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The formation of sustainable security in its dimensions, levels and types in various 
security schools depends on specific theoretical foundations and influential 
components. Among the effective components in these schools are the actors for 
whom the task of producing security and protecting it is defined. The purpose of 
this article is to identify the security actors in Nahj al-Balaghah with a 
transcendental and transcendental perspective to create a system based on 
sustainable security and seeks to answer the question that Who are they? This 
article is influenced by the transcendent security approach and is organized by 
qualitative content analysis method. According to the monotheistic principles of 
security in the view of the wise and just Alawite system, the main difference 
between the activists of Imam Ali (AS) security school is in the divine approach 
and originality to the hereafter and at the same time accepting worldly security 
with its own principles, values and tendencies. In this view, God as the main actor 
of security has sovereignty and the leaders and guides in the Imamate system - 
the ummah along with organizational and sovereign actors in various types of 
security in a monotheistic society are responsible for creating a safe world - 
hereafter. 
Keywords: Imam Ali (AS), Nahj al-Balaghah, Wise and fair system, transcendent 
security, security-producing activists. 
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 چکیده
 گیرو در امنیتی  گوناگون مکاتب در آن انواع و سطوح ابعاد، در پایدار امنیت گیریشکل
 مکاتیب، این در مؤثر هایمؤلفه ازجمله است. تأثیرگذار هایمؤّلفه و نظری خاص مبان 

 شیود.م  تعریف ایشان برای آن از پاسداری و امنیت تولید وظیفه که هستند ُکنشگران 
 و فرازمییان  نگییاه  بییا البالغجج نهجج  در امنیییت کنشییگران شناسییای  مقالییه اییین هیید 

 پرسی  ایین بیه پاسخ درصدد و بوده پایدار امنیت رب مبتن  نظام  ایجاد برای فرامکان 
 چیه البالغج نهج  در علی امیا  دیدگاه از امنیت تولید ُکنشگران و مجریان» که است

 محتیوای تحلییل روش بیا و متعیال  امنییت رویکیرد از متأثر مقاله این «هستند؟ کسان 
 و عاقالنیه نظیا  نگیرش در امنییت توحییدی مبیان  بهباتوجه است. یافته سامان کیف ،

 و الهی  رویکیرد در ،علی امیا  امنیتی  مکتب ُکنشگران تفاوت عمده علوی، عادالنه
 و هیاارزش مبیان ، بیا دنییوی امنیت تأمین پذیرش   حالدرعین   و آخرت به بخ اصالت
 امنییت اصیل  ُکنشیگر عنوانبه خداوند نگاه، نوع این در است. خود خاص هایگرای 

 کنیار در اّمت-امامت نظا  در هم با همسو هدایت رهروان و یشوایانپ و داشته حاکمیت
 دارعهیده توحییدی جامعیه در امنییت گونیاگون انواع در حاکمیت  و سازمان  کنشگران  

 هستند. آخرت -دنیای  امن   فضای ساخت
 متعالییه، امنیت عادالنه، هعاقالن نظا  ،البالغ نه  ،عل اما  کلیدی: واژگان
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 پیشینه و مسئله بیان مقدمه:. 1

 ازجهوت خووبی وضو  نیو  اسالم جهان است. متنوع و گسترده هایناامنی درگیر امروز جهان
 ارائوه راهکوار وضوعیت این از خروج برای که است پژوهشگران برعهده بنابراین، ندارد. امنیتی
 سوطو  در امنیوت کنشوگران هبو موجوود امنیتوی انحطوا  علل از برخی رسدمی نظربه کنند.

 و عوامول وامدار ابعادش و سطو  تمامی در پایدار امنیت گیریشکل شود.می مربو  گوناگون
 پیامدهای و هاکارکرد امنیت، تعریف آن، ساحات در تغییر با که عواملی است؛ بسیاری شرایط

 در تغییور قیقوت،درح داشوت. خواهد دربر را عملکردها از ایگسترده طیف و شده دگرگون آن
 نووع و... غایوات اهوداف، هوا،روش اصوول، مبوانی، ازجملوه دهنده،شکل و ایریشه عوامل

 تورینمهوم از یکوی میوان،درایون داد. خواهد سامان را امنیتی هایسیستم و مکاتب از متفاوتی
 بوالتب  و امنیتوی علووم در آن دهنودهشوکل اساسوی هایمؤّلفه و امنیت موضوع درباره مباحث

 بوا توانمی که باشدمی آن حافظان و تولیدکنندگان یعنی امنیت کنشگران بحث اسالمی، امنیت
 عناصر ازجمله کارگ اران کرد. یاد ایشان از «کارگ ار» و «مجری» ،«بازیگر» ،«ُکنشگر» عنوان
 کوارکرد و تفکور گفوت تووانموی باشوند.می امنیتی و سیاسی نظام و فکری مکتب هر در مؤثر

 کوارگ ار است. آن ایجادی فرهنگ و امنیتی و سیاسی نظام هر وسویسمت دهندهنشان رکارگ ا
 ایون گرو در پایدار امنیت گفت بتوان شاید و داشته بس ایی نقش امنیت ثبات و ایجاد در امنیتی
 سوعادت بورای جوامو  زنودگی فضای دهیسامان در امنیتی کارگ اران شود.می تعریف عنصر
 خوود عملکردهوای و سوازیتصومیم بوا تواننودموی و کرده ایفا اساسی شینق اخروی و دنیوی

 ابعواد تموامی در را هواانسوان و جوام  سقو  هایزمینه یا جامعه و فرد تعالی و رشد موجبات
  سازند. روا را هاظلم جوام  و انسان برای امنیت نامبه و آورند فراهم

 امنیتوی و سیاسوی فکوری، هاینظام و بمکات به دهندهشکل مبانی و خاستگاه بهباتوجه
 در متعوالی امنیت کرد. بندیطبقه متدانی و متعالی الگوی دو در را امنیت کنشگران توانمی

 ظاهری اخروی، و دنیوی ابعاد و دارد جام  وضعیتی و است حرکت در مستقیم صرا  مدار
 پوشوش را جامعوه افوراد توکتک اجتماعی و خانوادگی و فردی روحی، و جسمی باطنی، و

 دنبوالبه البالغهنهج هایآموزه از گیریبهره با مقاله این در شد، گفته آنچه بهباتوجه .دهدمی
 هستیم. امنیت کنشگران کشف
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 علووی هوایآمووزه و البالغهنهج در امنیت موضوع در بسیاری هایپژوهش تاکنون البته
 «البالغتهنهتج در امنیت  سیمای» کتاب در طبیعی منصور ازجمله: است؛ پذیرفته صورت

 و قضائی اقتصادی، سیاسی، )فردی، امنیت انواع و امنیت اهمیت و مفهوم تبیین به (9731)
 -ایمتت  وادی» کتوواب در تهرانووی دلشوواد مصووطفی اسووت؛ پرداختووه امنیووت( و صوول 

 آزادی، )حقوو،، امنیوت مالزموات بیوان به (9711) «البالغهنهج در امنی  ساختارشناسی
 در کوه دیگوری مووارد و اسوت؛ پرداختوه پایودار امنیوت ایجاد در قانون( و عدالت ،اخال،

 کنشوگران بوه مربوو  مباحوث به هاآن از کدامهیچ اما است؛ آمده هاآن مشخصات کتابنامه
 خصوو درایون گوام اولوین مقالوه ایون و اسوت نپرداخته مقاله این نظری رویکرد با امنیت

  1باشد.می

 نظری چهارچوب. 2

 فلسفی مبنای به اشاره هم متعالیه، مفهوم 2است. «متعالیه امنیت» هنظری مقاله، نظری پایگاه  
 مبنوای بوه هوم و مکتوب( ایون حکمای و مالصدرا همتعالی حکمت )مکتب دارد نظریه این

 ُبعد به صرفا   نظریه این (.91 ،971۱ زایی،)لک است آن در امنیت که توحید هکلم یعنی 3قرآنی
کید ابعاد ههم در دنیوی امنیت تأمین بر بلکه پردازدنمی امنیت اخروی  تأمین حتی و داشته تأ
 نظریوه ایون ت احموات، در دانود.موی ممکون نظریوه ایون بوا فقوط را مطلوب دنیوی امنیت

                                                             

 هریو سو شوهیاند در تیوامن هیونظر»دکتوری نگارنوده بوا عنووان  هحاضور مسوتخرج از بخشوی از رسوال مقاله .1
استاد دکتر مصوطفی  هزایی و مشاوردر دانشگاه قر آن و حدیث به راهنمایی استاد دکتر نجف لک« یعلامام

 باشد.دلشاد تهرانی می
 یکارشناسو هجلسو نیو پو  از ننود نیویطر  و تب ییزالکتوسط استاد دکتر نجف  «هیمتعال تیامن یهنظر» .2

عنوان به 9713در آذرماه  یپردازهینظر یهایاز کرس تیحما تئیه هرخانیدب یازسو ینقد و بررس یتخصص
 (.امنی  متعالیهنجف،  ،زاییبیشتر، ر.ک: لک هبرای مطالع) شده است رفتهیپذ هینظر

تاب  » .3 َم  إلی َتعاَلواُقل یا َأهَل الک  هَ َبیَنُکم َأّّل  َسواٍء َبیَننا َو  هَکل  ا َو ّل نُ  َو  َنعُبَد إّلا اللا ه  َشویئ  َك ب  وَذ َبعُضونا  شر  خ 
ّل یتا

موَن  أّنا ُمسل  وا َفقوُلوا اشَهدوا ب  ه  َفإن َتَولا
ن دون  اللا ا م  ا أرباب  بیاییود  کتواببگوو: ای اهول(؛ 41)آل عموران،  َبعض 

یگانوه را نپرسوتیم و نیو ی را همتوای او قورار  یو شما یکسان است؛ که ج  خودا سوی سخنی که میان مابه
هرگاه )از این دعوت( سورباز  .نپذیردبه خدایی  -خدای یگانه غیر از-ندهیم؛ و بعضی از ما، بعضی دیگر را 

 .«زنند، بگویید گواه باشید که ما مسلمانیم
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 مقودم دنیوا بر ُعقبی دیگر،عبارت  به کند؛می مقّدم دنیوی هایارزش بر را معنوی هایارزش
 (.174 ،971۱ زایی،)لک است آن وسویسمت هنندکتعیین لذا و است

