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Abstract  
The purpose of the present study is to review Qur’anic and narrational foundations of the source of political 

security in Islam. In this research, Qur’anic and narrational foundations of the source of political security in 

Islam were explained by using the theoretical framework derived from the theory of government-centered 

security, triplet methods of understanding the source of political security, and documentary and inferential 

method. The results indicated that some propositions in the Noble Qur’an and Islamic narrations, on the one 

hand, imply the necessity of boosting components of the source of political security in Islam (Islamic 

government by 3 components of Islam, state institutions, territory), and on the other hand, they emphasize 

on removing any kind of threat against those 3 components above. It means that since bid’at (innovation in 

religious matters), Irtedād (apostasy), assimilation to unbelievers, books of ignorance (compared to Islamic 

ideology) and submission, autocracy, violence and seduction (against public governmental institutions) and 

submission, enemy’s attack against the country, selling weapons to the enemies (of Islamic countries) are 

considered threatful, it is concluded that from the view of verses and narrations, 3 components of the 

Islamic government are considered the source of political security.  
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 چکیده

در این پژوهش با کاربست چارچوب نظری . استدر اسالم  یاسیس یتمرجع امن ییو روا یقرآن یمبان هدف پژوهش حاضر بررسی
گیری از روش اسنادی و گانه فهم مرجع امنیتی سیاسی و با بهره های سهمحور و نیز کاربست روشبرگرفته از نظریۀ امنیت دولت

و  یماز قرآن کر ییها گزارهاستنباطی مبانی قرآنی و روایی مرجع امنیت سیاسی در اسالم تبیین گردید. نتایج حاکی از آن بود که 
، اسالمی با سه مؤلفۀ دولت اسالمیاسی )س یتمرجع امنهای مؤلفه تیبر لزوم تقوصورت ایجابی  سو به ی از یکاسالم یاتروا

 مؤلفه از آن سه یدهرگونه تهد رفع صورت سلبی بردر اسالم داللت دارند و از سوی دیگر به  (قلمرو سرزمینی، نهادهای حکومتی
کتب ضالل )نسبت به ایدئولوژی اسالمی( و ، تشبّه به کفّار، ارتداد، با این توضیح که از تهدید تلقی شدن بدعت .کنند می یدتاک

فروش سالح به ، ینتجاوز دشمن به سرزم، پذیریبغی و فتنه )نسبت به نهادهای حکومتی مردمی( و سلطه، استبداد، پذیریسلطه
ت مرجع امنی، سه مؤلفۀ دولت اسالمی، شود که از منظر آیات و روایاتهای اسالمی( فهمیده میدشمنان )نسبت به سرزمین

 شوند. سیاسی محسوب می
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 مقدمه . 0

، فرهنگی، )سیاسی ابعاد در همۀ یتامن، بشر یاجتماع زندگیدر  ی و ضروریاصل یازهاین ۀاز جمل
مورد  یدیکل یازن ینانیز اسالم  ینددر . باشدمی آن ملی و...(، اجتماعی، )فردی و سطوح اقتصادی و...(

و  استنباطکه تشریع شده  حفظ و استمرار آن، و احکام و قواعدی در راستای ایجاد ویژه قرار گرفته توجه
با وجود  .به ارمغان خواهد آورد ی راو متعال یدارپا یتیامن، یاجتماعفردی و  یها در زندگآن کارگیریبه

های از جملۀ چالش، خصوص در عرصۀ سیاسیمسئلۀ ناامنی به، ن چنین ظرفیتی در دین اسالمداشت
ضرورت تحقیقات مبنایی در حوزۀ ، چنین وضعیتی، باشد.لذاهای مسلمان میگیر کشورها و ملتگریبان

امنیتی اسالم خصوص قرآن کریم و احادیث اسالمی با هدف استخراج نظریۀ امنیت را در منابع اسالمی به
 یهااز عناصر و مؤلفه یتیه و مکتب امنیك نظریکند. جهت کاربست آن و تأمین امنیت را افزون می

، برخوردار هستند. مفهوم یشتریت بیاما غالبًا هفت عنصر و مؤلفه از اهم، ل شده استیتشک یمختلف
از ، یتیامن یکاستراتژ یکردهایرو، یتامن یلتحص یهاروش، یرخودیو غ یخود، سطوح، مرجع، ابعاد
 (. 01-01ص: 1203، یخانله)عبدالباشند یم یتیامن یۀنظر یک هایمؤلفه ینتر مهم ۀجمل

باشد که در پاسخ به پرسش ای محوری در مطالعات امنیتی میمرجع امنیت مؤلفه، در این میان
که دربارۀ مؤلفۀ مرجع رغم تحقیقاتی  گردد. علیمطرح می« امنیت برای چه کسی و یا برای چه چیزی»

اما تاکنون ، محور انجام شده استامنیت در منابع و اندیشۀ اسالمی در سطح ُخرِد فردمحور و کالِن دولت
، پژوهشی که مبانی قرآنی و روایی مرجع امنیت سیاسی در اسالم را در سطح کالن بررسی کرده باشد

وضوع مرجع امنیت سیاسی در اسالم نشان زیرا توجه به ادبیات تولید شده در م، صورت نگرفته است
دلیل دهد که در ادبیات مذکور یا با رویکردی فردمحور مؤلفۀ مرجع امنیت بررسی شده است که به می

تخصصًا از موضوع پژوهش حاضر خارج است؛ دستۀ دوم ادبیات تولید ، کاربست رویکرد ُخرِد فردمحور
اما آن را ، اندمرجع امنیت در اسالم را بررسی کرده، محورترغم اینکه با اتخاذ رویکردی دول شده نیز علی

بررسی مبانی قرآنی و روایی ، با توجه به پیشینه مذکور .اند صرفًا در اندیشۀ علما و فقهای اسالمی کاویده
موضوعی نو و بکر بشمار ، نوبۀ خودبه، محور در اسالممرجع امنیت سیاسی بر اساس رویکرد دولت

محور استنادی و نظریه دولت -پژوهش حاضر درصدد است با کاربست روش استنباطی، لذا رود.می
های ترین مؤلفه عنوان یکی از مهممبانی قرآنی و روایی مرجع امنیت سیاسی به، مثابۀ چارچوب نظری به

مفاهیمی ، شناسیامنیت سیاسی را در اسالم بررسی نماید. به همین منظور در ابتدا در بخش مفهوم
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شناسی و چارچوب  شود. سپس در بخش روشامنیت سیاسی و مرجع امنیت تبیین می، ون امنیتهمچ
گردد. های فهم مرجع امنیت بیان میچارچوب نظری و روش مثابۀ به 1بوزانباری محور نظریۀ دولت، نظری

