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 -9استادیار گروه علوم سياسي دانشگاه اصفهان
 -2گروه علوم سياسي دانشگاه اصفهان

چکيده
امنيت از جایگاه ویژه ای در زندگي بشر برخوردار است تا جایي که از زمان پيدایش ،انسانهاا هماواره باه دنلاال
تامين ،حفظ و گسترش آن بوده اند تا در سایه آن قادر گردند باه کماال دسات یابناد .از ایان رو بداش عمادهای از
ملاحث نظریههای روابط بينالملل در دنيای جهاني شده کنوني ،به بررسي مفهوم امنيت و چگاونگي دساتيابي باه آن
پرداختهاند .در علوم انساني اسالمي ،نظریه اسالمي روابط بينالملل نيز به عنوان یک پارادایم در حوزه نظریه پاردازی
روابط بينالملل دیدگاه خاصي از مفهوم امنيت و راه های کسب ،حفظ و گسترش آن بيان ميدارد .رویکرد رئاليساتي
با دیدگاهي تقليل گرا ،امنيت را فراتر از محدوده مرزهای دولتها نميداند و آن را با تمرکز بر امنيات ملاي دولات-
ملتها تعریف مي کند و به بعد نظامي امنيت توجاه دارد ،دیادگاه ليلرالاي رویکاردی تقليال گرایاناه همانناد نظریاه
رئاليستي به امنيت دارد ،زیرا ليلراليسم بر بعد اقتصادی امنيت تاکيد خاصي دارد .سازه انگاران نياز باه برداشاتهاای
ذهني مدتلف در شکل گيری امنيت اعتقاد دارند که این ذهنيتهای گوناگون باعث شکل گيری تعاریف بي شاماری
از امنيت خواهد شد ،اما در نظریه امنيتي اسالم ،امنيت ،یک مفهوم گسترده ،متوازن و عميا دارد کاه ابعااد مدتلاف
زندگي انسان را شامل مي شود و محدود به قلمروی خاصي نيست .در این نوشتار با ایان فريايه کاه نظریاه امنيتاي
اسالم قادر است جامع تر از نظریات غالب در روابط بين الملل مويوع امنيات را در عصار جهااني شادن تفساير و
تليين نماید؛ به دنلال یافتن پاسدي برای این پرسش هستيم که اصول نظریه امنيتي اسالم چيست و چگونه قادر است
معضل امنيت را در نظام هرج و مرج گونه جهاني شده معاصار حال نمایاده هميناين ساعي مايشاود باه دیادگاه
نظریه های رئاليستي ،ليلرليستي و سازه انگارانه درمورد امنيت ،پرداخته شود و با نظریه امنيتي اسالم مقایسه گردند.
* نویسنده مسؤول

moslembeigi@yahoo.com
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واژههای کليدی :علوم انساني اسالمي ،امنيت ،نظریه امنيتي اسالم ،جهاني شدن ،روابط بين الملل.
مقدمه

گونااهای کااه در آن ،انسااان ،جامعااه و نظااام جهاااني

امنيت از نيازهای يروری و ابتدایي بشر است که

مطلوبي را توليد خواهد نمود و خود این نظام جهاني

با آفرینش او هماراه باوده و پاساخ گاویي باه دیگار

مطلوب انسانهای مطلوبي را پرورش خواهاد داد .در

نيازها ،در سایه بودن آن محق ميشود .هماراه باودن

این حالت است که امنيت جنله ای جهانشمول خواهد

نياز به امنيت با آفرینش انسان و توجه شادید وی باه

یافت و انسانها قادرند در پرتو این امنيت به رشاد و

این نياز ،آن را در ردیف نيازهای فطری و طليعي بشر

کمال مطلوب خود برسند.

درآورده ،تا جایي که همواره در طاول تااریخ ،بداش

در مقاله پيش رو با در نظر گرفتن این فرييه کاه

عمدهای از فعاليت هاای انسااني تاالش بارای تاامين

نظریااه امنيتااي اسااالم قااادر اساات هماننااد سااایر

امنيت بوده ،به خصوص در عصار جهااني شاده کاه

رویکردهای رئاليساتي ،ليلراليساتي و ساازه انگاراناه،

آشوبي گسترده دامان گيار سياسات باينالملال شاده

معمای امنيت را در نظام بين الملال تحتاي باا دیادی

است.

جامع ترپ تليين و تحليل نماید ،به دنلال پاسخ به ایان

مقولااه امنياات ،حااوزه نظریااهپااردازی در روابااط

سواالت هستيم که اصول نظریه امنيتي اسالم چيسته

بينالملل را نيز تحت تاثير قرار داده است تا جایي که

و چگونااه قااادر اساات معمااای امنياات را در نظااام

بدش عمدهای از نظریاات رواباط باينالملال در پاي

آنارشاايکي بااين الملاال حاال نمایااده در ادامااه باارای

تجزیه و تحليل مفهوم امنيت و روشهای دستيابي باه

دستيابي به ایان اهاداب باه دیادگاه نظریاات رواباط

آن هستند .از آنجایي که هر یک از نظریه های رواباط

بينالملل از مقوله امنيت ،جایگااه امنيات در اساالم و

بينالملل دارای ملاني فرانظری خاصي است و دیدگاه

اصول نظریه امنيتي اسالم به همراه مقایسهای تطليقاي

متفاوتي از مفهوم امنيت ارایه ميدهد ،نظریاه اساالمي

با سایر رویکردهای ذکر شده ،پرداخته مي شود.

روابط بينالملل نيز با توجه باه رویکارد خاصاي کاه
نسلت باه انساان شناساي ،سياسات شناساي ،رواباط
بينالملل و ...دارد ،نگااه بادیعي از امنيات در دنياای
جهاني شده معاصر بيان مينماید.
نظریه امنيتي اساالم باا محاور قارار دادن انساان،

 -1امنيت در نظريات روابط بينالملل
رویکردهای غالب در روابط بينالملل که در طيفي
گسترده از واقع گرایي تا آرمان گرایي و سازه انگاری
ارایه گشته ،نتوانسته به نحو مطلوب جامعه بشاری را

جامعه و نظام جهاني ،مويوع امنيت فراگير را مطار

در دستيابي به امنيت یاری نماید .هر یاک از آنهاا باه

مي کند که در آن با لحاظ داشتن ذات و طليعت انسان

نوعي با کاستي مواجه بوده و با واقعيتهای سرشات

به عناوان نقطاه آغاازینت متیياری مساتقلپ و سا

و طليعاات آدمااي ،قااوانين و ساانن حاااکم باار عرصااه
و

جامعه و نظام بينالملال باه عناوان متیيار وابساته ،و

تحااوالت اجتماااعي و تماادني بشاار ناهماهناا

گاهي ميانجي ،پيوندی ناگسستني ایجاد ماي کناد ،باه

ناهمگون است و در عمل نيز عدم کارایي خود را باه
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و انساانهاا اساات کاه در آن امنياات در قلاال ناااامني

اثلات رساندهاند.
رئاليستها در برداشت های امنيتي خاود معتقدناد

دیگران تعریف ميگردد.

که دولت ها ندستين عامل تحليل و بررسي محساوب

در دیدگاه ليلراليستي ،تاکيد بر کثارت باازیگران و

ميشوند؛ به صورت عقالیي رفتار ميکنند تا از مناافع

فعاااالن در عرصااه روابااط بااينالملاال ،اهمياات تاااثير

ملي خود احساس ريایت نمایناد؛ قادرت و امنيات

سياست های داخلي بر تليين سياسات هاای خاارجي،

جاازا ارزشهااای اصاالي و مهاام دولاات محسااوب

نقش سازمان ها و نهادهای بينالمللي در تثليات آداب

مي شود؛ در کليه دیدگاه های رئاليستي ،نگرش بدبينانه

رفتاااری بااازیگران سياسااي ،گسااترش طاار هااای

حاکم است .آنارشي تنلود اقتدار مرکزیپ جزا ویژگي

تحقيقاتي بينالمللي ،خصوصاً در زمينه اقتصاد سياسي

سيستم بينالمللي است که دولتها را مجلور ميکناد

بين الملل و بررسي مساله بقاا در شارایط «هاابزی» و

خارج از عالی ملي شان عمل کنند؛ چناين موقعيات

آنارشيک جهاني است تمک کاين الی و ليتال:9336 ،

آنارشيکي منجر به «بحران امنيتي» ميشاود .قادرت و

941-269پ.

توان که بر اساس توانایيهای نظاامي و تاالش بارای

بااه اعتقاااد ليلاارالهااا ،انتقااال ،تیيياار و تلاادیل

ایجاد امنيت ارزیابي مي شود ،در سياست های جهااني

حکومتها پيش زمينه بازنویسي مفهوم امنيات اسات.

و ماوثر محساوب ماي گاردد

در ایاان رونااد توجااه بااه حقااوت بشاار ،هویااتهااای

مهمترین عامل محار

)Schmidt, 2002: 3-22پ.

فرهنگاااي ،حياااات اقتصاااادی و زیسااات باااومي از

از این نظر نگاه واقع گرایان به امنيت باينالمللاي،

اولویتهای اساسي هستند ،اما امنيات نيازمناد ایجااد

نگاهي محدود و تقليل گرا استکه از محدوده مرزهای

بستری برای مشارکت های مردمي در سطح بينالمللي

دولت ها چندان فراتر نمي رود .واقع گرایاان بيشاتر از

اساات تااا آن را از انحصااار متدصصااان امنيتااي و

اینکه امنيت بينالملل را به صورت مفهاومي منحصار

سياستگذاران دولتي خارج نماید .به علاارتي بایاد در

به فرد در نظر بگيرند ،آن را با تمرکز بار امنيات ملاي

تالش بود تا این ذهنيت محو شود که دولاتهاا تنهاا

دولت -ملتها تعریف مي کنند و حاکميت و استقالل

تامين کنندگان امنيت هستند.

کشورها را مهمترین رکن امنيت بينالملال ماي دانناد.

