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Abstract  
The purpose of the present study is to review Qur’anic references on individuals’ political 

security. The research method was non-temporal derivative thematic exegesis and the 

results showed that the Qur’an in different statements has referred to the importance of all 

humans and emphasized on their security to retain political rights to express their beliefs 

freely and fearlessly so that no one can harass them for expressing their opinion and their 

participation in their social and political destiny is guaranteed by the establishment. From 

the Qur’anic perspective, without recognizing individuals’ political security there cannot be 

any development and improvement in any society so every political system ought to 

provide political security for its citizens and protect their political rights. Therefore, 

according to the Noble Qur’an we can achieve an optimal and ideal society by recognizing 

the divine place of humans, his role on the earth, and his political rights as well as 

defending against any threat in this regard.  
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 چکیده

های قرآنی مرجع امنیت سیاسی افراد بود. روش پژوهش تفسیر موضوعی استخراجی غیرزمانی بوده و   زارههدف پژوهش حاضر بررسی گ
شان تاکید  ها اشاره کرده و بر مصونیت آنان در ایفای حقوق سیاسی  های گوناگونی به اهمیت یکایک انسان  نتایج نشان داد، قرآن در گزاره

کند و   نمیتعرض  شان  ابراز عقیدهبه آنها به دلیل  و کسی کرده اورهای خود را بیانبن ترس آن مردم آزادانه و بدو که درنماید   می
بدون  ،قرآنی یها نظر آموزه ازشود.   مشارکت آنان توسط حاکمیت یک کشور به منظور تعیین سرنوشت اجتماعی و سیاسی تضمین می

منظور دستیابی به نظامی  هر نظام سیاسی، بهلذا قی وجود نخواهد داشت و ای امید تعالی و تر  هیچ جامعه در سیاسی افراد امنیتپذیرش 
بنابراین، از منظر قرآن کریم، با  .و از حقوق سیاسی ایشان صیانت نماید شهروندانش تأمین کندی را برا سیاسی مطلوب بایستی امنیت

توان به تحقق جامعه   او و نفی هرگونه تهدیدی میفهم جایگاه انسان نزد خداوند و نقش او در روی زمین، شناسایی حقوق سیاسی 
 مطلوب و آرمانی از منظر قرآن دست یافت.

 

 قرآن، امنیت سیاسی، حقوق سیاسی. های کلیدی:  واژه
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 مقدمه. 1

های فرهنگی،  و شامل تمامی ابعاد زندگی و حوزهگسترده دارد  یقرآن، امنیت مفهوماز منظر 

  رَبِّ» است، یاله یهای انبیا  دغدغه نیتر از مهم. امنیت شود می اقتصادیو  سیاسی ،اجتماعی

امنیت  برپایی حکومت صالحان را تحقق مهم یکی از اهدافقرآن  (.216 )بقره، «آمِنًا بَلَدًااجْعَلْ هَذَا 

 سْتَخْلِفَنَّهُم فِيوَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَ»، در جامعه بشری ذکر کرده است

 «هُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًاالْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّ

 (. 55 ،)نور

ع امنیت است. این پژوهش حاضر درپی فهم یکی از مهمترین موضوعات امنیتی، یعنی مرج

ترین عناصر تحلیلی مفهوم امنیت در هر مکتب امنیتی بوده که در پاسخ به سوال   بحث یکی از مهم

گیرد. اهمیت مرجع امنیت از آن جهت است که   امنیت برای چه کسی یا برای چه چیزی شکل می

اف و غایات امنیتی تواند مطرح باشد و نه اهد  های امنیتی می  در غیاب آن نه تهدیدها و چالش

کند. مرجع امنیت مانند مفهوم امنیت، محل اختالف و مناقشه است و   موضوعیت پیدا می

توان به نظامی،   اند. امنیت را براساس ابعاد، می  پژوهان مرجع یا مراجع خاصی انتخاب کرده  امنیت

ی نظریات محیطی تقسیم کرد. در حوزه امنیت سیاس  سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و زیست

های   ها نتوانسته راه حل مناسبی را برای ناامنی  گوناگونی ارائه شده است، اما هیچ کدام از آن

ر جهان و بویژه رسیاسی موجود ارائه نماید. وجود مشکالت مهم و متعدد امنیت سیاسی د

کشورهای اسالمی که مشروعیت نظام سیاسی و حقوق خدادادی و اساسی سیاسی مسلمانان را 

 دهد، شاهدی بر این مطلب است.   ورد چالش قرار میم

 شناسی و ادبیات نظری تحقیق مفهوم. 2

 امنیت. 2-1

 ،راغب اصفهانی) است امن و امنیت در اصل به معنای آرامش نفس و از بین رفتن ترس

بیمی تعریف  (. در فرهنگ معین، امنیت به معنای ایمن شدن، در امان بودن و بی15ق: ص2326



11  99 ، تابستان29شماره ، 8سال ، سیاست متعالیه 

 نامه دهخدا به معنای ایمن شدن و در امان ماندن (. در لغت953: ص2912 )معین، تشده اس

، securityالمعارف بزرگ الروس ذیل واژه   (. در دائره1333، ص 1ج  :2911 است )دهخدا،

 شود، آمده است که در آن واهمه از خطر وجود ندارد و آرامش نفسانی از آن حاصل می وضعیتی

