رویکرد اسالمی به مسئله امنیت از دیدگاه مقام معظم رهبری

(مدظلهالعالی)

علیرضا دانشیار
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پرس ��ش اصلی پژوهش حاضر این اس ��ت که :رویکرد اسالمی به مس ��ئله ی امنیت در جهان معاصر
با تأ کید بر دیدگاههای مقام معظم رهبری (حضرت آیتاهللالعظمی خامنهای(مدظلهالعالی)) چیس���ت؟
ای ��ن پژوهش ،از منظری توصیفی -تحلیلی ،به بررس���ی و تحلیل محتوای دیدگاهها و نظرات مقام
معظم رهبری(مدظلهالعالی) دربارهی امنیت پرداخته است .در این رویکرد ،امنیت از نظر امری انسانی،
از انس ��ان و درون او نش ��ئت گرفته و دارای بعدی معنوی است و دیگر وجوه مادی امنیت و آرامش
از آن سرچش ��مه میگی ��رد .رویکردهای امنیتی در دنیای معاص ��ر ،از وجوه معنوی و اخالقی امنیت
غفل ��ت نمودهاند .عامل اصلی ایجاد ناامنی ،خودخواهی و سرکش ��ی انس ��ان اس ��ت که موجودیت
انس ��انها و در نتیجه ،مس ��ئولیت اخالقی آنان را تحت تأثیر قرار داده و موجب جنگ و تجاوز شده
و امنیت و آرامش را از بین برده اس ��ت .در رویکرد آیتاهللالعظمی خامنهای(مدظلهالعالی)  ،بازگش���ت به
مس ��یر فطرت (پذیرفتن رسالت دین در اجتماع و سیاس ��ت) ،رویآوری به ایمان و معنویت دینی،

یلاعلا هلظدم(یربهر مظعم ماقم هاگدید زا تینما هلئسم هب یمالسا درکیور

چکیده

شناس ��ایی اس�ل�ام حقیقی و تمایز آن با اس�ل�امهای ادعایی مانند داعش ،آ گاهی از سیاس���تهای
منطق� �های و متض ��اد غرب ��ی ،ارتباط ،گفتوگ ��و و احترام به فرهنگه ��ای دیگ ��ر و ،...از راهکارهای
اعتقادی ،فرهنگی و سیاسی برای رسیدن به امنیت و آرامش در جهان معاصر است.
واژ گان کلیدی :رویکرد اسالمی ،امنیت ،مقام معظم رهبری(مدظلهالعالی) ،معنویت ،جهان معاصر
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 .1دانشآموخت� �هی ح ��وزهی علمیهی قم ،دکتری مطالعات انقالب اس�ل�امی ،پژوهش���گر همکار گروه اندیش���هی سیاس���ی و انقالب
اسالمی پژوهشگاه بینالمللی المصطفی؟ص؟.

مقدمه
دستیابی به امنیت ،یکی از کار ویژههای اصلی در جهان امروز و به ویژه جوامع ،ملتها و دولتها
تبدیل ش ��ده اس ��ت .بررس ��ی مفهوم «امنیت» ،یکی از پرچالشترین تعاریف بین پژوهش���گران بوده
اس ��ت ،زی ��را تعریف واحد و فرا گیری از مفهوم امنیت وجود ن���دارد  .مفهوم و تعریف امنیت در دورهی
معاصر و در س ��الهای جنگ س ��رد و پس از آن ،دس���تخوش تغییر و تحول شد و در سطوح تحلیل،
دستور کارها و رویکردهای مختلفی به وجود آورد ،ولی روشن است که زیرحوزهی بررسیهای امنیت،
امروزه ،متفاوت با دوران جنگ سرد به نظر میرسد .در دورهی جنگ سرد ،بررسی امنیت بینالملل
ً
اساسا حول بررسی راهبرد ابرقدرتها دور میزد ( .مارتین گریفیتس ،1388 ،ص)102 - 101
در جهان امروز ،میتوان امنیت را در س ��طوح گونا گونی مطرح کرد و یکی از این س���طوح ،روابط
بینالملل است .رویکرد امنیت در جهان امروز« ،واقعگرایانه» است و در برابر رویکرد آرمانگرا مطرح
میش ��ود .رویکرد آرمانگ ��را بیش از حد ب ��ر توانایی نهاده ��ای بینالمللی برای پاس���داری از امنیت
کش ��ورها تأ کید میکرد .ب ��ه طور کلیت ��ر ،زیرحوزهی بررس� �یهای امنیت تحتالش���عاع مفروضات،
واقعگرایان دربارهی شدت پلیدی ،حرص قدرت و شوربختی مستتر در ذات بشر قرار داشت .این،
عینکی فلس ��فی برای ن ��گاه به روابط بینالملل ،به طور کلی و دو موض ��وع امنیت و راهبرد ،به طور
خ ��اص ،بود .نتیجهی فرعی اساس ��ی حاصل از قبول ف ��رض واقعگرایان ،پذی ��رش جنگ به عنوان
مصیبت مکرر بش ��ر بود .سراس ��ر دههه ��ای  1950م و 1960م ،که اغل ��ب دوران زرین امنیت خوانده
شده است ،پژوهشها حول محور تحلیل ،تفسیر و تبیین بعد «راهبردی» رویارویی ایاالت متحده
و اتح ��اد جماهیر ش ��وروی ب ��ود .در آن زمان« ،بازدارندگی هس ��تهای» به ص ��ورت مهمترین مفهوم
راهبردی در قاموس بررسیهای امنیتی درآمده بود( .همان ،ص)102
ب ��ا توجه به ریش� �ههای فکری بررس� �یهای «امنیت» ،جای ش ��گفتی نبود که دانش���مندان این
حوزه ،پس از جنگ س ��رد دچار س ��ردگمی و تشتت مفهومی شدند :چه چیز باید به منزلهی الگوی
امنیت بینالملل ،جایگزین رویارویی غرب و ش ��رق میشد؟ پایان نظام دوقطبی ،فرصت مغتنمی
در اختی ��ار کس ��انی قرار داد که به صراحت خواس ��تار دس ��تور کار ت ��ازهای برای بررس���یهای امنیت
ش ��ده بودند؛ دستور کاری که کمتر حول مس ��ائل مربوط به کاربرد زور (یعنی راهبرد) و بیشتر حول
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موضوعات ��ی مانند محیط زیس ��ت طبیعی ،س ��طوح جمعیت و فق ��ر جهانی دور بزن���د .توجه به این
مس ��ائل امنیتی ت ��ازه ،بازتاب تالش فرا گیرتر برخی از پژوهش ��گران بود که از قب���ول دولت به عنوان
موض ��وع بح ��ث امنی ��ت در روابط بینالمل ��ل ابا داش ��تند و هوادار توج ��ه به امنی���ت «اجتماعی» یا
«انس ��انی» بودند .در این دیدگاه ،به جای پاسداری از حا کمیت سرزمینی دولت ،باید پاسداری از

بهروزی بشر  در اولویت تحلیلهای پژوهشگرانه قرار میگرفت( .همان ،ص)103
همواره ،درک مفهوم امنیت ،به غلبهی رویکرد رئالیستی (واقعگرایی) در جامعه ،سیاست و روابط
یگ ��ردد .نگاه ب ��ه امنیت در دنیای ام ��روز و به ویژه روابط بینالمل���ل ،ماهیتی مادی و
بینالمل ��ل برم 
سکوالر داشته ،همیشه نگاه به امنیت با عینک نظریاتی صورت میپذیرد که هیچ گونه پیوندی بین

س ��ودگرایانه دارد .برای ریشهیابی عوامل ایجادکنندهی امنیت و درمان قطعی و کاهش ناامنیهای
جهانی و بینالمللی ،چه باید کرد؟ به نظر میرس ��د غفلت از عوامل و ریش���ههای ناامنی ،به واقع ،به
ماهیت متصلب و س ��خت اخالقگریزی و دینگریزی در دیپلماسی و روابط بینالملل برمیگردد .در
این زمینه ،میتوان به رویکردهای اس�ل�امی در موضوع امنیت اش���اره نم���ود که به جنبههای مادی
امنیت در کنار توجه به جنبههای معنوی و اخالقی آن اهمیت میدهد.
بنابر نکات پیشگفته ،پرس ��ش اصلی این پژوهش این است :رویکرد اسالمی به مسئلهی امنیت
در جهان معاصر ،با توجه به دیدگاههای مقام معظم رهبری(مدظلهالعالی) چیست؟ فرضیهی این پژوهش
چنین ش ��کل گرفته است :امنیتی که با مطالعهی آثار اسالمی و به ویژه مقام معظم رهبری

(مدظلهالعالی)

به دس ��ت میآید ،با توجه به رهیافتها و مبانی ارزش ��ی و به نهاد گذاشتهش���دهی درون انس���ان و از
رهیافت ریشهیابی ناامنی در حوزهی کردار و مقدم داشتن آن بر حوزهی رفتار نشئت میگیرد و امنیت

یلاعلا هلظدم(یربهر مظعم ماقم هاگدید زا تینما هلئسم هب یمالسا درکیور

دین ،اخالق و معنویت برقرار نکرده است و آنها را برکنار از دخالت در امور جاری ،روابط بین کشورها
ً
و ...میدان ��د .قوانین ،قاعدهها و اخالقیات وضعش ��ده در زمینههای امنیت ،ماهیتی کامال مادی و

در ابتدا از ماهیت درونی و فردی آغاز میگردد و به اجتماع تسری پیدا میکند.
باید دانسته شود که در حوزهی امنیت ،میزان فکر و عمل چه قدر تأثیر داشته است و کدامیک
ً
ب ��ر دیگری تقدم دارد و آیا اساس ��ا ب ��دون در نظر گرفتن دیگری ،میتوان امنیت را تحلیل و بررس���ی
کرد؟ امنیت در اندیشهی سیاسی مقام معظم رهبری(مدظلهالعالی) ،مطابق با پیشارزشهای اسالمی
م ��ورد ارزیابی و داوری قرار گرفته اس ��ت .امنیت دربارهی قدرت سیاس ��ی ،ب ��ه مثابه ارزش و هدفی
فی نفس ��ه تعریف نمیش ��ود ،بلک ��ه ارزشهای دیگری در تعری ��ف و داوری درب ��ارهی امنیت دخیل
است .براساس این ،امنیت در اندیشهی سیاسی مقام معظم رهبری(مدظلهالعالی) ،تأثیرات عمیقی در
جامع ��ه دارد و همزم ��ان ،بر پایهی ارزشهای اخالقی دوگانه مورد داوری قرار میگیرد که ناظر بر دو
بعد متعالی و مادی هستی انسانی است؛ از این رو ،معیار تشخیص عوامل ایجاد امنیت و آرامش و
نیز عوامل ایجادکنندهی ناامنی ،بستگی زیادی به نوع نگاه به امنیت دارد .در این پژوهش ،تالش
میش ��ود رویکرد اسالمی به مس ��ئلهی امنیت در جهان معاصر با تأ کید بر دیدگاههای مقام معظم
رهبری(مدظلهالعالی) مورد بررسی قرار گیرد.
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تعریف امنیت
در معن ��ای لغوی امنیت ،آنچه از دیدگاههای اهل لغت به دس���ت میآی���د ،امنیت به معنای آرامش،
نترس ��یدن ،وحش ��ت نداش ��تن و اضط ��راب نداش ��تن اس ��ت( .محم ��د معی ��ن ،1380 ،ص122؛ راغب
اصفهان ��ی ،ص )25در معن ��ای اصطالحی ،امنی���ت ( )securityمیتوان گفت :امنی���ت ،حالت فراغت
نسبی از تهدید ،حمله یا آمادگی برای رویارویی با هر تهدید و حمله را گویند .امنیت ،از ضروریترین
نیازهای جامعه است( .آشوری ،۱۳۸۷  ،ص )۳۸امنیت در گفتمان سلبی ،بر نبود خطر و تهدیدات
استوار است ،ولی در گفتمان ایجابی ،به تأمین و تضمین آسایش و آسودگی نظر دارد( .منیژه نویدنیا،
 ،1384ص  )39-35امنیت نسبت به کاربرد ،به امنیت فردی ،امنیت اجتماعی ،امنیت ملی ،امنیت
منطقهای ،امنیت بینالملل و ...تقس ��یم شده است .در این پژوهش ،امنیت فردی -معنوی مورد
نظر است که از دیدگاه اسالم ،سرچشمهی وجوه دیگر امنیت برشمرده میشود.
الف .نگاه و رویکرد اسالمی در تبیین «امنیت»

