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  تخصصی –فصلنامه علمی
  صیانت فرهنگی و سرمایه اجتماعی

 ت تحریریه أي هیاعضا

مرتبه   نام و نام خانوادگی
  محل خدمت  رشته تحصیلی  علمی

  دانشگاه تهران  ریزيبرنامهو  مدیریت  استاد  حسین خنیفر

حقوق  –عرب  وادبیات زباندکتر   استاد  دکتر علی باقر طاهري نیا
  دانشگاه تهران  خصوصی

  اندانشگاه تهر  مدیریت رسانه  استاد  دکتر طاهر روشندل اربطانی

  پژوهشکده آموزش و پرورش  مطالعات فرهنگی در آموزش و پرورش  استاد  دکتر حیدر تورانی

دانشگاه آزاد اسالمی   حقوقی سیاسی یجامعه شناس  استاد  دکتر مهرداد نوابخش
  واحد علوم و تحقیقات

  دانشگاه عالمه طباطبایی  روانشناسی و علوم تربیتی  دانشیار  دکتر عیسی مراد رودبنه

  دانشگاه تهران  جغرافیاي سیاسی  دانشیار  کیومرث یزدان پناهدکتر 

  دانشگاه فرهنگیان  مدیریت آموزشی  استادیار  دکتر ابوالفضل بختیاري

  دانشگاه فرهنگیان  مدیریت آموزشی  استادیار  دکتر مهدي نامداري

  ییدانشگاه عالمه طباطبا  مدیریت آموزشی  استادیار  دکتر سید محسن طباطبایی

  دانشگاه تهران  علوم سیاسی  استادیار  ر زارعیدکتر اصغ

  دانشگاه آزاد اسالمی   علوم ارتباطات  استادیار  دکتر علی جعفري

  دانشگاه فرهنگیان  تاریخ اسالم  استادیار  سید محمدرضا هاشمی نیا دکتر

  انیدانشگاه فرهنگ  علوم قرآن و حدیث  استادیار  دکتر معصومه شریفی

  انیدانشگاه فرهنگ  مدیریت استراتژیک آینده پژوهی  یاراستاد  دکتر محمدباقر رستمی

  دانشگاه پیام نور  عمومی یروانشناس  استادیار  دکتر فاطمه ناظمی

  :اندکاري داشتهــکه در داوري مقاالت این شماره هم ارجمندي داناتــاس
  ، مهرداد نوابخش، جلیل بابا پور خیرالدین، سروش فتحیاین يباقرطاهر یعل
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  هیشرن درباره
. دیآیم شمار به يمرکز دال و یاصل محورانسان شرفت،یپ و توسعه اتیادب در

 به تیقابل و تیظرف و انتیص و سوکی از او يتوانمندساز و تیترب اساس نیهم بر
 هیسرما حفظ و دیتول مقوله يبرا یاصل يهادغدغه از یکی ،يو در آمده وجود

 تیترب و میتعل حوزه ازیموردن یانسان يروین با تعامل در امر نیا. است یاجتماع
  . بود خواهد مضاعف ضرورت و تیاهم واجد
 و محور مسئله مند،روش يهاپژوهش و یعلم مطالعات انجام اساس نیهم بر
 نقطه عنوانبه یاجتماع هیسرما و یفرهنگ انتیص فصلنامه ياندازراه لیذ يکاربرد
 را حوزه نیا پژوهشگرانِ ورانهنوآ يهاشهیاند انتشار بستر و فیتعر هدف عطف،
 هیسرما و یفرهنگ انتیص ارتقاء موجبات رودیم دیام که است آورده فراهم

  .آورد فراهم را یاسالم جامعه در یاجتماع
  مقاله نگارش يراهنما

  محتوا) الف
 مقدمه، ،يدیکل واژگان ،یسیانگل و یفارس زبان به دهیچک عنوان، شامل دیبا مقاله

  .باشد منابع کامل فهرست و يریگجهینت روش، نه،یشیپ
  ظاهر شکل) ب

 قلم با و word طیمح در(ینیماش صورتبه کاغذ طرفکی بر مقاله مطالب

Blutos13( نباشد شتریب شدهپیتا صفحه 20 از مقاله.شود ریتحر.  
  .شود نوشته یسیانگل و یفارس صورتبه و کلمه 6-4 نیب يدیکل کلمات
  .شود پانوشت جیرا ریغ و یعلم میاهمف و اصطالحات یخارج معادل

  .باشد وستیپ کلمه100 حدود در مقاله یسیانگل و یفارس دهیچک
 به یمتندرون منابع به ارجاع نیهمچن و منابع فهرست درج يبرا استاندارد روش

 نام پرانتز، داخل در مطالب نقل از پس مقاله متن در مثال، طوربه. است  APA وهیش
: 1351 ،ینیحس(مانند شود، ذکر موردنظر صفحه و انتشار سال سنده،ینو یخانوادگ

  :باشد ریز صورتبه منابع نوشتن وهیش).91
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 ای مصحح. کتاب عنوان). انتشار سال( سندهینو نام سنده،ینو یخانوادگ نام
  .ناشر نام: نشر محل مترجم،

  
  .رهشما  دوره، مجله، عنوان. مقاله عنوان). انتشار سال( نام ،یخانوادگ نام 

 یپست قیدق یبرنشان مشتمل( سندهینو کار محل ،یعلم درجه به مربوط اطالعات
  .شود ارائه مقاله با همراه او قیتحق يهانهیزم و) کیالکترون آدرس و تلفن شماره و

  نکات ریسا)ج
 که کند اعالم بود، خواهد آن وستیپ مقاله که يانامه در) سندگانینو(سندهینو
  .است نشده ارسال يگرید هینشر به چاپ يبرا مقاله

  .ندارد یارتباط نسندگاینو تیشخص ای و یعلم ارزش به مقاالتچاپ  بیترت
  .است سندگانینو عهده به مقاالت يمحتوا تیمسئول

  .است آزاد مطالب میتنظ و صیتلخ ،يراستاریو در هینشر
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سخن سردبیر 
 
 
  

 |صیانتی فرهنگ ،صیانت فرهنگی|
 

تقـدم و تــأخر محــل   .دهــدیمـ ه بـا چیــدمان متفـاوت دو ترکیــب متفـاوت را شــکل    دو واژ
بیـانگر اصـالت و عمـده    ، و التفـات اسـت   تیـ اولود فیـ افـزون بـر اینکـه م    هاواژهقرار گرفتن 

ــودن آن واژه هــم هســت و د "صــیانت"و "فرهنــگ"حاصــل ترکیــب وصــفی در دو واژه . ب
ــه  ــترکیــب اســت ک ــارکی ــد و  ب ــراي صــیانت قی ــگ ب ــار دیگــر  مــی صــفیفرهن شــود و ب

   .کندانت براي فرهنگ این نقش را بازي میـــصی

ــا  وجــه هــم و دارد مشــترك معنــایی حــوزه هــم حراســت و حفاظــت هــايواژه صــیانت ب
 اراده محصــول و دارد درون در ریشــه اســت و مصــونیت ایجــاد جــنس از افتــراق. صــیانت

ــال و اســت ــهآن ح ــ حراســت و حفاظــت ک ــی دار منشــأب اغل ــه دبیرون ــه وج ــیانت ک  . ص
 کـه  اسـت  ایـن  مـراد  و فرهنگـی  صـیانت  شـود مـی  "فرهنگـی  "توصیفی با قید دارد درونی

ــا علمــی قســیم صــیانت و فرهنــگ بســتر در صــیانت  آن امثــال و معنــوي یانتـــــــص ی
ــی ــود.م ــیانت ش ــی ص ــزار فرهنگ ــگ اب ــر و فرهن ــراي را آن عناص ــق ب ــه  تحق ــونیت ب  مص

 را واژگـان  محـل  اگـر  حـال  .سـعه و تعلـیم دارد  تو و بسـط  قابلیـت  پـس  گیـرد. خدمت مـی 
 در و خـارج  اطـالق  از را آن و شـود مـی  فرهنـگ  قیـد  کـه  اسـت  صـیانت  ایـن  کنیم مغلوب
 متنـوعی  و متعـدد  هـاي فرهنـگ  قسـیم  هـم  صـیانتی  فرهنـگ  .دهـد یمـ  قرار خاص جهت
 صــیانتی فرهنــگ لکــن ...رقــابتی، فرهنـــــــگ غربــی، فرهنــگ اقتصــادي  فرهنــگ اســت
 شـوند. مـی  گرفتـه  کـار  بـه  مصـونیت  ایجـاد  خـدمت  در فرهنـگ  يهـا مؤلفـه  کـه نیا یعنی
 يجـا بـه  و شـوند یمـ  گـاه تکیـه  شـوند  لغزشـگاه  آنکـه  يجـا بـه  گفتـار  و رفتار سنن، آداب،

ــهآن ــاه ک ــه شــوند پرتگ ــاءپل ــ ي ارتق ــاد در صــیانتی فرهنــگ .شــوندیم از  و گســترده ابع
کنـد و افـراد جامعـه بـر اسـاس تعهـد       ی پیـدا مـی  تبـا ثه اصـالحی و ا جعه وجام آحاد يسو

  .شوندیت بخش یکدیگر مینوصمتقابل م

  دکتر علی باقر طاهري نیا                                             
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 فرهاد نظري 

 مهدي مختارپور 
 پروین فروزانفر 

 

 سروش فتحی 
 احسان علیخانی 

 

 مهرداد نوابخش 
 حسین بشیري گیوي 

 

مهدي پروین زاده لیالن   
 علی خدیوي 
 یوسف خیري 
 جلیل باباپور خیرالدین  
 عیسی حکمتی 

 
یا  آیینی پور   

 
 

 سودابه شیرانی  
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  گیانـــرهنــگاه فـــــدانش

  تخصصی - ه علمی فصلنام
  صیانت فرهنگی و سرمایه اجتماعی

  1400بهار  - شماره یک - سال اول
  1400بهارتاریخ چاپ: 

استراتژي  بر اساس، البالغهنهجامنیت در  يهامؤلفهبررسی 
داده بنیاد يپردازهینظر

 1فرهاد نظري  04/02/1400  تاریخ دریافت:

    12/03/1400تاریخ پذیرش: 
  چکیده

امنیت در هر  جوامع بشري، حفظ امنیت است. اگر همهائل اساسی یکی از مس
هاي گوناگون را به دنبال خواهد داشت. یابد؛ تبعات و آسیب اي کاهشجامعه

امنیتی است. در این پژوهش   هايمؤلفه درزمینۀجزء منابع غنی و مفید  البالغهنهج
 مزیت براساس اي وانهکتابخ صورت ، بهاطّالعات آوريجمع استفاده از روش با

 شدهپرداختهاطّالعات  وتحلیلتجزیه حوزة در داده بنیاد پردازينظریه استراتژي
و احصا و  البالغهنهجبررسی انواع امنیت در  است. هدف از انجام این تحقیق،

پژوهش حاکی از آن  هايیافته. هاستآنو مفاهیم مربوط به  هامقولهاستخراج 
 122تعداد  و مقولۀ اصلی و مؤلفه 10ن امام علی(ع)، مجموعاً سخنا است که در

اجتماعی،  خانوادگی، فردي، گوناگون امنیت هايجنبه مفهوم و نشانۀ امنیِتی در
روانی، اقتصادي، فرهنگی، سیاسی، قضایی و مرزي، در ومعنوي، روحی

 ارکردي،ک ارزش 39 و اساسی ارزش 12 بنیادین، ارزش 10 تعداد البالغهنهج
  .وجود دارد امنیت، برقراري منشور عنوانبه

  ، استراتژي، نظریه، داده بنیادالبالغهنهج، امنیت، هامؤلفه :کلیدي واژگان

                                                             
 gmail.com٢٥٢٣nazari@، همدان فرهنگیان دانشگاه مدرس  1
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  مقدمه
 قـموفع) ی(ـعل ماـما ،ینـجمعا علیهم هللا اتصلو معصومین بیندر  ازآنجاکه

به  نیشاا حکومت نمادر ز منیتیا دهیعد تمشکالو  نداهشد کیل حکومتـتش هـب
 ايبر ،منابع مهمتریناز  یکی ،مسایل ینا با نیشاا ردوـبرخ ةنحو ،مدآ دجوو

سخنان امام علی  باشد.می دخو صخا هايمحدودیت باوجودآن  مینأت چگونگی
از سخن خدا  رفراتر از سخن انسان و فروت حقبه، البالغهنهجدر  ژهیوبه(ع)، 
موجب اعجاب  البالغهنهج يهاموضوعاهیم و مف کمی و کیفی شود. تنوعمی یمعروف

واالي الهی، پند و اندرز و  يهاارزشاست، معارف بلند توحیدي، و تلذّذ معنوي 
موعظه، بیان و تحلیل حوادث سیاسی و اجتماعی، دستور کار حکمرانان و توبیخ 

که  است و کالم حکیمانه و نورانی ایشان البالغهنهج ارزشمند مطالب ۀازجمل هاآن
  : شودیمبرخی از آن را در موضوع امنیت، براي مصداق و شروع مبحث بیان 

 َالْقُطّانُ.شَرُّ اال نْ فیهأمی طان ما لَمآن است که  هاوطنبدترین  1و
  .در آن ایمن نباشند کنندگاناقامت

 َنَ االم نَاءۀَ اَهمعنِ.ال نت نیست 2مهیچ نعمتى گواراتر از امنی. 

 ى االَرِفاهشِ فیۀُ الْعنِ.یت است 3مآسایش زندگى در امنی.  
 .بصال خ و نَ فیهال اَم لَدب بدترین شهرها شهرى است که در آن  4شَرُّ الْبِالد

  .امنیت و ارزانى نباشد
هاي مختلف امنیت از منظر امیرالمؤمنین علی(ع) شامل: در این پژوهش جنبه  
 ،فرهنگی اقتصادي،معنوي، روحی و روانی، اجتماعی،  ی،فردي، خانوادگ امنیت

  است. قرارگرفته یموردبررسمرزي با رویکرد داده بنیاد، و  ، قضاییسیاسی
 يریگیپم هماهنگ و منظّ ۀآن باید در یک مجموع گوناگون امنیت و ابعادالبتّه 

اقی ابعاد پرداختن به هر یک از ابعاد امنیت بدون همگرایی و هماهنگی، ب شود.می
عالوه بر عدم ایجاد امنیت، جامعه را دچار بحران خواهد نمود. زیرا تقسیم امنیت و 
                                                             

  .171 ص ،4 ج غررالحکم، شرح .1
 .435 ص ،6 ج غررالحکم، شرح . 2
 .100، ص 4شرح غررالحکم، ج  . 3
 .165 ص غررالحکم، شرح . 4
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 لیبه دلهاي گوناگون و عدم ارتباط منطقی باهم عملی نیست. سپردن آن به مدیریت
نظیر آن است که  یناهمگوناین  الگوي مدیریت امنیت، تجزیه بردار نیست. کهنیا

ه را به یک مدل اقتصاد جامعه را به مدل و مدیریت دیگر و گفته شود فرهنگ جامع
و یا  ترشاملهمه در یک مدل  نکهیرازایغاخالق آن را به مدل ثالثی بسپاریم. راهی 

اي با این بدیهی است مقوله وجود ندارد. هماهنگ شود، ترشاملیک روش 
 شدهمطرح ونگوناگ يهاقالبگستردگی، در بیانات علوي(ع)، به شکل مبسوط و در 

گزارشی از آن، به نگارش حجیم و اثري مستقل نیازمند است. عالوه بر این، ۀ که ارائ
عملی حضرت در ة و بررسی سیر بارهنیدراتحلیل عالمانه بیانات امیر مؤمنان(ع) 

دوران حکومت از این زاویه، کاري بس سترگ و عمیق است که خارج از چارچوب 
هاي امنیت از دیدگاه ن مقاله صرفاً به برخی از حوزهدر ای این مقاله قرار دارد.