(Webster, 1957: P.B18بوزان .)امنیت  معنای لغوی امنیت را عبارت از حفاظت در مقابل خطر 2(

داند   های شخصی( می  )اعتماد به دریافت )امنیت ذهنی( و رهایی از تردید عینی(، احساس ایمنی

 (.51: ص2913 )بوزان،

تعریف مختلف از امنیت ارائه شده است  251شود که بیش از   با بررسی اجمالی مشخص می

(. بوزان حداقل سیزده تعریف مختلف را آورده که هریك از آنها به 61-11: ص2911خاری، )افت

دنبال ارائه درکی از امنیت است. در آغاز امنیت فقط مستلزم تضمین فیزیکی یك شخص، قبیله و 

شد، هرچیز   یا ملت بود و معموالً به محیط نظامی اشاره داشت و هنگامی که حیات مردم تهدید می

گرفت، اما با پیشرفت جامعه انسانی، امنیت در یك مفهوم   ی تحت الشعاع آن قرار میدیگر

توان به   تر و در ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و... نیز مورد توجه واقع شد. امنیت را می  گسترده

از  دو گونه سلبی و ایجابی تعریف نمود. در تعریف سلبی، امنیت وضعیتی است که منافع بازیگر یا

سوی دیگر بازیگران مورد تهدید واقع نشده و یا در صورت وجود تهدید احتمالی، امکان مدیریت 

(. در تعریف ایجابی امنیت 32: ص2932آن برای بازیگر)هدف( وجود داشته باشد )افتخاری، 

ها در یك واحد سیاسی معین، متناسب با ضریب   ها و داشته  وضعیتی است که در آن بین خواسته

نماید  )آن واحد( تولید رضایت می )آن واحد(، تعادلی وجود دارد که نزد بازیگران دئولوژیكای

 (. 33: ص2932)افتخاری، 

در قرآن کریم امنیت و عدم خوف، به مکان و جایگاه مهم و اصلی عبادت و پرستش گفته شده 

 وَإِسْمَاعِيلَ إِبْرَاهِيمَ إِلَي وَعَهِدْنَا مُصَلًّي إِبْرَاهِيمَ مَقَامِ مِنْ خِذُواوَاتَّ وَأَمْنًا لِلنَّاسِ مَثَابَةً الْبَيتَ جَعَلْنَا وَإِذْ»است، 

 (.215)بقره،  «السُّجُود وَالرُّكعِ وَالْعَاكفِينَ لِلطَّائِفِينَ بَيتِي طَهَِّرَا أَنْ

                                                           

1. Barry Gordon Buzan 
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 امنیت سیاسی. 2-2

 بحث در ،هراس و اه  دولت مردم، بوزان در کتابباری را نخستین بار  اصطالح امنیت سیاسی

 امنیت دستة پنج به بشری جوامع امنیت بوزان نظر از .داد تفصیل و طرح جامعه امنیت اقسام از

 یکدیگر به سخت البته که گردد می تقسیم محیطی زیست و اجتماعی اقتصادی، سیاسی، نظامی،

رویکرد دولت در چیستی و مفهوم امنیت سیاسی سه دیدگاه مختلف وجود دارد. در  .مرتبط هستند

هایی است  های حکومتی و ایدئولوژی ها، سیستم امنیت سیاسی ناظر بر ثبات سازمانی دولت محور،

تهدیدهای سیاسی، ثبات سازمانی دولت را  .(91ص :2913بوزان، ) بخشند که به آنها مشروعیت می

ذاشتن حکومت تواند گوناگون باشد و از تحت فشار گ اند. منظور از این تهدیدها می هدف گرفته

طلبی و از هم گسیخته کردن  در زمینه سیاسی خاص تا براندازی حکومت، دامن زدن به جدایی

 گیرد.   کالبد سیاسی دولت به قصد تضعیف آن پیش از حمله نظامی را در برمی

 بات و موضوعا ینا دارای اد،فرا سیاسی منیتا د فرد محور قرار دارد.یکردر مقابل این نگاه، رو

ب نتخاا بر حق ،سیاسی هعقید هر ازبرا و یگیرربهکا بر حق: میباشد شناسایی قابل اخصهاش ینا

: 2933زایی و دیگران،  ن )لكحاکما دنکرب نتخاا بر حق ،سیاسی بـمناص و ها  سمت ایبر نشد

 (. 211ص

استبداد، طاغوت، حاکمان جائر، نظام سلطنتی، حکومت های وابسته و وابستگی، تهدیدهای 

هایی همچون آزادی، مشارکت مردم در تعیین سرنوشت  ها ارزش  هستند و به جای آنسیاسی 

است  یتیوضع یاسیس تیمن(. بنابراین، ا11: ص2931زایی،  )لك سیاسی، انتخابات آزاد و... است

 انیها و مواضع خود را ب  دگاهیبتوانند آزادانه د یکار بینفاق و فر هرگونه که افراد در جامعه بدون

امنیت سیاسی، برخورداری از صیانت اما در رویکرد تلفیقی . (211: ص2933)میراحمدی،  کنند

مندی از حقوق سیاسی خویش است  ها و حکومت( برای عمل و بهره موثر بازیگران )افراد، گروه

 که جامع تعاریف امنیت سیاسی است. 

