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 54/1/5931 :تاریخ دریافت

 58/3/5931 تاریخ تأیید:

 
 چکیده

ها و  است. یکی از چالش« بررسی امنیت ملی از منظر فقه شیعه»هدف این مقاله 
ی امنیت ملی است. با توجه به  های امروزین و مبتالبه کشورهای اسالمی، مسأله دشواره

های اسالمی، در این  ی امنیت ملی دولت ی علم فقه در تبیین مسأله ظرفیت عمیق و گسترده
های فقهی ناظر به  مسک به روش استنباطی و استنادی، گزارهایم تا با ت نوشتار کوشیده

با استمداد از یک الگوی نظری تلفیقی، متشکل از: علل اربعه امنیت ملی را استخراج کرده و 
)متخذ از فلسفه اسالمی( و مصالح خمسه )متخذ از فقه( این مسأله را از منظر فقه تحلیل 

مثابه امر حادث، دارای چهار علت: مادی،  ملی به. براساس این الگوی نظری، امنیت کنیم
 صوری، فاعلی و غایی است که هر چهار مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

 

 کلیدی: هایواژه
 .امنیت، فقه، امنیت ملی، علل اربعه، مصالح خمسه

 
 

                                                      

 )حوزه و عضو انجمن مطالعات سیاسی استاد گروه علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم)ع 
(nlakzaee@gmail.com.) 

 و عضو انجمن مطالعات سیاسی حوزه استادیار دانشکده معارف و اندیشه اسالمی دانشگاه تهران 
(me.nabatian@ut.ac.ir.) 

 ( عضو هیئت علمی گروه معارف دانشگاه اراکn.karimiankarimi@araku.ac.ir.) 
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 مقدمه

اصر های مبتالبه جهان مع ها و دشواره ، از چالش«امنیت ملی»ویژه  ، به«امنیت»ی  مسأله
جهت که کشورهای اسالمی با انحطاط  ی بغرنج در دنیای اسالم از آن است. این مسأله
ی  خود گرفته است. برای مثال: تکثیر و توسعه های خاصی به اند، ویژگی امنیتی مواجه شده
های تکفیری( امنیت ملی  های انحرافی )جریان ی ناشی از عقاید و ارزش عوامل تهدیدکننده
رو کرده است. مطالعات جدید  های عمیق و وسیعی روبه لمان را با چالشاغلب جوامع مس

های امنیت ملی در  گر آن هستند که بخش قابل توجهی از عوامل و زمینه امنیت بیان
ی اصلی  ها ریشه دارد. مسأله ها و حکومت ها و فرهنگ جوامع و ارتباط آن با دولت ارزش

چه  -ها و احکام اسالمی است  که حامل ارزش -ما در این پژوهش آن است که دانش فقه 
های  آیا گزارهدیگر،  عبارت تواند داشته باشد؟ به نقشی در تبیین، تولید و حفظ امنیت ملی می

ی الگوی امنیتی را  سازی برای ارائه فقهی ظرفیت تبیین امنیت ملی در نظام اسالمی و زمینه
 دارند؟

دلیل محوریت اصل امامت  به -شیعه  توان گفت که فقه در پاسخ به این سوال می
بر  دارای رویکردی در جهت حفظ نظام سیاسی مبتنی -عنوان تنها نظام سیاسی مشروع  به

و   که فقهای شیعه حفظ نظام اسالمی و دولت اسالمی را واجب دانسته طوری امامت است؛ به
ضر این است که در رو مدعای مقاله حا اند. از این برخی آن را اوجب واجبات قلمداد کرده

های فقهی متعددی وجود دارند که ناظر بر عوامل و ضوابط تأمین،  ابواب مختلف فقه، گزاره
 باشند. حفظ و نیز تهدید امنیت ملی می

 مفاهیم و چارچوب نظری

ی امنیت ملی، مستلزم تمسک به یک چارچوب نظری  بررسی دقیق و روشمند مسأله
اله، چارچوب نظری این پژوهش باید از علوم اسالمی مناسب است؛ با عنایت به موضوع مق

ی علل اربعه )برگرفته  رسد که چارچوبی تلفیقی، متشکل از: نظریه نظر می اخذ شود. چنین به
ها )از دانش اصول  ی داللت ی اسالمی(، مصالح خمسه )متخذ از دانش فقه( و نظریه از فلسفه

واهد بود. در توضیح این چارچوب باید ی فوق مناسب خ فقه( جهت تبیین و تحلیل مسأله
ی اسالمی هر پدیده و امر حادثی، اعم از حقیقی یا اعتباری )مانند  بگوییم از منظر فالسفه

امنیت ملی( برای تحقق در خارج، نیازمند چهار علتِ: مادی، صوری، فاعلی و غایی است 
وجو کنیم، چهار پرسش زیر  . براین اساس، هرگاه از امنیت پرس(384-333: 3، ج5933)مطهری، 

 . علت صوری امنیت چیست؟2. علت مادی امنیت چیست؟ 5باید مدنظر ما قرار بگیرد: 
های . علت غایی امنیت چیست؟ برای تقریبِ پرسش4. علت فاعلی امنیت چیست؟ 9
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توان مطرح  گونه می ها را این فلسفی مذکور به ادبیات رایج در متون امنیتی، این پرسش
 کرد:
 های مربوط به علت مادی: مواد و منابع امنیت چیست؟  ( پرسش5
  5های مربوط به علت صوری: سطوح امنیت چیست؟ انواع امنیت چیست؟ ( پرسش2
که شایستگی تولید و حفاظت افراد و کارگزارانی های مربوط به علت فاعلی: ( پرسش9

ها و  دیگر، سازمان عبارت به از امنیت به آنها سپرده شود، چه شرایطی باید داشته باشند؟
هایی  شود، چه صالحیت ها سپرده می نهادهایی که تولید و حفاظت از امنیت ملی به آن

 دارند؟ نقش مردم در تولید و حفظ امنیت ملی چیست؟
های مربوط به علت غایی: مرجع امنیت ملی چیست؟ هدف از تولید امنیت  ( پرسش4

 ملی چیست؟
با عنایت به مصالح  -ه تصریح شده است که غایت فقه از سوی دیگر، در دانش فق

ی خود در گرو تحقق هر چهار علت مذکور  نوبه تأمین امنیت انسان است که به - 2خمسه
ها،  که نتیجه، تابع اخس مقدمات است، لذا با نبودِ یکی از این علت جایی باشد؛ و از آن می

 شود.  امنیت مورد نظر فقه نیز تأمین نمی
شده در این مقاله، روش استنباطی و استنادی است؛ یعنی با  کارگرفته یق بهروش تحق

تتبّع در آثار و آرای فقهی فقهای برجسته )با تأکیدبر آرای فقیه بزرگ صاحب جواهر( و 
های فقهیِ  به استخراج و استنباط گزاره (583: 5983)والیی،  9ها ی داللت با تمسک به نظریه
 ایم. این آثار پرداختهاز   ناظر بر امنیت ملی

برانگیز آن است  ی مهم در بررسی امنیت ملی، مفهوم پیچیده و دشوار و مناقشه نکته
رو پیش از ورود به بحث الزم است مفهوم امنیت ملی را توضیح  ؛ از این(48-43: 5932)بوزان، 

اصر توان گفت مراد از امنیت ملی، حمایت و پشتیبانی از عن دهیم. در بیانی کلی، می
)اخوان کاظمی، ی دولت ملی، یعنی حاکمیت، سرزمین، جمعیت و حکومت است  چهارگانه

از طریق  را دولت ملیکند که بقای  منیت ملی به الزاماتی اشاره میرو ا ؛ از این(23: 5981
 حفظ نمایدر دیپلماسی و استفاده از ابزا توان سیاسیو  ارتش، اقتصادیکارگیری قدرت  هب

. مفهوم امنیت ملی هم بُعد سلبی دارد و هم بعد ایجابی. در بعد سلبی، (83: 5983)کریمی مله، 

                                                      

ی دارای ابعاد: نظامی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و ... است . با توجه به مطالعات جدید امنیت، امنیت مل5
 گیرند. که تحت عنوان علت صوری مورد بررسی قرار می

 (98: 5تا، ج )شهید اوّل، بی. حفظ: نفس، دین، مال، نسب و عقل. 2

 . داللت مطابقی، تضمّنی و التزامی.9

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA_%D9%85%D9%84%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B4
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
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غلب نظریات شود. ا تعریف می« دولت ی نبود تهدید برای عناصر چهارگانه»امنیت ملی به 
اند. نظریات سلبی امنیت ملی  ای با بعد سلبی نیز در ارتباط گونه ی امنیت ملی به و آثار درباره

در نظر سنتی، عدم تهدید « عدم تهدید»دارای دو قسم هستند: سنتی و فراسنتی. منظور از 
بود تهدید ی نظامی، ن بر عرصه و در فراسنتی، عالوه (53-51: 5933)ماندل، نظامی و جنگ است 

