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 بررسی مفهوم امنیت در سیره معصومین )ع(:

     مطالعه موردی تحلیل محتوای کتاب اصول کافی

 1 *مصطفی اسماعیلی                                                                                                          

 **غالمرضا خواجه سروی                                                                              

 

 چکیده
ی موضوع پژوهش حاضر،  ر،سیرم مومروم یم در  یس یرد،و من رومدا تع  ییر   یی  ک  را م  ر  ی

ندر   مممت، ا م ارع شدنم یس ش اخ  ید،و من ومدا تع    تب سوی رم ییر  و  تراص ی روف  را م

توی تحلدل مح  ا  تاص مذ وس ر   وست مطالن  موسیی  موسی کم یی مممت، ا ی ا م ارع یی   ر ار،ی

 رارع ق،یس گ، ت  یی   یویف تحقدق ر   وست ذ ل مط،ح شدو یی : چراسچوص مومرومم یم در  یسم

لرب یو سوی م شدنمتر  طوس موسیی   تاص ی وف  ا م  چگون  ت،یدم شدو یی ؟ ی را یرویف یس قا

س مروسیی  سوی م شدنم ترر  طرو یسم ارع  دیم م موممو ف تن،  1یویف  ،عم ذ ل ینباف شدو یی : 

،یردم شردو   یطوح  یرنای و ینویع یم د  یس نگاو من ومدا چگون  ت2؛ و س ؟دچ تاص ی وف  ا م 

مروم یم در  مو»سوش تحقدق ر   اس گ، ت  شدو تحلدل محتوی یی   نتا ج تحقدق نشاک مم یهد: ؟یی 

ی عم؛ و یرناشامل یطوح مایی و من وی؛  ،یی و ی تمایس ییالم حویو ویدنم سی یس ر، مم گد،ی    

باط گ، یس یست ،یی و ی تماعم؛ و ییخلم و خاس م مم شوی و ه،  دیم یی ی ا یطوح و یرنای را همد 

   «متقارل هست د 

 یم د   ید،و من ومدا تع   یرنای یم د  یس ییالم  تحلدل محتوی :واژگان کلیدی
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 مقدمه 

 واسي سي در هر نظام اجتماعي است و مقدمه الزم براي حيات سياي اساامنيت مقوله

براي  و ودهب امنيتبشر در طول تاريخ همواره به دنبال .آيدها به شمار مياجتماعي دولت

ه ست کهاي زيادي را متقبل شده است. اهميت امنيت تاآنجا ادست آوردن آن هزينهبه

. در دانندها را تأمين هميننياز بشري ميي وجودي دولتانديشمنداني نظير هابز فلسفه

هاي ها، سياستهاي دولتهاي ملي بخش مهمياز سياستعمل نيز از آغاز پيدايش دولت

 . چالش کشيده شده است مدرن اين تفکر بهامنيتي بوده است. اما در عصر پست

درسخنان معصومين نيز مطالب فراواني درباره اهميت وضرورت امنيت وجود دارد. 

هرکه تنش سالم است و در جماعت خويش ايمن است و » :فرمايندمي( ص) پيامبراکرم

در مورد اهميت و جايگاه برجسته «. قوت روز خويش دارد، جهان سراسر مال اوست

امنيت در اسالم همين نکته کافي است که امنيت در روايت مشهوري در زمره يکي از دو 

شناسد، مگر اينکه به مصيبتي گرفتار ن را نمينعمتي قرار گرفته است که انسان قدر آ

البالغه نيز مشحون باشد. نهج. امنيت در اين روايت شامل کليه ابعاد اين مفهوم مي1«شود

يکي از ( ع)حضرت امير. در زمينه اهميت امنيت است( ع)از اشارات وافر امام علي

داند. عصر يکه و را نميبودن اين دهاي عصر جاهليت را فقدان امنيت و پر فتنه ويژگي

مردم . هاي محکم خود، نابودشان کرده بودها،مردم را لگدمال و با سُمبه تعبير ايشان فتنه

