
 119 با تأکید بر... ترسیمی از رابطه عدالت و امنیت در نظام اسالمی

 

 

 
Research Article 

 

An Outline of the Relationship between Justice 

and Security in the Islamic Government 

with Emphasis on the Idea of Imam Khomeyni
1
 

MohmmadHossin Fattahian
1
, Hosein Rezapour

2 

1. Assistant Professor, Department of Islamic Studies, Shahrekord University, Chaharmahal and 

Bakhtiari, Iran (Corresponding Author). fattahin@yahoo.com  

2. Assistant Professor, Department of Islamic Sciences, Semnan University of Medical Sciences, 

Semnan, Iran. r.hosein14@yahoo.com  

 

 

Abstract  
The purpose of the present study is to answer this main question that in drawing an outline of the 

relationship between justice and security based on the idea of Imam Khomeyni, what categories have high 

priority, low priority, or overlap? The method of study was qualitative and documentary and the results 

showed that justice is not contrary to security, but rather it is a realm for the emergence of political-social 

security. On the other hand, security should be a ground for spreading and expanding justice. In the idea of 

Imam Khomeyni, only a just government that has divine and ethical motivations based on spiritual and 

humanitarian values can establish security and reform the society. In contemporary history and based on the 

Ijtihādi approach of Imam Khomeyni, justice is among principles that leads to the humanitarian and 

reasonable existence of Fiqh (Islamic jurisprudence). He has focused on using this principle as a basis in 

both theory building and compatibility. Moreover, an overview of the ideas of Imam Khomeyni revealed 

many clues indicating that justice and security are compatible in his Islamic thought and practice.  
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 چکیده
امام با تاکید بر اندیشه ، هدف پژوهش حاضر پاسخ به این سوال اساسی است که دیدگاه شیعه در ترسیم رابطه عدالت و امنیت

تأخر و یا همراهی را دارد؟ روش پژوهش کیفی از نوع تحلیل اسنادی بوده و نتایج نشان داد که عدالت ، کدام مقوله تقدّم، خمینی
، است. از سوی دیگر یاجتماع -یاسیت سینه ظهور و بروز امنیبلکه عدالت به عنوان عرصه و زم، تینه به عنوان معارض امن

اخالقی و ، های الهی رش عدالت باشد. در اندیشه امام خمینی فقط حکومتی عادل که دارای انگیزهامنیت باید بستر نشر و گست
تواند امنیت را برقرار و جامعه را مدیریت و اصالح کند. در تاریخ معاصر مبتنی بر  می، های معنوی و انسانی باشد مبتنی بر ارزش

شود.  یم یات انسانی و معقول فقه منتهیاست که دخالت دادن آن به ح یاصل عدالت از جمله اصول، رویکرد اجتهادی امام خمینی
مبنای کار خود قرار داده است. به عالوه اینکه ، قیو هم در عرصه تطب یپرداز هیو نظر ین اصل را هم در تئوریشان استفاده از ایا

منیت در اندیشه اسالمی و تفکر و عمل ایشان راستایی عدالت و ا های بسیاری پیرامون هم حاصل بررسی اندیشه امام خمینی نشانه
 دارد.

 

  امنیت اجتماعی.، امنیت سیاسی، امام خمینی، امنیت، عدالت های کلیدی:  واژه
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  . مقدمه0

های  و از دغدغه های واالی انقالب اسالمی و نظام جمهوری اسالمی عدالت به عنوان یکی از آرمان
توان در تاکیدات ایشان به وضوح مشاهده کرد.  عدالت را میمهم امام خمینی بوده است. میزان اهمیت 

هر کسی ، زیرا در سایه عدل، ارزشی گرانقدر دارد، ای فطری نزد وجدان عمومی بشریت عدل با جاذبه البته
شود. به  بندد و امنیت و آرامش فراگیر می تعّدی و تجاوز از جامعه رخت برمی، رسد به حق خویش می

ستایند. امام صادق)ع( درباره این حقیقت  کنند و عدالت را می عدالتی را نکوهش می بی، همین جهت مردم
از خداوند پروا کنید و به عدالت رفتار »فرمودند: ، و عدالت خوشایند همگان است، عدالتی عیب که بی

 (. 53.ص، 3: ج5310، )کلینی« گیرید خرده می، چرا که شما به قومی که عدالت نکند، کنید
خاص  یساختارها یریگ سبب شکل، یگرین دو بر دیك از اید هر یر و تأکیتفس، هم اینکهنکته م

الحکم »جه آن ینت، ت حرف اول را بزندیامن یمثال وقت یگردد. برا یدر جوامع گوناگون م یاسیو س یاجتماع
ر مسلمانان یر و صاحب ملك و واجب االطاعه بر سایام، ر و شوکتیو صاحب شمش، است« لمن غلب

 باشد. می
مسأله اصلی پژوهش حاضر ترسیم رابطه دو مقوله مهم عدالت و امنیت ، فارغ از نقد و بررسی این رویکرد

و بررسی و تشریح آن به ویژه با تاکید بر اندیشه امام خمینی است. پژوهش بر این فرضیه استوار است که 
 باشد. یم یاس اجتماعیت سیهور و بروز امننه ظیبلکه به عنوان عرصه و زم، تیعدالت نه به عنوان معارض امن

به ، در این پژوهش با روش کیفی از نوع تحلیل اسنادی، گاه موضوعیت و جایبا توجه به اهم، نیبنابرا
ن عدالت و یتأم یکاربردها و سطوح مختلف عدالت و راهکارها و سازوکارها، بررسی و تحلیل مفهوم

 اندیشه امام خمینی پرداخته شده است.امنیت در نظام اسالمی با تاکید بر 

 . عدالت2

 . مفهوم عدالت2-0

ث یدر حد«. و بالعدل قامِت السماوات و االرض»، نش استیقانون حاکم بر جهان آفر، «عدالت»
 و یدادورز، است و اجتماعیدر حوزه س 5«.باشد بر محور عدل استوار می یاست که نظام هست ینبو

                                                           

 اشاره به این حدیث شریف نبوی دارد. «و السماء رفعها و وضع المیزان»، سوره الرحمن 3ذیل آیه ، در تفسیر صافی .5
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 بوده یباشد که همواره دغدغه حکماء و مصلحان اجتماع می یآرمانن یتر باسابقه، عدالت یاجرا
بر تحقق عدالت در همه ابعاد ، ن اسالمیژه دیبه و یان الهیشه و ادیصاحبان اند، یاست. همه نخبگان فکر

حاصل نشده  یتوافق، تحقق عدالت یها و راهکارها روش، گاه در مفهوم چیاّما ه، د فراوان دارندیتأک یزندگ
 است.

