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Abstract  
One of the most important issues of security schools is the issue of security reference, 
playing a role not only in the development of security theories, but also in the definition of 
security. The question is what is the objective of security? For whom or what is the 
security? Various answers have been raised to this question by security study scholars. Of 
course, most security school theorists have considered international security to be 
unattainable, while in the Islamic security school, security is not only possible in a global 
scale and between states and nations, but also some mechanisms have been posed for 
achieving it. Y referring to the Holy Quran - the mostly agreed credible source of 
knowledge available to all Muslims - and the teachings of the Prophet (pbuh) and his Ahlul-
Bayt (Family), the present paper is intended to answer this question of international security 
issues that “from the Islamic viewpoint, what is the international security authority?” Or in 
other words, “for what or for whom is international security?” 
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 چكيده
هاي امنيتي، بلكه حتي در نوع   تنها در تكوين نظريه  ي مرجع امنيت است كه نه  ي مكاتب امنيتي، مساله  كننده  يكي از مباحث مهم و تعيين

گران   چيزي است؟ پژوهش  امنيت چيست؟ امنيت براي چه كسي يا چهكند. سوال اين است كه هدف از   تعريف از امنيت ايفاي نقش مي
الملل را   پردازان مكاتب امنيتي، امنيت بين  تر نظريه  اند. البته بيش  مطالعات امنيتي، موارد مختلفي را در پاسخ به اين سوال مطرح كرده

تنها شدني   ها، نه  ها و ملت  امنيت در مقياس جهاني و ميان دولت است كه در مكتب امنيتي اسالم،  اند؛ اين درحالي  نيافتني دانسته  دست
كه معتبرترين منبع معرفتي مورد  -است، بلكه براي رسيدن به آن، سازوكارهايي نيز ارائه شده است. اين نوشتار با استناد به قرآن كريم 

الملل   شان(ع)، درصدد پاسخ به اين سوال از مسائل امنيت بينبيت اي  و فرمايشات پيامبر اسالم(ص) و اهل -ي مسلمانان است   اتفاق همه
 "چيزي يا چه كساني است؟  الملل براي چه  امنيت بين"عبارت ديگر،   يا به "الملل چيست؟  از ديدگاه اسالم، مرجع امنيت بين"است كه 

 
 الملل، اسالم، توحيد، عدالت.  الملل، غايت امنيت بين  الملل، مكتب امنيتي اسالم، مرجع امنيت بين  امنيت بين هاي كليدي:  واژه
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 مقدمه
ي امنيت، مرجع، هدف و غايت امنيت است. در   هاي اساسي و اركان مهم مساله  مؤلفهيكي از 

هاي تحصيل اين نياز حياتي بشر،   مطالعات امنيتي، پس از بررسي چيستي امنيت، مطلوبيت آن و راه
27Fعبارت ديگر، امنيت براي چه كسي؟  شويم كه چرا امنيت؟ به  رو مي  روبهبا اين سوال اساسي 

و  1
28Fامنيت براي چه چيزي؟

اي   كه وسيله  هدف از امنيت چيست؟ آيا امنيت، خود غايتي است؛ يا اين 2
دنبال اين هستند كه آيا امنيت،   هاي ديگر؟ برخي از اين سواالت به  است براي غايت يا غايت

خود داراي حسن ذاتي است، يا تبعي؟ آيا امنيت، غايت نهايي است   خودي  بوده و بهارزشي مستقل 
اي است براي رسيدن به   كه مقدمه  اي فراتر وجود ندارد يا اين  و بعد از رسيدن به امنيت، مرحله

دي و هاي بعد از امنيت، صرفاً امور ما  تر؟ و اگر امنيت غايت نهايي نيست، آيا غايت  اهداف متعالي
عنوان اهداف پساامنيت مدنظر قرار   توانند به  دنيوي هستند، يا حقايق فرامادي و اخروي هم مي

 است.  "غايت امنيت"يا همان  "هدف امنيت"گيرند؟ اين سواالت مربوط به 
امنيت، چه كساني و يا چه چيزهايي مورد  تأميندنبال اين است كه در   بخشي ديگر از سواالت به

 هاي گفتاري  ها و كنش  ها، برنامه  عنوان مثال، در بعد امنيت نظامي، هدف از سياست  به نظر هستند؟
و رفتاري امنيتي چيست؟ در ابعاد ديگري چون امنيت اجتماعي، فرهنگي، سياسي، اقتصادي و 

مرجع "شود. بررسي اين بخش از سواالت تحت عنوان   محيطي نيز همين مساله مطرح مي زيست
رو، اين   طلبد؛ از اين  الملل، نوشتار مستقل ديگري را مي  گيرد. واكاوي غايت امنيت بين  مي قرار "امنيت

 الملل از ديدگاه اسالم خواهد بود.  دار بررسي مرجع امنيت بين  نوشتار، تنها عهده

 . چهارچوب مفهومي و نظري1
ارادايم و الگوي كالن ي علوم انساني و از جمله در علوم و مكاتب امنيتي، از دو پ  در حوزه

(يا متعارف). در الگوي متدانيه،  "الگوي متدانيه"و  "الگوي متعاليه"توان سخن گفت:   فكري مي

                                                           
1. Security for Whom. 
2. Security for What. 
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كه در الگوي متعاليه و االهي، بقاي دنيوي،   شود؛ درحالي  ها صرف بقاي دنيوي مي  تمام تالش
ي عناصر دو مكتب با   ي بقاي اخروي است. اين تفاوت اساسي، منجر به تفاوت همه  مقدمه

 ).9، 1393زايي،   نمايش درآمده است (لك  ) به1شود كه در جدول (  ديگر مي  هم

كاربرد در حوزه علوم  ها  نام دولت رديف
 انساني

هاي   مكاتب و نظريه كاربرد در حوزه علوم امنيتي
 امنيتي

الگوي متعاليه/ اسـالمي: دنيـا    1
 مقدمه و مزرعه آخرت است.

