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چكيده
ــاختن نيازهاي مادي و ظاهري اش به ديگر افراد بشر  ــان را موجودي اجتماعي آفريده كه نه تنها براي برطرف س خداي متعال، انس
نيازمند است، بلكه در برآورده شدن نيازهاي معنوي اش نيز به ديگران احتياج دارد. يكي از مسائل مهمي كه سبب برقراري محيطي 
ــت يابد، وجود امنيت است. «امنيت» سنگ زيربناي حيات فردي و اجتماعي است و  ــود تا انسان به خواسته هايش دس آرام مي ش
ــد، رفاه و ارتقاي مادي و معنوي محسوب مي شود. شرط ضروري عدالت، برقراري رفاه، توسعه و  ــرط هرگونه توسعه، رش پيش ش
ــياري از مقوله هاي ديگر، همه و همه مبتني بر امنيت است. از يك سو «امنيت» از بسياري از  ــد شاخصهاي اصلي زندگي و بس رش
ــوى ديگر، بر تعدادي از آنها اثرگذار است. اقتصاد، فرهنگ و سياست از جمله اين  ــر تأثير مي پذيرد و از س عرصه هاي زندگي بش
عناوين محسوب مي شود. به تعبير ديگر بايد گفت امنيت، تأثير و تأثّر متقابل با بسياري از عوامل و شرايط دارد و همين نكته، يكي 
ــي قرار گرفته است كه عالوه بر  ــان مي دهد. در اين مقاله، موضوع «امنيت» از منظر امام علي(ع) مورد بررس از ابعاد ويژه اش را نش
ــائل مرتبط با آن و عوامل مؤثّر بر آن پرداخته  ضرورت و انواع آن ـ به خصوص در مقوله امنيت اجتماعي ـ به برخي ابعاد و مس

مي شود و در نهايت، امنيت معنوى غايى انسان، رسيدن به بهشت امن معرفى مى گردد.

كليدواژه ها: امام على(ع)، نهج البالغه، امنيت، اقسام امنيت، امنيت اجتماعى.

امنيـت اجتماعـى 
از منظـر اميرالمؤمنيـن امـام علـي(ع)
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امنيت در لغت
ــي دارد. ابن منظور درباره آن چنين  ــه «اَمن» معاني مختلف ريش
ــد خيانت آمده  ــت. امانت ض ــد: امن مخالف  ترس اس مى نويس
ــت. ايمان متضاد كفر و همچنين به معناي راست پنداشتن يا  اس
ضد دروغ انگاشتن نيز مي باشد.1 راغب اصفهانى اصل كلمه امن 
را آرامش نفس و از بين رفتن  ترس دانسته است.2 در كتب لغت 
ــت، اََمن، اِمن، اََمنه  ــت: «كلمات اَمن، امان، امان معاصر آمده اس
مصادر فعل «اَِمَن» هستند به معناي آرامش يافت و نترسيد».3

كلمه «امنيت» مصدر صناعي از ريشه «امن» است و داراي دو 
ــلبي مي باشد: در جنبه ايجابي، ايجاد اطمينان  جنبه ايجابي و س
ــلبي، نفي  ترس و  ــت و در جنبه س و آرامش در آن ملحوظ اس
ــود دارد. كنار هم قرار گرفتن اين دو جنبه،  ــي  در آن وج ناآرام
ــل هم مي توان  ــل مي كند و به همين دلي ــوم امنيت را تكمي مفه
ــت. اينكه آرامش يا  ترس به چه  ــبي دانس امنيت را مفهومي نس
عوامل و عناويني وابسته باشد، مفهوم آن را در شرايط زماني و 

مكاني مختلف تغيير مي دهد.

ضرورت و ارزش امنيت
ــت با تمام جلوه ها و انواعش، از ضروريات و لوازم زندگي  امني
ــت. تصور زندگي مطلوب  ــان اس فردي و حيات اجتماعي انس
ــه امنيت براي  ــت. همان گونه ك ــري بدون امنيت ممكن نيس بش
ــر ضروري است، نبود آن نيز خأل بزرگ و عميقي در  حيات بش

زندگي انسان محسوب مي شود.
يكي از مسائل مهم در اين باره، جايگاه و نقش متقابل حكومت 
و امنيت است. امنيت يكي از شئون اصلي و بلكه انتظار نخست 
ــارت «ِإِن  ــي كه خوارج از عب ــت. زمان ــانها از حكومتهاس انس
ِهللا»،4 شعار «ال حكم اال هللا» را برگرفته، قصد خروج  الُْحْكُم ِإالَّ
ــت  ــعار صحيح، برداش ــالمِي علوي و از اين ش از حكومت اس
ناصوابي داشتند و هر حكومتي غير از حكومت مستقيم الهي را 
ــي مي كردند، آن حضرت در جمالتي كوتاه اما دقيق، جايگاه  نف
ــي از وظايف  ــد و به عنوان يك ــريح مي فرماين حكومت را تش
اصلي حكومت، برقراري امنيت و آرامش مردم را برمي شمرند: 
«سخن حقي است كه از آن اراده باطل شد! آري درست است، 
فرماني جز فرمان خدا نيست؛ ولي ايشان مي گويند: زمامداري، 
جز براي خدا نيست، در حالي كه مردم به زمامداري نيك يا بد 
ــغول و  ــايه حكومت، به كار خود مش نيازمند ند تا مؤمنان در س

1 . نك: لسان العرب، ج1، صص223ـ 228.
2 . نك: مفردات الفاظ القرآن، صص25و26.

3 . المعجم الوسيط، ص28.
4 . انعام، 57؛ يوسف، 40و67.

كافران بهره مند شوند، و مردم در استقرار حكومت زندگي كنند. 
ــع آوري مي گردد و به كمك  ــيله حكومت، بيت المال جم به وس
ــمنان مي توان مبارزه كرد. جاده ها امن و امان، و حق  آن با دش
ــوكاران در رفاه و از  ــود. نيك ضعيفان از نيرومندان گرفته مي ش

دست بدكاران، در امان مي باشند».5
از ديگر سو، حكومتي كه نتواند امنيت كافي را براي مردم تحت 
ــش خود تأمين كند، به شكست و نابودي محكوم است و  پوش
ــد. پيامبر  ــاس آن منهدم خواهد ش ــري نخواهد پاييد كه اس دي
ــان شناخته  ــتند كه قدرش اكرم(ص) فرموده اند: «دو نعمت هس

شده نيست: امنيت و سالمت».6

انواع امنيت
ــي دارد. امنيت  ــواع مختلف ــون و ان ــاي گوناگ ــت جلوه ه امني
ــد. همچنين امنيت  ــت فردي يا مربوط به جامعه باش ممكن اس
ــد. هريك از انواع امنيت، از دامنه اي  مي تواند جزئي يا كلي باش
برخوردارند، خواه  اندك باشد يا گسترده. هريك از انواع امنيت، 
به ميزان گسترش نقشي در سالمت، هدايت، استحكام و اعتالي 

