتها مسئولیت اولیده تدأمین امنیدت
خود را برعهدهدارند .تهدیدها دارای ماهیت نظدامی بدوده ،پاسد نظدامی را برمدیتابدد؛ بدا توجده بده
آنارشیستیبودن وضعیت نظام بینالملل ،هر دولتی باید این مسئله را درنظرداشتهباشد که در هر لحظده
امکان تجاوز نظامی به حریم کشورش وجوددارد؛ ازاینرو ،تنها ابزار مقابله با تهداجم نظدامی ،داشدتن
قدرت نظامی مناسب است .ازآنجاکه هر دولتی بهصورت بالقوه هم مدیتواندد تجداوزگر باشدد و هدم
ممکن است مورد تجاوز دولتهای دیگر قرارگیرد ،بهترین روش تدأمین و حفد امنیدت بدینالملدل،
تحق بازدارندگیهای متقابل میان دولتها و شکلگیری موازنه قدرت است (ر.ک .مدک کدین الی و
لیتل 75 :1 31 ،تا )1 5؛ این طرح بهتازگی با توجه به گسدترش سدالحهدای کشدتار جمعدی ،بیشدتر
اهمیتیافتهاست ،زیرا این احتمال وجوددارد که چنین قابلیتی ابزار دست کسانی شود که در سادهترین
وضعیتها به استفاده از آن تمایلدارند و ازاینرو ،همگی را با خطر انهدام فراگیر مواجهمیکنند.
حف حاکمیت و استقالل کشور بهمثابه باالترین ارزش درنظرگرفتهمدیشدود؛ از منظدر رئالیسدتی،
دولتها بازیگران اصلی عرصه روابط بدین الملدل هسدتند و در رقابدت آنهدا بدا همددیگر بقدای آنهدا،
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عالیترین هدف است ( (Gilpin, 1986:234-278; See, Morgenthau, 1993:8-146؛ از ایدن جهدت،
حاکمیت و استقالل ،باالترین ارزش مورد توجه دولتهاست ،در نظام بینالملل آنارشیک ،هیچ قدرت
فائقهای وجودندارد که بقای دولت -ملتها را تضمینکند و هر کشوری نیز باید تمام تدالش خدود را
درراستای حف حاکمیت و استقالل خود که بقایش با آن تعریفمیشدود ،بدهکدارگیرد (قدوام:1 51 ،
)75؛ نتیجه چنین برداشتهایی ،بهوجودآمدن بیاعتمادی و ترس دائمی میان کشورها و انسدانهاسدت
که در آن ،امنیت در قبال ناامنی دیگران تعریفمیگیرد.
جدول  .1سطوح امنیت در سنت واقعگرایی
سطوح امنیت در سنت واقعگرایی
سطح فردی

سطح دولت  -کشور (امنیت ملی)

سطح سیستمی (امنیت بینالملل)

افراد در وض طبیعی،

 -دولت به عنوان یگانه کارگزار در امور

ساختار نظام بینالملل ،اصل آنارشی،

پیدایش معمای امنیت و بقا  -پیوند میان دولت و ملت و



شکلگیری ملت

نظام بین الملل و توزی تواناییها

شکلگیری قرارداد اجتماعی  -وجود یا عدم وجود بحران هویت،



ایجاد اصل خودیاری ،ویژگی واحدهای

مشروعیت و اقتدار و نفوذ


بقای نظام بهعنوان باالترین ارزش،

شکلگیری جامعه با کارگزار



شکلگیری تهدیدهای ساختاری ناشی از

امنیت ،یعنی دولت ( دولت

 -زیرساختهای مالی دولت ملی یا

توزی قدرت با توجه به اصل آنارشی-

حداقلی یا حداکثری)

کشور

بودن نظام و جنبشهای ضدسیستمی






شکلگیری تهدیدهای

 -شکلگیری انواع مختلف کشورها از

مختلف در جامعه

بعد قدرت ملی و قدرت اقدام و


خشونت ساختاری دولت


ناکارایی دولت در ایجاد نظم
اجتماعی و امنیت بهعنوان
کارکرد ماهوی خود

درجه مختلف آسیبپذیریها



 شکلگیری حوزه تهدیدهای بیرونیضد واحدها (ناشی از ساختار نظام)
 آسیبپذیری درون نظام و تهدیدهایدرون محیطی نظام

 پدیدآمدن حوزه آسیبپذیریها وامکان محق شدن تهدیدها


شکلگیری معمای امنیت

(قاسمی)13 :1131 ،
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معضل امنیت بینالمللی
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با توجه به جدول باال میتوانتحلیلکرد که دیدگاه امنیتی رئالیستها از مبانی هسدتیشناسدی ایدن
جریان ،دیدگاه منفدی نسدبتبده انسدان ،محدورقراردادن دولدت بدهعندوان سدطح تحلیدل و درنتیجده،
آنارشیکبودن نظام بینالملل به دلیل رقابت دولتهای ملی تأثیرگرفتهاست .رئالیستهدا بدا رویکدردی
بدبینانه نسبتبه سرشت بشر و به تبعیت از آن ،نظام اجتماعی داخلدی و بدینالمللدی ،معضدل معمدای
امنیت را پیشمیکشند و سازوکارهای دستیابی به امنیت در حوزه داخلی را عامل شدکلگیدری دولدت
واحد ملی می داند .همچنین در سطح بینالمللی به دلیل آنارشیک بودن نظام جهانی و فقدان حکومت
مرکزی ،موازنه قوا در سطح سیستمی و باالبردن توان نظامی خویش و تضعیف دیگران را عامل امنیت
در سطح بین المللی میدانند.

ب -امنیت از دیدگاه مکتب لیبرالیسم
لیبرالیسم ،بعدی وسی و گسترده است که شامل نظریههای ایدآلیسم ،نئدولیبرال ویلسدون (ببینیدد
واکر111 1؛ موراوسیک )1113؛ نظریه صلح دموکراتیک (ببینیدد راسدل و آنثولید

)1114؛ نظریده

وابستگی (ببینید کوهن و نای)1131 ،1155 4؛ نظریه تصویر ذهنی فرعی و جانبی (گدورویچ)1153 7؛
دیدگاه سیاستهای بوروکراتیک (آلیسون و زلیکف ،1111 5و دیددگاههدای سیاسدت داخلدی (ببینیدد
ریس -کپن1117 5؛ و اشنایدر  )1111است.
به اعتقاد لیبرالها ،انتقال ،تغییر و تبدیل حکومتها پیشزمینة بازنویسدی مفهدوم امنیدت اسدت .در
این روند توجه به حقوق بشر ،هویتهای فرهنگی و حیات اقتصادی و زیستبدومی از اولویدتهدای
اساسی هستند ،اما امنیت به ایجاد بستری برای مشارکتهای مردمی در سطح بینالمللی ،نیازمند اسدت
تا آن را از انحصار متخصصان امنیتی و سیاستگذاران دولتی خار کند؛ بهعبارتی باید در تالش بود تا
این ذهنیت محو شود که دولتها تنها تأمینکنندگان امنیت هستند.
برخالف رویکرد رئالیستی ،امنیت و نظم در دیدگاه لیبرالی از توازن قوا حاصدل نمدیشدود ،بلکده
حاصل تعاملهایی است که میان الیههای مختلف حاکمیتی ،سازش میان قوانین ،هنجارهدای مشدترک،
................................................................................................................................................................
1. walker
2. Moravcsik
3. Russet and antholis
4. Keohane and nye
5. gourevitch
6. Alison and zelikow
7. Rise - kappen
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رژیمهای بین المللی و مقررات نهادی وجوددارد؛ در این راستا لیبدرالهدا بدرای ترغیدب همکداری از
طری نهادهای بین المللی خل سالح و حقوق بینالملل ،بر تقویت چندجانبهگرایی و نظدام مبتندیبدر
همکاریهای دستهجمعی بهجای برقراری اتحادهای دوجانبه و استقرار بهاصدطالح موازنده حاصدل از
اتحادهای مزبور تأکیدمدیکنندد (

;Buzan et al., 1998:134-156; Fearon and Wendt, 2002:14-79

.)Katzenstein et al., 1998:47-92; Schmidt, 2002:3-22
درمجموع ،دیدگاه کلی متفکران لیبرالیست نسبتبه امنیت بینالملل ،عبارتاست از اینکده :جندگ،
شدیدترین تهدید امنیتی و بدترین پدیدده در نظدام بدینالملدل محسدو مدیشدود؛ جندگ ،پدیددهای
اجتنا ناپذیر است اما میتوان با تمسک به سازمانهای بینالمللی آن را ازبینبرد؛ جامعده بدینالمللدی
باید حذف نهادهای جنگطلب و امنیتزدا را در دستور کار خدود قراردهدد؛ بدا اسدتفاده از ابزارهدای
مسالمتآمیز نظیر دیپلماسی ،حقوق بینالملل ،سازمانهدای بدینالمللدی و نیدز بدا توسدعه رژیدمهدای
بینالمللی و معاهدات ،میتوان از بروز جنگ جلوگیری و امنیدت را برقرارکدرد؛ بایدد بده نظدام دسدته
جمعی توجهشود ،یعنی امنیت هر دولت ،مورد توجده دولدتهدای دیگدر نیدز باشدد؛ بندابراین دولدت
میپذیرد که در مقابله با تهاجم ،پاس جمعی را برگزیند؛ حکومت جهانی ،طرحی اسدت بدا باورهدای
لیبرال درباره اینکه صلح نمیتواند در جهانی که به دولتهدای مختلدف تقسدیم شدده ،حاصدل شدود؛
بهعبارتبهتر ،حالت جنگ و خصومت در جامعه بدینالملدل بایدد از طرید ایجداد حکومدت جهدانی
پایانیابد .رویکرد لیبرالی دلیل ناامنی در نظام بینالملل را دولتمحوری و تأکید شدید بر خودیاری در
نظام بینالملل میداند ()See, Risse-Kappen, 1995; Snyder, 199؛ اما تجربه لیبرالها و بحدرانهدای
عظیم پیشرو در دنیای معاصر نشاندادهاست که امنیت ،فرای موارد یادشده است.
با توجه به نمودار  1میتوانتحلیلکرد که رویکرد امنیتی لیبرالیسدم هدم ،مانندد رئالیسدم از مبدانی
هستیشناسی این جریان ،خوشبینی به ذات بشر و عقل بشری ،محوریت فرد بهعنوان کنشدگر اصدلی
در نظام بینالملل و درنتیجه عدم آنارشی و خوشبینی به نظم باثبات در نظام بینالمللی تأثیرمیپدذیرد
که برخالف رئالیستها ،به وجود امنیت انسانی در سطح خرد و کالن بهطور کامل ،خوشبین اسدت و
سددازوکارهای دسددتیابی بدده ایددن امددر را در ابزارهددایی ماننددد نهددادگرایی ،امنیددت دسددتهجمعددی و ....
جستجومیکند.