ــوم  انســاني متعــالي/ عل
 االهي/ اسالمي

ــاي    ــه: بق ــي متعالي ــوم امنيت عل
 دنيوي مقدمه بقاي اخروي است

 مكتب امنيتي متعاليه

الگوي متدانيه/ سكوالريسـتي:   2
ــرت،     ــر از آخ ــع نظ ــا قط دني

 .موضوع مطالعه است

علــوم انســاني متدانيــه/ 
 متعارف/ سكوالريستي

علوم امنيتي متدانيه: فقط بقـاي  
 العه استدنيوي موضوع مط

مكتــب امنيتــي رئاليســتي، 
 آليستي، كپنهاك و...  ايده

 پردازي  ): الگوهاي كالن فكري و نظريه1جدول (

الملل، از سطح كالن به سطح ملي، دولت، و فرد ارجاع داده   در اين مقاله، در تحليل نظام بين
رو، منظور از   باشد؛ از اين  امنيت در سطح كالن مي شود كه اين امر براي كمك به توضيح مرجع  مي

نفسه در سطح فرد مراد نبوده؛ و ناشي از تحليل سطح كالن نظام   امنيت دولت، جامعه و فرد، في
شود و زماني كه   ها را نيز شامل مي  الملل، سطح فراگيري است كه دولت  الملل است. امنيت بين  بين

ي آن حفظ   شده و نتيجه تأمينها نيز   لتالملل، امنيت دو  شود، در سطح بين تأمينامنيت دولت 
 الملل خواهد بود.  بين امنيت

 . مرجع امنيت در نظريات امنيتي غرب2
؛ 128، 1383تري و ديگران،   (تريف گرايان، دولت است  گرايان و نوواقع  مرجع امنيت در نگاه واقع

)؛ levy ،2005، 3-352 و Booth ،1991 ،527-547؛ 168-188، 1392؛ والتز، 18، 1393مورگنتا، 
). 81، 1389خاني،   ها هستند (عبداهللا  الملل، دولت  چراكه از نگاه آنان، بازيگران اصلي در نظام بين

). 729تا،   فام، بي  كند (يزدان  عنوان مصداق مرجع امنيت معرفي مي  مكتب امنيتي ليبراليسم، فرد را به
؛ بوزان و 252 -254 ،1378قرار داده است (بوزان، را مورد توجه  "دولت و جامعه"مكتب كپنهاك، 

رژيم "). در مطالعات امنيتي جهان سوم نيز، 123-130، 1389خاني،   و عبداهللا 54-68، 1386ديگران، 
، 1389خاني،   و عبداهللا 27-28 ،1379مون،   آزر و اين  عنوان مرجع امنيت مطرح است (اي  به "سياسي
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و  "فرد"ها،   هاي مختلفي وجود دارند؛ برخي از آن  نتقادي، نحله). در مكتب امنيتي ا150-149
پردازان ديگر اين مكتب،   ) و نظريه137، 1394و نورمحمدي،  Smith ،2006 ،33-55( "رهايي آدمي"
 ).212-215، 1389خاني،   اند (عبداهللا  را برابر با مرجع امنيت قرار داده "جامعه"

 يدگاه اسالمالملل از د  . مرجع امنيت بين3
الملل  الملل، ابتدا الزم است سطوح امنيت بين  براي معرفي ديدگاه اسالم در مورد مرجع امنيت بين

الملل، متشكل از  ها ارائه دهيم؛ چرا كه نظام بين  منظور بايد تقسيمي از دولت  را مشخص نماييم. بدين
بندي نمود؛ از جمله تقسيم   ختلفي دستهتوان از جهات م  ها را مي  نام دولت است. دولت  واحدهايي به

خميني(ره)   ها به سه گروه االهي، حيواني يا انساني، و شيطاني، كه در كالم گهربار حضرت امام  دولت
جا كه موضوع مقاله، بررسي   ). از آن204-212، 1388نيز به اين تقسيم اشاره شده است (جمشيدي، 

ترين و معتبرترين منبع دين اسالم   بوده، و قرآن كريم، اصلي الملل از ديدگاه اسالم  بين مرجع امنيت
خميني(ره) را با اندكي دخل و تصرف، بر   ها توسط امام  گانه از دولت  است؛ اين نوشتار، تقسيم سه

ها در تقسيمي   آورد كه دولت  شناختي قرآن و حصر عقلي، به اين شكل در مي  اساس ادبيات انسان
هايي گفته   هاي مستكبر، به دولت  شوند. دولت  جدا مي "غيرمستكبر"و  "مستكبر" ي  كالن به دو دسته

هاي انساني   پذيرند، بلكه حتي زير بار ارزش  هاي االهي را نمي  تنها ارزش  شوند كه در حقيقت نه  مي
ساني هاي ان  كم به ارزش  هايي قابل اطالق است كه دست  روند. صفت غيرمستكبر، به دولت  نيز نمي

هاي   هاي غيرمستكبر نيز يا دولتي توحيدي هستند، يا دولتي غيرتوحيدي؛ دولت  بند باشند؛ دولت  پاي
 ).1توحيدي نيز به دو گروه اسالمي و غيراسالمي قابل تقسيم هستند (نمودار 

 

 دولتهاي جهان

 دولتهاي مستكبر

 دولتهاي غير مستكبر

دولتهاي غيرتوحيدي  
)دولتهاي طبيعي و حيواني(  

 دولتهاي توحيدي

 دولتهاي اسالمي

 دولتهاي غيراسالمي

)اهل كتاب(  
 هاي قرآنيهاي جهان بر اساس آموزه): تقسيم دولت1نمودار (
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 چهار دسته دولت در جهان وجود دارند:شده،   بر اساس تقسيم ارائه 
را نيز  "عدالت"هاي انساني از جمله   هاي االهي و ديني، ارزش  بر ارزش  هايي كه عالوه  . دولت1

 گردند؛   هاي ديگر مي  ها و دولت  زير پا گذاشته و مرتكب ظلم و تجاوز به ملت
ويژه   هاي انساني، به  يرند، اما ارزشپذ  هاي ديني و االهي را نمي  هايي كه هرچند ارزش  . دولت2

 كنند؛   محترم شمرده و از ظلم و تجاوز به ديگران پرهيز مي "عدالت"
هاي االهي و توحيدي نيز   هاي انساني، به ارزش  بر ارزش  هايي كه عالوه  ي ديگر، دولت  . دسته3

 (مسيحيت و يهوديت)؛ها به شرايع منسوخ اعتقاد دارند   ايمان دارند كه برخي از اين دولت

ها   ي انبياي االهي معتقد بوده و به معتبرترين و آخرين نسخه از ارزش  . گروهي ديگر، به همه4
 ).2اند (جدول  و شريعت االهي(اسالم) ايمان آورده

 
ها و صفت   عنوان رديف

 ها  دولت
هاي مورد   ارزش

 قبول
هاي مورد   ارزش

 انكار
 امنيتياهداف  نوع رفتارهاي سياسي

 هاي االهي   ارزش ـــــ هاي مستكبر  دولت 1
 هاي انساني  ارزش

گري/ ظلم/ استعمار/   سلطه
 سياست شيطاني

 بقاي دنيوي

هاي انساني/   دولت 2
طبيعي/ غيرتوحيدي/ 

 يرمستكبرغغيرديني/ 

طلبي/ سياست   عدالت هاي االهي  ارزش هاي انساني  ارزش
انساني و طبيعي/ سياست 

 متعارف

 بقاي دنيوي

هاي توحيدي   دولت 3
 غيراسالمي

هاي االهي و   ارزش
 توحيدي

بقاي دنيوي و  سياست ديني و انساني هاي اسالمي  ارزش
توجه به بقاي 

 اخروي
هاي توحيدي   دولت 4

 اسالمي
هاي االهي،   ارزش

 توحيدي و اسالمي
سياست ديني/ سياست  ــــــ

اسالمي/ سياست االهي/ 
 سياست متعاليه

بقاي دنيوي و 
طور   اخروي (به

 كامل)