از منظر قرآن کریم  تحقیق حاضر تالش دارد تا مرجع امنیت سیاسی را با رویکرد فرد محور

 مورد سنجش قرار دهد. 
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 مرجع امنیت. 2-3

یکی از سئواالت اصلی در امنیت، سئوال از چیز یا چیزهایی است که امنیت آن در کانون توجه 

و دیگران،  2ترین چیزی است که باید از تهدید مصون بماند )تریف  قرار دارد و یا به عبارتی مهم

گردد.   امنیتی جدید با عنوان موضوع یا مرجع امنیت معرفی می ( که در مطالعات29-21: ص2939

در واقع وضع مرجع امنیت، شاخص مهمی برای درک وضع امنیتی در هر سیستم مفروض 

تر و   های بنیادین ارتباط دارد و در حقیقت جنبه عینی  باشد. مرجع امنیت به شدت با ارزش  می

ن گفت مساله مرجع امنیت در هر نظریه امنیتی، قلب آن توا باشد. می  های ذهنی می  امنیتی ارزش

: 2931کند )گروه مطالعاتی امنیت،  نظریه است که سایر مسایل به نوعی به آن ارتباط پیدا می

دارد؟ چه مرجعی ، نظررد منیت مواست که این الین پرسش ، اومنیتیاهر مطالعه (. در 51ص

؟ در برخی از نظریات امنیتی به ستالمللی ا بینای و  ملی یا منطقه، جتماعیدی، امتعلق فر، منیتا

ها مرجع   المللی، دولت  ویژه نظریات رئالیستی چه در سطح امنیت ملی و چه در سطح امنیت بین

دانند.   (. نظریات انتقادی نیز فرد را مرجع نهایی می11: ص2913)بوزان،  گردند  امنیت تلقی می

یت است. مرجع امنیت متناسب با نوع امنیت متفاوت مرجع امنیت متفاوت از علت غایی امن

تك افراد  باشد. در مرجع امنیت سیاسی بدنبال پاسخ به این پرسش هستیم که بر چه مبنایی تك می

یك جامعه دارای حقوقی سیاسی هستند که نظام سیاسی و دولت به عنوان متولی و متکفّل امنیت 

  باید آن را تأمین و برقرار نماید.

 شناسی تحقیق شرو. 3

. تفسیر تنزیلی، ترتیبی و داردرویکردهای مختلفی برای فهم از قرآن میان مسلمانان وجود 

ات یك موضوع با مالحظه آین ییتب یاست برا یروش ،تفسیر موضوعیاند.   موضوعی از آن جمله

ر فسّن روش، میم موجود در قرآن. در ایب و تنظیبا ترت ،هم موضوع و هم مضمون و نه هماهنگ

                                                           

1. Terry Terriff 
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ل آنها یو تحل یبند  دهد و با جمع  یگر قرار میکدیك موضوع را در کنار یات مختلف درباره یآ

آیات مختلفی درباره یك . (93، ص2ج  :2931 )هاشمی رفسنجانی، کند  ین مییدگاه قرآن را تبید

نظر بندی شود و از مجموع آن،   آوری و جمع  موضوع که در مواضع مختلف قرآن آمده است، جمع

کند و  بین تجربه بشر و قرآن جمع میشیوه این  قرآن درباره آن موضوع و ابعاد آن روشن گردد.

خوانده شده  تفسیر تقطیعی هماین روش کند.  ه میئموضوع اراحول یك یك نظریه واحد را 

در تفسیر  شود. چون در این شیوه آیات قرآن تقطیع و جدا از آیات قبل و بعد بررسی می است.

 به سخن درآوردن متن براساس سئواالت زمانه که استنطاقی. دو رویکرد وجود داردوعی موض

روش  است. تعیین موضوع از بیرون و شناسایی مسائل و احکام از متن که استخراجیاست و 

و با تاکید  براساس تفسیر تنزیلییعنی  ،استخراج زمانیشود:  تقسیم می دو نوعبر  یاستخراجتفسیر 

های موجود جهت استخراج   یعنی گرد هم آمدن منطقی داده ؛)معنایی( غیر زمانیو  ولزمان نزبر 

 یك نظام از درون آنها. 

 این تحقیق با استفاده از روش تفسیر موضوعی استخراجی غیر زمانی درپی آن است که

 مکانیسم جستجوی آیات شناسایی و استخراج نماید. سیاسی افراد راآیات مربوط به امنیت 

 آیات تا گیرد  الذهن صورت می و خالی های زمانه  بدون تحمیل پرسشنیت سیاسی افراد، ام

 آیات بدست آمده به شکل زیر ترسیم مربوط به آن استخراج و مشخص گردد. بر این اساس

 گردید.

 ها در قرآن کریم  تاکیدات مربوط بر ارزش انسان. 4

 های وجودی انسان  آیات مربوط به ویژگی. 4-1

ها است،   ترین موجودات و ارجمندترین آفریده  ها بوده و انسان، کامل  وند، آفریننده انسانخدا

به فتح قاف، یعنى عدل و به کسر قاف یعنى،  قَوام(. 3)تین،  «لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ»

فته شده و به معناى تعدیل بوده و یا ، یا از اوّلى گرتقویمنظام و رکن و آنچه مایه قیام چیزى باشد. 