باارخالب رویکاارد رئاليسااتي ،امنياات و نظاام در

نتایجي که از نگرش رئاليستي منتج مي گردد علاارت

دیدگاه ليلرالي از توازن قوا حاصال نمايشاود ،بلکاه

هستند از :دولتها ،منشأ اصلي تهدید و مسئول اولياه

حاصل تعامالتي اسات کاه مياان الیاههاای مدتلاف

برقراری امنيت محسوب مي گردند و امنيات ملاي باه

حاکميتي ،سازش باين قاوانين ،هنجارهاای مشاتر ،

صااورت محافظاات از دولاات در مقاباال تهدیاادات

رژیمهای بينالمللي و مقررات نهادی وجاود دارد .در

خارجي تعریاف ماي گاردد؛ تهدیادها دارای ماهيات

این راستا ليلرال ها بارای ترغياب همکااری از طریا

نظااامي بااوده و پاسااخ نظااامي را برمااي تابااد؛ حفااظ

نهادهای بينالمللي خلع سال و حقوت بينالملل ،بار

حاکميت و استقالل کشور به مثابه بااالترین ارزش در

تقویاات چنااد جانلااه گرایااي و نظااام ملتنااي باار

نظر گرفته ميشود .نتيجاه چناين برداشاتهاایي ،باه

همکاری های دسته جمعي به جای برقراری اتحادهای

وجود آمدن بي اعتمادی و ترس دائمي ميان کشاورها

دو جانلاه و اساتقرار باه اصاطال موازناه حاصاال از
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اتحادهااای مزبااور تاکيااد ماايکنناادت Buzan et al.,

ساختارهای ذهني -اجتماعي است و دوم آنکه تحول،

;1998:134-156; Fearon and Wendt, 2002:14-79
Katzenstein et al., 1998:47-92; Schmidt,
2002:3-22پ.

تیيير نگارش و تفکار در مطالعاه رواباط باين الملال
ميتواند به تیيير ويعيت امنيت بينالملل و بهلاود آن

دیدگاه کلي متفکرین ليلراليست نسلت باه امنيات

منجر شود .باه علاارتي ،باين تیييار نگارش و تیييار

شادیدترین

ويعيت امنيت ارتلاط مستقيمي وجود دارد (Wight,

بين الملل علاارت اسات از اینکاه جنا

تهدیاد امنيتاي و بادترین پدیاده در نظاام باينالملاال

).2002: 36; Adler, 1997:63-319

پدیاده ای اجتنااب ناپاذیر

مهمترین نکته هستي شناختي که در تحليال ساازه

است ،اما ميتوان با تمسک به سازمانهای بينالمللاي

انگاری از امنيت به چشم مي خورد ،تمرکاز برعوامال

آن را از بااين باارد؛ جامعااه بااينالملل اي بایااد حااذب

فرامادی در تکوین امنيت ملي است .حاصل این است

طلب و امنيات زدا را در دساتور کاار

که اوالً ،شناخت آدمي واقعيت را شکل مي دهد؛ ثانيااً

خود قرار دهد؛ با استفاده از ابزارهای مساالمت آمياز

این شناخت در اجتماع شکل ميگيرد ،و نميتاوان از

نظياار دی لماسااي ،حقااوت بااينالملاال ،سااازمانهااای

شناخت ازلي و کلي دفااع کارد؛ ثالثااً شاناختهاا و

بينالمللي و نيز باا توساعه رژیامهاای باينالمللاي و

برداشتها را مي توان در قالب مناط طلقه بندی کرد؛

محسوب مي شاود؛ جنا

نهادهای جن

معاهدات ميتوان از بروز جن

جلوگيری و امنيت را

رابعا دولت دیگار تنهاا موياوع و ميادان دار منااط

برقرار نمود؛ باید به نظام دساته جمعاي توجاه کارد،

نيست ،بلکاه منطقاه از مجماوع کشاورهای تشاکيل

یعني امنيت هر دولت مورد توجه دولتهای دیگر نيز

دهنااده آن اسااتقالل دارد و در آخاار اینکااه باارخالب

هست .بنابراین دولت ميپذیرد که در مقابله با تهاجم،

غالب تحليالهاا کاه قادرت را باه دو دساته سادت

پاسخ جمعاي را برگزیناد؛ حکومات جهااني ایادهای

افزاری و نرم افزاری تقسيم ميکنند ،ناوع جدیادی از

است با باورهای ليلرال درباره اینکه صلح نماي تواناد

قاادرت کااه ریشااه در باورهااای تاااریدي ،اصااالت

در جهاني که باه دولاتهاای مدتلاف تقسايم شاده،

منطقه ای ،ماداومت تااریدي و پيوساتگي جیرافياایي

و خصاومت

دارد ،در تدار و تمهيد ثلات کشاورها ،بسايار ماوثر

حاصل شود .به علارت بهتر حالت جن

در جامعه بين الملال بایاد از طریا ایجااد حکومات

است.

جهاني پایان یابد .رویکرد ليلرالي علت ناامني در نظام

سازه انگاران با توجه به در فعاليتهای سياساي

بااينالملاال را دولاات محااوری و تاکيااد شاادید باار

و اجتماااعي ،ناااگزیر از تاکيااد باار «تفسااير واقعياات»

خودیاااری در نظااام بااينالملاال ماايدانااد .امااا تجربااه

هستند .آنها تاکيد ميکنند که هم واقعياتهاای عيناي

ليلرالها و بحرانهای عظيم پيش رو در دنيای معاصار

وجااود دارد و هاام واقعيااتهااای اجتماااعي -ذهنااي،

نشان داده است که امنيت فرای موارد ذکر شده است.

تهویت ها ،ارزش ها ،هنجارهاپ که متمایز ساختن ایان

در رویکرد سازه انگاری مطالعاات امنيتاي بار دو

دو واقعياات امااری ارزشاامند و جاادی اساات .بحااث

فرض عمده بنا شده است؛ ندست آنکاه سااختارهای

اینجاست که واقعيت هاای عيناي و ذهناي محادود و

اساسااي سياساات بااينالملاال ساااخته و پرداختااه

مقيدنااد و همااواره مسااتعد تیيياار و تحااول هسااتند.
بنابراین طل استدالل سازه انگاران واقعيت هاا هرگاز
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نماايتواننااد ایسااتا باااقي بماننااد و مکاارراً بازتوليااد

ایجاد امنيت به قدرت سادت افازاری نظاامي توجاه

مي شوند .در جایي دیگر مساله چرایي وجود واقعيات

ميکنند و جن

را نظم طليعاي اماور مايدانناد .آنهاا

اجتماعي است و اینکه سازه انگاران ميپرسند چگونه

جهاني شدن را رخدادی ميدانند که تنها کارویژههاای

واقعيتهای اجتماعي -ذهني ،همان گونه کاه هساتند

دولت را در تامين امنيت تیيير مايدهاد بادون اینکاه

خود را نشان ميدهناد (Adler, 2002:95-118; See,

نقش دولت در تامين امنيات از باين بارود .در مقابال

Wendt, 1992:391-425پ.

ليلرالها جن

را تمایل طليعي امور نميدانند و يمن

بررسي های امنيتاي ساازه انگااران در گساترش و

توجه به قدرت نرم افزاری بر این اعتقااد هساتند کاه

تشریح مفهوم امنيت و تحقيقات پيرامون سياستهاای

ميتوان از طری توسعه ارتلاطاات اقتصاادی و آزادی

امنيتي نقش داشته و همينين ارتلاط بين سياستهاای

تجارت و نيز گسترش سازمانهای بينالمللي ،ثلات و

امنيتي و هویت ملي را روشن ميسازد .به اعتقاد سازه

امنياات را ایجاااد نمااود و از جن ا

اجتناااب ورزیااد.

انگاران ،به منظور فهم معنای امنيت ابتدا باید دولت را

ليلرال ها بار ماوج جهااني شادن ساوار شاده و بياان

بررسااي کاارد و دولاات امااری اساات کااه در اجتماااع

داشته اند فرایند جهااني شادن نقاش دولات هاا را در

برساخته مي شود .ماهيت تاسيسي و نه طليعي دولات،

تامين امنيت کاسته اسات و در آینادهای نزدیاک ایان

نشان ميدهد کاه امنيات نياز کاامال برسااخته تصاور

نقش بسيار بي رن

خواهد شد .مکتب سازه انگااری

آدمياني است که در اجتماع زندگي ميکنناد و تصاور

نيز به دنلال پيوند مياان اماور ماادی و غيار ماادی در

همين آدمها در برخي موارد واقعي و مايتواناد غاللاا

مقوله امنيت است .این دیادگاه باه تیييار نگارشهاا،

خيالي باشد .باه ایان ترتياب موياوع «هویات» وارد

تفسير ها و ادراکات توجه دارد و بين هویت ،مناافع و

مطالعات امنيتي مايشاود ت,Buzan et al 1998:134-

امنيت رابطه مستقيمي برقرار ميکند .جهاني شادن در

156; Katzenstein, 1996: 249-275; Waever et
al., 1993: 111-167پ .نتيجه برداشت سازه انگاری از

رویکرد سازه انگاری پروثه ای همساان سااز تعریاف

مقولااه امنياات در جهااان معاصاار ،باعااث ایجاااد
برداشت های گوناگون و مدتلفي از این پدیده ميشود
و نوعي هرج و مرج در اینکاه امنيات حقيقاي کادام
است ایجاد ميگردد .هر جامعاه امنيات را بار اسااس
انگاره های خود تعریف خواهد نمود و چيزی باه ناام
«امنيت مشتر » زایيده ندواهاد شاد .در ایان حالات
ممکن است امنيات بارای یاک منطقاه ،نااامني بارای
منطقه دیگر تعریف شده باشد .نتيجه هماني مي شاود
که زائيده سنت رئاليستي است ،به علارتي امنيت یکي
ممکن است ناامني برای دیگری باشد.
درمجموع ميتوان دید کاه رئاليساتهاا در زميناه

ميشود که به یکسان سازی فرهنگاي -هاویتي منجار
ميگردد .هر یک از این رویکردها تنها به بعد خاصاي
از امنيت توجه دارناد در حاالي کاه اساالم امنيات را
بعدی وسيع و چند وجهي ماي داناد کاه در آن تماام
ابعاد باا یکادیگر در یاک پيوناد مانظم هساتند و در
صورت تحق  ،امنيت قادر به فراگير شادن در دنياای
معاصر است.
 -2امنيت از ديدگاه اسالم
امنيت در آغاز آفرینش همواره با انسان بوده است
و آن آسایش و اطميناني بود که خداوناد آن را بارای
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آدم و حوا در آغاز آفرینش آنان در بهشت فراهم کرد.

