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 چکيده
 هاای  روش و سطوح ابعاد، در جدی بسیار یها تفاوت ایجاد باعث مادی ینیب جهان با تمایز در توحیدی ینیب جهان

 نیاز  را امنیات  باه  نساتت  مختلا   نگارش  دو تفااوت  تاوان  مای  ها آن از هریک بر تمرکز با که است شده امنیت تأمین

 کاه  تهگرف شکل متفاوتی شناسی روش و یشناس معرفت ی،شناس یهست متانی نگرش، نوع دو این متنای بر .کرد مشخص

 ماککور  ساطوح  اساا   بار  ماادی  و توحیادی  مکاتب در امنیت متانی بررسی به توان می ،ها نگرش این بررسی از پس

 باین  تقابال  و جهاان  امنیتای  واقعای  فضاای  در موجود یها چالش بررسی موضوع، این  به پرداختن ضرورت .پرداخت

 فضای بر حاکم یفضا در تضادها و اختالفات این ییمتنا و دقیق علت شناسایی درنتیجه، و مختل  امنیتی رویکردهای

 فکاری  هاای  بنیان و ینیب جهان با متنایی و بنیادین آشنایی تحقیق، این انجام از هدف لکا .باشد یم امروز الملل نیب روابط

 یال تحل و حااکم  امنیتای  مکاتاب  ترین مهم در مختل  های مؤلفه بررسی و دنیا بر حاکم امنیتی مختل  مکاتب نظری و

 همچنین و ها انسان اجتماعی و فردی زندگی مختل  یها صحنه در مکاتب این  یعمل و عینی یها یخروج و ها دگاهید

 موضاوع  امنیات،  منشاأ  امنیت، هدف امنیت، مفهوم و معنا در تفاوت اصلی علت یبررس .است الملل نیب نظام صحنه در

 باا  .باشاد  یما  پاووهش  ایان  سؤال مادی و الهی مکاتب در امنیت به دستیابی سازوکارهای و ابزار و تیامن ابعاد امنیت،

 مکتاب  مصادا   و (لیترالیسام  رئالیسم،) مادی مکاتب مصادیق امنیتی رویکرد و نظری متانی مقایسه و بررسی و تحلیل

 نشاأت  هاا  آن یشناسا  یهست یمتان در تفاوت از جریان سه این امنیتی رویکرد در تفاوت که شد مشخص (اسالم) یاله

 انجاام  یا کتابخاناه  معتتار  منااب   از استفاده با و تحلیلی – توصیفی شیوه به و بوده یا توسعه نوع از تحقیق این  .ردیگ یم

   .است گرفته

 

   .لیترالیسم رئالیسم، اسالم، ،یشناس یهست نظری، متانی امنیتی، کردیرو ی،نیب جهان :ها کليدواژه
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 مقدمه

 منظار  از کاه  کناد  یم پیدا بیشتری اهمیت زمانی یت،امن یها هینظر نقد و لیتحل بررسی،

 وجاود  باا  اماروز،  جهان امنیتی مکاتب همه تاًیتقر .شود نگریسته ها آن به مکاتب ینیب جهان

 سایطره  اماا  گیرناد   مای  نشاأت  ماادی  ینا یب جهان از ظاهری یها روش و تئوری در تفاوت

 آن تاأییر  فقدان و دیگر ینیب نجها نداشتن حضور معنی به امروزی، مدرن و مادی ینیب جهان

 ینیب جهان منظر از امنیت موضوع است نیاز رو این از .نیست آن به معتقدان و بشر حیات در

 انساان،  زنادگی  حاوز   در اش وهیا و اهمیت دلیل به امنیت مقوله .شود بررسی هم غیرمادی

 جاایی  تاا  است داده قرار تأییر تحت نیز را الملل نیب روابط و جوام  در پردازی نظریه حوزه

 وتحلیال  تجزیاه  باه  الملل بین روابط و امنیتی مکاتب پردازان نظریه تالش از عمده بخشی که

 ایان  یهاا  هیا نظر از هریک که آنجا از .است گردیده معطوف امنیتی های نظام و ابعاد مفهوم،

 ئاه ارا امنیات  مفهاوم  از متفااوت  دیادگاهی  درنتیجه، دارند، خاصی فرانظری متانی مکاتب،

 کاارویوه  نینخسات  و انساان  ازیا ن نخساتین  امنیات  گفت، توان می دیگر عتارتی به .دهند می

 ازیا ن از برسااخته  و نساتی  ذهنی، شدت به امری معاصر مطالعات در امنیت .هاست حکومت

 بارای  قارن  یک قریب گکشت با لکا .است شده معرفی مهم مفهوم این به بشری اجتماعات

 نیاز  همچناان  و اسات  نشده حاصل شمول جهان و مشترك هومیمف هنوز آن، مفهومی تتیین

 مطالعاات  ،الملل نیب روابط یها رشته در متفاوت نظریات ارائه قالب در آن درباره مجادالت

 ماورد  اجتمااعی  پدیاده  یک عنوان به همچنین امنیت .دارد ادامه امنیتی مطالعات و راهتردی

 مکاتاب  و (93 – 94 :1911 تاجیاک،  و 91 - 93 :1931 باوزان، ) گرفته قرار بسیاری تفاسیر و تعاری 

 دارای کادام  هار  هرچناد  کاه  است گرفته شکل غربی تفکر چارچوب در متعددی امنیتی

 واقعااً  هساتند،  امنیات  کااربرد  حتی و وتحلیل تجزیه تعری ، شناخت، در معایتی و مزایا

 و تار  دقیاق  هاا  نآ تفاسایر  و تعااری   یاا  مکاتب این از یک کدام گفت بتوان است دشوار

 و غربای  کشورهای هویت و فرهنگ بستر در امنیتی مکاتب این که آنجا از .است تر جام 

 و( 1911 نیبالود ،1934 الرن، مک  1931 باك، و برکوویتز) اند گرفته شکل آمریکا متحده ایاالت ویوه به

,(Kirk 1993,Morton and yons 1992,Treverton and Allison) بسایاری  یهاا  تتفاو وجود با 
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 نظر این از که (99 :1911 خلیلی،) رندیگ می نشأت غربی گرای مادی ینیب جهان از همه دارند، که

 قائل گیرند، می سرچشمه توحیدی بینی جهان از که مطالعاتی و ها آن بین بنیادین تفاوتی باید

 فقاط  دیگار  های هدیدگا در امنیت متانی با اسالم در امنیت متانی تفاوت دیگر، عتارت به .شد

 لیتارال،  ،گارا  واقا   امنیتای  مکاتاب  متناای  بار  تاوان  نمای  و نیست نگرشی و شکلی تفاوت

 و است تر یادیبن بسیار ها آن تفاوت بلکه کرد، قضاوت مورد این در... و نولیترال گرا، نوواق 

 بر را تامنی به نگرش چنانچه .پرداخت آن ارزیابی به ها ینیب جهان بین تفاوت متنای بر باید

 دو متناای  بار  را کاالن  نگرش نوع دو دهیم، قرار توجه مورد ها ینیب جهان در تفاوت متنای

 درواقا   .داد قارار  بررسای  ماورد  پدیده این برای توان می جهان به نگرش یا بینی جهان نوع

 انساان  نیااز  در ریشاه  مکاتب سایر در دولت نظریه همانند نیز اسالمی دولت نظریه هرچند

 فرهناگ  متناای  عنوان به توحیدی بینی جهان اما(، 93 :ال  1919 افتخاری،) دارد امنیت لتحصی به

 یبناد  میتقسا  در شاده  باعث غربی فرهنگ متنای عنوان به مادی بینی جهان مقابل در اسالمی

 و مهام  بسایار  بحاث،  آغاازین  نقطاه  عنوان به بینی جهان به توجه امنیت، به نستت ها نگرش

 ایجااد  باعاث  ماادی  بینای  جهان با تمایز در توحیدی بینی جهان دیگر ارتعت به .باشد اساسی

 تمرکاز  باا  که است شده امنیت تأمین های روش و سطوح ابعاد، در جدی بسیار یها تفاوت

 .کارد  مشاخص  نیاز  را امنیت به نستت مختل  نگرش دو تفاوت توان می ها آن از هریک بر

 متفااوتی  شناسای  روش و یشناسا  معرفت ی،اسشن یهست متانی نگرش، نوع دو این متنای بر

 بار  اساالم  در امنیات  متانی بررسی به توان می ،ها نگرش این بررسی از پس که گرفته شکل

 یهاا  هیا نظر بشاری،  زنادگی  در امنیات  جایگااه  به توجه با .پرداخت مککور سطوح اسا 

 آن باه  دساتیابی  ساازوکارهای  و امنیت مفهوم تتیین و تفسیر پی در همواره الملل بین روابط

 خاا   یشناسا  یهسات  متانی به توجه با الملل بین روابط یها هینظر راستا همین در ،اند بوده

 امنیات  ساازی  عملیااتی  یسازوکارها و ابعاد مفهوم، به نستت متفاوت رویکردهایی خویش،

 متاانی  بررسای  باا  دارد بناا  پاووهش  ایان  .اناد  گرفته شیپ در را اجتماعی و فردی سطح در

 بررسی این از حاصله نتایج مقایسه به الهی، و مادی امنیتی مکاتب مصادیق ترین مهم نظری،

  .بپردازد امنیت مقوله تحلیل و نگاه در
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 تحقيق ضرورت و اهميت

 موجاود  یهاا  چاالش  بررسی موضوع این  به پرداختن ضرورت ترین مهم نگارنده نظر به

 شناساایی  درنتیجه، و مختل  امنیتی رویکردهای بین تقابل و جهان امنیتی واقعی فضای در

 الملال  باین  رواباط  فضاای  بر حاکم یفضا در تضادها و اختالفات این ییمتنا و دقیق علت

   .باشد یم امروز

 

 تحقيق هدف

 ینظار  و فکاری  یهاا  انیا بن و بینای  جهاان  باا  متنایی آشنایی تحقیق، این انجام از هدف

 امنیتای  مکاتب ترین مهم در مختل  های همؤلف بررسی و دنیا بر حاکم امنیتی مختل  مکاتب

 مختلا   یهاا  صحنه در مکاتب این  یعمل و عینی یها یخروج و ها دگاهید لیتحل و حاکم

   .است الملل بین نظام صحنه در همچنین و ها انسان اجتماعی و فردی زندگی

 

 تحقيق سؤال

 امنیات،  ضاوع مو امنیات،  منشأ امنیت، هدف امنیت، مفهوم و معنا در تفاوت اصلی علت

 چیست؟ در مادی و الهی مکاتب در امنیت به دستیابی سازوکارهای و ابزار و تیامن ابعاد

 

 تحقيق فرضيه

 و لیترالیسام(  )رئالیسام،  ماادی  مکاتب مصادیق امنیتی رویکرد و نظری متانی مقایسه با

 ساه  ایان  امنیتای  رویکارد  در تفااوت  که رسید نظر به توان می اسالم() یاله مکتب مصدا 

  .ردیگ یم نشأت ها آن یشناس یهست متانی در تفاوت از جریان

 

 تحقيق روش و نوع

 باا  و تحلیلای  – توصایفی  شایوه  باه  تحقیاق  روش و است یا توسعه نوع از تحقیق این 

   .است گرفته انجام یا کتابخانه معتتر مناب  از استفاده
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 توحيدی و مادی مکاتب در امنيت نظری مباني

 امنیت و مادی بیني جهان .الف

 هساتی  و جهاان  دربااره  مکتاب  یاک  کاه  است تفکری طرز و برداشت نوع بینی، جهان

 منشاأ  ساه  از جهاان  از انساان  تفاسیر و تعابیر دیگر، عتارت به یا ها ینیب جهان .کند یم عرضه

 باا  تعاار   در یا یکدیگر ادامه در توانند می مناب  این که گیرند می الهام علم و فلسفه دین،

 بار (، باشاد  زمینی یا الهی تواند می که دین منشأ از فارغ) ینید بینی جهان در .شوند تعری  هم

 یا ایدئولوژی گاه هیتک بینی جهان از شکل این بنابراین،  شود یم تأکید جاودانه و یابت باورهای

 فلسافی  بینای  جهاان  .شود یم بنا مقد  اصول سری یک بر متتنی معموالً و است مکهتی ایمان

 استدالل و برهان روش با که است فراگیر و انکار قابل غیر بدیهی، اصول سلسله یک بر تنیمت

 بینای  جهان که درحالی .(4 – 19 :1919 مطهری،) کند یم ترسیم را جهان کلی چهره و رود یم پیش

 بسایار  اطالعات ارائه عین در که است جزئی و مشخص دقیق، عملی آزمون بر متتنی علمی

 بینای  جهاان  اینکاه  وجاود  باا  درواق  .است فرضیه و آزمون به محدود پدیده، یک مورد در

 فلسافی  بینای  جهاان  باه  نستت علمی بینی جهان هستند، عمل مقدمه دو هر فلسفی و علمی

 بینای  جهاان  و علمای  بینای  جهاان  :دارد ها دهیپد تتیین در بیشتری دقت و است نگرتر جزئی

 صاورت  ایان  به علمی بینی جهان .مختل  صورت دو به ولی ،اند عمل مقدمه دو هر فلسفی

 را او و دهد یم را طتیعت در تصرف و تغییر توانایی و قدرت انسان به که است عمل مقدمه

 اماا  کناد،  اساتخدام  خاود  آرزوی و میل جهت در را طتیعت که بخشد یم تسلط طتیعت بر

 انتخااب  راه و لعم جهت که است عمل در مؤیر و مقدمه صورت این به فلسفی ینیب جهان

 (. 9 :1919 مطهری،) کند یم مشخص را انسان زندگی

 اسات  علمای  بینی جهان جنس از غرب گرای مادی بینی جهان که شود تصور چنین شاید

 نیسات،  درسات  بااوری  چناین  تنهاا  نه اما ندارد، دینی و فلسفی یها ینیب جهان با ارتتاطی و

 محاوری  جایگااه  متنای بر که توحیدی بینی جهان برخالف که است این اصلی مشکل بلکه

 اصاالت  انساان  باه  مادی بینی جهان در ،شود یم شناخته انسان فرعی موقعیت و هستی خالق

 یاا  آن باا  عار   هام  بلکاه  خداوناد،  اراده طاول  در نه انسان اراده بنابراین، و شود یم داده
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 هساتی،  جهاان  باه  نگارش  ناوع  ایان  واساطه  به .شود یم تلقی آن جایگزین دیگر، عتارت به

 باه  او ایماان  ذیال  در نه انسان ایمنی آن متنای بر که شود یم ایجاد امنیت به نستت نگرشی

 ,Steele,Ulman;1950,al. et Shultz 1950,:) شاود  یما  تعریا   آن از جادا  کاامالً  بلکاه  خدا،

Lasswell; 2008, Williams; 2008: 1983 .)انهم به غربی گرای مادی تفکر در دیگر، عتارت به 

 تعریا   آن باا  عار   هام  بلکه آن، از متأیر و خداوند اراده طول در نه انسان اراده که دلیل

 تعریا   آن جاایگزین  عناوان  باه  بلکاه  خادا،  باه  او ایمان طول در نه هم او ایمنی ،شود یم

   .شود یم

 بدون است، مردم خواست یا اراده امنیت، منشأ که است بدیهی نگرشی، چنین اسا  بر

 موضاوع  عنوان به آنچه .دارد الهی اراده یا خواست به ربطی چه خواست این ینکها به توجه

 بار  که است ملی یا فردی مناف  ،ردیگ یم قرار امنیت به نستت نگرشی چنین کانون در اصلی

 طتیعای  و ماادی  ابزارهاای  طریاق  از و یافازار  سخت صورت به و زمینی نگرش یک اسا 

 رابطاه  متنای بر امنیتی معادالت نگرش، این در .است ینتأم قابل اقتصادی و نظامی ازجمله

 بارای  تار  مان یا دنیاایی  که است این ها تالش همه هدف و ردیگ یم شکل دشمنی و دوستی

 Jones-Lynn and,1988) شاود  ایجااد  رقتاا  و دشامنان  بارای  تار  ناامن و متحدین و دوستان

Nye;1982,Harkavy and Kolodzij;1988,Walker).  

