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چکیده
تأمين امنيت از مهمترين وظايف و كارويژههاي نظامهاي سياسي است كه بدون آن هيچيك
از برنامهريزيها و اقدامات حاكميت مفيد و مؤثر ،يا دستكم پايدار نخواهد بود .به همين
علت ،امنيت به مثابه حقي همگاني در متون و اسناد معتبر حقوق بينالملل ،از جمله ماده
 22اعالميه جهاني حقوق بشر و ماده  9ميثاق بينالمللي حقوق مدني و سياسي مورد تصريح
و تأكيد قرار گرفته است.
با وجود اين ،پايداري امنيت ،دغدغه اصلي متفكران و مديران جوامع انساني در اين
روزگار است .اگرچه هنوز هم تعريف و مشخصههاي امنيت پايدار به اجماع همگاني نرسيده
است ،به اجمال ميتوان گفت كه عموميت و همگاني بودن ،برخورداري از پشتوانه حاكميتي،
قاطعيت ،سرعت و استثناناپذيري در مجازات عوامل ناامني ،استوار شدن بر مباني و انگيزههاي
اعتقادي ،و باالخره جامعيت مفهومي و گستردگي قلمرو پنج مشخصه امنيت پايدارند.
پرسش اصلي اين مقاله آن است كه آيا نظريه امنيت در جمهوري اسالمي كه تبلور يك
«نظام مردمساالري ديني» در عصر كنوني است ،واجد و مولد اين نوع امنيت هست يا نه؟
مراجعه به منابع فقهي و حقوقي نشان ميدهد در نظام مردمساالري ديني (اسالمي):
 .1برخورداري از امنيت حق مسلم همگاني است.
 .2ايجاد و حفاظت از امنيت مردم وظيفه حكومت است.
 .3در قوانين جزايي و سياست جنايي اسالم و ايران سختترين مجازاتها براي عوامل
ناامني در نظر گرفته شده است ،فارغ از اينكه با چه انگيزهاي دست به اين اقدام زده باشند؛
انگيزهها سياسي باشد ،يا اقتصادي يا هر انگيزه ديگري.
 .4تأمين امنيت به عنوان فريضه و عملي ديني پاس داشته ميشود؛ به همان اندازه كه
برهمزنندگان امنيت مطرود و محكوماند ،مأموران و عوامل برقراري نظم و امنيت مجذوب و
محبوب خواهند بود.
 .5امنيت داراي مفهومي وسيعتر از آن است كه دنياي غرب درك ميكند.
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مقدمه
در ابتدا بايد سه نكته ضروري را يادآور شد :اول ،از ديدگاه حقوقي ترديدي در
شناسايي امنيت به عنوان حقي طبيعي براي هريك از انسانها وجود ندارد .دوم،
امنيت نيز مانند ساير مفاهيم عام دچار تحول و تطورات فراواني شده است ،اما
اتكاي اصلي اين مقاله بر گفتمان امنيت پايدار است .سوم ،ضرورت بررسي موضوع
در متون و آموزههاي اسالمي كه مبناي تشكيل و اداره نظام مردمساالري ديني،
يعني همان جمهوري اسالمي در كشور ماست.
حق امنيت در اسناد حقوق بينالمللي
بدون ترديد ،برخورداري از امنيت از اساسيترين نيازهاي بشري و از اصليترين
كاركردهاي هر حكومت است و نظامهاي سياسي ،بر مبناي هر نظريهاي كه بنيان
نهاد شده باشند ،خود را موظف به تأمين ،حفاظت و گسترش آن ميدانند .از اين
رو ،امنيت ،چه در بخش فردي چه در بخش اجتماعي ،يكي از حقوق مسلم انسانها
(و در نتيجه از تكاليف قطعي دولتها) شناخته شده و در اسناد معتبر جهاني مورد
تصريح قرار گرفته است.
براي مثال ،مطابق ماده  3اعالميه جهاني حقوق بشر« :هركس حق زندگي،
آزادي و امنيت شخصي دارد ».همچنين بر اساس ماده  22همان اعالميه «هر
كس به عنوان عضو اجتماع حق امنيت اجتماعي دارد و مجاز است با مساعي ملي
و همكاري بينالمللي حقوق اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي خود را كه الزمه مقام
و نمو آزادانه شخصيت اوست با رعايت تشكيالت و منابع هر كشور به دست آورد».
قابل توجه است كه مجمع عمومي سازمان ملل متحد كه در دسامبر 1948
اين اعالميه را به تصويب رساند ،به صراحت در مقدمه اعالم كرد كه آن را «آرمان
مشتركي براي تمام مردم و كليه ملل اعالم ميكند تا جميع افراد و همه اركان
اجتماع اين اعالميه را دائماً مد نظر داشته باشند و مجاهدت كنند كه به وسيله
تعليم و تربيت ،احترام اين حقوق و آزاديها توسعه يابد و با تدابير تدريجي ملي
و بينالمللي ،شناسايي و اجراي واقعي و حياتي آنها ،چه ميان خود ملل عضو چه
بين مردم كشورهايي كه در قلمرو آنها هستند ،تأمين گردد ».از اين رو ،هر انساني،
بدون هيچ تفاوتي ،از آنجا كه انسان است ،از همه حقوق مندرج در اين اعالميه،
از جمله حق امنيت برخوردار است .به موجب ماده  2اعالميه جهاني حقوق بشر
«هركس ميتواند بدون هيچگونه تمايز به خصوص از نظر نژاد ،رنگ ،زبان ،مذهب،

امنيت پايدار؛ تحول گفتماني و شاخصها
امنيت از جمله مفاهيم عامي است كه دچار تطور و تغييرات گفتماني بسيار شده
است« .امنيت پايدار» از جمله نظريهها و مفاهيم نسبتاً جديدي است كه اينك
ظهور پيدا كرده است .امنيت در نگاه سنتي عمدتاً بر جهات فيزيكي ،آن هم فقط
سلبي متكي بود ،يكطرفه از سوي دولت و به صورت عمومي معنا ميشد و باالخره
تهديدمحور بود ،و بيش از آيندهنگري به دفع موانع موقت و كوتاهمدت ميپرداخت.
اما «نظريهپردازان مطالعات امنيتي كه همواره خواهان ظهور دولت مقتدر بودند
و امنيت را در مصونيت سرزميني از تجاوز ديگري معنا ميكردند ،رفتهرفته از اواخر
دهه  ،1980به اين نتيجه رسيدند كه خود دولت يكي از منابع اساسي ناامني است
و استعداد و ابزارهاي شگفتانگيزي براي تحديد و تهديد جامعه دارد .از اين رو،
امنيت ملي دولتمحور (در نگرش كالسيك رئاليستي و حتي نئورئاليستي) در
مقابل مرجعيت و محوريت جامعه در تثبيت و تعميق امنيت رنگ باخت و گفتماني
پديد آمد» (عباسزاده و كرمي )37 :1390 ،كه امروز امنيت پايدار ناميده ميشود.
برخي نويسندگان ابعاد مختلف اين گفتمان جديد را در جدول زير خالصه
كردند (همان ،ص .)40
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عقيده سياسي يا هر عقيده ديگر ،از تمام حقوق و آزاديهايي كه در اعالميه حاضر
بيان شده است ،بهرهمند شود».
همين مطالب عيناً ،و شايد هم با صراحت بيشتر ،در ميثاق بينالمللي حقوق
مدني و سياسي (مصوب  16دسامبر  1966برابر با  25آذر  )1345مجمع عمومي
سازمان مللمتحد تكرار شده است.
طبقبند اول از ماده  2اين ميثاق« :دولتهاي طرف اين ميثاق متعهد ميشوند
م در قلمرو تابع
كه حقوق شناختهشد ه در اين ميثاق را درباره همه افراد مقي 
حاكميتشان بدون هيچگون ه تمايزي از قبيل نژاد ،رنگ ،جنس ،زبان ،مذهب ،عقيده
ي يا اجتماعي ،ثروت ،نسب يا ساير وضعيتها
ي يا عقيد ه ديگر ،اصل و منشأ مل 
سياس 
ن كنند».
محترم شمرند و تضمي 
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جامعه