کردهاند وعاده داده اسات کاه حتمااً آناان را در ایان

خداوند به آن دو باالترین مفهوم امنيت را در زندگاني

سرزمين جانشين [خود] قارار دهاد هماان گوناه کاه

ندستين خود در بهشت بدشيد و به آنها فرمود بدون

کسانى را که پيش از آنان بودند جانشين [خود] قارار

ترس و هراس از خوراکيها و نوشيدنيهاای بهشات

داد و آن دینااى را کااه برایشااان پسااندیده اساات بااه

استفاده نمایيد« :وَقُلْنَاا یَاا آدَما اسُاکُنْ َْنْاتَ وَزَوُجااکَ

سودشان مساتقر کناد و بيمشاان را باه ایمناى ملادل

الْجَنَّةَ وَکُال مِنْهَا رَغَدًا حَيُثُ شِئْتُمَا ...؛ و گفتيم اى آدم،

گرداند [تا] مرا علادت کنند و چيزى را با من شاریک

خود و همسرت در این باغ سکونت گير[ید] و از هر

نگردانند و هر ک

از آن به کفر گراید آنانند کاه

کجاى آن خواهيد فراوان بدورید» تبقرهت2پ ،آیه 3٣پ.

نافرمانند» تنورت24پ ،آیه ٣٣پ.

اسالم به انساانهاا فرماان داده بردباار ،مهرباان و

مي توان دید که در فرهن

پ

اساالمي امنيات یاک

بدشنده باشند؛ زیرا این ویژگي ها ،امنيت و آرامش به

مفهوم وسيع ،متاوازن و عميا دارد و شاامل تماامي

دنلال دارد و مياان انساانهاا اعتمااد و امنيات ایجااد

ابعاد زندگي و حوزه های سياسي ،اقتصادی ،اجتماعي،

مي کند« :الْکَاظِمِينَ الْیَيُظَ وَالْعَاافِينَ عَانا النَّااسا وَاللَّاها

فرهنگي ،داخلي و خارجي مي شود؛ و بار الگاویي از

یاحِبُّ الْماحُسِنِينَ؛ همانان که در فراخى و تنگى انفاات

امنيت تاکيد ميشود که باا اقتادار ،انساجام ،وحادت،

مىکنند و خشم خود را فارو ماىبرناد و از ماردم در

ارتلاط جامعه اسالمي و استحکام دروني جامعه پيوناد

مىگذرند و خداوناد نکوکااران را دوسات دارد» تآل

دارد و شرط امنيت ملي را در بعد امنيات خاارجي و

عمرانت3پ ،آیاه934پ و « ...فَاصُافَحا الصفافْحَ الْجَمِيالَ؛

استحکام دروناي امات اساالمي ماي داناد و هرگوناه

پ  ،از آنان با گذشتي نيکو درگذر» ت حجرت9٣پ ،آیه

دغدغه ،نگراني و ناامني در یک بعد را ماوثر در ابعااد

3٣پ.

دیگر ميشامارد و هرگوناه قاوت و قادرت در یاک

از ایاان رو ،قاارآن کااریم «امنياات» را در زمااره
امدادهای الهي ميشمارد و ميفرماید« :ثُمف َْنْزَلَ عَلَيُکُمُ
مِنْ بَعُدِ الْیَماِّ َْمَنَةً نُعَاسًا؛ سا

حوزه را منشا قادرت و اقتادار در حاوزههاای دیگار
ميداند تدری نجف آبادی233 :9311 ،پ.

[خداوناد] بعاد از آن

بنابراین مقوله امنيت در اسالم پدیدهای تک بعدی

اندوه آرامشى [به صورت] خواب سلکى بر شما فارو

نيست و موارد متنوعي را در خاود جاای دارد .ابعااد

فرستاد» تآل عمرانت3پ ،آیه9٣4پ ،و نيز امنيت را یکي

مدتلف امنيت از منظر قارآن کاریم علاارت اسات از:

از اهااداب اسااتقرار حاکمياات خداونااد و حکوماات

امنيت فردی ،تقرآن کریم بارای حفاظ امنيات فاردی

صااالحان و طاار اماماات ماايدانااد و در ایاان باااره

انسانها در حوزه امنيات جااني ،9حيثيتاي ،2عقياده و

ماايفرمایااد« :وَعَادَ اللَّاها الَّاذِینَ آمَنُااوا مِانْکُمُ وَعَمِلُااوا
الصفالِحَاتِ لَيَسُتَدْلِفَنَّهامُ فِي األرُضا کَمَا اسُتَدْلَفَ الَّذِینَ

 1انعام( ،)6آیه  151و اسراء( ،)11آیه 55

مِنْ قَالُلِهامُ وَلَيامَکِِّانَنَّ لَهاامُ دِیانَهاما الَّاذِی ارُتَضَاى لَهاامُ

 .2مانند؛ منع تجسس و عیب جویی (بینه( ،)89آیه  ،)1منع غیبت و عیب

وَلَيالَدِِّلَنَّهامُ مِنْ بَعُدِ خَوُفِهامُ َْمُنًا یَعُلاداونَنِي ال یاشْراکُونَ باي

گویی (حجرات( ،)58آیه  ،)12پیشگیری از تحقیر و تمسخر(

شَيُئًا وَمَنْ کَفَرَ بَعُدَ ذَلِکَ فَأُولَئِکَ هاما الْفَاسِقُونَ؛ خدا به
کسانى از شاما کاه ایماان آورده و کارهااى شایساته

حجرات( ،)58آیه  11و همزه( ،)105آیه  ،)1جلوگیری از بکارگیری
القاب ناپسند و منع تهمت و افترا (حجرات( ،)58آیه  12و نور( ،)25آیه
.)5

نظریه امنيتي اسالم در روابط بين الملل 2٣ /

امنيات رو و روان ،حساسايت زیاادی نشااان داده و

اخالقى ،جهانبينى معين در ماورد عادالت سياساى و

برای حفظ آن ،راهکارهایي ارایه نموده استپ امنيات

اجتماااعى اساات تمااردن924 :9311 ،پ .از ایاان نظاار

اجتماعي ،تشامل یگانگي و یکادلي ،9خاوش بيناي،2

بهطور بالقوه ،جاذبه و کشاش اساالم ،جهاانى اسات؛

عاادالت اجتماااعيپ امنياات فرهنگااي ،تدربرگيرنااده

چرا که از نظر اسالم ،تمامى انساانهاا بارادر و برابار

خودباوری فرهنگي ،همساان ساازی فرهنگاي ،حا

هستند.

محااوری ،شااناخت فرهناا هااای مدتلاافپ امنياات

 -1-2صلح و جهاد در اسالم

اقتصادی ،3و امنيت سياسي؛ که شامل امنيت داخلي و

در نظریه اسالمي روابط باينالملال صالح معناای

امنيت خارجي 4اسات توطان دوسات-993 :9330 ،

عمي و گسترده ای دارد که علارت است از همزیستي

962پ.

مسالمت آميز با رعایت متقابل حقوت ،پایلندی متقابل

بنااابراین ،جامعااهای کااه اسااالم ترساايم ماايکنااد

به وظایف و مسئوليتهاا .در صالح اساالمي عادالت

جامعهای است برخاوردار از امنيات و در آن علاادت

اجتماعي و امنيت عمومي برقرار است .اللته صالح در

خدا و دوری از طاغوت محسوس است .اسالم ،یاک

و صارب خاودداری از

ایدئولوژى نظام مند و شفاب اسات کاه داراى اصاول

اسالم ،به معناي عادم جنا
جن

آن هم به هر قيمتي نيست .بلکه حالات طليعاي

مسالمت آميزانه است که در آن ،بشر به رشد و کماال
 1وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِیعًا وَال تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَیْکُمْ إِذْ كُنْتُمْ

خود برسد .از نظر اسالم صلح و همزیستي مساالمت

أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَیْنَ قُلُوبِکُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ

آميز انسانها با عقاید و مذاهب گوناگون ،یاک ارزش

النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ یُبَیِِّنُ اللَّهُ لَکُمْ آیَاتِهِ لَعَلَّکُمْ تَهْتَدُونَ (آل

و هاادب اساات .هاادب از صاالح ،مصاالحت اندیشااي

عمران( ،)3آیه )103
 .2یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِیرًا مِنَ الظَّنِِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِِّ إِثْمٌ وَال
تَجَسَّسُوا وَال یَغْتَبْ بَعْضُکُمْ بَعْضًا أَیُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ یَأْكُلَ لَحْمَ أَخِیهِ مَیْتًا
فَکَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِیمٌ (حجرات( ،)58آیه ) 12
 .3همانند؛ پذیرش اصل مالکیت عمومی (انفال( ،)9آیه  1و حشر(،)58
آیات  )6-1و خصوصی (بقره( ،)2آیه  190و نساء( ،)5آیه  1و

نيست ،بلکه خود صلح مصلحت است؛ زیرا با زندگي
فطری انسان هاا همداواني دارد و در شارایط صالح،
عدالت ،کمال و سعادت انسان امکان پذیرتر است.
از این رو ،مکتب اسالم باا دعاوت باه همزیساتي

كهف( ،)19آیه  ،)92ضرورت ثبت قراردادها (بقره( ،)2آیه  ،)292كم

مسالمت آميز بر اساس آموزههای قرآن کاریم از بادو

فروشی و گران فروشی (انعام( ،)6آیه  152و هود( ،)11آیه  95و

ظهااور بااا تلعيضااات نااژادی ،قااومي ،طلقاااتي و

مطففین( ،)1-2 ،)93حرام خواری (بقره( ،)2آیه  199و نساء( ،)5آیه

عصليتهای کور و جاهالنه و قشریگریهاای فکاری

.)28
 5امنیت ملی را در سایه اقتدار و استقالل و دانایی و توانایی و ارتباط

به ملارزه برخاسات و پياروان خاویش را بار اسااس

قوی و سازنده امت اسالمی در كلیه ابعاد و زوایا و ایستادگی در برابر

اعتقاد به معلود یگانه با پيروان دیگر مکاتب الهاي باه

یورش و توطئه و تهدید دشمنان و بیگانگان و بیگانه پرستان و نفوذ

وحدت و همزیستي مسالمت آميز دعاوت کارد« :وَال

ایادی شیطانی آنان باید پیگیری كرد .به یك معنا امنیت ملی تركیبی

تُجَادِلُوا َْهُلَ الْکِتَابا إاال بااالَّتِي هِايَ َْحُسَانُ إاال الَّاذِینَ

است از امنیت داخلی ،خارجی ،اجتماعی و ایمنی در برابر تهدیدات و

ظَلَماوا مِنْهامُ وَقُولُوا آمَنَّا باالَّذِی ُْنْزالَ إالَيُنَا وَُْنْازالَ إالَايُکُمُ

توطئه ها و خطرات خارجی و سالمت جامعه در برابر هرگونه تهدید
داخلی و خارجی.