پ -امنیت از دیدگاه اسالم
اسالم بهعنوان یک دین جهانشمول به تمام ابعاد زندگی بشری توجه بدهطدور ویدژه دارد و بدرای
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نمودار  .1حوزهها ،ابعاد و سازوکارهای عملیاتیسازی امنیت در لیبرالیسم
سازوکارهای امنیت در
سنت لیبرالی
پارامترهای کالن
سیستمی

پارامترهای خرد

پارامترهای ترکیبی
(خرد -کالن)

ساختار توضیع قدرت در
نظام بینالملل

انقالب در مهارتهای فردی
بهواسطه انقالب اطالعاتی

افزایش مهارتهای
فردی

ایجاد شکاف در ساختارهای
جهانی و بینالمللی همراه با
دوگانگی ساختاری

تحول کانونهای اقتدار و
مرجعیت

ایجاد فرایندهای همزمان
گریز از مرکز و تمرکزگرا

تحول در مبانی سنتی
مرجعیت و اقتدار
بحران مرجعیت و اقتدار

ایجاد اقتدارهای ملی
ناتوانی دولتها در حل
مسائل
خردهگروهگرایی ،تضعیف
دولتها و مسائل ناشی از
وابستگی متقابل

گسترش بحران

جابجایی کانونهای
اقتدار
جابهجایی صعودی وفادار
به نهادهای فراملی

جابهجایی نزولی
وفادار به خردهگروهها

منبع( :قاسمی)12 :1131 ،

همه جنبههای زندگی بشر برنامهریزیکردهاست؛ ازجمله این جنبهها میتوان به امنیت در ابعداد فدردی
و اجتماعی (داخلی و بینالمللی) اشارهکرد که مورد توجه ویژه اسدالم قرارگرفتدهاسدت .بدا توجده بده
رویکرد کلنگر این پژوهش ،فارغ از تفاوتهای ماهوی در برخی رویکردهای اسالمی ازجمله تفاوت
میان دیدگاه امنیتی فقه شیعه با دیگر جریانهای اسالمی سنی ،سعیکردهایم که مبنای بررسدی دیددگاه
5
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امنیتی اسالم بر محور فقه شیعه قرارگیرد و در این راستا این سه جریان ،یعندی «رئالیسدم ،لیبرالیسدم و
اسالم» با تأکید بر فقه شیعه بهصورت تطبیقی بررسیشوند.

 -1مفهوم ،ابعاد و حوزههای امنیت در اسالم
در فرهنگ قرآنی ،امنیت مفهومی وسدی  ،متدوازن و عمید دارد و شدامل تمدامی ابعداد زنددگی و
حوزههای سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی ،داخلی و خدارجی مدیشدود و بدر الگدویی از امنیدت
تأکیدمیشود که با اقتدار ،انسجام ،وحدت ،ارتباط جامعه اسالمی و استحکام درونی جامعه پیوندددارد
و شرط امنیت ملی را در بعد امنیت خارجی و استحکام درونی امت اسالمی میداند و هرگونه دغدغه،
نگرانی و ناامنی در یک بعد را مؤثر در ابعاد دیگر میشمارد و هرگونه قوت و قدرت در یک حوزه را
منشأ قدرت و اقتدار در حوزههای دیگر میداند (دری نجف آبادی.) 3 :1 51 ،
بنددابراین مقولدده امنیددت در اسددالم ،پدیدددهای تددکبعدددی نیسددت و مددواردی متنددوع را در خددود
جایدادهاست .ابعاد مختلف امنیت از منظر قرآن کریم عبارتاند از :امنیت فردی( 1قدرآن کدریم بدرای
حف امنیت فردی انسانها در حوزه امنیت جانی  ،حیثیتی  ،عقیده 4و امنیت روح و روان ،حساسدیت
حساسیت زیادی نشانداده و برای حف آن ،راهکارهایی را ارائهکردهاست) ،امنیت اجتمداعی( 7شدامل
................................................................................................................................................................

 .1امنیت فردی را باید در ایمان واقعی و آرامش روحی و اطمینان و یاد خداوند متعال جستجوکرد.

 .2قرآن در تأکید بر ح حیات ،هر نوع آدمکشی را مردوددانستهاست (انعام( ،)5آیه  171و اسراء ( ،)15آیه .)47
 .1قرآن کریم برای حف کرامت انسان با عوامل ترور شخصیت به مقابله برخاسته و راههای تهدیدکننده امنیدت حیثیتدی را
مسدودکردهاست؛ مانند من تجسس و عیبجویی (بینه( ،)13آیه  ،)5من غیبدت و عیدبگدویی (حجدرات ( ،)41آیده ،)1
پیشگیری از تحقیر و تمسخر (حجرات ( ،)41آیه  11و همزه ( ،)114آیه  ،)1جلوگیری از بهکارگیری القا

ناپسند و مند

تهمت و افترا (حجرات ( ،)41آیه  1و نور ( ،) 4آیه .)4
 .قرآن کریم آن دسته از مومنان را که احساس ناامنیکرده ،نمیتوانند عقایدشان را بیانکند ،موظفکرده تا بده محلدی امدن
هجرتکنند و به دور از هرگونه تهدید ،به ابراز عقاید و انجام مراسم دینی بپردازند .وَمَنْ يُهَاجِرْْ ِياس بَالر ار َهِاَي يَ راي ِياس
َألرضر مََُْغَمًج كَثي ًَْ وَبَعَةً « :...کسی که در راه خدا هجرتکند جاهای امن فراوان و فراخدی را در زمدین مدییابدد( ».نسداء
( ،)4آیه .)111
 .امنیت اجتماعی را باید در سایه تقوا و عدالت و رعایت حرمت و حقوق انسدانهدا و دفداع از مظلومدان و محرومدان و
برخورد با فاسدان و مجرمان و بزهکاران و رف فقر و رفاه و تأمین معیشت مردم و حف آزادیهدای مشدروع و حاکمیدت
عدل و ح و قانون و معیارهای انسانی و الهی جستجوکرد.
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یگانگی و یکدلی ،1خوشبینی  ،عدالت اجتماعی) ،امنیت فرهنگی (دربرگیرنده خودبداوری فرهنگدی،
همسانسازی فرهنگی ،ح محوری ،شناخت فرهنگهای مختلف) ،امنیت اقتصادی و امنیدت سیاسدی
که شامل امنیت داخلی و امنیت خارجی 4است (وطن دوست 11 :1 35 ،تا .)11
خداوند متعال ،رفاه و شکوفایی اقتصادی را نیز تاب برقراری امنیت و صلح میداند و مدیفرمایدد:
«وَضَرَبَ الّلَهُ مَثَال قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ؛ و خدا شهرى را مثلزدهاسدت کده
امن و امان بود [و] روزیاش از هر سو فدراوان مد رسدید» (نحدل ( ،)15آیده )11؛ در جدایی دیگدر
میفرمایند« :وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَّلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهّْلَهُ مِنَ الثَمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِالّلَهِ وَالْيَوْمِ اآلخِرِ قَالَ

وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَّلِيال ثُمَ أَضْطَرُهُ إِلَى عَذذَابِ النَذارِ وَبِذئْاَ الْمَرِذيرُ :و چدون ابدراهیم گفدت پروردگدارا ایدن
[سرزمین] را شهرى امن گردان و مردمش را هرکس از آنان که به خدا و روز بازپسین ایمدانبیداورد از
فرآوردهها روزى ببخش ،فرمود ( »...بقره ( ) ،آیه .)1 5
بنابراین ،جامعهای که اسالم ترسیممیکند ،جامعهای است بهرهمند از امنیت و در آن ،عبدادت خددا
و دوری از طاغوت محسوس است .اسالم ،یک ایدئولوژى نظاممند و شفاف اسدت اصدول اخالقد و
جهانبین معینی درخصوص عدالت سیاس و اجتماع دارد .بهطور بدالقوه ،جاذبده و کشدش اسدالم،
جهان است چرا که از نظر این دین ،تمام انسانها برابرند (مردن.)1 4 :1 51 ،

 -2سازوکارهای دستیابی به امنیت فراگیر در رویکرد امنیتی اسالم
اسالم برای رسیدن به امنیت فردی و اجتماعی(ملی و بینالمللی) ،متفاوت از دو رویکدرد رئالیسدم
................................................................................................................................................................

 .1وََعتَصيمُوَ برحَلار َهَِي َِمي عًج وَال تَفَْقُوَ وََذْكُُْوَ نيعمَةَ َهَِي عََِ كُم إرذْ كُنْتُم أَعيََءً َِأَهفَ بَ نَ قُُِوبركُم َِأَصلَحتُم برنيعمَتيَي إرخْوََنًاج وَكُنْاتُم
عََِى شَفَج حُفَْْةٍ مينَ َهنجرر َِأَنْقَذَكُم مينْهَج كَذَهيكَ يُلَ رّنُ َهَُِ هَكُم آيَجتيَي هَعَِكُم تَهتَيُونَ (آل عمران ( ) ،آیه .)11
 .يَج أَيُهَج َهذيينَ آمَنُوَ َِتَنيلُوَ كَثي ًَْ مينَ َهّظنرّ إرن بَعضَ َهّظنرّ إرثْمٌ وَال تَ َّسَّسُوَ وَال يَغْتَب بَعضُكُم بَعضًج أَيُحيبُ أَحَيُكُم أَنْ يَأْكُااَ هَحامَ
أَخي َي مَ تًج َِكَْرهتُمُوهُ وََتقُوَ َهََِ إرن َهََِ تَوََبٌ رَحي مٌ (حجرات ( ،)41آیه .) 1
 .1همانند؛ پذیرش اصل مالکیت عمومی (انفال ( ،)3آیه  1و حشر ( ،)71آیات  )5-5و خصوصدی (بقدره ( ) ،آیده  131و
نساء ( ،)4آیه  5و کهف ( ،)13آیه  ،)3ضرورت ثبت قراردادها (بقره ( ) ،آیه  ،) 3کمفروشی و گرانفروشی (انعام (،)5
آیه  17و هود ( ،)11آیه  37و مطففین (  ،)1- ،)3حرامخواری (بقره ( ) ،آیه  133و نساء ( ،)4آیه .) 1
 .امنیت ملی را در سایه اقتدار ،استقالل ،دانایی ،توانایی و ارتباط قوی و سازنده امت اسدالمی در تمدامی ابعداد و زوایدا و
ایستادگی در برابر یورش و توطئه و تهدید دشمنان ،بیگانگان و بیگانهپرستان و نفوذ ایادی شیطانی آنان باید پیگیدریکدرد.
به یک معنا امنیت ملی ،ترکیبی است از امنیت داخلی ،خارجی ،اجتماعی و ایمنی در برابر تهدیدها و توطئههدا و خطرهدای
خارجی و سالمت جامعه در برابر هرگونه تهدید داخلی و خارجی.

