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Abstract  
Statism and individualism are two main approaches in the analysis of political security presented by 

scholars in the realm of security studies in the framework of worldly security schools. In this 

regard, the purpose of the present study is to review the approach of the Qur’anic verses and 

Islamic narrations to the subject of political security. In order to answer the mentioned question, 

individualist and statist approaches as well as research and inferential methods were used. The 

research results indicated that from the perspective of Qur’anic verses and Islamic narrations, on 

the one hand, neither of the above worldly approaches of individualism and statism are confirmed 

in political security because they are one-dimensional and highlight either the security of 

individuals versus government or vice versa. On the other hand, a third approach named the statist-

individualist approach in transcendental political security is derived from the verses and narrations 

which simultaneously pays attention to the security of both people and government.  
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 چکیده

لعاتامنیتیباشندکهتوسطاندیشمندانمطامحوریوفردمحوریدورویکرداصلیدرتحلیلامنیتسیاسیمیدولت
چارچوبمکاتبامنیتیمتدانیارائهشده روایاتاسالمیبهدر آیاتو بررسیرویکرد هدفپژوهشحاضر لذا، اند.

محور،ازروشموضوعامنیتسیاسیاست.برایپاسخبهپرسشمذکورضمنکاربسترویکردهایفردمحورودولت
یافت است. استنباطیاستفادهشده ازهمطالعهپژوهشیو روایاتاسالمی، آیاتو منظر از که هایپژوهشنشانداد

یک هیچ دولتسو، و فردمحور متدانی رویکرد دو از ویک بودن بُعدی یک دلیل به سیاسی امنیت در محور
دباشد.ازسویدیگر،رویکردسومیباعنوانرویکرسازیامنیتفرددرمقابلدولتوبالعکسموردتأییدنمیبرجسته
پایهدرامنیتسیاسیکهمتعالیاستوبهامنیتمردمودولتبهصورتتوأمانتوجهدارد،ازآیاتومحورمردمدولت

گردد.روایاتاستخراجمی
 

یاسی،رویکردمتعالی.،امنیتس،مردمقرآن،روایات،دولتهای کلیدی:  واژه
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  . مقدمه1

نیت در حوزه مطالعات امنیتی است. بررسی نظریات و ترین ابعاد ام امنیت سیاسی یکی از مهم
آثار اندیشمندان در موضوع امنیت سیاسی از وجود دو رویکرد عمده حکایت دارد؛ برخی 
اندیشمندان مطالعات امنیتی، نگاهی کالن به امنیت سیاسی دارند و آن را به عدم تهدید دولت به 

ی حکومتی، سرزمین به عنوان پایگاه مادی( ساز، نهادها مفهوم وسیع آن )ایدئولوژی مشروعیت
کنند و برخی دیگر از اندیشمندان، نگاهی خرد به امنیت سیاسی دارند و آن را به عدم تعریف می

محوری و  کنند. بنابراین، دولتویژه از سوی حکومت معنا میتهدید حقوق سیاسی افراد، به
 باشند. یفردمحوری دو رویکرد عمده در مطالعات امنیت سیاسی م

هایی که درباره هر دو رویکرد صورت گرفته است، اما تاکنون پژوهشی که با وجود پژوهش
درصدد ارائه رویکردی مبتنی بر مبانی اسالمی از امنیت سیاسی باشد، صورت نگرفته است. به 
عبارت دیگر، تاکنون پژوهشی که دو رویکرد مرسوم را از منظر منابع اصیل اسالمی )قرآن و 

یث( بررسی کرده باشد و دیدگاه نظام امنیتی اسالم را از منظر مبانی مذکور استخراج کرده حد
باشد، انجام نشده است. لذا، این پژوهش درصدد است، ضمن بررسی دو رویکرد فردمحور و 

محور در امنیت سیاسی از منظر آیات و روایات، امکان استخراج رویکردی اسالمی در دولت
نیز بررسی نماید. بنابراین، سؤال اصلی پژوهش حاضر این است، که از منظر امنیت سیاسی را 

گردد؟ برای پاسخ به این آیات و روایات اسالمی، چه رویکردی در امنیت سیاسی استخراج می
پرسش، از روش مطالعه پژوهشی و روش استنباطی و نیز از دو رویکرد مرسوم به مثابه َبرچارچوب 

ین اساس، در ابتدا و در بخش اول این مقاله، در قالب چارچوب مفهومی و بر اشود. استفاده می
نظری، مفاهیم کلیدی همچون امنیت سیاسی و نیز رویکردهای فردمحور برگرفته از مطالعات 

گردد. سپس در ، بیان می1محور، برمبنای نظریه امنیت سیاسی باری بوزانلیبرالیستی متأخر و دولت
شود. در ش انجام تحقیق، روش مطالعه پژوهشی و روش استنباطی بیان میبخش دوم، با عنوان رو

 پایه، ضمن بررسی هر یک از دو محور مردمبخش سوم مقاله نیز با عنوان رویکرد دولت
رویکرد مرسوم در امنیت سیاسی، رویکرد مورد نظر آیات و روایات اسالمی در امنیت سیاسی تبیین 

 گردد.می
                                                             

1. Barry Buzan 
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 نظری بحث . چارچوب مفهومی و2

 . تعریف امنیت سیاسی2-1

؛ 080، ص0ج :ق0000توان مترادف با واژه األمن )فراهیدی،  واژه امنیت در زبان فارسی را می
 ( در زبان عربی و واژه67-66ق: ص0081جوهری، 

Security  ،( 0781، ص8: ج0770)حییم
ه شده است و به معنای گرفت« امن»در زبان انگلیسی دانست. این واژه در زبان فارسی از ریشه 

: 0768؛ معین، 070، ص0: ج0777عمید، (شدن، آرامش و آسودگی  بودن، ایمن بیمی، در امان بی
( آمده است. تعاریف مختلفی از امنیت ارائه شده 678، ص0: ج0708؛ انوری، 708، ص0ج

فقدان »کرد.  ای تقسیمها در سه دسته تعاریف سلبی، ایجابی و سازهتوان آناست که در مجموع می
دهد ، فصل مشترک تعاریف سلبی امنیت را تشکیل می«ها تهدید و ترس نسبت به ارزش

.(Wolfers, 1952: p.485) «مردان و شهروندان وجود احساس رضایت و اطمینان خاطر نزد دولت »
؛ افتخاری، 00-08: ص0718نیز، ویژگی مشترک تعاریف ایجابی از امنیت است )ویلیامز، 

ای، هر یک از مکاتب امنیتی با توجه به نظام فرهنگی و ارزشی (. اما در تعریف سازه10: ص0710
 یتیبه وضع یابیدست»توانند تعریفی ارائه کنند. بر این اساس، سازه امنیت عبارت است از: خود می