وبدترين ( کعبه) خورده در کنار بهترين خانه خبر و فريبحيرانو سرگردان، بي

کردند و خواب آنها بيداري و سُرمه چشم آنها اشک زندگي مي( پرستانبت)همسايگان

آور، توسط پيامبر نازل و معرفي شد. در در چنين وضعيت يا سالم با ماهيتي امنيت. ودب

اين وضعيت بود که خداوند اسالم را وسيله امنيت براي گروندگانش قرار داد. امام 

در بحث اهداف عاليه حکومت، يکي از داليل پذيرش حکومت از سوي ( ع)علي

. شماردو محروم و حمايت از آنها بر مي خويش را تأمين امنيت براي بندگان مظلوم

هيچ » رفاه زندگاني در امنيت است و :فرمايدهمچنين در بيان نقش و اهميت امنيت مي

توجه به متون ديني و احکام و مقررات اسالمي  .«نعمتي گواراتر از امنيت وجود ندارد

هايي حلهم راهها از ديدگاه اسالم و هم به اهميت امنيت در همه عرصه تاکافي است 

                                                           
   یل نمتاک مجمولتاک یل ح  و یالماک 1
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. اگرچه که اسالم بـراي تحقق بخشيدن به امنيت در جامعه اسالمي داده است، پي ببريم

ها اي که در اليهمفهوم ايمني در مکتب اسالم به طور ويژه اي مورد توجه است، به گونه

و سطوح مختلف اعتقادي رفتاري از سوي شارع، رسول خدا و ائمه معصومين بدان 

ها و ارائه ت؛ اما تاکنون تالش کمي براي تئوريزه کردن اين آموزهاشاره شده اس

است. چارچوب تحليلي واحد و منسجمي مبتني بر اصول اعتقادي اسالمي صورت گرفته

تحقيقات ساير نگارندگان نيز صرفاً معطوف به کليات مفهوم امنيت بوده است. از سوي 

اي و يران در عرصه تحوالت منطقهآفريني نظام جمهوري اسالمي اديگر به دليل نقش

الملل که برگرفته از مباني و مفاهيم شيعي است، بررسي و تجزيه و تحليل روابط بين

مفهوم امنيت در سيره معصومين که تاثيرات بنياديني بر جهان اسالم و تصميمات 

 رسد.کارگزاران جمهوري اسالمي ايران دارد، ضروري به نظر مي

شحاضر،که اولين پژوهشي است که با شيوه اي متفاوت در اين برهمين اساس، درپژوه

محتواي روايات کتاب اصول کافي سازمان شود تا با تحليلزمينه ارائه مي شود، تالش مي

در واقع با تعيين شبکه معنايي منسجم . اي بين مفاهيم حوزه امنيت برقرارشودنظام يافته

نگام تعيين چارچوب مفهومي بديهي است در ه. شودپردازي هموار ميراه براي نظريه

ماهيت، سطوح، ابعاد، زمينه ها و ديگر موارد عمال مشخص خواهد شدکه نتايج قابل 

سوال تحقيق به صورت ذيل مطرح  .رودتوجهي در مسير حرکت اسالمي به شمار مي

شود: چارچوب مفهومي امنيت در منابع روايي شيعي)به طور موردي، کتاب اصول مي

چگونه ترسيم شده است؟ اين سوال را در قالب دو سوال فرعي ذيل دنبال  کافي(

روايي شيعي )به طور موردي، کتاب اصول  منابع در تيامني مفهوم فيتعر. 1ايم: کرده

. سطوح، ابعاد و انواع امنيت در نگاه معصومين چگونه ترسيم 2؛ و ست؟يچکافي(

مفهوم »شوند:ذيل را مطرح مي در پاسخ به سواالت مذکور فرضيه )هاي(؟استشده

گيرد که شامل سطوح مادي و معنوي؛ فردي و امنيت در اسالم حوزه وسيعي را در بر مي

شود و هر کدام از اين اجتماعي؛ و ابعاد فردي و اجتماعي؛ و داخلي و خارجي مي

 براي پاسخ به سوال مذکور از روش« سطوح و ابعاد با همديگر در ارتباط متقابل هستند.