1

دوفصلنامه علمی -پژوهشی جامعهشناسی سیاسی جهان اسالم ،دوره  ،2شماره  ،1بهار و تابستان 1131

و لیبرالیسم مبتنیبر دو اصل صلح و جهاد (اصالت صلح و جهاد برای ایجاد صدلح و امنیدت) اسدت و
برای رسیدن به این امر ،سازوکارهایی خاص را درپیشگرفتهاست که در زیر بررسیشدهاند:
 -1-2صلح در اسالم و رابطه آن با امنیت
صلح اسالمی معنایی عمی و گسترده دارد که عبارتاست از همزیستی مسدالمتآمیدز بدا رعایدت
متقابل حقوق ،پایبندی متقابل به وظایف و مسئولیتها .در صلح اسالمی ،عددالت اجتمداعی و امنیدت
عمومی برقرار است البته صلح در اسالم ،به معنی عدم جنگ و صرف خودداری از جنگ آن هم به هر
قیمتی نیست؛ بلکه حالت طبیعی مسالمتآمیز است که در آن ،بشر به رشد و کمال خود برسد .از نظر
اسالم ،صلح و همزیستی مسالمتآمیز انسانها با عقاید و مذاهب گوناگون ،یک ارزش و هدف است.
هدف از صلح ،مصلحتاندیشی نیست ،بلکه خدود صدلح ،مصدلحت اسدت؛ زیدرا بدا زنددگی فطدری
انسانها همخوانیدارد و در شرایط صلح ،کمال و سعادت انسان امکانپذیرتر است.
ازاینرو ،مکتب اسالم با دعوت به همزیستی مسالمتآمیز براساس آموزههای قدرآن کدریم از بددو
ظهور با تبعی

های نژادی ،قومی ،طبقاتی و عصبیتهای کدور و جاهالنده و قشدریگریهدای فکدری

بهمبارزهبرخاست و پیروان خویش را براساس اعتقاد به معبود یگانه با پیروان دیگدر مکاتدب الهدی بده
وحدت و همزیستی مسالمتآمیز دعوتکرد « :وَال تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِال بِالَتِي هِيَ أَحْسَنُ إِال الَذذِينَ ََّلَمُذوا

مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَا بِالَذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسّْلِمُونَ :و با اهل کتدا

جدز بده

[شیوهاى] که بهتر است مجادلهمکنید مگر [با] کسان از آنان که ستمکدردهاندد و بگوییدد بده آنچده بده
سوى ما نازل شده و [آنچه] به سوى شما نازل شده ،ایمانآوردیم و خداى ما و خداى شما یک است
و ما تسلیم اوییم» (عنکبوت ( ،) 1آیه.)45
اسالم ،دین صلح است و هرگز بهدنبال خونریزی نیست و توقف جنگ و نبرد را تحسینمیکندد:
«وَرَدَ الّلَهُ الَذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى الّلَهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ الّلَهُ قَوِيًا عَزِيزًا :و خداوندد آندان را
که کفر ورزیدهاند ب آنکه به مال رسیدهباشند به غی [و حسرت] برگرداند و خدا [زحمت] جندگ را
از مؤمنان برداشت و خدا همواره نیرومند و شکستناپذیر اسدت» (احدزا

( ) ،آیده ) 7؛ و نیدز در

جایی دیگر میفرمایند« :ال يَنْهَاكُمُ الّلَهُ عَنِ الَذِينَ لَمْ يُقَاتِّلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُذوكُمْ مِذنْ دِيَذارِكُمْ أَنْ تََُذرُوهُمْ

وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَ الّلَهَ يُحِّبُ الْمُقْسِطِينَ[ :اما] خدا شما را از کسان که در [کار] دین با شما نجنگیده و شما
را از دیارتان بیروننکردهاند ،بازنم دارد که با آنان نیکد کنیدد و بدا ایشدان عددالتورزیدد زیدرا خددا
دادگران را دوستم دارد» (ممتحنه ( ،)51آیه .)3
11

بررسی تطبیقی رویکرد امنیتی اسالم با رویکرد امنیتی رئالیسم و لیبرالیسم
در مرحلهای فراتر ،قرآن صلح جهانی را نویدمیدهد و میفرماید« :يَا أَيُهَا الَذِينَ آمَنُوا ادْخُّلُوا فِي السِّّلْمِ

كَافَةً وَال تَتَُِعُوا خُطُوَاتِ الّشَيْطَانِ إِنَهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُُِينٌ :اى کسان که ایمانآوردهاید ،همگ از در صلح درآیید
و گامهاى شیطان را دنبالمکنید که او براى شما دشمن آشکار است» (بقره ( ) ،آیده ) 13؛ ازایدنرو،
همه مومنان ،مأمورند به حف صلح و آرامش و سرپیچی از صلح به معنای پیروی از شدیطان اسدت؛ و
نیز التزام مسلمانان را به صلح و امنیت چنین بیانمیکند...« :فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَّلَمْ يُقَاتِّلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَذيْكُمُ السَذّلَمَ

فَمَا جَعَلَ الّلَهُ لَكُمْ عَّلَيْهِمْ سَُِيال :اگر از شما کنارهگیرىکردند و با شدما نجنگیدندد و بدا شدما طدرح صدلح
افکندند [دیگر] خدا براى شما راه [براى تجاوز] بر آنان قرارندادهاست» (نساء ( ،)4آیه)11؛ بندابراین
اسالم منادی صلح در تمام عرصههای بشری است ،صلحی که در سایه آن ،امنیت با تمام ویژگیهایش
قابلحصول است.
 -2-2جهاد در اسالم و رابطه آن با امنیت
متفاوت با آنچه در دنیای غر

پنداشتهمیشود ،اسالم برای حفد امنیدت و ارزشهدای خدود ،بدا

غیرمسلمانان در ستیز دائمی نیست .اسالم درهای خود را روی دیگران نمیبندد و به بهانه حف امنیت
خود ،سیاست انزواطلبی را اتخاذنمیکند؛ بلکه فرمانمیدهد که اصل اولیه در روابط میدان انسدانهدا و
کشورها ،بر صلح ،صمیمیت ،محبت و صفا قرارگیرد؛ بهجز اینکه دالیلی باع

شدوند کده ایدن اصدل،

مقید شود ،از دیدگاه اسالم ،تا کشوری ،تهدیدی ضد منداف مسدلمانان و مصدالح و عدزت مسدلمانان
ایجادنکرده ،سیاست کشور اسالمی باید تدبیر و شناسایی تحرکهای کلی باشد و البته دربرابر دشدمن
نیز باید هوشیار و مسلح بود.
ازاساس ،هسته اصلی و درونمایه هر سیاست عام اسالمی ،چه در جنگ یا صلح ،مصلحت اسدالم
و مسلمانان و تأمین امنیت برای دعوت مسالمتآمیز و رف و دف تجداوز و تنبیده و سدر جدای خدود
نشاندن متجاوز و نیز برقراری توازن قوا میان اسالم و دیگدر ملدتهاسدت؛ بندابراین مقصدود اسدالمی
مستتر در جنگ ،عبارتبود از حصدول بده شدرایط صدلح ،عددالت و ایمدان (برزندونی)143 :1 34 ،؛
ازاینرو ،آیات و روایات متعدد ،فراوانی در من ترور ،قتل پنهانی و خشونت وجوددارند که هیچگونده
تردیدى را درباره «تحریم دین تدرور» و خشدونت بداق نمد گذارندد .صدلح و رحمدت از اهدداف و
آرمانهای اساسی دین مبین اسالم است.
از دیدگاه آیات و روایات اسالمی ،ارزش جهاد از تمام کارهای شایسته دیگر فراتدر اسدت و هدیچ
کار شایستهای در اسالم همانند جهاد نیست ،زیرا جهاد پذیرش رنج ،سختی ،گذشدت ،ایثدار و اظهدار
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محبت است؛ مجاهد در راه خدا با تمام عش و عالقه ،جان خویش و عزیزانش را در کدف اخدالص
میگذارد و در راه خدا هدیهمیکند و اندیشهای جز فداکاری در راه خدا ندارد (شدریعتمدار جزایدری،
)17 :1 51؛ بنابراین هر نوع تالشی که موجب تأمین امنیت و همزیستی مسالمتآمیز انسانها شدود و
دغدغههای فکری ،سیاسدی ،امنیتدی و  ...آندان را ازبدینببدرد ،مصدداقی روشدن از جهداد در راه خددا
تلقیمیشود .جهاد در اسالم برای تأمین امنیت ،سالمت ،تضدمین حاکمیدت ،اسدتقالل ،دفداع از امدت
اسالمی و اسقرار صلح و حمایت از ادیان آسمانی مقرر شدهاست؛ این حقیقتی است که قدرآن نیدز بدر
آن مهرتأییدمیزند:
« وَ لَوْ ال دَفْعُ الّلّهِ النّاسَ بَعْضَهُمْ بَُِعْضٍ لَهُدِمَتْ صَوامِعُ وَ بِيَعٌ وَ صَّلَواتٌ وَ مَساجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْذمُ الّلّذهِ كَثِيذراً وَ