سرزمين /نهاد

منبع ناامني
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امنيت ملي

امنيت ملي پايدار

دغدغه جامعه
اولويت خطر

جايگاه هنجارهاي
بينالمللي
دغدغه دولت

برابري فرصتها

تهديد خارجي /شورش داخلي

واقعيت يا احساس تبعيض

تصميمگيري راهبردي

تسهيلگري

بقا

شبكههاي اخالقيـ اجتماعي
بالندگي و رهاييبخشي

تهديدهاي خارجي

آسيبپذيريهاي داخلي

تشريفاتي

فرصت بينالمللي

توليد نظم و امنيت

توزيع امنيت و فرصت

مشاركت اجتماعي

عارض ه غيرقابل انكار

ارزش قابل تحسين

روش توليد امنيت

وادارسازي

بازدارندگي و ترغيب

رقابت نخبگان

نظريهپرداز شاخص

شر الزم

هانس جي .مورگنتا

فرصت بقا

كيت كراوس و مايكل ويليامز

با اين حال ،تاكنون تعريفي از امنيت پايدار ارائه نشده است كه بتواند همه
ديدگاهها را قانع كند ،به خصوص تعريفي كه برگرفته از مباني شريعت اسالمي
باشد .اما به عنوان گامهاي ابتدايي ،نگارنده تالش كرده است براساس متون و منابع
ديني عناصر و مشخصات پنجگانهاي براي امنيت پايدار در نظام مردمساالري ديني
ارائه كند.
ضرورت بحث و سودمندي آن
بايد توجه كرد كه اينك بحث بر سر ميزان صداقت و پايبندي عملي مدعيان حقوق
بشر به آنچه در اسناد معتبر جهاني آمده است ،و آنان شعارش را ميدهند ،نيست
بلكه سخن بر سر اين است كه آيا آنچه گفته و ميگويند ،در نظام مردمساالري
ديني هم پذيرفتني است يا نه؟
پاسخ به اين سؤال ،دستكم دو فايده مهم دارد :نخست اينكه چهره اسالم ناب
محمدي(ص) از اتهام نقض امنيت و ساير حقوق شهروندي پاك نگه داشته ميشود.
واقعيت آن است كه حاكميت الهي و ديني عالوه بر كجفهميها ،با غرضورزيهاي
زيادي روبهروست .گروهي تالش ميكنند خواسته يا نخواسته آن را مقابل حقوق
و آزاديهاي مردم قرار دهند .بيتوجهي به امنيت برخي شهروندان ،و باالتر از
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آن ،اتهام نقض عمدي اين حق طبيعي درباره آنان از جمله اين دروغهاي بزرگ
است كه نبايد بيپاسخ بماند .اين شبههافكنيها ممكن است آثار مخربي در اذهان
كساني باقي بگذارد كه با حقايق ديني و واقعيتهاي اجتماعي كمتر آشنا هستند؛
به خصوص با تجربه تلخي كه از حاكميت ديني در اروپاي قرون وسطي وجود دارد،
و مرتباً با بزرگنمايي به جوانان روزگار ما منتقل ميشود.
مرحوم استاد شهيد مرتضي مطهري با اشاره به تجربه تلخ حكومت كليسا كه
امنيت و حقوق طبيعي شهروندان را به استناد انتساب به خدا ناديده ميگرفت،
رواج چنين انديشهاي را از علل گرايش به ماديگري و دينگريزي نسلهاي ديروز
و امروز ميداند و معتقد است« :انديشهاي خطرناك و گمراهكننده در قرون جديد
ميان بعضي دانشمندان اروپايي پديد آمد كه در گرايش گروهي به ماترياليسم سهم
بسزايي داشت مبني بر اينكه نوعي ارتباط تصنعي ميان ايمان و اعتقاد به خدا از يك
طرف و سلب حاكميت توده مردم از طرف ديگر برقرار شد .مسئوليت در برابر خدا
مستلزم عدم مسئوليت در برابر خلق خدا فرض و حقاهلل جانشين حقالناس شد .ايمان
و اعتقاد به ذات احديتـ كه جهان را به حق و به عدل برپا ساخته استـ به جاي اينكه
زيربنا و پشتوانه انديشة حقوق ذاتي و فطري تلقي شود ،ضد و مناقض آن شناخته شد و
بالطبع حق حاكميت ملي مساوي با بيخدايي شد» (مطهري.)448 :1379 ،
ايشان در جايي ديگر تصريح ميكند كه همين مسئله باعث شد گروهي از
روشنفكران متدين براي رهايي از اين مشكل به دامان سكوالريسم پناه ببرند
(مطهري ،صص 29ـ 27؛ مجموعه آثار استاد مطهري ،ج  ،24ص  .)39با توجه به اين
تجربه مهم تاريخي ،براي جمهوري اسالمي ايران كه بر پايه ايمان به حاكميت الهي
استوار شده ،تبيين درست اين نظريه و تعيين جايگاه و حقوق مردم در آن از اهميتي
مضاعف برخوردار است.
حق امنيت در
فايده مهم ديگر اينكه تبيين درست و حكيمانه جايگاه و
مباني ِ
ِ
نظام مردمساالري ديني ،و ساير حقوق انسانها ،ما را از موضع دفاع در برابر اتهام
نقض حقوق بشر به موضع شاكي منتقل ميكند .سالهاست كه كشورهاي غربي
با انگارهسازي و بهرهمندي يك جانبه از رسانههاي بزرگ ،خود را مبتكر و مدافع
آزادي و امنيت بشر معرفي كردهاند و طلبكارانه از ما ميپرسند كه چرا به اين
موازين پايبند نيستيم؟!
آنان با زيركي و شيطنت هرچه تمامتر نقض حقوق شهروندان را مسلّم و مفروض
گرفته و از ما خواستار توضيح چرايي آن هستند؛ غافل از آنكه چه در سطح تئوريك
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چه در حوزه عمل ،آموزههاي اسالم و نظام سياسي برآمده از آن به مراتب دقيقتر،
گستردهتر و قديميتر از غرب اين مباني را پذيرفته و اعالم كرده است .پس بايد از
علت اينهمه عقبماندگي تاريخي غرب سؤال كنيم و به تعبير مقام معظمرهبري،
آنان را در موضع متهم قرار دهيم« .بايد تالش كنيم مؤلفههاي قدرت خودمان را
بشناسيم و در بسياري از مسائل جهاني موضع اساسي جمهوري اسالمي را به عنوان
موضعي تهاجمي اتخاذ كنيم .ما در چند مسئله ميتوانيم موضع تهاجمي بگيريم.
در قضي ه حقوق بشر موضع ما تدافعي نيست .موضعمان تهاجمي است .بياييم
اينجا عزا بگيريم كه در جمهوري اسالمي حقوق بشر ضايع شده چون امريكاييها
و صهيونيستها و رسانهها گفتهاند؟! اين درست است؟ شما موضع تهاجمي در اين
قضيه داريد» (بيانات رهبر.)83/5/25 ،
ايشان بارها تأكيد كردهاند« :انفعال در مقابل دشمن غلطترين كار و بزرگترين
اشتباه است . ...راجع به حقوق بشر جنجال درست ميكنند .راجع به مسأله
دموكراسي جنجال درست ميكنند .راجع به مسأله نهضتهاي آزاديبخش جنجال
درست ميكنند براي اينكه طرف مقابل را دچار انفعال كنند .بزرگترين اشتباه
اين است كه ما در اين قضايايي كه آنها جنجال درست ميكنند طوري حرف بزنيم
كه بخواهيم آنها را راضي كنيم .اين همان انفعال است .خيلي خطاست كه ما در
زمينه مسائل حقوق بشر طوري حرف بزنيم كه آنها راضي شوند؛ همان كساني كه
خودشان براي حقوق بشر به معناي حقيقي هيچ ارزشي قائل نيستند اما آن را
چماقي كردهاند كه بر سر جاهايي بكوبند ...بزرگترين پشتوانه نقض حقوق بشر
در هر جاي دنيا كه مشاهده شود همين دولتهاي مستكبر امثال امريكا هستند.
آنوقت اينها داعيهدار حقوق بشر ميشوند و آن را براي ملتها و دولتهايي كه
ميخواهند با آنها دربيفتند چماقي ميكنند .اگر از اين طرف كساني بيايند طوري
در باب حقوق بشر حرف بزنند براي اينكه او را راضي كنند ،اين خيلي سياست
غلطي است .اين يعني انفعال در مقابل دشمن» (بيانات رهبري.)1376/6/17 ،
امنيت و جايگاه آن در جهانبيني اسالمي
چنانكه گفته شد ،هيچ نظام فكري و سياسي نميتواند فاقد نظريه امنيتي باشد.
اسالم نيز كه به عنوان مكتبي جامع و ابدي ،داعيهدار اداره امور جوامع بشري است،
از اين قاعده مستثنا نيست.
«از منظر متون اسالمي ،امنيت يكي از بزرگترين و گواراترين نعمتهاي الهي

