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 چکیده
 یانقالب اسالم یاسیاست. در فلسفه س یتو وال یدبر توح یو مبتن یانتد ینع یاستس یاسالم در انقالب
 ینن انسان و جامعه است. در ا یاما هدف رشد و تعال یله،وس عنوانبهمطلوب است اما  یماد یشرفتهرچند پ
اسالم را حفظ  یدبا «منیتا»به  یدنرس یبرا یقتاست، در حق یمانمنبعث از ا یو اجتماع یفرد یتعرصه امن
 ینت از آرامن  و امن  یند را بنا عندالت حفنظ نما    یاسنالم  یمانا ی،و جامعه اسالم هاانساناگر  ینبنابرا؛ کرد

 یمعننو  یازهنای بنه ن  یستیبلکه با یستن یماد صرفاً کندیم ینتأمرا  یتامن آنچه یبه عبارتبرخوردار است. 
مبننا،   ینت امن یجاداست که در ا یسماومان یدگاهمتفاوت از د ساسنگاه در ا ینتوجه نمود، ا یو اجتماع یدفر
دو  ینن از ا ین  . هنر  باشدیمو کسب قدرت  یتانسان و اجتماع در جهت اعمال حاکم یماد یازهاین ینتأم
که منطبن    یواقع یتتهران، امن یتیکتب امنم یاسیدارند. در فلسفه س یمتفاوت یتیامن یاسیفلسفه س یکردهارو

نحنوه   ین  تحق ینن . در اگنردد یاست، فنراهم من   یدآن توح منشأکه  یتاست در دستگاه وال سانیبا فطرت ان
اسناس   ینن آن بنر ا  یو مباحنث نرنر   ین  تحق ینات بوده و ادب یاکتابخانه مطالعه روش از هاداده آوریجمع
 یاسنی س فهحوزه فلس نررانصاحب یدگاهاز د یو اسناد یریتفس یلو با استفاده از روش تحل شدهیآورجمع
حمت )رینیحضرت امام خم یشاتو فرما یثاحاد یر،قرآن، تفاس یاتبا مراجعه به آ یفیک هایداده یرو سا یتیامن

و  قرارگرفتنه  یلمطالب مورد تجربه و تحل یفیک یمحتوا یلاستفاده و تحل و با (یالعالمدظله)ایو امام خامنه ه(ا... علی
 شده است. گیرییجهنت

 تهران یتیمکتب امن یت،دستگاه وال یت،امن یاسیفلسفه س ی،مجامعه اسال سیاسی نظام واژگان کلیدی:
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 مقدمه
فلسنفه   یربننا یز درواقنع . باشدیاستوار م یدآن بر کلمه توح یادد و بنانفجار نور بو یاسالم انقالب

و اعمنال آن در همنه شنئون     ...ا اال النه  به کلمنه ال  یمانا یهبر پا یانقالب اسالم یاسیو س یاعتقاد

 یهنا هضتها و نحرکت یرسا برخالف یاست. در فلسفه انقالب اسالم یو اجتماع یفرد یزندگان

 یبرمبننا  یاییتحقن  اقتندار نرنام وسنتفال     یبرا یبشر یماد یازهاین ینکه اصوالً بر تأم یادانسان بن

 یرا طن  یریسن  ی،الهن  یایو اوص یاءحرکت در تداوم حرکت انب یناستوار است ا یستیاومان یشهاند

و جوامنع   هنا ان( انسن بعد از مرگ یات)ح یاخرو یو تعال یویسعادت دن کنندهینکه تضم نمایدیم

-یانسنان من   یرشد و تعال سازینهاست که زم یایمتعالجامعه  یجادا ی. هدف انقالب اسالمباشدیم

 یاست که متفاوت از جامعه مدن یانیبن ینباشد. ا یادو خدا بن یمانکه اساس آن بر ا یاجامعه باشد،

 العنالی( )مدظلنه یانقالب اسالم رتوسط رهب گونهینآن ا گیریو جهت باشدیم سمیبرالیلمکتب  موردنرر

بنوده   ینن امام بزرگوار انجام داد ... ا یبه رهبر یرانکه ملت ا یهدف از همه مبارزات» :ددگریم یانب

 یعننی  یبنه ط ینات بنه ح  «یبنه ط یناه  ح ییننه بشر به وجود آورند ... فلنح یرا برا یبهط یاتاست که ح

و آخنرت او بنر    ینا دن ببینند گوارا دارد که احساس کند و  یزندگ یوقتآنملت  ی گوارا و  یزندگ

گواراسنت. فقنط    یزنندگ  ینا کند،یو به سمت هدف او حرکت م رودیم  یپبهطب  مصلحت او 

اسنالم   یدبا «یتامن»به  یدنرس یبرا (1931 یت،وال یثحد). یستن« آخرت»فقط هم  ،«یستن یادن»

 بنه یط یزنندگ  سنالم . ادهند یاست که اسالم بنه منا من    یاساساً موهبت یاجتماع یتکرد. امن را حفظ

در آن وجود دارد. )همان،  یاجتماع یتامن ازجملهها انسان موردعالقه یراتهاست که همه خانسان

1931) 

 ینن ا باشند، یبنر آن من   یبتنم یشناسو انسان یدیتوح یبر اساس مبان یانقالب اسالم یتیامن مکتب

 ینب را همراه بنا عمنل تعق   یاسالم یمانا ی،ها و جامعه اسالماست که اگر انسان ینمکتب قائل به ا

 حنی و لناات رو  یتو نوران یو عروج معنو یشرفتهمراه با تکامل و پ یتکند از رفاه، آرام ، امن

بنر   چراکنه را حفنظ کنرد   « اسالم» یدبا یتبه امن یدنرس یبرا یدگاهد ینبرخوردار خواهد شد. در ا

 یو در زنندگ  آوردیاست که اسالم به ارمغان من  یاساساً موهبت یو اجتماع یفرد یتامن یمان،ا یهپا

 .گرددیحاصل م یاجتماع یتامن ازجمله یراتانسان است که همه خ یبهط
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دو نکتنه   ینن عالوه بنر ا  باشد،یم یدارپا یتامن یجادا یاصل مسائلاز  یکی «یتمرجع امن»وقوف بر 

 یو بنرا  بینند  یرا تندار  من   یتامن یچه کس ینکهوجود دارد، نخست ا ارتباطنیدراو مهم  یدیکل

( در مکتنب اسنالم   11 :1919 ین،، تر یبهره جسنت  )تنر   توانیم هایییوهاز چه ش یتتدار  امن

 یطیفنراهم نمنودن شنرا    یقتدر فرد و اجتماع و در حق «یمانا» یت،امن یجاددر ا یند یانسان فلسفه

در جامعنه   ی،انسنان متعنال   یندی و رفع مواننع مخنل حرکنت توح    یجابیاست که با وضع عوامل ا

 اال النه  استوار بر کلمنه ال  یدهامعه عقج ینرا فراهم آورد. در ا ...ا یسوبه یرورتص یطشرا یشرفتهپ

است  یمؤمن کس یدگاهد ینبخ  آن است. در ا یتامن یدیمحور توح ین،آفر یتو خداوند امن ...ا

 سوره مبارکه مزمل( 19 هیآ یر: تفسیزان. )المیدبدهد و تو را در امان خود حفظ نما یتکه به تو امن

در  یمکتنب انقنالب اسنالم    برهیتکمتون با  یمحتو یلاز روش تحلمقاله نگارنده با استفاده  ینا در

و  یقرآنن  ینات از ادب ینری گو با بهنره  باشدیم یکه حاکم بر متون مکتب یشناختروشبا منط   یوندپ