فرد يا جامعه پيدا مي كنند.
ــات  ــواع امنيت فردى و اجتماعى را كه از فرمايش ــن ان مهم تري
ــت، مي توان چنين برشمرد:  اميرالمؤمنين(ع) استخراج شده اس
ــت اجتماعي، امنيت  ــت فرهنگي، امني ــت خانوادگي، امني امني
اقتصادي، امنيت سياسي، امنيت قضائي، امنيت مرزي و دفاعي 
و امنيت معنوي. در ادامه به توضيح مختصر هريك از انواع ياد 
ــده از منظر آن حضرت پرداخته خواهد شد و در حد گذرا و  ش
ــب با رويكرد مقاله، اثرات هريك از انواع، اشاره خواهد  متناس

شد.
1) امنيت خانوادگي

خانواده اساس تشكيل جامعه و يكي از اركان پايه اي آن است. 
در اصل دهم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران نيز با همين 
ــت: «از آنجا كه خانواده، واحد بنيادي جامعه  عنايت، آمده اس
ــت، همه قوانين و مقررات و برنامه ريزيهاي مربوط،  اسالمي اس
بايد در جهت آسان كردن تشكيل خانواده، پاسداري از قداست 
آن و استواري روابط خانوادگي بر پايه حقوق و اخالق اسالمي 
باشد». هر فرد بدون تعلق به خانواده، هويت روشن و مشخصي 

در جامعه ندارد.
ــراي اعضاي آن،  بلكه براي  ــالمت و امنيت خانواده نه تنها ب س
ــالمت  ــت. بدون توجه به س امنيت جامعه ضروري و حياتي اس
خانواده، نمي توان انتظار جامعه اي سالم و ايمن داشت. خانواده 

5 . نهج البالغه، خطبه  40.
6 . بحار االنوار، ج81، ص170.
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ــت. يكي از شئون  براي تمام اعضاي خود به امنيت نيازمند اس
ــبت  مهم امنيت اعضاي خانواده، وجود امنيت يكايك اعضا نس
ــت. اين امنيت، صرفًا با آسيب نرسيدن از جانب  به يكديگر اس
ــتيباني،  ــامل حمايت، پش ديگر اعضا به وجود نمي آيد، بلكه ش

همكاري و رعايت حقوق متقابل ايشان است.
امام على(ع) با  ترسيم حقوق و وظايف متقابل اعضاي خانواده، 

خانواده ايمن را چنين  ترسيم مي فرمايند:
ــن بيان مي كنند:  ــوهر را چني ــك جا وظيفه زن در قبال ش در ي
ــايي به خداست ... و جهاد زن،  «نماز موجب نزديكي هر پارس

نيكو شوهرداري است».7
ــمارند:  در جاى ديگر حق متقابل پدر و فرزند را چنين برمي ش
«همانا فرزند را بر پدر، و پدر را بر فرزند حقي است: حق پدر 
ــت كه فرزند در همه چيز جز نافرماني خدا از  بر فرزند اين اس
ــت كه نام نيكو بر  ــدر اطاعت كند. و حق فرزند بر پدر آن اس پ

فرزند نهد؛ خوب  تربيتش كند؛ و او را قرآن بياموزد».8
ــان  همچنين رابطه پدر و فرزند را اين گونه نزديك و عاطفي نش
مي دهند: «و تو را ديدم كه پاره تنم، بلكه همه جان مني، آن گونه 
ــيده است، و اگر مرگ به  ــيبي به تو رسد، به من رس كه اگر آس
ــراغ تو آيد، زندگي مرا گرفته است. پس كار تو را كار خود  س
ــتم، تا تو را در سختيهاي زندگي  ــمردم و نامه اي برايت نوش ش

رهنمون باشد، حال من زنده باشم يا نباشم».9
بديهي است چنين نگرشي نسبت به رابطه بين اعضاي خانواده، 
ــالمت كامل آن باشد و متعاقب آن  مي تواند متضمن امنيت و س

براي امنيت جامعه مفيد باشد.
2) امنيت فرهنگي

فرهنگ يكي از مقوله هاي مهم زندگي فردي و اجتماعي انسان 
است كه امنيت آن، تأثير قابل توجهي بر مقوله هاي ديگر امنيت 
ــت.  دارد. فرهنگ هر جامعه داراي ويژگيهاي مثبت و منفي اس
ــت ويژگيهاي مثبت،  ــي الزم اس ــراري امنيت فرهنگ براي برق
ــترش يابند و عوامل منفي، حذف شوند يا حداقل  تقويت و گس

كاهش پيدا كنند.
ــبت به امنيت فرهنگي اش توجه خاصي دارد.  هر جامعه اي نس
ــل تهاجم فرهنگهاي  ــگ جامعه در مقاب ــن بايد از فرهن همچني
ــير، پايبندي به اصول پذيرفته  ــرب دفاع نمود و در اين مس مخ

شده فرهنگي الزم است.
ــات خود چنين فرموده اند:  ــي از فرمايش امام علي(ع) در بخش
ــري! آينده نگري! و  ــپس آينده نگ «عمل صالح! عمل صالح! س
ــتقامت! آن گاه بردباري! بردباري! و پرهيزكاري!  استقامت! اس

7 . نهج البالغه، حكمت 136.
8 . همان، حكمت 399.

9 . همان، نامه 31.

ــما عاقبت و پايان مهلتي تعيين  پرهيزكاري! براي هركدام از ش
ــا پرچم هدايتي براي  ــيد. همان ــده، با نيكوكاري به آنجا برس ش
ــما برافراشتند، با آن هدايت شويد، و براي اسالم نيز هدف و  ش
ــي پيدا كنيد، و با انجام واجبات،  ــت، به آن دسترس نتيجه اي اس
ــكارا بيان كرده و  ــما را آش حقوق الهي را ادا كنيد كه وظايف ش
ــما دفاع مي كنم  ــواه اعمالتان بوده و در روز قيامت از ش من گ
ــود شما گواهي مي دهم. آگاه باشيد! آنچه از پيش مقرر  و به س
ــته هاي گذشته الهي انجام  ــده بود، به وقوع پيوست و خواس ش
ــن  ــا تكيه به وعده هاي الهي و براهين روش ــد، و همانا من ب ش
ــد پروردگار ما  ــاني كه گفتن ــخن مي گويم كه فرمود: «كس او س
ــتگان بر آنان فرود  ــپس استقامت ورزيدند، فرش خداست و س
ــيد كه بشارت باد  ــيد و محزون نباش مي آيند و مي گويند: نترس
ــما گفتيد:  ــما وعده دادند» و همانا ش ــتي كه به ش ــما بهش بر ش
ــت». پس از عمل به دستورات قرآن خدا،  «پروردگار ما خداس
ــتش  ــت پرس ــه راهي كه فرمان داد، و بر روش درس و در ادام
ــتقامت داشته باشيد و پايدار مانيد، و از دستورات  بندگان او اس
ــيد، و از آن  ــد، و در آن بدعت گذار مباش ــرپيچي نكني ــدا س خ
ــتورات الهي در  ــوندگان از دس منحرف نگرديد؛ زيرا خارج ش
روز قيامت از رحمت خدا دورند. پس مواظب باشيد كه اخالق 
ــكنيد و به رفتار ناپسند مبدل نسازيد. زبان و  نيكو را درهم نش
ــگ كنيد. مرد بايد زبانش را حفظ كند؛ زيرا همانا  دل را هماهن
ــركش، صاحب خود را به هالكت مي اندازد. به خدا  اين زبان س
سوگند، پرهيزكاري را نديدم كه تقوا براي او سودمند باشد، مگر 