است. روند بررسي موضوع تحقيق به اين صورت است که تحليل محتوا استفاده شده

کنيم، در ادامه روش تحقيق و نحوه بکارگيري آن ابتدا مباني نظري تحقيق که را بيان مي
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پردازيم و در تحقيق حاضر را بيان و سپس به پشتوانه آن به تحليل موضوع پژوهش مي

 کنيم.مي درنهايت نتيجه تحقيق را بيان

 . چارچوب مفهومی امنیت در اسالم1

ر واژه د ايندقيقي به  نگاه بايد نظري و مفهومي در حوزهمفهوم امنيت براي تشريح 

در  ه امنيتوجه بآن ارائه دهيم. تادبيات اسالمي داشته باشيم تا بتوانيم تحليلي درست از 

ا کلمه يز ريشه است. در مجموع اآمده « اَمِنَ»قرآن با عبارات و مشتقاتي از ثالثي مجرد 

 358اربرد کبار در قرآن به کار رفته و از اين تعداد  879کلمه مشتق، حدود  62« امن»

 (40:1368مورد در آيات مدني است. )روحاني، 521مورد در آيات مکي و 

رسد، هايي است که در عين سادگي، رواني و روشني که به ذهن ميامنيت از مقوله

ت و واياو انظار در آن به روشني مشهود است. منابع اسالمي به ويژه ر اختالف آراء

عنوان ا بهسيره، مقوله امنيت را در موارد گوناگوني مطرح نموده، اهميت و ضرورت آنر

ت له امنيمقو سنگ زيرين مؤلفه هاي تکامل انسان معرفي مينمايد، تأکيد و توجه اسالم به

هاي رشد، توسعه و شکوفايي در تمام حوزه خود نشان دهنده اين واقعيت است که

توان گفت در فرهنگ يم .پذير نخواهد بودزندگي جز در سايه امنيت و آرامش امکان

ه ست کاديني، امنيت از يک مفهوم وسيع و در برگيرنده، متوازن و عميقي برخوردار 

 هاي زندگي انسان مي شود.شامل تمام حوزه

« ايند اليهچ»، «پيچيده»مفهومي « امنيت»دهد که مفهوم مالحظاتي از اين قبيل نشان مي

 در مکتب اسالم است که داراي کاربردهاي فردي و جمعي، حکومتي و« محوري»و 

اجتماعي و -اجتماعي، سلبي و ايجابي، و در ابعاد مختلف سياسي، اقتصادي، فرهنگي

، «المامنيت در اس تئوري»باشد. به همين دليل است که تالش براي طراحي مانند آن مي

عي از جام نيازمند بررسي و ارائه مقدمات متعددي است تا درنهايت بتوان تصوير نسبتا

ريات مکتب (. براي تعريف ابتدايي امنيت از نظ427: 1383امنيت ارائه داد )افتخاري، 

 بتني برمنيز  (موّسع) البته نظريات جديد امنيت. بهره گرفته شده است( بريبوزان) کپنهاگ

 .گرايانه مدنظر استو برساخته( آمارتياسن) ايرويکردهاي توسعه
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 . مبانی هستی شناسی و اصول امنیت در اسالم1-1

يه نظر امنيت در اسالم بر مباني هستي شناسي خاصي استوار است. مبادي فرانظري در

 يگر،دهاي اجتماعي و سياسي، داللت بر پيش فرض هاي صريح يا ضمني يا به عبارتي 

ماهيت  لي وباورها و اعتقاداتي دارد که نظريه پردازان در مورد ماهيت هستي به طور ک

( براي تبيين و تفسير Morrow,1994 :38-42انسان و اجتماع به طور خاص دارند.  )

 ياسيسماهيت، ابعاد و جوانب مختلف امنيت و معيارهاي ارزشي سنجش آن در انديشه 

شناختي که چارچوب معرفت -شناسييا مبادي هستياسالم نيز بررسي اصول فرانظري 

تمسک  در اين ميان،باورهاي عام و مشترک اسالمي را فراهم مي آورد، ضروري است. 