وَإالَهانَا وَإالَهاکُمُ وَاحِدٌ وَنَحُانُ لَاها ماسُالِماونَ؛ و باا اهال
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کتاب جز به [شيوهاى] که بهتر اسات مجادلاه مکنياد

السفلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّها لَکُامُ عَلَايُهامُ سَالايال؛ اگار از شاما

مگر [با] کسانى از آنان که ستم کردهاند و بگویياد باه

کنارهگيرى کردند و با شما نجنگيدند و با شاما طار

آنيه به سوى ما نازل شده و [آنياه] باه ساوى شاما

صلح افکندند [دیگر] خادا باراى شاما راهاى [باراى

نازل گردیده ایمان آوردیم و خداى ما و خاداى شاما

تجاوز] بر آنان قرار نداده اسات» تنسااات4پ ،آیاه16پ.

یکى است و ما تسليم اویيم» تعنکلوتت21پ ،آیه40پ.

بنابراین اسالم منادی صلح در تمام عرصههای بشاری

به واقع ،اسالم دین صلح است و هرگز باه دنلاال
خون ریزی نيست و توقف جن

و نلارد را تحساين

است ،صلحي که در سایه آن امنيت و سا

عادالت

با تمام ویژگيهایش قابل حصول است.

مي کند« :وَرَدف اللَّها الَّذِینَ کَفَرُوا بایَيُظِهامُ لَمُ یَنَاالُوا خَيُارًا

اما ،متفاوت با آنيه کاه در دنياای غارب پنداشاته

وَکَفَى اللَّها الْماؤْمِنِينَ الْقِتَاالَ وَکَاانَ اللَّاها قَوایعاا عَزایازًا؛ و

ميشود ،اسالم برای حفظ امنيت و ارزشهاای خاود،

خداوند آنان را که کفر ورزیدهاند باىآنکاه باه ماالى

با غير مسلمانان در ستيز دائمي نيست .اسالم درهاای

رسيده باشند به غايظ [و حسارت] برگرداناد و خادا

خود را بر روی دیگران نمايبنادد و باه بهاناه حفاظ

را از مؤمنان برداشت و خادا هماواره

امنيت خود سياست انزواطللي را اتداذ نميکند؛ بلکاه

نيرومند و شکستناپاذیر اسات» ت احازابت33پ ،آیاه

فرمان مي دهدکه اصل اوليه در روابط ميان انسانهاا و

2٣پ و نيز در جایي دیگر ميفرمایناد« :ال یَنْهَااکُما اللَّاها

کشورها ،بر صالح ،صاميميت ،محلات و صافا قارار

عَنا الَّذِینَ لَمُ یاقَاتِلُوکُمُ فِي الدِِّینا وَلَمُ یادْراجااوکُمُ مِانْ

گيرد ،به جز اینکه دالیلي باعث شاود کاه ایان اصال

دِیَاااراکُمُ َْنْ تَلَ ارموهامُ وَتُقْسِ اطُوا إالَ ايُهامُ إانَّ اللَّ اهَ یاحِ ابُّ

مقيد گردد .از دیدگاه اسالم ،تا کشوری ،تهدیدی عليه

الْماقْسِطِينَ؛ [اما] خدا شما را از کساانى کاه در [کاار]

منااافع مساالمين و مصااالح و عاازت مساالمانان ایجاااد

دیان باا شاما نجنگياده و شاما را از دیارتاان بيارون

نکرده ،سياست کشور اسالمي باید تادبير و شناساایي

نکردهاند باز نمىدارد که با آنان نيکى کنيد و با ایشاان

تحرکات کلي باشد و اللتاه دربرابار دشامن نياز بایاد

عدالت ورزید زیرا خدا دادگران را دوسات ماىدارد»

هشيار و مسلح بود.

[زحمت] جن

تممتحنهت06پ ،آیه 3پ.
در مرحلهای فراتار ،قارآن صالح جهااني را نویاد

اساسا هسته اصلي و درون مایه هار سياسات عاام
اسالمي ،چه در جنا

یاا صالح ،مصالحت اساالم و

مي دهد و ميفرماید« :یَا َْیُّهَا الَّذِینَ آمَنُاوا ادُخُلُاوا فِاي

مسلمانان و تامين امنيت برای دعوت مسالمت آمياز و

السِِّلْما کَافَّةً وَال تَتَّلاعاوا خُطُوَاتِ الشَّيُطَانا إانَّها لَکُامُ عَاداو

رفع و دفع تجاوز و تنليه و سار جاای خاود نشااندن

مالاينٌ؛ اى کسانى که ایمان آوردهاید همگى از در صلح

متجاوز و نيز برقراری توازن قوا ميان ملال مسالمان و

درآیيد و گامهاى شيطان را دنلال مکنياد کاه او باراى

دیگر ملت هاست .بنابراین مقصود اساالمي مساتتر در

شما دشمنى آشکار است» تبقرهت2پ ،آیه 263پ .از ایان

جن  ،علارت بود از حصول به شرایط صلح ،عادالت

رو همه مومنان مامور به حفظ صلح و آرامش هستند،

و ایمان تبرزناوني943 :9334 ،پ .از ایان رو آیاات و

و سرپييي از صلح به معنای پيروی از شيطان اسات؛

روایات متعدد فراواني در مناع تارور ،قتال پنهااني و

و نيز التزام مسلمين را به صلح و امنيات چناين بياان

خشونت وجود دارد که هيچ گونه تردیادى را دربااره

ميدارد...« :فَإانا اعُتَزَلُوکُمُ فَلَمُ یاقَااتِلُوکُمُ وََْلْقَاوُا إالَايُکُما

«تحریم دینى ترور» و خشونت باقى نمى گذارد .صلح
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و رحمت از اهداب و آرمانهای اساساي دیان ملاين

کشمکش هاای دروناي انساان را از مياان بارد و هام

اسالم است.

کشمکش هاا و تعارياات بيروناي را .از نظار اساالم

از سوی دیگر ،از دیدگاه آیات و روایات اسالمي،

ملارزه با کشمکشها و تعارياات دروناي انساان باه

ارزش جهاد از تمام کارهای شایسته دیگر فراتر اسات

دليل زیربنایي بودن« ،جهااد اکلار» و در مقابال ،مهاار

و هيچ کار شایستهای در اسالم همانند جهااد نيسات؛

تنازعات و تعاريات بيروني به علت روبناایي باودن،

زیرا جهاد پذیرش رنج ،سدتي ،گذشت ،ایثار و اظهار

«جهاد اصیر» خوانده ميشود ت احمدی12 :9334 ،پ.

محلت اسات .مجاهاد در راه خادا باا تماام عشا و

رویکرد کلي در جهاد اصیر ،صلح ،تفاهم ،دعوت،

عالقه ،جان خویش و عزیزانش را در کاف اخاالص

وفای به عهد ،عقد قراردادها و پيمانهای دو جانلاه و

مي گذارد و در راه خدا هدیه ميکند و اندیشهای جاز

چند جانله ،مجادله نيکو ،عدم تجاوز و تعدی است و

فااداکاری در راه خاادا ناادارد تشااریعتمدار جزایااری،

تنها در شارایط اياطرار و باه عناوان آخارین راه باا

9٣ :9311پ .بنابراین هر نوع تالشي که موجب تاامين

استفاده از قوه قهریه باید در مقابل متجاوزان اقدام باه

امنياات؛ همزیسااتي مسااالمت آميااز و عاادالت ميااان

دفاع نمود .از این رو ،جهاد اصیر مفهومي گساترده و

انسانها شود و دغدغه های فکری ،سياسي ،امنيتي و...

عمي دارد که نلرد مسلحانه تنها یکي از مصداتهاای

آنان را از بين بلرد ،مصاداقي روشان از جهااد در راه

بارز آن است ،اما در دنيای غارب باا موياوع جهااد

خدا تلقي ميشود .جهاد در اسالم برای تأمين امنيات،

اسالمي به گونهای برخورد شده که چيزی جز ملاارزه

سالمت ،تضمين حاکميات ،اساتقالل ،دفااع از امات

مسلحانه و خشونت صارب در ذهان مداطاب پدیاد

اسالمي ،اسقرار صالح ،حمایات از ادیاان آساماني و

نميآورد.

سرانجام عدالت مقرر شده است .ایان حقيقتاي اسات
که قرآن نيز برآن مهر تأیيد ميزند:

آنيه مهم است و فلسفه اصلي جهاد ت جهاد اصیر
و جهاد اکلرپ را سامان ميدهد ،ایجااد امنيات ،ثلاات،

«وَ لَوُ ال دَفْعا اللِّهِ النِّااسَ بَعُضَاهامُ باالَعُلَ لَهاادْمَتُ

آرامااش درونااي و بيرونااي باارای بشااریت اساات تااا

صَوامِعا وَ بايَعٌ وَ صَلَواتٌ وَ مَساجادا یاذْکَرُ فِيهَا اسُما اللِّاهِ

شدصاايت الهااي انسااان در بسااتری اماان و فااارغ از

کَثِيراً وَ لَيَنْصارَنَّ اللِّها مَنْ یَنْصارُها إانَّ اللِّهَ لَقَاوای عَزایازٌ؛ و

هرگونه دغدغه شکوفا گشته و تعالي یابد .جهاد اکلار

ندهد و دفع بعضي از مردم را

و تمنياات خاود خواهاناه بارای

اگر خدا رخصت جن

ملارزه با هوای نف

بااا بعضااي دیگاار نکنااد همانااا صااومعههااا و دیاار و

خالص نمودن اندیشه ،اراده و عمل فارد از هار ناوع

مساجدی که در آن نماز و ذکر خادا بسايار مايشاود

بدی و شار اسات تاا فارد بتواناد در مساير کماال و

همه خراب و ویران ميشد و هار کاه خادا را یااری

سعادت گام بردارد .تالش برای بازسازی و پاکساازی

کند ،اللته خادا او را یااری خواهاد کارد کاه خادا را

صحنه جامعه از عوامل بازدارنده و موانع رشد انساان

منتهای اقتدار و توانایي است» تحجت22پآیه46پ.

