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با رویکرد امنیتی  رویکرد امنیتی اسالمبررسی تطبیقی 

   لیبرالیسم رئالیسم و

 392 /2/9: دریافتتاریخ  *  شهروز ابراهیمی
 393 / /22: پذیرش تاریخ   2 اصغر ستوده  علی

 3 احسان شیخون
  
 كیدهچ

همدواره  ( قدیم، کالسیک و جدیدد ) المللط بینهای رواببا توجه به جایگاه امنیت در زندگی بشری، نظریه
هدای روابدط    همین راسدتا نظریده   در ،درپی تفسیر و تبیین مفهوم امنیت و سازوکارهای دستیابی به آن بوده

سداز  به مفهوم، ابعاد و متفاوت نسبت یرویکردهای ،شناسی خاص خویشبا توجه به مبانی هستی الملل بین
تفداوت در  . اندگرفتهدرپیش( المللی ملی و بین) در سطح فردی و اجتماعیسازی امنیت عملیاتیو کارهای 
منجدر بده   الملل در روابط بین اصلیجریان  عنوان دورویکرد رئالیسم و لیبرالیسم به شناسی دو مبانی هستی

جهدت گیدری    ،یک دین جهان شمولنیز به عنوان اسالم  رویکرد امنیتی متفاوت این دو جریان شده است؛
اوت ازاین دو رویکرد امنیتی در پیش گرفته است که نشات گرفته از تفاوت در مبدانی هسدتی شناسدی    متف

تفداوت دیددگاه ایدن سده جریدان در       مطالعده دنبدال   تطبیقدی بده   ایپژوهش حاضر با بررسدی . اسالم است
 دی و اجتماعیهای امنیتی فرهای امنیت در نظامکردن شاخصعملیاتیساز و کارها و سازی، ابعاد و  مفهوم

بده  که دیدگاه بدبینانه رئالیسم نسبت نداستوار وهش بر این مبناژهای این پیافته است؛( المللیبین داخلی و)
به اتخاذ  است،ثر أمت ،شناسی این نظریهکه از مبانی هستی( بودنمحور جنگ) المللماهیت نظام بین انسان و
 .استانجامیده (گراکید بر بعد نظامی امنیت و سطح تحلیل ملیأت) گراتقلیل تقابلی و -رویکرد امنیتی نوعی

بدا توجده بده مبدانی     ( محدور صدلح ) الملدل ماهیت نظام بدین  به انسان و بینانه لیبرالیسم نسبت دیدگاه خوش
عدد  کیدد بدر ب   أت) گدرا بینانده و تقلیدل  خدوش  ،گدرا تعامل -رویکرد امنیتی نوعیشناسی خود به اتخاذ  هستی

بده ذات انسدان و   بینانده اسدالم نسدبت   دیدگاه ترکیبی و واقد  همچنین، و ( ح تحلیل فردگرااقتصادی و سط
تقابلی   -رویکرد امنیتی تعاملی نوعیشناسی خویش به اتخاذ الملل با توجه به مبانی هستیماهیت نظام بین

 .اندمنجرشده( گراامت سطح تحلیل امنیت و الیه های گوناگونکید بر أت) بر امنیت فراگیربینانه مبتنیواق 
   

 .شناسی، اسالم، رئالیسم، لیبرالیسمرویکردهای امنیتی، هستی: واژگان كلیدي

 ................................................................................................................................................................  
 (.ebrahimi_shahrooz@yahoo :نویسنده مسئول. )گروه علوم سیاسی دانشگاه اصفهان دیاراستا.  *1

 .الملل دانشگاه گیالندانشجوی دکتری روابط بین.   

 .الملل دانشگاه اصفهانکارشناس ارشد روابط بین.   
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 مقدمه

حدوزه   در حدوز  زنددگی انسدان،    اشبده دلیدل اهمیدت ویدژه    ( المللدی بین داخلی و) مقوله امنیت
از تدالش   عمدده  یکده بخشد  است تا جایی ثیر قراردادهأالملل را نیز تحت تپردازی در روابط بین نظریه

کده هریدک از   ازآنجا. استهای امنیتی معطوف وتحلیل مفهوم و نظامالملل به تجزیهنظریات روابط بین

متفاوت از مفهدوم امنیدت    یدیدگاه ،درنتیجه دارند،مبانی فرانظری خاصی  ،المللهای روابط بیننظریه

بدا   ،دارد ویژه یه به همه ابعاد زندگی بشری توجهشمول کجهان یعنوان دیناسالم نیز به ؛دهندمیارائه

رویکدرد   ،به انسان، محوریت کنشگران و سرشت نظام جهدانی اش نسبتشناسیتوجه به ماهیت هستی
 .  استدادهلیبرالیسم ارائه جریان عمده رئالیسم و امنیتی متفاوتی در مقایسه با دو

هدای  رقابت و نزاع بدر سدر قددرت میدان دولدت     بر پذیرش مبتنی ،های رئالیستی از امنیتبرداشت
تدرس و بدیم از    ةامنیت برپای ،خواهدداشت و در آننامعلوم ادامه یرقابتی که تا مدت ؛مستقل ملی است

تسری آن  ،درنتیجه به ذات بشر وها نسبتاین همان دیدگاه منفی رئالیست شود ومیریزیدیگری پایه

بینانده  ها بر توجه صرف به عقل بشری با توجه بده دیددگاه خدوش   لکید لیبراأت. استالملل به نظام بین

استوار است؛ نظامی که دستیابی به امنیت را در مسائل  ،به انسان در ایجاد یک نظام جهانی لیبرالنسبت
، اسالم بدا اتخداذ   باالدرمقابل رویکردهای  ؛ماندمیو از ابعاد دیگر امنیت غافل کنداقتصادی، محدودمی

الملدل  عنوان کنشگر اصلی نظام بدین به ذات بشر و محورقراردادن امت دینی بهبینابین نسبت یرویکرد
 ؛اسدت گرفتده سازی امنیت درپیشسازوکارهای عملیاتی سازی، ابعاد ورویکرد امنیتی متفاوتی در مفهوم

شناسدی  سدتی با استفاده از تبیین مبانی هرا های رویکردی این سه جریان تفاوت دارداین پژوهش سعی

شناسدی سده   کده تفداوت در مبدانی هسدتی     ندو فرضیه این پژوهش بر این مبنا اسدتوار کند بررسیآنها 

سازی، ابعاد اسالم به اتخاذ رویکردهای متفاوت این سه جریان در مفهوم رویکرد رئالیسم، لیبرالیسم و
 . استو سازوکارهای دستیابی به امنیت منجرشده

 و هدای رئالیسدتی  نظریده ابتددا جایگداه امنیدت در     ،ی اثبدات ایدن فرضدیه   در ادامه این پژوهش برا

سپس به تبیین  شده،بررسیالملل پردازی در حوزه روابط بینجریان عمده نظریه عنوان دولیبرالیستی به

رویکردهدای امنیتدی ایدن سده جریدان در       ،خواهدشد و در بخدش آخدر  مقوله امنیت در اسالم پرداخته

 .شوندمیزیابیمقایسه با هم ار
 

 رئالیسمامنیت از دیدگاه مکتب  -الف
از سدوی نویسدندگانی مدورد انتقداد      ،واحدد دربداره رئالیسدم وجدوددارد     ایاعتقاد به اینکه نظریده 
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به عقیدده برخدی از منتقددان    . کنندانتقادمیآن  بهو هم  ندمندهاست که هم به این سنت عالققرارگرفته

هدا،   ای از تدنش  مجموعده  ،از رئالیسم سیاسی وجودنددارد، بلکده بیشدتر   واحد  یسنت»برجسته رئالیسم، 

 انددد گرفتددههددا وجددوددارد کدده در بسددتر تدداریخی شددکل هددا و تحلیددل هددا، شددانه خددالی کددردن تندداق 

(katzenstein&keohane,1998:54)هدای   توان مبانی مشدترکی میدان همده شداخه    ولی باوجوداین می ؛

 .آورددستمکتب رئالیسم به

صدورت  شدوند، بده  مدی ها نخستین عامل تحلیل و بررسدی محسدو   دولت که ها معتقدندیسترئال

های اصلی قدرت و امنیت جزء ارزش. کنندکنند تا از مناف  ملی خود احساس رضایتمیعقالیی رفتار

آنارشدی  . های رئالیستی، نگرش بدبینانه حداکم اسدت  دیدگاه تمامیدر . دنشومیو مهم دولت محسو 

خدار  از عالید     ،کندها را مجبورمیالمللی است که دولتبین نظامجزء ویژگی ( د اقتدار مرکزینبو)

قدرت و توان که براساس . شودمنجرمی« بحران امنیتی»چنین موقعیت آنارشیکی به  ؛کنندشان عململی

ترین عامدل  مهم ،های جهانیشود، در سیاستمیهای نظامی و تالش برای ایجاد امنیت ارزیابیتوانایی

 (.(Schmidt, 2002: 3-22 آیدشمارمیبهثر ؤمحرک و م

 : از اندیندهای دیدگاه رئالیستی عبارتابر

و امنیدت ملدی    شدوند مدی اصلی تهدید و مسئول اولیده برقدراری امنیدت محسدو      أها، منشدولت

-ن امنیدت بدین  میأت ،درواق  شود؛میخارجی تعریف هایصورت محفاظت از دولت در مقابل تهدید به

مین امنیدت  أها مسئولیت اولیده تد  دولت ،در چنین حالتی ؛است ، منوطمین امنیت ملی دولتأالملل به ت

تابدد؛ بدا توجده بده     پاسد  نظدامی را برمدی    ،تهدیدها دارای ماهیت نظدامی بدوده  . دارندخود را برعهده

باشد که در هر لحظده  رنظرداشتهله را دئالملل، هر دولتی باید این مسبودن وضعیت نظام بینآنارشیستی

تنها ابزار مقابله با تهداجم نظدامی، داشدتن     ،روازاین ؛امکان تجاوز نظامی به حریم کشورش وجوددارد

تواندد تجداوزگر باشدد و هدم     صورت بالقوه هم مدی ازآنجاکه هر دولتی به. قدرت نظامی مناسب است

الملدل،  مین و حفد  امنیدت بدین   أروش تد  های دیگر قرارگیرد، بهترینممکن است مورد تجاوز دولت

مدک کدین الی و   . ک.ر)گیری موازنه قدرت است ها و شکلهای متقابل میان دولتتحق  بازدارندگی

بیشدتر   ،هدای کشدتار جمعدی   با توجه به گسدترش سدالح   تازگیبه طرحاین  ؛(5 1تا  75: 31 1لیتل، 

ترین ابلیتی ابزار دست کسانی شود که در سادهزیرا این احتمال وجوددارد که چنین ق ،استیافتهاهمیت

 .کنندمیهمگی را با خطر انهدام فراگیر مواجه ،روو ازاین دارندها به استفاده از آن تمایلوضعیت

 ،شدود؛ از منظدر رئالیسدتی   مدی مثابه باالترین ارزش درنظرگرفتهحف  حاکمیت و استقالل کشور به

الملدل هسدتند و در رقابدت آنهدا بدا همددیگر بقدای آنهدا،         بدین ها بازیگران اصلی عرصه روابط دولت
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 ،از ایدن جهدت  ؛ Gilpin, 1986:234-278; See, Morgenthau, 1993:8-146) ) ترین هدف است عالی

هیچ قدرت  ،الملل آنارشیکهاست، در نظام بینباالترین ارزش مورد توجه دولت ،حاکمیت و استقالل

