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 چکيده
تکیه دولت به طبقات خاا  را دگرگا س سااخت و تکیاه      هیرو رخداد انقالب اسالمی با مشارکت گسترده مردم،

و نقاش   75پیاروز  انقاالب اساالمی  در ب ما       با نظام بیش از آنکه بر طبقه خاصی باشد بر عم م مردم قرار گرفت.
کاه   دانستیم  در ج اس هاانقالبای  انقالب را انقالبی متفاوت با سایر   )ره(مح ر  مردم در تحقق ای  انقالب، امام 

جملاه کلیاد      )ره(اماام . در اندیشاه  اسات  هاا صاحهه متعلق به مردم است و ویژگی برجسته آس حض ر مردم در تمامی 
نظار   و از دهاد یما تفکر امهیتی ایشاس را تشکیل  تیبشاه «حض ر ملت در صحهه»و  «سپردس ن ایی ام ر به دست مردم»

رک  اصلی در فرایهد امهیات   عه اسبهو مردم  استرویکرد امهیتی انقالب مردم پایه  اندب دهای  انقالب  گذاراسیبهامام که 
رویکرد امهیتی کش ر مردم پایه  دهدیمنشاس  وض حبهانقالب اسالمی  سالهچ ل. تجربیات بیش از هدینمایمایفا  نقش 

که قابل ارائه در مجامع علمی و آکادمیک و همچهی  ارائاه باه ساایر     و مهظمر  یک الگ   هدفمهد اما در بعد نظ است
 کش رها باشد وج د ندارد.

انقاالب در پای    گاذار اسیا بهدر ای  پژوهش با استفاده از روش تحلیل محت ا محقق با بررسی مهابع دیهی و اندیشاه  
اصلی که: مبانی فرانظر  امهیت مردم پایه در جم  ر  اساالمی   سؤال کشف مبانی فرانظر  نظریه امهیت پایه و پاسخ به

 ی امهیت مردم پایه پرداخته است.  شهاسروشی و شهاسانساس ی،شهاسمعرفت ی،شهاسیهستکدام هست؟ به تبیی  مبانی 
ا ی امهیت مردم پایه در هشت اصل کلی م رد بحا  قارار گرفات و همچهای  با     شهاسیهستدر ای  پژوهش مبانی 

مبانی انسااس    یهمچه ی ای  امهیت بر مح ر بعد ماد  و معه   بررسی و تبیی  گردید.شهاسمعرفتت جه به ای  اص ل 
شهاسانه امهیت مردم پایه برگرفته از اص ل اسالمی و ت جه به انساس هم در بعد فارد  و بعاد اجتمااعی بررسای شاد و      

ی ترکیبای ما رد   شهاسا روش  رمااد یغت جه به اما ر مااد   و    عه اس شد با ت جه به ماهیت خا  امهیت مردم پایه و
 .استاستفاده در ای  رویکرد 
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 اسالم، امنیت، امنیت مردم پايه، مباني فرانظری   :هاکليدواژه
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 مقدمه

بایسات ابعااد ملتلاف آس را ما رد     برا  بررسی و تبیی  هر مف  م جدیاد و بادیع مای   

آس مف  م روش  و شهاخته ش د. مف  م امهیت ماردم  ط ر دقیق زوایا  واکاو  قرار داد تا به

شاکل   75زماس با پیاروز  انقاالب اساالمی در ساال     عه اس یک نظریه امهیتی که همپایه به

گرفت نیز از ای  قاعده مستثها نیست و برا  تبیی  آس و ساخت یاک نظریاه و ارائاه آس در    

شهاسی، مف  م را در قالب هستی بایست مبانی فلسفی و مبانی نظر  ای مطالعات امهیتی می

شهاسی م رد مداقه قارار داد. امهیات ماردم پایاه ایاده      شهاسی و روششهاسی، انساسمعرفت

در ابعااد   )ره(گذار کبیر انقالب اسالمی حضارت اماام خمیهای   جدید  است که ت سط بهیاس

شاکل   «سپردس ن ایی ام ر به دسات ماردم  »و « حض ر مردم در صحهه»ملتلف با کلیدواژه 

بایسات اندیشاه امهیتای    گرفت و طبیعی است برا  بررسی مبانی نظر  ای  ن ع امهیت مای 

کههده آس را م رد بررسی قرار داد به همی  مهظ ر در ای  مقاله مبانی اندیشمهد و متفکر خلق

شهاسی با تأکید بار اندیشاه رهبار کبیار     شهاسی و انساسشهاسی، روششهاسی، معرفتهستی

بررسی قرار گرفته است. با ت جه به ماهیت انقالب اسالمی که نشأت گرفته از  انقالب م رد

اسالم ناب محمد  است تمامی ای  مبانی چ ارگانه مهطبق با اسالم ناب و برگرفته از قرآس 

 است. السالم()علی مبیتو روایات و سهت اهل

هاایی  فرضبر پیشهر نظریه و مکتبی اعم از سیاسی اجتماعی امهیتی و اقتصاد  داللت 

پردازاس در م رد ماهیت صریح یا ضمهی یا به عبارت دیگر باورها و اعتقاداتی دارد که نظریه

هاا باه صا رتی    ط ر خا  ماهیت انساس و اجتماع دارد؛ به عباارت دیگار نظریاه   هستی به

شاهاختی  معرفات  -ها  هساتی فرضصریح یا ضمهی سرشار از مفروضاتی فرانظر  یا پیش

ه تحلیل و بررسی ای  مفروضات به روش بازاندیشانه یعهی به شی ه معارف درجاه  هستهد ک

ها از پدیده و نه خ د پدیده است ماا را در شاهاخت   دوم که ناظر بر تحلیل ن ع تلقی نظریه

هاا کماک   هاا در قالاب آس  هاا و چگا نگی مبااد  فارا نظار  در تبیای  پدیاده       ب تر نظریه

 .(53: 1341)خسرو ،کهدمی
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بیهی یا تلقی معیهی از مهد است که بر مبها  ج اسس  مکتبی از شیرازه و نظام ب رهکاز ی

شهاسی یاک اندیشاه پارداخت  باه     هستی بها شده باشد؛ بهابرای  بدوس ف م درست از هستی

طا ر کلای بایادها و نبایادها  یاک      ها و باه روبهاها و تحلیل م اضع و راهبردها و سیاست

بیهای یاک متفکار و    شهاسی یاا نا ع ج ااس   از س   دیگر هستیمکتب امر  محال است و 

شهاسی و مهابع شهاخت او است و بهابرای  بدوس درک اندیشمهد اغلب مهتج از مبانی معرفت

هاا  عملای   صحیح از نظام معرفتی، ف م تلقی از هستی و سپس بایدها و نبایادها و گازاره  

باه نابساامانی و تهااقن اندیشاه     غیرممک  و تالشی بی  ده است که از س   ملاطاب یاا   

 .)هماس(ش د یا به عدم ف م و درک از محت ا  آس تفسیر می

شهاسایی مبانی فرانظر  امهیات ماردم پایاه در جم ا ر  اساالمی      »مسئله ای  پژوهش 

شهاسای،  شهاسای، معرفات  ارائاه مباانی هساتی   »است؛ بهاابرای  هادف ایا  تحقیاق     « ایراس

هاا  اماام   مردم پایه بر اساس آیات و روایات و دیادگاه  شهاسی امهیتشهاسی و روشانساس

مباانی  »راحل در نظر گرفته شده است همچهی  سؤال اصالی ایا  تحقیاق ایا  اسات کاه       

و همچهای  ساؤاالت   « فرانظر  امهیت مردم پایه در جم  ر  اساالمی ایاراس کادام اسات؟    

شهاسای و  نی انسااس شهاسای، مباا  شهاسی، مبانی معرفات شهاسایی مبانی هستی»فرعی تحقیق 

اسات. اهمیات اجارا  ایا      « شهاسی امهیت ماردم پایاه در جم ا ر  اساالمی    مبانی روش

هاا  امهیات بیاهش و اطالعاات     گذاراس ح زه کاالس داده پژوهش برا  مسئ لی  و سیاست

مهاسبی را به همراه دارد و ضرورت ای  تحقیق خروج از نب د محت ا  غهی در ح زه امهیت 

 مردم پایه است.

اهمیت ای  مقاله به ای  ج ت است که  باا کاربسات نتاایج تحقیاق ت ساط ن ادهاا         

انتظامی و امهیتی شاهد کمک به امهیت پایدار در کش ر خ اهیم ب د و با شاهاخت و تق یات    

کههده امهیت و مقابله با ناامهی، نقاش ماردم   عه اس تأمی مشارکت اجتماعی و سیاسی مردم به

ا  و نیاز امهیات ج اانی    ثر آناس در تحقق امهیت ملی، امهیات مهطقاه  و حض ر آگاهانه و مؤ

هاا   بیشتر م رد شهاسایی قرار گیرد و همچهی  انجام ای  تحقیق م جاب ت ساعه پاژوهش   

ت ج ی در شهاساایی  ح زه مطالعات امهیتی مبهی بر ح زه مردم پایه خ اهد شد. همچهی  کم



 441 / مبانی فرانظر  امهیت مردم پایه در اسالمااااااااااااااا مقاله پژوهشی: ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 

طالعاات پژوهشای در ایا  حا زه و کاربسات      و غفلت از م مبانی فرانظر  امهیت مردم پایه

 اجرایی آس م جب پایی  آمدس ضمانت اجرایی امهیت در جامعه خ اهد شد.

 

 پيشينه و مباني نظری تحقيق . 1

نظر به م ارد  که در خص   اهمیات و ضارورت انجاام ایا  پاژوهش ارائاه شاد و        

اناد بارا  ت ساعه مباانی     مهظ ر ارائه ارتباط بی  آنچه کاه پژوهشاگر در نظار دارد تاا بت     به

فرانظر  در امهیت مردم پایه در جم  ر  اسالمی ایراس ارائه نماید مهاابع مارتبط باه شارح     

شهاسی ما رد  شهاسی و روششهاسی، انساسشهاسی، معرفتزیر و با هدف تبیی  مبانی هستی

 .بررسی قرار گرفتهد

هاا  امهیتای   ررسی نظریهدر چ ارده فصل به تبیی  و ب« ها  امهیت ملینظریه»در کتاب 

در قالب مبانی فرانظر ، مف  م امهیت و م ض عات مح ر  در هر نظریه پرداختاه اسات و   

بای   گرایای واقاع  در فصل چ اردهم مکتب امهیتی اسالم را تحت عه اس مکتب امهیتی آرماس

 .(1344)بیات،مطرح و به مبانی فرانظر  آس پرداخته است 

مبااد  و مباانی فرانظار  و نظار  امهیات در       )ره(خمیهای  مکتب امهیتی امام »در کتاب 

با هدف ارائه یک چارچ ب ب می امهیتی به بررسی و تبیی  گفتماس « گفتماس انقالب اسالمی

امهیتی امام پرداخته است. و  در شش فصل پس از پرداخت  به کلیاات باه بررسای مباانی     

سااز در مکتاب اماام، ساطح     امهیات  فرانظر  مکتب امهیتی امام، امهیت در اسالم، متغیرها 

مبانی مکتب امهیتی امام و در فصل پایاانی باه تبیای  اجازا  نظریاه امهیتای اماام پرداختاه         

 .(1341)خسرو ،است

در کتاب نظریه امهیت جم  ر  اسالمی ایراس که در قالب یک طرح پژوهشای ت ساط    

سات در ساه فصال    ص رت کتاب چاپ گردیاده ا دانشگاه عالی دفاع ملی انجام و سپس به

اصلی تحت عه اس مبانی نظر  و مفاهیم، مبانی و اص ل نظریاه امهیتای جم ا ر  اساالمی     

ایراس و الگ   نظریه امهیتی جم  ر  اسالمی ایراس بررسی دقیق و جامعی از مفاهیم مرتبط 

ا  و اناد و باه بررسای مباانی اندیشاه     با امهیت در اسالم و جم  ر  اسالمی انجاام نما ده  
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گاذار  امهیات در جم ا ر  اساالمی     مبانی و ارکااس تحلیلای امهیات و سیاسات     تفسیر 

 .(1345)گروه مطالعاتی امهیت،اند پرداخته

در کتاب امهیت متعالیه که بلشی از پروژه مطالعات اسالمی امهیت که ت سط پژوهشاگاه  

العاات  فلسافی، مط  -گرفته با تأثیرپاذیر  از مطالعاات امهیتای   عل م و فرههگ اسالمی انجام

ادبای و   -عرفاانی، امهیتای   -حدیثی، امهیتی-کالمی، امهیتی-اخالقی، مطالعات امهیتی -امهیتی

ساهجی متا س و مهاابع اساالمی و متفکاراس نحلاه       فق ی و... و با استفاده از ظرفیت -امهیتی

حکمت متعالیه در ح زه امهیت به تبیی  امهیت متعالیه در مقابل امهیت متدانیه پرداخته است. 