در ابعاد اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اجتماعی و زیست محیطی را نیز شامل 
است؛ اصالً « رضایت»ی مهم،  . در بُعد ایجابی، مسأله(34: 5933؛ ماندل، 99: 5938)بوزان، شود  می

عنایت . حال، با (288: 99، ش5981)افتخاری، مندی است  معنای رضایت امنیت در این رویکرد به
گیری از مطالعات جدید   به مفهوم امنیت ملی و ابعاد و انواع و اقسام مختلف آن، که با بهره

عنوان برداشت مفروض  جا به بیان شد و در این -طور خاص، مکتب کپنهاگ  به -امنیت 
 پردازیم. تلقی گردیده است، به بررسی امنیت ملی از منظر فقه می

 علت مادی امنیت ملی

های فقهی هستند که  که اشاره شد، مقصود از علت مادی امنیت ملی، گزارهطور  همان
نظر در ابواب و مباحث فقهی  توانند نقش داشته باشند. امعان در تولید و حفظ امنیت ملی می

مبیّن آن است که قواعد و احکام و آرای فقهی مختلفی این ظرفیت را دارند که اوالً در 
کارگرفته شوند. در این  ثانیاً در تولید و حفظ امنیت ملی به تبیین و تحلیل امنیت ملی؛ و

که  بر این ها هم بُعد سلبی امنیت قابل مالحظه است و هم بُعد ایجابی آن؛ یعنی عالوه گزاره
تهدیدهای امنیت ملی و احکام و قواعد و ضوابط ناظر بر مقابله با این تهدیدها مورد توجه 

 گیرند. د و حفظ امنیت ملی نیز مدنظر قرار میهای ناظر بر تولی هستند، گزاره
ابواب متعدد فقه نشان از  تهدید و دفع تهدیدات امنیت ملی:های فقهی ناظر بر  الف( گزاره

توجه خاصی داشته و لذا احکامی چون حرمت یا وجوب دفع   آن دارند که فقه به این مسأله
 وان به موارد ذیل اشاره کرد: ت آن را در مباحث مختلف صادر کرده است. برای مثال می

شیخ طوسی خروج علیه امام عادل و شکستن بیعت و مخالفت با  . بغی و براندازی:1
ق، 5452؛ شهید ثانی، 489: 3ق، ج 5443؛ منتظری، 233ق: 5444طوسی، )شیخدستورهایش را بغی خوانده است 

ی را بر گروهِ دارای . صاحب جواهر نیز با توجه به جنگ جمل و صفین، اطالق باغ(443: 2ج
. البته شهید ثانی باغی را حتی بر یک نفر، (995: 25ق، ج5444)نجفی، قوه و جمعیت دانسته است 

. بغی هر چهار عنصر (443: 2ق، ج5452)شهید ثانی، داند  ملجم، هم صادق می مانند ابن
د؛ افکن ی دولت )حکومت، سرزمین، جمعیت و حاکمیت( را به مخاطره می دهنده تشکیل

همین دلیل در حکومت پیامبراکرم)ص( و امام علی)ع( شاهد برخورد شدید ایشان با  به
ق، 5444)نجفی، اند  ی بغی هستیم. فقها بغی را یکی از اسباب تعزیرات شرعی تلقی کرده مسأله

 (928: 25)همان، جبر وجوب قتال با بغات و حرمت فرار از جنگ با آنان  که عالوه (211: 45ج
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. جواز و بلکه وجوب قتال با (292: 3، ج5424)صدر، اند  نکاح با آنان نیز فتوا دادهحرمت  به
. البته در (924: 25ق، ج5444)نجفی، باشد  باغیان، از احکام اجماعی بین فقهاى شیعه و سنى می

شان هم  ها حتی شامل اسیران فئه، احکام بسیار شدیدتر بوده و قتل آن مورد بغات ذی
ی  جویان در معرکه فئه، حکم قتل تنها شامل ستیزه خصوص باغیان غیرذی شود؛ اما در می

 .(238: 3ق، ج 5983)طوسی، باشد و جنگ و قتل فراریان این گروه حرام است  جنگ می
)همان، است ، کشور در حال جنگ با اسالم و مسلمین دارالحربمنظور از  . دارالحرب:2

وان دارالحرب را حاکمیت کفار و اجراى بسیارى از فقها مالک در صدق عن. (453: 8ج
معنای کشور در حال  . اگر دارالحرب را به(235: 9ق، ج5425)عمید زنجانی، دانند  میاحکام غیرالهى 

ی امنیت ملی  جنگ و تخاصم با نظام اسالمی تعریف کنیم، دارالحرب از عوامل تهدیدکننده
تهدید آن تشریع گردیده است گردد و احکام جهاد در جهت دفع  کشور اسالمی تلقی می

 .(25قق، ج5444)نجفی، 
شود که سالح را برای ترساندن  محارب در فقه به کسی اتالق می . محاربه و تروریسم:3

تا،  خمینی، بی ؛ امام581: 4ق، ج 5448)محقق حلی، مردم بکشد یا تجهیزِ سالح کند برای ترساندن مردم 

دانند  ن، بستر تحقق محاربه را فقط داراالسالم می. برخی از فقها از جمله شهیدی(432: 2ج 
ی ا شکال و مصادیق آن،  . با عنایت به معیارهای محاربه و نیز توسعه(533: 5938)شکوری، 

امروزه حکم محاربه را بر طیف وسیعی از اقدامات ضد امنیت سیاسی و اجتماعی از ترور تا 
؛ هاشمی شاهرودی، 438: 9و ج 388: 5ق، ج5423 )موسوی اردبیلی،توان تسرّی داد  عنف می تجاوز به

های اخروی، چهار کیفر شدید نیز برای محارب  بر انذار به عقوبت . در فقه، عالوه(254ق:5453
طور عکس و  وپا به کشیدن، بریدن دست صلیب تکلیف شده است که عبارتند از: قتل، به

ین مبیّن نقش تخریبی گسترده و سنگ  . وضع این مجازات(581: 4ق، ج5448)محقق حلی، تبعید 
 .(383: 5ق، ج5423، )موسوی اردبیلیعمیق محاربه در امنیت دولت اسالمی است 

نظر در ابواب و مباحث  با امعان امنیت ملی:  تولید و حفظ های فقهی ناظر بر ب( گزاره
 زیادی را استخراج کرد که ناظر بر  توان احکام و قواعد و آرای فقهی مختلف فقهی می

ها اشاره  ترین آن جا به مهم باشند که در این امنیت ملی دولت اسالمی می  و حفظ  تأمین
 کنیم: می

اسالمی است و آیات و روایات متعددی در مدح ترین واجبات  جهاد از مهم . جهاد:1
؛ جمعی از محققان، 25قق، ج5444)نجفی، جهاد و مجاهدان و شهیدان در راه خدا نازل شده است 

 . وجوبشود تقسیم می "جهاد دفاعی " و "جهاد ابتدایی"جهاد در فقه به دو قسمِ  .ق(5423
گیرد، از نظر غالب فقها،  که با هدف دعوت کفار و مشرکان به دین انجام میجهاد ابتدایی 
که در دفاع از  جهاد دفاعی؛ اما (298: 5ق، ج5443)منتظری، است  معصوم وجود امام مشروط به
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می در برابر مهاجمان خارجی )دارالحرب( یا داخلی )مانند بغات( انجام شخص یا کیان اسال
ق، 5444)نجفی،  نیستمعصوم متوقف بر وجود امام ش وجوبی فقها،  از نظر قاطبه گیرد، می

چنین جهاد با سه گروه واجب است: باغیانِ علیه امام  . هم(481: 5تا، ج خمینی، بی ؛ امام43: 25ج
)یهودیان، مسیحیان و زرتشتیان( در صورت نقض شرایط ذمّه، و مسلمین، دوم اهل ذمه 

سوم کفار دیگر به جز اهل ذمّه. صاحب جواهر در بیان علت وجوب جهاد با سه گروه 
 نویسد: فوق می

در مورد باغیان برای جلوگیری از فسادشان، و در مورد دیگران که به »
ی اسالم  ر افتادن بیضهخط علت ترس از به های اسالمی حمله کردند به سرزمین

که کفار به اسالم و  )کیان اسالمی( یا اسارت و قتل مسلمانان، و یا برای این
 .(43ق، ص5444)نجفی، « ایمان بگروند یا جزیه بدهند

سبیل[ این است که خداوند  ]نفی  مراد از قاعده»در اصطالح فقهی  سبیل: . قاعده نفی2
ی آن سلطه و برتری کافر بر  واسطه ا که بهسبحان در تشریع احکام اسالمی، حکمی ر

 (545)نساء، آیه . فقها آیات (532: 5ق، ج5453)بجنوردی، « مسلمان تثبیت گردد، جعل نکرده است
)انصاری، اند  سبیل ذکر کرده ی نفی را مستند قاعده (521: 23، ج5443)حرعاملی، و روایات متعددی 

توان  . در خصوص این قاعده از باب تنقیح مناط قطعی می(32: 5932 الغطا، کاشف؛ 542: 4ج، 5451
گفت هر عمل و اقدامی که موجب هژمونی کفار بر مسلمانان در هر عرصه و با هر 