شود و از این اشارات براي دستیابی به تصویري جامع و کاربردي حضرت اشاره می
   گردد.از موضوع مهم امنیت در نظام اسالمی استفاده می

 يهاشاخصهاي در تعریف حکومت و جوهري و ریشه هايؤلّفهیکی از م
ابعاد آن، مقوله امنیت، اعم از امنیت فردي و  دهندهلیتشکحکومت اسالمی و 
در دین اسالم، امنیت یکی از اصول زندگی « است. یالمللنیباجتماعی و داخلی و 

از مواهب حیات و  يوربهره سازنهیزم ییتنهابهفردي و حکومتی است که خود 
ت حالتی نیست که با . البتّه امنیهاستارزشو  هاآرمانترین تکامل بشر و از مقدس

تاریک حکومت و  سارهیساتحقّق پذیرد. تنها در  جانبهکیفعالیت فردي و 
  )4: 1391(مقاتلی، » .افتیدستتوان به یک امنیت تشکیالت حکومتی است که می

ترین ترین و اساسیحکومت بدون امنیت، حکومت نیست و یکی از اصلی
 هاآنمنیت براي مردم و دفاعِ از حقوق مقوالت هر حکومتی، تأمین و برقراري ا

توسعه و  هرگونهشرط است. امنیت سنگ زیربناي حیات فرد و جامعه است و پیش
(ع) در مورد یعل امام. از بیان دیآیم حساببهرشد و رفاه و ارتقاي مادي و معنوي 

شود. حضرت در پاسخ شبهه خوارج ضرورت حکومت این معنا به خوبی استفاده می
 به یقاتل و...  فاجر او برّ امیر من للناس البد«  :فرمود »للَّه الّا حکْم ال« گفتندمی که
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بل به تأمنُ و العدوبراي مردم امیري الزم است؛  ناچاربه 1»للضعیف به یؤخذ و الس
امن گردد و حقوق  هاراهاو با دشمن جنگ شود و  لهیوسبهخواه نیکوکار یا بدکار، تا 

بدکاران آسایش داشته  شراقویا گرفته شود و نیکوکاران در رفاه باشند و از  ضعفا از
فرماید در این بیان نورانی، امام(ع)، فلسفه حکومت و ضرورت آن را بیان می »باشند.

و از اهداف و اصول آن برقراري امنیت، دفاع و مقابله با دشمنان، حمایت از حقوق 
ا ستمگران و متجاوزان و تأمین رفاه و آسایش و مظلومان و ستمدیدگان و مقابله ب

شمرد، که با هرج المال و مصرف صحیح آن را برمیآوري بیتآرامش جامعه و جمع
و مرج و تهاجم دشمنان و زورگویی قلدران به مبارزه برخیزد و حقوق محرومان را 

  تأمین نماید.
 نظریۀ بر اساس ،غهالبالنهج در امنیت يهامؤلفهبررسی «  باهدفپژوهش حاضر 

؛ شودیمدر این مقاله به سؤاالت زیر پاسخ داده  صورت پذیرفته است. »بنیاد داده
 در امنیت يهامؤلفه ؟اندماکدامنیت از منظر امیرالمؤمنین علی(ع)  گوناگون يهاجنبه
  بنیاد، چیست؟ داده نظریۀ استراتژي بر اساس ،البالغهنهج
و  هاجنبهنظریۀ داده بنیاد، ابتدا  اساس بر تیمناپیش از ورود به بخش بررسی  

و با  شدهانیبتوصیفی، تحقیقی  صورتبه البالغهنهجگوناگون امنیت در  يهامصداق
نظریۀ داده  اساس برو نتایج پژوهش  هاافتهیاستفاده از این مطالب، اقدام به ارائۀ 

   بنیاد، در قالب جدول و نمودار شده است.
  

  تعریف امنیت
؛ راحت و  . امنیت دادن امن و خوفی بی)  حامص ، ع ازَ ] ( ي نی اَ. [  امنیت

 آرامش ایمنی، بودن، امان در امنیۀ] [عربی: مصدر) (اسم  2آسوده و بی بیم گردانیدن
در لغت، حالت  امنیت 4و نداشتن ترس، آرامش. خطردر امان بودن از  3آسودگی. و

ه و یا آمادگی براي رویارویی با هر تهدید و حمله را فراغت از هرگونه تهدید یا حمل

                                                             
 .40البالغه،خطبه هجن 1
 لغت نامۀ دهخدا، (ذیل امنیت) 2
   )امنیت ذیل(فرهنگی فارسی معین، 3
 )امنیت ذیل(فرهنگ روز سخن،  4
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امنیت  ،امنیت فردي، امنیت اجتماعی صورتبهح سیاسی و حقوقی الگویند. در اصط
فردي حالتی  ) امنیت3: 1389(آشوري،  .شودیم کاربردهبه ،یالمللنیبملی و امنیت 

مال یا آبروي خود یا از است که در آن فرد فارغ از ِ ترس آسیب رسیدن به جان یا 
  .زندگی کنند هاآندست دادن 

  
  بنیاد داده تحلیل تحقیق و روش یشناسروش

« .است نظریه رویش روش یا داده بنیاد تئوري تحقیق، این پژوهشی استراتژي
دو  توسط که است اجتماعی علوم براي پژوهشی روشی بنیاد، داده يپردازهینظر

 م.)1996-1916(2م.) و استراوس1930(متولّد1لیسرگ بارنی آمریکایی، شناسجامعه

 کیفی تحقیق به گرایش ) این استراتژي،72: 1386(دانایی و امامی، ». است شدهنیتدو

 يهاهیرو و هاروشاست.  افتهیتوسعهو  رشد استراوس و گلیسر همکاري با که دارد
 معیارهاي با که ياهینظر بسازد؛ مستقل نظریۀ سازد. تامی قادر را منظم، پژوهشگر

 و تحلیلی دقت که اندشدهیطراح چنان هاهیرو کهیدرحال .نماید مطابقت علمی

 قادر را محقق خلّاقیت، .است مهمی عنصر خلّاقیت نیز ،سازدیم فراهم را قاطعیت

 درباره ییهارتیبص به ،ییهاسهیمقا با و مطرح کند را هاداده يهاسؤال تا سازدیم

 مفاهیم، :عنصر سه بر پژوهش استراتژي این .آید نائل هاداده نظري تنظیم به و پدیده

فرضیه«فرآیند سه پژوهش، این در همچنین است. استوار هاقضیه ها) وها (طبقهمقوله
 هاآن اساس بر نوعاً يریگنمونه يهاهیرو که دارد وجود مشخّص ابتدا تحلیلی از »ها

 و محوري کدگذاري باز، کدگذاري :از اندعبارت فرآیند سه این .شوندیمانتخاب 
با  تواندیم همچنین این استراتژي )4: 1386(الوانی و همکاران،  کدگذاري انتخابی

 به بایستمی محقّق بگیرد که انجام گلیسر رویکرد و کوربین رویکرد استراوس و

 استراوس رویکرد در ولی نماید پیدا دست محوري کدگذاري در هاآن مدل پیشنهادي

 یک شناسایی تحقیق، اصلی هدف به توجه با لذا.  ندارد وجود قیدي چنین و کوربین

 همچنین و خاص مدل به رسیدن نه و ايحرفه اخالق هايها و ارزشسري مؤلّفه

                                                             
1 Glaser  

 2Strauss  
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 استراوس رویکرد اساس بر تحقیق، این در انتخابی رویکرد بود، لذا نظریه یک تبیین

 است داده بنیاد، این يپردازهینظر لیل انتخاب استراتژياست و د شدهمیتنظ کوربین و

 تحلیل همچون کیفی تحقیق يهاياستراتژسایر  با مقایسه در استراتژي این که

 برخوردار ها،داده تحلیلی باالیی مانند کدگذاري هايمزیت و قوت از ... و مضمون

 مخاطب براي تحقیق يهایافته دادن نشان در جهت یخوببه را تحقیق فرآیند و هست

  یر کشیده شود.تصو به
  اطّالعات يآورجمع روش 

با  منظور بدین است، ياکتابخانه صورتبه تحقیق، این در اطّالعات يآورجمع روش
  .گردید گردآوري البالغهها، مقاالت مرتبط و نهجمراجعه به کتاب

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 منظر از امنیت يبندطبقه( الغهالبنهجامنیت در  يبندطبقهو  هامؤلفه: 1نمودار 
  و کالم امام علی (ع) البالغهنهج

  بحث اصلی:
 و پیوسته بوده و هم مرتبط به مجموعۀ کامل، یک در ،هدهگان يهامؤلفه این تمام

توجه  با هاي گوناگون امنیت راابعاد و جنبه. کنندیمکامل  را همدیگر يهامحدوده
 .میکنیمبه شرح زیر تبیین  همام امام آن آموزمتحک کلمات و هانامه، هاخطبهبه 

 منظم و هماهنگ مجموع یک باید در آن ابعاد و امنیت که البتّه الزم به توضیح است
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 باقی هماهنگیِ و بدون همگرایی ابعاد امنیت از یک هر به پرداختن و پیگیري شود
  هد نمود.خوا بحران دچار را جامعه امنیت، ایجاد عدم بر عالوه ابعاد،
  امنیت فردى.1     

جان اشخاص جامعه باید تأمین شود، بلکه  تنهانه السالمهیعل یعلاز نگاه امام 
 موهبتی ،امنیت الزم است حیثیت و آبروى افراد نیز از امنیت کافى برخوردار باشد.

را  دوـخآرام  دگیـنز ،منا تیوضعاز  دهستفاا با تواندیمدر آن  دفر که ستا لهیا
 ۀـمزمال ظاـلح اـب ،بردیم تیوضع یندر ا دفر کهاي هبهر نیترمهمباشد.  تهـشدا
 ستا دشخو قحقو يستیفاو ا اجرا براو نایی اتو دي،فرامنیت و  حقتأمین  ینـب
 ايبر صخا ضعیّتیو و آسایش داـیجا یـیعنامنیت  ،تـحقیقدر  قحقو يستیفاا

از  ستا رتعبا(ع)  علی مماا تیحکوم دهبررات. ـساقوق افراد جامعه ح تحقّق
 یچـه ،حق ینا تأمین ايبر هـک دمرـم هـب سـح ینا يلقاو ا دممر به شیبخ یمنیا

 بارا  رکا ینا مما. اشودینم ادفرا متوجّهاو  رانموأمو  حکومت يسواز  يتهدید
 رتصودر  هاآن زاتمجاو  توبیخ  ار،دـهشو  مأموران هـب اطعـق يهافرمان ورصد
 سرـتو  اسهراز  نمارا ا مسال حکمتی. در دهدیم منجاا دممر لحا یتعار معد

 ايبر هیامنیت و را تأمین سیلۀو دنکر مسال1.السّلَام أَماناً منَ الْمخَاوِفو  .داندیم
 من فطراز  که استمخاطب  به موضع این معالو ا دنکر مسال. ستآن ا به لصوو

در  که نستدافردي امنیت تأمین مصادیق از  یکینیاو تی ـهسو امنیت  سالمتدر 
 بیانگر ،تعبیر ینا .گرددیم مصون ه،کنند مسال دفر حتمالیا تتعرّضااز دفر نیتن آ

   باشد.آن  به لصوراه و نیترآسانامنیت و  تعریف نیتریکل
 نیماا ايبر فردي امنیت تأمینرا راه  مسالا ،علی(ع) مماا يیگرد تعبیردر 

و در  شوندیم لـخدا مالـسا به که داندیم کسانی ايرـب المتیـس تأمینو  نندگاآور
ورده، و  لمنْفَسهّلَ شَرائعه ، الْحمد للَّه الَّذى شَرَع الْإِسالم.« نندیگزیم واأـمآن  هاـپن

 گر نبیا مماا تعبیر2» لمنْ دخَلَه سلْماً، و علقَه فَجعلَه أَمناً لمنْ غالَبه منْأَعزَّ أَرکانَه على 
 بهرا  مشآرا ینا مسالا. آوردمی شـمامنیت و آرا م،سالا به نیماا که ستآن ا گر

                                                             
 .252:حکمتنهج البالغه،  1
   .106خطبههمان،2
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 رختیارا در ا دخوو دل   نـهو ذ دـنوربیا ناـیمآن ا هـب که بخشدیم نیارزا کسانی
  هند.د ارقر بخشاتیح یینآ ینا

امنیت و  ۀـمایرا  دـناوخد يخشنودو  ضایترعلی(ع) مماا ي،یگرد رتعبادر  
 مماا ،تعبیر یندر ا رسدیم نظر به1.و رِضاه أمانٌ و رحمۀٌ: دهدیم اررـق تـحمر

 نماا به ننساا ،نداوخد ضایتر باآن  سساا بر که کندیم ناـبیاز امنیت را  ديیکررو
از  ناـسنا تنهانه درـیکرو ین. در اشودیم نائلآن  هـجو نیترگستردهو امنیت در 

او  ايبر که چیزهایی همۀاز بلکه  تـسا نوـمص الیـحتما تاـتعرض ۀـهم
و  هسیدر دتسعاو  يندـخرس هـب ،تـسا بـمناسو  بمطلو اشیوزندگ

(ع) ماـما ازنظر اًـطبع .دـش هداخو نائل کامل مشو آرا حمتر به ،بیترتنیابه
 درـف هـک شودیم حاصل موقع نداوخد ضایتر ب،نا مسالا گرنییتبو  مفسر عنوانبه
 يهاحوزه همۀآن در  شریعت بهو  معتقدآن  رفمعا به ه،یدوگر مسالا یینآ هـب
  کند. عمل اعیـجتمو ا ديرـف

 نبیا بهو  گفته سخناز امنیت  يبیشتر تفصیل با (ع) مماا ،یگرد ياخطبهدر      
 خنس خویش رداريکشو صفاز و که مانیز نیشا.ا پردازدیماز آن  جزییاتی

را  ستا شدهحاصل جامعه ايبر که دخو اريمامدزة از دور هـنتیج رچها ،دیگویم
 سو هراز  ان،تو قدربهو  دمکر ندگیزنیکویی  به شما با داردیم معالا گونه بدین
 يهاحلقهدادم و از  تنجارا  ماـش تـلّو ذ یـگدبر يدهاـبناز  دادم. ماـش انیـنگهب
و از  باشد كندا ماـش یـنیک برابر ،نـم اوانرـف يارگزسپاس تا ،مبخشید هاییر ستم

لَقَد و  « میدـپوش  مـچش دم،رـک لمس نبد باو  میدد چشم به که شما ربسیا شتیز
کُمارجِو نْتسأَح  يودهبِج طْتنْ  أَحمکُمائرو  وتَقْتُکُمنْ  أَعقِ الذُّلِّمرِب  لَقِ وح

مِ شُکْراً میلِالضَّیلْبِرِّ الْقَلّی لن  رُوصالْب کَهرّا أَدمإِطْرَاقاً ع  نُودالْب هنَ  شَهِدنْکَرِ مالْم
 ایرز ،هستند نمادر ا قطعاً ان،یگرد وزتجااز  دممر در حکومت امام علی (ع) 2».الْکَثیرِ

 دفر یفیزیک تمامیت به ند. بخشیدار اررـق ماـما انیـنگهبو  تـساحردر  هـهم
 دید ایر.ز ماندیم ظمحفوو  نمصو يتعداز  نیز نناآ ويبرو آ حیثیت نیچنهم. ستا

                                                             
 .160خطبههمان،  1
 .159خطبه همان،   2



 

 
 

   15 |تخصصی  –عملی    فصلنامه صیانت فرهنگی و سرمایه اجتماعی 

 

 نـیا هرگز لیو ستا یافته عطالا نناآ رفتاو ر دارکر يهایزشتاز  م،ماا خطاپوش
 ست.ا لمتعا نداوخد یترستا مظهروي،  نچو .کشدینم ادرـفرخ ا هـب هایزشت
 شدهفیتعراز امنیت  يیگرد بعدم، ست يهالقهحاز  هاییو ر گیدبر يبندهااز  تنجا

 يهاخشونت بر ناظر که هستند عامی ینوعنا ستمو  گیدبر .ستا(ع) ممادر دوره ا
 مـجسو  ستا ديما خشونت ین. ا گرددیم تحمیل دفر بر که ستا يمعنوو  ديما
 گیدبرو  ستم گاهیو  دمیگیر ارقرو آزار  تهدید ردمو هگااو مانیـجس تـتمامیو 

 ارقر ضتعر ردمو صخا يهااربزا بااو   دهیعقو  تفکرو روح،  هستند يمعنو
  .ردیگیم
 اییـهر ستمو  گیدبر يبندهااز  دفر که دي،فراز امنیت  عنو ینا تأمین (ع) مماا 
 دیفرمایم که نجادر آ شماردیم يعلو حاکمیتو  مامتا يهارسالت را از دـکن ادـپی
 دانناو  سوادیب تا هدد زشمورا آ هاآن که است لیوا رـب دمرـم قوـحقاز  نـیا

فَاَما حقُّکُم علَى .  زدبیامورا  ندگیز  مـسراه و ر ناـنآ بهو  کند تربیتو  نباشند
 ،ۀُ لَکُموا....فَالنَّصیحلَمماتَعکَی کُمتَأْدیب لُوا، وهالتَجکَی کُملیمحق شما بر من این  1تَع

ب به آداب و شما را تعلیم دهم تا جاهل نمانید، و مؤد ه شما باشماست که خیرخوا
  نمایم تا بیاموزید. 