امنی ��ت معنوی در اس�ل�ام ،سرچش ��مهی اصلی هم� �هی وجوه امنیت ش ��ناخته میش���ود .مادهی
ً
ایمن ��ی و امنیت ،کاربرد نس ��بتا ف ��راوان در کتاب مقدس مس ��لمانان ،قرآن ،در مقایس���ه با مجموع
آی ��ات قرآنی دارد  .قرآن ،باالترین نقش و کاربرد امنیت را متوجه امنیت روحی و معنوی انس���انها
کرده اس ��ت( .عل ��ی حمزهپ ��ور ،1390 ،ص )61تعامل ایم ��ان و امنیت به خوبی در ق���رآن نمایان و بر
این واقعیت پافش ��اری ش ��ده است که امنیت واقعی و سرچش ��مهی اصلی آن ،در امنیت معنوی و
آن نیز ایمان به خداوند نهفته اس ��ت .امنیت فردی -معنوی عبارت اس ��ت از حالتی که فرد چه از
نظر جس ��می و چه روحی ،در آن فار غ از ترس و آس ��یب دیدن جان ،مال یا آبروی خود یا از دس���ت
دادن آنها زندگی کند .افزون بر جنبههای مادی حیات فردی و اجتماعی ،امنیت فردی را باید در
ایمان واقعی ،آرامش روحانی ،اطمینان و طمأنینهی نفس و یاد خداوند متعال جس���توجو کرد.
(همان ،ص )65میتوان با رویکردی فلس ��فی به موضوع امنیت فردی نگریست و به لحاظ نظری،
انس ��ان و جایگاه وی را در نظام هستی بررسی نمود .در این رویکرد ،امنیت انسان به معنای ثبات
ش ��خصی او نس ��بت به خودش ،خدا و جهان ،با توجه به پویایی اصیل اندیش���هی انس���انی است و
بیامنیتی انس ��ان ،به معنای فروپاشی ش ��خصیت ،جایگاه و هویت انسان نسبت به خدا ،خودش
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و جه ��ان و در نتیجه ،بحران هویت وی در نظام هس ��تی اس ��ت .امنیت ،نقط���هی آغاز خوبی برای
تحلیلهای گس ��ترده در این باب و ورود به قلمرو سیاس ��ت ،روانشناس ��ی و جامعهشناسی است،
به ویژه از دیدگاه سیاس ��ی ،تعام�ل�ات فردی و دولت در این حوزه اهمیت ف ��راوان مییابد .با توجه

ب ��ه این که اف ��راد ،منبع اولیهی ناامنی یکدیگر هس ��تند ،مس ��ئلهی امنیت فردی ابعاد گس���تردهتر
اجتماع ��ی و سیاس ��ی پیدا میکند .این امر به طرح پرس� �شهایی دربارهی ماهیت اساس ��ی دولت
منجر میش ��ود .با این مالحظه ،امنیت فردی با تبدیل به مس ��ئلهی اجتماعی ،ماهیتی جمعی و
مدنی پیدا میکند( .همان ،ص )66-65در آیات قرآن ،به اهمیت و جایگاه امنیت در زندگی فردی
و اجتماعی انسانها اشاره شده است.
در دیدگاه مقام معظم رهبری(مدظلهالعالی) ،امنیت براساس نگاه دینی -اسالمی با دو رویکرد و نگرش به  
انسان و جهان (دنیا) شکل گرفته ،با نگاه عمیق انسانشناسانه ،جهانشناسانه ارزیابی میگردد،
به این معنا که ویژگیهای درونی انسانها با سرایت به برون آدمی (یعنی دنیای پیرامون) ،امنیت
در بع ��د م ��ادی و بیرونی متأثر از درون آدمی میش ��ود .در این دیدگاه ،درون انس ��ان ،منش���أ اصلی
خیر و ش ��ر انس ��ان و جامعهی انسانی شناخته میشود .این نگاه الگوی امنیت را از درون به بیرون
میبین ��د؛ از ای ��ن رو ،در س ��طح اجتماعی و ملی نیز تأ کید بر عوامل درونی اس ��ت ،ب ��ه گونهای که با
تحق ��ق و وجود ش ��رایط مطلوب درونی ،تهدی ��دات بیرونی کماثر و قابل کنترل قلمداد میش���وند و
در مقابل ،نابس ��امانی و فقدان تعادل درونی ،مهمترین عامل ناامنی اس ��ت که تهدیدات خارجی
را فع ��ال و مؤثر میکند .البته ،در بیش ��تر نظریات ،عوامل درون ��ی و بیرونی محیطی ،هر دو در ایجاد

یلاعلا هلظدم(یربهر مظعم ماقم هاگدید زا تینما هلئسم هب یمالسا درکیور

 .1در نظر گرفتن رویکرد بنیادین و معنوی در امنیت

امنیت و ناامنی مؤثر تلقی شدهاند( .سیامک رهپیک ،1389 ،ص )113-112
امنی ��ت روحی ،با س ��ازندگی روح ��ی و مبارزه با ش ��یطان باطنی (مبارزه با رذای ��ل اخالقی) ایجاد
میش ��ود و مقدم بر ابعاد مادی اس ��ت .انس ��ان تا خودش را نس ��ازد ،نمیتواند دیگران را بسازد و تا
دیگران س ��اخته نشوند ،جامعه ساخته نمیشود .ا گر انس ��انها با شیطان باطنی خودشان جهاد
نکرده باش ��ند ،عالوه بر این که نمیتوانند در جامعه امنیت برقرار سازند ،موجب فساد و ناامنی در
جامعه میشوند( .نجف لکزایی ،1389 ،ص )10-9
رابطهی دین و دنیا ،وس ��یلهی رسیدن انسانها به کمال اس ��ت .مقام معظم رهبری

(مدظلهالعالی)

دربارهی انس ��ان معتقدند که در نگرش اس�ل�امی ،ع�ل�اوه بر این که دو نگاه دربارهی انس ��ان مطرح
است ،دو نوع نگاه نیز به دنیا وجود دارد :در یک تعبیر ،دنیا عبارت است از زندگى انسان در جهان
هس ��تی (دنیا) ،ت�ل�اش ،خرد و دانایى ،حقوق ،وظایف و تکالیف انس ��انها در صحنهى سیاس���ت،
اقتص ��اد ،فرهن ��گ ،تربی ��ت و عدالت؛ اینها -هم� �ه -میدانهاى زندگى اس ��ت .در ای ��ن معنا ،دنیا،
میدان اساس � ِ�ى وظیفه ،مسئولیت و رسالت دین شمرده میشود .دین آمده است تا در صحنهى
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عظیم و در این عرصهى متنوع ،به مجموعهى تالش انس ��ان ش ��کل و جهت بدهد و آن را هدایت
مهندسى دین و دست خالق
کند .دین و دنیا در این معنا ،از یکدیگر تفکیکناپذیرند .دنیا ،بدون
ِ
و سازندهى دین ،خالی از معنویت ،حقیقت ،و محبت و امنیت خواهد بود .محیط زندگى انسان،

بدون دین ،به قانون جنگل و محیط و زندگى جنگلى تبدیل میش ��ود .انسان در صحنهى عظیم
دنیا باید بتواند احساس امنیت و آرامش  کند و میدان را به سوى تعالى و تکامل معنوى بازنماید.
(مقام معظم رهبری(مدظلهالعالی) ،بیانات سال ،1384نرمافزار حدیث والیت ،ص)105-106
ارزشهای اخالقی -سیاسی متعالی ملهم از ُبعد متعالی وجود انسانی ،مبتنی بر اصل اعتقادی
کرامت انسان است که خلیفهی خداوند در  زمین به شمار میرود که اهدافی مانند تعالی معنوی،
کمال اخالقی و در نهایت ،سعادت ابدی انسان را پی میجویند .منبع و منشأ این دسته ارزشها
ً
و راه کسب شناخت انسان از آنها ،ضرورتا وحی است که به صورت موضوع ایمان تعریف میشود.
ارزشه ��ای ناظ ��ر بر امنیت در بعد متعالی انس ��انی ،چون موضوع ایمان هس ��تند و در دایره امکان
ش ��ناخت عام بشری قرار نمیگیرند ،مؤمنان حقیقی را از مس ��لمانان ظاهری در جامعهی اسالمی
تفکیک میکنند( .تقیلو و علی آدمی ،1389 ،ص)41-40
تعال ��ی اخالقی و معنوی در انس ��انها ،آثار دنی ��وی ناظر بر خیر یا مصلحت اجتماعی و سیاس���ی
دارد ،زیرا زمینهساز امنیت اجتماعی است و به از میان بردن زمینههای جرم ،تعدی و تجاوز منجر
میش ��ود .در اهمیت نگاه دوگانه به انس ��ان میتوان گفت که امنیت و صالح و نقطهی مقابل آنها،
فساد ،ناامنی ،سلب آرامش و ،...تابع «اعمال مردم» و انسانهاست .ا گر انسانها در راه حسنات
و طاع ��ت خدای س ��بحان حرک ��ت کنند ،آرامش و امنیت را به دس ��ت خواهند آورد ،ول���ی ا گر در راه
گمراهی و فس ��اد گام بردارند ،ش ��اهد ش ��یوع ظلم ،بروز جنگها ،س ��لب امنی ��ت و ...خواهند بود.
(طباطبایی ،1374 ،ص)271
از این رو ،نقش انس ��ان و عالج مفاس ��د درونی انس ��انها ،مقدمهی آرام ��ش و امنیت بیرونی به
ش ��مار م� �یرود .امنیت در دیدگاه اس�ل�امی و به وی ��ژه در دی ��دگاه مقام معظ ��م رهبری(مدظلهالعال����ی) ،با
چنین پیششرطها و پیشارزشهایی مد نظر است ،زیرا ُبعد الهیسازی امنیت ،حرکت به سوی
اخالقیس ��ازی و توجه به معنویت و بعد متعالی زندگی انس ��ان است .امنیت در اندیشهی سیاسی
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اس�ل�ام ،مبتن ��ی بر اصل عقالنی پاس� �خگویی به نیازه ��ا ،ضرورتها و اقتضائات طبیع���ی آن ،به ویژه
فراه ��م نمودن بس ��ترهای ض ��روری آ گاه ��ی و آزادی او در زندگ ��ی دنیوی و در عرصهه���ای گونا گون
اجتماعی و سیاس ��ی ،اس ��ت .این ارزشها ناظر بر خیرات یا مصالح دنیوی ،شامل اصل همزیستی
و بهزیس ��تی یا اصل توس ��عهی مدنی در برابر عقبماندگی و زندگی بدوی ،عدالت اجتماعی ،رش���د