 هاي قرآني  ها بر اساس آموزه  ): انواع دولت2جدول(

هاي غيرمستكبر، از يك طرف در پذيرش اصول با   ي دولت  گانه  در اين تقسيم، انواع سه
ي   لهاند. در مرح  ها در اعتقاد به اصول انساني مشترك  ي آن  كه همه  طوري  ديگر تداخل دارند؛ به  هم

بر اصول انساني، در ايمان به اصول توحيدي نيز   هاي اسالمي و مسيحي و يهودي عالوه  بعد، دولت



 183 الملل از ديدگاه اسالم مرجع امنيت بين

). 1مدافع اصول اسالمي و قرآني هستند (طرح -فراتر از ديگران  -هاي اسالمي   متّحدند. اما دولت
در سطوح مختلف هاي جهان   يابي به مرجع امنيتي مشترك ميان دولت  اين تقسيم، ما را در دست

 امنيتي ياري خواهد كرد.

 
 هاي جهان  ): تقسيم دولت1طرح (

ي   نظام موازنه"الملل از زمان قرارداد وستفاليا تا جنگ جهاني اول،   نظام حاكم بر روابط بين
شد. بعد از جنگ جهاني   مند اروپايي تقسيم مي  هاي قدرت  بود كه قدرت جهاني ميان دولت "قوا

 مطرح گرديد؛ با ناكامي آن در برقراري صلح "جمعي  نظام امنيت دسته"آلمان، اول و شكست 
دوران "الملل وارد   حاكم شد. پس از فروپاشي بلوك شرق، نظام بين "دوقطبي نظام"جهاني، 

از  "قطبي  بي"، "پايان تاريخ"، "ها  برخورد تمدن"، "نظم نوين جهاني"شده است؛ نظريات  "گذار
 براي اين دوران مطرح شده و مورد نقدهاي جدي نيز قرار گرفته است.سوي انديشمندان 

پذيران؛   همراه پيروان و سلطه  گران به  اردوگاه سلطه :دو اردوگاه در اين دوران شكل گرفته است
ستيزان   گران و سلطه  ها به سلطه  ). تقسيم دولت183-250، 1394ستيزان (محمدي،   و اردوگاه سلطه

ها به مستكبر و غيرمستكبر است؛ دين اسالم و انقالب   ند، قابل انطباق به تقسيم دولتك  منقسم مي
ستيز   ي سلطه  عنوان جبهه  هاي توحيدي، اسالمي و انساني را تحت  ها و ملت  تواند دولت  اسالمي مي

ه، و صلح و هاي االهي و انساني به مبارزه با استكبار، ظلم و ناامني پرداخت  متحد ساخته و با ارزش
) 2شرح زير (نمودار  الملل به  امنيت را در جهان برقرار سازد. بر اين اساس، سطوح امنيت بين

 بيني نموده است  كارهايي را پيش  امنيت در اين سطوح، راه تأمينخواهد بود كه اسالم براي 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 دولتهاي انساني

  دولتهاي توحيدي
دولتهاي  
   اسالمي

 دولتهاي مستكبر
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 ).19-33، 1393زايي،   (لك

 
 الملل  ): سطوح تحليل امنيت بين2( نمودار

 هاي استكباري  مرجع امنيت در دولت. 3,1
چه در رفتارهاي   هاي مختلف مكاتب امنيتي غرب در معرفي مرجع امنيت، آن  رغم تئوري  علي

الملل مشهود است، چيزي جز   بين در روابط -هاي بزرگ   ويژه قدرت  به -هاي غربي   عملي دولت
هاي انساني و ظلم به   گذاشتن ارزش رسيدن به منافع سياسي، اقتصادي و امنيتي، حتي با زير پا

). تاسيس 76(نساء،  »والَّذينَ كفَرُواْ يقَاتلُونَ في سبِيلِ الطَّاغُوت«باشد.   ها نمي  ها و دولت  ديگر ملت
المللي با شعارهاي زيبايي چون صلح جهاني و پاسداري از امنيت   ها و نهادهاي بين  سازمان

طوري كه تقريباً تمامي اقدامات   باشد؛ به  راستا مي  و تبعيض نيز در همين بردن فقر  از بين المللي، بين
الملل   شوراي امنيت، درصدد حفظ منافع امنيتي غرب است. بر اين اساس، هدف از امنيت بين

چيزي جز حفظ فرهنگ مادي و غيرديني غربي و حفظ وضع موجود و ساختارهاي حاكم بر 
هاي االهي نيز مدنظر   رسيدن به اين منظور هم حتي نابودي ارزش المللي نيست؛ براي  روابط بين

). اما اسالم، 217(بقره،  »يرُدوكم عن دينكم يوالَيزَالُونَ يقَاتلُونَكم حتَّ«هاي مستكبر است:   دولت
الملل   ي صلح و امنيت بين  كننده  تأمينتنها   الملل را نه  وضعيت و ساختارهاي موجود در نظام بين

ها   ها و ملت  يابي به صلح ميان دولت  ها و مانع دست  ها را منشا ناامني  داند، بلكه حتي آن  نمي
 شمرد.  مي

 سطوح امنيت بين الملل

در سطح دولتهاي مستكبر 
 و ظالم

اسالمي،  (اعم از دولتهاي به ظاهر ديني 
و غيرديني) مسيحي، يهودي  

در سطح دولتهاي غير  
 مستكبر و غيرظالم

 در سطح دولتهاي انساني

 در سطح دولتهاي توحيدي

 در سطح دولتهاي اسالمي
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 . مرجع امنيت در جهان اسالم3,2
الملل از نگاه اسالم كه بررسي آن مجال ديگري را   با توجه به مباني، منابع و ابعاد امنيت بين

الملل در سطح جهان اسالم، چيزي غير از   توان رسيد كه مرجع امنيت بين  طلبد، به اين نتيجه مي مي
اسالم نيست كه جا دارد هر چيزي در راه بقاء آن فدا شود. تبيين اين ادعا با موارد زير روشن 

