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ت بر یامن یهاهیانسان است. نظردر  یی اساسهالیمآرامش از ت، و یبه امن یابیحفظ ذات و دست
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 یابیدستشه یو ر شودیمده ید زمانهما و آخرت یت دنیامنکمال مطلق است.  دنبالبه که و خداجو
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 مقدمه

و  ی، علمینوپرداز فکر یهاتیشخصن یرگذارتریاز تأث یکی توانیمرا  ینیامام خم گمانیب

فقط به  شه و کردارشیر اندیستم دانست که شعاع نفوذ و تأثیقرن ب یانیربع پا یاجتماعیاسیس

ع محدود نشده، بلکه گستره جهان اسالم و مستضعفان یتش یایران و جغرافیا ینیسرزم یایجغراف

و مجامع  یهنوز در محافل فکر وی،ش از دو دهه از رحلت یبه رغم گذشت ب .ده استیرا درنورد

آرا  یاامدهیو پ هایژگیو، خاستگاه، یگو درباره مبانو، بحث و گفتیو خارج یداخل یغیتبلیخبر

 یایاثر در ابعاد گوناگون و زوا یشماریبانه، تعداد یسال .است یکانون یموضوع وی هایفعالیتو 

 گرانشوضوع نن می. اشودیمجهان نوشته  یو مراکز علم هادانشگاهدر  ویشه و رفتار یمختلف اند

است که به مداقه  یباق وی یف گفتمانیظر یهانکتهاز  ییهاحوزهو  هاساحتکه هنوز آن است 

 از دارد.ین یعلم یو واکاو

 بر یپردازدهیاو  یپردازهینظرران، به یا یاسالم یجمهور گذارانیبندر مقام رهبر و  وی

و  ینظر ی. مبانپرداخت یاسالم یجمهور یو علم ینظر یو مبان هاشالوده بارهن درید یمبنا

 ن آن کمتر به آرا وییتب یکه برا ستا هاشالودهن یدار از جمله ایت پایبه امن یابیدست یعلم

اند توین غفلت در صورت تداوم میا از آن بهره گرفته شده است. ایاستناد شده  وی یهاشهیاند

الت ق رسین تحقیرو انیباشد. از ا یت ملیعد امندر بُ یاسالم یجمهور ریپذبیآساز نقاط  یکی

دگاه یسه آن با دیدار و مقایت پایبه امن یابیدستدر موضوع انسان و  وین نگاه ییتب خود را در

انسان در مکتب  اساساً :پاسخ دهد که هان پرسشیبه ا دکوشقرار داده و می یغرب پردازانهینظر

دن به آن کدام یرس یهاراهچگونه، و  ویدار در مکتب یت پایامن ؟دارد یگاهیچه جا ینیخمامام 

نسان ا بارهسم دریمکتب اومان پردازانهینظردگاه یدبا خمینی دگاه امام ید یتفاوت راهبرداست؟ 

 ست؟یدار چیت پایو امن

 یشناختانسانو  یشناختیهست، یشناختمعرفت یاست که مبان یمبتن فرضن یق بر این تحقیا

 و هادگاهیدو باعث ظهور  ردیگیمت ئنش وی یو مذهب ینیاز خاستگاه دخمینی  متفاوت امام

ن یشر ان ن وییتب .وصول به آن است یهاراهدار و یت پایانسان، امن بارهدر یمتفاوت کامالً ات ینظر

 امکه ام دار در جهان شودیت پایبه امن یابیدستدر  یار مهمیتحول بس یمبنا تواندیمه ینظر

 .بردیمآن به صدور انقالب نام  از ینیخم
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 میمفاه

« د استیاز ترد ییو رها یمنیمحافظت در مقابل خطر، احساس ا»عبارت از لغت  در «تیامن»

و  (352 :1363ن، ی)مع یمیبیشدن، در امان بودن و بمنیا یمعنا بهز ینت یامن .(52 :1378)بوزان، 

ف شده ینان و آرامش خاطر تعریاطم و (233 :1379د، ی)عم ی، آرامش و آسودگیمنیا یمعنا بهز ین

 .(18 :1973، معلوف)است 

ت و یبدون رضا یت از تعرض و تصرف اجباریبه مصون را« تیامن»مفهوم  توانیمدر مجموع 

فتادن یمشروع و به مخاطره ن یهایآزادحقوق و در زمینه م یافراد، به نبود هراس و ب خصوصدر 

رمترقبه و در ی، فقر و حوادث غیمارید و خطر مرگ، بیبودن از تهد، و مصونهایآزادن حقوق و یا

 یهاجنبه توانیم ،نیبنابرا .(Jones, 1999) دکرف یتعر ،ببرد نیه آرامش انسان را از بک یل هر عاملک

شناخت آن جامعه از انسان، نسبت به  یاجامعهرا قائل شد که در هر ت یاز امن یمتفاوت و متنوع

 یازهایبرآوردن ن یدر پ هاانسان. دارد یت متفاوتی، ارزش و اهمبرخاسته از آنو فرهنگ  ینیبجهان

همه افراد جامعه دهند. یل جامعه میو تشک وندشمیگر وارد مناسبات گوناگون یکدیبا  یستیز

ا یم وق ،لهیقب، فهیطااعم از از هر جامعه، ین نیترمهمجه یدر نت .برسند یبختبه خوش کوشندمی

از  یکیت یامنوجود  که یاگونه به آن جامعه و افراد آن است یامن برا یطیمح نیمأکشور، ت

ت دارد که یقدر اهمت آنیامندر مکتب اسالم وجود  است.ا یو پوط اجتماع سالم یشرا نیترمهم

در متون . (35 :میابراه) کندیم« تیامن»مکه طلب  یز از خدا برایع( قبل از هر چ) میابراهحضرت 

 ز مد نظر بودهیگر نید یهامکانت در شهر و یق امنیمصاد یت، تجلیامن یعالوه بر مبان یاسالم

 .(1 :)بلد خوردیبه شهر امن قسم مو نامد یمن میا یرا واد« طور»خداوند است. 

 ینیبجهاناست که به طرز فکر و  یو احساس یادراک ایدهیشتر پدیب ،تیجه امنیدر نت

امن باشد، اما همان نا یتی، وضعایانسان و جامعه یراب یممکن است حالت تعلق دارد. هاانسان

 یاف و معنیبا آنکه در نگاه نخست، تعر ت به بار آورد.یاحساس امن گرید ایجامعه یت برایوضع

 یفیتعر دادنه کاست  یادهیچیپم یاز جمله مفاه« تیامن»اما  استساده و آشکار  ظاهربهت یامن

 کیادرا یادهیپد ،باشد پذیرفیتعر یامقولهه کش از آنیپ« تیامن»ست. یسر نیم یسادگاز آن به واحد

د یبه وجود آ رانیگمیتصمو  مرداندولتد در ذهن توده مردم، ینان باین اطمیا یعنی ؛است یو احساس

 .(117 :1352، یاظمک)ا نه[ یت الزم وجود دارد ]یامن ،بدون دغدغه یادامه زندگ یه براک
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 فیو آرامش تعر یمنید و احساس ایخطر، ترس و ترد ،هادیبه مفهوم رفع تهد« تیامن»واژه 

ت، دو یت و احساس امنین امنیاست و عالوه بر ا یمناسب سطح فرد شتریکه ب است یمبهم

وجود داشته باشد، ت یت در واقعیچراکه ممکن است امن است؛جدا از هم  یولده، یتنمقوله درهم

ت یامن یت باشد ولیامن احساسا بالعکس، یت وجود نداشته باشد یاحساس امن یلیبه دال بنا اما

 .(15 :1380، یخار)افتوجود نداشته باشد  یواقع

 یبه علت تفاوت در نگاه مکاتب به انسان، جهان و هست «تیامن»مختلف از مفهوم  یهابرداشت

 (77 :1383، ی)مطهرر انسان از جهان یر و تفسیگر تعبی، به عبارت دیشناسجهانا ی ینیبجهان. است

 است که آن مکتب درباره ین، نوع برداشت و طرز تفکرییهر مکتب و آ یفکر گاههیتکرساز و یز

که انشا  ییدهایدها و نبایو با کارهاراه، هاروشسپس  کند.مطرح می( ینیبجهان) یجهان هست

 :دگوییم بارهن یدر ا یاست. مطهر ینیبجهانآن  یج الزم و ضروریاز نتا یهمگ کندیم

 یکرف گاههیتکرساز و ی، زداردیمعرضه  یک مکتب درباره جهان و هستیکه  ینوع برداشت و طرز تفکر

 یبر نوع یمتک یاجتماع یهافلسفهو  هامکتبو همه  هانییآو  هانید. همه رودیم شمار بهآن مکتب 

 و کندیمب آنها دعوت یو به تعق داردیمک مکتب عرضه یکه  ییهاهدفبوده است.  ینیبجهان

 بهه ک ییهاتیمسئولو  کندیمکه انشا  ییدهایدها و نبایو با کندیمن ییکه تع ییهاروشراه و 

 ،ی)مطهر است که عرضه داشته است ینیبجهان یج الزم و ضرورینتا منزله به، همه آوردیم وجود

1383 :75). 