 فطرت دو هنظری که است گرفته الهام خاصی نظری مبانی از خود هنوببه نی  مذکور هنظری
 و موفهومی نوهارنوب براسواس باشد.می مقاله این البته و آن مبنای آن، از مّتَخذ مفاهیم و

 هحووز در ازجملوه و انسوانی علوم هحوز در ند،اکرده ارائه خمینیامام که فطرت، دو نظری
 :بگووییم سوخن تووانیمموی ایاندیشوه و فکری کالن الگووی دو از ،امونیتی مکاتب و علوم

 وحودت و باشودمی مخموره فطرت بور موبتنی و عوقل جنود محصول که «متعالیه الگوی»
 و اسووت محجوبوه فطورت و جهل جنود محصول که «متعارف یا متدانیه الگوهای» و دارد

 در کهدرحالی است، دنیوی بقای مصروف هاتالش تمام «متدانیه الگووی» در دارد. کوثرت
 مسوئله هموین شوود.موی فور  ابودی بقای همقدم دنیوی بوقای «الهوی و متعالیه الگوی»

 دو عناصر امیتم شودمی باعث کوه دهدموی نشان را امنیت باب در نگاه دو جوهری تفاوت
 شوند. متفاوت یکدیگر از نی  مکتب

 متدانیه امنیت و متعالیه امنیت الگوی :1 جدول

ف
دی

ر
 

 فـکری کالن الگوی

 پردازینـظریه و

 حوزه در کاربرد

 انسانی علوم

 حوزه در کاربرد

 امنیتی علوم

 مکاتب نمونه

 امنیتی هاینظریه و

1 

 /اسالمی /مـتعالیه الگـوی

 آخـرت مقدمه و رعهمز  دنیا

 اسـت

 انـسانی علوم

 ()عـقباگرا مـتعالیه

 اسالمی /الهی

 متعالیه: امنیتی علوم

 مقدمه دنـیوی بـقای

 و ابدی و اخروی بقای

هلقاء
ِّ
 است الل

 متعالیه امنیتی مکتب

1 

 متدانیه/ الگوی

 سـکوالریستی/

 آخرت از نظرقطع دنـیا

 .اسـت مطالعه موضوع

 یانسان علوم

 گـرا()دنـیا متدانیه

 :امنیتی علوم

 دنـیوی بقای فقط

 است مطالعه مـوضوع

 رئالیستی امنیتی مکتب

 ایدئالیستی امنیت مکتب

 کپنهاک امنیتی مکتب

 و...

 پژوهش( هاییافته )منبع:

 بانود از و باشود داشوته آسومان به رو مخموره فطرت بر تکیه با انسان اگر دیدگاه، این در
 هوم جنگوی نیسوت مووحدودیتی نووون و شوده رها هامحدودیت ههم از کند، پرواز زمین

 مخمووره فطرت ریاست و شکوفایی درحقیقت، (.9۱4 و 931 ،971۱ خمینی،)امام بود نخواهد
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 محجوبوه فطورت ریاسوت و شوکوفایی و امنیوت تولید موجب مادی تعلقات عدم مسیر در
 فطورت براسواس عمول و تربیت رو،ازاین است؛ ناامنی تولید موجب مادی تعلقات با همراه

 (.713 :۱4 ،973۱ ،خمینی موسوی) است تهدیدها ههم بنیاد محجوبه، فطرت یعنی ثانویه،

 پژوهش روش. 3

 اسوت. یافتوه سوامان دارجهووت رویکوورد بوا کیفی محتوای تحلیل روش با پژوهش این
 تصاویر متن، یک بدنه از مندامنظ قرائت نوع یک پژوهش روش یک عنوانبه محتوا تحلیل

 یوک محتوا تحلیل رود. کاربه دینی متون تحلیل در دارد قابلیت روش این نمادهاست؛ یا
 معنادار موضوع هر یا متن یک از معتبر و تکرارپذیر هایاستنتاج ایجاد برای پژوهش روش

 پوذیرد انجوام کیفوی و کموی شویوه دو بوا توانودمی که است آن مفاد از استفاده با دیگری
بری بی و )نو  متن نهان و آشکار مضامین با کیفی محتوای تحلیل (.11 ،9711 هیق، یعقو
 پژوهشوگر وقتوی است. روابط استنبا  و کشف درپی منظم، فرایندی در و داشته سروکار

 ها،شباهت به بردنپی و کلمات بندیطبقه ازطریق متن از خا  معنای استنبا  در سعی
بری گیردمی پیش را کیفی محتوای تحلیل دارد هاآن بین ابطرو و هاتفاوت  جوامعی، و )نو
 کامول یا که اندمطر  پدیده یک درباره قبلی هاییپژوهش یا نظریه گاه (.11 :9۱ ،9711
 تحلیل روش کیفی، پژوهشگر حالت، این در نیازمندند. بیشتری هایتوصیف به یا نیستند
 قیاسوی روش براسواس معمووّل   را روش این گ یند.برمی را دارجهوت رویکورد بوا محتوا
 در نظریه نقش براساس هاروش دیگر با آن تمای ات که کننودمی بندیطبقه نظریه بر متکی

 مفهوومی   دادنگسوترش و معتبرسواختن دارجهوت محتوووای تحلیوول هودف هاسوت.آن
 بوور تمرکوو  بوه توانودیمو موجودازپیش نظریه اسوت. نظریوه خوود یا نظریه نهارنوب

 مووردنظر متغیرهوای درباره را هاییبینیپیش امور ایون کنود. کموک پژوهش هایپرسوش
 طور  تعیوین بوه توانودموی موضووع ایوون کنود.موی فوراهم متغیرهوا بین ارتبا  درباره یا

 شیوهبه بندیمقوله دهندهنشان کوه کنود، کموک رم هوا بوین ارتبوا  و اولیوه رمو گوذاری
 از محتوا تحلیل هایروش دیگر به نسبت دارجهت رویکرد با محتوا تحلیل است. قیاسی
 هوایپوژوهش یوا موجوود هاینظریه کاربردنبه با است. برخوردار ساختارمندتری فرایند
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 بنودیطبقوه بورای اصولی مفواهیم یوا متغیرهوا شناسایی با را خود کار پژوهشگران پیشین
 نظریوه از اسوتفاده با مقوله هر برای عملیاتی هایتعریف سپ  و کرده آغاز اولیه رم های

ذ مفواهیم (.۱1 :4 ،9714 نوشوادی، و )ایموان شودمی مشخص  امنیوت نظریوه از مّتَخو
 با مقاله این در که فاعلی( )علت آن حافظان و امنیت کنندگانتولید خا طور  به و متعالیه

د کنشگران عنوان  کوه اسوت مقالوه ایون پیشینی نظری پایگاه شود،می دیا آن از امنیت مولِّ
 قیواس بور عوالوه دهود.می جهت را اصلی سؤال و البالغهنهج هایگ اره محتوایی تحلیل

 بورای هواداده تحلیول و اسوتنبا  در اصولی، هوایمؤّلفوه از هرکدام ذیل در گرفتهصورت
 شده عمل استقرایی و افیاکتش صورتبه مرتبط هایزیرمقوله و اصلی هایمقوله استخراج

  است. گرفته شکل آن براساس استنتاج و کدگذاری و

 شناسیمفهوم. 4

 امنیت. 4-1

 (751 :9 ،97۱۱ )معوین، بیمویبوی و بوودن امون در شودن،ایمن به فارسی زبان در امنیت
 زبوان در و (7733-7734 :7 ،9737 )دهخودا، خوواهش و مراد امید، و آرزو ایمنی، خوفی،بی

 و نفو  اطمینوان (977 :9 ،9141 فوارس،)ابن محافظت ضمانت، حمایت، اطمینان، به یعرب
 و قلوب آراموش ایمنوی، (۱7 :9۱ ،9191 زبیدی، مرتضی ؛14 ،919۱ اصفهانی، )راغب خوف زوال

 .است شده تعریف (9۱7 :9 ،9739 بنابی، )قرشی بودنخاطرجم 

 رویکوردی بوا نظرانصاحب برخی ندارد. وجود اجماعی اصطالحی معنای امنیت برای
 ارگانیوک بقوای تضومین کشور، و سرزمین و سیاسی بقای از پاسداری» به را امنیت ایجابی

 طوایوف و اقووام میوان هماهنگی حفظ و تأمین و اقتصادی، رفاه برای ّلزم شرایط ایجاد آن،
 رویکوردی یوتامن تعریف در دیگر ایعده اند.کرده تعریف (9۱ ،9733 )سایق، «کشور درون
 فقودان یعنی عینی معنای در امنیت» نویسد:می امنیت تعریف در ولفرز آرنولد دارند. سلبی
 اینکوه از هوراس فقودان یعنوی ذهنوی معنوای در و شودهکسوب هوایارزش به نسبت تهدید
 امنیوت موروز، جوان دیودگاه از .(7۱ ،973۱ )بووزان، «گیرد قرار حمله مورد م بور هایارزش
  (.94۱ :77 ،97۱5 )مطهری، خطرناک تهدیدهای از نسبی دیآزا یعنی
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 مفواهیم برابور در ایسازه مفاهیم است. ایسازه مفاهیم از امنیت مفهوم مقاله این ازنظر
 بورخالف هسوتند، فهوم قابل ایجملهیک هایتعریف با بسیط مفاهیم رود.می کاربه بسیط

 اف ایود.موی مفهوم پیچیدگی بر بیاید، ریفتع در بیشتری جمالت هرقدر که ایسازه مفاهیم
 اسوت؛ فهوم قابل همه برای کنیم، تعریف واق  با مطابق گفتار به اگر را «راستی» مثال، برای

 ابهوام کنویم، تعریف هاارزش حفظ یا تهدید عدم یا آرامش یا خوف عدم به را امنیت اگر اما
 نیسوت  ارزش شوود.می شپرس جواب نیستی از بالفاصله نون است؛ باقی همچنان آن

 هسواز رسودموی نظربه باشد. سازه هارائ ازطریق باید ایسازه مفاهیم تعریف نیست  تهدید
 یا برسد ج وضعیت به تا دارد مصونیت ب تعّر  از الف گوییممی است. وجهیسه امنیت