 گردد: مي

 الف. عدم انحصار امنيت به امور مادي در اسالم

تنها روحِ   خالصه نكرده و نه اسالم، حقيقت آدمي را تنها به گوشت و پوست و استخوان
 ؛47 م،1999كند(فارابي،   عنوان بخشي از ذات انسان معرفي مي  غيرمادي و غيرجسماني را به

 ،1؛ طباطبايي، ج116-118و  62-68، 1391؛ عبوديت، 288-294و  13-14ق، 1417سينا،   ابن
را بخش   )؛ بلكه آن29 و حجر، 9؛ سجده، 14؛ مومنون، 343-344، 1388يزدي،   ، مصباح353-345

ي   ). اين حقيقت، عصاره58، 1394يزدي،   داند (مصباح  ي وجود آدمي مي  كننده  اصلي و تعيين
جا راه انسان ديني، علوم ديني و زندگي ديني؛   شناسي اسالمي است. از همين  شناسي و فرجام  انسان

گردد. وقتي آدمي تنها به جسم و ماده   ميبا انسان غيرديني، علوم غيرديني و زندگي غيرديني متمايز 
تعريف گردد و زندگي را چيزي غير از اين دنيا تصور نكند، نوعي از علم و زندگي براي او فرض 

بر جسم، به داشتن روحي مجرد توصيف شود و شروع زندگي اصلي را پس   شود؛ و وقتي عالوه  مي
گيرد كه كامالً متفاوت از نوع   ان شكل مياز مرگ بداند، علم، زندگي و حقيقتي ديگر براي انس

چون   هم -قبلي خواهد بود. براين اساس، اسالم در مورد امنيت، همانند مكاتب ديگر امنيتي 
گويند، چيزي   ها وقتي از امنيت سخن مي  انديشد؛ چرا كه آن  نمي -آليسم   رئاليسم، ليبراليسم و ايده

جهاني   جهاني، امنيت آن  بر امنيت اين  ندارند؛ اما اسالم عالوهغير از امنيت مادي و دنيوي را در نظر 
باشد؛   گيرد. در نگاه وحي اسالمي، زندگي اصلي و حقيقي، حيات پس از مرگ مي  را هم در نظر مي

اي براي رسيدن به زندگي اخروي است.   اي براي آخرت بوده و زندگي اين دنيا، مقدمه  دنيا مزرعه
هاي جاودان آخرت مدنظر قرار گيرد. بر اين   جاي لذت  هاي دنيوي به  نيست لذت رو شايسته  از اين

تر از امنيت مادي   ديني و اخروي مهم  اساس، اوالً، امنيت منحصر به امنيت دنيوي نيست؛ ثانياً، امنيت
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 و دنيوي بوده و بر آن مقدم است. 
امور مادي محدود گشته و تنها  تواند در  با اين توضيح، مرجع امنيت از ديدگاه اسالم نمي

مواردي از قبيل فرد، جامعه و دولت يا تركيبي از اين موارد باشد؛ بلكه در نگاه قرآن، مرجع امنيت، 
عبارت ديگر، مرجع امنيت در اسالم اين   جهاني است. به  ي امنيت آن  كننده  تأميناسالم است كه 

 به خداوند، محفوظ مانده و از بين نرود.است كه صراط مستقيم و راه درست و مطمئن رسيدن 

 بخش امنيت  ب. ايمان، جزء قوام

ي امنيت را اشاره رفته است،   طور مستقيم يا غيرمستقيم مساله  با بررسي آياتي از قرآن كه به
گويد كه متفاوت از آن   يابيم. قرآن كريم از امنيتي سخن مي  درستي اين ادعا را بيش از پيش در مي

فَأَي الْفَرِيقَينِ أَحقُّ بِاألَمنِ إِن كنتُم «ي مكاتب مادي امنيت است:   كه مورد نظر همه چيزي است
 ).81-82انعام، »(الَّذينَ آمنُواْ ولَم يلْبِسواْ إِيمانَهم بِظُلْمٍ أُولَـئك لَهم األَمنُ وهم مهتَدونَ تَعلَمونَ؛

يابد. در   بخش معرفي شده است كه امنيت، بدون آن معنا نمي  در اين امنيت، ايمان جزء قوام
آليسم و رئاليسم و ديگر مكاتب مادي، سخن از   حالي كه در امنيت مورد نظر مكاتبي چون ايده

نمايد. پس اگر دين اسالم، ماهيت امنيت و تعريف آن   معنا و نامفهوم مي  ي ايمان و امنيت، بي  رابطه
خوش تغيير گشته و متناسب با آن خواهد بود.   يقيناً مرجع امنيت نيز دستسازد،   را متحول مي

گيرد، متعلَّق ايمان كه همان اسالم ناب   ي ماهيت امنيت قرار مي  كننده  وقتي ايمان، جزء تعيين
 هاي االهي و وحياني است، مرجع امنيت خواهد بود.   محمدي(ص) و ارزش

 »الَتَكونَ فتْنَةٌ ويكونَ الدينُ للّه يوقَاتلُوهم حتَّ«خوانيم:   يگونه م  در آيات ديگري از قرآن اين
كه مفسران آن  -)؛ در اين آيه هدف از جنگ با دشمنان خدا و دين اسالم، نابودي فتنه 193(بقره، 

آملي،   و جوادي 63، 2ق، ج1411هاي االهي (طباطبايي،   پرستي و دشمني با ارزش  را به شرك و بت
اند (طباطبايي، همان،   شكني تفسير نموده  ) و وجود ناامني و جنگ و پيمان628-632، 9، ج1389

هاي االهي معرفي شده است. پس اين آيه، هدف   شدن دين، احكام و ارزش  و نيز حاكم -) 76، 9ج
صورت در   نهما  دليل اهميت، به  داند، كه به  هاي االهي مي  امنيت را برابر با حاكميت دين و ارزش

ديگر، قرآن كريم به مسلمانان   عبارت  ) .به39(انفال،  جايي ديگر از قرآن كريم تكرار شده است
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دهد با كساني قتال نمايند كه صراط مستقيم و راه مطمئن و قابل اعتماد براي رسيدن بشر   دستور مي
ت تعالي بشريت را در سر به رشد و تكامل و قرب االهي را سد كرده و قصد نابودي ابزار و امكانا

رو، چون مرجع امنيت در اسالم، توحيد و دين اسالم است، خداوند شروطي   پرورانند. از همين  مي
كند؛ از جمله   هاي اسالمي در انجام دستور قتال با مستكبران تعيين مي  را براي مسلمانان و دولت

والَتَعتَدواْ إِنَّ اللّه الَيحب «د: كه بر اساس عدالت جنگ كرده و دچار ظلم و تعدي نگردن  اين
هاي   هاي االهي است و اساساً خداوند، دولت  )؛ چرا كه عدالت يكي از ارزش190(بقره،  »الْمعتَدينَ