زایی با استفاده از نظریه دو فطرت و مفاهیم متلاذ از آس مباانی امهیات متعالیاه را     کتر لکد

 .(1344زایی،)لکطراحی نم ده است 

در کتاب امهیت در اسالم به بررسی م ض ع امهیت از دیدگاه قارآس و حادی  پرداختاه    

قعای  فصل در فضایی بیاس شده است که اصال شاهاخت وا   11شده در است. مباح  مطرح

ها  وحیانی و اسالمی گیر  از آم زهها و چگ نگی دستیابی به آس در گرو ب رهامهیت انساس

ها  امهیتی بیااس  تک مؤلفهها در تکپذیرفته شده است. در هر فصل ابتدا ت دیدات و آسیب

شده و سپس راهکارها  م ج د و ابزارها  تأمی  امهیت آس در مهابع دیهی ذکر شده اسات.  

ها  آس و سپس مسائل مبانی امهیات  کتاب به تبیی  مف  م امهیت و اهمیت و ویژگیدر ای  

در قرآس پرداخته شده است سپس سط ح امهیت و ابعاد امهیت و امهیت اجتمااعی و امهیات   

فکر  و امهیت غذایی و امهیت سیاسی در سطح داخلی و خارجی امهیات نظاامی و امهیات    

 .(1341فرد، )هاشمیاساقتصاد  پرداخته شده است 

در کتاب امهیت اجتماعی شده پس از بررسی اجمالی امهیات در دو رویکارد ایجاابی و    

ها  متفااوت از آس باه تبیای  مرزهاا      ها  امهیت اجتماعی شده و برداشتسلبی و ویژگی

گفتمانی امهیت در اسالم پرداخته است و در فصل پهجم به اص ل پارادایمی امهیت اجتماعی 

ز داستاس حضرت ن ح در قرآس کریم پرداخته است. در ن ایات ارکااس نظریاه    شده برگرفته ا

اسالمی امهیت اجتماعی شده در قالب چ ار فضا  فرد ، جمعای، سیاسای و امهیتای را باا     

 .(1342)افتلار ،نگرش قدسی در برابر نگرش عرفی بیاس نم ده است 
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که در پاژوهش حاضار   در خص   مبانی فرانظر  امهیت مقاالت متعدد نیز وج د دارد 

ها مبانی فرانظر  از ط ر کلی در تمامی مهابع و پیشیههم رد استفاده قرار گرفته است ولی به

 زاویه و رویکرد اهمیت مردم و مشارکت آناس در فرایهد امهیت ت جه نشده است.

 

 مباني مفهومي
 شناسيهستي .الف

کل دادس باه م ضا عات   شهاسی یعهی مطالعه وج د یا هست و شا از نظر فلسفی هستی

اساساای ماااورای طبیعاای و ت صاایف روابااط وجاا د  در یااک چااارچ ب مشاال  اگاار   

شهاسی باه ایا    پردازد. هستیکهیم؟ میشهاسی به سؤال اصلی چه چیز  را درک میمعرفت

 پردازد که چه چیزهایی وج د دارد؟سؤال اساسی می

طا ر مثاال در   گردد؛ بهمی شهاسی مطرحدر برخی نظریات امهیتی مسائل مرتبط با هستی

گاردد.  شهاسانه تلقای مای  گرایانه اعتقاد به واقعیات بیرونی یک آم ز هستیرویکردها  واقع

طلباناه در  همچهی  اعتقاد به وج د برخی از صفات مانهد شرارت در انساس نیز انگیزه قدرت

شهاسای در  هساتی  (34: 1345)گروه مطالعاتی امهیات،  شهاسی قابل بررسی است او از م ضع هستی

نظریات امهیتی از جایگاه بسیار م می برخ ردار است؛ چراکه م ض عاتی مانهد همکار  یاا  

تکیه بر دولت در مسائل امهیتی و یا تکیه بر افزایش قدرت ازجملاه مساائلی اسات کاه باه      

 ش د.شهاسی در نظریات امهیتی مرتبط میهستی

 

 شناسيمعرفت .ب

ها  دستیابی تری  راهکهد که م مابی به حقیقت را بیاس میشهاسی چگ نگی دستیمعرفت

 اند از:به آس عبارت

ق انی  و ق اعد شهاخت در رشته تجربی از راه تجربه و آزما س باه    تجربه و مشاهده: -

ها  طبیعی اسات ارت راه  آید. ای  را از آنجا که بر مشاهده و مطالعه تجربی پدیدهدست می

ها  ش د در  قرآس کریم با عهایت خاصی مردم را به تدبر در پدیدهمیتجربه مشاهده نامیده 

 ج اس اطراف خ د فراخ انده است.
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شهاسی است هرگ نه بحثی از مباانی امهیات   تری  مبانی معرفتعقلی که از م م عقل: -

ها  اسالمی بدوس ت جه به آس کامل نل اهد ب د عقل از ع امال کشاف واقعیاات    در آم زه

هاا و قا انی  حااکم بار ج ااس و جامعاه و       ج اس است و راه پی بردس به ساهت م ج د در 

پاذیر  ها در مسیر استقرار امهیت و رشد و تکامل انساس از طریق عقل امکااس گیر  از آسب ره

 است.

کشف و ش  د یا به عبارتی معرفت ش  د  اغلب بار اثار ریاضات     کشف و شهود: -

ع درک و شع ر  است کاه باا آس حقیقات هار     گردد و یک ن نفس برا  برخی ممک  می

ش د. انساس اگر ت جه خ د را از بیروس به دروس خ د معط ف سازد و نفاس  چیز  درک می

یابد که دیگاراس از  ها پاک کهد حقایقی را در عمق جاس خ د میخ د را از گهاهاس و آل دگی

یل چهی  شاهاختی را  تری  شرط تحصب ره هستهد قرآس کریم و روایات معص می  م مآس بی

 فرماید:داند قرآس کریم میتق ا  ال ی و انقطاع از ما س   اهلل می

)قاراس  « دهد خداوند به هماه چیاز داناسات   از خدا بپرهیزید و خداوند به شما تعلیم می»

 (242کریم، بقره: 
وسایله رهباراس   ملروط از وحی مجم عه عل م انبیا و معارف دیهی است که به وحي: -

صا رت  ی دریافت و به بشر ابالغ شده است و دریافت ای  نا ع از علا م گااهی باه    آسمان

شا د  ص رت وحی رسالی که از محص ل آس به کتب آسمانی یاد مای وحی بیانی و گاهی به

گ نه تغییر  به دست ما ها  آسمانی فقط قرآس کریم که بدوس هیچب ده است. از میاس کتاب

یهی و به دلیل ت انمهد  در تعیی  و تفسیر مفاهیم امهیتای  ها  درسیده است بر اساس آم زه

هاا  پیشای  را نادیاده    گااه راه و پرداخت  باه جزئیاات آس نقاش اول را دارد اگرچاه هایچ     

 گیرد.نمی
 

 شناسيانسان .ج

عه اس سه سؤال اساسی برا  انساس مطارح با ده   سؤال از خدا، انساس و هستی همیشه به

ه انساس و شهاخت او از اهمیت ویژه برخ ردار است تا آنجاا کاه   است. در ای  میاس ت جه ب

عها اس مللا قی پیچیاده، از تعاالیم اصالی بسایار  از مکاتاب        دع ت به شهاخت انساس به
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تاری   فلسفی، عرفانی و ادیاس ب ده است. در تعالیم دیهی ما شهاخت انساس از خ د، پرفایاده 

و از س   دیگر، عادم   (152 ، غررالحکم و درر الکلم:)آمدها )معرفة الهفس انفع المعارف( شهاخته

شهاخت انساس، ج ل به همه چیز دانسته شده است )ال تج ل نفساک فااس الجاهال معرفاة     

 .(744)هماس: نفسه جاهل بکل شیی( 

شاید دلیل ای  همه تأکید بر شهاخت انساس ای  باشد که انساس بدوس شهاخت نسبت باه  

ا  نل اهد برد، هرچهد که از لذات مااد   نسانی خ د ب رهحقیقت خ یش هرگز از زندگی ا

و ش  انی هم برخ ردار باشد. البته مراد از شهاخت، شهاخت سطحی، باه ایا  صا رت کاه     

بداند وج د دارد و بایاد زنادگی کهاد، نیسات؛ چراکاه حی اناات هام از چهای  شاهاختی          

معها که عالوه بر علم به  برخ ردارند، بلکه مراد، شهاخت عمیق نسبت به خ د است، به ای 

هستی خ د و لزوم زندگی انسانی، علم به خالق خ د و کمال و سعادت و راه وص ل به آس 

هم داشته باشد و بداند زندگی بدوس فضیلت و معرفت و خداشهاسی ارزشی نادارد و بایاد   

زندگی مثل زندگی او همیشه ت أم با تعقل و تفکر و اندیشه باشد. چراکه مَثَل انساس در ای  

ت اند به س د باالیی کهد و فقط در ص رتی میبازرگانی است که با سرمایه خ د دادوستد می

خ بی بشهاساد، وگرناه   کهد بهدست یابد که ارزش سرمایه و کاالیی را که خریدوفروش می

ته ا س د  کسب نکهد، بلکه اصل سرمایه خ د را نیز از زماس اندکی نهممک  است در مدت

شهاسی از دو حی  قابل ت جاه  داده و زیانکار گردد. اهمیت و ضرورت مبح  انساسدست 

 :و بررسی است

 شهاسی در چارچ ب معارف بشر  ولف( انساس 

     شهاسی در ح زه معارف دیهی.ب( انساس
 

 شناسيروش .د

هاا   شهاسی بر چگ نگی و روش کساب علام و درک نسابت باه پدیاده     مباح  روش

ط ر مثال اصالت عیهیت حاس و تجرباه در شاهاخت آثاار  دارد کاه      د؛ بههستی تأکید دار

گرایااس امهیات و نااامهی را از طریاق محاسابات      اصالت ذه  آس آثار را به دنبال ندارد. واقع

ها  عیهای  ت اس بر اساس مؤلفهکههد؛ بهابرای  از نظر ایشاس میزاس قدرت را میعیهی درک می
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ت درک کارد در مقابال در نگااه لیبرالیساتی عقال انسااس و       ها  سلت قدرویژه مؤلفهو به

بیهی آس اهمیت زیاد  دارد ت انایی بشار در تأثیرگاذار  بار الگ هاا  عمال و      قدرت پیش

گیرد عامل انسااس نقاش زیااد  در برقارار      ها و ایجاد ن ادها م رد تأکید قرار میتغییر آس

گاردد. در  رج محادود و مقیاد نمای   امهیت دارد و ت انایی او و ع امال عیهای و ج ااس خاا    

رویکردها  اسالمی صالحیت ذاتی عقل و ذه  انساس برا  درک ام ر ما رد ت جاه اسات    

ها و محاسبات عیهی، ت اس حل مساائل را دارد. البتاه ایا  امار ناافی      نظر از عیهیتکه صرف

یعات و  ت جه به عیهیات و تجربه نیست. همچهی  اعتقاد به اص ل پیشیهی عقلای یاا ماوراطب  

)برگرفتاه از: گاروه مطالعااتی    ت اند بر شی ه شاهاخت و درک تأثیرگاذار باشاد    عقل مانهد دی  می

 .(43-47: 1345امهیت،

 

 شناسي تحقیقروش

هاا  ها  نظار  در حا زه کاالس داده   بر اساس ن ع نیازمهد  در ای  تحقیق که به ح زه 

ا  و تحقیقات کاربرد  ت سعهپردازد ای  پژوهش از لحاظ هدف و ن ع تحقیق در زمره می

ش د. نظر به ایهکه نا ع ایا    بهد  میبه لحاظ رویکرد تحقیق در زمره تحقیقات کیفی دسته

هاا  اماام   پژوهش به دلیل ماهیت تفسیر  آس و لزوم بررسی در آیات و روایات و اندیشاه 

سات باه   شاده ا راحل و کشف مبانی فرانظر  امهیت مردم پایه از دروس محت اها  بررسای  

 روش تحلیل محت ا انجام شده است.