 ن،ی)معم ی، مستقی، قویثابت، باق دان،یعبارت است از استوار، پابرجا، جاو «داریپا»مفهوم 

 .ثابت و ت استواریامن یعنیدار یت پایامن ،نیبنابرا .(691 :1ج ،1363

 و معنا شده یدوستانسان ، مکتب اصالت انسان ویمدارانسان، ییگراانسانبه  «سمیمانوا»

 و رشد هاست که با نهادن انسان در مرکز تأمالت خود ب یافلسفها ینگرش  ،ج آنیرا یدر معنا

 .(38 :1381، و دیگران اتی)ب دهدیماصالت انسان  ییشکوفا

 ،1363 ن،ی)مع ندیگویمآن استاد  «مکتب» ،ع شدهیرا که شا یاستاد هرمجموعه معتقدات 

 .(981 :1337، ؛ دهخدا4313 :4ج

و  اعنم ،ن اساسیو نگرش به انسان است. بر ا ینیبجهانز برخاسته از نوع ین «تیات امنینظر»

سه آن یو مقا ینیخمدار در مکتب امام یت پایامن ین مقاله بررسی. هدف اابدییمت تفاوت یمفهوم امن
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ل یموجود را تحل یهاهینظرو سپس  کاویممیسم را یابتدا اومان .سم استیبا مکتب رنسانس و اومان

 .میپردازیمن آن دو یسه بیو مقا ینیامام خم یمکتب فکر یپس از آن به بررسکنیم و می

 سمیقت انسان در مکتب اومانیحق

 ،یکیآوردن  ادی بههستند که با  تعبیریدو « سایمطلق و جابرانه کلت یحاکم»و « اقرون وسط»

، اطقرون وس یسا بر سراسر اروپایت مطلق و سلطه وحشتناک کلی. حاکمشودیم یتداع یگرید

و اربابان زر و زور و  یاستکبار یهانظام یبانیه و پشتید، توجیش عقایتفت یهامحکمهجاد یا

 یهانهیزم، همه و همه ییسایغلط ذهن کل یهامطلقز با یست، یانسان یمخالفت با دستاوردها

ا را سیکل ،یر داد. انسان غربیینها را به انسان و جهان تغآدگاه یانعقاد رنسانس را فراهم آورد و د

 ذیرپش تحملیسا برایهمه ذلت تحت نام خدا و کل نیرش ایو پذ دیدیمجهل و فقر و ستم  یمناد

ون از در شیهاتیجناو  هایکاراهیسسا به علت یو کل شودیمآغاز ب رنسانس یترتنینبود. بد

و  دریگیماوج  «سمیپروتستانت»سا تحت عنوان یدر درون کل یمذهب نهضت اصالح. پوسدیم

 .دینمایممختلف رخ  ءبه انحا ییگراماده

سان بار انن یاول یو برا رودیمان یآن از م یاسیسا به دنبال زوال و سلطه سیکل ینفوذ معنو

در  «یمحورانسان» یب حرکت الحادیترتنیبد .رهاندمیسا یت خدا و کلیخود را از بند عبود یغرب

معروف است،  «سمیاومان»که به  ین حرکت الحادی. ادیآیم وجود به «یخدامحور»برابر فرهنگ 

را که در  ییو خدا پنداردیم «شاءیفعال ما»خدا  یو او را به جا دهدیمخدا قرار  یانسان را جا

ان ی. منادندیبیمن و در قالب انسان یطول قرون گذشته در آسمان معتقد بودند اکنون در زم

 یرو یو انسان را خدا دهندیمسر  ،ت خدایعبود یحت ،یانسان از هر بند یآزاد یسم ندایاومان

 .کنندیمن قلمداد یزم

 یستیمانوا ینیبجهان

 یوجودر جست ستیانسان اومان .ن استیزم هبر کرت یحاکم، یانسان غرب شهرآرمانت و یغا

 ،انهجاود تواندیمانسان  و افتدیاتفاق نم یوجود ندارد، مرگکه در آنجا خدا  است یالمکان و الزمان

 .ع بپردازدو تمت ییجوکامبه  ،رگ و معاد و آخرت ترس داشته باشدنکه از میبدون ا
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ان که تفکر غالب انس یستی. تفکر اومانداندیمرات یخ هرا منشأ هم« یخودپرست» ،سمیاومان

 ستا او یاز خودپرست یانسان امروز ناش یراند. سودپرستیم یخودپرست یامروز است او را به سو

 .(40: 1381، ینی)آو

قرار گرفت. در  یاست که وجهه همت بشر غرب یزیم آن، تنها چیلذا کسب قدرت و تعم

ا از خود ر یواقع یاقت هم معنیل به حقیست، بلکه نین یرستگارسم، صحبت از نجات و یاومان

ل قدرت یعلم، تحص یقیحقکه هدف  اندکردهادعا  صراحتبهد، یهمه پدران علم جددست داد. 

فه علم و یوظ ینشین بید. در اثر چنکنعت مسلط یشتر و بهتر انسان را بر طبیچه باست تا هر

 شودیخالصه م یعت مادین طبیدر هم یرا هستیزکاوش کنند.  ین شد که در عالم مادیفلسفه ا

 .(4 :تاجمعی از نویسندگان، بی)

در . است یآدم یوانیحو  یستیزعد بُ به توجه ،سمیاوماندر  یشناسانسان یهایژگیواز 

 نیآخر هک، بلستین فرشتگانخدا و مسجود و آموزگار  فهیخل گرید انسان ،سمیاومان ینیبجهان

 تالشز ج یزیچ او تیغا که ستا بقا تنازعند یآفر یینها محصولو  یستیز تکاملدر روند  وانیح

 است. ییایدنو  یوانیح ستیز یبقاو  تداوم یبرا مبارزه ادامها و یدن عمارت یبرا

 افتهیکاملت یوانیح صورت بها ی شودیمده تصور یچیپ ینیماش صورت بها یر، انسان کتفن یادر 

سم یالیتر. ماگرندیکدی، گرگ هاانسانکه بر آن تنازع بقا حاکم است و  کندیم یزندگ یطیکه در مح

رتر ب یوانیح را یدارد و یز سعیسم نینیند و داروکم ین ترسیماش یکمانند  انسان را کوشدیم

 بارتع بهه بر اثر تنازع بقا و انتخاب اصلح گام به عرصه وجود نهاده است. ک یوانیح ؛دکن یمعرف

ن یاختالف او در ا تنها .ندارداختالف ماهوی و جوهری وان یبا ح انسانسم، ینیگاه دارودید از گر،ید

، یوان وحشین حی. ا(78 :1373 ،کیقراملفرامرز  :.کن)است  برخوردار یتردهیچیپ یستیه از نظام زکاست 

 یتون دگاهید. از خواهدیمخودش  یاست و همه منافع جهان را برا خودرندهو  صفتگرگ ذاتاً

، سمینیالاست، سمیفاش، سمیناز و ،بوده هاانساناز  یاریبس سرکوب یبرا یشعار یمدارانسان ،سیوید

 .(21 :1378س، یوی)د هستند سمیاومانبا  تبارهمو  همزاد همه سمیالیامپرو 

 رستپمنفعت و صفتگرگ، تبارمونیم یوانیسم، انسان حیشه اومانیت اندیحاکم یدر فضا

قدرت است تا بر  یجووو به کمک علم در جست یئط تنازع بقا با چراغ عقل جزیاست که در مح
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 وجود به ینیبجهانن یکه در ا یشمندان و متفکرانیاند ت برسد.یدا کند و به امنیت پیجهان حاکم

 .نگرندیمخاص  یاگونه بها را یدن ندکنیم یپردازهینظرو  ندیآیم

 رنگین ب ویا فری ییگراواقع

 شیهاآموزه، تدوین کرد اریشهردر کتاب « ییگراواقع»شه خود را با عنوان یکه اصول اند یاولیماک