 اسنالم  مبنانی  و اصنول  اساس بر" دهد است تا نشان ینبه دنبال ا یهد و ائمه یو سنت نبو یرهس

شنده و متفناوت از مکاتنب     بنانهناده  یدیتوح ینیبجهان یبرمبناکه  یتیامن یحکمران یمدناب مح

 " برخوردار است یتیامن یدر حکمران یاسیاز چه فلسفه س باشدیم سمیاومانمتأثر از  یتیامن

 مبانی نظری

 یانقالب اسالم یاسینگرش به جامعه در فلسفه س

 ینت انسان محور یو اخرو یویدن یزندگ یاست که در تمام شئون وجود یدتوح یاله یاناد اساس

بدان واق، شوند و  یمع انسانها و جواکه اگر انسان یاقائم به آن است. کلمه یداشته و جهان هست

 یدو بنه خورشن   یافتنه را  یو اخنرو  ینوی سنعادت دن  یند کل ینند، آن اهتمام نما سازییادهنسبت به پ

 (.117: 1911 فوالدند،. )اندداکردهیپ یلن یندگیپا یهو ما یبهط یاتح وربخ ن

اجتمناع و مندن، عندالت     گیریدر شکل یقتمنطب  بر حق یمبنا ی،نگرش اسالم ناب محمد بنا بر

جامعنه و   یجناد و ا ینهضنت مکتبن   ین   یریگشکلبر فلسفه  یامر مبتن یناست. تحق  ا یاجتماع

حاصنل از آن بنه    یجو نتنا  یاجتمناع  ینات اعتبار درواقنع . باشند یمن تمدن و حکومت بر اساس آن 

منرتبط   کنند، یم یمکتب ط ینکه ا یبر آن و مقصودحاکم  یدئولوژیجامعه و ا آن یحرکت یربنایز

را درباره  یاتمطالعات خود در مورد اعتبار یجهنت ه(حمت ا... علی)رییاساس عالمه طباطبا ینبرا .باشدیم

 یعنی طب یاجنات و تابع احت یرو متغ ینسب یمیمفاه یات،را مانند اعتبار ی اند و حقاداده یمتعم ی حقا

از اجتمنناع و  ی را بننه دو بخن  پنن  ینناتاعتبار یشنان (. ا971: 3، ج 1911 ی،ر)مطهنن نننداپنداشنته 



 

 1041 تابستان ،88 شماره بیستم، سال استراتژیک، دفاعی مطالعات فصلنامه  173

( یننرمتغ یخصوصنن ینناتو عمنندتاً ثابننت، اعتبار یعمننوم ینناتپننا از اجتمنناع )اعتبار ینناتاعتبار 

است و در  یو در معرض تحول و دگرگون یردر اساس متغ یاجتماع یاتاعتبار کند،یم بندییمتقس

پا از اجتماع، سنه اصنل اسنتخدام،     یاتاز جمله اعتبار. »کندیم یرا ط یتکامل یرس ینوع یقتحق

 خواهند یاز همه، سود خنود را من   یوستهپ ینو تکو یعتطب یتاجتماع و عدالت است. انسان با هدا

سود همه، عدل  ی)اعتبار اجتماع( و برا خواهدیسود خود، سود همه را م ی)اعتبار استخدام( و برا

 یهسنت  ازنرنر  ی،اجتمناع  یاعتبنار اجتمناع و زنندگ    ی،فلسف یلتحل یند، در اخواهیرا م یاجتماع

 ینده گرد یمبتن یو عمل یبر قرارداد ضمن یاجتماع یشده و زندگ یبه اعتبار استخدام منته ی،شناخت

اسنت.   یبنر عندالت اجتمناع    یمبتنن  یتنی و ظرف یاست که همانا سود و منفعت و مصلحت همگان

 همنان: « )اسنت  شنده ،یتعر ینمتقابل و استخدام طرف یخود به سودرسان یعدالت اجتماع درواقع

بشر مخدوش شده و اسنتخدام متقابنل    یزندگان یخیتار ینددر فرا یروند فطر ین( امّا ا191ن   111

 ینن ا»ا نمنوده اسنت. لنا    یدر خنالف تنراز عندالت طن     یریمس یو جوامع بشر یلتبد طرفه یبه 

 یبلکه همان استخدام ماموم و اسنتبداد  ید،اجتماع نام توانینم حقیقی طوربهرا  یصورت از زندگ

 (111 :همان«)است

 یاسنت، دن ینن ا یسعادتمندانه همنراه بنا فراوانن    یزندگان کنندهینتضم ینکهاسالم ضمن ا دستورات

حاکم بر  هایمجامعه و نرا یستیبا یانبن ینبر ا و کندی( مید)توح ینقطه کانون ی انسان را متوجه 

فنرد و جامعنه را شنر      یتکنامل  یرمسن  ینبناب چنن   ینن در ا یمطهنر  ید. استاد شهیردآن شکل بگ

اسنتقالل و   یسنو بهکند  یداانسان چه در فرد و چه جامعه به هر نسبت تکامل پ یت: انساناندودهفرم

 یفنرد  افتنه یتکامنل  یفرد انسنان  ی ( 17: 1931 ،مطهری) .ارددیها گام برمجنبه یربر سا یتحاکم

از  تهوارسن  یعننی  افتنه یتکامنل دارد. فنرد   یخنود تسنلط نسنب    یو درونن  یرونیب یطاست که بر مح

 اًینن ع ینز ( تکامنل جامعنه ن  11)همان:  یمانو ا یدهو وابسته به عق یو درون یرونیب یطمح یتمحکوم

 یوانیتدر دامن ح« فرد» یتکه تکامل رو  در دامن جسم و تکامل انسان دهدیبهمان صورت رخ م

انسان به علت اصالت  همراه و بلکه مقندم بنر تکامنل     ی(. جنبه انسان7)همان:  گیردیاو صورت م

 یطاز محن  یرشپنا  یرو تنأث  اشیبسنتگ از وا یجاًتکامل، تدر براثرو  افتهیتکامل اشیدیتول یابزارها

و آرمنان و   ینده بنه عق  یاسنت بنا وابسنتگ    یکه مسناو  اشیکاسته و بر وارستگ یو اجتماع یعیطب

: ن)همنا . افنزوده اسنت   یو اجتمناع  یعیطب یطمح یبر رو ی بخش یرتأث یزو ن یدئولوژیمسل  و ا

را  یند و ابنزار توح  دهند یه من انسان است که به حرکت خنود ادامن   یتانسان یلاص یتواقع ین( ا13
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نرنام   کنننده ینه توج یابزار مانندبهانسان  یتو انسان کنندیمتکامل م یزندگ یگرد شئون یرهمراه سا

 (11)همان:  .پایردیم ییرو تحول و تغ یدیتوح

 و جامعهبه فرد  یستیاومان یاسیس در فلسفهنگرش 

را مبنا قرار  یانیانسان بن یانی،خدا بن یجابهکه  یستیاخص تفکر اومان صورتبهتفکر،  ینمقابل ا در

به تفکر  ینا یبرمبنا یبرالیسمو ل یسمازجمله رئال یدگاهد ینداده است، قرار دارد. مکاتب منبعث از ا

حاصنله از   هایدولت تو قدر یتاعمال حاکم یبرا یتنام یجادا یبرا ازیموردن یسازوکارها دنبال

. مکتنب  باشند ینهناده شنده اسنت من     بنیان ملت –که اساس و شالوده آن بر دولت  یاوستفال یمانپ