منظور حاكميت عدالت دستور به قتال با دشمنان عدالت داده است. محدوديت ديگر   اسالمي را به
) و اين 191(بقره،  رزار جنگ نبايد در كنار مسجدالحرام باشدخداوند براي قتال اين است كه كا

 خاطر حفظ حرمت مسجدالحرام است كه حرم امن الهي است.  محدوديت به
بردن دين   دنبال از بين  زند كه به  هاي مستكبر مي  قرآن كريم، گريزي هم به اهداف امنيتي دولت

هاي اسالمي   ). در اين آيه، مسلمانان و دولت217(بقره،  هاي االهي و اسالم هستند  خدا و ارزش
شوند تا دين اسالم بماند. در بيان روشن ديگري، دو هدف   به مقاومت در برابر دشمنان تشويق مي

 "اهللا  سبيل"كند؛ يكي هدف امنيتي اهل ايمان كه   متفاوت از جنگ و پيكار را مقابل هم ذكر مي
). اهل ايمان در راه خدا 76(نساء،  باشد  مي "ل طاغوتسبي"است؛ و ديگري، هدف مستكبران كه 

امنيت راه خدا هستند؛ و البته امنيت راه خداوند برابر با ناامني در راه  تأميندنبال   جنگند و به  مي
دنبال حذف راه   باشد. در مقابل، مستكبران و زورگويان به  رفتن آن مي  طاغوت و شيطان و از بين

منيت راه طاغوت و ظلم و زورگويي هستند؛ امنيت استكبار نيز در گرو ناامني خدا بوده و در پي ا
طور كه نور و ظلمت، ضد هم بوده و قابل جمع   رو همان  باشد. از اين  در راه خدا و نابودي آن مي

ي ضد ديني و   كنند، ايمان و ظلم، دين الهي و مكاتب آلوده  ديگر را نفي مي  باشند و هم  نمي
ناپذير و نافي   هاي طاغوتي و استكباري هرگز قابل جمع نيستند؛ لذا آشتي  اي االهي با ارزشه  ارزش

اي هم به اين نكته شده است كه مرجع امنيتي دشمنانِ اسالم، شيطان   ديگرند. در اين آيه، اشاره  يك
تلُواْ أَولياء فَقَا«هاي مستكبر در حقيقت پيرو شيطان هستند:   و اهداف شيطاني است؛ چرا كه دولت

 ). 34(بقره،  »واستَكبرَ يإِالَّإِبليس أَب«شيطان اولين مستكبر خلقت است: ». الشَّيطَانِ
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خاطر هدف   خداوند متعال در آيات ديگري از قرآن، ارزش كارگزاران امنيت نظامي را به
ع امنيت اشاره داشته و با آن نحوي به مرج  كند كه به  اهللا) معرفي مي  مقدس آن (يعني جهاد في سبيل

)؛ 4كنندگان در راه خدا را محبوب خود معرفي كرده است(صف،   عنوان مثال، مقاتله  مرتبط است. به
). 95(نساء،  ) و يا بر ديگران برتري داده است218(بقره،  يا آنان را مشمول رحمت االهي دانسته

منظور به مسلمانان   يت جهاد معرفي گشته و بدينعنوان غا  اي ديگر، وفاي به عهد و پيمان به  در آيه
فَقَاتلُواْ «مانند:   دستور قتال با كافراني صادر شده است كه به هيچ عهد و پيماني متعهد و وفادار نمي

مانَ لَهالَأَيم مةَ الْكفْرِ إِنَّهمبرداري سران مستكبر از   ). اين دستور قتال به اميد دست12(توبه،  »أَئ
 شكني معلل گشته است.   پيمان

وجوب وفاي به عهد و پيمان نيز جزو دستورات اسالمي و بخشي از اسالم است. خداوند در 
هاي جهاد نظامي به مسلمانان و دولت اسالمي، هدف از جهاد را جلوگيري از نابودي   يكي از فرمان

شمار   هاي االهي به  د و ارزشعنوان نمادي براي نام و ياد خداون  است كه به مراكزي قرار داده
دنبال انهدام مراكز ديني هستند و اگر از اين كار   ). طبق اين آيه، مستكبران به39-40(حج،  روند  مي

هاي مقدس و انجام اعمال ديني آنان جلوگيري به   داران به اين مكان  عاجز باشند، از ورود دين
چنين خداوند در   ). هم25(فتح،  »وكم عنِ الْمسجِد الْحرَامِهم الَّذينَ كفَرُوا وصد«آورند:   عمل مي

شوند، توصيه به حل و فصل   هاي اسالمي كه به اختالف پرداخته و دچار درگيري مي  مورد دولت
هاي ديگر را به دخالت نظامي   اين اختالفات نموده است؛ در صورت تعدي يكي از طرفين، دولت

ي سخت را بازگشت دولت متجاوز به   ايت، غايت و هدف اين مداخلهكند و در نه  سفارش مي
) معرفي نموده 319، 18ق، ج1411(طباطبايي،  هاي االهي و پذيرش دستورات خداوند  ارزش
). باز شاهد ديگري از قرآن وجود 9(حجرات،  »أَمرِ اللَّه يتَفيء إِلَ يفَقَاتلُوا الَّتي تَبغي حتَّ«است: 
 ).8-9عنوان مرجع امنيت نظامي مورد اشاره قرار داده است(ممتحنه،   دين را به دارد كه

عنوان مرجع   ي اسالمي نيز، اسالم ناب محمدي(ص) به  در بيان برخي از انديشمندان برجسته
باره   عنوان مثال، امام خميني(ره) در اين  هاي اسالمي معرفي شده است. به  امنيت در ميان دولت

 ند: ا  فرموده



 189 الملل از ديدگاه اسالم مرجع امنيت بين

ما مكلف هستيم كه اسالم را حفظ كنيم. اين تكليف از واجبات مهم است. حتي از 
ها در انجام   كند خون  تر است. همين تكليف است كه ايجاب مي  نماز و روزه واجب

ها بايد فداي آن (اسالم)   ي انسان  ) همه67-68، 1379خميني،   آن ريخته شود. (امام
 )315، 14، ج1378شوند. (همو، 

حفظ «ايشان حفظ اسالم و تالش براي بقاي آن را در راس واجبات ديني قرار داده است: 
اي است   حفظ اسالم يك فريضه«نامه).   (امام خميني، وصيت »اسالم در راس تمام واجبات است