 

 امنیت و توحیدی بینی جهان .ب

 و اسات  یتعاال  یبار ذات جهان، در موجودات همه غایت و متدأ توحیدی بینی جهان در

 .ابناد ی یما  تکامال  مرکاز  یاک  طارف  به و سو یک به هماهنگ نظامی با موجودات این همه

 آماده  پدیاد  حکیماناه  مشایت  یاک  از جهان اینکه درك یعنی توحیدی بینی جهان» ،درواق 

 شایساته  کماالت به موجودات رسانیدن و رحمت جود، خیر، اسا  بر ستیه نظام و است

  .(13 :1919 مطهری،) «است استوار ها آن

 ذات وحادانیت  باه  اعتقاد متنای بر است، توحیدی بینی جهان یک که اسالمی بینی جهان

 .است یگانه خدای مخلو  هستی جهان همه دیدگاه، این از و است گرفته شکل یتعال یبار
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 تتا   به .است خداوند اراده طول در انسان وجود که است این وضعیتی چنین پکیرش نایمع

 از انساان،  و خادا  باین  طاولی  رابطاه  نوع اسا  بر امنیت هستی، جهان به نگرش نوع این

 متناای  بار  درواق ، .شود یم تعری  مادی ایمنی در دیگر، سوی از و دینی ایمان در سو یک

 طاول  در انساان  ایمنای  و خدا به ایمان توحیدی، بینی جهان یک نعنوا به اسالمی بینی جهان

  .(1941   1919 زایی، لک ال   1941 قاسمی،   1919 مله، کریمی :رك) ابندی یم معنا یکدیگر

 عناوان  باه  را خادا  ساو  یاک  از ناخواه خواه مادی ایمنی کنار در دینی ایمان بر تأکید این

 و ساازنده  عناوان  باه  را انساان  دیگار  سوی از و دهد یم قرار توجه کانون در کائنات محور

 بینای  جهاان  یاک  عناوان  باه  اساالمی  بینای  جهاان  در درواقا   .کند یم شناسایی ایمنی معمار

 تعری  کانون در مادی ایمنی کنار در دینی ایمان الهی، حاکمیت پکیرش واسطه به توحیدی،

 جایگااه  و موقعیات  این به ایمان طول در کائنات تمام و انسان ایمنی و ردیگ یم قرار امنیت

  .شود یم تتیین و تعیین یتعال یبار ذات محوری

 و اراده ایان  بلکاه  ماردم،  خواسات  یاا  اراده فقاط  نه نگرش، این در امنیت منشأ درواق ،

 در اصلی موضوع عنوان به آنچه اسا ، این بر .است الهی خواست و اراده کنار در خواست

 امات  دیگار،  عتاارت  باه  یا جمعی مصالح ،ردیگ یم قرار منیتا به نستت نگرشی چنین کانون

 باه  توجه طریق از و افزاری نرم صورت به و فرازمینی نگرش یک اسا  بر که است اسالمی

 ایان  در .است تأمین قابل نظامی و اقتصادی ابزارهای کنار در معنوی هنجارهای و ها ارزش

 هماه  غایات  یاا  هادف  و ردیگ یم شکل باطل و حق رابطه متنای بر امنیتی معادالت نگرش،

 و شایاطین  باا  متاارزه  طریاق  از که است آن اخروی و دنیوی سعادت و بشر کمال ها تالش

 پیاک،  ه ر   1919 ملاه،  کریمای  :رك) شاود  یم برقرار مستضعفان و محرومان از حمایت و طواغیت

 (. 1941 قاسمی،   1941   1913
 

 يشناس معرفت مباني

 .دیا آ یما  میاان  باه  معرفات  یاا  شاناخت  کاکب  و صاد   از ساخن  یشناسا  معرفت در

 موضاوع  یهسات  ایا  پدیده به نستت ها شناخت از کی کدام دید باید اینجا در دیگر، عتارت به
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 و صاحیح  ،(دیگار  مکاتاب  باا  آن سهیمقا و اسالم در امنیت نظری یمتان ما بحث )در بحث

 ارزیاابی  امکاان  فقاط  یاسشن معرفت کار التته .است نادرست و ناصحیح یک کدام و درست

 نیاز  مگرایای  جاز  از پرهیاز  و شاکاکانه  یهاا  نگرش چنگ از شدن رها بلکه نیست، باورها

 موجه را آن پکیرش یا دانیم می صاد  را آن داریم، باور یا گزاره به چرا اینکه درواق  .است

 یا باورها و رویکرد ارزیابی به اکنون اسا ، این بر .است شناسی معرفت حوزه در دانیم، می

 آلیسام  ایاده  و رئالیسام  مکتب دو با آن مقایسه و اسالم در امنیت متانی به نستت ها شناخت

   .میپرداز یم

 

 يشناخت روش مباني

 صورت به تواند یم زمان هم سعادت، و آزادی عدالت، قدرت، چون مفاهیمی همانند امنیت

 ماورد  هنجااری،  یاا  ارزشای  اماری  مثاباه  باه  و عملی صورت به یا و عینی امری مثابه به نظری،

 توصایفی  سیاسای  نظریه قالب در و عینی منظری از تواند یم امنیت بنابراین،  گیرد قرار تحلیل

 قالاب  در و ارزشای  منظار  از یاا  گفتماانی  و تفسایری  تجربی، های روش با مطابق تحلیلی، –

 ماورد  اسات،  آرمانی وضعیتی ایجاد و عمل به معطوف که هنجاری یا تجویزی سیاسی نظریه

 تجربای،  تتیین به اخالقی یا ارزشی فر  شیپ هرگونه اتخاذ بدون که زمانی .گیرد قرار تحلیل

 قالاب  در یاا  طاورکلی  باه  قادرت  روابط در امنیت جایگاه گفتمانی تحلیل یا هرمنوتیک تأویل

 - توصایفی  سیاسای  نظریاه  یاا  فرضایه  ارائاه  به بپردازیم، خا  سیاسی اندیشه یا ایدئولوژی

 خاا   سیاسای  ایادئولوژی  یاا  اندیشاه  ماتن  در امنیت یا عام طور به امنیت، مورد در لیلیتح

 و ارزشای  معیارهای و مفاهیم با امنیت نستت تحلیل به اگر که است یحال در این .میا پرداخته

 اخال  و حقو  آزادی، عدالت، یا و نفسه یف هدفی یا ارزش مثابه به قدرت همچون هنجاری،

 سیاسای  نظاام  یا آرمانی جامعه از تصوری پایه بر و واال ییها ارزش مثابه به ی،اجتماع – فردی

   .(Grant,2004:174 -179) میا پرداخته هنجاری یا تجویزی یا هینظر ارائه به بپردازیم، - آل ایده

 است مفهومی سیاسی اندیشه و سیاسی فلسفه شامل هنجاری، یا تجویزی سیاسی نظریه

 کاه  ییهاا  هینظر عنوان به غیردینی، و دینی سیاسی اندیشه یا سیاسی لسفهف مورد در غالتاً که
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 ن مادر  و( انتزاعای ) سانتی  از اعام  عقل، یا وحی بر متتنی یشناخت رو – معرفت الگوی از

 سیاسات  و جامعاه  ماورد  در اخالقای  یگکار ارزش به معطوف و گیرند می بهره (انضمامی)

 (Frohoch,1974:1 -20) .شود یم برده کار به هستند،

 تفسایری  تجربی، سیاسی یها هینظر شامل- تحلیلی، – توصیفی سیاسی نظریه مقابل، در

 تحلیل، به مربوط گکارانه ارزش ریغ یها هینظر انواع مورد در که است یمفهوم - گفتمانی و

 زمیناه  قالاب  در یا عام طور به سیاست و تیامن قدرت، روابط قدرت، ماهیت تفسیر یا تتیین

 الگوهاای  از یشناسا  روش – معرفت مختل  الگوهای پایه بر خا ، اندیشه یا باور متن و

 .شاود  مای  برده کار به مدرن پست مختل  یالگوها و هرمنوتیک تا پوزیتیویستی و گرا تجربه

(Grant,2004: 174-179).  

 نظریاه  در امنیات  مفهاوم  توصایفی  و هنجااری  بعد دو تفکیک ی،شناس روش منظر از

 نقاش  تحلیل خواهان صرفاً سیاسی پرداز هینظر دهد یم نشان توصیفی، و یهنجار سیاسی

 ماورد  در ارزشای  قضاوت هرگونه بدون قدرت، روابط در امنیت مختل  جوانب و ابعاد

 کاه  اسات  امنیات  از خاا   یا گونه ارزیابی و تحلیل دنتال به یا است، آن بدی یا خوبی

 کساب،  بار  نااظر  صارفاً  تواند یم ها زشار این .باشد سازگار خاصی اخالقی یها باارزش

 عادالت،  همچاون  دیگاری  یهاا  ارزش یاا  نفسه یف هدفی مثابه به قدرت گسترش و حفظ

 قلماداد  هاا  آن تحقاق  بارای  ابزاری عنوان به قدرت که باشد ها آن مانند و سعادت آزادی،

  .شود می

 در ها تضرور از برخی به مصداقی صورت به است الزم شود روشن موضوع آنکه برای

 متناای  یاک  عناوان  باه  دینای  ایماان  از ساخن  وقتای  مثاال،  بارای  .شاود  اشااره  زمیناه  این

 مشاخص  آن تحقاق  میزان یا ککب و صد  است قرار و دیآ یم میان به امنیت یشناس یهست

 در درواقا ،  .داد انجام را کار این توان می تکنیکی یا روش چه با که است این پرسش شود،

 ها آن متنای بر که هستیم مواجه کیفی و کمّی های تکنیک و ابزارها با ما شناسی، روش سطح

  .کنیم انتقاد یا دفاع شناسی معرفت و یشناس یهست متانی از باید
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 امنيتاي  رویکارد  )بررساي  امنيات  مقولاه  در یمااد  و توحيدی مکاتب مصادیق

 آليسم( ایده و سميرئال اسالم،

 دلیال  هبا  امنیات  مقولاه  که، گفت دیبا بینی جهان باب در فو  نظری متحث به عنایت با

 تحات  نیز را الملل بین روابط در یپرداز هینظر حوزه انسان، زندگی هحوز در یا وهیو اهمیت

 باه  الملال  باین  رواباط  نظریاات  تاالش  از هعماد  شای بخ کاه  جایی تا است داده قرار تأییر

 رواباط  یها هینظر از یکهر ازآنجاکه .است معطوف امنیتی های نظام و مفهوم وتحلیل تجزیه

 ارائاه  امنیات  مفهاوم  از متفااوت  دیدگاهی درنتیجه، دارند، خاصی فرانظری متانی الملل، بین

 بشاری  زنادگی  ابعااد  هماه  به که یدیتوح و شمول جهان دینی عنوان به نیز اسالم  دهند یم

 گرانکنشا  محوریت انسان، به نستت اش یشناس یهست ماهیت به توجه با دارد، ویوه توجهی

 بار  حااکم  عماده  جریاان  دو باا  مقایساه  در متفاوتی امنیتی رویکرد جهانی، نظام سرشت و

   .است داده ارائه مادی بینی جهان عنوان به لیترالیسم و رئالیسم یعنی امروز، الملل بین روابط

 میاان  قادرت  سار  ربا  نازاع  و رقابات  پکیرش بر متتنی امنیت، از رئالیستی یها برداشت

 آن، در و داشات  خواهاد  اداماه  ناامعلوم  مادتی  تاا  که رقابتی است  ملی قلمست یها دولت

 هاا  ستیرئال منفی دیدگاه همان این و شود می یزیر هیپا دیگری از بیم و ر ت هیپا بر امنیت

 توجاه  بار  هاا  تارال یل تأکید .است الملل بین نظام به آن تسری درنتیجه، و بشر ذات به نستت

 نظاام  یاک  ایجااد  در انساان  باه  نستت بینانه خوش دگاهید به توجه با بشری عقل به صرف

 محادود  اقتصاادی،  مساائل  در را امنیات  باه  دستیابی که نظامی است  استوار لیترال، جهانی

 اتخااذ  باا  اساالم  بااال،  رویکردهاای  مقابال  در  ماناد  یم غافل امنیت دیگر ابعاد از و کند می

 اصالی  کنشاگر  عناوان  به دینی امت دادن قرار محور و بشر ذات به نستت بینابین رویکردی

 سااازوکارهای و ابعاااد ،یساااز مفهااوم در را متفاااوتی امنیتاای رویکاارد ،الملاال بااین نظااام

 نظری متانی تتیین ضمن دارد سعی پووهش نیا   است گرفته شیپ در امنیت سازی عملیاتی

 از اساتفاده  با را روککم مکتب دو با اسالم دین ینظر و بنیادی یها تفاوت ،اسالم در امنیت

 اسات  راساتوا  متناا  این بر پووهش این فرضیه و کند بررسی ها آن یشناس یهست متانی تتیین

 اتخااذ  باه  اساالم  باا  لیترالیسام  رئالیسام،  رویکارد  دو یشناسا  یهسات  متاانی  در تفاوت که
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 امنیات  به دستیابی سازوکارهای و ابعاد ،یساز مفهوم در جریان سه این متفاوت رویکردهای