، (State centeric) یمحنور دولنت سرشنت بند انسنان،     ینر نر یراستا به منوارد  یندر ا یسمرئال

نمنود  خالصه  درتق یو نق  محور المللینبودن نرام ب یزآمتعارض لل،المینبودن نرام ب یآنارش

(Morgenthau, 1985, schweller, 1997, watz,1979نحله .)مکتنب   ینن مرتبط بنا ا  های

 ینت اهم الملنل، یننرنام بن   ینی و عقال یکنشنگر اصنل   عنوانبهدولت را  یزن یوالتر یسممانند نئورئال

 ندینمایم دیتأکمتقابل مدنرر قرار داده و بر آن  یقدرت در وابستگ یتدولت و اهم یبرا یتوانمند

(Keohane Nye, 1977). نیتنأم اعمال قدرت در جهنت   به دنبال یزدر عمل ن یبرالیسمل مکتب 

فنرد و   ینا  یو عموم یخصوص یهاحوزه ی مکتب بر تفک ینا یاتاست. نرر موردنرر یمنافع ماد

قدرت دولت در مقابل حقوق فنرد در   ید( و تحدیسماومانجمع )و اصالت فرد بر  یتجامعه و اولو

و  یموجنود در زنندگ   هنای یتبر محدود هاستیرئال ؛ و(Morgan, 2009: 35باشد  )یم جامعه

 نیترمهماز  یکی، (Nicholson, 1998: 65) نمایندیم دیتأکموجود  هایبر فرصت انیگراآرمان

و  یینر تغ یجناد در ا ینی عقال یموجودات عنوانبهبشر  ینق  کارگزار یبرالیستی،ل یاتمفروضات نرر

ب مکتن  ینت ماه «ین  صنل  دمکرات » ینه ( نرر11 :1931 ی،)خسنرو . منافع دولنت اسنت   اهنگیهم

 بناهم  هنا ی. دمکراسن کندیسه فرض را مطر  م یلرابطه دو ین، در اکندیم یانرا بهتر نما یبرالیسمل

 ینکنه و ا شنوند یوارد جنن  من   بنرال یل رین غ یهادولتو با  یستندن طلبصل  لزوماًاما  جنگند،ینم

همنه   هنا نین ا (Doyle, 1986) وجنود دارد.  هنا یاسن دمکر ینان م« منطقنه صنل   » سترشامکان گ

در جهنان   یاجتمناع  سمینیو دارو یسماومان یشهاند یبرمبنااست که  یتالیسمکاپ یتاز ماه ییهانشانه

بنه   یبخش یتمشروع یو برا مشغول بوده سلطه ریز یمعاصر به استعمار فرا نو و استثمار کشورها

 یینر تغ»باور مشتر  کنه   ینبر ا اتکابا  ی،انتقاد یتی. در مطالعات امنکندیم پردازی یتئور ینآن چن

 یدین قانسنان از هنر    ییمتمرکنز از رهنا   ی، بنا اهنداف  (Buzan, 1998: 5-24)« است ریپاامکان
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 (Multimer, 2009: 86)ینت امن عننوان بنه را  یودانسان از ق ی، آزادخود ی تئور یمبان یه، بر پا 

 تنرین از مطنر   یکی عنوانبهاست. الکساندرونت  یماد یادکه همان نگاه به انسان با بن کندیم یمعن

فع را شنکل  مننا  هنا ینت راستا اعتقاد دارد، هو یندر ا یبرالیسمدر مکتب ل یانگارسازه پردازانهینرر

 ینب ترت ینو بند  (Wendlt, 1999)شنوند  منی  هادولت یو منافع سرچشمه رفتار از سو دهندیم

. لناا هرچنند   کننند یم یینتب یو انقالب سلطه ریز هایرا با دولت یبرالل هایدولت مانهبرخورد خص

 ینیو بنه اعتقناد من  سنوو     شدهاختهپردموضوع  یو اجتماع یفرد یهاجنبهدر مکاتب مختل، به 

 ,Mcsweency) .شنود منی  شنامل  را هنا را اعم از افراد و دولنت  یمتعدد هایمحمول یاگونهبه

 یهنا جلنوه از  هنا دولنت اعمال قدرت توسط  یسازوکارهاو تمرکز به  انهیفردگرا گاه، اما ن(1999

 یتیویسنتی معرفنت پوز  نیچنن نین ااست.  یاجتماع ینیسمو دارو یسمبرجسته مکاتب منبعث از اومان

سناخت و از فطنرت    زدهرتین حرا  هاانسانآن،  ظواهرچند قرن به سبب طر  جهان مدرن و  یبرا

 یبازداشت. تفکر یقیحق ییجومعرفتبه  یتأساو را از  یرانیح ینو هم ودخارج نم شانیجوح 

شنروع   ینت از معنو یندی است و دوران جد یدهگرد یقیحق یتو امن یتبحران هو یجادکه موجب ا

 گویند یمن  یاسنالم  یراناز ا یدبار بازد 1فوکو پا از  یشلم: یمتفکر غرب که ییاست تا جا یدهگرد

در  یوکوهامنا  ،«کنند یرا عنوض من   المللینو نرامات ب کندیم یاستس واردرا  یتدارد معنو یرانا»

. کنند یتفکنر را مطنر  من    ینن و افول ا کندیم یدنررتجد یبرالیسمو تسلط ل یختار یانپا یهارائه نرر

تمندن   ینن ا ینگتونهنانت  یهنا گفته شود در جن  تمندن  یدو قرائن با یطبا توجه به شرا کهینحوبه

 یکنا امر ینت نرام سلطه غرب با محور یشهاست. در اند خوردهشکستست که م ایسمنبعث از اومان

دار شندن شنتاب   ین  نموده عبنارت اسنت از قنرن نزد    یمترس یکمو  یستقرن ب یکه برا یریتصو

 مشتر  باشند: یرز یتهمه شهروندان عالم در سه خصوص کهینحوبه یکدیگرها به قاره

( یبرالیسنم ل یعننی غنرب   یدر عنالم )بنر اسناس تفکنر محنور      یذهنن  پارچهکیساخت  ی از  ن  1

 .یمبساز ییکایآمر یرغ یهاییکایآمر یدکه ما با ددارندیتأکنکته  ینبرخوردار باشند و بر ا

 یلباشنند و جهنان تبند   هنا  در قبضه آن یشتمع ازلحاظباشند که  یکسان یکننده کاالهامصرف ن  1

 .کنند دیتولکننده و شود به دو قطب مصرف

 ینها را بسنازند. بند  آن یتذهن یاز منرر شناخت ینکها یعنی؛ واحددرآن یکسانداشتن اطالعات  ن  9

اننو  ها و استعمار فرخود در جهان نسبت به توسعه اقتدار و استثمار انسان یتحاکم یمبا تعم یبترت
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مننافع   أمینهنا و جامعنه در جهنت تن    انسنان  یبرا یدق یجادا یعنیمنرر  یندر ا یتروند. امن  یپبه

 اند.به دنبال آن بوده یانطاغوت یخ،که در طول تار یریهمان مس ین،مترف یطانیش

 یو اجتمناع  یفنرد  ینت امن کنننده ینتضنم  ایینی حکمروا ینو چنن  یتفکر یناست که چن پرواض 

ضند   یمکه در عمل شاهد هست گونههمانبلکه  باشدینم گسترو عدالترشد دهنده  و بخ رام آ

 آن است.