 

 های تحقيقیافته. 2

برا  تبیی  و تفسیر ماهیت ابعاد و ج انب ملتلف امهیت مردم پایه و معیارها  ارزشای  

شاهاختی،  شاهاختی، معرفات  سهجش آس نیاز بررسای اصا ل فارا نظار  یاا مبااد  هساتی        

 شهاسی ضرور  است.شهاختی و روشانساس

ط ر مصاداقی و  م ض عی است که برگرفته از اص ل اسالم است و به امهیت مردم پایه  

خص   دوراس حک مت اسالمی نبی مکارم اساالم و   تجربی نیز در بررسی تاریخ اسالم به
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ها  ای  ن ع از امهیت قابل بررسی است و با نم نه )ع( در ادامه دوراس حک مت حضرت امیر

که در ن ع  )ره(دم و به رهبر  حضرت امام ت سط مر 1375پیروز  انقالب اسالمی در سال 

هاا در تماامی   فرد و مردمی است کاه نقاش ماردم و حضا ر آس    خ د یک انقالب مهحصربه

وضا ح قابال رتیات و    سااله انقاالب باه    43ها از پیروز  انقالب و در ط ل حیات صحهه

ثمره اندیشه  غیرقابل انکار است رویکرد امهیت آس مردم پایه است. رویکرد امهیت مردم پایه

در  )ره(گاذار کبیار انقاالب حضارت اماام      امهیتی برگرفته از اسالم اسات کاه ت ساط بهیااس    

دهی انقالب اسالمی و در ادامه در حیات ای  انقالب شک همهد، بروز و ظ  ر داشاته  شکل

است؛ بهابرای  برا  بررسی مبانی فرانظر  امهیت مردم پایه راهی جز بررسی مبانی فلسافی  

امهیتی حضرت اماام وجا د نادارد. باه همای  مهظا ر در ایهجاا باه بررسای مباانی            اندیشه

پرداختاه   )ره(شهاختی حضارت اماام   شهاختی و روششهاختی و هستی شهاختی انساسمعرفت

 ش د.می

 

 )ره(شناختي امنیت مردم پايه در اسالم با تأکید بر انديشه امام خمیني الف( مباني هستي

ه اس رویکرد  ن ی  در ح زه امهیت  مبتهی بر مبانی اصیل اساالمی  عامهیت مردم پایه به

شهاسانه آس برگرفته از قرآس و روایات و اندیشه اماام راحال اسات باا     است که مبانی هستی

 )ره(هاا  حضارت اماام    ت جه به روش تحلیلی محت ا و بررسی آیات و روایاات و اندیشاه  

ی امهیات ماردم پایاه کشاف کاه قطعاا  در       شهاسا تری  مبانی هستیعه اس م مهشت اصل به

 تر احتمال افزایش ای  اص ل نیز متص ر است.ص رت بررسی عمیق
 

 اصل اول( توحيد

ها چ س طبیعت، انسااس،  ن ع متفاوت نگاه به هستی باع  تفاوت ن ع نگاه به تمام پدیده

خیار  زندگی، قان س، حک مت، حق هدف، مقصد و حرکت هستی، غرایز، اقتصاد، رهبر  و 

خصا    هاا باه  شا د. ایا  نگااه   ویژه امهیت ملی و ج انی میو شر و در نتیجه امهیت و به

ش د. بدوس شک اصال  ها  فرههگی اجتماعی میباع  پدید آمدس دو دسته و دو ن ع پدیده

شهاسی در قرآس کریم تری  اصل هستیتری  و بهیاد ت حید در معها  وسیع و دقیق آس م م
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نماید ای  اصل در قارآس باه   ها نیز به ای  اصل بازگشت میسایر آم زش کهنح   است؛ به

ش د تا انساس از غیار  گیرد. نگاه ت حید  باع  میها  ملتلف م رد اشاره قرار میمهاسبت

خدا اطاعت نکهد حک مت و ق انی  غیر ال ی را نپذیرد و طرفدار آزاد  باشاد. آزاد  بشار   

ش د که هیچ انسانی یا جامعه و ملتی حاق نادارد   محقق می «نه»در سایه اصل ت حید به ای  

هاا قاان س وضاع نمایاد؛ زیارا شاهاخت و درک       دیگراس را از امهیت محروم کهد یا بارا  آس 

ها ناق  است. ت حید افزوس بر آنکه یک بیهش فلسفی و عرفانی است بارا  مؤمهااس   انساس

 ش د.ها بر آس ن اده میسیاسی آس ا  است که برا  زندگی و امهیت فرد  اجتماعی وعقیده

بلشاد یاا کیسات کاه حااکم بار       بگ  کیست که از آسماس و زمی  به شاما روز  مای  »

آورد و ما رد را از زناده   ها و دیدگاس است و کیست که زنده را از مارده بیاروس مای   گ ش

کههد خ اههد گفت خادا پاس بگا  آیاا پاروا      سازد و کیست که کارها را تدبیر میخارج می

 .(31)قراس کریم، ی نس: « کهیدنمی

ها در کههده امهیت همه انساسپذیرش عب دیت خداوند لبیک به ندا  ال ی است که تأمی 

 سراسر گیتی خ اهد ب د:

در پهاه تق ا ب دس که ن عی امهیت است نتیجه عمل به دسات رات ال ای در زنادگی ایا      

 .(73-74: 1341)برگرفته از: هاشمیاس فرد،ج اس است 

آید. دلیل ای  امر به قب ل محا ر  واحاد   ت حید مایع رهایی انساس از آشفتگی به شمار می

ها پیراما س  واسطه آس تمامی کثرتگردد که بهفرد برا  تمامی آفریهش بازمیو کان س مهحصربه

ش ند. در م ض ع امهیت مردم پایاه باا ت جاه باه اهمیات      ها  واحد قرار گرفته و معها میایده

عها اس  انسجام و وحدت در جامعه در بعد ماد  و عیهی همچهی  داشت  اطمیهااس باه   م ض ع

 مؤلفه معه   امهیت و بعد ذههی، مسائل مرتبط با م ض ع ت حید به شرح زیر است:
 

 توحید و اطمینان )بعد ذهني(-توحید و انسجام )بعد عیني( 

دهاد کاه   رده و نشااس مای  ها را معهاا کا  عه اس عاملی م م برا  انسجام، کثرتت حید به

جملگی معها  واحد  دارند و کل هستی خلقت یکپارچه یکدست و تدبیر شده است ایا   

تص یر از نظام هستی که با ت حید قابل درک است تمام خلقت را مارتبط و مهساجم نشااس    
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یاا حتای   « خداساتیز »و « خادا بای »دهد تص یر  که با وضعیت آشفته و نامهظم مکاتاب  می

 تر است.  مراتب تأثیرگذارتر و م فقمتفاوت ب ده و در ت لید نظم و امهیت به« چهدخدایی»

باه فارد   « اهلل»در ارتباط دوم م ض ع ت حید و اطمیهاس ایجاد شاده مشال  اسات کاه     

آماده  عمال تری  سطح از امهیت اسات. رمزگشاایی باه   دهد که عالیمؤم  اطمیهاس خاطر می

ح ل همی  محا ر قارار دارد و   « اسما الحسهی»و « اسمای ال ی»از « آنه مار  شیمل»ت سط 

گ ید و شدت را ها که از عذاب سل  میها  ال ی حتی آسمعتقد است که کاربرد همه نامه

« جبار»رساند در حیاط مسلماناس همراه با ن عی نگاه مثبت ب ده است؛ برا  مثال وصف می

و امید به پیروز  در آیهده را تداعی ش د برا  ابرا  یک فرد تبدیل می« عبدالجبار»وقتی به 

 .(142-143: 1342( )برگرفته از: افتلار ،245 - 242: 1344)شیمیل، کهد می
 

 اصل دوم( رابطه خالق با هستي 

رابطه خالق با هستی، رابطه صانع با مصه عی نیست. نظام هستی نظام خلق و امر است، هام  

نیازمهاد فاین ال ای اسات؛ بهاابرای  معلا ل یاا         پدید آمدس آس محتاج اراده ال ی و هم بقا  آس

 .(113: 1344)امام خمیهی، گ نه استقالل از خ د ندارد ممک ، ظل مبدأ و فانی در اوست که هیچ

بهابرای  اصل هرچه هست از آس خداوند به تدبیر است؛ بهابرای  ج اس مااد  و طبیعای   

ا  از خاالق  جلا ه و نشاانه   شهاختی امام، ج انی مهفک و مستقل نیست و طبیعتدر هستی

است و بهابرای  دل بست  به طبیعت و ج اس ماد  که از خ د هایچ نادارد و نیاز تحدیاد و     

 تقلیل قان س علت و معل ل به محاسبات و ماده برا  شهاخت غیرمعق ل است.
 