 پردازان ياهبه ادله امنيتي، نقش و جايگاهي ويژه داشته است چرا که نزد برخي از نظري

يا  حديدي محکم براي تعنوان دليلمداران، تأمين، صيانت يـا توسعه امنيت بـهسياست

وضوح اين باور تا بدانجا  (59-62: 1366، ماکياولي. )حتي نفي آزادي دانسته شده است

زادي، آمله گرايان بر تقدم ذاتي امنيت بر ساير فضايل اجتماعي و از آن جاست که واقع

ر د( 300-327: 1386 لينکليتر،.)اندتأکيد ورزيده و فضايل را تابعي از امنيت دانسته

يق ز از طرجدار مقابل، آرمانگرايان بر اين اعتقادند که امکان نيل به امنيت واقعي و پاي

در رابطه با قدرت در اسالم، آيا امنيت ( 15-2: 1380وجود ندارد. )کانت،  تأمين آزادي

ر دارزش و هدفي في نفسه، تعريف مي شود يا ارزش هاي ديگري  سياسي بـه مثابه

شرط مثابه  امنيت دخيل است؟ اسالم آگاهي و آزادي را به تعريف و داوري درباره

جايي  اين دو مولفهامکان کرامت وسعادت انساني قلمدادکرده و بر آن است که در نتيجه 

ر بيغ کرد. توان با زور تبللذا باورهاي ديني را نمي. ماندبراي سلطه و استبداد باقي نمي

 هت وه درنظر نمي گيرد بلکه آن را در جهمين اساس اسالم امنيت را هدفي في نفس

 خدمت آزادي و آگاهي مي داند.

شناسي اسالم بايد به آن اشاره کرد، ديدگاه آن راجع به نکته اولي که در رابطه با هستي

انسان يا به عبارت ديگر انسان شناسي اسالم است. در انديشه سياسي اسالم انسان 

دنيوي است. اين دو بعد رابطه متقابل با همديگر  توامان داراي دو بعد متعالي )روحي( و

(.نکته دوم راجع به ماهيت وجودي انسان است. برخي 42، 1389دارند )تقي لو و آدمي: 

از مکاتب انسان را موجودي خوش ذات و خيرخواه و برخي ديگر انسان را موجودي 



240 

 

 

 

 

بررسی مفهوم 

امنیت در سیره 

 معصومین )ع(:

مطالعه موردی 

تحلیل محتوای 

کتاب اصول 

 کافی    

 

تواند به هم مي داند کهدانند. اسالم انسان را موجودي بالقوه ميبدذات و شرور مي

تواند به موجودي خيرخواه تبديل شود. انسان بر موجودي بدذات تبديل شود و هم مي

پايه بعد متعالي، موجودي است که از جايگاهي مهم و خطير درهستي برخوردار است، 

تواند از فرشته باالتر چرا که به واسطه آگاهي و آزادي در گزينش خير و شر، بالقوه مي

 (.46: 1389لو و آدمي، تر شود )تقيحيوان پسترود يا از 

شناسي بايد به آن اشاره کرد اين است که در نظريات موضوع ديگري که در هستي

 گيرند و برخي ديگر انواعمختلف سطح تحليل متفاوت است، برخي فرد را درنظر مي

است رفتهار گاجتماعات از قبيل کشور يا جامعه جهاني را. در اسالم آن چيزي که مبنا قر

توان جامعه بين الملل را ها است و بر همين مبنا مينه فرد و نه دولت ها بلکه ملت

الملل شود، ماهيت نظام بينشناسي بيان مياي که در مورد هستيآخرين نکته تقسيم کرد.

ئاليسم ني راست. انديشه سياسي اسالم، برخالف دو نظريه مطرح در روابط بين الملل، يع

، دانندئاليسم که به ترتيب جنگ و صلح را اصل حاکم بر روابط بين الملل ميو ايد

-ز جنگايبي ديدگاه بينابيني نسبت به اين موضوع دارد و ماهيت نظام بين الملل را ترک

 (.23:1393داند )ابراهيمي و همکاران،صلح مي

کيبي اه ترگديد شناسي خويش)در نظريه امنيتي اسالم با توجه به مباني هستيدر مجموع، 

ودن محور و ماهيت ترکيبي جنگ و صلح محورببه ذات انسان، سطح تحليل امتنسبت

ندگي زختلف الملل(، امنيت، مفهومي گسترده، متوازن و عميق دارد که ابعاد منظام بين

 زام هم رويکرد امنيتي اسال. شود و به قلمروي خاص، محدود نيستانسان را شامل مي

ها انسان نقطه آغازين اين امنيت در وجود. سي اين جريان، متأثر استشنامباني هستي

 ر خودالمللي را تحت تأثينهفته است که در صورت تحقق آن جامعه ملي و نظام بين

بر  ي تأکيد؛ حتخواهندشدقرارداده، در سايه اين امنيت ساير ابعاد امنيت نيز تأمين و حفظ