من.
يش فِي األَ ِ
َ .1رفاه َِي ُة ال َع ِ
يش ل َ ُه.
 .2الخائ ُِف ال َع َ
أمن.
حتاج إلى ٍ
ُ .3ك ُّل ُسرو ٍر يَ ُ
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است كه با نعمت تندرستي و سالمت برابري ميكند ،همه مردم به آن نياز دارند و
بدون آن شادي در زندگي بيمفهوم است .با اين حال ،كمتر كسي قدر اين نعمت
بزرگ را ميداند .دو نعمتاند كه ناسپاسي ميشوند :امنيت و سالمت.
در مقابل ،نبو ِد امنيت از سختترين مجازاتهاي الهي است .زندگي براي مردمي
كه امنيت ندارند ،لذتبخش نيست و معيار ارزش وطن ،ميزان برخورداري آن از
امنيت است ،بلكه چنان كه از امام علي(ع) روايت شده است :بدترين وطن ،جايي
است كه ساكنانش در آن در امان نباشند» (ريشهري ،ج  ،7ص .)495
ظاهرا ً قابل انكار نيست كه بدون برخورداري از امنيت ،هيچيك از داراييها
و نعمتهاي زندگي گوارا و قابل استفاده نيست .به همين علت ،علي عليهالسالم
فرمود« :آسايش زندگي در (گرو) داشتن امنيت است( »1تميمي آمدي)447 :1366 ،
و «آن كس كه در ترس و وحشت است[ ،يعني امنيت ندارد ،اص ً
ال] زندگي
3
ي نياز به امنيت [و آرامش] دارد».
ندارد( »2همان) ،زيرا «هر شادمان 
در صورت وجود امنيت ،براي جبران هر كمبود و مشكلي ميتوان تالش كرد و
به نتيجه رسيد ،اما بدون آن همه خوشيها بدل به تلخي شده و داشتنها در حكم
نداشتن و بلكه سختتر از آن است؛ زيرا افزون بر عدم امكان بهرهمندي از آنچه
داريم ،بايد دغدغه حفظ آن را داشته باشيم!
در همين راستا رهبر معظم انقالب فرمودهاند« :اگر امنيت نباشد ،فعاليت
اقتصادي هم ديگر نخواهد بود .اگر امنيت نباشد ،عدالت اجتماعي هم نخواهد بود.
اگـر امـنيت نباشد ،دانش و پيشرفت علمي هم نخواهد بود .اگر امنيت نـباشد،
هـمه رشتههاي يك مملكت به تدريج از هم گسسته خواهد شد .لذا امنيت پايه و
اساس است» (بيانات رهبري )1379/1/16 ،و نيز فرمودهاند« :هر كسي امروز جامعه را به
سمت اغتشاش و ناامني سوق بدهد ،از نظر عامه ملت ايران انسان منفوري است؛ هر
كه ميخواهد باشد .هر هدفي كه اين ملت بخواهد به آن برسد ،در سايه آرامش و
امنيت خواهد رسيد .وقتي امنيت باشد ،تحصيل هم هست ،علم هم هست ،پيشرفت
هم هست ،صنعت هم هست ،ثروت هم هست ،آسايش گوناگون هم هست ،عبادت
هم هست .دنيا و آخرت در سايه امنيت وجود دارد .وقتي ناامني ايجاد شد ،همه
اينها مخدوش ميشود .بههمزدن امنيت يك ملت بزرگترين گناهي است كه
ممكن است كسي مرتكب شود» (بيانات رهبري.)1388/4/29 ،
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اكنون بحث در اين باره است كه آيا نظريه امنيت در منظومه تفكر اسالمي قادر
به تأمين ،حفظ و توسعه امنيت پايدار هست يا نه؟ با مروري گذرا بر انديشههاي
نظريهپردازان مسلمان ،به ويژه فقهايي كه ديدگاه يا تجربه حكمراني سياسي و
اجتماعي داشتهاند ،ترديدي باقي نميماند كه نه تنها پاسخ اين سؤال مثبت است،
كه پايدارترين امنيت را بايد در نظام مردمساالري ديني جستوجو كرد ،هرچند
واقعيتهاي خارجي ،هيچگاه و هيچكجا ،دقيقاً منطبق بر آموزهها و آرمانها نبوده
و نيست.
حق امنيت در فقه و نظام مردمساالري ديني
با مروري در كتاب و سنت ،فتاوي و مباحث فقهي متقدمين ،و باالخره ديدگاههاي
رهبري نظام اسالمي ،به عنوان تبلور انديشه سياسي اسالم در عصر حاضر ،ميتوان
گفت حق امنيت در نظام مردمساالري ديني از پنج شاخص و عنصر اصلي برخوردار
است .اين شاخصها كه در صورت تحقق امنيت پايدار را به ارمغان ميآورند،
عبارتاند از :عموميت و همگاني بودن ،برخورداري از پشتوانه حاكميتي ،قاطعيت،
سرعت و استثناناپذيري در مجازات عوامل ناامني ،استوار شدن بر مباني و انگيزههاي