 یانقالب اسالم یاسیدر فلسفه س یضرورت حکمران

 یو اجتمناع  دهند یو طلب قرار من  موردتوجه ینهنهاد صورتبهکه وجود اجتماع را  یانسان سرشت

اسنت.   یبشنر  ینات از الزامات ح یکیآحاد آن جامعه است  ییربر تغ یو تحول در آن مبتن ییرکه تغ

 یمکنر  در قنرآن را  یبشنر  یتاست که خداوند ضرورت وجود راهبنران هندا   یتیواقع ینوجود چن

 یمنند ها از قنانون آن یقوط و فروپاشها و سجوامع و تمدن یریگاست. شکل قرار داده دیتأکمورد 

است که همچون  یو سرانجام یندوره عمل مع ی  یو هر جامعه و تمدن دارا کندیم یتتبع یاله

 (.91اعراف ن است ) یریتقابل مد یانسان یاتح

جبهنه حن     بنار خنون  یخرعرام در تا یاءانب یرو سا یو ائمه هد (لی ا... علیه و آله و سلمص)اکرم یامبرپ آنچه

در  یالهن و ساختن انسنان   یدیجامعه توح یجادا یاند براها تحمل کردهاند و رنجمجاهدت فرموده

 ینت عقالن یت،مشحون از معنو یابوده است. جامعه یفال  و رستگار یرس یآن )جامعه(، جهت ط

کنرد   یافنت در یرس یناز ا توانیکه م یمهماست. نکته  یو کمال انسان یتعال سازینهزم هو عدالت ک

معناش و فنراهم    ینو تنأم  یعمنوم  ینت امن یاستوار و برقنرار  ینهادها یجادا یضرورت تالش برا

 است. یالهرشد انسان و ساختن انسان  یبرا یطنمودن شرا

در مکه مکرمنه و   یدعوت به توحبا اعالم رسالت و د (لی ا... علیه و آله و سنلم )صاکرم یامبرکه پ سترگی کار

مکنارم   ینل را که تکم ی منوره به انجام رساند تا هدف بعثت خو ینهدر مد یاسالم ینرام یجادبا ا

 یمن برا کهیراستبه «(لی ا... علیه و آله و سلم)صاکرم یامبرپ« »بعثت التمم مکارم االخالق یان»اخالق است 

 ی( تحقن  بخشند. بنرا   13:  11 ج ی،طبرس انیالبمجمع) امشدهمبعوث  خالقکمال رساندن مکارم ا

 است و هم آحاد جامعه. موردتوجههم امت  مهم ینبه ا یلن

و  ی،است که قرآن شر یقتحق ینا گریانب یدفوق از قرآن و عترت ارائه گرد یاجمال یردر س آنچه

که خود  یافرد و جامعه است. جامعه یتمتوجه هدا یو ائمه هد (لی ا... علیه و آله و سلم)صماکر ینب یرهس

و ممنات   ینات ح یکنه دارا  یااسنت، جامعنه   یبا جوهره فرهنگ یقیبود و مرکب حق یتهو یدارا
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(. 13-اسراءت )اس یدهگرد یینها تعانسان مانندبه یسرانجام یمقرآن کر ای آن به فرم یاست و برا 

 یالزم بنرا  یطو شنرا  یتامن یجادا گردد،یخداوند سبحان دنبال م یکه از سو یجوامع هدف یندر ا

 (197-عمرانآلعدل است ) یبرمبنا یو رشد انسان یتعال

 یانقالب اسالم یاسیدر نظام س یتامن یاسیفلسفه س یمبان

 یو اخنرو  ینایی دن یجوهر زنندگ  عنوانبه یدبه توح مانیباا یتامنبه  یلن یانقالب اسالم در مکتب

اسنت و کنامالً    یانسنان  یجنو منطب  با فطنرت حن    یشهاند ین. اگرددیها و جوامع مطر  مانسان

 سنان بر نگناه ان  یمکاتب اصالت مبتن یناست. در ا یتبه مقوله امن یاله یرمتفاوت از نگاه مکاتب غ

آن بنر   ینت و محور باشند یبشنر توجنه دارد من    یاییدن ینو ا یماد یازهایبه ن صرفاً که در آن یادبن

 ینیسنم دارو یاسنتحکام قندرت حکمراننان برمبننا     ی)دولت ن ملت( بنرا   یییاستفالو یشهاساس اند

 یجناد ا یبرا اییلهوس عنوانبه یتامن یدگاهد یناست. در ا یشهاند ینبر ا یدر جوامع مبتن ی،اجتماع

-یاست که چگونه م یشهاند این در و است مطر  هااز انسان و بهتر یشترب کشیجهت بهره یطشرا

 یجناد توسنعه قندرت ا   یدر راستا یتحاکم یدئولوژیاعمال ا یمناسب را برا یاجتماع یطشرا توان

 یبنرا  دین توحفطنرت و   یربنه مسن   مانیو در ا یادمحور و خدا بن یددر نگاه توح کهیدرصورتکرد. 

 کنننده اداره یهنا در اننواع نرنام   ینت . پرواض  است که امنیابدیم یتموضوع یت، امناعمال عدالت

و  یسنتی اومان یننی بجهنان  یبرمبننا بناب   ینن دارد. در ا یترکن موضوع ی  عنوانبه یجوامع بشر

 اینن از  ثمنبعن که همنه   یگوناگون هاییهو ... نرر یسممارکس یبرالیسم،د لمکاتب حاصل از آن مانن

و  یکشن بهنره  یبنرا  یطشرا ینتأم یبرا یتتفکر در اساس امن یناست. در ا شدهارائه باشد،ینگاه م

 یمبنان  بنه  یمنرور » ینت و امن یاست )بحث مبسوط آن در مقاله انقالب اسنالم  یقدرت ماد اعمال

 طنگناه فقن   ینن در ا ینت مرجع امن درواقعنگارنده آمده است(،  یناز هم« تهران یتیمکتب امن ینرر

 یکه بر اساس اسالم ناب محمد یبرآمد از آن است. امّا در نرام یهاو دولت یبرالیستیل یدئولوژیا

و آلنوده   یمنان سنت در ا نرنام ا  ینن که از الزامات ا یتجوهره امن گرددیدنبال م یدر انقالب اسالم

 است. شدهارائهننمودن آن به ظلم )عدالت( 

 روش شناسی
 یشناسن روشکنه بنا    یزمنان  مگنر  نخواهند شند   یسرم یعلم شناخت ایعلم  یهاهدفبه  دستیابی

در انجام پژوه  خنود   که محق  در یابزار روش و گریدعبارتبه یرد،صورت گ  یو صحمناسب 

است.  یقاتیکار تحق ی  و ارزشاعتبار  کنندهنییتعاست که  ییهااز مشخصه یکیاست  گرفته یپ
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. ندشنو یمن  یمتقسن  یکناربرد  و یاتوسنعه  ینادی، بن یقنات دسنته تحق  سنه ازنرر هدف به  یقاتتحق

آن  یو اساسن هندف عمنده    یول داشته باشد یزن یاگرچه ممکن است کاربرد عمل یادیبن یقاتتحق

قنائم بنه    ینادی ز ینزان بنه م  یکاربرد ی تحق یهاافتهی نیچنهماست،  یو آگاهدان   یطهح ی افزا

 ینادی بن ین  هدف تحق یست،صادق ن یادیبن  یدر تحق  مال ینا کهیدرصورتهستند،  و مکانزمان 

 یقاتدر تحق (13-11: 1911دالور،است )رد آن  و بر قبول یمبن یهنرر ی  تیو عموم یتکل یافتن

 نین در ا ،یاسنی ازجملنه روش اسنتدالل ق   شودیم یریکارگبه یگوناگون یاستدالل یهاروش یادیبن