 اصل سوم( ال مؤثر في الوجود اال اهلل

هی مبتهی بر مهابع وحیانی شاهاخت  گ نه که در تحلیل اصل باال اشاره شد، امام خمیهماس

کهد، بلکه تقلیل نظام علت و معل ل باه مااده و محس ساات    نظام علت و معل ل را نفی نمی

داند؛ چراکه مؤثر واقعی ته ا خدا است. امام ضم  تصریح در مکاتب ماد  را غیرمعق ل می

  نظاام و ترتیاب   تعالی از جزاف مبرا است در ای  عاالم از رو بر ای  نکته که کارها  حق

 .(114: 1344)امام خمیهی، ط ر است اسباب و مسببات است در آس عالم هم همی 
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فرمایهد جریااس طبیعات از مظااهر    بر ای  باورند که ای  سببیت ذاتی نیست؛ بهابرای  می

از ای  ج ت تأثیر  تعالی است و خدا است که به هر دارویی خاصیت داده است.قدرت حق

؛ بهابرای  اماام خمیهای   (352: 1352)امام خمیهی، ها نت انهد نسبت داد آس وجه بهیچهایجاد  را به

داند و با اساتفاده از  نیز همچ س بسیار  از حکما  متاله هم تف ین و هم جبر را باطل می

 زند.مف  م بدیع قرآس یعهی اذس ال ی میاس ای  نظریات  پی ند می

شا د ف ام بسایار  از بیاناات دسات رات و      چهی  برداشتی از هستی است که سبب می

ها رابطه مساتقیم باا مبحا  امهیات     اقدامات و م اضع امام در ط ل حیات که بسیار  از آس

جانبه نظاام  دارد ممک  ش د ایهکه امام خمیهی در اوج اقتدار نظام شاههشاهی و حمایت همه

دهاد  بر باطل ن ید مای  کهد و هم اره پیرواس خ یش را بر پیروز  حقاستکبار  از قیام می

شهاسی ممک  نیست تأکیاد اماام خمیهای    جز با ف م و باور قلبی ای  نظام شهاختی و آسیب

پس از پیروز  خرمش ر بر ای  نکته که خرمش ر را خدا آزاد کارد و صادها نم ناه مشاابه     

اسات.   نظام علت و معل لی و اصل ال مؤثر فی ال ج د اال اهللدیگر ناشی از همی  باور او به 

شهاسی امهیت مردم پایه علات و اساباب مااد  اگرچاه ضارورت دارد، اماا فاقاد        در هستی

نفسااه اسااتقالل ناادارد و ته ااا مااؤثر حقیقاای خداونااد  اصااالت اساات چراکااه هسااتی فاای

 .(43-47: 1341)خسرو ،است
 

 حقيقت باوری اصل چهارم(

انت اا   ه از ذات بیدر مکتب امام چ س ذات خالق ن ایت کمال است و نظام آفریهش نیز ک

 .(43: 1344)حسیهیاس، گیرد، نظام اکمال متق  و دارا  هدفمهد  است ال ی سرچشمه می

بر طبق آیات ال ی غرض اصلی خلقت، انساس است و تمام هساتی بارا  ایا  مللا       

آفریده شده است؛ اما با تصریح بر ایهکه انسااس آخاری  آفریاده آفاریهش و نتیجاه آخاری        

کهاد کاه هادف و غایات     گ نه اساتدالل مای  و نباتات و حی انات است ای  تکامل جمادات

خلقت نیز انساس است و تمام م ج دات عالم غیب و ش ادت مللا   بارا  رسااندس ایا      

م ج د شریف است. به خدا و عرفاس حقیقی و در همی  رابطه مقصا د اصالی را حصا ل    

 . (34: 1344)امام خمیهی،  داندحق می ت حید و اقبال به
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آید و تابع اصل عم می زوال است، اما اگرچه دنیا مرحله عیهی حیات انساس به شمار می

در ورا  ای  عیهیت فانی حقیقتی ثابت وج د دارد که ضم  معهابلشای باه حیاات مااد      

جاودانه است وج د همی  حقیقت اسات کاه تزلازل و نسابیت را از حیاات انسااس در دو       

ش د ای  حی  گفتماس دیهی متماایز  ده و مایه است ار  او میساحت عیهی و ذههی از بی  بر

ش د که در آس مهافع مح ریت و حجیت دارند حقیقت بااور   با گفتماس جاهلی ارزیابی می

  ت اند در ت لید امهیت مؤثر باشد:ن به خ د از چهد حی  مینیز به
 

 حقیقت و اعتدال
عد تعارض و اختالف اسات پیارو  از   ا  محدود است تابع ق ااز آنجا که مهفعت مق له

ساازد و باه همای     گر  رههم س میآس بازیگراس را به خروج از اعتدال و در ن ایت افراطی

راههماایی غیار کاافی و     ا  از تحلیلگاراس انتقااد ، مهفعات را اصا ال     دلیل است کاه پااره  

« نه مهفعات خ دپساهدا »غیرمهطقی برا  هدایت رفتارها دانسته و معتقدند به دلیال خصالت   

-امکاس ت لید تعارض و ناامهی از آس بسیار زیاد است؛ بهابرای  شاخ  دیگر  برا  امهیات 

بیشاتر  برخا ردار باشاد و حقیقات کاه در      ساز  باید وج د داشته باشد کاه از ظرفیات   

ش د چهی  وضعیتی به طریق وحی و با ضمانت عصمت بیاس می« اهلل»گفتماس ال ی از ناحیه 

 فرماید:اهد آورد. خداوند در قرآس کریم در س ره مؤمه س میرا به وج د خ 

کاس کاه در   ها و زمای  و هار آس  شد همانا آسماسو اگر حق تابع ه ا  نفس ایشاس می

ها ها چیز  دادیم که به ما یادآور  و عزت و شرف آسگشتهد و ما به آسها است تباه میآس

 .(51)قرآس کریم، مؤمه س: است رو  گرداندند است، اما آناس از آنچه مایه یادآور  ازتاس ه
 

 حقیقت و رضايت 
هاا فزونای   برخالف مهافع که از تأمی  رضایت افراد و ج امع عاجزند و هرگاه که هزیهه

هاایی کاه دارناد ارزشامهد     یابد. حقایق به دلیل اصالتیابد سطح مطل بیت مهافع کاهش می

ها م لد رضایت اسات. باه   ش برا  تحصیل آسها یا تالشده و در نتیجه تحصیل آسارزیابی 

اش را از دسات داده، دوبعاد    همی  خاطر است که در گفتماس اسالمی مهفعت معها  ساده
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گیرد. در ای  تلقی وج د دنی   مهفعت در بط  ماهیت ش د که دنیا و آخرت را در برمیمی

شا د. باه   م و معهاا مای  اولیه و روحانی حقیقت قرار دارد و از ای  حی  تحت تأثیر آس ف ا 

گارا یاک   همی  دلیل است که شکست ص ر  ن ضت عاشا را بارخالف معاادالت عرفای    

 گردد.پیروز  بزرگ ارزیابی می

همانا خدا از مؤمهااس جااس و مالشااس را     فرماید:خداوند در س ره ت به در ای  باره می

ارناد پاس   به ب ا  ب شت خریدار  کرده کساانی کاه باه مباارزه در راه خادا همات گم      

ش ند آنچه گفتیم و وعده حقی است که در تا رات انجیال و قارآس    کشهد و کشته میمی

دهد وفادارتر است پس بشارت باد بر شما آمده است از چه کسی از خدا به ع د  که می

اید و ایا  اسات کاه همااس رساتگار  و      ا  که با خداوند انجام دادهواسطه ای  معاملهبه

 .(144-151: 1342( )برگرفته از: افتلار ،111کریم، ت به: )قرآس پیروز  بزرگ 
 

 والیت اصل پنجم(
ت اند نیازهاا   ته ایی نمیفلسفه نیاز انساس به رهبر  ال ی و وحی ای  است که انساس به

معه   خ د را ف م و برطرف کهد. از ای  رو انبیا آمدند به انساس کمک کههد تا اساتعدادها   

ورد. الزمه اعتقاد به رهبر  ال ی و ازجمله نب ت و امامت باه دخالات   خ د را به فعلیت درآ

در سرن شت اجتماعی است که هدف انبیا نیز همی  ب ده است. به همای  دلیال اگار هماه     

هاا ر  نل اهاد داد.   رهبراس ال ی در یک زماس در محل جمع بش ند هیچ اختالفی میااس آس 

ظلم و تسلط بر نفس خ یش و خدمتگزار  مردم ها  ها و کا انبیا به دنبال شکست  کهگره

زیست ب دند. فلسافه  اند و ثبات قدم داشته و فروت  و سادهو جل ه رحمت حق تاالب ب ده

ها باه اطاعات از خادا و اجتهااب از طااغ ت و      ارسال رسل و رهبراس ال ی راههمایی انساس

 (.74: 1341)هاشمیاس فرد،رسیدس به مقام ام  حقیقی است 

-ها  مرتبط با والیات در حا زه امهیات   ه به ارتباط نزدیک قدرت و امهیت گزارهبا ت ج

تری  کاربردها  والیت در ت اند م رد استفاده قرار گیرد و م مساز  جهبه کلی داشته و می

بح  امهیت عبارت است از والیت و سالمت والیت و ثبات والیت با اساتفاده از ظرفیات   

فاده از ظرفیت اخالقی و باا اساتفاده از ظرفیات ساازمانی در     تربیتی خ د و همچهی  با است
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خص   اصالح الگ   روابط بی  ملت و دولت اقدام نم ده در نتیجه کان س اصالی باروز   

کهد و از ایا  طریاق باه فرایهاد پااالیش و      ا  را مدیریت میثباتی و ناامهی در هر جامعهبی

 (.141تا  141: 1342لار ، )افتنماید ساز  رابطه ملت و دولت کمک میسالم

در خص   والیت و ایجاد ثبات در جامعه باید گفت، والیت در گفتماس شایعی مهجار   

شا د و از ایا  طریاق راه را بار     به مدیریت گسست دیریهه و عمیاق دیا  و سیاسات مای    

کهد و طارح نظریاه والیات    ثباتی و ناامهی هستهد سد میهایی که م لد بیگیر  فرم لشکل

ش د با ارزش امهیتی باال ارزیابی هد به دلیل ن ع ارتباطی که بی  امت و امام برقرار میت انمی

گردد. نظریه والیت فقیه که با تأکید بر اصل عیهیت سیاست و دیانت ت سط امام مطرح شد، 

صا رت ت أمااس لحااظ    اثبات دیهی و مقب لیت مردمی را در تعریف مشروعیت سیاسای باه  

آید کاه از ثباات الزم از ناحیاه ایجااد نسابتی      تکار  بدیع به شمار مینم ده است که ای  اب

معق ل بی  دی  و سیاست برخ ردار است. تأکید ش ید مط ر  بر ایهکه والیت ضام  ثبات 

 - 51: 1351مط ار ،  داخلی و امهیت خارجی است از همی  مهظر قابل تحلیال و درک اسات )  

 (.151-152: 1342( )برگرفته از: افتلار ،43

 

 سعادت اصل ششم(

هاا  فارد  اجتمااعی و سیاسای     در اسالم با ت جه به مق له ساعادت حیطاه مسائ لیت   

بدیل انساس داللات دارد م ضا ع   دهد که بر ارزش بیمتح ل شده و تلقی ن یهی را ارائه می

ت اند به شرح زیر م رد بررسی قارار گیارد: ساعادت و کرامات     سعادت در ح زه امهیتی می

 سعادت و معه یت. -دت و حق   ش روند  سعا -فرد 

در ح زه سعادت و کرامت فارد ، انسااس و ساعادتمهد  او دارا  ارزش ذاتای اسات؛      

دهد. انساس در اسالم از آس بهابرای  پاسداشت حرمت هر فرد بهیاد امهیت انسانی را شکل می

 حی  که م رد کرامت ال ی واقع شده بر کلیه م ج دات برتر  دارد.

ه سعادت حق   ش روند  باید گفت نظاام سیاسای فاارغ از کلیاه مالحظاات      در ح ز

نژاد ، زبانی، اعتقاد  در قبال تأمی  امهیات کلیاه افاراد تحات حااکمیتش مسائ لیت دارد.       