لَيَنْرُرَنَ الّلّهُ مَنْ يَنْرُرُهُ إِنَ الّلّهَ لَقَوِيٌ عَزِيزٌ :و اگر خدا رخصت جنگ ندهدد و دفد بعضدی از مدردم را بدا
بعضی دیگر نکند ،همانا صومعهها و دیرها و مساجدی که در آن نماز و ذکر خدا بسیار میشود ،همده
خرا

و ویران میشد و هرکه خدا را یاریکند البته خدا او را یاریخواهدکرد کده خددا را مندتهدای

اقتدار و توانایی است» (حج ( ) ،آیه.)41
اسالم معتقد است برای کنترل و مهار تنازعات و ستیزههای انسانی و تأمین آرامش و امنیت فدردی
و عمومی باید همزمان و پهلوبهپهلو ،هم کشمکشهای درونی انسان را ازمیانبرد و هم کشمکشهدا و
تعارضهای بیرونی را .از نظر اسالم ،مبارزه با کشمکشهدا و تعدارضهدای دروندی انسدان بده دلیدل
زیربناییبودن« ،جهاد اکبر» و درمقابل ،مهار تنازعات و تعارضهدای بیروندی بده دلیدل روبنداییبدودن،
«جهاد اصغر» خواندهمیشود (احمدی.)1 :1 34 ،
رویکرد کلی در جهاد اصغر ،صلح ،تفاهم ،دعوت ،وفای بده عهدد ،عقدد قراردادهدا و پیمدانهدای
دوجانبه و چندجانبه ،مجادله نیکو ،عدم تجاوز و تعدی است و تنهدا در شدرایط اضدطرار و بدهعندوان
آخرین راه با استفاده از قوه قهریه باید در مقابل متجاوزان به دفاع اقددامکدرد؛ ازایدنرو ،جهداد اصدغر،
مفهومی گسترده و عمی دارد که نبرد مسلحانه تنها یکی از مصداقهای بارز آن اسدت؛ امدا در دنیدای
غر

با موضوع جهاد اسالمی بهگونهای برخوردشده که چیزی جز مبارزه مسلحانه و خشونت صدرف

در ذهن مخاطب پدیدنمیآورد.
آنچه مهم است و فلسفه اصلی جهاد (جهاد اصغر و جهاد اکبر) را سامانمدیدهدد ،ایجداد امنیدت،
ثبات ،آرامش درونی و بیرونی برای بشریت است تا شخصیت الهی انسان در بسدتری امدن و فدارغ از
هرگونه دغدغه شکوفا شده ،تعالییابد .جهاد اکبر ،مبارزه با هوای نفس و تمنیات خودخواهانده بدرای
خالصکردن اندیشه ،اراده و عمل فرد از هر نوع بدی و شر اسدت تدا فدرد بتواندد در مسدیر کمدال و
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سعادت گام بردارد .تالش برای بازسازی و پاکسازی صحنه جامعه از عوامل بازدارنده و موان رشدد
انسان و مناب تهدید امنیت و آرامش فردی و اجتماعی ،اگر با شرایط درست همراه شود ،جهداد در راه
خداست؛ این تالش جنبه روبنایی دارد و به همین دلیل «جهاد اصغر» نامیدهمیشدود (احمددی:1 34 ،
 15 ،1و )13؛ البته جهاد اصغر ،ماهیتی بهطور کامل تدافعی دارد .موضوع جهاد دفداعی نیدز دو نکتده
است؛ اینکه مسلمانان مورد هجوم غیرمسلمانان قرارگیرند و این هجوم ،اساس اسالم را تهدیدکندد یدا
اراده چیرگی بر کشورهای مسلمان را فراهمآورد که خود اسارت ،آوارگی و چپاول اموال مسدلمانان را
درپیخواهدداشت؛ در چنین شرایطی بر همه مسلمانان واجب است که به هدر نحدو ممکدن و در هدر
شرایطی اقدامکنند و به اذن امام و دیگر شروط جهاد ابتدایی نیازنیست (فیرحی .)117 :1 3 ،با توجه
به مباح

یادشده ،موارد مجاز به جنگ در اسالم عبارتاند از:

 -دفاع از سرزمین« :أُذِنَ لِّلَذِينَ يُقَاتَّلُونَ بِأَنَهُمْ َُّلِمُوا وَإِنَ الّلَهَ عَّلَى نَرْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ،الَذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْذرِ

حَّقٍ إِال أَنْ يَقُولُوا رَبُنَا الّلَهُ  :...به کسان که جنگ بر آنان تحمیل شده رخصت [جهاد] دادهشددهاسدت
چراکه مورد ظلم قرارگرفتهاند و البته خدا بر پیروزى آنان سخت تواناست .همان کسان که بناح
از خانههایشان بیرون راندهشدند [آنها گناه نداشتند] جز اینکه م گفتند پروردگار مدا خداسدت»
(حج ( ) ،آیات  1و.)41
 دف از تجاوز متجاوزان « :وَقَاتِّلُوا فِي سَُِيلِ الّلَهِ الَذِينَ يُقَاتِّلُونَكُمْ وَال تَعْتَدُوا إِنَ الّلَهَ ال يُحِّبُ الْمُعْتَذدِينَ :و درراه خدا با کسان که با شما م جنگند ،بجنگید ول از اندازه درنگذرید زیرا خداوندد تجاوزکداران
را دوستنم دارد» (بقره ( ) ،آیه)111؛ ماده  71منشور ملل متحد نیز بر این مهدم صدحهگذاشدته-
است :در صورت وقوع حمله مسلحانه ضد یک عضو ملدل متحدد تدا زمدانی کده شدورای امنیدت
اقدامهای الزم را برای حف صلح و امنیت بینالمللی بهعملآورد ،هیچ یک از مقررات این منشور
به «ح ذاتی دفاع مشروع از خود» ،خواه بهطور فردی یا جمعی ،لطمهای واردنخواهدکرد . ....
 رف نیرنگ و فتنه « :وَقَاتِّلُوهُمْ حَتَى ال تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِّلَهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَال عُدْوَانَ إِال عَّلَى الظَالِمِينَ :باآنان بجنگید تا دیگر فتنهاى نباشد و دین مخصوص خدا شود ،پس اگر دست برداشتند تجاوز جز
بر ستمکاران روا نیست» (بقره ( ) ،آیه .)11
 -یاری مظلومان و ستمدیدگان« :وَمَا لَكُمْ ال تُقَاتِّلُونَ فِي سَُِيلِ الّلَهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ

الَذِينَ يَ قُولُونَ رَبَنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَالِمِ أَهّْلُهَا وَاجْعَل لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًا وَاجْعَل لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَرِذيرًا :و
چرا شما در راه خدا [و در راه نجات] مردان و زنان و کودکان مستضعف نم جنگیدد هماندان کده
م گویند پروردگارا ما را از این شهرى که مردمش ستمپیشهاند بیرون ببر و از جانب خود براى ما
1

دوفصلنامه علمی -پژوهشی جامعهشناسی سیاسی جهان اسالم ،دوره  ،2شماره  ،1بهار و تابستان 1131

سرپرست قرارده و از نزد خویش یاورى براى ما تعیینفرما» (نساء ( ،)4آیده .)57در بندد

 ،مداده

 11اعالمیه اسالمی حقوق بشر نیز بیانشده :استعمار به انواع گوناگونش و به اعتبار اینکه بددترین
نوع بردگی است ،بهشدت تحریممیشود و ملتهایی که از آن رندجمدیکشدند ،حد دارندد از آن
رهایییافته ،سرنوشت خویش را تعیینکنند؛ همه دول و ملل نیز موظفاند این گروه را در مبدارزه
ضد نابودی هر نوع استعمار و اشغال یاریکنند (ناصرزاده.)5 :1 5 ،
 -جنگ با نق

کنندگان پیمان صلح« :أَال تُقَاتِّلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُوا بِإِخْرَاجِ الرَسُذولِ وَهُذمْ بَذدَءُوكُمْ

أَوَلَ مَرَةٍ أَتَخّْشَوْنَهُمْ فَالّلَهُ أَحَّقُ أَنْ تَخّْشَوْهُ إِنْ كُنْذتُمْ مُذؤْمِنِينَ :چدرا بدا گروهد کده سدوگندهاى خدود را
شکستند و بر آن شدند که فرستاده [خدا] را بیرونکنند و آنان بودند که نخستینبار [جندگ را] بدا
شما آغازکردند ،نم جنگید آیا از آنان م ترسید با اینکه اگر مؤمنید خدا سزاوارتر اسدت کده از او
بترسید» (توبه ( ،)1آیه .)1
ازاینرو ،جهاد اسالمی ،جنگ شرعی عادالنهای است که با هددف خیرخدواهی بدرای انسدانهدا و
اصول انسانیت انجاممیشود؛ این جهاد برای حف و نگهداری بقای جامعه اسالمی یا دفاع از اسدتقالل
است و نه برای فتح مادی یا گسترش جغرافیایی یا استعمار اجباری .جهاد ،امری بسیط ،یدکبعددی و
جنگ مح

نیست ،بلکه مقولهای کلی ،چندبعدی و کامل است (برزنونی .)171 :1 34 ،اصدل اولیده،

صلح ،دوستی و تسامح است و اسالم با هیچ دولت و عقیدهای ،ازابتدا سرجنگندارد ،اما اگر تجداوزی
صورتگیرد ،دفاع مقتدرانه الزم است؛ بندابراین آمدادگی کامدل نظدامی و امنیتدی ازجملده ضدروریات
کشورهای اسالمی است که میخواهند ،آزاد و مستقل در محیط بینالمللی گامبردارند و روابط خود را
با دیگر کشورها ،مبتنیبر عزت ،حکمت و مصلحت تنظیمکنند.
ازآنجاکه در اسالم ،صلح و همزیستی مسالمتآمیز بهصورت قاعدهای اساسدی درنظرگرفتدهشدده-
است ،آیات مربوط به صلح ،بدون بیان دلیل است و چون جنگ و جهداد ضدرورت و اسدتثناء اسدت،
آیات مربوط به جنگ و جهاد همراه با بیان دلیل و انگیزه اسدت؛ مانندد وجدود تجداوز و  ...؛ بندابراین
برای جنگ و اقدام مسلحانه باید دلیل وجودداشتهباشد و تا زمانی که دلیل وجودندارد ،اقدام به جندگ
تجاوز و عملی غیرمشروع محسو میشود.
باوجوداین ،بهرغم تأکید قرآن و روایات بر حرمت ترور در اسالم ،گدروههداى افراطد  ،انحرافد
مانند طالبان و القاعده در جهان اسالم با عملیات انتحارى و بمبگذارىها ،غیرنظامیدان و انسدانهداى
ب گناه را با استناد به آیات قرآن و سنت رسولاهلل به کام مرگ م برند؛ این امر درواق  ،مصداق «کلمه
الح یراد بها الباطل» است .بنیادگرایان رادیکال با استناد به برترى جهاد بر دیگر اعمال دین در کتا
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السیاسه الشرعیه ابن تیمیه و همچنین تأکید بر جهاد در اسالم در کتا