و هر کشوری نیز باید تمام تدالش خدود را    کندها را تضمینملت -تای وجودندارد که بقای دولفائقه

: 51 1 قدوام، )کدارگیرد  بده  شدود، میدرراستای حف  حاکمیت و استقالل خود که بقایش با آن تعریف

هاسدت  اعتمادی و ترس دائمی میان کشورها و انسدان وجودآمدن بیهایی، بهنتیجه چنین برداشت؛ (75

 .گیردمیبال ناامنی دیگران تعریفامنیت در ق ،که در آن
  

 یگرایسطوح امنیت در سنت واقع .1جدول 
  

 گراییسطوح امنیت در سنت واقع

 (المللامنیت بین) سطح سیستمی (ملیامنیت )کشور  - سطح دولت سطح فردی

افراد در وض  طبیعی، 

 بقا و پیدایش معمای امنیت

 
 رداد اجتماعیگیری قراشکل

 
گیری جامعه با کارگزار شکل

دولت ) یعنی دولت  ،امنیت

 (حداقلی یا حداکثری

 
 هایگیری تهدیدشکل

 مختلف در جامعه

 
 خشونت ساختاری دولت

 
ولت در ایجاد نظم ناکارایی د

عنوان اجتماعی و امنیت به

 کارکرد ماهوی خود

 دولت به عنوان یگانه کارگزار در امور -

 و پیوند میان دولت و ملت -

 گیری ملت شکل

وجود یا عدم وجود بحران هویت،  -

 اقتدار و نفوذ و مشروعیت

 
های مالی دولت ملی یا زیرساخت -

 کشور

 
گیری انواع مختلف کشورها از شکل -

بعد قدرت ملی و قدرت اقدام و 

 هاپذیریدرجه مختلف آسیب

 
ها و پذیریپدیدآمدن حوزه آسیب -

 هاشدن تهدیدامکان محق 

 
 گیری معمای امنیتشکل

الملل، اصل آنارشی، بین نظامساختار 

ایجاد اصل خودیاری، ویژگی واحدهای 

 هاتوزی  توانایی و بین الملل نظام

 
عنوان باالترین ارزش، به نظام یبقا

ساختاری ناشی از  هایگیری تهدیدشکل

-توزی  قدرت با توجه به اصل آنارشی

 های ضدسیستمی جنبش نظام وبودن 

 
بیرونی  هایگیری حوزه تهدیدشکل -

 (نظامناشی از ساختار )واحدها  ضد

 هایو تهدید نظامپذیری درون آسیب -

 نظامدرون محیطی 

 
 المللیمعضل امنیت بین

  

 (13: 1131قاسمی، )
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شناسدی ایدن   ها از مبانی هسدتی امنیتی رئالیستکرد که دیدگاه تحلیلتوانبا توجه به جدول باال می

 ،عندوان سدطح تحلیدل و درنتیجده    بده انسدان، محدورقراردادن دولدت بده     جریان، دیدگاه منفدی نسدبت  

 یهدا بدا رویکدرد   رئالیست. استتأثیرگرفتههای ملی الملل به دلیل رقابت دولتبودن نظام بین آنارشیک

المللدی، معضدل معمدای    نظام اجتماعی داخلدی و بدین   ،آن به سرشت بشر و به تبعیت ازبدبینانه نسبت

گیدری دولدت   شدکل عامل کشند و سازوکارهای دستیابی به امنیت در حوزه داخلی را میامنیت را پیش

فقدان حکومت  وبودن نظام جهانی  المللی به دلیل آنارشیکدر سطح بینهمچنین . می داندواحد ملی 

را عامل امنیت تضعیف دیگران  و باالبردن توان نظامی خویش و مرکزی، موازنه قوا در سطح سیستمی

 .  دانندمی بین المللی در سطح 

 لیبرالیسم امنیت از دیدگاه مکتب -ب

ببینیدد  ) های ایدآلیسم، نئدولیبرال ویلسدون  نظریهوسی  و گسترده است که شامل  یبعد ،لیبرالیسم  

؛ نظریده  (1114  ببینیدد راسدل و آنثولید    )تیک ؛ نظریه صلح دموکرا(1113  ؛ موراوسیک 111 1واکر

؛ (1153 7گدورویچ )؛ نظریه تصویر ذهنی فرعی و جانبی (1131، 1155 4ببینید کوهن و نای)وابستگی 

ببینیدد  )هدای سیاسدت داخلدی     ، و دیددگاه 1111 5آلیسون و زلیکف)های بوروکراتیک  دیدگاه سیاست

 .است( 1111؛ و اشنایدر 1117 5کپن -ریس

در . بازنویسدی مفهدوم امنیدت اسدت     ةزمینها پیشها، انتقال، تغییر و تبدیل حکومتاد لیبرالبه اعتق

هدای  بدومی از اولویدت  های فرهنگی و حیات اقتصادی و زیستاین روند توجه به حقوق بشر، هویت

سدت  ا ، نیازمندالمللیهای مردمی در سطح بینایجاد بستری برای مشارکت بهاساسی هستند، اما امنیت 

عبارتی باید در تالش بود تا به کند؛گذاران دولتی خار تا آن را از انحصار متخصصان امنیتی و سیاست

 .کنندگان امنیت هستندمینأها تنها تاین ذهنیت محو شود که دولت

شدود، بلکده   برخالف رویکرد رئالیستی، امنیت و نظم در دیدگاه لیبرالی از توازن قوا حاصدل نمدی  

قوانین، هنجارهدای مشدترک،    میانهای مختلف حاکمیتی، سازش الیه میاناست که  هاییحاصل تعامل

 ................................................................................................................................................................  
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هدا بدرای ترغیدب همکداری از     در این راستا لیبدرال  ؛های بین المللی و مقررات نهادی وجودداردرژیم

بدر  گرایی و نظدام مبتندی  الملل، بر تقویت چندجانبهطری  نهادهای بین المللی خل  سالح و حقوق بین

اصدطالح موازنده حاصدل از    جای برقراری اتحادهای دوجانبه و استقرار بهجمعی بههای دستهمکاریه

 ;Buzan et al., 1998:134-156; Fearon and Wendt, 2002:14-79) کنندد مدی کیدأاتحادهای مزبور ت

Katzenstein et al., 1998:47-92; Schmidt, 2002:3-22). 

 ،جندگ : است از اینکده عبارت ،المللبه امنیت بینلیبرالیست نسبتن ادیدگاه کلی متفکر ،درمجموع

ای پدیدده  ،شدود؛ جندگ  مدی الملدل محسدو   شدیدترین تهدید امنیتی و بدترین پدیدده در نظدام بدین   

المللدی  برد؛ جامعده بدین  المللی آن را ازبینهای بینتوان با تمسک به سازمانناپذیر است اما می اجتنا 

زدا را در دستور کار خدود قراردهدد؛ بدا اسدتفاده از ابزارهدای      طلب و امنیتجنگ باید حذف نهادهای

هدای  المللدی و نیدز بدا توسدعه رژیدم     هدای بدین  الملل، سازمانآمیز نظیر دیپلماسی، حقوق بینمسالمت

؛ بایدد بده نظدام دسدته     کدرد توان از بروز جنگ جلوگیری و امنیدت را برقرار می ،المللی و معاهدات بین

بندابراین دولدت    باشدد؛ هدای دیگدر نیدز    مورد توجده دولدت   ،د، یعنی امنیت هر دولتشوتوجه جمعی

اسدت بدا باورهدای     ، طرحیپذیرد که در مقابله با تهاجم، پاس  جمعی را برگزیند؛ حکومت جهانی می

 ؛هدای مختلدف تقسدیم شدده، حاصدل شدود      تواند در جهانی که به دولتلیبرال درباره اینکه صلح نمی

الملدل بایدد از طرید  ایجداد حکومدت جهدانی       حالت جنگ و خصومت در جامعه بدین  ،بهترارتعب به

کید شدید بر خودیاری در أمحوری و تالملل را دولتناامنی در نظام بین دلیلرویکرد لیبرالی . یابد پایان

هدای  ا و بحدران هاما تجربه لیبرال ؛(See, Risse-Kappen, 1995; Snyder, 199)داند الملل مینظام بین

 . استشده یادفرای موارد  ،است که امنیتدادهرو در دنیای معاصر نشانعظیم پیش

مانندد رئالیسدم از مبدانی     ،کرد که رویکرد امنیتی لیبرالیسدم هدم  تحلیلتوانمی 1 نموداربا توجه به 

نشدگر اصدلی   عنوان کبه ذات بشر و عقل بشری، محوریت فرد به یبینشناسی این جریان، خوشهستی

 پدذیرد تأثیرمیالمللی به نظم باثبات در نظام بین یبینخوش الملل و درنتیجه عدم آنارشی ودر نظام بین

و  اسدت بین خوش ،کاملطور بهبه وجود امنیت انسانی در سطح خرد و کالن  ،هاکه برخالف رئالیست

 .... جمعددی و، امنیددت دسددتهنهددادگرایی ماننددد یسددازوکارهای دسددتیابی بدده ایددن امددر را در ابزارهددای 

 .کند جستجومی

 امنیت از دیدگاه اسالم  -پ
 بدرای  ویدژه دارد و طدور  بده شمول به تمام ابعاد زندگی بشری توجه عنوان یک دین جهاناسالم به
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  لیبرالیسم سازی امنیت درسازوکارهای عملیاتی ها، ابعاد وحوزه .1نمودار  

 

 

 

 

   

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      

 (12: 1131قاسمی، ): بعمن

توان به امنیت در ابعداد فدردی   ها میاست؛ ازجمله این جنبهکردهریزیهای زندگی بشر برنامههمه جنبه

بدا توجده بده    . اسدت کرد که مورد توجه ویژه اسدالم قرارگرفتده  اشاره( المللیبین داخلی و) اجتماعی و

در برخی رویکردهای اسالمی ازجمله تفاوت  های ماهویتفاوت زفارغ ا ،نگر این پژوهشرویکرد کل

که مبنای بررسدی دیددگاه    ایمکردههای اسالمی سنی، سعیمیان دیدگاه امنیتی فقه شیعه با دیگر جریان

سازوکارهای امنیت در 
 سنت لیبرالی

جایی صعودی وفادار  هجاب
 به نهادهای فراملی

 جایی نزولی هجاب
 ها گروه ادار به خردهوف

 پارامترهای ترکیبی
 (کالن -خرد)

 پارامترهای خرد
پارامترهای کالن 

 سیستمی

یع قدرت در ساختار توض
 الملل نظام بین

های فردی  انقالب در مهارت
 واسطه انقالب اطالعاتی  به

های  افزایش مهارت
 فردی

ایجاد شکاف در ساختارهای 
المللی همراه با  جهانی و بین

 دوگانگی ساختاری

های اقتدار و  تحول کانون
 مرجعیت

زمان  هم ایجاد فرایندهای
 گریز از مرکز و تمرکزگرا

تحول در مبانی سنتی 
 مرجعیت و اقتدار

 بحران مرجعیت و اقتدار ایجاد اقتدارهای ملی

ها در حل  ناتوانی دولت
 مسائل

 گسترش بحران

گرایی، تضعیف  گروه خرده
مسائل ناشی از  و ها دولت

 وابستگی متقابل 

های  جابجایی کانون
 اقتدار
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لیبرالیسدم و   ،رئالیسدم »یعندی   ،امنیتی اسالم بر محور فقه شیعه قرارگیرد و در این راستا این سه جریان