 
  خانوادگی  . امنیت2

در اصل دهم ت و آن اس اساسیخانواده اساس تشکیل جامعه و یکی از ارکان 
خانواده،  ازآنجاکه : «به آن تأکید شده استقانون اساسی جمهوري اسالمی ایران نیز 

 يهايزیربرنامهي جامعه اسالمی اســت، همه قوانین و مقررات و واحد بنیاد
مربوط، باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداري از قداست آن و 

هر فرد بدون تعلّق ». حقوق و اخالق اسالمی باشدۀ استواري روابط خانوادگی بر پای
و امنیت خانواده نه  ســالمت .به خانواده، هویت روشن و مشخّصی در جامعه ندارد

تنها بــراي اعضاي آن، بلکه براي امنیت جامعه ضروري و حیاتی اســت. بدون 
  سالم و ایمن داشت. ياجامعهانتظار  توانینمخانواده،  سالمتبهتوجه 

                                                             
 .34همان، خطبۀ  1
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 ي آناعضا هر کدام ازیکی از شئون مهم امنیت اعضاي خانواده، وجود امنیت 
با آسیب نرسیدن از جانب دیگر اعضا  امنیت، صرفاً نســبت به یکدیگر اســت. این

، بلکه شــامل حمایت، پشــتیبانی، همکاري و رعایت حقوق دیآینمبه وجود 
حقوق و وظایف متقابل اعضاي خانواده،  میترس باامام على(ع) . متقابل ایشان است

را  سرهمزن در قبال  ۀوظیف کجایدر ؛ ندیفرمایمخانواده ایمن را چنین ترسیم 
نماز موجب نزدیکی هر پارســایی به خداست ... و جهاد :«  کنندیمچنیــن بیان 

در جاى دیگر حق متقابل پدر و فرزند را چنین  1».نیکو شوهرداري است زن،
همانا فرزند را بر پدر، و پدر را بر فرزند حقی است: حق پدر بر « :شمارندیبرم

جز نافرمانی خدا از پــدر اطاعت کند. و  زیچهمهفرزند این اســت که فرزند در 
نهد؛ خوب تربیتش کند؛ و او را  فرزند برحق فرزند بر پدر آن اســت که نام نیکو 

نزدیک و عاطفی نشــان  گونهنیاپدر و فرزند را  ۀهمچنین رابط 2».زدقرآن بیامو
آســیبی به که اگر  گونهآنو تو را دیدم که پاره تنم، بلکه همه جان منی، : «دهندیم

تو رسد، به من رســیده است، و اگر مرگ به ســراغ تو آید، زندگی مرا گرفته 
نوشــتم، تا تو را در  برائت يانامهتو را کار خود شــمردم و  کارپساست. 

چنین  ؛بدیهی است3».رهنمون باشد، حال من زنده باشم یا نباشم زندگی  يهایسخت
متضمن امنیت و ســالمت  تواندیمخانواده، بین اعضاي  ۀنگرشی نسبت به رابط

 .جامعه مفید باشد تیامنبراي  طبعاًکامل آن باشد و 

    
   امنیت اجتماعی. 3

امنیت اگر در موضوع امنیت فردي، حالت فراغت و آسایش فردي است؛ در 
حالت فراغت همگانی از تهدیدي است که کردار غیرقانونی دولت یا ، اجتماعی

در نظام « فرد یا گروهی در تمامی یا بخشی از جامعه پدید آورد دستگاهی یا 
ها و آزادي يگذار حدحقوقی جدید، فرض بر این است که قانون با تعریف و 

                                                             
 .136، حکمت همان 1
 .3حکمت  همان، 2
 .31همان ، نامۀ  3
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، امنیت فردي و اندگذاشتهحقوق فرد و کیفر دادن کسانی که از آن حدود پا فراتر 
پلیس و دادگستري و دستگاه ) هاي فرديتک آزادي(کنداجتماعی را پاسبانی می

آشوري، (. »است شکنانقانونمأمور اجراي قانون و حمایت از فرد و جامعه در برابر 
) اهمیت وجود امنیت اجتماعی در آن است که در صورت نبود این جنبۀ 39 : 1389

جامعه اي که می « مهم امنیتی جامعه دچار پسرفت و هرج و مرج خواهد شد.
الزم اجتماعی و  يهافرصتو  هاتیظرفالزم و از خواهد از توسعه و پیشرفت 

» ( .فرهنگی بهره ببرد، همواره نیازمند این است که از امنیت اجتماعی بهره مند گردد
امنیت به مثابه زیربنایی براي تحقّق عدالت اجتماعی در میان  ) 9: 1393، انیفرمان

 ام و عوامل حکومتیر و تندخویی برخی حکّتکب ،شهروندان و کاهش شکاف طبقاتی
حق  ۀدر مطالب تنهانهترس مردم شده و  و موجب داکردهیپاز موضع قدرت، ورود 

. خوددارندبلکه همواره احساس عدم امنیت را در  ؛کنندخود سکوت می رفتهازدست
تحقّق عملی این رویکرد را  ۀرهنمودهاي امام علی(ع) به فرمانداران منصوب، زمین

شعار و حفظ  دورازبهتی داشتن در نظام علوي، واقعی تیامناس سازد. احسنمایان می
د از رسول خدا (ص) من در موارد متعد« فرمایند: ظاهر است، امام علی(ع) می

ضعیف  حقّ مگررسید،  قداست نخواهد تی به پاکی وفرمودند: هیچ امشنیدم که می
969: 1379ي، (جعفر .»شود گرفتهزبانت از قدرتمندش بدون گرفتگی آن ام(  

عاملی که موجب ایجاد ناامنی در جامعه  نیاول (ع)علی نیرالمؤمنیام ازنظر
و عدم تناسب آن با سبک و مسئوالن است  یسبک و سطح زندگ ؛ موضوعِشودیم

خداوند بر پیشوایان : « دیفرمایم 209و در خطبۀ  داندیممردم  یبازندگسطح آن 
اتوان همسو کنند؛ تا فقر و نداري، تنگدست را حق، واجب کرده که خود را با مردم ن

 اتیمال يآن است که الگو) 292: 1397(دشتی، .»به هیجان نیاورد و به طغیان نکشاند
سال،  کیدر  مثال طوربهمحاسبه شود،  یرحمان ریو غ مؤمنانه ریغ يبا الگو

 خسارت یسالخشک لیکشاورز به دل ایو  کندیضرر م یلیبه هر دل دکنندهیتول
« : دیفرمایبه مالک اشتر م 53(ع) در نامه ریو محصول ندارد که حضرت ام ندیبیم

مالیات به میزانی تخفیف بده تا امورشان سامان گیرد و هرگز تخفیف دادن  درگرفتن
است که در آبادانی شهرهاي تو و  يااندوختهدر خراج تو را نگران نسازد، زیرا آن 
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و تو از گسترش عدالت  ندیستایم را توو رعیت تو نقش دارد  يهاتیوالآراستن 
(همان، » میان مردم خشنود خواهی شد و به افزایش قوت آنان تکیه خواهی کرد

 یدستشیپ مواقع، گونهنیاکه حاکم در  ندیفرمایمکه امام توصیه  گونههمان). 383
 نیو اگر چن دکنن یبا پارسال تفاوت اشیکه زندگ دآور نییرا پا اتیمال قدرآنی و کن
به  نکهیدارد، اول ا دهیاست و دو فا يگذارهیبلکه سرما ست،یخسارت دولت نرد؛ ک

و دوم  کنندیو اغتشاش نم دندیمردم احسان دولت را د رایز یدهیم نانیمردم اطم
«  .خواهند کرد تیرخ دهد، حما یو  اگر مشکل کنندیمردم به تو اعتماد م نیا نکهیا

امور اقتصادي و  صرفاً) سیاست و ساختار حکومت، نه از نگاه حضرت علی(ع
تر از این، به دلیل نقش اجتماعی و تأمین امنیت و آبادانی و رفاه مردم، بلکه مهم

ق جامعه و سرشت و سرنوشت معنوي الگیري رفتار و اخاساسی سیاست در شکل
نفس  کند و از دیدگاه حضرت علی (ع)پیدا می مردم، جایگاه برجسته و مهمی

سیاسی براي جامعه، یک ضرورت قعطی  يحکومت و نظام سیاست، به معنا
  ) 17و 16:1382رشاد، ».(است

ورود و ناامنی،  شورش ،اغتشاش دیگراز علل  ،البالغهنهج 53از نامه  یدر بخش
؛ آنجا که است يحکومت و کار اقتصاد ةبه حوز نیمسئول شاوندانیو خو انیاطراف

امداران را خواص و نزدیکانی است که خودخواه و چپاولگرند همانا زم: « دیفرمایم
 کدامچیهرا با بریدن اسباب آن به  شانيستمکارو در معامالت انصاف ندارند ریشۀ 

با آنان رفتار کن که  ياگونهبهاز اطرافیان و خویشاوندانت زمینی را واگذار مکن و 
 نیبنابرا) 387(همان، ». رساندقراردادي به سودشان منعقد نگردد که به مردم زیان 

برود،  نیاز ب دیرانت با یعنیکه در حکومت است، انجام شود  شهیاز ر دیاصالح با
 نیشود تا بستگان مسئول بنانهاده يطور ی،و سازوکار قانون ردیصورت گ يسازشفاف

حق دخالت و حضور در حکومت را نداشته باشند. گاه گفته  ت،یدر دوران مسئول
 یبیع شوند،یدارند و از حق خود محروم م اقتیل کانینزد نیاز ا یبرخ شودیم

 جادیا شانیشبهه و اشکال براتمام آحاد جامعه ا ام ؛ندارد! صد نفر ضرر کنند
  .شودینم
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 ریغاگر عدالت را به مفهوم اینکه هر حقی به صاحب حق برسد و هر مالی از 
امام علی(ع) که در  کنیم به خطبهگرفته شود در نظر بگیریم، ابتدا تأملی می صاحبش

در میان اشراف، رجال حکومتی و عوام مردم  35الحجه سال جمعه ماه ذي روز
گر چه  گردانمیبازمبه خدا سوگند، اگر آن امالك را بیابم به مسلمانان «  فرمودند:

که عدالت  یاستوکسمهریۀ زنان یا بهاي کنیزان شده باشد؛ زیرا میدان عدالت وسیع 
بر او تنگ آید ظلم و ستم تنگناي بیشتري بر او ایجاد خواهد  اشیگستردگهمۀ با 
  1».بود

از عوامل دیگر ایجاد امنیت در جامعه از دیدگاه امام علی(ع) موارد دیگري 
  :شودیممصداقی بیان  صورتبهاست که  شدهانیب

  » ت ۀ مردم در موارد مشروع مای ورسومآداب، بااخالقهماهنگیامنی
 2».تاس

 »و  یابد تعز جامعهدر آن  حق دازد،بپررا  دمرـم قـح اردـمامز کهآنگاه
 ارپاید پیامبر    نتـسو  اررـبرق لتادـع هاينشانهو  ارپدید یند هايراه
 پسدر   منـشو د واردـمیا تـحکوم اومتد به دممرو  دشو.  گرددمی

 3».گرددمی سمأیو هایشآرزو حصالا رگاروز

  
    يامنیت معنو. 4

این است که قلب  ؛وجود دارد افراد یک جامعهاز امنیت معنوي که براي  هدف
 سکون و آرامش درونی دست یابد. ایمان و باور همراه عمل به یک ۀواسطبهانسان 

الَّذینَ آمنُوا و تَطمئنُّ قُلُوبهم بِذکرِ اللَّه أَال بِذکرِ : « دیفرمایمخداوند در قرآن کریم 
اللَّه نُّ القُلُوبئخدایاد  به شانیهادلکسانى هستند که ایمان آورده و  هاآن .تَطم 

ترین هدف عمده 4».ردیگیم آرام هادل خدا، آگاه باشید که تنها با یاد ردیگیمآرامش 
در  علی (ع) حضرت. است مسئلهوجه دادن مردم به همین ، ائمه و اولیاي الهی، تانبیا

                                                             
 .15. همان، خطبۀ  1
 .401همان، حکمت  2
 .216. همان، خطبۀ  3
 .28. قرآن کریم، رعد /  4
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الحمداهللا الذي شرع االسالم « فرماید:می هاآنشدار به نکوهش کوفیان و ه
سپاس و ستایش مخصوص خداوندي است که «  »فسهل...فجعله امناًلمن عقله...

و آن را پناهگاه امنی براي پناه  استوار کرد در برابر ستیزه جویانرا هاي اسالم ستون
، آور ستکه خود امنیت  ايمقوله عنوانبهاسالم را  (ع) امام 1».قراردادبرندگان 

نماید و در باقی کلمات خود براي رسیدن به این امنیت معنوي، مصادق معرفی می
 . کنندیمدیگري را هم عنوان 

وما کَانَ اللَّه لیعذّبهم وأَنْت فیهِم  : «دیفرمایمامام (ع) با تأسی از قرآن کریم، آنجا که 
ّذعم ا کَانَ اللَّهمرُونَوتَغْفسی مهو مهولی خدا تا تو (پیغمبر رحمت) در میان آنها  2ب

به درگاه خدا توبه و استغفار کنند  کهیمادامهستی آنان را عذاب نخواهد کرد و نیز 
در بین  امنیت معنوي ایجاد يهاعاملیکی دیگر از ». را عذاب نکند هاآنباز خدا 

   فرماید:داند و مینبود ایشان، استغفار می(ص) و در وجود نبی اکرم  مردم،
اما االمان الذي رفع فهو  امانان من عذاب اهللا و قد رفع احدهما االرضیفکان «

   3»رسول اهللا و اما االمان الباقی فاالستغفار
: یکی از آن دو برداشته شد، پس دیگري خدا بوددو چیز در زمین مایه امان از عذاب 

 وامان خدا بودنگ زنید. اما امانی که برداشته شد، رسول را دریابید و بدان چ
، استغفار کردن است .آنچه در امنیت معنوي حضرت امیرالمؤمنین علی ماندهیباق
 متعال است. يباخداورزند، ارتباط و مناجات می دیتأکبر آن  السالمهیعل
نی و به هر این است که آدمی به هر زبا ،حضرت از ارتباط، منظور گریدعبارتبه

زبان خداوند را در پاسخ دادن، تجربه و  رفتهرفتهطریق ممکن خدا را بخواند تا 
  4زداد صد هزاران ترجمان خیز/  سجلغیر نطق غیر ایماء و  .یدکشف و احساس نما

شود، بلکه بین انسان و خداوند هم برقرار رابطه فقط در میان آدمیان برقرار نمی
اي که در نکته نیترمهم درواقع. جاستنیهمکردن در است و همه لطف معناي دعا 

آدمی با خداوند  ۀتوسعه رابط ؛ایمدعا کردن هست و ما آن را از مدرسه انبیا آموخته
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بیرون رفتن است. خداوند دوست دارد که ما  یعلاست و از چارچوب تنگ ارتباط 
بدانیم و با او مخاطبه  خالق خودمان بدانیم، بلکه او را معطی و مجیب هم تنهانهاو را 

به محضر خداي متعال در وجود یک امنیت معنوي  اساس، نیابر. و مکالمه هم بکنیم
اللهم انّک آنس االنسین الولیائک و احضرهم  «نماید که:و روحی عرض حال می

 کنندهبرطرفو  تريخدایا تو با دوستانت انس گیرنده 1»بالکفایه للمتوکلین علیک...
و از  بر اسرار پنهانشان آگاه و بر آنچه در دل دارند آشنایی یکنندگانکلتونیازهاي 

هایشان در حسرت دیدار تو داغدار ها باخبر و رازشان نزد تو آشکار و دلدیدگاه آن
ها کند. اگر مصیبتاست. اگر تنهایی و غربت به وحشتشان اندازد یاد تو آرامشان می

گر این حقیقت است که این کالم حضرت بیان. برندفرود آید، به تو پناه می هاآنبر 
گرفته و کالم مقدسش از  مأوامعشوق ازل و ابد در میان ارتباط و رابطه، در دل آدمی 

ما به انسان از رگ 2»دنحن اقرب الیه من حبل الوری «د این حقیقت حکایت دار
  .میترکینزدگردنش 

خاکی و نفسانی  هايو محبوب سرمد هیچ حجابی جز حجاب محبپس بین 
حافظ از  يتو خود حجاب خودنیست /  حائلمیان عاشق و معشوق هیچ . « نیست

) و اگر انسان حجاب خود و خداي خود 239: 1380(حافظ شیرازي، »  زیبرخ انیم
قدرت پروردگار و  برهیتکانسان داراي معنویت با « . رسدیمرا از بین ببرد به آرامش 

و  کندیم، عوامل اندوه، نگرانی و اضطراب را کنترل  هايدشوار یآسانبهحکمت او، 
با امنیت معنوي را  خاامحسن  3».برخوردار است ترسالماز روان و جسمی  جهیدرنت

یا « ذر در وقت تبعید فرمود:وکه براي ابخواهد بود؛ آنجا  حضرتدیگري از کالم 
همانا تو براي خدا  اباذر! اي 4.»اباذر، انّک غصبت هللا، فارج من غضبت له، ان القوم..