مصون )و « ب»د یب، تعرض و تهدی( از آسییها ا انجام ندادن اقدامی)با انجام دادن « الف»که 
(. همانند 07: ص0717زایی، )لک« باشد.(« ج»برسد )یا در وضعیت « ج»فوظ( باشد تا به مح

ها را به سه  توان آنتعریف امنیت، تعاریف مختلفی نیز از امنیت سیاسی ارائه شده است که می
حفظ حقوق شهروندی در »ای تقسیم کرد. محور و سازهرژیم دسته تعاریف شهروندمحور، دولت/

؛ 00-08: ص0718، ویژگی مشترک تعاریف شهروندمحور است )ویلیامز، «یعرصه سیاس
امنیت دولت )ایدئولوژی، نهادها، پایگاه مادی( یا رژیم سیاسی (. »081: ص0700بزرگی، جهان

تعریف  (.06: ص0701ویژگی بارز دسته دوم از تعاریف امنیت سیاسی است )بوزان، « )نهادها(
پژوهش با توجه به نگاه توأمان دنیوی و اخروی دین اسالم به امنیت مختار از امنیت سیاسی در این 

و نیز محوریت دولت و نقش مردم در ِاعمال حاکمیت در نظام امنیتی اسالم، بر اساس تلقی 
« الف»که  یتیبه وضع یابیدست»شود. بنابراین، امنیت سیاسی عبارت است از: ای ارائه میسازه

)داخلی: استبداد، بغی، ارتداد، و.../ « ب»د یب، تعرض و تهدیآسپایه( از اسالمی مردم)دولت
باشد « ج»برسد یا در وضعیت « ج»خارجی: سلطه، اشغال، و...( مصون و محفوظ باشد تا به 

 «. شود( متعالی )دنیا و آخرت( می ساز پیشرفت)بقاء حاکمیت، زمینه
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 . چارچوب نظری پژوهش2-2

در امنیت سیاسی، بدون « محور فرد»و رویکرد « حورمدولت»در این پژوهش دو رویکرد 
 گیرند. مورد استفاده قرار می« َبر چارچوب»پذیرش مبانی نظری آن دو، به صورت 

 محور در امنیت سیاسی . رویکرد دولت2-2-1

ویژه امنیت گیرد که امنیت بهمحور در مطالعات امنیتی، نظریاتی را در بر می رویکرد دولت
پردازان این رویکرد، به دلیل کند. دولت از منظر نظریهطح امنیت ملی مطرح میسیاسی را در س

: 0701وابستگی تحقق و عینیت امنیت دیگر مراجع به آن، از اهمیت باالیی برخوردار است )بوزان، 
(. به عبارت دیگر، از آنجا که صرفًا با توجه به واقعیت امنیت دولت، تهدیدات علیه سایر 06ص

عنوان پردازان این رویکرد، دولت بهلذا، از دیدگاه نظریه ؛(77یابد )همان: صیت معنا میمراجع امن
گردد. در این رویکرد، دولت مفهومی موّسع دارد؛ پس به رژیم مرجع اصلی امنیت معرفی می

های ساز، نهادها و سازمانشود. ایده دولت یا ایدئولوژی مشروعیتسیاسی، تقلیل داده نمی
گانه ماهیت دولت را در پایگاه مادی و فیزیکی یا مردم و سرزمین، ارکان و نمودهای سهحکومتی، 

ت یو هو یدئولوژی(. ا081: ص0777؛ ماندل، 06دهد )همان: صمحور تشکیل می رویکرد دولت
نامه حکومت که اهداف، باشد. به مراممحور میده دولت، در رویکرد دولتی، دو عنصر ایمل

و پیونددهنده حکومت و  یرش مردمیگیرد و دارای پذرا در بر می یاسیحیات سها و اصول ارزش
شود. بر این اساس، نوعی رابطه عمیق میان مردم و دولت شکل مردم است، ایدئولوژی گفته می

شود. اطالق می یت ملیگردد که بر آن، هومی یج و مشارکت مردمیگیرد که سبب انسجام، بسمی
را ایجاد  یز، زمینه رسیدن به اهداف رسمیف و تجویستفاده از قدرت توصبا ا یاسیس یدئولوژیا

، رکن دوم دولت هستند. عینیت و یتیو حاکم یاسیس ی(. نهادها07: ص0770نماید )بوزان، می
 یمورد نیاز برا یهادهد که نهادها و سازمان ده دولت، زمانی رخ مییو ا یدئولوژیتحقق یافتن ا

، آموزش، بهداشت، دفاع و یت عمومید و به ارائه خدماتی همچون امناست و عمل تشکیل شونیس
، رکن و نمود دیگر دولت است. برخورداری دولت از قلمرو یکیزیو ف یگاه مادیغیره بپردازند. پا

تحت سلطه و اشغال  یهاآن است. لذا، دولت یت عملی، الزمه تحقق موجودییایو جغراف ینیسرزم
داری ندارند. مردم، ثروت و یمواجه هستند و توان پا ینمود فیزیکی و ماد ید جدیشده، همواره با تهد

ترین تهدید  (. جنگ و حمله نظامی مهم008: صدهند )هماندولت را تشکیل می یمنابع، رکن ماد
 (.70-77: ص0700امنیتی حوزه فیزیکی و مادی دولت است )داوری اردکانی و شاکری، 
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 نیت سیاسیمحور در ام رویکرد دولت -1شکل

 . رویکرد فردمحور در امنیت سیاسی2-2-2

گیرد که انسان )فرد/ مردم( را به عنوان رویکرد فردمحور در امنیت سیاسی، نظریاتی را در بر می
کند. در این رویکرد، این اعتقاد وجود دارد که تأمین امنیت مرجع امنیت، جایگزین دولت می

الهی و همکاران،  کند )رحمتت را نیز تأمین می، امنیت جامعه و دولیسیاسی در سطح فرد
 یو برابر یسم دارد. آزادیبرالیل یاسیت انسان، ریشه در فلسفه سید بر محوری(. تأک000: ص0710

شود. این دیدگاه اخیرًا با یه میمردم و فرد توص یمنی، جهت ایط ضروریدر لیبرالیسم به عنوان شرا
بر  یت انسانیتی لیبرالیستی و انتقادی مطرح شده است. امنعنوان امنیت انسانی در مطالعات امنی

که مانع رشد  یو روان یروح یدوبندها و فشارهایشود که در آن، مردم از قاطالق می یتیوضع
گانه تأمین های هفتافتیشوند. در حقیقت، ُبعد سیاسی، یکی از رهگردد، آزاد و رها مییانسان م