حرمات ناشای از شاأس     کههد افزوس برافراد  که ذیل حاکمیت حک مت اسالمی زندگی می
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آیهاد شایساته رعایات و حمایات     مار میشاس از آس حی  که ش روند حک مت به شانسانی

آید که تمامی افاراد  قدرت سیاسی هستهد؛ به عبارت دیگر امهیت کاال  عم می به شمار می

 (.2، فصل 1444)مهج د، بایست یکساس از آس برخ ردار باشهد اعم از مسلماس و غیرمسلماس می

ر از نیازهاا   تا در ح زه سعادت و معه یت، گستره امهیات در گفتمااس اساالمی وسایع    

گیارد. کااربرد   ص رت ت أماس درمای دنی   است و تأمی  نیازها  معه   و ماد  افراد را به

افزار  چ س عدم ترس و دفع خطر واژگانی چ س اطمیهاس و سکیهه در کهار مفاهیمی سلت

ش د که جسم و روح انساس باه  داللت بر آس دارد که امهیت واقعی ته ا در ص رتی محقق می

 .(154-154: 1342( )برگرفته از: افتلار ،41 - 71: 1444)مهج د، دست یابد  آرامش
 

 تعهد اصل هفتم(

تع د را باید عامل انسجام بلش میاس اجزا  ملتلف جامعه اساالمی ارزیاابی کارد کاه     

ساازد، التازام   کهد آنچه تع د را از اهمیت متماایز مای  جا  تعصب جاهلی ایفا  نقش میبه

هاا  عه اس عهاصر اصلی تع د در گفتمااس اساالمی بار آس   تار است که بهآگاهی و سالمت رف

 (.155-154: 1342)برگرفته از: افتلار ،تأکید شده است 

 

 ها واقعيت مستقل و خارج از ذهن انسان دارنداصل هشتم( پدیده

ها  بیروس از انساس م ج دیتی عه اس واقعیتها بهها و پدیدهدر مکتب اسالم هستی

(. اصا ل قابال   324: 1344اشته و در بیروس از ذه  انساس وج د دارند )بیاات، مستقل د

اند از: اصالت واقعیت، اصالت ذات یا اصالت ج هر، ت جه در تأیید ای  م ض ع عبارت

ها خارج از ذها  انسااس داللات    اصل علیت و اصل کلیت که هرکدام بر استقالل پدیده

 دارند.
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 )ره(مردم پايه در اسالم با تأکید بر انديشه امام خمیني  شناختي امنیتب( مباني معرفت

گرایی و به معها  دیگر، تمامی مکاتب ماد  و مدرس ها  اثباتازجمله اص ل و پارادایم

مدرس، انساس و عقال او معیاار شاهاخت و کساب معرفات نسابت باه        و حتی مکاتب پست

ز درک عقل بشر  مهجار باه   ط ر  که وج د هر م ض عی خارج اها  عالم است. بهپدیده

نفی آس و خرافاتی ب دس آس گزاره است. ولی در مکتب امام راحل که برگرفته از اسالم ناب 

کهد و شهاخت او ها  ماد  امکاس شهاخت حقیقی را پیدا نمیاست انساس با ابزارها و روش

 طا ر کامال باا عقال بشار      محدود به ماده خ اهد ب د هرچهد کاه شاهاخت مااده هام باه     

 پذیر نیست:امکاس

ت اناد  تمام ق ا  بشر را رو  هم بگذارید همی  طبیعات را و خاصایت طبیعات را مای    

ها  طبیعت برا  بشر هم کشف نشده است تا حدود  کشف بف مد مهت ا باز همه خاصیت

شده است... تا آخر هر چه بش د مال طبیعت است مال ای  عالم است هار چاه بشا د ماال     

 (.145: 4، ج 1354خمیهی،  )امام ای  ور  است
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کهد که هدف امام خمیهی با نفی نگاه معرفتی مت قف در ماده بر ای  نکته تصریح می

ها  ماد  فقط حاد طبیعای اسات؛ چراکاه بشار      شهاسیف م و شهاخت بشر در معرفت

ها  ماد  امکاس ادراک فراتر از حد ادراک طبیعی خا د را نادارد و اگار    ماد  با روش

 ا قادر به ف م عالم طبیعت و خص صیات آس تمام همت و سعی خ د را به کار گیرد ته

 است:

چیزهاایی کاه    فرض کهید یک و همه خص صیات عالم طبیعت را انساس بف ماد و هماه  

مرب ط به کمال طبیعت است و ترقیات در طبیعت را هم انساس کشف بکهد، الکا  در حاد   

 .(145: 4ج )صحیفه امام،  طبیعت است بیشتر نیست آس ور  بعد را اطالعی بر آس ندارد

ا  اسات کاه در دسات انسااس     قطعا  عقل بشر  دارا  محدودیت است و مانهد اسالحه 

است و برد ن ایی آس به فرض مثال سه کیل متر است در حاالی کاه سایبل مقابال در چ اار      

کیل متر  قرار دارد؛ بهابرای  ماهرتری  تیرانداز نیز با ای  اسلحه قادر به تیراناداز  صاحیح   

گ نه است، چراکه عقل انسااس ت اناایی درک رواباط مااد  را       نیز به ای نیست عقل بشر

دارد در حالی که وج د انساس و سایر م ارد بعد  فرامااد  کاه ایا  خاارج از درک عقال      

 بشر  است.

داند و در تبیی  ای  استدالل خ د و رد امام انکار ماورایالطبیعه را نتیجه ادراک ناق  می

کهد که در مهطاق فالسافه طبیعای    ها بر ای  نکته تصریح میمارکسیستویژه نگاه مادی س به

بدوس ارائه دلیلی متق  و صرفا  با اتکا به ایهکه باا قا ا  حسای قابال لماس      « دانمم  نمی»

 داده است:« نیستی»نیست جا  خ د را به حکم به 

قدر  گ ید م  تا ای  حد رسیدم ایداند خ ب آدمی هست که مییک چیز  را آدم نمی

گ ید از بااب ایهکاه اطاالع    دانم، اما ایهکه نیست را میاش را نمیکهم اما بقیهرا تصدیق می

هاا تاا ایا  حاد     نیسات ایا   ندارد شما هم که احاطه بر همه چیز عالم ندارید نباید بگ یید 

رسیدند و ای  حد را وقتی هم تمام خص صیاتش معل م بش د همای  اسات حدشااس حاد     

 (145: 4فه امام، ج )صحیطبیعت است 
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 تغيير در مفهوم امور عيني و مادی

در نگاه امام ام ر عیهی و معها  عیهیت، از مهطقی استعالیی و مرتبط با مراتب وجا د   

برخ ردار است که آس نیز مه ط به ن ع و مرتبه ادراک است. از همی  رو عیهیت نه متارادف  

صارفا  واقعیاات غیرقابال ف ام باا      با صرف واقعیات محس س با ق ا  حسی ماد  است و 

 ق ا  حسی، بلکه هردو  ای  ام ر جزئی نیات و ام ر عیهی است:

کههد که ای  امر عیهی عبارت از همی  عالم طبیعات  اسم آس را گفتهد ام ر عیهی خیال می

هاا از عا الم عیهای    اند و آسها ادراکشاس کردهاست و حال آنکه ع الم دیگر  هست که ای 

ی از عیهیت بیشتر حظ دارند تا عالم طبیعت در آخر م ج دات عالم وجا د واقاع   بیشتر یعه

عالم طبیعات اسات   -عالم وج د  -شده است در آس آخرش واقع شده یعهی مهت ا علیه عالم

  نداشته باشاد انسااس   اط ر نیست که انساس فقط خ دش باشد و همی  طبیعت و مرتبهای 

آس مرتبه باال  انسااس و از ایا  مراتاب غافال شاده       مراتب دارد آس کسی که رفته سراغش

اشتباه کرده آس کسی که چسبیده است به ای  عالم ماده و مرتبه طبیعت را دیاده و غافال از   

 .(4: 4)صحیفه امام، ج ماورا  طبیعت است ای  هم اشتباه کرده 

و  شهاسی و مهاابع شاهاخت صارفا  وحیاانی، عرفاانی، عقالنای      در مکتب امام از معرفت

ظاهر متضااد، ساار  و جاار     ها  بهشهاسیش د، بلکه تمامی ای  معرفتسر نمیحسی به

است، لیک  چ س مبها  مکتب امام اسالم است باید گفت که ای  ظرفیت اساالم اسات کاه    

ها  به ظاهر متضاد را در خ د جا  داده است البته بایاد گفات کاه پاذیرش     گ نههمه ای  

هاا نیسات، بلکاه رابطاه     ها به معهاا  تفکیاک و گسسات آس   اسیشهزماس تمامی معرفتهم

ها از ا  که تمامی ای گ نهشهاسی وج د دارد بهمعهادار و مهظم حتی در سطح مبانی معرفت

ش د و در ط ل مسیر شهاخت نیز هرگز ترک مهابع شهاخت وحیانی و ظاهر شریعت ابتها می

)اقتبااس از  قت بدوس شریعت غیرممک  اسات  ش د چه ایهکه ادامه مسیر و رسیدس به حقینمی

 .(44تا  45صفحه  1344ج اد  آملی 

تار  شهاختی در مکتب امهیتی مردم پایه مبهی بر ای  است که هیچ شاخصی م منظام معرفت

از قان س شرع وج د ندارد و عقل نیز در ای  زمیهه تابع شرع است طریقت و حقیقات جاز از   

 .(53-54: 1341)خسرو ،را ظاهر راه نیل به باط  است راه شریعت حاصل نل اهد شد؛ زی
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 شناسي امنيت مردم پایهجایگاه عقل در مباني معرفت

هاا  وحیاانی   شهاسی مکتب امهیتی امام خمیهی دیا  و آما زه  از آنجا که اساس معرفت

است برخی با تأسی از تجربه تاریلی سلطه کلیسا بر زندگی مردم و تصریح بر تضاد میااس  

دی  آنچه در مسیحیت تجربه شاد را باه ساایر ادیااس ال ای ازجملاه اساالم تعمایم         عقل و 

شهاسی امام عقل و نقل معتبر عرض یکدیگر نیستهد، بلکه متقابل مکمل دههد. در معرفتمی

مهاد  پذیرناد و از امتیاازات یکادیگر ب اره    و در عرض یکدیگرناد و از همادیگر تاأثیر مای    

 .(54-43)برگرفته از کتاب مکتب امهیتی امام خمیهی، علیرضا خسرو : ( 4: 1344)ج اد  آملی، ش ند می

نلستی  معیار برا  بازشهاسی حق از باطل، عقال اسات. خداوناد انسااس را م جا د       

متفکر آفریده و برا  شهاخت حق و حقیقت، عقل را به و  عطا کارده اسات و در سراسار    

 انده است. عقل در دی  اساالم از جایگااه   خفرا تدبّر و تعقل تفکر، به را هاانساس ةقرآس هم

گ یهاد.  ماى « دی  عقال و فطارت  »بسیار بلهدى برخ ردار است تا جایى که اساسا  اسالم را 

گرایى آیی  اسالم، وج د صدها آیه از قارآس کاریم و صادها روایات از     گ اه روش  بر عقل

اص ل و فروع دی  ها و کاربردهاى گ ناگ س آس در عقل و نقش ۀدربار حضرات معص می :

هاا و باراهی  عقلاى تشاکیل     اسالم است؛ زیرا گذشته از ایهکه روح آیات قرآس را اساتدالل 

هاا  ملتلاف در   صا رت  علم، عقل، فکر و مانهد آس، نزدیک به هزار باار باه   ۀدهد، مادمی

اصال در معهاا  عقال،    » .(17-15: 1347)سابحانی، قرآس کریم آمده و بر آس تصریح شاده اسات   

بهدد و چیاز   و نگه داشت  است و ای  مهاسب است با ادراکی که انساس دل به آس می بست 

آس خیر  ةواسطش د و یکی از ق ا  انسانی است و بهکهد، عقل نامیده میکه با آس ادراک می

 .(245: 1341)طباطبایی،« ش دو شر و حق و باطل از یکدیگر تشلی  داده می

شهاسی در اسالم و همچهی  بر مبها  اصل معرفت با ت جه مطالب ذکرشده در خص  

« امهیات »وج د مستقل و خارج از ذه  پدیدها در مکتب اسالم در مکتب امهیتی مردم پایاه  

دارا  دو بعد ماد  و بعاد معها   یاا مااورا  طبیعای اسات. باا ت جاه باه ایا  دو بعاد            

که بعد ماد  امهیت را شهاسی در مکتب امهیت مردم پایه ترکیبی ب ده و طبیعی است معرفت

ت اس از طریق عقل و تجربه یا ابزارها  پ زیت یستی شهاسایی نم د و به آس معرفت پیادا  می

بایسات از  کرد، اما بعد غیرماد  و متافیزیکی امهیت را که مرب ط به دنیا  دیگر  است می
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رد معرفات  طریق ابزار  متفاوت که ت انایی شهاخت و معرفت به آس عام را داشته باشد ما  

ها  تفسایر  و هرمه تیاک باا اساتفاده از ابازار وحای و       قرار دهد که آس چیز  جز روش

 کشف و ش  د نیست.