اعتقادي ،و سرانجام ،جامعيت مفهومي و گستردگي قلمرو.
اكنون به شرح مختصر هريك از موارد پنجگانه ميپردازيم.
 .1امنيت پايدار نياز طبيعي و حق همگاني بشر
از نظر قرآن كريم ،به عنوان منبع اصلي استنباط انديشههاي اسالمي ،امنيت
پيشنياز يك زندگي سالم اجتماعي است ،و زندگي بشر قبل از هر چيز بايد امن و
برخوردار از رفاه باشد .جالب است كه خداوند از شهر امن به عنوان آرماني مثالزدني
ياد كرده است« :خداوند شهري را َمثل زده است كه امن و آرام بود و رزقش به وفور
از هر طرف به آن ميرسيد ،اما كفران نعمت كردند و خدا هم به سزاي آنچه انجام
ميدادند طعم گرسنگي و هراس را به مرد م آن چشانيد»( 1نحل.)112 /
در اين باره كه آيه فوق تنها جنبه تمثيل دارد يا اشارهاي به واقعه خاص تاريخي
است و در صورت پذيرش فرض دوم ،مقصود كدام شهر و كدام ملت است ،گفتوگوهاي
فراواني ميان مفسران وجود دارد (مكارم شيرازي و ديگران ،ج  ،11صص 432ـ  ،)430اما آنچه قطعي
است ،بيان قاعدهاي كلي و سنت الهي در اين آيه شريفه است كه خداوند ميخواهد
ان َف َكف ََر ْت ب َِأن ْ ُع ِم ِهّ
َ .1وضَ َر َب اللُهّ َم َث ً
اس
ال َق ْريَ ًة َكان َْت آ ِم َن ًة ُّم ْط َم ِئ َّن ًة يَ ْأت ِي َها ِر ْز ُق َها َر َغ ًدا ِّمن ُك ِّل َم َك ٍ
الل َف َأ َذا َق َها اللُهّ ل َِب َ
ون.
ال ْ ُجو ِع َوالْخَ ْوفِ ب َِما َكان ُوا ْ يَ ْص َن ُع َ
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مانند ساير سنتها براي ما تبيين و ما را به حقيقت آن راهنمايي كند( 1نساء )26 /و
ما نيز وظيفه داريم با جستوجو و تحقيق به آن دست يابيم( 2آلعمران)137 /؛ زيرا
سنتهاي خداوند تغيير نخواهد كرد( 3احزاب )62/و هركس چنان كند ،چنين خواهد
ديد( 4انفال.)38 /
با درك همين نياز طبيعي حضرت ابراهيم (ع) هنگام بنا نهادن شهر جديد مكه
از خداوند خواست كه آن سرزمين را از نعمت امنيت برخوردار سازد( 5ابراهيم.)35 /
نكته زيبا و ظريف ،تفاوت نيايش حضرت ابراهيم در اين آيه شريفه با عبارتي
است كه در آيه  126سوره بقره از قول وي نقل شده است .با اينكه هر دو آيه يك
خواسته از آن حضرت را يادآوري ميكنند ،در سوره ابراهيم به صورت معرفه (هذا
البلد) و در سوره بقره به صورت نكره به اين سرزمين اشاره شده استَ « :وإ ِ ْذ َق َ
ال
اج َع ْل َه َذا بَلَ ًدا آ ِم ًنا».
ِيم َر ّ ِب ْ
إِب ْ َراه ُ
عالمه طباطبايي با توضيحاتي تأكيد ميكند كه اين دو آيه حاكي از دو دعاست
نه يكي .اولي مربوط به سفرهاي بعدي حضرت ابراهيم به آن سرزمين و پس از
احداث شهر مكه بود و دومي در سفر نخستين كه زن و فرزندش را در بيابان خشك
و بيآب و علف نهاد (عالمه طباطبايي ،ج  ،13ص  .)65نتيجه اينكه امنيت پايدار ،حق
مستمر و نياز ثابت انسان است ،و به همين دليل ،خواسته هميشگي آن حضرت
بوده است.
اما مهمتر از آنچه گفته شد ،اسالم امنيت را فقط براي مسلمانان نميخواهد .از نگاه
اسالم ،امنيت يكي از نيازهاي ضروري هر انسان است ،و تفاوت عقيده و حتي ارتكاب
جرم نميتواند بهانهاي براي سلب اين حق از كسي شود .در حديث جالبي از امام
صادق(ع) نقل شده است كه فرمودند« :سه چيز است كه همه مردم بدون استثنا به آنها
امنيت ،دادگري و فراواني»( 6الحراني210 :1362 ،؛ مجلسي ،ج  ،78ص  ،234ح .)44
نيازمندندّ :
بنابراين ،همه شهرونداني كه در سايه نظام اسالمي زندگي ميكنند ،حتي
غيرمسلمانان حق دارند از امنيت برخوردار باشند .اين از افتخارات فقه شيعي است
كه ميگويد :اگر مسلماني موجب سلب امنيت نامسلماني شود ،در حقيقت به جنگ
خدا و رسول رفته است و محارب محسوب ميشود.
ريد ا ُ
هلل ليبُيِّ َن لكم و يَهد ُ
الذين مِن َقبل ُِكم.
ِيكم ُس َن َن
 .1يُ ُ
َ