(. تعاریف مختلفی از امنیت سیاسی بر 688: ص0707، شود )کرامنیت انسانی محسوب می
اساس رویکرد فردمحور ارائه شده است. به عنوان مثال برخی امنیت سیاسی را به آرامش و امنیت 

بایست آن را از تهدیدات خارجی و کنند که حکومت میحقوق سیاسی شهروندان تعریف می
ی نیز امنیت سیاسی را به معنای (؛ برخ000: ص0716داخلی حفظ نماید )رهبر و سوری، 

اند )جهان بزرگی، شان تعریف کرده مصونیت مردم از تعرض و تجاوز به حقوق سیاسی مشروع
)متشکل از عناصری همچون حق انتخاب کردن، حق « اعمال حق حاکمیت(. »081: ص0700

ز عناصری )متشکل ا« سازی مشارکت فعال سیاسی در جامعه زمینه»انتخاب شدن و آزادی رأی(، 
فقدان فشار سیاسی و اجبار از »همچون آزادی بیان و قلم، آزادی تشکیل اجتماعات و احزاب(، 
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)متشکل از عناصری همچون آزادی عقیده و مذهب، آزادی از تفتیش عقاید(، سه « ناحیه حاکمان
 :0716دهد )شریفی طرازکوهی و مصطفی لو، ُبعد اساسی امنیت سیاسی فردمحور را تشکیل می

بایست از (. به عبارت دیگر، در امنیت سیاسی در سطح خرد و فردمحور، چهار حق می080ص
کارگیری و ابراز هر عقیده  ناحیه نظام سیاسی مورد احترام و پاسداری قرار گیرد و تأمین شود؛ حق به

کردن، حق فعالیت حزبی و تشکیالتی برای شهروندان، از  شدن، حق انتخاب سیاسی، حق انتخاب
 ترین حقوق سیاسی، جهت تحقق امنیت سیاسی است. مله مهمج

 
 رویکرد فردمحور در امنیت سیاسی -2شکل 

 . روش انجام تحقیق3

روش منتخب در این پژوهش، به صورت کالن، روش کیفی و به صورت خرد، تلفیقی از روش 
و روش استنباط گیری از روش تفسیر موضوعی  استنادی با بهره -مطالعه پژوهشی و روش استنباطی

 از روایات است. 

 . روش مطالعه پژوهشی )روش کالسیک/ تحلیل متن(3-1

شود، در ابتدای کار، در این روش که روش تحلیل متن و روش کالسیک نیز نامیده می
پردازد. در ها، درون متن میشود، سپس محقق به جستجوی پاسخ آن پرسشهایی طرح میسؤال

گیری در مورد هر ارتباط دو سویه و مکرر میان رجوع به متن و نتیجه روش مطالعه پژوهشی، نوعی
شود و بعد از مطالعه مطلب وجود دارد. با این بیان که با طرح سؤال، جستجو در متن شروع می
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ها را تغییر دهد. به های متن، معنی دیگر قسمتمتن، این امکان وجود دارد که برخی قسمت
محوری است؛ به این معنا ای است که اولین ویژگی آن سؤالمطالعه عبارت دیگر، مطالعه پژوهشی

کند. ویژگی بعدی مطالعه پژوهشی، عمیق و ها، مطالعه را آغاز میکه محقق در چارچوب آن سؤال
دقیق بودن آن است؛ به این معنا که باید در ابتدا متن به خوبی فهمیده شود و بعد مشخص گردد که 

دهد. ویژگی دیگر مطالعه پژوهشی، این است که محقق باید ا جواب میهیک از پرسش به کدام
بندی اطالعات با خالقیت بر فقط اطالعات قابل استفاده و مرتبط با موضوع را ثبت کند. طبقه

های مطالعه پژوهشی است. ارزیابی اطالعات های پژوهش، یکی دیگر از ویژگیاساس پرسش
طالعه پژوهشی است؛ به این مفهوم که مفردات، جمالت و بندی شده، ویژگی دیگری در مطبقه

گردد و اطالعات مشابه در کنار شود، قرائن و شواهد گردآوری میترکیبات آن اطالعات، فهمیده می
کند و نظر شود. در نهایت نیز، محقق شروع به تفسیر و استنباط از آن اطالعات می هم قرار داده می

 (.000-080: ص0768رژه، نماید )دووخویش را بیان می

 . روش تفسیر موضوعی3-2

گیری از گردد که در آن، تبیین و شناسایی موضوعی با بهرهتفسیر موضوعی به روشی اطالق می
گیرد. در این روش، تجربه انسانی و مفاهیم آیات مشترک به لحاظ موضوع و مضمون، صورت می

قرآن کریم در موضوع مورد تجربه بشری  گیرد، تا دیدگاهقرآن در یک بستر پژوهشی قرار می
(. به عبارت دیگر، در تفسیر موضوعی، محقق با 22، 42، 42ق: ص1241مشخص شود )صدر، 

ها، نظر قرآن کریم در مورد آن آوری آیات مختلف در مورد یک موضوع و تحلیل و بررسی آنجمع
پردازی و ارائه درصدد نظریهتر، در این روش محقق  کند. به عبارت روشنموضوع را استخراج می

هایی است، که در موضوعات مختلف فرهنگی، اعتقادی، تاریخی، نظر قرآن کریم در مورد پرسش
؛ 11ق: ص1241حقوقی، فقهی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و... مطرح شده است )حکیم، 

رآنی در (. هدف غایی در تفسیر موضوعی، ارائه نظریه ق41-11، ص1: ج1632شیرازی، مکارم 
مورد موضوعی از موضوعات گوناگون، با مالحظه فهم و مدلول آیات، یا کشف و بیان منسجم نظر 

(. درباره 21-22: ص1611مهر، قرآن کریم درباره موضوعی قرآنی است )غالمی و علوی
های مختلفی ارائه شده است؛ که در ادامه به دو مورد اشاره بندیهای تفسیر موضوعی دستهشیوه

دانند: در شیوه اول، هریک از مسائل مطروحه شود: برخی تفسیر موضوعی را دارای دو شیوه میمی
شود  آوری می گردد و آیات مربوط به هریک از آن مسائل به تفکیک جمع در قرآن کریم استخراج می
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شود؛ در این شیوه در و در نهایت، موضوع و مسئله منتخب با لحاظ مجموع آن آیات بررسی می
شود. در ها و دیدگاه قرآن درباره آن موضوعات و مسائل مستخرج از قرآن کریم ارائه میاقع پیامو