مرجعگزاره، و چارچوب نظری مذکور در بخش سوم نیز با استفاده از روش رواییدالبر هایقرآنیو
.شدخواهدبررسیسیاسیامنیت 

 شناسی . مفهوم2

 . امنیت 2-0

 ( و واژۀ110ص، 1ق: ج1010، در زبان عربی )فراهیدی« األمن»مترادف با واژۀ « امنیت»واژۀ 

Security ( است. این واژه در زبان فارسی به معنای1331ص، 3: ج1230، در زبان انگلیسی )حییم 
، 1ج :1231، ین؛ مع120ص، 1ج :1233، یدعم(آرامش و آسودگی ، شدن  ایمن، بودن در امان ، بیمی بی

ایجابی و ، توان در سه دستۀ تعاریف سلبی( است. تعاریف مختلف از امنیت را در مجموع می213ص
امنیت را تشکیل فصل مشترک تعاریف سلبی ، ها ای تقسیم کرد. فقدان تهدید و ترس نسبت به ارزشسازه
مردان و شهروندان  وجود احساس رضایت و اطمینان خاطر نزد دولت (Wolfers, 1952: p. 485). دهدمی

: 1211، ؛ افتخاری01-01: ص1211، نیز ویژگی مشترک تعاریف ایجابی از امنیت است )ویلیامز
 دنتوانی خود میو ارزش ینگهرف ما توجه به نظاب اتب امنیتیمکهر یک از ، ای(. اما در تعریف سازه11ص

با انجام ) «الف»که  یتیبه وضع یابیدست»سازۀ امنیت عبارت است از: ، تعریفی ارائه کنند. بر این اساس
 برسد« ج»باشد تا به  (و محفوظ) مصون« ب»د یتعرض و تهد، بیاز آس (ییها ا انجام ندادن اقدامیدادن 

(.:31ص3131، زایی)لک« باشد(« ج»)یا در وضعیت 

 . امنیت سیاسی2-2

توان به سه دستۀ تعاریف مختلفی از امنیت سیاسی توسط اندیشمندان مطالعات امنیتی ارائه شده که می
، ای تقسیم کرد. حفظ حقوق شهروندی در عرصۀ سیاسیمحور و سازهرژیم دولت/، تعاریف شهروندمحور

(. 111: ص1200بزرگی، ؛ جهان01-01: ص1211، باشد )ویلیامزویژگی مشترک تعاریف شهروندمحور می
                                                           

1. Barry Buzan. 
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رژیم سیاسی )نهادها(، ویژگی بارز دستۀ دوم تعاریف  امنیت دولت )ایدئولوژی، نهادها، پایگاه مادی(/
تعریف مختار از  (.130-133، ص1: ج1202خانی، ؛ عبدالله03: ص1201امنیت سیاسی است )بوزان، 

گاه توأمان دنیوی و اخروی دین اسالم به امنیت و نیز مرجعیت امنیت سیاسی در این پژوهش با توجه به ن
، امنیت سیاسی عبارت شود.لذاای ارائه مینظام اسالمی در نظام امنیتی اسالم، بر اساس تلقی سازه دولت/

 )داخلی/ «ب»د یب، تعرض و تهدیاز آس نظام اسالمی( )دولت/ «الف»که  یتیبه وضع یابیدست»است از 
الله  تقرب الی باشد )پیشرفت/« ج»یا در وضعیت  برسد «ج»و محفوظ باشد تا به  مصونخارجی( 

  «.تعالی(

 . مرجع امنیت2-6

یا « امنیت برای چه کسی؟»یتی، در پاسخ به پرسش مکاتب امنهای نظری و رهیافت هر یک ازدر 
یم ، رژ)نظام( دولت ، جامعه،)انسان( ، فردشدۀشانیرفته پذ ینظام ارزشبا  ، متناسب«برای چه چیزی؟»

(شناخته می یتعنوان مرجع امن بهسیاسی )حکومت(،  مرجع  (.02-31: ص1211پورسعید، شود
امنیت، بازیگران یا چیزی است که مورد هدف تهدید وجودی قرار گرفته و موجودیت آن با تهدید بقاء، 

های معمول اتخاذ  ارج از رویهتدابیر اضطراری و خباشد. لذا، برای حفظ موجودیت و بقاء آن، مواجه می
که  دگردیم اطالق یزیبه چ یتمرجع امنبه عبارت دیگر،  (.33: ص1203گردد )بوزان و همکاران، می

، زایی؛ لک11: ص1131زایی،  خواهد شد )لکمقدم  هابر آنیگر، د هاییتآن با امن تزاحمدر صورت 
 .(02: ص1131

 یچارچوب نظر ۀمثاب محور به دولت یۀنظر .6

امنیتنظریه، محور در مطالعات امنیتینظریۀ دولت ویژه امنیت سیاسی را در سطح به، ایاستکه
از ، دلیل وابستگی تحقق و عینیت امنیت دیگر مراجع به آن دولت به، دهد. بر این اساسامنیت ملی قرار می

توجه به واقعیت امنیت (. از آنجایی که صرفًا با 03: ص1201، اهمیت باالیی برخوردار است )بوزان
عنوان مرجع اصلی  دولت به، لذا، (32یابد )همان: صتهدیدات علیه سایر مراجع امنیت معنا می، دولت

به رژیم سیاسی تقلیل داده ، بنابراین، دولت مفهومی موّسع دارد، گردد. در این رویکردامنیت معرفی می
پایگاه مادی و فیزیکی یا ، های حکومتیدها و سازماننها، سازشود. ایدۀ دولت یا ایدئولوژی مشروعیتنمی

دهد )همان: محور تشکیل می گانۀ ماهیت دولت را در رویکرد دولتارکان و نمودهای سه، مردم و سرزمین
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را در  یاسیس حیاتها و اصول ارزش، اهدافکه  حکومت نامهمرام(. بر 111: ص1233، ؛ ماندل03ص
دهندۀ حکومت و مردم  بوده و پیوند یرش مردمیپذ( و دارای Passerin de Entre'ves, 1969گیرد )برمی

گیرد که سبب شود. بر این اساس، نوعی رابطۀ عمیق میان مردم و دولت شکل میاست، ایدئولوژی اطالق می
 (.Deutch, 1970: p.85شود )اطالق می یمل تیآن هوبر  گردد کهمی یج و مشارکت مردمیانسجام، بس