آن كه زبان خويش را حفظ كرده بود».10
در اين كالم حضرت، برخى از اصول امنيت فرهنگي ـ از قبيل 
ــل مطابق با اعتقاد صحيح و پرهيز از بيان نابجا يا  توجه به عم
ناصواب ـ به شمار آمده است كه التزام به آنها موجب برقراري 

و حفظ امنيت فرهنگي مي شود.
ــدارد و در قبال وزش  ــود را پاس ن ــر جامعه اي فرهنگ خ اگ
ــود، آن جامعه  ــل و متأثر ش ــگ ديگري، منفع ــيم هر فرهن نس
ــي خواهد سپرد و به جامعه اي  هويت فرهنگي اش را به فراموش
ــد. به تعبير ديگر، تهاجم فرهنگي را  بي هويت تبديل خواهد ش
مي توان مهم ترين عامل از بين رفتن امنيت فرهنگي دانست. اگر 
حكومت و مسئوالن جامعه به تهاجم فرهنگهاي ديگر بي توجه 
ــند، در مدتي كوتاه امنيت فرهنگي جامعه از بين مي رود و  باش
ــا داراي فرهنگ ضعيف مبدل  ــه به جامعه اي بي فرهنگ ي جامع

مي گردد.
3) امنيت اجتماعي

ــه كه اعضاي خانواده براي در كنار هم بودن، به امنيت  همان گون
ــاز دارند، افراد يك جامعه نيز براي برخورداري از جامعه اي  ني

10 . همان، خطبه 176.
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سالم، به امنيت نياز دارند. عوامل تقويت كننده اين امنيت را بايد 
ــرار داد. در مقابل، عوامل مخرب امنيت  ــتود و مورد توجه ق س
ــمت كم اثر كردن و در  ــايي نمود و به س اجتماعي را بايد شناس
ــت. امنيت اجتماعي، نخستين گام  نهايت حذف آنها گام برداش
ــترده ترين نوع امنيت  در حفظ امنيت جامعه و به يك معنا، گس

در جامعه است.
ــالمي  را برقراري  ــام علي(ع) يكي از ويژگيهاي حكومت اس ام
ــردم مي دانند11 و در  ــمنان م ــي و مبارزه با دش ــت اجتماع امني
ــو مي داني كه جنگ و درگيري ما  ــي مي فرمايند: «خدايا ت جاي
ــهرت نبود،  ــدرت، حكومت، دنيا و ش ــت آوردن ق براي به دس
ــتيم نشانه هاي حق و دينت را به جايگاه خويش  بلكه مي خواس
بازگردانيم، و در سرزمينهاي تو اصالح را ظاهر كنيم، تا بندگان 
ــد و قوانين و مقررات  ــن و امان زندگي كنن ــتمديده ات در ام س

فراموش شده تو بار ديگر اجرا گردد».12
آن حضرت، در جاي ديگري، دفاع از مظلومان را براي رسيدن 
ــد و ناكثان را به  ــان از جمله وظايف حكومت مي دانن ــه حقش ب
همين سبب، مورد نكوهش قرار مي دهند.13 ايشان در نامه اي به 
ــيوه هاي برخورد صحيح  عبداهللا بن عباس (د 68ق)، در بيان ش
ــار كن، و گره  ــد: «با مردم آن به نيكي رفت ــا مردم، مي فرماين ب

وحشت را از دلهاي آنان بگشاي».14
افراد جامعه بايد در تمام ابعاد زندگي اجتماعيشان داراي امنيت 
ــند. بايد در روابط اجتماعي، اين زمينه براي مردم به وجود  باش
آمده باشد كه بدون احساس  ترس از اينكه دچار مشكل ناامني 
ــته  ــاركت داش ــوند، در اين روابط آزادانه و به طور فعال مش ش
ــت كه  ــم آوردن چنين امنيتي تا بدان حد مهم اس ــند. فراه باش
رعايت تمامي  حقوق متقابل ميان افراد جامعه با يكديگر و ميان 
جامعه و دولت در سايه  وجود اين نوع امنيت معنا مي يابد. مردم 
بايد با اطمينان به قدرت دولت مبني بر پشتيباني از حقوقشان و 
تكيه بر اهتمام دولت به اين امر مهم، با آرامش خاطر به زندگي 
ــد،  ــان رعايت نش عادي خود ادامه دهند و هنگامي كه حقوقش
مطمئن باشند قدرتي وجود دارد كه تا رساندن آنان به حقشان، 

از آنان دفاع خواهد نمود.15
ــنيده اند،  ــول خدا ش ــي را كه بارها از رس ــام علي(ع) روايت ام
ــق ناتوانان را از زورمندان،  ــه نقل مي كنند: «ملتي كه ح اين گون
ــتاند، رستگار نخواهد شد».16 اين  بي اضطراب و بهانه اي باز نس

11 . نك: همان، خطبه 40.
12 . همان، خطبه 131.

13 . نك: همان، خطبه 172.
14 . همان، نامه 18.

15 . نك: قدرت سياسى از ديدگاه امام على(ع)، صص139و140.
16 . نهج البالغه، نامه 53.

ــيعه است و با  ــنت و ش ــتركات منابع اهل س روايت از جمله مش
ــان مضمون از پيامبر  ــالف مختصر در متن حديث و با هم اخت

اكرم(ص) روايت شده است.17
ــبت به اين  ــت كه امام على(ع) در تمام امور نس واقعيت آن اس
ــل در تمام دوره زندگى و  ــى وفادار ماند و اين اص اصل اساس
به خصوص حكومتشان ظهور و بروز داشت و عمده ترين ايراد 

دشمنان نيز همين پايبندى به اصل بود.18
ــه عوامل اثرگذار در تقويت امنيت اجتماعي ـ كه عموم  از جمل
آنها در نامه 53 نهج البالغه به مالك اشتر آمده ـ عبارت است 
ــد ملكات و فضايل  ــت عدالت20 3. رش ــوا19 2. رعاي از: 1. تق
ــب  ــي21 4. احترام به حقوق ديگران22 5. برخورد مناس اخالق
ــكنيها23 6. رفع فقر و تنگناهاي اقتصادي توده هاي  با هنجارش
ــروع.25 البته از اين ميان،  ــردم24 7. پايبندي به آزاديهاي مش م
ــه در ميان عوامل  ــت باورهاي معنوي جامع ــش تقوا و تقوي نق
ايجابي برجسته تر است و از ميان عوامل سلبي، برخورد مناسب 

با هنجارشكنيها.
ــاد به  ــي با عوامل ناامني، تجاوز و فس ــالم به صورت مبناي اس
ــد در جامعه، عوامل  ــته، اجازه نمي ده ــارزه و مقابله برخاس مب
ــد كند يا زمينه هاي آن گسترش يابد. همه  ناامني و جنايت رش
ــان حكومت و زعماي قوم،  ــئولند و البته متولي در اين باره مس

نقشي مهم تر دارند.
يكي از مسائلي كه عميقًا با امنيت اجتماعي مرتبط است، امر به 
ــد. به هر حال، در جامعه ممكن  معروف و نهي از منكر مي باش
ــت به آنها عمل  ــت برخي وظايف خويش را ندانند يا درس اس
ــي از منكر كمك  ــه امر به معروف و نه ــد. عمل آگاهانه ب نكنن

مؤثري در اين زمينه خواهد داشت.
ــبت به اين دو عمل مهم عبادي ـ اجتماعي  ديد دقيق علوي نس
ــن ميان، اين كالم حضرت  ــت و از اي در نهج البالغه نمايان اس
ــد: «و تمام كارهاي نيكو و جهاد  همانند خورشيدي مي درخش
در راه خدا برابر امر به معروف و نهي از منكر، چونان قطره اي بر 
درياي مّواج و پهناور است. همانا امر به معروف و نهي از منكر، 

17 . به عنوان نمونه نك: كنز العمال فى سنن االقوال و االفعال، ج3، 
ص80.