شیوه دوم، محقق با استفاده از قرآن کریم، به مسائل، موضوعات و نیازهای متن زندگی بشر پاسخ 
؛ 11ق: ص1241اند )حکیم،  دهد؛ این شیوه از تفسیر موضوعی را روش استنطاقی نامیده می

مهر،  ؛ غالمی و علوی41، ص1: ج1632شیرازی،   ؛ مکارم242-243: ص1631عرفت، م
 اند:(. برخی دیگر نیز برای تفسیر موضوعی، سه شیوه ذکر کرده12: ص1611
، که مبتنی بر روش تفسیر قرآن به قرآن است. در این قرآنی یا سّنتی . تفسیر موضوعی درون1

 شود.متنی، معانی و مقاصد آیات کشف می ونگیری از قرائن نقلی درشیوه، با بهره
بایست موضوعات و مسائل از متن  براساس این شیوه، می قرآنی:. تفسیر موضوعی برون4

آوری اجتماع استخراج شود؛ سپس به صورت پرسش به قرآن کریم عرضه گردد و آیات مرتبط جمع
آید. عدم آن پرسش دست  شود، تا پس از بررسی و تحلیل آیات مذکور، پاسخ قرآن کریم به

گیری از قرائن عقلی و نقلی دیگر مانند احادیث، از فرض در فرایند تحقیق و بهرهداوری و پیش پیش
های این شیوه در اعالم دیدگاه نهایی اسالم در مسئله و موضوع مورد بحث جمله الزامات و ویژگی

 است.
شود. در ای استفاده میتطبیقی و مقایسهدر این شیوه، از روش  . تفسیر موضوعی تطبیقی قرآن:6

شناخت یک پدیدار یا دیدگاه در پرتو مقایسه )فهم و تبیین مواضع خالف و »حقیقت از این طریق، 
بررسی برخی »، «سّنتبررسی تفسیر آیات والیت در تفاسیر شیعه و اهل»شود. حاصل می« وفاق(

شناسی در مورد آغاز و های قرآن و کیهاندگاهبررسی دی»، «قصص درباره پیامبران در قرآن و تورات
های تحقیقی با استفاده از شیوه تفسیر موضوعی تطبیقی قرآن است  از جمله مثال« پایان عالم

قرآنی( در روش (. این پژوهش از شیوه استنطاقی )و برون23-41: ص1622اصفهانی،  )رضایی
 تفسیر موضوعی، بهره خواهد برد. 

 ز روایات. روش استنباط ا3-3

فهم نصوص و متون دینی اعم از اعتبار اسناد از جمله شروط اولیه در هر پژوهشی است. 
بنابراین، در این پژوهش نیز الزم است، از روایات معتبر در استخراج نظریه امنیت سیاسی استفاده 

ست؛ پژوهان مورد توجه اهای مختلفی برای بررسی اعتبار روایات در میان حدیثشود. رهیافت
های مذکور هستند. وثوقی )صدوری/ سندی(، تراثی، کارکردی، شواهد حدیثی از جمله راهیافت
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رهیافت وثوقی که در استنباط احکام شرعی نقشی اصلی دارد، دارای دو مبنا در اثبات حجیت 
مالک پذیرش  )ع(حدیث است. در مبنای وثوق صدوری، اطمینان به صدور روایت از معصوم

بیرجندی، ما در مبنای وثوق سندی، صحت سند، مالک اعتبار روایت است )ربانیروایت است؛ ا
(. در رهیافت تراثی مالک این است، که روایات مورد استناد در تحقیق، در 413-122: ص1632

کننده گفتار معصوم تلقی شده است. در  میراث امامیه باشد و روایات در متون حدیثی به عنوان بیان
ی اگر روایتی دارای موارد مشابه در آیات و روایات نیز نباشد، باز با یاری تحلیل این رهیافت، حت

یاری، ؛ علی11: ص1613قهساره، عقلی به عنوان شاهد مثال، قابل استفاده است )محمودی
گشایی روایات نسبت به برخی (. در رهیافت کارکردی مالک، کاربرد و گره11: ص1613

: 1613یاری، های اجتماعی و سیاسی است )علیمعه در حوزهمشکالت و مسائل نظری یک جا
(. در رهیافت شواهد حدیثی نیز مالک، فراوانی نقل مضمون یک روایت است. در واقع 11-11ص

، 1: ج1612شود )مسعودی،  کننده یک روایت در نظر گرفته می شباهت و ارتباط مضمونی، تقویت
های مذکور، برخی با الهام از روش  بر رهیافت(. عالوه 11: ص1613قهساره، ؛ محمودی162ص

معتقدند، در مواردی که پژوهشگر به دنبال حکم دادن در « اقتصادنا»شهیدصدر در کتاب 
شناسانه روایات است؛ دیگر به دنبال بررسی خصوص عمل افراد نیست و به دنبال مطالعه مفهوم

ب:  1631؛ یوسفی، 31-32: ص1631اعتبار و حجیت روایات بودن، ضرورتی ندارد )یوسفی، 
(. با این وجود در این 14: ص1613یاری، ؛ علی44-1: ص1624؛ تسخیری، 142-116ص

های مذکور تا حد امکان استفاده شود. پس از بررسی پژوهش تالش شده است، تا از همه رهیافت
رسد. در این نوبت به بررسی فهم متن و داللت آن می )ع(اعتبار روایت و انتساب آن به معصومین

های حدیث، توجه راستا طرق مختلفی برای فهم متن و مقصود نصوص مرسوم است. توجه به واژه
به مفهوم ترکیب حدیث، صراحت نصوص، تعلیل نصوص، استقراء نصوص، اطالق ادله، عموم 

 )ع(ادله، تنقیح مناط قطعی، سیاق کالم، رجوع به سایر احادیث منقول از آن معصوم یا معصومین
های فهم متن و مقصود روایت در موضوع مورد پژوهش )تشکیل خانواده حدیث(، از جمله راه

 (.26-24: ص1616؛ شریعتی، 111-22: ص1621است )مسعودی، 

 پایه بودن دولت در نظام امنیتی اسالم . مردم4

به  -رویکردی است که در آن نقش مردم در دولت« پایهمحور مردمدولت»منظور از رویکرد 
ای که ِاعمال حاکمیت در آن دولت، تنها از اهمیت بسزایی برخوردار است؛ به گونه -عنای عام آنم
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گیرد. این رویکرد در واقع ریشه در آیات و روایاتی دارد که از از طریق رأی و نظر مردم صورت می
سوی یک سو بر جایگاه دولت و حکومت الهی در نظام امنیتی سیاسی اسالم داللت دارد؛ و از 

کید دارد. در ادامه بحث به آیات و  دیگر بر جایگاه و نقش انسان )مردم( در نظام سیاسی اسالم تأ
 شود. روایات مذکور اشاره می