ی  روست که فقیهان شمولِ قاعده ؛ از این(253: 5983)شریعتی، باشد  ای گردد، حرام می وسیله
دانند و  گی، سیاسی، نظامی وغیره میهای اقتصادی، اجتماعی، فرهن ی عرصه سبیل را همه نفی

 ،جمعی از مؤلفان)کنند  آور با کفار را در هر شکل و از هر طریق نفی می ی سلطه هرگونه رابطه

های کلیدی که  آور به کفار یا پست های سلطه چنین سپردن مسئولیت . هم(538: 92 جتا،  بی
گی کشور اسالمی را در نبض حیات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، نظامی، قضایی و فرهن

، 5983خمینی،  )امامغیرمسلمانان ممنوع است  های داخلی و خارجی در دست دارد، به  عرصه

علیه  . از مصادیق بارز اِعمال این قاعده توسط فقها، فتوای میرزای شیرازی(4: 53و ج 953: 52ج
علیه خمینی   انحصار تنباکو در دست یک شرکت استعماری انگلیسی و اقدام امام

-918 و 541-33و  33-88: 5تا، ج )مدنی، بیباشد  می 5949کاپیتوالسیون در دولت پهلوی در سال 

همین علت است که به اعتقاد برخی از فقها، این قاعده بر همه قواعد فقهی دیگر  . به(931
 ،حکیم ؛549و542: 4ج، 5451)انصاری، ( السبیل علی جُلّ القواعد حکومة قاعدة نفیحاکم است )

 .(943: 2ج ،5453 ،مراغی)اند  ؛ حتی بعضی از فقها آن را از مبطالت عقود معرفی کرده(938: 5934

ی امنیت ملی نظام اسالمی تعریف  رباطه در حوزه . مرابطه )مرزبانی از کیان اسالم(:3
های امنیت نظامی  شود؛ چراکه اساساً حفظ تمامیت ارضی و مرزهای سرزمینی از مؤلفه می
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 سیاست متعالیه

  چهارمسال 
  چهاردهمشماره 
  59پاییز 

 امنیت ملی دولت
 اسالمی از منظر

 فقه شیعه
 (61تا  20)

کردن  نویسد: مرابطه، کمین آید. صاحب جواهر در تعریف رباطه می شمار می امنیت ملی به
. (98: 25ق، ج5444)نجفی، ها در برابر تهاجم مشرکین است  و رصدکردن و حفاظت از مرز

نقل  کند. صاحب جواهر به که رباطه در مواقعی حکم وجوب کفایی پیدا می ی مهم این نکته
که به ظهور امام)ع( مشروط  کند، بدون این بر وجوب رباطه حکم میاز تنقیح شیخ مفید 

 .(93-98)همان: کرده باشد 
( حفظ 5کار رفته است:  در دو معنا به« حفظ نظام»اصطالح  . قاعده حفظ نظام:4

( حراست از کیان کشور 2آراستگی و انسجام درونی جامعه و نهادهای آن از هرج و مرج؛ 
عالمه «. حفظ بیضه اسالم»ابر هجوم دشمنان و کفار، و به تعبیری، اسالمی و مسلمین در بر

األمه این معنا را تحت عنوان یک اصل فقهی مطرح کرده و با یادآوری اصل  نائینی در تنبیه
ی دفاعیه و  ی قوّه ی اجانب و تحذّر از حِیَل معموله در این باب و تهیه تحفّظ از مداخله»

ی  این معنا را در لسان متشرعین حفظ بیضه»نویسد:  یم« استعدادات حربیه و غیرذلک
. حفظ نظام جامعه از اصول و قواعد (3: 5424)نائینی، « اش خوانند اسالم، و سایر ملل حفظ وطن

مهم فقهی است که از صدر اسالم تاکنون متفکران و فقهای مسلمان به وجوب حفظ آن 
ق، 5444؛ نجفی، 34و 39: 5451)انصاری، اند  انستهاند و اِخالل در آن را ممنوع و مذموم د حکم داده

بر هر  . فقها حفظ و تأمین امنیت دولت اسالمی، حتی در حکومت جائر، را مقدم(931: 25ج
. وی (43: 25ق، ج5444)نجفی، اند  دانسته و بر آن ادعای اجماع کرده -حتی حفظ نفس  -چیزی 

ی نظام را از  . شیخ انصاری نیز حفظ و اقامه(931)همان، صداند  حفظ نظام را از اهم واجبات می
تواند آن را تخصیص  که هیچ قیدی نمی (34و  39: 5451)انصاری، واجبات مطلقه دانسته است 

ی  دهد که قاعده نظر در مباحث سیاسی برخی از فقها نشان می . امعان(234: 5983)شریعتی، بزند 
گیری اثباتی و  است و حتی در جهتحفظ نظام مستند فتاوای سیاسی بسیاری قرارگرفته 

 :5983)شریعتی، اند  جلو، تشکیل نظام اسالمی را هم در راستای حفظ نظام تلقی کرده روبه

چه حفظ نظام منوط به  ؛ حتی برخی از فقها تعرّض به برخی حقوق مردم را چنان(232-239
 .(542: 25، ج5983خمینی،  م؛ اما293: 5932)آذری قمی، اند  آن باشد، حتی جاسوسی را جایز دانسته

تألیف قلوب در اصطالح فقهی  . قاعده تألیف قلوب )ابزاری برای دیپلماسی عمومی(:5
امر مسلمین  عبارت است از: حمایت اقتصادی مسلمین یا کفار توسط پیامبر، امام و یا ولی

ی فقها، معیار منظور جلب آنان برای جهاد و اسالم و دفاع از آن. با توجه به روایات و آرا به
شود که ترغیب به آن موجب شوکت و عظمت  چیزی می هرآن»اختصاصی تألیف قلوب 

ی اختصاصی از  ؛ حتی برای این حکم شرعی بودجه(52-55: 9، ج5454)عراقی، « شود اسالم می
. شیخ مفید از مشموالن تألیف قلوب، در دو گروه نام برده (34)توبه،زکات وضع شده است 

نفع  توان از قدرت آنان به که قدرت و اقتدار زیادی دارند و با تألیف قلوب می . آنان5است: 
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که قدرت مادی زیادی ندارند و تنها افراد  . کسانی2مسلمانان یا دولت اسالمی استفاده کرد؛ 
توان در جهت منافع کشور اسالمی  ها می های متنفذی هستند که از نفوذ آن یا دولت

خمینی پس از ذکر مشموالن تألیف قلوب  . امام(959: 5983تی، )شریعبرداری نمود  بهره
. (19: 2ق، ج5421) ساقط نشده استی معاصر[  ]دورهاین گروه در این زمان معتقداست، 

 نویسد:  ی مصادیق تألیف قلوب در عصر حاضر، یکی از محققین می درباره
رد باشد، کارب ی سیاست خارجی که مرتبط با امنیت ملی می در حوزه»
های  ها با اهدافی از طریق کمک ی تألیف قلوب نسبت به دولت قاعده

شناسی  رسمیت های سیاسی، نظامی، تسلیحاتی و اقتصادی، به بشردوستانه، حمایت
های سیاسی، اقتصادی  شود؛ زیرا نظام اسالمی با کمک گیری می ها و... پی دولت

بخش در سطح جهان های آزادی ها، احزاب و جنبش و حتی نظامی به سازمان
« تواند نظر آنان را در حمایت از نظام اسالمی یا مسلمانان جلب نماید می

 .(423-424: 5933)شکوری، 
بندند،  کار می ها در راستای امنیت ملی خود به امروزه یکی از ابزارهایی که دولت

ن شیخ مفید، چو . بیان فقهای بزرگی هم(95و  94، 28، 25: 5934)تیلور، دیپلماسی عمومی است
 :9، ج5454؛ عراقی، 139: 2، ج5458)حلی، خمینی در خصوص تألیف قلوب  آقاضیاء عراقی و امام

ی  خوبی تطابق موارد مؤلفه قلوبهم و مصارف بودجه به (19: 2، ج5421خمینی،  ؛ امام55-52
که دیپلماسی عمومی و نیز  ویژه دهد؛ به اختصاصی آن با دیپلماسی عمومی را نشان می

 مندی نقش زیادی دارند.  ألیف قلوب در بُعد ایجابی امنیت ملی و ایجاد رضایتت
معنای درخواست مسلمانان از افراد غیرمسلمان برای پذیرش اسالم  دعوت به . دعوت:6

یا حکم حاکمیت اسالمی است که به طرق مختلف اعم از: گفتار، نوشتار و رفتار؛ و 
شود.  ، تلویزیون، ماهواره، اینترنت و ... انجام میابزارهای گوناگون نظیر: نامه، رادیو

ی مفهوم دعوت دو دیدگاه وجود دارد: برخی معتقدند مراد، فراخوان دیگران به  درباره
های واالی اخالقی است و در مقابل، برخی دیگر تبیین آرا و  پذیرش اسالم و ارزش