گیری مدینه نگاشت  تحقیق عدالت و شکل یان چگونگیرا به منظور ب« جمهوریت»افالطون کتاب 
عدالت  یاجرا یها روش یدر جستجو« استیس»( و ارسطو در کتاب 02، 03ص :5312، رهی)کو

 (.550: ص5310، داند )ارسطو یم یحکومت یو درست یار راستیعدالت را مع یباشد و اجرا یم
مند ساختن  نظام، نهیاستمدار مدیفه سید دارد که وظیکرد تأکین رویبر ا« مدنیه استیس»در  یفاراب

ن را یهدف د، «شفا»نا در ی(. ابن س.51: ص5310، یجامعه براساس عدل است )فاراب یروابط اعضا
توجه ، نی(. بنابرا000- 005: ص5303، نایکند )ابن س یان میبراساس قانون عدل ب یم روابط اجتماعیتنظ
کبه  شه حکماء را به خود مشغول نموده یهمواره اند، یاسیك سّنت سیآن به شکل  ید بر اجرایعدالت و تأ

 است.
نه فقط ، است« امامت عدل»اما جایگاه و اهمیت عدالت در اسالم به ویژه در اندیشه شیعه که نظام 

، یاجتماع، یعتقادد در تمام مسائل ایبلکه عدل همانند توح، ابدی یم یتر ن شفافیتب« امام عادل»
ن نظام فقط قرار گرفتن حاکم عادل در رأس قدرت یکند. در ا یدا میپ ینظام تجل یو حقوق یاسیس، یفرهنگ

عدالت برخوردار  یژگید از ویبا، نیاز باال تا پائ یا بلکه همه کارگزاران و مردم در هر رتبه، نیست یکاف
( به 1.، دی؛ حد51، ؛ شوراء1.، )اعراف« بالقسط یربّ قل امر »امبران مطابق یهمانگونه که پ یعنی، باشند

اقامه عدالت بکوشند  یز به تبع آنان موظفند در هر شرایطی در راستایمردم ن، عدالت مأمور هستند یاجرا
 (.35: ص5300، یمی؛ سل12، ؛ نحل10، ؛ نساء 1.، دی؛ حد531، ؛ نساء 0، )مائده

شود:  تعابیر مختلفی آمده که به برخی از آنها اشاره میبه ، معنا و مفهوم عدل در لغت و اصطالح
به »، (5300، )معین« حد متوسط میان افراط و تفریط در قوای درونی»، «نهادن هر چیزی به جای خود»

اگر عمل نیک ، رعایت برابری در پاداش و کیفر دادن به دیگران»، (5313، )معلوف« تساوی تقسیم کردن
 (.3.1تا: ص بی، )راغب اصفهانی« کیفر داده شود، و اگر بد است، است پاداش

مرتبه در قرآن ذکر  ریشه و مشتقات عدل نزدیک به سی ، معنی قسط است ضد ظلم و جور و هم، عدل
، 5: ج5300، شده و این تکرار به این نکته اشاره دارد که قرآن توجه زیادی به عدل داشته است )شرباصی



 111 با تأکید بر... ترسیمی از رابطه عدالت و امنیت در نظام اسالمی

، ستهیوضع با یف و مفهوم عدالت در گفتار ائمه)ع( عدالت در معانینکه که در تعری(. به عالوه ا03ص
نکه در یاّما نکته قابل توجه ا، به کار برده شده است یبه گونه مساو یمند ض و بهرهیت حقوق و رفع تبعیرعا

معروف  یشمندان اسالمین اسالم نظر دارد. آنچه بین اندینها به حق و حقوق افراد براساس موازیهمه ا
ه یالعدل اعطاء کل ذ» یعنی است: توان  باشد. همچنین می ن عدل و حّق مییوند بیاز پ یناش، «حقٍّ حقا

 (. 02: ص5300، ت حقوق است )یوسفییرعا، گفت که مفهوم عدالت

تاکید و نظر پژوهش حاضر بر عدالت اجتماعی است. البته در بیان نسبت میان عدالت فردی و عدالت 
عدالت فردی زیربنای عدالت اجتماعی و عدل الهی و ایمان نیز پایه و زیربنای  توان گفت که اجتماعی می

تواند مفهومی مغایر با  عدالت اجتماعی نمی، بدون شک»عدالت فردی است. به تعبیر شهید مطهری 
 (.51ص :.531، )مطهری« عدالت فردی داشته باشد

 . اقسام و کاربردهای عدالت2-2

 یمعنای یدارا یکالم و علوم اجتماع، فلسفه یعنی یسه حوزه دانش بشر کاربرد مفهوم واژه عدالت در
عدالت صفت فعل و رفتار ، در هر سه حوزه یعنی، مفهوم مشترك دارند، ك ُبعدیالبته در ، باشد یمتفاوت م

، یمتعال بوده و در حوزه علوم اجتماع یصفت فعل خدا، در حوزه فلسفه و کالم، است. به عبارت دیگر
 ن بشر است.یروابط و قوان، صفت رفتارها، عدالت