اسنتفاده   یئن جز یهنا دهین پد نینی و تب ینیب یو پ ی،توص یبرا یو کل یقانون عموم  یاز روش 

 ی،اجتمنناع یکننه از باورهننا شنندهرفتننهیپا یهننافننرض یپنن یبرمبنننا یاسننی، اسننتدالل قکنننندیمنن

 یننه زم ینهمنان( در همن  ) .شنود یمن انجنام   ردیگیمنشئت  یاخالق یباورها عرف و ،عهیماوراءالطب

کسب  منروربهکه  تجربی یا ینرر یتیرا فعال یادیبن قاتیتحق زینکشور  یعلم یهاپژوه  یشورا

 ینت و واقع ینده پد ی  ییبنا یرز یمبان مورد درموضوع(   یاز  یدجد یدر  مفهوم) یددان  جد

نموده اسنت. بنا    ی،تعر ردیگیممدنرر باشد صورت  از آن یبدون آنکه استفاده خاص مشاهدهقابل

بوده کنه   یو نرر یادیبن ی حاضر از نوع تحق ی گفت تحق توانیمفوق  شدهمطر توجه به مطالب 

در  بنرداری صورت گرفته و روش منورد بهنره   یفیک یکردو رو یاسیروش استدالل ق یریکارگبهبا 

اسنالم   یپابرجنا  یاصنول و مبنان   برهیتکمتون با  یمحتوا یلبا تحل یو استنباط یاستناد ی تحق نیا

 یمتقسن  وعیموضن و  یمکنان  ی،به سه بخن  قلمنرو زمنان    یزن ی . قلمرو تحقباشدیم یناب محمد

آن مربوط  یمکان و قلمرو باشدیم یتمربوط به موضوع امن یقلمرو موضوع ی تحق نیدر ا شودیم

نناب   یمانقنالب اسنال   ینروزی پ ابتدای از یزآن ن یزمان و قلمروبوده  یبه حوزه نفوذ انقالب اسالم

اطالعات از  یگردآور روش .باشدیم یاسالم ینبه تمدن نو یدنرس تا  (لی ا... علیه و آله و سلم)صیمحمد

 شنده یآورجمنع اسناس   ینآن بر ا ینرر و مباحث ی تحق یاتبوده و ادب یاکتابخانهروش مطالعه 

 است.

از انتخناب مسنئله تنا     یپژوهشن  ینند فراآن کنل    ین از طراست که  یعبارت از روش لیوتحلهیتجز

با استفاده از روش  ی تحق نیدر ا(. 117-111: 1911دالور،شود )یم یتهدا یجهنت ی به  یدسترس

 یشاتفرما یث،احاد یر،، تفاسقرآن یاتبا مراجعه به آ یفیک یهاداده یرو سا یاسناد یریتفس یلتحل

 ینل اسنتفاده از تحل  و با ی تحق اتیو ادب (یالعنال مدظله)یاخامنهو امام  ه(مت ا... علیحر)ینیخمامام  حضرات

 است. قرارگرفته لیوتحلهیتجزمورد  یفیک یمحتوا
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 ی تحقیقهاافتهی ها وداده لیوتحلهیتجز
فنال    یانفجنار ننور بنود و در راسنتا     (هحمت ا... علیر)ینیخمحضرت امام  ی به فرما یماسال انقالب

و  یهنا و تحقن  حقنوق الهن    حکومت یبر عدالت و برابر یمبتن یجمع یها توانست ابر نرمانسان

 یهاملت شدهفراموشو امکانات  هایتظرف یایرا رقم زند و با اح المللینها در نرام بملت یانسان

هنا بنه   ملت یوابستگ هاییشهدر برابر استکبار، درصدد قطع ر یتانفعال و مرعوب یو نف هدمتع یرغ

انقنالب   یمسنئله اساسن    (هحمنت ا... علین  ر)نو بر آمد. امام راحنل  یبزرگ و درافکندن طرح یهاقدرت

، 1971 ینی،)امام خم دانندیمدر عالم  یدبلکه نشر توح یسلطنت یمرژ ییررا نه تغ یرانملت ا یاسالم

متفناوت   یندگاه د ینن بنا ا  کامالً یغرب و مکاتبغرب  یشمنداناند یهادگاهید کهیدرحال( 11 :1ج 

از هنابز متنأثر اسنت، معتقند      یشناسن که به لحاظ انسان هایسترئال یتیمکتب امن مثالعنوانبهاست 

 ی،کنند )افتخنار  یریترا مد یتالش کنند ناامن یدها بااست و دولت یجهان ناامن ینصل در ااست ا

مکتنب، دولنت    ینن ا ازنرنر . دانند یمن  یتو نگهدارنده امن کنندهیدمکتب، قدرت را تول ین(. ا1911

از  تنر یوقن  یهنا (، دولتیاجتماع ینیسمداروبقا )تنازع  یهاست و بر اساس نرر یتامن یمرجع اصل

که به لحاظ  هاآلیستیدها یتیاست که مکتب امن یدر حال ینبرخوردار خواهند بود. ا یشتریب یتامن

معتقند اسنت    دانند، یمن  انندی  ی از کانت متأثر است و انسان را موجود و عاقل و ن یشناسانسان

 کنن یشهرا ر یداربردهاند طور که توانستهها هماناست و انسان یتجهان بر صل  و امن یناصل در ا

فنرد اسنت.    نینت مکتنب، مرجنع ام   ینن ا ازنرنر ببرنند.   یناز ب یزرا ن یجن  و ناامن توانندیکنند، م

دولنت   یلاست و تشک یناامن یشهبودن، ر یو اساساً در طلب منافع مل یمل یهادولت ،سمیونالیناس

 اساسناً را  ینت امن ینن ( البته تحق  ا1911ی،تخار)اف .است یجهان یتامن ینتأم یحل اصلراه ی،جهان

 یمتناسب برا رایطش یجادهدف ا در آنکه  داندیم یستیاومان ینیبرجهان ب یمبتن یهایدر دموکراس

 یحکمران لیتسه یآن برا و آحادجامعه  یازهاین نیتأم و یادنگرش انسان بن بر اساساعمال قدرت 

 یابعناد  ینچنن  یدارا یتامن  (هحمت ا... علین ر)ینیمکتب است. امّا از منرر حضرت امام خم ینا یبرمبنا

 هنا نین ا حنج، اند؛ مثنل نمناز و   اند و ما را به آن دعوت کردهآورده (السالملیهم)عیاءکه انب یاست: عبادات

نفوس  کهیوقتکه  یکمال مرتبه یا برسانند به که آمدند ما ر یواقع هاییبهستند از طب ییهانسخه

کنامالً   یزنندگ  ین  رفته باشند و   ی صح یبترت ی رفت آنجا هم با  یرونب یعتعالم طب ینما از ا

 فهیصنح ، (هحمنت ا... علین  ر)امنام خمیننی  ) .انسان در نرر است یابد یتامن یعنی یم،سعادتمند داشته باش
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را که آگناه شنوم بنر     یکس»: فرمایندیم (السنالم لیه)عیراستا حضرت امام عل یندر هم( 177 :1امام، ج 

از نداشنتن   یبگنارم، ولن   یگرشو از ندانستن صفات د یرماز صفات خوب استوار است، بپا یکی

با هنراس گنوارا    یاست و زندگ یتاز امن ییجدا ین،از د ییجدا یراز پوشم،یچشم نم ینعقل و د

 ،یننی )کل «و با شوندیم یسهبا مردگان مقا خردانیب یرااست، ز یزندگ قدانل، فنباشد و فقدان عق