 
 

 )ره(شناسي امنیت مردم پايه در اسالم با تأکید بر انديشه امام خمیني ج( مباني انسان

بهاد  عهاصار آس در کهاار یکادیگر اهمیات زیااد  در       شهاسی و شکلها  انساسبح 

 ض ع امهیت دارد. تص یر  کاه در مباحا  معرفتای از انسااس، دنیاا، آخارت و مهفعات        م

گیر  انساس بسیار تأثیرگذار است. عقیده فرد  که دنیاا و  پرداز  و م ضعش د در نظریهمی

داند با عقیده کسی که برا  آخرت هیچ جایگاه قائل نیسات و  آخرت را در ارتباط با هم می

بیهد باا متفکار  کاه    ب د. مکتب یا متفکر  که مبدأ انساس را ال ی میکامال  متفاوت خ اهد 

بیهد دو ن ع اندیشه و عمل سیاسی و امهیتای در پای خ اهاد داشات.     مبدأ انساس را آماده می

همچهی  اگر پایاس و فرجام انساس را ماد  نگاه کهیم یا ال ی بدانیم باز هم در ن ع اندیشاه و  

هاا  دیگار  مانهاد    ها  اساسای ایجااد خ اهاد شاد. ساؤال     عمل سیاسی و امهیتی تفاوت

ها و عامل تفرقه و همبستگی اصالت همبساتگی  ها از یکدیگر یا همگرایی آسبیگانگی انساس

یا تفرقه برتر  یا عدم برتر  انساس از سایر حی انات فضایل اجباار  و اختیاار  انسااس و    

هستی و ابعاد وج د  انساس و غرایز  شرافت ماد  و معه   انساس و جایگاه انساس در عالم

ها  م ام  دار  انساس ازجمله پرسشانساس عقل و نفس مراتب نظر  و عملی عقل و هدف

. از همای   (74: 1341)هاشمیاس فارد، آید شهاسی امهیت به حساب میو قابل ت جه در مبانی انساس
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دس مکتب امهیتای متفااوت از   باع  پدید آم( 174: 1341)هابز، رو نگاه بدبیهانه هابز به انساس 

ش د؛ به عباارت  می( 1341)کانت،  بیهانه به انساس داشتمکتب امهیتی کانتی که نگاه خ ش

ویاژه  ها  نظر  هر مکتب ریشاه در مباحا  فارا نظریااس و باه     دیگر تفاوت در گزاره

شهاسای  شهاسی آس مکتب دارد م ض ع اتلاذشده ت سط مکتب در مبحا  انسااس  انساس

ها  آس  مکتاب در ساط ح دیگار خ اهاد     ها و دیدگاهها گزارهتقیم بر اندیشهتأثیر مس

 داشت.

عه اس عصاره همه خلقت که پس از حرکات ذاتیاه  شهاسی مکتب امام انساس بهدر هستی

)اماام خمیهای،   ج هریه عالم و در انت ا  حرکت ذاتی کمالی عالم ملک به وج د آماده اسات   

ش د تاا در اساالم و   قت بشر و مقامات نفسانی او م جب می. چهی  نگاهی به خل(242: 1352

هاا  ملتلاف پهداشاته    مکتب امام انساس م ج د  چهدبعد  و دارا  شع ر مراتب و جهبه

 .(214: 3جلد  1354)هماس، ش د 

عه اس مرکز حقیقت فطرت در آدمی دو وجاه غیاب و طبیعات    امام خمیهی برا  قلب به

کهد زمانی کاه دو فطارت و جبلات ملما ره غیار      ریح میبرشمرده است و بر ای  نکته تص

هاا از  محج به )اصلیه و فرعیه( محک م احکام طبیعت ش د، وج ه روحانیت و ن رانیات آس 

 ش د.ها میها و بدبلتیرود و به ای  ترتیب فطرت محج به مهشأ جمعی شقاوتبی  می

د از احتجااب فطارت،   پس جمع شرور که در ای  عالم از ای  انساس بیچاره صادر شا  »

هاا شاریت باالعرض    واسطه اعتها  و اکتهاف آس به حجااب بلکه از فطرت محج به است به

 .(42: 1344)هماس، « پیدا کرده و شریر شده است بعد از آنکه خیر بلکه خیر ب ده

ها  دیگر  را نیز دارد ها  ذاتی قابلیت و استعداد کسب ویژگیانساس عالوه بر ویژگی

ت اناد بارا  زنادگی و    اکتسابی بر ای  مبها  م م است ار اسات کاه انسااس مای    ها  ویژگی

رفتارها  فرد  و اجتماعی خ د تصمیم بگیرد و عمل کهد بهابرای  در اندیشه امام در دروس 

ص رت بالق ه از طرف خداوند قرار ها و استعدادها  ال ی و فطر  و شیطانی بهانساس زمیهه

هاا قائال   ها و اختالف و تمایز میااس آس ذاتی تفاوتی میاس انساسص رت شده است و بهداده 

و بر ای  باور است که ع امل ملتلف در ط ل زندگی انساس سبب به  (53: 1354)ف ز ، نیست 
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ش ند استاد مط ر  دروس انسااس فطارت و غریازه را    فعلیت درآمدس ای  استعداد متضاد می

 ئل شده است:ها قابرشمرده است و تمایل ذاتی میاس آس

شا د باه   غریزه در حدود مسائل ماد  زندگی حی اس است و فطریات انساس مرب ط مای 

 .(34: 1354)مط ر ، نامیم ها را مسائل انسانی مسائل ماورای حی انی میمسائلی که ما آس

گاهی ممک  است فطرت ال ی انساس تحت تأثیر ابعااد حیا انی و غرایاز باه خام شای      

لیل یابد و رفتارها  انساس تحت تأثیر آس شکل گیرد؛ بهابرای  از تفسایر  شدت تقگراید یا به

ت اس م ض ع امهیت در اسالم را در سطح فرا نظر  باا تمرکاز   شده از ش ید مط ر  میارائه

شهاسی جهگ و ج اد و نه صلح و سازش استهباط نم د از خص صیات انسااس ایا    بر انساس

دهد. ای  جدال گااهی باه جادال    و کشمکش ر  میها  او گاهی جدال است که میاس م 

کههد. ایا  جادال در هار کسای     عقل و نفس یا دالل اراده اخالقی و ه ا  نفسانی تعبیر می

گیرد. برخالف میل وبیش وج د دارد در بعضی بیشتر و در بعضی کمتر انساس تصمیم میکم

جام بدهاد هام اتفاا     طبیعی خ دش کار  را انجام بدهد و بر ضد میل خ دش کار  را ان

کهاد. ایا    اش و به تعبیر دیگر نفسش بر عقلش غلباه مای  افتد که میلش بر اراده اخالقیمی

ها در حی انات وج د ندارد ای  جدال درونی بی  خ د و خا د اسات و در خاارج از    جدال

هد خ د انساس نیست که انساس با بیگانه جدال ندارد. در دروس انساس دو نیرو از خ د او هست

 .(414تا  413: 1354)مط ر ، که با یکدیگر در جدال هستهد 

برخالف نگاه رئالیست که با نگاه بدبیهانه به ذات انسااس، انسااس را حیا اس ذاتاا  شارور      

بیهاناه باه ذات انسااس او را م جا د      داند و برخالف دیدگاه لیبرال که باا نگااه خا ش   می

انه به ذات انسااس بار هار دو وجاه ماذک ر تأکیاد       بیهداند. اسالم با نگاهی واقعخیرخ اه می

زماانی وجا د جها د شایطانی و     داشته و بر همی  مبها است که در مقامات نفسانی بار هام  

ش د؛ بهاابرای  در مکتاب اساالم نفاس انسااس هام اساتعداد        رحمانی نفس انساس تأکید می

ناپاذیر  سایر   شرارت دارد و هم سعادت و جالب ایهکه هر دو وجه آس نیز غیار محادود و  

 است.
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 آزاد یا اسير بودن انسان
« آزاد »شهاسی در مکتب اسالم مطرح است م ضا ع  م ض ع دیگر  که در باب انساس

 فرمایهد:است  که آیا انساس آزاد هست یا اسیر؟ مقام معظم رهبر  در ای  خص   می

  اسات  ها  بشر [ ایا تفاوت س م ]بی  آزاد  در فرههگ اسالمی و آزاد  در فرههگ

  مساائل اجتمااعی     آزاد  انساس است، فقط در زمیههکه در اسالم قان س که محدودکههده

شا د. ت ضایح ایا     نیست، بلکه شامل مسائل فرد  و شلصی و خص صی انساس هام مای  

  ک تاه عرض کهم. در فرههگ غربی که قان س مرز آزاد  را معای   مطلب را در چهد جمله

گ ید آزاد ِ هیچ به مسائل اجتماعی است. به ای  معهی که قان س میکهد، ای  قان س ناظر می

ها را به خطار بیهادازد. در اساالم مارز     انسانی نباید آزاد  دیگراس را ت دید کهد و مهافع آس

گ یاد کاه   کهاد، باه انسااس مای    فقط ای  نیست، یعهی قان نی که آزاد  انساس را محدود می

یهکه باید آزاد  دیگراس را به خطر نیهدازد و مهافع جامعه را   بر ا  از آزاد  عالوهاستفاده

و دیگراس را ت دید نکهد، باید مهافع خ د او را هم خ د انساس و خ د آس شل  را به خطر 

ا  باا جامعاه نداشاته    گ نه کار او رابطهنیهدازد. ق انی  بشر  برا  انساس تا آنجایی که هیچ

ه چرا، اما تکلیف و الزام نه. اسالم و ادیاس ال ی عالوه بر کهد؛ ت صیباشد، تکلیفی معی  نمی

گ یهاد یاک انسااس نبایاد باه      ها  دیگراس هستهد و مای ایهکه به فکر حفظ حق   و آزاد 

گ یهاد کاه     آزاد ب دس، حق   دیگراس را ت دید کهد و به خطر بیهدازد، همچهای  مای  ب انه

ت اناد مهاافع شال     ت ، حاق نادارد و نمای     آزاد ب دس و اختیار داشا یک انساس به ب انه

خ دش را هم به خطر بیهدازد. خ د او هم نباید از قِبل آزاد  او ضرر ببیهد؛ بهاابرای  ضارر   

کاس  زدس به خ د در اسالم ممه ع است، خ دکشی ممه ع است. بر اساس فکر اسالمی هیچ

کهم اس خ دم را ناب د میبرم، جت اند بگ ید که م  آزادم، پس ام ال خ دم را از بی  مینمی

ط ر که م ظف است که با حرکات خ د و اعماال  زنم. او هماسیا به سالمتی خ دم ضرر می

ها را محدود نکهاد و باه خطار    خ د و رفتار خ د و گفتار خ د، حق   دیگراس و آزاد  آس

نیهدازد، م ظف است آزاد  خ د و حدود خ د و حق   خ د را هم به خطر نیهادازد. ایا    

هاا  دیگار و در   یک مرز اساسی و اصلی بی  آزاد  از دیادگاه اساالم و آزاد  از دیادگاه   

ها  بشر  است؛ بهابرای  در اسالم انظالم هم جایز نیست، یعهی زیر بار زور رفات   فرههگ
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هم ول  به خ د یک شل  مرب ط بش د، حرام است. در اسالم عمل نکردس به واجباات و  

ام است. در اساالم راکاد گذاشات  اساتعدادها  خا د حتای در       نپیم دس راه تکامل هم حر

کهاد، ممها ع و   ش د و به اجتماع ربط پیدا نمیآنجائی که فقط به شل  خ د او مرب ط می