معالم فییالطریی سییدقطب،

کشتن غیرنظامیان را با بح هاى کالم و توجیههای شرع جایز م دانند؛ درواقد منشدأ اعتقادهدای
بنیادگرایان رادیکال ،تحت تأثیر بدعتهاى نظریهپردازان تروریست بنیدادگراى رادیکدال اسدت کده بدا
جمود و تحجر ،بدون پشتوانه عقل و نقل به نام اسالم ضد آن ،ماهیت ضدتروریست و ضدخشونت
جهاد را خدشهدارم کنند.
واقعیت آن است که عقاید و نمادها و مناسک دین  ،اگر روح توحید (که اساس اسالم است) را با
خود نداشتهباشند ،در دامن ایدئولوژىهاى مدرن خواهنددافتاد .همدانگوندهکده ایدن امدر درخصدوص
بنیادگرایان بهوقوعپیوست؛ آنها به دلیل انحراف از اندیشههاى اسالم  ،تأکید زیداد بدر عمدلگراید و
غفلت از جوهر دین در دامان مدرنیسم افتادند تا بتوانند مقاصد خود را عملد سدازند؛ بندابراین بایدد
بهطور قط میان دو نوع قرائت و برداشت تفاوت قائلشدد .در اسدالم مدورد نظدر القاعدده و طالبدان،
خشونت و ترور بهعنوان وسیلهاى براى نیل به اهداف ،توجیهپذیر است؛ درحال که در اسدالم اصدیل،
ترور با هر نیت و انگیزه اى ،امرى مردود و فاقد وجاهت حقوق و شرع است .مرورى بدر عملکدرد
گروههاى افراط  ،بهخصوص القاعده و نیز تعم در آیات و روایات و عملکرد پیدامبر اعظدم (ص) و
ائمه معصومین علیهم السالم ،مؤید تفاوت میان این دو نوع برداشت از اسدالم اسدت .بدهطدورکلی بدا
توجه به دیدگاه اسالم نسبتبه حوزهها ،ابعاد و ابزارهای دستیابی به امنیت میتوان اصول نظریه امنیتی
اسالم را تشریحکرد که در زیر مورد بررسی قرارخواهدگرفت.

 -3اصول نظریه امنیتی اسالم
همانگونهکه افتخاری میگوید؛ اگرچه مفهوم ایمنی در مکتب اسدالم بدهطدور ویدژه ،مدورد توجده
است ،بهگونهایکه در الیهها و سطوح مختلف اعتقادی -رفتاری به آن اشارهشدهاست ،تداکنون تدالش
کمی برای تئوریزهکردن این آموزهها و ارائه چدارچو

تحلیلدی واحدد و منسدجمی مبتندیبدر اصدول

اعتقادی اسالمی ،صورتگرفتهاست؛ این در حالی است که :اول -جوهر اسالم بدر «سدالم» و «ایمندی»
قراردارد؛ دوم -از صفات برجسته الهی «ایمنی بخشی» و دادن آرامش به انسانهاست1؛ سدوم -ایمندی
................................................................................................................................................................

 « .1هُوَ َهَُِ َهذيي ال إرهَََ إرال هُوَ َهْمَِيكُ َهْقُيُوسُ َهّسَالمُ َهْمُؤْمينُ َهْمُهَ مينُ َهْعَزريزُ َهْ َلَجرُ َهْمُتَكَلرُّْ بُلحَجنَ َهِاَي عَمَاج يُرْاْركُونَ؛ اوسدت

خدای که جز او معبودى نیست؛ همان فرمانرواى پاک سالمت [بخش و] مؤمن [به حقیقتحقه خدود کده] نگهبدان عزیدز
جبار [و] متکبر [است] پاک است خدا از آنچه [با او] شریک م گردانند» (حشر( ،)71آیه
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شاخص راستکرداری فرد مسلمان و ویژگی بارز روابط در جامعه اسالمی بهشدمارمیرود و چهدارم-
فرجام تاری در روایات اسالمی آن با استقرار سطحی از ایمنی شناساندهمیشدود کده ازجملده نکدات
برجسته آن« ،فراگیری و جامعیت» است (افتخاری 4 5 :1 3 ،و )4 5؛ با توجه به این نکات ،اصدول
بارز در نظریه امنیتی اسالم را میتوان به قرار زیر برشمرد:
اول :احترام به همه انسانها و تضمین آزادیهای دینی :رابطه مسلمانان با غیرمسدلمانان ،رابطدهای
برپایه همیاری ،آشنایی و عدالت است .خداوند متعال میفرمایند« :يَا أَيُهَا النَاسُ إِنَا خَّلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى

وَجَعَّلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقََُائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ الّلَهِ أَتْقَاكُمْ إِنَ الّلَهَ عَّلِيمٌ خَُِيرٌ :اى مردم ،مدا شدما را از مدرد و
زن آفریدیم و شما را ملتملت و قبیلهقبیله گردانیدیم تا با یکدیگر شناسای متقابل حاصلکنیدد؛ در-
حقیقت ارجمندترین شما نزد خدا پرهیزگدارترین شماسدت .بد تردیدد خداوندد دانداى آگداه اسدت»
(حجرات ( ،)41آیه )1؛ اسالم؛ کرامت و شأن دیگر ادیان را تضمین و از حقوقشان حمایتکرده و به
آنان آزادی بح  ،گفتگو و مناقشه در مسائل مختلف را دادهاست (عنکبوت ( ،) 1آیده )45؛ همچندین
خداوند متعال میفرمایند« :الْيَوْمَ أُحِلَ لَكُمُ الطَيَُِّاتُ وَطَعَامُ الَذِينَ أُوتُوا الْكِتَذابَ حِذلل لَكُذمْ وَطَعَذامُكُمْ حِذلل لَهُذمْ

وَالْمُحْرَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْرَنَاتُ مِنَ الَذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَُّْلِكُمْ  :...امروز چیزهاى پاکیزه بدراى شدما
حالل شده و طعام کسان که اهل کتا اند براى شما حالل و طعام شما براى آنان حالل اسدت و [بدر
شما حالل است ازدوا با] زنان پاکدامن از مسلمان و زنان پاکدامن از کسان که پیش از شما کتا
[آسمان ] به آنان دادهشده» (مائده ( ،)7آیه  .)7بند ماده  1و بند  ،ماده  77منشور ملل متحد و ماده
 ،13میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی نیز مؤید این موضوعاند.
در ضمن بایدگفت که در هیچ جای قرآن اشارهنشده کده جندگ و جهداد بدرای تحمیدل عقیدده و
وادارکردن غیرمسلمان به پذیرش اسالم است ،بلکه برعکس ،قرآن روشهای دعوت خدود را بده ایدن
شرح بیانمیکند« :ادْعُ إِلَى سَُِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِذالَتِي هِذيَ أَحْسَذنُ :بدا حکمدت و
اندرز نیکو به راه پروردگارت دعوتکن و با آنان به [شیوهاى] که نیکوتر اسدت مجادلدهنمداى» (نحدل
( ،)15آیه .)1 7
دوم :فراخوانی به برقراری عدالت :از نظر قرآن «عدالت» اصل و مبدأ هستی بدوده ،خلقدت برپایده
عدالت صورتگرفتهاست؛ یعنی هستی براساس آن بهوجودآمده؛ «وَتَمَتْ كَّلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْال ال مَُُذدِّلَ

لِكَّلِمَاتِهِ» (انعام ( ،)5آیه  )117و واالترین هدف خلقت جهان و بشریت ،رسیدن به عدالت و تحقد آن
در جامعه و نفوس انسانها معرفیشدهاست .عدالت در نگاه قرآنی ،ارزش ذاتی و نفساالمری داشدته،
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امنیت همه امور به آن وابسته است؛ یعنی عدالت صرف یک مفهوم انتزاعی نیست ،بلکه مفهومی عقلی
است که در هستی و فطرت انسانی ریشهدارد و همه ابعداد وجدودی عدالم را دربرمدیگیدرد؛ ازایدنرو
میفرمایند« :لِیَقُومَ النَاس بِالْقِسْطِ» :تا انسانها بدرای عددل و قسدط قیدامکنندد (حدیدد ( ،)75آیده ) 7؛
همچنین میفرماید ...« :وَأَقْسِطُوا إِنَ الّلَهَ يُحِّبُ الْمُقْسِطِينَ :عدالتکنید که خدا دادگدران را دوسدتمد دارد
(حجرات ( ،)41آیه  )1و «إِنَ الّلَهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَاإلحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَذى وَيَنْهَذى عَذنِ الْفَحّْشَذاءِ وَالْمُنْكَذرِ :...
درحقیقت خدا به دادگرى و نیکوکارى و بخشش به خویشاوندان فرمدانمد دهدد و از کدار زشدت و
ناپسند و ستم بازم دارد» (نحل( ،)15آیه.)11
سوم :بردباری بخشش و مدارا :اسالم بر این صفات به دلیل تأثیر فراواندی کده بدر زنددگی جامعده
اسالمی و افراد آن و نقشدی کده در تثبیدت امنیدت و آرامدش دارد ،تأکیددکردهاسدت .خداوندد متعدال
میفرمایند« :تِّلْكَ أُمَةٌ قَدْ خَّلَتْ لَهَا مَا كَسََُتْ وَلَكُمْ مَا كَسَُْتُمْ وَال تُسْذأَلُونَ عَمَذا كَذانُوا يَعْمَّلُذونَ :آن جماعدت را
روزگار بهسرآمد ،آنان هر کار نیک و بدی کردند برای خود کردند و شما هم هرچه کنیدد بدرای خدود
خواهیدکرد و شما مسئول کار آنها نخواهیدبود» (بقره ( ) ،آیه )1 4؛ «خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ

الْجَاهِّلِينَ :گذشت پیشهکن و به [کار] پسندیده فرمانده و از نادانان رخبرتا » (اعدراف ( ،)5آیده )111؛
« ...فَاصْفَحِ الرَفْحَ الْجَمِيلَ :پس ،از آنان با گذشتی نیکو درگذر» (حجدر ( ،)17آیده  )37و  ...« :وَالْكَذاَِمِينَ

الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَاسِ وَالّلَذهُ يُحِذّبُ الْمُحْسِذنِينَ :و فروخورنددگان خشدم و درگذرنددگان از مدردماندد و
خداوند نیکوکاران را دوستمیدارد» (آل عمران ( ) ،آیه )1 4؛ این اصل در ماده الف ،بندد 5اعالمیده
هزاره ملل متحد اینگونه انعکاسیافتهاست :انسانها با تمدام گونداگونی از نظدر اعتقدادی ،فرهنگدی و
زبانی باید به همدیگر احترامبگذارند .از تفاوتها در جوام و میان آنها نباید وحشتداشت و نه آنهدا
را سرکو کرد ،بلکه باید آنها را بهعنوان یک دارایی ارزشمند بشریت گرامیداشت؛ باید فرهنگ صلح
و گفتگو را میان همه تمدنها فعاالنه ترویجداد (ناصدر زاده) 1 :1 35 ،؛ همچندین در بندد  ،مداده
منشور ملل متحد آمده :تمدامی اعضدا ،اخدتالفهدای بدینالمللدی خدود را از راههدای مسدالمتآمیدز
بهصورتیکه صلح و امنیت بینالمللی و عدالت بهخطرنیفتد ،حلوفصلخواهندکرد؛ نکتهای کده اسدالم
سالها پیش به آن اشارهداشتهاست.
چهارم :تحکیم روابط انسانی :اسالم عدالت را واجب و ستم و ستمکاری را حرام دانسته و مودت،
رحمت ،همکاری ،ایثار و فدداکاری و عددم خودخدواهی را در شدمار آمدوزههدای واال و ارزشهدای
گرانقدر خود درنظرگرفتهاست و انسانها را با یکدیگر برادر میداند .از همه اینها گذشته ،به اندیشه و
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خرد انسانی احتراممیگذارد و عقل و اندیشه را دو وسیله برای تفاهم و پذیرش یکدیگر تلقیمدیکندد
و هیچکس را به پذیرش عقیده معینی ،مجبورنمیکند ،هیچ نظریه و دیدگاه مربدوط بده جهدان هسدتی،
طبیعت یا انسان را بر کسی تحمیلنمیکند و در مسائل دینی نیز به عدم اجبار ،معتقدد اسدت کده تنهدا
ابزار آن ،بهکارگیری عقل ،اندیشه و تأمل در آفریدههای خداوند متعال است .خداوندد مدیفرمایدد« :ال

إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تََُيَنَ الرُشْدُ مِنَ الْغَيِّ  : ...در کار دین هیچ اجبارى نیست و راه از بیراهه بهخوب آشدکار
شدهاست» (بقره( ) ،آیه  ) 75و « :وَلَوْ شَاءَ رَبُ كَ آلمَنَ مَنْ فِي األرْضِ كُّلُهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْذرِهُ النَذاسَ حَتَذى

يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ :و اگر پروردگار تو م خواست بهطور قط هرکس در زمین است همه آنها یکسر ایمان-
م آوردند پس آیا تو مردم را ناگزیرم کن که مومن باشند؟» (یونس ( ،)11آیه )11؛ قرنها بعدد ،ایدن
دیدگاه مهم در بند  ،ماده 1منشور ملل متحد اینگونه بازتا یافت :توسدعه روابدط دوسدتانه در میدان
ملل برمبنای احترام به اصل تساوی حقوق خل ها در تعیین سرنوشت خود ،و انجام سدایر اقددامهدای
الزم برای تحکیم صلح جهانی.
اسالم اصول و شالوده روابط میان افراد ،گروهها و کشورها را ،رابطه صلح و آرامش تعریفمیکند
که طی آن روابط انسانها ،از این نظر هیچ تفاوتی ندارد؛ خداوند متعال میفرمایند :إِنَمَا الْمُؤْمِنُذونَ إِخْذوَةٌ

فَأَصّْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَقُوا الّلَهَ لَعَّلَكُمْ تُرْحَمُونَ :درحقیقت ،مؤمنان با هم برادرندد پدس میدان برادرانتدان را
سازشدهید و از خدا پروابدارید امید که مورد رحمت قرارگیریدد (حجدرات ،آیده )11و « :وَالْمُؤْمِنُذونَ

وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ : ...و مدردان و زندان بدا ایمدان دوسدتان
یکدیگرند که به کارهاى پسندیده وا م دارند و از کارهاى ناپسند بازم دارند» (توبه ( ،)1آیه .)51
پنجم :احترام به حقوق شهروندی :اسالم رعایت تمامی حقوق انسان را تضدمینکدرده ،حمایدت و
صیانت آنها را اعم از اینکه حقوق دینی ،مدنی یا سیاسی باشدند ،واجدب دانسدتهاسدت؛ ازجملده ایدن
حقوق میتوان به موارد زیر اشارهکرد:
 ح حیات :خداوند متعال میفرماید« :مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَُْنَا عَّلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْاٍ أَوْفَسَادٍ فِي األرْضِ فَكَأَنَمَا قَتَلَ النَا سَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَمَا أَحْيَا النَاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُّلُنَا بِالَُْيِّنَاتِ ثُذمَ

إِنَ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي األرْضِ لَمُسْرِفُونَ :ازاینروى بر فرزندان اسرائیل مقدررداشدتیم کده هدرکس
کس را جز به قصاص قتل یا [به کیفر] فسادى در زمین بکشد چنان است که گوی همه مدردم را
کشتهباشد و هرکس کس را زندهبدارد چنان است که گوی تمام مردم را زندهداشتهاست و بهطور
قط  ،پیامبران ما دالیل آشکار براى آنان آوردند [با این همه] پس از آن بسیارى از ایشان در زمدین
زیادهروىم کنند» (مائده ( ،)7آیه

) .طب ماده  ،اعالمیده جهدانی حقدوق بشدر و مدواد  5و ،1
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میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی ،ح زندگی از حقوق ذاتی شخص انسان است و هدرکس
ح زندگی ،آزادی و امنیت شخصی دارد (ناصر زاده 5 ،1 :1 5 ،و.) 1
 ح صیانت از اموال :همانگونهکه ح حیدات ،دارای اهمیدت اسدت ،امدوال و دارایدی افدراد نیدزباارزشاند و با هیچ یک از وسایل غیرمشروع نمیتوان آنها را گرفت؛ خداوند متعال مدیفرمایندد:
«يَا أَيُهَا الَذِينَ آمَنُوا ال تَأْكُّلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالَُْاطِلِ إِال أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ  :...اى کسدان کده
ایمانآوردهاید اموال همدیگر را به ناروا مخورید مگر آنکه داد و ستدى با تراض یکدیگر از شدما
[انجامگرفته] باشد» (نساء( ،)4آیه .) 1
 -ح آزادی :اسالم آزادی عبادت ،اندیشه ،انتخا

حرفه و شغل را تضمینکدردهاسدت؛ ایدن اصدل

اسالمی را میتوان در بندد الدف ،مداده  11اعالمیده اسدالمی حقدوق بشدر نیدز دیدد :انسدان آزاده
متولدمیشود و هیچ احدی ،ح بهبردگیکشیدن ،ذلیلکردن ،مقهورکردن ،بهرهکشیدن یا بهبنددگی-
کشیدن او را ندارد ،مگر خدای متعال (ناصر زاده)5 :1 5 ،؛ ماده  1اعالمیه جهانی حقوق بشر در
این زمینه میگوید :تمام افراد بشر آزاد به دنیا میآیند و از لحاظ حیثیت و حقوق بدا هدم برابرندد،
همه دارای عقل و وجدان هستند و باید نسبتبه همدیگر با روح بدرادری رفتارکنندد (ناصدر زاده،
.)1 :1 5
 ح سرپناه یا مسکن :هرکس ح دارد در هر کجا کده مدیخواهدد سدکونتکندد و بده هدر کجدامیخواهد بی هیچ مان و محدودیتی در روی زمین رفتوآمدکند .تبعید ،اخرا یدا زنددانیکدردن
هیچ کس درست نیست مگر آنکه به دیگران تجاوزکرده و در امنیت مدردم اخدتاللکدردهباشدد یدا
بیگناهی را به قتلرساندهباشد .بعدها این اصل در ماده  ،1اعالمیه جهانی حقوق بشدر ایدنگونده
بیانشد :هرکس ح دارد که در داخل هر کشوری آزادانه عبورومرورکند و محدل اقامدت خدود را
انتخا کند .هرکس ح دارد هر کشوری و ازجمله کشور خدود راتدرککندد یدا بده کشدور خدود
بازگردد (ناصرزاده.)14 :1 5 ،
 ح رأی و آزادی بیان :این از حقوق انسان است که نظر خود را بگوید و دلیلش را مطرح و حدرا آشکارا بیانکندد .اسدالم مصدادره رأ ی و مند اظهدار نظدر و مبدارزه بدا اندیشده و فکدر آزاد را
نمیپذیرد ،مگر آنکه این اندیشه ،برای جامعه زیانبدار باشدد؛ بندد

 ،مداده

اعالمیده اسدالمی

حقوق بشر نیز بیانمیکند که :هر انسانی ح دارد در اداره امور عمومی کشور خود بهطور مستقیم
یا غیرمستقیم شرکتکند (ناصرزاده.)11 :1 5 ،
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جدول  .2سازوکارهای عملیاتیسازی امنیت در اسالم
صلح در اسالم