دوم  یدر معنا، ان شدهیت عدالت بیگاه و اهمین)ع( آنچه درباره جایدر کالم و سخنان ائمه معصوم
ابد که ی یتحقق م یزمان یعدالت اجتماع، نین بشر است. بنابرایروابط قوان، عدالت در رفتارها یعنی

 م شده باشد.یتنظ «عدالت»زان یبر م یرفتارها و روابط اجتماع
گر فهم و تبیین بهتر باشد. بر  تواند تسهیل های کاربردی آن می دقت در عرصه، در بررسی مفهوم عدالت

اّما در اضافه ، عدالت لحاظ شده است یمفهوم لغو، گرچه در تمام موارد، تأملی در کاربردها این اساس با
رو  نیگر بوده است. از ایشتر از موارد دیب، عواملاز  یتوجه به بعض، ها ك از آن عرصهیشدن عدالت به هر 

عدالت ، یعدالت فرد، یعدالت اخالق، یعدالت فقه، یعیعدالت تشر، ینیچون عدالت تکو یماتیتقس
ك از اقسام فوق در پرتو مفهوم عدالت روشن یشوران وارده شده است. گرچه هر یرات اندیدر تعب یاجتماع

به  یو عدالت اجتماع ین بخش به دو مفهوم عدالت فردیدر ا، مورد نظر شتر واژهیفهم ب یاما برا، شود یم
 شود. عنوان موضوع اصلی بحث پژوهش حاضر پرداخته می
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 ی. عدالت فرد2-2-0

زیاد  ینید ین مفهوم در کاربردهایرود. ا یکار م به یدر مقابل عدالت اجتماع، یب عدالت فردیترک
شهادت و ، قضاوت، ییت فتوایچون مرجع یدر مناصب مهم که یمورد نظر بوده است. مقصود از عدالت

است. نکته قابل توجه آن است که مفهوم عدالت  یعدالت فرد، شرط شده …امامت جماعت و جمعه و
خلط  یو فقه یمواقع مفهوم اخالق یبوده و در بعض یخود در حوزه فقه و اخالق قابل طرح و بررس یفرد

 (. 21.ص، 1تا: ج بی، شوند )طباطبایی یبرده م کار گر بهیکدی یا در جایشود و  یم

 ی. عدالت اجتماع2-2-2

م شده یزان عدالت تنظیبر م ین بشریروابط و قوان، ابد که رفتارهای یتحقق م یزمان یعدالت اجتماع
باشد. در  یو جار یسار یگوناگون جامعه اسالم یها د در تمام عرصهیعدالت با، به عبارت دیگر، باشد

 رد.یگ یفرهنگ و... را فرام، استیس، اقتصاد یها تمام عرصه، یعدالت اجتماع نتیجه ُبعد
اصل عدالت »در تبیین عدالت اجتماعی و اهمیت آن به این نکته اشاره دارد که  یاستاد مطهر

ز وجود داشته و صّحت و یبلکه در سلسله علل احکام ن، است ینه تنها حکمت فقه اجتماع« یاجتماع
ت یاصل عدالت با همه اهم»د: ید با اصل عدالت محك زد و سنجیرا با یحکام اجتهادسقم اجتهاد در ا

کیبا ا یدر فقه مورد غفلت واقع شده است ... ول، آن  یم بر مسأله عدالت اجتماعیکه قران کر یدین همه تأ
ما  یفقها ین مطلب سبب رکود فکر اجتماعیك قاعده و اصل عام در فقه از آن استنباط نشده و ایدارد ... 

در موضع ، در فقه« یاصل عدالت اجتماع»دگاه ین دی(. در ا03: ص.531، ی)مطهر« ده استیگرد
رش قرار نخواهد گرفت. یمورد پذ، باشند ین اصلیتحقق چن یناف یقرار دارد و اگر احکام شرع ییواال

العاده  آن فوقبزرگ بوده و اسالم به  یك اصل اجتماعیبلکه ، ستین یك حسنه اخالقیعدالت تنها »
 (. 510: ص.531، )مطهری« ت داده استیاهم

 . امنیت3

نظر بسیاری  امنیت یک مفهوم چند وجهی است و به همین جهت درباره مفهوم و معنای آن اختالف
آرامش ، اعتماد»کند:  امنیت را چنین تعریف می، «امن»وجود دارد. در فرهنگ لغت الروس ذیل عنوان 

، 5315، شود )جر معنا می وحشت و خسران بی، ترس، ری که براساس آن خطرروحی و روانی است. تفک
أمن در »در بیان مفهوم أمن و امنیت آورده: « مفردات قرآن»ذیل عنوان أمن(. راغب اصفهانی در کتاب 
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(. امنیت در کتاب 3.1تا: ص بی، )راغب اصفهانی« اصل به معنی آرامش روح و از بین رفتن ترس است
: 5335، آمده است )قرشی« آرامش و خاطر جمع بودن، ایمنی»به معنی « أمن»در ذیل واژه « قاموس قرآن»
اطمینان موجه. امنیت ، آزادی از بیمناکی و اضطراب، (. امنیت همچنین عبارت است از رهایی از تردید5ج

اش با آن  زندگی در زمره مسائلی است که انسان به طور گسترده و روزمره، المللی جمعی یا بین، خواه فردی
 یا از خطر محافظت شدن.، مواجه است. پس به طور خالصه امنیت در لغت یعنی در معرض خطر نبودن

دارای مفهومی متنوع و در عین حال مبهم ، رغم مفهوم به ظاهر ساده آن علی، در اصطالح مفهوم امنیت
توان یک ملت در حفظ »شده است: واژه امنیت چنین تعریف ، المعارف علوم اجتماعی باشد. در دایره می

 (. 53: ص5302، )قاسمی« های داخلی از تهدیدات خارجی ارزش
ه یای است. هر مکتب و نظر تعریف امنیت مبتنی بر یک رویکرد سازه، در چارچوب حکمت متعالیه