حرام است. خ دکشی، خ دزنی و خ دآزاررسانی هم ممه ع و حارام اسات؛ بهاابرای  یاک     

خا اهم آزاد  خا دم   یار خ دم میت اند بگ ید م  اختیار خ دم را دارم و به اختانساس نمی

را سلب کهم یا خ دم را در اختیار دیگراس قرار بدهم یا فالس تحمیل را و زور را تحمل کهم 

 .یا روح خ دم و دل خ دم را تربیت و تکامل نبلشم

  بسیار م م و قابال ت جاه ایا  اسات کاه ایا  ممه عیات آزاد  او در        البته یک نکته

ضرر وارد کردس به خ د او، خا د ایا  حفاظِ آزاد ، بااز یاک         با حق   خ د او ورابطه

تکلیف شلصی است؛ یعهی هیچ دولتی و حک متی و قان نی حق ندارد کسی را بر ایهکه او 

حفظ حق   خ دش را بکهد، اگر به جامعه مرب ط نیست، مجب ر کهد یا او را تعقیاب کهاد   

رسانی کسی فقط به خا د او اسات،   بیا محاکمه کهد، بهابرای  اسالم در آس م ارد  که آسی

کهد. بعضی از کارها  خاالف و  تجسس را و تفح  و پیگیر  را و افشاگر  را ممه ع می

ها به اجتماع فقط در آس صا رتی اسات   حرام در شرع مقدس اسالم وج د دارد که ضرر آس

د آس که در جامعه ای  کار افشا بش د؛ اگر افشا نش د، کار مضر  اسات، اماا فقاط باه خا      

کههده و مرتکب ای  عمل ضرر خ اهد رساند، نه باه دیگاراس. در یاک چهای  ما ارد       گهاه

  خ د، در دهد که تفح  کهید، تجسس کهید، ببیهید آیا ای  آدم در خانهاسالم دست ر نمی

دهد یا نه؟ مردم وظیفاه ندارناد کاه کاار خاالف      خل ت خ د کار حرامی، خالفی انجام می

گاردد؛  تفح  کههد، مادامی که آس کار خالف به خ د آس شل  برمای  دیگراس را تحقیق و

اما به خ د او ای  تکلیف ال ی هست، یعهی خدا او را مجازات خ اهد کارد. حفاظ خا د و    

ق ا انفسکم و »فرماید یا به مؤمهی : ها میحفظ حق   خ د یک واجب است. قرآس به انساس

ط ر اهل خ د را، یعهای آس کساانی   س را و همی ؛ جاس خ دتاس را، وج د خ دتا«اهلیکم نارا

که تحت تأثیر شما هستهد، حفظ کهید؛ نگذارید در آتش غضب ال ی بسا زند؛ نگذاریاد باه    

  شما، حفظ نف س ؛ بر ع ده«یا ایّ ا الّذی  امه ا علیکم انفسکم»مجازات ال ی مبتال بش ند. 
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قاان س، دولات، دساتگاه اجرایای،     کهاد،  خ د شما است. آنجا که به جامعه ارتباط پیادا مای  

دستگاه قضایی، باید م اظب باشد و مرتکب را طبق قان س ممه ع کهد یا مجاازات کهاد؛ اماا    

ش د، قان س تکلیفی ندارد،   از امکانات به ضرر خ د انساس فقط تمام میآنجایی که استفاده

را هام نادارد؛ نااب د     اما انساس مسلماس از نظر اسالم آزاد ِ وارد آوردس ای  ضربه بار خا د  

کردس حق   خ د را هم مجاز نیست که انجام بدهد. ای  یک فر  اساسی است بای  آزاد   

 .(3/11/1347ا :  )امام خامههاز نظر اسالم و آزاد  در مف  م و فرههگ غربی 
 

 جبر و اختيار انسان )نظریه امر بين االمرین(

مااال طلااب اساات و عشااق  شهاساای امااام خمیهاای، دارا  فطاارت ک انساااس در هسااتی

ناپذیر  او به  عهاصر کمالی نظیر قدرت، جمال و جاالل هماه نشااس از ایا  عطاش      سیر 

وپابساته نیسات،   ناپذیر  او در طلب خالق است. یک انساس، م ج د مجب ر و دسات سیر 

بلکه ملتار و دارا  اراده است که سعادت و او را مه ط به انتلاب و ج اد نفس اسات. در  

م، اگر انساس و ق ا  شیطانیه نفس در مقامات ملتلف ظاهره و با تهاه آس غلباه کهاد    نگاه اما

راه فطرت که مهتج به امهیت سعادت و کمال است را طی خ اهد کرد. انساس از مهظار دیا    

اسالم نه به ص رت مطلق ملتار است و نه به صا رت مطلاق مجبا ر اسات، بلکاه بهاا باه        

هم آزاد  برخ ردار است و تا حدود مجب ر است و باه   فطرت خ د هم از قابلیت اختیار و

ت اناد باه اقتضاا  اراده و اختیاار     تعبیر ب تر انساس مسلماس م قعیتی بیهابیهی دارد. انساس می

ذاتی خ د از تمایالت فطر  و غریز  پیرو  کهد و ه یت خ د را به صا رت انساانی یاا    

عه اس یک کهشگر اجتماعی در قالب انساس به، بهابرای  (334: 1344)بیات،حی انی تعیی   بلشد 

الملل و سایر جبار سااختار  نیسات و قابلیات اصاالح       یک تشکل اجتماعی در روابط بی 

الملال و تغییار سااختار آس را دارناد از ایا  رو ج اماع انساانی نیاز در عرصاه          روابط بی 

 .(44: 1344)دهقانی فیروزآباد ، المللی از اراده و عاملیت برخ ردار است بی 

ش د، در خص   جبر و اختیار از نظر عالمه، علم ال ی به افعال انساس م جب جبر نمی

هاا  تعالی به افعال اختیار  انسااس زیرا علم ال ی به افعال انساس همراه با صفت آس است. حق

داند که فاالس فارد از   ها علم دارد. به بیاس دیگر خداوند میهمراه با صفت اختیار  ب دس آس
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دهد. اگر علم خدا به ای  تعلاق گیارد کاه فارد  باه      و  اختیار، فعل خاصی را انجام میر

رسد و فرد  به شقاوت، سعادت و شقاوت ای  هاردو فارد باا عمال اختیاار       سعادت می

تعالی م جب استهاد فعال باه   ها، تحقق خ اهد پذیرفت. هرچهد احاطه وج د  حقخ د آس

 .(314 - 352: 1441)مالصدرا،و مهس ب به اوست  ش د، اما فعل اختیار  محاطاو می

ط ر کلی در خص   م ض ع جبر و اراده انساس بی  اندیشامهداس اساالمی نظریاات    به

شهاسی امهیت مردم پایه ما رد تأییاد اسات    متفاوت وج د دارد، اما آنچه که در مبانی انساس

 است.« امر بی  االمری »نظریه 

مطرح گردیده و م رد قبا ل متکلمااس امامیاه و     السالم(لی م)عبیتای  نظریه ت سط ائمه اهل

 .نیز حکما  اسالمی قرار گرفته است

مطارح   )ع(آید که ایا  نظریاه نلسات ت ساط اماام علای      از مطالعه روایات به دست می

هاا  روح و قلاب انسااس    درباره شگفتی )ع(گردید، چهاس که روایت شده است که امام علی

سال   « قادر »گام فرد  برخاست و از امام خ اسات تاا دربااره    گفت، در ای  ههسل  می

به خاطر سلتی و دش ار  ای  مسائله، طارح آس را در آس شارایط مصالحت      )ع(بگ ید. امام

نظر کهد، ولی آس مرد بار دیگر سؤال دانست و از سائل خ است تا از ای  پرسش صرفنمی

ورزید؛ لیک  آس مارد  امتهاع می« قدر»همچهاس از بح  پیرام س  )ع(خ د را مطرح نم د و امام

از پرسش خ د دست برنداشت و وقتی برا  چ ارمی  مرتبه درخ است خ د را تکرار کرد، 

 .(75: 1317مجلسی، ) «لما ابیت فانه امر بی  االمری . ال جبر و ال تف ین»فرم د:  )ع(امام

امار  : »سؤال شد، فرما د « امر بی  االمری »درباره حقیقت  )ع(در روایتی که از امام صاد 

بی  االمری  در قالب تمثیل مانهد ای  است که فرد  را در حال انجام گهااه ببیهای و او را از   

عتها نکهد و ت  او را به حال خ د رها کهی، در ای  ص رت ت  ناه او را  آس ن ی کهی، ولی او ا

 .«ا ا  و نه و  را بداس وادار ساختهبه گهاه امر کرده

اندیشاه و عقال بسایار  از حکماا و     » گ ید:در شرح ای  حدی  می (ه)رصدر المتال ی 

رساد باه افاراد    فروماناده اسات، چاه    « امر بی  االماری  »دانشمهداس از ف م و درک حقیقت 

گ نه افاراد  انتلاب کرده است برا  راههمایی ای  )ع(معم لی و افکار سطحی و مثالی که امام

http://lib.eshia.ir/11008/5/57/%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%AA
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س   جبر یا تف ین، روشهگر و گ یا اسات، زیارا   و افکار و حفظ اعتقاد آناس از انحراف به

 . باز نداشات  جبار   2. ن ی گه کار و 1در ای  مثال دو مطلب م رد ت جه واقع شده است: 

 .«او از گهاه

کلی به خا د واگاذار نشاده اسات و در     مطلب نلست بیانگر ای  مطلب است که او به

نتیجه اندیشه تف ین باطل است. چهاس که مطلب دوم بیانگر مجب ر نب دس او در م رد گهااه  

 .(414: 1344)مالصدرا، دهد است که انجام می

  اختیاار هسات و ناه باه صا رت      ط ر مطلق دارابهابرای  در مکتب اسالم انساس نه به

مطلق مجب ر، بلکه به ن عی انساس درگیر در شرایط اسات و جبار و اختیاار نیاز در انسااس      

ط ر مبسا ط تبیای    ط ر که بهط ر مطلق معهی ندارد، بلکه به ص رت نسبی است و هماسبه

 گ نه تضاد و تعارضی نیز در ای  خص   وج د ندارد.گردید هیچ
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 )ره(منیت مردم پايه در اسالم با تأکید بر انديشه امام خمینيشناسي اد( روش

ها  تجربی و پ زیتی یستی همچهی  شهاسی در مکتب امهیتی اسالم روشدر م رد روش

رساد، بلکاه بایساتی    ها کافی به نظر نمیته ایی برا  ف م پدیدهها  پدیدارشهاختی بهروش

هاا  ترکیبای اساتفاده نما د؛     سالم از روششهاختی اشهاسی و معرفتمبتهی بر مبانی هستی

شهاسی بارا  نظریاه امهیات مکتاب اساالم دارا  تها ع شاهاختی اسات         چراکه ن ع معرفت

هاا   ا  از روشواسطه چهدبعاد  نگار  مجم عاه   ها  م رد ت جه در ای  مکتب بهروش

 ش د.دروس دیهی و بروس دیهی را شامل می

گرایانه ب د کاه  ها  اثباتچهد دهه پیش روشها  مسلط بر ح زه عل م انسانی تا روش

 ها  متعدد غربی و اسالمی ای  دیدگاه م رد نقد قارار گرفات؛  ط ر کلی از دیدگاه نظریهبه

هاا  انساانی و اجتمااعی اسات بحا  از      زیرا در علا م اجتمااعی کاه صاحبت از پدیاده     

اسات و درواقاع    گرایانه ن عی غفلت از ابعاد دیگر یاک پدیاده  پ زیتی یسم محن و اثبات

ها  متعدد  مانهد نقلی، کالمی، عرفانی یاا شا  د  و عقالنای ما رد     اص ل اسالمی روش