دادن و عنصرهاى چیزى را سامان بخشیدن است. در این    از دوّمى مشتق شده و به معناى قوام
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شود که نظام خلقتِ انسان، در اوج حُسن و نیکویى است. حُسن هر چیز   صورت مفاد آیه این مى

آن در قرآن، ناظر به نوعى از زیبایى  در عرف مردم، به زیبایى حسّى آن بوده، ولى بیشتر موارد

أسفل ـ به قرینه آیه بعد ـ نقطه مقابل  أحسن تقویمشود. مراد از   است که با بصیرت درک مى

است، یعنى، هر انسانى در اصل خلقت خویش، از برترین نوع آفرینش برخوردار بوده و سافلین 

 و غیراصیل است )هاشمی رفسنجانی،ها، عارضى   ترین حالت  ها به پست  سقوط برخى از انسان

(. آفرینش انسان، کامل و متعادل است. سجده فرشتگان، به خاطر دمیده شدن 3، ص 2: ج2931

(. انسان، موجودى 13)حجر،  «فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَ نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُواْ لَهُ سَاجِدِينَ»روح خدا بود، 

 و در بُعد معنوى ُسَوََّيْتُه شود بر کامل است. در بُعد مادّى تاکید می است دو بُعدى و در هر دو بُعد
 است.نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي 

 های معرفتی انسان  آیات مربوط به ویژگی. 4-2

ارزش انسان به فهم و آموختن است. آموختن انسان، هدیه خداوند و نعمت او است که انسان 

و نخستین تعلیم دهنده خداوند است،   کرده  راهنمائی  و دانائی  علم  هب   و نادانی  جهل  وادی  از را 

به عنوان نخستین کالم وحی به حضرت  سوره علق(. 5)علق،  «عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ»

  اینجا جنس  در  َ اإلِنسانمحمد)ص(، نشان از اهمیت جایگاه علم، دانش از منظر قرآن دارد. منظور 

وجود و   از   حتی   چیزی  هیچ  از   والدت  هنگام  به   انسان  که   است   ها است. بدیهی انسان  عموم  یعنی 

 « َ شَيئاً ال تَعلَمُون  ِ أُمَّهاتِكُم بُطُون  مِن  ُ أَخرَجَكُم وَ اللَّه»ندارد،   و اطالعی  علم  ترین کوچك  خویشتن  نام

به نحو  یا ،  داند به طور مستقیم  می  انسان   آنچه  اینکه  در   نیست  شکی  (. بنابراین،13)نحل، 

 .  است   شده   تعلیم  انسان  به پروردگار   مقدس  ذات  طرف  از   مستقیم غیر 

 های توصیفی انسان  آیات مربوط به ویژگی. 4-3

 ها  آیات کرامت و فضیلت برای همه انسان الف.

امنیت روانی دارد. امنیت روانی حالت نفسانی حاصل برای  امنیت سیاسی افراد ارتباط وثیقی با

افراد است که از به دالیل و طرق گوناگونی برای آنها ایجاد و فراهم گردیده است. اما حقوق 
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تواند مورد تهدید قرار بگیرد و تولید ناامنی برای افراد جامعه نماید. از   سیاسی افراد چیست که می

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي »آن کریم مورد تاکید واقع شده است، که در قرمت اکرموانع مهم 

ملی که اعو(، و 11اء، سر)ا «الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ رَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَ فَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

ست. ن احاکمای سوه از یژومنی به اناس حساد، اگیر  میرا نسانی ای هاادستعداشکوفایی ی جلو

، هدد  میار خطر قرض معرن را در نساهمه هستی اندگی که زمنی خصوصاً نسبت به اناس حساا

، نسانیاتی ذافت اشرو مت اتوجه به کرر ثااز آیکی  کهالی ح، در تسن اانسی اعزتمنده نندزبرهم 

ای یگر موضوعی براری آنها، دگذ ون ارزشبدا رـی، زتـسسیاسی ان از حقوق نسارداری ابرخو

رو، ین د. از اگفته شوی چیزدن آن بوم محترآن و حیثیت در مورد ماند تا  باقی نمیانسان مت اکر

نسبت ، جامعهن و غیر مسلمان در آن لمامساز م عانش اندوهرست که شای ا  جامعهن، جامعه کریما

ندگی و از زند ارغدغه ندو دخطر ف، خوس حساه، اهندد بیمه و کنندمل تهدیداعوادث و به حو

یك ن ت جاـحرمو ت ـمات کرـهمیآن، افرهنگ قررو، در ین از اند. ردارمطمئنی برخوده و سوآ

(. 6: ص2936)انتظاری و ستوده، ست ه اشددانسته همه بشریت ن به مانند حفظ جان، نساا

، سالمیل ادـعو ط ـقسو نه ـحسق الـخابا معه اد جافرهمه انسبت به حکومت موظف است، 

لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ »، عایت کندن را رناآنسانی ق احقوو عمل نماید 

(. لذا، برای برقراری 3، )ممتحنه «الْمُقْسِطِينَيُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ 

امنیت سیاسی یکی از راهکارهای اساسی و مهم، آن است که عوامل عزت آفرین و کرامت بخش 

 را شناسایی و تقویت نمود تا افراد جامعه با تمسّك و عمل به آنها از چنان

ی برای آنها امری دشوار و کرامت نفسی برخوردار شوند که ارتکاب گناه حتی در خلوت و پنهان

هراسناک جلوه کند و بدین ترتیب انسانی که از چنین تربیت الهی برخوردار شد، هرگز نه در 

عرصه زندگی فردی و نه در عرصه زندگی اجتماعی، تهدیدی برای امنیت و آسایش خود و جامعه 

 نخواهد بود. 