-نآنه  ي ايجاد و حفظ امنيت و صلح است، امانيروي نظامي قوي و جنگ در اسالم برا

يه نند. نظرکميانها بر آن تأکيددارند و امنيت را در پرتو قدرت نظامي بيکه رئاليستگونه

 ت که درتفاو کند با اينميامنيتي اسالم همانند ليبراليسم از امنيت و صلح جهاني صحبت

 يقل بشرعاست و نه توجه صرف به محور هاي وحياني و عقاليياسالم ترکيبي از آموزه

 (. 25: 1393)ابراهيمي و همکاران، 
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پس از بررسي موضوعات هستي شناسي امنيت در اسالم اکنون به اصول امنيت در اسالم 

مي پردازيم. اصول امنيتي در واقع شامل آن مولفه هايي مي شود که وجود امنيت وابسته 

در يک کشور از منظر رئاليست ها به هاست. به فرض مثال وجود قدرت به حضور آن

انگاري بر فهم بازيگران عنوان يکي از مهمترين اصول امنيت شناخته مي شود. يا در سازه

ترين اصل امنيتي در نظر گرفته از امنيت و همچنين تعريف رقباي خود به عنوان مهم

که در  شده است. در نظريه امنيتي اسالم نيز، اصول و ارزش هايي تعريف شده است

همه حال و در تمام شرايط الزم الرعايه هستند و تخطي از آن ها، و ناديده گرفتن آن ها 

، 1به معني خروج از رويکرد امنيتي اسالم است. از جمله اين اصول مي توان به : عدالت

، تحکيم روابط انساني؛ 3، نهي از اطاعت طاقوت2حفظ حرمت و ارزش واالي انسان

 اشاره کرد.  5در آميختن نرمش و قاطعيت، و در نهايت، 4ارابردباري، بخشش و مد

 وح و ابعاد امنيت در اسالم. سط1-2

داخت. توان به ابعاد و گستره امنيت در اسالم پرحال با توجه به مطالب گفته شده مي

گيرد و ابعاد و زواياي مختلف هاي اسالم امنيت گستره وسيعي را در برميطبق آموزه

شود. در وهله اول به لحاظ ماهيت مي توان سطح مادي ا شامل ميزندگي انسان ر

 جهت )دنيوي( و معنوي )متعالي( را از يکديگر جدا کرد. جداکردن اين دو سطح به

د وجو ماهيت متفاوت هر يک از اين دو سطح است. سطح متعالي، ملهم از بعد متعالي

مين وي زرخليفه خداوند بر  انساني و مبتني بر اصل اعتقادي کرامت انسان، به عنوان

ا ان راست که اهدافي چون تعالي معنوي، کمال اخالقي و در نهايت سعادت ابدي انس

 (. 40: 1389لو و آدمي، پي جويي مي کنند )تقي

 خداوند، ايمان براي مفهوم امنيت معنوي مي توان شاخصه هايي از قبيل اعتمادوتوکل به

هاي اوند در امور جهان را مطرح کرد. با تحليل آموزهگرايي خدالهي، و اراده هايسنت به

                                                           
 دقُوم یل َّاس رِالْقِسط  لِ  1

 د یللَّ ِ أَتْقَا ُم إِک َّیللَّ  علِدم خَبِد،     اأَ ما یل َّاس إِنَّا خَلَقْ َا ُم مِاْ ذَ َ،ٍ و أُنْثَى و  نلْ َا ُم شُنورا و قَبائِلَ لِتَناس ُوی إِک َّأَ ْ،َمکُم عِ 2ْ