 هنظریو براساس باشد، داشته مصونیت ب تعّر  از نگونه کهاین بگیرد. قرار ج وضعیت در
  است: متصّور وضعیت دو شد خواهد بیان نظری نهارنوب در که فطرت دو

 بوا یوا هاویژگی برخی به شدنآراسته با یا هافعالیت برخی انجام با ایجابی: جنبه الف(
 ها؛ارزش برخی به اعتقاد

 اعتقادات. برخی طرد و رذایل برخی از پرهی  با کارها، برخی ترک با سلبی: جنبه ب(
 موا کنود.موی بنا خودش ارزشی و فرهنگی نظام با را سازه این امنیتی، هنظری و مکتب هر
 هوایارزش بور الهوی هوایارزش تقودیم یعنی زنیم؛می پیوند ابدی بقای با را امنیت مفهوم
 که کاری هر ترک و است آن در الهی رضای و لقا و ابدی بقای که اقداماتی عبارتی،به مادی؛
 بقوای انسوان بورای نوون نشود، ما متعّر  مسیر این در هم سیک و است آن در خدا خشم
 از الوف کوه اسوت وضوعیتی بوه دستیابی معنایبه امنیتی نوع هر بنابراین، است. مهم ابدی

 ،971۱ زایی،)لک باشد ج وضعیت در یا برسد ج به تا باشد مصون ب تهدید و تعّر  آسیب،
 .(19۱ و 199

 فاعلی علت و اربعه علل. 4-2

 نظور بوه اسوت. شوده بنودیصوورت اربعوه علل فلسفی الگوی هبرپای متعالیه امنیت هینظر
 علول ایون کنود. پیدا واقعی وجود بتواند تا است علت نهار نیازمند حادثی امر هر فالسفه،
 باید اربعه علل تبیین در غایی. علت و فاعلی علت صوری، علت مادی، علت از: اندعبارت
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 نحوویبوه دیگوری موجوود که موجودی هر یعنی عامش معنایبه علت برای که گفت ننین
 نهوار به استقرا براساس علت بنابراین، گرفت. درنظر توانمی تقسیماتی است، آن به وابسته

 شود:می تقسیم قسم
 بواقی آن ضومن در و اسوت معلوول پیودایش هزمینو کوه عنصری یعنی مادی؛ علت الف(

 ه.گیا هدهندتشکیل عناصر مانند ماند،می
 در جدیودی آثار منشأ و آیدمی پدید ماّده در که فعلیتی و صورت یعنی صوری؛ علت ب(

 وجوود مجموعا   و هستند داخلی علل اقسام از قسم دو این نباتی. صورت مانند گردد،می آن
  دهند.می تشکیل را معلول

 ماّده در را صورت کهکسی مانند آید،می پدید آن از معلول که علتی یعنی فاعلی؛ علت ج(
  کند.می ایجاد

 )مصوبا  کندمی کار دادنانجام به وادار را فاعل که ایانگی ه و هدف یعنی غایی؛ علت د(
 (75-۱7 :۱ ،9711 ی دی،

 درواقو  کنیم،می پرسش است آمده وجودبه و نبوده که ایپدیده هفلسف از وقتی بنابراین،
 بورای است. شده تمرک  فاعلی علت بر صرفا   لهمقا این در ایم.کرده سؤال علت نهار این از

 امنیتوی متون در رایج ادبیات به امنیت فاعلی علت درخصو  مذکور فلسفی مطالب اینکه
 کسوانی نوه امنیت کنشگران» کنیم: مطر  اشکال این به را نکته این توانیممی شود، ن دیک
 توان و شایستگی که هاییسازمان و نهادها کارگ اران، افراد، دارند  هاییویژگی نه و هستند

  دارند  شرایطی نه و هستند کسانی نه دارند را امنیت از حفاظت و تولید

 بازیگر( )کارگزار/ ُکنشگر. 4-3

 عوامالن هایتوانایی و شخصیت خصوصیات، به دارد اشاره فاعلی( علت )کارگ ار/ کنشگر
 بور عامول عنووانبوه اینکوه و جشسن و ارزیابی تحلیل، تفسیر، دستیابی، دریافت، درک، در

 خوا  کوارگ اران )نظام( ساختار هر و گذارندمی تأثیر است کرده احاطه را هاآن که جهانی
 هویوژ عناصور و هاروش ها،ارزش مبانی، نظامی هر (؛۱7 ،971۱ نیان،)کاله دارد را خود
 با هستی، وضعیت امونپیر همطالع و عینی همشاهد با شود.می شناخته آن با که داشته را خود
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 و الهوی نظوام دو تقابول در شوویم.موی مواجوه طواغوتی و الهوی نظام یعنی متقابل نظام دو
 امنیوت تعریف و فطرت( دو و متعالیه امنیت هنظری از )برگرفته جهل و عقل نظام یا طاغوتی

 و ساز(نیت)ام امنیت موّلد کنشگر نوع دو امنیت(، )تهدید   سلبی و امنیت( )تأمین   ایجابی به
 ضواللت و هودایت نظوام کنشوگران قالب در البالغهنهج هایآموزه در سوز()امنیت ناامنی

 الهوی قودرت تجلی ظرف طبیعت و انسان )هدایت( الهی نظام در است. تبیین و طر  قابل
 شورو  و صوفات از که هستند واقعی امنیت تولید به قادر )کنشگرانی( کسانی تنها و هستند

 نوشوتار ایون در بحوث گستردگی بهباتوجه (.91۱ ،971۱ زایی،)لک باشند داربرخور الهی
 تبیوین ایون بوا البتوه کوه شوودمی پرداخته هدایت نظام در امنیت موّلد کنشگران بیان به فقط

 بود. خواهد درک قابل نی  ضاللت نظام کارگ اران

 پژوهش هاییافته. 5

 کنشگران هدست سه در امنیت کنشگران متعالیه، تامنی هنظری از تأثیرپذیری با پژوهش این در
 کنشوگران از مقصوود شووند.می بندیدسته سازمانی کنشگران و انسانی کنشگران ماورایی،
 فرشوتگان و متعوال خودای شوامل که است امنیت در مؤثر غیرمادی   عوامل و علل ماورایی،

 مقصود که است ّلزم نکته این ذکر سازمانی و انسانی کنشگران تفاوت تبیین در است. الهی
 سوازمانی نقش همالحظ بدون که هستند جامعه افراد و حقیقی اشخا  انسانی کنشگران از
 و دارنود نقوش آن از حراسوت و امنیوت تولید در سیاسی، نظام ساختار در حقوقی جایگاه و

 از امنیوت کنشوگران کوه اسوت نقشی و افراد حقوقی   جایگاه سازمانی، کنشگران از مقصود
 هرننود بنوابراین، کننود.موی ایفوا آن از حفاظت و امنیت تولید در سازمانی و نهادی دیدگاه

 نقوش دیودگاه از نوون نیستند، انسانی افراد همحدود از خارج افرادی نی  سازمانی کنشگران
 ایشوان از سوازمانی کنشگران عنوان با شود،می نگریسته آن به حقوقی شخصیت و سازمانی

 شد. یاد
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  متعالیه امنیت کنشگران اصلی هایمؤلفه :2 جدول

 ماورایی نشگرانک

 انسانی کنشگران

 سازمانی کنشگران

 پژوهش( هاییافته )منبع:

 همطالعو موورد البالغهنهج متن کل محتوا، تحلیل رویکرد و اصلی پرسش تعیین از پ 
 هوایهواسوط بوا یوا ضوعیف هوایدّللوت کوه متونی از نظرصرف گرفت. قرار جدی و دقیق

 مقالوه موضووع بوا گویواتر ارتبوا  دارای متن 9۱9 تعداد داشتند، مقاله موضوع با غیرآشکار
 بوا مرتبط متن 13 امنیت، ماورایی کنشگران همؤلف با مرتبط متن 99 میان،دراین شد. انتخاب

 بوهباتوجه شدند. جانمایی امنیت سازمانی کنشگران با ارتبا  در متن 1۱ و انسانی کنشگران
 متن در هاآن درج شود،می برگ یده تحلیل واحد عنوانبه که عباراتی از بسیاری بودنّلنیطو

 بر عالوه پژوهش هایداده جدول در مشکل این رف  برای باشد.نمی میسور هاجدول و مقاله
 متوداول هواینوا  از یکوی محوورقراردادن بوا حکموت، یوا ناموه خطبوه، هشومار به اشاره
 اسوت، کورده هوانامه و هاخطبه طوّلنی متون بندهای گذاریشماره به قداما که 1البالغهنهج

  شود.می قید نی  مربوطه بند هشمار

 پژوهش هایداده بندیمقوله جداول. 5-1

 امنیوت، کنشوگران هگانوسوه هوایمؤلفه هریک هایبندیمقوله و هاداده ذیل هایجدول در
 گیرد.می قرار بحث مورد بندیمقوله و هاداده تحلیل آن، از پ  شود؛می ارائه تفکیکبه

  امنیت ماورایی کنشگران هایداده بندیمقوله :3جدول

 ثانویه مقوله اولیه مقوله متن

 11 بند ؛1 هخطب
 و انسان زندگی محل هدهندقرارامن خداوند،

د، شیطان عداوت به نسبت دهندههشدار
اون

خد
 

ت
عل

ل
عل

ال
 

ت
نی

ام
 پیامبر هوسیلبه امنیت و وحدت تولید علت ند،خداو 1 بند ؛49 هخطب 

 امنیت تأمین خاستگاه الهی، رضایت کسب 9 بند ؛199 هخطب

                                                             

 .9714ل، سال ف، نا  اّو علی شیروانی، دفتر نشر معار همج، ترالبالغهنهج .1
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 1 بند ؛194 هخطب

 1 بند ؛191 هخطب

 و باران ها،کوه هوسیلبه امنیت هکنندتأمین خداوند،

 ستارگان

 9 تا 1 بندهای ؛119 هخطب

 9 تا 1 بندهای ؛191 هخطب

 1 بند ؛191 هخطب

 1 بند ؛119 هخطب

 1 بند ؛119 هخطب
 عامل امور، هکلی در و مهالک در خداوند به بردنپناه

 امنیت تأمین
 9 بند ؛11 هنام

 خدا بندگان و وحی امنیت هکنندتأمین فرشتگان، 4 بند ؛1 هخطب

ن؛
گا

شت
فر

 
ان

جری
م

 