اسنت   یتآن در اسالم ناب و مکتب وال یقیکه تبلور حق یدیتوح یان(. از منرر اد17ن   11 :1931

 کامل است. یتانسان در تراز قرآن و عامل بدان، در امن

و  آوردیحکمت را به ارمغنان من   (السالملیه)عیامام عل ی ماراه به فر ینو حرکت و تفکر در ا هلل یامق 

 . امنام کنند یرهنمنون من   یالهن  ینت وال یقتدر انسان او را به حق یلُبّ و هوشمند یجادحکمت و ا

که هنم   یموعره دانسته است حرکت یناز عمل به ا یرا ناش یاله یایانب یروزی، په(حمت ا... علی)رینیخم

 یفهصح، (هحمت ا... علین ر)امام خمینی). پردازدیمبه درون انسان  ینکهوهم ا دهدیمقرار را هدف  عهجام

 یرو مسن  دین فرمایم دیتأک بر تفکر یخدا مبتن یبرا یامراستا به ق نیدر ا ی،( قرآن شر19: 1ج ، امام

 یا« ثنم تتفکنروا   یوفنرد  یقل انما اعرکم بواحده ان تقوموا هلل مثن» دینمایم یمترس ینرشد را چن

پنا  خندا بنه    ی( بنرا یفنرد ) ییتنهاو ( یجمعدو )دوبهکه  دهمیماندرز  ی به شما  نبگو م یامبرپ

 ینت شد که همان اعتصام بنه وال ر یقتبه حق در تفکر ( انسان13-سباء ) دیکنتفکر  و سپا دیزیخ

مسنتفاد   ثیو حند قنرآن   از منتن کنه   یقتنی ، حقرسند یمن است،  یو اجتماع یفرد یدر زندگ یاله

 .گرددیم

و فنال  در   ینا در دن ی آسنا  ی طر یو ط یقتبه حق یمانو ا ینتحق  د ینتضم یتوال یقتحق در

 ینت و وال یند انسان را بنه توح  در آن یشهو اند یرمس ینو مجاهدت در اهلل  یامق یآخرت است. آر

 یختار یشکنبتو مرهر  یدرا قهرمان توح( السنالم لیه)ع...ایلخل یمکه حضرت ابراه گونههمان رساندیم

نهفتنه   یو اجتمناع  یفرد یمانه اب یلن یبرا امیو قانسان حرکت  یتعال یرمس سرشت نیبنابرانمود، 

 کنننده نیتضمکه  یمانا و اساس ربنایزکه  یاله یتوال یقتبه حق و جامعهفرد  یرمس ینا در است و

 .کندیم یداپ یلاست ن یواقع یتامن

و  گرددیخلقت است حاصل م که منطب  با قاموس یتوال یادتدر تحت ق یواقع یتامن یعبارت به

 ینت و ظرف ینت قابل یکسنان  درواقنع اسنت.   یدتوح ی و وحدت در طر یموجب اعتصام به حبل اله

 یطباشند که از صفات و شرا یتامن یواقع دکنندهیتول توانندیها و جوامع را دارند و مانسان یتهدا

آن  یو اجتمنناع یفنرد  رشیو پنا  ینت وال در دسنتگاه  نیننو ابرخنوردار باشنند    یندی و توح یالهن 
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 یعننی سعادت  ی به طر ادیو انق یقتوصول به حق یتامن یاسیفلسفه س ینبنابرا ،ابدییم یتموضوع 

 یو ائمه هد یاله اییاست. انب یتوال ریمس در یو اخرو یویو دن یو اجتماع یفرد یسلو  زندگ

کنارگزاران   ینن از زمره ا اندینصفات متق یان که آراسته به جنود عقل و دارایشا ی صد انیره پوو 

و مؤمننان آراسنته بنه جننود عقنل و       یطالشنرا جنامع  یفقها ین،ائمه معصوم ،یاله یایهستند، ... انب

 یکه مبتن یتدر تحق  امن ینبنابرا؛ (1913 ی،یزاکارگزاران هستند. )ل  ینصفات مطمئن، از زمره ا

و  یند بنر توح  یپرداخنت کنه شنالوده آن مبتنن     یابه شاکله یستیهاست باانسان جویح بر فطرت 

کنه در   آن اسنت  یفکنر  یربننا یز یبرمبنا گرددیساطع م ینرام حکومت ی از  آنچهباشد.  یتوال

بنر اسناس    افتنه یسنامان  یهنا است و در نرنام  یتو وال یدتوح یحمداسالم ناب م ینرام حکومت

 ینت امن ینمبنا استوار است، بننابرا  ینا قدرت بر و اعمال( ی)ماد یادیانسان بن نیستیاوما ینیبجهان

 .گرددیممحق   و عدالت یمانبرا یمبتن ییوال یدر نرامتنها  یانخدا بن

 و پیشنهاد یریگهجینت
 یمچنون حضنرت ابنراه    یالهن  آورانینام و پ ینامبران پ بخ اتیحو حرکت  یدیتوح ینیبجهان در

، حضنرت  (السنالم علینه )، حضنرت داوود (السنالم علینه )ینب یمان(، حضرت سلالسالمعلیه)...ایلخل

صنلی  )ا...رحمت حضرت محمد بن عبد یامبرو ... پ (السالمعلیه)یسیعو حضرت  (السالمعلیه)یموس

بنوده و   ...کلمنه ال النه اال ا   یها در جهنت اعنال  تالش یتمام (السالملیهم)عیو ائمه هد (ا... علیه و آله و سلم

ناکارآمند و   یستیاومان شهیمنبعث از اند یینرام معنا یاله یاءانب یپرمعناحرکت  ینهست. در قبال ا

اسنالم، نبنوت، امامنت و     یمان،ا ید،چون توح یمیاسالم ناب و مفاه ینرام تمدن ی ناتوان در تشر

. باشدیدر مکتب اسالم م موردنرربه افراد و جامعه  بخ یتبخ  و هو، قواممعنا بخ که  یتوال

قرارداد  ی،حقوق بشر، دولت، ملت، دموکراس ی،شهروند ی،چون جامعه مدن یمیمفاه کهیدرصورت

 کشنی با بهره یطلبقدرتبر  یمبتن هاییتقوام حاکم یبرا یبه جامعه غرب معنا بخ و ...  یاجتماع

خنود از   یزبنر وجنوه متمنا    هدو جامعه بخوا یجمع انسان ی  اگر است پرواض . است هااز انسان

 چراکنه  یند، مربوط به خودش اهتمام نما یدیکل یممفاه ی،خود به تعر یدکند با یدتأک یگرجوامع د

 مکتب است. ینا یهافرهن  و آموزه ینی،بمکاتب منبعث از جهان یناز ا ی هر 

در  یابند  ینت امن یو برقنرار  یاسنی نرام س یجاددر اداره جامعه و ا ید،بر توح یمبتن یتحاکم ایجاد

برجسنته   یبشر است و نماد یخدر تار یو علو یدرخشان حکومت نبو یز فرازهاا یکی کهآنپرتو 

)صلی ا... علیه و آله اکرم یکه نب یدر آن است. فرصت کوتاه یتامن یاسیو فلسفه س یاسالم یاز حکمران
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 یو برقنرار  ...کلمه ال النه اال ا  یاعتال یبرا (السالمیه)علیحضرت عل مؤمنان ریام ،و امام موحدان و سلم(

و  )صلی ا... علینه و آلنه و سنلم(   اکرم یامبر. در نرام مطلوب پیدندگرد یندار حکومت بر مسلمعدالت، سکان