 -اصالت صلح

رابطه امنیت و جهاد در اسالم

 -استثناء و مقیدبودن جهاد

اصول نظریه امنیتی اسالم

 -احترام به همه انسانها و تضمین

 تأکید بر همزیستی مسالمتآمیز با  -من خشونت و اقدامهایرعایت متقابل حقوق
 پایبندی متقابل به وظایف ومسئولیتها
 تأکید بر عدالت اجتماعی وامنیت عمومی
 صلح و همزیستی مسالمتآمیزبهعنوان ارزش و هدف درراستای
بهکمالرسیدن انسان

وحشتآور

آزادیهای دینی
 -فراخوانی به برقراری عدالت

 جهاد در خدمت تأمین صلح،امنیت و آرامش انسانها
 -تدافعیبودن ماهیت جهاد

 بردباری بخشش و مدارا تحکیم روابط انسانی -احترام به حقوق شهروندی،

 -موارد اقدام به جهاد ،شامل دفاع

شامل ح حیات ،ح صیانت از

از سرزمین و کشور ،دف تجاوز،

اموال ،ح آزادی ،ح سرپناه یا

رف نیرنگ و فتنه ،جنگ با

مسکن ،ح رأی و آزادی بیان

نق

کنندگان عهد و پیمان

منبع( :نگارندگان)

همانطورکه جدول باال گویای آن است ،اسالم هم مانند دو رویکرد رئالیسم و لیبرالیسم بدا توجده
به مبانی هستیشناسی خویش ،رویکرد امنیتی ویژهای را درپیشگرفتدهاسدت کده بدا دو جریدان دیگدر
تفاوتدارد؛ بهطورکلی میتواناستداللکرد که با توجه به ماهیت هستیشناسی اسالم کده یدک دیددگاه
بینابین (ماهیت ترکیبی غریزه و فطدرت) نسدبتبده انسدان دارد و سدطح تحلیدل خدویش را مبتندیبدر
امتمحوری دینی گذاشتهاست ،مفهوم ،حوزهها ،ابعاد و سازوکارهای دستیابی به امنیت در اسالم با دو
جریان دیگر تفاوتدارد.

ت -ارزیابی رویکردهای امنیتی رئالیسم ،لیبرالیسم و اسالم
با توجه به مطالب بررسیشده ،در این قسمت ،رویکردهای امنیتی سه جریان رئالیسم ،لیبرالیسدم و
اسالم نسبتبه مفهوم ،حوزهها و راهکارهای عملیاتیسازی امنیت مورد ارزیابی قرارگرفتهاند:

 -1ارزیابی رویکرد امنیتی رئالیسم
نگاه واق گرایان به امنیت بینالمللی ،نگداهی محددود و تقلیدلگراسدت کده از محددوده مرزهدای
دولتها چندان فراتر نمیرود .واق گرایان بیشدتر از اینکده امنیدت بدینالملدل را بدهصدورت مفهدومی
منحصربهفرد درنظربگیرند ،آن را با تمرکز بر امنیت ملی دولت -ملتها تعریفمیکنندد و حاکمیدت و
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استقالل کشورها را مهمترین رکن امنیت بینالملل میدانند .از سخنان بسدیاری از طدرفداران مکتدب
واق گرایی (رئالیسم) استفادهمیشود که قدرتمحوری و قدرتطلبی ،انگیزهای اصلی و هددف نهدایی
برای ملتها و دولتها خواهدبود؛ این سخن ،در اسدالم و اندیشده زمامدداران واقعدی و اندیشدمندان
مسلمان موردقبول نیست ،زیرا قدرت ،هرچه اهمیت و آثار مهمی داشتهباشد ،نمیتواند بهعنوان هدف
اصلی و نهایی تلقیشود و ارزش آن ،ابزاری خواهدبود؛ بنابراین ،از نظر ادیان و بهویژه اسالم ،قددرت
وسیلهای است که باید از آن در جهت تأمین اهداف مشروع ،حاکمیدت خددا و دیدن خددا ،مبدارزه بدا
استکبار ،ظلم ،ستم و تجاوز بهرهگیریشود .قدرت در نظر اولیای خدا ،اگر در مسیر اهداف ندامبرده و
مانند آن قرارنگیرد ،هیچ ارزش ذاتی نخواهدداشت؛ افزونبرآن ،نقدهایی دیگری که میتوان برای ایدن
رهیافت برشمرد ،به شرح زیرند:
یکی دیگر از انتقادها ،به سادهانگاری و کلیگویی این مکتب ،مربوط است که همده ابعداد زنددگی
سیاسی را در قالب قدرت خالصهمیکند و سایر علل و عوامل مدؤثر در سیاسدت را ازقلدممدیانددازد؛
بهبیاندیگر ،رهیافت واق گرایی به روابط بینالملل ،براسداس مبدانی فلسدفی مدادی و طبیعدی اسدت و
ازاینرو نظام بینالملل را عرصه تنازع بقا و حکومت اقویا میداند که در آن ،اصالت با قدرت اسدت و
قدرتهای ضدعیف محکدوم بده انقیداد یدا ندابودیاندد .تحلیدل روابدط بدینالملدل براسداس نمودهدا
صورتگرفته ،در آن به بودها و حقای هستی توجهنشدهاست .ثبات و آرامش ناشی از تدوازن قدوا در
نظام بینالملل ،عین بیثباتی است ،زیرا در قاموس رهیافت واق گرایی ،جایی بدرای عددالت و برابدری
وجودندارد؛ در این رهیافت ،تنها به یک جنبه از ماهیت سرشت انسدانی توجدهشددهاسدت و از جنبده
انسانی آن و تمایل به همکاری و تعاون غفلتشدهاست.
بهطور خالصه ،گرایش انسان به قدرتطلبی ،مناف شخصی ،پرخاشگری ،ثدروتانددوزی و ...هدر
چند قابلانکار نیست و بخشی از وجود وی را تشکیلمیدهد ،پنداشتن این گرایشها بدهعندوان تمدام
ابعاد وجودی انسان ،ناشی از برداشت یکسویه ،تکبعدی و غیرمنطب با حقیقت وجدود بشدر اسدت.
انسان بهرغدم داشدتن ایدن صدفات ،گدرایشهدایی دیگدر نیدز دارد کده مظهدر هدمگرایدی ،همکداری،
حقیقتطلبی ،تعاون ،ایثار ،نوعدوستی و بسیاری از فضایل اخالقی و معنوی تلقیمیشوند.

 -2ارزیابی رویکرد امنیتی لیبرالیسم
مهمترین ایراد این رهیافت ،نگاه یکجانبهگرایانه آن به طبیعت جوام انسانی و کدارگزاران روابدط
بینالملل است؛ این رهیافت نیز ،مانند رویکرد رئالیستی که تمام توجه خود را روی بعد حیوانی افدراد
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متمرکزساختهبود ،با برجستهکردن بعدد انسدانی ،جنبدههدای حیدوانی آندان را بده حاشدیه رانددهاسدت؛
افزونبرآن ،اشکالهایی دیگر نیز وجوددارند که به شرح زیر بیانمیشوند:
رهیافت ایده آلیستی بیش از آنکه به هستها توجدهکندد ،بده بایددها و هنجارهدای ارزشدی رفتدار
میپردازد .درحدالیکده واقد گرایدان بدیش از انددازه بده قددرت تکیدهمدیکنندد ،آرمدانگرایدان آن را
نادیدهمی گیرند و به هماهنگی مناف دولتها معتقدند .طرفداران رهیافت ایده آلیستی بر خلد سدالح
عمومی یا کنترل تسلیحات ،تقویت مقررات و حقوق بینالملل تأکیدمیکنند ،درحالیکه تجویز امنیدت
دستهجمعی برای برقراری ثبات و صلح بینالمللی در عمل با موان و چالشهایی متعدد همراه است و
سازمانهای بینالمللی و هنجارهای حقوقی بینالمللی تحت تأثیر بدازی قددرتهدای بدزرگ ،کدارکرد
واقعی خود را نداشتهاند؛ دیدگاه لیبرالی نیز دیدی تقلیلگرایانه همانند نظریه رئالیستی به امنیدت دارد،
زیرا لیبرالیسم بر بعد اقتصادی امنیت تأکیدی خاص دارد .لیبرالها دلیل نداامنی در نظدام بدینالملدل را
دولتمحوری و تأکید بر خودیاری در نظام بینالملل میدانند که باید با کمرنگکردن نقدش دولدتهدا
امنیت ایدهآل را برقرارکرد ،اما آنچه در طول تاری تاکنون آشکار بوده ،افزایش نقش دولتها در ابعداد
گوناگون و تغییر در تعریف کارویژههای دولت بودهاست نه برچیدهشدن آن.

 -3ارزیابی رویکرد امنیتی اسالم
ازجمله ویژگیهای ممتاز مکتب اسالم در مقام تعریف و عملیاتیکردن «صلح و امنیت» توجده بده
کانونهای بنیادینی است که میتواند در تضعیف صلح و امنیت واقعی ،مؤثر واق شدوند؛ درحدالیکده
رویکردهای واق گرا زوال مناب قدرت را بهمثابه کانون هدای مرکدزی تولیدد نداامنی مددنظر دارندد یدا
رویکردهای آرمانگرا بر ضعف انگیزههای همکاری و نبود مناف مشترک تأکیدمیکنند؛ مکتدب اسدالم
به غریزه «برتریطلبی» اشارهدارد که باع

برهمخوردن نظدم و امنیدت بدینالمللدی مدیشدود .اسدالم

بهطورکلی با اصل برتریطلبی در صحنه روابط اجتماعی و بهتب آن در روابط بینالملل مخالف اسدت
و ازآنجاییکه برتریطلبی به ایجاد و استقرار ظلم در نظام بینالملل منجرمیشود بهدنبال این موضدوع
بنیادی است که روابط بینالملل باید بهگونهای ساماندهیشود تا در آن ،امکان تعریف و کداربرد ظلدم
به حداقل ممکن برسد؛ خالصه کالم آنکه ظلمنکردن ،مقابله با ظالم وحمایدت از مظلدوم اصدل اولیده
ازجمله ویژگیهای ممتاز مکتب اسالم در مقام تعریف و عملیداتیکدردن «صدلح و امنیدت» توجده بده
کانونهایی بنیادین است که میتواند در تضعیف صلح و امنیت واقعدی ،مدؤثر واقد شدوند؛ اسدالم در
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حرکت جهانی خود برای فرهنگسازی اهمیت زیادی قائلاست .اسالم تالشمیکند تا وحدت اندیشه
و نظدر را در میددان همدده انسددانهددا پدیدددآورد و عوامددل واگرایددی ماننددد طائفددهگرایددی ،نژادپرسددتی و
تبعی