 إِلَم یل ُّوسِ  أَوْلِدَآؤُهُمُ یلطَّاغُوتُ  ُخْ،ِ ُونَمُم مِاَ یلَّذِ اَ  َوَ،ُویْ یل ُّوُسِ وَ ظُّلُمَاتِ إِلَم ُخْ،ِ ُمُم مِّاَ یل یللّ ُ وَلِم یلَّذِ اَ  مَ ُویْ   3

  یلظُّلُمَاتِ أُوْلَئِکَ أَ ْحَاصُ یل َّاسِ هُمْ  ِدمَاخَالِدُوکَ

   خُذِ یلْنوْو و أْم،ْ رِالْن،ْ ِو أَع،ِضناِ یلْجاهِلِدا 4

  رِئْسَ یلْمَ ِد،ُ  َمَ َّمُ وَ مَأْوَیهُمْ عَلَدْمِمْ وَ یغْلُظْ یلْمُ َا ِقِداَ وَ یلْکُوَّاسَ وَ ل َّبِم  َاهِدِ َا أَ ُّمَا ی  5
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محوري گفتمان اسالمي در خصوص ايمان، مي توان سه کار ويژه مهم امنيتي براي ايمان 

را  از يکديگر تميز داد: نخست آنکه ايمان به ايجاد تعادل بين قواي مختلف انسان کمک 

شود و تفريط هاي فردي مي کرده و مانع از بروز اضطراب و نگراني ناشي از افراط

 (. 435: 1375)غزالي، 

 ات جمعير حيدوم آنکه ايمان از آن حيث که جنبه اجتماعي دارد به تنظيم روابط افراد د

جتماعي اهنجار، دوري از مفاسد کمک مي کند. بازداشتن افراد از ارتکاب رفتارهاي نابه

 -عهوليه جامابه مثابه عنصر –فرد تر از همه شان انسان سازي ايمان که به اصالح و مهم

سوم  (. 1371منجر مي شود؛ تماما در پيدايش جامعه اي سالم موثر هستند )سروش، 

منتهي مي شود که عالوه بر « امت اسالمي»که ايمان از حيث سياسي به تکوين آن

 د.دار کارکردهاي اعتقادي و ارتباطي، ارزش امنيتي بااليي در معادالت سياسي نيز

وي يا دني قابل، سطح دنيوي ناظر بر امنيت در انديشه سياسي اسالم، ملهم از بعددر م

ها و گويي به نيازها، ضرورتطبيعي وجود انسان و مبتني بر اصل عقالني پاسخ

ر دويژه، فراهم نمودن بسترهاي ضروري آگاهي و آزادي او اقتضائات طبيعي آن و به

ها ناظر شاين پيشاارز اعي و سياسي هستند.هاي مختلف اجتمزندگي دنيوي و در عرصه

ر ددني بر خيرات يا مصالح دنيوي، شامل اصل هم زيستي و به زيستي يا اصل توسعه م

مقابل عقب ماندگي و زندگي بدوي، عدالت اجتماعي، رشد و توسعه فرهنگي، 

يا ا هشود. ماهيت اين ارزش اجتماعي، اقتصادي و سياسي، دفاع، صلح و مانند آنها مي

مکاني -رايط زمانياجتماعي يا ش-دليل وجودي آنها در قالب تجربه و عقالنيت تاريخي

سالمي ها قابل درک و شناخت بوده و ناظر بر مصالح دنيوي مسلمانان يا جامعه اانسان

 (207: 36، ج1360هستند. )طباطبايي، 

 -فردي سطح ديگري که بايد براي امنيت در اسالم و سيره معصومين ذکر کرد، سطح

اجتماعي امنيت است. برخالف سطح قبلي که به واسطه ماهيت بيان شده بود، سطح 

حاضر با توجه به محدوده اجراي امنيت درنظر گرفته شده است. در انديشه سياسي 

امنيت فردي توان جنبه فردي و اجتماعي امنيت را از همديگر تفکيک نمود. اسالم، مي

ترس آسيب رسيدن به جان يا مال يا آبروي خود يااز  حالتي است که درآن فرد فارغ از

نيز حالت فراغت همگاني از تهديد است  ،امنيت اجتماعيد.دست دادن آنها زندگي کن
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که کردار غير قانوني دولت يا دستگاهي يافردي يا گروهي در تمامي يا در بخشي از 