فانظروا ....
االرض
سنن فسيروا في
ِ
 .2قد َخلَت مِن قبل ِكم ٌ
ُ
لسن ِة اهلل تبدي ً
ال .
 .3ولن تَجِ د ُ

االولين
 .4و إِن يَ ُعودوا فقد َمضَ ت ُسن ٌة
َ
َ .5وإ ِ ْذ َق َ
األص َنا َم .
اج َع ْل َه َذا ال ْ َبلَ َد آ ِم ًنا َو ْ
ِيم َر ّ ِب ْ
اج ُن ْبنِي َو بَن َِّي أَ ْن ن َ ْع ُب َد ْ
ال إِب ْ َراه ُ
من َ ،وال َع ُ
صب .
اس ُط ّرا إلَيها  :األَ ُ
 .6ثَالثَ ُة أشيا َء يَ ُ
حتاج ال ّن ُ
دل َ ،والخِ ُ
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تعريف مشهور فقها از محاربه به عنوان آشكارترين جرم عليه امنيت و آسايش
عمومي ،چنين است« :محارب كسي است كه براي ترساندن مردم سالح بركشد؛ در
خشكي باشد يا دريا ،در شب باشد يا روز ،در شهر باشد يا روستا»( 1حلي 1403 ،ق.)180 :
مرحوم صاحب جواهر پس از اشاره به اين تعريف ،مينويسد« :عموم آيه
شريفه و نيز عموم روايات مربوط به محاربه و همچنين اجماع فقها حاكي
است كه ترساندن مردم ،چه مسلمان باشند چه غيرمسلمان ،مشمول تعريف
محاربه است» (نجفي ،ج  ،41ص 564؛ لنكراني ،ص 504؛ موسوي اردبيلي 1413 ،ق.)795 :
 .2تأمين امنيت پايدار و همگاني ،وظيفه حاكميت ديني
گفته شد برقراري امنيت از اصليترين وظايف هر حكومت است؛ اصوالً فلسفه
تشكيل حكومت چه حكومت ديني و مشروع ،چه حكومت غيرديني و نامشروع
همين است .با اين حال ،حكومتهاي ديني تكليف مضاعفي در اين زمينه برعهده
اصل دين ميشود .به همين
دارند ،زيرا ناامني موجب بدبيني و روگرداني مردم از ِ
علت ،انتظار برقراري امنيت از حاكمان و رهبران الهي طبيعي است؛ چنان كه
قرآن درباره ذوالقرنين بازگو كرده است .او در مسير خود ميرفت «تا به ميان دو
كوه رسيد ،و در آنجا طايفهاي را يافت كه هيچ سخني را نميفهميدند! گفتند:اي
ذوالقرنين ،يأجوج و مأجوج سخت در زمين فساد ميكنند .آيا [ممكن است] مالي
در اختيار تو قرار دهيم كه ميان ما و آنها سدي ايجاد كني؟»( 2كهف)94 /
آن مردم تأمين امنيت را انتظاري طبيعي از حاكمان الهي ميدانستند .قرآن
كريم نيز پاسخ مثبت به اين درخواست را الزم دانسته است ،زيرا «امنيت نخستين
و مهمترين شرط زندگي سالم اجتماعي است .به همين علت ،ذوالقرنين براي فراهم
كردن امنيت قومي كه مورد تهديد قرار گرفته بودند پرزحمتترين كارها را برعهده
گرفت و براي جلوگيري از هجوم مفسدان نيرومندترين سد را ساخت كه در تاريخ
ضربالمثل شده و سنبل استحكام و دوام و بقاست» (رك :مكارم شيرازي ،ج  ،12ص .)539
امام علي (ع) نيز در موارد متعدد به همين نكته اشاره دارند .براي نمونه
در پاسخ به خوارج كه امنيت جامعه را برهم ميزدند ،فرمود« :مردم را امير و
فرمانروايي بايد ،خواه نيكوكار خواه بدكار كه مؤمن در سايه حكومت او به كار خود
پردازد و كافر از زندگي خود بهره گيرد .تا زمان هر يك به سرآيد و اموال عمومي
« .1المحارب کل من جرد السالح ال خافـﺔ الناس ،فی بر او بحر ،لی ً
ال کان او نهاراً ،فی مصر و غیره».
ض َف َه ْل ن َْج َع ُل ل َ َ
ك خَ ْر ًجا َعلَى أَ ْن ت َْج َع َل ب َ ْي َن َنا َوب َ ْي َن ُه ْم
األر ِ
وج ُمفْسِ ُد َ
وج َو َم ْأ ُج َ
َ . 2قالُوا يَا َذا الْق َْرن َْي ِن إ ِ َّن يَ ْأ ُج َ
ون فِي ْ
َسدًّ ا....
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گرد آورده شود و با دشمن پيكار كنند و راهها امن گردد و حق ضعيف را از قوي بستاند
و نيكوكار بياسايد و از شر بدكار آسوده ماند»( 1نهجالبالغه ،خطبه .)40
روشن است كه تأمين امنيت و موارد ديگري كه در كالم امام (ع) به عنوان
كاركردها و وظايف حكومت بيان شده است ،اختصاصي به امراي خوب و نيكوكار
«بر» يا «فاجر» (مكارم
ندارد و ضمير در «إ ِ ْم َرتِهِ» به «امير» برميگردد نه به ّ
شيرازي443 :1380 ،؛ ابن بيالحديد1378 ،ق ،ج  ،2ص .)309
آن حضرت فلسفه وجودي حكومت (حق يا باطل) را فراهم ساختن امنيت
ميدانست ،لذا در برابر هر جفا و خطايي بردباري ميكرد تا آنجا كه آرامش
مسلمانان تهديد نشود و دست به سوي سالح و خشونت دراز نكنند .حضرت
علي(ع) با اشاره به رفتن اصحاب جمل به سوي بصره فرمودند« :واقعيت آن است
كه اينان براي مخالفت با امارت من گرد آمدهاند و من صبر ميكنم؛ اما تا وقتي كه
جامعه و وحدت آن را تهديد نكنند ،زيرا اگر بتوانند اين انديشه سست و نادرست را
محقق سازند ،نظم عمومي به هم خواهد خورد ...و حق شما بر من اين است كه [با
آنان] طبق قرآن و سيره پيامبر عمل كنم»( 2نهجالبالغه ،خطبه .)169
همين گونه هم شد و آن گاه كه «آنان به مأموران حكومت و اموال عمومي
حمله كردند ،آرامش شهروندان را از بين بردند و [با تبليغات نادرست] وحدت آنان
را مخدوش كردند»( 3نهجالبالغه ،خطبه  )218حضرت به جنگ آنان شتافت كه شايسته
آن بودند.

 .3سرعت ،قاطعيت و عدالت قضايي ،شرط تحقق امنيت پايدار
تئوريهاي نظري تا پشتوانه حقوقي و قضايي نيابند ،ضمانت اجرايي ندارند .اگر
نظريهپردازيهاي علمي ،و حتي اندرزهاي اخالقي همه انسانها را قانع ميكردند،
نيازي به تشكيل حكومت و استفاده از قواي قهريه نبود .اما چنين انتظاري بيهوده
است .حتي نزول قرآن كه «بيترديد هدايتگر متقين است»( 4بقره )2/به تنهايي كافي
َّاس م ِْن أَمِي ٍر ب َ ٍّر أَ ْو َفاجِ ٍر يَ ْع َم ُل فِي إ ِ ْم َرت ِ ِه اَل ْ ُم ْؤم ُِن َو يَ ْست َْمت ُِع فِي َها اَل ْ َكاف ُِر َو يُ َبلِّغُ اَللهَّ ُ فِي َها اَلأْ َ َج َل َو يُ ْج َم ُع
 ... . 1إِن َّ ُه الَ بُدَّ ل ِلن ِ
لس ُب ُل َو يُؤْخَ ُذ ب ِ ِه ل ِلضَّ ع ِ
اح م ِْن َفاجِ ٍر.
يح ب َ ٌّر َو يُ ْست ََر َ
ِيف م َِن اَل ْ َق ِو ِّي َحتَّى يَ ْس َت ِر َ
ب ِ ِه اَلْف َْي ُء َو يُقَات َُل ب ِ ِه اَل ْ َع ُد ُّو َو ت َْأ َم ُن ب ِ ِه ا َ ُّ