 نمایدرا ایجاد می یبه اهداف رسم رسیدن زمینۀ، زیف و تجویقدرت توص با استفاده از یاسیس یئولوژدیا

 یهانهادها و سازمان زمانی است کهدولت  ۀدیو ا یدئولوژیا(. عینیت و تحقق 03: ص1230، )بوزان
، بهداشت، آموزش، یت عمومیامنهمچون  تشکیل شود و به ارائۀ خدماتیاست و عمل یس یبرا مورد نیاز

دولت از قلمرو  یدولت است. برخوردار رکن و نمود دیگر، یکیزیو ف یگاه مادیپاغیره بپردازد.  دفاع و
را  دولت یماد رکن، ثروت و منابع، . مردمباشد آن می یت عملیموجودتحقق  الزمۀ، ییایو جغراف ینیسرزم

ترین تهدید امنیتی حوزۀ فیزیکی و  مهم(. جنگ و حملۀ نظامی 113ص :1230، دهند)بوزانتشکیل می
 (.30-32: ص1200، اردکانی و شاکری  باشد )داوریمادی دولت می

 امنیتهای فهم مرجع . روش0

دهد که فهم مرجع امنیت در مکاتب امنیتی بررسی ادبیات تولید شده در موضوع مرجع امنیت نشان می
های امنیت ملی قابل تأمین امنیت و اهداف و سیاستعوامل ، با تمرکز بر معیارهایی همچون مؤلفۀ تهدید

  (.011: ص1131، ؛ بوزان و همکاران02: ص1130، شناسایی است )کریمی مله و بابایی
توجه به عنصر تهدید در فهم مرجع امنیت در یک مکتب امنیتی به این معنا است عنصر تهدید:  -الف

وقوع یا شدت گرفتن چه اتفاقاتی را ، عبارت دیگرداند. به که آن مکتب چه عواملی را سبب تهدید می
 کند. موجب تهدید بقاء یا استمرار واحد مد نظر تلقی می

توجه به عوامل تأمین امنیت در فهم مرجع امنیت در یک مکتب امنیتی به این  عوامل تأمین امنیت: -ب
تلزم پایداری و استمرار واحد معنا است که آن مکتب وجود و تقویت چه عناصری را به منزلۀ امنیت آن و مس

 کند. مد نظر معرفی می
تواند  های ناظر به آن میگذاریبیان اهداف امنیت ملی و سیاست های امنیت ملی: اهداف و سیاست -ج

ارتقای کیفیت ، در معرفی حفظ تمامیت ارضی، در درک بهتر مرجع امنیت مؤثر واقع شود. به عنوان مثال
 باشند.جهان مرجع امنیت می، مردم، بات جهانی به عنوان اهداف دولتتحقق صلح و ث، زیست مردم
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 مرجع امنیت سیاسی در آیات و روایات .5

 . فهم مرجع امنیت سیاسی بر اساس عنصر تهدید از منظر قرآن و روایات5-0

دولت اسالمی با سه مؤلفۀ ، دهد که از منظر آیات و روایات اسالمیبررسی تهدیدات ذیل نشان می
)نمود نهادهای حکومتی مردمی ، (یتمرجع امن ۀمثاببه ی)نمود نرم دولت اسالمدئولوژی اسالمی ای
)نمود سخت دولت های اسالمی و سرزمین (سیاسییت مرجع امن ۀمثاببه یاسالم دولت سختیمهن

 شود.مرجع امنیت محسوب می( یاسیس یتامن ۀمثاب به یاسالم

 تهدید ایدئولوژی اسالمی  .5-0-0

گذار اشاره شده پیامدهای آن و حکم بدعت، در آیات و روایات بسیاری به بدعت تهدید بدعت: -الف
حکم به حرمت و مقابله با آن داده شده ، لذا، شوداصل دین اسالم تهدید می، است. در واقع با بدعت

، و تکرار آن« لوی»( خداوند متعال با استفاده از واژه 31، است. در برخی از آیات قرآن کریم )بقره
نیز بر این  (03-00، حاقه)دهد. برخی دیگر از آیات گذاران را به شدت به عذاب آخرت انذار میبدعت

ش یرا از پ لذا در صورتی که سخنانی، گذاری نداردنیز حق بدعت )ص(مهم اشاره دارد که حتی رسول الهی
، 11: ج1230، شیرازیگرفته خواهد شد )مکارم  از او سختی انتقام، دهد تنسب خداوندخود بتراشد و به 

، کند )قرائتیزیرا بدعت تهدیدی است که دین اسالم و جامعه اسالمی را با خطر مواجه می، (336ص
معرفی شده  )ص(الله(. در روایات نیز بدعت از مصادیق مخالفت با سّنت رسول103ص، 1: ج1203

گذار قدری است که خداوند متعال توبه بدعت ه( تهدید بدعت ب01ص، 36ق: ج1012، است )مجلسی
کند)همان:لعن می، کنند( و علمایی را که با بدعت مقابله نمی313ص، 1ق: ج1231، پذیرد )برقیرا نمی
ایهای امنیتی سلبی پیشگیرانه.)درمجموعحکمبهممنوعیتوحرمتبدعتیکیدیگرازشیوه113ص

 نماید.و ایمان اسالمی مسلمانان جلوگیری می آید که از انحراف دینبشمارمی
و  یتامن حفظ یسلب اقداماتاز  یکی، آن یمجازات برا یینارتداد و تع یمتحر :ارتداد یدتهد -ب

. شودیمحسوب م یاتو روا یاتاز منظر آ یدولت اسالم یدئولوژیاسالم به عنوان ا یناز د یدزداییتهد
رود.بهاینصورتکهشخصمرتدبا)ایدئولوژی اسالمی( را نشانه میارتداد تهدیدی است که اصل دین 

خیزد و در نتیجه دین به عنوان مبنای مشروعیت نظام اسالمی برمی ترویجعقیدۀخالفاسالمبهدشمنیبا
کند نهادهای حکومتی را با تهدید جدی مواجه می، با تضعیف فرهنگ اسالمی و اعتقادات مسلمانان
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شخص ، (11، 00-03، عمران(. در آیاتی از قرآن کریم )آل316-310ص، 3: ج1230، ازیشیر)مکارم 
شود که این امر از اهمیت ویژۀ امنیت اسالم و وجوب مرتد مشمول لعن و عذاب الهی معرفی می