(همان،  »اي در اسالم باالتر از حفظ خود اسالم نيست  باالتر از تمام فرائض؛ يعني هيچ فريضه
ي ولي فقيه و دولت اسالمي را حفظ اسالم معرفي كرده است:   ). ايشان حتي وظيفه203 ،15ج
). 67-68، 1379(همو،  »اند، يعني مكلفند اسالم را حفظ كنند  اند فقها حصون اسالم  كه فرموده  اين«

 ت محدود بهي دفاعي داشته و اين دفاع، بالذا  از ديدگاه عالمه طباطبايي، قتال با دشمنان صرفاً جنبه

ي اسالم مورد هجوم كفار قرار گيرد. اين بيان به مدعاي اين نوشتار اشاره   است كه حوزه يزمان
(طباطبايي،  هاي اسالمي، حفظ توحيد و دين اسالم است  كند كه مرجع امنيت در ميان دولت  مي

 ).61-62 ق، ج،:1411
  منظور از اسالم در مرجع امنيت، اسالم ناب محمدي(ص) است:

اسالمي كه داراي سيستم و نظام اجتماعي و اقتصادي و فرهنگي بوده و براي 
تمامي ابعاد و شئون زندگي فردي و اجتماعي، داراي قوانين خاصي بوده و غير از 

 )197، 4، ج1378پذيرد. (امام خميني،   اين قوانين را براي سعادت جامعه نمي
ستيزي   ستيزي، سلطه  ته و استكبارستيزي، ظلمنه اسالمي كه مورد تحريف دشمنان آن قرار گرف

دنبال مديريت امور دنيوي و   و مديريت امور دنيوي بشر از آن حذف شده است. البته اسالم ناب به
 هاي اسالمي نيست:   اخروي تمام بشريت بوده و منحصر به سرزمين

اند بر   بعوثاسالم براي بشر آمده است، نه براي مسلمين و نه براي ايران. انبياء م
ها... پيغمبر اكرم اهل عربستان است؛   ها و پيغمبر اسالم مبعوث بود بر انسان  انسان

 )446، 10ي عالم است. (همان، ج  لكن دعوتش مال عربستان نبوده... مال همه
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شمار آيد؛   تواند بخشي از مرجع امنيت به  هاي االهي است و مي  دولت در اسالم نيز جزو ارزش
هاي غيرديني در اين است كه دولت غيرديني تنها   از وجوه افتراق دولت در اسالم با دولت اما يكي

باشد؛ در حالي كه دولت   آوردن آسايش و رفاه مادي و دنيوي براي شهروندان مي  دنبال فراهم  به
شهروندان آوردن امكانات الزم جهت رشد معنوي و روحي   دنبال فراهم  بر رفاه مادي، به  ديني عالوه

جهاني است. لذا رسالت دولت ديني، نه فقط ايجاد امنيت   ساختن آنان براي زندگي آن  و آماده
تر از   امنيت اخروي مهم تأمينباشد و   امنيت اخروي شهروندان نيز مي تأميندنيوي و مادي، كه 

مدنظر  امنيت دنيوي است. امنيت مادي و دنيوي در دولت ديني متفاوت از آن چيزي است كه
به هر  -دولت غيرديني است؛ چرا كه در مكاتب غيرديني خسارت جاني و مالي براي شهروندان 

هاي   آيد، در حالي كه از نگاه ديني چه بسا خسارت  شمار مي  عنوان ناامني به  به -نحوي كه باشد 
ود و ديگران باشد. ي امنيت ديني خ  كننده  تأميني رشد و تعالي معنوي و   مالي و دنيوي، خود زمينه

ها و درد و رنج جسمي انسان است، موجب امنيت   عنوان مثال، شهادت كه همراه با سختي  به
جهاني براي خود شهيد گشته و نيز ضامن بقا و امنيت دين خواهد بود. البته چنين اتفاقي، امنيت   آن

 .مادي و نظامي را نيز براي دولت اسالمي و شهروندان فراهم خواهد آورد

 ها در جهان توحيدي  ها و ملت  . مرجع امنيت ميان دولت3,3
هايي كه به اديان توحيدي غير   هاي اسالمي و دولت  بر اساس معارف وحياني قرآن، ميان دولت

هاي اسالمي به اموري   هاي مشتركي وجود دارد؛ مسلمانان و دولت  از اسالم اعتقاد دارند، ارزش
، عدم انحصار حيات بشر به دنياي مادي و جسماني، وجود چون وجود خداوند، يگانگي او

عنوان بخش مهمي از وجود آدمي، و جاودانگي انسان، پايان نيافتن زندگي او   نام روح به  حقيقتي به
هنگام مرگ، تداوم زندگي در جهاني ديگر، ضرورت اطاعت بشر از خداوند و عبادت او، و تنظيم 

هاي وحياني و االهي اعتقاد   ها و مخلوقات ديگر بر اساس ارزش  روابط خود با خداوند و انسان
دارند؛ همين باورها در اديان توحيدي ديگر مانند مسيحيت و يهوديت، وجود دارد و مسيحيان و 

هايي كه در طول   دليل تغييرها و تحريف  هاي مشابه باور دارند. شايد به  يهوديان به حقايق و ارزش
ان در منابع و معارف وحياني مسيحيت و يهوديت انجام گشته، شدت ايمان دست سودجوي  تاريخ به
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سطح ايمانِ موجود ميان مسلمانان نباشد؛ لكن   يهوديان و مسيحيان در برخي از موارد ذكرشده، هم
ي اين اديان از وحي االهي سرچشمه گرفته و منشأ واحدي   اصل اعتقاد بدان امور وجود دارد. همه

ناشده   هاي وحياني قرآن در انجيل و تورات تحريف  ي از قرآن كريم به وجود ارزشدارند. در آيات
 اشاره رفته است. 

هاي   هاي االهي مشترك ميان اديان توحيدي و موحدان جهان و دولت  با توجه به وجود ارزش
الملل در   توان مدعي شد كه از نظرگاه دين اسالم، مرجع امنيت بين  باورمند به توحيد وحياني، مي

هاي   هاي توحيدي و در بين اديان ابراهيمي، برابر است با توحيد و ارزش  ها و ملت  سطح دولت
هاي مشترك وحياني در قرآن كريم مورد اشاره قرار گرفته و بر اين اساس،   االهي. اين ارزش

هاي   و دولتهاي مسيحي و يهودي به اتحاد و همبستگي با مسلمانان   مسيحيان و يهوديان و دولت
كلَمةٍ سواء بينَنَا  يقُلْ ياأَهلَ الْكتَابِ تَعالَواْ إِلَ«اند:   اسالمي در برابر دشمنان توحيد فراخوانده شده

 ).64عمران،   (آل». دونِ اللّه  وبينَكم أَالَّنَعبد إِالَّاللّه والَنُشْرِك بِه شَيئًا والَيتَّخذَ بعضُنَا بعضاً أَربابا من