 ها در نزد خداوند  آیات ارزش واالى یکایک انسان ب.

ها، اعضاى یك پیکره و به منزله یك مجموعه هستند. از منظر قرآن کریم یکایك   نانسا
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شهروندان و همه افراد جامعه باید توان ایفای حقوق خود را داشته باشند و بدی در حق فرد، بدی 

النَّاسَ مَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا »در حق جامعه است و نیکی در حق کسی، نیکی در حق جامعه است، 

ها در نزد خداوند محفوظ بوده و جلوگیرى   (. اهمیت و ارزش واالى همه انسان91 )مائده، «جَمِيعًا

ها است. ارزش واالى انسان  ها در پیشگاه خداوند به منزله حفظ حیات همه انسان  از نابودى انسان

پاداش مساوى در نزد او  ها، داراى منزلتى برابر و در پیشگاه خداوند نشان از آن دارد که انسان

ایجاد  .ها در حق حیات و زندگی سیاسی و اجتماعی است دارند و حاکى از برابرى تمامى انسان

باشد. جامعه انسانى در حقیقت یك واحد بیش نیست و  صلح و امنیت از اهداف رسالت انبیاء می

پیکر برسد اثر آن کم و  اى به عضوى از اعضاى این  افراد آن همانند اعضاى یك پیکرند. هر لطمه

گردد، زیرا یك جامعه بزرگ از افراد تشکیل شده و تهدید یك فرد  بیش در سایر اعضاء آشکار مى

شود که زیانى از این   اى به همه جامعه بزرگ انسانى است. تهدید او سبب می خواه ناخواه ضربه

ختمان مجتمع بزرگ انسانى و رهگذر دامن همه را بگیرد، زیرا هر کس به اندازه وجود خود در سا

 هاى آن اثر دارد.  رفع نیازمندی

 آیات جانشینی انسان بر روی زمین  ج.

آیات گوناگونی در قرآن کریم بر اهمیت انسان بما هو انسان در جایگاه جانشین خداوند اشاره 

حقوقشان ها دارای احترام هستند و باید امنیت آنها جهت ایفای   دارد. از این منظر همه انسان

مقام و جانشین  آید و قائم  جای شخص دیگری می معنای کسی است که به   به خلیفهمحفوظ باشد. 

بار در قرآن مورد استفاده قرار  25(. این لفظ و مشتقّاتش 3393، ص1ج  :2911اوست )دهخدا، 

اهلل در  ةاند. اگرچه اصطالح خلیف نزدیك اهلل خلیفةگرفته است که فقط برخی از آنها به مفهوم 

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ »کار نرفته است، اما برخی با استناد به آیه  روایات و ادعیه مطرح شده و در قرآن به

 اهلل خليفة( معتقدند منظور از خلیفه در این آیه همان 91 )بقره، «لِلْمَالَئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي األَرْضِ خَلِيفَةً

اند. در این آیه مکان خلیفه،  مخالفت کرده اهلل خليفةن آیات به است. برخی با تفسیر خلیفه در ای

زمین مشخص شده است، پس خلیفه و جانشین خداوند همواره در زمین حضور دارد. در مورد 

اختالف وجود دارد. برخی معتقدند براساس نص آیات قرآن، این خالفت  اهلل خليفةمصداق 
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مند هستند )جوادی  ها از این منصب الهی بهره م انساناختصاص به فرد یا گروه خاصی ندارد و تما

(. این در حالی است که اکثریت مفسّرین شیعه و سنی معتقدند 31 -96، ص9: ج2935آملی، 

ها به این مقام  ها است، اما همه انسان جانشینی خداوند در روی زمین اگرچه برای همه انسان

اند، صالحیت  را به انسان کامل نامگذاری کرده های خاصی که برخی آنان رسند و فقط انسان نمی

(. خالفت و جانشینی خداوند به حقیقت 225، ص2ق: ج2321این مقام را دارند )عالمه طباطبائی، 

کند، مراتبی  انسان نسبت داده شده است، خالفت و حقیقت انسان براساس کمالی که کسب می

ای از خالفت خداوند  سب کرده دارای درجهدارد و هر کس با توجه به درجه کمال و هدایتی که ک

است، بنابراین، ضعف و قوت در کمال به ضعف و قوت علم انسان به اسماء الهی مرتبط بوده و 

هر چقدر علم انسان به اسماء بیشتر باشد، کمال و در نتیجه درجه و رتبه کسب او از مقام خلیفة 

سوره بقره  92 - 91(. براساس آیه 31، ص9: ج2935اللهی بیشتر خواهد بود )جوادی آملی، 

اند،  اهلل را علم انسان به اسماء الهی عنوان کرده بسیاری دلیل انتخاب شدن انسان به عنوان خلیفة

، 2ق: ج2321چیزی که مالئکه استعداد و شأنیت پذیرش آن را نداشتند )عالمه طباطبائی، 

ای  جانب خداوند را از امور پیچیده (. این در حالی است که مالصدرا راز خالفت انسان از226ص

: 2966تواند به آن دست یابد، مگر اینکه خداوند آن را بیان کند )مالصدرا،  نمی  داند که انسان می

اند که با صراحت نصب داود)ع(  (. برخی مصداق خلیفه را فقط حضرت آدم دانسته913، ص1ج

 «يفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىيَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِ»سازگاری ندارد، 

(. انسانی که تبعیّت از هوی و هوس ندارد و وجودش، مقام طهارت شده، تجلّی اسماء و 16)ص، 

 صفات الهی است. 