18 . نك: پيام امام، ج2، ص392.
19 . نك: نهج البالغه، خطبه 190.

20 . نك: همان، خطبه 131؛ نامه 53.
21 . نك: همان، نامه 9.

22 . نك: همان، خطبه 2.

23 . نك: همان، نامه 53.
24 . نك: همان.
25 . نك: همان.
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نه اجلي را نزديك مي كنند و نه از مقدار روزي مي كاهند».26
ــود دارد كه در نهج  ــت اجتماعي راههايي وج ــراي حفظ امني ب
ــاره شده است. در يك جا امام علي(ع) چنين  البالغه به آنها اش
ــوم مردم، ايمن ماندن  ــد: «هماهنگي در اخالق و رس مي فرماين
ــمني و كينه هاي آنان است».27 مشخص است كه منظور  از دش
ــت، بلكه  ــوار، همرنگي بي مبنا و رياكارانه با مردم نيس آن بزرگ
ــت تا به  ــوم مردم اس ــه و احترام گزاردن به اخالق و رس توج
ــبب احترام به ايشان از آنان  ترسي نداشته باشد و گزندي از  س

ناحيه شان به انسان نرسد.
ــردن» را مبنايي براي  ــالم ك ــر آن حضرت «س ــاي ديگ در ج
ــمرده، مي فرمايند: «خدا ايمان را  برقراري امنيت اجتماعي برش
براي پاك سازي دل از شرك ... و سالم كردن را براي امنيت از 
ترسها ... واجب كرد».28 اين كالم حكيمانه اشاره دارد به اصل 
مفهوم «سالم». «سالم» از ريشه  «ِسلم» به معناي انقياد، دوري 
از عيبها و مطمئن كردن شخص مقابل است به اينكه ناراحتي و 
ــختي به او نمي رسد.29 ابن ابى الحديد در اين باره مى نويسد:  س
ــخ به سالم، آغاز امنيت از ترسهاست؛ زيرا  «بازگرداندن و پاس
توضيح «سالم عليكم» اين است كه بين من و شما هيچ جنگى 

در كار نيست، بلكه سالمت و صلح است».30
ــاي ايجاد امنيت در كالم اميرالمؤمنين(ع)  يكي ديگر از زمينه ه
ــرادرش اطمينان و  ــس كه از ب ــت: «اي مردم! آن ك ــن اس چني
ــراغ دارد، بايد  ــم را س ــتي راه و رس ــتقامت در دين و درس اس
ــان در موضعي  ــوش ندهد».31 ايش ــه مردم درباره او گ به گفت
ــب  ــت را به رفتارهاي افراد نيز منتس ــر، زمينه ايجاد امني ديگ
ــت كه مسلمانان از زبان و  ــلمان كسي اس فرموده اند: «پس مس
ــد».32 در نقطه  ــد، مگر آنجا كه حق باش ــت او آزاري نبينن دس
ــوند كه متعرض  ــانها را از اينكه مرتكب اعمالي ش ــل، انس مقاب
ــود، برحذر مي دارند: «و آبروي خود را آماج تير  آبرويشان ش

گفتار ديگران قرار نده».33
ــوي درباره امنيت  ــه عل ــه اي بود از مباني  انديش اين، تنها گوش

اجتماعي و راههاي مهم برقراري آن در جامعه.
4) امنيت اقتصادي

ــت امنيت  ــات خويش الزم اس ــري براي حفظ حي ــع بش جوام
26 . همان، حكمت 374.
27 . همان، حكمت 401.
28 . همان، حكمت 252.

29 . نك: مختار الصحاح، صص279و280.
30 . شرح نهج البالغه، ج19، ص89.

31 . نهج البالغه، خطبه 141.
32 . همان، خطبه  167.

33 . همان، نامه 69.

ــه از نظر اقتصادي  ــند. جامعه و مردمي ك ــته باش اقتصادي داش
ــتقل از  ــيبهاي مختلف، بتوانند مس ــند و در فراز و نش ايمن باش
ــش ادامه دهند، جامعه اي  ــاني ديگران به حيات خوي آسيب رس

مستقل در بُعد مادي خواهند بود.
ــكل مي گيرد و  امنيت اقتصادي جامعه با تالش و باور جمعي ش
ــتقالل و امنيت اقتصادي دست  بدون اينكه مردم بخواهند به اس
ــر به طور طبيعي از سربار بودن بر  ــود. بش يابند، محقق نمي ش
ــران و اتكا به زحمت آنان بدون تالش فردي دوري  دوش ديگ
ــي چنين خصلتي را در  ــر افراد جامعه به طور طبيع مي كند. اگ
خود تقويت نمايند، ثمره تالش جمعي چيزي نخواهد بود، مگر 
ــير بايد  امنيت اقتصادي. البته عوامل مخرب و مزاحم از اين مس

برداشته شوند.
ــعث بن قيس فرماندار آذربايجان چنين  اميرالمؤمنين(ع) به اش
ــند: «همانا پُست فرمانداري براي تو وسيله آب و نان  مي نويس
نبوده، بلكه امانتي بر گردن تو است. بايد از فرمانده و امام خود 
ــبت به رعيت استبداد ورزي، و  اطاعت كني؛ تو حق نداري نس
ــت تو اموالي از  ــتور به كار مهمي اقدام نمايي؛ در دس بدون دس
ــت، و تو خزانه دار آني تا به  ــاي خداي بزرگ و عزيز اس ثروته

من بسپاري؛ اميدوارم براي تو بدترين زمامدار نباشم».34
ــا گامي مهم و  ــت ت ــئوالن حكومت اس اين توصيه به تمام مس
اساسي در مسير امنيت اقتصادي برداشته شود. البته توصيه هاي 
ــده كه توجه به هريك، گامي  ديگري نيز از آن حضرت نقل ش
ــان به كارگزاراِن  ــتاي امنيت سالم اقتصادي است. ايش در راس
ــتور مي دهند در جمع آوري انواع ماليات  جمع آوري ماليات دس
نظير زكات و جزيه، رعايت انصاف را در برخورد با مردم داشته 