ی
رای

ماو
 

ت
نی

ام
 

 19 بند ؛41 هخطب

 امنیت کنندگانتأمین و یوح بر الهی امنای فرشتگان،

 وحی

 آن نزول مراحل در

 حوادث برابر در انسان از فرشتگان حفاظت 141 حکمت

 پژوهش( هاییافته )منبع:

 امنیت انسانی کنشگران بندیمقوله جدول :4 جدول

 اولیه مقوله متن
 مقوله

 ثانویه

 11 بند ؛1 هخطب

 رسالت جاهلیت، از جامعه ساختنخارج رسوالن: و پیامبران

 پیامبران

ان
وای

ش
پی

 و 
ان

بر
ره

 
ت

دای
ه

 

 9 تا 1 بند ؛1 هخطب

 1 بند ؛91 هخطب

 49 هخطب

 9 بند ؛199 هخطب
 جهل رفتنازبین علت و علم میزان ائمه: ائمه:

 114 هخطب

 آفرینامنیت دین   ستون   و قوام ائمه ائمه: 9 و 9 بند ؛1 هخطب

 ظلم با مبارزه در الهی حجج هیفوظ الهی: هایحجت 4 بند ؛1 هخطب

 1 بند ؛49 هخطب
 ذلت و تفرقه و مؤمنان عزت   و وحدت عامل پیامبر پیامبر:

 کافران

 معرفت هچشم و هدایت چراغ و امت واعظ هدی هائم ائمه: 9 و 9 بند ؛149 هخطب

 9 بند ؛114 هخطب
 امن؛ و مستقیم صراط در امت و جامعه قراردادن ائمه:

 انامام رسالت

راد امام ناصح   و ناصر و مطیع و سامع حق؛ به کنندهاقبال 9 هخطب
اف

 

اد و
آح

سا 
ان ن

 ها
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 119 هخطب

 14 بند ؛91 هخطب
 معاد( و مرگ و گناه یا خدا از )خوف خائف

 149 حکمت

 1 بند ؛99 هخطب
 نفس هوای و شهوات با کنندهمبارزه متقی؛ و پرهیزگار

 ینیق و بصیرت از برخوردار و

 1 بند ؛149 هخطب
 مسلم

 1 بند ؛199 هخطب

 9 بند ؛199 هخطب

 متقی

 1 بند ؛199 هخطب

 1 بند ؛199 هخطب

 19 بند ؛199 هخطب

 11 و 9 بندهای ؛141 هخطب

 91 حکمت

 تقوا اهل دینی؛ غیرت دارای مؤمنان 1 و 1 بند ؛114 هخطب

 زاهد 1 بند ؛141 هخطب

 مؤمن 9 دبن ؛141 هخطب

 9 و 1 بند ؛111 هخطب
 احیاکنندگان امام، ناصران شناس،دین و بصیر مجاهدان

 بدعت کنندگاناماته و سنت
 تا 14بندهای ؛191 هخطب

11 

 ورع اهل 9 حکمت

 خلق ُحسن اهل 14 حکمت

 مجاهد عادل، موقن، صابر، مؤمن، 11 حکمت

 خدا از راضی کفاف، هب قانع مطیع، مهاجر، زاهد، مجاهد، 91 حکمت

 بصیر 911 حکمت

 تائب 49 حکمت

 عاقل 114 حکمت

 111 حکمت
 حافظ منفق، سرشت،پاک خلق،خوش خور،حالل متواضع،

 بدعت هکننداماته و سنت هاحیاکنند آزار، از دور زبان،

 زبان حافظ 94 حکمت

 199 حکمت
 حقوق هکنندادا نعمت، شاکر

 191 حکمت

 منکر از ناهی معروف؛ به آمر 191 حکمت
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 199 حکمت

 199 حکمت

 9 حکمت
 و عقیدتی فکری، )کنشگران فقیهان حکیمان، عالمان،

 فرهنگی(

وه
گر

ی
ها

 
ی

اع
تم

اج
 

 19 بند ؛91 هنام

 44 حکمت

 اقتصادی( )فعاالن صنعتگران و تجار مالیات، مؤدیان 14 بند ؛91 هنام

 9 هخطب

 ناصر و مطیع و سامع و شناسدین بصیر، مجاهد، امت  

عه جامعه امام به نسبت ناصح و
ام

ج
 و 

ت
ام

 

 119 هخطب

 9 و 1 بندهای ؛111 هخطب

 تا 4 بندهای ؛191 هخطب

11 

 191 حکمت

 و 11 بندهای ؛141 هخطب

 19 تا 14

 استقامت اهل و مقاوم و مجاهد و منسجم و متحد امت

 خدا ولی والیت ظل در

 پژوهش( هایفتهیا )منبع:

  امنیت سازمانی کنشگران بندیمقوله جدول :5 جدول

 اولیه مقوله متن
 مقوله
 ثانویه

 1 بند ؛94 هخطب
 عادالنه؛ سیاسی نظام تشکیل هفلسف امنیت؛ و عدالت تأمین
 نامشروع و جائر هایحکومت گوناگون اشکال در سوزیامنیت

ویژ 
کار

 ه
ت

نی
ام

 
 در

ام
نظ

 
ی

اس
سی

 
الم

اس
 

 و 1 بندهای ؛111 هخطب
9 

 تا 1 بندهای ؛114 هخطب
9 

 تا 1 بندهای ؛119 هخطب امت امامت/ سیاسی نظام صحیح عملکرد هنتیج امنیت
9 

 1 بند ؛119 هخطب
 1 بند ؛19 هنام

 اساسی هکارویژ  آن؛ گوناگون سطوح و انواع در امنیت تأمین
 اسالم سیاسی نظام

 19 هنام
 1 بند ؛19 هنام

 99 هنام
 1 و 1 بند ؛94 هنام

 1 بند ؛91 هنام
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 1 بند ؛94 هنام
 در هاحکومت و حاکمان منفی یا مثبت تحوالت و تغییر نقش

 گوناگون هایعرصه در جامعه امنیت تهدید یا تولید
 11 بند ؛11 هنام

 111 حکمت
 1 بند ؛19 هخطب

 و قدرتمندان انحصارطلبی و خودرأیی و استبداد مانع عادل حاکم
ان سیاسی امنیت عامل

گر
ش

کن
 

ت
نی

ام
 

ی
اس

سی
 

 194 حکمت
 191 حکمت

 سیاسی امنیت رکن دو عنوانبه آزادی پاسداشت و شفافیت تأمین 1 و 1 بند ؛1 هنام
 1 بند ؛99 هنام عادل حاکم توسط

 عادل حاکم توسط ظالمان با مقابله و ضعیفان حقوق پیگیری 99 هنام
 دیدگاه از ایشان مطلوب هایشاخصه و هاویژگی بر نظامی امنیت کنشگران ریکدگذا در

 است. شده تأکید 7علیامام
 اسالمی دولت امنیتی نظام در مسلح نیروهای هویژ  جایگاه 14 بند ؛91 هنام

ان
گر

ش
کن

 
ت

نی
ام

 
ی

ظام
ن

 

 نفس سالمت معیار بهباتوجه ارشد فرماندهان انتخاب در بسیار دقت 11 بند ؛91 هنام

 11 هخطب
 1 بند ؛114 هخطب امام و فرمانده از اطاعت و بصیرت و شجاعت و ایمان

 9 هنام
 محورایمان شجاعت نظامی؛ مهارت و بصیرت 19 هنام

 دین هاقام برای پذیریاتکا 91 هنام 

 1 بند ؛19 هخطب
 حکومت وظایف از بدعت نفی و سنت هاقام تربیت، و تعلیم

ان
گر

ش
کن

ام 
ت

نی
 

ی
نگ

ره
ف

 

 1بند ؛199 خطبه
 91 حکمت

 صحیح هایفرهنگ و هاسنت حفظ دارعهده آن عوامل و حکومت 19 و 19 بندهای ؛91 هنام
 1 بند ؛99 هنام حکما با ارتباط و درایت با جوامع بر حاکم

 9 هنام
 و اطالعاتی و نظامی نهادهای حکومتی   کارگزاران و حاکم

ان اقتصادی آزاد هایفعالیت سالمت و امنیت نتأمی عوامل نظارتی
گر

ش
کن

 
ت

نی
ام

 
ی

اد
ص

قت
ا

 

 هاینامه کامل محتوای
14، 19، 19، 91 

 و مواصالتی هایراه امنیت تأمین در حکومت هوظیف 94 هخطب
 11 و 14 بندهای ؛91 هنام مسلح نیروهای هوسیلبه تجاری

 امنیت تأمین دارعهده قضاء، هادن حکومتی   کارگزاران و حاکم 19 بند 1؛91 هنام
ان قضائی

گر
ش

کن
 

ت
نی

ام
 

ی
ضائ

ق
 

 1 بند ؛114 هخطب

 پژوهش( هاییافته )منبع:
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 هاداده وتحلیلتجزیه. 5-2

 امنیت ماورایی کنشگران. 5-2-1

 است. متعالیه امنیت نظریه در شاختیهستی اساسی   مبنای و بنیادین زیرساخت توحید
 امور اداره در او اراده و مشیت نفوذ و حق حضرت ذات بودن ،اإلطالعلی فّعال به باور

 دیودگاه از سوازد.موی نمایان اسالم دیدگاه در امنیت نظریه در را خود اساسی شکلی به
 فاعول متعوال خودای فقوط کوه شودمی تبیین گونهاین خداوند بودن العللعلت فلسفی
 هویچ و باشودمی کلمه حقیقی معنایبه مؤثر او و است موجودات وجود مبدأ و مستقل

 موالک کوه وجوودی اسوتقالل دیگوری نی  هیچ زیرا نیست؛ مؤثر وجود در او ج  نی 
 وجود فاعلی علل همه و است نسبی موجودات همه استقالل ندارد. است ایجاد و عّلیت

 سوازند.می ن دیک اول مبدأ فیض منب  به را معلول که آیندمی حساببه ُمعّدات درواق 
 دارای و وجوود بوه متلّب  و کندمی اعتبار عقل که عرضی و جوهری ماهیات به رنظ اما