   .است شده منجر

 یهاا  هیا نظر در تامنیا  جایگااه  خالصه طور به ابتدا ،پووهش فرضیه ایتات برای بنابراین

 الملال  باین  رواباط  حاوزه  در یپارداز  هینظر عمده جریان دو عنوان به یستیترالیل و رئالیستی

 آخار،  بخاش  در و شاد  خواهاد  پرداخته اسالم در امنیت مقوله تتیین به سپس ،شده یبررس

   .شوند یم ارزیابی هم با سهیمقا در جریان سه این امنیتی رویکردهای

 

 رئالیسم مکتب دیدگاه از امنیت .الف

 ماورد  نویساندگانی  ساوی  از دارد، وجود رئالیسم درباره واحد یا هینظر اینکه به اعتقاد

 ها ستیرئال .کنند می انتقاد آن به هم و مندند عالقه سنت این به هم که است قرارگرفته انتقاد

 عقالیای  صورت به و شوند یم بمحسو بررسی و تحلیل عامل نخستین ها دولت که معتقدند

 یهاا  ارزش جاز   امنیت و قدرت .کنند رضایت احسا  خود ملی  مناف از تا کنند یم رفتار

 بدبیناناه  نگارش  رئالیساتی،  یهاا  دگاهیا د تمامی در .شوند یم بمحسو دولت مهم و اصلی

 را هاا  دولات  که است المللی بین نظام ویوگی جز  (مرکزی داراقت )نتود یآنارش .است حاکم

 بحاران  باه  آنارشایکی  موقعیات  چناین  .کنند عمل شان یمل قعالی از جخار ،کند یم مجتور

 ایجااد  بارای  تاالش  و نظاامی  یها ییتوانا اسا  بر که ناتو و قدرت .شود یم منجر امنیتی

 شامار  باه  ماؤیر  و محارك  عامال  ترین مهم جهانی، یها استیس در ،شود یم ارزیابی امنیت

  .(Schmidt, 2002:3-22)آید می

 

 رئالیستي دیدگاه اصلي نکات

 امنیات  و شاوند  یم بمحسو امنیت برقراری اولیه مسئول و تهدید اصلی آماج ها، دولت

 ، درواقا  شاود   مای  تعریا   خارجی تهدیدهای مقابل در دولت از محافظت صورت به ملی

 هاا  دولات  حاالتی،  چناین  در است  منوط دولت، ملی امنیت تأمین به الملل بین امنیت تأمین

 باوده،  نظاامی  ماهیات  دارای تهدیادها  .دارناد  عهده بر را خود امنیت تأمین اولیه مسئولیت
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 دولتای  هار  الملال،  باین  نظام وضعیت بودن آنارشیستی به توجه با  تابد یبرم را نظامی خپاس

 حاریم  باه  نظاامی  تجااوز  امکاان  لحظاه  هار  در کاه  باشاد  داشته نظر در را مسئله این باید

 نظاامی  قادرت  داشاتن  نظاامی،  تهااجم  باا  مقابله ابزار تنها رو، این از دارد  وجود کشورش

 ممکان  هم و باشد تجاوزگر تواند می هم بالقوه صورت به دولتی هر ازآنجاکه .است مناسب

 الملال،  بین امنیت ظحف و تأمین روش بهترین ،ردیگ قرار دیگر یها دولت تجاوز مورد است

 مادك  .ك .ر) اسات  قادرت  موازناه  یریگ شکل و ها دولت میان متقابل یها یبازدارندگ ققتح

 یهااا سااالح گساترش  بااه توجاه  بااا تاازگی  بااه طارح  ایاان  (193 - 93 :1911 لیتال  و الی کادین 

 رابازا  قاابلیتی  چنین که دارد وجود احتمال این زیرا است، یافته تیاهم شتریب ،یکشتارجمع

 رو، ایان  از و دارناد  تمایال  آن از اساتفاده  به ها تیوضع نیتر ساده در که شود کسانی دست

   .کنند یم مواجه فراگیر انهدام خطر با را همگی

 منظار  از  شاود  یما  گرفتاه  نظار  در ارزش بااالترین  مثابه به کشور استقالل و حاکمیت ظحف

 همادیگر  باا  هاا  آن رقابت در و هستند للالم بین روابط عرصه اصلی بازیگران ها دولت رئالیستی،

   -Gilpin, 1986:234-278; See, Morgenthau, 1993:8) (146 اسات  هادف  نیتار  یعال ها، آن بقای

 الملال  باین  نظاام  در هاسات،  دولت توجه مورد ارزش باالترین استقالل، و تیحاکم جهت، نیازا

 هار  و کناد  تضامین  را هاا  لات م -دولات  بقاای  کاه  ندارد وجود یا فائقه تقدر هیچ آنارشیک،

 آن باا  بقاایش  که خود استقالل و حاکمیت ظحف راستای در را خود تالش تمام باید نیز کشوری

 یاعتمااد  یب وجودآمدن به ،ییها برداشت چنین نتیجه .(94 :1934 قوام،) گیرد کار به ،شود یم تعری 

 تعریا   دیگاران  نااامنی  لقتاا  در امنیات  آن، در کاه  هاست انسان و کشورها میان دائمی تر  و

   .گردد یم

 جریاان،  ایان  یشناسا  یهسات  متاانی  از ها ستیرئال امنیتی دیدگاه که کرد تحلیل توان یم

 درنتیجاه،  و تحلیال  ساطح  عناوان  باه  دولت دادن قرار محدور انسان، به نستت یمنف دیدگاه

 باا  ها ستیرئال .است تأییرگرفته ملی یها دولت رقابت دلیل به الملل بین نظام بودن کیآنارش

 و داخلای  اجتمااعی  نظاام  آن، از تتعیات  باه  و بشار  سرشات  باه  نستت بدبینانه یکردیرو

 در امنیات  باه  دساتیابی  ساازوکارهای  و کشاند  یم پیش را امنیت معمای معضل المللی، بین
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 به المللی بین سطح در همچنین .دندان یم ملی واحد دولت یریگ شکل عامل را داخلی حوزه

 و سیساتمی  سطح در قوا موازنه مرکزی، حکومت فقدان و جهانی نظام بودن یکآنارش دلیل

   .دانند یم المللی بین سطح در امنیت عامل را دیگران تضعی  و خویش نظامی توان بردن باال

 

 لیبرالیسم مکتب دیدگاه از امنیت .ب

 نئاولیترال  آلیسام،  هاید یها هینظر شامل که است گسترده و  وسی بعدی دارای لیترالیسم،

 نظریاه   (1449 آنثولیاد  و راسادل ) دموکراتیاک  صالح  نظریاه  ،(1441 کیموراوس  1449 واکر) ویلسون

 دیادگاه  ،(1431گادورویچ، ) جاانتی  و فرعای  ذهنای  تصاویر  نظریه ،(1443،1414 ناای  و کوهن) وابستگی

 (1449 کاپن  -ریاس ) داخلی سیاست تهدای دیدگاه و (1444 زلیک  و آلیسون) بوروکراتیک یها استیس

 ناه یزم شیپا  هاا  حکومات  تتادیل  و تغییار  انتقاال،  ،هاا  تارال یل اعتقاد به .است (1441 اشنایدر) و

 و فرهنگای  یهاا  تیا هو بشار،  حقاو   به توجه روند نیا در .است امنیت مفهوم بازنویسی

 بساتری  ایجااد  باه  امنیات  اما هستند، اساسی یها تیاولو از بومی زیست و اقتصادی حیات

 متخصصاان  انحصار از را آن تا است نیازمند المللی، بین سطح در مردمی یها مشارکت برای

 محاو  ذهنیت این تا بود تالش در باید عتارتی به کند  جخار دولتی گکاران استیس و امنیتی

  .هستند امنیت کنندگان نیتأم تنها ها دولت که شود

 ،شاود  ینما  حاصال  قاوا  توازن از لیترالی دیدگاه در نظم و امنیت رئالیستی، رویکرد برخالف

 قاوانین،  میاان  ساازش  حااکمیتی،  مختلا   یهاا  هیا ال میاان  کاه  اسات  ییها تعامل حاصل بلکه

 هاا  تارال یل راساتا  ایان  در دارد  وجاود  نهادی مقررات و المللی بین یها میرژ مشترك هنجارهای

 تقویات  ربا  الملال،  باین  حقو  و سالح  خل المللی بین نهادهای قطری از همکاری ترغیب برای

 دوجانتاه  اتحادهاای  برقراری جای به یجمع دسته یها یهمکار بر متتنی نظام و گرایی چندجانته

-Buzan et al. , 1998:134) کنناد  یما  تأکید مزبور اتحادهای از حاصل موازنه اصطالح به استقرار و

156; Fearon and Wendt, 2002:14-79; Katzenstein et al. , 1998:47-92; Schmidt, 2002:3-22).   
 از اسات  عتاارت  الملل، بین امنیت به نستت لیترالیست متفکران کلی دیدگاه مجموع، در

  شاود  یم بمحسو الملل بین نظام در دهیپد بدترین و امنیتی تهدید شدیدترین جنگ، :اینکه
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 از را آن المللی بین یها سازمان به تمسک با توان یم اما ،است ریناپک اجتناب یا دهیپد جنگ،

 خود کار دستور در را زدا امنیت و طلب جنگ نهادهای حکف باید المللی بین جامعه برد  نیب

 یهاا  سازمان الملل، بین حقو  دیپلماسی، نظیر زیآم مسالمت ابزارهای از استفاده با دهد  قرار

 ریجلوگی جنگ بروز از توان یم معاهدات، و المللی بین یها میرژ توسعه با نیز و المللی بین

 ماورد  دولات،  هر امنیت یعنی شود، توجه یجمع دسته نظام به باید   کرد برقرار را امنیت و

 پاا   تهااجم،  باا  مقابلاه  در کاه  ردیپاک  یم دولت بنابراین   باشد نیز دیگر یها دولت توجه

 صالح  اینکاه  دربااره  لیتارال  ایها باور با است طرحی جهانی، حکومت برگزیند  را جمعی

 بهتار،  عتاارت  باه    شاود  حاصل شده، تقسیم مختل  یها دولت به که یجهان در تواند نمی

 .یابد پایان جهانی حکومت ایجاد قطری از باید الملل بین جامعه در خصومت و جنگ حالت

 خودیااری  بار  شدید تأکید و یمحور دولت را الملل بین نظام در ناامنی دلیل لیترالی رویکرد

 و هاا  تارال یل تجربه اما   (See, Risse-Kappen, 1995; Snyder, 199) داند یم الملل بین نظام در

 تئوریاک  ماوارد  فارای  امنیت، که است ادهد نشان معاصر دنیای در پیشرو عظیم یها بحران

   .است یادشده

 کوتاه یا اشاره بعداً مقاله نیهم در امنیت باب در لیترالیسم مکتب کیتئور نقد به اگرچه

 کوتااه  یا اشااره  عمال  در لیترالای  دول متنااق   رویکارد  به ااینج در نیست بد اما ،شود یم

 توانساته  رویکارد  ایان  انادازه  چاه  تاا  بتینیم که باشد این سؤال ترین مهم دیشا .باشم داشته

 نقاش  الملال  باین  نظام یتات و صلح در عمالً یا و کند؟ ینیب شیپ را جنگ رینظ رویدادهایی

 را اول جهاانی  جناگ  باروز  علال  ودروویلسون،و ازجمله ها ترالیل از بسیاری باشد؟ داشته

 در هاا  جناگ  ناوع  این مجدد وقوع از پیشگیری برای ییها راه یافتن پی در و کردند بررسی

  .بودند ندهیآ

 یهاا  ساازمان  تقویات  چاارچوب  در هعماد  طاور  باه  کردناد،  ارائه ها آن که راهکارهایی

 دوم جهانی جنگ وقوع با التته که بود یجمع دسته امنیت نظام و الملل بین حقو  ی،الملل نیب

 سارد  جناگ  دوران و دوم جهانی جنگ از پس .رسید ایتات به مزبور سازوکارهای ناکارایی

 چاالش  باا  نیز میالدی 1441 دهه در لیترالی کردیرو .نداشتند گفتن برای حرفی ها ترالیل نیز
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 متعدد یها کشمکش .نیاورد دوام خیلی سرد جنگ انیپا در ها ترالیل یخوشحال .شد رو روبه

 ،چچان  هرزگاوین،  یبوسان  ،رالئونیسا  ،روآنادا  برونادی،  ساومالی،  در سارد  جنگ از پس

 جهاان  نقااط  اغلاب  در که است آن از حاکی مناطق دیگر و هیسور ،عرا  ،ایتریل ،افغانستان

 .پابرجاسات  همچنان بود، شده سرد جنگ دوران در ها تنش آمدن دیپد موجب که شرایطی

 در جناگ  کاه  شد وخیم زمانی سرد جنگ از پس یتات و صلح وضعیت الیسم،لیتر منظر از

 و بوسانی  در جناگ  منااطق،  ریساا  در کشتار و جنگ برخالف .درگرفت سابق یوگسالوی

 خصاو   در لیتارال  ادعاهاای  سار  بار  .افتاد اتفا  لیترال منطقه درهای پشت در نیهرزگو

 ماورد  اروپاا  یعنای  آن، خواساتگاه  در لیتارال  یهاا  ارزش چرا آمد؟ چه بشردوستانه حقو 

 کاه  دانسات  نکته این از ناشی بتوان را موارد این در ها آن ناتوانی شاید گرفت؟ قرار تهاجم

 باا  ساه یمقا در بشار،  ناوع  مقابال  در ما تکالی  که باورند این بر ها ترالیل از بخشی حداقل

 تفکار  ایان  باا  .است برخوردار کمتری اهمیت از داریم خود شهروندان قتال در که وظایفی

 از دفااع  بارای  را خاود  شاهروندان  زنادگی  بخواهاد  کشاوری  که ندارد وجود قاطعی لیدل

 عنوان به لیترالیسم به توان می چگونه تفاسیر این با .بیندازد خطر به اخالقی مجرد یها ارزش

 هام  و مداخلاه  هام  مخال  هیزاو دو از دیدگاه این که درحالی نگریست، راهنما ایدئولوژی

  .(994-991 :1919اشلقی، عتاسی)؟کند یم توصیه را مداخله عدم

 از دموکراسای  و بشار  حقاو   باه  احتارام  مانناد  لیتارال  یهاا  ارزش برخی شاید اگرچه

 باه  پاساخگویی  بارای  آن اماروزی  شکل اما باشد، برخوردار جهان نقاط اغلب در مقتولیت