امنيت در سيره  (. در کنار سطوح ياد شده از38: 1376 ،شوري)آ جامعه پديد آورده

تري قرار کرد. سطوح در اليه باالتر و کليتوان به ابعاد امنيت نيز اشارهمعصومين مي

شوند. سطح اجتماعي امنيت به دو بعد اجتماع گيرند و خود شامل ابعاد مختلف ميمي

المللي به امنيت در بين کشورها شود. اجتماع بينداخلي و اجتماع بين المللي تقسيم مي

پردازد. آن چيزي که به صورت کلي سيره معصومين در زمينه امنيت در بين کشورها مي

مساوات »ظور از نماست. « مساوات حکمي»به آن اشاره مي کنند، عدالت و به تعبيري 

المللي براي بازيگران مسلمان و غيرمسلمان به شکل يافتن قواعد بينجريان« حکمي

المللي مکتب اسالم ن اصل بر الگوي عدالت بين( که اي311 :1389واحد است)افتخاري،

است. سازي اهميت زيادي قائلاسالم در حرکت جهاني خود براي فرهنگ .دارد داللت

ها پديدآورد و عوامل کند تا وحدت انديشه و نظر را در ميان همه انسانمياسالم تالش

کند و اين انديشه بنيادين يمطلبي را نفيگرايي، نژادپرستي و تبعيضواگرايي مانند طائفه

ها برابر و برادرند و کسي را بر کسي برتري و امتياز دهد که همه انسانميرا گسترش

-دهد )سيمبر و قرباني شيخميها را آموزشنيست و معيارهاي برابري و يگانگي انسان

ي در اصل هها به اين نتيجه رسيد که کليدواژتوان از اين بحثمي .(272: 1389نشين، 

با  است.« عدالت»المللي گيري صلح و امنيت بينرويکرد امنيتي اسالم درراستاي شکل

توجه به مباحث ارائه شده مي توان گفت امنيت بين المللي در اسالم بر پايه مولفه هاي 

المللي و ها و تعهدات بينبه پيمانبندي پايذيل قرار دارد: تکيه بر اصول مشترک،

 و جهاد. شکنانبرخورد با پيمان

شود. اجتماع داخلي نيز خود شامل انواع ابعاد بعد ديگر امنيت شامل اجتماع داخلي مي

شود که در ذيل به ترتيب به هر اجتماعي مي -نظامي و فرهنگي-امنيت اقتصادي، سياسي

کدام مي پردازيم. امنيت اقتصادي در ساده ترين تعريف، بدين معناست که مردم در 

يت داشته باشند، دولت با مدارا و رعايت عدل و انصاف و با توجه به ديگر اموالشان امن

اخالق پسنديده اسالمي، از آنان ماليات و زکات اخذ کند، احتکار کاال در ميان نباشد و 

ها متعادل باشد. قرآن در مبحث امنيت اموال افراد ضمن ها قيمتدر خريد و فروش

دم تعدي به اين اموال و مالکيت را از ها، عمحترم شمردن مالکيت خصوصي آن
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( رعايت ترازو و پيمانه عدل در 28، 1386داند. )اخوان کاظمي، هاي مومنان مينشانه

خري، از مواردي است که فروشي و يا زيادهکليه اشکال داد و ستدهاي تجاري و عدم کم

رد. خمس و زکات شمار آوتوان آن را از سازوکارهاي قرآني تامين امنيت اقتصادي بهمي

کارهاي نظام بخشي به وضع اقتصادي جامعه اسالمي و ايجاد و تثبيت نيز از جمله راه

 (. 30-31: 1386امنيت آن به ويژه در بعد اقتصادي است )همان، 

راي بامنيت سياسي به معناي تامين آرامش و طمانينه الزم توسط حاکميت يک کشور 

 ضمينبا تهديدهاي مختلف خارجي و همچنين ت شهروندان قلمرو خويش از راه مقابله

حقوق سياسي آنان در مشارکت در تعيين سرنوشت سياسي و اجتماعي از طريق 

هايي که در اين بعد امنيت (. از جمله مولفه24: 1386ساالر است )همان، حکومتي مردم

، لفانمخاا طلبي و پرهيز از تعصب در برخورد بصلحبايد به آن اشاره کرد عبارتند از: 