 .شوندورت تطبیقی بررسیصهکید بر فقه شیعه بأبا ت «اسالم

 های امنیت در اسالمحوزه مفهوم، ابعاد و -1

وسدی ، متدوازن و عمید  دارد و شدامل تمدامی ابعداد زنددگی و         یامنیت مفهوم ،در فرهنگ قرآنی

شدود و بدر الگدویی از امنیدت     های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، داخلی و خدارجی مدی   حوزه

ر، انسجام، وحدت، ارتباط جامعه اسالمی و استحکام درونی جامعه پیوندددارد  شود که با اقتدا کیدمیأت

داند و هرگونه دغدغه، و شرط امنیت ملی را در بعد امنیت خارجی و استحکام درونی امت اسالمی می

شمارد و هرگونه قوت و قدرت در یک حوزه را  ثر در ابعاد دیگر میؤنگرانی و ناامنی در یک بعد را م

 .( 3 : 51 1دری نجف آبادی، )داند های دیگر میرت و اقتدار در حوزهقد أمنش

متنددوع را در خددود  یبعدددی نیسددت و مددواردای تددکپدیددده ،بنددابراین مقولدده امنیددت در اسددالم

قدرآن کدریم بدرای    ) 1امنیت فردی: از نداابعاد مختلف امنیت از منظر قرآن کریم عبارت. است داده جای

و امنیت روح و روان، حساسدیت   4، عقیده ، حیثیتی ها در حوزه امنیت جانیحف  امنیت فردی انسان

شدامل  ) 7امنیت اجتمداعی  ،(استکردهارائه را داده و برای حف  آن، راهکارهاییحساسیت زیادی نشان

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

 .(47، آیه (15) و اسراء 171، آیه (5)انعام)است کشی را مردوددانستههر نوع آدم ،کید بر ح  حیاتأقرآن در ت. 2

های تهدیدکننده امنیدت حیثیتدی را   کرامت انسان با عوامل ترور شخصیت به مقابله برخاسته و راه قرآن کریم برای حف . 1

، ( 1، آیده  (41) حجدرات )گدویی  ، من  غیبدت و عیدب  (5، آیه (13)بینه)جویی مانند من  تجسس و عیب ؛استمسدودکرده

کارگیری القا  ناپسند و مند   هجلوگیری از ب ،(1، آیه (114) و همزه 11، آیه (41) حجرات) پیشگیری از تحقیر و تمسخر

 (.4، آیه (4 ) و نور  1، آیه (41) حجرات)تهمت و افترا 

کرده تا بده محلدی امدن    ، موظفکندشان را بیانتوانند عقایدنمی ،کردهقرآن کریم آن دسته از مومنان را که احساس ناامنی.  

وَمَنْ يُهَاجِرْْ ِياس بَالر ار َهِ اَي يَ راي  ِياس       . اید و انجام مراسم دینی بپردازندکنند و به دور از هرگونه تهدید، به ابراز عقهجرت

 نسداء )« .یابدد کند جاهای امن فراوان و فراخدی را در زمدین مدی   کسی که در راه خدا هجرت» :... َألر ضر مََُْغَمًج كَثي ًَْ وَبَعَةً

 .(111، آیه (4)

هدا و دفداع از مظلومدان و محرومدان و     و عدالت و رعایت حرمت و حقوق انسدان امنیت اجتماعی را باید در سایه تقوا .  

هدای مشدروع و حاکمیدت    مین معیشت مردم و حف  آزادیأبرخورد با فاسدان و مجرمان و بزهکاران و رف  فقر و رفاه و ت

 .عدل و ح  و قانون و معیارهای انسانی و الهی جستجوکرد
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دربرگیرنده خودبداوری فرهنگدی،   )امنیت فرهنگی  ،(، عدالت اجتماعی بینی، خوش1یگانگی و یکدلی

و امنیدت سیاسدی     امنیت اقتصادی ،(های مختلفمحوری، شناخت فرهنگ سازی فرهنگی، حهمسان

  .( 11تا  11: 35 1وطن دوست، ) است 4که شامل امنیت داخلی و امنیت خارجی

: فرمایدد داند و مدی رفاه و شکوفایی اقتصادی را نیز تاب  برقراری امنیت و صلح می ،خداوند متعال

اسدت کده   زده؛ و خدا شهرى را مثلانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍوَضَرَبَ الّلَهُ مَثاَل قَرْيَةً كَ»

در جدایی دیگدر    ؛( 11، آیده  (15) نحدل )« رسدید  ش از هر سو فدراوان مد   اروزی[ و]امن و امان بود 

دًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهّْلَهُ مِنَ الثَمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِالّلَهِ وَالْيَوْمِ اآلخِرِ قَالَ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَّلَ»: فرمایند می

و چدون ابدراهیم گفدت پروردگدارا ایدن       :وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَّلِيال ثُمَ أَضْطَرُهُ إِلَى عَذذَابِ النَذارِ وَبِذئْاَ الْمَرِذيرُ    

بیداورد از  ردان و مردمش را هرکس از آنان که به خدا و روز بازپسین ایمدان را شهرى امن گ[ سرزمین]

 .(5 1، آیه ( ) بقره)« ... فرمود ،بخشبها روزى  فرآورده

عبدادت خددا    ،از امنیت و در آن مندبهرهای است  جامعه ،کندمیای که اسالم ترسیمبنابراین، جامعه

 و مند و شفاف اسدت اصدول اخالقد     ولوژى نظاماسالم، یک ایدئ. و دوری از طاغوت محسوس است

طور بدالقوه، جاذبده و کشدش اسدالم،      به. داردعدالت سیاس  و اجتماع   خصوصدر یبین  معین جهان

 .(4 1: 51 1مردن، )ها برابرند  جهان  است چرا که از نظر این دین، تمام  انسان

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

 ................................................................................................................................................................  
لَح تُم  برنيع مَتيَي إرخْوََنًاج وَكُنْاتُم    َِمي عًج وَال تَفَْ قُوَ وََذْكُُْوَ نيع مَةَ َهِ َي عََِ  كُم  إرذْ كُنْتُم  أَع يََءً َِأَه فَ بَ  نَ قُُِوبركُم  َِأَص  وََع تَصيمُوَ برحَل ار َهِ َي .1

 .( 11، آیه ( ) آل عمران)كُم  آيَجتيَي هَعَِ كُم  تَه تَيُونَ عََِى شَفَج حُفَْْةٍ مينَ َهن جرر َِأَنْقَذَكُم  مينْهَج كَذَهيكَ يُلَ رّنُ َهِ َُ هَ

بَع ضُكُم  بَع ضًج أَيُحيبُ أَحَيُكُم  أَنْ يَأْكُااَ هَح امَ    يَج أَيُهَج َه ذيينَ آمَنُوَ َِ تَنيلُوَ كَثي ًَْ مينَ َهّظ نرّ إرن  بَع ضَ َهّظ نرّ إرثْمٌ وَال تَ َّسَّسُوَ وَال يَغْتَب .  

 .(  1، آیه (41) حجرات) خي َي مَ  تًج َِكَْره تُمُوهُ وََت قُوَ َهِ ََ إرن  َهِ ََ تَوََبٌ رَحي مٌأَ

و  131، آیده  ( ) بقدره )و خصوصدی  ( 5-5، آیات (71) و حشر 1، آیه (3) انفال)همانند؛ پذیرش اصل مالکیت عمومی . 1

، (5) انعام)فروشی فروشی و گران، کم( 3 ، آیه ( ) بقره)ردادها ، ضرورت ثبت قرا( 3، آیه (13) و کهف 5، آیه (4) نساء

 (. 1 ، آیه (4) و نساء 133، آیه ( ) بقره)خواری ، حرام(1- ، ( 3) و مطففین 37، آیه (11) و هود  17آیه 

ابعداد و زوایدا و    مدامی تتوانایی و ارتباط قوی و سازنده امت اسدالمی در   ،دانایی ،استقالل ،امنیت ملی را در سایه اقتدار . 

. کدرد پرستان و نفوذ ایادی شیطانی آنان باید پیگیدری بیگانگان و بیگانه ،ایستادگی در برابر یورش و توطئه و تهدید دشمنان

 هدای هدا و خطر و توطئه هاترکیبی است از امنیت داخلی، خارجی، اجتماعی و ایمنی در برابر تهدید ،به یک معنا امنیت ملی

 .ت جامعه در برابر هرگونه تهدید داخلی و خارجیخارجی و سالم
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و  اسدت ( امنیدت  جهاد برای ایجاد صدلح و  اصالت صلح و) بر دو اصل صلح و جهادلیبرالیسم مبتنی و

 :اندهشدبررسی زیراست که در گرفتهخاص را درپیش یسازوکارهای ،برای رسیدن به این امر
 

 و رابطه آن با امنیت صلح در اسالم -2-1

آمیدز بدا رعایدت    است از همزیستی مسدالمت دارد که عبارت عمی  و گسترده یصلح اسالمی معنای

عددالت اجتمداعی و امنیدت     ،در صلح اسالمی. هامتقابل حقوق، پایبندی متقابل به وظایف و مسئولیت

معنی عدم جنگ و صرف خودداری از جنگ آن هم به هر  عمومی برقرار است البته صلح در اسالم، به

از نظر . آمیز است که در آن، بشر به رشد و کمال خود برسدبلکه حالت طبیعی مسالمت ؛قیمتی نیست

. ها با عقاید و مذاهب گوناگون، یک ارزش و هدف استآمیز انسانصلح و همزیستی مسالمت ،اسالم

مصدلحت اسدت؛ زیدرا بدا زنددگی فطدری        ،که خدود صدلح  اندیشی نیست، بلهدف از صلح، مصلحت

 .پذیرتر استدارد و در شرایط صلح، کمال و سعادت انسان امکانخوانیها هم انسان

های قدرآن کدریم از بددو    آمیز براساس آموزهرو، مکتب اسالم با دعوت به همزیستی مسالمتازاین

هدای فکدری   ر و جاهالنده و قشدریگری  های کدو نژادی، قومی، طبقاتی و عصبیت هایظهور با تبعی 

برخاست و پیروان خویش را براساس اعتقاد به معبود یگانه با پیروان دیگدر مکاتدب الهدی بده     مبارزه به

وَال تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِال بِالَتِي هِيَ أَحْسَنُ إِال الَذذِينَ ََّلَمُذوا   »: کردآمیز دعوتوحدت و همزیستی مسالمت

و با اهل کتدا  جدز بده     :نَوَقُولُوا آمَنَا بِالَذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسّْلِمُو مِنْهُمْ

اندد و بگوییدد بده آنچده بده       کدرده کسان  از آنان که ستم[ با]مکنید مگر که بهتر است مجادله[ اى شیوه]

آوردیم و خداى ما و خداى شما یک  است ایمان شده،به سوى شما نازل [ آنچه]شده و  سوى ما نازل

 .(45، آیه(1 ) عنکبوت)« و ما تسلیم اوییم

: کندد میریزی نیست و توقف جنگ و نبرد را تحسیندنبال خوندین صلح است و هرگز به ،اسالم

و خداوندد آندان را    :نَالُوا خَيْرًا وَكَفَى الّلَهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ الّلَهُ قَوِيًا عَزِيزًاوَرَدَ الّلَهُ الَذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَ»

جندگ را  [ زحمت]برگرداند و خدا [ و حسرت]باشند به غی  آنکه به مال  رسیده اند ب  که کفر ورزیده

و نیدز در   ؛(7 ، آیده  (  ) احدزا  )« تناپذیر اسد  از مؤمنان برداشت و خدا همواره نیرومند و شکست