باشند و به اموال بيت المال دست درازي نكنند.35
ــم در ديدگاه اقتصادى امام على(ع)، توجه به  يكى از نكات مه
رابطه امنيت اقتصادى و استقالل اقتصادى است. جامعه اسالمى 
ــتقالل اقتصادى داشته باشد تا به امنيت اقتصادى دست  بايد اس
يابد و جامعه محتاج و وابسته نمى تواند به امنيت آرامش بخشى 
ــه دارد.36 اين نكته را  ــمنان مصون نگ ــد كه از تعرض دش برس
ــادى در تقويت ابعاد  ــت كه امنيت اقتص ــد از نظر دور داش نباي
ــرى از امنيت، نظير امنيت مرزى و دفاعى ـ كه در كالم آن  ديگ
ــاره واقع شده است ـ تأثير مستقيمى بر جاى  حضرت مورد اش

مى گذارد.
ــاره در عهدنامه معروف به  ــاي مفصلي نيز در همين ب توصيه ه
ــت كه توجه به مفاد آن مي تواند  ــتر (د 38ق) آمده اس مالك اش

34 . همان، نامه 5.
35 . نك: همان، نامه 51.

36 . نك: نظام اقتصاد علوى، صص326ـ330.

19

تم 
هش

ل 
سا

13
91

يز 
پاي

-2
ه9

مار
ش



سيماي جامعه ايمن را از نظر اقتصادي  ترسيم كند.
5) امنيت سياسي

ــيار عميق و گسترده است.  ــي بس ــخن در مقوله امنيت سياس س
ــت كه بر تمام شئون  ــقوق امنيت اس ــي يكي از ش امنيت سياس
حكومت و جامعه سايه مي گستراند. مديريت و حكومت درونى 
ــيم مى گردد: 1. مديريت  ــه نوع عمده تقس ــانى به س جامعه انس
ــت 2.  ــه در همه جانداران موجود اس ــرى طبيعى محض ك جب
ــانى 3.  مديريت جبرى مخلوط با اصول آرمانى، اخالقى و انس
ــن و باارزش ترين مديريت  ــانىـ  الهى كه عالى تري مديريت انس

است كه انسانها مى توانند در موجوديت خود داشته باشند.37
ــت، هر فرد، حزب يا  ــي حاكم اس در جامعه اي كه امنيت سياس
گروهي، خداي متعال را ناظر بر تمام اعمال و رفتارش مي بيند 
ــت  ــي دس و مي يابد، آن گاه مطابق اصول ديني به حركت سياس
ــي يا حقوقي نگران  ــخص حقيق مي زند. در اين حالت، هيچ ش
ــيب حركتهاي ناجوانمردانه سياسي ديگران  نيست كه مورد آس
واقع شود. تحركات سياسي در چهارچوب مورد پذيرش اسالم 
ــير رشد و  ــود و تمام نيروها متمركز در پيمايش مس انجام مي ش
ــورت مي گيرد. رعايت عدالت در تحقق امنيت  تعالي جامعه ص

سياسي يكي از مهم ترين مالكها و لوازم است.
در بسياري از بخشهاي نهج البالغه، اميرالمؤمنين(ع) غيرمستقيم 
ــي  ــتقيم به مقوله امنيت سياس ــي مواضع، به طور مس و در برخ
ــالمي را پاسبان خدا  ــاره مي فرمايند. در يك جا، حاكم اس اش
روي زمين مي دانند38 و در جاي ديگر، هرگونه خودكامگي را 
نفي مي فرمايند: «پس با من چنان كه با پادشاهان سركش سخن 
ــمگين كناره  مي گويند، حرف نزنيد، و چنان كه از آدمهاي خش
ــازي با من رفتار نكنيد، و  مي گيرند دوري نجوييد، و با ظاهرس
ــنهاد دهيد بر من گران آيد، يا  گمان مبريد اگر حّقي به من پيش
ــان دادن خويشم؛ زيرا كسي كه شنيدن حق يا  در پي بزرگ نش
ــدن عدالت بر او مشكل باشد، عمل كردن به آن براي  عرضه ش

او دشوار تر خواهد بود».39
ــت  ــي عاري اس در نقطه مقابل، در جامعه اي كه از امنيت سياس
هركس براي تخريب ديگران گام برمي دارد تا خود به اهدافش 
برسد. در اين حالت، هدف وسيله را توجيه مي كند و افراد سعي 
مي كنند به هر وسيله اي كه مي شود خود را بهتر از ديگران جلوه 
دهند؛ رقبا را از صحنه خارج سازند؛ منافع خود را محقق كنند؛ 

و سرانجام خود را به پيروزي سياسي برسانند.
ــت مي داند و حتي  ــالمي  همه مردم را ناموس حكوم حاكم اس
ــتند، عزيز  ــالمي  هس ــه تحت حكومت اس ــلماناني را ك غيرمس
ــكر شاميان به خانه زن  ــمارد. وقتي خبر دستبرد زدن لش مي ش

37 . نك: ترجمه و تفسير نهج البالغه، ج9، صص252و253.
38 . نك: نهج البالغه، حكمت 332.

39 . همان، خطبه 216.

ــلمان و غارت خلخال، دست بند، گردن بند و  مسلمان و غيرمس
ــواره هاي آنان به حضرت مي رسد، مي فرمايند: «اگر براي  گوش
اين حادثه تلخ، مسلماني از روي تأسف بميرد، مالمت نخواهد 

شد و از نظر من سزاوار است».40
ــى، مقوله اطالعات  يكى از نكات مهم در موضوع امنيت سياس
ــت. اطالعات به  ــه در بعد تخصصي و چه در بعد عمومي اس چ
معناي رشد آگاهيهاي عمومي  و پيشرفت علمي، از ابزار مهم در 
راه تأمين و برقراري امنيت ملي است كه از نقش آن نبايد غافل 
ــتگاه اطالعاتي كارآمد،  ــد. چنانچه ملت يا حكومتي از دس ش
ــد، مي تواند بسياري از توطئه ها،  موفق و مردمي برخوردار باش
تهديدها و بحرانها را پيشگيري نمايد و اجازه ندهد در اثر نفوذ 
ــمنان، اعتماد عمومي سلب گردد يا جامعه دچار  و وسوسه دش
ــود يا راه براي نفوذ و توطئه دشمنان  ــاماني و آشفتگي ش نابس
ــردد. چنانچه حصارهاي اطالعاتي و امنيتي يك ملت  هموار گ
ــمنان وحدت و استقالل  و حكومت ضربه بخورد، راه براي دش
ــود و نيروهاي فتنه گر مي توانند با جوسازي و  جامعه باز مي ش
تشنج آفريني، بستر را براي اهداف خود و سلطه ايادي شيطاني 

آماده سازند.
ــخص عاقل با چهار  ــام علي(ع) در اين باره مي فرمايند: «ش ام
خصلت شناخته مي شود: حزم و دورانديشي در كارها، پيگيري 
ــدن، و حفظ و  ــور، كم فريب خوردن و مغرور نش ــاع و ام اوض
ــرار».41 همچنين مى فرمايند: «هركس به موقع خود  صيانت اس
ــمن حفظ نكند، تأسف او در هنگام تاخت و  را از حيله هاي دش
تاز دشمن نفعي نخواهد داشت».42 عالوه بر آن در جايى ديگر 
مى فرمايند: «هركس از هوشياري بهره اي نداشته باشد، نگهبانان 