اند که هر یک به شهاخت ما در خص   بلشی از یاک واقعیات کماک    پذیرش واقع شده

 .(24: 1342)عبدالالو ، کهد می

اشاره شاد،  شهاسی دارد شهاسی که ارتباط نزدیکی با روشط ر که در مباح  معرفتآس

شا د کاه در   ها  رسیدس به شهاخت محسا ب مای  ع امل وحیانی و ش  د  یکی از روش

گرایاای از هااا  تجرباای و عقاال هااا  غرباای جایگاااهی ندارنااد؛ زیاارا کااه روش  نظریااه

هاا   هایی همچ س واقعیت خارج از ذه  برخ ردارند که امکاس شاهاخت پدیاده  محدودیت

 .(131: 1343مد ، )ن رمحکهد غیرماد  را از ما سلب می

شهاسی اسالمی با ت جه به اعتبار به مرجعیت مهابع شهاسی و معرفتدر چارچ ب هستی

ها  تجربی )استقرایی( و کارگیر  کلیه روشچ ارگانه حس و عقل و دل و وحی امکاس به

عقلی )قیاسی( تفسیر ، نقلی، ش  د ، فلسفی کالمی برا  پاردازش یاک نظریاه اساالمی     

هاا   شهاسای شهاسای اساالمی بارخالف ساایر روش    ط ر  کاه روش دارد؛ بهامهیت وج د 

گرایی بر استفاده انحصار  از یک روش تأکید و تمرکز نادارد، بلکاه   گرا مانهد اثباتوحدت
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هاا  ملتلاف علا م    ها و شاخهها  رایج در ح زهشهاسی با تلفیق مهطقی روشدر ای  روش

هاا  اساالمی   ط ر مهظم و سامانمهد برا  پردازش نظریهها  آناس بهاسالمی از معارف و یافته

ها  بروس دیهی مانهاد روش تفسایر  یاا    کارگیر  روشش د. فراتر از ای  امکاس بهاستفاده می

 .(334-341: 1344( )برگرفته از: بیات،44: 1344)دهقانی فیروزآباد ، هرمه تیک نیز وج د دارد 

ها  ها  واقعی و استفاده از روشو سهج در جم  ر  اسالمی ت جه به عیهیت خارجی

ش د ها در م ارد  تج یز میتجربی و مشاهده حسی اصالت ندارد، اما استفاده از ای  روش

هاا   که در ح زه درک قدرت ملی امهیت و ت دیدات تحقیقاات تجربای و بررسای ساهجه    

 فرمایهد:واقعی م رد ت جه ب ده است. امام خمیهی در ای  خص   می

خدمت نظامی برا  ج اناس کش ر ب تری  فرصت و مهاسابتی اسات کاه نظاام و      دوراس

ت انهد از آس استفاده کههد و ج اناس عزیز و غی ر را باا  سیاسی می-ارتش و مسئ لی  عقیدتی

ها  دفاعی اعم از تجربی و علمی یا اعتقاد  بارور سازند که برا  همیشاه و  ب تری  روش

 .(374:  21)صحیفه امام، جلد الم و می   اسالمی باشهد تا آخر عمر سرباز و مدافع اس

ها باید کار کهیم، در زمیهه عل م تجربی باید کاار و تاالش کهایم قادرت     ما در ای  زمیهه

ها  جدید را بایاد در خ دمااس باه    ها  ن  و گ ش دادس افقپیشرفت علمی و باز کردس راه

 .(24/4/1343العالی: ا  مدظله)امام خامههوج د بیاوریم 

ت انایی ذاتی عقل انساس برا  درک ام ر ملتلف ازجمله امهیت و مساائل مارتبط باا آس    

ویاژه درک باازیگراس و   م رد تأکید اسالم است. به همی  دلیل باید گفات قادرت درک باه   

فقیه از جایگاه باالیی برخا ردار اسات. اصال     ها مانهد ولیخص   برخی از آسنلبگاس به

شرایط و صفات رهبر جم  ر  اسالمی را مشل  کرده اسات. تحلیال    قان س اساسی 114

ها  عقلی در شاهاخت  دهد که در نظریه جم  ر  اسالمی تکیه بر روشای  اصل نشاس می

ا  از تا اس مجم عاه  ها  م م کامال  م رد پذیرش است. به همی  ج ات مای  و درک پدیده

شهاسی با رویکارد اساالمی   ار  را در روشانگگرایانه و سازهگرایانه و آرماسها  واقعروش

هاا و  انگارانه یا به عبارت دیگار ت جاه باه برداشات    مشاهده کرد. در ای  م رد روش سازه

ها  اجتماعی اهمیت زیاد  دارد همچهاس که نیات و تفسیر رفتارها و کشاف بااط    ساخت
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اگرچه ممکا  اسات    گردد.ها از نظر مبانی اسالمی جم  ر  اسالمی کامال  م م تلقی میآس

رساد  گرایانه تأکید کههاد، اماا باه نظار مای     ها  واقعبرخی ن ادها و نلبگاس میانی در روش

ساخت ن ادها  جم  ر  اسالمی و قرار گرفت  ح زه امهیات در مرکاز نلبگای آس یعهای     

والیت فقیه و ن ادها  امهیتی مانهد ش را  عالی امهیات ملای و نیروهاا  مسالح در اصال      

انگاراناه تفسایر  و تاأویلی    ها  ساازه یتی جم  ر  اسالمی ایراس بیشتر بر روشنظریه امه

عها اس امهیات یاا ت دیاد امهیتای در فرایهادها  گ نااگ س        ت جه دارد؛ بهابرای  یک پدیده به

گیرد و باا ایا  روش نسابت    سیاسی و اجتماعی در ذه  و ادراک بازیگراس اصلی شکل می

 .(135-142: 1345)برگرفته از: گروه مطالعاتی امهیت،ردد گبه آس معرفت و شهاخت حاصل می

 
 

 هاگيری و پيشنهادنتيجه

کمتار کشا ر  را در ج ااس    -امروزه رویکرد مردمی کردس امهیت یاا امهیات مشاارکتی    

کاه پایادارتری ،    -شهاسیم که متکی به ایا  سارمایه در ساطح وسایع و اثرگاذار باشاد      می

دهاد.  مهیت است با سرمایه بسیج مردمی، خ د را نشااس مای  تری  ن ع اهزیههمؤثرتری  و کم

ها  ملتلاف  عه اس یک کالس سیستم، هم اره و متهاسب با وضعیتانقالب اسالمی ایراس به

هااا و اسااتفاده از ظرفیاات العااالی()مدظلااهو مقااام معظاام رهباار  )ره(بااا درایاات حضاارت امااام

ساپردس ن اایی اما ر باه دسات      »ا ها  مردم را در ب تری  شکل مشارکت که همانت انمهد 

اند. ای  م ض ع ناشی از باور به مردم و حرکت مردمای اسات، از   است راهبر  کرده« مردم

ای  رو هم اره انقالب مستمر و مداوم در جامعه ادامه دارد و مح ر اصالی ایا  دگرگا نی    

 اجتماعی نیز مردم هستهد.
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  اسالم است که وجه عملیااتی آس را  امهیت مردم پایه بر مبها  اص ل برآمده از دی  مبی

گیر  حک مات اساالمی نبای    زماس با شکلسال قبل و هم 1411ت اس با ظ  ر اسالم در می

مکرم اسالم و در ادامه دوراس حضرت علی مشاهده نم د و در دوراس معاصر حضرت اماام  

  اسااس مباانی   بر مبها  اص ل اسالمی ای  رویکرد امهیتی را احیا و بازساز  نم دند. بر ای

شهاساای و شهاساای، انساااسشهاساای، معرفااتفرانظاار  امهیاات مااردم پایااه مبهاای باار هسااتی

ناپاذیر  ها  اسالمی امر  اجتهااب ها  حضرت امام و آم زهشهاسی برگرفته از اندیشهروش

شهاسی امهیت مردم پایه در هشت اصل کلی م رد بحا   است. در ای  پژوهش مبانی هستی

شهاسی ای  امهیت بر مح ر بعد ماد  و   با ت جه به ای  اص ل معرفتقرار گرفت و همچهی

شهاساانه امهیات ماردم پایاه برگرفتاه از      معه   بررسی و تبیی  گردید. همچهی  مبانی انساس

اص ل اسالمی و ت جه به انساس هم در بعد فرد  و بعد اجتماعی بررسی شد و عها اس شاد   

شهاسای  ه و ت جه به ام ر ماد   و غیرمااد  روش با ت جه به ماهیت خا  امهیت مردم پای

 ترکیبی م رد استفاده در ای  رویکرد است.

پیشه اد مشل  در ح زه امهیت مردم پایه ای  است که با شهاسایی ارکاس امهیات ماردم   

پایه و بررسی  عمیق ای  مدل از امهیت در بیانات ارزشمهد امامی  انقاالب همچهای  اساهاد    

ه از نظرات خبرگی فرماندهاس و مسئ الس ح زه امهیتی ای  نا ع از امهیات   باالدستی و استفاد

شا د تبادیل باه نظریاه و قابال ارائاه باه مجاامع         که به ص رت عملی در کش ر اجارا مای  

 عه اس یک الگ   م فق در ح زه مطالعاتی امهیت مطرح گردد.دانشگاهی گردد و به
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 لقا. انتشارات ،قم  ،اقمشهم د  ال ی  مترجم (،1354) ميکرران ق 

 ی.جیاله ،قم دشتی، محمد ،ترجمه (،1344) البالغهنهج 

 ،امام خمیهی. نشر آثار م سسه ،ت راس ،الصلوهآداب (،1352اهلل )روح امام خمیهی 

 ،یهی.امام خم نشر آثار، م سسه ت راس ،امام فهیصح (،1354اهلل )روح امام خمیهی 
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 دارالثقلی . انتشارات

 انتشاارات  ت اراس  ،امنیت در جمهاوری اساالمي اياران    هينظر ،(1345) گروه مطالعاتی امهیت ،

 دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبرد .

 ،انتشارات پژوهشگاه عل م و اندیشه اسالمی.قم ،متعالیه تیامن (،1344نجف ) لک زایی ، 
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 مؤسساه  انتشاارات   ، ت اراس، 414   ،يشرح اصول کااف  ،(1344) میمالصدرا، محمد ب  ابراه

 .فرههگی )پژوهشگاه( مطالعات و تحقیقات
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 ، صدرا ،ت راس ،فطرت (،1354) یمرتض مط ر. 

 ، صدرا ،ت راس ،هاتيوالو  والها (،1351) یمرتض مط ر. 

https://www.gisoom.com/search/book/nasher-1477/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82-%D8%B9/
https://www.gisoom.com/search/book/nasher-1477/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82-%D8%B9/
https://www.gisoom.com/search/book/nasher-1477/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82-%D8%B9/
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  ت اراس،   ،یفیشر  یو نگارش احمد حس قی، تحقفلسفه اخالق، (1341) یمحمدتق ، زدیمصباح

 ی.اسالم غاتیسازماس تبلانتشارات 

 ،الم اد  ،القااهره  ،السیاسیه لمفهوم االمن فاي االساالم   االبعاد (،1444محم د )ی مصطف مهج د 

 العامی للفر االسالمی.

  ، فصالنامه   دو   امهیات در ج ااس سا م،   هاا هیا نظری و نقد ابیزار (،1343محس  )ن ر محمد

 اول. شماره دوم، سال ،مطالعات تحول در علوم انساني

 ،انتشارات دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفااع  ت راس ،در اسالم تیامن (،1341زاهد ) هاشمیاس فرد ،

 ملی و تحقیقات راهبرد .

 ،نشر نی.ت راس یه(،ترجمه حسی  بشیر) ،اتانيلو (،1341ت ماس ) هابز : 

 