 ها   آیات معرفی امنیت به عنوان حقوق همه انسان .4-4

ن زندگی امن و سالم در جهت ایفای حقوق سیاسی و انجام از منظر قرآن کریم داشت

توانند زندگی ایمن و  ها می  هایی با موضوع سیاسی حقی مسلم و واضح است. همه انسان  فعالیت

ي الْفَرِيقَينِ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَالَ تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُم بِاللَّهِ ... فَأَ»بدون تهدیدی را تجربه نمایند، 

(. از دیدگاه پیامبران همه سزوار امنیت و عدم تهدیدند، هرچند مومنان 32)انعام،  «أَحَقُّ بِاألَمْنِ



18  99 ، تابستان29شماره ، 8سال ، سیاست متعالیه 

لیاقت بیشتری برای زندگی و زیست سالم و دارای امنیت را دارند. در نگاه قرآنی امنیت غیرمومنان 

إِذْ دَخَلُوا عَلَيهِ »در امنیت کامل قرار دارند،  گیرد، حتی افراد ناشناس نیز  نفی و مورد تهدید قرار نمی

 (.15)ذاریات،  «فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُنْكرُونَ

 آیات نیاز به امنیت از تولد تا پس از مرگ .4-4-1

ها از گذشته تا آینده   امنیت نیازی همیشگی و پایدار است که در همه اعصار و در همه مکان

توان زندگی بدون امنیت را سالم و مطلوب قلمداد کرد. انسان از تولد،  ه است. نمیوجود داشت

(. 25)مریم،  «وَ سَلَامٌ عَلَيهِ يوْمَ وُلِدَ وَ يوْمَ يمُوتُ وَ يوْمَ يبْعَثُ حَياً»رشد تا پیری به امنیت نیاز دارند، 

وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُن »بود، نسبت به پدر و مادرش نیکوکار بود و نسبت به مردم، زورگو و سرکش ن

، درود مخصوص خداوند به حضرت یحیی)ع( بوده که سالم به  (. آیه23)مریم،  «جَبَّارًا عَصِيًّا

)ع( به صورت  صورت نکره آمده است. چنین تعبیری در همین سوره نیز، درباره حضرت عیسی

ی دارد، چرا که گوینده این سخن خداوند معرفه آمده است، اما درباره حضرت یحیی امتیاز خاص

وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ »  ، گوینده خود اوست، ، در حالی که در مورد مسیح باشد می

دهد. روز   ، وعده امنیت می ، مهم و هراسناک (. خداوند در سه جای سخت99)مریم،  «أُبْعَثُ حَيًّا

 ( و روز بعث و حشر )یوم یموت  )یوم ولد(، روز مرگ و انتقال به جهان برزخ به دنیا گام نهادن

 (.12، ص23ق: ج 2321 )یوم یبعث حیا( )عالمه طباطبائی،

 تاکیدات رعایت حقوق سیاسی افراد در قرآن کریم. 5

 آیات نفی استبداد افراد جامعه از سوی حکومت .5-1

 ای  تواند به هر بهانه ورد توجه و اهمیت هستند. نمیدر نگاه قرآنی افراد جامعه همگی م

حقوق سیاسی آنها مورد تهدید قرار گیرد و شاهد ناامنی سیاسی در نظام اجتماعی بود. این 

وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ » تواند از سوی افراد دیگر و یا حتی حکومت واقع شود،  تهدیدات می

 قالَ لَقَدْ عَلِمْتَ ما»شناخت،  (. فرعون در درون خود، خدا را مى11شعراء، ) «رَائِيلَعَبَّدتَّ بَنِي إِسْ

ظاهر، خود را ربّ اعالى مردم  (، ولى به 211 )اسراء، «أَنْزَلَ هؤُالءِ إِلََّا رَبَُّ السََّماواتِ وَ الْأَرْضِ
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از اسرائیل   بنی آزادیبرای رهایی و  حضرت موسیهای  تالشدانست. خداوند در قرآن به  مى

پذیرد، بدان دلیل که  یکند. قرآن جدّیت خطر استبداد حاکمان را م استبداد فرعونی اشاره می

كَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَى أَن »نیازی بارزترین مصداق آن در چهره حاکمیت است،  احساس قدرت و بی

 (. به همین دلیل خداوند به مردم ضرورت اهلیّت و لیاقت در حاکمان1 -6 )علق، «رَّآهُ اسْتَغْنَى

قدرت به نوعی فسادآور است و موجبات (. تمرکز 11: ص 2931کند )سجادی،  را گوشزد می

 آورد. بنابراین، باید تالش شود که در حد امکان، شمار بیشتری از مردم خودکامگی را فراهم می

های مختلف از قبیل تجزیه و تقسیم   در اعمال قدرت و حاکمیت مشارکت نمایند و این امر از راه

 شود، ولی در  اغل و غیره میسر میکردن مدت تصدی مش  قدرت بین نهادهای مختلف، کوتاه 

هر حال باید یك مشارکت عمومی در جهت نظارت بر جریان اعمال قدرت و حاکمیت وجود 

: 2913داشته باشد و این امر مقتضای تأمین سالمت زندگی مردم و حق طبیعی آنان است )دیلمی، 