و توس ��عه فرهنگ ��ی ،اجتماعی ،اقتصادی و سیاس ��ی ،دف ��اع ،صلح و مانند آنها میش ��وند .ماهیت
این ارزشها یا دلیل وجودی آنها ،در قالب تجربه و عقالنیت تاریخی -اجتماعی یا ش ��رایط زمانی-
مکانی انس ��انها درک و ش ��ناخته میشود و ناظر بر مصالح دنیوی مس ��لمانان و جامعه ی اسالمی
است( .همان جا)
امنی ��ت در بع ��د مادی ،که در طول بعد متعالی آن قرار دارد ،در حدود ش ��ناخت عقلی و تجربی
این چارچوب ،تأمین امنیت ،نه فقط با توجه به قدرت سیاسی ،که بر پایهی ارزشهای سیاسی-
اخالقی دوگونهی متعالی و دنیوی ،همچون کمال اخالقی ،کرامت و س ��عادت انس ��انی و همچنین
همزیس ��تی و بهزیستی و توس ��عهی مدنی مورد داوری قرار میگیرد .ابعاد دوگانهی وجودی انسان
و در نتیج ��ه ،کارک ��رد بعد متعالی و تعالیبخش دین برای س ��عادت اخروی و دنیوی انس ��ان اس���ت
ک ��ه ب ��ه طور ضروری از مجرای حص ��ول ایمان حقیقی به وحی ممکن میش ��ود .این بعد را میتوان
از دی ��دگاه معرفتش ��ناختی ب ��ه صورت بع ��د متعالی و وحیانی تعری ��ف کرد .در ای ��ن زمینه میتوان
با تعالیم و بش ��ارت انبیا؟مهع؟ زندگى آرام ،همراه با عدالت و متناس ��ب با س ��اخت بش ��ر ایجاد نمود.
انسانها میتوانند با عمل به دستورها و تعالیم ،پیامبران و ایمان به آن ،راههاى سالمت و امنیت
را به دس ��ت آورند .از دیدگاه اس�ل�امی و دینی ،مس ��یر و راههاى آرامش و امنیت ،مربوط به همهى
درونى قلبى انس���ان
محیطهایى اس ��ت که براى انس ��ان اهمی ��ت دارد که عبارت اس ��ت از :محیط
ِ
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بش ��ر قرار میگی ��رد .در این دیدگاه ،امنیت ،به نوعی خیرات و مصالح دنی ��وی را در نظر میگیرد .در

(خودشناسی) ،محیط جامعه ،محیط خانواده ،محیط کسب و کار ،محیط زندگى جمعى ،محیط
بینالمللى که اسالم به دنبال ایجاد این گونه آرامش و امنیت است( .مقام معظم رهبری(مدظلهالعالی)،
بیانات سال ،1389نرمافزار حدیث والیت ،ص )89
بعد دنیوی هس ��تی انس ��ان ،در کنار بعد متعالی و معنوی وجود انس���ان ،با توج���ه به کارکرد دین
برای همزیستی و بهزیستی همهی انسانها در زندگی اجتماعی تحقق مییابد؛ زندگىاى که در آن،
همزمان روح و جس ��م انس ��ان ،در آرامش و امنیت اس ��ت و هم دنیا و آخرت انس���ان تأمین میش���ود.
آرام ��ش ،امنیت و اطمینان روحی و جس ��می در زندگى فردى ،فواید اجتماعى ،س���عادت اجتماعى،
عزت اجتماعى ،اس ��تقالل و آزادى عمومى در آن تأمین اس���ت ،در حالی که قرآن ،کتاب مس���لمانان،
ّ
«فلنحیینه حیاه ّ
طیبه».
اینها را وعده داده است .قرآن حیات طیبه را به انسانها وعده داده است:
زندگی طیبه و پا کیزه یعنى چه؟ یعنى زندگیای که همهى ویژگیهای عزت ،امنیت ،رفاه ،استقالل،
علم ،پیشرفت ،اخالق ،حلم و گذشت در آن وجود داشته باشد( .همان ،ص )99-98
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 .2نگرش مادی به امنیت بدون در نظر گرفتن بعد معنوی (بعد متدانی)

ً
در اندیش� �هی مقام معظم رهبری(مدظلهالعالی) ،مفهوم «امنیت» میتواند با ابعاد صرفا مادی انس���ان،
بدون در نظر گرفتن بعد معنوی و متعالی انس ��ان نیز س ��نجیده ش ��ود .در این معنا ،انس���ان اس���یر

خودخواهی و نفس ��انیت خویش اس ��ت و دنیا نیز محل به فعلیت رس ��یدن آمال و هوا و هوسهای
ً
صرفا مادی است .در متون اسالمى ،دنیا به معناى نفسانیت و خودخواهى و اسیر هوا و هوس خود
بودن و دیگران را هم اس ��یر هوا و هوس خود کردن آمده اس ��ت .سرتاسر قرآن و کلمات بزرگان دین
و پیامران الهی ،چنین دنیایى را طرد و نفی میکند .چنین دنیایی ،مطرود است که با دین جمع
نمیش ��ود و به معناى هوا ،هوس ،نفس ��انیت ،انانیت ،خودخواهى و خودپرس���تى اس���ت؛ مصداق
این گونه دنیا را میتوان در ش ��اخصهى فرعون ،نمرود ،قارون و در دنیای کنونی ،با شاخصههایی
مانند اس ��تکبار و س ��لطهطلبی و خودخواهی برخ ��ی قدرتهای بزرگ جهانی (مانن���د امریکا) مورد
ستمگر روزگار تا امروز است
س ��نجش قرار داد .چنین معنایی از دنیا ،شاخصهى مستکبران ظالم و
ِ
تر رذایل اخالقى در این دنیاى مذموم ش ��ناخته میش���وند( .همو ،بیانات،
که مجس ��مههاى بزرگ ِ
سال ،1384نرمافزار حدیث والیت ص )105-106
از ای ��ن نظر ،انس ��ان معمولى هم مىتواند در دل و درون خویش فرعون داش���ته باش���د و به قدر
ت ��وان و امکان ��ات خ ��ود ،همانند فرعون ،ق ��ارون و قیصر عمل کن ��د؛ از این رو ،او ه���م مثل فرعون و
ق ��ارون و دیگر گردنکش ��ان و طواغیت تاری ��خ خواهد بود .دینی که پیامبران منادیان آن هس���تند،
با چنین دنیایی جمع نمیشود .از نظر اسالمی ،دین با چنین دنیایى آباد نمیگردد( .همان جا)
از دیدگاه اندیش� �هی اس�ل�امی ،از عوامل زمینهس ��از و ریش� �هی اصلی ایجاد ناامن���ی و ناهنجاری
اجتماع ��ی« ،ح � ّ�ب نفس» و « انانیت نفس» انس ��انی اس ��ت که از همهی دش ��منها  و بتها بدتر و
مادر همهی بتها شناخته میشود( .امام خمینی؟هر؟ ،1376 ،ص )120
بزرگتر و ِ
توج ��ه به ابعاد مادی زندگی بش ��ر ،ب ��دون در نظر گرفتن بعد متعالی و معنوی انس���ان ،منجر به
ایج ��اد ناامنی ،جنگ ،تهدید و ارعاب اس ��ت .از دیدگاه اس�ل�امی ،هم� �هی گرفتاریها و جنگهاى
عالم ،از انانیت و خودخواهی انسان نشئت میگیرد ،در حالی که با مرور سیرهی پیامبران و اولیای
الهی در قرآن و کتابهای آسمانی دیگر دیده میشود که پیامبران و اولیای الهی هیچ گونه جنگ
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و دعوایی با هم نداشتند و در کنار هم با صلح و صفا زندگی میکردند ،زیرا خودخواهی در آنان نبود
و بعد متعالی و معنوی زندگی انسانی در آنان قوی گشته بود( .همان ،ص )121
از نظر اندیش� �هی اسالمی ،عالج قطعى بیشتر مفاسد و ناامنی در دنیا ،به عالج حب دنیا و حب
نفس برمیگردد .با عالج آن ،نفس داراى س ��کونت و طمأنینه میش ��ود و قلب آرامش پیدا میکند

و این مسئله ،در جهان خارج تأثیر میگذارد( .همو ،شرح حدیث جنود عقل و جهل ،ص )254
ناامنی و جنگهای فراوان ،نتیجهی نبود طمأنینه و ثبات قدم نداش ��تن انسانها بوده است.
طمأنین ��ه نف ��س و ثبات آن ،انس ��ان را بر نیروی غضب و ش ��هوت چیره میس ��ازد .ثب ��ات و پایدارى
نفس ،انس ��ان را در پیشآمدهاى نا گوار عالم و فش ��ارهاى روحى و جسمى ،همچون سدى آهنین
پابرجا و از لغزش و سستى در امان نگاه میدارد( .همان ،ص )361
مطرح شد ،روشن میشود بعد متعالی و معنوی دین در ایجاد امنیت و آرامش تأثیر انکارناپذیری
دارد و نمیتوان وجوه معنوی امنیت را در جهان کنونی نادیده انگاش ��ت .اندیش� �ههای اس�ل�امی-
دینی تصریح دارند که همهی ناامنیها ،فس ��ادها و جنایات ،همواره ،نشئتگرفته از کنار گذاشتن
ابع ��اد نوران ��ی ،معنوی و بعد متعالی و اخالقی دین و  امنیت اس ��ت .در رویکرد اس�ل�امی ،روشها و
نگرهه ��ای موجود در زمینهی امنیت ،با رویکرده ��ا و بنمایههای لیبرالی به کلی فرق دارد .رویکرد
ً
اسالمی نگاه صرفا مادی را به مقولهی امنیت ،چارهساز ایجاد امنیت در دنیای معاصر نمیداند.
ً
ب .عوامل ایجاد ناامنی در جهان معاصر (تأ کید بر بعد صرفا مادی امنیت)
 .1خودخواهی و سرکشی انسان

از عوام ��ل س ��لب آرامش و امنیت انس ��انها ،که منجر به ناامنی در س ��طحی گس ��تردهتر میش���ود،
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ب ��ا توجه به مطالب پیشگفته ،که در مورد وجوه امنیت در دیدگاه مقام معظم رهبری

(مدظلهالعالی)