 یت به بقایامن ،کند. مبتنی بر حکمت متعالیه یخود بنا م یو ارزش ین سازه )امنیت( را با نظام فرهنگیا، یتیامن
سو انجام کارهایی که  از یک، نی. بنابرایماد یها بر ارزش یاله یها م ارزشیتقد یعنی، خورد یوند میپ یابد
هم  یکه خشم خدا در آن است و کس یدر آن بوده و از سوی دیگر ترك هر کار یاله یو لقاء و رضا یابد یبقا

 (.5313، زایی مهم است )لک یابد یانسان بقا یچون برا، ر متعّرض یا مانع ما نشودین مسیدر ا
به هر حال توافقی در مورد تعریف امنیت وجود ندارد. بر این اساس امنیت در یک کاربرد مضاف در 

گردد. امروزه مفهوم امنیت به عنوان مفهومی چند  های متفاوت منجر به تفاوت موضوعات پژوهش می متن
امنیت کشورها ، نمایاند. در تلقی جدید فرهنگی و محیطی رخ می ،سیاسی، الیه با ابعاد مختلف اقتصادی
های اجتماعی بازتعریف  کاهش معارضات و تنش، تعمیق حس مدنیت، به قابلیت افزایش هماهنگی

همان امنیت جامعه از تعدی راهزنان و ایمن بودن شهرها ، گردد. امنیت در شکل نازل و کالسیک آن می
: 5331، باشد )رادمند می« حقوق شهروندی»گسترده و واقعی آن معطوف به  که در ابعاد  است. در حالی

 در چهارچوب حکمت متعالیه است.، (. در این پژوهش مراد از مفهوم امنیت551ص

 تی. رابطه عدالت و امن0

است که اغلب جوامع آن را مورد توجه  ییها رشد و توسعه از جمله ارزش، رفاه، عدالت، یآزاد، تیامن
گردد. در منطق امام  یم یارزش برتر تلق، یعه عدالت اجتماعیش یاسیاند. اّما در فقه س رار دادهژه قیو

برهم خوردن نظم و  یتقدم دارد و عدالت هرچند به بها« تینظم و امن»بر « یعدالت اجتماع»)ع( یعل
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ت و آرامش یامن یالزم االجرا است. برقرار، جاد کندیا یحکومت اسالم یبرا یآرامش جامعه شود و گرفتار
ن یگاه چن چیه، از شهروندان باشد یو ظلم به بعض یعدالت یط مستلزم بیاز شرا یاگر در بعض، در جامعه

ت به یامن، عدالت یاگر در راه اجرا، در نقطه مقابل اما، گردد یز نمیمطلوب نبوده و تجو، در جامعه یآرامش
شود. از سخنان و سیره حضرت علی)ع(  یل نمیعدالت به خاطر بروز ناامنی تعط یاجرا، مخاطره افتد
کند.  یدر جامعه قربان یشورش و ناامن یبه بها یگاه حاضر نبود عدالت را حت شود که هیچ استفاده می

گران  لیاز تحل یاریدارد. بس یدر جامعه برتر« تیامن»بر « عدالت»، شه حضرتیشود در اند یمعلوم م
، هیوستن به معاوی)ع( و پیاز مردم از امام عل یل و برخیقبا یاز روسا یاریبس یاند که روگردان خ گفتهیتار
حد و اندازه  یب یها ه به آن و بخششیمعاو ییاعتنا یو متقاباًل ب« عدالت یامام بر اجرا یپافشار»جز  یزیچ

 (. 012ص، 1: جیبه نقل از: تستر، 5305، المال مسلمانان نبود )ورعی تیاز ب
و عدالت ، هر برابری عدالت نباشد یوقت یعیعدالت و امنیت اینکه در نگاه ش سازی تر در هم نکته مهم

، کلمات قصار، البالغه ف گردد )نهجیتعر« موضوعه یوضع الشئ ف»ا یو « حق حّقه یاعطاء کل ذ»به 
 شود. ساز می ت همیتحقق عدالت با امن، (33کلمه 

ت یجانبه امن ظهور و بروز همه یبرا یا بلکه عرصه، ت نیستیعدالت به عنوان معارض امن، پس
ش امور با عدالت یهمانا گشا»است. حضرت امیر)ع( می فرماید:  یدر نظام اسالم یاجتماع -یاسیس

یعنی در  5،«کند جاد مییشتری برای او ایقه بیظلم و ستم مض، قه اندازدیکسی که عدالت او را در مض، است
شاید به شکل مقطعی ، گردد ای است که اجرای آن در هر حال منجر به نتیجه خیر می کرانه عدل سعه و بی

گردد که  ساز امنیتی پایدار می ولی در نهایت این عدالت زمینه، اجرای عدالت موجب ناامنی و شورش شود
 شود. ل میگاهی از محدودۀ زمان خارج شده و به یک جریان در طول تاریخ تبدی

  ینیشه امام خمی. عدالت و امنیت در اند5

 . عدالت5-0

...« یعنی عدالت خواهانه بوده ، اگر اذعان کنیم که انقالب ما یک انقالب با ماهیت اسالمی بوده»
ها و اهداف اصلی انقالب  تحقق و وصول به عدالت اجتماعی یکی از وعده، (10: ص5303، )مطهری

                                                           

 (.51البالغه، خطبه  )نهج «علیه اضیقفان فی العدل السعه و من ضاق علیه العدل فالجور » .5
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ساز امام  سنجی با دوران حکمرانی تاریخ های گذشته در نسبت بنیانگذاران آن در سالاسالمی ما بود که 
یکی از ، های بلند انقالب اسالمی (. پس در آرمان553: ص5313، اند )قزلسفلی علی)ع( مطرح کرده