 (.33ص

  آیات دعوت به امنیت برای مسلمانان و غیرمسلمانان. 5-2

آمیز امری مهم و مطلوب است و در آن تفاوتی میان  مسالمت  ظر قرآن کریم، ایجاد رابطهاز من

آزار، با کسانى که سرجنگ با شما ندارند و مزاحم  مسلمانان و غیرمسلمانان نیست. با مشرکانِ بى

مِنْ دِيارِكُمْ أَنْ تَبَرَُّوهُمْ وَ  لَمْ يُقاتِلُوكُمْ فِي الدَِّينِ وَ لَمْ يُخْرِجُوكُمْ»رفتارى کنید،  وطن شما نیستند، خوش

كَلِمَةٍ سَواءٍ بَيْنَنا وَ بَيْنَكُمْ أَلََّا   قُلْ ... تَعالَوْا إِلى»(. اهل کتاب در ایمنی هستند، 3)ممتحنه،  «تُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ

را به سراى )مسلمانان و غیرمسلمانان(  ( و خداست که همه مردم63عمران،  )آل «نَعْبُدَ إِلََّا اللََّهَ

(. کلمات سلم و اسالم و 113)بقره،  «يا أَيَُّهَا الََّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السَِّلْمِ كَافََّةً»خواند،  سالمت فرا مى

تسلیم هر سه به یك معنا است. سِلْم و سالم، در لغت به معنى صلح و آرامش است و بعضى آن را 

مه افراد با ایمان را به صلح و سالم و تسلیم بودن در اند و این آیه ه  به معنى اطاعت تفسیر کرده

خواهی از آفات ظاهری و باطنی که از اسمای  کند. سالم یعنی سالمت برابر فرمان خدا دعوت مى

، همه مسلمانان است  (. ایجاد صلح، وظیفه113: ص23ق، ج2321 باشد )طباطبائی، خدای متعال می

هاى منحرف کردن شیطان، بسیار است.   کند. راه ا منحرف مى. شیطان، گام به گام انسان رافََّةًكَ

http://wikifeqh.ir/%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA_%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C
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 انگیز، بلندگوهاى شیطانى هستند )قرائتی، نداهاى تفرقه  شیطان، دشمن امنیت و وحدت بوده و همه

جمع خُطْوَه به معنى گام و قدم است، در اینجا نیز این حقیقت تکرار  خُطُوات(. 113: ص2939

های شیطان است. در آیه بعد، به همه  ، قدم برداشتن بر گامشده که انحراف از صلح و امنیت

هاى شیطان شوید و گامى بر خالف  دهد اگر لغزش پیدا کنید و تسلیم وسوسه  مؤمنان هشدار مى

فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ ما جاءَتْكُمُ »اید،  صلح و سالم بردارید، با خدای توانا و حکیم، مخالفت کرده

اى امن و دارای امنیت، خواستگاه  (. زندگى و جامعه113)بقره،  «فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزيزٌ حَكيمٌالْبَيِّناتُ 

کند و هم راه را  (. خداوند، هم دعوت مى15 )یونس، «وَ اللَّهُ يدْعُو إِلَي دَارِ السَّلَامِ»خداوند است، 

، ولى هدایتِ ویژه، مخصوص کسانى . دعوت الهى براى همه است«يَدْعُوا، يَهْدِي»دهد،  نشان مى

. دارالسالم: خانه سالمت. سالم و سالمت هر دو به یك «يَهْدِي مَنْ يَشاءُ»است که او بخواهد، 

لَهُمْ »  جهت دارالسالم است که در آن سالمت اکمل حکم فرماست،  معنى است. بهشت ظاهراً از آن 

کلمه سالم تحیتى است که گسترش صلح و سالمت و امنیت در  (.211انعام،  ) «دارُ السََّالمِ عِنْدَ رَبَِّهِمْ

دارد، البته صلح و امنیتى که نسبت به دو طرف  خورند را اعالم مى بین دو نفر که به هم برمى

هاى جاهلیت قدیم و جدید عالمت تذلل و خوارى زیردست   مساوى و برابر است و مانند تحیت

 (.33: ص2913نسبت به مافوق نیست )دیلمی، 

 آیات لزوم پذیرش امنیت افراد توسط حکومت. 5-3

دستور  ،زنند  یدست به تجاوز م گرانیکه د یهنگام، تیبر امن دیدر ضمن تاک میقرآن کر اتیآ

قرآن مسلمانان را  ،و صلح کردند تیو درخواست امن ستادندیکه بازا یدر زمان یول ،دهد  یمقابله م

فَإِنِ اعْتَزَلُوكمْ فَلَمْ » ،سر ببرنده ب تیها در امن  انسان یهمگتا  اندخو  یامن فرام طیشرا رشیبه پذ

 اتیآ گریهمچون د هیآ نیا .(31 ،)نساء «السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا كمُيوَ أَلْقَوْا إِلَ قَاتِلُوكمْي

که به  است دهیازل گرداسالم)ص( ن امبریحکومت بر پ لیدر زمان تشک و نهیسوره نساء در مد

از  دیبا ،به خشونت وجود ندارد لیکه م یپردازد. در زمان  ینحوه برخورد حکومت و افراد جامعه م