 تهدیدزدایی از آن در مواجهه با ارتداد حکایت دارد.
ترین پیامدهای اجتماعی تشّبه به  تضعیف دین در جامعۀ اسالمی یکی از مهم :اره به کّف تشبّ  یدتهد -ج

دلیلکّفار می همین به ، 3ق: ج1013، در احادیث اسالمی از آن نهی شده است )مجلسی، باشد.
اند. تشّبه به کّفار از آنجا که دشمن خدا تلقی شده، حتی افرادی که تشّبه به کّفار و دشمنان دارند  (.123ص

شود. های اسالمی در جامعه می سبب تضعیف ارزش، گذارد تاثیری که در سبک زندگی مسلمانان می با
در واقع مصداق دیگری از شیوۀ پیشگیرانه و روش سلبی ، حکم به حرمت و ممنوعیت تشّبه به کّفار، لذا

المی های اس شود که سبب کاهش تهدیدات علیه ارزشتحصیل امنیت ایدئولوژی اسالمی محسوب می
 خواهد شد.

یکی دیگر از اقدامات سلبی حفظ امنیت ایدئولوژی اسالمی و تهدیدزدایی از  :کتب ضالل یدتهد -د
باشد. وجود مطالب مبارزه با کتب ضالل از طریق ممنوعیت و حرمت آن در نظام امنیتی اسالم می، آن

باعث از بین رفتن آن نیز ، خالف واقع و شبهات در کتب ضالل باعث تضعیف ایمان و در برخی مواقع
ها نهی شده است. مطالعۀ کتاب ضالل از مواردی مطالعۀ این کتاب، در اسالم، به همین دلیل، شودمی

، مبادلۀ آن تحریم شده است )شیخ حّر عاملی، شود. لذااست که باعث تقّرب لغیرالله و نیز وهن حق می
ورِ ُقول  (. یکی از مصادیق 06-00ص، 13جق: 1011  سورۀ حج که بر اجتناب از آن تاکید 21در آیۀ  الزُّ

ِدیِث باشد. همچنین یکی از مصادیق عبارت کتب ضالل می، شده است ْهو  اْلح   سورۀ لقمان 3در آیۀ  ل 
( که در این آیه برای خریداران 13-16ص، 13: ج1230، شیرازی کتب ضالل معرفی شده است )مکارم

 داده شده است. عذاب خوارکننده وعده، آن

 حکومتی  ینهادهادید . ته5-0-2

رفتار استبدادی یک حکومت ، از جملۀ عوامل تهدیدکنندۀ امنیت سیاسی :استبداد یدتهد -الف
استبدادورزیازسویحکومتمی سبب محرومیت از پشتوانه مردمی ، با نابود کردن مشروعیت، باشد.

دلیل کند.بهمواجهه با تهدیدات داخلی و خارجی بیشتر میپذیری حکومت را در  شده و این امر نیز آسیب
در آیات و روایات از استبدادورزی نهی شده و شخص مستبد نکوهش شده است. ، مذکور تهدیدات امنیتی
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: 1233، واسطیاستبداد مایۀ هالکت و نابودی حکومت معرفی شده است )لیثی ، در برخی روایات
تهدیدی جدی برای ، شدن شکست یک حکومت بوسیله دشمنان ن(. در حدیث دیگری نیز آسا630ص

(. استفاده از تعابیری همچون 321ق: ص1011، آمدیحکومت استبدادی معرفی شده است )تمیمی 
در واقع اشاره به تهدیداتی است که استبداد برای حکومت ایجاد ، ضرر و خطر در روایات، ذّلت، لغزش

(. در مجموع استبداد از آنجا که 013، 001ص :1233؛ 333، 601ق: ص1011، آمدیکند )تمیمی می
بشمار  ای پیشگیرانهلذا ممنوعیت آن شیوه، شودتهدیدی وجودی برای نهادهای حکومتی محسوب می

 نماید.رود که امنیت نهادهای حکومتی را حفظ میمی
گری اشاره شده است. منظور از در آیات و روایات زیادی به تهدیدات ناشی از فتنه :فتنه یانجر یدتهد -ب

سازی مردم با هدف تضعیف و طور عمده، نوعی جنگ نرم از طریق عملیات فریب، گمراهگری در اینجا به فتنه
ترین اقدامات نرم جریان فتنه که در قرآن  از جمله مهم (.33، باشد)اعرافضربه زدن به حکومت اسالمی می

افکنی )توبه، (، تفرقه3عمران،  افکنی )آلشبه (، 11پراکنی )نور، ایعهکریم اشاره شده است، عبارتند از: ش
تر  گری در مقایسه با قتل، شدیدتر و بزرگ(. در قرآن کریم آسیب و خطر فتنه00-03(، کارشکنی )توبه، 113

طر از آنجا که فتنه، امنیت دنیوی و اخروی جامعه اسالمی را به خ (. 313، 111معرفی شده است )بقره، 
گران را صادر نموده جانبه با فتنه کن کردن فتنه، فرمان مبارزه همهاندازد، لذا، خداوند متعال با هدف ریشهمی

 (.31؛ احزاب، 112است )بقره، 

و استقالل نهادهای  یاسالم ۀجامعدر  سیاسی یتامن از جملۀ تهدیداتی که حقوق و :سلطه یدتهد -ج
در راستای تأمین امنیت و دفع ، کّفار بر جامعه اسالمی است. لذاسلطه ، کندحکومتی را دچار خطر می

اعم از سلطه سیاسی و ار بر مسلمانان کّف  ۀهرگونه سلطسورۀ نساء  101در آیۀ خداوند متعال ، تهدید سلطه
از مضمون برخی دیگر از آیات )آل . (136ص، 0ج :1230، یرازیش مکارم) کرده است یرا نفغیر سیاسی 

در  شود.( ممنوعیت سلطه فهمیده می36ص :1203، یندهپا( و نیز روایات )11، ؛ نساء121، عمران
با دفع تهدید که  شود        یمحسوب م اییشگیرانهپ یتی سلبیامن یوۀش، در واقع پذیریسلطه یتممنوع، مجموع

 کند.استقالل نهادهای حکومتی حفاظت میاز ، سلطه

کند و ای که بقاء نهادهای حکومتی را تهدید مییکی از اقدامات براندازانه ی:و بغ یبرانداز یدتهد -د
( و احادیث 1، بغی است. به همین دلیل در قرآن کریم )حجرات، اندازدامنیت سیاسی را به خطر می