 راه تواناد  نمای  و اسات  آماد ناکار توسعه حال در جهان مختل  نقاط در مشکالت و مسائل

 آن مانناد  و دخالات  ،جناگ  جامعاه،  شادن  یقطتا  فقار،  همچون مسائلی برای مناستی حل

 (. Falk،564 :1995)باشد

 متاانی  از رئالیسام  مانناد  هام،  لیترالیسام  امنیتای  رویکارد  کاه  کارد  تحلیال  توان می لکا

 عناوان  باه  ردفا  محوریات  بشاری،  عقل و بشر ذات به ینیب خوش جریان، این یشناس یهست

 نظام در بایتات نظم به ینیب خوش و آنارشی عدم درنتیجه و الملل بین نظام در اصلی کنشگر

 و خارد  ساطح  در انسانی امنیت وجود به ،ها ستیرئال برخالف که ردیپک یم تأییر المللی بین
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 انناد م ابزارهایی در را امر این به دستیابی یسازوکارها و است نیب خوش کامل، طور به کالن

  .کند یم جستجو ...و یجمع دسته امنیت ،یینهادگرا

 

 اسالم دیدگاه از امنیت .ج

 دارد توجاه  ویوه طور به بشری زندگی ابعاد تمام به شمول جهان دین یک عنوان به اسالم

 باه  تاوان  یما  ها جنته این ازجمله است  کرده یزیر برنامه بشر زندگی های جنته همه برای و

 اسالم ویوه توجه مورد که کرد اشاره (المللی بین و داخلی) اجتماعی و دیفر ابعاد در امنیت

 در مااهوی  یهاا  تفااوت  از فارغ پووهش، این نگر کل رویکرد به توجه با .است گرفته قرار

 یهاا  انیجر دیگر با شیعه فقه امنیتی دیدگاه میان تفاوت ازجمله اسالمی رویکردهای برخی

 قارار  شایعه  فقه محور بر اسالم امنیتی دگاهید یبررس متنای که میا کرده سعی سنی، اسالمی

  .ردیگ
 

 اسالم در امنيت یها حوزه و ابعاد مفهوم، .1

 ابعااد  تماامی  شاامل  و دارد قعمیا  و متاوازن  ، وسای  مفهومی امنیت قرآنی، فرهنگ در

 بار  و شاود  یم خارجی و داخلی فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، یها حوزه و زندگی

 و اساالمی  جامعاه  ارتتااط  وحادت،  انساجام،  اقتادار،  با که شود می تأکید امنیت از وییالگ

 اساتحکام  و خارجی امنیت بعد در را ملی امنیت شرط و دارد وندیپ جامعه درونی استحکام

 ابعااد  در مؤیر را بعد یک در ناامنی و نگرانی دغدغه، هرگونه و داند یم اسالمی امت درونی

 در اقتادار  و قادرت  منشاأ  را حاوزه  یاک  در قادرت  و قاوت  رگوناه ه و شامارد  یم دیگر

  .(319 :1934 ی،آباد نج  )دری داند یم دیگر یها حوزه

 خاود  در را متناوع  ماواردی  و نیست یبعد تک یا دهیپد اسالم، در امنیت مقوله بنابراین

 )قارآن  فاردی  امنیات  :از اند عتارت کریم قرآن منظر از امنیت مختل  ابعاد .است داده جای

 روح امنیات  و عقیده حیثیتی، جانی، امنیت حوزه در ها انسان فردی امنیت ظحف برای کریم

 ،(اسات  کارده  ارائاه  را راهکارهاایی  آن، ظحف برای و داده نشان زیادی حساسیت روان، و

 فرهنگای  امنیات  ،(اجتمااعی  عادالت  ،ینیب خوش یکدلی، و یگانگی )شامل اجتماعی امنیت
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 یهاا  فرهنگ شناخت محوری، قح فرهنگی، یساز همسان فرهنگی، وریخودبا دربرگیرنده)

 خاارجی  امنیات  و داخلای  امنیات  شاامل  کاه  سیاسای  امنیات  و اقتصادی امنیت ،(مختل 

  .(119-113 :1914 ،دوست )وطناست

 داند یم صلح و امنیت برقراری  تاب نیز را اقتصادی شکوفایی و رفاه متعال، خداوند

 کُال   مِانْ  رَغَاداا  رِزْقُهَاا  یَأْتِیهَاا  مُطْمَئِنَةً آمِنَةً کَانَتْ قَرْیَةً مَثَال اللَّهُ وَضَرَبَ» :دیفرما یم و

 فاراوان  سو هر از اش یروز و بود امان و امن که است زده مثل را شهرى خدا و مَکَانٍ 

  .(113 آیه نحل، )سوره «دیرس یم

 مِانَ  أَهْلَّاهُ  وَارْزُ ْ آمِنًاا  بَلَّاداا  هَکَا اجْعَلْ رَبِّ إِبْرَاهِیمُ قَالَ وَإِذْ» :ندیفرما یم دیگر جایی در

 عَاکَابِ  إِلَا   أَضْاطَرُهُ  یُامَ  قَل یال فَأُمَت عُهُ کَفَرَ وَمَنْ :قَالَ اآلخِرِ وَالْیَوْمِ بِاللَّهِ مِنْهُمْ آمَنَ مَنْ الثَمَرَاتِ

 و گاردان  امان  شاهرى  را سارزمین  این پروردگارا گفت ابراهیم چون و  یرُصالْمَ سوَبِئْ النَارِ

 روزى هاا  فارآورده  از بیااورد  ایماان  بازپساین  روز و خادا  به که ناآن از هرکس را مردمش

  .(134 آیه بقره، سوره) «...فرمود بتخش،

 آن، در و امنیات  از مناد  بهاره  است یا جامعه ،کند یم ترسیم اسالم که یا جامعه بنابراین،

 شافاف  و مناد  نظاام  ایدئولوژى یک اسالم، .است و محس طاغوت از دوری و خدا عتادت

 .دارد یاجتمااع  و یسیاسا  عادالت  خصاو   در معینای  بینای  جهان و اخال  اصول ،است

 هاا  انساان  تماام  دیان،  ایان  نظار  از چراکه است جهان اسالم، کشش و جاذبه بالقوه، طور به

  .(139 :1934 مردن،) برابرند

 
 اسالم امنيتي رویکرد در گيرفرا امنيت به دستيابي ازوکارهایس .2

 دو از متفااوت  ،(المللای  باین  و ملای ) اجتمااعی  و فاردی  امنیات  به رسیدن برای اسالم

 بارای  جهااد  و صالح  اصاالت ) جهاد و صلح اصل دو بر متتنی لیترالیسم و رئالیسم رویکرد

 پایش  در را خاا   ساازوکارهایی  امار،  ایان  به رسیدن یبرا و است (امنیت و صلح ایجاد

 :اند شده بررسی زیر در که است هگرفت
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 امنیت با آن رابطه و اسالم در صلح .9-2
 زیا آم مسالمت همزیستی از است عتارت که دارد گسترده و قعمی معنایی اسالم در صلح

 عادالت  اسالمی، صلح در .ها تیمسئول و وظای  به متقابل پایتندی حقو ، متقابل رعایت با

 صارف  و جناگ  عادم  معنی به اسالم، در صلح التته ،است برقرار عمومی امنیت و اجتماعی

 در کاه  است زیآم مسالمت طتیعی حالت بلکه نیست  قیمتی هر به هم آن جنگ از خودداری

 هاا  انسان زیآم مسالمت همزیستی و صلح اسالم، نظر از .برسد خود کمال و رشد به بشر آن،

   .است هدف و ارزش یک گوناگون، مکاهب و عقاید با

 زنادگی  با زیرا است  مصلحت صلح، خود بلکه نیست، یشیاند مصلحت صلح، زا هدف

 .است رتریپک امکان انسان سعادت و کمال صلح، شرایط در و دارد همخوانی ها انسان فطری

 کاریم  قرآن یها آموزه اسا  بر زیآم مسالمت همزیستی به دعوت با اسالم مکتب رو، این از

 و جاهالناه  و کاور  یهاا  تیعصات  و طتقااتی  قاومی،  ،ناوادی  یهاا   یتتعا  با ظهور بدو از

 معتاود  باه  اعتقااد  اساا   بر را خویش پیروان و برخاست متارزه به فکری یها یگر قشری

  .کرد دعوت زیآم مسالمت همزیستی و وحدت :به الهی مکاتب دیگر پیروان با یگانه

 بِالَاکِی  آمَنَاا  وَقُولُاوا  مِانْهُمْ  لَََّمُواظ الَکِینَ إاِل أَحْسَنُ هِیَ بِالَتِی إاِل الْکِتَابِ أَهْلَ تُجَادِلُوا واَل»

 اى شیوه هب جز بکتا اهل با و  مُسْل مُونَ لَهُ وَنَحْنُ وَاحِدٌ وَإِلَهُکُمْ وَإِلَهُنَا إِلَیْکُمْ وَأُنْزِلَ إِلَیْنَا أُنْزِلَ

 سوی به آنچه به گوییدب و اند کرده ستم که ناآن از یکسان با مگر مکنید مجادله است بهتر که

 ییکا  شاما  خاداى  و ما خداى و آوردیم ایمان شده، نازل شما سوی به آنچه و شده نازل ما

  .(94 آیه عنکتوت )سوره «اوییم تسلیم ما و است

 را نتارد  و جناگ  توقا   و نیسات  خاونریزی  دنتاال  به هرگز و است صلح دین اسالم،

 وَکَانَ الْقِتَالَ الْمُؤْمِنِینَ اللَّهُ وَکَفَ  خَیْرًا یَنَالُوا لَمْ بِغَیْظِهِمْ رُواکَفَ الَکِینَ اللَّهُ وَرَدَ» :کند یم تحسین

 و غایظ  باه  باشند رسیده مال به آنکه بی اند ورزیده کفر که را آنان خداوند و عَزِیزًا  قَوِیاا اللَّهُ

 و دنیرومنا  هماواره  خادا  و برداشات  مؤمناان  از را جناگ  زحمت خدا و برگرداند حسرت

 عَانِ  اللَّاهُ  یَنْهَاکُمُ ال» :فرمایند می دیگر جای در نیز و (39 هیآ احزاب )سوره «است ناپکیر شکست

 اللَّاهَ  إِنَ إِلَایْهِمْ  وَتُقْسِاطُوا  تَتُروهُمْ أَنْ دِیَارِکُمْ مِنْ یُخْرِجُوکُمْ وَلَمْ الدِّینِ فِی یُقَاتِلُّوکُمْ لَمْ الَکِینَ
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 از را شاما  و نجنگیاده  شاما  باا  دیان  کار در که کسانی از را شما خدا اما  الْمُقْسِطِینَ یُحِبُّ

 زیارا  ورزیاد،  عادالت  ایشاان  با و کنید نیکی آنان به که دارد بازنمی اند، نکرده بیرون دیارتان

  .(1 هیآ ممتحنه )سوره«دارد می دوست را دادگران خدا

 آمَنُاوا  الَاکِینَ  أَیُهَا یَا» :فرماید یم و دهد می نوید را جهانی صلح قرآن فراتر، ای مرحله در

 ایماان  کاه  یناکسا  اى  یُِنٌتمُ عَدُوٌ لَکُمْ إِنَهُ الشَّیْطَانِ خُطُوَاتِ عُُِواتتَتَ واَل کَافَةً السِّل ْمِ فِی ادْخُلُّوا

 شاما  باراى  او کاه  مکنیاد  دنتاال  را شایطان  هاى گام و درآیید صلح در از یهمگ اید، آورده

  .(311 آیه بقره سوره)«است آشکار دشمن

 معناای  باه  صالح  از سرپیچی و آرامش و صلح ظحف به مأمورند مؤمنان، همه رو، این از

 فَاِِنِ » :کناد  مای  بیاان  چنین امنیت و صلح به را مسلمانان التزام نیز و است شیطان از پیروی

 شاما  از اگار   یُِالتسَا  عَلَّایْهِمْ  لَکُامْ  اللَّاهُ  جَعَلَ مَافَ السَلَّمَ کُمُیإِلَ وَأَلْقَوْا یُقَاتِلُّوکُمْ فَلَّمْ اعْتَزَلُوکُمْ

 راه شاما  براى خدا دیگر افکندند صلح طرح شما با و نجنگیدند شما با و کردند گیرى کناره

 هاای   عرصاه  تماام  در صالح  مناادی  اسالم نیبنابرا  «است نداده قرار آنان بر تجاوز براى را

   .است حصول قابل هایش ویوگی تمام با یتامن آن، سایه در که صلحی است، بشری

 کاه  اسات  ایان  آیاد  می دست به روایات( و آیات) یاسالم متانی بررسی از که ای نتیجه

 جااودانی  و همیشاگی  قاعده ،صلح .است صلح اصالت اسالم در اصلی حالت و اولیه اصل

 امنیات،  ایجااد  عادالت،  برقاراری  اساتثنا،  تجاویز  موارد .است برآن استثنایی جنگ و است

 و مسالمانان  باین  امان اسا ، این بر .باشد تواند می...و ستم و تر  و فشار از مردم رهایی

 اسا  بر بلکه عهدنامه، یا آنان سوی از جزیه پرداخت خاطر به نه .است یابت مسلمانان غیر

 نشاده  عاار   ساازد،  ویاران  را اساا   ایان  کاه  چیازی  و اسات  صالح  عاام،  اصل اینکه

  .(111:1919 برزنونی،)است

 اساالم،  در کاه  آنجایی از است، این اسالم الهی مکتتی متانی در زیتا بسیار مالحظه و نکته

 آیاات  لاکا   است، شده نظرگرفته در اساسی ای قاعده صورت به آمیز مسالمت همزیستی و صلح

 آیاات  اسات،  استثنا  و ضرورت جهاد و جنگ چون اما است، دلیل بیان بدون صلح، به مربوط

 بناابراین   ...و تجااوز  وجاود  مانند   است انگیزه و دلیل بیان با همراه جهاد و جنگ به طمربو
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 نادارد،  وجاود  دلیال  کاه  زماانی  تا و باشد داشته وجود دلیل باید مسلحانه اقدام و جنگ برای

   .باشد می صلح بر بنا و اصل و شود می محسوب غیرمشروع عملی و تجاوز جنگ به اقدام
 

 امنیت با آن رابطه و سالما در جهاد. 2-2

 هاای  ارزش و امنیات  ظحف برای اسالم شود، می پنداشته بغر دنیای در آنچه با متفاوت

 و بندد نمی دیگران روی را خود درهای اسالم .نیست دائمی ستیز در مسلمانان غیر با د،وخ