و منابع تهدید امنيت و آرامش فردی و اجتماعي ،اگار

اسالم معتقد است برای کنترل و مهاار تنازعاات و

با شرایط درست همراه شود ،جهااد در راه خداسات.

ستيزهای انساني و تاامين آراماش و امنيات فاردی و

این تالش جنله روبنایي دارد و به همين دليل «جهااد

عمااومي بایااد همزمااان و پهلااو بااه پهلااو ،هاام

اصاایر» ناميااده ماايشااود تاحماادی 11-13 :9334 ،و
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ساادت تواناساات .همااان کسااانى کااه بناااح از

12پ.
اللتااه جهاااد اصاایر ،ماااهيتي کااامالً تاادافعي دارد.
مويااوع جهاااد دفاااعي نيااز دو چيااز اساات؛ اینکااه
مسلمانان مورد هجوم غيرمسلمانان قرار گيرند و ایان

خانههایشان بيرون رانده شدند [آنها گنااهى نداشاتند]
جز اینکه مىگفتند پروردگار ما خداست».
 -3جن ا

بااا نقاال کنناادگان پيمااان صاالحَْ« :ال

هجوم اساس اسالم را تهدید کند و یا اراده چيرگي بر

تُقَاتِلُونَ قَوُمًا نَکَثُوا َْیُمَاانَهامُ وَهَمُّاوا بااإاخْرَاجا الرَّسااولا

کشورهای مسلمان را فراهم آورد کاه خاود اساارت،

وَهامُ بَدَااوکُمُ َْوفلَ مَرَّةَ َْتَدْشَوُنَهامُ فَاللَّها َْحَ م َْنْ تَدْشَوُها

آوارگي و چ ااول اماوال مسالمين را در پاي خواهاد

إانْ کُنْتُمُ ماؤْمِنِينَ؛ چرا با گروهى که ساوگندهاى خاود

داشت .در چنين شرایطي بار هماه مسالمانان واجاب

را شکستند و بر آن شدند که فرستاده [خدا] را بيارون

است که به هر نحو ممکان و در هار شارایطي اقادام

کنند و آنان بودند که ندستينبار [جنا

را] باا شاما

کنند و نيازی به اذن امام و دیگر شروط جهاد ابتادایي

آغاز کردند نمىجنگيد آیا از آنان مىترسايد باا اینکاه

نيست تفيرحي99٣ :9333 ،پ .با توجه به ملاحث ذکار

اگر مؤمنيد خدا سزاوارتر است که از او بترسيد» تتوبه

شده ،موارد مجااز باه جن تجهااد اصایرپ در اساالم

ت1پ ،آیه 93پ.
 -4رفع نيرن

علارت هستند از:

و فتنه« :وَقَااتِلُوهامُ حَتَّاى ال تَکُاونَ

 -9دفع تجااوز« :وَقَااتِلُوا فِاي سَالايلا اللَّاهِ الَّاذِینَ

فِتْنَةٌ وَیَکُونَ الدِِّینُ لِلَّهِ فَإانا انْتَهَوُا فَاال عاادُوَانَ إاال عَلَاى

یاقَاتِلُونَکُمُ وَال تَعُتَداوا إانَّ اللَّهَ ال یاحِبُّ الْماعُتَادِینَ؛ و در

الظَّالِمِينَ؛ با آنان بجنگيد تا دیگر فتنهاى نلاشد و دیان

راه خدا با کسانى که با شما مىجنگند بجنگيد ولى از

مدصوص خدا شود ،پ

اگر دست برداشتند تجااوز

اندازه درنگذرید زیرا خداوند تجاوزکااران را دوسات

جز بر ستمکاران روا نيست» تبقرهت2پ ،آیه 913پ.

نمىدارد» تبقرهت2پ ،آیاه916پ .مااده  ٣9منشاور ملال

 -٣یااری مظلومااان و ساتمدیدگان« :وَمَااا لَکُامُ ال

متحد نيز بر این مهم صحه گذاشته است :در صاورت

تُقَاتِلُونَ فِاي سَالايلا اللَّاهِ وَالْماسُتَضْاعَفِينَ مِانَ الراِّجَاالا

وقوع حمله مسلحانه بر يد یک عضو ملل متحاد تاا

وَالنِِّسَااِ وَالْوالْدَانا الَّذِینَ یَقُولُونَ رَبفنَا َْخْراجُنَاا مِانْ هَاذِهِ

زماني که شورای امنيت اقدامات الزم را بارای حفاظ

الْقَرْیَةا الظَّالِما َْهُلُهَا وَاجُعَل لَنَا مِنْ لَدانْکَ وَلِيعا وَاجُعَل لَنَا

صلح و امنيت بينالمللي به عمال آورد ،هايچ یاک از

مِنْ لَدانْکَ نَصِايرًا؛ و چارا شاما در راه خادا [و در راه

مقررات این منشور باه «حا ذاتاي دفااع مشاروع از

نجات] مردان و زنان و کودکان مستضعف نمىجنگيد

خود» ،خواه به طور فردی یاا جمعاي ،لطماهای وارد

همانان که مىگویند پروردگارا ما را از این شهرى کاه

ندواهد کرد.

مردمش ستمپيشهاند بيرون بلر و از جانب خود باراى

 -2دفاع از سارزمينُْ« :ذِنَ لِلَّاذِینَ یاقَااتَلُونَ بااأَنَّهامُ

ما سرپرستى قرار ده و از نزد خویش یاورى باراى ماا

ظُلِماوا وَإانَّ اللَّهَ عَلَى نَصُراهِمُ لَقَدِیرٌ تحجت22پ ،آیه 31پ

تعيين فرما» تنسااات4پ ،آیاه1٣پ .در بناد ب ،مااده 99

الَّذِینَ ُْخْراجاوا مِنْ دِیَاراهِمُ بایَيُرا حَ ٍّ إاال َْنْ یَقُولُوا رَبُّنَاا

اعالميه اسالمي حقوت بشر نيز بيان گشته :استعمار باه

بر آنان

انواع گوناگونش و به اعتلار اینکه بدترین نوع بردگاي

تحميل شده رخصت [جهاد] داده شده است چارا کاه

است ،شدیدا تحریم ميشاود و ملاتهاایي کاه از آن

مورد ظلم قرار گرفتهاند و اللته خدا بر پياروزى آناان

رنااج ماايکشااند حاا دارنااد از آن رهااایي یافتااه و

اللَّها  ...تحجت22پ ،آیه 46پ؛ به کسانى که جن
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سرنوشت خویش را تعيين نمایناد .هماه دول و ملال

حرمت ترور در اسالم ،گاروههااى افراطاى ،انحرافاى

نيز موظفند از این گروه در ملاارزه علياه ناابودی هار

مانند طاللان و القاعاده در جهاان اساالم باا عملياات

نوع استعمار و اشیال یاری نمایند تناصارزاده:9312 ،

انتحارى و بمبگذارىهاا ،غيرنظامياان و انساانهااى

1پ.

بااىگناااه را بااا اسااتناد بااه آیااات قاارآن و ساانت
بنابراین ميتوان دید جهاد اسالمي ،جنا

شارعي

عادالنهای است که با هدب خيرخواهي برای انسانهاا
و اصول انسانيت انجام ميشود .این جهاد برای حفاظ
و نگهداری بقای جامعه اسالمي یاا دفااع از اساتقالل
است و نه به خاطر فتح مادی یا گساترش جیرافياایي
یا استعمار اجلاری .جهاد ،امری بسيط ،یاک بعادی و
محل نيست ،بلکه مقولهای کلي ،چندبعادی و

جن

کامل است تبرزنوني9٣6 :9334 ،پ .اصل اوليه ،صلح،
دوستي و تسامح است و اسالم با هيچ دولت و عقيده
ای ،ابتدئا سر جن

ندارد ،اما اگار تجااوزی صاورت

گيرد ،دفاع مقتدرانه الزم است .بنابراین آمادگي کامال
نظامي و امنيتي از جمله يروریات کشورهای اسالمي
اساات کااه ماايخواهنااد آزاد و مسااتقل در محاايط
بينالمللاي گاام بردارناد و رواباط خاود را باا دیگار
کشورها ،ملتني بر عزت ،حکمت و مصالحت تنظايم
نمایند.
از آنجا که در اسالم ،صلح و همزیساتي مساالمت
آميز به صورت قاعدهای اساسي مالحظه شاده اسات،
آیات مربوط به صلح ،بدون بيان دليل اسات و چاون
و جهاد يرورت و استثناا است ،آیات مرباوط

جن
به جن

و جهاد همراه با ذکر دليال و انگيازه اسات،

مانند وجود تجاوز و . ...بنابراین برای جنا

و اقادام

مسلحانه باید دليل وجود داشته باشد و تاا زمااني کاه
دليل وجود ندارد ،اقدام به جن  ،تجاوز و عملي غيار
مشروع محسوب ميشود.
با این وجود ،على رغم تاکيد قارآن و روایاات بار