جهاد و مقابله با باغیان و براندازان ، (106ص، 3ق: ج1013، ؛ طوسی101ق: ص1010، البالغه )نهج
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ممنوعیت بغی نیز اقدامی پیشگیرانه در ، مجازات شدیدی برای آنان وضع شده است. بنابراین واجب شده و
 باشد.جهت حفاظت از نهادهای حکومتی و دفع تهدیدی وجودی آن می

 . تهدید داراالسالم 5-0-6

 یدامر مخاطره و تهد ینار بر مسلمانان شود و اط کّف که باعث تسلّ  هرکاری یری:پذسلطه یدتهد -الف
: 1203، ینده؛ پا101، )نساء در اسالم ممنوع شمرده شده است، را به دنبال داشته باشد یجامعه اسالم یانک

 یامصداق سلطه، ارکّف  یاز سو یاسالم هاییناشغال و تصرف سرزم، یهتجز، اساس ین(. بر ا36ص
 است.  یدهگرد ینف یثد که در قرآن و احادشویمحسوب م

ار بر مسلمانان و از ساز سلطه کّف  ینهکه زم یاز اقدامات یگرد یکی :فروش سالح به دشمنان یدتهد -ب
 یاتدر زمان جنگ و فتنه است. در روا یژهوبه، ارفروش سالح به کّف ، شودیم ینیتصرف سرزم ۀجمل

نگ دشمنان در ج یتباعث تقو ینکها یلفروش سالح به دشمنان مسلمانان در زمان جنگ به دل یاریبس
، 1ج :ق1031، کلینی) شده است یمشرک معرف یزفروشنده ن یاتروا یدر برخ تیح بوده وممنوع ، شودیم

 (.303-301ص
تجاوز دشمن به سرزمین اسالمی یکی دیگر از  تهدید اشغال سرزمین و وجوب جهاد دفاعی: -ج

ترین راهکار  کند که آموزۀ جهاد از جملۀ مهم تهدیداتی است که امنیت داراالسالم را دچار مخاطره می
باشد. جهاد دفاعی یکی از اقسام جهاد از منظر آیات و روایات بوده که اهمیت راهبردی در مقابله با آن می

، زره محکم خدا(. استفاده از تعابیری همچون 01، فع مهاجمان دارد )توبهحفاظت از کیان اسالمی و د
حاکی از آثار امنیتی جهاد در دنیا و آخرت ، خداوند در روایاتو سپر مطمئن دری از درهای بهشت 

دهندۀ  خواری در برخی دیگر از روایات نشان، ذّلت، باشد. همچنین استفاده از تعابیری همچون بالمی
 یکی جهاد دفاعی، ینبنابرا .(0ص، 6ق: ج1013، )کلینیتوجهی به جهاد است تهدیدات بی پیامدها و

حفاظت از  ۀدر عرص یژهوبه، یاسیس یتاسالم در جهت حفظ امن یتینظام امن یتیامن های یوهاز ش
 .باشدیاز آن م یدتهد رفعو  یاسالم های ینسرزم

 تأمین امنیت از منظر قرآن و روایات عوامل. فهم مرجع امنیت سیاسی بر اساس 5-2

با سه  یدولت اسالم، یاسالم یاتو روا یاتکه از منظر آ دهدینشان م عوامل تأمین امنیت نیز یبررس
)نمود ی مردم یحکومت ینهادها، (یتمرجع امن ۀمثاببه ی)نمود نرم دولت اسالمی اسالم یدئولوژیا ۀمؤلف
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)نمود سخت دولت  یاسالم هایین( و سرزمسیاسی یتمنمرجع ا ۀمثاببه یاسالم دولت سختیمهن
 .شودیمحسوب م یت( مرجع امنیاسیس یتامن ۀمثاب به المیاس

 . تأمین ایدئولوژی5-2-0

های ایجابی حفظ امنیت ایدئولوژی اسالمی از منظر ترین شیوه یکی از مهم یت:نهاد امامت و وال -الف
باشد. صورت نصب امام معصوم و فقیه عادل در جامعه میایجاد نهاد والیت به ، قرآن کریم و روایات

حفظ ، کنند. در روایتیروایات زیادی به جایگاه امامت و والیت در حفاظت از دین اسالم اشاره می
علت ، باشدها میترین مصادیق آن های اسالمی از مهم های الهی که دین اسالم و ارزشها و نشانهحّجت

(. همچنین در روایت 312ص، 1ج :ق1216، مین معرفی شده است )ابن بابویهلزوم وجود امام در روی ز
در واقع به جایگاه نهاد والیت در حفظ دین اسالم ، دیگری نیز با معرفی امام به عنوان محور دین اسالم

از جملۀ وظایف خطیر امام معصوم و ، (. بر این اساس310ص، 32ج :ق1012، یمجلساشاره دارد )
حفاظت از دین اسالم و مقابله با هرگونه تهدیدی است که اصل دین را دچار ، عام ایشاننایبان خاص و 

، ل حکومتیتشک اقدامات نهاد والیت اعم از، (. به عبارت دیگر262ص، 30ج :همانکند )مخاطره می
م اما، لذا. باشدمی )ص(پیامبر اعظمسّنت  یایاسالم و اح امنیت دین حفظ هدف با، صلح و سکوت، امیق

، 3ج :ق1011، یرابن اثنماید(میان یل صلح خود بیدالجملۀ از را  اسالم نیحفظ د )ع(مجتبیحسن 
ای است که حتی امام معصوم جان خود را نیز فدا (. انجام این وظیفه خطیر به گونه1206، یوارد؛ 10ص
دفع تهدید از دین اسالم کند. واقعۀ کربال از جملۀ مصادیق جانفشانی نهاد والیت برای حفظ امنیت و می
فقهای عادل مّتقی به عنوان ولی )ع(، (. در عصر غیبت امام معصوم03: ص1201، طاووسابنباشد )می

(. امام خمینی ذیل این روایت به 20ص، 1ج :ق1013، ینیکلنمایند )از دین اسالم حفاظت می، مسلمین
عنی ی، «ندهست فقها حصون اسالم»اند  ودهنکه فرمیا»کند. نقش محافظتی فقها از دین اسالم اشاره می

 ن از اهّم یفراهم آورند که بتوانند حافظ اسالم باشند. ا ای را نهیاسالم را حفظ کنند و زم اند که فمکلّ 
 (.30-33: ص1230، ینیامام خم« )واجبات است