 اصال  که هدد می فرمان بلکه کند  نمی اتخاذ را انزواطلتی سیاست خود، امنیت ظحف بهانه به

 باه  گیارد   قارار  صفا و محتت صمیمیت، صلح، بر کشورها، و ها انسان میان روابط در اولیه

 تهدیادی  کشوری، تا اسالم دیدگاه از شود، مقید اصل، این که شوند ثباع دالیلی اینکه جز

 بایاد  اساالمی  کشاور  سیاست نکرده، ایجاد مسلمانان عزت و مصالح و انانممسل  مناف ضد

  .بود مسلح و هوشیار باید نیز دشمن برابر در التته و باشد کلی های تحرك شناسایی و تدبیر

 صالح،  یاا  جناگ  در چاه  اساالمی،  عاام  سیاسات  هار  مایاه  درون و اصلی هسته ،اًاساس

 و تجااوز   دف و  رف و آمیز مسالمت دعوت برای امنیت تأمین و مسلمانان و اسالم مصلحت

 دیگار  و اساالم  میاان  قاوا  تاوازن  برقاراری  نیاز  و متجااوز  نشااندن  خاود  جای سر و تنتیه

 شارایط  باه  حصاول  از باود  عتاارت  جنگ، در مستتر اسالمی مقصود بنابراین   هاست ملت

  .(191 :1919)برزنونی، ایمان و عدالت صلح،

 وجاود  خشاونت  و پنهاانی  قتل ترور،  من در فراوانی متعدد، روایات و آیات رو، این از

 و صلح .گکارند ینم یباق خشونت و ترور دین، تحریم درباره را تردیدى نهگو هیچ که دارند

   .است اسالم متین دین اساسی های ناآرم و اهداف از رحمت

 فراتار  دیگار  شایساته  کارهاای  تماام  از جهاد ارزش اسالمی، روایات و آیات دیدگاه از

 ساختی،  رناج،  پکیرش جهاد زیرا نیست، جهاد همانند اسالم در ای شایسته کار هیچ و است

 خاویش  جان عالقه، و قعش تمام با خدا راه در مجاهد است  محتت اظهار و ایثار گکشت،

 جاز  ای اندیشاه  و کناد  مای  هدیاه  خادا  راه در و گاکارد  می اخال  ک  در را عزیزانش و

  .(19 :1934جزایری، شریعتمدار) ندارد خدا راه در فداکاری
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 شاود  هاا  انسان آمیز مسالمت همزیستی و امنیت ینتأم موجب که تالشی نوع هر بنابراین

 راه در جهاد از روشن مصداقی بترد، بین از را آنان... و امنیتی سیاسی، فکری، های دغدغه و

 اساتقالل،  حاکمیات،  تضمین سالمت، امنیت، تأمین برای اسالم در جهاد .شود می تلقی خدا

 ایان  اسات   شاده  مقارر  آسامانی  نادیاا  از حمایت و صلح قرارتاس و اسالمی امت از دفاع

 :زند می تأیید مهر آن بر نیز قرآن که است حقیقتی

 یُاکْکَرُ  مَسااجِدُ  وَ صَلَّواتٌ وَ بِیَ ٌ وَ صَوامِ ُ لَهُدِمَتْ ع ٍتَبِ بَعْضَهُمْ الن ا َ الل  هِ دَفْ ُ ال لَوْ وَ»

 جناگ  رخصات  خدا اگر و  عَزِیزٌ لَقَوِیٌ الل  هَ إِنَ هُرُصْیَن مَنْ الل  هُ رَنَصُلَیَنْ وَ کَثِیراً الل  هِ ماسْ فِیهَا

 کاه  مساجدی و دیرها و ها صومعه همانا نکند، دیگر بعضی با را مردم از بعضی  دف و ندهد

 ،کند یاری را خدا هرکه و شد می ویران و بخرا همه شود، می بسیار خدا ذکر و نماز آن در

  .(91 آیه حج، )سوره «است توانایی و اقتدار منتهای ار خدا که کرد خواهد یاری را او خدا التته

 و آراماش  تاأمین  و انساانی  یها زهیست و تنازعات مهار و کنترل برای است معتقد اسالم

 از را انساان  درونای  یهاا  کشمکش هم پهلو، به پهلو و زمان هم باید عمومی و فردی امنیت

 و هاا  کشامکش  با متارزه اسالم، نظر از .را بیرونی یها تعار  و ها کشمکش هم و برد انیم

 و تنازعاات  مهاار  مقابال،  در و اکتار  جهااد  باودن،  زیربنا دلیل به انسان درونی یها تعار 

  .(43 :1919 احمدی،) است شده خوانده اصغر جهاد ،ندبو روبنایی دلیل به بیرونی یها تعار 

 و قراردادهاا  عقاد  عهاد،  باه  وفاای  دعاوت،  تفاهم، صلح، اصغر، جهاد در کلی رویکرد

 شارایط  در تنهاا  و اسات  تعدی و تجاوز عدم نیکو، مجادله چندجانته، و دوجانته های پیمان

 اقادام  دفااع  به متجاوزان مقابل در باید قهریه قوه از استفاده با راه آخرین عنوان به و اضطرار

 از یکای  تنهاا  مسالحانه  نترد که دارد قعمی و گسترده مفهومی ،اصغر جهاد رو، این از   کرد

 برخاورد  یا گوناه  به اسالمی جهاد موضوع با بغر دنیای در اما   است آن بارز یها مصدا 

  .آورد ینم پدید مخاطب ذهن در را صرف خشونت و مسلحانه متارزه جز چیزی که شده

 ایجااد  ،دهد یم سامان را (اکتر جهاد و اصغر جهاد) جهاد اصلی فلسفه و است مهم آنچه

 بستری در انسان الهی شخصیت تا است بشریت برای بیرونی و درونی شآرام یتات، امنیت،

 و نفاس  هاوای  با متارزه اکتر، جهاد .یابد تعالی و شده شکوفا دغدغه هرگونه از فارغ و امن



 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 1944، بهار وپنجم یفصلنامه علمی امنیت ملی، سال دهم، شماره س / 119

 

 شار  و بادی  ناوع  هار  از فرد عمل و اراده اندیشه، کردن خالص برای خودخواهانه تمنیات

 یسااز  پااك  و بازسازی برای تالش .بردارد گام دتسعا و کمال مسیر در بتواند فرد تا است

 فاردی  آراماش  و امنیت تهدید  مناب و انسان رشد  موان و بازدارنده عوامل از جامعه صحنه

 جنتاه  تاالش  ایان  خداسات،  راه در جهااد  شاود،  هماراه  درست شرایط با اگر اجتماعی، و

  .(41 و 43 ،43 :1919 ،)احمدی شود یم نامیده اصغر جهاد دلیل همین به و دارد روبنایی

 فقهای .است تقسیم قابل دفاعی جهاد و ابتدایی جهاد به یبند میتقس یک در اصغر جهاد

 واجاب  را مسالمانان  و اساالمی  باالد  باه  دشامن  تهااجم  برابار  در افتهی سازمان دفاع شیعه

 یکساان  نخسات  گاروه   اناد  شاده  تقسایم  گروه دو به ابتدایی جهاد مسئله در اما اند  دانسته

 اجاازه  و حضاور  باه  مناوط  را آن و ندانسته جایز غیتت زمان در را ابتدایی جهاد که هستند

 اول دساته  جز  (ره)ینیخم امام حضرت است، فقیه که وی عام نائب نه دانسته معصوم خود

 جاایز  غیتات  دوران در را ابتادایی  جهاد که هستند کسانی دوم دسته اما  شوند یم محسوب

 حضارت  معظام  رهتار  ،کنند یم معرفی فقیه ولی وظای  از یکی عنوان هب درنتیجه و دانسته

 در اساتفتا   یاک  باه  پاسخ در ایشان .شوند یم محسوب دسته این جز  (اهلل حفظه)یا خامنه امام

 فقیااه توسااط ابتاادای  جهاااد بااه حکاام کااه نیساات بعیااد» :ناادیفرما یماا چنااین زمینااه ایاان

 اقتضاا  را آن مصالحت  که صورت  در است، مسلمین امر والیت متصدّى که الشرایط  جام 

 جهااد   سن ت  اهل  فقهای(. 334:1911خمینی، یهاشم ی)بن«است اقوى نظر این بلکه باشد، جایز کند،

  کاه  اناد  دانساته   واجاب   آن در  مسالمانان  و  اساالم   مصالحت  وجاود   صورت در را  ابتدایی

 از  اطاعات  آنان نظر  به است، ، فاسق  چه و  عادل  چه ، حاکم عهده بر مصلحت این تشخیص

  .(193 ا 194 :1431 سرخسی،) باشد یم واجب یومیه  نمازهای مانند جهاد امر در  حاکم
 

 اسالم امنيتي نظریه اصول. 3

 مورد ویوه، طور به اسالم مکتب در ایمنی مفهوم اگرچه  دیگو یم افتخاری که گونه همان

 شاده  اشااره  آن باه  رفتاری -اعتقادی مختل  وحسط و ها هیال در که یا گونه به است، توجه

 واحاد  تحلیلای  بارچوچ ارائه و ها آموزه این کردن تئوریزه برای کمی تالش تاکنون است،

 در این است  گرفته صورت اسالمی، اعتقادی «سالم» و «ایمنی» اصول بر متتنی منسجمی و
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 الهی برجسته صفات از -ومد دارد، قرار ایمنی و سالم بر اسالم جوهر -اول :که است حالی

 فارد  یکاردار  راسات  شااخص  ایمنای  – سوم   هاست انسان به آرامش دادن و بخشی ایمنی

 در ختاری فرجام - ارمهچ و رود می شمار به اسالمی جامعه در روابط بارز ویوگی و مسلمان

 تهبرجسا  نکات ازجمله که شود یم شناسانده ایمنی از سطحی استقرار با آن اسالمی روایات

 اصاول  ،باارز  نکاات  ایان  به توجه با .(933-934 :1919 افتخااری، ) است تیجامع و یریفراگ آن

 :برشمرد زیر قرار به توان یم را اسالم امنیتی نظریه

 :دینی یها یآزاد تضمین و ها انسان همه به احترام :اول

 .اسات  تعادال  و آشانایی  همیااری،  هیا پا بار  یا رابطه مسلمانان، غیر با مسلمانان رابطه

 اَُئِالَ توَقَ شُعُوباا وَجَعَل ْنَاکُمْ وَأُنْثَ  ذَکَرٍ مِنْ خَلَّقْنَاکُمْ إِنَا النَا ُ أَیُهَا یَا» :ندیفرما یم متعال خداوند

 زن و مارد  از را شاما  ماا  ماردم،  اى  یُِارٌ تخَ عَل یمٌ اللَّهَ إِنَ أَتْقَاکُمْ اللَّهِ عِنْدَ أَکْرَمَکُمْ إِنَ لِتَعَارَفُوا

 حاصال  متقابال  ییشناساا  یکدیگر با تا گردانیدیم قتیله قتیله و ملت ملت را شما و آفریدیم

 خداوناد  تردیاد  یبا  .شماسات  پرهیزگاارترین  خدا نزد شما ارجمندترین حقیقت رد   کنید

 از و تضامین  را ادیاان  دیگار  شاأن  و کرامات  اسالم . (19 آیه حجرات، سوره) «است آگاه داناى

 داده را مختلا   مساائل  در مناقشه و گفتگو ،ثبح آزادی آنان به و دهکر حمایت حقوقشان

 اَُتُتا الطَیِّ لَکُامُ  أُحِالَ  الْیَاوْمَ » :فرمایناد  مای  متعال خداوند همچنین. (94 آیه ،عنکتوت )سوره است

 لْمُؤْمِنَااتِ ا مِانَ  نَاتُصا وَالْمُحْ لَهُامْ  حِال  وَطَعَاامُکُمْ  لَکُامْ  حِال  الْکِتَاابَ  أُوتُاوا  الَکِینَ وَطَعَامُ

 حاالل  شاما  راىبا  پاکیزه چیزهاى امروز  ... لکُمْتقَ مِنْ الْکِتَابَ أُوتُوا الَکِینَ مِنَ نَاتُصوَالْمُحْ

 و اسات  حالل آنان براى شما طعام و حالل شما براى اند کتاب اهل که یکسان طعام و شده

 پایش  که یکسان از دامن پاك زنان و مسلمان از دامن پاك زنان با جازدوا است حالل شما بر

 ملال  منشاور  1 مااده  ،9 بند و (9 آیه مائده، )سوره«است شده داده ها آن به آسمانی بکتا شما از

   .اند موضوع این مؤید نیز سیاسی و مدنی حقو  المللی بین میثا  ،11 ماده و متحد

 تحمیال  بارای  جهااد  و جنگ که نشده اشاره قرآن جای هیچ در که گفت دیبا ضمن در

 یهاا  روش قارآن  بارعکس،  بلکاه  است، اسالم پکیرش به مسلمان غیر کردن وادار و قیدهع

 الْحَسَانَةِ  وَالْمَوْعِظَاةِ  بِالْحِکْمَاةِ  رَبِّاکَ  یُِلِتسَ إِلَ  ادْعُ» :کند یم بیان شرح این به را خود دعوت



 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 1944، بهار وپنجم یفصلنامه علمی امنیت ملی، سال دهم، شماره س / 114

 

 باا  و کان  دعاوت  تپروردگاار  راه به نیکو اندرز و حکمت با  أَحْسَنُ هِکیَ الَتِیب وَجَادِلْهُمْ

 . (139 آیه نحل، )سوره«نماى مجادله است نیکوتر که اى شیوه به آنان

 :عدالت برقراری به فراخوانی :دوم

 است  گرفته صورت عدالت هیپا بر خلقت بوده، هستی متدأ و اصل عدالت قرآن نظر از

 لَدتِّا مُ ال وَعَاداْل  صِادْقًا  رَبِّاکَ  کَل مَاةُ  وَتَمَاتْ » آماده  وجاود  باه  آن اساا   بار  هستی یعنی

 و عادالت  باه  رسایدن  بشریت، و جهان خلقت هدف واالترین و( 119 آیاه  انعام، سوره)«لِکَل مَاتِهِ

 ذاتای  ارزش قرآنی، نگاه در عدالت .است شده معرفی ها انسان نفو  و جامعه در آن قتحق

 مفهاوم  یاک  صرف عدالت یعنی است  وابسته آن به امور همه امنیت داشته، االمری نفس و

 هماه  و دارد ریشاه  انساانی  فطرت و هستی در که است عقلی مفهومی بلکه نیست، انتزاعی

 هاا  انساان  تا بِالْقِسْطِ  النَا  لِیَقُومَ» :ندیفرما یم رو این از   ردیگ یبرم در را عالم وجودی ابعاد