 ال يَنْهَاكُمُ الّلَهُ عَنِ الَذِينَ لَمْ يُقَاتِّلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُذوكُمْ مِذنْ دِيَذارِكُمْ أَنْ تََُذرُوهُمْ    »: فرمایندجایی دیگر می

دین با شما نجنگیده و شما [ کار]شما را از کسان  که در خدا [ اما] :وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَ الّلَهَ يُحِّبُ الْمُقْسِطِينَ

ورزیدد زیدرا خددا    کنیدد و بدا ایشدان عددالت    دارد که با آنان نیکد   بازنم  ،اند نکردهرا از دیارتان بیرون

 .(3، آیه (51) ممتحنه)« دارد م دادگران را دوست
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يَا أَيُهَا الَذِينَ آمَنُوا ادْخُّلُوا فِي السِّّلْمِ » :فرمایددهد و میای فراتر، قرآن صلح جهانی را نویدمیدر مرحله

همگ  از در صلح درآیید  ،اید آوردهاى کسان  که ایمان :كَافَةً وَال تَتَُِعُوا خُطُوَاتِ الّشَيْطَانِ إِنَهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُُِينٌ

 ،روازایدن  ؛(13 ، آیده  ( ) هبقر)« مکنید که او براى شما دشمن  آشکار استهاى شیطان را دنبالو گام

به حف  صلح و آرامش و سرپیچی از صلح به معنای پیروی از شدیطان اسدت؛ و    ندمورأم ،همه مومنان

فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَّلَمْ يُقَاتِّلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَذيْكُمُ السَذّلَمَ   ...»: دکنمین را به صلح و امنیت چنین بیانانانیز التزام مسلم

کردند و با شدما نجنگیدندد و بدا شدما طدرح صدلح       گیرى اگر از شما کناره :جَعَلَ الّلَهُ لَكُمْ عَّلَيْهِمْ سَُِيالفَمَا 

بندابراین   ؛(11، آیه(4) نساء)« استبر آنان قرارنداده[ براى تجاوز]خدا براى شما راه  [ دیگر]افکندند 

هایش امنیت با تمام ویژگی ،سایه آنصلحی که در  ،های بشری استاسالم منادی صلح در تمام عرصه

 .استحصول قابل

 جهاد در اسالم و رابطه آن با امنیت -2-2

هدای خدود، بدا    شود، اسالم برای حفد  امنیدت و ارزش  میمتفاوت با آنچه در دنیای غر  پنداشته

  امنیت بندد و به بهانه حفاسالم درهای خود را روی دیگران نمی. غیرمسلمانان در ستیز دائمی نیست

هدا و  که اصل اولیه در روابط میدان انسدان   دهدمیکند؛ بلکه فرمانسیاست انزواطلبی را اتخاذنمی ،خود

 ،د کده ایدن اصدل   نجز اینکه دالیلی باع  شدو به ؛کشورها، بر صلح، صمیمیت، محبت و صفا قرارگیرد

ح و عدزت مسدلمانان   ن و مصدال انامنداف  مسدلم   ضداز دیدگاه اسالم، تا کشوری، تهدیدی  شود،مقید 

کلی باشد و البته دربرابر دشدمن   هایایجادنکرده، سیاست کشور اسالمی باید تدبیر و شناسایی تحرک

 . شیار و مسلح بودونیز باید ه

مایه هر سیاست عام اسالمی، چه در جنگ یا صلح، مصلحت اسدالم  هسته اصلی و درون ،اساساز

آمیز و رف  و دف  تجداوز و تنبیده و سدر جدای خدود      متمین امنیت برای دعوت مسالأو مسلمانان و ت

بندابراین مقصدود اسدالمی     ؛هاسدت نشاندن متجاوز و نیز برقراری توازن قوا میان اسالم و دیگدر ملدت  

 ؛(143: 34 1برزندونی،  )بود از حصدول بده شدرایط صدلح، عددالت و ایمدان       مستتر در جنگ، عبارت

گونده   د که هیچندر من  ترور، قتل پنهانی و خشونت وجوددارآیات و روایات متعدد، فراوانی  ،رو ازاین

صدلح و رحمدت از اهدداف و    . دند گذار نمد  و خشدونت بداق   « تحریم دین  تدرور »تردیدى را درباره 

 .های اساسی دین مبین اسالم است آرمان

 از دیدگاه آیات و روایات اسالمی، ارزش جهاد از تمام کارهای شایسته دیگر فراتدر اسدت و هدیچ   

زیرا جهاد پذیرش رنج، سختی، گذشدت، ایثدار و اظهدار     ،ای در اسالم همانند جهاد نیستکار شایسته
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مجاهد در راه خدا با تمام عش  و عالقه، جان خویش و عزیزانش را در کدف اخدالص    ؛محبت است

جزایدری،  شدریعتمدار  )ای جز فداکاری در راه خدا ندارد کند و اندیشهمیگذارد و در راه خدا هدیهمی

ها شدود و  آمیز انسانمین امنیت و همزیستی مسالمتأبنابراین هر نوع تالشی که موجب ت ؛(17: 51 1

ببدرد، مصدداقی روشدن از جهداد در راه خددا      آندان را ازبدین  ...  های فکری، سیاسدی، امنیتدی و  دغدغه

ل، دفداع از امدت   جهاد در اسالم برای تأمین امنیت، سالمت، تضدمین حاکمیدت، اسدتقال   . شودمی تلقی

 این حقیقتی است که قدرآن نیدز بدر    ؛استاسالمی و اسقرار صلح و حمایت از ادیان آسمانی مقرر شده

 :زند آن مهرتأییدمی

ّلّذهِ كَثِيذراً وَ   سْذمُ ال وَ لَوْ ال دَفْعُ الّلّهِ النّاسَ بَعْضَهُمْ بَُِعْضٍ لَهُدِمَتْ صَوامِعُ وَ بِيَعٌ وَ صَّلَواتٌ وَ مَساجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا ا»

و اگر خدا رخصت جنگ ندهدد و دفد  بعضدی از مدردم را بدا       :لَيَنْرُرَنَ الّلّهُ مَنْ يَنْرُرُهُ إِنَ الّلّهَ لَقَوِيٌ عَزِيزٌ

همده   ،شودو مساجدی که در آن نماز و ذکر خدا بسیار می هاها و دیرهمانا صومعه ،بعضی دیگر نکند

هدای  خواهدکرد کده خددا را مندت   کند البته خدا او را یاریا یاریشد و هرکه خدا رخرا  و ویران می

 .(41آیه، (  ) حج)« اقتدار و توانایی است

مین آرامش و امنیت فدردی  أهای انسانی و تاسالم معتقد است برای کنترل و مهار تنازعات و ستیزه

هدا و  برد و هم کشمکشنهای درونی انسان را ازمیاپهلو، هم کشمکشزمان و پهلوبهو عمومی باید هم

دروندی انسدان بده دلیدل      هدای هدا و تعدارض  مبارزه با کشمکش ،از نظر اسالم. را بیرونی هایتعارض

بدودن،  روبندایی  دلیدل بیروندی بده    هدای و درمقابل، مهار تنازعات و تعارض« جهاد اکبر»بودن، زیربنایی

 .( 1: 34 1احمدی، )شود میخوانده« جهاد اصغر»

هدای  در جهاد اصغر، صلح، تفاهم، دعوت، وفای بده عهدد، عقدد قراردادهدا و پیمدان     رویکرد کلی 

عندوان  دوجانبه و چندجانبه، مجادله نیکو، عدم تجاوز و تعدی است و تنهدا در شدرایط اضدطرار و بده    

 ،رو، جهداد اصدغر  ازایدن  کدرد؛ آخرین راه با استفاده از قوه قهریه باید در مقابل متجاوزان به دفاع اقددام 

امدا در دنیدای    ؛های بارز آن اسدت مفهومی گسترده و عمی  دارد که نبرد مسلحانه تنها یکی از مصداق

ای برخوردشده که چیزی جز مبارزه مسلحانه و خشونت صدرف  گونهغر  با موضوع جهاد اسالمی به

 .آوردنمیدر ذهن مخاطب پدید

دهدد، ایجداد امنیدت،    مدی را سامان (جهاد اصغر و جهاد اکبر)آنچه مهم است و فلسفه اصلی جهاد 

ثبات، آرامش درونی و بیرونی برای بشریت است تا شخصیت الهی انسان در بسدتری امدن و فدارغ از    

مبارزه با هوای نفس و تمنیات خودخواهانده بدرای    ،جهاد اکبر. یابدتعالی شده،هرگونه دغدغه شکوفا 

شر اسدت تدا فدرد بتواندد در مسدیر کمدال و        دن اندیشه، اراده و عمل فرد از هر نوع بدی وکرخالص
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سازی صحنه جامعه از عوامل بازدارنده و موان  رشدد  تالش برای بازسازی و پاک. سعادت گام بردارد

انسان و مناب  تهدید امنیت و آرامش فردی و اجتماعی، اگر با شرایط درست همراه شود، جهداد در راه  
 :34 1احمددی،  )شدود  مینامیده« جهاد اصغر»همین دلیل این تالش جنبه روبنایی دارد و به  ؛خداست

 نکتده موضوع جهاد دفداعی نیدز دو   . کامل تدافعی داردطور بهالبته جهاد اصغر، ماهیتی ؛ (13و  15،  1

اساس اسالم را تهدیدکندد یدا    ،است؛ اینکه مسلمانان مورد هجوم غیرمسلمانان قرارگیرند و این هجوم

ن را اناآورد که خود اسارت، آوارگی و چپاول اموال مسدلم سلمان را فراهماراده چیرگی بر کشورهای م

در چنین شرایطی بر همه مسلمانان واجب است که به هدر نحدو ممکدن و در هدر      ؛خواهدداشتدرپی
با توجه  .(117:  3 1فیرحی، ) نیازنیستنند و به اذن امام و دیگر شروط جهاد ابتدایی کشرایطی اقدام

 : از اندده، موارد مجاز به جنگ در اسالم عبارتشیادبه مباح  

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

اسدت  شدده  داده[ جهاد]به کسان  که جنگ بر آنان تحمیل شده رخصت  :... حَّقٍ إِال أَنْ يَقُولُوا رَبُنَا الّلَهُ

همان کسان  که بناح  . اند و البته خدا بر پیروزى آنان سخت تواناست چراکه مورد ظلم قرارگرفته

« گفتند پروردگار مدا خداسدت   جز اینکه م [ آنها گناه  نداشتند]شدند هایشان بیرون رانده از خانه

 (.41و 1 ات ، آی(  ) حج)

و در  :وَقَاتِّلُوا فِي سَُِيلِ الّلَهِ الَذِينَ يُقَاتِّلُونَكُمْ وَال تَعْتَدُوا إِنَ الّلَهَ ال يُحِّبُ الْمُعْتَذدِينَ »: تجاوز متجاوزاناز دف     -

بجنگید ول  از اندازه درنگذرید زیرا خداوندد تجاوزکداران    ،جنگند راه خدا با کسان  که با شما م 

-گذاشدته منشور ملل متحد نیز بر این مهدم صدحه   71ماده  ؛(111، آیه( ) بقره)« دارد م نرا دوست

در صورت وقوع حمله مسلحانه ضد یک عضو ملدل متحدد تدا زمدانی کده شدورای امنیدت        : است

آورد، هیچ یک از مقررات این منشور عملالمللی بهالزم را برای حف  صلح و امنیت بین های اقدام

 .... .  ای واردنخواهدکردطور فردی یا جمعی، لطمه، خواه به«اع مشروع از خودح  ذاتی دف»به 

