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چكيده
نوشتار حاضر متأثر از نقش امنیت در عرصههاي مختلف سیاسی ،نظامی ،اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی ،پیچیدگی شرایط ،فراوانی متغیرها ،تنوع تهدیدها ،وجود چالشهای
فرامنطقهای ،منطقهای و داخلی و تعدد بازیگران بینالمللی و منطقهای است .با توجه
به ناکارامدی راهبردهای امنیتی مکاتب موجود ،نويسنده درصدد است ابعاد امنیت
را بر مبنای راهبرد امنیتی و با الگوی علمی رایج در مکاتب امنیتی بررسي کند .این
نوشتار که نتیجه طرحي پژوهشی است ،به لحاظ هدف ،تحقیقی ـ کاربردی ،به لحاظ
سطح تحلیل برخوردار از ماهیتی توصیفی ـ تحلیلی و از نظر رویکرد و طبقهبندی
روش ،متکی به روش کتابخانهای است .دادههای مورد نیاز از راه مطالعات کتابخانهای
به روش فیشبرداری گردآوری شده است .در فرایند تحقیق به دو سؤال اصلی پاسخ
داده ميشود :راهبرد امنیت پایدار در نظام سياسي اسالم از منظر نهجالبالغه چيست؟
مباني ،چارچوب و اصول امنيت در نظام سياسي اسالم از منظر نهجالبالغه چيست؟
بر این اساس شاخصهایي چون ارزشها و آرمانهاي بنيادين امنيت ،مرجع امنيتي و
نظريههای امنیتی (امنيت براي چه كسي يا چه چيزي ،امنيت در مقابل چه كسي يا
چه چيزي ،امنيت در چه بستر يا جهتي ،امنيت در چه سطح يا ميزاني) مالک و معیار
محقق براي جمعآوری اطالعات به منظور ارائه پاسخی منطقی و مستدل به سؤالهاي
تحقیق است .ابعاد امنیت از منظر نهجالبالغه ظرفیتي پنجگانه برای نظام سیاسی
اسالم مهیا ميکند که در مبحث نتیجهگیری به آن اشاره شده است.
واژگان کليدي
راهبرد امنیت ،اصول امنیت ،ارزشها ،آرمانها ،مرجع امنیت ،تهدید
 . 1دانشجوی دوره دکتری دانشگاه دفاع ملی

149

فصلنامه آفاق امنیت  /سال پنجم  /شماره پانزدهم  -تابستان 1391

150

مقدمه
پيچيدگي رفتار انسان كه به پيچيدگي ،تالطم ،آشوبزدگي و تعامالت اجتماعي
منتهي شده درك مسائل را بيش از بيش دشوار کرده است .در چنين شرايطی هيچ
تصميم مناسبي بدون داشتن درك و تصور صحيح از موقعيت و محل قرار گرفتن
تحليلگر و تصميمگير اتخاذ نخواهد شد .در واقع ،آنچه به عنوان نظريه امنيتي مطرح
است بياني توضيحي از يك موقعيت ،يعني نسبت صاحب رويكرد با خود و غيرخود
است .سطوحي از اين موقعيتشناسي بسيار بنيادي به جنبههاي هستيشناسانه يا
معرفتشناسانه باز ميگردد و سطوحي ديگر به اليههاي عيني ترجيحات زندگي بشر
نزديكتر ميشود که همان سطح تماس حوزه سياست ،اجتماع و امنيت است .نظريه
نسبت به مردم ،سرزمين ،تهديد ،دوست ،دشمن ،جنگ و قدرت و ...ميتواند حلقه
موقعيتشناسي را تكميل كند ،لذا هر چه اجزاي تصورات و ادراكات يك شخص يا يك
نظام در تبيين موقعيت هماهنگتر و منجسمتر باشد ،مديريت تصميمگيري واقعيتر
و كمهزينهتر خواهد بود.
حضرت علی (ع) در نامهها ،خطبهها و حكمتها توجه كارگزاران را به اين مهم
معطوف کردهاند .از سوي ديگر ،در نظرية امنيتي از منظر این مصحف شریف ،به
تفاوتها و تمايزاتي اشاره شده كه به نوعي تعارض در منافع و ارزشهاست كه در
مطالعات امنيت بسيار حائز اهميت است .از جمله آنها عبارتاند از :تهديد ،همكاري،
رقابت و خصومت که برمبناي چگونگي نگرش به تمايزات شكل ميگيرد و اين قاعده
در سطوح مختلف فردي ،اجتماعي ،ملي و فراملي جريان دارد .با نگاهي اجمالي به
اين منبع گرانبها ميتوان اين ابعاد را استنباط كرد .همچنین با بهرهگيري از این
راهبرد ميتوان طرح الگوي منظم براي تبيين و توضيح مسائل ،سامان دادن به افكار و
هماهنگي رفتار را ارائه كرد كه لوازم سياستگذاري عمومي 1و مديريت كالن يك نظام
سياسي است و مهمترين اثرش تقويت انسجام ،استمرار و تداوم نظام است .گستردگي
مفهوم امنيت در يك نظريه به وسعت موضوعاتي است كه ميتواند در حوزه مطالعات
و سياستهاي امنيتي قرار گيرد .اين مسائل امنيتي مركز ثقل و معيارهاي اساسي و
مهمي هستند كه تحليلگران و سياستگذاران به آن توجهي خاص دارند .صاحبنظران
مكاتب مختلف با توجه به نگرش حاكم بر افكارشان در عصر حاضر دچار سطحينگري
1 .Public Policy

بيان مسئله
هر نظام سياسي مهمترين و اساسيترين وظيفه خويش را ايجاد ،حفظ و ارتقاي امنيت
ملي 1ميداند و با هر گونه تهديد كه امنيت آن را به مخاطره اندازد ،مقابله ميکند .در
واقع ،دفع خطرها و تهديدها توسط هر نظامي امري معقول و پسنديده است .چنانچه
نظامها قادر به تحقق اين مهم نباشند ،تحقق اهداف ميسر نميشود .لذا بررسي مقوله
امنيت در هر نظام سياسي در سرلوحه اهداف آن نظام قرار دارد .از آنجا كه اسالم به
انسان و سعادت او اهميت ميدهد ،به اين مقوله بيش از ساير مكاتب توجه نشان داده
و به عنوان تكليفي الهي کارگزاران نظام سياسي را موظف به تحقق آن کرده است.
بيشك نهجالبالغه پس از قرآن كريم ،مهمترين و ارزشمندترين منبع در علوم اسالمي
است که به اين موضوع اهتمام خاص دارد .اين كتاب شريف ابعاد مختلف پدیدههای
زندگي اجتماعی انسان را مورد توجه قرار داده است .يكي از اين ابعاد بسيار مهم
موضوع امنيت و راهبردهاي امنيتي است که جايگاه آن در نظام سياسي اسالم و نقش
آن در سرنوشت جهان اسالم و سعادت بشر باالست و از ابعاد و زواياي مختلف مورد
بررسي قرار گرفته است.
مقاله پيشرو با تمسك به اين منبع بينظير به تبيين و توصيف امنيت ميپردازد و
1 .National Security
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و قشرينگري شده و لذا بخشهاي محدود و خاص مسائل امنيتي را مد نظر قرار
دادهاند ،اما اين مهم در نهجالبالغه به صورت جامع و كامل (جهانشمول و زمانشمول)
مورد توجه قرار گرفته است.
در نگاهي کلی با توجه گستردگی موضوع امنيتی در این مصحف ،راهبرد امنيتي
در نظام سياسي از منظر این منبع را ميتوان در چارچوب حوزههاي زير تنظيم و
سازماندهي کرد :نخست ،مباني انديشه تفسيري امنیت در اسالم شامل هستيشناسي،
معرفتشناسي و اصول روششناختي؛ دوم ،شناخت و تحليل مفهوم امنيت و اركان
امنيت شامل ارزشها ،آرمانهاي بنيادين ،مرجع امنيت ،ابزارهاي تأمين امنيت،
تأمينكننده امنيت ،هدف امنيت و تهديد امنيتي؛ سوم ،تبيين رويكردهاي امنيتي
نسبت به متغيرهاي مرتبط با امنيت در نظام سياسي اسالم همچون حاكميت ،قدرت،
حكومت ،مردم ،جنگ ،صلح ،دشمن ،محيط زيست و حقوق بشر .با بررسي سه حوزه
فوق ،طراحی و تدوین ساختار نظريه امنيتي نظام سياسي اسالم امکانپذیر خواهد شد.
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با بهرهگيري از روش توصيفي ـ تحليلي موضوع راهبرد امنيت در نظام سياسي اسالم را
از منظر نهجالبالغه در حوزههاي امنيت براي چه كسي ،در برابر چه كسي و چه چيزي،
امنيت از چه طريق و چه ابزاري ،امنيت در چه بستري ،و امنيت در چه سطحي مورد
بررسي قرار ميدهد و در فرايند توصيف و تبيين راهبردهاي امنيتي به ابعاد امنيت از
لحاظ سياسي ،رواني ،نظامي ،اقتصادي و اجتماعي اشاره خواهد کرد.
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رویکردی نظری به راهبرد

در رویکرد نظری به راهبرد سه موضوع مورد بررسی قرار میگیرد:
 .1تعریف راهبرد
واژه راهبرد 1برای مدتي طوالنی به منظور بیان دانش و هنر یک فرمانده کل قوا به کار
میرفت .بر این مبنا ،راهبرد فقط با عدهاي معدود از مردم جهان ارتباط مییافت .به
مرور زمان و طی دورانهای تکاملی ،ثابت شد انتقال این فن و هنر به صورت حرفه
و شغل موروثی کارساز نخواهد بود و باید قشرهاي بیشتری از مردم جامعه را با آن
مرتبط کرد (بوفر .)25-26 :1366 ،واژه راهبرد در فرهنگ آکسفورد اینگونه تعریف
شده است« :مهارت رهبری و هدایت یک جنگ ،هنر جنگیدن ،مدیریت یک ارتش یا
چند ارتش در یک عملیات ،هنر اعزام یا استقرار نیروهای پیاده ،کشتیها یا هواپیماها
برای دستيابي به برتری مکانی و زمانی بر دشمن و شرایط جنگیدن به طور دلخواه»
(کالری)48 :1386 ،
 .2عناصر اصلی راهبرد
راهبرد نظامی از سه عنصر تشکیل میشود( :ازغندی وروشندل)6-8 :1374 ،
اهداف :هدف نظامی رسالت یا وظیفهاي ویژه است که همه تالشها و منابع
نظامی برای تحقق آن به کار گرفته میشود.
راهها :راهها و روشهای متفاوت به کارگیری نیروی نظامی و بررسی اقداماتی است
که برای رسیدن به هدفهای نظامی طراحی و از سوی برخی استراتژيستها ،مفاهیم
راهبرد نظامی خوانده میشوند.
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1.Strategy

ابزارها :ابزار به معنی منابع نظامی ،نیروی انسانی ،قدرت مادی ،پول و ثروت،
پشتیبانی و  ...است که برای انجام مأموریت ضروری است.

اهمیت و ضرورت تحقیق
بررسی راهبرد امنیت از منظر نهجالبالغه به چهار دلیل زیر حايز اهمیت است و
ضرورت مییابد:
اول ،ناکارامدی رویکردهای عقالنیتگرایي 5،انتقادی 6،سازندهگرايی 7،مکتب
کپنهاگ 8،جهان سوم و نابرابری9در برقراری امنيت نسبی برای جامعه بشری؛
دوم ،بیداری جهانی و گرایش مردم جهان به اسالم به عنوان مکتبی که قادر است
نیازهای انسان را در همه ابعاد محقق کند و انتظار آنها از صاحبنظران و کارشناسان
این مکتب براي پاسخگويی به نیازهایشان از جمله نیازهای امنیتی؛
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 .3گامهای تدوین راهبرد
مراحل پیشبینیشده در فرایند مدیریت راهبرد 1به گونهای دقیق و به وضوح از یکدیگر
تفکیک نمیشوند .استراتژيستها این فرایند را در فضایي بسته تدوین نمیکنند .اغلب
بین سطوح گوناگون سازمان نوعی رفت و برگشت وجود دارد .برخی سازمانها هر
شش ماه یک بار به صورت رسمی گرد هم میآیند تا درباره مأموریت سازمان ،تهدیدها
و فرصتها ،نقاط ضعف ،راهبردها ،هدفهای بلندمدت ،سیاستها و عملکردها تجدید
نظر کنند (دیوید44 :1379 ،و )24که این تدوین طی گامهای زیر صورت میگيرد:
تعیین مأموریت 2،بررسی عوامل محیط داخلی 3،تعیین اهداف خارجی 4،تعیین اهداف
و طراحی و انتخاب راهبرد (اسنایدر.)5-7 :1375 ،

1 .Strategic Management Process
2 .Mission Statement
3 .Internal Environmental Analysis

8.External Environmental Analysis 4
5 .Rationalism
6 .Critical
7 .Constructivism
8 .Copenhagen school
9 .Inequality
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سوم ،منطبق نبودن راهبردهای امنیتی مكاتب موجود با ارزشهاي حاكم بر
جمهوري اسالمي و اهداف متعالي اين نظام؛
چهارم ،این دلیل که از مهمترین داليل به شمار ميآيد در قسمتی از آیه  3سوره
مائده آمده است .خداوند میفرماید« :ال ْ َي ْو َم أَ ْك َملْ ُت ل َ ُك ْم دِي َن ُك ْم و َأَت َْم ْم ُت َعلَ ْي ُك ْم ن ِ ْع َمتِي
يت ل َ ُك ُم اإلِ ْس َ
ال َم» (من امروز كامل گردانيدم براي شما دينتان را و تمام كردم
َو َرضِ ُ
بر شما نعمت خود را و پسنديدم براي شما که اسالم دین شما باشد (مائده .)3 /این
آیه شریفه اسالم را دیني جهانشمول و زمانشمول و اين مكتب را تأمینکننده همه
نیازهای انسان در همه ابعاد میداند .به طور خالصه اين ضرورت را ميتوان چنين بيان
كرد :ناکامی ساير مکاتب در برقراري امنیت ،و گرایش عمومی جهان به اسالم به عنوان
مکتبي سعادتبخش و تکلیفی که اسالم در این خصوص برعهده کارشناسان این حوزه
نهاده است بهترین مالک اهمیت و ضرورت تلقی میشود.
پيشينه تحقيق
هرچند بشر از ابتداي خلقت و شروع زندگي اجتماعي خود همواره به موضوع امنيت
توجهي ويژه داشته است ،اما تدوين نظريات ،رويكردها ،آموزهها و مكاتب امنيتي به
صورت كلي در مجموعه ادبيات و مطالعات امنيتي پس از جنگ جهاني دوم توسعه
يافته است .لذا در خصوص بهرهگيري از ديدگاههاي انسان كاملي همچون حضرت
علي (ع) و از كتاب سعادتبخشي همچون نهجالبالغه در اين خصوص با توجه به
حاشيه قرار گرقتن اسالم در صحنه سياسي جهان فعاليت و اقدامي چشمگیر صورت
نگرفته است .اما با شكلگيري جمهوري اسالمي و نگرش كارگزاران نظام به اين مرجع،
فعالیتهايی پراکنده صورت گرفته است.
اهداف تحقيق
براي نوشتار حاضر اهداف گوناگوني متصور بود كه اهم آنها عبارتاند از:
 .1كمك به سياستمداران براي تحقق امنيت در جامعه براساس مباني اسالم
 .2كمك به زمينهسازي براي توسعه فعاليتهاي پژوهشي در اين حوزه
 .3تکمیل نظريات ارائهشده در گذشته درباره موضوع فوق
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سؤالهاي تحقيق
با توجه به گستردگی موضوعات مورد بحث در حوزه امنیت و نظر به پراکندگی این
مباحث در خطبهها ،نامهها و حكمتهاي حضرت علي (ع) براي جمعآوری اطالعات
دو سؤال اصلی و متناسب با هر سؤال سؤالهاي فرعی طرح شد:
سؤال اصلی اول« :مباني ،چارچوب و اصول امنيت در نظام سياسي اسالم از منظر
نهجالبالغه چيست؟»
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سؤالهاي فرعي :در راستاي ارائه پاسخي منطقي و مستدل به سؤال اصلي تحقيق،
سؤالهاي فرعي زير طرح شد :ارزشها و آرمانهاي بنيادين امنيتي از منظر نهجالبالغه
چيست؟ مرجع امنيتي از منظر نهجالبالغه چيست؟ ابزار تأمينكننده امنيت از منظر
نهجالبالغه چيست؟ اهداف و غايت امنيت از منظر نهجالبالغه چيست؟ ابعاد امنيتي از
منظر نهجالبالغه چيست؟ قدرت ،حاكميت و حكومت از منظر نهجالبالغه چه جايگاهي
دارد؟ نهجالبالغه به جنگ ،صلح و دشمن چه نگاهي دارد؟ عدالت از منظر نهجالبالغه
در زندگي فردي و اجتماعي انسان چه جايگاهي دارد؟ تهديدهاي امنيتي از منظر
نهجالبالغه چيست؟
سؤال اصلی دوم« :امنيت راهبردي در نظام سياسي اسالم از منظر نهجالبالغه
چيست؟»
سؤالهاي فرعی :این سؤال با طیف سؤالهاي فرعی زیر پاسخ داده میشود :امنيت
براي چه كسي يا چه چيزي بايد برقرار شود؟ امنيت در مقابل چه كسي يا چه چيزي
بايد برقرار شود؟ امنيت در چه بستر يا جهتي بايد برقرار شود؟ امنيت در چه سطح و
ميزاني بايد برقرار شود؟ امنيت در چه ابعادي بايد برقرار شود؟
ارزشها و آرمانها
انسان به طور کلي ارزشها و آرمانهايي دارد که براي حفاظت از آنها تالش ميکند.
اين ارزشها و آرمانها با توجه به نگرشها و شرايط مختلف متفاوت است .در نگاهي
کلي ،ارزشها «چيزي است که بقاي آن پرداخت هزينهها را توجيه ميکند» (دانشگاه
دفاع ملي ،نظريه امنيتي ،ص .)144اين ارزشها فراگير و بانفوذند و تمام امور را تحت
تسلط خود دارند .اگر چه آرمانها از اهداف و مقاصدند ،اما بيش از قابل دسترسي
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بودن ،به اهداف و رفتار جهت ميدهند و تنها قابليت تقرب دارند (همان) .بدون
شک نهجالبالغه به عنوان کاملترين کتاب هدايت پس از قرآن کريم ،متضمن انواع
ارزشها و آرمانهايي است که قابليت توجيه و تفسير امنيتي دارند .از منظر نهجالبالغه
همانند ساير مکاتب ،اين ارزشها و آرمانها اعتبار و اهميت يکساني ندارند .ارزشها و
آرمانهاي بنيادين با توجه به خطبهها ،نامهها و حکمتها از منظر نهجالبالغه که در
حوزه امنيتي بسيار حايز اهميتاند ،به شرح زير است:
 .1ارزشهاي بنيادين
شاخصهاي ارزشهاي بنيادين از منظر نهجالبالغه كه در حوزه امنيتي بسيار اهميت
دارند ،عبارتاند از:
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1