ن کتاب حاکم یسم است. او در اینش اومانیمعتقد بر ب یاسیس یهانظامچراغ راه رهبران  همچنان

ط یدر مح و داردر را یکه در وقت الزم خشونت ش کندیمترسیم  یو رهبر جامعه را روباه مکارصفت

ن در حکومت او فاقد یبه هدف برسد. قوان یالهیوسبا هر  دکوشمیو  کندیم یتنازع بقا زندگ

 یدن به مقصد هستند. او با ثروت و قدرت نظامیرس یدر دست او برا یابزار صرفاً ند و ااصالت

 اریشهراست، در یخودش در س هتجرب هبه پشتوان یاولیماک. کندیممشکالت حکومت خود را حل 

 یرابتق یاخالق یهالتیاست با فضیس همحدوداو در  ینیبجهاننگرش به انسان در دهد که ینشان م

ها توده یفکر یکاردستو  یب و ستمگریفر هاز حرب هبا استفاد مداراناستیس معتقد است وا .ندارد

به  روباه و یرکید به زیبا حاکم»کند: یرا صادر م ین حُکمیاول چنیکنند. ماکیبر آنها حکومت م

 یاول است، صرفاً ابزاریماک یفیارِ توصیکه حاکمش، شهر یان جامعهیقوان«. ر باشدیخشونت ش

د از دو عامل قدرت یبه اهداف خود با یابیدست یبرا ین حاکمیحفظ وضع موجود است. چن یبرا

 .)107 :1366، یاولیماک)برخوردار باشد  ،«ینظام یروین»و « ثروت» یعنی ،یاریشهر

گران از دستشان  یکه کارها یارانین آموخته است که شهریما را چن یدوران زندگان یهاآزمون

 ان را بهیرنگ آدمیو با ن اندنشمرده یزیرا به چ قتیو حق که راست اندبوده یبرآمده است آنان

 .(147 :همان) اندگشتهره ی، چاندکردهشه یپ یکه راست یو سرانجام، بر آنان اندگرفته یباز

ن یتریدیلگر از کید یکی ،نیده باشد. بنابراید پوشیان، بلکه باینه عر ،ین عهدشکنیالبته ا

است، تا در پس آن بتوان « سیتلب»و « ایر»شمرد یاول آن را برمیکه ماک یاریصفات شهر

 :ت را استوار داشتیحاکم

گر ید ست وا ان اویگاه که به زد بود آنیبایش نتواند بود و نمیمان خویبند پیپا ،رکیز یفرمانروا

-مانیپ یده برایپسند یار است که عذریست. و کدام شهریان نیبه آن در م یبندیپا یبرا یلیدل

توان آورد و نشان یشمار میب یهان روزگار نمونهین نداشته باشد؟ از همیش در آستیخو یشکن

ه گشته است. و آنان یپایاران شکسته و بیشهر یها و عهدها که از بدعهدمانیار پیداد که چه بس

 یید دانست که چگونه ظاهرآرایبای. اما ماندبرآمدهتر ابیاز همه کام اندکردهشه یپ یکه روباه
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دم که هر بندهو  انددلسادها شد. و مردم چنان یرنگ و ریدست به کار ن یرکید کرد و با زیبایم

 .(148 :همان) اندخوردنبیفر آمادهافت که یرا تواند  یهمواره کسان یفتاریفر

از سنخ آن است که  یول ،وانیح افته ازیارتقا یسم موجودیمانومکتب ا جه انسان درینت در

 ینیبجهانن یا در .د استفاده کند تا قدرتمند شودیبا یاز هر ابزار ا است ویدناو، ات یمحدوده ح

 ار را داشته باشد تین حال خشونت شیع در .باشد صفتروباه و بازرنگین دیار بایا شهریحاکم 

 .دکنتواند قدرت خود را حفظ ب

 سمیاومان ینیبجهانت در یات امنینظر

جهه را و یست که ارتباط خود را با خدا و آسمان قطع کرده و خودپرستی، انسان اومانین تفکریدر چن

ن ی. در بکندیم یرا ط یمختلف یهاراهدار یت پایدن به امنیرس یهمت خود قرار داده است برا

م هستند، سیاومان ینیبجهانکه معتقد به  المللنیبو روابط  یاسیعلوم س پردازانهینظردانشمندان و 

 دار وجود دارد.یت پایبه امن یابیدست یبرا« ییگراذهن»و « ییگراواقع»ن یدگاه با عناویدو د

 انیگراواقع

 .تاس ریناپذهیتجزت آن یدارد و کل یو واقع ینیع یمفهوم «یت ملیامن»معتقدند  انیگراواقع

ه ب آنهااست.  یحکومت رندگانیگمیتصماقدامات  یبرا یشگیو هم یاساس یاریمعهمچنین، 

امل دار را با نبود عیت پایبه امن یابیدستت توجه دارند و یدن به امنیرس یبرا یسلب یهاجنبه

 ید نظامبر بعن گفتمان یا پردازانهینظرو  گرانلیتحل. کنندیمف یتعر «دیتهد»به نام  یگرید

 یسرکوب و مقابله با دشمنان، راهبرد به منظور یقدرت نظام افزایش یدارند. تالش براد یکتأ

جنگ ادامه »دگاه ین دیافت. در ای وفوربه توانیم یتین نوع از مطالعات امنیاست که در آثار ا

ش یفزاا یبرا شودیمه یو به زمامداران توص رودیم شمار به «گریل دیو وسا است البته با ابزاریس

 ز ساز و برگ و توانیت و تجهیدار، در تقویت پایبه امن یابیدستقلمروشان و  یتیب امنیضر

مائو تسه تونگ قدرت را آنچه از درون لوله سالح  .(14 :1380 ،ین الیک)مککوشا باشند  شانیجنگ

 .(15 :)همان کندیم امعن دیآیمرون یب

 گذاراننایبنهستند که  یتیمطالعات امن پردازانهینظرگر از ید یکس، گروهوارتد انیگراسنت

 «ییگرااثبات»مکتب  یشناختمعرفت یبا استفاده از مبان آنهاند. ان حوزهیدر ا یستیویتیروش پوز
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افزودند که  یتیرا به متون امن (Natural Security) «یعیت طبیامن»ده تازه یدر حوزه فلسفه علم، ا

سم ینیدارو» ینوع ،گری. به عبارت ددهدیمل یتشک «ا بر ضعفایاقو یروزیپ»ن آن را یادیاصل بن

 مفهوم امنیت ،گذشت زماناگرچه معتقدند  آنها. دکننیمج یرا ترو (Securitial Darvinism) «یتیامن

ثابت مانده و هنوز هم عنصر زور در آن نقش  ،ت و جوهریث ماهیاما از ح کردهتحول  خوشدست

 .کندیمفا یرا ا یاصل

به  د دارند ویکأدر انسان ت یفطر یازیبودن جنگ به مثابه نیرو به واقعانهیم انیگراسنت

 .شودیماد ی (Warism) «ییگرامکتب جنگ»که از آن به  انددهیازیدست  ید آثار و متونیتول

مورگنتا است. او طرفدار اصالت قدرت در  یهانس ج ییگراواقعمکتب  پردازانهینظراز  یکی

 شودیم فیدار بر اساس قدرت تعریو پا یت ملیاست و معتقد است امن المللنیباست و روابط یس

 یعد نظامبر بُ انیگراواقعر ین کند. او و سایمأرا ت یت ملیامن تواندیمقدرت است که  فقطو 

 .(81 :1384، ی)تهام د دارندیکأقدرت ت

 انیگراذهن

 ترگستردهرا  یتیره عوامل امنیو دا ندیبیم ترامنجهان را نا ی، فضایتیمطالعات امن یموج بعد

 تیماه یت را دارایامن اندمعروف« انیگراذهن»ن گروه که به ی. ادهدیمو آن را گسترش  ابدییم

 ند.اانیگراذهننگتون و جوزف فرانکل در زمره ی. هانتدانندیم (Multi Dimensional) «یچندبعد»

از نظر  .نددانیممترادف  یاسیس یاصل رندگانیگمیتصمز یاقتدارآم یهامیتصمرا با  یت ملیامن آنها

، ی، اجتماعی، اقتصادیاسی، سینظام گانهششو ابعاد  هامؤلفه یدارا یت ملیت امنیماه ،آنها