در اين آيه: عبادت خداي يگانه، شرك نورزيدن به خدا (در زندگي فردي، اجتماعي و سياسي، 
عنوان نقاط مشترك   ها به  ي عرصه  فرهنگي، و اقتصادي)، و نپذيرفتن سلطه و نفوذ غيرخدا در همه

امنيت  تأمينكه براي  ميان مسلمانان، مسيحيان، و يهوديان تلقي شده و از آنان خواسته شده است
هاي توحيدي قابل   هاي االهي تالش نمايند. پس مرجع مشتركي براي امنيت ميان دولت  اين ارزش

باشد. البته در اين نگاه،   هاي وحياني مي  تصور است كه همان توحيد، اعتقادات توحيدي و ارزش
ها پاسدار و   ا كه اين دولتآيند؛ چر  شمار مي  هاي توحيدي نيز بخشي از مرجع امنيت به  دولت

هاي توحيدي بوده و با اقدامات سياسي، فرهنگي، نظامي، و اقتصادي براي اجرايي و   نگهبان ارزش
 نمايند؛ اما مرجع نهايي امنيت، تنها حفظ توحيد خواهد بود.  ها تالش مي  شدن اين ارزش  عملياتي

مورد اشاره  "اهللا  سبيل  في"ي با عنوان در قرآن كريم، مرجع امنيت نظامي در ميان موحدان يهود
ي قتال   اسرائيل بعد از حضرت موسي(ع) از پيامبر خدا خواهان اجازه  قرار گرفته است كه قوم بني

اي ديگر، سخن از   ). در آيه246بقره، »(ابعثْ لَنَا ملكا نُّقَاتلْ في سبِيلِ اللّه«با دشمنان دين شدند: 
ها بهشت را   بر اساس آن، خداوند در مقابل جهاد مالي و جاني موحدان براي آناي است كه   معامله
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معناست كه   باشد؛ اين شرط بدين "اهللا  في سبيل"نمايد؛ البته در صورتي كه اين جهاد،   ضمانت مي
ها و دين خداوند نيست. خداوند در ادامه تصريح   امنيت نظامي جز براي راه خدا و ارزش

ي االهي با جهادگران، تنها مربوط به مسلمانان نبوده و در سه كتاب مقدس   اين معامله فرمايد كه  مي
يقَاتلُونَ في «آسماني، يعني تورات، انجيل و قرآن از حقيقتي وحياني واحدي برخوردار هستند: 

بِيلِ اللّه111(توبه،  »س.( 
طوري   ان شرايع آسماني دارد؛ بهجايگاه رفيعي در مي "توحيد"به اقرار انديشمندان اسالمي نيز 

ق، 1428ها به توحيد بوده است (سبحاني،   كه اولين سخن در تبليغ پيامبران االهي دعوت انسان
، 1ق، ج1417ي اسالمي نيز، ريشه و اساس و ستون دين، توحيد است(جزائري،   ). در انديشه43

» به كتبه و خلق الخلق ألجلهالذي بعث اهللا به رسله و أنزل ): «164م، 1988و خياط،  245
 ).142، 1ق، ج1424و طحاوي،  537تا،   (محمدبن عبدالوهاب، بي

 ها در جهان بشري  ها و ملت  . مرجع امنيت ميان دولت3,4
ها مشترك است. بر   ي انسان  نام عقل برخوردار است؛ اين نعمت ميان همه  آدمي از نعمتي به

داشتن فهم و شناخت يقيني و معتبر از حقايق موجود در ي اسالمي، عقل بشر به   اساس انديشه
و  220-221؛ همان، 160-161، 1، ج1379يزدي،   جهان هستي و طبيعت توانا بوده (مصباح

گيري از   تواند با بهره  ) و با داشتن نظام معرفتي موجه و معتبر مي522-543، 1393زاده،   حسين
هاي اخالقي و حقوقي دست   اي معتبر از ارزش  همان ابزار عقل، به فهم و شناخت مجموعه

توان مدعي شد كه   رو مي  ). از اين75-161، 1347و حائري يزدي،  24-28، 1370يابد(همو، 
هاي مستكبر، نژادپرست، ظالم و   ها و دولت  البته به جز ملت -هاي جهان   ها و دولت  ي ملت  همه

توانند با ياري عقل خدادادي كه   را كنار بگذارند، ميهاي ديني   حتي اگر دين و ارزش -استعمارگر 
؛ حر عاملي، 16، 1ق، ج1407عنوان حجت و رسول باطني(كليني،   توسط پيشوايان هدايت از آن به

دور از   ) ياد شده است و به300، 75و همو، ج 137، 1ق، ج1403؛ مجلسي، 207، 15ق، ج1409
اي از   جه به شرايط متغير زماني و مكاني، به مجموعهاي و بدون تو  هاي نفساني، سليقه  خواسته
ها را   هاي كلي مشتركي در مفاهيم و احكام اخالقي و حقوقي راه پيدا كنند. نام اين ارزش  ارزش
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هايي قرار بگيرد كه   ها و ملت  ي دولت  تواند مورد پذيرش همه  ناميم كه مي  مي "هاي انساني  ارزش"
ها و   رو دولت  ي استكبار، ستمگري، استبداد و استعمار باشد. از اين  خالي از هرگونه روحيه

هايي كه از ظلم و تعدي و استكبار دوري نمايند و به حقوق خود قانع گشته و حقوق ديگر   ملت
هاي مشتركي خواهند   ها و ارزش  ها را محترم بشمارند، داراي اعتقادات و گرايش  ها و دولت  ملت

كار اسالم براي   هاي مختلفي توانا خواهند شد. در حقيقت، راه  آن براي همكاريبود كه بر اساس 
بندي به همين   هاي جهان، اعم از ديني و غيرديني، پاي  ي دولت  برقراري امنيت در سطح همه

ي   اي برخوردار بوده و سر سلسله  هاي انساني است. در اين ميان، عدالت، از اهميت ويژه  ارزش
، 1388ي فضائل (جمشيدي،   اساس و بنيان همه "عدالت"هاي بشري است؛ چرا كه   زشي ار  همه
، 1382ها (مطهري،   ي اصل  ) و در مسائل اجتماعي، مادر همه553، 21، ج1389آملي،   ؛ جوادي99
 ).112، 1371هاي فردي، بهترين سجاياست (قزويني،   ) و در ويژگي516، 23ج

نموده و  كيدأتي مكاتب ديگر، بر اهميت و ارزش عدالت   همه اديان االهي و وحياني قبل از
تنها   طوري كه خداوند در قرآن، نه  اند. به  همگان را به تخلّق به آن و اجراي آن توصيه نموده