  ی فقهی دانسته ه دعوت را یک قاعده. فقهای شیع(941: 5983)شریعتی، ها را مدنظر دارند  اندیشه
اند. براساس نظر فقها، بر حاکم مسلمانان  بیان کرده "الجهاد"و عموماً آن را در کتاب 

دعوت غیرمسلمانان و حتی مسلمانان باغی )مانند جنگ جمل( قبل از شروع جنگ واجب 
. توجه (19: 25جقق، 5444)نجفی، اند  کفایی است؛ حتی برخی فقها آن را واجب عینی دانسته

الشیعه روایات مربوط به  به این موضوع چنان زیاد است که در وسائل )ع(ی معصومین ائمه
 (42: 51، ج5443)حر عاملی، « وجوب الدعاء إلی اإلسالم قبل القتال»هایی با عنوان  آن را در باب

دا)ص( در ی رسول خ . سیره(44)همان: گردآوری کرده است « کیفیه الدعاء إلی اإلسالم»و 
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چنین دعوت سران و حکام کشورهای دیگر به اسالم در همین  سیزده سال اوّل بعثت و هم
خمینی در خصوص نقش دعوت در تأمین امنیت  . امامتا( )احمدی میانجی، بیراستا بوده است 

« که هست به دنیا معرفی نمایید گونه باید با تبلیغات صحیح اسالم را آن»فرماید:  ملی می
« مجامع تبلیغاتی درست کنید، مردم را دعوت به دین کنید»چنین باید  . هم(925: 51ج ،5983)

از »کند:  . در این راستا ایشان به سفیران ایران در کشورهای دیگر توصیه می(934: 5)همان، ج
اسالمی و در  -ی اخالقی خانه هست؛ یک نشریه امور مهم، داشتن یک نشریه در هر سفارت

 .(483: 59)همان: ج« ائلی که در ایران گذشته استآن درج بشود مس

 علت صوری امنیت ملی

شود. با توجه  طورکه اشاره شد، در علت صوری امنیت ملی، از ابعاد آن بحث می همان
به مطالعات جدید امنیت، امنیت ملی دارای ابعاد نظامی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی 

در این مقاله با وجود توجه به نگرش  .(34: 5933؛ ماندل، 99: 5938)بوزان، و زیست محیطی است 
محور در امنیت ملی، مباحث براساس نگرش موسّع به امنیت ملی و ابعاد متعدد آن  نظامی

دهد  دست می نظر در ابواب مختلف فقهی، احکام و قواعد متعددی را به ارائه شده است. امعان
ترین  جا به برخی از مهم اسالمی است. در این که ناظر بر ابعاد مذکور امنیت ملی دولت

 کنیم: های فقهی ناظر بر این ابعاد اشاره می گزاره
میزان قابلیت نیروهای »تعبیر رابرت ماندل،  این بُعد از امنیت ملی، به. امنیت نظامی: 1

است « مسلح یک کشور برای حفاظت از حکومت و مردم در مقابل تهدیدات قهرآمیز
ر نگرش سنتی به امنیت ملی، تنها بر امنیت نظامی ابتنا دارد؛ با این حال در د (83: 5933)

ی آن به ابعاد سیاسی، اقتصادی و ...، نیز بُعد نظامی  نگرش موسع به امنیت ملی و توسعه
ای دارد. در فقه نیز بر این بُعد از امنیت ملی  کننده امنیت ملی اهمیت بسیار زیاد و تعیین

های نظامی و نقش آن در دفاع از دولت  مندی و فقها بر تقویت توان اشارات زیادی شده
اند؛ چراکه حفظ نظام اسالمی از امورات مهم و از واجبات مؤکد  اسالمی تأکید زیادی کرده

: 5تا، ج خمینی، بی ؛ امام298: 5ق، ج5443؛ منتظری، 43و  9: 25ق، ج5444)نجفی، است. از جمله در باب جهاد 

، (98: 25ق، ج5444؛ نجفی، 512: 5933؛ شکوری، 515ق: 5423)شیخ بهائی، مایه، مرابطه ، سبق و ر(481
ق، 5444)نجفی، ، بغی (533: 5938؛ شکوری، 432: 2تا، ج  خمینی، بی ؛ امام581: 4ق، ج 5448)محقق حلی، محاربه 

)شکوری، و بطانه  (443: 2ق، ج5452؛ شهید ثانی، 489: 3ق، ج 5443؛ منتظری، 233ق: 5444؛ طوسی، 922: 25ج

. عالمه (38ق: 5423؛ طبسی، 549: 2 ، جق5423؛ مرعشی شوشتری، 344: 2ق، ج5443؛ منتظری، 231-233: 5933
 نویسد: نائینی می
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اسالم را از اهمّ جمیع تکالیف و سلطنت  ی هدر شریعت مطهّره، حفظ بیض»
 ی هتحفّظ از مداخلدوم:  ....اند اسالمیّه را از وظائف و شئون امامت مقرّر فرموده
دفاعیّه و استعدادات  ی هقوّ ی هاجانب و تحذّر از حیل معموله در این باب و تهیّ

و « اسالم ی هحفظ بیض»حربیّه و غیر ذلک و این معنى را در لسان متشرّعین 
 .(93: 5424)« خوانند« حفظ وطنش»سایر ملل 

مختلف: اقتصادی، نظامی و خمینی نگرشی موسّع به امنیت دولت اسالمی در ابعاد  امام
دهد که برخی از  . نگاهی به آثار فقهی نشان می(483-481: 5تا، ج خمینی، بی )امامسیاسی دارند 

احکام و قواعد فقهی، نظیر بغی و محاربه، متوجه تهدید امنیت نظامی است و بعضی مانند 
 سبق و رمایه و جهاد ناظر بر تولید و حفظ امنیت نظامی.

محور، موضوعی وابسته به امنیت  ویژه رویکرد دولت امنیت سیاسی به سی:. امنیت سیا2
هایی  ها و ایدئولوژی طوری که باری بوزان آن را ناظر بر ثبات سازمانی دولت ملی است؛ به

. در واقع، تهدید علیه کیان سیاسی (94: 5938)بوزان، دهد  داند که به دولت مشروعیت می می
دولت از قِبل عوامل درونی یا بیرونی را مدنظر قرار دارد. نگاهی به آرا و احکام فقهی 

های امنیت  گر آن است که در بُعد امنیت سیاسی نیز برخی احکام ناظر بر تهدیدکننده بیان
ید و حفظ امنیت ملی در باشند و برخی از احکام و قواعد ناظر بر تول ملی دولت اسالمی می

توان به استبداد، بغی، حکومت  های امنیت می بعد سیاسی. از جمله در موضوع تهدیدکننده
ی معاصر، به این  ویژه در دوره جائر، نفاق، محاربه و جاسوسی اشاره کرد. فقهای امامیه به

ه در توصیف و تقبیح المل االمه و تنزیه اند. برای مثال، عالمه نائینی در تنبیه موضوع پرداخته
 نویسد:  استبداد می

به اموال شخصیّه خود با مملکت و  که مانند آحاد مالکین نسبت اوّل آن»
اهلش معامله فرماید، مملکت را بمافیها مال خود انگارد و اهلش را مانند عبید و 

ماء، بلکه اغنام و احشام، براى مرادات و درک شهواتش مسخّر و مخلوق اِ
: ق5424)« کندهر حقّى را که خواهد، احقاق و اگر خواهد، پایمالش  ... .پندارد

45-42). 

ای نیز که  ی معکوس وجود دارد؛ ضابطه اساساً میان امنیت سیاسی و استبداد، رابطه
کنند، در تعارض با استبداد قرار دارد  ی سیاسی ارائه می برخی فقها برای امنیت در حوزه

و  234 :8 ج ق،5443؛ منتظری، 833: 2، جق5424خمینى،  ؛ امام539و  98ق: 5424نائینى،  ؛213و  213: ق5458الرى، )

233). 
ی امنیت سیاسی هستند که در  حکومت و حاکم جائر نیز از دیگر عوامل تهدیدکننده

)نجفی، ها بیان شده است  ابواب متعدد، عدم مشروعیت، وجوب مقابله و تقبیح تعامل با آن
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. دلیل (231: 3ق، ج5459؛ شهید ثانى، 324: 2ق، ج 5983؛ فخرالمحققین حلی، 511: 22و ج 514: 55ج ق،5444
توان در این روایت از امام صادق)ع( در توصیف  مخالفت فقها با حکومت جائر را می
 عواقب حاکمیت جائر مشاهده کرد: 

تمامه  شود و باطل به کن می تمامه ریشه حق به، کار در حکومت حاکم ستم»
 کتاب خدا، باطل ،و در آن شود و ظلم و ستم و فساد فراگیر میگردد  می احیا

شوند و مساجد منهدم گشته و سنت  ، انبیای الهی و مؤمنان کشته میگردیده
 .(89: 53ق، ج5443؛ حرعاملی، 995: 5939شعبه حرانی )ابن« یابدالهی تغییر می

 ستند، نظیر: مسئولیت عمومیهایی که ناظر بر تولید و حفظ امنیت سیاسی ه اما گزاره
؛ حلی، 89ق: 5455؛ حلی، 439: 5تا، ج خمینی، بی ؛ امام918: 25ق، ج5444)نجفی، ازمنکر(  معروف و نهی )امربه

ق، 5443)منتظری، ، شورا و مشارکت سیاسی (533ق: 5424؛ نائینی، 535ق: 5423؛ شیخ بهائی، 593ق: 5455

؛ شهید اول، 531و 518: 5933)صرامی، و نهاد حسبه  (84ق: 5424؛ نائینی، 535: حکمت5933؛ رضی، 99: 2ج

ها در  ی این گزاره که ثمره (259: 3، ج 5983خمینی،  ؛ امام914: 25ق، ج5444؛ نجفی، 43: 2ج ق،5453
 دولت اسالمی تولید و حفظ امنیت ملی است.