با  :وَقَاتِّلُوهُمْ حَتَى ال تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِّلَهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فاَل عُدْوَانَ إِال عَّلَى الظَالِمِينَ»: رف  نیرنگ و فتنه   -

نباشد و دین مخصوص خدا شود، پس اگر دست برداشتند تجاوز جز اى  آنان بجنگید تا دیگر فتنه

 .( 11، آیه ( ) بقره)« بر ستمکاران روا نیست

وَمَا لَكُمْ ال تُقَاتِّلُونَ فِي سَُِيلِ الّلَهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ »: یاری مظلومان و ستمدیدگان   -

و  :ا مِنْ لَدُنْكَ نَرِذيرًا قُولُونَ رَبَنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَالِمِ أَهّْلُهَا وَاجْعَل لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًا وَاجْعَل لَنَالَذِينَ يَ

جنگیدد هماندان کده     مردان و زنان و کودکان مستضعف نم [ و در راه نجات]چرا شما در راه خدا 

اند بیرون ببر و از جانب خود براى ما  پیشه ما را از این شهرى که مردمش ستم گویند پروردگارا م 
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در بندد  ، مداده    .(57، آیده (4) نساء)« فرماسرپرست  قرارده و از نزد خویش یاورى براى ما تعیین

استعمار به انواع گوناگونش و به اعتبار اینکه بددترین  : شدهاعالمیه اسالمی حقوق بشر نیز بیان 11

حد  دارندد از آن    ،کشدند مدی هایی که از آن رندج شود و ملتمیتحریم تشدبهع بردگی است، نو

در مبدارزه  را ند این گروه اهمه دول و ملل نیز موظف کنند؛سرنوشت خویش را تعیین ،یافته رهایی

 .(5:  5 1ناصرزاده، ) کنندنابودی هر نوع استعمار و اشغال یاری ضد

أَال تُقَاتِّلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُوا بِإِخْرَاجِ الرَسُذولِ وَهُذمْ بَذدَءُوكُمْ    »: پیمان صلح کنندگانجنگ با نق    -

چدرا بدا گروهد  کده سدوگندهاى خدود را        :أَوَلَ مَرَةٍ أَتَخّْشَوْنَهُمْ فَالّلَهُ أَحَّقُ أَنْ تَخّْشَوْهُ إِنْ كُنْذتُمْ مُذؤْمِنِينَ  

بدا  [ جندگ را ]بار  کنند و آنان بودند که نخستینرا بیرون[ خدا]دند که فرستاده شکستند و بر آن ش

ترسید با اینکه اگر مؤمنید خدا سزاوارتر اسدت کده از او    جنگید آیا از آنان م  نم  ،شما آغازکردند

 .( 1، آیه (1) توبه)« بترسید

هدا و  اهی بدرای انسدان  ای است که با هددف خیرخدو  رو، جهاد اسالمی، جنگ شرعی عادالنهازاین

این جهاد برای حف  و نگهداری بقای جامعه اسالمی یا دفاع از اسدتقالل   ؛شودمیاصول انسانیت انجام
بعددی و  جهاد، امری بسیط، یدک . فتح مادی یا گسترش جغرافیایی یا استعمار اجباری برایاست و نه 

اصدل اولیده،    .(171: 34 1نونی، برز)ای کلی، چندبعدی و کامل است جنگ مح  نیست، بلکه مقوله

ندارد، اما اگر تجداوزی  سرجنگ ازابتداای، صلح، دوستی و تسامح است و اسالم با هیچ دولت و عقیده

بندابراین آمدادگی کامدل نظدامی و امنیتدی ازجملده ضدروریات         ؛گیرد، دفاع مقتدرانه الزم استصورت
بردارند و روابط خود را المللی گامحیط بینخواهند، آزاد و مستقل در مکشورهای اسالمی است که می

 .کنندبر عزت، حکمت و مصلحت تنظیمبا دیگر کشورها، مبتنی

-شدده درنظرگرفتده ای اساسدی  صورت قاعدهآمیز بهازآنجاکه در اسالم، صلح و همزیستی مسالمت

اسدت،  است، آیات مربوط به صلح، بدون بیان دلیل است و چون جنگ و جهداد ضدرورت و اسدتثناء    

بندابراین   ؛...  مانندد وجدود تجداوز و    ؛دلیل و انگیزه اسدت  بیانآیات مربوط به جنگ و جهاد همراه با 
باشد و تا زمانی که دلیل وجودندارد، اقدام به جندگ  برای جنگ و اقدام مسلحانه باید دلیل وجودداشته

 . شودمیمشروع محسو تجاوز و عملی غیر

هداى افراطد ، انحرافد      ن و روایات بر حرمت ترور در اسالم، گدروه کید قرآأرغم تبه باوجوداین، 

هداى   ها، غیرنظامیدان و انسدان   گذارى مانند طالبان و القاعده در جهان اسالم با عملیات انتحارى و بمب

کلمه » مصداق ،این امر درواق  ؛برند اهلل به کام مرگ م  گناه را با استناد به آیات قرآن و سنت رسول ب 

بنیادگرایان رادیکال با استناد به برترى جهاد بر دیگر اعمال دین  در کتا  . است« یراد بها الباطلالح  
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، الطریی  سییدقطب   معالم فیی کید بر جهاد در اسالم در کتا  أو همچنین ت السیاسه الشرعیه ابن تیمیه

 هدای اعتقاد أ  منشد درواقد  ؛دانند شرع  جایز م  هایهاى کالم  و توجیه کشتن غیرنظامیان را با بح 

پردازان تروریست بنیدادگراى رادیکدال اسدت کده بدا       نظریههاى  ثیر بدعتأبنیادگرایان رادیکال، تحت ت

جمود و تحجر، بدون پشتوانه عقل  و نقل  به نام اسالم ضد آن، ماهیت ضدتروریست  و ضدخشونت 

 .کنند دارم  جهاد را خدشه

را با ( که اساس اسالم است)دین ، اگر روح توحید  ا و مناسکواقعیت آن است که عقاید و نماده

 خصدوص کده ایدن امدر در   گونده  همدان . هاى مدرن خواهنددافتاد  باشند، در دامن ایدئولوژىخود نداشته

گراید  و   کید زیداد بدر عمدل   أهاى اسالم ، ت آنها به دلیل انحراف از اندیشه ؛پیوستوقوع بنیادگرایان به

بندابراین بایدد   ؛ سدازند درنیسم افتادند تا بتوانند مقاصد خود را عملد  غفلت از جوهر دین  در دامان م

نظدر القاعدده و طالبدان،     در اسدالم مدورد  . شدد دو نوع قرائت و برداشت تفاوت قائل میانطور قط   به

که در اسدالم اصدیل،   پذیر است؛ درحال  اى براى نیل به اهداف، توجیه عنوان وسیلهخشونت و ترور به

مرورى بدر عملکدرد   . استاى، امرى مردود و فاقد وجاهت حقوق  و شرع   نیت و انگیزهترور با هر 

و ( ص) خصوص القاعده و نیز تعم  در آیات و روایات و عملکرد پیدامبر اعظدم  هاى افراط ، به گروه

طدورکلی بدا   بده . ید تفاوت میان این دو نوع برداشت از اسدالم اسدت  ؤائمه معصومین علیهم السالم، م

توان اصول نظریه امنیتی ها، ابعاد و ابزارهای دستیابی به امنیت میبه حوزهبه دیدگاه اسالم نسبتتوجه 

 . مورد بررسی قرارخواهدگرفت زیرکه در  کردتشریح اسالم را

 اصول نظریه امنیتی اسالم -3

توجده   مدورد  ،طدور ویدژه  گوید؛ اگرچه مفهوم ایمنی در مکتب اسدالم بده  می افتخاریکه گونههمان

است، تداکنون تدالش   شدهرفتاری به آن اشاره -ها و سطوح مختلف اعتقادیکه در الیهایگونهاست، به

بدر اصدول   ها و ارائه چدارچو  تحلیلدی واحدد و منسدجمی مبتندی     کردن این آموزهکمی برای تئوریزه

« ایمندی »و « المسد »جوهر اسالم بدر   -اول: این در حالی است که ؛استگرفتهاعتقادی اسالمی، صورت

ایمندی   -سدوم ؛ 1هاستو دادن آرامش به انسان« ایمنی بخشی»از صفات برجسته الهی  -دومقراردارد؛ 

 ................................................................................................................................................................  
 اوسدت ؛ مُتَكَلرُّْ بُل حَجنَ َهِ اَي عَمَاج يُرْاْركُونَ   هُوَ َهِ َُ َه ذيي ال إرهَََ إرال هُوَ َهْمَِيكُ َهْقُيُوسُ َهّسَالمُ َهْمُؤْمينُ َهْمُهَ  مينُ َهْعَزريزُ َهْ َلَجرُ َهْ» .1

نگهبدان عزیدز   [ حقه خدود کده   به حقیقت]مؤمن [ بخش و] همان فرمانرواى پاک سالمت ؛خدای  که جز او معبودى نیست 

 .(  ، آیه (71)حشر) «گردانند شریک م [ با او]خدا از آنچه   پاک است[ است]متکبر [ و]جبار 
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 -چهدارم رود و شدمارمی کرداری فرد مسلمان و ویژگی بارز روابط در جامعه اسالمی بهشاخص راست

شدود کده ازجملده نکدات     یمفرجام تاری  در روایات اسالمی آن با استقرار سطحی از ایمنی شناسانده

اصدول   ،با توجه به این نکات ؛(5 4و  5 4:  3 1افتخاری، )است « فراگیری و جامعیت» ،برجسته آن

 : توان به قرار زیر برشمردبارز در نظریه امنیتی اسالم را می

ای رابطه مسلمانان با غیرمسدلمانان، رابطده  : های دینیها و تضمین آزادیاحترام به همه انسان :اول

يَا أَيُهَا النَاسُ إِنَا خَّلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى »: فرمایندخداوند متعال می. برپایه همیاری، آشنایی و عدالت است

مدا شدما را از مدرد و     ،اى مردم :وَجَعَّلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقََُائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ الّلَهِ أَتْقَاكُمْ إِنَ الّلَهَ عَّلِيمٌ خَُِيرٌ

-در ؛کنیدد  قبیله گردانیدیم تا با یکدیگر شناسای  متقابل حاصلملت و قبیلهزن  آفریدیم و شما را ملت

« تردیدد خداوندد دانداى آگداه اسدت      بد   .حقیقت ارجمندترین شما نزد خدا پرهیزگدارترین شماسدت  

و به  کرده و از حقوقشان حمایت ن را تضمینن دیگر ادیاأ؛ اسالم؛ کرامت و ش( 1، آیه (41) حجرات)

همچندین   ؛(45، آیده  (1 ) عنکبوت)است آنان آزادی بح ، گفتگو و مناقشه در مسائل مختلف را داده

وَطَعَامُ الَذِينَ أُوتُوا الْكِتَذابَ حِذلل لَكُذمْ وَطَعَذامُكُمْ حِذلل لَهُذمْ        الْيَوْمَ أُحِلَ لَكُمُ الطَيَُِّاتُ»: فرمایندخداوند متعال می

امروز چیزهاى پاکیزه بدراى شدما    :...وَالْمُحْرَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْرَنَاتُ مِنَ الَذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَُّْلِكُمْ 

بدر  ]براى شما حالل و طعام شما براى آنان حالل اسدت و  ند احالل شده و طعام کسان  که اهل کتا 