؛ مائده، 135؛ نساء، 90(نحل،  »إِنَّ اللّه يأْمرُ بِالْعدلِ«طور مكرر به عدل دستور داده:   مسلمانان را به
ي فرستادگان و انبيا را برقراري عدالت در   ) و هدف از ماموريت همه9و حجرات،  29اعراف، ؛ 8

) و حتي به پيامبر 15و شوري،  25(حديد،  »ليقُوم النَّاس بِالْقسط«بين مردم معرفي كرده: 
يد: دهد كه در مورد پيروان اديان ديگر نيز با قسط و عدل حكم نما  اسالم(ص) چنين دستور مي

»طسبِالْق مينَهكم بهاي   ي انسان  ). گاهي نيز فراتر از آن، حتي به رفتار عادالنه با همه42(مائده،  »فَاح
اي ديگر بدون مقيدساختن مردم به ايمان،   ). در آيه8(ممتحنه،  غيرظالم توصيه فرموده است

ها را خواستار   عادالنه در مورد آن ها دستور داده و حكم  مسلمانان را به بازگرداندن امانات به آن
قدري مورد اهتمام قرآن است كه رعايت آن در گفتار،   ي عدالت به  ). مساله58(نساء،  شده است

آورندگان به قرآن مورد مطالبه واقع شده   حتي در شرايطي كه به ضرر خود گوينده باشد، از ايمان
 ).152(انعام،  است

اي كه به فرمايش اميرالمومنين علي(ع)، اين كتاب   گونه  ر عدالت، بهقرآن كريم ب كيدأتبر   عالوه
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). پيشوايان اسالم نيز به اهميت اين ارزش 31ق، 1410(آمدي،  گوي عدالت است  وحي، سخن
اند. از نگاه   ي ابعاد زندگي متذكر شده  واالي انساني اشاره نموده و ضرورت رفتار عادالنه را در همه

بدون عدالت حتي اديان در جوامع بشري، حياتي نداشته و ايماني در آن شكل امام علي(ع) 
). عدالت، برترين 90(همان،  ها بدون عدالت وجود نخواهند داشت  گيرد و خوبي  نمي

ي   )، پيونددهنده49(همان،  ترين بنيان براي ساختن فرد و جامعه  )، محكم187ها(همان،   موهبت
) و 108(همان،  ها و رهبران  ها و آبروي دولت  جب پايداري ملت)، مو17ها (همان،   انسان

)، موجب تقويت، 688و  555(همان،  )، آبادگر كشورها و شهرها35ي امور (همان،   كننده  اصالح
بخش زندگي   ) و قوام133و  102و  587-555و  821(همان،  حفظ و تداوم قدرت و دولت

 ). 341(همان،  جمعي است
اين موارد كه از سوي مفسران واقعي وحي در مورد فوايد عدالت بيان شده است، ي   از همه

ها، اين ارزش انساني بايد مورد   ها و ملت  ي دولت  شود كه در روابط ميان همه  گونه نتيجه مي  اين
 توجهي به  هاي انساني نيز حفظ خواهد شد. اما با بي  صورت، ديگر ارزش  احترام قرار گيرد؛ در اين

الملل خواهد   رو عدالت، مرجع امنيت بين  هاي ديگر نيز از بين خواهند رفتو از اين  عدالت، ارزش
 بود.

ها و   ي دولت  هاي انساني مشتركي ميان همه  طور كه در اين گفتار روشن گرديد، ارزش  همان
باشند. اين   مي -ويژه دين اسالم   به -اديان االهي  كيدأتهاي جهان وجود دارند كه مورد   ملت

ها(اعم   ها و ملت  ي دولت  هاي مشترك، قادر به ايجاد سطحي از همبستگي و اتحاد ميان همه ارزش
زيستي   توانند به برقراري صلح و امنيت و هم  هاي ديني و غيرديني) بوده و مي  ها و ملت  از دولت
هاي مشترك،   ترويج، و تقويت اين ارزشرو حفظ،   آميز در ميان آنان ياري رسانند. از اين  مسالمت

بند   ها پاي  تنها خودشان به اين ارزش  يابند نه  ها، وظيفه مي  كند و دولت  اي پيدا مي  العاده  اهميت فوق
ها و رفتارهاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي خود را تنظيم   ها، برنامه  باشند و بر اساس آن

 هاي ديگر نيز تالش نمايند.   ها و ملت  ها در ميان دولت  تقويت اين ارزش نمايند؛ بلكه بايستي براي
ي   توان گفت از ديدگاه اسالم، مرجع امنيت در سطح جهاني و در ميان همه  در مجموع مي
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 "عدالت"باشند،   هايي كه آلوده به صفت زشت و خبيث استكبار و استعمار نمي  ها و ملت  دولت
هاي مشترك انساني است و مورد تاييد دين اسالم نيز   ي ارزش  عدالت عصارهاست؛ از اين منظر، 

ي   طوري كه وقتي ابومالك از علي بن الحسين(ع) درخواست كردند كه ايشان را از همه  باشد؛ به  مي
نمودن، و وفاي به عهد   سخن حق گفتن، به عدل داوري«قوانين دين آگاه سازد، حضرت فرمودند: 

 ).113 ش،1362بابويه،   ابن»(ي شرايع دين است  ها خالصه  كردن؛ اين

 گيري  . نتيجه4
الملل به سه بخش: جهان اسالم، جهان   در اين نوشتار، پس از تقسيم سطوح امنيت بين

توحيدي، و جهان بشري؛ مرجع امنيت در اين سه سطح مورد بررسي قرار گرفت. از ديدگاه اسالم، 
هاي باورمند   ها و ملت  ؛ در ميان دولت"اسالم"هاي اسالمي،   ا و ملته  مرجع امنيت در ميان دولت

است. در اين  "عدالت"هاي جهان،   ها و ملت  ي دولت  ؛ و در ميان همه"توحيد"به يكتاپرستي، 
هاي انساني   هاي االهي و ارزش  ها از اين لحاظ كه مجري، پاسدار و نگاهبان ارزش  نگاه، دولت
عنوان بخشي   هاي معتقد به عدالت نيز به  ترتيب مسلمانان، موحدان، و انسان  و به باشند،  مشترك مي

 "عدالت"و  "توحيد"، "اسالم"الملل خواهند بود؛ اما مرجع نهايي،   از مرجع مياني امنيت بين
 است.

 مرجع امنيت از ديدگاه اسالم سطوح امنيت رديف

 عدالت هاي جهان  ي دولت  در روابط ميان همه 1

 توحيد هاي توحيدي  در روابط ميان دولت 2

 اسالم هاي اسالم  در روابط ميان دولت 3

 الملل از ديدگاه اسالم  ): مرجع امنيت بين3( جدول
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