الف) شاخص اسالمي بودن

نظام سياسي اسالم ،نظامي داراي هدفهاي 2متعالي و بر مبناي ايمان به خداي يکتا...
و قوانين و مقرراتي است که تضمينکننده سعادت انسان است .لذا همه اقدامات در
تمام ابعاد بايد منطبق بر موازين اسالمي باشد .حضرت در اولين روز خالفت خود
در خطبه  152در جمع مردم مدينه اين شاخص را چنين تبيين ميفرمايند«3:هر
کس جز اسالم ديني طلبد شقاوت او ثابت و ريسمان سعادتش بريده و سقوطش
سهمگين و سخت خواهد بود و بازگشتش به اندوهي طوالني و عذابي سخت است»
(خطبه  ،152فراز  .)8نظر به نقش اين شاخص در ارزشهاي بنيادين در فرازي ديگر
از همين خطبه حضرت خطاب به مردم چنين ميفرمايند«4:خداي تعالي شما را به
اسالم اختصاص داد و براي اسالم برگزيد ،زيرا اسالم نشاني از سالمت است و مجموعه
کرامتها .خداوند تعالي راه و روش اسالم را برگزيد و حجتهاي آن را روشن گردانيد،
از علمي آشکار و حکمتي که پنهان است (همان) .حضرت در هشدار و نکوهش مردم
کوفه نقش و جايگاه اين شاخص را در سرنوشت انسان در فرازي از خطبه  106چنين
1 . Fundamental Values
2 . Ends
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َ . . . « . 3ف َم ْن يَ ْبت َِغ َغ ْي َر الإْ ِ ْس َ
ال ِم َديْنا تَت ََح َّققْ شِ ْق َوتُ ُه َو تَ ْنفَصِ ْم ُع ْر َوتُ ُه َو تَ ْع ُظ ْم َك ْب َوتُ ُه َو يَ ُك ْن َمآب ُ ُه إِلَي
ال ْ ُح ْز ِن َّ
ِيل».
الط ِويل ِ َو ال ْ َع َذابِ ال ْ َوب ِ
َ
للَهّ
 . . . « . 4ا تَعالَي خَ َّص ُك ْم بِالإْ ِ ْس َ
اص َط َفي
اس ُم َسال َم ٍة َو جِ ُ
ماع َكرا َمةٍْ ،
اس َتخْ لَ َص ُك ْم ل َ ُهَ ،و ذل َِك لأِ ن َّ ُه ْ
ال ِمَ ،و ْ
اللهَّ ُ تَعالي».

ترسيم ميکنند« 1:حمد باد خداوندي را که اسالم را آشکار کرد و براي تشنگان آن
راه ورود به آبشخورش را آسان گردانيد و اركانش را استواري بخشيد تا كسي را ياراي
چيرگي بر آن نباشد و آن را امان قرار داد براي كسي كه چنگ در آن زند و نشان صلح
و آرامش براي كسي كه بدان داخل شود .اسالم برهان است براي كسي كه بدان سخن
گويد و گواه است براي كسي كه بدان دادخواهي كند و روشنايي است براي كسي
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كه از آن روشني طلبد و فهم است براي كسي كه در آن تعقل كند و خرد است براي
كسي كه در آن تدبّر جويد و نشانه است براي كسي كه در پي نشانه باشد و بينايي
است براي كسي كه عزيمت كارها كند و عبرت است براي كسي كه پند گيرد و رهايي
است براي كسي كه تصديقش كند و اعتماد است براي كسي كه تو ّكل كند و راحت
است براي كسي كه كارش را به خدايش واگذارد و سپر است براي كسي كه شكيبايي
ورزد .اسالم روشنترين راههاست و واضحترين مذهبهاست .مرتفع است نشانههاي او،
تابناك است طريق او و تابان است چراغهاي او .سبقت در ميدان مسابقهاش ارجمند
است و پايان مسابقهاش واالست .گردآورنده شهسواران است كه براي ربودن جايزه بر
يكديگر پيشي گيرند .سواركارانش بس ارجمندند .تصديق آوردن راه روشن اوست و
اعمال نيك و پسنديده عالمت اوست .مرگ پايان مدت و دنيا جاي مسابقت و مكان
دوانيدن اسبهاي آن قيامت است و بهشت جايزه كسي است كه در مسابقت پيش
افتد» (خطبه  ،106فراز .)1-5

ب) شاخص حرکت بر محور والیت

نظام سیاسی اسالم نظامی مبتنی بر ایمان به خدای یکتاست .مسیر سعادت و تعالی
انسان در این نظام والیت و امامت است .این رمز سعادت و رستگاری عالوه بر آیات
قرآن کریم در روایات هم تأکید شده است .حضرت این شاخص را در فرازی از خطبه
 152در سال  35هـ خطاب به مردم مدین چنین تبیین میفرمایند« 2:امامان از
 . . .« . 1ال ْ َح ْم ُد للِهَّ ِ الَّذِي شَ َر َع الإْ ِ ْس َ
ال َم َف َس َّه َل شَ َرائ ِ َع ُه ل ِم َن ْ َو َر َد ُه َو أَ َع َّز أَ ْر َكان َ ُه َعلَي َم ْن َغال َ َب ُه َف َج َعلَ ُه ا َء ْمنا
اس َتضَ ا َء ب ِ ِه َو
ل َِمن ْ َعل ِ َق ُه َو سِ لْما ل َِم ْن َدخَ لَ ُه َو ب ُ ْر َهانا ل َِم ْن تَ َكلَّ َم ب ِ ِه َو شَ اهِدا ل َِم ْن خَ َ
اص َم َع ْن ُه َو ن ُورا ل َِم ِن ْ
َف ْهما ل َِم ْن َعق ََل و َل ُ ّبا ل َِم ْن ت ََدب َّ َر َو آيَ ًة ل َِم ْن تَ َو َّس َم َو ت َْبصِ َر ًة ل َِم ْن َع َز َم َو ع ِْب َر ًة ل َِم ِن اتَّ َع َظ َو ن ََجا ًة ل َِم ْن َص َّدقَ
اح ًة ل َِم ْن َف َّو َ
ض َو ُج َّن ًة ل َِم ْن َص َب َر َف ُه َو ا َءبْلَ ُج ال ْ َم َناه ِِج َو ا َء ْوضَ ُح ال ْ َوالَئ ِِج ُمشْ َر ُف ال ْ َم َنا ِر
َو ث ِ َق ًة ل َِم ْن تَ َو َّك َل َو َر َ
الس ْب َق ِة شَ ِر ُ
ان
يف ال ْ ُف ْر َس ِ
ُمشْ رِقُ ال ْ َج َوا ِّد ُمضِ ي ُء ال ْ َم َصاب ِ
يم الْمِضْ َما ِر َرف ُ
ِيح َك ِر ُ
ِس ُّ
ِيع الْغَايَ ِة َجام ُِع ال ْ َحلْ َب ِة ُم َت َناف ُ
ْ
ْ
ْ
ْ
ُ
ُ
َ
َ
ِضْ
ار ُه َو الق َِيا َمة َحل َب ُت ُه َو ال َج َّنة ُس ْبق ُت ُه».
الصال َِح ُ
الت َّْص ِديقُ ِم ْن َه ُ
اج ُه َو َّ
ار ُه َو ال َم ْو ُت غايَ ُت ُه َو ال ُّدن َْيا م َم ُ
ات َم َن ُ
للهَّ
 ..« . 2إِن ََّما الاْ َءئ ِ َّم ُة ُق ّوا ُم ا ِ َعلي خَ لْ ِقهَِ ،و ُع َرفا ُؤ ُه َعلي عِبا ِدهِ ،ال يَ ْدخُ ُل ال ْ َج َّن َة إِال َم ْن َع َر َف ُه ْم َو َع َر ُفو ُهَ ،و
ار إِال َم ْن أَن ْ َك َر ُه ْم َو أَن ْ َك ُرو ُه».
اليَ ْدخُ ُل ال َّن َ
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سوي خدا كار آفريدگان او را به سامان آورده و از جانب او بر مردم سروري يافتهاند.
به بهشت نرود مگر كسي كه آنها را شناخته باشد ،و آنها او را شناخته باشند .به دوزخ
نرود مگر كسي كه آنها را انكار كرده باشد و آنان نيز او را انكار كرده باشند» (خطبه
 ،152فراز  .)7با توجه به نقش این شاخص در حوزه امنیت در فرازی از خطبه 146
شاخص فوق را اینگونه ترسیم ميکنند« 1:جايگاه امام و والیت همانند رشتهاي است

كه مهرهها را در آن كشند ،و او آنها را در كنار هم جاي داده است .اگر آن رشته بگسلد،
مهرهها پراكنده شوند و هر يك به سويي روند ،آن سان كه گردآوردنشان هرگز ميسر
نشود» (خطبه  ،146فراز ا) .حضرت شاخص فوق را به عنوان محور سعادت ،کمال و
رستگاری انسان در فرازی از خطبه  105در روزهای اول خالفتشان در جمع مردم
مدینه اینگونه ترسیم کردهاند« 2:هر آينه آنچه بر عهده امام است ،اين است كه آنچه
را كه خداوند به او فرمان داده به جا آورد مانند رساندن مواعظ و سعي در نيكخواهي
و احياي سنت پيامبر و اقامه حدود خدا بر كساني كه سزاوار آن هستند و اداي حق
هر كس از بيتالمال .پس به تحصيل علم بشتابيد ،پيش از آنكه كشتهاش خشك شود
و پيش از آنكه به خود پردازيد و از برگرفتن ثمره علم از صاحبان حقيقياش محروم
مانيد .خود مرتكب كارهاي ناپسند مشويد و ديگران را از ارتكاب آن بازداريد ،زيرا شما
مأمور شدهايد كه نخست خود از منكر بپرهيزيد و سپس ديگران را از ارتكاب آن نهي
كنيد» (خطبه  ،105فراز.)10
ج) شاخص حفظ کرامت ،حقوق و آزادیهای انسان

نظام سیاسی اسالم مبتنی بر ایمان به خداوند است و بر محوریت توجه به حفظ
کرامت انسان و محترم شمردن حقوق و آزادیهای مشروع انسان تالش ميکند .این
حقوق در ابعاد مختلف مورد توجه رهبران جامعه و کارگزاران حکومتی است .حضرت
این شاخص را در فرازی از خطبه  216در جمع رزمندگان در اردوگاه صفین اینگونه
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كان النِّظا ِم م َِن الْخَ َر ِز ،يَ ْج َم ُع ُه َو يَضُ ُّم ُهَ ،فإِ َذا انْق ََط َع النِّظا ُم تَ َف َّرقَ َو َذ َه َب،
كان ال ْ َق ِّي ِم ب ِالأْ َ ْم ِر َم ُ
َ . . . « . 1م ُ
َ
ِ
ثُ َّم ل َ ْم يَ ْج َتم ِْع ب َِحذافِي ِره أبَدا».
َ
س َعلَي الإْ ِ َما ِم إِال َما ُح ِّم َل م ِْن أ ْم ِر َرب ِّ ِه الإْ ِب ْ َ
يح ِة َو
ال ُغ فِي ال ْ َم ْوع َِظ ِة َو اال ِْج ِت َها ُد فِي ال َّنصِ َ
 ...« . 2إِن َّ ُه ل َ ْي َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
ْ
ُ
َ
َ
َ
ِّ
ِ
ِ
حِ
ِ
ان َعلي أ ْهل َها ف َباد ُِروا العل َم م ِْن ق ْب ِل ت َْص ِويح
الس ْه َم ِ
ِلس َّن ِة َو إِقا َمة ال ُح ُدود َعلي ُم ْس َت قي َها َو إ ِ ْص َد ُار ُّ
الإْ ِ ْح َيا ُء ل ُّ
َ
َ
َ
ِن َْب ِت ِه َو م ِْن َق ْب ِل أ ْن تُشْ َغ ُلوا ب ِأنْفُسِ ُك ْم َع ْن ُم ْس َتثَا ِر ال ْ ِعلْ ِم م ِْن ِع ْن ِد أ ْهل ِ ِه َو ان ْ َه ْوا َع ِن ال ْ ُم ْن َك ِر َو تَ َنا َه ْوا َع ْن ُه َفإِن ََّما
أم ِْرت ُْم ب ِال َّن ْه ِي ب َ ْع َد ال َّت َناهِي».

د) شاخص اتکا به آراي عمومی (بيعت)

نظام سیاسی اسالم بر پایه ایمان به خداوند و اتکا به آراي عمومی مردم است و در
راستای مهیا کردن سعادت انسان به نظريات و آراي آنها توجه خاص دارد ،لذا تا مردم
شایستگی و لیاقت حکومت امام را نداشته باشند امام به هیچ وجه تأكيد بر تشكيل
حكومت ندارد .این شاخص را حضرت در فرازي از خطبه  3در زمان شكلگيري سقيفه
چنين تبيين میفرمایند« 2:سوگند به كسي كه دانه را شكافته و جانداران را آفريده
كه اگر انبوه آن جماعت نبود يا گرد آمدن ياران حجت را بر من تمام نميكرد و خدا
از عالمان پيمان نگرفته بود كه در برابر شكمبارگي ستمكاران و گرسنگي ستمكشان
خاموشي نگزينند ،افسارش را بر گردنش ميافكندم و رهايش ميكردم و در پايان با
آن همان ميكردم كه در آغاز كرده بودم و ميديديد كه دنياي شما نزد من از عطسه
ماده بزي هم كمارجتر است» (خطبه ،3فراز .)16-18

ض ُس ْبحان َ ُه م ِْن تِلْ َ
َ . . . « . 1و أَ ْع َظ ُم َما ا ْفت ََر َ
الر ِع َّي ِة َعلَي الْوال ِي،
ك ال ْ ُحق ِ
الر ِع َّيةَِ ،و َحقُّ َّ
ُوق َحقُّ الْوال ِي َعلَي َّ
الر ِع َّي ُة ،إِال
َف ِريضَ ٌة َف َرضَ ها اللهَّ ُ ُس ْبحان َ ُه ل ُِك ِّل َعلَي ُك ِّلَ ،ف َج َعلَها ن ِظاما ُألل ْ َف ِت ِه ْم ،و ِع ّزا لِدِي ِن ِه ْمَ ،فلَ ْي َس ْت ت َْص ُل ُح َّ
َ
الر ِع َّي ُة إِلي الْوال ِي َح َّق ُهَ ،و أَ َّدي ال ْ َوال ِي إِل َ ْيها
ب َِص ِ
الح ال ْ ُوالةِ ،و ال ت َْص ُل ُح ال ْ ُوال ُة إ ِ ّال ب ْ
الر ِع َّيةَِ ،فإِذا أ َّد ْت َّ
ِاستِقا َم ِة َّ
َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
َ
ْ
الس َن ُن ،ف َصل َح
َح َّقهاَ ،ع َّز ال َحقُّ ب َ ْي َن ُه ْمَ ،و قا َم ْت َمناه ُِج الد ِ
ِّينَ ،و ا ْعتَدل ْت َمعال ُِم ال َع ْد ِلَ ،و َج َر ْت َعلي أذالل ِها ُّ
َ
لأْ
الد ْولَةَِ ،و يَئ َِس ْت َمطام ُِع ا ْعداءِ».
انَ ،و ُطم َِع فِي بَقا ِء َّ
ب ِذل َِك ال َّز َم ُ
َّ
َ
َ
َ
ور الْحاضِ ِر َو قِيا ُم ال ْ ُح َّج ِه ب ِ ُو ُجو ِد ال ّناصِ ِرَ ،و ما أَخَ ذَ
ضُ
 ...« . 2أَما َو الذِي فلقَ َ
الح َّب َهَ ،و ب َ َرا َء ال َّن َس َم َه ل ْوال ُح ُ
َب َمظ ُلو ٍم الْلَق ْْي ُت َح ْبلَها َعلي غا ِربها َو ل َ َسق َْي ُت آخِ َرها
اللُهّ َعلَيا ل ْ ُعلَما ِء أَ ْن ال يُقا ُّروا َعلي ك َِّظ َه ظال ِم َو ال َسغ ِ
أس أ َّول ِها ،ول ال ْ َف ْيت ُْم ُدن ْيا ُك ْم ه ِذ ِه أَ ْز َه َد ِع ْندي م ِْن َعف َْط ِه َع ْن ٍز».
ب ِ َك ِ
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ترسیم ميکنند« 1:اين فريضهاي است كه خدا اداي آن را بر هر يك از دو طرف مقرر
داشته و آن را سبب الفت ميان ايشان و عزت و ارجمندي دين ايشان قرار داده است.
پس رعيت صالح نپذيرد مگر آنكه واليان صالح پذيرند و واليان به صالح نيايند ،مگر به
راستي و درستي رعيت .زماني كه رعيت حق خود را نسبت به والي بگذارد و والي نيز
حق خود را نسبت به رعيت ادا کند ،حق در ميان آنها عزت يابد و پايههاي دينشان
استواري گيرد و نشانههاي عدالت برپا شود و سنتهاي پيامبر (ص) در مسير خود افتد
و اجرا گردد و در پي آن روزگار به صالح آيد و اميد به بقاي دولت قوت گيرد و دشمنان
مأيوس شوند» (خطبه  ،216فراز .)7-6
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هـ) شاخص استقالل

1
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یکی از ارزشهای مورد تأکید نظام سیاسی اسالم استقالل حکومت اسالمی از کفار و
بیگانگان است .لذا عالوه بر آیات قرآن که بر این امر تأکید دارد ،حضرت علی (ع) در
خطبه و نامهها بارها بر این ارزش تأکید کردهاند .حضرت در فرازي از نامه  31به امام
حسن (ع) در بازگشت از نبرد صفين اين شاخص را چنين تبيين ميكنند« 2:برده دیگری
مباش که خداوند تو را آزاد آفریده( »...نامه ،31فراز  .)85استقالل از منظر نهجالبالغه
جنبههاي مختلفی دارد که در بررسی ابعاد امنیت مورد بررسی قرار میگیرد.