 یُحِابُّ  اللَّاهَ  إِنَ سِطُواوَأَقْ» :دیفرما یم همچنین .(39 آیه حدید، )سوره«کنند ماقی قسط و عدل برای

 یَاأْمُرُ  اللَّهَ إِنَ» (4 هیآ حجرات، )سوره «دارد یم دوست را دادگران خدا که کنید عدالت  الْمُقْسِطِینَ

 باه  خادا  قات یحق در  ... وَالْمُنْکَارِ  الْفَحْشَّاا ِ  عَانِ  وَیَنْهَ  الْقُرْبَ  ذِی وَإِیتَا ِ وَاإلحْسَانِ بِالْعَدْلِ

 و ناپساند  و زشات  کاار  از و دهد یم فرمان خویشاوندان به بخشش و کوکارىنی و دادگرى

  .(41 هیآ نحل، سوره)«دارد یم باز ستم

 مدارا و بخشش بردباری :سوم

 و آن افاراد  و اساالمی  جامعاه  زنادگی  بر که فراوانی تأییر دلیل به صفات این بر اسالم 

 :فرمایناد  مای  متعاال  خداوناد  .سات ا کارده  تأکید دارد، آرامش و امنیت تثتیت در که نقشی

 جماعات  آن  یَعْمَلونَ کَانُوا عَمَا تُسْأَلُونَ واَل تُمْتکَسَ مَا وَلَکُمْ تُتکَسَ مَا لَهَا خَلَّتْ قَدْ مَةٌاُ تِلْکَ»

 هرچاه  هام  شاما  و کردناد  خود برای کردند بدی و نیک کار هر آنان سرآمد، به روزگار را

  .(199 هیآ بقره، )سوره«بود نخواهید ها آن کار مسئول اشم و کرد خواهید خود برای کنید

 پساندیده  کاار  باه  و کان  پیشاه  گکشت الْجَاهِل ینَ  عَنِ وَأَعْرِ ْ بِالْعُرْفِ وَأْمُرْ الْعَفْوَ خُکِ»

 آناان  از پاس،  الْجَمِیالَ   الرَفْحَ فَاصْفَحِ» .(144 هیآ اعراف، )سوره «ببرتا رخ نادانان از و ده فرمان

  .(39 هیآ حجر، )سوره «درگکر نیکو شتیگک با
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 و خشام  فروخورنادگان  و  الْمُحْسِنِینَ یُحِبُّ وَاللَّهُ النَا ِ عَنِ وَالْعَافِینَ الْغَیْظَ مَِِینَظوَالْکَا»

  .(199 آیه عمران، آل )سوره«دارد یم دوست را نیکوکاران خداوند و اند مردم از درگکرندگان

 :اسات  یافتاه  انعکاا   گوناه  نیا ا متحد ملل هزاره یهاعالم 4 بند ال ، ماده در اصل این

 .بگکارند احترام همدیگر به باید زبانی و فرهنگی اعتقادی، نظر از گوناگونی تمام با ها انسان

 بلکاه  کارد،  بسارکو  را ها آن نه و داشت وحشت نتاید ها آن میان و  جوام در ها تفاوت از

 و صالح  فرهناگ  بایاد  داشات   گرامای  بشاریت  شمندارز دارایی یک عنوان به را ها آن باید

 3 مااده  ،9 دربند همچنین .(331 :1914ناصارزاده، ) داد ترویج فعاالنه ها تمدن همه میان را گفتگو

 زیآم مسالمت یها راه از را خود المللی بین یها اختالف اعضا، تمامی :آمده متحد ملل منشور

 کارد   خواهناد  وفصال  حال  ،فتدین خطر به عدالت و المللی بین امنیت و صلح که صورتی به

  .است داشته اشاره آن به پیش ها سال اسالم که یا نکته

 :انسانی روابط تحکیم :چهارم

 همکاری، رحمت، مودت، و دانسته حرام را ستمکاری و ستم و واجب را التدع اسالم

 خاود  قدر رانگ یها ارزش و واال یها آموزه شمار در را خودخواهی عدم و فداکاری و ایثار

 و اندیشاه  به گکشته، ها این همه از .داند یم برادر یکدیگر با را ها انسان و است نظرگرفته در

 یکادیگر  پاکیرش  و تفاهم برای وسیله دو را اندیشه و عقل و گکارد می احترام انسانی خرد

 گاهدیاد  و نظریاه  هایچ  کند، نمی مجتور معینی، عقیده پکیرش به را کس چیه و کند یم تلقی

 به نیز دینی مسائل در و کند ینم تحمیل کسی بر را انسان یا طتیعت هستی، جهان به مربوط

 یهاا  دهیا آفر در تأمال  و اندیشاه  عقل، یریکارگ به آن، ابزار تنها که است معتقد اجتار، عدم

 در  ... الْغَایِّ  نَمِا  الرُشْادُ  نَیَّتَتَ قَدْ الدِّینِ فِی إِکْرَاهَال» :دیفرما یم خداوند .است متعال خداوند

  .(394 هیآ بقره، )سوره «است شده آشکار یخوب به راهه بی از راه و نیست اجتارى هیچ دین کار

 مُؤْمِنِینَ  یَکُونُوا حَتَ  النَا َ تُکْرِهُ أَفَأَنْتَ جَمِیعاا کُلُّهُمْ األرْ ِ فِی مَنْ آلمَنَ رَبُکَ شَا َ وَلَوْ»

 ایماان  یکسار  هاا  آن همه است زمین در هرکس  قط طور به خواست یم تو پروردگار اگر و

 بعاد  ها قرن .(44 آیه یونس، )سوره «باشند مؤمن که یکن یم ناگزیر را مردم تو آیا پس ،آوردند یم

 رواباط  توساعه  :یافات  ببازتاا  گونه نیا متحد ملل منشور 1 ماده ،3 بند در مهم دیدگاه این
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 سرنوشات  تعیاین  در هاا  خلق حقو  تساوی اصل به احترام متنای بر ملل میدان در دوستانه

   .جهانی صلح تحکیم برای الزم یها اقدام سایر انجام و خود

 آراماش  و صالح  رابطاه  را، کشاورها  و ها گروه افراد، میان روابط شالوده و اصول اسالم

 متعاال  خداوناد  نادارد   تفااوتی  هایچ  نظر این از ها، انسان روابط آن طی که کند یم تعری 

 در  تُرْحَمُاونَ  لَعَلَّکُامْ  اللَّاهَ  وَاتَقُاوا  أَخَاوَیْکُمْ  بَایْنَ  فَأَصْلِ حُوا إِخْوَ ٌ الْمُؤْمِنُونَ إِنَمَا» :ندیفرما یم

 بداریاد،  پاروا  خادا  از و دهید سازش را برادرانتان میان پس ،دنبرادر هم با مؤمنان ،قتیحق

 أَوْلِیَاا ُ  بَعْضُهُمْ وَالْمُؤْمِنَاتُ وَالْمُؤْمِنُونَ» .(11 هیآ حجرات، )سوره«دیریگ قرار رحمت مورد که امید

 که یکدیگرند دوستان باایمان زنان و مردان و  ...الْمُنْکَرِ عَنِ وَیَنْهَوْنَ بِالْمَعْرُوفِ یَأْمُرُونَ بَعْ ٍ

  .(31 هیآ توبه، )سوره «دارند یبازم ناپسند کارهاى از و دارند یوام پسندیده کارهاى به

 :شهروندی حقو  به احترام :پنجم

 از اعام  را هاا  آن صایانت  و حمایات  کرده، تضمین را انسان حقو  تمامی رعایت اسالم

 تاوان  یم حقو  این ازجمله   است دانسته واجب د،نباش سیاسی یا مدنی دینی، حقو  اینکه

 :کرد اشاره زیر موارد به

 األرْ ِ فِای  فَسَاادٍ  أَوْ اٍسا نَفْ بِغَیْرِ نَفْساا قَتَلَ مَنْ أَنَهُ یلَإِسْرَائِ بَنِی عَلَّ  نَُْاتکَتَ ذَلِکَ أَجْلِ مِنْ»

 یَُ نَااتِ تبِالْ رُسُلُّنَا جَا َتْهُمْ وَلَقَدْ جَمِیعاا النَا َ أَحْیَا فَکَأَنَمَا أَحْیَاهَا وَمَنْ جَمِیعاا النَا َ قَتَلَ فَکَأَنَمَا

 مقادر  اسارائیل  فرزنادان  بار  روى ایان  از  لَمُسْارِفُونَ  األرْ ِ فِی ذَلِکَ بَعْدَ مِنْهُمْ کَثِیرًا إِنَ یُمَ

 است چنان شدبکُ زمین در فسادى کیفر به یا قتل قصا  به جز را یکس ،هرکس که یمتداش

 تماام  ییگو که است چنان بدارد زنده را یکس ،هرکس و باشد کشته را مردم همه ییگو که

 ایان  باا  ،آوردناد  آنان براى آشکار دالیل ما یامترانپ ، قط طور به و است داشته زنده را مردم

 ،9 ماده قطت. (93 آیه مائده، سوره) «کنند یم یرو ادهیز زمین در ایشان از بسیارى آن از پس همه

 قحا  سیاسای،  و مادنی  حقاو   المللای  بین میثا  13 و 4 مواد و بشر حقو  انیهج اعالمیه

 شخصای  امنیات  و آزادی زندگی، حق هرکس و است انسان شخص ذاتی حقو  از زندگی

  .(34 و 34 ،19 :1933 )ناصرزاده، دارد
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 دارایای  و اموال است، اهمیت دارای حیات، قح که گونه همان : اموال از صیانت قح -

 خداوناد  گرفات   را هاا  آن تاوان  نمی مشروع ریغ وسایل از کی چیه با و اند باارزش نیز افراد

 عَانْ  تِجَارَ ً تَکُونَ أَنْ إاِل اَُطِلِتبِالْ بَیْنَکُمْ أَمْوَالَکُمْ تَأْکُلُّوا ال آمَنُوا لَکِینَا أَیُهَا یَا» :ندیفرما یم متعال

 آنکاه  مگار  مخورید ناروا به را همدیگر اموال دیا آورده ایمان که یکسان اى  ... مِنْکُمْ تَرَا ٍ

  .(34 آیه نسا ، )سوره«باشد گرفته انجام شما از یکدیگر یتراض با ستدى و داد

 کارده  تضامین  را شاغل  و حرفاه  بانتخاا  اندیشه، عتادت، آزادی اسالم  :آزادی حق -

 نیاز  بشار  حقاو   اساالمی  اعالمیه 11 ماده ال ، بند در توان می را اسالمی اصل این   است

 مقهاور  کاردن،  ذلیال  کشایدن،  بردگی به قح احدی، هیچ و شود یم متولد آزاده انسان :دید

 ماده .(3 :1933 )ناصرزاده، متعال خدای مگر ندارد، را او کشیدن بندگی به یا نکشید بهره کردن،

 از و ناد یآ یم دنیا به آزاد بشر افراد تمام :دیگو یم زمینه این در بشر حقو  جهانی اعالمیه 1

 باه  نساتت  بایاد  و هساتند  وجدان و عقل دارای همه برابرند، هم با حقو  و حیثیت لحاظ

 . (19 :1933 )ناصرزاده، کنند رفتار ریبراد روح با همدیگر

 باه  و کند سکونت خواهد یم که کجا هر در دارد قح هرکس  :مسکن یا سرپناه قح -

 ایا  جاخرا تتعید، .کند وآمد رفت زمین روی در محدودیتی و  مان چیه یب خواهد یم کجا هر

 ماردم  منیات ا در و کارده  تجاوز دیگران به آنکه مگر ،نیست درست کس چیه کردن زندانی

 اعالمیاه  ،1 مااده  در اصال  این بعدها .باشد رسانده قتل به را یگناه یب یا باشد کرده اختالل

 عتور آزادانه کشوری هر داخل در که دارد قح هرکس :شد بیان گونه نیا بشر حقو  جهانی

 ازجملاه  و کشاوری  هار  دارد قحا  هرکس .کند بانتخا را خود اقامت محل و کند مرور و

 . (19 :1933 )ناصرزاده، بازگردد ودخ کشور به یا کند كرت را خود کشور

 را دلیلش و بگوید را خود نظر که است انسان حقو  از این  :بیان آزادی و رأی قح -

 و اندیشاه  با متارزه و نظر اظهار  من و رأی مصادره اسالم .کند بیان آشکارا را قح و مطرح

 39 مااده  ،ب بناد  باشاد   باار  انیز جامعه برای دیشه،ان این آنکه مگر ،ردیپک ینم را آزاد فکر

 عماومی  اماور  اداره در دارد قحا  انسانی هر :که کند یم بیان نیز بشر حقو  اسالمی اعالمیه

  .(11 :1933 ناصرزاده،) کند شرکت مستقیم غیر یا مستقیم طور به خود کشور
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 و رئالیسام  ویکارد ر دو مانناد  هام  اسالم ،شد اشاره مککور حاتیتوض در که طور همان

 گرفتاه  شیپا  در را یا وهیو امنیتی رویکرد خویش، یشناس یهست متانی به توجه با لیترالیسم

 باه  توجاه  باا  کاه  کارد  استدالل توان یم طورکلی به دارد  تفاوت دیگر جریان دو با که است

 نساتت ( فطارت  و غریزه ترکیتی )ماهیت نینابیب دیدگاه یک که اسالم یشناس یهست ماهیت

 مفهاوم،  اسات،  گکاشته دینی محوری امت بر متتنی را خویش تحلیل سطح و دارد انسان هب

  .دارد تفاوت دیگر جریان دو با اسالم در امنیت به دستیابی سازوکارهای و ابعاد ها، حوزه

 

 اسالم و ليبراليسم رئاليسم، امنيتي رویکردهای ارزیابي

 رئالیسام،  جریاان  ساه  امنیتی کردهایروی قسمت، این در شده، مطرح مطالب به توجه با

 ماورد  امنیات  ساازی  عملیااتی  راهکارهاای  و هاا  حاوزه  مفهوم، به نستت اسالم و لیترالیسم

   .گیرند می قرار ارزیابی
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 محادوده  از کاه  گراسات  لیتقل و محدود نگاهی المللی، بین امنیت به انیگرا واق  نگاه

 را الملال  باین  امنیات  اینکاه  از بیشاتر  انیگرا واق  .رود ینم فراتر چندان ها دولت مرزهای

 -دولات  ملای  امنیات  بار  تمرکاز  با را آن بگیرند، نظر در فرد منحصربه مفهومی صورت به

 الملال  باین  امنیت رکن ترین مهم را کشورها استقالل و حاکمیت و کنند یم تعری  ها ملت