 . آیات و روایات دال بر اهمیت جایگاه دولت و حکومت 4-1

های مختلف، به رهبری الهی و انحصار مشروعیت در  آیات بسیاری از قرآن کریم با بیان
ها نروایی الهی اشاره کرده است. برخی از آیات به مالکیت خداوند نسبت به فرمانروایی آسمانفرما

ْن َتشاءکنند. و زمین اشاره می ُهمَّ ماِلَك اْلُمْلِك ُتْؤِتي اْلُمْلَك َمْن َتشاُء َو َتْنِزُع اْلُمْلَك ِممَّ )آل   ُقِل اللَّ
ِإِن اْلُحْکُم کنند. کم بالّذات و حقیقی معرفی می(. برخی دیگر از آیات خداوند را حا86عمران: 

ِه َأَمَر َأالَّ  ِإالَّ  م َتْعُبُدوا ِإالَّ  ِللَّ یُن اْلَقیِّ اُه ذِلَك الدِّ (. برخی دیگر از آیات نیز بر والیت به 08)یوسف:   ِإیَّ
کید دارند.  َخُذوا ِمْن ُدوِنِه َأْوِلیاءَ عنوان حق انحصاری خداوند تأ ُه ُهَو اْلَوِلي   َأِم اتَّ (. 1)شوری:  َفاللَّ

بر اساس آیات مذکور که بر انحصار حقانیت و مشروعیت در رهبری الهی داللت دارد، خداوند 
َو َلَقْد َبَعْثنا ِفي و از طاغوت اجتناب نمایند. دهد که تنها از او اطاعت کنند متعال به مردم فرمان می

ٍة َرُسواًل َأِن اْعبُ  الَلُة ُکلِّ ُأمَّ ْت َعَلْیِه الضَّ ُه َو ِمْنُهْم َمْن َحقَّ اُغوَت َفِمْنُهْم َمْن َهَدی اللَّ َه َو اْجَتِنُبوا الطَّ ُدوا اللَّ
ِبین ْرِض َفاْنُظُروا َکْیَف کاَن عاِقَبُة اْلُمَکذِّ

َ
 . (63)نحل:   َفِسیُروا ِفي اأْل

لت دارد؛ اهمیت و محوریت محور دالعالوه بر آیات مذکور که به نوعی بر رویکرد دولت
کننده امام و ولّی در نظام  طور کلی نقش کلیدی و تعیینجایگاه امامت و والیت در اسالم و به

یا محور به مباحث سیاسی امنیتی اسالم است. دهنده نزدیکی رویکرد دولت سیاسی اسالم، نشان
َه َو َأِطیُعوا ال ِذیَن آَمُنوا َأِطیُعوا اللَّ َها الَّ ْمِر ِمْنُکْم َأی 

َ
ُسوَل َو ُأوِلي اأْل فرض الله ... و االمامه »(؛ 61)نساء:  رَّ

اسمعوا و اطیعوا لمن واّله »(؛ 608ق: ص0000البالغه،  )نهج «نظامًا لالّمة و الطاعة تعظیمًا لالمامة
ی»(؛ 810، ص87ق: ج0087)مجلسی،  «الله فاّنه نظام االسالم َماَمَة ِزَماُم الدِّ ِن َو ِنَظاُم ِإنَّ اْْلِ

اِمي َو َفْرُعُه السَّ  ْساَلِم النَّ َماَمَة ُأس  اْْلِ ْنَیا َو ِعز  اْلُمْؤِمِنیَن ِإنَّ اْْلِ َماِم َتَماُم اْلُمْسِلِمیَن َو َصاَلُح الد  اِمي ِباْْلِ
َیاِم َو اْلَحجِّ َو اْلِجَهاِد َو َتْوِفیُر اْلَفْي  َکاِة َو الصِّ اَلِة َو الزَّ ْحَکاِم َو َمْنُع  ِء َو  الصَّ

َ
َدَقاِت َو ِإْمَضاُء اْلُحُدوِد َو اأْل الصَّ

ِه َو َیُذ  ِه َو ُیِقیُم ُحُدوَد اللَّ ُم َحَراَم اللَّ ِه َو ُیَحرِّ َماُم ُیِحل  َحاَلَل اللَّ ْطَراِف اْْلِ
َ
ُغوِر َو اأْل ِه َو َیْدُعو الث  ب  َعْن ِدیِن اللَّ

ِه ِباْلِحْکَم  (. در این دسته از 018، ص0ق: ج0081)کلینی،  «ِة َو اْلَمْوِعَظِة اْلَحَسَنةِإَلی َسِبیِل َربِّ
و دولت در اسالم روایات نیز به جایگاه راهبردی امام و رهبر جامعه که در واقع، محور حکومت 
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است، اشاره شده است. جایگاه خطیر مذکور نیز به دلیل نقشی است که وجود حکومت و دولت 
نماید، تا احکام اسالم در جامعه امنیت و دفع تهدیدات داخلی و خارجی ایفا میاسالمی در تأمین 

 اجرا شود. 
در برخی دیگر از روایات، وجود حاکمی ظالم بر وجود شرایط فتنه و هرج و مرج ترجیح داده 

أمیٌر عادٌل »(، 781ق: ص0008)تمیمی آمدی، « واٍل ظلوٍم غشوم خیٌر من فتنة تدوم»شده است. 
)ابن ابی  « ِمن َمَطٍر وابِل َو َاَسٌد َحطوٌم َخیٌر ِمن ُسلطاٍن َظلوٍم و ُسلطاٌن َظلوٌم َخیٌر ِمن ِفتنٍة َتدومخیٌر 

شود این است؛ که (، آنچه که از این قسم از روایات فهمیده می788، ص6ق: ج0080الحدید، 
ت دارد؛ چراکه اصل وجود دولت، اعم از دولت بر حق و عادل، یا دولت ظالم و ناحق ضرور

شود. از این روست که در امنیت و رفع تهدید فتنه تنها در سایه وجود دولت در جامعه محقق می
روایت دیگری، اصل وجود حکومت و دولت همچون نخ تسبیح، مایه انسجام جامعه و جلوگیری 

ْمِر َمَکاُن »از پراکندگی و هرج و مرج معرفی شده است. 
َ
ِم ِباأْل َظاِم ِمَن اْلَخَرِز َیْجَمُعُه َو  َمَکاُن اْلَقیِّ النِّ

َق اْلَخَرُز َو َذَهَب ُثمَّ َلْم َیْجَتِمْع ِبَحَذاِفیِرِه َأَبدا َظاُم َتَفرَّ ُه َفِإِن اْنَقَطَع النِّ ق: 0000البالغه،  )نهج« َیُضم 
(. به دلیل جایگاه راهبردی حکومت و دولت در تأمین امنیت در جامعه است که حضرت 887ص