ت در این امنیت مبیّن وضعیت باثبات تولید، توزیع و مصرف ثرو . امنیت اقتصادی:3
. در نگرش مدرن به امنیت ملی، نقش تأثیرگذاری برای (232: 5938)بوزان، باشد  جامعه می

امنیت اقتصادی دیده شده است. در فقه معاصر نیز به نقش امنیت اقتصادی در امنیت دولت 
توان آن را در راستای حفظ مال، از جمله مصالح  اسالمی و تهدید آن اشاراتی شده و می

خمینی به صراحت به نقش آن در امنیت دولت اسالمی چنین اشاره  رد. امامخمسه تلقی ک
 کند: می

اگر بر قلمرو اسالم از استیالی سیاسی و اقتصادی که منجر به اسارت »
ها  شدن آن شدن اسالم و مسلمین و ضعیف سیاسی و اقتصادی مسلمین و موهون

. های منفی، دفاع واجب است های مشابه و مقاومت با وسیله ؛ شود، ترس باشد می
استفاده از آن و ترک رابطه و معامله با   مانند نخریدن کاالهای آنان و ترک

 .(483-481: 5تا، ج )بی« آنان مطلقاً
اند  های امنیت اقتصادی که در فقه مورد توجه قرار گرفته ترین تهدیدکننده از مهم

، (251-254: 5981؛ کرمی و پورمند، 992: 29ق، ج5444)نجفی، اشاره کرد: ربا  توان به موارد زیر می
؛ 33: 2جق، 5421؛ سیوری حلی، 292: 9ق، ج5454، طباطبایی حکیم)، اسراف (438: 22ق، ج5444)نجفی، احتکار 

ق، 5444)نجفی، ، فقر (934: 2ق، ج5443)منتظری، ، ظلم (5)مطففین، ، تطفیف (544: 2ق، ج5423شیخ بهائی، 

هایی ناظر بر تولید  دیگر گزاره . از سوی(541: 2تا، ج خمینی، بی ؛ امام243ق: 5448؛ محقق حلی، 233: 51ج
؛ مؤمن، 1: 53ق، ج5444؛ نجفی، 59: 2تا، ج خمینی، بی )امامو حفظ امنیت اقتصادی، نظیر: خمس و زکات 
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خمینی،  ؛ امام5: 21ق، ج5444/ نجفی، 543: 9ق، ج5421 ،)امام خمینی، انفاق و صدقه و وقف (591و 83: 5981

)موسوی بجنوردی، ، اصل مالکیت (524ق:5984الدین،  ؛ شمس531: 5983)آقابابایی، ، عدالت (323ق: 5421

، اصل احترام مال و عمل مسلمان (533: 5984؛ منتظری، 945ق: 5425خمینی،  ؛ امام452و  984: 3ج ،ق5445
ها و موضوعات فقهی رویکرد داخلی  اند. غالب این گزاره دهوارد ش (5134: 2، ج5931شهری،  )ری

سبیل  ی نفی در خصوص امنیت اقتصادی دارند؛ البته در این خصوص نیز قواعدی مثل قاعده
 .(914: 2، ج5453)مراغی، باشد  نیز جاری است که ناظر بر مقابله با تهدید خارجی می

ها و  در مطالعات جدید امنیت، امنیت اجتماعی را قابلیت . امنیت اجتماعی:4
)بوزان، دانند  های یک جامعه در صیانت از فرهنگ، مذهب، هویت و عرف ملی می توانمندی

های دینی است که مقاصد خمسه بر آن  ی اسالمی مبتنی بر ارزش . هویت جامعه(94: 5938
هدید امنیت اجتماعی و دفع آن را استخراج هایی ناظر بر ت جا نیز گزاره تأکید دارد. در این

؛ 921: 54ق، ج5459)شهید ثانی، نمودیم؛ نظیر: زنا، لواط و سحق، قوادی، قذف، حدود و تعزیرات 

چنین  . هم(52: 28ق، ج5443؛ حرعاملی، 1و  4: 5ق، ج5423؛ موسوی اردبیلی، 214: 45ق، ج5444نجفی، 
معروف و  توان به: حجاب، امربه ع کردیم که میهایی ناظر بر تولید و حفظ آن را تتب گزاره
؛ عالمه حلی، تذکره 211: 45ق، ج5444)نجفی، عهد، اصل تعاون اشاره کرد  به ازمنکر، اصل وفای نهی

 .(234: 5983؛ شریعتی، 31: 23ق، ج5444؛ نجفی، 23: 5983؛ کالنتری، 448: 2الفقها، ج
فرهنگی داری اهمیت زیادی است،  در مطالعات جدید امنیت، امنیت . امنیت فرهنگی:5

های آن جامعه اتکا دارد  چراکه دولت و امنیت ملی و بقای آن بر هویت فرهنگی و ارزش
های دینی است،  ی اسالمی هم که هویت آن مبتنی بر ارزش . در جامعه(543: 5938)بوزان، 

کام و قواعد حفظ دین از مقاصد خمسه شمرده شده و بر آن تأکید شده است؛ لذا در فقه اح
شان دفع  ی اسالمی تأکید دارند، یا هدف متعددی وجود دارند که یا بر حفظ هویت جامعه

های زیر ناظر بر تهدیدات بُعد  تهدیدهای مرتبط با این بعد هویتی است. برای نمونه، گزاره
؛ 355: 45و ج 341: 45ق، ج5444؛ نجفی، 994: 3ق، ج5452)شهید ثانی، فرهنگی امنیت ملی هستند: ارتداد 

؛ 13: 22ق، ج5444)نجفی، ، کتب ضالل (249و 54-55: 4ق، ج5421خمینی،  ؛ امام534: 4ق، ج5448محقق حلی، 

باشند؛ از جمله:  ها نیز متوجه تولید و حفظ امنیت می . بعضی گزاره(299: 5ق، ج5451انصاری، 
: 5983؛ شریعتی، 544: 24 ج ق،5444؛ نجفی، 483: 5ج ق،5458؛ حائری، 931: ق5422الغطا،  )کاشفاصل دعوت 

. شعائر زمانی نظیر: 5اند:  و تعظیم شعائر دینی و مذهبی که در سه قسمت قابل تفکیک (945
شعائر روزانه )مانند نمازها، هفتگی مانند نماز جمعه، و ساالنه مانند حج و عید قربان و فطر(؛ 

. شعائر 9زادگان(؛  گاه امام ارتی اطهار و زی . شعائر مکانی )مانند مساجد و مشاهد ائمه2
ق، 5444؛ نجفی، 25: 5ق، ج5494؛ ساعدی، 93: 3، ج5934)حکیم، ی محرم و صفر(.  مناسبتی )مانند دهه

 .(251: 5ق، ج5421خمینی،  ؛ امام543، 549، 598: 54و ج 593: 59ج
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یکی از تهدیدهای حیات و بقای بشر امروز، محیط زیست . امنیت زیست محیطی: 6
شود؛ در مطالعات  عنوان یکی از ابعاد امنیت ملی هر دولتی محسوب می ه امروزه بهاست ک

شود. فقه منابع طبیعی یا فقه محیط  جدید امنیت بر این بُعد امنیت ملی تأکید زیادی می
توان در ابوابِ صید و ذباحه، اطعمه و اشربه، احیای موات، لقطه، شُفعه، غصب  زیست را می

وجو  و حتی کتاب الجهاد )در قسمت آداب الجهاد( جست (452: 5، ج5935)اعرافی، و ارث 
توانیم آرا و نظرات فقها در این  نظر در ابواب مرتبط با محیط زیست، می کرد. با امعان

؛ نجفی، 49و  921و  49: 5ق، ج5443)حرعاملی، . حفظ زمین 5خصوص را در سه قسم ارائه کنیم: 

؛ شیخ طوسی، 555: 23و ج 554: 1ق، ج5444)نجفی، فاظت از حیوانات . ح2؛ (33: 25و ج 38: 2ق، ج5444

؛ شیخ طوسی، 33: 25و ج 554 :1ق، ج5444)نجفی، . حفاظت از درختان و گیاهان 9؛ (43و 3ق: 5983

چنین قواعد  . هم(95: 35؛ تاریمرادی، احسان و محمدتقی فخلعی، ش 21: 9ق، ج5459؛ شهید ثانی، 43و 3ق: 5983
من له ی  ی تسبیب و قاعده ی اتالف، قاعده ی الضرر، قاعده مان ید، قاعدهفقهی نظیر ض
. در (594ق: 5454؛ سیستانی، 522: 5983؛ شریعتی، 28و  29: 2و ج 251: 5ق، ج5453)بجنوردی،  الغُنم فعلیه الغرم

این راستاست که حتی در امر جهاد نیز باید محیط زیست اعم از حفظ حیوانات و گیاهان 
باران و منع استفاده از آب، مکروه جه گیرد؛ مثال در جهاد قطع درختان و آتشمورد تو
کردن آب شرب دشمن نیز حرام  ی مسموم و استفاده از حربه (33-31: 25ق، ج5444)نجفی، است 
)همان: که پیروزی و دفع تجاوز دشمن منوط به استفاده از این حربه باشد  باشد. مگر این می

33-38). 