گرند و یکدین ابعاد الزم و ملزوم ی. اشوندیمثر گر متأیکدیاست که از  یطیمحستیزو  یفرهنگ

شتر بر یز بین گروه نی. اکندیمد مواجه یر ابعاد را با تهدین ابعاد، سایک از ای ه هرید علیبروز تهد

 .(81 :)همان ت توجه دارندیامن یابعاد نظام

 :دیگویم ینسکیبرژ

ست. گرچه قدرت یصرف ن ینظامت یامن یعنیمحدود آن،  یا، معنیت ملیمنظور من از امن

 یت ملیاست، در عوض معتقدم که امن یکا و شورویآمر یخیاز ابعاد مهم رقابت تار یکی ینظام

 ی، نوآوری، قدرت اقتصادیاسیس ی. از جمله زمامدارردیگیبرم را در یشتریمالحظات ب
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ن ینت به چیبدون عنا یت ملیل به امنین یره. تالش برایو غ یکیدئولوژیات ایک، حیتکنولوژ

 .(3: 1369برژینسکی، ) انجامدیمچندان مؤثر نخواهد بود و احتماالً به شکست  یمالحظات

 یبه ابعاد اقتصاد یاعده است. مثالً  یمتنوع یهافیط یتش دارایماه ین موج به مقتضایا

ت یامن یاقتصادت ین ماهییبه تب «پول زبان خاص خودش را دارد»ن شعار که یتوجه دارند و با ا

 یریگلشککه  انددانستهدار یت پایدن به امنیرا عامل رس یبه قدرت اقتصاد یابیدستو  اندپرداخته

 یت بود. اما رشد اقتصادیاز امن ین طرز تلقیو نفوذ روزافزون آن، نمود بارز ا یدارهیسرمانظام 

کامل  تنها به حلس نهیوی. دیر جیباشد به تعب یه مشکالت ملید حل کلیکل رفتیمکه گمان 

ان، انس یهاخواستهتوقعات و  زمانهمش یافزا سبببلکه به  شودینم یمنته یاجتماع یهابحران

 .(13 :1380، هارل) آوردیم یپ را در یاسابقهیب یهایناامن

 قرار دادند و «دانش خود قدرت است»شعارشان را  ،کنیس بیاز جمله فرانس ،گرید یاعده

ان ین میر اد ند.کرداستوار  یاطالعات یکیو تکنولوژ یدار را بر ابعاد اطالعاتیت پایبه امن یدسترس

جهان معاصر  یتیامن یفضا یاصل یهاشاخصه (Sverre Lodgard) ر لودگاردیمانند اسو یمتفکران

 .(22-14 :1380، ین الیک)مک دانندیم (Mass production of insecurity« )ید انبوه ناامنیتول»را در 

 ت سردرگمیامن

ه ن علت است کی. به همشناسدینمدار راه را یت پایدن به امنیرس یهنوز برا یبشر غرب ،در هر حال

قرار  یپرسش جد در معرضت یامن یو فلسف ینظر ی، مبانیسازیجهاند یدر گفتمان جد

را  یتیامن یهاهینظرم و ی، مفاههافیتعراز پژوهشگران،  یکه بعض یاگونه بهگرفته است، 

 . رابرتکنندیم یت، همچنان سردرگم معرفیدن به امنیو بشر را در راه رس خوانندیمناکارآمد 

 :دیگویمن ین باره چنیدر ا (Robert Mandel) ماندل

اما اکنون  گرددیبرم 1960به سال  یبه حوزه مطالعات انسان «شدنیجهان»ده یبا آنکه ورود ا

 و با تمام کندیمجو وجست «شدنیجهان»ده یدار را در ایت پایبه امندن یتنها راه رس یبشر غرب

 یجه آن انتشار صدها مقاله و کتاب علمیآمده و نت عمل به شدنیجهانکه در فهم  ییهاتالش

گر، یر دیاز ابهام قرار دارد. به تعب یاهالههنوز در  «یت جهانیامن»، مفهوم باشدیمنه ین زمیدر ا

دن ا رهاشین پرسش که آیباز مانده و در پاسخ به ا «شدنیجهان» یتیامن یابیارزانسان معاصر در 

در  را ینکه ویا ایشده  داریت پایو امن «ت امنیوضع»جاد یمنجر به ا ییایجغراف ید و بندهایاز ق

 .(13)همان: گفتن ندارد و سخت مردد است  یبرا یزین قرار داه است، چینو یدیآستانه تهد
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 یتیماه یاست و ناامن ینظمیو ب یشمندان، جهان امروز دچار ناامنیاز اند یاریبه گمان بس

ت را درک یامنفقدان و  ینظمین بیاغلب مردم شخصاً ا ،از نقاط جهان یاریدر بس .دارد یجهان

، یکاریدز، بیر ایخطرناک نظ یهایماریمرگبار، ب هایدیش تهدیها، افزاش نزاعیکنند. افزایم

از  یاج مردم و شهروندان خود، چهرهیها در بسکاهش نقش دولت ،... و یستیترور یهاتیفعال

 .(208: 1382 )قوام، است ینظمین بیا

به  یجوامع بشر یرا برا یجهان یناامن ،خصوصاً در حوزه فرهنگ و اجتماع ،شدنیجهان

 یو اجتماع یاخالق یهاجوامع و ارزش یو مل ینی، دیت فرهنگیچراکه هو است، ارمغان آورده

جه یدرنت .(33: 1380 ،یافتخار) دکنید میتهد (کایگر )خاصه فرهنگ آمرید یهافرهنگ را آنان

ت یکه خود امن، چنانندارد یاصول مشخص واحد و یت مبنایدر حوزه امن یستیمانوشه ایاند

 :گویندیمشه ین اندیدر نقد ا ینیامام خم .سردرگم است

وان یح کیت انسان را نابود کرده است و از انسان یکه انسان داندیم یسم را تفکریاومان ینیبجهان

او  یبه جا! ت خودش خلع کردهیت غرب، انسان را از انسانیتربساخته است:  خوارآدمو  یوحش

ک ی، وان آرامیک حی. آن هم نه آوردیموان بار ی... غرب ح گذاشته است! کشآدموان یک حی

ت یترب .ستا یوانیشرفت حیپ ؛ستین یشرفت انسانیپ ،شرفتیپ !خوارآدم! کشآدم! یوان وحشیح

 .(535 :8ج، 1378 ،ینیخمموسوی ) ستا یوانیت حیدر غرب ترب .ستین یانسان

 :دیگویمس نرنسا های برآمده ازهینظر نقد در یاخامنه سید علی 

 یاز آغاز روشنفکر ،ر صورت گرفتهیدر طول صد و پنجاه سال اخ باً یکه تقر ییهاتیجناهمه 

ک قلم آن دو جنگ یسم( است. یمحصول تجربه غرب )اومان ،)رنسانس( در صحنه عمل یغرب

تجربه  یهایناکامگر از یک نمونه دی ل کرد!یتحم هاملتکشته بر  هاونیلیماست که  یجهان

که است  یاقارهقا یآفر مسئله استعمار است. ،انسان یبختن خوشیمأدر اداره بشر و ت یغرب

ه ک نمونی. مردم استفاده کردند یخبریببه آنجا رفتند و با کشتار و قتل و غارت از  هاییاروپا

دروغ باشد  کنندیمادعا  هایهودیکه  تلریه یسوزآدم یهاکورهممکن است  .سم استیگر فاشید

ه یفرستادن و بق یبریو به س یکار اجبار یهااردوگاهسم و یست. کمونیتلر دروغ نیات هیاما جنا

 ب ویزندان ابوغر ،دیکنیمد مشاهده یرا هم شما امروز دارسم یبرالیل ل است.ین قبیزها از همیچ

ان انس یعنی ،دیبه قول خودشان سف معتقدند که انسانِ  آنهاگر. ید یهازندانو  زندان گوانتانامو

گر، انسان درجه دو هستند. اگر به نفع انسان درجه ید یهاانسانک است و یانسان درجه  ،ییاروپا

و فرهنگ حاکم بر تجربه  یبه انسان درجه دو بشود از نظر منطق تمدن غرب ییگونه جفا هر ک،ی

 (.http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3290) ندارد یرادیا یغرب
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  ینیقت انسان در مکتب امام خمیحق

عد است که در دو بُ یانسان دارا ،ن مکتبیبرخاسته از مکتب اسالم است. در ا ینیمکتب امام خم

 ءو تمام اسما (29 )حجر:ده شده است یدر او دم ییکه از روح خدا (30 )بقره:ست ا فه خدایخل یبعد