غلب� �هی هوای نفس و به تعبیری ،از غفلت از هوای نفس ،خودخواهی و سرکش ��ی انس ��ان نش���ئت
میگی ��رد( .ام ��ام خمینی؟هر؟ ،تفس ��یر س ��ورهی حمد ،ص )121در منابع اس�ل�امی ،کبر و سرکش���ی،
زاییده ی جهل و نادانى است( .همو ،شرح چهل حدیث ،ص)96
از ای ��ن رو ،تهدیدات بیرون ��ی مانند تهدیداتی که موجودیت انس ��انها و در نتیجه ،مس���ئولیت
اخالق ��ی آن ��ان را تح ��ت تأثیر قرار میدهد ،از س ��وء نفس و غلبهی هواهای نفس ��انی انس ��انها تأثیر
میپذیرند که در این باره میتوان به جهل تحمیلش ��ده ،بدویت ،فقر و س ��لطهگری در حق افراد یا
جامعه اش ��اره کرد .از دیدگاه اسالمی ،وقتى نفس انسانی مهار و کنترل نشود ،به سرگردانی منتهی
شده ،مشکالتی در زندگى شخصى اجتماعى و سیاسی برای جامعهى انسانى پدید میآورد( .مقام
معظم رهبری(مدظلهالعالی) ،بیانات سال ،1388نرمافزار حدیث والیت ،ص )102
مقام معظم رهبری(مدظلهالعالی) تصریح دارند که در اندیش���هی اس�ل�امی ،نقاط معارضه و دشمنی با
اسالم ،کسانی هستند که با ویژگی نفس ناسالم ،با عدالت ،صلح و امنیت به مخالفت برمیخیزند.
افزون بر آن ،با روح متعالی انسانی ،آرامش و آسایش انسانها و جوامع در تضاد ،مخالفت و معارضه قرار
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دارند که نقطهی مقابل دعوت انبیاست( .همو ،بیانات سال ،1389ص   )89خودخواهیهای انسان
معاصر و گرفتاریها و بدبختیهایی که ناشی از اعمال غیراخالقانه ،غیرمتعهدانه و غیرمؤمنانهی بشر
صورت گرفته ،ناش ��ی از تجربهی تلخ غرب دربارهی کش���ورهای دیگر و برآمدن فاشیسم ،کمونیسم و
لیبرالیس ��م بوده که به ش ��علهور ش ��دن آتش ویرانگر جنگ جهانی اول و دوم انجامیده است( .همو،
بیان ��ات س ��ال ،1384نرمافزار حدیث والی���ت ،ص )75نمونههای تاریخ ��ی در نا کامیها و تجربههای
ناموفق در تأمین امنیت و آرامش در دنیا وجود دارد که به سه مورد اشاره میشود:
 .1بلوکبندی ش ��رق و غرب؛  .2اس ��تعمار ،نمونههایی از کشتار ،قتل و غارت قارهی افریقا ،آسیا
و...؛  .3س ��اخت بمبهای اتمی و شیمیایی ،از  نمونههای نا کامىهاى تجربهى غربى در ادارهى
بشر و تأمین خوشبختى ،آرامش و امنیت انسان است( .همان ،ص )76
 .2دور شدن از آ گاهی و حقیقت و گرفتار شدن در وادی نادانی با معیارهای غیراخالقی

از عوامل ��ی که موجب به خطر افتادن امنیت در جنبهی درونی انسانهاس ��ت که بر امنیت بیرونی
تأثیر میگذارد ،دور شدن از آ گاهی و حقیقت و گرفتار شدن در وادی جهل است که در متون دینی-
اس�ل�امی بر آن تمرکز ش ��ده و در بعدی کالنتر ،عامل همهی بدبختیهای انسانی ،جهل و ناآ گاهی
انسانهاس ��ت .نادانى ،مس ��بب بسیاری از بدبختیهاست و انس ��انها را به بسیاری از ظلمتها و
کدورتها مبتال کرده اس ��ت( .امام خمینی؟هر؟ ،ش ��رح چهل حدی ��ث ،ص  )71رویگردانی از عقل
و بیخردی انس ��انها ،صلح ،عدالت و امنیت را در دنی ��ای کنونی به خطر میاندازد( .مقام معظم
رهبری(مدظلهالعال ��ی) ،بیان ��ات س ��ال  ،1388نرماف ��زار حدی ��ث والیت ،ص  )102جهل ،س���تم و تبعیض،
هم ��واره ،زندگی بش ��ر را تهدید کرده اس ��ت .در منابع دین ��ی ،جهل ،یکی از موانع س���لب آرامش در
دنیای امروز ،در کنار س ��تم و تبعیض برش ��مرده ش ��ده اس ��ت( .هم ��و ،بیانات س���ال  ،1381نرمافزار
حدیث والیت ،ص)3
با نگاه به بس ��تر تاریخی و نیز تاریخ معاصر انس ��انها« ،جهالتهای حقیقی» بشر از بین نرفته و
چیزى در مجموعهى زندگى انس ��ان عوض نش ��ده است؛ آن روز هم بس ��یارى از انسانها ،در جهل
به س ��عادت واقعى مىزیس ��تند؛ امروز هم همین مسئله وجود دارد .دلیل نا کامیهاى بشر کنونی،
اع ��راض از معنوی ��ت و دین و آموزههای عالی اس�ل�امى اس ��ت( .هم ��و ،بیانات س���ال  ،1369نرمافزار
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حدیث والیت ،ص )435
در ادوار گذشته ،که همراه تلخی و سیاهی نیز بود ،قدرتهاى غربى ،از همهى ابزارهاى فرهنگى،
اقتصادى ،سیاسى و نظامى براى تضعیف کشورها و ملتهای دیگر استفاده میکردند .تفرقه ،فقر و

جهل، نتیجهی تسلط آنها بر جوامع و کشورهای دیگر بود .این مسئله در کنار غفلت ،تنبلى و ضعف
بس ��یارى از رجال سیاس ��ى و مس ��ئولیتناپذیرى بسیارى از نخبگان فرهنگى کش���ورهای مسلمان و
جهان سوم بود که منجر به غارت ثروتهاى کشورهای اسالمی و تحقیر و حتى انکار هویت و نابودی
استقالل برخی کشورها شد( .همو ،مکتوبات سال ،1384نرمافزار حدیث والیت ،ص )75
 .3سلطهگری و قدرتطلبی

پیشگفته روشن شد ،منابع اسالمی ،ریشهی سلطهگری را ناشی از بیماری روحی و درونی انسانها
میداند که به سبب آراسته نشدن به اخالق و ایمان دینی و کنار گذاشتن آن از عرصهی زندگی بشر
به وجود آمده اس ��ت ،در حالی که از دیدگاه اس�ل�امی ،دین و ایمان دینی ،تأمینکنندهی امنیت و
مانع از سلطهگری میشود .باید دید چه چیز امنیت را تأمین میکند و نیز چه کسی امنیت را برقرار
میس ��ازد؟ در جهانی که انگیزههاى قدرتطلبانه وجود دارد ،ملتها چگونه مىتوانند امنیتشان
را به دس ��ت بیاورند و حفظ کنند؟ (همو ،بیانات س ��ال ،1386نرمافزار حدیث والیت ،ص  )145در
زمینهی سلطهطلبی و قدرتطلبی ،مفاهیم دیگری در اندیشهی مقام معظم رهبری(مدظلهالعالی) در
تطبیق با رفتار غیرانس ��انی قدرتهای س ��لطهگر از مفاهیم قرآنی و دینی گرفته شده و شایان توجه
است .ویژگیهایی مانند ظلم و ستمگری ،به تقویت و گسترش خوی سلطهطلبی منجر میشود.

یلاعلا هلظدم(یربهر مظعم ماقم هاگدید زا تینما هلئسم هب یمالسا درکیور

سلطهگری ،مانع اصلی برقراری امنیت در جهان کنونی به شمار میرود .همان گونه که در مطالب

در این دیدگاه ،س ��تمگری و س ��تمپذیری ،عامل تهدیدکنندهی صلح و امنیت ش ��ناخته میشود.
ظلم و س ��تم در اندیش� �هی اندیشمندان مسلمان ،در دو بعد اساس ��ی مطرح شده است :یکی ،در
س ��طح جهانی ،که میتوان آن را س ��تمکاری و تبهکاری بینالمللی نامید و دیگری ،س ��تمکاری در
س ��طح درون ��ی دولتها و ملتها ،که مانع اصلی بروز امنیت در کش ��ورها و نی ��ز در روابط بینالملل
دولتها و ملتهاست .نمونهی ستمکاری در دولتها را میتوان دیکتاتوری و استبداد در این نوع
کشورها برش ��مرد که آزادی و عدالت را سرکوب میکنند .نمونهی این کشورها ،عربستان سعودی،
رژیم آلخلیفه در بحرین و ...اس ��ت .اس�ل�ام ،ریش� �هکن نمودن س ��تمگری و س ��تمپذیری را ش���رط
اساس ��ی تضمین امنیت پایدار برمیش ��مارد و به ملتهایی امنیت را نوید میدهد که همهی ابعاد
ستم را از زندگی و روابط متقابل خویش با دیگران زدوده باشند .امنیت اسالمی در قالب نفی ظلم
و ظلمپذیری نمود پیدا میکند .در اندیش� �هی اس�ل�امی ،ایجاد امنیت ،در پرتو نفی س ��تمگری در
همهی ابعاد آن است؛ (همو ،بیانات سال ،1377نرمافزار حدیث والیت ،ص  )95از این رو ،همواره
مشی سلطهگرایانه و ظالمانه ،که وجوه امنیت و صلح انسانی و جهانی را تهدید میکند ،مورد نفی
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اندیش� �هی اسالمی قرار دارد( .همو ،بیانات سال ،1380نرمافزار حدیث والیت ،ص  )128در دیدگاه
اسالمی ،تا زمانی که بیعدالتی ،ظلم و ضایع کردن حقوق ملتها وجود دارد ،امنیت و صلح معنا
نخواهد داشت .اصل نفی ظلم و ظالم و مقابله با آن ،یکی از اصول ثابت تفکر مسلمانان شناخته
میش ��ود( .همو ،بیانات س ��ال ،1373نرمافزار حدی ��ث والیت ،ص )106در اندیش���هی مقام معظم
رهبری(مدظلهالعال ��ی) ،اس ��تکبار و اس ��تضعاف ،عوام ��ل دیگر به خطر انداختن امنیت و آرامش ش���ناخته
میش ��وند که در بحث «س ��لطهطلبی و قدرتطلب ��ی» مطرح میگردد .در این دی���دگاه ،با تحلیل و
تطبیق خارجی واژههای قرآنی همچون «مس ��تکبرین» و «مس ��تضعفین» ،صفبندی جدیدی در
عرص ��ه جهانی مطرح میش ��ود .در این گفتم ��ان ،منازعهی اصلی بین دولتها ب���ا منافع و اهداف
متفاوت نیست ،بلکه بین صاحبان قدرت و زور (مستکبرین) و تودههای ملل محروم و مستضعف
جه ��ان اس ��ت( .امام خمین ��ی؟هر؟ ،صحیفهی نور ،ج ،15ص )507صلحی که در منش���ور س���ازمان
ً
ملل متحد طرح میش ��ود ،غالبا مفهومی تکبعدی اس ��ت که در نهای ��ت ،منافع قدرتهای بزرگ
را تضمی ��ن مینماید و در محیطی خصمانه و خصومتآمیز ،که صلحگرایی نهادینه نش���ده باش���د،
بهرهگیری از واژهی صلح ،مستمس ��کی در دس ��ت سیاستهای قدرتهای جنگافروز و سلطه گر و
می ش ��ود( .هم ��ان ،ج  ،19ص )150در چنین محیطی ،صلح و امنی ��ت پایدار تحقق نخواهد یافت و
دولتها ،همواره ،از ناامنی نگران خواهند بود( .مقام معظم رهبری(مدظلهالعالی) ،بیانات سال ،1385
نرمافزار حدیث والیت ،ص )7
 .4جنگ و تجاوز