دامن از کسان  که پیش از شما کتا  دامن از مسلمان و زنان پاکزنان پاک[ شما حالل است ازدوا  با

منشور ملل متحد و ماده  77و بند  ، ماده  1ماده   بند  .(7، آیه (7) مائده)« شدهبه آنان داده[ آسمان ]

 .  اندید این موضوعؤلمللی حقوق مدنی و سیاسی نیز ما، میثاق بین13

نشده کده جندگ و جهداد بدرای تحمیدل عقیدده و       اشارهدر ضمن بایدگفت که در هیچ جای قرآن 

های دعوت خدود را بده ایدن    وادارکردن غیرمسلمان به پذیرش اسالم است، بلکه برعکس، قرآن روش

بدا حکمدت و    :بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِذالَتِي هِذيَ أَحْسَذنُ    ادْعُ إِلَى سَُِيلِ رَبِّكَ»: کندمیشرح بیان

 نحدل )« نمداى که نیکوتر اسدت مجادلده  [ اى شیوه]کن و با آنان به اندرز نیکو به راه پروردگارت دعوت

 .(7 1، آیه (15)

خلقدت برپایده    ،هستی بدوده  أو مبداصل « عدالت»از نظر قرآن : فراخوانی به برقراری عدالت :دوم

وَتَمَتْ كَّلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْال ال مَُُذدِّلَ  »وجودآمده؛ است؛ یعنی هستی براساس آن بهگرفتهعدالت صورت

و واالترین هدف خلقت جهان و بشریت، رسیدن به عدالت و تحقد  آن  ( 117، آیه (5) انعام)« لِكَّلِمَاتِهِ

 ،االمری داشدته  عدالت در نگاه قرآنی، ارزش ذاتی و نفس. استشدهها معرفیساندر جامعه و نفوس ان
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یعنی عدالت صرف یک مفهوم انتزاعی نیست، بلکه مفهومی عقلی  ؛امنیت همه امور به آن وابسته است

رو ازایدن  ؛گیدرد دارد و همه ابعداد وجدودی عدالم را دربرمدی    است که در هستی و فطرت انسانی ریشه

 ؛(7 ، آیده  (75) حدیدد ) کنندد ها بدرای عددل و قسدط قیدام    تا انسان :«لِیَقُومَ النَاس  بِالْقِسْطِ»: ندفرمای می

 دارد مد  کنید که خدا دادگدران را دوسدت  عدالت :وَأَقْسِطُوا إِنَ الّلَهَ يُحِّبُ الْمُقْسِطِينَ... »: فرمایدهمچنین می

 :...بِالْعَدْلِ وَاإلحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَذى وَيَنْهَذى عَذنِ الْفَحّْشَذاءِ وَالْمُنْكَذرِ       إِنَ الّلَهَ يَأْمُرُ» و (1، آیه (41) حجرات)

دهدد و از کدار زشدت و     مد  خدا به دادگرى و نیکوکارى و بخشش به خویشاوندان فرمدان   درحقیقت

  .(11، آیه(15)نحل)« دارد م ناپسند و ستم باز

ثیر فراواندی کده بدر زنددگی جامعده      أسالم بر این صفات به دلیل تا: بردباری بخشش و مدارا :سوم

خداوندد متعدال   . اسدت کیددکرده أاسالمی و افراد آن و نقشدی کده در تثبیدت امنیدت و آرامدش دارد، ت     

آن جماعدت را   :يَعْمَّلُذونَ  تِّلْكَ أُمَةٌ قَدْ خَّلَتْ لَهَا مَا كَسََُتْ وَلَكُمْ مَا كَسَُْتُمْ وَال تُسْذأَلُونَ عَمَذا كَذانُوا   »: فرمایند می

سرآمد، آنان هر کار نیک و بدی کردند برای خود کردند و شما هم هرچه کنیدد بدرای خدود    روزگار به

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ »؛ (4 1، آیه ( ) بقره)« خواهیدکرد و شما مسئول کار آنها نخواهیدبود

 ؛(111آیده   ،(5) اعدراف )« برتا ده و از نادانان رخپسندیده فرمان[ کار]کن و به گذشت پیشه :الْجَاهِّلِينَ

وَالْكَذاَِمِينَ  ... »: و ( 37، آیده  (17) حجدر )« پس، از آنان با گذشتی نیکو درگذر :فَاصْفَحِ الرَفْحَ الْجَمِيلَ... »

اندد و  و فروخورنددگان خشدم و درگذرنددگان از مدردم     :ينَالْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَاسِ وَالّلَذهُ يُحِذّبُ الْمُحْسِذنِ   

اعالمیده   5این اصل در ماده الف، بندد  ؛(4 1، آیه ( ) آل عمران)« داردمیخداوند نیکوکاران را دوست

ها با تمدام گونداگونی از نظدر اعتقدادی، فرهنگدی و      انسان: استیافتهگونه انعکاسهزاره ملل متحد این

داشت و نه آنهدا  آنها نباید وحشت میانها در جوام  و از تفاوت. بگذارندر احترامزبانی باید به همدیگ

باید فرهنگ صلح  ؛داشتعنوان یک دارایی ارزشمند بشریت گرامیکرد، بلکه باید آنها را بهرا سرکو 

  اده ، مد  همچندین در بندد   ؛(1  : 35 1 ناصدر زاده، )داد ها فعاالنه ترویجهمه تمدن میانو گفتگو را 

آمیدز   هدای مسدالمت  المللدی خدود را از راه  بدین  هدای اخدتالف  ،اعضدا  تمدامی : منشور ملل متحد آمده

کده اسدالم    ای نکته ؛خواهندکردوفصلخطرنیفتد، حلالمللی و عدالت بهکه صلح و امنیت بینصورتی به

 .استداشتهها پیش به آن اشارهسال

را واجب و ستم و ستمکاری را حرام دانسته و مودت، اسالم عدالت : تحکیم روابط انسانی :چهارم

هدای  هدای واال و ارزش رحمت، همکاری، ایثار و فدداکاری و عددم خودخدواهی را در شدمار آمدوزه     

از همه اینها گذشته، به اندیشه و . داندها را با یکدیگر برادر میو انسان استقدر خود درنظرگرفته گران
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کندد  مدی عقل و اندیشه را دو وسیله برای تفاهم و پذیرش یکدیگر تلقی گذارد ومیخرد انسانی احترام

کند، هیچ نظریه و دیدگاه مربدوط بده جهدان هسدتی،     کس را به پذیرش عقیده معینی، مجبورنمیو هیچ

تنهدا   کده اسدت   ، معتقدد کند و در مسائل دینی نیز به عدم اجبارنمیطبیعت یا انسان را بر کسی تحمیل

ال »: فرمایدد خداوندد مدی  . های خداوند متعال استمل در آفریدهأارگیری عقل، اندیشه و تکابزار آن، به

 خوب  آشدکار هدر کار دین هیچ اجبارى نیست و راه از بیراهه ب : ...إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تََُيَنَ الرُشْدُ مِنَ الْغَيِّ 

كَ آلمَنَ مَنْ فِي األرْضِ كُّلُهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْذرِهُ النَذاسَ حَتَذى    وَلَوْ شَاءَ رَبُ»: و ( 75 ، آیه ( )بقره)« استشده

-در زمین است همه آنها یکسر ایمان کسقط  هرطور بهخواست  و اگر پروردگار تو م  :يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ

ایدن   ،ها بعدد  قرن ؛(11، آیه (11) یونس)« کن  که مومن باشند؟ م آوردند پس آیا تو مردم را ناگزیر م 

توسدعه روابدط دوسدتانه در میدان     : یافتگونه بازتا منشور ملل متحد این 1، ماده دیدگاه مهم در بند 

 هدای  سرنوشت خود، و انجام سدایر اقددام   ها در تعیینملل برمبنای احترام به اصل تساوی حقوق خل 

 . الزم برای تحکیم صلح جهانی

کند میها و کشورها را، رابطه صلح و آرامش تعریفن افراد، گروهاسالم اصول و شالوده روابط میا

إِنَمَا الْمُؤْمِنُذونَ إِخْذوَةٌ   : فرمایندخداوند متعال می ندارد؛ها، از این نظر هیچ تفاوتی که طی آن روابط انسان

مؤمنان با هم برادرندد پدس میدان برادرانتدان را      ،تدرحقیق :فَأَصّْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَقُوا الّلَهَ لَعَّلَكُمْ تُرْحَمُونَ

وَالْمُؤْمِنُذونَ  » :و  (11حجدرات، آیده  )دهید و از خدا پروابدارید امید که مورد رحمت قرارگیریدد  سازش

ن و زندان بدا ایمدان دوسدتان     و مدردا  : ...وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ

 .(51آیه  ،(1) توبه)« دارند دارند و از کارهاى ناپسند بازم  یکدیگرند که به کارهاى پسندیده وا م 

حمایدت و   کدرده، اسالم رعایت تمامی حقوق انسان را تضدمین : احترام به حقوق شهروندی :پنجم

ازجملده ایدن    ؛اسدت واجدب دانسدته   ،ندصیانت آنها را اعم از اینکه حقوق دینی، مدنی یا سیاسی باشد 

 :کردتوان به موارد زیر اشارهحقوق می

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَُْنَا عَّلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْاٍ أَوْ »: فرمایدخداوند متعال می: ح  حیات   -

سَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَمَا أَحْيَا النَاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُّلُنَا بِالَُْيِّنَاتِ ثُذمَ  فَسَادٍ فِي األرْضِ فَكَأَنَمَا قَتَلَ النَا

داشدتیم کده هدرکس     روى بر فرزندان اسرائیل مقدرر ازاین :إِنَ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي األرْضِ لَمُسْرِفُونَ

فسادى در زمین بکشد چنان است که گوی  همه مدردم را  [ به کیفر]ل یا کس  را جز به قصاص قت

طور بهاست و داشتهبدارد چنان است که گوی  تمام مردم را زندهباشد و هرکس کس  را زندهکشته

پس از آن بسیارى از ایشان در زمدین  [ با این همه]پیامبران ما دالیل آشکار براى آنان آوردند  ،قط 

،  1و 5، اعالمیده جهدانی حقدوق بشدر و مدواد       طب  ماده .(  ، آیه (7) مائده)« کنند م روى زیاده
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ح  زندگی از حقوق ذاتی شخص انسان است و هدرکس   ،المللی حقوق مدنی و سیاسیمیثاق بین

 (.1 و 5 ،  1:  5 1 ناصر زاده،)ح  زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد 

دارای اهمیدت اسدت، امدوال و دارایدی افدراد نیدز        ،ح  حیدات که گونههمان: ح  صیانت از اموال   -

: فرمایندد خداوند متعال مدی  ؛توان آنها را گرفتهیچ یک از وسایل غیرمشروع نمی باو  اندارزش با

اى کسدان  کده    :...تَرَاضٍ مِنْكُمْ  يَا أَيُهَا الَذِينَ آمَنُوا ال تَأْكُّلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالَُْاطِلِ إِال أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ»

اید اموال همدیگر را به ناروا مخورید مگر آنکه داد و ستدى با تراض  یکدیگر از شدما   آوردهایمان

 .(1 ، آیه (4)نساء)« باشد[ گرفتهانجام]

ایدن اصدل    ؛اسدت کدرده اسالم آزادی عبادت، اندیشه، انتخا  حرفه و شغل را تضمین: ح  آزادی   -

انسدان آزاده  : اعالمیده اسدالمی حقدوق بشدر نیدز دیدد       11توان در بندد الدف، مداده    می را میاسال

-بنددگی کشیدن یا بهبهره ن،مقهورکرد ،کردنذلیل ،کشیدنبردگیح  به ،شود و هیچ احدی متولدمی

اعالمیه جهانی حقوق بشر در  1ماده  ؛(5:  5 1ناصر زاده، )کشیدن او را ندارد، مگر خدای متعال 

آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق بدا هدم برابرندد،    تمام افراد بشر آزاد به دنیا می: گویداین زمینه می

ناصدر زاده،  )به همدیگر با روح بدرادری رفتارکنندد   و باید نسبت هستندهمه دارای عقل و وجدان 

1 5  :1 ). 