 کااه شاود  یماا اساتفاده  یاایگرا واقا   مکتااب فاداران طر از بساایاری ساخنان  از .داننااد یما 

 هاا  دولات  و هاا  ملات  بارای  نهایی هدف و اصلی یا زهیانگ ،یطلت قدرت و محوری قدرت

 ماورد  مسلمان اندیشمندان و واقعی زمامداران اندیشه و اسالم در سخن، این بود  خواهد

 هدف عنوان به اندتو نمی باشد، داشته مهمی آیار و اهمیت هرچه قدرت، زیرا نیست، قتول

 ویوه به و ادیان نظر از بنابراین، بود  خواهد ابزاری آن، ارزش و شود تلقی نهایی و اصلی

 خدا حاکمیت مشروع، اهداف تأمین جهت در آن از باید که است یا لهیوس قدرت اسالم،

 یاولیاا  نظر در قدرت .شود یریگ بهره تجاوز و ستم ظلم، استکتار، با متارزه خدا، دین و
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 نخواهاد  ای ذاتای  ارزش هایچ  نگیارد،  قارار  آن مانند و نامترده اهداف مسیر در اگر خدا،

 شارح  باه  برشامرد،  رهیافات  ایان  برای توان می که دیگری نقدهای آن، بر افزون داشت 

 :زیرند

 ابعااد  همه که است مربوط مکتب این ییگو یکل و یانگار ساده به انتقادها، از دیگر یکی

 را سیاسات  در مؤیر عوامل و علل سایر و کند یم خالصه قدرت قالب در را سیاسی زندگی

 متاانی  اساا   بار  الملال،  باین  روابط به ییگرا واق  رهیافت دیگر، بیان به   اندازد یم قلم از

 اقویاا  حکومات  و بقا تنازع عرصه را الملل بین نظام رو این از و است طتیعی و مادی فلسفی

 یاا  انقیااد  باه  محکاوم  ضاعی   یهاا  قادرت  و اسات  قادرت  باا  اصالت آن، در که داند یم

 قحقای و بودها به آن در گرفته، صورت نمودها اسا  بر الملل بین روابط تحلیل .اند ینابود

 ییتاات  یب عین الملل، بین نظام در قوا توازن از ناشی آرامش و یتات .است نشده توجه هستی

 در نادارد   وجاود  براباری  و عادالت  ایبر جایی ،ییگرا واق  رهیافت قامو  در زیرا است،

 انساانی  جنتاه  از و است شده توجه انسانی سرشت ماهیت از جنته یک به تنها رهیافت، این

   .است شده غفلت تعاون و همکاری به تمایل و آن

 یاندوز یروت پرخاشگری، شخصی،  مناف ،یطلت قدرت به انسان گرایش خالصه، طور به

 ایان  پنداشاتن  ،دهاد  یما  تشاکیل  را وی وجاود  از بخشای  و نیسات  انکار قابل هرچند...و

 باا  منطتاق  ریا غ و یبعاد  تک برداشت، از ناشی انسان، وجودی ابعاد تمام عنوان به ها شیگرا

 کاه  دارد نیاز  دیگار  ییها شیگرا صفات، این داشتن رغم به انسان .است بشر وجود حقیقت

 فضاایل  از بسایاری  و یدوسات  عناو  ایثاار،  تعااون،  ،یطلت قتیحق همکاری، ،ییگرا هم مظهر

   .شوند یم تلقی معنوی و اخالقی
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 و انساانی   جواما  طتیعات  باه  آن گرایاناه  جانتاه  کیا  نگااه  رهیافت، این ایراد نیتر مهم

 توجاه  تماام  کاه  رئالیساتی  رویکرد مانند نیز، رهیافت این است  الملل بین روابط کارگزاران

 هاای  جنتاه  انسانی، بعد کردن برجسته با بود، ساخته متمرکز رادفا حیوانی بعد روی را خود
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 به که دارند وجود نیز دیگر ییها اشکال آن، بر افزون   است رانده هیحاش به را آنان حیوانی

 :شوند یم بیان زیر شرح

 ارزشای  هنجارهاای  و بایدها به کند، توجه ها هست به آنکه از بیش آلیستی ایده رهیافت

 انیا گرا آرماان  ،کنند یم تکیه قدرت به اندازه از بیش انیگرا واق  که یدرحال .پردازد یم رفتار

 آلیساتی  ایده رهیافت طرفداران .معتقدند ها دولت  مناف هماهنگی به و گیرند می نادیده را آن

 تأکیاد  الملال  باین  حقاو   و مقاررات  تقویات  تسالیحات،  کنتارل  یا عمومی سالح  خل بر

 در المللای  باین  صالح  و یتاات  برقاراری  برای یجمع دسته امنیت تجویز که درحالی ،نندک یم

 المللای  بین حقوقی هنجارهای و ها سازمان و است همراه متعدد ییها چالش و  موان با عمل

 نیاز  لیترالای  دیادگاه  اناد   نداشاته  را خود واقعی کارکرد بزرگ، یها قدرت بازی تأییر تحت

 اقتصاادی  بعاد  بار  لیترالیسام  زیرا ،دارد تامنی به رئالیستی نظریه همانند گرایانه تقلیل دیدی

 تأکیاد  و یمحاور  دولت را الملل بین نظام در ناامنی دلیل ها ترالیل .دارد خا  تأکیدی امنیت

 آل ایده امنیت ها دولت نقش کردن کمرنگ با باید که دانند یم الملل بین نظام در خودیاری بر

 ادعا اب در هاا  دولات  نقش افزایش بوده، آشکار تاکنون ختاری طول در آنچه اما کرد، برقرار را

  .آن شدن برچیده نه است بوده دولت های کارویوه تعری  در رییتغ و گوناگون
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 و تعریا   مقاام  در اساالم  مکتاب  ممتااز  یها یوگیو ازجمله «امنیت و صلح» به توجه

 مؤیر واقعی، امنیت و صلح تضعی  در دنتوان می که است بنیادینی یها ونکان کردن عملیاتی

 مرکازی  یها کانون مثابه به را قدرت  مناب زوال گرا واق  رویکردهای که یدرحال   شوند  واق

 نتاود  و همکااری  یهاا  زهیا انگ ضاع   بر گرا آرمان رویکردهای یا دارند مدنظر ناامنی تولید

 بارهم  ثباعا  که دارد اشاره یطلت یبرتر غریزه به اسالم مکتب  کنند یم تأکید مشترك  مناف

 صاحنه  در یطلتا  یبرتار  اصال  با طورکلی به المسا .شود یم المللی بین امنیت و نظم خوردن

 باه  یطلتا  یبرتر که ییازآنجا و است مخال  الملل بین روابط در آن  تت به و اجتماعی روابط

 کاه  اسات  بنیادی موضوع این دنتال به شود می منجر الملل بین نظام در ظلم استقرار و ایجاد
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 باه  مظلا  کااربرد  و تعریا   امکان آن، در تا شود ساماندهی یا گونه به باید الملل بین روابط

 ،مظلاوم  از تیا حما و ظاالم  باا  مقابله نکردن، ظلم ،آنکه کالم خالصه برسد  ممکن حداقل

 صالح  کردن عملیاتی و تعری  مقام در اسالم مکتب ممتاز یها یوگیو ازجمله و اولیه اصل

 واقعای،  امنیات  و صلح تضعی  در دنتوان می که است بنیادین ییها کانون به توجه ،تیامن و

 قائال  زیاادی  اهمیات  ی،سااز  فرهنگ برای خود جهانی حرکت در اسالم   شوند  واق ؤیرم

 و آورد دیا پد هاا  انساان  همه میان در را نظر و اندیشه وحدت تا کند یم تالش اسالم .است

 اندیشاه  ایان  و کناد  یم نفی را طلتی  تتعی و نوادپرستی ،ییگرا فهیطا مانند واگرایی عوامل

 و برتاری  کسای  بار  را کسای  و برادرند و برابر ها انسان همه که دهد یم گسترش را بنیادین

 شای  قرباانی  و )سایمتر  .دهاد  یما  آموزش را ها انسان یگانگی و برابری معیارهای و نیست امتیاز

 رویکارد  در اصالی  هکلیادواژ  که رسید نتیجه این به ها بحث این از توان یم. (333 :1914 نشین،

   .است «عدالت» المللی بین امنیت و صلح یریگ شکل راستای در اسالم امنیتی

 نیاز  حاضر عصر در المللی بین مناستات مدیریت ظرفیت از که  جام مکتتی عنوان به اسالم

 دارد تأکیاد  متفااوت  اصلی بر خارجی عرصه در رفتاری الگوی تعری  مقام در است، مند بهره

 قواعاد  یاافتن  جریاان  حکمی مساوات از منظور .دهد یم شکل حکمی مساوات را آن بنیاد که

 ایان  .(911 :1914 افتخااری، ) است واحد شکل به مسلمان غیر و مسلمان بازیگران یبرا المللی بین

 باا  اساالم  یگار، د طارف  از دارد  داللات  اساالم  کتاب م المللای  بین عدالت الگوی بر اصل

 ارائه الملل بین روابط ماهیت از درست تفسیری توانسته، الملل بین نظام به گرا واق  دیدگاهی

 دو نساتت  باه  الملال  بین روابط در صلح و جنگ مسئله خصو  در اسالم یها برنامه .دهد

   .است مند بهره بیشتری اجرایی ظرفیت از لیترالیسم و رئالیسم رویکرد

 دیادگاهی  باا  اساالم  که کرد استدالل توان می اسالم، امنیتی رویکرد ارزیابی در درنهایت

 امنیتای  یها هیال همچنین و الملل بین روابط ماهیت درنتیجه، و بشر ذات به نستت بینانه  واق

 باه  ابیدساتی  سازوکارهای و ها حوزه مفهوم، از تر متفاوت تفسیری تا توانسته بشری زندگی

 بیشاتری  تناساب  بشاری  زنادگی  واقعات با که دهد ارائه دیگر رویکرد دو به نستت امنیت

  .دارد
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 متاانی  در تفااوت  از اساالم  و لیترالیسام  رئالیسام،  جریان سه امنیتی رویکرد در تفاوت

 ذات باه  نساتت  بدبینانه دیدگاه یک با رئالیسم پکیرد  می تأییر جریان سه این یشناس یهست

 تار   صحنه را الملل بین نظام ماهیت و دهد یم تسری الملل بین نظام به را دیدگاه این بشر

 را دیادگاه  ایان  بشر، ذات به نانهیب خوش نگاه با لیترالیسم است، کرده ترسیم دائمی جنگ و

 اسات   همکااری  و تعااون  صاحنه  الملل، بین نظام صحنه و دهد یم تسری الملل بین نظام به

 گرفتاه  پایش  در را یادشاده  جریاان  دو از متفاوت رویکردی بینابین، رویکردی با هم اسالم

   .است

 و رئالیسام  )مکاتاب  ماادی  بینای  جهاان  یهاا  تفااوت  فو ، مطروحه متاحث به توجه با

 را امنیات  از برداشات  در هاا  آن تاأییر  و اساالم(  مکتاب ) یدیتوح بینی جهان و (آلیسم ایده

 ابعاد امنیت، موضوع امنیت، مرج  و منشأ امنیت، یساز مفهوم و معنا :در تفاوت در توان می

 ساه  ایان  امنیتای  رویکرد در امنیت، غایت و هدف و امنیت به دستیابی سازوکارهای ،تیامن

 نشان زیر جدول در تطتیقی مقایسه صورت به مکتب سه یها دگاهید خالصه .دانست مکتب

 :است شده داده

 

 اسالم() یديتوح آليسم( وایده رئاليسم) گرا مادی نظری مباني و بيني جهان

 هم طول در  هم عر  در  :وخدا انسان رابطه 

 مادی ایمنی و دینی ایمان  مادی ایمنی :امنیت ابعاد و معنا

 مردم و اسالم دین  حکومت و دولت :امنیت مرج 

 اسالمی امت مصالح ملی/فردی مناف   :امنیت موضوع

 مردم رادها و الهی خواست مردم اراده :امنیت منشأ

 یمعنو و مادی /ایمانی و الهی مادی/دنیایی  :امنیت به نگرش

 عنداللزوم دفاعی/جنگ جهاد/صلح/آمادگی اقتصادی/نظامی/طتیعی  :امنیت تأمین سازوکار

 دارالکفر() /طاغوتشیطان/باطل رقیب/دشمن  :از زدایی امنیت

 االسالم( ارد) نی/مستضعفمحرومین/حق مانیپ /همدوست :برای سازی امنیت

 کمال سوی به هدایت (دنیوی مدیریت) یاداریدن :امنیت غایت
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 یريگ جهينت و پژوهش یها افتهی

 ایان  به توان یم اسالم و لیترالیسم رئالیسم، جریان سه امنیتی رویکرد و نظری متانی مقایسه با

 موضاوع  -9  امنیات  مرجا   و منشاأ  -3 امنیت  یساز مفهوم و معنا-1 در تفاوت که رسید نتیجه

 در امنیات،  غایات  و هدف -4  امنیت به دستیابی سازوکارهای و ابزار-9   تیامن ابعاد-9 امنیت 

 رویکارد  .ردیا گ یما  تاأییر  هاا  آن شناسای  هستی متانی در تفاوت از جریان سه این امنیتی رویکرد

 تحلیال  سطح ،انسان بد )ذات خود یشناس یهست متانی به توجه با گرا لیتقل دیدگاهی با رئالیستی

 هاا  دولات  مرزهاای  محادوده  از فراتار  را امنیات  ،(الملال  بین نظام محور جنگ ماهیت و گرا یمل

 امنیات  نظاامی  بعاد  به و کند یم تعری  ها ملت - دولت ملی امنیت بر تمرکز با را آن و داند ینم

 در را نآ بایاد  ملای  ساطح  بار  عالوه و است نظامی رویکرد فرای امنیت، که یدرحال دارد  توجه

 را الملال  باین  امنیات  حفظ و تأمین روش بهترین ها ستیرئال .کرد جستجو جهانی یا کالن سطح

   .دانند یم قدرت موازنه یریگ شکل و ها دولت میان متقابل بازدارندگی تحقق

 زیارا  دارد، رئالیساتی  نظریاه  همانناد  گرایاناه  تقلیال  دیادی  امنیت، به نیز لیترالی دیدگاه

 عقال  و ذات باه  نیبا  خوش) ها ترالیل .دارد خا  تأکیدی امنیت اقتصادی دبع بر لیترالیسم

 نظاام  در نااامنی  دلیال  (الملال  باین  نظاام  محاور  صلح تیماه و فردگرا تحلیل سطح بشری،