جن ��گ ،یک ��ی از عوامل تهدیدکنندهی صلح و تجاوز ،امنیت ش ��ناخته میش ��ود .برای تأمین صلح
و امنی ��ت از طریق کنترل جنگ و تجاوز ،اصل حل مس ��المتآمیز اختالف ��ات بینالمللی ،جایگزین
قانونی بودن جنگ شده است( .عمید زنجانی ،1377 ،ص )400
تجاوز ،عامل اصلی تهدیدکنندهی امنیت به شمار میرود؛ هنگامی که دولتی بر حریم سرزمینی
و متمل ��کات و حق ��وق دولت ��ی دیگر تج ��اوز میکند ،امنی ��ت بینالمللی را نقض ک���رده ،حرمت آن را
میشکند و امنیت قلمروهای دیگر نیز به مخاطره میافتد( .همان ،ص ) 402
در منطق اس�ل�ام ،تجاوز شایس ��تهی انسان نیس ��ت ،بلکه خصلت حیوانی به شمار میرود که از
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غرایز س ��رکش حیوانی سرچش ��مه میگیرد .در دیدگاههای اس�ل�امی ،هر گونه زیر پا گذاشتن حقی،
تجاوز است و این حق میتواند فردی ،اجتماعی و بینالمللی باشد .نقض حقوق شناختهشدهی
ملته ��ا ،تج ��اوز به آنهاس ��ت و این حق میتواند از هر مقولهای باش ��د .بارزتری���ن آن ،تجاوز به حق

حا کمیت ،اس ��تقالل و تمامیت ارضی کش ��ورهایی اس ��ت ک ��ه دارای این حقوق هس ��تند .تجاوز در
رواب ��ط بینالمللی میتواند ابعاد گس ��تردهتری داش ��ته باش ��د ک ��ه در هر مورد ،نوع ��ی نقض امنیت
بینالمللی را به همراه دارد( .همان ،ص )403
برای رس ��یدن به امنیت ،دولتها حق دارند در برابر حملهی مسلحانه از خود دفاع کنند ،ولی
هنگامی که شکلهای گونا گون ،پیچیده و ظریف مداخله در امور داخلی دولتها مورد بررسی قرار
عبارتی جامع در منش ��ور ملل متحد وجود نداش ��ته یا به گونهای ،به سود متجاوزان باشد ،به زیان
کشورهای قربانی خواهد بود ،در حالی که در تعریف تجاوز ،کاربرد زور و اقدام مسلحانه مورد بررسی
قرار گرفته و ش ��یوههای دیگر تجاوز مورد غفلت واقع ش ��ده اس ��ت .در تعریف تجاوز ،در مواردی که
دولتهای سلطهجو دست به اقدامات زورمندانه برای محروم کردن ملتها از اعمال حق تعیین
سرنوش ��ت ،آزادی و اس ��تقالل خود میزنند  -خواه ناخواه -باید حق مب ��ارزه برای ملتهای تحت
س ��تم با همهی وس ��ایلی که در اختیار دارند ،به رسمیت شناخته ش ��ود .در چنین مواردی ،کاربرد
زور هرگز نباید تجاوز تلقی گردد( .همان ،ص )416-415
در اندیش� �هی اسالمی و اندیشمندان مس ��لمان ،انسان دو بعد حیوانی و انسانی دارد و با توجه
به این که انس ��انها تحت چه نوع تعلیمی واقع ش ��وند ،با توجه به نوع تربیت ،از حیوانات پستتر
میش ��ود ی ��ا ق ��وای کامل انس ��انیتش فعلیت پیدا میکن ��د و به مرحل� �هی متعال ��ی و ایمانی نزدیک

یلاعلا هلظدم(یربهر مظعم ماقم هاگدید زا تینما هلئسم هب یمالسا درکیور

گیرد ،تشخیص موارد تجاوز و دفاع مشروع دشوار میشود .در چنین مواردی ،ا گر امکان بهکارگیری

میش ��ود؛ چیزی که انس ��ان را ب ��ه جنگ و تجاوز با انس ��انهای دیگ ��ر فرامیخوان ��د« .حب نفس»
(صحیف� �هی ن ��ور ،ج  ،16ص )458انس ��انی ،راهنمای وی در حرک ��ت حیوانی او به ش ��مار میرود و
در این میان ،فرقی بین انس ��انها وجود ندارد؛ سیاس ��تمدار ،دولتمرد یا فردی دارای ش ��أن پایین
اجتماعی ،غربی یا شرقی یا هر کس دیگری باشد .داشتن یا نداشتن مشروعیت  ،در بعد حب نفس
میچرخ ��د؛ از این رو ،از عوام ��ل ناامنکننده و ایجادکنندهی جنگ ،که بارها در آثار اندیش���مندان
اس�ل�امی به تبع از قرآن نمود پیدا کرده اس ��ت و اساس همهی گرفتاریها و جنگها در عالم شده،
«حب نفس» است( .همان ،ج  ،16ص)458
مقام معظم رهبری(مدظلهالعالی) معتقدند افراد و مجموعههاى بش ��رى ،همواره ،از دو س ��و آس���یب
دیدهان ��د :اول از درون خود ،که منش ��أ آن ،ضعفهاى بش ��رى ،هوسهاى مهارگس ��یخته ،تردید،
بىایمان ��ى و خصلته ��اى منهدمکنن ��ده اس ��ت و دوم ،از دش ��منان بیرون ��ى ،ک ��ه ب ��ر اث ��ر طغی���ان،
افزونطلبى ،تجاوز و ددمنش ��ى ،محیط زندگى را بر انس ��انها و ملتها تنگ و فش ��ارآلود مىسازند
و ب ��ا جن� �گ ،ظلم ،تحمی ��ل و زورگویى ،بالى جان آنان مىش ��وند( .مقام معظ ��م رهبری(مدظلهالعالی)،
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مکتوبات ،سال ،1372نرمافزار حدیث والیت ،ص )19
با در نظر گرفتن این معنا ،دلیل به وجود آمدن جنگ و تجاوز در جوامع بشری ،از هوای نفس
سرکوبنش ��دهی انس ��انها پدید آمده اس ��ت و ا کن ��ون ،که اس ��لحه و ابزار جنگافروزی در دس���ت
ناشایس� �تها و غیرصلحا افتاده اس ��ت و خلع سالح نش ��ده و مش ��کالت فراوانی به وجود آوردهاند،
ناشی از همین مسئله بوده است؛ (صحیفهی نور ،ج  ،3ص  )298-297از این رو ،سالح باید تابع
و در خدمت قلم و دین قرار گیرد و وقتی سالح در خدمت دین قرار گرفت ،خطرنا ک نیست.
جنگ نیز ابزار و هدف ارضای حب نفس ،خودخواهی و خودطلبی است؛ بنابراین ،تعیین الهی
یا غیرالهی بودن هدف ،در وقوع جنگ دخیل اس ��ت و به واقع ،در اندیش� �هی اس�ل�امی ،برای نیل
به هر هدفی ،نمیتوان متوس ��ل به جنگ ش ��د؛ ایجاد حکومت مطلقه اس ��تبدادی ،دستاندازی
به منابع و س ��رزمینهای دیگران یا گسترش سلطه ،نمیتواند مجوزی برای حمله یا اقدام نظامی
ً
قدرته ��ا به ش ��مار رود ،در حالی که عم�ل�ا در صحن� �هی بینالمللی ،جنگها و تجاوزها براس���اس
خودخواهی و منافع قدرتهای س ��لطهگر صورت میگیرد .در نظام س ��لطه ،مرا کز سلطهى جهانى 
قدرت
ب ��ه همهى دنیا به چش ��م طعمه نگاه مىکنند؛ همه چیز (مناب ��ع مالى و ثروت دنیا ،بازارها و
ِ
کار دنی ��ا) باید در اختیار آنها قرار گیرد :نظام س ��لطه اصلاً پایهاش این اس ��ت .نظام س���لطه در واقع
زنجی ��رهاى از دولتها و قدرتهایند ،ولی پش ��ت س ��ر ای ��ن دولتها ،کمپانىه���ا ،مرا کز اقتصادى و
مرا کز مالى هس ��تند؛ تعیینکنندهى سیاس� �تها ،امروز در نهایت آنها هستند .به خاطر دستیابی
به منابع نفتی و س ��ایر منابع خاورمیانه ،به طراحی جنگ ه ��ا و تجاوزها میپردازند ،مانند طراحی
جن� �گ عراق ،طراحى جنگ ،طراحى حضور نظامى با این همه خس ��ارت .وقتى سلس���لهوار دنبال
مىکنی ��د ،مىرس ��د ب ��ه مطام ��ع و اغ ��راض آمیختهى اقتص ��ادى و سیاس ��ى قدرتهایى که پش���ت
پردهى سیاس� �تهاى مقتدر دنیا تالش و فعالیت مىکنن ��د( .مقام معظم رهبری(مدظلهالعالی) ،بیانات
سال ،1383نرمافزار حدیث والیت ،ص )189
 .5تروریسم

تروریس ��م یک ��ی از عوامل عمدهی س ��لب امنیت به ش ��مار میرود .تروریس ��م از واژهه���ای جدیدی
اس ��ت که وس ��یلهی سرکوب اس ��تقاللطلبی ،نفی وابستگی و محرومیت ،ایس���تادگی و مقاومت در
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براب ��ر زورگوی ��ی ابرقدرتها و قیامه ��ای مردمی در برابر دیکتاتوری رژیمهای وابس���ته ب���ه کار گرفته
میش ��ود و در عین حال ،پوششی است برای استتار ش ��یوههای تهدید و ارعاب ،که ابرقدرتها به
منظور پیش ��برد سیاس� �تهای س ��لطهگرانه و تجاوزکارانهش ��ان در جهان به وجود آوردهاند( .عمید

زنجان ��ی ،1377 ،ص )425-424ابرقدرتها ،به ویژه اس ��تکبار امریکای ��ی ،در موج عظیم تبلیغاتی
ضد تروریس ��م ،هیچ گاه به ریش� �ههای آن اش ��اره نمیکنند ،در حالی که مبارزه با تروریس ��م باید با
ریش� �هکن کردن عوامل و از میان بردن بیعدالتی و زورگویی انجام گیرد .تا فریادها در گلو شکس���ته
نش ��ود ،مهمترین عنصر در تعریف تهدید و ارعاب ،س���لب امنیت است که آن را تا سر حد بزرگترین