و) شاخص وحدت 3و همبستگی

نظام سیاسی اسالم نظامی بر پایه ایمان به خداوند است و از راه وحدت و همبستگی
امت اسالمی محقق میشود .حضرت در نامه به ابوموسی اشعری در حادثه تلخ حكميت
عالوه بر تبيين این شاخص ،محور تحقق آن را چنين ترسيم میفرمایند« 4:پس بدان
در امت اسالم هیچکس مانند من وجود ندارد که به وحدت امت محمد (ص) و به انس
گرفتن آنان به همدیگر از من بیشتر دل بسوزاند» (نامه  ،78فراز  .)3حضرت اين
شاخص را در نامه عهدنامه  74یمن خطاب به قبيله ربيعه و يمن برای صلح چنین
خطاب میكنند« 5:همه متحد بوده و به خاطر سرزنش یا سرزنشکنندهای یا خشم
خشمناکی یا خوار کردن بعضی یا دشنام دادن قومی این پیمان را نمیشکنند بر این
پیمان همه ...استوارند و عهد و پیمان الهی نیز بر آنان واجب شده است( »...نامه ،74
فراز 2و .)3نظر به نقش اين شاخص در تحقق سعادت انسان در خطبه  39با تبيين
پراکندگی و تفرقه به عنوان تهديد ،دین را به عنوان عامل وحدت چنين معرفی
ميکنند« 6:آیا دین ندارید که شما را گرد آورد؟» (خطبه  ،39فراز .)1
ك َو َق ْد َج َعلَ َ
َ . . .« . 2و الَ ت َُك ْن َع ْب َد َغ ْي ِر َ
ك اللهَّ ُ ُح ّرا».

1 .Independence

3 .Unity
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ص َعلَي َج َما َع ِة أُ َّم ِة ُم َح َّم ٍد (ص) َو أُل ْ َف ِت َها ِمنِّي».
 . . . « . 4أَ ْح َر َ
َ
ضَ ،د ْع َوتُ ُه ْم َواحِ َدةٌ ،الَ
ار ب َ ْعضُ ُه ْم ل َِب ْع ٍ
َ . . .« . 5و ا َءن َّ ُه ْم يَ ٌد َواحِ َد ٌة َعلَي َم ْن خَ ال َ َف َذل َِك َو ت ََر َك ُه ،أن َْص ٌ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ِ
بَ ،و الَ ال ِْست ِْذالَ ِل ق ْو ٍم ق ْوماَ ،و ال ل َِم َس َّبة ق ْو ٍم ق ْوما َعلي
ب َغاضِ ٍ
ون َع ْه َد ُه ْمل َِم ْعت ََب ِة َعات ٍِبَ ،و الَ لِغَضَ ِ
يَ ْنقُضُ َ
للهَّ
ِيم ُه ْم َو َجا ِه ُل ُه ْم ،ثُ َّم إ ِ َّن َعلَ ْي ِه ْم ب َِذل َِك َع ْه َد ا ِ َو
َذل َِك شَ اه ُِد ُه ْم َو َغائ ُِب ُه ْم َو َسفِي ُه ُه ْم َو َعال ُِم ُه ْم َو َحل ُ
ان َم ْس ُئوالً»....
مِيثَا َق ُه إ ِ َّن َع ْه َد اللهَّ ِ َك َ
ِين يَ ْج َم ُع ُك ْم».
 ...« . 6أَما د ٌ

ز) شاخص عدالت1همهجانبه و فراگير
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نظام اسالمی نظامی بر پایه ایمان به خداوند است و اهداف متعالي آن از طريق اقامه
قسط و عدل محقق میشود .اين نظام فرصتها ،ظرفيتها ،امكانات و اختيار مادي و
معنوي را در راستاي مقابله با چالشهايي كه سعادت انسان را تهديد ميكنند از جمله
رفع تبعیض ،ایجاد امکانات عادالنه برای همه ،بنيان نهادن اقتصادی كارامد و عادالنه،
ایجاد و توسعه رفاه عمومي ،رفع فقر و برطرف کردن هر نوع محرومیت به کار میگیرد.
حضرت در خصوص این شاخص اساسي امنيت در حكمت  476به زياد ابن ابي،
استاندار فارس ،چنين خطاب ميکنند« 2:عدالت را بگستران و از ستمکاری بپرهیز که
ستم رعیت را به آوارگی کشاند و بیدادگری به مبارزه و شمشیر میانجامد( »...حکمت
 .)476با توجه به نقش اين شاخص در امنيت پايدار و زندگی مسالمتآميز ،حضرت
در حكمت  437در پاسخ سؤال يكي از مسلمانان میفرمایند« 3:عدالت هر چیزی را در
جای خود مینهد ،در حالی که بخشش آن را از جای خود خارج میسازد .عدالت تدبیر
عمومی مردم است ،در حالی که بخشش گروه خاصی را شامل میشود .پس عدالت
شریفتر و بهتر است» (حکمت  .)437نظر به نقش اين شاخص در تثبيت و ارتقاي
امنيت پايدار حضرت در روز دوم حكومت در خطبهاي در مدينه در خصوص ايجاد و
گسترش اين شاخص چنين ميفرمايند« 4:به خدا سوگند بیتالمال تاراجشده را هر
کجا بیابم به صاحبان اصلی آن باز میگردانم ،اگرچه با آن ازدواج کرده ،یا کنیزانی
خریده باشند ،زیرا در عدالت گشایش برای عموم است ،و آن کس که عدالت بر او
گران آید ،تحمل ستم بر او سختتر است» (خطبه  .)15حضرت با توجه به نقش اين
5
شاخص در حوزه امنيت در نامه  ،53مالک اشتر را چنين مورد خطاب قرار ميدهند:
«در عدالت فراگیرترین( »...نامه ،53فراز .)20اين شاخص در ايجاد و توسعه امنيت
پايدار چنان نقشي دارد كه حضرت در حق حيوانات هم رعايت و در اين خصوص
1 .Equity

اح َذ ِر ال ْ َع ْس َف َو ال ْ َح ْي َف؛ َفإِ َّن ال ْ َع ْس َف يَ ُعو ُد ب ِال ْ َج َ
الس ْي ِ
ف».
«اس َت ْعم ِ
ِل ال ْ َع ْد َلَ ،و ْ
ْ . 2
ال ِء َو ال ْ َح ْي َف يَ ْد ُعو إِلَي َّ
« . 3ال ْ َع ْد ُل يَضَ ُع الأْ َ
ْ
ْ
ُ
خْ
ِ
اضِ
ِس َعا ُّمَ ،و ال ْ ُجو ُد َعا ِر ٌ
ض
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ُ
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ْ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
ُ
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َ
َ
ُ
َ
َ
َ
ٌ
َ
اصَ ،فال ْ َع ْد ُل أَشْ َر ُف ُه َما َو أَ ْفضَ ُل ُه َما».
خَ ُّ
للهَّ
َ « . 4و ا ِ ل َ ْو َو َج ْدتُ ُه َق ْد تُ ُز ِّو َج ب ِ ِه الن َِّسا ُء َو ُمل َ
ِك ب ِ ِه الإْ ِ َما ُء ل َ َر َد ْدتُ ُهَ ،فإِ َّن فِي ال ْ َع ْد ِل َس َع ًةَ ،و َم ْن ضاقَ َعلَ ْي ِه
ال ْ َع ْد ُل َفال ْ َج ْو ُر َعلَ ْي ِه أضْ َيقُبه».
 ...« . 5وأَ َع ُّم َها فِي ال ْ َع ْدل»...
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چنين ميفرمايند« 1:به خدا سوگند ،اگر هفت اقلیم را با آنچه زیر آسمانهاست به
من بدهند تا خدا را نافرمانی کنم و پوست جوی را از مورچهای به ناروا بگیرم ،چنین
نخواهم کرد» (خطبه ،224فراز .)10
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ح) شاخص مبارزه با ظلم و حمایت از مظلومان و مستضعفان
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نظام اسالمی نظامی است كه بر پایه ایمان به خداوند و مبارزه با ظلم و ستم و حمایت از
حقوق مظلومان و مستضعفان شكل گرفته است و همواره در جهت احیاي این حرکت
عظیم مجاهدت ميکند .حضرت علت پذيرش حكومت را در فرازي از خطبه  131در
شهر كوفه تحقق همين امر بيان میکنند و ميفرمايند« 2:بار خدايا ،تو ميداني كه آن
كارها كه از ما سر زد ،نه براي همچشمي بود و نه رقابت در قدرت و نه خواستيم از اين
دنياي ناچيز چيزي افزون به چنگ آوريم ،بلكه ميخواستيم نشانههاي دين تو را كه
دگرگون شده بود بازگردانيم و بالد تو را اصالح كنيم تا بندگان ستمديدهات در امان
مانند و آن حدود كه مقرر داشتهاي ،جاري گردد( »...خطبه  ،131فراز .)3

ط) شاخص حفظ بنیان خانواده

نظام سیاسی اسالم نظامی است که بر مبنای ایمان به خداوند و حفظ بنیان خانواده
به منظور محقق کردن مقام قرب الهی انسان و گسترش امنیت و آرامش در جامعه
برقرار شده است .نظر به نقش اين شاخص در توسعه و ارتقاي امنيت پايدار ،حضرت
در حكمت  352خطاب به يكي از ياران خود این هدف متعالی را اینگونه ترسیم
کردهاند«3:بيشتر كارت را به زن و فرزندت اختصاص مده ،زيرا اگر آنها دوستان خدا
باشند ،خداوند دوستان خود را ضايع نگذارد» (حکمت  .)352حضرت راه امنیت و
آرامش در خانواده را به عنوان كارامدترين و اساسيترين نهاد ايجاد و توسعه امنيت

أس ُل ُبها ُجلْ َب
َ « . 1و اللهَّ ِ ل َ ْو أَ ْعطِ ُ
الس ْب َع َة ب ِما ت َْح َت أ ْفالكِها َعلَي ا َء ْن أَ ْعصِ َي اللهَّ َ فِي ن َْملَ ٍة ْ
يت الأْ َقال َ
ِيم َّ
ِيم يَ ْف َنيَ ،و
ِير ٍة ما َف َعلْ ُت ُهَ ،و إ ِ َّن ُدن ْيا ُك ْم ِع ْندِي لأَ ْه َو ُن م ِْن َو َر َق ٍة فِي َف ِم َجرا َد ٍة تَقْضَ ُمها ،ما ل ِ َعل ٍِّي َو ل ِ َنع ٍ
شَ ع َ
للهَّ
ِين».
ل َ َّذ ٍة ال ت َْبق َ
َين ُعو ُذ بِا ِ م ِْن ُسباتِ ال ْ َعق ِْلَ ،و ُق ْبح ال َّزل َ ِلَ ،و ب ِ ِه ن َْس َتع ُ
َّ
َّ
َ
ْ
َ
ْ
َ
ُ
ً
َ
ُ
شَ
ٍ
ِ
ضُ
َّ
ول
ِماس ْيء م ِْن ف ِ
كان م ّنا ُمناف َسة فِي ُسل ٍ
 . . . « . 2الل ُه َّم إِن َّك تَ ْعل ُم أن ُه ل ْم يَك ِن الذِي َ
طانَ ،و ال الت َ
ال ْ ُحطا ِمَ ،و لك ِْن ل ِ َن ُر َّد ال ْ َمعال َِم م ِْن دِين َ
ون م ِْن عِباد َ
الح فِي ب ِالد َ
ِكَ ،و
ِكَ ،ف َي َأ َم َن ال ْ َم ْظ ُلو ُم َ
ِكَ ،و ن ُْظ ِه َر الإْ ِ ْص َ
تُقا َم ال ْ ُم َع َّطلَ ُة م ِْن ُح ُدود َ
ِك».
َ
َ
للهَّ
للهَّ
ِكَ ،فإِ ْن يَ ُك ْن أ ْه ُل َ
ِك ب ِأ ْهل َ
« . 3الَ ت َْج َعلَ َّن أَ ْكث ََر شُ ُغل َ
ك َو َول َ ُد َ
ِك َو َولَد َ
يع
ك أ ْول َِيا َء ا ِ َفإِ َّن ا َ الَ يُضِ ُ
أَ ْول َِيا َء ُه».

پايدار تنظیم تعداد فرزندان میدانند .در حكمت  141میفرمایند« 1:کم بودن تعداد
زن و فرزند یکی از دو آسایش است» (حکمت .)141

الف) شاخص تشکیل امت واحد جهانی

نظام سیاسی اسالم نظامی است بر مبنای ایمان و توکل بر خداوند که در راستای
سعادت انسان و تحقق مقام قرب الهی او موظف به تشکیل امت واحد جهانی است.
حضرت در راستای اهميت اين شاخص و تحقق راهكار در نامه به ابوموسي اشعري او را
اينگونه مورد خطاب قرار میدهند« 2:و بدان كه هيچكس آزمندتر از من به گرد آمدن
امت محمد (ص) و الفت و مهرباني آنها با يكديگر نيست» (نامه  ،78فراز  .)3همچنين
حضرت در فرازي از خطبه  198اسالم را به عنوان محور تحقق اين شاخص چنين
معرفی ميکنند« 3:خداوند اسالم را به گونهای استحکام بخشید که پیوندهایش نگسلد
و حلقههایش از هم جدا نشود و ستونهایش خراب نگردد» (خطبه  ،198فراز .)13

ب) شاخص سعادت بشریت

امنيت پایدار در نظام سياسي اسالم از منظر نهجالبالغه /اسماعیل خان احمدی

 .2آرمانهای اساسی
اين مصحف شريف عالوه بر توجه خاص به ارزشها به منظور ايجاد و توسعه امنیت
پايدار در سطوح مختلف جامعه به آرمانها اهتمام خاص دارد .بخشي از اين آرمانها
به شرح زیر است:

نظام سیاسی اسالم نظامی است كه بر مبنای ایمان و توکل بر خداوند و در راستای
سعادت انسان و تحقق مقام قرب الهی او شكل گرفته است .حضرت این شاخص را در
فرازي از خطبه  55چنين تبيين میفرمایند« 4:به خدا سوگند ،هيچگاه جنگ را حتي
يك روز به تأخير نينداختم مگر به آن اميد كه گروهي از مخالفان به من بپيوندند و
به وسيله من هدايت شوند و با چشمان كمسوي خود پرتوي از راه مرا بنگرند و به راه
آيند .چنين حالي را دوستتر دارم از كشتن ايشان در عين ضاللت ،هر چند خود گناه
خود به گردن گيرند» (خطبه  ،55فراز .)3
اريْ ِن».
 « . 1قِلَّ ُة الْع َِي ِ
ال ا َء َح ُد ال ْ َي َس َ
َ
ُ
ُ
ص َعلَي َج َما َع ِة أ َّم ِة ُم َح َّم ٍد (ص) َوأل ْ َف ِت َها ِمنِّي».
س َر ُج ٌل َفا ْعلَ ْم أ ْح َر َ
َ « . 2و ل َ ْي َ
َّ
َ
ْ
َ
َ
َ
ِ
ساسِ
ِ
ِ
ِ
لأِ
ِ
هَِ ،و ال َزوال ل َِدعائمهِ».
« . 3ثُ َّم َج َعل ُه ال انْفِصا َم ل ُع ْر َوتهَِ ،و ال فك ل َِحلقتهَِ ،و الان ْ ِهدا َم
َ « . 4ف َواللهَّ ِ َما َد َف ْع ُت ال ْ َح ْر َب يَ ْوما إِال َو أَن َا ا َء ْط َم ُع أَن ْت َل ْ َحقَ ب ِي َطائ ِ َف ٌة َف َت ْه َتدِي ب ِي َو تَ ْعشُ َو إِلَي ضَ ْوئ ِي َو
ب إِل َ َّي م ِْن أَ ْن أ ْق ُتلَ َها َعلَي ضَ َ
الل ِ َها َو إ ِ ْن َكان َْت ت َُبو ُء بآثَا ِم َها».
َذل َِك أَ َح ُّ
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نظام سیاسی اسالم نظامی است بر مبنای ایمان و توکل بر خداوند که در راستای
سعادت انسان و تحقق مقام قرب الهی او موظف به نابودی ظلم در سراسر جهان است.
حضرت علي (ع) در فرازي از خطبه  131این شاخص را چنين تبيين میفرمایند« 1:به
خدا ،حق ستمديده را از ستمگر ميستانم و مهار در بيني ستمگر خواهم كرد» (خطبه
 ،131فراز  .)2در خطبه  24حضرت اين شاخص را اينگونه تبيين میفرمایند« 2:به
جان خودم سوگند ،در نبرد با كسي كه مخالفت حق كند و طريق گمراهي سپرد ،نه
مداهنه ميكنم و نه سستي ( »...خطبه  ،24فراز .)1
مرجع امنيت
قبل از پرداختن به مرجع امنیتی از منظر نهجالبالغه ابتدا ارائه تعریفی از مرجع امنیتی
ضرورت دارد .مرجع امنیتی عبارت است از «مهمترین چیزی که باید از تهدید مصون
بماند» (تریف .)13 :در واقع ،مرجع امنیت شاخصي مهم برای درک وضع امنیتی در
هر سیستم مفروض است .مرجع امنیتی به شدت با ارزشها و آرمانهای بنیادین
ارتباط دارد .صاحبنظران و كارشناسان اين حوزه با توجه به اهداف و آرمانها ،نظام
سياسي مرجع امنيتي متفاوتي را معرفي کردهاند :در مكتب فردگرايي و نظریاتِ
امنیتی
ِ
انسانی 3مرجع امنیت متمرکز بر فرد است .در نظريات اسالمی نيز تعبیر «خلیفه اهلل»
دلیلی بر تقدم فرد و امنیت انسانی است .در امنیت اجتماعی ،هویت و جامعه مرجع
امنیت معرفی میشوند .اما نهجالبالغه که نگاهی کامل و جامع به سعادت انسان و
جامعه دارد و تحقق سعادت و مقام قرب الهی انسان را همهجانبه میپندارد ،به تمام
مراجع امنیتی توجه دارد ،با این تفاوت كه رتبه هر مرجع امنيتي متناسب با وضعيت
و شرايط تعيين ميشود .حضرت مرجع امنیتی را فرد میداند .در خصوص اين مرجع
4
در خطبه  27كه در ارتباط با سهلانگاري مردم در جهاد ايراد شد ،چنين میفرمایند:
«شنيدهام كه يكي از آنها بر زن مسلماني داخل شده و ديگري بر زني از اهل ذ ّمه و
َ ...« . 1و ايْ ُم اللهَّ ِ لأَ َن ْصِ َف َّن ال ْ َم ْظ ُلو َم م ِْن َظال ِ ِم ِه َو لأَ ُقو َدن َّ
َّالظال َِم بِخَ زا َم ِتهِ».
ان».
َ ...« . 2و ل َ َع ْم ِري ما َعلَ َّي م ِْن قِت ِ
ان َو ال إِي َه ٍ
َال َم ْن خَ ال َ َف ال ْ َحقَّ َو خَ اب َ َط الْغ ََّي م ِْن إ ْد َه ٍ
3 .Human Security
َ
ان يَ ْدخُ ُل َعلَي ال ْ َم ْرا َء ِة ال ْ ُم ْسل َِم ِة َو الأْ ُخْ َري ال ْ ُم َعاه َِد ِة َف َي ْن َت ِز ُع حِ ْجلَ َها َو ُق ُل َب َها
الر ُج َل ِم ْن ُه ْم َك َ
 ...« . 4أ َّن َّ
ً
َ
َو َق َ
ات م ِْن ب َ ْع ِد َه َذا
الئ َِد َها َو ُر ُع َث َها َما ت َْم َتن ُِع ِم ْن ُه إِال ب ِاال ِْست ِْر َجا ِع َو اال ِْست ِْر َحا ِم َ . . .فلَ ْو أ َّن ا ْم َرأ ُم ْسل ِما َم َ
للهَّ
ُ
ْ
َ
َ
َ
ِ
ِ
ان بِه ع ْندِي َجدِيرا ف َيا َع َجبا َع َجبا َو ا ِ».
ان ب ِ ِه َم لوما بَل ك َ
أَ َسفا َما ك َ

ابزار ايجاد و توسعه امنيت پايدار
در مکاتب مختلف با توجه به نگاهی که به امنیت دارند و نظر به مرجع امنیتی که باید
از هر نوع تهدید مصون بماند ،اقدام به تعریف و تعیین ابزار تأمین امنیت میکنند .نظر
به نگرش خاص که دين مبين اسالم به انسان و جایگاه او در نظام خلقت دارد ،ابزار
تأمین امنیت در شرایط مختلف متفاوت است .در اين بخش از نوشتار به چند ابزار
ايجاد و توسعه امنيت پايدار از منظر اين مصحف شريف اشاره ميشود.
ـ نیروهای مسلح

امنيت پایدار در نظام سياسي اسالم از منظر نهجالبالغه /اسماعیل خان احمدی

خلخال و دستبند و گردنبند و گوشوارهاش را ربوده است ...اگر مرد مسلماني پس از
اين رسوايي از اندوه بميرد ،نه تنها نبايد مالمتش كرد بلكه مرگ را سزاوارتر است»
(خطبه  ،27فراز  .)5در فرازي از خطبه  198دین اسالم را به عنوان مرجع امنیتی
چنين معرفي میكنند« 1:اين اسالم دين خداست كه آن را براي خود برگزيد و به نظر
عنايت خويش در آن نگريست و پرورش داد .بهترين آفريدگان خود را براي تبليغ آن
اختيار كرد و ستونهاي آن را بر بنياد دوستي خود بر پاي داشت و به عزت و غلبه
او ،دينهاي ديگر را خوار ساخت و با برافراشتن آن ملتهاي ديگر را فرو داشت .با
گراميداشت آن دشمنانش را پست کرد و با ياري كردن آن ،معارضانش را فرو گذاشت.
پايههايش را محكم كرد تا اركان گمراهي فرو ريزد» (خطبه  ،198فراز  .)12در خطبه
 119امام جامعه را به عنوان مرجع امنیتی اينگونه معرفي ميكنند« 2:من به منزله
محور اين آسيابم كه در جاي خود ثابت است و آسياب به گرد آن ميچرخد و اگر از
جاي كنده شود ،گردش چرخ زبرين آشفته شود و سنگ زيرين از جاي بشود» (خطبه،
 ،119فراز  .)3در جایي مرجع امنیتی را اقتصاد و در جایي مجاهدت و تالش میدانند
که به دلیل محدودیت از ذکر آنها خودداری میشود

حضرت در فرازي از نامه  53خطاب به مالك اشتر اين ابزار را چنين تبيين كردهاند:

3

« . 1ثُ َّم إ ِ َّن َ
أصفا ُه خِ َي َر َة خَ لْ ِقهَِ ،و
هذا الإْ ِ ْسال َم د ُ
اص َط َن َع ُه َعلَي َع ْي ِنهَِ ،و ْ
اص َطفا ُه ل ِ َنفْسِ هَِ ،و ْ
ِين اللهَّ ِ الَّذِي ْ
َ
َّ
َ
ْ
لاْ
ْ
َ
هان أَ ْعدا َء ُه ب ِ َكرا َم ِتهَِ ،و خَ َذ َل ُمحادِّيهِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ضَ
يان بِع َّزه َو َو َع الملل َب َِرفعهَِ ،و أ َ
أَقا َم َدعائ َِم ُه َعلي َم َح َّبتهِ ،أذل ا َء ْد َ
كان الضَّ الل َ ِة ب ُِر ْك ِنهِ».
ب ِ َن ْص ِرهَِ ،و َه َد َم أَ ْر َ
َ
دارهاَ ،و اضْ َط َر َب ث ِفالُها».
فار ْق ُت ُه ْ
َ « . 2و إِن ََّما أن َا ُق ْط ُب َّ
َحار َم ُ
است َ
ور َعلَ َّي َو أن َا ب َِمكان ِيَ ،فإِذا َ
الرحي ت َُد ُ
لأْ
للهَّ
الر ِع َّي ُة
الر ِع َّي ِة َو َزيْ ُن ال ْ ُوالَ ِة َو ِع ُّز الد ِ
َ . . .« . 3فال ْ ُج ُنو ُد بِإِ ْذ ِن ا ِ ُح ُص ُ
س تَقُو ُم َّ
ون َّ
ِّين َو ُس ُب ُل ا ْم ِن َو ل َ ْي َ
إِال ب ِ ِه ْم».
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«اما لشكرها به فرمان خدا دژهاي استوار رعيتاند و زينت واليان .دين به آنها ع ّزت
يابد و راهها به آنها امن گردد و كار رعيت جز به آنها استقامت نپذيرد» (نامه  ،53فراز
 .)43هنگامي که جامعه با مشکالت اقتصادی مواجه و از آن ناحیه دچار تهدید شود،
حضرت مرجع امنیت را تالش و فعالیت اقتصادی میدانند و میفرمایند« 1:و با كسي
كه اين كار را بر عهده دارد ،شرط ميكنم كه اصل مال را همانگونه كه هست باقي
گذارد و از ثمره آن هزينه كند ،به شيوهاي كه بدان مأمور و راهنمايي شده است .ديگر
اينكه نهالها و نخلهاي آن قريهها را نفروشد تا به قدري فراوان شوند كه شناختن
نخلستانها براي كسي كه آنها را پيش از اين ديده است ،دشوار باشد» (نامه  ،24فراز
 .)5هنگامي كه جامعه درگير جنگ نامنظم يا منظم است ،حضرت ابزار امنیت را حفظ
اطالعات میدانند و ميفرمایند« 2:بدانيد حقي كه شما بر عهده من داريد ،اين است
كه چيزي را از شما مخفي ندارم ،جز اسرار جنگ» (نامه  ،50فراز .)2
اهداف و غايت امنيت پايدار
هدف نهایي 3و غایت امنیت در سیستمهای بزرگ حفظ آرمانها و ارزشهاست .در
رویکرد عقالنیتگرايی که ماهیت مادی و فیزیکی دارد ،هدف امنیت کسب قدرت
است .در رویکرد واقعگرایانه که نگاهی آرمانگرایانه به امنیت دارد ،هدف امنیت
برقراری صلح است ،اما در مكتب حياتبخش اسالم که رویکردی الهی به خلقت انسان
دارد ،هدف امنیت رشد و کمال انسان و جامعه ،ارتقاي فضايل و معنویات و پیشرفت
و توسعه همهجانبه است .این هدف راز و رمز سعادت انسان تلقی ميشود ،لذا هدف
و غایت امنیت در این مکتب با سایر مکاتب تفاوت ماهوی دارد .از منظر نهجالبالغه،
محور تحقق این هدف متعالی رهبران جامعه اسالمی هستند .بر همین اساس حضرت
میفرمایند رهبر جامعه اسالمی باید از صفات ناپسند مبرا باشد تا سعادت جامعه
اسالمی محقق شود .بعضی از اين صفات و اهداف در خطبه  131چنین معرفی شده
است« 4:شما دانستهايد كه سزاوار نيست كسي كه بر ناموسها و جانها و غنيمتها و
ك ال ْ َ
أن يَت ُْر َ
ِي
َ . . . « . 1و يَشْ َت ِر ُط َعلَي الَّذِي يَ ْج َع ُل ُه إِل َ ْي ِه ْ
مال َعلي أَ ُصولِهَِ ،و يُ ْن ِفقَ م ِْن ثَ َم ِر ِه َح ْي ُث أَم َِر ب ِ ِه َو ُهد َ
َ
يل َه ِذ ِه الْقُري َو ِديَّ ًة َحتَّي تُشْ ك َِل أ ْرضُ ها غِراسا».
ِيع م ِْن أ ْوال ِد ن َخِ ِ
ل َ ُهَ ،و أَ ْن ال يَب َ
َ . . .« . 2ءالَ َو إ ِ َّن ل َ ُك ْم ِع ْندِي أَال ا َء ْحتَجِ َز ُدون َُك ْم سِ ّرا إِال فِي َح ْربٍ ».
3 .Ultimate Goal
ِين ال ْ َبخِ ُ
يل،
ون الْوال ِي َعلَي الْف ُُروجِ َو الدِّما ِء َو ال ْ َمغان ِِم َو الاْ َء ْحكا ِم َو إِما َم ِة ال ْ ُم ْسلِم َ
َ « . 4و َق ْد َعل ِْمت ُْم أَن َّ ُه اليَ ْن َبغِي أَ ْن يَ ُك َ
ون فِي أَ ْموال ِ ِه ْم ن َ ْه َم ُت ُهَ ،و ال الْجاه ُِل َف ُيضِ لَّ ُه ْمب َِج ْهلِهَِ ،و الَ الْجافِي َف َيق َْط َع ُه ْم ب َِجفائِهَِ ،و ال الْخائِفُل ِل ُّد َو ِل َف َي َّتخِ َذ َق ْوما
َف َت ُك َ
ِّ
ْ
َ
ْ
ْ
ْ
ْ
ُ
لاْ
َ
ْ
َ
َ
َ
ْ
َ
ِ
َشِ
ِلس َّنة ف ُي ْهل ِك ا ُء َّمة».
ون َق ْو ٍمَ ،و ال ال ُم ْرت ي فِي ال ُحك ِم ف َيذ َه َب ب ِال ُحق ِ
ُوقَ ،و يَقِف ب ِها ُد َ
ُد َ
ون ال َمقَاط ِ
ِع َو الال ُم َعطل ل ُّ

ابعاد امنيت پايدار
نهجالبالغه با توجه به نگاهی که به سعادت انسان دارد ابعاد امنيت را مورد توجه قرار
داده است که در این بخش با بهرهگیری از این سند راهبردی اسالم به بررسی ابعاد
مختلف آن پرداخته ميشود:
 .1امنیت سیاسی

1

حضرت امنيت سياسي را در خطبه  131چنين توصيف ميكنند« :بار خدايا ،تو
ميداني كه آن كارها كه از ما سر زد ،نه براي همچشمي بود و نه رقابت در قدرت
و نه خواستيم از اين دنياي ناچيز چيزي افزون به چنگ آوريم .بلكه ميخواستيم
نشانههاي دين تو را كه دگرگون شده بود بازگردانيم و بالد تو را اصالح كنيم تا بندگان
ستمديدهات در امان مانند و آن حدود كه مقرر داشتهاي ،جاري گردد» (خطبه ،131
2
فراز  .)2در نامه  69راهكار نهادينه شدن اين بُعد در جامعه را چنين معرفي ميکنند:
«خشم خود فرو خور و هنگام قدرت ،گذشت نماي و در وقت غضب بردبار باش و چون
توانايي يافتي گناه ديگران را عفو كن تا عاقبت نيك از آن تو بود» (نامه  ،69فراز .)6
 .2امنیت اجتماعی

امنيت پایدار در نظام سياسي اسالم از منظر نهجالبالغه /اسماعیل خان احمدی

احكام مسلمين واليت دارد و پيشوايي مسلمانان بر عهده اوست ،مردي بخيل و تنگ
چشم باشد تا در خوردن اموالشان حريص شود و نيز والي نبايد نادان باشد تا مردم
را با ناداني خود گمراه سازد و نبايد كه ستمكار باشد تا روزي آنان را ببرد و نبايد از
گردش ايام بترسد تا گروهي را همواره بر گروه ديگر برتري دهد و نه كسي كه در
داوري رشوه ميستاند ،تا رشوهگيرنده حقوق مردم را از ميان برد و در بيان احكام و
حدود الهي توقف کند و نه كسي كه س ّنت را فرو ميگذارد تا ا ّمت را به هالكت اندازد»
(خطبه  ،131فراز .)3

3

امنيت اجتماعي را حضرت در حكمت  393اينگونه تبيين ميکنند« :موافقت با مردم
در خلق و ُخويشان سبب ايمني از آسيبشان است» (حکمت .)393
4

1 .Pollcy Security
اصف َْح َم َع الدَّ ْول َ ِة ت َُك ْن ل َ َ
است َْصل ِْح ُك ّل
اح ُل ْم ِع ْن َد الْغَضَ ِ
َ . . .« . 2وا ْكظِ ِم الْغ َْي َظ َو ت ََجا َو ْز ِع ْن َد الق ُْد َر ِة َو ْ
بَ ،و ْ
ك ال ْ َعاق َِب ُةَ ،و ْ
َ
للهَّ
للهَّ
ُ
َ
َ
ْ
َ
َ
َن ِ ْع َم ٍة أن ْ َع َم َها اللهَّ ُ َعلَ ْي َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
كَ ،و الَ تُضَ ِّي َع َّن ن ِ ْع َم ًة م ِْن ن ِ َع ِم ا ع ْن َدكَ ،و ل ُي َر َعل ْيك أث ُر َما ا َءن ْ َع َم ا بِه َعل ْيك».
3 .Social Security
اس فِي أخْ َ
القِ ِه ْم أ ْم ٌن م ِْن َغ َوائِل ِ ِه ْم».
َارب َ ُة ال َّن ِ
ُ « .4مق َ
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 .3امنیت اقتصادی

1

اين بُعد در نامه حضرت علی (ع) به اشعث بن قيس ،استاندار آذربايجان ،چنين آمده
است« 2:حوزه فرمانروايت طعمه تو نيست ،بلكه امانتي است بر گردن تو ،و از تو
خواستهاند كه فرمانبردار كسي باشي كه فراتر از توست .تو را نرسد كه خود هر چه
خواهي رعيت را فرمان دهي يا خود را درگير كاري بزرگ كني ،مگر آنكه دستوري
به تو رسيده باشد .در دستان تو مالي است از اموال خداوند ،ع ّز و ّ
جل ،و تو خزانهدار
هستي تا آن را به من تسليم كني .اميد است كه من براي تو بدترين واليان نباشم
والسالم» (همان ،نامه .)5در نامه  51خطاب به كارگزاران مالياتي اين بُعد چنين
ترسيم شدهاست« 3:پس خود ،داد مردم را بدهيد و در معاشرت با آنان انصاف را فرو
مگذاريد و براي برآوردن نيازهايشان حوصله به خرج دهيد .شما خازنان رعيت هستيد
و وكيالن امت و سفيران امامان .كسي را كه نيازي دارد ،در برآوردن آن درنگ مكنيد
آن سان كه به خشم آيد و او را از مطلوبش باز نداريد و براي گرفتن خراج ،جامه
تابستاني و زمستاني مردم را يا ستوري كه با آن كار ميكنند يا بنده آنها را مفروشيد
و هيچكسرا براي درهمي تازيانه نزنيد و دست به مال هيچكس ،چه مسلمان و چه
ذمي نبريد» (نامه  ،51فراز .)3
قدرت ،حاكميت و حكومت
نظر به نقش و جایگاهی که این سه مؤلفه در ایجاد و تداوم و ارتقاي امنیت پايدار
در جامعه اسالمی دارند حضرت علی (ع) به آنها اهتمام ویژه دارند .در اين قسمت به
بخشي از توصيههاي حضرت درباره اين سه مؤلفه اشاره ميشود.
 .1قدرت