اگر  به خشم آمدي. پس امید به کسی داشته باش که به خاطر او غضبناك شدي.
اي ببندند و او از خدا بترسد، خداوند راه آسمان و زمین درهاي خود را بر روي بنده
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نجاتی از میان آن دو براي او خواهد گشود. آرامش خود را تنها در حق جستجو کن 
  یزي تو را به وحشت نیندازد.و جز باطل چ

  
  امنیت روحی و روانی .5

و  هااضطرابهاي روحی و روانی که بشر به آن مبتال است در اثر اکثر نارسایی
است که او براي کسب نتیجه از اقدامات خود دارد. در رهنمودهاي  ییهاینگران

سالمت وجود فراوانی براي اصالح شیوة زندگی و برخورداري از  يهاآموزهاسالمی 
دارد. آرامش، کلید طالیی سالمت جسم است. راهکارهاي رسیدن به امنیت روحی و 

  به شرح زیر بررسی می شود: امام علی(ع) روانی را در کالم
کسب امنیت روحی و روانی، توکّل است؛  يهاراهاز منظر حضرت امیر(ع) یکی از 

و  گرددیمخداوند ایجاد  باارادهکه نتیجه  داندیمانسانی که بر خدا توکل کرده است 
, روح و روان او داراي آرامش است. در این مورد، حضرت امیر جهتنیازابنابراین 

: من ارادة اصالح به مقدارى که در توان دارم نمودم و توفیق من تنها از ندیفرمایم
امام چنانکه  1.آورمیماو روى انابت  يسوبهو  کنمیمناحیه خداست و به او اعتماد 

نه مأمور به  میافهیوظ: ما همه مأمور به ندیفرمایمخمینی نیز در جملۀ معروف خود 
توکل به معنی واگذار کردن امور به خداوند در  )284: 21، ج1378نتیجه. (خمینی، 

جهت کسب آرامش روحی و سالمت روانی است. توجه  يالهیوسکنار کار و تالش, 
شناخته و اجرا نشوند  یدرستبهدینی  يهاموزهآبه این مطلب الزم است که اگر 

  ت. منفی خواهد داش ریتأثمثبت نداشته بلکه  ریتأث تنهانه
راهکار بعدي امام (ع)، براي ایجاد امنیت روحی و روانی، داشتن هدف واقعی در 

کنند و به دنبال هدف خاصی براي چه زندگی می دانندینمکسانی که  زندگی است؛
شوند. امام علی(ع) می  دارند؛ دچار تزلزل روحی یمفهومیبو   پوچی یوزندگنبوده 

 هاآنچون مردمی باشید که بر : « ندیفرمایمبر معنادار بودن زندگی تأکید کرده و 
بانگ زدند و بیدار شدند، و دانستند دنیا خانه جاویدان نیست و آن را با آخرت 
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، انسان را میقرآن کرخداوند در  1».یدبیهوده نیافر شمارامبادله کردند. خداي سبحان 
داند که بتواند نماید، یعنی انسان کامل را انسانی میخلیفه و جانشین خود معرفی می

تا آنجا پیش برود که بین او و خدایش، کسی واسطه نباشد. بنابراین انسانی داراي 
دچار  گهگاهروان سالم است که مؤمن باشد و مؤمن کسی است که اگر روانش 

و انجام فرامین الهی به ترمیم  اشیزندگاختالل شود با یاد خدا و درك حضور او در 
  روان خویش اقدام نماید.  

امواج بال و مشکالت  2»و ادفعوا امواج البالء بالدعاء: « ندیفرمایمحضرت علی (ع) 
 عالوه بر باخدا. دعا کردن و راز و نیاز دیکنیمرا با دعا از خود دور  هایسختو 

. کسی شودیم، باعث اطمینان قلب و قدرت روحی کندیمغم و اندوه را زایل  کهنیا
که خدا را بهتر بشناسد و تعهد او نسبت به دستورات خدا بیشتر باشد از سالمت 
روحی و روانی بیشتري برخوردار است. پس هر وقت انسان خدا را فراموش کرد؛ 

بندگی و عبادت خدا را فراموش کرد،  و وقتی کردهگمجهت خود را در نظام هستی 
ها به حتماً به بندگی و عبادت غیر خدا افتاده و از اینجاست که اضطراب و تشویش

ومنْ أَعرَض «آید. در قرآن کریم هم به این موضوع تأکید شده است که سراغش می
 ؛گردان شودروى (خدا) و هر کس از یاد من«  3»فَإِنَّ لَه معیشَۀً ضَنکًا يعن ذکْرِ

سخت،  یاین زندگ يهاجنبهاز  ییکو ».  زندگى تنگ ( سختى) خواهد داشت
  ست.و دوري از خدا از گناه یناش یروان يهايبیمار

ایجاد امنیت روحی و روانی از منظر حضرت امیر (ع)، صلۀ  يهاراهیکی دیگر از 
یکدیگر و  مسلمانان به محبتاظهار  به مؤمنان است. محبتارحام و اظهار 

در نفس و  یدوستنوع، موجب رشد عاطفۀ سوکیگردهمایی و اتّحاد صفوف از 
و از سوي  شودیم، جامعه یطورکلبهبه ایثار و رعایت منافع مردم و  هاانسانترغیب 

ظلم و  يهازهیانگو  يتوزنهیکهاي انفعالی نفرت و دیگر، موجبات تضعیف حالت
 يهابیآس؛ علّت اصلی برخی از آوردیمفراهم  تجاوز و حب ذات و خودخواهی را
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و همۀ این  هاستيدیناامو یأس و  يتوزنهیکروانی، سوءظن و بدگمانی، حسد و 
از بین رفته و روح و جان آدمی از مالل  زیآممحبتعلل با برقراري روابط متقابل و 
ایگان خود با همس:« دیفرمایمامام علی(ع) . ابدییمو اندوه و آسیب روانی نجات 

آنان مورد توصیه و سفارش پیامبر شما هستند.  چراکه ؛کنید يرفتارخوش
، تا آنجا که فرمودیمعلیه وآله) همواره نسبت به همسایگان سفارش  اهللایصلپیامبر(

  1». از ارث براي آنان مقرّر خواهد شد ياهیسهم يزودبهما گمان بردیم 
و احساس نیاز به  کندیمرد را تأمین صلۀ ارحام نیز، امنیت روانی و مادي ف

نماید. امام پرهیزگاران فرمودند: را تأمین می شدنواقع محبتورزیدن و مورد  محبت
و دفَاعهِم عنْه  عتْرَته[عشیرَته]  إِنْ کَانَ ذَا مالٍ عنْو  الرَّجلُلَا یستَغْنی  النَّاس إِنَّه أَیّها «

 یهِمدبِأَی ظَمأَع مه و ،هِمنَتأَلْس النَّاسِو  مطَفُهأَع و هثشَعل مّهأَلَم و هائرنْ وطَۀً میح
هلَیاى مردم! انسان هر قدر هم ثروتمند باشد؛ از خویشاوندان خود بى  2».عشیرته.. ع

رگ ترین نیاز نیست که از او با زبان و دست دفاع کنند. خویشاوندان انسان، بز
گروهى هستند که از او حمایت مى کنند و اضطراب و ناراحتى او را مى زدایند و در 

) و 65: 1397هنگام مصیبت ها نسبت به او، پرعاطفه ترین مردم مى باشند.(دشتی، 
اندازد و ارتباط با خویشاوندان مرگ را به تاخیر می« نیز در جاي دیگر می فرمایند: 

  3.»کندعمر را طوالنی می
یکی دیگر از راه هاي کسب آرامش و رسیدن به سالمت جسمی و روحی دل 

اي مردم زندگی دنیا « نسپردن به این دنیاي فانی است. امیرمؤمنان علی (ع) فرمود: 
کند. بنابراین از چراگاه آن گیاه خشک شده و درهم کوبیده است که وبا تولید می

ست از اینکه در آن اقامت کنید و در آن تر ادوري جویید، زیرا دل کندن از آن راحت
تر از ثروت زیاد و جمع شده آن است. کسی که آرامش یابید. روزي اندك آن پاکیزه

شود و کسی که از دنیا احساس کند گرفتار فقر و نداري میثروت دنیا را جمع می
دیدن  رسد؛ و هر که مقهور زینت و زیبایی دنیا شود ازکند به آسایش مینیازي میبی

گردد؛ و آن که حرص شدید به دنیا را شعار خویش قرار ها کور و نابینا میواقعیت
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ها همواره در مرکز اصلی دهد، دنیا دلش را از غم و غصه پر کند؛ و آن غم و غصه
کند و فکري قلبش در انقالب و اضطراب است، گرفتار فکري که او را سرگرم می

این ادامه دارد تا آنجایی که راه نفس کشیدن او گرفته سازد و که او را اندوهناك می
هایش بریده شده و فانی شود و در خانه قبر جاي گیرد. این در حالی است که رگ

شدنش براي پروردگار آسان و وارد کردن او در قبر براي برادران و دوستانش نیز 
  1».کندآسان است. آري مرد مؤمن به دنیا با دیده عبرت نگاه می

  
  
 امنیت اقتصادى. 6 

زیرا  ؛در جامعه است اجتماعی امنیت اقتصادي برقراري عدالت ایجاد از منظور 
دینی محقق  ۀسی است که تنها در جریان جامعشک عدالت اجتماعی، آرمان مقدبی

هر میزان که بتواند توسعه جامعه را بر جریان توسعه ه شدنی است. رهبري دینی ب
زمینه عبودیت حضرت حق منطبق سازد، تحقّق عدالت در والیت دینی و گسترش 

هر میزان که در نیل بدین مهم، توفیق حاصل نشود، ه جامعه را شاهد خواهد بود و ب
پس (ع) امام علی  باید علّت آن را در موارد اصالح نشده غیر اسالمی جستجو نمود.

صالحات و دست گرفتن زمام ظاهري حکومت، در اولین نطق خود، وعده اه از ب
هایى که در زمان خالفت خود به زمین ةو دربار هامنیت اقتصادي را داد برقراري

هایى بود که عثمان (در زمان خالفتش به  ها زمین مسلمانان باز گردانید، و آن
و اللَّه لَو وجدتُه قَد «  فرمود:د؛ خویشان و کسانیکه سزاوار احسان نبودند) بخشیده بو

 جلُ تُزُودالْع هلَینْ ضَاقَ عم ۀً وعلِ سدی الْعفَإِنَّ ف تُهدلَرَد اءالْإِم بِه کلم و اءالنِّس بِه
سوگند بخدا اگر بخشیده عثمان را بیابم بمالک آن باز گردانم  2». فَالْجور علَیه أَضْیقُ

اشد، زیرا در عدل و درستى اگر چه از آن زنها شوهر داده و کنیزان خریده شده ب
(براى مردم در امر دین و دنیا) وسعت و گشایشى است و بر کسیکه عدل و درستى 
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تر شود تنگ گردد (از رفتار بر طبق آن عاجز باشد، بطریق اولى) جور و ستم تنگ
 .(عاجزتر و ناتوانتر باشد

عینی شدن براي  و عدالت اجتماعی، برقرار کردن امنیت اقتصاديراه رسیدن به 
 مندي عمومی مردم.بهره -2توازن اقتصادي  -1آن دو عنصر اساسی مورد نیاز بود:

البتّه توازن با اختالف سطح زندگی سازگار است ولی این اختالف از دو طریق 
شود. الف: نباید اختالف افراد در سطح زندگی، ناشی از ظلم و تعدي و محدود می

حکومتی باشد، بلکه باید از اختالف در  -ی مردم -تبعیض در اختیارات قانونی 
هاي ب: کسانی که به خاطر استعدادها و زمینه ها ناشی شود.استعدادها و تالش

افتند، باید کسانی را که از خدادادي مانند هوش و قوه فکر و سالمت بدن، جلو می
   1 مند هستند، تأمین نمایند.هاي خدادادي کم بهرهآن استعدادها و نعمت

إِنَّ اللَّه سبحانَه فَرَض فی أَموالِ الْأَغْنیاء  «فرمایند:علیه السالم میضرت علیح
 2».أَقْوات الْفُقَرَاء، فَما جاع فَقیرٌ إِلَّا بِما متِّع بِه غَنی، و اللَّه تَعالَى سائلُهم عنْ ذَلک

انگران قرارداده است. پس هیچ فقیري خداي سبحان، حق مستمندان را در مال تو
مند شده است و خداي تعالی گرسنه نماند مگر به سبب آن چه که توانگر از آن بهره

راین اساس عاملی که فقدان و نابودي . بتوانگران را بدین سبب مؤاخذه خواهد کرد
امنیت اقتصادي را بدنبال خواهد داشت، عبارت است از انحصارطلبی و توزیع غیر 

طلبی و افزون خواهی ثروتمندان عادالنه اموال است که آن هم ریشه در حس زیاده
دهد که دارد که آنان و جامعه را به بیدادگري، حق کشی، ظلم، و استثمار سوق می

من یستأثُر من »شمرد: حضرت از جمله اموري که هالکت را به دنبال دارد برمی
هالك  ؛انحصار طلب باشد ،کس در اموالهر) 155: 1382(ابن شعبه، » االموال یهلک

سازي اموال و منابع طبیعی، از عوامل مهم تقسیم نابرابر و غیر عادالنه گردد. ویژهمی
است. این ) بحران امنیت اقتصادي(آمیز طبقاتی تبعیض ۀثروت و پیدایش جامع

ندي متجربه همیشه تاریخ است که اجتماعاتی که دچار عدم تعادل و توازن در بهره
دار، تقسیم گردید، اقتصادي شدند، و به دوطبقه اکثریت محروم و اقلیت سرمایه
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سالمت و پایداري خویش را از دست بدادند و سرانجام به تالش و سقوط کشیده 
   شدند.

از مؤلّفه هاي دیگر امنیت اقتصادي در کالم حضرت امیر(ع) تقسیم عادالنه و 
) و صإِنَّ هذَا الْقُرْآنَ أُنْزِلَ علَى النَّبِیِّ (« دند: مساوي اموال بین مسلمانان است  فرمو

الْفَی ضِ وى الْفَرَائثَۀِ فرنَ الْویا بهّمینَ فَقَسملسالُ الْموۀٌ أَمعبالُ أَرولَى الْأَمع هّمفَقَس ء
هضَعثُ ویح اللَّه هضَعفَو سالْخُم و ّیهقتَحسهنگامى صهمانا قرآن بر پیامبر( 1.»م (

نازل گردید که اموال چهار قسم بود، اموال مسلمانان، که آن را بر اساس سهم هر 
یک از وارثان ، تقسیم کرد، و غنیمت جنگى که آن را به نیازمندانش رساند، و خمس 

براي ایجاد امنیت اقتصادي، در جاي دیگر که خدا جایگاه مصرف آن را تعیین 
و إِذَا وجدت منْ أَهلِ الْفَاقَۀِ منْ یحملُ لَک زادك إِلَى یومِ الْقیامۀِ فَیوافیک «   د:وفرم

لَیع رقَاد أَنْت و هنْ تَزْوِیدرْ مأَکْث و اهإِی لْهمح و همفَاغْتَن هإِلَی تَاجثُ تَحیغَداً ح بِه ه
طْلُبه فَلَا تَجِده؛ و اغْتَنم منِ استَقْرَضَک فی حالِ غنَاك لیجعلَ قَضَاءه لَک فی فَلَعلَّک تَ

کرَتسمِ عوهرگاه مستمند بینوایى را یافتى که توشه ات را تا روز قیامت ببرد و «  2».ی
کسى را  در آن روز که روز نیازمندى توست همه آن را به تو باز پس دهد، چنین

غنیمت بشمار و بار خود بر او نه و فراوانش مدد رسان، اکنون که بر او دست یافته 
اى، بسا، روزى او را بطلبى و نیابى. و نیز غنیمت بشمر کسى را که در زمان 

همانگونه که در بیان .» توانگریت از تو وام مى طلبد تا در روز سختى به تو ادا کند
موضوع غنیمت شمردن کمک به مستمند و بینوا یکی مولی مشهود و آشکار است؛ 

 دیگر از مؤلّفه هاي مهم ایجاد امنیت اقتصادي در جامعه است. 