و  یماسالم از منظر قرآن کر یتیدر نظام امن یتامن حفظ یجابیا هاییوهاز ش یگرد یکی :دعوت -ب
؛ 136، نحل) آن است یتیاهداف امن ۀاز جمل یاسالم ایدئولوژی یتکه حفظ امن باشدیم دعوت، یاتروا

دعوت در واقع به معنای نوعی درخواست پذیرش  (.021-021ص، 1ج :ق1031، ینیکل؛ 16، شوری
باشد. دعوت از آنجا که سبب گسترش دین اسالم دین اسالم و تبلیغ و گسترش آن در میان غیرمسلمانان می
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این وضعیت سبب تقویت ایدئولوژی اسالمی و ، لذا، گردددر میان مردم و افزایش نفوذ اسالم در جهان می
 گردد.باال رفتن سطح امنیت و کاهش تهدیدات علیه آن می

ایدئولوژی اسالمی از منظر های ایجابی حفظ امنیت امر به معروف یکی دیگر از شیوه :امر به معروف -ج
از  یامر به معروف و نه یضۀفر یتیامن (. جایگاه111، ص13ج :ق1011ی، عامل حّر باشد )آیات و روایات می

ای یدر مقابلدر برابر آن به آب دهان در  الله فی سبیلحتی جهاد  خوب اعمال همۀاست که  ایگونهمنکر به 
این فریضه در سطوح مختلف فردی )همگانی( و  (.603ص :ق1010البالغه،  )نهج شده است یهپهناور تشب

، آل عمرانگردد )برخی آیات قرآن کریم سطح همگانی و فردی آن استنباط میحکومتی تشریع شده است. از 
شود )آل عمران، (. از برخی دیگر از آیات قرآن کریم نیز جنبۀ حکومتی آن فهمیده می2-3؛ عصر، 111
 آید به دست می حتوا و کثرت آیات و روایات وارده در موضوع امر به معروف و نهی از منکرآنچه که از م (.110

  .فردی و اجتماعی است فرائض سایر تحقق ضمانت کنندۀ حقیقتدر  این فریضهکه  این است
در نظام  یتامن حفظ یجابیا اقداماتاز  یگرد تعظیم شعائر اسالمی یکی :شعائر یموجوب تعظ -د

 ترین از مهم یاسالم ایدئولوژی و اسالم که حفظ آید بشمار می یاتو روا یماسالم از منظر قرآن کر یتیامن
در آیات و روایات بسیاری به موضوع تعظیم شعائر الهی و برخی از مصادیق آن  .آن است یتیامن اهداف

و  های عالمتشعائر به معن(. 116ص، 1ج ق:1031، ینیکل؛ 3، مائده ؛23، 21، حجاشاره شده است )
ه به معنیشعائر ، است هانشانه های کلی و  ن الهی و برنامهیهای آئکه سرفصل باشدمی خداوندهای  نشانه اللَّ

شود را شامل می اندازد اد خدا مییکه انسان را به  ر استین چشمگین آئین برخورد با ایآنچه در نخست
های دشمنان از آنجا که مبارزه با شعائر ادیان الهی یکی از روش .(13ص، 10ج :1230، یرازیمکارم ش)

، (303: ص1212، یعتیشرباشد و حفظ دین در گرو حفظ شعائر آن است )در مبارزه با ادیان الهی می
شود که مسلمانان نسبت به آن شعائر وجوب تعظیم شعائر الهی و تحریم عدم تعظیم آن سبب می، لذا

این امر نیز ضریب امنیت اسالم به عنوان ، هاتالشنمایندودرنتیجهحفاظت از آنحساس باشند و در 
 نماید.دهد و تهدیدات وجودی آن را رفع و دفع میایدئولوژی دولت اسالمی را افزایش می

 حکومتی ینهادها . تأمین5-2-2

، ت در قرآن کریمترین موضوعات امنیتی مرتبط با حاکم و حکوم از جملۀ مهم ی:محورعدالت -الف
)نساءعدالت می (. در روایات بسیاری به نقش امنیتی عدالت از جهات گوناگون اشاره شده 60، باشد

، 1ق: ج1016، جمهوریأبابنبه سپر محافظ جامعه تشبیه شده است )، عدالت، است. در برخی روایات
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سبب ، پایداری زندگی بشر و عدم آن(. در برخی دیگر از روایات نیز وجود عدالت مایۀ قوام و 312ص
اقامۀ ، . در برخی دیگر از روایات (203، 221: ص1233، آمدی مییتمشود )ها معرفی میهالکت انسان

عدالت و برپایی آن در ، (. بنابراین201ها معرفی شده است )همان: صعنوان عامل ثبات دولت عدالت به
ویژه بقای حکومت دارد و عدم آن نیز نظام سیاسی را به، اسینقش بسزایی در تولید امنیت سی، نظام سیاسی

 محوری (. لذا، عدالت02: ص1233،  واسطی ثییل؛ 211ق: ص1012کند )مفید، با تهدید وجودی مواجه می
سالم از احکومت یکی از مصادیق اقدامات ایجابی تحصیل امنیت نهادهای حکومتی در نظریۀ امنیتی 

 ت است.منظر قرآن کریم و روایا
، های مؤمنان معرفی شده است )شوریمشورت در امور از جملۀ ویژگی یاسی:حق مشارکت س -ب

دهند تا در امور حکومت با مسلمانان مشورت دستور می )ص((. خداوند متعال نیز به پیامبر اعظم20
حکومتی جایگاه دهند که اصل شورا و مشارکت مردم در امور این آیات نشان می (.161، نماید )آل عمران

که این امر نیز حاکی از نقش ، (131: ص1212، بسیار مهم و مبنایی در نظام سیاسی اسالم دارد )شریعتی
ای مادی و پشتوانه، زیرا مشارکت مردم در حقیقت، کلیدی شورا در تولید و حفظ امنیت نظام سیاسی است

حقق اهداف حکومت را نیز تسهیل ت، آید که ضمن تقویت نظام سیاسیمعنوی برای حکومت بشمار می
گاه با استفاده از تعابیری همچون تنها تکیه، سواز یک، (. بنابراین110: ص1203، نماید )پایندهمی

به فواید امنیتی مشارکت سیاسی اشاره ، (613( و عین هدایت )همان: ص030ق: ص1010، البالغه )نهج
شی از ترک مشورت و مشارکت سیاسی هشدار داده شده و از سوی دیگر نسبت به مخاطرات و تهدیدات نا