اصل حکومت و دولت بشری را انکار « ه للّ ال حکم ااّل »در مقابل خوارج که با شعار  )ع(لیع
نمودند و بر لزوم وجود حکومت و دولت کردند و از نوعی آنارشی و هرج و مرج حمایت میمی

کنند و نیکوکار یا بدکار بودن حکومت و دولت را، در درجه دوم اهمیت قرار برای مردم تأکید می
ِه َو َلِکنَّ َهُؤاَلِء َیُقوُلوَن اَل ِإْمَرَة إِ »هند. دمی ُه اَل ُحْکَم ِإالَّ ِللَّ ُه َکِلَمُة َحقٍّ ُیَراُد ِبَها َباِطٌل َنَعْم ِإنَّ ِه َو ِإنَّ  الَّ ِللَّ

اِس ِمْن َأِمیٍر َبرٍّ َأْو َفاِجٍر َیْعَمُل ِفي ِإْمَرِتِه اْلُمْؤِمُن َو َیْسَتْمتِ  َجَل َو اَل ُبدَّ ِللنَّ
َ
ُه ِفیَها اأْل ُغ اللَّ ُع ِفیَها اْلَکاِفُر َو ُیَبلِّ

ی َیْسَتِریَح بَ  ُیْجَمُع ِبِه اْلَفْي  ِعیِف ِمَن اْلَقِويِّ َحتَّ ُبُل َو ُیْؤَخُذ ِبِه ِللضَّ رٌّ َو ُء َو ُیَقاَتُل ِبِه اْلَعُدو  َو َتْأَمُن ِبِه الس 
نتیجه، از منظر ایشان، تعیین و تکلیف حکومت و تعییین  (. در08)همان: ص «ُیْسَتَراَح ِمْن َفاِجر

شود که قبل از هر ترین امور سیاسی اجتماعی مردم محسوب می حاکم و امام در جامعه، از مهم
ْساَلِم َعَلی اْلُمْسِلِمیَن َبْع »کاری باید انجام گردد و به تأخیر نیفتد.  ِه َو ُحْکِم اْْلِ َد َو اْلَواِجُب ِفي ُحْکِم اللَّ

ِم َأْو َحَر  ِم َأْن اَل َیْعَمُلوا َما َیُموُت ِإَماُمُهْم َأْو ُیْقَتُل َضاالا َکاَن َأْو ُمْهَتِدیًا َمْظُلومًا َکاَن َأْو َظاِلمًا َحاَلَل الدَّ اَم الدَّ
ُموا َیدًا َو اَل ِرْجاًل َو اَل َیْبَدُءوا ِبَش  ْنُفِسِهْم ِإَمامًا  ْي َعَماًل َو اَل ُیْحِدُثوا َحَدثًا َو اَل ُیَقدِّ

َ
ٍء َقْبَل َأْن َیْخَتاُروا أِل

ِة َیْجَمُع َأْمَرُهْم َو َیْحُکُم َبْیَنُهْم َو َیْأُخُذ ِلْلَمْظ  نَّ ُه َو َعِفیفًا َعاِلمًا َوِرعًا َعاِرفًا ِباْلَقَضاِء َو الس  اِلِم َحقَّ ُلوِم ِمَن الظَّ
َتُهْم َو ُجْمَعَتُهْم َو َیْجِبي َصَدَقاِتِهم َیْحَفُظ َأْطَراَفُهْم َو َیْجِبي َفْیَئُهْم  ، 8ق: ج0086)هاللی، « َو ُیِقیُم ِحجَّ
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؛ 080، ص7؛ ج00، ص6ق: ج0080؛ نوری، 016، ص06ق: ج0087؛ مجلسی، 768ص
 (.600، ص8: ج0708حکیمی، حکیمی و حکیمی، 

 . آیات و روایات دال بر جایگاه و نقش انسان )مردم( در نظام سیاسی 4-2

َوَلَقْد ها و کرامت ذاتی آنها اشاره دارد. ات و روایات بسیاری از قرآن کریم نیز بر ارزش انسانآی
ْلَناُهْم َعَلی  َباِت َو َفضَّ یِّ َن الطَّ ْمَنا َبِني آَدَم َوَحَمْلَناُهْم ِفي اْلَبرِّ َو اْلَبْحِر َو َرَزْقَناُهم مِّ ْن َخَلْقَنا َکرَّ مَّ َکِثیٍر مِّ

جایگاه کرامت انسان به قدری است، که خداوند متعال، احترام جان یك (. 31)اسرا:  َتْفِضیاًل 
د یك فرد را تهدیها معرفی کرده است و تجاوز به حقوق انسان را مساوی با حرمت جان تمام انسان

ْرِض َفکَ   امنیت جامعه دانسته است.
َ
اَس َجِمیعًا َو َمْن َقَتَل َنْفسًا ِبَغْیِر َنْفٍس َأْو َفساٍد ِفي اأْل ما َقَتَل النَّ َأنَّ

اَس َجِمیعا ما َأْحَیا النَّ . همچنین مبتنی بر این کرامت ذاتی مذکور، (78)مائده:  َمْن َأْحیاها َفَکَأنَّ
َك خداوند متعال انسان را جانشین و خلیفه خود بر روی زمین معرفی کرده است.  ِإْذ َقاَل َرب  َو

ي َجا ْرِض َخِلیَفةً ِلْلَماَلِئَکِة ِإنِّ
َ
(. از این دسته آیات نیز، احترام و جایگاه واالی 78)بقره:  ِعٌل ِفي األ

ها و احترام و اهمیت از جمله آثار توجه به کرامت ذاتی انسانشود. انسان در اسالم فهمیده می
ات در آیات و روایاز این رو، ها از حقوق سیاسی است. ها، برخورداری انسانجایگاه واالی آن

َو شاِوْرُهْم ِفي ها در جامعه اشاره شده است سو، به داشتن حقوق سیاسی انسان بسیاری از یک
ْمر

َ
، خواهی از مردم در امور سیاسی و اجتماع و حکومت.(لزوم مشورت(. )061)آل عمران:  اأْل
 ٌة َیْدُعوَن ِإَلی اْلَخْیِر َو َیْأُمُروَن ِباْلَم (. 080)آل عمران:  ْعُروِف َو َیْنَهْوَن َعِن اْلُمْنَکرِ َو ْلَتُکْن ِمْنُکْم ُأمَّ
و از  داشتن حق امر به معروف و نهی از منکر، فرع بر وجود و حق آزادی بیان و نظارت است()