4

نگاه نهجالبالغه به قدرت با نگاه سایر مکاتب به قدرت متفاوت است .از نگاه نهجالبالغه،
1 .Economy Security
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س لَ َ
ِك أ َمان َ ٌة َو ا َءن َْت ُم ْست َْرعي ل َِم ْن َف ْو َق َ
ك ب ُِط ْع َمةٍَ ،و ل َ ِك َّن ُه فِي ُع ُنق َ
ك ل َ ْي َسلَ َ
َ « . 2و إ ِ َّن َع َملَ َ
أن
ك ْ
ك ل َ ْي َ
للهَّ
َّ
َ
َ
ٌ
خَ
خُ
َ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ال ا َع َّز َو َجلَ ،و أن َْت م ِْن َّزانه َحتَّي
تَ ْفت َ
ِير ِع َّيةٍَ ،و ال تُ اط َِر إِال ب ِ َوث ِيقة َو فِي يَ َديْك َمال م ِْن َم ِ
َات ف َ
َ
الس َ
ِك ل َ َ
ون شَ َّر ُو الَت َ
ال ُم».
ت َُسل ِّ َم ُه إِل َ َّي َو ل َ َعلِّي أ ْن ال أ ُك َ
كَ ،و َّ
َ
لأْ
َ
لاْ
َ
ُ
َ
َ
خُ
ِ
ِ
َّ
الرع َّيةَِ ،و ُوكال ُء ا ُء َّمةَِ ،و ُسف َرا ُء ا ئ َّمةِ،
اصب ُِروا ل َِح َوائ ِجِ ِه ْم ،فإِنك ْم َّز ُ
اس م ِْن أَنْفُسِ ُك ْمَ ،و ْ
َ .3كأن ْصِ ُفوا ال َّن َ
ان َّ
اج ك ِْس َو َة شِ تَا ٍء َو
اج ِتهَِ ،و الَ ت َْحب ُِسو ُه َع ْن َطل َِب ِتهَِ ،و الَ تَبِي ُع َّن ل ِل َّن ِ
اس فِي الْخَ َر ِ
أحدا َع ْن َح َ
َو الَ ت ُْحسِ ُموا َ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
ً
أحدٍ
الَ َص ْي ٍ
ِ
َضْ
أحدا َس ْوطا ل َِمك ِ
ف َو الَ َدابَّة يَ ْع َتمل َ
ان د ِْر َه ٍمَ ،و ال ت ََم ُّس َّن َمال َ
ون َعل ْي َها َو ال َع ْبداَ ،و ال ت ِرب ُ َّن َ
َ
َ
الحا يُ ْع َدي ب ِ ِه َعلَي أ ْه ِل الإْ ِ ْس َ
اس ُم َص ِّل َو الَ ُم َعا َه ٍد إِال أ ْن تَجِ ُدوا َف َرسا أ ْو سِ َ
ال ِم».
م َِن ال َّن ِ
4 .power

 .2حاکمیت

3

حاکمیت در حکومت اسالمی از آن خداوند است و همه افراد از جمله پیامبر (ص)
و ائمه معصومین و در عصر غیبت حاکمان اسالمی تابع خداوند هستند ،لذا حکومت
اسالمی4حاکمیت قانون الهی است .جايگاه این مؤلفه چنين تبيين شده است« 5:هر
آينه آنچه بر عهده امام است ،اين است كه آنچه را خداوند به او فرمان داده به جا
آورد ،چون رساندن مواعظ و سعي در نيكخواهي و احياي سنت پيامبر و اقامه حدود
خدا بر كساني كه سزاوار آن هستند و اداي حق هر كس از بيتالمال .پس به تحصيل
علم بشتابيد ،پيش از آنكه كشتهاش خشك شود و پيش از آنكه به خود پردازيد و از
برگرفتن ثمره علم از صاحبان حقيقياش محروم مانيد .خود مرتكب كارهاي ناپسند
الرأيِ ب ِال ُّد َو ِل يُ ْقب ُِل بِإِ ْق َبال ِ َهاَ ،و يَ ْذ َه ُب ب َِذ َهاب ِ َها».
َ « . 1ص َو ُ
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ْ
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َ
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َ . 2فق َْد صِ ْ َ جِ ْ َ ْ َ َ َ ْ ْ َ
َ
ْ َ
َْ
َ
ْن َع ْن أ ْه ِل م ِْص ِرهَِ ،و الَ ُم ْج ٍز َع ْن أمِي ِرهِ،
َو الَ َم ِه ِ
يب ال ْ َجان ِِبَ ،و الَ َسا ِّد ثُغ َْرةًَ ،و الَ َكاسِ ٍر ل ِ َع ُد ِّوشَ ْو َك ًةَ ،و الَ ُمغ ٍ
السال ُم»
َو َّ
3 .Rulership
4 .Islamic Ruling
س َعلَي الإْ ِ َما ِم إِال َما ُح ِّم َل م ِْن أَ ْم ِر َرب ِّ ِه الإْ ِب ْ َ
يح ِة َو الإْ ِ ْح َيا ُء
ال ُغ فِي ال ْ َم ْوع َِظ ِة َو اال ِْج ِت َها ُد فِي ال َّنصِ َ
 . 5إِن َّ ُه ل َ ْي َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
ْ
ُ
َ
َ
ِّ
يح ن َْب ِتهِ
ِ
ِ
حِ
ِ
الس ْه َم ِ
ان َعلي أ ْهل َها ف َباد ُِروا العل َم م ِْن ق ْب ِل ت َْص ِو ِ
ِلس َّن ِة َو إ ِ َقا َمة ال ُح ُدود َعلي ُم ْس َت قي َها َو إ ِ ْص َد ُار ُّ
ل ُّ
أن تُشْ َغ ُلوا ب َِأنْفُسِ ُك ْم َع ْن ُم ْس َتثَا ِر ال ْ ِعلْ ِم م ِْن ِع ْن ِد أ ْهل ِ ِه َو ان ْ َه ْوا َع ِن ال ْ ُم ْن َك ِر َو تَ َنا َه ْوا َع ْن ُه َفإِن ََّما
َو م ِْن َق ْب ِل ْ
أُم ِْرت ُْم ب ِال َّن ْه ِي ب َ ْع َد ال َّت َناهِي».

امنيت پایدار در نظام سياسي اسالم از منظر نهجالبالغه /اسماعیل خان احمدی

منشأ و نماد قدرت خداوند است و انسان به عنوان خلیفه اهلل در زمین از ناحیه خداوند
از این قدرت براي رشد و تعالی خود و جامعه استفاده میکند .چنین نگاهی به قدرت
نه تنها باعث هیچ مفسدهای نمیشود ،بلکه رشد جامعه را تأمين ميكند .حضرت این
مؤلفه را چنين تبيين ميكنند« 1:استواری رأی با کسی است که قدرت و دارايی دارد.
با روی آوردن قدرت رویآورد و با پشت کردن آن روی برتابد» (همان ،حکمت .)334
در نامه  61خطاب به كميل اهمیت و نقش این مؤلفه را در ایجاد امنیت در جامعه
اسالمی چنين گوشزد كردهاند« 2:تو به مثابه پلي شدهاي كه هر كس از دشمنانت
بخواهد بر دوستانت تاخت آورد ،از آن پل ميگذرد .چگونه است كه تو را توان هيچ
كاري نيست و كس را از مهابت تو بيمي به دل نيست .مرزي را نتواني بست و بر
شوكت دشمن شكست نتواني آورد .نه نياز مردم شهر را برميآوري و نه فرمانده خود
را خشنود تواني ساخت» (نامه  ،61فراز .)2
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مشويد و ديگران را از ارتكاب آن باز داريد ،زيرا شما مأمور شدهايد كه نخست خود از
منكر بپرهيزيد و سپس ديگران را از ارتكاب آن نهي كنيد».
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 .3حکومت

1

حضرت جايگاه اين مؤلفه را در ایجاد امنیت پايدار براي ارتقاي مقام قرب الهی انسان
چنین بيان ميكنند« 2:و حال آنكه مردم را امير و فرمانروايي بايد خواه نيكوكار و خواه
بدكار كه مؤمن در سايه حكومت او به كار خود پردازد و كافر از زندگي خود تم ّتع
گيرد .تا زمان هر يك به سر آيد و حق بيتالمال مسلمانان گرد آورده شود و با دشمن
پيكار كنند و راهها امن گردد و حق ضعيف را از قوي بستانند و نيكوكار بياسايد و از
شر بدكار آسوده ماند» (خطبه ،40فراز  .)1-3در خطبه  216جایگاه حکومت دینی
در تأمین امنیت در جامعه اسالمی را چنین تبيين ميکنند« 3:و والي نيز حق خود را
نسبت به رعيت ادا کند ،حق ميان آنها عزت يابد و پايههاي دينشان استواري گيرد
و نشانههاي عدالت برپا گردد و سنتهاي پيامبر (ص) در مسير خود افتد و اجرا شود
و در پي آن روزگار به صالح آيد و اميد به بقاي دولت قوت گيرد و دشمنان مأيوس
شوند» (خطبه  ،216فراز 9ـ .)8
جنگ ،صلح ،دشمن
یکی از ابعاد اساسی در امنیت پايدار بُعد نظامی امنيت است که با سه شاخصه جنگ،
صلح و دشمن مورد ارزیابی قرار میگیرد .نظر به اینکه غفلت از این سه شاخص موجب
بیثباتی و ناامنی در ساختار سیاسی حکومت میشود ،حضرت عالوه بر آنکه خودشان
به صورت خاص به اين مؤلفه اهتمام داشتند ،همواره توجه کارگزاران حکومت را به
سمت اين شاخصها سوق میدادند.
 .1جنگ

4

حضرت جایگاه معنوی جنگ و جهاد و نقش آن را در نظام سياسي اسالم به عنوان
1 .Ruling
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اس م ِْن أمِي ٍر ب َ ٍّر ا َء ْو َفاجِ ٍر ،يَ ْع َم ُل فِي إ ِ ْم َرت ِ ِه ال ْ ُم ْؤم ُِنَ ،و يَ ْست َْمت ُِع فِي َها ال ْ َكاف ُِرَ ،و يُ َبلِّغُ
َ «. 2و إِن َّ ُه الَ ب ُ َّد ل ِل َّن ِ
ْ
ْ
ْ
ْ
ُ
ُ
ُ
َ
خَ
َ
ِلضَّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الس ُبلَ ،و يُ ْؤ ذ بِه ل عِيف م َِن الق ِو ِّي
اللهَّ ُ فِي َها الأْ َ َج َلَ ،و يُ ْج َم ُع بِه الف ْي ُء َو يُقَاتَل بِه ال َع ُد ُّوَ ،و تَأ َم ُن بِه ُّ
اح م ِْن َفاجِ ٍر».
يح ب َ ُّر َو يُ ْست ََر َ
َحتَّي يَ ْس َت ِر َ
َ
َ
ْ
ْ
ْ
َّ
ِّينَ ،و ا ْعتَدل ْت َمعال ُِم ال َع ْد ِلَ ،و َج َر ْت
َ « . 3و أَ َّدي ال َوال ِي إِل ْيها َحقهاَ ،ع َّز ال َحقُّ ب َ ْي َن ُه ْمَ ،و قا َم ْت َمناه ُِج الد ِ
َ
لأْ
الد ْولَةَِ ،و يَئ َِس ْت َمطام ُِع ا ْعداءِ».
انَ ،و ُطم َِع فِي بَقا ِء َّ
الس َن ُنَ ،ف َصلَ َح ب ِذل َِك ال َّز َم ُ
َعلَي أَ ْذالل ِها ُّ
4 .War

 .2صلح

4

صلح همانند جنگ در نهجالبالغه از زواياي مختلف مورد توجه قرار گرفته است از
جمله روشنگری« 5:اما اينكه ميگويند كه چرا در اين داوري مدت معين كردي؟ از
اين رو ،چنين كردم تا در اين مدت آنكه جاهل است حقيقت را دريابد و آنكه داناست
در اعتقاد خود ثابتقدم شود و شايد خداوند در اين مدت دست بازداشتن از جنگ،
كار ا ّمت را به صالح آورد» (خطبه  ،125فراز  .)5دوم ،پایبندی به صلح به عنوان
یک عهد الهی« 6:اين پيماننامهاي است كه اهل يمن و مردم ربيعه ،چه آنها كه
شهرنشيناند ،و چه آنها كه بياباننشيناند ،بر آن توافق كردهاند كه از كتاب خدا پيروي

اس ال َّت ْق َوي َو د ِْر ُع اللهَّ ِ
اب م ِْن أب ْ َوابِ ال ْ َج َّن ِة َفت ََح ُه اللهَّ ُ ل ِخَ َّ
« . 1أَ َّما ب َ ْع ُد َفإِ َّن الْجِ َها َد ب َ ٌ
اص ِة أُ ْول َِيائ ِ ِه َو ُه َو ل َِب ُ
ال ْ َحصِ ي َن ُة َو ُج َّن ُت ُه ال ْ َوث ِي َق ُة».
َ
ُ
َ . . .« . 2فخُ ُذوا لِلْ َح ْربِ أ ْه َب َت َها َو أ ِعدُّوا ل َ َها ُع َّدتَ َها َفق َْد شَ ّب َل َ َظا َها َو َع َ
الص ْب َر َفإِن َّ ُه
استَشْ ع ُِروا َّ
ال َس َنا َها َو ْ
أَ ْد َعي إِلَيال ن َّْصر»ِ .
َ  . . .« . 3و َق ْد َقلَّب ُت َه َذا الأْ ْمر ب َ ْط َن ُه َو َظ ْهر ُه َحتَّي َم َن َعنِي ال َّن ْو َم َف َما َو َج ْدتُنِي يَس ُعنِي إِال قِتَال ُ ُه ْم أ ِوَ
ْ
َ
َ
َ
َات ال ُّدن َْيا أَ ْه َو َن
َال أَ ْه َو َن َعلَ َّي مِن معالجه ال ْ ِع َقابِ َو َم ْوت ُ
اجا َء ب ِ ِه ُم َح َّم ٌد (ص) َف َكان َْت ُم َعال َ َج ُة ال ْ ِقت ِ
ال ْ ُج ُحو ُد ب َِم َ
َعلَ َّي م ِْن َم ْوتَاتِ آْالخِ َرةِ».
4 .Peace
ك َو ب َ ْي َن ُه ْم أَ َج ً
َ « . 5و أَ ّما َق ْول ُ ُك ْم :ل َِم َج َعلْ َت ب َ ْي َن َ
ِيم؟ َفإِن َّما َف َعلْ ُت ذل َِك ل َِيت ََب َّي َن الْجاه ُِلَ ،و
ال فِي الت َّْحك ِ
يَ َت َث َّب َت الْعال ُِمَ ،و ل َ َع َّل اللهَّ َ أَ ْن يُ ْصل َِح فِي َه ِذ ِه ال ْ ُه ْدن َ ِة أَ ْم َر َه ِذ ِه الأْ ُ َّمةِ».
َ
للهَّ
اجت ََم َع َعلَ ْي ِه أ ْه ُل ال ْ َي َم ِن َحاضِ ُر َها َو بَادِي َهاَ ،و َرب ِي َع ُة َحاضِ ُر َها َو بَادِي َها أن َّ ُه ْم َعلَي ِكتَابِ ا ِ؛
َ « . 6ذا َما ْ
ْ
ون ب ِه».
ون إِل َ ْيهَِ ،و يَأ ُم ُر َ
يَ ْد ُع َ

امنيت پایدار در نظام سياسي اسالم از منظر نهجالبالغه /اسماعیل خان احمدی

امنيت پايدار در خطبه  27چنين تبيين ميکنند« 1:و اما بعد ،جهاد دري است از
درهاي بهشت كه خداوند روي بندگان خاص خود گشوده است .جهاد جامه پرهيزگاري
و جوشن استوار خدايي و سپر ستبر اوست» (خطبه  ،27فراز .)1
در خصوص جلوگيري از غافلگير شدن نظام در اين حوزه به كارگزاران و مردم كوفه
در خطبه  26توصيه ميکنند« 2:برای جنگ آماده شويد و ساز و برگ نبرد مهيا داريد
كه آتش كارزار افروخته شده و شعله آن باال گرفته است» (خطبه  26فراز  .)5حضرت
در خصوص طرحريزي جنگ براي اجراي فرمان الهي در خطبه  53ميفرمايند« 3:زير
و روي كار را بررسي كردم (به گونهاي كه خواب از چشمم ربود) .ديدم يا بايد با اين
قوم بجنگم يا آنچه را محمد (ص) آورده انكار كنم .پس جنگ با آنان را از عذاب خدا
آسانتر يافتم كه رنجهاي اين جهاني ،تحملپذيرتر از عذابهاي آن جهاني است»
(خطبه  ،53فراز .)3
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كنند و مردم را به آن فراخوانند و از مردم بخواهند كه آن را بپذيرند» (نامه  ،74فراز
یکم) .در فرازي ديگر از اين نامه شاخص فوق چنين تبيين شده است« 1:گروهي گروه
ديگر را نشكنند و بر آن گواه است ،آنكه از ايشان حاضر است يا غايب است و هر كه
سفيه است يا داناست و هر كه بردبار است و هر كه نادان است .عهد و پيمان خدا در
اين عهدنامه بر عهده شماست و از پيمان خدا سؤال خواهند كرد» (نامه  ،74فراز .)3
سوم ،قبول صلح به منظور خشنودی خدا و مصلحت نظام که در نامه  53اين شاخص
چنين توصيف شده است« :اگر دشمنت تو را به صلح فراخواند ،از آن روي برمتاب كه
خشنودي خداي در آن نهفته است .صلح سبب برآسودن سپاهيانت شود و تو را از غم
و رنج برهاند و كشورت را امنيت بخشد» (نامه  ،53فراز .)132
 .3دشمن
حضرت در خصوص توجه به دشمن و آگاهی از تحرکات او پیوسته کارگزاران حکومت
را هشدار میدادند و همواره خود به عنوان هدایتگر نظام سیاسی این مهم را مد نظر
داشتند .چند توصيه حضرت علي (ع) در اين خصوص به شرح زير است:
2