ارت ِي َو َس َأ ْصب ُِر َما ل َ ْم أَخَ ْف َعلَى َج َما َعت ُِك ْم َفإِن َّ ُه ْم إ ِ ْن تَ َّم ُموا َعلَى َف َيال َ ِة َه َذا
ْ .2إ ِ َّن َه ُؤالَ ِء َق ْد ت ََمالَئُوا َعلَى َسخْ َط ِة إ ِ َم َ
ِين.
ا َ َّلرأيِ اِنْق ََط َع ن َِظا ُم اَل ْ ُم ْسلِم َ
َّان ب َ ْي ِ
ِين اَلَّذِي فِي يَ َد َّي َو َعلَى أَ ْه ِل م ِْص ٍر ُكلُّ ُه ْم فِي َطا َعتِي َو َعلَى ب َ ْي َعتِي
َ .3ف َق ِد ُموا َعلَى ُع َّمال ِي َو خُ ز ِ
ت اَل ْ ُم ْسلِم َ
َفشَ َّتتُوا َكل َِم َت ُه ْم َو أَ ْف َس ُدوا َعلَ َّي َج َما َع َت ُه ْم َو َوثَ ُبوا َعلَى شِ ي َعتِي َف َق َت ُلوا َطا ِئ َف ًة م ْن ُه ْم َغ ْدرا ً َو َطا ِئ َف ٌة َعضُّ وا َعلَى
َ
ِين.
اربُوا ب ِ َها َحتَّى لَقُوا اَللهَّ َ َصا ِدق َ
أ ْس َيافِ ِه ْم َفضَ َ
ِين.
َاب الَ َريْ َب فِي ِه ُه ًدى لِّلْ ُم َّتق َ
َ .4ذل َِك ال ْ ِكت ُ
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نيست .بايد در كنار اين قانون محكم الهي« ،آهن» نيز فرستاده شود( 1حديد )25 /تا با
دادن متخلفان ،انديشه قانونشكني و برهمزدن امنيت ديگران را ريشهكن كند.
كيفر
ِ
در اينجا هم براي تضمين آنچه گفته شد ،نياز به احكام قضايي داريم آن هم
احكامي كه با سرعت و قاطعيت اجرا شوند و ميان مجرمان تفاوت قائل نشوند .اينها
همه قواعدي آمرانه است كه به وضوح هر چه بيشتر در سياست جزايي اسالم مورد
تأكيد قرار گرفته است.
از ديدگاه فقهي ،تعطيل (البحر العاملي ،1367 ،ج  ،18ص  )307يا تأخير (همان ،باب  ،25ص )336
در اجراي مجازات شرعاً جايز نيست؛ همانگونه كه شفاعت (همان ،باب  ،20ص )333
و كفالت (همان ،باب  ،21ص  )333در اجراي حد پذيرفته نيست .صاحبان نام و نان از
اندك فرصتي بهره ميبرند و با انواع واسطهها به دنبال دور زدن قانون ميروند.
نبايد همين فرصت اندك را نيز به آنان داد( 2همان ،ص  .)336تجسم عدالت و پيشواي
بزرگ ما چه زيبا هشدار داده است« :همين كه در اجراي مجازات سخن از «شايد»
و «ببينيم چه ميشود» پيش آيد ،دستور خدا معطل مانده است»( 3همان).
عالوه بر سرعت ،قاطعيت در اجراي حكم و عدم تبعيض ميان مجرمان از
خصوصيات فقه شيعي است.
از امام صادق (ع) روايت شده است كه زني صاحبنام را كه دزدي كرده بودند به
محضر پيامبر خدا آوردند و آن حضرت نيز دستور به قطع انگشتان او داد .گروهي
از بزرگان قريش نزد حضرت آمدند و گفتند :اي پيامبر خدا ،زن مشهور و آبرومندي
چون او را براي سرقت مال كمارزشي چون اين ،مجازات ميكنيد؟!
رسول خدا(ص) قاطعانه به آنان پاسخ داد :آري ،اصوالً دليل نابودي و هالكت
پيشينيان شما همين طرز تفكر بوده است .آنان هم مجازات را براي افراد ناتوان
و مردم عادي اجرا ميكردند ،ا ّما توانگران و بزرگانشان را از چنگ عدالت رها
ميساختند .همين بود كه نابود شدند»( 4موسوياردبيلي 1413 ،ق.)103 :
مروري بر قوانين كيفري اسالم نشان ميدهد كه به رغم توصيه به «درء الحدود»
و عدم اصرار بر اثبات جرم و اجراي مجازات ،شديدترين مجازاتها براي سلب
ِيد
اس ب ِالْق ِْسطِ َو أَن َزل ْ َنا ال ْ َحد َ
س شَ د ٌ
َاب َوالْمِي َز َ
 .1لَق َْد أَ ْر َسلْ َنا ُر ُسلَ َنا ب ِالْبَيِّ َناتِ َوأَن َزل ْ َنا َم َع ُه ُم ال ْ ِكت َ
ِيد فِي ِه ب َ ْأ ٌ
ان ل َِيقُو َم ال َّن ُ
ب إ ِ َّن اللهَّ َ َق ِو ٌّي َع ِزي ٌز....
نص ُر ُه َو ُر ُسلَ ُه ب ِالْغ َْي ِ
َو َم َناف ُِع ل ِل َّن ِ
اس َو ل َِي ْعلَ َم اللهَّ ُ َمن يَ ُ
الحدو ِد نظر ساعهٍ.
ليس في ُ
 .2عن عليعليهالسالمَ :
عل او َعسي فالح ُّد ُم َّ
كان في الح ِّد ل َ َّ
عط ٌل.
 . 3ا ِذا َ
 . 4أَ َّن َر ُس َ
َاس م ِْن
اجت ََم َع إِلَى َر ُس ِ
ول اللهَّ ِ ص أُت َِي ب ِا ْم َرأَ ٍة ل َ َها شَ َر ٌف فِي َق ْو ِم َها َق ْد َس َر َق ْت َف َأ َم َر بِق َْط ِع َها َف ْ
ول اللهَّ ِ ص ن ٌ
ال ن َ َع ْم إِن ََّما َهلَ َ
ول اللهَّ ِ تَق َْط ُع ا ْم َرأَ ًة شَ ِري َف ًة ِمث َْل فُلاَ ن َ َة فِي خَ َط ٍر يَسِ ي ٍرَ ،ق َ
ش َو َقالُوا يَا َر ُس َ
ان َق ْبلَ ُك ْم ب ِ ِمث ِْل
ُق َريْ ٍ
ك َم ْن َك َ
ون أَ ْق ِويَا َء ُه ْم َو أَشْ َرا َف ُه ْم َف َهلَ ُكوا .در روايت مشابه ديگري آمده
ون ال ْ ُح ُدو َد َعلَى ضُ َعفَائ ِ ِه ْم َو يَت ُْر ُك َ
ِيم َ
َه َذا َكان ُوا يُق ُ
است « :دليل نابودي بنياسرائيل همين بود كه ( »...ريشهري ،1363 ،ج ،2ص.)307
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امنيت و آسايش عمومي در نظر گرفته شده است .در ميان همه احكام جزايي ،به
طور ويژه ميتوان از محاربه به عنوان مصداق برخورد اسالم با جرايم عليه امنيت
عمومي مردم و جامعه ياد كرد .به نص قرآن كريم« ،كيفر آنها كه با خدا و پيامبر