 (.613، 611شود )همان: صمی
از جملۀ راهکارهایی که با ایجاد نوعی بازدارندگی، سبب کاهش تهدیدات و  :قدرت یشضرورت افزا -ج

های مختلف گردد، افزایش توانمندی و قدرت نظام سیاسی در عرصهافزایش امنیت جامعه و نظام سیاسی می
سورۀ انفال به این مهم اشاره  31اقتصادی، فرهنگی، علمی، نظامی و... است. قرآن کریم در آیۀ سیاسی،

( که از عموم این آیه تقویت و افزایش توانمندی نظام سیاسی 333، ص3: ج1230شیرازی،  کند )مکارم می
مقام معظم رهبری  شود. در این راستا،در راستای کاهش تهدیدات و افزایش سطح امنیت سیاسی فهمیده می

کنند )مقام معظم معرفی می بعثت ۀنسخ یخطوط اصلنیز قوی شدن کشور را در ابعاد مختلف از جملۀ 
توان گفت افزایش توانمندی نهادهای حکومتی، از جملۀ اقدامات (. در مجموع می2/1/1211رهبری، 

 آید.آیات و روایات بشمار میایجابی تحصیل امنیت نهادهای حکومتی در نظریۀ امنیتی اسالم از منظر 
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در آیات و روایات بسیاری با تعابیر مختلفی به نظارت بر حکومت به عنوان یک  ی:حق نظارت عموم -د
حاکم اسالمی بهبه نسبت رخواهی یحت و خینص، مسئولیت اجتماعی اشاره شده است. در برخی احادیث

(. در برخی 161-101ص، 1: ج1233، بابویه)ابن های هر مسلمان معرفی شده استعنوان یکی از ویژگی
یکی از حقوق حاکم معرفی شده که مردم باید انجام دهند ، دیگر از احادیث نیز نظارت بر حکومت

(. آیات و روایات امر به معروف و نهی از منکر نیز بر این وظیفه اجتماعی 31ق: ص1010، البالغه )نهج
امنیت سیاسی ، زیرا عدم ادای این حق و وظیفه، (111، عمرانمردم در قبال حکومت داللت دارند )آل

نماید و پیامدهای امنیتی ناگواری را برای جامعه اسالمی و نظام سیاسی جامعه را دچار مخاطره و تهدید می
تاکید دین اسالم بر لزوم نظارت عمومی بر ، بنابراین (. 63ص، 3ق: ج1013، درپی خواهد داشت )کلینی

نقش مؤثری ، ح مختلف اعم از انتخاب حاکم و کارگزاران و نیز حین انجام وظایف آنانحکومت در سطو
در استمرار  دارد و این امر نیز ها و اجرای مقررات رییگ میدر تصمویژه به، به حداقل رساندن اشتباهاتدر 

 امنیت حکومت اسالمی نقش بسزایی دارد. 

 . تأمین داراالسالم5-2-6

های یکی دیگر از اقدامات ایجابی تحصیل امنیت سرزمین ی:نظام یروهاین یتضرورت تقو -الف
گیری از نیروهای نظامی قدرتمند جهت دفع هرگونه تهدید از کشورهای اسالمی است که در بهره، اسالمی

مایه »، «سبب امنیت»، «دژ»نظام امنیتی اسالم به اهمیت و جایگاه آن اشاره شده است. تعابیری همچون 
حاکی از جایگاه راهبردی نیروهای مسّلح ، (132-133ص، 12ق: ج1010، ر روایات )نورید« عّزت

آنان را در انجام این مهم یعنی حفاظت از تمامّیت ، توجه ویژه و تقویت نیروهای مسّلح، باشد. لذامی
ح سفارش بر لزوم افزایش قدرت نیروهای مسلّ سورۀ انفال  31در آیۀ، رساند. در این راستاارضی یاری می

 شده است.
از منظر قرآن در نظام امنیتی اسالم  یتامن یلتحص یجابیا دیگر از اقدامات یکی :قلوب یفتأل -ب

ترین اهداف  های اسالمی از جملۀ مهمباشد که حفظ امنیت سرزمینتألیف قلوب می، یاتو روا یمکر
قلوب و حکمت آن اشاره شده است  . در روایات نیز به برخی از مصادیق تألیف(31، امنیتی آن است )توبه

ُبُهْم ، (. در مجموع113-111ص، 0ق: ج1031، )کلینی ِة ُقُلو ف  لَّ زه معنوی یکه انگ هستند کسانی اْلُمؤ 
و جلب ، بوف قلیلأت، مالیو کمک ق یبا تشو، لذا، اسالمی ندارندنظام شبرد اهداف یرومندی برای پین

(. تألیف قلوب 6ص، 0ج :1230، یرازیمکارم ششود )در راستای اهداف مذکور محقق می ت آنانمحبّ 
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العقیده یا غیرمسلمانان(  دربارۀ مسلمانان داخل کشور به خصوص مرزنشینان )اعم از مسلمانان ضعیف
شود باعث برانگیخته شدن حس ملی و اسالمی آنان در راستای حمایت از کشور و نظام اسالمی می

های امنیتی نظام امنیتی اسالم در جهت  ب یکی از شیوهوتألیف قل، (. بنابراین216ص: 1212، تییعشر)
 باشد.های اسالمی و دفع تهدید از آن می ویژه در عرصۀ حفاظت از سرزمینبه، حفظ امنیت سیاسی

تهدید از ان اسالمی و دفع ترین اقدامات در حفاظت از کی یکی از مهم :(ی)مرزبان ضرورت مرابطه -ج
توان را می یاز مرزهای اسالم جایگاه حفاظتت یاهمباشد. مرابطه و مرزبانی می، های اسالمیسرزمین

(. این جایگاه 136ص، 0ق: ج1011،  مدنی ریکبمشاهده کرد )، برای مرزداران )ع(دامام سّجادر دعای 
هان و ثبت ثواب به عنوان پاداش محو گنا، ای مهم است که از منظر برخی روایات خطیر مرزبانی به اندازه

، هیبابوابنوعده داده شده است )، برای شخصی که اسبی را برای استفاده در مرزبانی اختصاص دهد
های جور به مرزبانی حتی در شرایط حاکمیت حکومت )ع((. توجه ائمه اطهار300ص، 3ق: ج1012

نی در تولید امنیت و دفع تهدید از کیان دهندۀ جایگاه راهبردی مرزبا نشان، (32ص، 6ق: ج1013، )کلینی
 اسالمی است.