الف) حفظ هوشیاری و زیر نظر داشتن تحرکات دشمن پس از انعقاد صلح

«زنهار ،از دشمن پس از پيمان صلح ،از دشمن برحذر باش و نيك برحذر باش ،زيرا دشمن
چه بسا نزديكي كند تا تو را به غفلت فرو گيرد .پس دورانديشي را از دست منه و حسن
ظن را به يك سو نه و اگر ميان خود و دشمنت پيمان دوستي بستي و امانش دادي ،به

عهد خويش وفا كن و اماني را كه دادهاي ،نيك ،رعايت نماي» (نامه  ،53فراز .)123
ب) هوشياري نسبت به وضعيت ،توان رزم و تحرکات دشمن

خطبه  10اين شاخص را اينگونه ترسيم كرده است« 3:آگاه باشيد كه شيطان حزب
خود را گرد آورده و سواران و پيادگانش را بسيج كرده است .همان بصيرت ديرين
بَ ،و الَ ال ِْست ِْذالَ ِل َق ْو ٍم َق ْوماَ ،و الَ ل َِم َس َّب ِة َق ْو ٍم
ب َغاضِ ٍ
ون َع ْه َد ُه ْم ل َِم ْعت ََب ِة َعات ٍِبَ ،و الَ لِغَضَ ِ
« . 1الَ يَ ْنقُضُ َ
ِيم ُه ْم َو َجا ِه ُل ُه ْم ،ثُ َّم إ ِ َّن َعلَ ْي ِه ْم ب َِذل َِك َع ْه َد
َق ْوما َعلَي َذل َِك شَ اه ُِد ُه ْم َو َغائ ُِب ُه ْم َو َسفِي ُه ُه ْم َو َعال ُِم ُه ْم َو َحل ُ
ان َم ْس ُئوالً».
اللهَّ ِ َو مِيثَا َق ُه إ ِ ّن َ َع ْه َد اللهَّ ِ َك َ
2 .Enemy
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يرتي ل َ َمعي َما ل َ َّب ْس ُت َعلي
است َْجلَ َب خَ ْيلَ ُه َو َرجِ لَ ُه َو َّ
« . 3أَال َو إ ِ َّن الشَّ ْي َط َ
ان َق ْد َج َم َع حِ ْزب َ ُه َو ْ
إن بَصِ َ
ون إِل َ ْيهِ».
ون َع ْن ُه َو الَيَ ُعو ُد َ
س َعلَ َّي َو ايْ ُم اللهَّ ِ لأَ ُ ْف ِر َط َّن ل َ ُه ْم َح ْوضا أَن ّا َمات ُِح ُه الَيَ ْص ُد ُر َ
نَفْسِ ي َو ال ل ُ ِّب َ

هنوز هم با من است .چنان نيستم كه چهره حقيقت را نبينم و حقيقت نيز بر من
پوشيده نبوده است .به خدا سوگند بر ايشان گودالي پر آب كنم ،كه چون در آن افتند،
بيرونشدن نتوانند و چون بيرون آيند ،هرگز ،هوس نكنند كه بار ديگر در آن افتند»
(خطبه .)10
ج) هوشياري نسبت به ترتیب نیروی دشمن و اهداف او از انجام مانورش

د) محور اقدامات سپاه اسالم در شرایط سخت نبرد

«هنگامي كه كارزار سرخ ميشد ،ما خود را در پناه رسول الل (ص) حفظ ميكرديم و
از ميان ما كسي نزديكتر از او به دشمن نبود»( 2کلمات قصار .)6
هـ) اهداف راهبردی جنگ در اسالم و چشمپوشي از توانايیهای دشمن در نبرد

«پرسيده بودي كه در پيكار با اين قوم چه راهي دارم؟ به خدا سوگند با اين مردم
پيمانشكن ميجنگم تا خدا را ديدار كنم .افزوني اطرافيان بر ع ّزتم نيفزايد و
پراكندهشدنشان به وحشتم نيفكند»( 3نامه  ،36فراز .)5

امنيت پایدار در نظام سياسي اسالم از منظر نهجالبالغه /اسماعیل خان احمدی

«آگاه باشيد كه شيطان حزب خود را برانگيخته و سپاه خويش بسيج كرده است تا
بار ديگر ستم در جاي خود مستقر شود و باطل به جايگاه خود بازگردد»( 1خطبه ،22
فراز .)5

و) اقدامات الزم برای موفقیت در نبرد

«ايشان از باورهاي خود بازنگردند ،مگر آنگاه كه ضربتهاي پي در پي نيزهها بدنهايشان
را سوراخ كند؛ چنانكه نسيم از آنها بگذرد و سرهايشان بشكافد و استخوانهايشان ُخرد
گردد و دستها و پاهايشان به اطراف پراكنده شود و لشكرها دسته دسته از پي هم بر
آنها بتازند و سواراني كه از هر سوي روي آوردهاند بر سرشان هجوم آورند و لشكرهاي
يرتي ل َ َمعي َما ل َ َّب ْس ُت َعلي نَفْسِ ي
است َْجلَ َب خَ ْيلَ ُه َو َرجِ لَ ُه َو َّ
« . 1أَال َو إ ِ َّن الشَّ ْي َط َ
ان َق ْد َج َم َع حِ ْزب َ ُه َو ْ
إن بَصِ َ
َ
لأَ
ُ
للهَّ
ون إِل َ ْيهِ».
ون َع ْن ُه َو الَيَ ُعو ُد َ
س َعلَ َّي َو ايْ ُم ا ِ ْف ِر َط َّن ل َ ُه ْم َح ْوضا أن ّا َمات ُِح ُه الَيَ ْص ُد ُر َ
َو ال ل ُ ِّب َ
َ
َ
ْ
للهَّ
َ
َ
ْ
ْ
ُ
َ
َ
ْ
ِ
ِ
ِ
ول ا (ص) فل ْم يَك ْن أ َح ٌد م َّنا أق َر َب إِلي ال َع ُد ِّو م ْن ُه».
س اتَّق َْي َنا ب َِر ُس ِ
ُ « . 2ك َّنا إِذا ْ
اح َم َّر ال َبأ ُ
َ
َ
ْ
للهَّ
َالَ ،فإِ َّن َرأيِ ي ِقت ُ
يدن ِي
ين َحتَّي ألْقَي ا َ ،الَ يَ ِز ُ
 . . .« . 3أَ َّما َما َسأل ْ َت َع ْن ُه م ِْن َرأي ِي فِي ال ْ ِقت ِ
َال ال ْ ُمحِ ل ِّ َ
اس َح ْول ِي ِع َّز ًة َو الَ تَ َف ُّر ُق ُه ْم َعنِّي َو ْحشَ ًة».
َكث َْر ُة ال َّن ِ
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گران به شهرهايشان روانه گردد و سراسر بالدشان در زير ُس ّم ستوران كوبيده شود و
گرداگرد مراتع و چراگاههايشان را فرو گيرند»( 1خطبه  ،124فراز 10ـ .)8

عدالت
نظر به نقشی که عدالت 2در برقراری امنیت در ابعاد مختلف دارد ،حضرت بر پایبندی
مردم و مسئوالن به این ارزش الهی تأکید فراوان داشته و مهمترین محور عدالت را در
نظم اسالمی امام جامعه میدانند و میفرمایند« 3:بدان كه بهترين مردم نزد خداوند
پيشواي دادگري است كه خود هدايت يابد و مردم را هدايت کند .سنت شناختهشده
را برپا دارد و بدعت ناشناخته را بميراند .سنتها روشن است و نشانههايش برپاست
و بدعتها آشكار است و نشانههايش برپا» (خطبه  ،163فراز  .)5اين شاخص چنان
اهمیت و نقشي در ايجاد و ارتقاي امنيت پايدار دارد كه حضرت بر رعایت آن در حق
4
دشمنان هم تأکید میورزند .در خطبه  48اين شاخص چنين توصيه شده است:
«بدانيد كه نبايد به قصاص خون من جز قاتلم كشته شود .بنگريد اگر من از اين
ضربت كه او زده است كشته شوم ،شما نيز يك ضربت بر او زنيد» (نامه  ،48فراز
 .)9حضرت در نامه  53عدالت را به عنوان شاخص امنيت پايدار به مالك اشتر چنين
توصيه میفرمایند« 5:همانا برترین روشنی چشم زمامدار برقراری عدل در شهرها و
آشکار شدن محبت مردم نسبت به حکومت است که محبت دلهای رعیت جزء با
پاکی قلبها پدید نمیآید (نامه  ،53فراز .)58
ون َط ْع ٍن د ٍ
يح
« . 1إِن َّ ُه ْم ل َ ْن يَ ُزولُوا َع ْن َمواقِ ِف ِه ْم ُد َ
يم َو ضَ ْربٍ يَ ْفلِقُ الْها َمَ ،و يُطِ ُ
ِراك ،يَخْ ُر ُج ِم ْن ُه ال َّنسِ ُ
ْ
ْ
ْ
َ
ُ
ْ
ناسِ
ناسِ
السواع َِد َو الأْ َ ْقدا َمَ ،و َحتَّي يُ ْر َموا ب ِال َم ِر تَت َْب ُع َها ال َم ُرَ ،و يُ ْر َج ُموا ب ِالكتائ ِِب تَقفوها
الْعِظا َمَ ،و يُ ْند ُِر َّ
َ
ِيس َو َحتَّي ت َْد َعقَ الْخُ ُي ُ
ول فِي ن َواحِ ِر أ ْرضِ ِه ْمَ ،و
ِيس يَ ْت ُلو ُه الْخَ م ُ
ال ْ َحالئ ُِبَ ،و َحتَّي يُ َج َّر بِبِال ِده ُِم الْخَ م ُ
نان َمسا ِرب ِ ِه ْم َو َمسا ِرحِ ِه ْم».
ب ِأ ْع ِ
2 . justice
أمات ب ِْد َع ًة
ِي َو َه َديَ ،ف َأقا َم ُس َّن ًة َم ْع ُلو َم ًةَ ،و
َ
َ « . 3فا ْعلَ ْم أَ َّن أَ ْفضَ َل عِبا ِد اللهَّ ِ ِع ْن َد اللهَّ ِ إ ِ َما ٌم عاد ٌِل ُهد َ
ال ٌمَ ،و إ ِ َّن الْب َِد َع ل َ َظاه َِر ٌة لَها أ ْع َ
الس َن َن ل َ َن ِّي َر ٌة لَها أَ ْع َ
ال ٌم».
َم ْج ُهول َ ًةَ ،وإ ِ َّن ُّ
َ
ُ
َ
ُ
ً
َ
َ
َ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِضَ
ضَ
ضَ
اضْ
ِالر ُج ِل
« . 4أالَ الَ يَ ْق ُت ُل َّن ب ِي إِال قاتل ِي ان ْظ ُروا إِذا أن َا ُم ُّ
ت م ِْن ْربَته َهذه ف ِربُو ُه ْربَة ب ْربَة َو اليُ َمثَّل ب َّ
َفإِن ِّي».
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اس ِتقَا َم ُة ال ْ َع ْد ِل فِي ال ْ ِب َ
الر ِع َّي ِة و إِن َّ ُه الَ ت َْظ َه ُر َم َو َّدتُ ُه ْم
َ « . 5و إ ِ َّن أَ ْفضَ َل ُق َّر ِة َع ْي ِن ال ْ ُوالَ ِة ْ
ال ِد َو ُظ ُهو ِر َم َو َّد ِة َّ
إِال ب َِس َ
ال َم ِة ُص ُدو ِره ِْم».

تهديدهاي امنيتي
براساس الگوی تهدیدشناسی ،تهدیدها زمانی معنا و مصداق پیدا میکنند که ارزش یا
ارزشهای قابل توجه و مهمی در معرض نابودی یا ضرر قرار گيرند .اهم این ارزشها
شامل امنیت ،منافع و قدرت ملی است .نظر به اینکه تحقق امنیت در یک واحد سیاسی
با مؤلفههای قدرت ملی ارتباط تنگاتنگ دارد ،در این بخش از نوشتار تهدیدهای
متوجه ابعاد قدرت ملی از منظر نهجالبالغه مورد بررسی قرار میگیرد.

حوزه سیاسی یکی از حوزههای وسیع ،پیچیده و تا حدودی مبهم است .بعد سیاسی
قدرت ،بازیگران متعددی دارد .در این حوزه مهمترین و اصلیترین بازیگر دولت
است .به عبارت دیگر ،قدرت دولت شاخص و معرف قدرت سیاسی 1است .قدرت
سیاسی شامل تواناییهای دولت در تأمین اهداف و منافع داخلی و خارجی است.
این بُعد قدرت شاخصهای متعددی دارد که اهم آنها عبارتاند از :ثبات سیاسی،
امنیت داخلی ،کارايی دولت ،حاکمیت مؤثر ،شکل دولت ،رهبری و مدیریت سیاسی،
انسجام و همبستگی نخبگان ،توانايی تعیین هدف ،تأثیرگذاری بر موقعیت بینالمللی،
مذاکرات با سایر سازمانها و دولتها و . ...شاخصهای تهدید در این حوزه شامل
بیثباتی سیاسی ،کاهش یا فقدان مشروعیت ،کاهش یا فقدان مشارکت ،فقدان یا
ضعف انسجام و همبستگی ،کاهش نفوذ حاکمیت ...است که به دليل محدوديت فقط
به چند شاخص از شاخصهای تهدید این حوزه از منظر نهجالبالغه اشاره میشود:
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 .1بُعد سیاسی قدرت

الف) عدم انسجام سیاسی

«به بقاي خداوند سوگند كه افروختن آتش جنگ را ،چه نامناسب مردمي هستيد.
شما را ميفريبند و شما فريب دادن نتوانيد .دشمن زمينهايتان را يك يك ميگيرد
و به خشم نميآييد .چشم دشمن همواره در شما مينگرد و شما به خواب غفلت و
بيخبري رفتهايد .به خدا سوگند ،آنان كه يكديگر را واگذاشتند و ياري نكردند مغلوب
شدند»( 2خطبه  ،34فراز 5ـ .)4
1 . Policy Power

ون،
ون َو الَتَك ُ
َص أَ ْطرا ُف ُك ْم َفال ت َْم َتعِضُ َ
ِيد َ
س ل َ َع ْم ُر اللهَّ ِ ُس ْع ُر نا ِر ال ْ َح ْربِ أَنْت ُْم ،تُ َكا ُد َ
ونَ ،و تُ ْن َتق ُ
« . 2ل َ ِب ْئ َ
َ
لأَ
للهَّ
للهَّ
ِس
ون! ُغل َِب َو ا ِ ال ْ ُمتَخا ِذل ُ َ
اليُنا ُم َع ْن ُك ْم َو أنْت ُْم فِي َغ ْفلَ ٍة سا ُه َ
ونَ ،و ايْ ُم ا ِ إِن ِّي ُظ ُّن ب ِ ُك ْم ْ
أن ل َ ْو َحم َ
َ
ْ
َ
س».
الرأ ِ
است ََح َّر ال ْ َم ْو ُت َق ِد ان ْ َف َر ْجت ُْم َع ِن اب ْ ِن أب ِي طال ٍِب انْف َ
ال ْ َو َغيَ ،و ْ
ِراج َّ
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ب) کاهش مشروعیت

«اما بعد ،بدانيد كه نافرماني نيكخواه مهربان و داناي تجربهآموخته موجب حسرت
است و پشيماني در پي دارد»( 1خطبه  ،35فراز .)2
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ج) كاهش مشارکت

«اين است جزاي كسي كه آنچه را كه بر آن پيمان بسته به كار نبندد .به خدا سوگند
هنگامي كه شما را فرمان دادم به آنچه فرمان دادم ،شما را به كاري ناخوشايند واداشتم
ولي كاري بود كه خدا خير شما را در آن نهاده بود»( 2خطبه  ،121فراز .)1
 .2بُعد اقتصادی قدرت
اقتصاد یکی از مهمترین مؤلفههای قدرت ملی است و نوسانات آن تأثیر حیاتی در
قدرت ملی دارد .براي ارزیابی نوسانات این بُعد ،کارشناسان اقتصاد شاخصهایي را
تعیین کردهاند که اهم آنها عبارتاند از :رشد اقتصادی ،سطح فساد اقتصادی ،نرخ
سرمایهگذاری ،سطح تولید ،وضع پول ،سطح رفاه عمومی ،نرخ تجارت  . ...بر این حوزه
همانند حوزه سیاسی قدرت تهدیدهایي مترتب است که اهم آنها عبارتاند از :تحریم
اقتصادی ،نرخ باالی فساد اقتصادی ،توزیع ناعادالنه ثروت ،احتکار کاال ،کاهش رفاه
عمومی ،اختالل در گردش پول ،وجود قدرتهای برتر اقتصادی ،اختالل در تولید،
تضعیف منابع و . ...بعضی شاخصهای تهدید این حوزه از منظر نهجالبالغه به شرح
زير است:
الف) احتکار

«در كارشان نظر كن ،خواه در حضرت تو باشند يا در شهرهاي تو .با اين همه بدان كه
بسياري از ايشان را روشي ناشايسته است و حريصاند و بخيل .احتكار ميكنند و به
ميل خود براي كاالي خود قيمت ميگذارند .با اين كار به مردم زيان ميرسانند و براي
واليان هم مايه ننگ و عيباند .پس از احتكار منع كن كه رسول اهلل (ص) از آن منع
كرده است و بايد خريد و فروش به آساني صورت گيرد و بر موازين عدل ،به گونهاي
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ِب ال َّن َدا َم َة».
إن َم ْعصِ َي َة ال َّناصِ ِح الشَّ ف ِ
 . 1ا ّما ب َ ْع ُد َف َّ
ِيق ال ْ َعال ِِم ال ْ ُم َج ِّربِ تُو ِر ُث ال ْ َح ْس َر َة َو تُ ْعق ُ
َ
َ
َ
َ
للهَّ
َ « . 2ه َذا َجزا ُء َم ْن ت ََر َ
ك ال ْ ُعق َْدةَ ،أما َو ا ِ ل َ ْو أن ّي حِ ي َنأ َم ْرتُ ُك ْم ب ِما أ َم ْرتُ ُك ْم ب ِ ِه َح َملْ ُت ُك ْم َعلَي ال ْ َم ْك ُرو ِه الَّذِي
يَ ْج َع ُل اللهَّ ُ فِي ِه خَ ْير».