طلبی را نفیمیکند و این اندیشه بنیادین را گسترشمیدهد که همه انسانها برابدر و برادرندد و

کسی را بر کسی برتری و امتیاز نیست و معیارهای برابدری و یگدانگی انسدانهدا را آمدوزشمدیدهدد
(سیمبر و قربانی شی نشین) 5 :1 31 ،؛ میتوان از این بح ها به ایدن نتیجده رسدید کده کلیددواژ
اصلی در رویکرد امنیتی اسالم درراستای شکلگیری صلح و امنیت بینالمللی «عدالت» است.
اسالم بهعنوان مکتبی جام که از ظرفیت مدیریت مناسبات بینالمللی در عصر حاضر نیز بهرهمندد
است ،در مقام تعریف الگوی رفتاری در عرصه خارجی بر اصلی متفداوت تأکیدددارد کده بنیداد آن را
«مساوات حکمی» شکلمیدهد .منظور از «مساوات حکمدی» جریدانیدافتن قواعدد بدینالمللدی بدرای
بازیگران مسلمان و غیرمسلمان به شکل واحد است (افتخاری ) 11 :1 31،که ایدن اصدل بدر الگدوی
عدالت بینالمللی مکتب اسالم داللتدارد؛ ازطرفدیگر ،اسالم با دیدگاهی واق گرا به نظام بدینالملدل
توانسته ،تفسیری درست از ماهیت روابط بینالملل ارائهدهد .برنامدههدای اسدالم درخصدوص مسدئله
جنگ و صلح در روابط بینالملل به نسبت دو رویکرد رئالیسم و لیبرالیسم از ظرفیت اجرایی بیشدتری
بهرهمند است.
عالوهبر موارد باال در ارزیابی رویکرد امنیتی اسالم ،میتواناستداللکدرد کده اسدالم بدا دیددگاهی
واق بینانه نسبتبه ذات بشر و درنتیجه ،ماهیت روابط بینالملل و همچندین الیدههدای امنیتدی زنددگی
بشری توانسته تا تفسیری متاوتر از مفهوم ،حوزهها و سدازوکارهای دسدتیابی بده امنیدت نسدبتبده دو
رویکرد امنیتی دیگر ارائهدهد که با واقعات زندگی بشری بیشتر تناسبدارد.
همانگونهکه جدول نشانمیدهد ،تفاوت در رویکرد امنیتدی سده جریدان رئالیسدم ،لیبرالیسدم و
اسالم از تفاوت در مبانی هستیشناسی این سه جریان تأثیرمیپذیرد؛ رئالیسم با یدک دیددگاه بدبینانده
نسبتبه ذات بشر این دیدگاه را به نظام بینالملل تسریمیدهد و ماهیدت نظدام بدینالملدل را صدحنه
ترس و جنگ دائمی ترسیمکردهاست ،لیبرالیسم با نگاه خوشبینانه به ذات بشر ،این دیدگاه را به نظدام
بینالملل تسریمیدهد و صحنه نظام بینالملل ،صحنه تعاون و همکاری است؛ اسالم هم با رویکردی
بینابین ،رویکردی متفاوت از دو جریان یادشده را درپیشگرفتهاست؛ همچنین در جدول بداال تفداوت
در سطوح تحلیل این سه جریان ،مشخص شدهاست.
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جدول  .3ابعاد نظریه امنیتی اسالم در مقایسه با رئالیسم و لیبرالیسم
نظریه
امنیتی

ذات بشر

کانون

محورکنشگران

نظریه

اصل حاکم
برنظام بینالملل

رئالیسم

بدبینانه

قدرتمحور

دولتمحوری

جنگمحور

لیبرالیسم

خوشبینانه

عقلمحور

فردمحوری

صلحمحور

منطق حاکم

قدرتطلبی ،ترس و
جنگ دائمی
تأمین اخالق ،آزادی،
همکاری و صلح جهانی
با تأکید بر عقل
خودمحور بشری

ماهیت ترکیبی
اسالم

انسان ترکیب

ترکیبی از صلح
دینمحوری

امتمحوری

فطرت و غریزه

و جنگ با تأکید
بر اصالت صلح

تقدم فطرت بر غریزه و
درنتیجه صلح دائم

منبع( :سجادی)1 :1131،

نتیجهگیری
با مقایسه رویکرد امنیتی سه جریان رئالیسم ،لیبرالیسم و اسالم میتوان بده ایدن نتیجده رسدید کده
تفاوت در مفهومسازی ،ابعاد و سازوکارهای دستیابی به امنیت در رویکرد امنیتدی ایدن سده جریدان از
تفاوت در مبانی هستیشناسی آنها تأثیرمیگیرد .رویکرد رئالیستی با دیدگاهی تقلیلگدرا بدا توجده بده
مبانی هستیشناسی خود (ذات بد انسان ،سطح تحلیل ملیگرا و ماهیت جنگ محور نظام بدینالملدل)،
امنیت را فراتر از محدوده مرزهای دولتها نمیداند و آن را با تمرکز بر امنیت ملی دولدت -ملدتهدا
تعریفمیکند و به بعد نظامی امنیت توجه دارد؛ درحدالیکده امنیدت ،فدرای رویکدرد نظدامی اسدت و
عالوهبر سطح ملی باید آن را در سطح کالن یا جهانی جستجوکرد .رئالیستها بهترین روش تدأمین و
حف امنیت بینالملل را تحق بازدارندگی متقابل میان دولتها و شکلگیری موازنه قدرت مدیدانندد.
دیدگاه لیبرالی نیز به امنیت ،دیدی تقلیلگرایانه همانند نظریه رئالیسدتی دارد ،زیدرا لیبرالیسدم بدر بعدد
اقتصادی امنیت تأکیدی خاص دارد .لیبرالها (خوشبین به ذات و عقل بشری ،سطح تحلیل فردگدرا و
ماهیت صلحمحور نظام بینالملل) دلیل ناامنی در نظام بینالملل را دولتمحوری و تأکید بر خودیداری
در نظام بینالملل میدانند که باید با کمرنگکردن نقش دولتها امنیت ایدهآل را برقرارکرد؛ امدا آنچده
4
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در طول تاری  ،تاکنون آشکار بوده ،افزایش نقدش دولدتهدا در ابعداد گونداگون و تغییدر در تعریدف
کارویژههای دولت بودهاست نه برچیدهشدن آن .لیبرالها در رویکرد امنیتدی خدویش ،متدأثر از مبدانی
هستیشناسی خود (و درنتیجه ،اعتقاد به هماهنگی طبیعی مناف ملتها) ،به شدکلگیدری یدک جامعده
تعاملی -امنیتی فراگیر در بعد جهانی خویشبین هستند و بیشتر بدر بعدد وابسدتگی متقابدل اقتصدادی
تأکیددارند .ولی نیازهای بشری را نمیتوان به نیازهای اقتصادی ،محدوددانست که درنتیجه آن ،امنیت
را نیز یک بعدی درنظرگرفت؛ بهطورکلی میتوانگفت که امنیت ،مقولهای چندبعدی و بدههدموابسدته
است که لیبرالها از دیگر ابعاد آنها غافل بودهاند.
در نظریه امنیتی اسالم با توجه به مبانی هستیشناسی خدویش (دیدد گداه ترکیبدی نسدبتبده ذات
انسان ،سطح تحلیل امتمحور و ماهیت ترکیبی جنگ و صلح محوربدودن نظدام بدینالملدل) ،امنیدت،
مفهومی گسترده ،متوازن و عمی دارد که ابعاد مختلف زندگی انسان را شامل میشدود و بده قلمدروی
خاص ،محدود نیست؛ رویکرد امنیتی اسالم هم مانند دو جریدان دیگدر از مبدانی هسدتیشناسدی ایدن
جریان ،متأثر است؛ نقطه آغازین این امنیت در وجود انسانها نهفته اسدت کده در صدورت تحقد آن،
جامعه ملی و نظام بینالمللی را تحت تأثیر خود قرارداده ،در سایه این امنیت ،سدایر ابعداد امنیدت نیدز
تأمین و حف خواهندشد؛ حتی تأکید بر نیروی نظامی قدوی و جندگ در اسدالم بدرای ایجداد و حفد
امنیت و صلح است ،اما نه آنگونهکه رئالیستها بر آن تأکیددارند و امنیت را در پرتدو قددرت نظدامی
بیانمیکنند .در نظریه امنیتی اسالم ،قدرت نظامی و جنگ برای دف تجداوز یدا رفد آن و حمایدت از
دعوت اسالمی یا برای ازبینبردن ظلم و فساد و یاری مظلومان است ،نه برای غلبه و مخالفت در دین
غیرمسلمانان .امنیت و صلح اسالمی میان همه ملل جهان ،از ضعیف ،قوی ،کوچک و بدزرگ قدادر بده
برقراری است و اساس آن برپایه تساوی حقوق ملل و آزادی انسدانهدا اسدتوار اسدت .نظریده امنیتدی
اسالم ،همانند لیبرالیسم ،از امنیت و صلح جهانی صحبتمیکند با این تفاوت که در اسالم ،ترکیبدی از
آموزههای وحیانی و عقالیی ،محور است و نه توجه صرف به عقل بشری.
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Abstract
Given the place of security in man’s life, the theories of international relations (old,
classic and modern) have always tried to interpret and explain the concept of security
and mechanism of its maintenance. The differences in the ontological principles of
realism and liberalism as two main trends of international relations have led to
different security approaches of these two trends. Islam too, on the basis of its
ontology, has a different approach distinct from the said schools of thought. The
present paper is an attempt to study the differences of the said three schools of thought
in their conceptualization, dimensions, mechanisms and operationalization of indexes
of security in their individual and social (domestic and international) security systems.
The findings of the research indicate that the pessimistic approach of realism to man
and nature of system, on the basis of its ontological principles, has created a realistic
interactive-confrontational security approach based on comprehensive security (with
emphasis on different layers of security and ummah level of analysis).
Keywords: security, ontology, realism, liberalism.
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