فايده اي به حال او نخواهند داشت».43
ــي از ديد نهج البالغه بود كه شرح  اين، اصول مهم امنيت سياس
ــترده و فراوان است و در اين مختصر نمي گنجد.  ــيار گس آن بس
ــائل مرتبط با امنيت سياسي در خطبه  ــرح گسترده اي از مس ش
192 (معروف به خطبه قاصعه) و نامه 53 (عهدنامه مالك اشتر) 

آمده است.
ــب است به موضوع آزادى و ارتباط آن با مقوله  در اينجا مناس
امنيت سياسى پرداخته شود. آزادي در فرهنگ اسالمي، ارزشى 
ــد، پويايي، اقتدار و  ــت كه منشأ رش ــناخته شده و معتبر اس ش
ــاز شكوفايي استعدادهاست. آزادي در فرهنگ اسالمي  زمينه س
ــت. اصل آزادي يعني  ــا بي بند و باري و بي قانوني متفاوت اس  ب
ــن رهايي به  ــي ديگران. البته اي ــدا و رهايي از بندگ بندگي خ
معناي قانون شكني، تجاوز به حقوق ديگران يا اقدام به كارهاي 

40 . همان، خطبه 27.
41 . غرر الحكم و درر الكلم، ج2، ص863.

42 . همان، ج2، ص701.

43 . همان، ج2، ص702.
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ــن به حقوق  ــان آزاد از منظر دي ــت، بلكه انس ــرانه نيس خودس
ــريعت،  ــه دارد و در چهارچوب قانون و حفظ ش ــران توج ديگ
ــو آزادي و در حكومت  ــود. امنيت در پرت ــت برقرار مي ش امني

مبتني بر عدل ممكن است.
امنيت افراد در حكومت و آزادي توأم با امنيت با ابتناى بر تقوا 
ــالمي، در چهارچوب  و عدالت حاكم و كارگزاران حكومت اس
ــى معنا پيدا مي كند كه مهم ترين آنها از ديدگاه آن حضرت  اصول
ــوق متقابل والي و مردم44 2.  ــد از: 1. رعايت كامل حق عبارتن
ــل آنان45 3.  ــردم و نظارت متقاب ــل والي و م ــئوليت متقاب مس
مشورت پذيري46 4. شايسته ساالري47 5. نصيحت پيشوايان48 
6. تعاون بر تقوا و بّر و عدم تعاون بر گناه و تجاوز49 7. كرامت 

انسانها50 8. امر به معروف و نهي از منكر.51
6) امنيت قضايي

ــت.  ــالمي  برخوردار اس ــاوت از مرتبه اي رفيع در نظام اس قض
ــر، قضاوت عادالنه و حركت  ــر حكومتي ولو حكومت كف در ه
براساس عدالت الزامي  است. حكومت و جامعه اي كه «قضاوت 
به حق» در آن نهادينه نشده باشد، در معرض فساد و ناامني در 

تمام شئون خواهد بود.
ــتقالل و امنيت قضايي مردم بسيار تأكيد مي كند و  ــالم بر اس اس
ــئله مورد توجه قرار مي دهد. در  ــل مختلفي را در اين مس عوام
برقراري و حفظ امنيت قضايي الزم است به دو جنبه اصلي توجه 
ــت، وجود قوانين و نظام صحيح قضايي و ديگرى،  ــود: نخس ش

استفاده از قاضيان كارآمد و پايبند به اصول و ارزشها.
نظام و قوانين صحيح قضايي، فضاي عمومي  را براي توجه مردم 
به اين نكته جلب مي كند كه زمينه استيفاي حقوق از ستمكاران 
ــده است و مي توانند با خيالي آسوده  و رعايت عدالت فراهم ش
ــند. قوانين قضايي  ــت در پي دريافت حقوق خويش باش و راح
اسالم صحيح و كامل ترين قوانين است و بر همين اساس خداي 
ــولش را به عمل به آن امر مي كند: «َفاْحُكْم بَْيَنُهْم بَِما  متعال، رس
»؛52 «پس بر  ا َجاَءَك ِمَن الَْحقِّ ــمْ َعمَّ ــَزَل اهللاُ َوَال َتتَِّبْع َأْهَواَءُه َأْن
ــرده، در ميان آنان حكم كن و از  ــق احكامي كه خدا نازل ك طب

هوي و هوسهايشان پيروي نكن».
ــت، بلكه بايد قاضيان، افرادي شايسته و  اما اين جنبه كافي نيس

44 . نك: نهج البالغه، خطبه 216.
45 . نك: همان، خطبه 216؛ نامه 53.

46 . نك: همان، حكمت 54.
47 . نك: همان، خطبه 3.

48 . نك: همان، خطبه 34.
49 . نك: همان، خطبه 216.

50 . نك: همان، خطبه 16؛ خطبه 103.
51 . نك: همان، حكمت 252.

52 . مائده، 48.

متعهد به ارزشها باشند و روال قضاوتشان بر پايه عدالت استوار 
ــه طور صحيح طي  ــير برقراري امنيت همه جانبه ب ــد تا مس باش
ــته ترين نظام قضايي جهان، يعني  ــود. اگر در بهترين و شايس  ش
ــالم پايه ريزي شده، قاضي  نظامي كه كامًال بر قوانين قضايي اس
به حق حكم نكند؛ رشوه خوار باشد؛ بدون دقت كافي در مباني 
ــاوت كند؛ تحت تأثير يكي از طرفين نزاع  حكم و موضوع قض
ــرار گيرد؛ و نظاير اينها، امنيت قضايي به وجود نمي آيد. يكي  ق
از برجستگيهاي پيامبر اكرم(ص) نزد اميرالمؤمنين(ع) اين است 
ــنگر حق و باطل، و حكم و  ــخنان آن حضرت(ص) روش كه س

قضاوت ايشان، عادالنه است.53
ــدگان خدا، قضاوت كننده ترين  ــر امام علي(ع)، بهترين بن از منظ
ــان به حق است كه بي هيچ پروايي، تنها خدا را در قضاوت  ايش
ــاني مي دانند  در نظر گيرد54 و در مقابل، بدترين قاضيان را كس

كه احكام صادره از ناحيه ايشان از روي ستمكاري باشد.55
در نامه طوالني امام علي(ع) به مالك اشتر كه براي فرمانداري 
مصر اعزام شده بود، آن حضرت توصيه هاي مفصلي در انتخاب 
قاضيان برمي شمارند. مي توان شرايط شاغالن به منصب قضاوت 
را از منظر امام علي(ع) در اين نامه چنين استخراج نمود: 1. از 
ــند 2. شرح صدر داشته باشند 3. بر اشتباهات  بهترين مردم باش
ــاري نكرده، آن را پذيرفته، جبران كنند 4. طمع را از  خود پافش
دل خويش ريشه كن كرده باشند 5. در امر قضاوت تحقيق كامل 
ــري حكم نكنند 6. اهل احتياط باشند 7. از  انجام دهند و سرس
ــوند 8. اهل قاطعيت بوده، در  ــاكيان خسته نش مراجعه مكرر ش
مقابل باطل، سر تسليم فرود نياورند 9. عزت نفس داشته باشند 
ــان را گمراه نسازد 10. با طرفين دعوا  و چرب زباني افراد، ايش
ــاده رويي برخورد كنند 11. از قدرتمندان نهراسند و تنها  با گش

در پي دريافت حقيقت باشند.
آن حضرت در پايان به مالك اشتر مي فرمايند: «پس از انتخاب 
ــاي او بينديش، و آن قدر به او  ــتر در قضاوته قاضي، هرچه بيش
ببخش كه نيازهاي او برطرف گردد و به مردم نيازمند نباشد؛ و 
از نظر مقام و منزلت، آن قدر او را گرامي بدار كه نزديكان تو، به 
نفوذ در او طمع نكنند تا از توطئه آنان نزد تو در امان باشند».