 است. « عدالت»، ها ها و خواسته ترین ارزش مهم
است که دخالت  یاز جمله اصول« اصل عدالت»، تر اینکه در رویکرد اجتهادی امام خمینی اما مهم

وه یدر ش یك قاعده فقهیعدالت را به عنوان ، هیشود. اگر فق یم یات انسانی و معقول فقه منتهیدادن آن به ح
از انحراف در استنباط مصون خواهد بود. امام خمینی به استناد برخی شواهد اعتقاد ، استنباط دخالت دهد

ن یبر ا یشرع یرد. اوامر و نواهیگ یاس است و در سلسله علل قرار میعدالت مق، ع احکامیدارد که در تشر
سنجش مورد  ید به عنوان ترازویعدالت با، ن اساس در استنباطیع شده است. بر همیل و تشریاساس تنز

را هم ن اصل یشان استفاده از ایم که ایابی ید م ینیامام خم یها شهیدر اند یفقها باشد. با تأمل نظر و توجه
 (.555: ص5305، مبنای کار خود قرار داده است )مهریزی، قیو هم در عرصه تطب یپرداز هیو نظر یدر تئور

س یانا االسالم قام لتأس»سد: ینو ین آن میو قوان یع درباره حکومت اسالمیامام خمینی در کتاب ب
ع الطبقات علی نهج عدل و قوانین یالمال و أخذها من جم تیات و بین مربوطه بالمالیه قوانیحکومه عادله ف

، ینی)امام خم «…بوجٍه لو تحمل بها لقّلت الجنایات لو لم ننقطع ، مربوطه بالجزئیات قصاصًا و حدًا و دیهً 
توان  یعنی می، مکرر به عدل و عدالت اشاره دارد، ن احکامییل و تبی(. ایشان در تحل012ص، .تا: ج بی

تواند  داشته و حرمت و وجوب می یو ظلم در سلسله علل احکام جا ادعا نمود که در اندیشه ایشان عدل
 ن دو امر باشد.یمعلول ا

 . امنیت5-2

در نظر امام خمینی حفظ امنیت نظام جمهوری اسالمی ایران بر مسائل دیگر ترجیح داشته و هیچ 
ت ارضی و حفظ تمامی، یعنی حفظ نظام سیاسی و گسترش اسالم ناب، موضوعی برتر از آن قرار ندارد

تهدید علیه ، شود که تهدید آنها هایی قلمداد می ترین اهداف و ارزش تأمین منافع و نیازهای حیاتی جزء مهم
بازگشت به ، های امام خمینی آید. این نوع نگرش به موضوع امنیت در دیدگاه امنیت ملی به حساب می

های  ابعاد امنیت که فقط به ارزش به، یعنی برخالف رویکردهای غربی، رویکرد اسالمی به امنیت است
امام خمینی زیربنای اصلی امنیت مادی و غیرمادی را در حوزه ، این جهانی و دنیوی شهروندان تاکید دارند

 داند که به دنبال کند و هدف حکومت را تأمین امنیت و آرامشی می امنیت معنوی و ایمان الهی جستجو می
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های بندگی و توجه به خدا را مهیاء سازد  به سوی خدا باشد و زمینه الله و هدایت یک سیر روحی و الی، آن
های  (. از منظر نگاه امام خمینی فقط حکومتی عادل که دارای انگیزه15ص، 51: ج5331، )امام خمینی

خواهد توانست امنیت را برقرار و جامعه را مهار ، های معنوی انسانی باشد الهی و اخالقی و مبتنی بر ارزش
(. 51ص، 0: ج5331، ح کند و این همان حکومتی است که انبیاء به دنبال آن بودند )امام خمینیو اصال

، چنین حکومتی جز با مشارکت مردم و گسترش عدالت اجتماعی محقق نخواهد شد )اخوان کاظمی
به مخاطره انداختن ، (. پس نقطه آسیب و تهدید جدی برای نظام جمهوری اسالمی11-33: ص5315

 نظام اسالمی در ابعاد داخلی و خارجی آن است. امنیت 

 های همراهی عدالت و امنیت در اندیشه سیاسی امام خمینی . عرصه6

در مباحث ، راستایی عدالت و امنیت در اندیشه اسالمی و تفکر و عمل امام خمینی مبتنی بر هم
د هستیم. امام خمینی گیرهای نظام اسالمی در چارچوب این رویکر مختلف شاهد تشریح اهداف و جهت

پیوند و ، کند میان این ابعاد و سازوکارها در بسترسازی دوسویه تعامل و همراهی عدالت و امنیت تالش می
های همراهی عدالت و امنیت در اندیشه امام  در بیان عرصه، تعاملی پیوسته و عمیق ایجاد کند. از این منظر

  ی این تعامل و همراهی نقش دارد.تاکید بر موضوعاتی است که در بسترساز، خمینی

 . حفظ اسالم و نظام سیاسی اسالم6-0

های  اخالقی و مبتنی بر ارزش، های الهی در اندیشه امام خمینی فقط حکومتی عادل که دارای انگیزه
تواند امنیت را برقرار و جامعه را مدیریت و اصالح کند. این همان حکومتی است  می، معنوی و انسانی باشد

یعنی تشکیل و حفظ نظام اسالمی برای ، (.1ص، 51: ج 5331، انبیاء به دنبال آن بودند )امام خمینیکه 
های توجه به  الله و هدایت به سوی خدا پیدا شود و زمینه یک سیر روحی الی، رسیدن به امنیتی که به دنبال آن

ندیشه امام خمینی حفظ (. پس در ا15ص، 51: ج5331، خدا و عبودیت الهی محقق گردد )امام خمینی
گران و افراد  اسالم و نظام اسالمی یک مطلوب اساسی است. مطلوبی که برتر از آن در شرح وظایف حکومت