  
  امنیت فرهنگی.  7

ها و چگونگی روابط ها و خصلتفرهنگ که فرایندي از آداب و رسوم، خوي
هاي انسانی است ضمن آن که خود زاییده زندگی ها و گروهحاکم بر مجموعه

تماعی انسانهاست، تأثیر شگرف و غیر قابل تردیدي بر چگونگی زندگی و ادامه اج
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فرهنگ هر ملّتی ریشه در اعتقادات، طرز  حیات اجتماعی و ملی ملّتها نیز دارد.
ها به جهان و مسائل موجود در آن دارد. بنابراین به میزانی ها و نوع نگرش آنیتلقّ

هاي انسانی  اعی ملّتی مبتنی بر حقایق و ارزشهاي اعتقادي و باورهاي اجتمکه پایه
تمجید و درخور ستایش و قابل ۀ هاي فرهنگی او نیز شایستو الهی باشد، ارزش

پیروي خواهد بود. اما پرواضح است که در طول تاریخ حیات بشري، همواره آداب 
هاي حق جویانه ها در جهت حق و بر اساس برداشتو سنن و خوي و خلق انسان

گرایانه از قضایا و مسائل مختلف نبوده و در بسیاري موارد و به دالیل عدیده، قعو وا
انحراف و کجروي و دوري از صراط مستقیم فالح و رستگاري و غلتیدن در دامن 
موهومات و باورهاي خرافی، باطل گرایانه، غیر الهی و ضدبشري گریبانگیر اقوام و 

ها معناي حقیقی خود را از از واژه در عصري که بسیاري ملل مختلف شده است.
بشري به  ۀابتذال و فساد، نام ترویج فرهنگ و خدمت به جامع ،اشاعه ؛انددست داده

-هاي واالي انسانی و فرهنگ واپست ملی و ارزشگیرد و دفاع از هویخود می

شود و باندهاي آشکار فکري و فرهنگی از گرایی، سکون و عقب ماندگی تلقی می
جویند. اي براي هجوم و استحاله فرهنگی و مسخ ارزشهاي معنوي بهره میههر وسیل

اي است که هاي فکري، خطرناکترین و کارسازترین حربهدر این بین هجوم بر بنیان
   کند.ها را تهدید میها و دولتموجودیت ملّت

در  از مقوله ها و مؤلّفه هاي امنیت فرهنگی در نهج البالغه موضوع فتنه انگیزي
و  نهایالْفتْنَۀِ عنْد طُلُوعِ جن« جامعه است و حضرت امیر در این با می فرماید:     

ورِ کَمایظُهها ناهحارِ ردم ا وابِ قُطْبِهصانْت فتنه آغازش چون دوران جوانی  1».و
  ت.پاس هاي سخت زشت و دیرپرقدرت و زیبا و آثارش چون آثار باقیمانده بر سنگ

و ایجاد در زمینه پنهان بودن حرکات ضد فرهنگی دشمن باز  امام علی(ع)      
« :هشدار می دهد و می فرمایدناامنی فرهنگی، با شباهت داشتن فتنه ها با حقیقت، 

نَ مدبِرَات، نَبّهت، ینْکَرْنَ مقْبِلَات و یعرَفْ إِذَا أَدبرَتشَبّهت و  الْفتَنَ إِذَا أَقْبلَت إِنَّ
با حق شباهت دارند و چون  فتنه ها آنگاه که روي آورند، 2».یحمنَ حوم الرِّیاحِ
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؛ آیندفتنه ها چون می نشان داده می شوند.؛ پشت کنند، حقیقت چنان که هست
فتنه ها چون گردبادها می  شناخته می شوند.؛ شناخته نمی شوند و چون می گذرند

    .»عبور می کنند چرخند، از همه جا
بر این اساس،امام علی(ع)وقتی که زمام امور جامعه را به دست گرفت، با ایجاد یک 

انقالب فرهنگی درجهت زدودن رسوبات و الیه هاي پیدا و پنهان اقطار 
  منحرف،دشمنان را از صحنه بیرون نمود.

رورت فرهنگی، ابزارها و روشهاي توسعه فرهنگی، ض اي رفاه بهاگر در جامعه
امنیت فرهنگی ، شناخت عوامل و نکُس فرهنگ و موضوعاتی مشابه و دریک کلمه

جامعه تسامح را روا دانسته و نسبت به ارزشهاي مورد پذیرش خود تداهن و سستی 
را مجاز شمرد چه آنان که براي جامعه تنها اعتبار ذهنی قائلند و آنرا به موجودي 

ها که انسان محورند و خواست و اراده بشري کنند و چه آنزنده و پویا تعریف نمی
توجهند، همگی براین امر را مالك صحت اعمال دانسته و به مشیت الهی بی

القولند که باید با تمام قوا از فرهنگ و ارزشهاي خود دفاع کرد و در جامعه یک متفق
ترین عنوان یکی از مهمه اقتدار و امنیت فرهنگی حاکم نمود. زمانی که فرهنگ! ب

شود و وقتی که وابستگی فرهنگی منشأ ها در سرپرستی جامعه محسوب میمؤلفه
ساز رهیدن از تمام قیود است؛ زمانی که دو ها و استقالل آن، زمینهدیگر وابستگی

کنند و با شوند، از آن تغذیه مینهال سیاست و اقتصاد در زمین فرهنگ غرس می
امان اسالم و ط ما و دشمن در نبرد تاریخی و بیزیند؛ زمانی که اولین خحیات او می

الحاد فرهنگ است و فتح آن توسط رقیب، نقب نفوذ او تا آخرین سنگرهاي عقبه 
هاست، چه جاي درك تساهل؟ به همین دلیل ومفتاح الفتوحش در دیگر عرصه

ار بایستی قویاً برتوسعه امنیت فرهنگی که ظرفیت فرهنگ جامعه را ارتقاء داده و ابز
 رود تأکید ورزید.تمهید نظام پرورشی متناسب با اهداف الهی جامعه بشمار می

بنابراین با اینکه فرهنگ امري ممتاز از سیاست و فرهنگ است لکن هرگز فرهنگ 
جداي از این دو تحقّق عینی نداشته و قابل وقوع نیست و از همین روست که امنیت 

گردد ونه دفع آن بدون توجه ي نه واقع میفرهنگی جداي از امنیت سیاسی و اقتصاد
گاه که امنیت به سیاست و اقتصاد هماهنگ با آن میسور است. به تعبیر دیگر آن
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سیاسی و فرهنگی و اقتصادي هماهنگ شده و سیاست و اقتصاد رنگ فرهنگی به 
هاي نفوذ همه جانبه شوند که راهخود بگیرند، مجموعه پیام آور فرهنگی خاص می

سازد و براین اساس دفع بحران در امنیت فرهنگی جداي از ش را بالمانع میخوی
هاي سیاسی و اقتصادي و نقش القایی این دو در فرهنگ ریزيتوجه به برنامه

  پذیر نیست.امکان
ها در پناه خفقان و استبداد به هجوم فرهنگی خویش در قالب عدم کتابت حدیث آن

عه را با شعار حسبنا کتاب اللَّه در غباري از تیرگی وعدم رجوع به قرآن ناطق، جام
اما حضرت بر این اساس با بدست گرفتن زمام امور جامعه با ایجاد یک  وانهادند.

هاي پیدا و پنهان افکار منحرف، انقالب فرهنگی در جهت زدودن رسوبات و الیه
  . دشمنان را از صحنه بیرون نمود

ت فرهنگی، از نظر حضرت امیر(ع)، شبهه افکنی مقوله و مؤلّفۀ بعدي ایجاد امنی
شبهه را  1». لأَنَّها تُشْبِه الْحقَّشُبهه  إِنَّما سمّیت الشُّبهه«  فرماید:یاست؛ آنجا که م

ا نور هدایت کننده دوستان خدا در براي این شبهه نامیدند که به حق شباهت دارد. ام
ها مسیر هدایت الهی است، اما دشمنان خدا،  شبهات یقین است و راهنماي آن

شان در شبهات گمراهی است و راهنماي آنان کوري است. آنچه دعوت کننده
؛ ها گردیده استهمواره زمینه ساز، یک حضورجریان سیاسی در جوامع و ملّت

فضا را تاریک و مبهم کرده  ،با ایجاد شبهه پراکنی توأم بوده است. زیرا شبههآغازش 
اي که مسیر ترین شبههشود. اساسیس حرکت عینی و سیاسی وارد عمل میو سپ

شعار فرهنگی،  ؛ها مسلمان گردیدراف میلیونحصحیح تاریخ را تغییر داد و عامل ان
  حسبنا کتاب اهللا بود.

اگر انقالب سیاسی در وجدان عمومی  براي ایجاد یک امنیت فرهنگی، مطمئناً
جسارت روحی مردم را در برخورد با هر آن چه نام جامعه مؤثر افتد و گستاخی و 

ا نتواند با امنیت فرهنگی گره بخورد که بستر پرورشی ام؛ ظلم دارد مضاعف سازد
 چنین هدایت ابزار الزم را براي جامعه را براي تداوم حرکت سیاسی مهیا کرده و

 ین دو نتوانندارد و اگر اگذ می نظام گیران تصمیم و سازان تصمیم در اختیار حرکتی
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ي برخورد خواهد در ادامه راه با مشکالت جد حتماً با امنیت اقتصادي هم آوا شوند،
تفاهم فکري و تعاون عملی است. غفلت از  د روحی،ابزار تجس امنیت فرهنگی، شد.

به تمسک ناخواسته به ابزارهاي سیاسی و تبلیغی،که  چنین امنیتی(فرهنگی)،ضرورتاً
منجر می ؛ برمی آیند وجیه وضعیت موجود،آن هم براي مقطعی خاص،تنها از عهده ت

در یک بررسی  هاي برقراري بحران و فقدان امنیت فرهنگیعلل و زمینه شود.
ها و عواملی دست یافت که درفقدان توان به ویژگیمختصر و با استقرایی ناقص می

ی از آنها توسط امنیت فرهنگی نقش محوري و به سزایی را دارا هستند که برخ
 د.باشدشمن خارجی و برخی دیگر مختص ساختار داخلی جامعه می

  
 امنیت سیاسى.  8

اخذ شده و معانی آن عبارتند  »ساس یسوس« ۀ اي عربی و از ریشسیاست واژه
امر و نهی، سزا و  ریاست، از: پرداختن به امور مردم بر طبق مصالحشان، حکومت،

کار رفته ه سیاست مکرراً ب ةر متون و منابع دینی واژد1.تنبیه، پرورش و پروراندن
ساسه «اطهار وارد شده  ۀاز جمله اوصافی که در ادعیه و زیارات براي ائم است.
است و از این رو، تدابیر امر جامعه و شما کسی باقی نگذارند جز آن کس که » العباد

  .ها نرساندها سودمند باشد یا آزاري بدانبراي آن
، حث امنیت سیاسی در پی آن هستیم این است که در سیاست دینیآنچه در ب
سی را می پوید و سیاسی اسالم آرمان مقد ۀنهفته است. سیاست در فلسفهدف غایی 

ن مفهوم هدایت مند است در جهت تحقّق آرمان سیاست اسالمی، متضمتچون غای
از  ؛ت استعبارعلی(ع)  ر سیاسی امیرالمؤمنیننیز هست. پس سیاست در تفکّ

گیري سیاست به معنوي و جهت ،امامت و رهبري جامعه براساس مصالح مادي
 ،رانه امور جامعهمدب ةسمت نظام ارزشی است که در آن حاکم است. بنابراین ادار

هاي تربیت شده و صالح صورت گیرد. البتّه سیاست در هر ط انسانبایستی توس
است. در اسالم هدف نهایی سیاست، اي متأثر از نظام ارزشی آن کشور جامعه

این راستا در  دستیابی به فضیلت و کمال و هدف استکمال انسان هاست. در
                                                             

 . لغت نامۀ دهخدا، ذیل سیاست. 1
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که در جهت بسط عدالت و نظم که از اهداف میانی است  حکومت اسالمی،
کوشد، کرامت و تقوا هدف سیاست است و از نظر اسالم، کرامت در سایه می

کند که انسان در جهت هدف و الهی اقتضاء می یابد. حکمتحاکمیت الهی تحقّق می
کمالی که برایش در نظر گرفته شده است سوق داده شود. الزمه دستیابی به هدف، 
تنظیم ابزار و وسایل متناسب با آن است و در این رهگذر چه بسا براي دستیابی به 

ا در هدفی مهمتر، در چهارچوب شرع، از هدف مهم دست برداشته شود. ام
اي نیز در جهت حرکت به هاي مادي چون کرامت شناخته شده نیست، داعیهشبین

گیرد، همچنان که اداره جامعه بهره می براياي سمت آن وجود ندارد و از هر وسیله
فرعون نیز در جهت حفظ قدرت و شوکت خود به مانند بعضی از سیاستمداران 

 .گرفتبه اسارت میشان را کشت و زنانمعاصر،مردان بنی اسرائیل را می

امیر است نعمت  حضرتهاي امنیت سیاسی که مورد تأکید ها و مؤلّفهاز مقوله
اند، تذکر داده و مردم از این نعمت غافل شدهثبات سیاسی و آرامش جامعه است که 

نماید که قدر و منزلت این نعمت ثبات سیاسی و آرامش جامعه بر این نکته تاکید می
پس از تصور آینده دردناك و نابسامان مردم، باز خبر از امنیت سیاسی را بدانید. امام 

 عنْدي الْفتَنِ اءخْوف إِنَّ اءالَ و اجتماعی می دهد و بشارتشان داده و می فرماید:
کُملَیع تْنَهی فنب هیما اءفَإِنَّه تْنَهف اءیمع همظْلم تما، عخُطَّتُه و خَصا، تتُهیلب و ابصاء 
الَءنْ الْبرَ مصبا، اءیهف و خْطَاءاء الَءنْ الْبم یما، عنْهع و مای نَّ اللَّهی لَتَجِدنب هیماء لَکُم 

اببراء وءي سدعالضَّرُوسِ، کَالنَّابِ ب مذا تَعیهبِف ا تَخْبِطُ وهدبِی ا زْبِنُتَ وهلبِرِج و نَعتَم 
 یزَالُ الَ و بِهِم، ضَائرٍ غَیرَ اءو لَهم نَافعا إِال منْکُم یتْرُکُوا الَ حتَّى بِکُم یزَالُونَ الَ.درها

مالَؤُهتَّى بکُونَ الَ حی ارصانْت کُمدحاء منْهارِ إِال مصکَانْت دبنْ الْعم رهب بِ واحنْ الصم 
،بِهحتَصسم تَرِد کُملَیع متْنَتُهف اءهشَو ،هیخْشم طَعا وق ،هیلاهج سا لَییهف نَارى مده و 

جها اللَّه عنْکُم ثُم یفَرِّ بِدعاه فیها لَسنَا و بِمنْجاه، منْها الْبیت اءهلَ نَحنُ ، یرَى علَم الَ
آگاه باشید، که ترسناکترین فتنه ».کَتَفْرِیجِ الْاءدیمِ بِمنْ یسومهم خَسفا، و یسوقُهم عنْفا

ها، فتنه بنى امیه است که مى ترسم گرفتار آن گردید. فتنه بنى امیه فتنه اى است کور 
گروهى خاص را رسد.  و تاریک . فرمانرواییش همه را در برگیرد ولى گزندش

هرکس آن فتنه را ببینند گزندش به او رسد و آنکه نبیندش از گزندش برکنار ماند. به 
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خدا سوگند پس از من بنى امیه را فرمانروایانى نابکار خواهید یافت . چون ماده 
شترى پیر و بدخو که به هنگام دوشیدن به دهان گاز گیرد و دستها بر زمین کوبد و 

بنى امیه در میان شما همواره چنین .و نگذارد کسى شیرش را بدوشد لگد اندازد
باشند، و در میان شما باقى نگذارند، مگر کسى که به حالشان سودمند بود یا دست 
کم زیانى از او نزاید. بال و فتنه این قوم در میان شما بر دوام بود تا انتقام گرفتن شما 

 رده اى از صاحبش شود، یا تابعى از متبوعشاز یکى از ایشان چونان انتقام گرفتن ب

فتنه و فساد بنى امیه را، که به سراغ شما مى آید، چهره اى است زشت و هول .
انگیز، شیوه کارش به شیوه زمان جاهلیت ماند. نه نور هدایتى در آن پدیدار است و 

بدوریم و نه نشانه اى از راه حق در آن دیده شود و ما اهل بیت از گناه آن فتنه ها 
سرانجام ، خداوند آن فتنه ها را از شما دور   .نتوانیم از دعوت کنندگان باشیم

گرداند، چون دور کردن پوست از تن حیوان ، به دست کسى که بنى امیه را به 
خوارى و مذلت افکند و بقهر از تخت فرمانروایى به زیر کشد و شرنگ مرگ به 

نان سخن نگوید و جز پالس خوف بر آنان جانشان ریزد و جز به زبان شمشیر با آ
  1».نپوشاند

مواجه خواهد هاي بسیار ها را با بحرانملّت نبود یک امنیت سیاسی، جوامع و  
این نعمت را خطاب به کوفیان این گونه بیان نمود: اساخت. ام »  نْتسأَح لَقَد و