7) امنيت مرزي و دفاعي
ــت.  ــت جامعه از خطرهاس اين نوع امنيت براي حفظ و حراس
ــب از خود دفاع  جامعه اي كه مرزهاي امن دارد، در جاي مناس
ــم مي كند، همواره  ــب دفاع از خود را فراه مي كند، لوازم مناس
ــت، آسيبهاي خارجي را رصد مي كند، در  متوجه دشمنانش اس
تعاملها به توان و استعداد خويش توجه كرده، سعي در افزايش 

53 . نك: نهج البالغه، خطبه 94.
54 . نك: غرر الحكم و درر الكلم، ج1، ص208.

55 . نك: همان، ج1، ص445.
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ــرزي و دفاعي خود  ــد در برقراري امنيت م ــا دارد، مي توان آنه
موفق باشد.

الزم نيست جامعه، جامعه اي مسلمان و معتقد به عقايد اسالمي  
ــراي امنيت مرزي خود تالش  ــد تا ب و عامل به احكام آن باش
ــلمان نيز در حفظ كيان خويش و  كند، بلكه حتي جامعه غيرمس
برقراري امنيت مرزي كوشش مي كند و تمامي مساعي اش را به 
ــود  كار مي بندد. در پرتو امنيت مرزي، كيان جامعه حفظ مي ش
ــاعد و مناسب براي برقراري ساير  و از باليا به دور و زمينه مس

انواع امنيت فراهم مي گردد.
ــتايش پروردگار؛ جهاد در  آن حضرت مى فرمايند: «پس از س
ــت، كه خدا آن را به روي  ــت اس راه خدا، دري از درهاي بهش
ــت. جهاد، لباس تقوا، زره  ــتان مخصوص خود گشوده اس دوس
محكم و سپر مطمئن خداوند است. كسي كه جهاد را ناخوشايند 
ــته و ترك كند، خدا لباس ذلت و خواري بر او مي پوشاند،  دانس
دچار بال و مصيبت مي شود و كوچك و ذليل مي گردد. دل او در 
ــرده گمراهي مانده و حق از او روي مي گرداند. به جهت ترك  پ

جهاد، به خواري محكوم و از عدالت محروم است».56
ــالم در زمينه ايجاد قدرت و دفاع، براي اقتدار  ــتورهاي اس دس
ــالمي  است. مسلمانان بايد به حكم قرآني  حكومت و جامعه اس
ــراي عظمت خويش تالش كنند و  ٍة»57 ب ــَتَطْعُتْم ِمْن ُقوَّ «َما اْس
ْعَلْوَن ِإْن ُكْنُتْم  ــمنان قرار گيرند كه «َوَأْنُتُم اْألَ همواره برتر از دش

ُمْؤِمِنيَن».58
ــته، مي فرمايند:  ــربازان را مرزهاي مردم دانس ــام على(ع) س ام
ــتوار رعيت، زينت  ــه فرمان خدا، پناهگاه اس ــپاهيان ب «پس س
ــكوه دين و راههاي تحقق امنيت كشورند.  و وقار زمامداران، ش
امور مردم جز با سپاهيان استوار نگردد و پايداري سپاهيان جز 
ــود كه با آن براي جهاد  ــه خراج و ماليات رعيت انجام نمي ش ب
ــمن تقويت گردند و براي اصالح امور خويش به آن تكيه  با دش

كنند و نيازمنديهاي خود را برطرف سازند».59
فرماندهان لشكر، بايد داراى حسن ظن بيشتر به خدا، پاك دامن، 
امين و دست پاك باشند؛ زيرا غنايم جنگى به دستشان مى افتد. 
ــان و داراى رحمت  ــبت به افراد ضعيف، مهرب ــان بايد نس ايش
باشند. البته شجاعت نيز الزمه كارشان است.60 زماني كه انسان 
يا جامعه به دنبال امنيت خويش است، بايد با دشمناني كه مخل 
آن امنيت هستند، مقابله كند و آنها را از بين ببرد يا تأثير آنها را 

خنثي نمايد. امنيت داشتن بدون ستيز با دشمن ممكن نيست.

56 . نهج البالغه، خطبه 27.
57 . انفال، 60.

58 . آل عمران، 139.
59 . نهج البالغه، نامه 53.

60 . نك: شرح نهج البالغه، ج17، صص52 و53.

8) امنيت معنوي
ــد، امنيت  ــواع امنيت كه تاكنون از آنها ياد ش ــاير ان برخالف س
معنوي مقوله اي كامًال روحاني است كه تأثير آن بر روان و روح 
ــبب پس از تمام انواع امنيت و مجزا  ــان است و به همين س انس
ــان با پرداختن  ــود. در اين نوع امنيت، انس از آنها مطرح مى ش
ــح به امور معنوي، حصار غير قابل نفوذي در اطراف خود  صحي
ــياطين و وساوس نفساني را سخت و  ايجاد مي كند كه ورود ش

در نهايت غيرممكن مي كند.
ــان را بسان دژ مستحكمي مي سازد كه  امنيت معنوي، روح انس
ــمت حق تعالي است. با برخوردارى از اين نوع  جهت آن به س
امنيت، انسان موجودي كمال جو و حقيقت گرا مي شود كه چيزي 
ــت. امام على(ع) مى فرمايند: «خدا در جانشان  در او مؤثر نيس

بزرگ و ديگران كوچك مقدارند».61
ــددي پديد مي آيد كه مهم ترين آنها  امنيت معنوي با عوامل متع
ــوُب»62 ياد خداي بزرگ  ــِر اِهللا َتْطَمِئنُّ الُْقُل ــق آيه «َأَال بِِذْك طب
ــت. از اين عامل مهم كه بگذريم، به چند عامل ديگر از ديد  اس
امام علي(ع) در نهج البالغه اشاره مي شود: 1. تدين به اسالم63 
2. پايبندي به ميثاق با خدا64 3. جلب رضايت الهي65 4. جلب 

آمرزش از درگاه خداي عزيز.66
ــا حتي براي انبيا و اولياي الهي  ــت كامل و در همه عرصه ه امني
ــان، در عالم آخرت  ــت. امنيت غايي و كامل انس نيز ممكن نيس
ــش و دوري از  ــت محل آرام ــت. بهش ــت برين الهي اس و بهش
ناامنيهاست. هرچند حضرت آدم(ع) در بهشت مسكن يافت كه 
ــت، ولى در  زندگي در آن گوارا بود و جايگاه امن و امانى داش
اين دنيا، انواع مكاره، سختيها و ناماليمات بر وجود انسان وارد 
شد. آن گاه كه انسان نيكوكار، از اين دنيا به آخرت منتقل شود، 
ــت و اين عاقبت خوش امنيت  ــت برين جايگاه ايمن اوس بهش
ــى را برايش به ارمغان خواهد آورد. «دار االمن»،67 «باب  دائم
السالمة» و «دار االقامة»68 از جمله توصيفات آخرت در كالم 

امام على(ع) است كه بر اين عاقبت خوش داللت دارد.
در تقابل با هريك از انواع امنيت، دشمناني وجود دارد. «شيطان 
ــترك تمام انواع امنيت هستند،  ــاوس نفساني» دشمن مش و وس

هرچند بيشترين دشمني را با امنيت معنوي دارند.