 هرنوه یعنی شود؛می منتهی او به علل همه که است علتی تعالی حق هستند، استقالل
 او گوردد منتهوی او به واسطه با هرنه و است آن علت او شود منتهی او به واسطه بدون
 شودمی محسوب نی  آن علت نی ، هر علت علت   و است العلل()علت آن علت علت  

 (.795 ،97۱3 )طباطبایی،
 دور شوود،می بررسی آن هُمعّد  هایعلت نظرنقطه از مباحث هرنند نی  امنیت بحث در

 مبوارک وجوود ماننود کنشگران آن اگر و هاستعلت آن ههم علت خداوند که نیست نظر از
 قورار ایشوان در را اثور ایون خداوند دارند، منیتا ایجاد در تأثیری 1اکرم پیامبر خاصه و انبیا
  است. بخشیده فاعلیت هاآن به و داده

 نقوش تشری  در تأمل دارد. وجود الهی فرشتگان هدربار مفصلی مباحث البالغهنهج در
 کنشوگران از نیو  فرشوتگان کوه دهودموی نشان علوی دیدگاه از عالم امور هادار در فرشتگان
 ه)خطب أشبا  معروف هخطب و اّول هخطب از مفصلی بخش شود.می محسوب امنیت ماورایی

 که گویدمی سخن عالم امور هادار در ایشان کارکرد و آنان صفات و فرشتگان آفرینش از (19
 انتهایبی علم از اشرییگبهره و قدس، عالم با ارتباطش و مؤمنان ریام عظمت بر گواهی
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 همچوون الهوی تکووینی عوامول دیگور همچنوین، .(94 :1 ،9735 شیرازی، )مکارم است الهی
 دارند پایدار امنیت ایجاد در فاعلی و اساسی نقشی و... آب باد، خورشید، ستارگان، ها،کوه
  شود.می دیده آن به بسیاری اشارات البالغهنهج در که

 در اسوت شایسوته کوه دربوردارد مفصولی بحوث فاعلی علت از بخش این است گفتنی
 محدود گوناگون جهات به نوشتار این رسالت ازآنجاکه شود. پرداخته آن به تقلمس نوشتاری

 کنشوگران بیوان در مختصور این به است، سازمانی و انسانی کنشگران و فاعلی علت بیان به
 شود.می بسنده ماورایی

  امنیت انسانی کنشگران. 5-2-2

، رهبران و پیشوایان مفهوم نهار قالب در البالغهنهج در امنیت انسانی کنشگران  آحواد الهی 
  شود.می بندیدسته اّمت یا جامعه و اجتماعی هایگروه جامعه، افراد

 هدایت پیشوایان. 5-2-2-1

 انسان ابدی سعادت و امنیت بر دنیوی، و مادی امنیت انواع بر عالوه متعالیه امنیت هنظری در
کید  نقوش شوود.موی نگریسوته هوم دادامتو در و مسویر یک در دو این به و شودمی فراوان تأ

 دیدگاه از است. ممتاز نقشی اخروی و دنیوی ُبعد دو هر در امنیت تأمین در هدایت پیشوایان
 رهنموون امون ابودی   سورای بوه را انسان که است هدایت پیشوایان هدایتگری اساسا   اخروی

 حقیقوی الوکمه و خطورات و آورده پدیود انسان شناسیهستی در بنیادین تغییری و شودمی
 از مراقبوت معنایبه که را تقوا ورسمراه سپ  و نمایاندمی او به را ابدی سعادت هکنندتهدید
 امنیوت تولیود خاسوتگاه ترینمهم آموزد.می انسان به است مهالک و خطرات برابر در نف 

حیای( و )برانگیختن هإثار هدایت، پیشوایان توسط  لهویا و توحیودی هوایبنیان هبرپای عقل ا 
 بوا مقابلوه کوانون عقالنیوت و عقول 1است. جامعه در نوین نظمی ساخت زیربنای عنوانبه

 در بودنود آن تشوکیل درصودد اماموان و پیوامبران که عادّلنه هعاقالن توحیدی نظام   و جهل،
 و پیوامبران دارد. سولطنت آن بور شویطان که است ایجائرانه هجاهالن طاغوتی نظام با تقابل

                                                             

ْم ُرُسَلُه َو َواَتَر إلَ یف   َفَبَعَث  » .1 ْم أْنب  یه  وه  َو یْسَتأُدوُهْم م  یاَءُه ل  یه  ْطَرت  ویوَثاَ، ف  ُروُهْم َمْنس  وه  َو  یَذکِّ ْعَمت  ووا َعَلوین  ْم یْحَتجُّ ه 
ْبل   التا َن اْلُعُقولیث  یغ  َو یب   (.9 ه)خطب« ُروا َلُهْم َدَفائ 
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 اسوت، نواامنی و اسوتکبار و ظلوم تولید خاستگاه که را جاهلیت مفسد و فاسد ائمه:ساختار
 1دهند.می قرار خود مبارزات هدف

 سوازوکار و الگو 2است، شده تصری  نی  کریمقرآن در که گونههمان ،البالغهنهج دیدگاه از 
 یوتوّل ذیول کوه اسوت افورادی بر کردنپدری الگوی هدایت، پیشوایان توسط امنیت تولید

 بودل متحود و یافتوهالفوت ایموانی   بورادران هجامعو به پراکنده، و متفر، هایانسان از ایشان
 رمو    الهوی اولیوای محوریوت بوا توحیود هبرپایو هاانسان وحدت   علوی هاندیش در اند.شده
  3است. پایدار امنیت تولید و ایشان بر الهی نعمات شدننازل

 هاانسان آحاد و افراد. 5-2-2-2

 امنیوت میوان کامل تعامل و تأثیرگذاری و است جامعه هپیکر هدهندتشکیل سلول مثابهبه فرد
 هوایویژگوی بوه جامعه افراد اتصاف است. برقرار اجتماعی امنیت گوناگون هاینهره و فرد

 سواززمینه نکوهیده، و ُمَتدانی یا ممدو  و متعالی جانب دو در رفتاری و اخالقی و اعتقادی
 نفو  علویاموام نگواه از سوازامنیت ویژگی اولین است. جامعه در امنیتی انیتد یا تعالی
 کنود ورود آن بوه کوه هورک  و اسوت امون بنیوان اساسا   اسالم ایشان، نگاه در است. اسالم

م( صن به را خود اوّل   )ُمسل   کوه اسوت کو  آن حقیقوی مسولم ثانیا   و4 ساخته وارد ایمنی ح 
م» عنوان بر عالوه 5شند.با امان در او شّر  از دیگران  ُبعود در امنیوت فاعلی   هایدّللت «ُمسل 

 ،«موؤمن» نوون عنواوینی بوه شوخص اتصاف رهگذر از توانمی کلی نگاه یک در را فردی
                                                             

اُس ف  ... َأْرَسَلهُ : »۱ هخطب. 1 َتٍن اْنَجَذمَ  یَو النا ُمَها ُمْلَجٌم ... ن  یق  یالْ  ین  َو َتَ ْعَ َعْت َسَوار  یَها َحْبُل الدِّ یف   ف  َأْرٍ  َعال  ب 
ُلَها ُمْکَرمٌ  ٌل ف  : »15 ه؛ و خطب«َو َجاه 

اُس ُضالا کْ :»...9 هخطب و...« هَر یَح  یَبَعَثُه َو النا َل أ ا َبدا ه  َلما
ه  َعْهَد اللا َثُر َخْلق 

هُ یإلَ  ُلوا َحقا ْم َفَجه   .(91۱قاصعه ) ههای زیادی از خطبو بخش...« ه 
ه  َجم» .2

َحْبل  اللا ُموا ب  وه  َعَلویَو اْعَتص  ْعَموَت اللا ُقوا َو اْذُکوُروا ن  َف َبویعا  َو ّل َتَفرا ُکْم یُکْم إْذ ُکْنوُتْم أْعوداء  َفوَألا ب  َن ُقُلوو
ه  إْخوانا  َو ُکْنُتْم َعلیَفَأْصبَ  ْعَمت  ن  ْنها هَشفا ُحْفَر  ْحُتْم ب  ار  َفأْنَقَذُکْم م  َن النا  (.947 )آل عمران:« م 

ه  َعلَ  َفاْنُظُروا» .3
َعم  اللا ْم ح  یإَلی َمَواق    ن  ه  َطاَعَتُهْم َو َجَموَ  َعَلوی َدْعَو یَن َبَعَث إلَ یه  ت 

لا م  ْم َرُسوّل  َفَعَقَد ب  وه  أْلَفوَتُهْم ه  ت 
ْعَم یکَ  هیَعلَ  هَف َنَشَرت  النِّ ْم َجَناَ  َکَراَمت  ه  إْخَوانوا  »؛ (91۱طبه )خ« ه  َف ب 

َر ألا َوائ 
ه  الثا َن َو أْطَفَأ ب  َغائ 

ه  الضا ُه ب 
َدَفَن اللا

لا  ه  الذِّ  ب 
ه  أْقَرانا  أَع ا َ، ب 

ه  اْلع  ا  هَو َفرا  ب 
 (.14 ه)خطب «هَو أَذلا

ذ   اْلَحْمُد » .4
ه  الا

لا َمْن َدَخَلهُ ... َشَرَع اإْلْساَلمَ  یل   ل 
ْلما  َقُه َو س  َمْن َعل   ل 

 (.944ه )خطب« َفَجَعَلُه َأْمنا 

ه  َو » .5 َسان  ْن ل  ُموَن م  َم اْلُمْسل  ُم َمْن َسل  هیَفاْلُمْسل   (.943 ه)خطب« د 
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ن» ،«عاقل» ،«مّتقی»  بوه آمور» ،«ناصو » ،«ُمطیو » ،«ناصر» ،«ُمجاهد» ،«عادل» ،«موق 
 و تورینشواخص زمینوه، ایون در د.کور بررسوی هواایون ماننود و «منکور از ناهی و معروف

کید مورد جام  عنوان و ویژگی پربسامدترین  در تقووا اسوت. «تقوا» عنوان البالغهنهج در تأ
 اگور حتوی متقی فرد علوی هاندیش در است. خودمراقبتی معنایبه اساسا   صحیحش ترجمان

 و ناصور معوین، همن لوبوه باشود، غیررسمی یا رسمی جایگاه هیچ بدون و عادی شهروندی
 هویچ و شوودموی تلقی امنیت تأمین در اثر صاحب و الهی سیاسی   نظام و جامعه امام ناص   