رسولاهللتصپ به کام مرگ مىبرند .واقعيت آن اسات
که عقاید و نمادها و مناسک دینى ،اگار رو توحياد
تکه اساس اسالم استپ را با خود نداشاته باشاند ،در
دامن ایدئولوژى هاى مدرن و رادیکالي خواهند افتااد.
آنها به دليل انحراب از اندیشههاى اسالمى ،تاکيد زیاد
بار عماالگرایاى و غفلاات از جاوهر دینااى در دامااان
مدرنيسم افتادناد تاا بتوانناد مقاصاد خاود را عملاى
سازند.
در نتيجه باید بهطور قطاع باين دو ناوع قرائات و
برداشت تفاوت قائل شد .در اسالم ماوردنظر القاعاده
و طاللان ،خشونت و ترور به عناوان وسايلهاى باراى
نيل به اهاداب ،توجياهپاذیر اسات؛ در حاالى کاه در
اسالم اصيل ،ترور با هر نيت و انگيزهاى ،امرى مردود
و فاقد وجاهت حقوقى و شرعى مىباشد .مرورى بار
عملکرد گروه هاى افراطى ،به خصوص القاعده و نياز
تعم در آیات و روایات و عملکرد پياملر اعظمتصپ
و ائمه معصومين عليهم السالم ،موید تفاوت ميان این
دو نوع برداشت از اسالم است.
 -2-2اصول نظريه امنيتي اسالم
اصول بارز در نظریه امنيتي اسالم را ميتوان چنين
برشمارید:
 -9فراخواني باه برقاراری عادالت :از نظار قارآن
«عدالت» اصل و ملدا هستي باوده و خلقات بار پایاه
عدالت صورت گرفته است؛ یعني هستي بر اساس آن
به وجود آمده؛ «وَتَمفتُ کَلِمَاةُ رَباِّاکَ صِادُقًا وَعَادُال ال
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مالَدِِّلَ لِکَلِمَاتِهِ» تانعامت0پ ،آیه 99٣پ ،و واالترین هادب

متعال ميفرمایند« :الْيَاوُمَ ُْحِالَّ لَکُاما الطَّياِّلَااتا وَطَعَااما

خلقت جهان و بشریت ،رسيدن به عدالت و تحق آن

الَّذِینَ ُْوتُوا الْکِتَاابَ حِالل لَکُامُ وَطَعَااماکُمُ حِالل لَهاامُ

در جامعه و نفوس انسانها معرفي شده است .عدالت

وَالْماحُصَنَاتا مِنَ الْماؤْمِنَااتِ وَالْماحُصَانَاتا مِانَ الَّاذِینَ

االماری داشاته و

ُْوتُوا الْکِتَابَ مِنْ قَلُلِکُمُ  ...امروز چيزهاى پاکيزه باراى

امنيت همه امور باه آن وابساته اسات ،یعناي عادالت

شما حالل شده و طعام کسانى که اهال کتابناد باراى

صرب یک مفهوم انتزاعي نيست ،بلکه مفهومي عقلاي

شما حالل و طعام شما براى آنان حالل اسات و [بار

است که ریشه در هستي و فطرت انساني دارد و همه

شما حالل است ازدواج با] زنان پاکادامن از مسالمان

ابعاااد وجااودی عااالم را در باار ماايگياارد .از ایاان رو

و زنان پاکادامن از کساانى کاه پايش از شاما کتااب

ميفرمایند« :لِيَقُومَ النَّااسا باالْقِسُاطِ» تحدیادت٣1پ ،آیاه

[آسمانى] به آنان داده شده است» تمائادهت٣پ ،آیاه ٣پ.

2٣پ ،تا انسانها برای عدل و قسط قيام کنند .همينين

بند  3ماده  9و بند ج ،ماده  ٣٣منشاور ملال متحاد و

مايفرمایاد ...« :وََْقْسِاطُوا إانَّ اللَّاهَ یاحِابُّ الْماقْسِاطِينَ؛

ماده  ،93ميثات بينالمللي حقوت مدني و سياساي نياز

عدالت کنياد کاه خادا دادگاران را دوسات ماىدارد

موید این مويوع است.

در نگاه قرآني ،ارزش ذاتي و نفا

تحجراتت41پ ،آیه 1پ؛ «إانَّ اللَّهَ یَأْمارُ باالْعَدُلا وَاإلحُسَانا

در يمن باید گفت که در هيچ جاای قارآن ذکار

وَإایتَااِ ذِی الْقُرْبَى وَیَنْهَى عَنا الْفَحُشَاااِ وَالْمانْکَارا ...؛ در

نشده که جن

و جهاد بارای تحميال عقياده و وادار

حقيقتخدا باه دادگارى و نيکوکاارى و بدشاش باه

کردن غير مسالمان باه پاذیرش اساالم اسات ،بلکاه

خویشاوندان فرمان مىدهد و از کار زشت و ناپسند و

برعک  ،قرآن روشهای دعوت خود را به این شار

ستم باز مىدارد» تنحلت90پ ،آیه16پ.

بيان ميکند« :ادُعا إالَى سَلايلا رَباِّکَ باالْحِکْمَاةا وَالْمَوُعِظَاةا

 -2احترام به همه انسانها و تضامين آزادیهاای

الْحَسَنَةا وَجَادِلْهامُ باالَّتِي هِيَ َْحُسَنُ؛ با حکمت و اندرز

دیني :رابطه مسلمانان با غيار مسالمانان ،رابطاهای بار

نيکو باه راه پروردگاارت دعاوت کان و باا آناان باه

پایه همياری ،آشنایي و عدالت است .خداوناد متعاال

[شيوهاى] که نيکوتر است مجادله نماى» تنحالت90پ،

ميفرمایند« :یَا َْیُّهَا النَّاسا إانَّا خَلَقْنَاکُمُ مِنْ ذَکَارَ وَُْنْثَاى

آیه 92٣پ.

وَجَعَلْنَاکُمُ شُعاوبًا وَقَلَائِلَ لِتَعَارَفُوا إانَّ َْکْرَمَکُمُ عِنْادَ اللَّاهِ

 -3تحکيم روابط انساني :اسالم عدالت را واجاب

َْتْقَاکُمُ إانَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَلايرٌ؛ اى مردم ما شما را از مرد و

و ستم و ستم کاری را حرام دانسته و مودت ،رحمت،

زنااى آفریاادیم و شااما را ملاات ملاات و قليلااه قليلااه

همکاری ،ایثار و فداکاری و عادم خودخاواهي را در

گردانيدیم تا با یکدیگر شناسایى متقابل حاصال کنياد

شمار آموزه های واال و ارزش های گران قدر خاود در

در حقيقت ارجمندترین شما نزد خادا پرهيزگاارترین

نظر گرفته و انسانها را با یکدیگر بارادر مايداناد .از

شماست بىتردید خداوند داناى آگاه است» تحجرات

همه اینها گذشته ،به اندیشاه و خارد انسااني احتارام

ت41پ ،آیه 93پ؛ اسالم؛ کرامت و شاان دیگار ادیاان را

مي گذارد و عقل و اندیشه را دو وسيله برای تفااهم و

تضمين کرده و از حقوقشان حمایت نموده و به آناان

پذیرش یکادیگر تلقاي مايکناد و هايچ کا

را باه

آزادی بحث ،گفتگو و مناقشاه در مساائل مدتلاف را

پذیرش عقيده معيني ،مجلور نمي کند ،هايچ نظریاه و

داده است تعنکلوت ت21پ ،آیه 40پ .همينين خداوناد

دیدگاه مربوط به جهان هستي ،طليعت یا انسان را بار

نظریه امنيتي اسالم در روابط بين الملل 39 /

کسي تحميل نميکند و در مسائل دیني نيز معتقاد باه

افراد آن و نقشي که در تثليت امنيات و آراماش دارد،

عدم اجلار است و تنها ابازار آن ،باه کاارگيری عقال،

تاکيد کرده است .خداوند متعال ميفرمایند« :تِلْکَ ُْمفاةٌ

اندیشه و تامل در آفریدههاای خداوناد متعاال اسات.

قَدُ خَلَتُ لَهَا مَا کَسَلَتُ وَلَکُامُ مَاا کَسَالُتُمُ وَال تُسُاأَلُونَ

خداوند مي فرماید« :ال إاکْرَاهَ فِي الدِِّینا قَدُ تَلَيفنَ الرمشْادا

عَمفا کَانُوا یَعُمَلُونَ؛ آن جماعت را روزگار به سر آماد،

مِنَ الْیَياِّ  ...؛ در کار دین هيچ اجلارى نيسات و راه از

آنان هر کار نيک و بدی کردند بارای خاود کردناد و

بيراهه بدوبى آشکار شده است» تبقرهت2پ ،آیاه 2٣0پ؛

شما هم هر چه کنيد برای خود خواهياد کارد و شاما

«وَلَوُ شَااَ رَبُّاکَ ممَانَ مَانْ فِاي األرُضا کُلمهاامُ جَمِيعًاا

مسئول کار آنها ندواهيد باود» ت بقارهت2پ ،آیاه 934پ؛

َْفَأَنْ اتَ تُکْ اراها النَّاااسَ حَتَّااى یَکُونُااوا ما اؤْمِنِينَ؛ و اگاار

«خُذِ الْعَفْاوَ وَْْماارْ بااالْعارْبِ وََْعُاراضُ عَانا الْجَااهِلِينَ؛

پروردگار تو مىخواست قطعا هر که در زماين اسات

گذشت پيشه کن و به [کار] پساندیده فرماان ده و از

آیاا تاو ماردم را

نادانان رخ برتاب» تاعراب،ت1پ آیاه 911پ « ...فَاصُافَحا

ناگزیر مىکنى که مومن باشنده» تیون ت96پ ،آیه 11پ

الصففْحَ الْجَمِيلَ؛ پ  ،از آنان با گذشتي نيکاو درگاذر»

قرنها بعد این دیدگاه مهام در بناد  ،2مااده 9منشاور

تحجرت9٣پ ،آیه 3٣پ « ...وَالْکَااظِمِينَ الْیَايُظَ وَالْعَاافِينَ

ملاال متحااد اینگونااه بازتاااب یافاات :توسااعه روابااط

عَنا النَّاسا وَاللَّها یاحِابُّ الْماحُسِانِينَ؛ و فروخورنادگان

دوستانه در ميان ملل بر ملنای احترام به اصل تسااوی

خشم و درگذرندگان از مردماند و خداوند نيکوکااران

حقوت خل ها در تعيين سرنوشت خود ،و انجام سایر

را دوسات مايدارد» تآل عمارانت3پ ،آیاه 934پ .ایاان

اقدامات الزم برای تحکيم صلح جهاني.