 امنیت ملیعلت فاعلی 

علت فاعلی شامل سه قسمت است: نخست، افرادی که در نقش کارگزاران سیاسی، 
هایی که برای تولید  کنند؛ دوم، نهادها و سازمان اقتصادی، فرهنگی، نظامی و قضایی کار می

آفرینی  بدون حضور و نقش کنند؛ سوم، شهروندان که اساساً یا حفظ امنیت ملی فعالیت می
بر افراد و نهادهایی که  که در فقه، عالوه ی مهم این نکته شود. ی محقق نمیها امنیت مل آن

ی امنیت ملی را دارند، به افراد و نهادهایی که نقش تهدیدی و  کننده نقش تولید و حفاظت
تخریبی در امنیت ملی دارند نیز پرداخته شده است؛ لذا پس از عامالن تولید و حفظ امنیت 

 نیز اشاره خواهیم کرد.ملی، به عامالن تهدید 

عنوان تنها نظام  با عنایت به نظام امامت و والیت در فقه شیعه، به . حکومت عادل:1
فقیه جامع الشرایط، از عامالن تولید و حفظ  سیاسی مشروع، حاکم و حکومت معصوم یا ولی

های حاکم مشروع یعنی عصمت )در مورد حاکم  شوند. ویژگی امنیت ملی محسوب می
گردد که امنیت دولت اسالمی در  ، تقوا، عدالت و تدبیر و آگاهی به زمانه سبب میمعصوم(
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ابعاد مختلف تأمین گردد. اساساً از وظایف اصلی حاکم اسالمی تأمین و حفظ امنیت دولت 
، (33-31: 25ق، ج5444)نجفی، اسالمی است که احکام و قواعد فقهی چون: داراالسالم و دارالکفر 

و  98: 25ق، ج5444)نجفی، ، مرابطه (483-481: 5ق، ج5429خمینی،  ؛ امام43و  43: 25و ج 9: 24)همان، ججهاد 

و  222و  253: 5983؛ شریعتی، 923-923: 2تا، ج خمینی، بی )امامسبیل  ی نفی ، قاعده(512: 5933؛ شکوری، 93

؛ جوادی آملی، 93و  3ق: 5424؛ نائینی، 931و  38-33و  43: 25ق، ج5444)نجفی، ی حفظ نظام  ، قاعده(224

، تألیف (19: 25ق، ج5444؛ نجفی، 44و 42: 51ق، ج5443؛ حرعاملی، 521)نحل، ، اصل دعوت (433: 5982
 بر این مهم اشاره دارند. (19: 2، ج5983خمینی،  ؛ امام244: 9ق، ج5459)عالمه حلی، قلوب 
ویژه در  ملی، بهاز کارگزاران مهم امنیت  . نیروهای مسلح )مجاهدین و مرابطین(:2

رویکرد سنتی که بر امنیت نظامی تأکید دارد، نیروهای مسلح )مجاهدین و مرابطین( 
طور مستوفا در ابوابی که به جهاد و سبق و رمایه اختصاص یافته، به  هستند. در فقه به

احکام، شرایط و ضوابط کارگزاران حفظ تمامیت ارضی و حاکمیت دولت اسالمی 
)معنیه، سازمان و ، سبق و رمایه (25ق، ج5444)نجفی، از جمله: جهاد است؛  پرداخته شده
 .(33ی  و خطبه 55و  19ق، نامه 5454؛ سیدرضی، 31)شعراء، فرماندهی( 

در ابواب متعدد فقه به نقش مردم در تولید و حفظ امنیت دولت اسالمی در  . مردم:3
ابعاد مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و ... اشاره شده است. یکی از مباحث فقهی مهمی 

است که بعضا ًدر قالب نهاد « ازمنکر معروف و نهی امربه»که اساساً بر نقش مردم ابتنا دارد 
ازمنکر ناظر بر مسئولیت  معروف و نهی رار گرفته است. اصوالً امربهحسبه مورد توجه فقها ق
ی  ی اسالمی است که ثمره بر قدرت و ثروت و روابط آن در جامعه مدنی مردم در نظارت

، 5443؛ منتظری، 234: 9، ج5449؛ بحرالعلوم، 914: 25، ج5443)نجفی، باشد  آن حفظ نفس و مال و دین می

توان  خوبی می شهروندی را در تاریخ اسالم در قالب نهاد حسبه بهی  . این وظیفه(132: 5ج
ی  دستور تأسیس اداره 5918. امام خمینی نیز در سال (531و  518: 5933)صرامی، مشاهد کرد 

 ازمنکر را صادر کردند:  معروف و نهی امربه
 ای اداره که دارد مأموریت مرقوم این موجب به اسالمی انقالب شورای»... 

اداره،  این ... نماید؛ تأسیس مرکز در «ازمنکر نهی و معروف امربه» سما به
 ادارات و دولت اعمال به ناظر و است اسالمی انقالبی دولت کنار در و مستقل
 .(259: 3، ج5983)« است ملت اقشار تمام و دولتی

تبع امنیت  از دیگر مباحث مهم فقهی که بر نقش مردم در امور سیاسی و اجتماعی و به
دولت اسالمی تأکید دارد، بحث شوراست. جایگاه شورا در فقه بسیار گسترده و تأثیرگذار 

. البته فقهای (455: 5939)آصفی، اند  الشوری بحث کرده طوری که برخی فقها از فقه است؛ به
شورا و مشورت عموم را در قالب یک نهاد مورد توجه قرار دادند که تبلور تدریج  متأخر به
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 اسالمی جمهوری در اسالمی خارجی آن، مجلس شورای ملی در مشروطه و مجلس شورای
« ذِهِ بِضاعَتُنا رُدَّتْ إِل یْناه»نائینی نهادی چون مجلس شورای ملی را  عالمه دلیل همین به .است

که در مطالعات جدید امنیت نیز یکی از  کند. نکته شایان ذکر این داد میقلم (81: 5424)نائینی، 
 .(958و  239-232: 5932)بوزان، کنند  می  ی امنیت ملی را نقش مردم تلقی کننده عوامل تعیین

در فقه از افراد و نهادهایی سخن رفته که امنیت دولت . عامالن تهدید امنیت ملی: 4
ها اشاره شده است. از  وجوب و ضرورت مقابله با آن کنند؛ لذا به اسالمی را تهدید می

و  995و  922: 25ق، ج5444)نجفی، ترین این افراد یا نهادها، حاکم یا حکومت جائر، بغات  مهم

خمینی،  امام)، محاربان و نیز دارالحرب (292: 3ق، ج5424 ؛ محمد صدر،233ق: 5444؛ شیخ طوسی، 211: 45ج

است که در ابواب مختلف  (34ق: 5423ی، منتظر ؛232و  214-251: 9ق، ج5425؛ عمید زنجانی، 541ق: 5429
ها در امنیت دولت اسالمی و عمدتاً وجوب  نحوی به نقش تهدیدگر و مخرّب این فقه به

خمینی با  ی فقیه بزرگ امام ی آن، مقابله ی برجسته نمونه ها اشاره گردیده است؛ مقابله با آن
یا فتاوای جهاد فقهای بزرگ در  (914: 53و ج 923: 53، ج5983خمینی،  امام)حکومت جائر پهلوی 
و فتاوای متعدد علما در مقابله با استبداد قاجار  (21-25: 2تا، ج مدنی، بی) جنگ ایران و روسیه

ی نقش تهدیدکنندگی بغات بین  که درباره ی شایان ذکر این ت. نکتهاس (593-594: 5933)الگار، 
فقها اجماع وجود دارد که مصداق بارز آن را خروج سه گروه باغی: قاسطین، مارقین و 

)منتظری، کنند  ها معرفی می ی حضرت با آن ناکثین علیه حکومت عدل علوی)ع( و مقابله

 .(983: 2ق، ج5424؛ صدر، 489: 3ق، ج5443

 ت غایی امنیت ملیعل

در ابتدا باید میان علت غایی و مرجع امنیت ملی تفاوت قائل شد. مرجع امنیت ملی در 
حفظ و بقای دولت اسالمی در برابر تهدیدهای خارجی و داخلی و  های فقهی همانا گزاره