 و کُمائرنْ وي مدهبِج طْتأَح و کُمارمِ شُکْراً جِولَقِ الضَّیح قِ الذُّلِّ ونْ رِبم تَقْتُکُمأَع
با شما به . منِّی للْبِرِّ الْقَلیلِ و إِطْرَاقاً عما أَدرکَه الْبصرُ و شَهِده الْبدنُ منَ الْمنْکَرِ الْکَثیرِ

بندهاي بردگی و نیکویی زندگی کردم وبه قدر توان از هرسو نگهبانی شما دادم و از 
هاي ستم رهایی بخشیدم تا سپاسگذاري فراون من ذلت شما را نجات داده واز حلقه

پوشی از ارزشهاي شما بسیار دیدم و با بدن لمس برابر نیکی شما اندك باشد.و چشم
، انسان و هدایت سیاسی( سه واژه رهبري، ؛شودمالحظه می همانگونه که 2».کردم

امین  ،ايدر هر جامعه و حاکی از مفاهیمی مقرون بایکدیگرند.قرین  مؤلّفه و مقولۀ 
خرد تا افکارهاي انیس یگانه راهبري است که انگ عصیان به جان شیرین خود می
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بزداید. سنگینی و سوز غلّ و زنجیر جهالت  ننگین کفر و شرك، بندگی و بردگی را
ل محکومین دنیوي را تابد تا به اشک دل و سرخی دیده اغالو دنائت، او را بر نمی

نقش محوري خود را در زدودن بندهاي اسارت  بنابراین امام و دین، ذوب نماید.
  سازد.هاي منتظر و امیدوار آشکار میهایی به شام دلاعالم پیک انسانی و

 دین در جایگاه حکومت بر زمان و مکان و ارائه قوانین توسعه تاریخ قرار داد،      
شود؛ دینی  مستدلّاسالمی نیز منتسب به مبانی  ۀیت سیاسی جامعبایستی امن ضرورتاً

کلمه  يداري اعتالچه در غیر این صورت در مقابل عمل و تحقّق اجتماعی، پرچم
دست نظام غیر دینی سپرده و جامعه را دائماً در ه ب ظلم را ةعدل و اضمحالل واژ

  . مایمعرض ابتالء به مواضع غیر فعال و انفعالی قرار داده
ت سیاسی از دیدگاه(ع)، وجود امامت و رهبري در امیرالمؤمنین مؤلّفۀ دیگر امنی

با جریان غصب  (ع)وقتی پس از ارتحال رسول اکرم  جامعه است؛ آن حضرت،
 ۀدر خطبدید؛ خفقان فاقد امنیت سیاسی  و جامعه را با جو شدخالفت مواجه 

ت را عدم عامل بحران و عدم امنی دارد وثباتی پرده برمیمعروف خود از این بی
أما و اللَّه لَقَد تَقَمصها فُلَانٌ [ابنُ أَبِی قُحافَۀَ] و « فرماید:حضور امامت اعالم کرده و می

إِلَی  إِنَّه لَیعلَم أَنَّ محلِّی منْها محلُّ الْقُطْبِ منَ الرَّحى، ینْحدر عنِّی السیلُ و لَا یرْقَى
 ذَّاءج دولَ بِینَ أَنْ أَصیی بتَئأَر قْتطَف ا کَشْحاً ونْهع تیطَو باً وا ثَوونَهد لْتدرُ، فَسالطَّی
 أَو أَصبِرَ علَى طَخْیۀٍ عمیاء، یهرَم فیها الْکَبِیرُ و یشیب فیها الصغیرُ و یکْدح فیها مؤْمنٌ
حتَّى یلْقَى ربه، فَرَأَیت أَنَّ الصبرَ علَى هاتَا أَحجى فَصبرْت و فی الْعینِ قَذًى و فی 

آگاه باشید! به خدا سوگند ابابکر، جامه خالفت را بر تن .الْحلْقِ شَجا، أَرى تُرَاثی نَهباً
اسالمی، چون محور  دانست جایگاه من نسبت به حکومتکرد، در حالی که می

دانست که سیل علوم از دامن کند. او میآسیاب به آسیاب که دور آن حرکت می
ها به بلنداي ارزش من نتوانند جاري است و مرغان دور پرواز اندیشهکوهسار من

سرانجام اولی حکومت را به راهی درآورد، و به دست کسی سپرد که  »». پرواز کرد
طلبی بود. زمامدار مانند کسی گیري، اشتباه و پوزشتاي از خشونت، سخمجموعه

هاي بینی حیوان است که بر شتري سرکش سوراست، اگر عنان محکم کشد، پرده
سوگند به خدا، مردم در  کند.شود و اگر آزادش گذارد در پرتگاه سقوط میپاره می
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ها و وییحکومت دومی، در ناراحتی و رنج مهمی گرفتار آمده بودند و دچار دو ر
اي جز آور، چارهزا و عذابها شدند و من در این مدت طوالنی محنتاعتراض

 1».شکیبایی نداشتم تا آن که روزگار عمر من سپري شد

قدرت سیاسى و  عنوان نهاد دارايِعلیه السالم دولت به به نظر امام على
 ر را دارد.اقتدار و توانایى مذکو ،حکومت، نهادى است که حق استفاده از قدرت

روش به قدرت رسیدن حاکم (وراثت، وصایت، خالفت، زور و یا با انتخاب آزادانه 
مردم) از متغیرهاى میزان وجود امنیت سیاسى درجامعه است، چرا که موجب تأثیر 

هاى روى کار گردد. از شیوهدر بینش و رفتار سیاسى او و در برخورد با مخالفان مى
نشان اقبال عمومى جامعه به  (ع)از دیدگاه امام علىآمدن حاکم، بیعت است که 

  دولت است. 
دولت داراى دو شرط الزم مشروعیت الهى و مقبولیت مردمى است. نبودن تهدید 

گیرى بیعت کنندگان از شرایط تحقّق بیعت و تطمیع و وجود زمان کافى براى تصمیم
توزیع  ةیم سیاسى و نحوشکل رژ رود.علیه السالم به شمار مىاز دیدگاه امام على

هاى مردمى از امنیت ؛ یعنى رژیماستقدرت را در امنیت سیاسى جامعه مؤثر 
هاى استبدادى از امنیت سیاسى کمى برخوردارند. ظهور خشونت سیاسى باال و رژیم

داران با مخالفان طالب قدرت)، رکود فکرى مندان و زمام(تعارض فقرا با ثروت
 ۀر نظام استبدادى با اصل آزادى بیان و عقیده تباین دارد)، زمین(چون مطلق اندیشى د

گسترش فساد و ناپایدارى حاکمیت (چون سنت الهى سقوط حاکمان مستبد است) 
امنى در جامعه و  موجب بروز نا(ع) مد مهم استبداد از دیدگاه امام علىپیابه منزله 

ونت کمترى برخوردار باشد، شوند. مثالً هرچه جامعه از خشزوال امنیت سیاسى مى
امنیت سیاسى آن جامعه بیشتر است. پس استبداد منجر به خشونت و خشونت نیز 

علیه السالم استبداد شود. به نظر امام علىمانع تعادل و امنیت سیاسى در جامعه مى
مثل قیام مردم  شود؛انجامد که موجب قیام مردم علیه حکومت مىبه انحصارطلبى مى

علیه السالم بین خشونت و قاطعیت تفاوت سوم. البتّه از نگاه امام على ۀیفعلیه خل
   وجود دارد.
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اي از امامت است و یکی از حکومت، شعبه بر حسب روایات اسالمی، سیاست و
امام  عالم بِالسّیاسۀِاَلْإِمام  «علم و آگاهی نسبت به سیاست است: ،هاي امامویژگی

 202: 1393(کلینی، » ارنده رهبري جامعه و آگاه به سیاست استو برپا د عالم، آگاه
 (ها در راستاي آن انسان ۀواسطه عمال سیاست از خصایص رهبران الهی است که با

هاي دیگر امنیت سیاسی، حضور امامی . و از مؤلّفهشوندهدف خلقت تربیت می
  است که به به سیاست دانا و عالم است.

 
 امنیت قضایى.  8

خداپسندانه و  ،ضا و جایگاه آن در فرهنگ و نظام اسالمی، از پایگاهی رفیعق
و روح  ردهحکومت را با قضاوت عادالنه تفسیر ک باید مردمی برخوردار است.

حکومت را در قضاوت به حق و گسترش عدالت در جامعه تعریف نماییم، در 
دار است و به حق فرهنگ انبیا و فرهنگ اسالمی، قضاوت از جایگاه بلندي برخور

(ع) نیز قضاوت به حق و استفاده از فنون  در فرهنگ علوي قضاوت کار انبیا است.
قضایی، امنیت قضات و کارگزاران قضایی و استقالل و امنیت قضایی مردم از مسایل 

هاي مهم و قابل توجهی است که مراجعه به سیره و سنت آن بزرگوار حاوي درس
ت خواهد بود. تأکید اسالم بر شرایط است که چراغ راه اماي آموزنده و حکیمانه

قضات و کارگزاران قضایی و عدالت و علم و حکمت و تجربه و رعایت دقیق 
از  امیرالمؤمنین علی(ع) دهنده عمق و اهمیت این وظیفه سنگین است.ضوابط، نشان

رسول  ةاردربمؤلّفه هاي امنیت قضایی، آشکار کردن حق، توسط قاضی می داند و 
 1.»آشکارکننده حق به نیروى حق و برهان .الحقّ بِالْحقّ نِعلَالم« فرماید:اکرم(ص) می

گذارى نجات اسالم را اصالح دستگاه عدالت و بنیان هايراه (ع) یکی ازعلى امام
داند و تضمین امنیت قضایى افراد در جامعه مستلزم رعایت سه سیستم دادرسى مى
ى، شرایط قاضى و وظایف دولت در برابر قاضى است؛ یعنى اصل انتخاب قاض

 ۀقاضى باید از نظر علم، اخالق و تقوا از دیگران برتر باشد. قاضى باید داراى سع
صدر، عدم پافشارى بر اشتباه خود، تقوا، تالش در رسیدن به حق، برخوردارى از 
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. دولت در برابر استدالل قوى، قاطع و جدى در اجراى عدالت و شرایط دیگر باشد
قاضى، اگر به وظایف خود (نظارت بر کار قضاوت، تأمین امکانات مورد نیاز زندگى 
قاضى و حفظ اعتبار و شخصیت قاضى) عمل نماید، امنیت قضایى بیشترى ایجاد 

  خواهد شد.
حضرت امیر از مؤلّفه هاي دیگر امنیت قضایی، عدالت داشتن در حکم و روشن  

 حکْمه اَلْعدلُ کَالَمه«فرماید: داند و در این باره میقاضی میو آشکار بودن سخن 
نیز به این  در عبارت دیگر و 1. » است و سخن او روشن او عدل، حکم. بیانٌ

أفضَلُ الخَلقِ أقضاهم بالحقِّ . برترین مردم کسى  « فرماید:موضوع تأکید کرده و می
شَرُّ  «و در مقابل فرمود: ) 214: 1383، (آمدياست که بیشتر به حق قضاوت کند.

أَقْض تنْ جارم القُضاه؛یياست که ستمگرانه داور یها کس یقاض نیبدتر تُه 
هاي امنیت قضایی، عدم قضاوت ) بنابراین یکی دیگر از مؤلّفه410(همان: کند.

  ستمگرانه است.
دیگر مؤلّفه هاي از نظرگاه امام علی(ع)، انتخاب قاضی برگزیده و شایسته از 
ثُم اخْتَرْ للْحکْمِ « ایجاد امنیت قضایی در جامعه است. در این موضوع می فرماید: 

 ،ومالْخُص کُهحالَ تُمو ،وراالْم یقُ بِهنْ الَ تَضمم ،کی نَفْسف کتیعنَ النَّاسِ أَفْضَلَ ریب
الَ یی الزَّلَّۀِ، وى فادتَمالَ یلَى وع هنَفْس الَ تُشْرِفو ،رَفَهقِّ إِذَا عإِلَى الْح ءنَ الْفَیرُ مصح

طَمع، والَ یکْتَفی بِأَدنَى فَهم دونَ أَقْصاه، وأَوقَفَهم فی الشُّبهات، وآخَذَهم بِالْحججِ، 
بأَصمِ، وۀِ الْخَصعرَاجرُّماً بِمتَب مأَقَلَّهاتِّضَاحِ و نْدع مهرَمأَصورِ، واالُْم لَى تَکَشُّفع مرَه

ائه، الْحکْمِ، ممنْ الَ یزْدهیه إِطْرَاء والَ یستَمیلُه إِغْرَاء وأُولَئک قَلیلٌ؛ ثُم أَکْثرْ تَعاهد قَضَ
تَقو ،لَّتَهزِیلُ عا یذْلِ می الْبف لَه حافْسنْزِلَۀِ ونَ الْمم هطأَعإِلَى النَّاسِ، و تُهاجح هعلُّ م

لَدیک ما الَ یطْمع فیه غَیرُه منْ خَاصتک، لیأْمنَ بِذَلک اغْتیالَ الرِّجالِ لَه عنْدك. فَانْظُرْ 
أَسیراً فی أَیدي االْشْرَارِ، یعملُ فیه بِالْهوى، فی ذَلک نَظَراً بلیغاً، فَإِنَّ هذَا الدینَ قَد کَانَ 

و براى داورى در میان مردم، یکى از افراد رعیت را بگزین که در  وتُطْلَب بِه الدنْیا.
نزد تو برتر از دیگران بود. از آن کسان، که کارها بر او دشوار نمى آید و از عهده کار 

یان با ستیزه و لجاج، رأى خود را بر او تحمیل نتوانند قضا برمى آید. مردى که مدع
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کرد و اگر مرتکب خطایى شد، بر آن اصرار نورزد و چون حقیقت را شناخت در 
گرایش به آن درنگ ننماید و نفسش به آزمندى متمایل نگردد و به اندك فهم، بى 

وارد شبهه قاضى تو باید، از هر کس دیگر م. آنکه به عمق حقیقت رسد، بسنده نکند
را بهتر بشناسد و بیش از همه به دلیل متکى باشد و از مراجعه صاحبان دعوا کمتر از 
دیگران ملول شود و در کشف حقیقت، شکیباتر از همه باشد و چون حکم آشکار 
شد، قاطع رأى دهد. چرب زبانى و ستایش به خودپسندیش نکشاند. از تشویق و 

وا متمایل نشود. چنین کسان اندك به دست ترغیب دیگران به یکى از دو طرف دع
آیند. پس داورى مردى چون او را نیکو تعهد کن و نیکو نگه دار. و در بذل مال به 
او، گشاده دستى به خرج ده تا گرفتاریش برطرف شود و نیازش به مردم نیفتد. و او 

زد تو از را در نزد خود چنان منزلتى ده که نزدیکانت در باره او طمع نکنند و در ن
آسیب دیگران در امان ماند. در این کار، نیکو نظر کن که این دین در دست بدکاران 
اسیر است. از روى هوا و هوس در آن عمل مى کنند و آن را وسیله طلب دنیا قرار 

  1.»داده اند
و نادان است؛   قاضی جاهل ییشناساهاي دیگر ایجاد امنیت قضایی، از مؤلّفه

(ع) در وصف کسانى که داورى میان مردم را به عهده مى  سخنى از آن حضرت
أبغض الخالئق إلى اللّه صنفان، « د؛ ایشان می فرمایند: آن نیستن ستۀگیرند و شای
إنَّ أَبغَض الْخَلَائقِ إِلَى اللَّه [تَعالَى] رجلَانِ، رجلٌ وکَلَه اللَّه إِلَى نَفْسه :الصنف األول

عنْ قَصد السبِیلِ مشْغُوف بِکَلَامِ بِدعۀٍ و دعاء ضَلَالَۀٍ، فَهو فتْنَۀٌ لمنِ افْتَتَنَ بِه، فَهو جائرٌ 
ضَالٌّ عنْ هديِ منْ کَانَ قَبلَه، مضلٌّ لمنِ اقْتَدى بِه فی حیاته و بعد وفَاته، حمالٌ خَطَایا 

دشمنترین مردم در نزد خدا، دو کس باشند. یکى آنکه خداوند  طیئَته.غَیرِه، رهنٌ بِخَ
او را به حال خود رها کرده، پس، از راه راست منحرف گشته است، به سخنان 
بدعت آمیز دلبسته و مردم را به ضاللت فرا مى خواند. فریبى است براى کسى که 

پاى گشانده اند، رخ بر مى تابد بدو فریفته شود. از راه هدایتى که پیشینیانش به پیش 
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و کسانى را که در ایام حیاتش یا پس از مرگش به او اقتدا مى کنند، گمراه مى سازد. 
  1»بار خطاهاى دیگران بر دوش کشد و در گرو خطاى خود باشد.