شدن    لیبه معنى ما جنح .(62 ،)انفال «وَ إِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا» ،شود رفتهیپذ گرانید یسو

 .تیبرابر صلح و امن تیمنبه صلح و ا لیاست، م
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 کنندگان  آیات برقراری امنیت اختالف .5-4

ها به دالیل مختلف،   از دیدگاه قرآن اختالف در جامعه، از شرایط زندگی انسانی است. انسان

توانند آن را اظهار کنند و   اندیشه و نظرات گوناگونی دارند. همه توان فکر و اندیشه دارند و می

كانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ »، دیگر و هم نظام سیاسیباید در ایمنی باشند، هم از سوی افراد 

(. البته این اختالف به معنای 129)بقره،  «النَّبِيينَ مُبَشِّرِينَ وَ مُنْذِرِينَ ... لِيحْكمَ بَينَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ

داشتن است. رسوالن حق بشارت و داشتن نظری دیگر   اختالف حق و حقیقت نیست، بلکه حقِ 

تبذیر دارند، لذا، امنیت را برای همه باید فراهم ساخت. مردم در ابتدا زندگى ساده و بسیطى 

ها پیش آمد. در برخى  ها، اختالفات و درگیرى کم در اثر کثرت افراد و ازدیاد سلیقه داشتند، ولى کم

تطبیق شده که در آن زمان، مردم زندگى از روایات، این زمان به دوران قبل از حضرت نوح)ع( 

گیرى از منابع طبیعى  بردند. سپس افراد بر سر بهره خبرى به سر مى ساده و محدودى داشته و در بى

خواست دیگرى را به استخدام خود درآورده و از منافع او بهره ببرد، اختالف  و اینکه هر کسى مى

اى است که انسان حاضر به  ن، از اختالف لجوجانهکرده و جوامع و طبقات پیش آمد. انتقاد قرآ  

پذیرش داورى انبیاء و قانون خداوند نباشد، وگرنه اختالفى که عاقبت تسلیم عدالت شود، اشکالى 

هاى متضادّ خود، دنبال رسیدن به عدالت  ترازو که در حرکت  ندارد. همچون اختالف دو کفّه

 .«هُ ... لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِفَهَدَى اللََّ»(، 129: ص2939 هستند )قرائتی،

 گیری نتیجه. 6

 تبیین در توجهی قابل و عظیم های  ظرفیت بشر برای هدایت پیام باالترین مثابه کریم به قرآن

 تفسیر رویکرد با و الهی  آیات  مطالعه براساس کرد تالش تحقیق این رو این از. دارد انسانی معارف

نماید و تشریح کند که بر  تبیین قرآن منظر از را افراد یاسیس مرجع امنیت استخراجی، موضوعی

ترین  ترین و مهم چه اساسی همه افراد یك جامعه دارای حقوقی سیاسی هستند. دولت اصلی

امنیت در زمره اهداف  .ترین وظیفه باید آن را سامان دهد کننده امنیت است و به عنوان ابتدایی تامین

آن تالش کند و عوامل  نیمأت یبرا دیو انسان باو پایدار جامعه است های اصولی   و منافع و ارزش

. به طور کلی جوید كعوامل تمسّ نیتحقق آن به ا یو در جستجو ییآشکار و نهان آن را شناسا
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 یها نظر آموزه از استنباط کرد.افراد  مرجع امنیت سیاسی در زمینه قرآنتوان نظر مساعدی را از   می

ای امید تعالی و ترقی وجود نخواهد داشت   هیچ جامعه در سیاسی افراد امنیت پذیرشبدون  ،قرآنی

ی را برا سیاسی منظور دستیابی به نظامی مطلوب بایستی امنیت هر نظام سیاسی، بهلذا و 

 دمفاسرسد قرآن   به نظر می .و از حقوق سیاسی ایشان صیانت نماید شهروندانش تأمین کند

 لتدو دنها قتیو. نماید  می دگوشز حتاصر با را سیاسی رتقد و تحکوم از برخاسته نگوناگو

 ینـچن. دمیگیر ارقر تن یك رختیاا در سمیر سیاسی رتقد عملدر  ،شد تأسیس جامعه در

راهکارهای تحقق امنیت سیاسی، زمینه را برای ناامنی سیاسی و  نظر گرفتندر  ونبد مکاناتیا

 آنرـق در نداوخد. زدسا  می ءاـمهی سرکشی حاکم را مینهز نماید و  گسترش فساد در جامعه باز می

به  ر،کشتا و قتلن، عصیا و نطغیا. ستا دهنمو نبیا حاکمان راسیاسی  یهادفسا از هایی  نمونه

 و دفسا ،لوهیتا یعااد اد،ستبدا و علو ن،ناآ به دجوو ازرـبا زهجاا معد و دممر نکشاندف ستضعاا

 و حکومت طبع دیفسا چنین ءنشاسرم اند.جملهآن  از رستکباا و افراد فستخفاا اف،سرا ء،فحشا

قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً » ،ستا دهنمو نبیا ءسبا ملکه نباز از نداوخد که ستا رتقد

، از منظر قرآن کریم، با فهم (. بنابراین93)نمل،  «أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ

جایگاه انسان نزد خداوند و نقش او در روی زمین، شناسایی حقوق سیاسی او و نفی هرگونه 

 توان به تحقق جامعه مطلوب و آرمانی از منظر قرآن دست یافت.  تهدیدی می
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