سوی دیگر، بر رعایت حقوق سیاسی تأکید شده و هرگونه تهدید نسبت به آن حقوق، نهی و 
ْدَت َبِني ِإْسراِئیلَو ِتْلَك ِنْعَمٌة تَ  نکوهش شده است. ها َعَليَّ َأْن َعبَّ در این آیه،  (.88)شعراء:  ُمن 

تحمیل اسرائیل توسط حکومت فرعون مورد نکوهش واقع شده است. سلب حقوق سیاسی بنی
رأی و انتخاب از آنها، یکی از مصادیق استکبار نهی حکومت و حاکمی خاص بر مردم و سلب حق

ِذیَن آید. شمار میها بهدی برای حقوق سیاسی انسانشود که تهدی شده محسوب می ا الَّ َو َأمَّ
ا َو ال َنِص  ِه َوِلیا ُبُهْم َعذابًا َأِلیمًا َو ال َیِجُدوَن َلُهْم ِمْن ُدوِن اللَّ  (. 077)نساء:  یراً اْسَتْنَکُفوا َو اْسَتْکَبُروا َفُیَعذِّ

 امنیت سیاسی دولت در اسالم . مالزمه و رابطه تعاملی امنیت سیاسی افراد و4-3

محور توان گفت که رویکرد امنیتی دولتدر مجموع، با توجه به آیات و روایات مذکور می
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پایه، حاصل جمع میان دسته اول از آیات و روایات با دسته دوم از آیات و روایات است؛ مردم
آفرین و ناامنی خود نقش سو مردم در تعیین سرنوشت، امنیت چراکه در نظام امنیتی اسالم، از یک

ُروا ما ِبَأْنُفِسِهمهستند:  ی ُیَغیِّ ُر ما ِبَقْوٍم َحتَّ َه ال ُیَغیِّ (، و امور سیاسی اجتماعی آنان 00)رعد:  ِإنَّ اللَّ
(، و از سوی دیگر بر انحصار 70)شوری:  َبْیَنهم  َو َأْمُرُهْم ُشوریبه صورت شورایی است: 

ه اْلُحْکُم ِإالَّ ِإِن شود: أکید میحاکمیت در حاکمیت الهی ت (، و تعیین امام توسط 67)انعام:  ِللَّ
ِتي قاَل ال َیناُل َعْهِدي گیرد: خداوند متعال صورت می یَّ اِس ِإمامًا قاَل َو ِمْن ُذرِّ ي جاِعُلَك ِللنَّ قاَل ِإنِّ

اِلِمین چون و چرا  یامبر الهی اطاعت بی(، و نیز همه مردم باید از فرمان خداوند و پ080)بقره:  الظَّ
ُه َو َرُسوُلُه َأْمرًا َأْن َیُکوَن َلُهُم اْلِخَیَرُة ِمْن َأْمِرِهمداشته باشند:   ما کاَن ِلُمْؤِمٍن َو ال ُمْؤِمَنٍة ِإذا َقَضی اللَّ

آفرینی مردم در امور سیاسی  (. بنابراین، جمع میان دو دسته از آیات و روایات، نقش76)احزاب: 
َو شاِوْرُهْم ِفي اجتماعی و تولید امنیت در چارچوب قوانین و رهبری الهی است. آیاتی همچون 

ْمر
َ
اِلُمون(، 061)آل عمران:  اأْل ِه َفُأولِئَك ُهُم الظَّ َو َمْن َلْم (، 881)بقره:   َو َمْن َیَتَعدَّ ُحُدوَد اللَّ

ُه َفُأولِئَك ُهُم ا اِلُموَن َیْحُکْم ِبما َأْنَزَل اللَّ َمن اسَتَبدَّ ِبَرأِیِه َهَلَک »( و نیز روایاتی همچون 06)مائده:  لظَّ
جاَل َشاَرَکَها ِفی ُعُقوِلَها َلْو اَل ُحُضوُر اْلَحاِضِر َو »(، 688ق: ص0000البالغه،  )نهج «َو َمن َشاَوَر الرِّ

ُه َعلَ  اِصِر َو َما َأَخَذ اللَّ ِة ِبُوُجوِد النَّ ِة َظاِلٍم َو اَل َسَغِب َمْظُلوٍم ِقَیاُم اْلُحجَّ وا َعَلی ِکظَّ ی اْلُعَلَماِء َأالَّ ُیَقار 
ْلَقْیُت َحْبَلَها َعَلی َغاِرِبَها

َ
( بر این امر، داللت دارد. به بیان دیگر، امنیت سیاسی 68)همان: ص «أَل

رابطه تنگاتنگی نیز با  افراد در قرآن و روایات، نه تنها در مقابل امنیت سیاسی دولت قرار ندارد؛ بلکه
ای که امنیت سیاسی دولت در گرو تحقق امنیت سیاسی افراد است و متقاباًل گونهیکدیگر دارند؛ به

تحقق امنیت سیاسی افراد نیز وابسته به امنیت سیاسی دولت است و نوعی رابطه تعاملی میان آن دو 
است؛ چراکه اصل عدالت در قرآن و  برقرار است. این امر همچنین مبتنی بر اصل عدالت در اسالم

کند، که حقوق سیاسی دولت و افراد به صورت توأمان تأمین شود و به تعبیر  روایات اقتضاء می
عالمه طباطبایی نوعی استخدام دوسویه میان افراد و دولت مبتنی بر اصل عدالت برقرار است 

ی بر نظریه استخدام، (. مبتن76-78: ص0701زایی،  ؛ لک000-070، ص6: ج0700)مطهری، 
در حالت تقدم امنیت )به عنوان مثال امنیت سیاسی دولت( بر آزادی )به عنوان مثال: امنیت سیاسی 
افراد( و نیز تقدم آزادی )به عنوان مثال: امنیت سیاسی افراد( بر امنیت )به عنوان مثال امنیت سیاسی 

سمت )فرد، گروه، دولت(، با شود. لذا، یک سویه ایجاد میدولت(، استخدام به طور یک
توجهی به حقوق سیاسی سمت دیگر حتی با پایمال نمودن آن حقوق، تنها درصدد سود و بی
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آید )مثل حالت تقدم عدالتی به حساب میمنفعت خویش است که این خود، نوعی ظلم و بی
آزادی بر امنیت( شود )مثل حالت تقدم عدالتی کشیده میامنیت بر آزادی(؛ یا در آخر به ظلم و بی

ِذیَن کند. همانطور که در آیه مبارکه و ظلم نیز ذاتًا، ناامنی را در سطح دنیا و آخرت تولید می الَّ
ْمُن 