 و فوردی تقووای رعایت با نتواند که نیست مایهدون قدریبه اسالمی هجامع آحاد از شخصی
 از سوخنانی زمینوه، ایون در بودارد. ارزانوی زمینوه این در را اندک هرنند کمکی اجتماعی،

 هرتبو ازنظور موردم نشوم در کوهکسانی حتی- مردم عموم از که است شده صادر 3علیامام
 اعانوت و کموک تقاضوای حکوموت اهداف تحقق درخصو  -شوندمی تحقیر اجتماعی

 دارد:
 کـار نیـا بـر گریکـدی کـویین کمـ  و گریکـدی حـقِّ  در رخواهییخ به باد شما بر پس 

 دهیـد در و شمارند، کوچ  را وا گرچه- کسچیه اسالمی(... نظام ازسوی حق ه)اقام

  (.119 ه)خطب کند کم  گرانید به حق ادای در که ستین آن از کمتر -نندیب ریحق

 را استواری و عّفت و تالشگری و ورع ازقبیل هاییویژگی به افراد اتصاف دیگر جای در و
 و پاکودامنی و عبادت، در کوشش و ورع با مرا» کند:می معرفی خود به ایشان اعانت مثابهبه

 (.15 ه)نام «کنید یاری درستی

 هاگروه. 5-2-2-3

 مردموی طبقوات یوا اصوناف اقشار، از بعضی بخش این در امنیت کنشگران از دسته دومین
 نووع نند یا یک در توانندمی هاگروه از هریک کنیم.می یاد آن از هاگروه عنوان با که هستند

 عنووانبوه زیور شواخص گوروه دو البالغتهنهتج در راءاستق با کنند. ایفا نقش امنیت انواع از
 شدند: شناسایی امنیت تولید کنشگران

 فرهنگی و فکری فعاالن و عالمان الف(

 مکتوب در امنیوت تولیود کنشوگران تورینمهم هازجمل عدالت و رّبانیت شر به دین عالمان
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 جایگواه بوه افوراد تورینن دیوک دیون، حقیقی عالمان علوی، نگاه در هستند. متعالیه امنیت
 میثاقی عنوانبه ظالم و ظلم با مقابله تکلیف سنگین بار نی  عملی ُبعد در و 1هستند پیامبران

 از بهوره و حکموا و عالموان بوا عوادل حواکم ُانو  و همنشینی 2است. ایشان دوش بر الهی
 مؤّکود هوایسوفارش هازجملو امنیوت، تولیود و جامعوه امور اصوال  در آنان عظیم ظرفیت

 3باشد.می نی  اشترمالک هعهدنام در علیامام

 اقتصادی( )فعاالن مالیات کنندگانپرداخت و صنعتگران تاجران، ب(

 رهبور بوا جامعوه امنیت بیند:می گونهاین را امنیت هزنجیر اشترمالک هعهدنام در علیامام
 نظوامی نیروهای یتامن نظامی، نیروهای با مردم امنیت مردم، با رهبر امنیت شود،می تأمین

 بوا قضوات و دولوت کارگ اران امنیت قضات، و دولت کارگ اران با مالیات امنیت مالیات، با
 حاصوول حکووومتی نظووارت و کنتوورل بووا هوواآن امنیووت صوونای ، صوواحبان و بازرگانووان

 و صونعتگران و تاجران پررنگ نقش بر سخنان این در .(14 و 15 ،9717 ب رگی،)جهان شودمی
 و اجتمواعی عناصور عنووانبوه حکومت هایه ینه کنندگانتأمین و مالیات مؤّدیان عموم نی 

کید امنیت غیردولتی    است. شده تأ

ت( جامعه. 5-2-2-4  )امِّ

 معنوای بوه زیوادی مووارد در که است تعابیری آن امثال و «اّمت و قوم» روایی و قرآنی تعابیر
 نظوام در رکون یک اّمت علوی هایآموزه در دارد. اشاره واحد فاعل و کل یک مثابهبه جامعه
 یافوت. نخواهود معنا وّلیی نظام آن، کیفی و کمی حضور بدون و است اّمت-امامت وّلیی  

 با جامعه و است جامعه هبرعهد امنیت تولید کنشگری از مهمی بخش البالغهنهج منطق در
 بود. خواهد توفیق این به موفق الهی والیان با وّلیی هرابط ساختنحاصل

                                                             

اْْلْنب  » .1 اس  ب  هاء  أْعَلُمهُ یإنا أْوَلی النا َما َجاُءوا ب   (.15)حکمت  «ْم ب 
ُه َعَلی اْلُعَلَماء  أّلا » .2 ظا یَلْوَّل... َما أَخَذ اللا وا َعَلی ک  ٍم َو َّل َسَغب  َمْظُلوٍم َْلْلَق  هَقارُّ َهوایوَظال  ب   «ُت َحْبَلَهوا َعَلوی َغار 

 (.7 ه)خطب
ْر ُمَداَرَس » .3 ْکث  َك َو إَقاَمویت  َما َصَلَ  َعلَ یَتْثب   یَکَماء  ف  اْلُح  هاْلُعَلَماء  َو ُمَناَقَش  هَو أ اَلد  واُس  هه  أْمُر ب  وه  النا َموا اْسوَتَقاَم ب 

 (.57 ه)نام« َقْبَلَك 
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 «قاصعه» به معروف 91۱ هخطب دارد دّللت مهم این بر که هاییگ اره ترینمهم هازجمل 
 بورای عبورت همایو را تواریخ ادوار در اموت گونوه دو سرنوشت حضرت خطبه این در است.

 هسوای در کوه گذشوته هوایاموت آفورینعو ت و امون و خیور حالوت شمارند:میبر آیندگان
 اجتمواعی انسوجام و وحودت مهوم بسویار هشاخصو با و پیامبران بعثت ندای به گفتنلبیک

 بور پایوداری ترک از پ  که باریذّلت و )خوف( ناامن و شر حالت برابر در شودمی حاصل
 نفسوانی هواهوای وریشوعله و دنیواطلبی و تشوّتت و تفرقوه آمدنپدید و سابق دستاوردهای

  شود.می جوام  این گیرگریبان

 امنیت انیسازم کنشگران. 5-3

 اسالمی سیاسی نظام اساسی هکارویژ  امنیت تأمین. 5-3-1

 امنیوت حفوظ و تولید سیاسی هایاندیشه و مکاتب ههم در دولت هایکارویژه ترینمهم از
 اصوالت مکاتوب در کوه تفواوت ایون بوا نیست، مستثنا قاعده این از علوی سیاست و است

 کوه محوورهودایت سیاسوی   نظوام در و اسوت هدف دنیایی امنیت متدانیه( )سیاست قدرت
 1است. هدف الهی و متعالیه امنیت کند،می تلقی هدف( )نه اب ار را قدرت
 حقوو، نموودنپایمال و ظلم با بنیادجاهلیت و جائر سیاسی   هاینظام علوی، نگرش در

 َموذب  کوه را استضوعاف-اسوتکبار طبقاتی ساختار و کشیده بردگی به را آنان مردم هایتوده
 ایون بوا تضواد و تقابول در عودل حکوموت بنیادین هکارویژ لذا کنند؛می برقرار است امنیت

 قودرت   مهوار و ظالم از مظلوم حق ستاندن و مستضعفان حقو، هاقام یابد.می معنا رویکرد
 کوه اسوت بد از نیک حکومت کارکردی تفاوت پذیرد صورت آنان به ظلمی آنکه بدون اقویا
 2کرد. وجوجست آن در باید را امنیت تولید هایریشه

 وظایف و هستند دولت و سیاست اصلی نهاد کارگ اری شئون از حاکمیتی نهادهای ههم

                                                             

ُهما » .1 ُه َلْم  اللا َك َتْعَلُم أنا ذ  یإنا
ا ُمَناَفَس  یُکن  الا نا َماَس َش  یف   هَکاَن م  ْن ُفُضول  اْلُح یُسْلَطاٍن َو َّل اْلت  َد ٍء م  َنر  ْن ل  َطام  َو َلک 

ْن د   َم م  َر اإْلْصاَلَ  ف  یاْلَمَعال  َك َو ُنْظه  َك فَ  ین  اَلد  َلویب  َك َو ُتَقواَم اْلُمَعطا َبواد  وْن ع  َك  هأَمَن اْلَمْظُلوُموَن م  وْن ُحوُدود  « م 
 (.979 ه)خطب

ل  » .2
ْند  یالذا ی آُخَذ اْلَحقا َلُه َو اْلَقو  یَع    یُل ع  نْ  یٌ  َحتا ْنهیَضع   ید  ع  ی آُخَذ اْلَحقا م   .(73 ه)خطب «ٌف َحتا
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 ایون در موتن ترینشاخص اشترمالک هعهدنام دهند.می انجام ُخرد هاینظام قالب در را آن
 هنامومَمورا عنووانبوه را اشوترمالوک به حضرت هایتوصیه بایستی و شودمی محسوب حوزه
  کرد. تلقی علوی دولت الگوی در نهادسازی و سازینظام

 سیاسی امنیت مجریان. 5-3-1-1

 حقوو، به تجاوز و تعر  از ملت یا گروه فرد، یک مصونیت از است عبارت سیاسی امنیت
 و اسوتعمار اسوتکبار، از جلووگیری بنوابراین، (.941 ،9717 ب رگی،)جهان مشروعشان سیاسی

 است. سیاسی امنیت هایمؤلفه ترینمهم آزادی و استقالل تحقق
 منتسوب عادلوه حکوموت سواختار از خاصی نهاد یا بخش به تواننمی را سیاسی امنیت

 و پیشووا شوخص هموه رأس در البتوه و هدایت سیاسی   نظام کنشگران تمامی بلکه ساخت،
 تورینمهم طانسل و حاکم علوی، هاندیش در روند.می شماربه سیاسی امنیت کنشگر حاکم،
ُ» اسوت دیون صیانت در عنصر ن   َا ْط ل ل ُالسُّ عا زا ل  ُُوا َّْ ل ُال ل  ُُف  ض   حاکموان (؛77۱ )حکموت أرط