 های کالنبر اساس اهداف و سیاست سیاسی. فهم مرجع امنیت 5-6

حاکی از آن است ، های کالن دین اسالم داللت داردبررسی آیات و روایاتی که بر اهداف و سیاست
اسالمی جایگاهی محوری و مرجع در های دولت دین اسالم و نهادهای حکومتی مردمی به عنوان مؤلفه

 نظام امنیتی اسالم دارند.
در آیات و روایات بسیاری به گسترش جهانی اسالم اشاره شده است  گسترش جهانی اسالم: -الف

دهد (. در این آیات آمده که سرانجام دین اسالم بر همۀ ادیان پیروز خواهد شد. این امر نشان می30، )فتح
 یدئولوژی دولت اسالمی از اهمیت محوری و مرجعیت برخوردار است.که اسالم به عنوان ا

، در آیۀ سوم سورۀ مائده خداوند از مأیوس شدن کّفار اکمال دین و ناامیدی کّفار در نابودی اسالم: -ب
(. در این 2، دهد )مائدهخبر می  ی مردم جهانین نهاین اسالم به عنوان آئیآئاتمام نعمت و ، کامل شدن دین

به صراحت آمده که دین اسالم از تهدید نابودی کّفار نجات یافته و آیین نهایی مردم جهان خواهد بود. بر  آیه
دین اسالم با نعمت والیت از گزند تهدیدات وجودی نجات یافته است. از این آیۀ نیز ، اساس روایات

های مرجع امنیت هاهمیت و محوریت دین اسالم و همچنین اهمیت و محوریت والیت به عنوان مؤلف
 شود. فهمیده می
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در برخی آیات به مؤمنان صالح وعدۀ خالفت و  :وعدۀ خالفت مؤمنان صالح و استقرار دین اسالم -ج
(. در این آیه از استقرار دولت اسالمی سخن به میان آمده است. 66، حکومت داده شده است )نور
دهد و استقرار دین اسالم نیز ی را تشکیل میمؤلفه سازمانی دولت اسالم، حکومت مردمان مؤمن و صالح

سورۀ انبیاء نیز محوریت اسالم و  116کند. از آیۀ مؤلفۀ ایدئولوژی و ایدۀ دولت اسالمی را بیان می
شود. در این آیه نیز خداوند متعال حکومت مردمی مؤمنان صالح به عنوان مرجع امنیت سیاسی فهمیده می

. این آیه هم بر جهانی شدن دین اسالم و هم بر حکومت مردمی خبر از حکومت صالحان داده است
 کند. های دولت اسالمی داللت میصالحان به عنوان مؤلفه

شود که تنها دین مورد از مفهوم برخی از آیات قرآن کریم فهمیده می پذیرش انحصاری اسالم: -د
، 11، اخروی را درپی دارد )آل عمراندین اسالم بوده و عدم پذیرش آن خسران و ناامنی ، پذیرش خداوند

م در مقابل حق یك اصل کلی که همان تسلیبر مفهوم عام اسالم به عنوان  یاتآ ینا ینکهبا وجود ا(. 06
ْسالِم ِدینًا ... یۀدر آ یژهمفهوم عام به و یناما از ا، داللت دارند، است ْیر  اْْلِ ِغ غ  ْبت  ْن ی  به مفهوم خاص آن  و  م 

، ن اسالمییکه: امروز جز آ شودیم یانو ب بوده یمکه نمونه کامل و اکمل تسل گرددیاسالم منتقل من ییعنی آی
نوعی انحصار فهمیده  یاتآ یناز ا(. 303ص، 3ج :1230، یرازیمکارم ش) ستیرفته نیکس پذ چیاز ه
 داللت دارد. از هرگونه تهدیدی و لزوم حفظ آن ینداین  یتاهمشود که بر می

 گیری نتیجه. 3

محور و نیز کاربست در این پژوهش با کاربست چارچوب نظری برگرفته از نظریۀ امنیت دولت
گیری از روش اسنادی و استنباطی مبانی قرآنی و روایی گانه فهم مرجع امنیتی سیاسی و با بهره های سهروش

 یاتو روا یماز قرآن کر ییهاگزارهمرجع امنیت سیاسی در اسالم تبیین گردید. نتایج حاکی از آن بود که 
ی با سه دولت اسالمیاسی )س یتمرجع امنهای مؤلفه یتبر لزوم تقوصورت ایجابی  سو به ی از یکاسالم
صورت سلبی در اسالم داللت دارند و از سوی دیگر به  (قلمرو سرزمینی، نهادهای حکومتی، اسالممؤلفۀ 

، ارتداد، با این توضیح که از تهدید تلقی شدن بدعت .ندکنمی یدتاک مؤلفه از آن سه یدهرگونه تهد رفع بر
بغی و فتنه )نسبت به ، استبداد، پذیریکتب ضالل )نسبت به ایدئولوژی اسالمی( و سلطه، تشّبه به کّفار

فروش سالح به دشمنان )نسبت به ، ینتجاوز دشمن به سرزم، پذیرینهادهای حکومتی مردمی( و سلطه
مرجع امنیت ، سه مؤلفۀ دولت اسالمی، شود که از منظر آیات و روایاتیده میهای اسالمی( فهمسرزمین
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وجوب ، دعوت، نهاد امامت و والیت، شوند. همچنین ارائه راهکارهای امر به معروفسیاسی محسوب می
وظیفۀ ، حق نظارت عمومی، تعظیم شعائر )برای تأمین امنیت ایدئولوژی اسالمی( و حق مشارکت سیاسی

ضرورت افزایش توانمندی و قدرت )برای تأمین امنیت نهادهای حکومتی ، محوری حکومتعدالت
دهنده آن  مرزبانی )برای تأمین امنیت داراالسالم( نشان، تألیف قلوب، مردمی( و تقویت نیروهای مسّلح
شود. از مرجع امنیت سیاسی محسوب می، سه مؤلفۀ دولت اسالمی، است که از منظر آیات و روایات

 یدیو ناام یناکمال د، های کالن در دین اسالمی همچون گسترش جهانی اسالمیرسیم اهداف و سیاستت
، اسالم یانحصار یرشپذ، وعدۀ خالفت مؤمنان صالح و استقرار دین اسالمی، اسالم یار در نابودکّف 

ر آیات و روایات گانه دولت اسالمی به عنوان مرجع امنیت سیاسی از منظهایسهشود که مؤلفهفهمیده می
 آیند.اسالمی بشمار می
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