به جنگ برميخيزند و در روي زمين دست به فساد ميزنند [و با تهديد اسلحه
به جان و مال و ناموس مردم حمله ميبرند] اين است كه اعدام يا ب ه دار آويخته
شوند يا [چهار انگشت از] دست راست و پاي چپ آنها بريده شود يا از سرزمين
خود تبعيد گردند .اين رسوايي آنها در دنياست و در آخرت نيز مجازات سنگيني
دارند»( 1مائده.)33 /
هم لحن و تعبير اين آيه شريفه (محاربه با خدا و رسول) و هم نوع كيفري
كه براي اين جرم تعيين شده است ،نشان از اهميت حفظ و تأمين امنيت در نظر
شريعت اسالمي دارد و به همين دليل« ،محاربه» عنوان مهمي در كتب فقهي و
آيات االحكام به شمار ميرود.
فقيهان معتقدند« :با در نظر گرفتن اينكه «محاربه با خدا» ،به معناي
حقيقي آن ممكن نيست و از سوي ديگر ،واژه «رسول» و نيز «فساد در
زمين» هم به آن عطف شده است ،معلوم ميشود كه مقصود آيه بيان حكم
نوعي از محاربه است كه شرش دامنگير جامعه ميشود ...و آن انجام دادن
كارهايي است كه موجب فساد در جامعه و سلب امنيت و بينظمي اجتماعي
ميشود» (صالحي نجفآبادي61 :1376 ،ـ 60؛ رك :هاشميشاهرودي146 :1376 ،ـ .)144
ضمناً با توجه به اينكه مصداق «سالح براساس زمانها و مكانها متفاوت
است ،پس آنچه اهميت دارد قصد برهمزدن آرامش و ايجاد وحشت در مردم
است» (موسوياردبيلي 1413 ،ق )797 :و از اين رو ،به گفته صاحب جواهر« ،بسياري از
فقيهان تصريح كردهاند كه نوع سالح مورد استفاده تأثيري ندارد و حتي شامل عصا،
سنگاندازي و مانند آن هم ميشود» (نجفي ،ج  ،41ص .)569
 .4زيربناي امنيت پايدار ،اعتقادات ديني و ارزشهاي مذهبي
نقش اعتقادها و انگيزههاي ديني در كنشها و واكنشهاي انساني ،نقشي اساسي و
بيبديل است .استداللهاي علمي تا به اعتقادهاي قلبي تبديل نشوند ،پايدار و مؤثر
نيستند؛ البته اين چيزي نيست كه اختصاص به دين اسالم داشته باشد .تجربه ثابت
كرده است هر انديشهاي كه مبتني بر اعتقادات قلبي شود ،جديتر محقق ميگردد.
أرجلَهم
ون فِي
ِ
بون اهللَ و رسولَه و يَس َع َ
ذين يُحا ِر َ
« .1اِن َّما جزا ُء ال ّ َ
االرض َفسادا ً أَ ْن يُ َقتَّل ُو أو يُ َصلَّبوا أَو تُق ََّط َع ايدي ِهم و ُ
عظيم».
عذاب
خزي فِيالدنيا و لهم في اآلخر ِة
االرض ذلك لهم
مِن خِ الفٍ أَو يُنفَوا مِن
ِ
ٌ
ٌ
ٌ
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با توجه به همين نكته قرآن كريم هر جا سخن از امنيت به ميان آورده ،بالفاصله
از ايمان به خدا نيز سخن گفته است .براي نمونه ،خداوند پس از دادن بشارت
پيروزي نهايي و حاكميت مستضعفان مؤمن وعده ميدهد كه ترس و ناامني آنان را
به امنيت و آرامش بدل ميگرداند و بالفاصله هدف اساسي را هم يادآوري ميكند
كه او را عبادت كنند و چيزي را با وي شريك نگردانند( 1نور.)55/
در نمونهاي ديگر هنگامي كه قرآن كريم به قريش دستور به اطاعت و عبادت
خدا ميدهد ،در مقام نوعي توجيه و تعليل ميفرمايد :بايد او را بپرستند؛ چون او
خدايي است كه آنها را از گرسنگي نجات داد و از ترس ايمني بخشيد!( 2قريش.)4 /
از سوي ديگر ،اسالم تأمين امنيت را عملي ديني و بلكه از بهترين اعمال و
عبادات معرفي ميكند تا هم مردم و هم حاكمان را به مشاركت در حفاظت از اين
نعمت بيبديل فرا خواند .توصيههاي اكيد اسالم به تأمين امنيت عمومي و ارزش و
ثوابي كه براي آن قائل است ،و حتي آن را از عبادتهاي مرسوم و معمول بسي پر
فضيلتتر ميشمارد ،همه عاملي مهم در تقويت انگيزهها براي مشاركت داوطلبانه
و فداكاري عاشقانه در راه تأمين امنيت در جامعه است .در فضاي امن عابدان هم
ميتوانند به عبادت بپردازند و نيكوكاران هم نيكوكاري كنند.
اگر حكومتي نتواند امنيت را كه نخستين نياز زندگي سالم اجتماعي است
فراهم كند ،در چشم افكار عمومي بيكفايت شناخته ميشود و محبوبيتي ندارد
كه دعوتش براي ايمان مخاطبان را تحت تأثير خود قرار دهد .چنين حكومت و
حاكماني هر چه بيشتر به دين و دينداري دعوت كنند ،كمتر پاسخ مثبت دريافت
ميكنند.
فهم رابطه امنيت و دينگرايي در عمل نيز آثار مهمي بر جا خواهد گذاشت.
در اين صورت مسئوالن و مأموران برقراري امنيت كار خود را نه فعاليتي شغلي
و حرفهاي ،كه عملي ديني و فرهنگي به شمار ميآورند و در صورت قصد تقرب،
كارشان نه عبادت كه افضل عبادات خواهد بود.
«يك شب نگهباني و حفظ آرامش مردم با قصد قربت از هزار شب عبادت و هزار
روز روزهداري برتر است»( 3ريشهري ،1363 ،ج  ،2ص  )134و «دو چشم است كه آتش
جهنم آن را در نمييابد :چشمي كه از خشيت پروردگار بگريد و چشمي كه شب
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را براي خدا به نگهباني از امنيت مردم بيدار بماند»( 1همان) .به ويژه بايد از فضليت
مرزباني نام برد كه ارزشي برتر از دنيا و آنچه در آن است ،دارد( 2همان ،ص  )133و هر
نماز مرزبان را معادل پانصد نماز ميسازد( 3همان ،ص .)134