اصنال  بنالد،    یمنان، و ا ینن د یاعنتال »برخوردار است  یتآنچه از محور (السالمیه)علیعل مؤمنان ریام

را ضنمن   ی حکومت خو یهاهدف ازجمله (السنالم یه)علیعل مام. حضرت اباشدیم« یتعدالت و امن

: فرماینند یمن  یمعرفن  ینچنن  یوتعنال تبار مردم و در مناجات با خداوند  رویی پ یاقرائت خطبه

خواسنتن   یزناچ یایو نه از دن آنچه از ما رفت، نه به خاطر رغبت در قدرت بود دانیی! تو میاخدا»

ظناهر   یتو اصال  را در شهرها یمکه بود بنشان ییجابهرا  یند یهانشانه خواستیمی. بلکه میادتز

-)نهنج  ..«ات اجنرا گنردد  ماننده  یعو حدود ضنا  یدفراهم آ یمنیرا ا اتیدهتا بندگان ستمد یمگردان

 یاعنتال  (السنالم ینه )علیحضنرت علن   یرالمنؤمنین که ام شودیمعلوم م بیترتنیابه (191خطبه ، البالغه

 یرا از اهنداف دوران زمامندار   یدگانسنتمد  ینت عدالت و حفنظ امن  و اعمال، اصال  شهرها یمانا

 .آورندیخود به شمار م

 یسازگار ینوع درواقع گیرد،یت مئنش بخ یبه خداوند هست یمانکه از ا ینیراستا تفکر د ینا در

 ینارتباط مستحکم ب ینو چون ا آوردیبه وجود م یانسان با مال  هست ینب یو ذهن یروان ی،روح

 یکه متضمن حرکت دهدیو هدفمند قرار م یمنطق یریانسان را در مس گردد،یانسان و خدا برقرار م

 ینا یتمبخ  است نکته حائز اه یتامن ذاتاًکه  ی. حرکتگرددیدر نهاد فرد و اجتماع م بخ یتعال

ائمنه   یعننی آن حضنرت،   ی صند  انین ره پو یعملن  یرهاکرم و س یامبرپ یهااست که آنچه در آموزه

هنا  انسان جهت دهندهآن است که  یاله یکردبا رو یتتوجه به امن گردد،یمالحره م (السالمهمیعل)یهد

و قنرآن   باشند یامنن من   یشنه از ر یمان. اباشدیاست ما زیتامن یقیحق صورتبهکه  یمانا یردر مس

 ینت نقن  و رسنالت را بنه امن    یشترینب یملموس صورتبهداده و  ییبه سزا یتاهم یتبه امن یمکر

 ی،عمنوم  یمنن یبنه ا  یالهن مکتب  ینا یدیتوح یکردیها داده است؛ اما با روانسان یو معنو یروح

توجنه وافنر نمنوده     ینز ن الملنل ینبن  یتافراد در جامعه و امن یثیتو حجان و مال  یتو امن ینسرزم

 یند با یزن یتامن ینا کنندهینعوامل تأم یدارپا جانبههمه یتبه امن یلن ینگرش برا ینا یبرمبنااست. 

 یابند یمن  یتاجتماع موضوع ودر فرد  یماناز متن ا یتنگاه، امن نیدر ا. یابند یتهو یمانبر اساس ا

بر مکتب اسالم نناب   یاساس در نرام مبتن ینهم هدف است و هم مرجع و بر ا یمانا یو به عبارت

سنخت و سنخت    یمنه ننرم و ن  یهنا جنبهدر  یتامن یبرقرار یانو متول یتور از امنبهره یهاسامانه



 

 1041 تابستان ،88 شماره بیستم، سال استراتژیک، دفاعی مطالعات فصلنامه  113

آن در  یشنرفت و پ یان اسنالم یمن ا ار ی انجام رسالت خو یو بنا افتهیساماناساس  ینبر ا یستیبا 

 .ینداهتمام نما هایبو رفع آس یداتفرد و اجتماع بدانند و نسبت به مقابله با تهد

 است: یرز یمبان یدارا ینرر ازلحاظ ادیخدا بن یتامن بنابراین

 یبر فطرت انسنان  یمبتن که ...به ا یماندر پرتو ا یتبلکه امن یست،مطلوب و کارساز ن یتیهر امن ن  1

 است. بخ آرام است، 

 است. یمانهم ا یتاست و مرجع امن یمانا یتجوهر امن ن 1

آن  دکنندهیتهدو  اندیو اجتماع یفرد یماناضداد ا ین( و کفار و منافقیو برون ی)درون یاطینش ن  9

 هستند.

 دارد. یتموضوع ی( در مکتب انقالب اسالمیو اخرو یویدنانسان ) یابد یتن امن 1

 کامل است. یتن انسان در تراز قرآن و عامل بدان در امن 1

کنه   گنردد یحاصل من  یو فراوان یو اجتماع یفرد یتعال ی،واقع یتو عمل صال ، امن یمانن در ا  3

 انسان و اجتماع است. یملکوت یرس سازینهزم

 .گرددیو فقر م یموجب ناامن یاله یتاهد یراز مس گردانیین کفران نعمت و رو 7

 آن نرام است. ینیبجهانمرتبط به  یدر هر نرام منبعث از اصول و مبان یتامن یاسین فلسفه س 1

 است: یرمختصات ز یتهران دارا یتیدر مکتب امن یتامن یاسیاساس فلسفه س ینا بر

از  یرین گبهنره اسنت بنا تفکنر و     یاجتمناع و  یکه بر اسناس حرکنت فنرد    یدتوح راه در یامن ق  1

در همنه شنئون    ینت دستگاه وال یتانسان او را متوجه قاموس خلقت و حاکم یوجود یهاتیظرف

 استوار است. یتبر دستگاه وال یتیامن یاساس حکمران ی. به عبارتدینمایم یهست

اسنت،   یهست یقتکه منطب  با حق یتو وال دیتوح یادتتحت ق یدر اسالم ناب محمد یتن امن  1

 به اسالم است. یلن یتاوج امن ی. به عبارتباشدیم یتهو یدارا

 .گرددیمشکوفا  یتواال در امن یتظرف یناست، ا یاله یفهبه شرف خل یلانسان، ن یتن غا 9

و انسنان در تنراز قنرآن و     ردیگیمقرار  یواقع یشرفتو پ یتامن یردر مس یمانی،ن فرد و جامعه ا  1

 کامل است. یتعدالت در امن ی طر یبه ظلم و ط ی عامل بدان مشروط به عدم گرا

 باشند. یواقع یادبن یمانا یتبه امن یلن یتا راهبر انسان و جوامع برا اندآمده یالهن رهبران  1

 یقنت اسناس باشند در حق   ینبر ا یتدرت و حاکمق یتو تثب یماد یازهایکه بر اساس ن یتین امن  3

 .باشدینمو هراس است که گوارا  یدبا تهد یزندگ
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و  یاحند  یند آن توح منشنأ که  یتاست در دستگاه وال یکه منطب  با فطرت انسان یواقع یتن امن  7

 .گرددیماست، فراهم  یصمد

 جانبنه همنه  ینت اسنت کنه بنه امن    یتها در دستگاه والکننده آنن انسان و اجتماع و نرامات اداره  1

 .رسندیم یدارپا

در اجتماع منوط به  ییراستوار است و تغ مانیبااو  یادو امن بر انسان خدا بن یاجتماع متعال یانن بن  3

 .در آحاد آن جامعه است ییرتغ

 ینه بنر پا  یسنتی با ینت امن یمتنول  یهاوعهو مجم یتور از امنبهره یهاسامانه یربناین اساس و ز  11