ع» جم  «هَوَزَع » «.اندنیزم در خداوند پاسبانان  حاکم درحقیقت، است. مان  معنایبه «واز 
 حفاظوت انسوانی و الهوی هایارزش از حضورش با و است عدالتیبی و جهل و ظلم مان 

 جامعوه وروزحال و زمانه شود فاسد حاکم شخص و سیاسی نظام اگر دلیل،همینبه کندیم
 خووف سومتبوه امن حالت از و استبداد و فساد سمتبه صال  حال از و کرده تغییر کلیبه

ا» کندمی حرکت یراُُإذا غا ُُتا ن   َا ْط یراُُالسُّ غا من ُتا  زمانوه اوضاع شود دگرگون سلطان وض  هرگاه ؛الزَّ
 (.79 ه)نام «کند رییتغ

 فرهنگی امنیت مجریان. 5-3-1-2

 درنهایوت و هاگرایش و هاارزش بینی،جهان و بینش آن در که است وضعیتی فرهنگی امنیت
 تحووول و تغییوور دسووتخوش و نگیوورد قوورار آسوویب و تهدیوود مووورد جامعووه رسوووم و آداب
 فرهنگوی هایتفاوت و هاتنوع نبردازبین معنایبه فرهنگی امنیت (.44 ،971۱ )همتیان، نشود

 )اخووان هاسوتآن پرهی گواری و تقووا هدرجو خداونود ن د هاانسان امتیاز تنها نراکه نیست؛
ود و کنشوگر اولوین توحیودی سیاسوی نظوام در مشروع عادل حاکم (.75 ،97۱4 کاظمی،  مولِّ
 امنیوت هتهدیدکننود کنشوگران صودر در مقابل هنقط در که گونههمان است؛ فرهنگی امنیت
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 هکلیودوا  دو علووی ادبیات در گیرد.می قرار جائر حاکم جور، نظام نهارنوب در فرهنگی
 هستند: حوزه این مبّین مفاهیم ترینمهم از «بدعت» و «سّنت»

 و شـده تیهـدا کـه اسـت عـادلی شـواییپ خـدا نزد خدا بندگان نیبرتر که باش آگاه

ت کند، تیهدا ت رانـد.یبم را مجهولی تبدع و دارد پابه را معلومی سنِّ  نـورانی هـاسـنِّ

،، هـاینشـانه دارای و هستند  و معلـوم، عالئـم دارای و آشـکارند هـابـدعت و مشـخِّ

ت کننـده،گمراه و است گمراه که است ستمکاری حاکم خداوند نزد مردم نیبدتر  سـنِّ

 (.199 ه)خطب کند زنده را متروکه هایبدعت و ببرد، نیازب را عمل دست در

 نیو  گونواگون مناطق والیان   ،علیامام حکمرانی الگوی در نهادی و اختاریس ازحیث
 بخشوی از مدعاسوت. این گواه اشترمالک هعهدنام سراسر هستند؛ فرهنگی امنیت کارگ اران

 بور عوالوه کوه کورد برداشوت ننوین تووانموی نی  اشترمالک به علیامام هایسفارش از
 نهوادی وجوود فرهنگوی، امنیوت از حراسوت و تولیود در فرمانداران و حاکم ذاتی مسئولیت

 در فرهنگوی( فکوری )نخبگان حکیمان و عالمان از متشّکل مشورتی ایکارویژه با فرهنگی
 ضوروری اموری هواآن بازتولیود یوا جامعوه اصویل هایسنت و هافرهنگ از صیانت راستای
 آداب از داریپاسو و آمووزش بوه حاکمان توجه درخصو  ایشان سفارش همچنین 1است.

 3است. حوزه این در برجسته نکات از نی  وتربیتتعلیم امر و 2اسالمی

 اقتصادی امنیت مجریان. 5-3-1-3

 اهداف پیشبرد راستای در اقتصادی فعاّلن برای امن فضای وجود اقتصادی امنیت از مقصود
 تنوازع نونقا نفی بر است مبتنی «اقتصادی امنیت» علوی اقتصاد الگوی در است. اقتصادی

 و تعواون و نابودکننوده، رقابوت جوایبوه مسوئوّلنه رقابوت نیکی، و احسان ارزشمندی بقا،
 بلکوه نیسوت، اقتصادی فعالیت هانگی  یگانه مادی شخصی   مناف  علوی اقتصاد در اخوت.

                                                             

َثنا ُسنا  َو » .1 َش  هَّل ُتْحد   ب 
ْن َماض  یَتُضرُّ َنن  فَ  یٍء م  ْلَك السُّ ْزُر َعلَ یت  َها َو اْلو  َمْن َسنا ْنَهوا َو یُکوَن اْْلْجُر ل  َما َنَقْضَت م  َك ب 

ْر ُمَداَرَس  ْکث  َك َو إَقامَ یت  َما َصَلَ  َعلَ یَتْثب   یاْلُحَکَماء  ف   هاْلُعَلَماء  َو ُمَناَقَش  هأ اَلد  اُس َقْبَلوَك  هه  أْمُر ب  ه  النا « َما اْسَتَقاَم ب 
 (.57 ه)نام

أَ » .2 ْرُهْم ب  اس  اْلَحجا َو َذکِّ لنا ْم ل  ا َبْعُد َفَأق  ْ   َو  الّله   ام  یَأما ْجل  م   َو  یاْلُمْسَتْفت   َفأْفت   ن  یاْلَعْصَر  َلُهُم  ا  َل  َعلِّ ور   َو  اْلَجاه   َذاک 
َم   (.43 ه)نام« اْلَعال 

ُکْم َعلَ » .3 ا َحقُّ ُموایُبُکْم کَ یَو َتْأد   اَل َتْجَهُلوایُمُکْم کَ یَو َتْعل  ... یَفَأما  (.71 ه)خطب« َما ُتَعلِّ
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 دارد اقتصوادی فعالیوت در ایویوژه جایگاه معنوی شخصی   منفعت و عمومی مناف  رعایت
 .(7۱5و7۱9 ،97۱3 )یوسفی،

 و فساد تولید صورت در مجازات و نظارت نی  و اقتصادی فعاّلن حقو، تأمین و حمایت
 هعهدنامو در کوه دهودموی شوکل را 3علویاموام اقتصوادی امنیوت سیاست رکن دو ناامنی،

کید مورد اشترمالک  تعریوف طرفینوی شوکلبوه اجتماعی حقو، علوی، نگرش در است. تأ
 نظاموات هنرخ تنظیم در کلیدی نقش اقتصادی سالم و صال  انکنشگر ازآنجاکه و شودمی

 کوه شوودموی تعریوف حاکمیوت هبرعهود ایشوان نفو به نی  حقوقی کنند،می ایفا اجتماعی
 انحراف و فساد هزمین قشر این در نون این، کنار در البته و است امنیت تأمین هاآن ترینمهم
کیود نیو  احتموالی مجوازات و فسواد وقووع از پیشوگیری و مجّدانه نظارت بر است، زیاد  تأ

 اسوت، اشوترمالوک هعهدنام روایت مناب  از که ،العقولُتحف کتاب در است. شده بسیاری
 توأمین در حاکمیوت هوظیفو درموورد بیشوتری صوراحت که است شده نقل نی  زیر جمالت

ُ» دارد: اقتصادی فعاّلن امنیت ظط فا نحط مطُُفا ه  تا ما رط ُُح  ُُوا نط مطُُآم  ه  ْا ب  ُُس  ُُوا ذط مطُُخ  ه  مُلا ه  وق 
ق  ح   ایشوان حرمت ؛ب 

 «کون اخوذ ایشوان نفو بوه را حقوقشوان و کون امون را شوانمواصالتی هایراه و دار پاس را
 (.914 ،9747 شعبه،)ابن

 قضائی امنیت مجریان. 5-3-1-4

 و کنودمی حمایت و داده پوشش را امنیت دیگر ابعاد که است نتری همچون قضائی امنیت
 بوه آسوان دسترسوی سوالم، و توانمنود هقضائی هقو به شهروندان اعتماد ازقبیل اییهشاخصه

 کواظمی، )اخووان دارد قانون برابر در جامعه افراد تمام تساوی و قانون به الت ام و احترام دادگاه،
 و فردی و سازمانی هایویژگی تمام با را قضائی هعادّلن نهاد وجود علیامام .(۱4۱ ،97۱4

 عودالت بوه دستیابی و پایدار امنیت ایجاد ارکان از آن برابر در حاکمیت تکالیف به تعنای با
 متوون تورینمهوم و تورینصوری  از اشوترمالوک هعهدنامو شمارد.برمی توحیدی هجامع در

 شود.می تلقی نی  خصو دراین

 نظامی امنیت مجریان. 5-3-1-5

 تأمین نظامی اب ار با هم و افتدمی خطربه نظامی اب ار با هم که است مصونیتی نظامی امنیت
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 دولوت نهوادی   و ساختاری ُبعد از (.19 ،9717 ب رگی،)جهان است نظامی آن جن  و شودمی
 یواد آن از تووانموی ارتش عنوان با که نظامی نهاد وجود ضرورت علوی، هاندیش در اسالمی

 طوورکلیبوه توانمی را نهاد این کارگ اران گیرد. قرار بحث مورد که است آن از ترروشن کرد،
 حکوم در کوه لشکریان عموم نی  و میانی و ارشد فرماندهان قوا، کّل  فرماندهی هطبق سه در

 گو ینش معیوار بواب در اشوترمالوک هعهدنامو در برشومرد. هسوتند آن نظامپیاده و سربازان
 است: آمده ننین نظامی فرماندهان

 بردبارتر و ترپاکدامن و تررخواهیخ تیشوایپ و امبریپ و خداوند به نسبت تو شیپ کهآن

ــت ــه را او اس ــدهی ب ــت فرمان ــاب ارتش ــن؛ انتخ ــان از ک ــه آن ــد ک ــه ری ــمب ــدیآ خش  و ن

 کـهآنـان از و گردنفرازنـد، زورمنـدان برابـر در و مهربـان، ناتوانـان بـه و رترند،یپذپوزش

 (.91 ه)نام ننشاند جای بر را وی ناتوانی و زد،یانگیبرن را او خشونت

ن سخنان این  خصولتی شوجاعت اسوت. علویامام منطق در «شجاعت» شاخص مبیِّ
 در شوود.می حاصل آن، درآوردن عقل حاکمیت تحت و غضبیه هقو مهار هنتیج در که است
 هعرصو تنهوانوه نظامی هایمیدان امنیت، متدانی   مکاتب هایارزش برخالف علوی هاندیش