 گردد. زیرا با حفظ اصل اسالم و نظام اسالمی تحقق سایر اهداف میسر می، جامعه اسالمی نیست
مهوری اسالمی که حفظ و آن مطلوب همه شماها هست و آن حفظ ج، یک مطلوب در کار است»

(. این مطلوب از منظر 505ص، 50: ج5331، )امام خمینی« باشد می، اسالم و حفظ کشور اسالمی است
حفظ »ای که هیچ واجبی باالتر از آن نیست.  گردد. فریضه فقهی یک امر واجب و فریضه الهی تلقی می
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در اسالم باالتر از از حفظ خود اسالم  ای باالتر از تمام فرایض. هیچ فریضه، اسالم یک فریضه الهی است
)امام « حفظ اسالم است، اما االن مسأله درجه اول(. »3.1ص، 51: ج5331، )امام خمینی« نیست

: 5331، )امام خمینی« نه حفظ دنیای خود، هدف ما حفظ اسالم است(. »550ص، 55: ج5331، خمینی
 (.31.ص، 5ج

توان  امنیت در موضوع حفظ امنیت نظام اسالمی میدر تحلیل همراهی عدالت و ، به عبارت دیگر
به استناد اندیشه و عمل امام خمینی که نشان از وفاداری و تعهد ایشان حتی بعد از تثبیت نظام ، گفت

دارد. به عالوه در فقه شیعه به  جمهوری اسالمی ایران نشان از شأن و منزلت عدالت در نگاه و عمل ایشان
دارای رویکردی در جهت حفظ نظام  -که به عنوان تنها نظام سیاسی مشروع دلیل محوریت اصل امامت 

فقهای شیعه حفظ نظام اسالمی و دولت اسالمی را واجب دانسته و برخی ، است -سیاسی مبتنی بر امامت
اند. شاید بتوان در تعلیل و تحلیل اتخاذ چنین  از جمله امام خمینی آن را اوجب واجبات قلمداد کرده

 ه دو موضوع اشاره داشت:موضعی ب
حاکم و ، به عنوان تنها نظام سیاسی مشروع، با عنایت به نظام امامت و والیت در فقه شیعه نخست:

گاهی به ، الشرایط )با ویژگی تقوا فقیه جامع حکومت معصوم )با ویژگی عصمت( یا ولی عدالت و تدبیر و آ
گردد امنیت جامعه اسالمی در  سبب می، شوند یکه از عامالن تولید و حفظ امنیت ملی محسوب م، زمانه(

حفظ نظام جامعه از اصول و قواعد مهم فقهی بوده ، در نگاه فقهای شیعه، ابعاد مختلف تأمین شود. بنابراین
، نباتیان و کریمیان، زایی اند )لک و ِاخالل در آن را ممنوع و مذموم دانسته  و به وجوب حفظ آن حکم داده

 (.15-2.: ص5311
تالش برای تولید و تأمین امنیت قرب به خدا و ، ناظر به هدف و غایت امنیت در نظام اسالمی دوم:

شود که عبارت است از  غایت دانش فقه هم محسوب می، الهی شدن جامعه اسالمی است که این خود
(. 15-2.: ص5311، نباتیان و کریمیان، زایی مندی )لک سوق دادن انسان مسلمان به قرب الهی و رضایت

محور که پایبند به تأمین امنیت قرب به خدا و الهی شدن  حفظ نظام عدالت، با توجه به دو موضوع فوق
 باشد. از اوجب واجبات و اخالل در آن ممنوع و مذموم می، جامعه اسالمی است

  . تحقق عدالت و قسط در جامعه6-2

برقراری قسط و عدالت ، در جامعه اسالمیعدالت و امنیت  در هم راستایی، بر مبنای بینش امام خمینی
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، به عنوان هدفی توحیدی در جوامع بشری است. جهت امنیت مورد نظر امام خمینی در نظام اسالمی
یعنی تحقق عدالت و قسط در جامعه ، بسترسازی تحقق و گسترش عدالت و قسط در بین مردم است

ها و عملکردها  برنامه، ها است که در سیاست ترین وظایف حکومت اسالمی از مهم، اسالمی در همه ابعاد
و انزال کتب برقراری قسط و  ارسال رسل، باالترین هدف اجتماعی، باید لحاظ گردد. به تصریح قرآن کریم

ا ِباْلب  »، عدل در جامعه است ن  ا ُرُسل  ْلن  ْرس  ْد أ  ق  اْلِم یل  اب  و  ُهُم اْلِکت  ع  ا م  ْلن  ْنز  أ  اِت و  ان  لِ ین  اُس ِباْلِقْسِط ُقوم  ایز  ، )حدید «لنا
.1.) 

امام خمینی نیز هدف اصلی اسالم و همه احکام شرعی را بسط عدالت و حکومت اسالمی معرفی 
اسالم حکومت است با تمامی شئون آن. احکام شرعی قوانین اسالم است و قوانین شأنی از شئون »کند:  می

)امام « ای اجرای حکومت و بسط عدلحکومت است. بلکه همه احکام مطلوب بالعرض ... است بر
 (..03ص، .: ج 5331، خمینی

ترین خواسته ایشان در تحقق انقالب اسالمی بوده است را  حکومت اسالمی که مطلوب، امام خمینی
ما »یعنی اسالمی بودن در این رویکرد با عادالنه بودن مترادف است. ، داند مترادف با حکومت عدالت می

گوییم یک حاکمی باید باشد که به  ما می، گوییم حکومت عدالت می، میگوییم حکومت اسال می
ما این یک مطلب را ، المال مسلمین را برندارد بیت، دستش را دراز نکند، المال مسلمین خیانت نکند بیت
از ، برای هر کس گفته بشود، گوییم. این یک مطلب مطبوعی است که در هر جامعه بشری که گفته بشود می
 (.121ص، 1: ج5331، )امام خمینی« پذیرند میما 