 ستمیوجود س ضرورتهاي ایجاد امنیت قضایی در جامعه، امام علی(ع) از مؤلّفه
  داند یی میقضا

 میانسان در پرتو تعال «وجود سیستم قضا آنجا مشخّص می شود که ضرورت 
خود را کنترل  یوانیزحینکرد،        غرا يسازودنشود و خ تیترب یآسمان امبرانیپ

 میکرد، به حر شد، ستم یطانیش يهابا انواع روش گرید یانسان بیبه فکر فرو نکرد 
 نیخود خواست و در ا يبرارا  زیتجاوز کرد، همه چ يگرید يو اقتصاد یاجتماع

ه ب يقضا و داور ئلهکه مس نجاستیا دیها را ندجفا کرد و ارزش یراه به هر کس
آن  )82: 1393(فرسنگی و احمدي، » شود. یمطرح م یاجتماعیک ضرورت عنوان 

جز  انیسپاه يداریاستوار نگردد و پا انیفرموده اند:.امور مردم جز با سپاهامام همام 
رند یگ تیجهاد با دشمن تقو يشود که با آن برا یانجام نم تیرع اتیو مال جخرا اب

خود را برطرف سازند  يهاي ازمندیکنند و ن هیبه آن تک شیاصالح امور خو يو برا
باشند و آن قضات و  داریتوانند پایسوم نم دم جز با گروهرو م انیپاهس.سپس 

کنند  یمعامالت را استوار مقراردادها و  هک دمتنوحک سندگانیو نو ولتکارگزاران د
 یخصوص یعموم يآورند و در کارها یو آنچه به سود مسلمانان است فراهم م

قضاوت  تیدر دو بعد امن یقضای تیامن يبرقرار ياست برا واضح 2».مورد اعتمادند
خواه و قوانین کارآمد کارآمد و عدالت یمردم، شرط اول، وجود نظام قضای تیو امن

خواه و سالم و عدالت يراهگشا و کارکنان متعهد و هوشمند و فضا یو آیین دادرس
ها از حاکمیت سلیقه هیزو پر یخواهو عدالت یقضای يفرهنگ الزم جهت حمایتها

گر و ارتباطات حیله يها و نفوذیهااز وسوسه يو پیشگیر یو باندها بر دستگاه قضای
طلبی و سوء استفاده و فرصتو  يخوارناسالم و برخورد با مفاسد، از جمله رشوه

  حاکمیت روابط بر ضوابط است.
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 امنیت مرزى.  10

کند و به ضرورت پاسدارى از مرزهاى کشور توسط دولت اشاره مى (ع)امام على
داند. در این راستا، وظایف متقابل آن را براى حفظ امنیت کشور و مردم الزم مى

اما  «نویسد:مام علی(ع) خطاب به مالک اشتر میا کند.دار و مرزبانان را بیان مىزمام
بعد فانّک ممنِ استَظْهر بِه علی اقامۀ الدین و اقمع بِه نَخوة االثیم و اسد بِه لهاة 

گمان تو از کسانی هستی که من در اقامه دین خدا و اجراي قوانین الثغرالمخُوف بی
اري از مرزهاي حساس کشور به الهی و در هم شکستن غرور جنایتکاران و پاسد

  1.»کنمنیروي آنها تکیه و اعتماد می
 انسداد و جباران و گناهکاران غرور کردن کنریشه و دین اقامۀ فرماید:امام می

بندم. تو در کارهاي مهم از تو می ۀوسیل به را دشمن هايگلوگاه و حساس مرزهاي
آمیز و هر جا رفق مؤثرتر خداوند استعانت جوي و سختی و شدت را با نرمی در

باشد، از آن استفاده کن و هر جا جز شدت جواب ندهد، با قاطعیت برخورد کن و 
در هر حال با رعیت و مردم مهربان باش و آغوشت را براي آنها بگشا و با 

رویی با آنان برخورد کن و با نرمی با آنان معاشرت بنما و در مالحظه و نظر گشاده
با آنان یکسان رفتار کن تا بزرگان طمع در ستم کردن به تو  ت گفتنکردن و تحی

خبر به آن حضرت رسید که لشکریان  نکنند و ضعیفان از عدل تو مأیوس نشوند.
اند و معاویه به شهر مرزي انبار حمله کرده و به مال و جان مردم یورش آورده

کومت اسالم خلخال و دستبند از پا و دست زنان مسلمان و کسانی که در پناه ح
اند و کسی در برابر آنها نایستاده است، هستند، در آورده و پیروزمندانه برگشته

أَلَا و إِنِّی قَد دعوتُکُم إِلَى قتَالِ هؤُلَاء الْقَومِ لَیلًا و نَهاراً و سرّاً و إِعلَاناً و قُلْت  «فرمود:
غْزُوکُملَ أَنْ یقَب ماغْزُوه لَکُم اکَلْتُمإِلَّا ذَلُّوا؛ فَتَو مارِهقْرِ دی عقَطُّ ف مقَو ا غُزِيم اللَّهفَو ،

و تَخَاذَلْتُم حتَّى شُنَّت علَیکُم الْغَارات و ملکَت علَیکُم الْأَوطَانُ. [فَهذَا] و هذَا أَخُو 
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ارالْأَنْب لُهخَی تدرو قَد [و] دغَام  لَکُمالَ خَیأَز و کْرِيانَ الْبسنَ حانَ بسقَتَلَ ح قَد و
عنْ مسالحها و لَقَد بلَغَنی أَنَّ الرَّجلَ منْهم کَانَ یدخُلُ علَى الْمرْأَةِ الْمسلمۀِ و الْأُخْرَى 

ائدها و رعثَها ما تَمتَنع منْه إِلَّا بِاالسترْجاعِ و الْمعاهدةِ فَینْتَزِع حجلَها و قُلُبها و قَلَ
أً الاسترْحامِ، ثُم انْصرَفُوا وافرِینَ ما نَالَ رجلًا منْهم کَلْم و لَا أُرِیقَ لَهم دم. فَلَو أَنَّ امرَ

ا کَانَ بِهفاً مذَا أَسه دعنْ بم اتماً ملسیراً. شب و روز،  مدي جنْدع لْ کَانَ بِهلُوماً بم
در نهان و آشکارا، شما را به نبرد با این قوم فرا خواندم و گفتم که پیش از آنکه سپاه 
بر سرتان کشند، بر آنها بتازید. به خدا سوگند، به هیچ قومى در خانه هایشان تاخت 

آن قدر از کارزار سر بر تافتید و کار  نیاوردند. مگر آنکه زبون خصم گشتند. شما نیز
را به گردن یکدیگر انداختید و یکدیگر را نصرت ندادید، تا هرچه داشتید به باد یغما 

اکنون، این مرد غامدى است، که با .رفت و سرزمینتان جوالنگاه دشمنانتان گردید
است و سپاه خود به شهر انبار در آمده است. و حسان بن حسان البکرى را کشته 

مرزدارانتان را رانده است و کار را به آنجا رسانیده اند که شنیده ام که یکى از آنها بر 
زن مسلمانى داخل شده و دیگرى، بر زنى از اهل ذمه و، خلخال و دستبند و گردنبند 
و گوشواره اش را ربوده است. و آن زن جز آنکه انّا هللا... گوید و از او ترحم جوید 

ته است. آنها پیروزمندانه، با غنایم، بى آنکه زخمى بردارند، یا قطره اى چاره اى نداش
از خونشان ریخته شود، بازگشته اند. اگر مرد مسلمانى پس از این رسوایى از اندوه 

 1».بمیرد، نه تنها نباید مالمتش کرد بلکه مرگ را سزاوارتر است

امنیت مرزي این است که هاي مهم نهج البالغه از مؤلّفه 27با توجه به خطبۀ  
همه ناموس امام هستند و حکومت اسالمی نسبت به همه مسؤولیت دارد، تا جایی 

امن و امان حکومت اسالمی باشند  ۀکه نه تنها زنان معاهد در شهر انبار باید در سای
اي باشد، امام مسلمانان هرگز آرام ندارد و براي او که در شام یا یمامه اگر گرسنه

خود سیر باشد و ملّتش گرسنه باشند. همه فرزندان و برادران  ؛ل نیستمقابل تح
فَان النّاس صنفان اما « دینی او همانند او انسان و از حقوق انسانی برخوردار هستند:

ا و یا برادر شمدو گروه اند؛ یا  مردم. همانا اَخ لَک فی الدین اَو نظیر لَک فی الخلَق
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اسالم و  ةامنیتی فراگیر در مرزها و شهرها و گستر 1». هستند نشیشما در آفر همانند
ت حکومت و کارگزاران در پاسداري از مرزها و حقوق انسانی و حقوق مسؤولی

 شهروندان ضروري است.

  مقاله هايیافته             
  باز کدگذاري

بالغه که تئوریک، خطبه ها، نامه ها و حکمت هاي نهج ال نمونۀ باز کد گذاري در     
 کدگذاري به مربوط کدهاي.داشت قرار پژوهش مبناي مرتبط با موضوع امنیت است؛

به خطبه ها،  اشاره به ترتیب»خ، ن، ح « حروف   .دارد اشاره خاصی مفاهیم به باز
خ، ن، « عدد بعد از حروف  .است  شده مشخّص  1جدول  در نامه ها، حکمت هاکه

  هج البالغه دارد.اشاره به شمارة آن ها در ن» ح 
   

  نمونه هاي تئوریک - 1جدول 
 نشانه نمونۀ تئوریک ردیف

1 

 امنیت فردي

 یکین  –خدا يو خشنود تیرضا - پناه گرفتن در اسالم - اسالم آوردن - سالم کردن
  -تیدر ترب الشت - نادانان حتینص - گرانیاز لغزش د یپوش چشم -گرانیبه د

 ی رسوم زندگ آموزش

امنیت  2
 نوادگیخا

 - نیجان و روحِ والد فرزندان - د تنن ةپار فرزندان -  کوین تیترب - کوین يشوهر دار
از  مراقبت -قرآن و دستورات آن  آموزش  -نیاز والد اطاعت -فرزند   ییراهنما

   اصالح در جامعه جادیا - فرزند را کار خود دانستن کار - فرزندان

3 

امنیت 
 اجتماعی

 با-با مردم  ییرو گشاده -و مردم نیمسئول یزندگ يبرابر - معهاصالح در جا جادیا
-   اتیمؤمنانه مال محاسبه - نیمردم و مسئول نیب یطبقات اختالف -مردم مهربان بودن 

 هیما امام -  جامعه یامام سبب امنیت از پراکندگ  - نیمسئول شاوندانیخو استخدام
-حق مردم توسط نامداران پرداخت -آداب و رسوم با اخالق یهماهنگ -امنیت جامعه

 دنینشن-  امان بودن از دست و زبان هم در - با مردم زیاز جدل و لجاجت آم زیپره
 ياز زود باور زیپره- گرانیاز د ییاز بدگو زیپره - سخنان مردم در مورد مؤمنان

 یبه معروف و نه امر  -از سخن باطل زیپره - مسلمانان يزیاز آبرور زیپره - عاتیشا
 گرانیکردن د بتیاز غ زیپره - نبود امنیت یعنی نید نداشتن - منکر از

                                                             
 .53 . نامۀ 1
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4 

 امنیت معنوي

 با خدا مناجات - کردن استغفار - اسالم امبریوجود پ -اسالم پناهگاه امن -اسالم آوردن
راه   گشودن -ا به خد دیام -از خدا  ترس - بردن به خدا پناه - خدا ادی - توکل -

 حق يجودر جست آرامش - نجات

5 

  امنیت

روحی و 
 روانی

 داشتن - انسان نشیبودن آفر هدفدار - ستین دانیخانه جاو ایدن -ی معنادار بودن زندگ
وانابه   توبه - فقط از خداست قیتوف - بال با دعا کردن دفع -ی در زندگ یهدف واقع

 لستمجا - گانیبه همسا یکین -  به خدا اعتماد - گانیبا همسا يرفتار خوش - کردن
 -  شاوندانیخو از يازین یب عدم -  دنیو محبت د دنیورز محبت -شاوندانیبا خو
 - اینبستن به دن دل - ایاز چراگاه دن يدور - ارحام  صله -از انسان  شاوندانیخو دفاع
از  يدور - ایبه دن يازین یب احساس -نکردن ثروت جمع - یاز تکلّف در زندگ زیپره

   نگاه کردن  ایرت به دنعب دهید با -حرص و طمع 

6 

امنیت 
 اقتصادي

 -درد توسط خدا  یتوانگران ب ةمؤاخذ -  پرداخت حقوق فقرا از اموال توانگران
و  يمساو میتقس -ه در جامع يمحور عدالت -  یالمال به صاحبان اصل تیب بازگرداندن

 مستمندان شمردن کمک به  متیغن -  ازمندانین نیب یجنگ میغنا میتقس - عادالنه ارث 
  دادن فقرا  وام -  ازمندانیرساندن به ن مدد -

7 

 امنیت فرهنگی

شباهت فتنه ها به گرداب  - شناخته نشدن فتنه ها در آغاز  -شباهت فتنه ها با حق 
 زشت ماندگار فتنه ها  آثار - بایپر قدرت و ز یشباهت آغاز فتنه ها به جوان - گردبادها 

شدن  شناخته - آوردن فتنه ها  يرو -  یاله تیهدا ریسم  - شبهه با حق  شباهت -
    جاها از همهفتنه عبور - فتنه ها در انجام

8 

 امنیت سیاسی

زمامداران با  يکوین رفتار - به اصرار  يزیچ رفتنینپذ - قدر آرامش جامعه را دانستن 
 دنیبخش ییرها -ی مردم از ذلت و بردگ نجات - و حراست از مردم ینگهبان -مردم 

 -ه حاکم عالم عادل بر جامع حکومت -جو خفقان  جادیاز ا يدور -م مردم از ست
 عتیب -و نفاق در حکومت  ییاز دورو زیپره -سرکش است  يسوار بر شتر يزماندار

 - یاز ثروت و قدرت طلب زیپره -مردم  عیو تطم دیاز تهد زیپره -مردم با حاکم  یقلب
 از استبداد  زیپره -  يرکود فکر جادیاز ا زیپره -از خشونت  زیپره

9 

 امنیت قضایی

از  يریشگیپ -سخن روشن در حکم -حکم عادالنه دادن  - آشکار کردن حق با برهان 
وجود  ضرورت -جاهل یقاض ییشناسا - نیاز قضاوت دروغ دنینال -ستمگر  یسرکش

   کردن معامالت استوار - ییقضا ستمیس

10 

 امنیت مرزي

 حساس ياز مرزها يپاسدار -معتمد در مرز  يروهاین مردن - يمرز يهارویاعتماد به ن
 ضرورت - در مرزها ریفراگ امنیت -حکمرانان و زمامداران به حفظ مرز  دغدغه -

 اکارگزاران از مرزه يپاسدار
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 در توان می را1تئوریک جدول هاينمونه از ها مقولهو  استخراج مفاهیم، بعدي گام
   .نمود مشاهده 2جدول 

م و مفهو  122  تعداد مؤلّفه و مقولۀ اصلی و 10تئوریک، مجموعاً  گیرينمونه در
 :است شده استخراج شرح زیر به نشانه

  
ظهور ابعاد و مقوله ها از مفاهیم استخراج شده در نمونۀ تئوریک  – 2جدول 

  1جدول 
  نشانه  مفاهیم  مؤلّفه  نشانه  مفاهیم  مؤلّفه

  

  

  

  .امنیت فردي1

  252ح   سالم کردن

  

  

  

  

  

  

 

امنیت .5
روحی و 

 روانی

معنادار بودن 
  63خ  زندگی

  106خ   اسالم آوردن
دنیا خانه 
جاویدان 

 نیست
  63خ 

پناه گرفتن 
هدفدار بودن   106خ   در اسالم

انآفرینش انس   63خ  

رضایت و 
خشنودي 

  خدا
  160خ 

داشتن هدف 
واقعی در 

 زندگی
  63خ  

نیکی به 
ا ال با دعدفع ب  159خ   دیگران

 کردن
ح 
138  

چشم پوشی 
از لغزش 
  دیگران

از  توفیق فقط  159خ 
  28ن  خداست

نصیحت 
 وانابه  توبه  34خ   نادانان

  28ن   کردن

تالش در 
 خوش رفتاري  34خ   تربیت

  47ن   با همسایگان

آموزش 
رسوم 

  28ن   اعتماد به خدا  34خ 
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  زندگی

  

  

  امنیت خانوادگی .2

شوهر داري 
نیکی به   136ح   نیکو

  48ن  همسایگان

مجالست با   3ح    تربیت نیکو
23خ   خویشاوندان  

فرزندان پارة 
 محبت ورزیدن  31ن    تنند

23خ  و محبت دیدن  

فرزندان جان 
و روحِ 
  والدین

 عدم بی نیازي  31ن  
23خ  از خویشاوندان  

راهنمایی 
  31ن   فرزند

دفاع 
 خویشاوندان از

 انسان
23خ   

اطاعت از 
خ  صله ارحام  3ح    والدین

110 

آموزش قرآن 
و دستورات 

  آن
دوري از   3ح  

 چراگاه دنیا
ح  
367 

مراقبت از 
ه دل نبستن ب  31ن    فرزندان

 دنیا
ح 
367 

فرزند را  کار
کار خود 

  دانستن
ف پرهیز از تکلّ  31ن 

زندگیدر   
ح 
367 

  

  

  

  

  

ایجاد اصالح 
امعهدر ج 129خ   جمع نکردن  

 ثروت
ح 
367 

برابري 
زندگی 

مسئولین و 
 مردم

209خ احساس بی  
انیازي به دنی  

ح 
367 

 گشاده رویی
29خ   با مردم دوري از  

 حرص و طمع
ح 
367 
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  امنیت اجتماعی. 3

  

  

  

با مردم 
27خ  مهربان بودن  

 با دیده عبرت
به دنیا نگاه 

 کردن

ح 
367 

اختالف 
ن طبقاتی بی
مردم و 
 مسئولین

28خ   

 

 

 

6.  