د و بده هدر کجدا    کند خواهدد سدکونت  هرکس ح  دارد در هر کجا کده مدی  : ح  سرپناه یا مسکن   -

کدردن  تبعید، اخرا  یدا زنددانی  . کندوآمدخواهد بی هیچ مان  و محدودیتی در روی زمین رفت می

یدا   باشدد کدرده در امنیت مدردم اخدتالل   و هیچ کس درست نیست مگر آنکه به دیگران تجاوزکرده

گونده  ق بشدر ایدن  ، اعالمیه جهانی حقو 1بعدها این اصل در ماده . باشدرساندهگناهی را به قتل بی

هرکس ح  دارد که در داخل هر کشوری آزادانه عبورومرورکند و محدل اقامدت خدود را    : شدبیان

کندد یدا بده کشدور خدود      جمله کشور خدود راتدرک  هرکس ح  دارد هر کشوری و از. کندانتخا 

 .(14:  5 1 ناصرزاده،)بازگردد 

ظر خود را بگوید و دلیلش را مطرح و حد   این از حقوق انسان است که ن: ی و آزادی بیانأح  ر   -

ی و مند  اظهدار نظدر و مبدارزه بدا اندیشده و فکدر آزاد را        أاسدالم مصدادره ر  . کندد را آشکارا بیان

اعالمیده اسدالمی      بندد  ، مداده    ؛بدار باشدد  پذیرد، مگر آنکه این اندیشه، برای جامعه زیان نمی

طور مستقیم د در اداره امور عمومی کشور خود بههر انسانی ح  دار: که کندمیحقوق بشر نیز بیان

 .(11:  5 1 ناصرزاده،) کندیا غیرمستقیم شرکت



 
 1131، بهار و تابستان 1، شماره 2 دوره، ی جهان اسالمشناسی سیاس جامعهپژوهشی  -فصلنامه علمیدو
 

 

 
 1 

  سازی امنیت در اسالمسازوکارهای عملیاتی .2جدول 

 اصول نظریه امنیتی اسالم رابطه امنیت و جهاد در اسالم صلح در اسالم

 اصالت صلح  -

آمیز با کید بر همزیستی مسالمتأت  -

 متقابل حقوق رعایت

پایبندی متقابل به وظایف و   -

 هامسئولیت

کید بر عدالت اجتماعی و أت  -

 امنیت عمومی

آمیز صلح و همزیستی مسالمت  -

راستای عنوان ارزش و هدف دربه

 رسیدن انسانکمالبه

 استثناء و مقیدبودن جهاد  -

 هایمن  خشونت و اقدام  -

 آوروحشت

لح، مین صأجهاد در خدمت ت  -

 هاامنیت و آرامش انسان

 بودن ماهیت جهادتدافعی  -

موارد اقدام به جهاد، شامل دفاع   -

از سرزمین و کشور، دف  تجاوز، 

رف  نیرنگ و فتنه، جنگ با 

 کنندگان عهد و پیمان نق 

ها و تضمین احترام به همه انسان  -

 های دینیآزادی

 فراخوانی به برقراری عدالت  -

 شش و مدارابردباری بخ  -

 تحکیم روابط انسانی  -

احترام به حقوق شهروندی،   -

شامل ح  حیات، ح  صیانت از 

اموال، ح  آزادی، ح  سرپناه یا 

 ی و آزادی بیانأمسکن، ح  ر

 (نگارندگان): منبع

لیبرالیسم بدا توجده    اسالم هم مانند دو رویکرد رئالیسم و است،آن  یطورکه جدول باال گویاهمان

دو جریدان دیگدر    بدا اسدت کده   گرفتده ای را درپیشرویکرد امنیتی ویژه ،شناسی خویشی هستیبه مبان

شناسی اسالم کده یدک دیددگاه    کرد که با توجه به ماهیت هستیاستداللتوانطورکلی میبه دارد؛تفاوت

بدر  سدطح تحلیدل خدویش را مبتندی     بده انسدان دارد و  نسدبت ( فطدرت  ماهیت ترکیبی غریزه و)بینابین 

دو  باها، ابعاد و سازوکارهای دستیابی به امنیت در اسالم مفهوم، حوزه ،استمحوری دینی گذاشته امت

 . داردتفاوتجریان دیگر 

 ارزیابی رویکردهای امنیتی رئالیسم، لیبرالیسم و اسالم  -ت
یسدم و  رویکردهای امنیتی سه جریان رئالیسم، لیبرال ،شده، در این قسمتبا توجه به مطالب بررسی

 : اندسازی امنیت مورد ارزیابی قرارگرفتهها و راهکارهای عملیاتیهبه مفهوم، حوزاسالم نسبت

 ارزیابی رویکرد امنیتی رئالیسم -1

کده از محددوده مرزهدای     سدت گراالمللی، نگداهی محددود و تقلیدل   گرایان به امنیت بیننگاه واق 

صدورت مفهدومی   الملدل را بده  شدتر از اینکده امنیدت بدین    گرایان بیواق . رودها چندان فراتر نمی دولت

کنندد و حاکمیدت و   میها تعریفملت -فرد درنظربگیرند، آن را با تمرکز بر امنیت ملی دولتمنحصربه
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داران مکتدب  از سخنان بسدیاری از طدرف  . دانندالملل میترین رکن امنیت بیناستقالل کشورها را مهم

ای اصلی و هددف نهدایی    طلبی، انگیزه محوری و قدرت شود که قدرت میهاستفاد( رئالیسم)گرایی  واق 

این سخن، در اسدالم و اندیشده زمامدداران واقعدی و اندیشدمندان       ؛ها خواهدبودها و دولتبرای ملت

عنوان هدف تواند به باشد، نمیهرچه اهمیت و آثار مهمی داشته ،مسلمان موردقبول نیست، زیرا قدرت

ویژه اسالم، قددرت   بنابراین، از نظر ادیان و به ؛شود و ارزش آن، ابزاری خواهدبودلقیاصلی و نهایی ت

مبدارزه بدا    ،ای است که باید از آن در جهت تأمین اهداف مشروع، حاکمیدت خددا و دیدن خددا     وسیله

ه و قدرت در نظر اولیای خدا، اگر در مسیر اهداف ندامبرد . شودگیری ستم و تجاوز بهره ،ظلم ،استکبار

توان برای ایدن   برآن، نقدهایی دیگری که میافزون ؛آن قرارنگیرد، هیچ ارزش ذاتی نخواهدداشت مانند

 :رهیافت برشمرد، به شرح زیرند

مربوط است که همده ابعداد زنددگی     ،گویی این مکتب انگاری و کلی ، به سادههایکی دیگر از انتقاد

 ؛انددازد  مدی ل و عوامل مدؤثر در سیاسدت را ازقلدم   کند و سایر عل میسیاسی را در قالب قدرت خالصه

براسداس مبدانی فلسدفی مدادی و طبیعدی اسدت و        ،الملل گرایی به روابط بین دیگر، رهیافت واق بیان به

اصالت با قدرت اسدت و   ،داند که در آن الملل را عرصه تنازع بقا و حکومت اقویا می رو نظام بین ازاین

الملدل براسداس نمودهدا     تحلیدل روابدط بدین   . اندد  د یدا ندابودی  های ضدعیف محکدوم بده انقیدا    قدرت

ثبات و آرامش ناشی از تدوازن قدوا در   . استنشدهبه بودها و حقای  هستی توجه در آن ،گرفته صورت

جایی بدرای عددالت و برابدری     ،گرایی ثباتی است، زیرا در قاموس رهیافت واق  عین بی ،الملل نظام بین

و از جنبده   اسدت شدده یک جنبه از ماهیت سرشت انسدانی توجده   تنها بهفت، در این رهیا؛ وجودندارد

 . استشدهانسانی آن و تمایل به همکاری و تعاون غفلت

هدر  ... و  انددوزی  طلبی، مناف  شخصی، پرخاشگری، ثدروت طور خالصه، گرایش انسان به قدرتبه

عندوان تمدام   ها بده اشتن این گرایشدهد، پند میاز وجود وی را تشکیل یانکار نیست و بخشچند قابل

. بعدی و غیرمنطب  با حقیقت وجدود بشدر اسدت    تک  سویه، ابعاد وجودی انسان، ناشی از برداشت یک

گرایدی، همکداری،   دیگدر نیدز دارد کده مظهدر هدم      ییهدا رغدم داشدتن ایدن صدفات، گدرایش      بهانسان 

 .شوند میقی و معنوی تلقیدوستی و بسیاری از فضایل اخال  طلبی، تعاون، ایثار، نوع حقیقت

 ارزیابی رویکرد امنیتی لیبرالیسم -2

گرایانه آن به طبیعت جوام  انسانی و کدارگزاران روابدط    جانبهترین ایراد این رهیافت، نگاه یک مهم

این رهیافت نیز، مانند رویکرد رئالیستی که تمام توجه خود را روی بعد حیوانی افدراد   ؛الملل است بین
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 ؛اسدت هدای حیدوانی آندان را بده حاشدیه راندده       بعدد انسدانی، جنبده    کردنبود، با برجستهتهمتمرکزساخ

 :دنشو مید که به شرح زیر بیانندیگر نیز وجوددار هاییبرآن، اشکال افزون

، بده بایددها و هنجارهدای ارزشدی رفتدار      کندد ها توجده آلیستی بیش از آنکه به هست رهیافت ایده

گرایدان آن را   کنندد، آرمدان   مدی گرایدان بدیش از انددازه بده قددرت تکیده       اقد  کده و  حدالی در. پردازد می

آلیستی بر خلد  سدالح    داران رهیافت ایدهطرف. ها معتقدندگیرند و به هماهنگی مناف  دولت می نادیده

که تجویز امنیدت  کنند، درحالی الملل تأکیدمی عمومی یا کنترل تسلیحات، تقویت مقررات و حقوق بین

متعدد همراه است و  یهایالمللی در عمل با موان  و چالش برقراری ثبات و صلح بین برایعی جمدسته

هدای بدزرگ، کدارکرد    المللی تحت تأثیر بدازی قددرت   المللی و هنجارهای حقوقی بین های بینسازمان

به امنیدت دارد،  گرایانه همانند نظریه رئالیستی دیدگاه لیبرالی نیز دیدی تقلیل ند؛اواقعی خود را نداشته

الملدل را  نداامنی در نظدام بدین    دلیلها لیبرال. خاص دارد یکیدأزیرا لیبرالیسم بر بعد اقتصادی امنیت ت

هدا  نقدش دولدت   کردنرنگدانند که باید با کمالملل میکید بر خودیاری در نظام بینأمحوری و تدولت

ها در ابعداد  افزایش نقش دولت ،نون آشکار بوده، اما آنچه در طول تاری  تاککردآل را برقرارامنیت ایده