ارتکاب جنایاتی بر ضد بشریت وامیدارد .در برخی از موارد ،عملیات تهدید و ارعاب با پوششهای
انساندوس ��تانه ،دفاع از حقوق مل ��ی و دهها بهانهی واهی دیگر انجام میگی ��رد که اقدامکنندگان
ً
ض ��د امنیت ،معم ��وال برای توجیه جنایات خود ،به آن پوش� �شها متوس ��ل میش ��وند که هدف و
عم ��ل آنها هرگز مورد قبول وجدان بش ��ری و خواس ��تههای انس ��انها نیس ��ت( .هم ��ان ،ص )427
ابرقدرته ��ا و در رأس آنه ��ا ،ای ��االت متح ��دهی امری ��کا ،از عوام ��ل ایجادکنندهی ارع ��اب ،تهدید و
سرچش ��مه و تقویتکننده ی تروریس ��م و گروههای تروریس ��تی به کمک سرویسهای جاسوسی در
جهان اس ��ت؛ (مقام معظم رهبری(مدظلهالعالی) ،بیانات سال ،1387نرمافزار حدیث والیت ،ص  )96از
ای ��ن رو ،ویژگی ارعاب و تهدید ،که در موارد زیادی از امریکاییها بروز میکند ،ویژگیهایی دارد که
ناشی از سلطهگری ،خودخواهی و بیاخالقی همراه با خأل دین و معنویت است که میتوان از ترور،
تهدید ،ارعاب ،تبلیغات غیرواقعی ،جنگ روانى ،دلس ��رد ک ��ردن ،ناامیدی ،ایجاد اختالف و تفرقه

یلاعلا هلظدم(یربهر مظعم ماقم هاگدید زا تینما هلئسم هب یمالسا درکیور

جنایت بر بشریت خطرنا ک میسازد( .همان ،ص )427-426
ً
نکتهی دیگر ،مقاصد غیرانس ��انی و ضدبش ��ری اس ��ت که معم ��وال عاملین تهدی ��د و ارعاب را به

و تحری ��ک و برجس ��ته کردن عصبیته ��ا و قومیتها و ...نام برد که با برجس ��ته ک ��ردن این موارد،
احس ��اس ناامن ��ی به وج ��ود میآورند( .هم ��و ،بیانات س ��ال ،1385نرمافزار حدی ��ث والیت ،ص  )6
تهدی ��د و ناامن ��ی دیگ ��ری که در جهان اس�ل�ام همانند «غدهی س ��رطانی» و ش ��یطانی ،مانع ایجاد
آرامش شده ،رژیم جعلی اسرائیل است که عامل اصلی بحران و شرآفرینی در این منطقه برشمرده
میش ��ود و به صورت آش ��کار و چشمگیری ،آس ��یب و بحران فلجکننده در جهان اسالم مطرح بوده
اس ��ت .مانع اصلی برقراری امنیت در مناطق اسالمی ،رژیم جعلی اسرائیل است .این مانع در کنار
گ ��روه و جنبشه ��ای ِخردگریز تکفیری و وهابی ،با عاملیت س ��رویسها و مرا ک ��ز اطالعاتی غربی ،در
کش ��ورهای اس�ل�امی مانع برقراری وحدت و همدلی و نیز آرامش و امنیت در این منطقهی حساس
ش ��دهاند .تحجر ،خش ��ونت و ترور جریانهای تکفیری ،همراه با س ��کوت مجامع بینالمللی است.
(مقام معظم رهبری(مدظلهالعالی) ،سخنرانی  )1392/12/15و سرویسهای جاسوسی امریکا و انگلیس
و رژیم صهیونیستی این جریانها را به شدت تقویت میکنند( .همو ،سخنرانی )1385/10/18
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ج .راهکارهای رسیدن به امنیت و آرامش در جهان معاصر

در رهیافت اسالمی اندیشهی مقام معظم رهبری(مدظلهالعالی) ،افزون بر عوامل و آسیبهایی که منجر به
ناامنی میشود و از امراض و رذایل مهارنشدهی اخالقی و اعتقادی درونی انسانها نشئت میگیرد و
به اجتماع و دنیای بیرونی س ��رایت میکند ،راهکارهایی نیز برای کنترل و رسیدن به امنیت ،آرامش
و صلح در اندیش� �ههای اسالمی مطرح شده اس���ت .راهکارهای رسیدن به امنیت ،آرامش و صلح در
دیدگاههای اسالمی ،در دو بعد فرهنگی -اعتقادی و فرهنگی  -سیاسی بررسی میشود.
• راهکارهای فرهنگی -اعتقادی

هم ��ان گون ��ه ک ��ه در مباح ��ث پیش ��ین مش ��خص و در رهیاف ��ت اس�ل�امی اندیش���هی مق���ام معظم
رهبری(مدظلهالعال ��ی) ط ��رح ش ��د ،از معضالت عمدهای که زمین� �هی ناامنی را فراهم میکند ،آس���یبها
و معضالت فرهنگی ش ��امل مس ��ائل اعتق ��ادی و اخالقی اس ��ت .در این دی ��دگاه ،راهکارهایی برای
رسیدن به امنیت و آرامش در ابعاد فرهنگی و سیاسی مطرح شده است که مهمترین آن ،توجه به
ابعاد معنوی امنیت در کنار بعد مادی و بازگشت به مسیر فطرت ،یعنی بازگشت به مسیر پذیرفتن
میدان اساس ��ی مسئولیت و رسالت دین است( .مقام معظم رهبری(مدظلهالعالی) ،بیانات سال،1384
نرمافزار حدیث والیت ،ص  )106در اندیش� �هی اسالمی ،در قبال اعمال قدرت ،گفتمان مسئولیت
طرح میشود که میتواند امنیت را تأمین کند .مقام معظم رهبری(مدظلهالعالی) تصریح دارند که بدون
پذیرفتن مسئولیت دین ،زندگی انسان در دنیا ،به قانون جنگل و محیط جنگلی و زندگی جنگلی
تبدیل میش ��ود( .همان جا) از این رو ،رس ��یدن به امنیت ،نیازمند توجه و بازگشت به رویکردهای
دینمحور و اخالقمدار اس ��ت .بشریت برای رس ��یدن به امنیت ،باید رویکرد کلی بازگشت به دین
را در پیش بگیرد .ملتهای مس ��لمان باید رویکرد وحدت و بازگش ��ت به اس�ل�ام و احکام اسالمی را
فزونی بخشند تا به عزت و قدرت برسند و به تبع آن ،از نعمت امنیت و رفاه برخوردار شوند( .همو،
مکتوب ��ات س ��ال ،1371نرمافزار حدیث والیت ،ص  )47منظور از اتحاد اس�ل�امی ،که در اندیش���هی
اس�ل�امی مطرح اس ��ت ،هیچ گاه اتحاد بر ضد ادیان و ملل دیگر مانند مسیحیان و ...نیست ،بلکه
برای اجرای اخالق ،معنویت و احیای عقالنیت ،عدالت و پیش ��رفت و بازیابی عزت اس�ل�امی است.
اتح ��اد اس�ل�امی برای مقابله ب ��ا متجاوزان ،اش ��غالگران و جنگافروزانی ش ��کل میگیرد ک���ه نه تنها
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اعتقادی به ادیان الهی ندارند ،که از خوی و خصلتهای انس ��انی نیز بیبهرهاند( .همو ،مکتوبات
سال ،1383نرمافزار حدیث والیت ،ص  )59شاخصهها و ویژگیهایی که در اندیشهی مقام معظم
رهبری(مدظلهالعالی) میتواند در نگاه به امنیت کارساز باشد ،عبارت است از:

 .1شناس ��ایی اسالم حقیقی و تمایز قائل شدن با اس�ل�امهای ادعایی و امریکایی؛ در اندیشهی
اس�ل�امی و دینی ،اس�ل�ام ،دین عدال ��ت ،آزادی و رس ��تگاری و نیز خرد ،اندیش ��ه ،دانش ،عقالنیت،
اتحاد ،برادرى و صلح جهانى اس ��ت .در عین حال ،همان گونه که اش ��اره شد ،اسالم با نفسانیت و
خودخواهی افسارگسیخته مخالف است .اسالم دست اتحاد با ظالم نمیدهد و با مظلوم همراهی
دین واقعبینى و حسابگرى اس ��ت ،ولی توجیه ستمهاى جهانى به نام واقعبینى 
میکند .اس�ل�امِ ،

و نواندیش ��ى اس ��ت ،ولی بدعتگذارى و التقاط را در دین رد مىکند و نمیپذیرد .دین گذش���ت و
اغماض اس ��ت ،ول ��ی ظلمپذیرى و ذلت را ُمج ��از نمىداند .دین تمدن ،علم و آبادانى اس ��ت ،ولی
علمى را که وسیلهى بردگى و کشتار ملتها و تمدنى را ،که دستآویز تحقیر انسانها باشد ،جهل
و وحش ��یگرى مىشمرد .دین جهاد است ،ولی جنگ بىمنطق و قدرتطلبانه را جهاد نمىنامد.
دین عزت ،قدرت و حا کمیت است ،ولی این را دستمایهى توجیه وسائل ناشرافتمند نمىسازد.
اس�ل�ام ،پاس ��دار ُحرم ��ت و حقوق انس ��انها ،تضمینکنندهی اخ�ل�اق ،فضیلت و من ��ادى آرامش و
امنیت است( .همو ،مکتوبات سال ،1380نرمافزار حدیث والیت ،ص )106-105
 .2رویآوری به ایمان دینی ،یکی از شاخصههای تأمین امنیت در دنیای امروز به شمار میرود
که از آن غفلت ش ��ده و بش ��ریت را دچار مشکالت و آسیبهای فراوانی کرده است .بازگشت بشریت
ب ��ه ایمان دینی ،میتواند مس ��یر را برای رس ��یدن ب ��ه آرامش و امنیت آس ��ان کند( .هم ��و ،بیانات،

یلاعلا هلظدم(یربهر مظعم ماقم هاگدید زا تینما هلئسم هب یمالسا درکیور

را گناه مىداند .دین ،احکام جاودانه اس ��ت ،ولی جمود و قش ��رىگرى را نمىپذیرد .دین اجتهاد

سال ،1389نرمافزار حدیث والیت ،ص )2-1
یکی از مسیرهای رسیدن به ایمان دینی ،شناسایی مسیر و زندگی قرآنی (زندگی پا کیزه) است.
از دیدگاه اندیش� �هی اس�ل�امی ،قرآن حیات طیبه (زندگی پا کیزه) را به انس ��انها وعده داده اس���ت.
حی ��ات طیب ��ه (زندگى پا کی ��زه) ،یعنى زندگىاى که در آن ،روح و جس ��م انس ��ان و نی ��ز دنیا و آخرت
انس ��ان تأمین است و زندگى فردى و آرامش ،اطمینان ،آسایش روحى و جسمی در آن وجود دارد.
فوای ��د اجتماعى ،س ��عادت اجتماعى ،عزت اجتماعى ،اس ��تقالل و آزادى عموم ��ى هم در آن تأمین
است .قرآن اینها را به انسانها وعده داده است( .همان ،ص  )98-99ملتها در سایهى پیمودن
راه خ ��دا ،به رفاه ،امنیت ،آرامش ،آ گاهى و معرفت مىرس ��ند( .همو ،بیانات س ��ال ،1376نرمافزار
حدی ��ث والیت ،ص  )105و همهى بدبختیهاى بش ��ر ،ناش ��ى از دورى از خداس ��ت( .همو ،بیانات
سال ،1380نرمافزار حدیث والیت ،ص  )121از دیگر مسیرهای رسیدن به ایمان دینی و در نتیجه،
نائل ش ��دن به امنیت در دنیای امروز ،آش ��نایی با تعلیمات ارزش ��مند پیامبران الهى ،با استفاده از
قرآن و کتابهای مقدس اس ��ت که براى بشر آراسته و ّ
منور شده است( ،همو ،بیانات سال،1376
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نرمافزار حدیث والیت ،ص )19زیرا ظرفیت رس ��اندن جامعه و ف ��رد به امنیت و ثبات (طمأنینه) در