امنیت 
 اقتصادي

پرداخت 
حقوق فقرا از 
 اموال توانگران

ح 
328 

محاسبه 
مؤمنانه 
 مالیات

53ن   

 ؤاخذةم
 توانگران بی
درد توسط 

 خدا

ح 
328 

استخدام 
ندان ویشاخو

 مسئولین
53ن    

بازگرداندن 
ه بیت المال ب
یصاحبان اصل  

15خ   

امام سبب 
امنیت از 
پراکندگی 

 جامعه

5خ   
عدالت 

ري در محو
 جامعه

15خ   

امام مایه 
69ن   امنیت جامعه  يمساوتقسیم  

 و عادالنه ارث
ح 
270 

هماهنگی 
آداب و 
رسوم با 
 اخالق

401ح    
م تقسیم غنای

جنگی بین 
 نیازمندان

ح 
270 

پرداخت حق 
مردم توسط 

 نامداران
216خ    

 غنیمت شمردن
کمک به 
 مستمندان

31ن   

پرهیز از 
جدل و 

 لجاجت آمیز
 با مردم

362ح   مدد رساندن به 
31ن  نیازمندان  

در امان بودن 
از دست و 

 زبان هم
167خ   31ن  وام دادن فقرا   
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شنیدن ن
سخنان مردم 

در مورد 
 مؤمنان

141خ    

 

 

 

 

7.  

امنیت 
 فرهنگی

ه ها شباهت فتن
93خ  با حق  

از  زیپره
بدگویی از 

 دیگران
141خ   ن شناخته نشد 

93خ  فتنه ها در آغاز  

از زود  زیپره
باوري 
 شایعات

141خ    
ه ها شباهت فتن

به گرداب 
 گردبادها

93خ   

از  زیپره
آبروریزي 
 مسلمانان

141خ    

شباهت آغاز 
فتنه ها به 
جوانی پر 

 قدرت و زیبا

92خ   

پرهیز از 
141خ   سخن باطل زشت آثار  

ها فتنهماندگار  92خ    

امر به 
معروف و 
 نهی از منکر

31ح    شبههشباهت  
38خ  با حق  

 نداشتن دین
یعنی نبود 

 امنیت
185خ  مسیر هدایت  

38خ  الهی  

پرهیز از 
 غیبت کردن

 دیگران
461ح    

روي آوردن 
 فتنه ها

خ 
193 

 شناخته شدن
فتنه ها در 

 انجام
93 خ  

 

سالم آوردنا 106خ    ز ها افتنهعبور  
جاهمه  

خ  
193 

اه اسالم پناهگ
610خ   امن  

 

 

8.  

قدر آرامش 
جامعه را 

 دانستن
93خ   

88ح  ر وجود پیامب 93خ نپذیرفتن    
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امنیت  اسالم
 سیاسی

به چیزي 
 اصرار

دناستغفار کر 88ح     
 رفتار نیکوي
زمامداران با 

 مردم

خ 
159 

مناجات با 
11ح   خدا  

نگهبانی و 
حراست از 

 مردم

 خ 
159 

227خ  توکل نجات مردم از  
 ذلت و بردگی

  خ
159 

227خ  یاد خدا  
رهایی 

 بخشیدن مردم
 از ستم

خ 
159 

ه پناه بردن ب
227خ   خدا دوري از ایجاد  

3خ  جو خفقان  

103خ   ترس از خدا  
حکومت حاکم 
عالم عادل بر 

 جامعه
3خ    

103خ  امید به خدا  
 رزمانداري سوا
بر شتري 

 سرکش است
3خ   

گشودن  راه 
103خ   نجات  

 پرهیز از
دورویی و 
نفاق در 
 حکومت

3خ   

آرامش در 
جستجوي 

 حق
103خ   بیعت قلبی 

3 خ مردم با حاکم  

 

 

9.  

آشکار کردن 
72خ  حق با برهان د پرهیز از تهدی 

3خ  و تطمیع مردم  

حکم عادالنه 
194خ دادن  

 پرهیز از ثروت
اندوزي، 

، قدرت طلبی
3 خ    
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خشونت،  امنیت قضایی
استبداد و 
 رکودفکري

خن روشن س
94خ  در حکم  

 

 

10.  

امنیت 
 مرزي

اعتماد به 
46ن  نیروهاي مرزي  

از  پیشگیري
سرکشی 
 ستمگر

23خ  مردن نیروهاي  
46ن  معتمد در مرز  

نالیدن از 
قضاوت 
 دروغین

18خ  
پاسداري از 

مرزهاي 
 حساس این

46ن   

شناسایی 
17خ  قاضی جاهل  

دغدغه 
حکمرانان و 
زمامداران به 

 حفظ مرز

27خ   

ضرورت 
م وجود سیست

 قضایی
53  ن ر امنیت فراگی 

53ن  در مرزها  

 استوار کردن
53  ن معامالت  

ضرورت 
پاسداري 

کارگزاران از 
 مرزها

53ن   

  کدگذاري محوري 
بررسی قرار  و بحث مورد یکدیگر با مفاهیم و مقوالت ارتباط محوري کدگذاري در

جاي می گیرند؛ که  طبقه سه در التمقو این اي مقایسه بررسی یک در .می گیرد
. کارکردي هاي ارزش و اساسی هاي ارزش بنیادین، هاي ارزش: از اند عبارت
 ارزش که طوري به می شود؛ طی قیاسی فرآیند یک صورت به ها این ارزش روابط
 به نیز اساسی هاي ارزش و می شود تعریف اساسی ارزش هاي کارکردي ذیل هاي

   می کنند. پیدا مفهوم و معنا دینارزش بنیا ذیل، مراتب
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  شبکۀ مقوالت استخراج شده -2نمودار 
 می که هستند اساسی هاي ارزش از ناشی عملی هاي کارکردي ارزش هاي ارزش
 این ارائۀ. دهد قرار خود فعالیت سرلوحۀ اجرا، در مقام را ها آن فرد هر بایست
را از منظر مقام  حرفه اي اخالق منشور یقتحق در هاي اساسی و کارکردي، ارزش

  نمود. خواهد تبیین معظم رهبري(زید عزه)
ارزش   12ازش بنیادین، تعداد  10همانگونه که در جدول باال دیده می شود؛ تعداد 

ارزش کارکردي از متن ارزشمند نهج البالغه ، به عنوان منشور   39اساسی و 
  ده است.برقراري امنیت،  استخراج و تبیین ش

  ارائۀ نظریه
: دهند می ارائه ممکن شکل سه در را خودشان نظریه بنیاد، داده پردازان نظریه    

   سه، داستانی و) ها فرضیه یا( قضایا از اي بصري دو، مجموعه الگوي کدگذاري یک،
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) لذا با توجه به 89: 1386شود. (دانایی فرد و امامی،  می نوشته روایی شکل به که
  بصري استفاده شده است. اختصار در این پژوهش از الگوي کدگذاري گویایی و

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

امنیت در نهج البالغه و کالم  مفاهیم، مؤلّفه ها و براساس جمع بندي مقوله ها      
امام علی(ع)، ایشان در تمام جنبه هاي امنیتی، سخن رانده و براي ایجاد هر کدام از 

به مناسبت هاي مختلف و درقالب هاي خطبه، نامه و آن امنیت ها، راهکارهایی 
سخنان کوتاه حکمت آموز، ارائه داده است.  لذا این راهکارهاي مهم، براي ایجاد 
جنبه هاي گوناگون امنیتی، می تواند براي همۀ آحاد جامعه و به ویژه مسئولین، 

  کارگزاران، یک فصل الخطاب، محسوب شود. 
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   گیرينتیجه   
 تی است؛ اگر نهجت  البالغه جزء منابع غنی و مفید در زمینۀ مؤلّفه هاي امنیامنی

هاي گوناگون را به دنبال خواهد یابد؛ تبعات و آسیب اي کاهشدر هر جامعه
 داشت.

 ،اجتماعی،یفرهنگ امام علی(ع) در تمام جنبه هاي امنیتی فردي، خانوادگی ، 
سخن رانده و براي ایجاد  ،ییقضا و یاسیس ،يمعنو ،ياقتصاد ،یو روان یروح

هر کدام از آن امنیت ها، راهکارهایی به مناسبت هاي مختلف و درقالب هاي 
خطبه، نامه و سخنان کوتاه حکمت آموز، ارائه داده است؛ گویی براي همین زمان 

  کنونی،    
 تی مطرح شده در سخنان امام علی(ع)، تعداد در جنبهارزش  10هاي گوناگون امنی

ارزش کارکردي، به عنوان منشور   39ارزش اساسی و   12نیادین، تعداد ب
  برقراري امنیت، وجود دارد.

 مفهوم و   122  تعداد مؤلّفه و مقولۀ اصلی و 10سخنان امام علی(ع)، مجموعاً  در
  نشانۀ امنیِتی، وجود دارد.

 تی در نهج البالغه و سخنان امام علی(ع) داريارزش ها ايمؤلّفه هاي دهگانۀ امنی 
 ادیخدا، مناجات با خدا، توکل،  يو خشنود تیاسالم آوردن، رضا ( :نیادیبن

 تیامن یۀو امام ما امبریبه خدا ، پ دیخدا، پناه بردن به خدا، ترس از خدا، ام
اصالح در  جادیاهاي اساسی ( ارزش )تینبود امن یعنی نیجامعه، نداشتن د
مردم و  نیب یمهربان بودن، اختالف طبقات با مردم، با مردم ییجامعه، گشاده رو

 ياز منکر، استغفار کردن، آرامش در جستجو یامر به معروف و نه ن،یمسئول
در  یانسان، داشتن هدف واقع نشیهدفدار بودن آفر ،یحق، معنادار بودن زندگ

سالم کردن، کاربردي ( ی) و ارزشاله تیداه ریتوبه و انابه کردن، مس ،یزندگ
 ،یآموزش رسوم زندگ گران،یاز لغزش د یچشم پوش گران،یبه د یکین

پرداخت حق  ن،یفرزند، اطاعت از والد ییراهنما کو،ین تیترب کو،ین يشوهردار
از  زیپره عات،یشا يزود باور گران،یاز د ییاز بدگو زیمردم توسط نامداران، پره

 يرفتاربا دعا کردن، خوش  بالاز سخن باطل، دفع  زیمسلمانان، پره يزیآبرور
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از تکلّف در  زیصله ارحام، پره دن،یو محبت د دنیمحبت ورز گان،یبا همسا
از حرص و طمع، پرداخت حقوق فقرا از اموال توانگران،  يدور ،یزندگ

 يکویرفتار ن ازمندا،یمدد رساندن به ن ،یالمال به صاحبان اصل تیبازگرداندن ب
 زیمردم با حاکم، پره یقلب تعیو حراست از مردم، ب یزمامداران با مردم، نگهبان

 جادیو خشونت و ا یو قدرت طلب يمردم و ثروت اندوز عیو تطم دیاز تهد
 يریشگیو استبداد، آشکار کردن حق با برهان ، حکم عادالنه دادن، پ يرکود فکر
از  يپاسدار ،يمرز يروهایستمگر، استوار کردن معامالت، اعتماد به ن یاز سرکش

) جمع بندي، طبقه  کارگزاران از مرزها يسدارحساس، ضرورت پا يمرزها
  بندي و تبیین شد.

 که هایی هستند ارزش حقیقت در موارد بیان شده در بیانیۀ گام دوم انقالب، این 
هاي گوناگون در جامعه ها، موجب به وجود آمدن امنیت در جنبه آن رعایت

  خواهد شد. 
 با مقایسه در ژوهش حاضرپ که که قابل ذکر و یادآوري است؛ این دیگري نکته 

است که می توان به بررسی  اي نکات متمایز کننده حاوي سایر مقاالت پژوهشی،
 هاي امنیتی با رویکرد استراتژي نظریۀ داده بنیاد، اشاره کرد.مؤلّفه

 امنالسالم به دنبال برقرارى آن بود عالوه بر همه جانبه بودن،  هیعلکه امام على تىی
هاى مخالف . البتّه عملکرد گروهاستدالت و آزادى در جامعه مقدمه برقرارى ع

قرار  تیالسالم در اولو هیعلدر حکومت امام على تیحضرت باعث شده که امن
 .ردیگ

 امن اثرامن یعنیابعاد  یدر باق یفرهنگ تیاز منظر  یاجتماع ،ياقتصاد ،یاسیس تی
 یدر وجدان عموم یاسیس تیباشد؛ چرا که اگر امن یم رگذاریتاث انیعیامام ش

مردم را در برخورد با هر آنچه که  یو جسارت روح یجامعه مؤثر افتد و گستاخ
بخورد که بستر  گره یفرهنگ تیظلم نام دارد، مضاعف سازد اما نتواند با امن

 يکرده و ابزار الزم را برا ایمه یاسیس تیتداوم امن يجامعه را برا یپرورش
 .جادکندیا تیهدا
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 و فعال کردن دیپلماســی نظام اسالمی در عرصه هاي منطقه اي و بین  تتقوی
المللی جهت حفظ منافع، مصالح و تقویت پیوندها با کشورهاي قابل اعتماد و 

 ایجاد قطبهاي قدرتمند.

 دقیق و فراگیر دولت و ملّت از دشــمنان، رقیبان و تهدیدهاي داخلی  شــناخت
انسانی، هماهنگ، هدفمند و پایدار با  و خارجی و حرکت در مسیر توســعه

هدف پیشــرفت کشــور در عرصه هاي مختلــف علمی، فنی، فرهنگی، 
 اقتصادي، سیاسی، اجتماعی ، نظامی و...

  
  پیشنهادها 
 امن هايمؤلّفه شود؛ می پیشنهادی کتب دیگر دینی و مذهبی، مانند قرآن و تی

 پژوهش، تحقیق و تدوین ادیاده بند یۀنظر ياستراتژ کردیبا رو صحیفۀ سجادیه،
  .گردد

 ت در نهج البالغه مؤلّف تحلیل و ضروري پژوهشی، نکات مهم از یکیهاي امنی
 یکدیگر با تأثر و تأثیر روابط شیوة تعامالت و تبیین و و کتب دیگر مذهبی

 .است جدید پژوهشی فعالیت نیازمند که است،

 ت بررسی زمینه، این در پژوهشی از موضوعات یکی دیگرت  سنجی وضعیامنی
هاي بنیادین، اساسی و کارکردي امنیتی در نهج ارزش بر مبتنی کنونی جامعه،

 البالغه و سایر کتب دینی و مذهبی مرجع  است.

 از منظر بنیادین، اساسی و کارکردي هاي ارزش با تحقیق هاي یافته مقایسه 
 افتراق میزان و تمایز هوج دادن نشان براي دیگري تواند؛ پژوهش می نیز غربی

 .باشد شباهت ها و

 تی هاي دستگاه و ها سازمان می شود پیشنهادمؤلّفه هاي امنیتی در  براساس امنی
 قرار موردبازنگري را امنیتی سازمان خود منشور نهج البالغه و سخنان امام(ع)،

 .دهند

 تی هاي دستگاه که گردد می پیشنهاداندیشۀ  با پذیري انطباق به منظور امنی
 هاي گوناگون ( بروشورها،روش به را آمده دست مؤلّفه هاي به امام(ع)،
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آموزشی، هم اندیشی، کرسی هاي آزاد اندیشی و... )  هاي کارگاه برگزاري
 .سازند نهادینه و نموده ترویج

 در اقدامات و کارکردي هاي هریک از ارزش ترملموس دادن نشان و بررسی 
شناسایی  و ها آن نمودن باورپذیر در تواندمی بهتر تیهاي امنی دستگاه عملیات

 نماید. کمک ها سازمان در امنیتی معضالت و ها آسیب
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