 .یستمحوله ممکن ن یتبه اهداف و مأمور یلصورت ن ینا یر. در غیردشکل بگ یاله یمانا

و  ینت امن یشرط برقنرار  یو اجتماع یشدن به ظلم و اعمال عدالت در همه ابعاد فرد یالودهن ن  11

 است. یتهدا

لناا   باشند یمن صندق   یعامنل و عمنل و   یمبننا  یمدر انقالب اسال یتامن یاسین در فلسفه س  11

 مکتب باشند. یبه مبان یبندیمشحون از پا یستیامر در همه ابعاد با ینعامل به ا ینهادها

 یندگاه از د ینت امن یاسنی س و فلسنفه  ینرر از منرر یانقالب اسالم گرددیکه مالحره م گونههمان

-یمن  و متفناوت  یاساس یهاآموزه ینبرخورداراست. ا یسالم ناب محمدمنبعث از مکتب ا یعیبد

 موردتوجنه  ینان بن یمنان ا ینت امن یو برقنرار  یتکامل نرنام اسنالم   یربنایز عنوانبه یستیو با تواند

 ینن بنر ا  دارنند عهنده و جامعنه را بنر    یانسان یعالنرام که رسالت ت کنندهاداره یو نهادها شدهواقع

سناز نرنام    ینت امن یاصل یمهم، ساختارها ینعدم پرداختن به ا واسطهبه. اکنون یابنداساس سامان 

 شنکل ندارند.  یانقالب اسالم یبا نرام ارزش یقرابت اصوالًکه  یغرب یاز الگوها گیریبا بهره عمدتاً

 یانقنالب و نرنام اسنالم    یازهنای متناسنب بنا ن   ینت و قابل یعلنت از کارآمند   نیبه همو لاا  یافته

دوم  در گنام و  یانقنالب اسنالم   ینروزی سنال از پ  11پنا از گاشنت    درواقنع . یستندبرخوردار ن

و فلسفه  ینرر یاز مبان گیریالزم است با بهره یبه تمدن اسالم یلن یبرا یانقالب اسالم یشرفتپ

آن همنت نمنوده و    یهنا و شناخص نسبت به اسنتخراج اصنول    ی،در انقالب اسالم یتامن یسیاس

انقنالب   ین   یجناد از آن در جهت ا گیریاساس مبادرت و با بهره ینا بر یتامن ینسبت به برقرار

دفناع مقندس    سن گراناز تجارب  گیریبا بهره خصوصاًنرام  یدر مجموعه سامانه ادار یساختار

مقصود الزم اسنت   ینبد یلن یبود، مبادرت نمود. برا یمانحرکت آن ا جوهرهو جبهه مقاومت که 
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 یتنی امن در مکتنب  ینت امن یاسنی مرتبط با فلسفه س یادار ساختار سامانهاصول اعمال  یینپا از تع 

 اقدام گردد. نهادمردم یدارپا یتیامن یمتول هایهسامان یسازمانده یعبد ی، نسبت به ارائه الگوتهران

 ی التوف ...ا و من

 منابعفهرست 
 تهران، انتشارات سروش یتی،ترجمه عبدالمحمد آ ،"دیقرآن مج" -

 1971تهران،  یو فرهنگ یانتشارات علم یدی،شه یدجعفر، ترجمه س"البالغهنهج" -

 یقمر یهجر 1111، انتشارات هجرت قم، سال نشر "البالغهجنه" -

، نشنر قنم،   یرهپنان ه ابوالقاسنم  دآورنند ی، پد(لی ا... علیه و آلنه و سنلم  )صاکرم یامبر، کلمات قصار پ"الفصاحهنهج" -

 1919 یانانصار

 ،تهنران  ،11و  11 ، 13 ، 11 ، 1 ، 3 ، 1 ، جلند "نور یفهصح"(، 1911) ...ارو  ،)رحمت ا... علینه( ینیامام خم -

 )رحمت ا... علیه(ینیآثار امام خم شرسسه نؤم

، یانقالب اسنالم  یفرهنگ یسسه پژوهشؤم ،"یتوال یثحد"(، 1931سیدعلی ) ،(یالعال)مدظلهیاامام خامنه -

 (یالعال)مدظلهیادفتر حفظ و نشر امام خامنه

 "یاسالم یشهاند یطرح کل" ،(1931) یدعلیس ،(یالعال)مدظلهیاامام خامنه -

 :و عربی منابع فارسی -الف

 یموسسه النشراالسالم، قم، "تحف العقول" ،(1939ابومحد )ابن شعبه،  ی،الحرائ -

تهران،  ،"مجموعه مقاالت() یمل یتدر مطالعات امن یشهاند یادینمراحل بن"(، 1911اصغر ) ی،افتخار -

 یانتشارات، پژوهشکده مطالعات راهبرد

تهنران،   ،یبزرگن  یدو وح یبط یرضاترجمه عل ،"یننو یتیمطالعات امن"(، 1919) گرانیدو  یتر ی،،تر -

 یپژوهشکده مطالعات راهبرد

 یقاتو تحق یسسه فرهنگؤتهران، م ،")رحمت ا... علیه(ینیمکتب امام خم" (،1931) یرضاعل ی،خسرو -

 ابرار معاصر یالمللنیب

 یرای تهران، نشر و ،"یتیو علوم ترب یدر روانشناس یقروش تحق" (،1911) یدالور، عل -

 یهاشمیبن، تهران، مکتب "کشف الغمه"(، 1911) یسیعابن  یعل ،یدربل -

 ی،شنار  آقنا جمنال خوانسنار     ی،آمد یمیعبدالواحد بن محمد تم ،یتأل، 1جلد ، "شرح غررالحکم" -

 (1911)انتشارات دانشگاه تهران،  ین،حس محمد بن
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 یرازی(، ترجمه ناصر مکارم ش1939)  ،11و 11 ،11 ،1 ،1جلد  ،"یزانالم یرتفس" یدحسین،س یی،اطباطب -

 یمرکنز نشنر فرهنگن    یبا همکار )رحمت ا... علیه(ییفکر عالمه طباطبا یادقم، بن یهمدان یموسو یدمحمدباقرو س

 رجا

 ، تهران نشر صدوق(1979)صدوق،  یخ، ش3جلد  ،"(السالملیه)ع اخبار الرضا یونع" -

 "انیالبمجمع" ی،طبرس -

 تهران، به باوران ی،ترجمه محمد صبور ،"یدارصلح پا"(، 1911) مانوئلیاکانت،  -

 یهم، تهران، ناشر دارالکتب االسال(1931)، 1جلد  ،"یاصول کاف" ینی،کل -

، پژوهشنی  – یعلمن  یراهبردفصلنامه مطالعات  ،"یتو امن )رحمت ا... علیه(ینیامام خم" ،(1913) ییل  زا -

 9، شماره ییزپا

 هجری قمری( 1911) یه،، دارالکتب االسالم13و  11، جلد "بحاراالنوار"عالمه،  ی،مجلس -

 انتشارات صدرا، "داستان راستان"(، 1993) یمرتض ی،مطهر -

 انتشارات صدرا ،"یخجامعه و تار" ،(1971) یمرتض ی،مطهر -

جلد ، "(یسمرئال و روشفلسفه اصول ) یمطهر یدمجموعه آثار استاد شه" ،(1911) یمرتض ی،مطهر -

 صدراانتشارات تهران، ، 3

 ینشر نتهران،  یریه،بش ینترجمه حس ،"یاتانلو" ،(1911توماس ) ،هابز -
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