تعالیم پیامبران الهی وجود داش ��ته اس ��ت( .امام خمینی؟هر؟ ،ش ��رح حدیث جنود عقل و جهل،
ص  )361بش ��ریت در نهایت نیاز ،احتیاج مبرمی به پی ��ام بعثت و پیروى از آموزههای انبیای بزرگ
اله ��ی دارد و در رأس برنامهه ��اى دعوت پیامبران ،س ��ه چیز از همه مهمتر اس ��ت ک���ه در آیات قرآن
به آنها تصریح ش ��ده اس ��ت :علم و حکمت ،تزکیه و اخالق ،عدالت و انصاف .همهی گرفتاریهاى
بش ��ر ،ناش ��ى از دور افت ��ادن از تزکیهى اخالقى اس ��ت .تزکیهى اخالقى براى کش���ور ضرورى اس���ت؛
مهرورزى انس ��انها با یکدیگر ،انصاف انسانها با هم ،رعایت حال انسانهاى دیگر در برنامهریزى
زندگى انس ��ان ،رحم و مروت بین افراد بش ��ر ،زندگى بشر را آرامش و امنیت مىبخشد( .مقام معظم
رهبری(مدظلهالعالی) ،مکتوبات سال ،1386نرمافزار حدیث والیت ،ص )22-21
 .3معرفتافزایی و آ گاهییابی؛ بر این رویکرد در اندیشهی دینی و اسالمی تأ کید شده است .شاید
به همین سبب بود که شاهد نامهنگاری عمومی و جهانی رهبر انقالب اسالمی ایران(مدظلهالعالی) بودیم
که مخاطب آن را جوانان اروپا و ملل دیگر تشکیل میداد .این کار به سبب رویکرد آ گاهیسازی و ایجاد
مس ��ئله کردن برای جوانان به منظور حرکت به سوی معرفتافزایی و آ گاهییابی از فرهنگ و تمدن
غربی و نیز مزایا ،آس ��یبها و معضالت آن ،ب���دون پیشداوری و نیز پژوهش و نگاه منصفانه به نقش
دین و اس�ل�ام صورت پذیرفته که تحت تبلیغات رس���انههای غربی قرار گرفته است .آیتاهللالعظمی
خامنهای(مدظلهالعالی) از جوانان اروپایی میخواهند الیههای ظاهری جامعهشان را با آ گاهی و معرفت
مورد بازنگری قرار دهند و تعاملی درست و شرافتمندانه با جهان اسالم پیریزی کنند( .مقام معظم
رهبری(مدظلهالعالی) ،نامه  ۱۳۹4 /۰۹/08به جوانان کشورهای غربی)
• راهکارهای سیاسی

راهکارهای اس�ل�امی برای ایجاد امنیت و آرامش در اندیش� �هی مقام معظم رهبری(مدظلهالعالی) ،دارای
ماهیتی سیاس ��ی -فرهنگی اس ��ت ،زی ��را خیلی از اقدام ��ات ،عملکردها و تبلیغ���ات صورتگرفته در
غرب ضد ادیان و به ویژه اسالم و کشورهای اسالمی ،ماهیتی فرهنگی  -سیاسی دارد .راهکارهای
رسیدن به آرامش و امنیت  در جهان معاصر از دیدگاه رویکرد اسالمی ،عبارت است از  :
 .1اصالح معیارهای دوگانه مسلط بر سیاست غرب
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یک ��ی از موارد مهم در رس ��یدن به آرام ��ش و امنیت ،اصالح تضادهای سیاس� �تهای غربی اس���ت.
ای ��ن م ��وارد ،تضاد سیاس� �تهای غربی را نش ��ان میده ��د و از نمونهه ��ای منط���ق متناقض غرب،
میت ��وان ب ��ه حمایت و تس ��لیح القاعده ،طالبان و تروریس ��م تکفی ��ری مانند داع���ش ،جبههالنصره

و ،...پش ��تیبانی و حمایت  از تروریس ��م دولتی اس ��رائیل ،لشکرکشیهای س ��الهای اخیر به دنیای
اس�ل�ام اشاره کرد که قربانیان بیش ��ماری داشت .کش ��ورهای مورد تهاجم ،افزون بر خسارتهای
انس ��انی ،زیرس ��اختهای اقتصادی و صنعتی خود را از دس ��ت داده و حرکت آنها به س ��وی رش���د و
ّ
توس ��عه ،به توقف یا کندی گراییده و در مواردی ،دهها س ��ال به عقب برگشتهاند .آیتاهللالعظمی
خامنهای(مدظلهالعالی) به سران و سیاستمداران غربی ،که مسبب بسیاری از بدبختیها در کشورهای
میکنند( .نامه  ۱۳۹4 /۰۹/08به جوانان کش ��ورهای غربی) معیارهای دوگانه سیاستهای غربی،
منجر به افزایش اندیشهی خشونتزا میشود .یکی از موارد دوگانگی ،تزویر سیاستهای غرب در
برخورد با تروریسم و تقسیم آن به خوب و بد است .اصالح معیار و مال کهای دوگانه و خشونتزا و
اصالح نگاه به تروریسم ،میتواند کمکی در ایجاد صلح و آرامش شود( .همان جا)
 .2ترجیح معیارهای اخالقی و انسانی بر منافع مادی دولتها

حلقهی گمش ��دهی مناسبات سیاس ��ی دولتها ،نبود معیارهای اخالقی و انسانی است که منجر
ب ��ه ترجی ��ح منافع مادی دولتها ش ��ده اس ��ت .این معادله بای ��د برعکس گردد و برای رس���یدن به
امنی ��ت و آرام ��ش در دنیای امروز ،باید معیارهای اخالقی انس ��انی بر مناف ��ع مادی دولتها ترجیح
داده شود ،در حالی که این خاصیت ،بسیاری از دولتهای غربی را به پرخاشگری و بیبند و باری
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دیگر و به ویژه کش ��ورهای اس�ل�امی ش ��دهاند ،توصیه به عذرخواهی صادقانه و پذیرفتن مسئولیت

اخالقی کش ��انده و به مؤلفهی اصلی فرهنگ غربی تبدیل کرده اس ��ت .این دو عنصر در برخورد با
فرهن ��گ بومی و به عبارت ��ی ،فرهنگ هدف ،تالش به تزریق آن با ارجحی ��ت و در نظر گرفتن منافع
مادی خویش دارد که سبب تعارض با بافت فرهنگی هدف میشود .با مال ک قرار دادن معیارهای
اخالقی و انسانی و پرهیز از «پرخاشگری» و «بیبند و باری اخالقی» (همان جا) ،میتوان گامی در
راه بازگشت آرامش و امنیت به صحنهی بینالمللی برداشت.
 .3احترام به فرهنگهای دیگر و پرهیز از سیاست همانندسازی فرهنگی

همانندس ��ازی فرهنگی ،یک ��ی از ابزار مخرب دولتهای غربی به ش ��مار میرود که همواره ،س���بب
بس ��یاری از جنگه ��ا و س ��تیزها و بر هم خوردن آرامش و امنیت بس ��یاری از ملت ها ش ��ده اس���ت.
در س ��الیان متمادی این ویژگی به تدریج در سیاس� �تهای فرهنگی غرب رس ��وخ ک ��رد و به نوعی،
هجوم ��ی ن ��رم و خاموش را بر ضد فرهنگ ملتهای دیگر س ��امان داد( .همان جا) در حالی که این
فرهن ��گ به عن ��وان «فرهن ��گ جایگزین» (همان ج ��ا) از هیچ ظرفی ��ت و توانایی انس ��انی -اخالقی
ب ��رای جایگزین ش ��دن به جای «فرهنگ هدف» برخوردار نیس ��ت .احترام قائل ش ��دن به فرهنگ
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بوم ��ی ،مل ��ی و غن ��ی ملل دیگر و نیز اس�ل�ام و پرهی ��ز از همانندس ��ازی فرهنگی و همچنی���ن پرهیز از
تحقی ��ر و اهانت ب ��ه فرهنگهای غنی دیگ ��ر ،از عوامل امنیت ،آرامش در دنیای کنونی اس���ت ،زیرا
تحمی ��ل فرهنگی و تحقیر فرهنگهای دیگر ،خش ��ونتی خاموش و زیانبار تلقی میش���ود( .همان
ج ��ا) اندیش ��مندان اس�ل�امی ،دربارهی آس ��یبهای فرهنگ ��ی غرب ،ب ��ه انتقاد از جنبهه���ای منفی
فرهنگ غربی مانند فرهنگ س ��تیزهجو ،مبتذل و معنا گری ��ز پرداختهاند .البته این به معنای انکار
ارزش پیونده ��ای فرهنگی نیس ��ت( .همان ج ��ا) این پیوندها هر گاه در ش ��رایط طبیعی و با احترام
ب ��ه جامع� �هی پذیرا صورت گرفته ،رش ��د ،بالندگی و غنا را به ارمغ ��ان آورده ،در حالی که پیوندهای
ناهمگ ��ون و تحمیل ��ی غرب ،ب ��رای فرهنگهای دیگر ،ناموفق و خس ��ارتبار بوده اس���ت .ا گر دقت
ش ��ود ،گروههای فرومای� �های مانند داعش ،زاییدهی اینگونه وصلته ��ای ناموفق با فرهنگهای
وارداتی و غربی است( .همان جا)
 .4پرهیز از وا کنشهای عجوالنه درباره تروریسم

اس�ل�ام ،ک ��ه دین رحمت اس ��ت ،هر گونه اقدام ��ات تروریس ��تی را محکوم میکند .اس�ل�ام ،همواره،
درص ��دد پرهیز از خش ��ونت و تروریس ��م بوده اس ��ت و عم ��ل به احکام متعالی اس�ل�ام و قرآن ،بس���تر
مناس ��بی فراهم میس ��ازد تا جامعه از فش ��ار تروریس ��م رهایی یابد .مقام معظ���م رهبری(مدظلهالعالی) از
جوانان اروپایی میخواهند آ گاهیش ��ان را دربارهی جامعه و سیاس� �تهای گذشته و حال افزایش
داده ،الیهه ��ای ظاه ��ری جامعه ،فرهنگ و سیاس ��ت را کن ��ار زده ،با واقعبینی بیش���تری دربارهی
حوادث و رویدادهای جامعهش ��ان برخورد نمایند .یکی از این موارد« ،وا کنش عجوالنه» به مبارزه
با تروریس ��م اس ��ت که منجر به افزایش گسس� �تهای فرهنگی و اعتقادی میشود( ،همان جا) زیرا
رفتارها و اعمال ظالمانه ،به ویژه در مورد مسلمانان ،بیپاسخ نمانده است و به گواه تاریخ ،همواره
ظلم ،خاصیت برگش� �تپذیری در جامعهی ظالم دارد( .همان جا) با آ گاهی و پرهیز از حرکتهای
عجوالنه ،میتوان به امنیت و آرامش در جهان معاصر کمک کرد.
 .5توجه به جنبه انسانی و احساسی امنیت و درک متقابل از ناامنی (درک احساس مشترک)