 . شدن آناست نه برچیدههای دولت بودهگوناگون و تغییر در تعریف کارویژه

 ارزیابی رویکرد امنیتی اسالم -3

توجده بده   « امنیت صلح و» کردنعملیاتی های ممتاز مکتب اسالم در مقام تعریف وازجمله ویژگی

کده  درحدالی  ؛ثر واق  شدوند ؤم ،امنیت واقعی تواند در تضعیف صلح ومیهای بنیادینی است که کانون

هدای مرکدزی تولیدد نداامنی مددنظر دارندد یدا        مثابه کانونگرا زوال مناب  قدرت را بهرویکردهای واق 

؛ مکتدب اسدالم   کنندمیکیدأنبود مناف  مشترک ت های همکاری وگرا بر ضعف انگیزهرمانآرویکردهای 

اسدالم  . شدود المللدی مدی  امنیدت بدین   خوردن نظدم و دارد که باع  برهماشاره« طلبیتریبر»به غریزه 

 مخالف اسدت الملل تب  آن در روابط بینبه طلبی در صحنه روابط اجتماعی وطورکلی با اصل برتری به

ن موضدوع  دنبال ایشود بهالملل منجرمیاستقرار ظلم در نظام بین طلبی به ایجاد وکه برتریازآنجایی و

کداربرد ظلدم    امکان تعریف و ،شود تا در آندهیای سامانگونهالملل باید بهکه روابط بین استبنیادی 

نکردن، مقابله با ظالم وحمایدت از مظلدوم اصدل اولیده     خالصه کالم آنکه ظلم ؛به حداقل ممکن برسد

توجده بده   « امنیدت  لح وصد » کدردن عملیداتی  های ممتاز مکتب اسالم در مقام تعریف وازجمله ویژگی

اسدالم در  ؛ ثر واقد  شدوند  ؤمد  ،امنیت واقعدی  تواند در تضعیف صلح وبنیادین است که می یهایکانون
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کند تا وحدت اندیشه میاسالم تالش. استسازی اهمیت زیادی قائلحرکت جهانی خود برای فرهنگ

 گرایددی، نژادپرسددتی وائفددهعوامددل واگرایددی ماننددد ط هددا پدیدددآورد ونظدر را در میددان همدده انسددان  و

 برادرندد و  ها برابدر و دهد که همه انسانمیاین اندیشه بنیادین را گسترش کند ومیطلبی را نفی تبعی 

 دهدد مدی هدا را آمدوزش  یگدانگی انسدان   معیارهای برابدری و  امتیاز نیست و کسی را بر کسی برتری و

  ها به ایدن نتیجده رسدید کده کلیددواژ     ین بح توان از امی ؛( 5 : 31 1نشین، سیمبر و قربانی شی )

 .است «عدالت»المللی امنیت بین گیری صلح واصلی در رویکرد امنیتی اسالم درراستای شکل
 

 مندد بهرهالمللی در عصر حاضر نیز جام  که از ظرفیت مدیریت مناسبات بین یعنوان مکتباسالم به

ن را آکیدددارد کده بنیداد    أی بر اصلی متفداوت ت است، در مقام تعریف الگوی رفتاری در عرصه خارج

المللدی بدرای   یدافتن قواعدد بدین   جریدان « مساوات حکمدی »منظور از . دهدمیشکل« مساوات حکمی»

الگدوی   که ایدن اصدل بدر   ( 11 : 31 1افتخاری،)است غیرمسلمان به شکل واحد  بازیگران مسلمان و

الملدل  گرا به نظام بدین واق  یاسالم با دیدگاه ،یگردازطرف ؛داردداللتالمللی مکتب اسالم عدالت بین

مسدئله   خصدوص هدای اسدالم در  برنامده . دهدالملل ارائهتفسیری درست از ماهیت روابط بین ،توانسته

اجرایی بیشدتری   ظرفیتلیبرالیسم از  رویکرد رئالیسم و الملل به نسبت دوصلح در روابط بین جنگ و

 .است مندبهره
 

 یکدرد کده اسدالم بدا دیددگاه     استداللتوانباال در ارزیابی رویکرد امنیتی اسالم، میبر موارد عالوه

هدای امنیتدی زنددگی    الملل و همچندین الیده  ماهیت روابط بین ،درنتیجه به ذات بشر وبینانه نسبتواق 

و بده د ها و سدازوکارهای دسدتیابی بده امنیدت نسدبت     از مفهوم، حوزه متاوتر یبشری توانسته تا تفسیر

 .  دارددهد که با واقعات زندگی بشری بیشتر تناسبرویکرد امنیتی دیگر ارائه
 

 تفاوت در رویکرد امنیتدی سده جریدان رئالیسدم، لیبرالیسدم و      ،دهدمینشان  که جدول گونههمان

؛ رئالیسم با یدک دیددگاه بدبینانده    پذیردتأثیرمیشناسی این سه جریان اسالم از تفاوت در مبانی هستی

الملدل را صدحنه   دهد و ماهیدت نظدام بدین   میالملل تسریبه ذات بشر این دیدگاه را به نظام بینسبتن

این دیدگاه را به نظدام   ،بینانه به ذات بشراست، لیبرالیسم با نگاه خوشکردهجنگ دائمی ترسیم ترس و

 یسالم هم با رویکرد؛ ااستهمکاری  صحنه تعاون و ،المللدهد و صحنه نظام بینمیالملل تسریبین

همچنین در جدول بداال تفداوت    ؛استگرفتهرا درپیش یادشدهمتفاوت از دو جریان  یرویکرد ،بینابین

 .استمشخص شده ،در سطوح تحلیل این سه جریان
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  لیبرالیسم ابعاد نظریه امنیتی اسالم در مقایسه با رئالیسم و. 3جدول 

نظریه 

 امنیتی
 ذات بشر

کانون 

 نظریه
 نشگرانمحورک

اصل حاکم 

 المللبرنظام بین
 منطق حاکم

 محورجنگ محوری دولت محور قدرت بدبینانه رئالیسم
 و طلبی، ترسقدرت

 میئجنگ دا

 محورصلح فردمحوری محورعقل بینانهخوش لیبرالیسم

آزادی،  تأمین اخالق،

همکاری و صلح جهانی 

کید بر عقل أبا ت

 خودمحور بشری

 اسالم

ماهیت ترکیبی 

نسان ترکیب ا

 فطرت و غریزه

 محوریامت محوریدین

ترکیبی از صلح 

و جنگ با تأکید 

 بر اصالت صلح

تقدم فطرت بر غریزه و 

 درنتیجه صلح دائم

  ( 1: 1131سجادی،): منبع

 

 گیرینتیجه

توان بده ایدن نتیجده رسدید کده      اسالم می با مقایسه رویکرد امنیتی سه جریان رئالیسم، لیبرالیسم و

سازی، ابعاد و سازوکارهای دستیابی به امنیت در رویکرد امنیتدی ایدن سده جریدان از     در مفهومتفاوت 

گدرا بدا توجده بده     رویکرد رئالیستی با دیدگاهی تقلیل. گیردتأثیرمیشناسی آنها تفاوت در مبانی هستی

، (الملدل ماهیت جنگ محور نظام بدین  گرا وذات بد انسان، سطح تحلیل ملی) شناسی خودمبانی هستی

هدا  ملدت  -داند و آن را با تمرکز بر امنیت ملی دولدت ها نمیامنیت را فراتر از محدوده مرزهای دولت

کده امنیدت، فدرای رویکدرد نظدامی اسدت و       درحدالی  ؛کند و به بعد نظامی امنیت توجه داردمیتعریف

مین و أبهترین روش تد  هارئالیست. بر سطح ملی باید آن را در سطح کالن یا جهانی جستجوکردعالوه

. دانندد گیری موازنه قدرت مدی ها و شکلالملل را تحق  بازدارندگی متقابل میان دولتحف  امنیت بین

گرایانه همانند نظریه رئالیسدتی دارد، زیدرا لیبرالیسدم بدر بعدد      دیدی تقلیل ،دیدگاه لیبرالی نیز به امنیت

 سطح تحلیل فردگدرا و  بین به ذات و عقل بشری،خوش) هالیبرال. خاص دارد یکیدأاقتصادی امنیت ت

کید بر خودیداری  أمحوری و تالملل را دولتناامنی در نظام بین دلیل( المللمحور نظام بینماهیت صلح

امدا آنچده    کرد؛آل را برقرارها امنیت ایدهنقش دولت کردنرنگدانند که باید با کمالملل میدر نظام بین
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هدا در ابعداد گونداگون و تغییدر در تعریدف      افزایش نقدش دولدت   ،آشکار بودهتاکنون  ،در طول تاری 

ثر از مبدانی  أمتد  ،ها در رویکرد امنیتدی خدویش  لیبرال. شدن آناست نه برچیدههای دولت بودهکارویژه

گیدری یدک جامعده    ، به شدکل (هااعتقاد به هماهنگی طبیعی مناف  ملت ،درنتیجه و)د شناسی خوهستی

بیشتر بدر بعدد وابسدتگی متقابدل اقتصدادی       بین هستند وتی فراگیر در بعد جهانی خویشامنی -تعاملی

امنیت  ،دانست که درنتیجه آنمحدود ،توان به نیازهای اقتصادیولی نیازهای بشری را نمی. کیددارندأت

ته وابسد هدم چندبعدی و بده  ایمقوله ،گفت که امنیتتوانطورکلی میبه ؛را نیز یک بعدی درنظرگرفت

 .   اندها از دیگر ابعاد آنها غافل بودهاست که لیبرال

بده ذات  دیدد گداه ترکیبدی نسدبت    ) شناسی خدویش در نظریه امنیتی اسالم با توجه به مبانی هستی

، امنیدت،  (الملدل صلح محوربدودن نظدام بدین    محور و ماهیت ترکیبی جنگ وانسان، سطح تحلیل امت

شدود و بده قلمدروی    د که ابعاد مختلف زندگی انسان را شامل میگسترده، متوازن و عمی  دار یمفهوم

شناسدی ایدن   دو جریدان دیگدر از مبدانی هسدتی     مانندرویکرد امنیتی اسالم هم  نیست؛محدود  ،خاص

 ،ها نهفته اسدت کده در صدورت تحقد  آن    نقطه آغازین این امنیت در وجود انسان ، متأثر است؛جریان

در سایه این امنیت، سدایر ابعداد امنیدت نیدز      قرارداده،ثیر خود أا تحت تالمللی رجامعه ملی و نظام بین

کید بر نیروی نظامی قدوی و جندگ در اسدالم بدرای ایجداد و حفد        أحتی ت ؛دشدنخواهمین و حف أت

کیددارند و امنیت را در پرتدو قددرت نظدامی    أها بر آن تکه رئالیستگونهامنیت و صلح است، اما نه آن

در نظریه امنیتی اسالم، قدرت نظامی و جنگ برای دف  تجداوز یدا رفد  آن و حمایدت از     . ندکنمیبیان

بردن ظلم و فساد و یاری مظلومان است، نه برای غلبه و مخالفت در دین دعوت اسالمی یا برای ازبین

همه ملل جهان، از ضعیف، قوی، کوچک و بدزرگ قدادر بده     میانامنیت و صلح اسالمی . غیرمسلمانان

نظریده امنیتدی   . اسدت هدا اسدتوار   اری است و اساس آن برپایه تساوی حقوق ملل و آزادی انسدان برقر

کند با این تفاوت که در اسالم، ترکیبدی از  میهمانند لیبرالیسم، از امنیت و صلح جهانی صحبت ،اسالم

 .است و نه توجه صرف به عقل بشری ، محورهای وحیانی و عقالییآموزه

 منابع فهرست 
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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).  
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