باشد که حسب این خصیصه مطابق  حکومت عدالت می، پس حکومت مطلوب مورد نظر امام خمینی
عدل »امری انسانی و مورد پذیرش همگان است. ، فطرت بشر است و چون مطابق فطرت و طبع بشر بوده
، )امام خمینی« آزادی و استقالل و رفاه خواهند بوداسالمی را مستقر کنید. با عدل اسالمی همه و همه در 

 (.551: ص3: ج5331
نفی فسق و فجور و مواردی از این قبیل از ، تبعیض، عدالتی بی، ستیزی و مبارزه با ظلم همچنین ستم

: 5331، گردد )امام خمینی ترین الزامات عدل در حکومت اسالمی در نگاه امام خمینی محسوب می مهم
امام خمینی هدف کلی و اساسی انقالب و ، (. لذا021ص، 5.؛ ج500، 15.، 551ص، 3؛ ج15ص، 1ج

اجرای عدالت اسالمی و ، چرا که هدف نجات ملت است»، کند حکومت را اجرای عدالت بیان می
(. پس تحقق 502ص، 3: ج5331، )امام خمینی« برقراری حکومت الهی بر پایه محکم عدل است
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، ها می شأنی راهبردی و از وظایف حکومت اسالمی است که در سیاستعدالت و قسط در جامعه اسال
 ها و عملکردها باید لحاظ گردد. برنامه

 ساز پیشرفت و محیط امن . اجرای عدالت زمینه6-3

امنیت ، باشد. از سویی دیگر یم یاجتماع -یاسیت سینه ظهور و بروز امنیعدالت به عنوان عرصه و زم
ایجاد ، ترین کارکرد و اثر عدالت در اندیشه امام خمینی مهم، الت باشد. لذاباید بستر نشر و گسترش عد

های فکری و  های آحاد جامعه در همه حوزه ها و خالقیت محیطی امن و آرام برای بروز استعدادها و توانایی
، اهل فلسفه، عرفانشان را عرضه کنند، شود که اهل عرفان در یک محیط آشفته نمی»عملی است. 

یک حکومت عدل الهی شد و عدالت را جاری کرد و ، شان را؛ لکن حکومت فقه، اهل فقه، شان را هفلسف
)امام « شود ها به مقاصد خودشان برسند. در یک محیط آرام همه چیز پیدا می طلب نگذاشت فرصت

 (.551ص، 2.: ج5331خمینی
به واقع وجود امنیت را شرط الزم ، «شود در یک محیط آرام همه چیز پیدا می»ایشان با اشاره به اینکه 

ساز توسعه معرفت الهی  نمایند. حتی ایشان اقامه عدل را زمینه برای تحقق تمامی اهداف جوامع عنوان می
(. در همین راستا در جای دیگری ایشان اجرای عدالت را 00ص، 51: ج5331، اند )امام خمینی دانسته
با عدل اسالمی همه و ، عدل الهی را مستقر کنید»فرمایند:  و میدانند  استقالل و رفاه می، ساز آزادی زمینه

 (.33ص، 1: ج5331، )امام خمینی« استقالل و رفاه خواهند بود، همه در آزادی

 امنیت و حقوق شهروندی ، . عدالت6-0

امنیت کشورها به قابلیت افزایش ، در تلقی جدید، گونه که در بیان مفهوم امنیت اشاره شد همان
گردد. به عبارت  های اجتماعی بازتعریف می کاهش معارضات و تنش، تعمیق حس مدنیت، یهماهنگ

باشد. در تاریخ معاصر  مطرح می« حقوق شهروندی»امنیت در ابعاد گسترده و واقعی آن معطوف به ، دیگر
اند که به  ر بودهیناگز، یه دولت اسالمیو بازطرح نظر، و مواجهه اندیشمندان مسلمان با پدیده دولت مدرن

 (.32: ص5310، ن دولت پاسخ دهند )بیگلرییدر ا« یمسأله شهروند»
 یها اما لوازم و مؤلفه، به کار نرفته یواژه حقوق شهروند، ینیامام خم یاسیدر زبان و گفتار س

کیانات ایدر ب یبه طور جد یشهروند  ین مسأله را در قانون اساسید قرار گرفته است. ایشان مکرر مورد تأ
توان  یم، است یمبتن ینیشه امام خمیو به خصوص بر اند یعیشه شیران که خود بر اندیا یاسالم یرجمهو
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و « حقوق ملت»چون  ییها از نشانه، یحقوق شهروند یارجاع به برخ یمشاهده کرد. ایشان برا یبه خوب
حقوق »زیرپا نهادن ل سرنگونی رژیم پهلوی را یاز دال یکیاند. امام خمینی  نموده یریگ بهره« حق ملت»

 ،1؛ ج.ص، 1؛ ج132ص ،1؛ ج301، 11.ص ،0: ج5331، ینیشمارد )امام خم یبرم« ملت
 یه هر ملتیاز حقوق اول»( و یا ..5ص ،3: ج5331« )ملت است یرأ، زانیم»جمله ، (. بنابراین501ص

( .0ص ،3)همان: ج« ن شکل و نوع حکومت خود را در دست داشته باشدیید سرنوشت و تعیاست که با
ما تابع آرای »دارند که در جمهوری اسالمی  در همین راستا قرار دارد. امام خمینی به صراحت اظهار می

: 3: ج5331، )امام خمینی« انتخاب با ملت است»( و 505: ص52: ج5331، )امام خمینی« ملت هستیم
بسیار مهم در اندیشه (. نکته 32ص، 53: ج5331، )امام خمینی« ملت باید همه ناظر باشند»( و 501ص

، حق نظارت است. که با استناد به اصل امر به معروف و نهی از منکر، ازجمله حقوق شهروندی، ایشان
 (.30-33ص، 52: ج5331، دانند )امام خمینی فقیه می حتی مردم را ناظر بر عملکرد ولی