كه در بها ،نه فروشنده زيان بيند و نه بر خريدار اجحاف شود .پس از آنكه احتكار را
ممنوع داشتي ،اگر كسي باز هم دست به احتكار كاال زد ،كيفرش ده و عقوبتش كن تا
سبب عبرت ديگران گردد ،ولي كار به اسراف نكشد»( 1نامه  ،53فراز .)99
ب) تضعيف توان اقتصادی

 .3بعد فرهنگی ـ اجتماعی
حوزههاي فرهنگی و اجتماعی دارای اشتراکات و در عین حال تمایزاتی هستند که
به دلیل محدودیتها در این نوشتار به صورت مشترک و ترکیبی مورد بررسی قرار
میگیرند .براي ارزیابی نوسانات این بُعد ،کارشناسان مربوط شاخصهايي تعیین
کردهاند که مهمترين آنها به شرح زير است :توانايی یک ملت برای توسعه و اشاعه
ایده خود به سایر ملتها ،توانايی یک ملت برای به کارگیری نمادهای فرهنگی خود
مانند زبان بین سایر ملتها ،کمیت و کیفیت جمعیت ،درجه تجانس قومی ،مذهبی
و نژادی ،درجه سواد و تحصیالت ،نرخ تولید و مصرف محصوالت فرهنگی مانند
کتاب ،مطبوعات ،وضع روحی ،افتخارات ،خصلتهایي مانند بردباری ،شجاعت ،تسامح،
میزان نفوذ ایدئولوژی ،میراث فرهنگی و تاريخ ملت ،و وضع رفاه اجتماعی .در این دو
حوزه هویت3میتواند نقش مرکزیت ایفا کند ،چون هم نقطه تالقی دو حوزه محسوب
ُ
ِك َو فِي َح َواشِ ي ب ِ َ
ور ُه ْم ب َِحضْ َرت َ
الد َ
ِك َو ا ْعلَ ْم َم َع َذل َِك أَ َّن فِي َكثِي ٍر ِم ْن ُه ْم ضِ يقا َفاحِ شا َو
َ « . 1و تَ َف َّق ْد أ ُم َ
اب َمضَ َّر ٍةلِلْ َعا َّم ِة َو َع ْي ٌب َعلَي ال ْ ُوالَةَِ .فا ْم َن ْع
شُ ّحا َقبِيحا َو ْ
اح ِت َكارا لِلْ َم َناف ِِع َو ت ََح ُّكما فِي الْب َِيا َعاتِ َو َذل َِك ب َ ُ
للهَّ
ْ
ْ
َ
ُ
أس َعا ٍر الَ ت ُْجحِ فُ
ِ
ِ
م َِن اال ِْح ِت َكا ِرَ ،فإِ َّن َر ُسول ا (ص) َم َن َع م ْن ُه َو ل َيك ِن ال َب ْي ُع ب َ ْيعا َس ْمحا ب َِم َوا ِز ِ
ين َع ْد ٍل َو ْ
ك ُم َت َكل ِّ ُم ُهم ْ َغ ْي َر ُم َت ْعت ٍِعَ ،فإِن ِّي َس ِم ْع ُت َر ُس َ
ِك َحتَّي يُ َكل ِّ َم َ
ك َو شُ َرط َ
َك م ِْن أَ ْح َراسِ َ
ب ِال ْ َف ِريق َْي ِن م َِن َو أَ ْع َوان َ
ول
اللهَّ ِ (ص) يَق ُ
س ا ُء َّم ٌة الَيُ ْؤخَ ُذ ل ِلضَّ ع ِ
ِيف فِي َها َح ُّق ُه ِم َنال ْ َق ِو ِّي َغ ْي َر ُم َت َت ْعت ٍِع».
ُول فِي َغ ْي ِر َم ْوط ٍ
ِن :ل َ ْن تُق ََّد َ
َ
ُ
لأْ
َ « . 2فلَ َّماأ َ ْم َك َنت َ
ْت َما َق َد ْر َت َعلَ ْي ِه مِن
اجلْ َت ال ْ َوثْ َب َة َو اخْ ت ََطف َ
ْك الشِّ َّد ُة فِي خِ َيان َ ِة ا َّم ِة أ ْس َر ْع َت ال ْ َك َّر َة َو َع َ
َ
َ
لأْ
ِّ
ِّ
َ
َ
ْ
ْ
ْ
ْ
َ
َ
َ
َ
اخْ
حِ
سِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يرةَ ،ف َح َمل َت ُه إِلي ال َجا ِز
ْأ ْم َوال ِ ِه ُم ال ْ َم ُصون َ ِة لأِ َرامل ِه ْم َو أيْتَام ِه ُم تِطاف الذئ ِْب ا َزل َدام َِية الم ْع َزي الك َ
َ
َ
الص ْد ِر ت َْح ِم ُل ُه َغ ْي َر ُمتَأث ِّ ٍم م ِْن أخْ ذِ».
يب َّ
َرحِ َ
3 .Identity

امنيت پایدار در نظام سياسي اسالم از منظر نهجالبالغه /اسماعیل خان احمدی

«چون فرصت به دست آوردي به مردم خيانت كردي و شتابان ،تاخت آوردي و
برجستي و هر چه ميسرت بود از اموالي كه براي بيوهزنان و يتيمان نهاده بودند،
برگرفتي و بربودي آن سان كه گرگ تيزچنگ بز مجروح را ميربايد .اموال مسلمانان
2
را به حجاز بردي ،بادلي آسوده ،بيآنكه خود را در اين اختالس گناهكار پنداري»
(نامه  ،41فراز .)5
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میشود و هم ظرفیت باالیي برای تشریح عناصر قدرت دو حوزه فوق دارد .با توجه به
تجزیه و تحلیل هویت ،مهمترین تهدیدهاي این بُعد عبارتاند از :متأثر شدن اعتقادات
و باورها از اعتقادات متعارض ،ضعف کارکرد زبان ملی ،کاهش انسجام و تجانس
اجتماعی ،و تغییرات شدید جمعیتی که به بعضی شاخصهای تهدید این حوزه از
منظر نهجالبالغه اشاره میشود:
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الف) اعتقادات و باورهاي انحرافی
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«جز اين نيست كه آغاز پيدايش فتنهها پيروي از هواهاي نفساني است و نيز بدعتهايي
كه گذاشته ميشود ،و برخالف كتاب خداست»( 1خطبه  ،50فراز .)1
ب) کاهش انسجام و تجانس

«اي مردمي كه به تنها مجتمعيد و به آرا پراكنده ،سخنتان ـ هنگامي كه الف دليري
ميزنيد ـ صخرههاي سخت را نرم ميكند ،در حالي كه كردارتان دشمنانتان را در شما
به طمع مياندازد»( 2خطبه  ،29فراز .)1
ج) انحرافات در باورها و اعتقادات

«اي مردم ،آنچه بيش از هر چيز ديگر ميترسم كه بدان گرفتار آييد ،دو چيز است:
از هوا و هوس پيروي كردن و آرزوهاي دراز در دل پروردن .پيروي هوا و هوس از حق
منحرف ميكند و آرزوهاي دراز ،آخرت را از ياد ميبرد»( 3خطبه .)42
 .4بُعد نظامی قدرت
4
این حوزه که از حساسترین حوزههای قدرت ملی تلقی میشود با حوزه سیاسی
رابطهاي تنگاتنگ دارد ،لذا در مطالعات امنیتی موضوعات امنیت در هر دو حوزه به
دولت و حاکمیت ارجاع داده میشود .در حوزه نظامی مؤلفههای قدرت بر موضوعاتی
چون نیروهای مسلح متمرکز است .براي ارزیابی نوسانات این بُعد به شاخصهایي که
کارشناسان مربوط تعیین کردهاند ،اشاره ميشود :منابع مالی و بودجه نیروهای مسلح،
َاب».
« . 1ن ََّما ب َ ْد ُء ُو ُقو ِع ال ْ ِفت َِن أَ ْه َوا ٌء تُت ََّب ُع َو أَ ْح َكا ٌم ت ُْبت ََد ُع ُيخَ ال َ ُف فِي َها ِكت ُ
الص َ
اس ال ْ ُم ْج َت ِم َع ُة أَب ْ َدان ُ ُه ْم ال ْ ُمخْ َتل ِ َف ُة أَ ْه َوا ُؤ ُهم ْ َك َ
ال َب َو فِ ْع ُل ُك ْم يُ ْطم ُِع ف ُ
ِيك ُم
الص َّم ِّ
ال ُم ُك ْم يُوهِي ُّ
« . 2ال َّن ُ
الأْ َ ْع َدا َء!»
ِّباع ال ْ َه َويَ ،و ُط ُ
اس إ ِ َّن أَخْ َو َف َما أَخَ ُ
اع ال ْ َه َوي َف َي ُص ُّد
ول الأْ َ َم ِلَ ،ف َأ َّما ات َِّب ُ
ان :ات ُ
اف َعلَ ْي ُك ُم اثْ َن ِ
« . 3أَي ُّ َها ال َّن ُ
َ
لأْ
َع ِن ال ْ َحقِّ َ ،و أَ َّما ُط ُ
ول ا َم ِل َف ُي ْنسِ ي آْالخِ َرةَ».
4 .National Power

الف) ناکارامدی فرمانده

«تو به مثابه پلي شدهاي كه هر كس از دشمنانت بخواهد بر دوستانت تاخت آورد ،از
آن پل ميگذرد .چگونه است كه تو را توان هيچ كاري نيست و كس را از مهابت تو
بيمي به دل نيست .مرزي را نتواني بست و بر شوكت دشمن شكست نتواني آورد .نه
نياز مردم شهر را بر ميآوري و نه فرمانده خود را خشنود تواني ساخت .والسالم» (نامه
 ،61فراز .)3

ب) ضعف نیروی انسانی

« ...زيرا آنها با آنكه بر باطلاند ،دست در دست هم دارند و شما با آنكه بر حق هستيد،
پراكندهايد .شما امامتان را كه حق با اوست ،نافرماني ميكنيد و آنان پيشواي خود را با
آنكه بر باطل است ،فرمانبردارند .آنان با بيعتي كه با پيشواي خود كردهاند ،امانت نگه
ميدارند و شما خيانت ميورزيد .آنان در شهرهاي خود اهل صالح و درستي هستند
و شما اهل فساد و نادرستي»( 1خطبه  ،25فراز .)2
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کمیت و کیفیت نیروی انسانی ،تجهیزات ،وسایل و تسلیحات ،کیفیت فرماندهی،
توانایی رزمی ،کیفیت روابط کشوری و لشكری ،توان بسیج نیروها ،و پهنه و عمق
جغرافیایی .بر اساس مطالعات امنیتی در بعد نظامی مرکز ثقل تهدیدها در این حوزه
«اقتدار بالمنازع نیروهای مسلح» است كه به طور طبیعی با حاکمیت و تمامیت ارضی
گره خورده است .شاخصهای تهدید این حوزه عبارت است از :کاهش بودجه ،تضعیف
نیروی انسانی ،مخدوش شدن وحدت و یکپارچگي ،حمله نظامی ،برهم خوردن تعادل
قوا در کشورهای دیگر ،مخدوش شدن تمامیت ارضي ،و وابستگی نظامی .بعضی
شاخصهای تهدید این حوزه از منظر نهجالبالغه به شرح زير است:

ج) تفرقه ملی

«وقتي مينگرم كه شما را آماج تاخت و تاز خود قرار ميدهند و از جاي نميجنبيد،
بر شما ميتازند و شما براي پيكار دست فرا نميكنيد ،ميگويم كه اي قباحت و ذلت

« . 1أَُن ْ ِب ْئ ُت ب ُ ْسرا َق ِد َّ
ِاجت َِما ِع ِه ْم َعلي
اطلَ َع ال ْ َي َم َن َو إن ِّي َو اللهَّ ِ لأَ َ ُظ ُّن أَ َّن َهؤُال ِء ال ْ َق ْو َم َس ُي َدال ُ َ
ون ِم ْن ُك ْم ب ْ
َ
ِلَ ،و ب ِأ َدائ ِ ِه ُم
با ِطل ِ ِه ْم َو تَ َف ُّرق ُِك ْم َع ْن َح ِّق ُك ْمَ ،و ب َِم ْعصِ َيت ُِك ْم إما َم ُك ْم فِي ال ْ َحقِّ َو َطا َع ِت ِه ْم إما َم ُه ْم فِي الْباط ِ
الأْ َ َمان َ َة إلي صاحِ ِب ِه ْم َو خِ يانَت ُِك ْم َو ب َِصالحِ ِه ْم فِي ب ِال ِده ِْم َو َفسا ِد ُك ْم».
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نصيبتان باد! خدا را معصيت ميكنند و شما بدان خشنوديد»( 1خطبه  ،27فراز .)9
د) فقدان حمیت ملی
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«به بقاي خداوند سوگند كه افروختن آتش جنگ را ،چه نامناسب مردمي هستيد .شما
را ميفريبند و شما فريب دادن نتوانيد .دشمن زمينهايتان را يك يك ميگيرد و به
خشم نميآييد .چشم دشمن همواره در شما مينگرد و شما به خواب غفلت و بيخبري
رفتهايد .به خدا سوگند ،آنان كه يكديگر را واگذاشتند و ياري نكردند مغلوب شدند».

امنيت
براي ارائه پاسخي مستدل و منطقي به سؤال دوم که «امنيت راهبردي در نظام
ک سؤالهاي فرعي و براساس
سياسي اسالم از منظر نهجالبالغه چيست؟» به کم 
نهجالبالغه اقدام به پاسخدهي شد.
از منظر نهجالبالغه ،امنیت برای همه کس و همه چیز حايز اهمیت است ،زیرا در
سایه چنين امنيتي زمينه سعادت انسان مهيا خواهد شد ،لذا حضرت همواره امنیت
همهجانبه را به رهبران و کارگزاران حکومتی توصيه ميکردند .در این بخش به سه
ب ُعد از امنیت که حضرت همواره توصيه ميکردند ،اشاره میشود:
 .1امنیت غیرمسلمان
اين شاخص در نامه  19چنين تبيين شده است« 2:چون در پناه اسالماند نشايد كه
آنان را براني يا بر ايشان ستم روا داري .پس شعار خود ساز ،درشتي كردن را آميخته
به نرمخويي و روشي پيشگير ،ميان شدت و رأفت .گاه آنها را به خود نزديك نماي و
گاه از خود دور دار ،اگر خدا خواهد» (نامه  ،19فراز .)1-2
 .2امنیت حیوانات
اين شاخص امنيت در فرازي از نامه  25چنين تبيين شده است ...« 3:و به نگهداري
آنها مگمار ،مگر مردي نيكخواه و مهربان و امين را كه نيكو نگهباني كند .كسي كه با
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ون َو يُ ْع َصي اللهَّ ُ َو ت َْرضَ ْو َن».
ون َو تُ ْغ َز ْو َن َو الَتَ ْغ ُز َ
ِير َ
« . 1يُغ ُ
َار َعلَ ْي ُك ْم َو الَتُغ ُ
ِّ
َ
َ
ْ
َ
ْ
َ
ْ
َ
َ
الشِّ
ِ
ِ
ِ
فٍ
ين تَشُ وب ُ ُه ب ِط َر م َِن َّدة َو َدا ِول ل ُه ْم
س ل ُه ْم جِ ل َبابا م َِن الل ِ
َ « . 2و ال ْ
أن يُق َْص ْوا َو يُ ْجف ْوا ل َع ْهده ِْم ،فال َب ْ
يب َو الإْ ِ ْدن َا ِء َو الإْ ِب ْ َعا ِد َو الإْ ِ ْق َصا ِء إ ِ ْن شَ ا َء اللَّ ُهم».
الرأ َف ِة َو ا ْم ُز ْج ل َ ُه ْم ب َ ْي َن ال َّت ْق ِر ِ
ب َ ْي َن الْق َْس َو ِة َو َّ
ْ
َ
شَ
حِ
ناصِ
ٍ
ٍ
ِب».
ِب َو ال ُم ْتع ٍ
« . 3ال تُ َو ِّك ْل ب ِها إِال حا فِيقا َو أمِينا َحفِيظا ،غ ْي َر ُم ْعنِف َو ال ُم ْج ف َو ال ُملغ ٍ

ستوران درشتي نكند و آنها را تند نراند و خستهشان نگرداند .پس ،هرچه گرد آوردهاي،
زود به نزد ما فرست تا ما نيز در جايي كه خداوند مقرر فرموده ،صرف کنيم» (نامه
 ،25فراز يکم).