61 . نهج البالغه، خطبه 193.
62 . رعد، 28.

63 . نك: نهج البالغه، خطبه 106.
64 . نك: همان، خطبه 192.
65 . نك: همان، خطبه 160.
66 . نك: همان، حكمت 88.

67 . همان، خطبه 182.

68 . همان، خطبه 220.
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1. قرآن كريم.
ــدي، عبدالواحد، غرر الحكم و درر الكلم، قم، محمدعلي انصاري  2. آم

قمي، بى تا.
ــه، بيروت، دارالجيل،  ــرح نهج البالغ ــن  ابي الحديد، عبدالحميد، ش 3. اب

چاپ اول، 1407ق/ 1987م.
ــرب، بيروت،  ــان الع ــد بن مكرم، لس ــن محم ــور، جمال الدي 4. ابن منظ

داراحياء التراث العربي، چاپ اول، 1408ق.
ــيط، تهران، دفتر نشر فرهنگ  5. انيس، ابراهيم و ديگران، المعجم الوس

اسالمي، چاپ پنجم، 1374ش.
ــر  ــير نهج البالغه، تهران، دفتر نش 6. جعفري، محمدتقي، ترجمه و تفس

فرهنگ اسالمي، چاپ ششم، 1376ش.
ــاظ القرآن، تهران،  ــن محمد، مفردات الف ــين ب 7. راغب اصفهاني، حس

انتشارات مرتضوي، چاپ دوم، 1362ش.
8. سيد رضى، نهج البالغه، صبحى صالح، قم، دارالهجرة، بى تا.

9. عبدالقادر رازي، محمد بن ابي بكر، مختار الصحاح، بيروت، مؤسسة 
الرسالة، 1421ق.

ــام الدين، كنز العمال فى  10. متقى هندى، عالءالدين على متقى بن حس
سنن االقوال و االفعال، تصحيح و توضيح: صفوة السقا و بكرى حيّانى، 

بيروت: مؤسسة الرسالة، چاپ اول، 1413ق/ 1993م.
ــي، محمدباقر، بحار االنوار، تهران، انتشارات كتابچي، چاپ  11. مجلس

سوم، 1374ش.
ــر  ــي از ديدگاه امام علي(ع)، قم، نش 12. محمدي، حيدر، قدرت سياس

معارف، چاپ اول، 1380ش.
13. مكارم شيرازى، ناصر، پيام امام، تهران، دارالكتب االسالميه، چاپ 

اول، 1375ش.
14. يوسفى، احمدعلى، نظام اقتصاد علوى، تهران، انتشارات پژوهشگاه 

فرهنگ و انديشه اسالمي، چاپ دوم، 1386ش.

  كتابنامه

نتيجه گيرى
اين جهان با تمام ويژگيهايش، محفوف به مكاره و سختيهاست. 
ــتيزه كند،  ــمنانش س ــس به هر ميزان كه تالش كند و با دش هرك
ــم كند. در عين حال،  ــام امنيتها را براي خود فراه ــد تم نمي توان
ــات اميرالمؤمنين(ع) در حوزه هاى  ــى فرمايش آنچه را از بررس
ــه مى توان در  ــود، به طور خالص ــن مى ش گوناگون امنيت روش

زمينه آثار و فوايد مستقيم و غيرمستقيم آن چنين برشمرد:
ــمنان، رقيبان و  ــناخت دقيق و فراگير دولت و ملت از دش 1. ش

تهديدهاي داخلي و خارجي.
ــعه انساني، هماهنگ، هدفمند و پايدار  2. حركت در مسير توس
ــف علمي،  فني،  ــور در عرصه هاي مختل ــرفت كش با هدف پيش

فرهنگي، اقتصادي، سياسي، اجتماعي و نظامي.
ــي، اجتماعي، فرهنگي و  ــاركت و فعاليت سياس 3. افزايش مش
ــترده آنان در صحنه ها و  ــتمر و گس اقتصادي مردم و حضور مس
ــازندگي،  ــالش جهت حضور مردم در عرصه هاي گوناگون س ت

عزت، شرف و اقتدار جامعه اسالمي. 
ــتمر ارزشهاي اسالمي و  مذهبي و تقويت فرهنگ  4. تقويت مس

و هويت خودي و ارزشهاي عميق اسالمي.
ــاي نظامي  و حفظ  ــراي دفع تهديده ــش توان نظامي  ب 5. افزاي
ــور در برابر تهاجم و يورش بيگانگان و  ــتقالل كش تماميت و اس

پيش بيني، پيشگيري و آينده نگري.
6. صيانت و تقويت همبستگي ملي.

ــر كردن اراده جمعي براي افزايش توان و اقتدار جامعه  7. فراگي
اسالمي  و كشور.

ــي نظام اسالمي در عرصه هاي  8. تقويت و فعال كردن ديپلماس
منطقه اي و بين المللي جهت حفظ منافع، مصالح و تقويت پيوندها 

با كشورهاي قابل اعتماد و ايجاد قطبهاي قدرتمند.
ــئوليت پذيري در  ــي و مس ــترش فرهنگ مسئوليت شناس 9. گس
جامعه اسالمي  جهت آگاهي نسبت به خطرات، بحرانها و چالشها 
ــتفاده  ــوي ديگر و اس ــو و آمادگي براي مقابله از س ــك س از ي
ــي، تحول و اصالح  ــد، پوياي ــا و توانمنديها جهت رش از ظرفيته
ــها، قوانين و مقررات جهت مسئوليت پذيري  ــاختارها و روش س

افراد جامعه و نيز نهادها و ارگانهاي عمومي  و دولتي.
10. توجه به فرهنگ به معناي وسيع و عميق كلمه در تحوالت، 
پويايي و اقتدار يك ملت و جايگاه آن در حفظ هويت و تداوم 
ــازنده و پويا، موتور حركت ملت و  جامعه، كه مى تواند زنده، س
رمز وحدت، انسجام، اقتدار و سند عزت، استقالل، روح جمعي، 
ــبيخون بيگانگان و  محور امنيت و پايداري در برابر يورش و ش

توطئه هاي دشمنان باشد.
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