سبيلاهللِ».
س في
ِ
 . 1قال رسولاهلل (ص)َ « :ع َ
عين ب َ َكت مِن خشي ِه اهللِ و ٌ
النار؛ ٌ
َحر ُ
ينان الت ََم َّس ُه َما ُ
عين باتَت ت ُ
 .2قال رسول اهلل (ص)ِ « :ر ُ
ير م َِن الدُّنيا َو ما َعلَيها».
باط يَو ٍم ف 
ي سبيل ِ اهلل ِ خَ ٌ
مس مِأ َة َصالهٍ».
 .3قال رسولاهلل (ص)« :ا َِّن َ
الصال َه ُ
المراب ِط تَعد ُِل خَ َ
 .4اشاره است به شعری منسوب به امير مؤمنان ،علی عليه السالم ،که می فرمايد :آيا گمان ميبري تو يك جثه
ِیر َ -و فی َ
كوچكي؟ در حالي كه جهان بزرگتر در تو پيچيده شده است« :أتَ ْز َع ُم أن َ
ِک ان َْطوی الْعال َ ْم
َّک جِ ْر ٌم َصغ ٌ
االْ ْک َب ُر» (محمدتقي جعفري ،ترجمه و تفسير نهج البالغه ،دفتر نشر فرهنگ اسالمی ،ج  ،5ص .)267
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 .5امنيت پايدار در گرو جامعيت مفهومي و گسترش در همه عرصهها
از اشتباههاي بزرگ بسياري از نظريهپردازان غربي آن است كه امنيت بشر را فقط
در قلمرو اقتصاد خالصه ميكنند يا حداكثر حوزه فعاليتهاي سياسي و اجتماعي
را به آن ميافزايند .آنان پنداشتهاند كه انسان يك «حيوان اقتصادي» است يا
چنانكه ارسطو گفته است« :حيوان سياسي»؛ غافل از آنكه انسان موجود كوچكي
4
است كه جهان هستي را در خود جاي داده است.
انسان به امنيت و آرامش خاطر در همه ابعاد وجود خود نيازمند است .آنان
كه ارزشها و تمايالت انسان را فقط در ماديات يا حداكثر فعاليتهاي معطوف
به رقابت و كسب قدرت خالصه ميكنند ،بايد بدانند كه از مهمترين ارزشها و
گرايشهاي انسان يا همان ارزشهاي اخالقي و گرايشهاي فرهنگي غفلت كردهاند.
تجربه امروز غرب هم اثبات كرده است كه حتي در صورت تفكيك امنيت اخالقي
و فرهنگي از امنيت در حوزههاي اقتصادي و اجتماعي ،و با فرض موفقيت در نفي
تهديدها در اين حوزههاي خاص ،امنيت پايدار به دست نخواهد آمد و دير يا زود
نگرانيهاي فرهنگي و اخالقي ،وجدان و فطرت بشري را بيدار خواهد كرد و خواب
از چشمان او خواهد ربود .آيا اين واقعيتي نيست كه هماكنون در جهان معاصر
شاهد آن هستيم؟
آرامش سياسيـ اجتماعي بدون امنيت فكري و فرهنگي يا ذهني و رواني به
وجود نميآيد يا پايدار نميماند .از نظر روانشناختي ،حركتهاي بيروني و فيزيكي
انسان منبعث و مبتني بر حركتهاي دروني يا همان انديشه و فكر اوست.
بنابراين ،آشفتگي فكري و دروني نميتواند نمودي جز بينظمي بيروني داشته
باشد و از اين رو ،حفظ نظام فكري و فرهنگي آدميان و انسجام آن مقدم بر ايجاد
نظم اجتماعي آنان است .اين نكته دقيق و با اهميت را مكتب حقوقي اسالم بيش
از هر نظام حقوقي ديگر مورد توجه و عمل قرار داده است.
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از اين رو ،ايجاد شك در نظام فرهنگي يا تحريف و بدعت در آن از گناهان كبيره
و نابخشودني است .بايد از آنان كه چنين ميكنند ،گريخت ،اعمال و عبادات آنها
مقبول نيست و راهي براي توبه ندارند مگر آنكه به طور كامل و دقيق ،تمام آثار
انحراف فكري را كه به وجود آوردهاند ،محو و جبران كنند و اين غالباً ناشدني است.
به همين علت قرآن كريم فتنه را اكبر از قتل ميداند (بقره)127/
توجه نظام مردمساالر ديني به تأمين امنيت در چنين حوزههايي از ويژگيهاي
افتخارانگيز اسالم عزيز است ،و به همين دليل ،مقام معظم رهبري بر آن تأكيد مكرر
كردهاند .ايشان در ديدار فرمانده نيروي انتظامي و معاونان و جمعي از مسئوالن و
فرماندهان عاليرتبه ناجا فرمودهاند« :امنيت و نظم اجتماعي صرفاً به اين نيست
كه كسي كيف كسي را ندزدد يا مغازه كسي را نزند يا خانه كسي را خالي نكند.
عالوه بر اينها ،امنيت اخالقي يكي از مهمترين مقوالتي است كه مردم به آن احتياج
دارند .ناامني اخالقي اين است كه مردم در محيط جامعه و در كوچه و خيابان
نتوانند طبق اعتقادات و دين و ايمان خود آسوده و بيدغدغه حركت كنند ،بلكه
با مناظري مواجه ميشوند كه وجدان ديني آنها را آزرده ميكند .اين از مقوالت
خيلي مهم است .مردم دوست دارند وقتي جوانهاشان از خانه بيرون ميروند و
باز ميگردند و با محيط اجتماعي مواجه ميشوند ،تأثير ناخواسته و تأثير اخالقي
بد روي ذهن آنها گذاشته نشود .لذا در محيط كوچه و خيابان ،شما بايد با همه
چيزهايي كه از نظر اخالقي ممنوع و خالف است ،مقابله كنيد ....اين جزو وظايف
شماست كه مراقب آنها باشيد» (بيانات رهبري.)1381/7/14 ،
نتيجهگيري
با توجه به مطالب گفتهشده براي تأمين امنيت پايدار در نظام مقدس جمهوري
اسالمي ،عمل به راهكارهاي زير اجتنابناپذير است:
 .1امنيت به عنوان حق شهروندي براي همه مردم بايد در عمل به رسميت
شناخته شود .نبايد به هيچكس اجازه داد كه فراتر از وظايف و چارچوبهاي قانوني
اقدام به محدودسازيِ قلمرو حقوق و آزاديهاي ديگران كند.
 .2وظيفه و سهم هر يك از دستگاههاي حاكميتي ،و نيز احزاب ،گروهها و آحاد
مردم در توليد و مراقبت از امنيت جامعه بايد تعيين و به صورت شفاف تدوين شود.
 .3با هر شخص حقيقي يا حقوقي كه در ايفاي وظيفه خود در اين زمينه
كوتاهي ميكند ،يا عمدا ً امنيت جامعه را مخدوش ميسازد ،قاطعانه ،يكسان و به
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