 نقض حقوق مردم، . استبداد6-5

برد. پس استبداد به عنوان  کار می به« حکومت استبدادی»را در مقابل « حکومت اسالمی»امام خمینی 
 نفی ارعاب و ترس مردم، های حکومت اسالمی شود. از مولفه ناقض حقوق مردم از سوی ایشان طرد می

(. ایشان حکومتی که مردم نسبت به آن در رعب و وحشت 30: ص5310، از حکومت است )بیگلری
محیط ، دهد. ایشان در مقابل حکومت طاغوتی طاغوتی قرار می های بندی حکومت باشند را در زمره دسته

، 3: ج5331، دانند )امام خمینی دوستی و محبت را معیار حکومت اسالمی می، مبتنی بر رحمت
حق و اسالمی بوده و غیر آن ، (. از نگاه امام خمینی حکومتی که در مسیر عدالت قرار دارد30.-31.ص

 (. 12ص، 1ج : 5331، باطل است )امام خمینی
مال و جان مردم را به بازی ، رئیس دولت مستبد، امام خمینی اعتقاد دارد که در حکومت استبدادی

ُکشد. هر کس را که  می، اش تعلق گرفت کند. هر کس را اراده در آن به دلخواه خود دخل و تصرف می، گرفته
بخشد  اموال ملت را به این و آن میدهد و امالک و  تیول می، کند و به هر کس خواست انعام می، خواست

  (..1: ص5313، )امام خمینی

 . معیار عدالت و امنیت در آزادی عقیده و بیان7

های سیاسی  نسبت به همه عقاید و گرایش، یکی از وجوه امنیت افراد این است که آنها بتوانند نخست
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، بر این اساس، سوم، ها را بپذیرند شیکی از این عقاید و گرای، دوم، بیاندیشند و تحقیق و بررسی نمایند
شده موجود باشد که طبعًا مشکل و  شده و تثبیت  چنانچه عقیده فردی همسو و هماهنگ با تئوری پذیرفته 

ای نشر داده شود  جز اینکه نباید این عقاید حقه به گونه، محدودیت خاصی برای ابراز آن قابل تصور نیست
در این ، مذهبی یا سیاسی بشود، معه یا برانگیختن اختالفات قومیکه باعث اخالل در نظم و امنیت جا

تواند مورد استناد قرار گیرد.  نظمی می تفرقه و بی، حرمت اختالل نظام، عمومات وجوب حفظ نظام، باره
، تا آنجا که باعث اختالل نظام نشود، امام خمینی در این زمینه در مقاطع گوناگونی بر آزادی عقیده و بیان

ک از همان ابتدا مسئله کسانی مطرح شده است که وجود خدا را انکار ، در فلسفه اسالمی»اند:  ید کردهتأ
ایم. هر کس آزاد است که اظهار  گاه آزادی آنها را سلب نکرده و به آنها لطمه وارد نیاورده اند. ما هیچ کرده می

آزادی بیان و قلم و (. »335ص، 3: ج5331، )امام خمینی« کردن آزاد نیست  عقیده کند و برای توطئه
، 1: ج5331، )امام خمینی« دهند ولکن مردم توطئه را هرگز اجازه نمی، باشد عقیده برای همگان آزاد می

 (..1.ص

 گیری . نتیجه8

و فاضله  یاز جامعه آرمان یمیتحقق آن ترس، بشر یعدالت به عنوان فضیلت برتر و از واژگان آرمان
ن معنا که یشود. به ا امکان معارضه و تقابل با امنیت ایجاد می، است. اّما در بستر تحقق عدالت یانسان

ا عکس آن یت یامن یگر عدالت قربانیگردد و به عبارت د  یگریمانع از تحقق د یکیامکان دارد تحقق 
کیرد. واضح است که تفسیصورت پذ  یساختارها یریگ سبب شکل یگرین دو بر دیك از اید هر یر و تأ

جه آن ینت، ت حرف اول را بزندیامن یمثال وقت یگردد. برا یدر جوامع گوناگون م یاسیو س یخاص اجتماع
ر یر و صاحب ملك و واجب االطاعه بر سایر و شکوت امیو صاحب شمش، است« الحکم لمن غلب»

به  یها ها و خواسته یآزاد دیآورد عدالت است و طرفداران عدالت با ره، یباشد. در مقابل آزاد مسلمانان می
 حق مردم را ارج نهند.

ظهور و بروز همه جانبه  یبرا یا بلکه عرصه، ت نیستیعدالت به عنوان معارض امن یعیدر نگاه ش
، در تاریخ معاصر مبتنی بر رویکرد اجتهادی امام خمینیاست.  یدر نظام اسالم یاجتماع -یاسیت سیامن

تر  شود. مهم یم یات انسانی و معقول فقه منتهیدخالت دادن آن به حاست که  یاصل عدالت از جمله اصول
و  ین اصل را هم در تئوریشان استفاده از ایم که ایابی یدرم، ینیامام خم یها شهیدر اند یاینکه با تأمل
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مبنای کار خود قرار داده است. به عالوه اینکه حاصل بررسی اندیشه ، قیو هم در عرصه تطب یپرداز هینظر
راستایی عدالت و امنیت در اندیشه اسالمی و تفکر و عمل ایشان  های بسیاری پیرامون هم امام خمینی نشانه

 دارد.
و اینکه تحمل وضع ، ها در رژیم دیکتاتوری پهلوی ها و تبعیض عدالتی امام خمینی به دلیل مشاهده بی

ترین انقالب  خواهانه برخاستند و بزرگ لتبا تمام توان به مبارزه عدا، جاری مردم مسلمان ایران را نداشتند
های بزرگ انقالب بوده و  قرن را معماری نمودند. آنچه مسلم است اینکه عدالت در همه ابعاد از آرمان

 تحقق این هدف بزرگ است. ، ها های اصلی مردم و رهبری از دولت کماکان یکی از خواسته
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