؛ لذا متناسب با ابعاد امنیت ملی نظیر: امنیت سیاسی و مندی شهروندان است حفظ رضایت
مین امنیت أغایت امنیت ملی، تالش برای تولید و تباشند. اما  ی و... متفاوت مینظام
وفایی استعدادهای انسان در این مسیر است که اسالمی و شک ی شدن جامعه خدا، الهی به قرب

زایی،  )لکگذارند  همان غایت امنیت ملی است و احکام و قواعد فقهی بر این غایت صحه می

یابی به غایت امنیت است. در  سازی دست ف و مرجع امنیت ملی زمینه. البته هد(91: 5932
بقای جان شهروندان، صیانت از اموال و حفظ و قواعد و آرا و احکام فقهی در بادی نظر، 

ها )امنیت سیاسی و  امالک مردم )امنیت اقتصادی(، حفاظت از حقوق شهروندان و ارزش
زیست محیطی( و حراست از مرزها و  اجتماعی و فرهنگی(، حفظ محیط زیست )امنیت

)امنیت  و داخلی )امنیت نظامی( دولت اسالمی در برابر تهدیدهای خارجی تمامیت ارضی
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؛ 31-34: 9، ج5443)منتظری،  استمورد توجه و تأکید مندی شهروندان  و حفظ رضایت سیاسی(

آید که در سطح  میدست  نظر در مباحث فقهی به با امعاناما  ؛(934-939: 25ق، ج5444نجفی، 
شدن  الهی و خدا به مین امنیت قربأتالش برای تولید و تدر واقع  غایت امنیت ملی کالن،
شود که  است. در حقیقت این مسأله، غایت دانش فقه هم محسوب میاسالمی  ی جامعه

)محقق  مندی در آخرت دادن انسان مسلمان به قرب الهی و رضایت عبارت است از سوق

 .(594-551: 5934؛ رحمت الهی، 94: 2ق، ج5453؛ شهید اول، 33-38: 8ق، ج5449اردبیلی، 

 جمع بندی

ی زیادی داشته است و از  ی معاصر توسعه ویژه امنیت ملی در دوره مطالعات امنیت به
نگرش سنتی خود که محدود به امنیت نظامی )امنیت مضیّق( بود، به نگرشی موسّع تحول 

ی گردیده است. به موازات این تطور، شاهد آن هستیم که یافته و دارای ابعاد مختلف
های امنیتی سختی مواجه  ها و دشواره خصوص جهان اسالم با چالش کشورهای مختلف، به

رو در  جا که هویت فرهنگی هر کشوری با امنیت ملی آن تالزم دارد، از این هستند. از آن
ها داشته باشند. دانش  ابله با این چالشتوانند نقش مؤثری در مق جهان اسالم علوم اسالمی می

ی دور نقش تأثیرگذاری در حیات  عنوان دانشی راهبردی، در جهان اسالم از گذشته فقه، به
های  سیاسی و اجتماعی مسلمانان داشته است؛ حال این سؤال قابل طرح است که آیا گزاره

امنیتی را دارا هستند؟ در  ی الگوی سازی برای ارائه فقهی ظرفیت تبیین امنیت ملی و زمینه
دلیل محوریت اصل امامت و ضرورت صیانت و  توان گفت فقه شیعه به این راستا می

ای به امنیت دولت اسالمی دارد؛ از  حفاظت از این الگوی نظام سیاسی مشروع، توجه ویژه
ی ها ی حاضر این مدعا را پیگیر بوده است که در ابواب مختلف فقه، گزاره رو مقاله این

فقهی متعددی وجود دارند که ناظر بر عوامل و ضوابط تأمین، حفظ و نیز تهدید امنیت ملی 
باشند. جهت اثبات مدعای یادشده، با تمسک به روش استنباطی و استنادی، به تتبّع و  می

با استمداد از یک الگوی نظری  و  های فقهی ناظر بر امنیت ملی پرداخته استخراج گزاره
از علل اربعه )متخذ از فلسفه اسالمی(، مصالح خمسه )متخذ از فقه( و تلفیقی متشکل 

ها )متخذ از اصول فقه( به بررسی و تحلیل امنیت ملی از منظر فقه  ی داللت نظریه
مثابه امر حادث، چهار علت دارد: علت  . براساس این الگوی نظری، امنیت ملی بهایم پرداخته

ایی؛ که سعی شده این مسأله در محورهای مادی، علت صوری، علت فاعلی و علت غ
های امنیت ملی،  چهارگانه مورد بررسی قرار گیرد. در ابتدا با بیان مفهوم و ویژگی

های متعدد و فراوانی که در این مقاله استخراج گردیده و در ابعاد مختلف امنیت ملی  گزاره
بیین و تحلیل امنیت ملی آفرینی دانش فقه در ت ی گستردگی نقش دهنده استنباط شده، نشان
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را با توجه به الگوی نظری مقاله، در چهار محور بررسی   در بستر فقه است. این مسأله
های فقهی ناظر بر تولید و حفظ امنیت و  کردیم: علت مادی امنیت ملی در آن گزاره

های امنیت را استخراج و استنباط نمودیم. محور دوم، علت صوری امنیت ملی  تهدیدکننده
های فقهی را براساس مطالعات جدید امنیت با نگرش موسّع، یعنی  بود که در آن گزاره

امنیت نظامی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و زیست محیطی استخراج و تبیین 
ای که  های فقهی کردیم. محور سوم، علت فاعلی امنیت است که در این قسمت به گزاره

امنیت ملی یا عامالن تهدید آن، از قبیل فردی و سازمانی  ناظر بر کارگزاران تولید و حفظ
و مردم بودند، اشاره کردیم. در محور چهارم یعنی علت غایی نیز، امنیت ملی را از خالل 

 مباحث فقه امامیه بیان کردیم.
 

 منابع
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .دارالحديث. قم: مکاتیب الرسولتا(.  احمدی میانجی، علی )بی .1
 (. امنیت در نظام سیاسی اسالم. تهران: كانون انديشه جوان.1331اخوان كاظمی، بهرام ) .2
دفتر انتشارات  قم: .مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد األذهان ق(.1113) احمد بن محمد .3

 .اسالمى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم
 قم: مؤسسه اشراق و عرفان. .(. فقه تربیتی1331) رضااعرافی، علی .1
، فصلنامه مطالعات راهبردی، «ها و آثار امنیت ملی: رهیافت(. »1311افتخاری، اصغر ) .1

 .61-21، ص2شماره پیش

 (. دين و دولت در دوره قاجار. تهران: نشر توس.1363الگار، حامد ) .6
خمینی،  ر آثار اماممؤسسه تنظیم و نش. تهران: واليت فقیهق(. 1123) اللّه ، سید روحیخمینامام  .1

 .12چاپ 
دفتر انتشارات قم:  .اسالمی، ترجمه: علی الوسیلة تحريرق(. 1121)ــــ ـــــــــــــــــ .3

 .21وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ  یاسالم
 تا(، تحريرالوسیلة. قم: مؤسسه مطبوعات دارالعلم. )بی ــــــــــــــــــــ .3

 (. صحیفه امام. تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.1333) ـــــــــــــــــــــ .11

 (. صحیفه سجاديه.1331امام سجاد ) .11

 ق(. كتاب المکاسب. قم: كنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری.1111انصاری، مرتضی ) .12

 .: دارالعلم. قمواليت فقیه از ديدگاه فقها(. 1312آذری قمی، احمد ) .13

 (. مبانی نظری حکومت اسالمی. قم: بوستان كتاب قم.1333آصفی، محمدمهدی ) .11
(. قلمرو امنیت در حقوق كیفری. تهران: پژوهشگاه فرهنگ و انديشه 1333آقابابايی، حسین ) .11

 اسالمی.

 ق(. القواعدالفقهیة. قم: نشر الهادی.1113بجنوردی، سیدحسن ) .16
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منشورات مکتبة الصادق، چاپ ق(. بلغة الفقیهو تهران: 1113محمدتقی ) بحرالعلوم، محمدبن .11
 چهارم.

(. چارچوبی تازه برای تحلیل امنیت. تهران: 1332بوزان، باری و الی ويور و پاپ دو ديلد ) .13
 پژوهشکده مطالعات راهبردی، چاپ دوم.

 (. مردم، دولت و هراس. تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.1313بوزان، باری ) .13

، مجله «مبانی و احکام فقهی محیط زيست»تا(.  )بیتاريمرادی، احسان و محمدتقی فخلعی  .21
 .31، ص11مطالعات اسالمی، ش 

اهلل طالبی آرانی.  (. كتاب مرجع ديپلماسی عمومی. ترجمه: روح1331تیلور، فیلپ و نانسی اسنو ) .21
 تهران: دانشگاه امام صادق.