َ
(، از ظلم به عنوان علت ناامنی نام برده 08)انعام:  َءاَمُنوْا َوَلْم َیْلِبُسوْا ِإیَمَنُهم ِبُظلٍم ُأْوَلِئَک َلُهُم اأْل

گانه ظلم معرفی شده  نیز پایمال کردن حقوق از اقسام سه )ع(از امام باقر شده است. در حدیثی
ه»است.  ْلُم َثاَلَثٌة ُظْلٌم َیْغِفُرُه اللَّ ِذي اَل َیْغِفُرُه   الظ  ْلُم الَّ ا الظ  َعزَّ َو َجلَّ َو ُظْلٌم اَل َیْغِفُرُه َو ُظْلٌم اَل َیَدُعُه َفَأمَّ

ِه َعزَّ َو  ْرُك ِباللَّ ِه َعزَّ َو َج  َفالشِّ ُجِل َنْفَسُه ِفیَما َبْیَنُه َو َبْیَن اللَّ ُه َفُظْلُم الرَّ ِذي َیْغِفُرُه اللَّ ْلُم الَّ ا الظ  ا َجلَّ َو َأمَّ لَّ َو َأمَّ
ِذي اَل َیَدُعُه َفاْلُمَداَیَنُة َبْیَن اْلِعَبادِ  ْلُم الَّ اما در حالت تعامل (. 000، ص0: ج0768)ابن بابویه،  «الظ 

شود. با این توضیح که امنیت و آزادی در چارچوب شریعت، استخدام به طور دوسویه ایجاد می
شود و وضعیت عدالت حکمفرما گردد. بنابراین، ظلمی محقق نمی حقوق دو طرف مراعات می

 گیرد.آید که دنیا و آخرت را به صورت توأمان در برمیگردد و امنیتی متعالی به وجود میمی

 
 مناسبات امنیت و آزادی -3شکل 

ل یتشک»های مدنی قران کریم سازگار است. پایه، با فضای نزول سورهمحور مردمرویکرد دولت
های اسی، مبارزات فرهنگی و اعتقادی، جنگیهای سیریام دعوت اسالمی، درگیدولت، صدور پ

هود در برابر یهای ده نفاق، کارشکنییی و دفاعی گوناگون، رشد و گسترش و مشهور شدن پدیابتدا
ن ینه مطرح بود و در چنین، همه در مدیع صدها حکم از احکام فقهی دیدعوت اسالمی و تشر

ن سور ین، سر تفاوت اساسی مضامیم نازل شد. بنابرایهای قرآن کرعی از سورهیی، بخش وسیفضا
ای مکی هن اساس، مخاطبان سورهیم، اختالف فضای نزول آن است. بر ایمکی و مدنی قرآن کر
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ن و دعوت به یگانه دن اصول سهییها تبن سورهینوعًا مشرکان هستند و محور اساسی محتوای ا
ا یهای مدنی نوعًا مومنان هاست؛ ولی مخاطبان سوره رش آنها و نفی شرك و ابطال عبادت بتیپذ

ی علنی هود و نصارا و کارشکنین رو سخن از جهاد، مناظره با یا منافقان اند. از ایاهل کتاب 
های مزبور گذشته از اشتمال بر اصول های مدنی مطرح است و سورهمنافقان، تنها در سوره

(. حتی 8تا: ج )جوادی آملی، بی« ی و حکومتی را در بر داردین قضایاعتقادی، فروع فقهی و قوان
ت؛ با های مکی نیز سازگار اسپایه با فضای نزول سورهمحور مردمتوان گفت که رویکرد دولتمی

سازی برای تشکیل دولت اسالمی سال مکه، به مثابه زمینه 07این توضیح که در واقع مدت 
های دولت اسالمی یعنی ترین مؤلفه شود. در این دوره، یکی از مهمپایه در مدینه محسوب میمردم

ها، هجرت و گردد و عمده اقدامات صورت گرفته همچون مقاومتایدئولوژی اسالمی تبیین می
گردد. در مجموع و با توجه به مطالبی که تاکنون بیان گردید غیره نیز، در این راستا تحلیل می

 توان، شمای کلی رویکرد دولت محور مردم پایه را در شکل زیر مشاهده کرد.می

 
 پایه در امنیت سیاسی محور مردم رویکرد دولت -4شکل 

 گیری . نتیجه5

محور و فردمحور در امنیت ری برگرفته از نظریه دولتدر این پژوهش با کاربست چارچوب نظ
رویکرد »مطالعه پژوهشی و روش استنباطی،  سیاسی به صورت َبرچارچوب، و نیز کاربست روش

در امنیت سیاسی، از منظر آیات و روایات تبیین گردید. نتایج حاکی از آن « پایهمحور مردمدولت
محور مورد تأیید قرآن و حدیث دمحور و رویکرد دولتکدام از دو رویکرد متدانی فر بود که هیچ

نیست؛ بلکه آنچه که از بررسی آیات و روایات استنباط گردید، رویکردی است که در این پژوهش 
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معرفی شد. در این رویکرد، ضمن توجه به جایگاه دولت « پایهمحور مردمدولت»با عنوان رویکرد 
شود. الم، بر جایگاه و نقش انسان )مردم( نیز تأکید میو حکومت الهی در نظام امنیتی سیاسی اس

ای دوسویه و تعاملی میان مردم و دولت پایه، رابطهمحور مردمبا این توضیح که در رویکرد دولت
از اهمیت بسزا و راهبردی  -به معنای عام آن  -برقرار است. در این رویکرد، نقش مردم در دولت 

ِاعمال حاکمیت در آن، تنها از طریق رأی و نظر مردم صورت  ای کهبرخوردار است؛ به گونه
 ( ارائه شده است.0ای در جدول )پذیرد. عصاره مباحث این پژوهش به صورت مقایسهمی

 پایه محور مردم محور، دولت مقایسۀ رویکردهای فردمحور، دولت -1جدول 

 تبمکا متدانی/ متعالی امنیت سیاسی دولت امنیت سیاسی افرد رویکرد

 فردمحور
حقوقتهدیدعدمتقدم
 سیاسیافرادبردولت

- 
برتمرکز(متدانی
 امنیتدردنیا(

امنیتینظام
 لیبرالیستیوانتقادی

 - دولتمحور
حقوقتهدیدعدمتقدم
 سیاسیدولتبرافراد

برتمرکز(متدانی
 امنیتدردنیا(

کپنهاگامنیتینظام
 ورئالیستی

 پایهمحورمردمدولت
وافرادسیاسیحقوقمیانتعاملینسبتمالزمه

 دولت)تهدیدیکیمساویتهدیددیگری(
دنیویامنیت(متعالی
 مقدمهامنیتاخروی(

 نظامامنیتیاسالم
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