احس ��اس مشترک «ناامنی» ،از جنبهی مشابهت حوادث تروریستی در اروپا و خاورمیانه (احساس
ناامن ��ی و رنجی که مردم عراق ،یمن ،س ��وریه و افغانس ��تان تحمل میکنن ��د) ،موجب درک متقابل
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از آن میش ��ود .درک متقابل احساس ��ی و انس ��انی ،میتواند به پیشگیری از ناامنی و ایجاد امنیت
و آرامش کمک کند ،زیرا مقوالتی مانند امنیت و ناامنی ،احس ��اس مش ��ترک همهی انسانهاست
و ب ��ه بعضی از انس ��انها اختص ��اص ندارد و نمیت ��وان «امنیت» را ویژهی برخی از مناطق دانس���ت

و برخ ��ی دیگر از مناطق را از آن اس ��تثنا نمود( .همان جا) این مس ��ئله در نام� �هی دوم مقام معظم
رهبری(مدظلهالعالی) به جوانان اروپا مورد بررس ��ی قرار گرفته اس ��ت.
نتیجهگیری
مس ��ئلهی اصلی پژوهش حاضر ،بررس ��ی رویکرد اس�ل�امی به مس ��ئلهی امنیت در جه ��ان معاصر ،با
مفهوم ��ی تکبعدی نبوده ،عامل اصلی ایجاد امنیت و آرام���ش ،تابع وجوه اخالقی و معنوی امنیت
اس ��ت و غفلت از وجوه دینی ،معنوی و اخالقی ،عامل اصلی ناامنی برش���مرده میشود ،در حالی که
رویکرده ��ای امنیتی دنیای معاصر ،بر جنبههای مادی امنیت تکی���ه و تمرکز کرده و از وجوه معنوی
و غیرم ��ادی آن غفل ��ت نمودهاند .در این دیدگاه ،نخس���تین مانع ایجاد آرام���ش و امنیت در دولتها
و ملتها ،منش ��أ انس ��انی دارد که در اثر درون و نفس تهذیبنش���دهی انس���انها نمود پیدا میکند.
خودخواهی ،سرکشی و طمعورزی برخی از انسانها ،در قبال دیگران ،منجر به بروز ناامنی فراوانی در
وجوه بیرونی اجتماعی و سیاسی شده است و در نتیجه ،موجودیت انسانها و مسئولیت اخالقی و
انسانی آنان را تحت تأثیر قرار میدهد .سوء نفس و غلبهی هواهای نفسانی انسانها ،منجر به غلبه
یافت ��ن معیاره ��ای غیراخالقی ،جهل ،بدویت ،فقر و س���لطهگری در حق افراد یا جامع���ه و در نهایت،
ایجاد ناامنی ،جنگ ،تجاوز  و حمایت از تهدید و ترور ،به دلیل اغراض خودخواهانه میشود .در این
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تأ کید بر دیدگاههای مقام معظم رهبری(مدظلهالعالی) بود .در رهیافت اس�ل�امی این اندیش���ه« ،امنیت»،

پژوهش ،به راهکارهای رسیدن به امنیت و آرامش اشاره شده است که عبارت است از:
 .1راهکاره ��ای فرهنگ ��ی -اعتقادی ،توجه به ابعاد معنوی امنیت در کنار بعد مادی و بازگش���ت
به مس ��یر فطرت ،یعنی بازگش ��ت به مس ��یر پذیرفتن میدان اساس ��ی مسئولیت و رس ��الت دین؛ در
اندیش� �هی اس�ل�امی ،رس ��یدن ب ��ه امنی ��ت ،نیازمند توجه و بازگش ��ت ب ��ه رویکرده ��ای دینمحور و
اخالقمدار اس ��ت .بش ��ریت برای رس ��یدن به امنیت باید رویکرد کلی بازگش ��ت به دین را در پیش
بگیرد .در رویکرد اس�ل�امی اندیشهی مقام معظم رهبری(مدظلهالعالی) ،شاخصهها و ویژگیهایی وجود
دارد که میتواند در نگاه به امنیت و مباحث مرتبط کارس ��از باش ��د که عبارت اس ��ت از :شناس���ایی
اس�ل�ام حقیقی و تمایز قائل ش ��دن با اس�ل�امهای ادعایی و تبلیغی نظام س ��لطه ،برقراری ارتباط با
مرا ک ��ز معتبر دینی ،علما و مس ��لمانان و آ گاهی از تاریخ و س ��یرهی درخش ��ان اس�ل�ام ،رویآوری به
ایمان دینی ،به عنوان یکی از مهمترین شاخصههای تأمین امنیت در جهان امروز ،که از آن غفلت
شده و بشریت را دچار مشکالت و آسیبهای فراوانی کرده است.
 .2دربارهی راهکارهای فرهنگی -سیاس ��ی میتوان به مواردی اش ��اره نمود که عبارت اس���ت از:
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اصالح معیارهای دوگانه و متضاد مس ��لط بر سیاستهای غربی (از سویی ،شعار مبارزه با تروریسم
و حمایت از حقوق بش ��ر و از س ��وی دیگر ،پشتیبانی از گروههای تروریستی) ،مهم شمردن و ترجیح
معیاره ��ای اخالق ��ی -انس ��انی ب ��ر منافع م ��ادی و خودخواه ��ی دولته ��ا ،احترام ب���ه فرهنگهای
دیگ ��ر و پرهیز از سیاس ��ت همانندس ��ازی فرهنگی ،پرهیز از وا کنشه ��ای عجوالنه دربارهی همهی
مس ��لمانان ،رس ��یدن به درک متقابل و احس ��اس مش ��ترک در زمینهی امنیت و ناامنی ،که از نظر
عینی و واقعی ،همهی انسانها نیازمند آرامش و امنیتاند و همهانسانها از ناامنی گریزاناند.
در یافتهی این پژوهش میتوان گفت که در رهیافت اس�ل�امی امنیت ،که در دیدگاههای مقام
معظم رهبری(مدظلهالعالی) مش ��هود اس ��ت ،آموزههای رحمانی اس�ل�ام ،پیوند نا گسستنی با مسئلهی
امنیت و صلح در جهان معاصر دارد .در این نگاه ،دوریگزینی از دین و اخالق دینی و کنار گذاشتن
آنها از عرصهی روابط اجتماعی ،سیاسی و بینالملل ،عامل اصلی ناامنی در جهان معاصر به شمار
میرود .راه رس ��یدن به آرامش و امنیت ،بازگش ��ت به فطرت الهی انس ��انها ،یعنی پذیرش دین در
همهی عرصههای اجتماعی و سیاسی انسان است.
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1 .1قرآن کریم.
2 .2امام خمینی؟هر؟ ،تفسیر سوره ی حمد ،تهران ،مؤسسهی تنظیم و نشر آثار امام خمینی؟هر؟ ،چ 1376 ،3ش.
3 .3همو ،تقریرات فلسفه ،تهران ،مؤسسهی تنظیم و نشر آثار امام خمینی؟هر؟1376 ،ش.
4 .4همو ،جهاد ا کبر ،تهران ،مؤسسهی تنظیم و نشر آثار امام خمینی؟هر؟ ،بیتا.
5 .5همو ،شرح چهل حدیث ،تهران ،مؤسسهی تنظیم نشر و آثار امام خمینی؟هر؟ ،چ1373 ، 5ش.
6 .6همو ،شرح حدیث جنود عقل و جهل ،تهران ،مؤسسهی تنظیم و نشر آثار امام خمینی؟هر؟(1388 ،چ.)13
7 .7همو ،صحیفهی نور ،ج  ،22 -1تهران ،مؤسسهی تنظیم و نشر آثار امام خمینی؟هر؟  1377 ،ش.
8 .8بیانات مقام معظم رهبری(مدظلهالعالی) در دیدار اعضاى مجلس خبرگان رهبرى.1392/12/15 ،
9 .9تقیل ��و ،فرام ��رز و عل ��ی آدمی  ،امنیت و پیشارزشهای آن در اندیش� �هی سیاس ��ی اس�ل�ام ،تهران ،فصلنام���هی مطالعات
راهبردی ،سال سیزدهم ،ش ،4زمستان  ،1389شماره مسلسل.50
1010آشوری  ،داریوش ،دانشنامهی سیاسی ،تهران ،نشر مروارید ،چ  1387 ،16ش.
1111دانش ��یار ،علیرضا ،روابط بینالملل دولت اسالمی از منظر امام خمینی؟هر؟ و مقام معظم رهبری(مدظلهالعالی) ،قم ،انتشارات
المصطفی.1395 ،
1212راغب اصفهانی ،المفردات فی غریب القرآن ،دفتر نشر کتاب 1385 ،ش.
1313رهپیک ،سیامک ،منابع و شیوههای تأمین امنیت در اندیشهی امام خمینی؟هر؟ ،فصلنامهی مطالعات راهبردی ،سال
سیزدهم ،ش  ،3پاییز  1389ش ،شماره مسلسل .49
1414طباطبایى  ،محمدحس ��ین ،ترجمهی تفس ��یر المیزان20 ،جلد ،جامعهی مدرس���ین حوزهی علمیهی قم ،دفتر انتشارات
اسالمى ،ایران ،قم ،چ  1374 ،5ش.
1515حمزهپور ،علی ،راهبردهای امنیتی ،تهران ،سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشهی اسالمی ،ص1390  ،61ش.
1616عمید زنجانی ،عباسعلی ،فقه سیاسی (حقوق بینالملل اسالم) ،ج ،3تهران ،مؤسسهی انتشارات امیر کبیر 1377 ،ش.
1717لکزایی ،نجف  ،فلس ��فهی امنیت از دیدگاه امام خمینی؟هر؟ ،تهران ،فصلنامهی مطالعات راهبردی ،س���ال س���یزدهم،
ش  ،3پاییز  ،1389شماره مسلسل .49
1818گریفیتس ،مارتین ،دانشنامهی روابط بینالملل و سیاست جهان ،ترجمه :علیرضا طیب ،تهران :نشر نی 1388 ،ش.
1919معین ،محمد ،فرهنگ فارسی ،نشر سرایش 1380 ،ش.
 2020نویدنی ��ا ،منی ��ژه ،چندگانگی امنیت :امنی ��ت ملی ،عمومی و امنیت اجتماعی ،تهران ،نش���ریهی معاون���ت اجتماعی ناجا،
فصلنامهی مطالعات امنیت اجتماعی ،ش  2و  ،3تابستان و پاییز . 1384
2121نامهی  ۱۳۹4/۰۹/08رهبر انقالب اسالمی ایران(مدظلهالعالی) به جوانان کشورهای غربی.
2222نرماف ��زار حدیث والیت ،مجموعه رهنمودهای مقام معظم رهبری(مدظلهالعالی) (از س���ری نرمافزارهای مجموعهی نور) تهران،
مؤسسهی پژوهشی فرهنگی انقالب اسالمی ،مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسالمی ،بیتا.
2323نرمافزار مجموعه آثار امام خمینی؟هر؟( ،از س ��ری نرمافزارهای مجموعهی نور) تهران ،مؤسس���هی تنظیم و نش���ر آثار امام
خمینی؟هر؟ ،مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسالمی ،بیتا.
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