اصل در ماده الف ،بناد 0اعالمياه هازاره ملال متحاد

همه آنها یکسر ایمان مىآوردند پ

اسالم اصول و شالوده روابط ميان افراد ،گروهها و

اینگونه انعکاس یافته است :انسانها با تمام گوناگوني

کشورها را ،رابطه صلح و آرامش تعریف ميکناد کاه

از نظر اعتقادی ،فرهنگاي و زبااني بایاد باه همادیگر

طي آن رواباط انساانهاا ،از ایان نظار هايچ تفااوتي

احترام بگذارند .از تفاوت هاا در جواماع و باين آنهاا

نمي کند .خداوند متعال مايفرمایناد« :إانَّمَاا الْماؤْمِنُاونَ

نلاید وحشت داشت و نه آنها را سرکوب کارد ،بلکاه

إاخْ اوَةٌ فَأَصُ الِحاوا بَ ايُنَ َْخَ اوَیُکُمُ وَاتَّقُااوا اللَّ اهَ لَعَلَّکُ امُ

باید آنها را به عنوان یاک دارایاي ارزشامند بشاریت

مياان

صلح و گفتگو را بين همه

تُرْحَماونَ؛ در حقيقت مؤمنان با هم برادرند پا

گرامي داشت .باید فرهن

برادرانتان را سازش دهيد و از خدا پروا بداریاد امياد

تمدنها فعاالناه تارویج داد تناصار زاده229 :9330،پ.

که ماورد رحمات قارار گيریاد» تحجارات ،آیاه96پ؛

همينين در بند ،3ماده دو منشاور ملال متحاد آماده:

«وَالْماؤْمِنُونَ وَالْماؤْمِنَاتا بَعُضُهامُ َْوُلِيَاااا بَعُالَ یَاأْمارُونَ

همه اعضای اختالفات بينالمللي خاود را از راههاای

باالْمَعُرُوبِ وَیَنْهَوُنَ عَنا الْمانْکَرا...؛ و ماردان و زناان باا

مسالمت آميز به صورتي که صلح و امنيت بينالمللاي

ایمان دوستان یکدیگرند که باه کارهااى پساندیده وا

و عدالت به خطر نيفتد ،حال و فصال خواهناد کارد.

مىدارند و از کارهاى ناپسند باز مىدارناد» تتوباه،ت1پ

چيزی که اسالم سالها پيش به آن اشاره داشته است.

آیه 19پ.

 -٣احترام به حقاوت شاهروندی :اساالم رعایات

 -4بردباری ،بدشش و مدارا :اسالم بر این صفات

تمامي حقوت انساان را تضامين نماوده و حمایات و

به دليل تاثير فراواني که بر زندگي جامعاه اساالمي و

صيانت آنها را اعم از اینکاه حقاوت دیناي ،مادني یاا
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سياسي باشند واجب دانسته اسات .در نظاام اساالمي

نيکوتر و بهتر گفتگو کن» تنحل ت90پ ،آیه 92٣پ ،زیرا

شهروند دارای حقاوت و تکااليفي اسات ،باه علاارت

در پذیرش دین اکراه و اجلاری وجود ندارد ،پاذیرش

دیگر دو عنصر تشکيل دهنده شدصيت انسان «ح و

و عدم پذیرش بيانگر «آزادی» در اسالم است.

نظام اسالمي به همان اندازه از

 -2-٣ح حيات :خداوند متعال ميفرمایاد« :مِانْ

تکليف» مي باشد .پ

نظر دیني ،سياسي و اجتمااعي ،تکااليفي را بار عهاده

َْجُلا ذَلِکَ کَتَلُنَا عَلَى بَنِي إاسُرَائِيلَ َْنَّاها مَانْ قَتَالَ نَفْسًاا

انسان واگذار کرده که در مقابل آن مجموعه تعهاداتي

بایَيُرا نَفْا َ َْوُ فَسَاادف فِاي األرُضا فَکَأَنَّمَاا قَتَالَ النَّااسَ

به نام «حقوت» بار عهاده دارد .از جملاه ایان حقاوت

جَمِيعًا وَمَنْ َْحُيَاهَا فَکَأَنَّمَا َْحُيَاا النَّااسَ جَمِيعًاا وَلَقَادُ

ميتوان به موارد زیر اشاره نمود:

جَااَتْهامُ راسالُنَا باالْلَياِّنَاتِ ثُمف إانَّ کَثِيرًا مِنْهامُ بَعُدَ ذَلِکَ فِاي

 -9-٣ح آزادی :اسالم آزادی علاادت ،اندیشاه،

األرُضا لَماسُرافُونَ؛ از ایان روى بار فرزنادان اسارائيل

انتداب حرفه و شیل را تضامين نماوده اسات .ایان

مقرر داشتيم که هر ک

کسى را جز به قصااص قتال

اصل اسالمي را مي توان در بند الف ،ماده  99اعالمياه

یا [به کيفر] فسادى در زمين بکشاد چناان اسات کاه

اسالمي حقوت بشر نيز دید :انسان آزاد متولد ميشاود

گویى همه مردم را کشته باشاد و هار کا

کساى را

و هيچ احدی ح به بردگي کشيدن یا ذليل کاردن یاا

زنده بدارد چنان است که گویى تماام ماردم را زناده

مقهور کردن یا بهره کشيدن یا به بندگي کشايدن او را

داشته است و قطعا پياملران ما دالیل آشکار براى آنان

ندارد تناصر زاده1 :9312 ،پ .مااده  9اعالمياه جهااني

آوردند [با این همه] پ

از آن بسايارى از ایشاان در

حقوت بشر در این زمينه ميگوید :تمام افراد بشر آزاد

زمين زیادهروى مىکنناد» تمائادهت٣پ ،آیاه 32پ .طلا

به دنيا مي آیند و از لحااظ حيثيات و حقاوت باا هام

ماده ،3اعالمياه جهااني حقاوت بشار و ماواد  0و،92

برابرناد ،هماه دارای عقال و وجادان هساتند و بایااد

ميثات بينالمللي حقوت مدني و سياسي؛ حا زنادگي
حا

نسلت به همدیگر با رو برادری رفتاار کنناد تناصار

از حقوت ذاتي شدص انسان است؛ و هار کا

زاده93 :9312 ،پ .عقيده و اندیشه در اسالم آزاد است

زنااادگي ،آزادی و امنيااات شدصاااي دارد تناصااار

و به جرم عقيده نلایدکسي را ماورد آزار قارار داد .از

زاده 21 :9312،و  20و 93پ.

نظر اسالم اجلاری در پذیرفتن عقيده نيسات ،دعاوت

 -3-٣ح صيانت از اماوال :همانگوناه کاه حا

به سوی اسالم به معني اجلار به پذیرش اسالم نيست،

حيات دارای اهميت است ،اموال و دارایاي افاراد نياز

فراخوان و دعوت امری اسات طليعاي و هار فکار و

با ارزش است و به هايچ یاک از وساایل غيرمشاروع

اندیشه چنين حقي را دارا است؛ «ال إاکْرَاهَ فِاي الادِِّینا

نمي توان آنها را گرفت .خداوند متعال ميفرمایند« :یَاا

قَدُ تَلَايفنَ الرمشْادا مِانَ الْیَاياِّ ...؛ در کاار دیان اکراهاي

َْیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا ال تَأْکُلُوا َْمُوَالَکُمُ بَيُنَکُمُ باالْلَاطِالا إاال َْنْ

نيست ،زیرا راه از بيراهه به روشني بيان گشته اسات»

تَکُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضَ مِنْکُمُ ...؛ اى کسانى که ایماان

تبقرهت2پ ،آیه 2٣0پ؛ «ادُعا إالَاى سَالايلا رَباِّاکَ باالْحِکْمَاةا

آوردهاید اموال همدیگر را به ناروا مدورید مگر آنکاه

وَالْمَوُعِظَاةا الْحَسَانَةا وَجَااادِلْهامُ باااالَّتِي هِايَ َْحُسَ انُ ...؛

داد و ستدى با ترايى یکدیگر از شما [انجام گرفتاه]

مردمان را با سدنان استوار و بجا و اندرزهای نيکو به

باشد» تنساات4پ ،آیه 21پ.

راه پروردگارت فراخوان ،و با ایشان به شيوه هار چاه

 -4-٣ح رای و آزادی بيان :خداوند همزمان باا

نظریه امنيتي اسالم در روابط بين الملل 33 /

آفرینش انسان ،یکي از نعمتهای مهم بعد از خلقات

اداره امور عمومي کشور خود به طور مستقيم یاا غيار

انسااان را «بيااان» ذکاار مااي کنااد؛ «الاارَّحُمَنُ *عَلَّاامَ

مستقيم شرکت نماید تناصرزاده96 :9312،پ.
 -٣-٣ح سرپناه یا مسکن :هر ک

الْقُرْآنَ*خَلَ َ اإلنْسَانَ *عَلَّمَها الْلَيَاانَ؛ خداوناد مهرباان

حا دارد در

قاارآن را یاااد داد ،انسااان را آفریااد و بااه او بيااان را

هر کجا که ميخواهاد ساکونت کناد و باه هار کجاا

آموخت» تالارحمن ت٣٣پ آیاات 9-4پ .ناص صاریح

مي خواهد بي هيچ مانع و محادودیتي در روی زماين

قاارآن آزادی بيااان را مشاادص کاارده اساات؛ «الَّ اذِینَ

رفت و آمد نماید .تلعيد ،اخراج یا زنداني کردن هايچ

یَسُتَمِعاونَ الْقَوُلَ فَيَتَّلاعاونَ َْحُسَنَها ُْولَئِکَ الَّاذِینَ هَادَاهاما

ک

درست نيست ،مگر آنکه به دیگران تجاوز کارده

اللَّها وَُْولَئِکَ هامُ ُْولُو األلْلَابا؛ مژده بده به بنادگانم ،آن

و در امنيت مردم اختالل نموده یا بي گناهي را به قتل

کساني که به همه سدنان گاوش فارا ماي دهناد و از

رسانده باشد.

نيکااوترین و زیلاترینشااان پيااروی مااي کننااد ،آنااان

بعدها این اصل در ماده  ،93اعالميه جهاني حقوت

کسانياناد کاه خداوناد هدایتشاان بدشايده اسات و

حا دارد کاه در

ایشان واقعا خردمندند» تزمر ت31پ ،آیه93پ .پا

بشر اینگونه ذکر گردیاد :هار کا

ایان

داخل هر کشوری آزادانه علور و مارور کناد و محال

از حقوت انسان است که نظر خود را بگوید و دلايلش

اقامت خود را انتداب نماید .هر کا

حا دارد هار

را مطر سازد و ح را آشاکارا بياان نمایاد .اساالم

کشوری و از جمله کشاور خاود راتار کناد یاا باه

مصادره رای و منع اظهار نظر و ملاارزه باا اندیشاه و

کشور خود بازگردد تناصرزاده94 :9312،پ.