 کمرنگ با باید که دانند یم الملل بین نظام در خودیاری بر تأکید و یمحور دولت را الملل بین

 امنیتای  رویکارد  تطتیقای  بررسی آنچه اما کرد  برقرار را آل ایده امنیت ،ها دولت نقش کردن

 افازایش  باوده،  آشاکار  تااکنون  ،ختاری طول در لیترالیسم و رئالیسم امنیتی رویکرد با اسالم

 برچیده نه است بوده دولت های کارویوه تعری  در تغییر و گوناگون ابعاد در ها دولت نقش

 درنتیجاه،  )و خود شناسی هستی متانی از متأیر ویش،خ امنیتی رویکرد در ها ترالیل .آن شدن

 فراگیار  امنیتای  -تعاملی جامعه یک یریگ شکل به(، ها ملت  مناف طتیعی هماهنگی به اعتقاد

 ولای  .دارند تأکید اقتصادی متقابل وابستگی بعد بر بیشتر و هستند نیب خوش جهانی بعد در

 را امنیات  آن، درنتیجاه  کاه  دانست محدود اقتصادی، نیازهای به توان نمی را بشری نیازهای

 باه  و چندبعادی  یا مقولاه  امنیت، که گفت توان یم طورکلی به گرفت  نظر در یبعد کی نیز

  .اند بوده غافل ها آن ابعاد دیگر از ها ترالیل که است وابسته هم
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 نساتت  ترکیتای  )دیدگاه خویش یشناس یهست متانی به توجه با اسالم امنیتی نظریه در

 نظاام  باودن  محاور  صلح و جنگ ترکیتی ماهیت و محور امت تحلیل سطح انسان، ذات به

 را انسان زندگی مختل  ابعاد که دارد قعمی و متوازن گسترده، مفهومی امنیت، (،الملل بین

 دو مانناد  هام  اساالم  امنیتای  رویکرد نیست  محدود خا ، قلمروی به و شود یم شامل

 در امنیات  ایان  آغاازین  نقطه است  متأیر جریان، این یشناس یهست متانی از دیگر جریان

 تحت را المللی بین نظام و ملی جامعه آن، قتحق صورت در که است نهفته ها انسان وجود

 ی،فرهنگا  اجتماعی، )اقتصادی، امنیت ابعاد سایر امنیت، این سایه در داده، قرار خود تأییر

 در جناگ  و قوی نظامی نیروی بر کیدتأ حتی شد  خواهند ظحف و نیتأم زین (...و یاسیس

 تأکیاد  آن بار  ها ستیرئال که گونه آن نه اما است، صلح و امنیت ظحف و ایجاد برای اسالم

 قادرت  اساالم،  امنیتای  نظریاه  در .کنناد  یما  بیان نظامی قدرت پرتو در را امنیت و دارند

 نیبا  از ایبار  یاا  اساالمی  دعوت از حمایت و آن  رف یا تجاوز  دف برای جنگ و نظامی

 .مسالمانان  غیر دین در مخالفت و غلته برای نه است، مظلومان یاری و فساد و ظلم بردن

 باه  قاادر  ،بازرگ  و کوچک قوی، ضعی ، از جهان، ملل همه میان اسالمی صلح و امنیت

 .اسات  اساتوار  هاا  انساان  آزادی و ملال  حقو  تساوی هیپا بر آن اسا  و است برقراری

 ایان  باا  کناد  یما  صاحتت  جهانی صلح و امنیت از لیترالیسم، همانند اسالم، امنیتی نظریه

 توجاه  ناه  و اسات  محاور  عقالیای،  و وحیانی یها آموزه از ترکیتی اسالم، در که تفاوت

  .بشری عقل به صرف
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 ومآخذ منابع فهرست

 يفارس منابع الف(

 قرآن کریم 

 ،عمال  و شاه یدر اند امنیات  ایگااه ج بر درآمدی شریعت  و امنیت قدرت،» (، 1919) اصغر افتخاری 

 .1 ش ،3 پاسداران سپاه راهتردی، مطالعات فصلنامه ،«قاجار عصر در شیعه فقهای
 ،انیمرب .امنیت  مفاهیم، متانی و رویکردها، قسمت دوم: رویکرد اسالمی (،1919محمدرضا ) احمدی ،

 .19سال پنجم، شماره 
 ( 1914افتخاری، اصغر ،)و رواباط   اساالم  مقاالت ی، مجموعهویکرد اسالمالملل، ر صلح و امنیت بین

 تانتشاارا  ،1به اهتمام حسین پوراحمدی، چ  (،نظری، موضوعی و تحلیلی یها چارچوب)الملل  بین
 (.ع)دانشگاه امام صاد  

 ،آگه نشر تهران، چهارم، چاپ منصور، حسن ترجمه علمی، بینی جهان (، 1931) برتراند راسل. 

 ،اماور  مرکاز  نشریه حقوقی مجله صلح، اصالت یا جنگ اصالت  اسالم ،( 1919) محمدعلی برزنونی 

 .99 شماره جمهوری، ریاست مجلس امور و حقوقی معاونت المللی بین حقوقی
 ،ترجماه  امنیتای،  سیاسای  مقااالت  گزیده: ملی در امنیت ( 1931باك ). سی. پی و مورتون برکوویتز 

 راهتردی. مطالعات پووهشکده ان،تهر دوم،چاپ  ،3 ج راهتردی، مطالعات پووهشکده
 قام،  شاانزدهم، چااپ   ،3 مراجا ، ج  المسائل حیتوض (،1911) محمدحسن دیس ی خمینی،هاشم یبن 

 مدرسین. جامعهانتشارات 

 ،و. آزر ای درادوارد ساوم،  جهاان  در ملی امنیت مشکل: هرا  وها  دولت مردم، (1934باری ) بوزان 

 پووهشکده تهران، راهتردی، مطالعات پووهشکده ترجمه ،سوم جهان در ملی امنیت مون، این چونگ
 راهتردی. مطالعات

 ،ایاران   اساالمی  جمهاوری  ملای  امنیات  یهاا  یاساتراتو  بار  یا مقدماه  (، 1911) محمدرضا تاجیک 

 .گفتمان فرهنگ تهران، راهتردها، و ها افتیره
 ،مطالعاتفصلنامه  تغییر، تالزاما و تتیین یها تیمحدود غربی  امنیتی مطالعات (،1911رضا ) خلیلی 

 99 ش ،13 سال راهتردی،
 ،هفاتم،  سال  یفصلنامه مطالعات راهترد امنیت مفهوم گفتمانی -تاریخی تحول (، 1919)رضا  خلیلی

 .39 شماره

 ملی دفاع عالی دانشگاه تهران، ایران، اسالمی جمهوری امنیت (، نظریه 1913) سیامک پیک، ره. 

 حکومات   (، فصالنامه نگاهی به امنیت از منظر امیار مؤمناان )ع  (،  1934)قربانعلی  ی،آباد نج  دری
 .11سال پنجم، شماره اسالمی، 

 ،ساال پانجم   ،مجله علاوم سیاسای  اسالم،  در سیاسی رفتار و (، دیپلماسی 1911عتدالقیوم ) سجادی ،
 .، پاییز14شماره 
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 ،الادین  صالح  چاپ ،1ج یر، الکت السیر  کتاب  شرح (،م 1431)  االئمه شمس احمد  بن محمد سرخسی  
 . قاهره منجد،

 ،او ها  الملال رهیافات   در نظاام باین   یای گرا اسالم(، 1914)ارسالن  ،نینش خیش قربانی و ارسالن سیمتر
 (.ع)انتشارات دانشگاه امام صاد  ، 1چ  ،رویکردها

 سوم،  سال ،فصلنامه علوم سیاسی شیعه، سیاسی فقه در امنیت (،1934) نینورالد جزایری، شریعتمدار
 .4شماره 

 ،الملال، فصالنامه    ی حااکم بار رواباط باین    هاا  میپاراداامنیت در  لیتحل (،1919) دیمج عتاسی اشلقی
 .39مطالعات راهتردی، سال هفتم، شماره سوم، پاییز، شماره مسلسل 

 ،امنیت نظری یها انیبن ( و ره) ینیخم امام آرای در ملت و امت ( دیالکتیک1941محمدعلی ) قاسمی 
 راهتردی. مطالعات پووهشکده تهران، پورسعید، فرزاد اهتمام به ایران، اسالمی جمهوری رد

 ،اقتصاادی،  -اطالعات سیاسی  الملل بین تازه سیاست در امنیت مفهوم (، بررسی1914) فرهاد قاسمی 
 .394و  399شماره 

 ره(،) ینا یخم اماام  نگااه  از ملای  امنیات  مسائله  درشناسانه  معرفت یتأمل (،1919) علی مله، کریمی 
 .34 ش ،3   راهتردی، مطالعات فصلنامه

 سیاسی، علوم فصلنامه ره(،) ینیخم امام دیدگاه از امنیت و آزادیمناستات  (، 1919) نج  زایی، لک 
 .94 شماره

 ،ی،ترجماه احماد علیخاان    ،الملل اسالم و غارب  تقابل فرهنگ  در روابط بین(، 1934) مونیس مردن 
 .رینانتشارات آ ،تهران

 ،صدرا انتشارات تهران، ششم، و بیست چاپ توحیدی، ینیب جهان (، 1919) مرتضی مطهری. 
 در سوم، جهان دول برای ییها در  و کایمرآ تجربه: ملی امنیت مدیریت (، 1934) دی.آر الرن، مک :

 دی،راهتر مطالعات پووهشکده ترجمه سوم، جهان در ملی امنیت مون، این چونگ  و ای. ادوارد آزر،
 .راهتردی مطالعات پووهشکده تهران،

 افتخااری،  اصغر ترجمه ،ها هینظر و رویکردها جهانی  امنیت( 1911) لیتل.آر و دی.آر الی کین، مک 
 .راهتردی مطالعات پووهشکده: تهران

 جاهلی جامعه از گکر امنیت  اسالمی نظریه گفتمانی مرزهای ،(1919)لیتل .آر و دی.آر الی کین، مک 
 39 شماره هفتم، سال راهتردی، مطالعات فصلنامه اسالمی، هجامع به

 ،بهنامی انتشارات ،المللی، تهران بین یها و سازمان ها ونیمعاهدات و کنوانس(، 1914بابک ) ناصرزاده. 
 ،ماجد سسه انتشارات جهاد دانشگاهیؤم ،تهران ر،حقو  بش یها هیاعالم(، 1933هوشنگ ) ناصرزاده. 

 و حقاو ، الهیات  یمجله تخصصاسالمی،  یها آموزه در امنیت به (، نگاهی1914رضا ) ،دوست وطن 

 .39،شماره

 



 134 / ومادی توحیدی درمکاتب امنیت انیمت تتیینمقاله پووهشی:  اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 

 

 ینالت منابع (ب

 Adler, E. (1997), “Seizing the Middle Ground: Constructivism”, in World Politics, 

European Journal of International Relations 3(3.) 

 Adler, E. (2002), “Constructivism and International Relations,” in W. Carlsnaes, 

T. Risse and B.A. Simmons (eds), Handbook of International Relations. London: 

Sage. 

 Allison, G.T. and Zelikow, P. (1999), Essence of Decision: Explaining the Cuban 

Missile Crisis, 2nd edn. New York: Longman. 

 Buzan, B., Waever, O. and De Wilde, J. (1998), Security: A New Framework for 

Analysis, Boulder, CO: Lynne Rienner. 

 Falk, Richard, Liberalism at the Global Level:The Last of the Independent 

Commissions,Millennium Special Issues: The Globalization of Liberalism, 

24(3),1995, 

 Fearon, J. and Wendt, A. (2002), “Rationalism and Constructivism: A Skeptical 

View,” in W. Carlsnaes, T. Risse and B.A. Simmons (eds), Handbook of 

International Relations, London: Sage. 

 Gilpin, R. (1986). “The Richness of the Tradition of Political Realism,” in R. 

Keohane (ed.), Neorealism and Its Critics. New York: Columbia University Press. 

 Gourevitch, P. (1978), “The Second Image Reversed: The International Sources of 

Domestic Politics,” International Organization 32(4) 

 Katzenstein, P. (1996), The Culture of National Security: Norms and Identity in 

World Politics. New York: Columbia University Press. 

 Keohane, R. and Nye, J.S. (1977), Power and Interdependence: World Politics in 

Transition. Boston, MA: Little Brown. 

 Kirk, Grayson (1997), The Study of International Relations in American Colleges 

and Universities, New York: Council on Foreign Relations. 

 Kolodzij, Edward A. &RoloertHarkavy (1982), Security Politics of Developing 

Countries, Lexington: Lexington Books. 

 Moravcsik, A., ed. (1998). Centralization or Fragmentation? Europe Facing the 

Challenges of Deepening, Diversity, and Democracy, New York: Council on 

Foreign Relations. 

 Morgenthau, H.J. (1993), Politics among Nations: the Struggle for Power and 

Peace, brief edn, revised by K.W. Thompson. New York: McGraw Hill. 

 Risse-Kappen, T., ed. (1995), Bringing Transnational Relations Back In: Non-

State Actors, Domestic Structures, and International Institutions. Cambridge: 

Cambridge University Press. 

 Ruggie, J.G. (1998), Constructing the World Polity: Essays on International 

Institutionalism, London: Routledge. 

 Russett, B. and Antholis, W. (1994), Grasping the Democratic Peace: Principles 

for a Post-Cold War World, Princeton, NJ: Princeton University Press. 

 Schmidt, B.C. (2002), “On the History and Historiography of International 

Relations,” in W. Carlsnaes, T. Risse and B.A. Simmons (eds), Handbook of 

International Relations. London: Sage. 

 snyder, J. (1991), Myths of Empire. Ithaca, NY: Cornell University Press. 



 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 1944، بهار وپنجم یفصلنامه علمی امنیت ملی، سال دهم، شماره س / 191

 

 Waever, O. et al. (1993), Identity, Migration and the New Security Agenda in 

Europe. New York: St. Martin’s Press. 

 Walker, R.B.J. (1993), Inside/Outside: International Relations as Political Theory, 

Cambridge: Cambridge University Press. 

 Walker, R. (1988), One World, Many Worlds: Struggles For a Just World Peace, 

Boulder: Lynne Renner. 

 Wendt, A. (1992), “Anarchy Is What States Make of It: The Social Construction of 

Power Politics,” International Organization, 46. 

 Wight, C. (2002). “Philosophy of Social Science and International Relations,” in 

W. Carlsnaes, T. Risse and B.A. Simmons (eds), Handbook of International 

Relations. London: Sage. 

 Williams, Paul (2008), Security Studies: An Introduction, London and New York: 

Routledge. 

 