اج ك ِْس َو َة شِ تَا ٍء َو
اج ِتهَِ ،والَ ت َْحب ُِسو ُه َع ْن َطل َِب ِتهَِ ،والَتَبِي ُع َّن ل ِل َّن ِ
اس فِي الْخَ َر ِ
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 .3امنیت مسلمان
اين شاخص در نامه  51چنين تبيين شده است« 1:كسي را كه نيازي دارد ،در برآوردن
آن درنگ مكنيد آن سان كه به خشم آيد و او را از مطلوبش باز نداريد و براي گرفتن
خراج ،جامه تابستاني و زمستاني مردم را يا ستوري كه با آن كار ميكنند يا بنده آنها
را مفروشيد و هيچكس را براي درهمي تازيانه نزنيد و دست به مال هيچكس ،چه
مسلمان و چه ذمي ،نبريد» (نامه  ،51فراز .)3-4
از منظر نهجالبالغه ،امنیت باید در مقابل دشمنان انسی و مکر شیاطین برقرار
شود تا از این رهاورد انسان قادر به کسب مقام قرب الهی شود .در خصوص مقابله با
دشمنان انسی حضرت میفرمایند« 2:لشكرها به فرمان خدا دژهاي استوار رعيتاند
(مردم را از حمالت دشمنان مصون ميدارند و امنیت را برای جامعه برقرار میکنند) و
زينت واليان و حاکمان هستند (زمینه تصمیمسازی و تصمیمگیری منطقی را با حفظ
و حراست از مرزها برای کارگزاران حکومت مهیا میکنند) .با مجاهدت و تالش مداوم
و مستمر آنها دين الهی عزت مییابد (زمینه تحقق احکام الهی در جامعه مهیا میشود)
و راهها برای رشد و شکوفايی اقتصاد ،تجارت و توسعه همهجانبه به وسیله آنها امن
گردد و كار رعيت (عموم مردم) جز به مجاهدت و تالش ،و حراست (برقراری امنیت
همهجانبه) جزء با استقامت اين مجاهدان ميسر نيست» (نامه  ،53فراز .)44-45
در نظامهای سیاسی غیرالهی برقراری امنیت در راستای تأمین منافع فرد یا
گروهي خاص محقق میشود .چون هدف امنیت تأمین منافع فرد یا گروه خاصی
است ،کارگزاران خود را مجاز به استفاده از هر وسیله یا ابزاری و در هر جهتی میدانند.
اما در نظام سیاسی اسالم هدف و غایت امنیت تأمین سعادت انسان است .بر این اساس
مدیران و کارگزاران حکومتی آزاد به استفاده از هر ابزار ،وسیله و در هر جهت و سمت
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و سو نيستند .حضرت در خصوص اين شاخص در فرازي از خطبه  55میفرمایند« 1:اما

اينكه ميگوييد كه در پيكار با مردم شام دچار ترديد شدهام ،به خدا سوگند ،هيچگاه
جنگ را حتي يك روز به تأخير نينداختم مگر به آن اميد كه گروهي از مخالفان به
من بپيوندند و به وسيله من هدايت شوند و با چشمان كمسوي خود پرتوي از راه مرا

بنگرند و به راه آيند .چنين حالي را دوستتر دارم از كشتن ايشان در عين ضاللت،

هرچند خود گناه خود به گردن گيرند» (خطبه  ،55فراز  .)1-2در فرازي از خطبه
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 205اين شاخص چنين تبيين شده است« 2:به من خبر دهید کدام حقی را از شما
باز داشتم یا کدام سهمی را برای خود برداشتم ،و بر شما ستم کردم؟ کدام شکایت
حقی پیش من آورده شد که ضعف نشان دادم؟ کدام فرمان الهی را آگاه نبودم و راه

آن را به اشتباه پیمودم؟ به خدا سوگند ،من به خالفت رغبتی نداشته و به والیت بر
شما عالقهای نشان نمیدادم .این شما بودید که مرا به آن دعوت و آن را بر من تحمیل

کردید» (خطبه  ،205فراز .)1-3
سطوح امنيت

از منظر نهجالبالغه ،امنیت یکی از نیازهای ضروری زندگی بشر در سطوح مختلف
تلقی میشود که غفلت از آن سقوط انسان و جامعه را در همه ابعاد معنوی ،سیاسی،

اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی و ...به همراه دارد؛ لذا ایجاد و ارتقاي آن با در نظر

گرفتن ارزشهای حاکم بر نظام سیاسی از وظایف اساسی حکومتهاست .از منظر
نهجالبالغه ،امنیت در سطح معنوی زمینهساز ایجاد امنیت در سایر سطوح است ،لذا
این مصحف شریف این سطح امنیت را بیش از سایر سطوح مورد تأکید قرار داده است.
این بُعد و شاخصهای آن در حکمت  113اینگونه تبیین شده است« 3:هيچ ثروتي
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َ « . 1و أَ َّما َق ْول ُ ُك ْم :شَ ّكا فِي أ ْه ِل الشَّ ا ِم َف َواللهَّ ِ َما َد َف ْع ُت ال ْ َح ْر َب يَ ْوما إِال َو أَن َا أَ ْط َم ُع أَ ْن تَلْ َحقَ ب ِي َطائ ِ َف ٌة
أن أَ ْق ُتلَ َها َعلَي ضَ َ
الل ِ َها َو إ ِ ْن َكان َْت ت َُبو ُء بآثَا ِم َها».
ب إِل َ َّي م ِْن ْ
َف َت ْه َتدِي ب ِي َو تَ ْعشُ َو إِلَي ضَ ْوئ ِي َو َذل َِك أَ َح ُّ
استَا ْءثَ ْر ُت َعلَ ْي ُكما بِهِ؟ أَ ْم أَ ُّي َحقِّ َر َف َع ُه
« . 2أَ ُّي شَ ْي ٍء َ
كان ل َ ُكما فِي ِه َحقُّ َد َف ْع ُت ُكما َع ْن ُه؟ أَ ْم أَ ُّي َق ْس ٍم ْ
َ
َ
َ
للهَّ
طأت باب َ ُه؟ َو ا ِ ما كان َْت ل ِي فِي الْخِ ال َف ِة َر ْغ َب ٌةَ ،و
ْت َع ْن ُه ،أ ْم َج ِهلْ ُت ُه ،أ ْم أخْ ُ
ِين ضَ ُعف ُ
إِل َ َّي أَ َح ٌد م َِن ال ْ ُم ْسلِم َ
ال فِي ال ْ ِواليَ ِة إ ِ ْرب َ ٌةَ ،و ل َ ِك َّن ُك ْم َد َع ْوت ُُمون ِي إِل َ ْيهاَ ،و َح َملْت ُُمون ِي َعلَ ْيها».
« . 3ال َ
ب َوالَ َعق َْل َكالت َّْدب ِي ِرَ ،والَ َك َر َم َكال َّت ْق َوي،
مال أَ ْع َو ُد م َِن ال ْ َعق ِْلَ ،وال َو ْح َد َة أَ ْو َح ُ
ش م َِن ال ْ ُع ْج ِ
َ
لأْ
ُ
َ
ْ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
خُ
َ
َّ
الصال ِِحَ ،وال ِرب ْ َح كالث َوابِ ،
ِير َ
اث كا َدبِ َ ،وال قائ َِد كال َّت ْوف ِ
َوالَ َق ِر َ
ارة كال َع َم ِل َّ
ِيقَ ،والت َِج َ
ين َك ُح ْسنِال ل ِقَ ،وال م َ
ِضَ ،والَ
َوالَ َو َر َع َكال ْ ُو ُقوفِ ِع ْن َد الشُّ ْب َهةَِ ،والَ ُز ْه َد َكال ُّز ْه ِد فِي ال ْ َح َرا ِمَ ،والَ ِعلْ َم َكال َّت َف ُّك ِرَ ،والَع َِبا َد َة َكأ َدا ِء ال ْ َف َرائ ِ
الص ْب ِرَ ،والَ َح َس َب َكال َّت َواضُ ِعَ ،والَشَ َر َف َكال ْ ِعلْ ِم َوالَ ِع َّز َكالْحِ لْ ِم َوالَ ُم َظا َه َر َة ا َء ْوثَقُ ُ ِمشَ ا َو َرةٍ»
يمان َ َكال ْ َح َيا ِء َو َّ
إِ َ

سودمندتر از عقل نيست؛ هيچ تنهايي وحشتانگيزتر از خودپسندي نيست؛ هيچ

عقلي ،چون انديشيدن و تدبير نيست؛ هيچ كرامتي چون تقوا نيست؛ هيچ همنشيني
چون خوشخويي نيست؛ هيچ ميراثي چون ادب نيست؛ هيچ رهبري چون توفيق

نيست؛ هيچ تجارتي چون عمل صالح نيست؛ هيچ سودي چون ثواب آخرت نيست؛

هيچ پارسايي چون توقف در برابر شبهه نيست؛ هيچ زهدي چون زهد در حرام نيست؛
هيچ ايماني چون حيا و شكيبايي نيست و هيچ حسبي چون تواضع نيست؛ هيچ
از مشورت نيست» (حمکت  .)113حضرت در این سخن قصار خود هم ابعاد امنیت
معنوی را ترسیم و هم ابزار تحقق آن را تبیين ميکنند تا با نهادینه شدن این سطح

از معنویت در جامعه ،امنیت واقعی در تمام سطوح جامعه شکل گیرد .در بُعد مادی

امنیت حضرت هدف از تشکیل حکومت را در خطبه  131چنین تبین میفرمایند:
«بار خدايا ،تو ميداني كه آن كارها كه از ما سر زد ،نه براي همچشمي بود و نه
رقابت در قدرت و نه خواستيم از اين دنياي ناچيز چيزي افزون به چنگ آوريم ،بلكه

ميخواستيم نشانههاي دين تو را كه دگرگون شده بود بازگردانيم و بالد تو را اصالح

كنيم تا بندگان ستمديدهات در امان مانند و آن حدود كه مقرر داشتهاي ،جاري گردد
( » ...خطبه  ،131فراز 4ـ  .)3حضرت راهبرد نهادینه شدن ابعاد و سطوح امنیت در

جامعه را در رهبری نظام سیاسی میدانند؛ لذا در فرازی از خطبه  131بخشی از

امنيت پایدار در نظام سياسي اسالم از منظر نهجالبالغه /اسماعیل خان احمدی

شرافتي چون علم نيست؛ و هيچ عزتي چون بردباري نيست؛ هيچ پشتيباني استوارتر

ویژگیهای رهبری نظام سیاسی را که مؤثر در نهادینه شدن امنیت همهجانبه است ،به
شرح زیر تبیین میفرمایند« :شما دانستهايد كه سزاوار نيست كسي كه بر ناموسها و
جانها و غنيمتها و احكام مسلمين واليت دارد و پيشوايي مسلمانان بر عهده اوست،
مردي بخيل و تنگ چشم باشد تا در خوردن اموالشان حريص شود و نيز والي نبايد

نادان باشد تا مردم را با ناداني خود گمراه سازد و نبايد كه ستمكار باشد تا روزي آنان
را ببرد و نبايد از گردش ايام بترسد تا گروهي را همواره بر گروه ديگر برتري دهد و
نه كسي كه در داوري رشوه ميستاند ،تا رشوهگيرنده حقوق مردم را از ميان برد و در

بيان احكام و حدود الهي توقف کند و نه كسي كه س ّنت را فرو ميگذارد تا ا ّمت را به

هالكت اندازد» (خطبه  ،131فراز .)5-7
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نتيجهگيري
از راهبردهاي امنیتی که مکاتب و صاحبنظران اين حوزه در عصر حاضر و ادوار
گذشته ارائه کردهاند ،اين واقعيت تلخ استنباط ميشود كه اين راهبردها در راستاي
تأمين منافع حزب يا گروهي خاص تدوين شدهاند ،لذا با اجراي اين راهبردها حيات
بشر همواره مورد تهديد قرار گرفته و انسانهاي زيادي به خاك و خون كشيده شدهاند
و ذخاير جهان چپاول شده است .گواه اين ادعا در عصر حاضر حوادث و وقایع تلخ و
ناگوار در بوسنی و هرزگوین ،فلسطین ،عراق ،افغانستان ،بحرین ،خفقان در عربستان،
فقر شدید در سومالی ،فاصله طبقاتی در سراسر جهان و هزاران حادثه دیگر است .اما
در راهبرد امنیتی در نظام سیاسی اسالم ،همانگونه كه اشاره شد ،هر حركت و اقدام
نظامي در راستاي سعادت انسان صورت ميگيرد .سند اين ادعا بيان گهربار حضرت
امير در خطبه  131كه ميفرمايند« :بار خدايا ،تو ميداني كه آن كارها كه از ما سر
زد ،نه براي همچشمي بود و نه رقابت در قدرت و نه خواستيم از اين دنياي ناچيز
چيزي افزون به چنگ آوريم ،بلكهخواستيم نشانههاي دين تو را كه دگرگون شده بود
بازگردانيم و بالد تو را اصالح كنيم تا بندگان ستمديدهات در امان مانند و آن حدود
كه مقرر داشتهاي ،جاري گردد »....این راهبرد عالوه بر زمینهسازی كمال قرب الهي
انسان ،منطبق بودن با سعادت و فطرت انسان ،مشروعيت بخشيدن به جهاد و ترويج
روحيه استكبارستيزي ،پنج ظرفيت را براي نظام اسالمي ايجاد ميكند كه با توجه به
شاخصها به شرح زير است:
 .1ظرفیتسازی براي مقابله با تهدیدهاي سخت :شاخصهاي عناصر راهبرد
امنیتی از منظر نهجالبالغه از جمله« :لشكرها به فرمان خدا دژهاي استوار رعيتاند
(مردم را از حمالت دشمنان مصون ميدارند و امنیت را برای جامعه برقرار میکنند) و
كار رعيت (عموم مردم) جز به مجاهدت و تالش ،و حراست (برقراری امنیت همهجانبه)
جزء با استقامت اين مجاهدان ميسر نيست و راهها برای رشد و شکوفايی اقتصاد ،تجارت
و توسعه همهجانبه به وسیله آنها امن گردد» شاخصهايي هستند كه بهترین ظرفیت را
براي مقابله با تهدیدهاي سخت دشمن ایجاد کردند .بر مبناي همين راهبرد ،حضرت امام
خميني (ره) در بخشی از پیامشان به ملت در خصوص دفاع مقدس میفرمایند ... « :ما
در جنگ به مردم جهان و خصوصاً مردم منطقه نشان داديم كه عليه تمامي قدرتها و
ابرقدرتها سـاليـان سـال ميتـوان مـبـارزه كـرد( »...صحيفه نور ،ج .)283-284 :21
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 .2ظرفیتسازی براي مقابله با تهدیدهاي نیمهسخت :شاخصهاي عناصر راهبرد
امنیتی از منظر نهجالبالغه از جمله« :با مجاهدت و تالش مداوم و مستمر آنها دين
الهی عزت مییابد (زمینه تحقق احکام الهی در جامعه مهیا میشود) و زينت واليان و
حاکماناند (زمینه تصمیمسازی و تصمیمگیری منطقی را با حفظ و حراست از مرزها
برای کارگزاران حکومت مهیا میکنند)» بهترین ظرفیت را براي مقابله با تهدیدهاي
نیمهسخت دشمن ایجاد کردند .حضرت امام (ره) در خصوص این ظرفیت میفرمایند:
«ما در جـنگ به اين نتيجه رسيدهايم كه بايد روي پاي خودمان بايستيم ».در این
خصوص در بخشی دیگر از همین پیام الهی خود میفرمایند« :تنها در جنگ بود كه
صنايع نظامي ما از رشد آن چناني برخوردار بود» (صحيفه نور ،ج .)283-284 :21
 .3ظرفیتسازی براي مقابله با تهدیدهاي جنگ نرم :شاخصهاي عناصر راهبرد
امنیتی از منظر نهجالبالغه از جمله اسالمی بودن ،والیتمحوری ،حفظ کرامت حقوق
و آزادیها ،توجه به آراي عمومی ،حفظ استقالل ،و حفظ وحدت و همبستگی بهترین
ظرفیت را براي مقابله با تهدیدهاي نرم دشمن ايجاد ميكند .بر اساس همين ظرفيت
حضرت امام (ره) در آن پيام الهي میفرمایند« :ما در جنگ پرده از چهره تزوير
جهانخواران كنار زديم  ...ما در جنگ دوستان و دشمنانمان را شناختهايم( »...صحيفه
نور ،ج  .)283-284 :21این ظرفیتسازی چنان عميق و گسترده بود که موفق شد
نظام جمهوری اسالمی را در راهبرد نبرد ناهمطراز دشمن در فتنه  88سربلند و
سعادتمند بیرون آورد.
 .4ظرفیتسازی براي عمقبخشي داخلی :شاخصهاي عناصر راهبرد امنیتی از
منظر نهجالبالغه از جمله ابزار تأمينكننده امنيت ،اهداف و غايت امنيت ،ابعاد امنيتي،
قدرت ،حاكميت و حكومت ،جنگ ،صلح ،دشمن ،و نقش عدالت در جامعه و توجه به
تهدیدهاي امنیتی بهترین ظرفیت را بري عمقبخشي داخلي ايجاد ميكند .نظر به
اين ظرفيت حضرت امام (ره) در آن پپام میفرمایند ... « :ما در جنگ حس برادري و
وطندوستي را در نهاد يكايك مردمان بارور كرديم ( »...صحيفه نور ،ج .)283-284 :21
 .5ظرفیتسازی براي عمقبخشی خارجی :شاخصهاي عناصر راهبرد امنیتی
از منظر نهجالبالغه از جمله طرح تشکیل امت واحد جهانی ،برقراری عدالت کامل
و همهجانبه ،تأمین سعادت بشر ،رشد و تکامل واقعی انسان ،نابودی ظلم و ستم
و دفاع از مظلوم بهترین ظرفیت را براي عمقبخشي خارجي ایجاد ميکند .نظر به
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اين ظرفيت ،حضرت امام (ره) در آن پيام سراسر اميد و جهاني خود میفرمایند « :ما
انقالبمان را در جنگ به جهان صادر کردهايم ...صداي اسالمخواهي آفريقا از جنگ
هشت ساله ماست ...عـالقـه بـه اسـالمشـنـاسـي مـردم در آمـريـكـا ،اروپـا ،آسـيـا
و آفـريـقـا يـعـنـي در كل جهان از جنگ هشت ساله ماست  ...جنگ ما بيداري
هـنـدوسـتـان و پاكستان را بـه دنـبـال داشت  ...جـنـگ مـا كـمـك بـه فـتـح
افـغـانـسـتـان را بـه دنـبـال داشـت  ...جـنـگ مـا فـتح فلسطين را به دنبال خواهد
داشت  ...از همه اينها مهمتر استمرار روح اسالم انقالبي در پرتو جنگ تحقق يافت »...
(صحيفه نور ،ج .)283-284 :21
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