م و حق و یرمستقیم و غیمتعال پس از خلقت آدم، راه مستق یخدا (.31 )بقره:ست ا را دارا یاله

؛ 3 :)انسانند یبرگز خواهدیمرا که  یار داد هر راهیاند و سپس به او اختیانسان نما باطل را به

 نیت است، که ایم انسانیک راه، راه مستقی» :گویندباره مین یا درخمینی امام . (8-10 :شمس

ان ت، و انسیک طرفش مقام الوهیعت و یک سرش به طبیم یم است. صراط مستقیصراط مستق

ر یگر مسید طرف کیو  ؛(326 :8ج ،1378 ،ینیخمموسوی )« دیکه در وهم من و تو نا رسدیمبه آنجا 

شکل  تیامن تنهانه هاستیاوماند مثل شوتوجه آن  هب ت انسان است که اگریوانیباطل و جنبه ح

 :گویدیمنه ین زمیدر اوی . دهدیمرخ  هایناامن نیتربزرگبلکه  ردیگینم

 یرمتناهیآخر ندارد، غ اشینفسان یاست که هواها یانسان .شودینمر یاست که س یانسان موجود

مگر  کندینمر یانسان را س زیچ چیه. یدر خودخواه یرمتناهیدر شهوت، غ یرمتناهیدر غضب، غ

 (.504: 12ج ،همان) ت بشودینکه تربیا

 و شودیم تریوحشوانات هم یاز ح ی، حتیوانیبودن در جنبه حینامتناه لیدل بهانسان 

 :ندارد یانیاو پا یگریوحش

 به هک بزرگ، یهاقدرت نیا طرف از شودیم واقع بشر بر االن هک یاتیجنا نیا هک دینیبیم شما

 بر و بشر بر هادولت نیا طرف از هک یاتیجنا نیا. هستند هم شدهتیترب نهایا خودشان الیخ

 وانیح. است نشده واقع یادرندهوان یح چیه از خیتار طول در ،شودیم وارد خودشان همجنس

 یک خواهدینم گرید شد ریس مشکش و آمد دستش هک طعمه آن ،خواهدیم طعمه هم درنده

 نیا ؛شودینم ریس هک است انسان نی. ا.. درآورد سلطه تحت و ندک استثمار را واناتیح از عده

 .)همان( ندارد آخر اشهینفسان یهواها هک است یانسان

 داندیمت در او یوانیا حیت یوان را، توجه به مرتبه انسانیانسان و حن یفصل ماب ینیخمامام 

 ،همان) ت شده استیوانیکه تمام توجه و قدرتشان صرف ح ددانیم ییهاانسانرا  هاابرقدرتو 

 که کندیم یت معرفیوانیو معاد را تنها عامل بازدارنده انسان از ح أمان به مبدیاوی  .(264 :14ج

 :ردیرا بگ مرج و هرج یجلو تواندیم

ا ت روز جزیست، خدا نباشد و خوف از او نباشد و خوف از مسئولا که نقطه اتکا یتا آن نقطه اصل

.. . ن است که خالف بکند.ی. طبع انسان اکشدیم ی، به تباهکندیم ومرجهرجن بشر ینباشد، ا
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و راهش  کندیمو کنترل  آوردیمکه انسان را به راه  (ی)عامل است؛ آن یاگر سر خود باشد متعد

ه نکیانسان را باز دارد از ا تواندیمانت است؛ اعتقاد به مبدأ و معاد است که ی، دکندیمن یرا مع

 .(403 :4ج ،همان) نباشد خالف نکند کسچیهدر خلوت هم که 

 اامخداخواه است.  یعنی ؛طالب کمال مطلق است ،تیوانیت و حیانسان در هر دو طرف انسان

 :روندیمو راه را اشتباه  کنندیمکمال را گم  یبعض

. ندکنیم گم را مالک منتها دارد، مطلق مالک به توجه نفس نیا هک ستندین ملتفت هم خودشان

 نآ است، مالک نیا هکنیا صیتشخ. مطلق مالک به برسد هک است نیا به متوجه انسان نفس

 .(505 :12ج ،همان) ستا نجاهایا در اشتباه نیا است، مالک

 یهاراه ،نیبنابرا .است یو اجتماع یاسیت سیاصل امن ه ویپا یت درونیامن ،نگاه امام از

 یاجتماعیاسیس عدبُ  و ،یاعتقاد و یدرون عدبُ؛ عد داردنگاه امام دو بُ از داریت پایدن به امنیرس

 .است یدیتوح ینیبجهاندو برخاسته از  که هر

 یدرون یاعتقاد

ن مایدار ایت پایدن به کمال مطلق و کسب امنیح رسیدر مکتب امام، راه صحمان به خدا: یا. 1 

مان انسان رابطه یت با درجه ایبه امن یابیدستزان یم ،نیبنابرا .ات جاودان استیح به خدا و

 من اگر جنگؤشتر خواهد بود. انسان میت بیمان باالتر برود، احساس امنیهرچه ا .م داردیمستق

 د:ت خود را از دست نخواهد دایهم امن اورد بازیب یهم بر او رو هم بکند، اگر حوادث

 دیکنیم عمل خدا یبرا هک یاشخاص شما در هست، بزرگ یهاقدرت سران در هک یاضطراب قدرآن

 داده ... نعمت شما به خدا هک است ینعمت یک نیا. ستین اضطراب نیا را، اجر دیخواهیم خدا از و

 هاآن نظر به یهاگروه در و هاگروه شما در قلب، نانیاطم. قلب نهکیس نعمت آرامش، نعمت نه،یطمأن

 و نشستند بزرگ یهاکاخ در. است اضطراب همه باالها، آن ست،ین باالها آن در و هست مستضعف،

 نداشته اضطراب هک دیبخواه د. شمایندار را هاغصه آن و دینشست هاکوخ در شما ؛خورندیم غصه

 اخالص نیا د ویبرو ارک دنبال بعد .دینکب یقو را مانتانیا د،ینکب یقو را اخالصتان دیبا اول دیباش

 چیه که شودیم یجور شما یروین و بردیم باال را شما هیروح و کندیم تیتقو را شما مان،یا و

 .(264: 14ج ،همان)ند کب مقابله تواندینم یقدرت

را یز .ت، ذکر خدا استیدن به امنیرس یهاراه نیترمهماز  یکی، ینیدر مکتب امام خمر خدا: کالف. ذ

 .ندکیموصال به کمال مطلق را طلب  ،دار و مطلقیت پایدن به امنیکسب آرامش و رس برایانسان 
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 .القُلُوب تَطْمَئِنُّ اللَّهِ رِکبِذِ ست؛ا خدا رکذ آن. ستا خدا آن ،کندیم مطمئن را انسان هک یزیچ آن

 نیا. دارند نانیاطم آنها است، یتعال و کتبار یخدا گاهشانپناه هکنیا باب از یاله موجودات آن

 ظلم هرچه و دیایب دستشان هرچه نهایا. ندارند یپناه هستند، یطاغوت هک یگرید یموجودها

 را میمستق راه را، راه نیا هک مینکب یارک. شودینم ریس نیا نند،ک ییشورگشاک هرچه و نندکب

 (.290 :13ج ،همان)ن برود یبشود، از ب زدوده ما از خوف تا م،یبشو مطمئن تا م،ینک انتخاب

و رابطه خصمانه  یریو علت درگ داندیم یفطربشر  یمطلق را برا ییجوکمال ینیامام خم

 :دبه ارمغان آورن بشر یرا برا یکه باعث شده است ناامن داندیمن نکته یرا در هم هاابرقدرتن یب

 ایکامر هک خواهدیم هم یشورو. باشد خودش و نباشد یشورو هیروس هک خواهدیم ایکامر دولت

 نیزم تمام اگر هکآن حال و! شانیبرا است یافک هک کنندیم را نیا توهّم و. باشد خودش و نباشد

 هک است یزیچ آن دنبال. دارد آنچه به شودینم قانع. ندارد آنچه دنبال رودیم بدهند، یکی به را

 هک ییآنجا به نرسد تا .دارد مطلقه قدرت به عشق دارد، مطلق مالِ ک به عشق هکنیا یبرا ندارد،

 ودشینم حاصل نانیاطم شیبرا بشود، آنجا در یفان و ندکب دایپ مطلق مالک یایدر به اتصال

 .(205: 14ج ،همان)

ه دار است کیت پایبه امن یابیدستعامل  ینیبه خدا، در مکتب امام خم ی: اتکاخدا توکل برب. 