 بر عقل ساختنحاکم و غضب و خشم مهار   هعرص هبلک نیست خشونت و غضب میدانداری  
 ویژگوی تجّلوی بوا عرصوه ایون در کوارگ اری برای ّلزم عدالت که است گونهاین و است آن

  یابد.می معنا شجاعت

 گیرینتیجه. 6

 بوه بازگشوت انحطوا  ایون از رفوتبورون راه تنها است. امنیتی انحطا  گرفتار امروز جهان
 توانودموی کوه هواییاندیشوه ایون از یکوی است. عترت و قرآن تمحوری با عدالت و توحید
 بور تمرکو  بوا حاضور همقال است. علیامام هاندیش باشد امروز بشر راهنمای جهتدراین

 جهان امنیتی هایبستبن از خروج برای راهکار هارائ در مشارکت در سعی امنیت کارگ اران
 امنیوت متودوال مطالعات که شودمی روشن ربیشت آنجا از اندیشه این اهمیت داشت. امروز

 کنشوگران و اخروی امنیت ازقبیل امنیت فرامادی ابعاد بررسی به کمتر گوناگون، مکاتب در
کید این پردازند.می امنیت ماورایی  اندیشه این در ارتبا بی و متباین هدوسوی ایجاد همن لبه تأ
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 و ابعواد در موادی و دنیوی امنیت که ستمعنا آن به بلکه نیست، امنیتی رویکرد و راهکار و
 معنا این بر مبحث این در شود.می دیده فرامادی ابعاد با وثیق پیوندی در آن گوناگون سطو 
کید  فاعلیوت و است امنیت تولید کنشگران رأس در و العللعلت متعال خدای که شودمی تأ
 در امنیوت هتولیدکننود هایمانساز و نهادها مردم، هدایت، پیشوایان ازقبیل کنشگران، دیگر
  شود.می مالحظه متعال خداوند فاعلیت طول

 اجو ای هدفمنود هرابط آن در که علوی متعالی امنیت در شناختیهستی مبانی به عنایت
کید مورد بشر روحی و مادی شقاوت و سعادت و آخرت و دنیا انسان، خلقت،  در اسوت، تأ

 نظوام سوط  در منحصور بحوث سوط  که دارد راههمبه را نتیجه این امنیت کنشگران بحث
 حیواتی سوپ  و مادی حیاتی که حیاتش طول تمام با انسان و ماند نخواهد دولت و سیاسی
 آخورت و دنیوا وسعت به ایگستره که او زیستمحیط ههم با ارتبا  در دارد ابدی و جاودانه

 هواانسان آحاد و افراد فاتصا رهگذر، این از شود.می شناخته امنیت کنشگر عنوانبه است،
 امنیوت کنشگری نهارنوب در آن مانند و خدا از خوف تقوا، ایمان، ازقبیل: هاییویژگی به

  شود.می تحلیل
 هودایت پیشوایان امنیت، انسانی کنشگران رأس در که داد نشان پژوهش هایداده تحلیل

 بوا درحقیقوت هدایت پیشوایان دارند. قرار ایشان، جانشینان و پیامبران یعنی الهی، رهبران و
 زنودگی مشویخوط تعیوین و خلقوت نظام متعالی   حقایق شناخت راستای در انسان هدایت

 هواانسان اخروی و دنیوی امنیت جاهلیت، و جور نظام با مبارزه با و بینشی نظام آن براساس
 هس در ،هستند مؤمنان همان که ایشان، به گروندگان گیرند.می هدف امتدادی خط یک در را

 ایفوا امنیوت تولیود در کنشوگرانه نقش ایمانی اّمت یا جامعه و اجتماعی هایگروه فرد، ّلیه
 و حقیقوی شخصویت یوک عنووانبوه ایموانی هجامعو آحواد و افراد علوی، نگاه در کنند.می

 سولول یک همن لبه تقوا و ایمان ویژگی به اتصاف با سازمانی، و حقوقی جایگاه از نظرصرف
 تووانموی دیگور،عبوارت  به اند.آفریننقش گوناگون ابعاد در امنیت ایجاد در جامعه هپیکر از

-امامت وّلیی نظام که علوی مطلوب سیاسی و اجتماعی نظام در افراد مسئولیت هدایر گفت
 نظوام ایون در جامعه افراد تمام و نیست منحصر دولت رسمی نهادهای هحوز در است اّمت

 و فردی هایمسئولیت به افراد عمل و هستند مسئول و تکلیفصاحب هم و حقصاحب هم
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 نگواهی در رویکورد ایون اسوت. جامعه در جانبههمه و متعالی امنیتی تولید عامل اجتماعی
 بور کوالن سوط  در و پوردازدمی امنیت تولید در اجتماعی هایگروه نقش به وسی  و جام 
کیود بخوشرضوایت و پایودار فراگیور، یامنیت تولید در اسالمی هواحد اّمت و جامعه نقش  تأ

 هحووز در نهادسوازی و سیاسی نظام همسئل بر علوی هایآموزه نگرش، این کنار در کند.می
 انوواع تولید در دولتی هایسازمان و نهادها و سیاسی نظام نقش از و دارد توجه کامال   امنیت

 اموا کند؛نمی فروگذار ضاییق و نظامی اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، ازقبیل امنیت، گوناگون
 تعوالی و رشود و مطلوب سازیانسان راستای در علوی مطلوب دولت است روشن کهننان
 سوازمانی کنشوگران ویژگوی تورینمهوم و یابودموی معنا دنیوی سعادت سازیزمینه با الهی

 حکمرانوی یعنوی علووی، شناسیانسان نهارنوب در انسانی هایویژگی به اتصاف امنیت،
 اتصواف و بصیرت و حکمت و شجاعت عفت، به نیل برای وهم، و غضب شهوت، بر عقل

  است. عدالت و تقوا عقالنیت، صفت به

 کتابنامه
 کریمقرآن
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 اهبردی.ر  مطالعات پژوهشکده
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 ،انتظاامی دانا  ،«علـیامـام اندیشـه سـپهر در امنیـت بـر درآمدی» (.1199) سیاوش بهرامی،

 .119-111 ص ،19 ش ،1199

 سـازمان تهـران: ها(،مؤلفه و )اصول اسالم سیاسی نظام در امنیت (.1141) احمد بزرگی،جهان

 اسالمی. اندیشه و فرهنگ پژوهشگاه انتشارات
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 .199-194 ،19 ش ،9 س ،امنیت آفاق
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 تهـران: البالغـه(نهـج در امنیـت )ساختارشناسـی ایما  هاد  (.1149) مصطفی تهرانی، دلشاد

 .1149 دریا،
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 ترجمـه ویکـم(،بیست سده با )رویارویی توسعه درحال   کشورها  در امنیت (.1199یزید) سایق،

 فرهنگی. و علمی انتشارات شرکت تهران: طیب، علیرضا و ایمانی مصطفی

 دارالعرفان. قم: انصاریان، حسین ترجمه ،البالغهنهج (.1199) حسینمحمدبن الرضی، شریف

 مهـدی ترجمـه الحکمـه(،نهایـه )ترجمـه فلسافه نهایات (.1199) سیدمحمدحسین طباطبایی،

 کتاب. بوستان مؤسسه قم: خسروشاهی، سیدهادی و تدین

 نیروی سیاسی یدتیعق سازمان تهران: البالغه،نهج در امنیت سیما  (.1194) منصور طبیعی،

 انتظامی.

 دیاداا  از اساالمی حکومات پیشدفت ه تداهم در امنیت نق  بدرسی (،1149) حمزه عبداللهی،

 .1149 لرستان، دانشگاه آباد: خرم ،علیامام

 اإلسالمیه. الکتب دار تهران: قدآن، قامو  (.1191) اکبرعلی بنابی، قرشی

 آفااق ،«ایران اسالمی جمهوری امنیتی مکتب در امنیت کارگزاران» (.1149) محمود چیان،کاله

 .11-9 ص ،91 ش ،11 س ،امنیت

 ،«اقتصـادی امنیـت تأمین در  علیامام کارگزاران نقش» (.1149) دیگران و وجیهه مکانی،گل

 .194-111 ص ،19 ش ،4 س ،اسالم تاریخ مطالعا 

 اسالمی. فرهنگ و علوم پژوهشگاه قم: یه،متعال امنیت (.1149) نجف زایی،لک
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 معـارف دانشـگاه ،البالغاهنهاج منظاد از تمادن باد امنیات تاثیید (.1149) محمـدعلی زایـی،لک

 قم. اسالمی

 یعقـوبمحمـدبن ،القاامو  جاواهد ما  العاده  تاج (.1919) محمدمحمدبن زبیدی، مرتضی

 دارالفکر. بیروت: شیری، علی و فیروزآبادی

 .1149 الملل،بین نشر و چاپ شرکت تهران: فلسفه، آموزش (.1149) محمدتقی یزدی، مصباح
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 .خمینیامام

 و اسـالمی علـوم کـامپیوتری تحقیقـات مرکـز قـم: افـزار.نـرم ؛اماام یفهصح .(1199) .———

 .خمینیامام آثار نشر و تنظیم مؤسسه

 علـیامـام هاینامه محتوای تحلیل» (.1144) هیق یعقوبی الدینسیدشهاب و علیرضا نوبری،

 ش ،9 س ،1144 ،اساالمی سیاست ها پوهه  ،«حکمرانی اصول محوریت با کارگزاران به

 .91-91 ص ،19

 بـا معاویـه بـه علـیامـام هـاینامـه محتوای تحلیل» (.1144) جامعی مهدی و علیرضا نوبری،

 ،9 س ،اساالمی سیاسات ها پوهه  ،«حکومتی مناسبات در اخالق سهم واکاوی محوریت

 .91-14 ،19 ش

 کتاب. بوستان ؤسسهم قم: هحیانی، ها آموز  در اجتماعی امنیت (.1141اصغر)علی همتیان،

 و فرهنـگ پژوهشـگاه انتشارات سازمان تهران: علو ، اقتصاد نظام (.1199) احمدعلی یوسفی،

 اسالمی. اندیشه

 