 جا. تا(. منابع فقه. بی جعفرى، محمدتقى )بی .22

انتشارات  قم: .جهاد در آينه روايات ق(.1123) تحقیقات اسالمیجمعی از محققان در پژوهشگاه  .23
 .زمزم هدايت

السالم. قم: مؤسسه دائره المعارف فقه اسالمى بر  بیت علیهم تا(، مجله فقه اهل جمعى از مؤلفان )بی .21
 .)ع(بیت مذهب اهل

 (. واليت فقیه. تهران: مركز نشر فرهنگی رجا، چاپ سوم.1332جوادی آملی، عبداهلل ) .21

 البیت)ع(. الشیعة. قم: مؤسسه آل ق(. وسائل1113حسن ) حرّ عاملی، محمدبن .26

گذاری جماعت صالحان. ترجمه: كاظم  بیت در بنیان (. نقش اهل1331حکیم، سید محمدباقر ) .21
 بیت)ع(. حاتمی طبری. قم: مجمع جهانی اهل

الحرام. قم:  ق(. شرائع اإلسالم فی مسائل الحالل و1113حکیم محقق حلّی، جعفر بن حسن ) .23
 مؤسسه اسماعیلیان، چاپ دوم.

امنیت (. »1331زاده ) زايی و محمدجواد ارسطا و هادی حاج الهی، حسین و نجف لک رحمت .23
 .11، فصلنامه علمی پژوهشی حقوق اسالمی، ش«سیاسی افراد و مرجع آن در فقه امامیه

. راسه فقهیه مقارنه()د المساجد و احکامها فی الشريعه االسالمیهق(. 1131ساعدی، محمد ) .31
 تهران: مجمع جهانی تقريب بین مذاهب اسالمی.

 البالغه. ترجمه: محمد دشتی. قم: نشر امام علی)ع(، چاپ دوم. (. نهج1363سید رضی، حسین ) .31

 اهلل سیستانى. ی ال ضرر و ال ضرار. قم: دفتر آيت ق(. قاعده1111سیستانى، سیدعلى ) .32

 ق(. كنز العرفان فی فقه القرآن، قم: انتشارات مرتضوی.1121سیوری حلّی، مقداد بن عبداللّه ) .33

 (. قواعد فقه سیاسی. قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی.1331اهلل ) شريعتی، روح .31
ش(. فقه سیاسی اسالم. قم: مركز انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی، 1311شکوری، ابوالفضل ) .31

 چاپ دوم.

ومت و مديريت در اسالم. ترجمه: سیدمرتضی ش(. نظام حک1311الدين، محمدمهدی ) شمس .36
 زاده شیرازی. تهران: دانشگاه تهران. اهلل آيت

ق(. الدروس الشرعیة فی فقه اإلمامیة. قم: دفتر انتشارات 1111شهید اول، محمد بن مکى ) .31
 اسالمى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ دوم.
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لروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة )شرح لمعه(. ق(. ا1112الدين بن على ) شهید ثانی، زين .33
 تصحیح: سلطان العلماء. قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسالمى حوزه علمیه قم.

ق(. مسالک األفهام إلى تنقیح شرائع اإلسالم. قم: مؤسسة 1113) ــــــــــــــــــــــــ .33
 المعارف اإلسالمیة.

ط فی فقه اإلمامیة. تهران: المکتبة المرتضوية ق(. المبسو1331حسن )طوسی، محمدبنشیخ .11
 إلحیاء اآلثار الجعفرية، چاپ سوم.

ق(. االستبصار فیما اختلف من األخبار. تهران: دارالکتب 1331)ـــــــ ـــــــــــــــــ .11
 اإلسالمیة.

ق(. النهاية فی مجرد الفقه و الفتاوی. بیروت: دارالکتاب 1111)ـــ ـــــــــــــــــــــ .12
 العربی، چاپ دوم.

ق(. الخالف. قم: دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعه 1111)ــــ ــــــــــــــــــــ .13
 مدرسین حوزه علمیه قم.

 ق(. ماوراء الفقه. بیروت: داراألضواء للطباعة و النشر و التوزيع.1121صدر، سیدمحمد ) .11

 قم. بوستان كتاب قم: .حسبه نهاد حکومتی (.1311) اهلل صرامی، سیف .11
ق(. جامع عباسی. قم: دفتر انتشارات اسالمی 1123الدين محمد بن حسین ) عاملی، شیخ بهاء .16

 وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
ق(. شرح تبصرة المتعلمین. قم: دفتر انتشارات اسالمی وابسته 1111عراقی، آقا ضیاءالدين علی ) .11

 به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

ق(. مختلف الشیعة فی أحکام الشريعة. قم: دفتر انتشارات 1113مه حلّی، حسن بن يوسف )عال .13
 اسالمی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ دوم.

 چهارم.انتشارات امیركبیر، چاپ . تهران: فقه سیاسی ق(.1121) علی عمید زنجانی، عباس .13

ق(. المختصر النافع فی فقه اإلمامیة. قم: 1113الدين جعفر بن حسن ) فخرالمحققین حلّی، نجم .11
 مؤسسة المطبوعات الدينیة، چاپ ششم.

 (.نامه روزنامه جمهوری اسالمی )ويژه(. آوای بیداری 1312الغطا، محمدحسین ) كاشف .11

(. مبانی فقهی اقتصاد اسالمی. تهران: پژوهشگاه حوزه 1331كرمی، محمدمهدی و محمد پورمند ) .12
 سمت، چاپ هفتم. و دانشگاه و انتشارات

، «)ره(خمینی امام نگاه ملی: از امنیت مسأله در شناسانه معرفت تأملی(. »1331كريمی مله، علی ) .13
 .113-631صص  26فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات راهبردی، سال هفتم، شماره 

 (. فقه و پوشش. قم: بوستان كتاب قم. چاپ سوم1331اكبر ) كالنتری، علی .11

 الغطاء. ق(. أنوار الفقاهة. نجف: مؤسسه كاشف1122جعفر ) بن الغطاء، حسن كاشف .11

 ق(. الکافی. قم: دارالحديث للطباعة و النشر.1123كلینى، محمد بن يعقوب ) .16

 .دار القرآن الکريم قم: .المنضود فی أحکام الحدود الدر ق(.1112) گلپايگانى، سید محمدرضا .11

 مؤسسه المعارف االسالمیه. ق(. مجموعه مقاالت. قم:1113الری، سیدعبدالحسین ) .13



 

 

 فصلنامه
 علمی
 پژوهشی

61 

بررسی امنیت اقتصادی افراد از خالل قواعد فقه (. »1333زاده ) زايی، نجف و هادی حاج لک .13
، 6، فصلنامه علمی و پژوهشی دانشنامه حقوق اقتصادی، ش«امامیه با نگاهی به مرجع امنیت

 .21سال 
مطالعات راهبردی. تهران: (. چهره متغیر امنیت ملی. ترجمه: پژوهشکده 1311ماندل، رابرت ) .61

 پژوهشکده مطالعات راهبردی.

تا(. تاريخ سیاسی معاصر ايران. قم: دفتر انتشارات اسالمی وابسته به  مدنی، جالل الدين )بی .61
 جامعه مدرسین، چاپ سوم.

ق(. العناوين الفقهیة. قم: دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعه 1111مراغی، میرعبدالفتاح ) .62
 زه علمیه قم.مدرسین حو

هاى نو در حقوق. تهران: نشر میزان،  ق(. ديدگاه1121مرعشى شوشترى، سید محمدحسن ) .63
 چاپ دوم.

ق(. مائة قاعدة فقهیة. قم: دفتر انتشارات اسالمی وابسته به 1121مصطفوی، سیدمحمد كاظم ) .61
 جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ چهارم.

 . قم: مؤسسه انصاريان، چاپ دوم.)ع(الصادق ق(. فقه اإلمام1121مغنیه، محمدجواد ) .61

 وتی محمود صلواترجمه:  .مبانی فقهی حکومت اسالمی ق(.1113) علی منتظری، حسین .66
 .مؤسسه كیهان قم: .شکوری فضلابوال

 ق(. نظام الحکم فی اإلسالم. قم: نشر سرايی، چاپ دوم.1111)ــــــــــــــــ  .61
 .ارغوان دانشقم:  .حکومت دينی و حقوق انسان ق(.1123)ــــــــــــــــ  .63

 .122، ص 2و ج 211تا(. القواعدالفقهیه. جلد اول، ص  موسوی بجنوردی )بی .63

مؤسسة النشر لجامعة . قم: فقه الحدود و التعزيرات ق(.1121) موسوى اردبیلى، سید عبدالکريم .11
 .المفید

دفتر انتشارات اسالمى قم:  .كلمات سديدة فی مسائل جديدة ق(.1111)مؤمن قمّى، محمد  .11
 .وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم

 تحقیق: سیدجواد ورعی. قم: .تنبیه األمة و تنزيه الملة ق(.1121) نائینی، میرزا محمدحسین .12
 .انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم

دار إحیاء التراث  بیروت: .جواهرالکالم فی شرح شرائع اإلسالم ق(.1111) نجفى، محمدحسن .13
  هفتم.العربی، چاپ 

 
 