ت یرخدا و تبعیغ بهاتکا  لیدل به هاابرقدرتهم آغاز خواهد شد.  یبرداشته شود، ناامن یاگر روز

 ند.اطرب و ناامنئماً مضطان دایاز ش

. دینکب خدا به اکات ند،کب ییارگشاک یک بتواند ما یبرا خدا یماورا به اکات هک دینکن گمان شما

 ،میگذاشت سالح یرو ای میگذاشت نفت یرو و میبرداشت خدا از را خودمان یاکات روز یک ما اگر

 ناال دینک مالحظه .. شما. رفت میخواه ستکش به رو ما هک است یروز روز، آن هک دیبدان

 دارند اضطراب در خودشان، بیغر و بیعج یهاسالح آن به دارند اکات هک یبزرگ یهاقدرت

 یزندگ آرام وضع با و اندنشسته آرام ناال نیرملک ای دیسف اخک هک دینکن گمان. کنندیم یزندگ

 طانیش تبع آنها هک است نیا یبرا اضطراب نیا و کنندیم یزندگ اضطراب با آنها. کنندیم

 .(264: 14ج ،همان) انسان قلب در بشود دایپ نهیطمأن هک گذاردینم طانیش و هستند

 و آرامش نهیطمأن، یاله یقدرت روحنوعی جاد ید، باعث ایبه وجود آ یاگر توکل به خدا در ملت

 : کندیمروز یپ هادانیمو آنها را در همه  ،قدرتمند ،که ملت را در مقابل دشمنان شودیمدر آنها 

 و یجنگ جهازات همه به مجهز و. بود قدرتمند هک یمیرژ یک با دیردک مقابله وقت یک شما

 ملت ... ،یخال دست با شما بود عالم یهاقدرت هم آن بانیپشت و آن دنبال هک اد،یز قدرت یدارا

م ینداشت هم چیه. مینداشت ما اما داشتند، ینظام ماتیتعل آنها. بودند دهیند ینظام ماتیتعل ما
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. دبو یبیغ قدرت یک آن برد، شیپ را ملت نیا هک ید ... آنیروز شدیشما پ یک همچو موقعیدر 

 بود یبیغ و یاله قدرت یک. نهایا به داد خدا هک بود یروح قدرت یک ... آن .بود یاله قدرت یک

 .(274-273 :11ج ،همان) گرید زیچ یک به ردک متحول را ملت نیا هک

 نیا دینک است. حفظ قدرتمند باشد، قدرت زکمر به لکمتّ  سک هر و دیهست خدا به لکمتّ  شما

 اخالق، در. دینک عمل خدا احکام با موافق و دینک حفظ عمل در د،ینک حفظ را تیاله نیا را، معنا

 ادی را یانسان دیعقا و دینک حفظ هم دیعقا در و دینک حفظ یاله اخالق مطابق و دینک حفظ

 هک دیباش مطمئن شما شاءاللَّه،ان شد، طورنیا جا همه و شد طورنیا اگر. دینک توجه و دیریبگ

 .برساند آن به بیآس را یشورک همچو یک تواندینم کس چیه

جاد رعب در دل دشمنان یخدا، سبب ا یحضرت حق، و کارکردن برامان و اتکا به یاخالص و ا

ن ی. اشودیم یروزیو باعث نصرت و پ آوردیممنان به ارمغان ؤم یت را به اردوید و امنوشمی

 کندیم طوری را نهایا تیجمع یگاه. است «رعب» به یگاه «نصر» هکذکر شده  قرآن در نکته

 .(12 )انفال: دیآیم عظیم نظرشان به هک

 مطمئن و داشتند، زیچ همه نهایا. دیآیم بزرگ آنها نظر در ست،ین یزیچ ولو نها،یا یینماقدرت یگاه

 تهران امتم شب یک توانستندیم نهایا نبود، بود، انداخته نهایا قلب در خدا هک یرعب نیا اگر هک دیباش

 .(274-273 :11ج ،همان)نند ک خراب را

نفس  بر یروزیدر پ داریت پایدن به امنیرس یمبان گر ازید یکی :یننفسا یهاخواهش از عبورج. 

 ین انسانیقادر همراه انسان خواهد بود و چن ی، خداین حالتیدر چن .است ینفسان یهاخواهشو 

 یخود هراس بهنان است و از حوادث دهر یآرامش و اطم یدارا ین ملتیندارد و چن یاز مرگ باک

 :است یروزیهم پ یشکست ظاهرحال  نیا. در دهدینمراه 

. ستا شما بانیپشت اسالم هکنیا یبرا دیروزیپ شما. ستا شما با خدا هکنیا یبرا .دیروزیپ شما

 و دیریگیم آغوش در را شهادت هکنیا یبرا دیروزیپ شما. دیدار مانیا هکنیا یبرا دیروزیپ شما

 داشته میعظ لشگر هم اگر ،اندخورده ستکش آنها ،ترسندیم مردن از و شهادت از هک ییآنها

 نبرادرا و شورک نیب در و جبهه پشت در جوانان شما. دیشد روزیپ خودتان نفس بر شما. باشند

 یوانیح یزندگ نیا و دیدانست یابد یزندگ را یزندگ و دیردک غلبه خودتان نفس بر جبهه، در شما

 ،ستا شما در ینفسان قدرت نیا هک یمادام و دیهست روزیپ اآلن شما. دیشمرد زیناچ را یعیطب

 به و صورت حسب به و دیبخور ستکش چه د،یروزیپ ست،ا شما در یاله دهیا نیا هک یمادام

 خودش نفس بر انسان هک است نیا بزرگ یروزیپ. دینکب شرفتیپ چه و یماد عوامل حسب

 .(76: 16ج ،همان) ندک غلبه خودش طانیش بر و باشد روزیپ
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 یاجتماعیاسیعد سبُ 

 یل نظام اسالمیتشک. 1

سترش گ یرکن برا نیترمهممان و اتکال به خدا، یه ایبر پا یل نظامیتشک ینیکرد امام خمیدر رو

ث باع ین نظامیجاد چنیا است. یت ملیو در سطوح امن هاانسانن یدار در بیت پاین امنیمأو ت

 یانق مبیجامعه و تعممان در یشدن قدرت برخاسته از انهیت و نهادیمان به خدا، تثبیگسترش ا

 ایر انبیمال در راه خدا حرکت در مس گذشت از جان و ،ن نگرشیا ت آن نظام است. دریمشروع

ر یمس در یچ غمیه ست وا یروزیدو پ کشتن هر راه حق و شدن درکشته .(51: 1ج ،همان) ستا

 .(152: 4ج ،همان)ست یحق ن

را  یحکومت اسالم ویدارد.  یمهمار یگاه بسیجا یحکومت اسالم ینیشه امام خمیدر اند

شدن یجار یبرا ییعت و مجرایشر یانت از قوایانت و صیارکان د داشتپاس یبرا یله و ابزاریوس

و رساندن آنها به کمال  هاانسانمان یا یز سازوکار ارتقایو ن یاخالق یو انسداد نواه یاوامر اله

 .داندیمدار یت پایآنان به امن یابیدستمطلوب و 

و با  هاابرقدرتنجا شروع شده است مخالفت با تمام یه از اک یانقطهن یا ،نخواسته یخدا ،اگر

ست کست بخورد، شکا شیند کدا بیود پکر - نخواسته یخدا -ن نقطه ین عالم، اگر ایاطیتمام ش

خواهد  یاسالم کست اسالم در تمام ممالکن جهان و شین جهان و همه مسلمیهمه مستضعف

 .(146: 15ج ،همان) شد

: 15ج ،همان) شتر استیتش بیاهم ،ولو امام عصر باشد ،ک نفری حفظاز  یاسالم یجمهور حفظ

365). 