فکر آزاد را نميپذیرد ،مگر آن که این اندیشاه ،بارای

اکنون با توجه به اصاول امنيتاي مکتاب اساالم و

جامعه زیان بار باشد .بند ب ،ماده  23اعالميه اسالمي

اصول امنيتي نظریاات رئاليساتي ،ليلراليساتي و ساازه

حقوت بشر نيز بيان ميداردکه :هر انساني ح دارد در

انگارانه ،مي توان مقایسه ذیل را ارایه نمود:

جدول  -1مقايسه تطبيقي نظريات روابط بين الملل و نظريه اسالم در مورد امنيت
نظريه

رئاليسم

ليبراليسم

سازه انگاری

اسالم

بازيگران

دولتها

نهادها و سازمانهای بين المللي
دولتي و غير دولتي در کنار
دولتها

دولتهای برساخته شده از
ذهنيت بازیگران آن

دولتها و افراد به صورت متقابل

نگاه به انسان

ذاتا شرور

ذاتا نيک

سرشتي دوگانه

سرشتي دوگانه با برتری فطرت
بر غریزه

تنها واحد تامين کننده
امنيت در نظام بين الملل

دولت در کنار سایر نهادها و
سازمانهای بين المللي به عنوان
تامين کننده امنيت

دولت به عنوان نهادی
تاثيرگذار و تاثيرپذیر در
تامين امنيت تبا تاکيد بر
نقش دولت در تامين
امنيتپ

دولت به عنوان نهادی تاثير گذار
و تاثير پذیر در تامين امنيت تبا
تاکيد بر نقش انسان در تامين
امنيتپ

محورها

کارويژه دولت
در تامين
امنيت
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روش کسب
امنيت

افزایش قدرت نظامي،
تحق بازدارندگي و شکل
گيری موازنه قدرت

استفاده از نهادهای بين المللي،
توسعه و ایجاد رژیمهای بين
المللي يد جن  ،توجه به نظام
دسته جمعي ،ایجاد حکومت
جهاني ليلرال

تیيير ذهنيتها توسط
هنجارها جهت بازتعریف
مفهوم امنيت از طری
دولتها و ایجاد امنيت در
سطح منطقه ای

ابعاد قدرت

استفاده از آموزههای عقالني و
وحياني در تربيت انسانها ،که
منجر به ایجاد امنيت مشتر و
فراگير در جامعه و س نظام
بين الملل شده و سرانجام
بازخورد آن بر انسانها

قدرت فرهنگي ،هویتي

قدرت هوشمند تتوجه به صلح و
جهاد در تامين امنيتپ

بعد نظامي

بعد اقتصادی ،زیست محيطي،
فرهنگي ،اجتماعي و...

بعد فرهنگي -هویتي

بعد انساني ،اجتماعي ،اقتصادی،
فرهنگي و...

منطق نظريه

قدرت طللي +ترس=
جن دائمي

تامين اخالت ،آزادی ،تعاون و
همکاری= صلح دائمي

تفاوت ذهنيتها= صلح و
جن در کنار همدیگر

تقدم فطرت بر غریزه= صلح دائم
تقدم غریزه بر فطرت= جن دائم

هدف

تامين امنيت ملي

تامين امنيت جهاني

تامين امنيت منطقه ای

تامين امنيت جهاني با هدب
برقراری عدالت فراگير

در تامين

قدرت نظامي

قدرت مذاکره و چانه زني

امنيت
ابعاد مختلف
امنيت

نتيجه گيری

مي دانند که باید با کم رنا

نماودن نقاش دولاتهاا

نظریه اسالمي روابط بين الملل مانند سایر نظریات

امنيت ایده آل را برقرار نمود ،اما آنيه در طول تااریخ

روابط بين الملل توانسته مفهاوم امنيات و روشهاای

تاکنون آشکار بوده افزایش نقاش دولاتهاا در ابعااد

تامين و حفظ آن را بيان نماید .رویکارد رئاليساتي باا

گوناگون و تیيير در تعریف کارویژه های دولت باوده

دیاادگاهي تقلياال گاارا ،امنياات را فراتاار از محاادوده

اساات نااه برچيااده شاادن آن .سااازه انگاااران نيااز بااه

مرزهای دولتها نميداند و آن را با تمرکز بار امنيات

برداشت های ذهني مدتلاف در شاکل گياری امنيات

ملي دولت -ملتها تعریف ميکند و باه بعاد نظاامي

اعتقاد دارند که این ذهنيتهای گوناگون باعث شاکل

امنيت توجه دارد ،در حالي که امنيت ،فارای رویکارد

گيری تعاریف بي شماری از امنيات خواهاد شاد؛ در

نظامي است و عاالوه بار ساطح ملاي بایاد آن را در

نتيجااه امنياات مقولااهای جهاااني و یک ارچااه تعریااف

سطح کالن یا جهاني جستجو کرد .رئاليستها بهترین

نميشود و مناط مدتلف امنيتي شکل ميگيرد.

روش تااامين و حفااظ امنياات بااينالملاال را تحقاا

در نظریه امنيتي اسالم ،امنيت ،یک مفهوم گسترده،

بازدارندگي متقابل ميان دولت ها و شکل گيری موازنه

متوازن و عمي دارد که ابعاد مدتلف زندگي انسان را

قدرت مي دانند .دیدگاه ليلرالي نياز رویکاردی تقليال

شامل ميشود و محدود به قلماروی خاصاي نيسات.

گرایانه همانند نظریه رئاليساتي باه امنيات دارد ،زیارا

نقطه آغازین این امنيت در وجود انسانها نهفته اسات

ليلراليسم بر بعد اقتصادی امنيات تاکياد خاصاي دارد.

که در صورت تحق آن جامعه ملي و نظام بينالمللي

ليلرال ها علات نااامني در نظاام باينالملال را دولات

را تحت تاثير خاود گذاشاته و در ساایه ایان امنيات،

محاوری و تاکياد باار خودیااری در نظااام باينالملاال

سایر ابعاد امنيت نيز تامين و حفظ خواهد شاد .حتاي

نظریه امنيتي اسالم در روابط بين الملل 3٣ /

تاکيد بر نيروی نظامي قوی و جنا

در اساالم بارای

منابع

ایجاد و حفظ امنيت و صلح است ،اما ناه آنگوناه کاه

-9

قرآن کريم.

رئاليست ها بار آن تاکياد دارناد و امنيات را در پرتاو

-2

احمدی ،محمدريا .ت9334پ« .امنيات؛ مفااهيم،

قدرت نظامي بيان ميدارند .در نظریاه امنيتاي اساالم،
قدرت نظامي و جن

ملااااني و رویکردهاااا ،قسااامت دوم :رویکااارد

برای دفع تجاوز یاا رفاع آن و

حمایت از دعوت اسالمي و یا برای از بين بردن ظلام

اسالمي» .مربيان .سال پنجم .شماره ت9٣پ.
-3

برزنوني ،محمدعلي .ت9334پ« .اساالم؛ اصاالت

و فساااد و یاااری مظلومااان اساات ،نااه باارای غللااه و

جن

مدالفت در دین غير مسلمانان.

مرکز امور حقوقي بينالمللي معاونات حقاوقي و

در دنيای معاصر کاه جهااني شادن وجاه باارز و
جدایي ناپذیر آن است ،امنيت و صالح اساالمي باين
همه ملل جهان ،از يعيف ،قاوی ،کوچاک و بازرگ

امور مجل
-4

امنيتااي اسااالم هماننااد ليلراليساام ،از امنياات و صاالح

است و نه توجه صرب به عقل بشری .همينين اسالم

-٣

هویتها و ذهنيتهای مدتلف ميتوان باا اساتفاده از
مشتر

سرانجام اینکاه خاود امنيات در اساالم وسايلهای

-0

خواهد شد ،که در سایه وجود آن امنيت و این عدالت
فراگير ،بشر قادر خواهد بود به کماال و تعاالي خاود
دست یابد.

فيرحي ،داود .ت9333پ« .دفاع مشاروع ،تارور و
عمليات شهادت طللانه» .فصلنامه شيعه شناسوي.
سال دوم .شماره ت0پ

-1

مردن ،سايمون .ت9311پ  .تقابول فرهنگو در
روابط بين الملل اسالم و غورب .ترجماه احماد
عليدانى ،تهران .انتشارات آرین.

-3

مککينالی ،آر .دی؛ آر ،ليتل .ت9336پ .امنيوت
جهاني؛ رويکردها و نظريوه هوا .ترجماه اصایر

است عالي برای نيل به «عدالت» ،باه علاارتي عادالت
فراگير و جهااني تنهاا در پرتاو ایجااد امنيات برقارار

شریعتمدارجزایری ،نورالدین .ت9311پ« .امنيات
سال سوم .شماره ت1پ.

آموزههای وحياني و عقلاي ،انساانهاا را در نقطاهای
به یک ذهنيت رسانيد.

» .فصاالنامه

در فقه سياسي شيعه» .فصولنامه للووم سياسوي.

مدالف ایان اصال ساازه انگااران اسات کاه امنيات
مشتر جهاني ایجااد ندواهاد شاد ،زیارا باا وجاود

درینجفآبادی ،قرباانعلي .ت9311پ« .نگاهي به
حکومت اسالمي .سال پنجم .شماره ت93پ

جهاني صحلت مي کند با ایان تفااوت کاه در اساالم
محوریت ،ترکيلي از آماوزه هاای وحيااني و عقالیاي

ریاست جمهوری .شماره ت33پ.

امنيووت از منظوور اميوور مومنووان

قادر به برقراری اسات و اسااس آن بار پایاه تسااوی
حقوت ملل و آزادی انساانهاا اساتوار اسات .نظریاه

یا اصالت صلحه » .مجله حقووقي ،نشاریه

افتداری .تهران :پژوهشکده مطالعات راهلردی.
-1

وطندوست ،ريا .ت9330پ« .نگاهي باه امنيات
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