 بر ضرورت حفظ وینده یفزا یدهایکأل تیدل توانیم ینیامام خم یهاگفتهاز فحوا و داللت 

مختلف خود، سازوکار  یبا کارکردها یاسالم یرا نظام جمهورید؛ زیفهمرا  یاسالم ینظام جمهور

انعکاس و توسعه و گسترش آن در جهان است و با  یو مجرا (ص) یاسالم ناب محمد اجراشدن

عه جام یدار در افراد و اجزایت پایامن ،دن مردم به آنیو گرو مان و اتکال به خدایا گسترش اسالم،

 .دشویمآشکار 

دارد و  هاحکومتر ین با سایادیو بن یرات ماهوییتغ یحکومت اسالم ،ینیاز منظر امام خم

 منانه به انسان و جهانؤداشته و نگاه م یاسالم ینیبشه در جهانیکه ر ،راتیین تغیل همیبه دل

 یشمندان غربیکه اند یاتینظر جامعه با یت و فضایت، ارکان امنیف امنیعامل آن است، تعر
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از ارکان حکومت و  یبه برخل ی. در ذشودیممتفاوت  اندکردهت ابراز یانسان و امن بارهدر

 .میپردازیم ینیدگاه امام خمیاز د ت در جامعهیبرپادارندگان امن

 یرهبران اله. 2

 یر ماهوییز تغیجامعه است، رهبران جامعه ن یهاارزش یمان به خدا مبنایکه ا ین ملتیدر چن

ت یامن یو برا دانندیممردم  گزارانخدمتخود را  یاجامعهن یر کشورها دارند. رهبران چنیبا سا

م قلب یبه مردم از صم آنهاو حاضرند جان خود را فدا کنند.  گذرندیمخود  یو رفاه مردم از راحت

ن رهبران و مردم، یب یمردم هم آنان را دوست دارند. در جامعه اسالم و متقابالً ورزندیمعشق 

 دار رایت پاید و امنوشمی یقدرت مل ییافزاهماد و یحاکم است که باعث ازد یکامل یوحدت مل

دار را یت پایکه امن داندیمجامعه  یق رهبریرا ال یاشخاص ینی. امام خمکندیمب جامعه ینص

 .آورندیمکشور به ارمغان  یبرا

نقطه  که یست با بشر چگونه رفتار کرده، و آن حکومتا ش خدایکه نقطه اتکا ید حکومتید دیبا

 اشد(داشته ب ینیگر حکام ستمگر ظاهر و پوسته دیه و دیامیبن)گرچه مانند  ستیش خدا نیاتکا

ن همه ممالک دارد، یکه حکومت بر ا یحال نیعدر  مینیبیم( ه السالمیلع ی)عل چگونه. آن را

و  کندیم یدگیو رس ی، وضع ضُعَفا را بررسرودیمازمندان ین خانهو به درِ  زدیخیبرم هاشب

ن جهت یگرسنه باشد. از ا یک کسی...  مامهیکه در آن طرف مملکت، در  ترسمیم :دیگویم

  .باشد هاگرسنهن یرتر از ایکه مبادا س داردیمخودش را گرسنه 

است که  یبیاتکا به مبدأ غ .است مثل همه یاست و الّا او هم بشر یبیر اتکا به مبدأ غین تأثیا

 یرا از پا یه خلخالیسربازان معاو شودیممطلع  یوقت کندیم( را وادار ه السالمیلع ی)عل یبشر

ن یچن .رد، حق داردیه بمین قضیدر تأسف ا ید: اگر کسیربوده، بگو یا نصرانی یهودیک زن ی

چون نقطه اتکا دارد.  .بشردوست است ین انسانیچن ت را دوست دارد؛یاست که رع ییروافرمان

 اشهمهست، یخورد و خوراک ن اشهمهکه  )انسان(ن عالَم. یا یاست ماورا یک عالَمیش به یاتکا

 که یکسانمقدراتش را به  تواندیمهم در کار است. انسان  یگریست، مطلب دین یوانیح یزندگ

 .(403: 4ج ،همان) اتکا دارند، بسپارد یمعنو یو مباد )خداوند( مبدأ به گونهنیا

 یمن و مردمؤم مسلح ی. قوا3

و  دانندیمز از خود مردم هستند و مردم آنان را از خودشان یمسلح ن ی، قوایدر حکومت اله

الت و تعام گونهنیا. کنندیم یبانیمسلح را دوست دارند و از آنها پشت یهمچون فرزندانشان، قوا

 :با آنان مقابله کند تواندینم یچ قدرتیکه ه دهدیمش یرا افزا یقدرت مل آنچنان، هاارتباط
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 گرید بهیغر را خودشان هست؛ هرچه هست، ما خود از هک است نیا احساسشان مردم همه ناال

 دیبا. دانندیم خودشان فرزند را شما ،دانندیم یخود را خودشان مسلح(، یشما )قوا با دانندینم

 نیا ات ؛یپدر و یبانیپشت فهیوظ به هم آنها د،ینکب عمل ملت نیا یبرا یفرزند فهیوظ به شما

 ردبب نیب از را شما تواندینم هم یقدرت چیه د،یهست قدرتمند د،یهست یقو شما هستش نعمت

 .(264: 17ج ،همان)

به  یمسلح را، عامل دسترس یس قواأدامن و متعهد، در رکوجود فرماندهان پا ینیخمامام 

 فرماندهان اگر» :شکندیمو در هم  کندیم ارا خنث هاتوطئهکه تمام  داندیمت در کشور یامن

 شیپ شورک یک اشغال ای ودتاک انکام شورهاک دشمنان یبرا هرگز باشند، امر یمتصد دامنکپا

 ،مانه) «ماند خواهد امکنا و ستهکش متعهد فرماندهان دست به د،یآ شیپ اناًیاح اگر ای و دیآینم

 .(431 :21ج

 حضور مردم در صحنه. 4

 یو فرماندهان متعهد و شجاع بوده و به خدا یمسلح مردم ی، قوایرهبران اله یکه دارا یکشور 

 یملت نی. چناستن مردم و مسئوالن یق و دوستانه بیعم یارابطه یقادر متعال اتکا کرده باشد، دارا

 بانیحوادث پشت و در تمام دانندیمشه در صحنه دارد که انقالب و نظام را از خودشان یهم یمردم

 یاز کس یابهانهچ عذر و یند و هاولئش مسیجامعه خوهمه مردم در سرنوشت . اندملتدولت و 

ه ب اعتنایییب . مردمباشد اعتنایب یست که به سرنوشت اداره امور جامعه اسالمیرفته نیپذ

همه مردم . کنندیمره محسوب یاز گناهان کب از آن را یریگکنارهو سرنوشت اداره امور جامعه 

 برایکه توان دارد  یااندازهکس به هر  و هر دانندیمم یل و سهیدخخود را در اداره امور جامعه 

جامعه  یو اجتماع یاسیس یهاصحنهتک مردم در حضور تک. کوشدمی یسرنوشت جامعه اسالم

مختلف،  یهاصحنهدر  ،حضور گستردهن یو ا است یاسیو س ی، عقلیشرع ایفهیوظ ،یاسالم

  .کندیممه ید و انقالب را بیدشمن را ناام

و کشور  (242: 18ج ،همان) میخوریماگر مردم کنار بروند همه شکست  ،ینیمنظر امام خماز 

حضور مردم در صحنه را وی  .(159: 13ج ،همان)باشند  اعتنایبکه ملتش  ندیبیمب یآس یهنگام

ل یخط اص و جاد شدهیت ایه امنیکه در سا داندیم هاتوطئهشدن او خنث هایروزیپرمز تمام 

 د:کرران و جهان حاکم خواهد یبر ااسالم را 



 انسان، امنيت پايدار در اومانيسم و مکتب امام خميني

 

 

183 

 را خیتار گرانلهیح و ستمگران یهاتوطئه هک است صحنه در مسلمان و زیعز مردم شما حضور

 و نیمنافق یهاچهره بر یدرماندگ و أسی گرد هک است صحنه در شما حضور. کندیم اخنث

 بر را اسالم لیاص خط هک است مانیباا و شجاع مردم شما حضور. پاشدیم شیآبرویب متحدان

 است گذشته جان از و مؤمن مردم شما حضور. نمود خواهد مکحا جهان بر خدا دیام به و رانیا

 ها«من» تمام صحنه، در شما حضور. کندیم رسوا شهیهم یبرا را زدهشرق و غرب رانکروشنف هک

 دینمایم و نموده آن نیگزیجا را یاسالم اخوت و «ما» و کوبدیم و دهیوبک را یطانیش یهاتیمن و

 .(473 :14ج ،همان)

 جهینت

 یهاهینظر. محصول ردیگیمت شکل یبه جهان و انسان مفهوم امن هامکتباساس نوع نگرش  بر

 حاکم ینیبجهانده و دامن زده بازخورد نوع کرد یرا تشد یغرب که خود ناامن ت دریامن یکنون

وسته یو پ یشگی، همیواقع یامر ،لذا جنگ .داندیماست که مدار عالم را بر تنازع بقا  سمیبر اومان

 .برندیمسر ه ب یدائم یدر ناامن هاانسانجه یدر نت است و

، ینیبجهانن یبه انسان و جهان قرار دارد. ا یو اسالم ی، نگاه الهیدگاهین دیدر مقابل چن

 هاانسانن یو صلح ب یدهنده برادررشبخش، رشددهنده و پرونانیآور، اطمخود آرامشه خود ب

ض است یفرا یگران برابر با ادایمدارا با د ارزش رفق و ،است. در مکتب اسالم یو جوامع انسان

زبان او در امان باشند  گر از دست ویاست که مسلمانان د یمسلمان کس .(365: 1385هویدی، )

 .ونددیپینموقوع ه ب یجنگ یین جامعه و فضایدر چن .(462: همان)

 یبه خدا ناش یمان و اتکایدار از ایت پایامن نان و آرامش وی، اطمینیامام خم در مکتب

ظر د منتیهستند که هر لحظه با یصفتوانات گرگی، حهاانسانسم یاما در مکتب اومان .شودیم

 ینیبجهان یت دائمایخصوص از یباشند. لذا ناامن شانیهستگران و غارت و چپاول یحمله د

 سم است.یاومان

 تیکنند از امن ترکینزد یاله یارهایچقدر خود را به مع ز هرین هادولتامام،  ینیبجهاندر 

 اندمردم گزارانخدمتمان، رهبران جامعه، یبرخوردار خواهند شد. در نظام برخاسته از ا یدارتریپا

ن جات مردم، حاضرند یامن یبرا آنها است.شتر به یخدمت ب یبرا یاله یهاامانت ،هاتیمسئولو 

با مردم دارند و مردم آنها را از خودشان  یکامل یوستگیمسلح، پ یروهایخود را فدا کنند. ن



 1396 پاييز و زمستان، 38 ، شمارهي دينيپژوهانسان پژوهشي -دوفصلنامه علمي

 

184 

، متعهد مسلح ی. فرماندهان قواکنندیم یبانیو مانند فرزندشان از آنها در مواقع لزوم پشت دانندیم

و با صالبت د کننمی ارا خنث هاتوطئهمن به خدا و مردم هستند و لذا با شدت و قدرت تمام ؤو م

 .ستندیایمدر مقابل دشمنان 

 یروهاید و ننامردم غارت و چپاول یبرا ییهاطعمه هاتیمسئولسم یاومان ینیبجهاناما در 

هر روز بر قدرت  ندکوشمی. مسئوالن ندهست یطلبحقو  یخواهحقگونه  مسلح عامل سرکوب هر

 نند.و منابع و منافع آنان را غارت کند بربر سلطه یرا ز یشتریب یهاملتند تا بتوانند یفزایخود ب

 مسلح ندارند و یروهایو ن مرداندولتبا  زیآممحبتو  یارتباط قلب یستیاومان یهانظاممردم در 

ت یامن یراهکارها مسیمانودر مکتب ا یطور کله . بدانندینمک یدر حوادث کشورشان خود را شر

توان  و یش قدرت نظامید، افزاین نگاه نبود تهدی؛ در اییگراواقعالف:  :شودیمم یبه دو دسته تقس

 .دیآیم شمار بهت یجاد امنیمهم ا و یدیعناصر کل از یجنگ

، یر، نوآویبلکه قدرت اقتصاد ،داندینم یت را قدرت نظامین گروه عامل امنیا ؛ییگراذهن .ب

 .دیآیم شمار بهت یمهم امن یاطالعات از مبان ک، ویتکنولوژ

ن یدار در ایت پایهرگز امن هاانسانن یشده در بذکر یمبان یبودن تمامیتوجه به رقابت با

 .شودینمحاصل  ینیبجهان

 :عبارت است از ینیخمدر مکتب امام دار یت پایدن به امنیرس یکارهاراه

 یمان اسالمیت ایق و تقویتعم .1

 کردن مبارزاتیدتیعق .2

 یرهبران اله دست بهاداره جامعه  .3

 یطلبفرهنگ جهاد و شهادتج یترو .4

 حضور مردم در صحنه .5

 مردم و بالعکس مسلح با یروهایمانه نیارتباط صم .6

ه ک شودیم یقدرت مل و یهمبستگ، باعث یک کل منسجم به نام نظام اسالمیعوامل فوق در 

خواهد بود. مردم و آحاد ملت، با باور و  ریناپذشکست یزال، ملتین قدرت به قدرت الیا یبا اتکا

 یگر حتی. دکنندیمدار را در عمق جان خود احساس یت پایامن ینیرین اعتقادات، شیمان به ایا
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ست، بلکه رزمنده مجاهد ین یت درونیو سلب امن یز، باعث ناامنیل جنگ نیحوادث ناگوار از قب

 .کندیمت خدا احساس ین و فروزان دشمن، خود را در گلستان امنیمسلمان، در دل آتش سنگ

 منابعفهرست 

 ، چاپ سوم.ینشر ساق :تهران ،تمدن غرب یتوسعه و مبان ،(1381) ید مرتضیس ،ینیآو -

 .ینشر پژوهشکده مطالعات راهبردتهران:  ،یجهان یناامن ،(1380) ، اصغریافتخار -

، یانیو محمد آشت یسرخاب یمنیحه یمل :، ترجمهل محتوایتحل، (1375) باردن، لورنس -

 ران: دانشگاه شهید بهشتی.ته

نشر  :، ترجمه ابراهیم خلیلی، تهراندر جستجوی امنیت ملی(، 1369) برژینسکی، زبیگنیو -

  .سفیر

 .یده مطالعات راهبردکپژوهش :، تهرانو هراس هادولتمردم، ، (1378) یبوزان، بار -

شه یمؤسسه اند، تهران: هاواژهفرهنگ ، (1381) سندگانیاز نو یو جمع ؛ات، عبدالرسولیب -

 .ینیو فرهنگ د

، تهران: یتیو امن یدفاع هاییاستسن، ی، دکتریت ملیامن، (1384) ید مجتبی، سیتهام -

 ران.یا یاسالم یارتش جمهور یاسیسیدتیسازمان عق

ر فتد یاسیو س یدتیبا مکاتب و اصطالحات عق ییآشنا، (تایب) سنگانیاز نو یجمع -

 .معلم تیترب مراکز ،یزیربرنامهقات و یتحق

 ، تهران: دانشگاه تهران.خدافرهنگ ده، (1337) اکبریعلدهخدا،  -

 .انتشارات مرکز :تهران ،عباس مخبر :ترجمه ،سمیاومان (،1378) یتون، سیوید -

 .چاپ نوزدهم، ریبکریتهران: ام ،یفرهنگ فارس، (1379) د، حسنیعم -

 .احمد انتشارات ، تهران:ن در خلقت انسانیموضع علم د، (1373) فرامرز ،کیقرامل -

-نیو ب یاسیمطالعات سدفتر  :، تهرانشدن و جهان سومیجهان، (1382) یعبدالعل ،قوام -

 .یالملل

 .سم، تهران: نشر قوو عمل یدر تئور المللینبروابط ، (1352) اصغریعل، یاظمک -

 .نشر پرواز تهران: ،یوش آشوریدار :، ترجمهاریشهر، (1366) کولوی، نیاولیماک -

 .2ج ازدهم،یتهران: صدرا، چاپ ، آثارمجموعه ، (1383) ی، مرتضیمطهر -
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یلیان، افست از روی انتشارات اسماع :، تهرانةالمنجد فی اللغ، (1973) سیمعلوف، لو -

 .روتیب ،وسومچاپ بیستدارالمشرق، 

 .چاپ ششم، ریبکریتهران: ام ،یفرهنگ فارس ،(1363) ن، محمدیمع -

، یاصغر افتخار ه:، ترجمهایهنظرکردها و یرو :یت جهانیامن، (1380) ی، آردین الیکمک -

  .یپژوهشکده مطالعات راهبرد تهران:

  .، تهران: مرکز تنظیم و نشر آثار امام خمینیصحیفه امام(، 1378)اهلل ، روحینیخمموسوی  -

، ترجمه اصغر افتخاری، ناامنی جهانی: بررسی چهره دوم جهانی شدن(، 1380) هارل، اندرو -

 .پژوهشکده مطالعات راهبردی :تهران

 القربی.یذو، قم: تفسیر المعین(، 1385هویدی، محمد ) -

- Jones, Richard W. (1999). Security, Strategy, and Critical Theory, London: 

Lynne Rienner Publications. 

- http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3290 
 