 .ستيزيظلمو  پرهيز از استبداد و اجبار،انگيزانافروزان و فتنهمبارزه با جنگ

خطر  کنند هويتشان درکه جوامع احساس ميشود امنيت اجتماعي زماني مطرح مي

ردم اي ماي است که از طريق مردم و براست. بـه اين معنا که امنيت اجتماعي، مقوله

ي به کند که امنيت اجتماعاين روند، داللت مي (.109: 1384، حسني)شود ايجاد مي

ي يدهاي خود در برابر شرايط متحول و تهدسهاي اساتوانايي جامعه براي حفظ ويژگي

به  حترامهمچون حفظ و ا اين نوع امنيتمصاديق بارز  .شودواقعي و احتمالي مربوط مي

فاه ه،تأمين آسايش و راعتقادات شهروندان، انسجام اجتماعي، نظم جمعي در جامع

اي هاي الزم برهاي اجتماعي و فرهنگي کارآمد، ايجاد زمينهاجتماعي، اِعمال سياست

تيابي ، دسبرخوردار بودن از احساس امنيت و آرامش اجتماعي و رواني در بين شهروندان

اندر روندبه سطح مطلوب استانداردهاي زندگي، بسترسازي مشارکت پايدار و آگاهانه شه

 عي وهاي نظام اجتماعي، تحکيم مباني انسجام فرهنگي و همبستگي اجتماگيرييمتصم

يي العاده باالهاي سرمايه اجتماعي در حوزه امنيت ملي از اهميت فوقاستمرار شاخص

ترين مولفه هاي اين بعد (. از مهم50-51: 1394)کرمي و فرحبخش،  برخوردار هستند

ا جتماعي بايا طلبي، پشتيباني روابط تقابل، منع از دنتوان به تعريف حقوق ماز امنيت مي

 اشاره کرد.  برقراري عدل و قسطقواعد اخالقي و 
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تره شود امنيت در اسالم داراي مفهوم و گسهمان طور که از مطالب باال استنباط مي

در  وسيعي است که انواع سطوح مادي و معنوي و فردي و اجتماعي زندگي انسان را

ام رسد سيستم مفهومي بکار گرفته شده در روايات داراي انسجه نظر ميگيرد. ببرمي

 ودروني بوده و هر مفهوم بدون تعارض و تناقض با ديگر مفاهيم، قابل تعريف 

همي آن چيزي که در بين اين سطوح امنيت نکته م .جايگذاري در شبکه معنايي است

 بنايت معنوي سرچشمه و متلقي مي شود اين است که طبق انديشه سياسي اسالم امني

رار يقي برقن عماصلي کليه ابعاد امنيت است و از سويي ديگر ميان اين ابعاد پيوند و تواز

عتقاد ان و است. ضمن آنکه هرگونه امنيتي و در هر بعد از ابعاد آن در نهايت در ايما

ه اش باي، سرانجام ريشهمعنوي و الهي ريشه دارد و هرگونه ناامني در هر عرصه

 گرددرميبايماني و صفات مقابل ايمان مانند شرک، کفر، ظلم، استکبار و از اين قبيل بي

                                              (. 11: 1386)اخوان کاظمي، 

 . متدولوژی2

 جامعه آماری و نمونه 

يخ ش) جامعه آماري پژوهش حاضر شامل يکي از منابع اصلي روايي يعني اصول کافي

 ها، اقدام گزينشي در جامعه آماري با مالحظاتشود. با توجه به اهميت داده، مي(کليني

ه جامع بنابراين سعي شده است از گزينش تصادفي اجتناب شود و. فراواني روبرو است

 .آماري پژوهش تمامي احاديث اين منبع را در برگيرد

 گیریشیوه نمونه

در . گيري احتمالي و رندمي انجام نخواهدشدنمونهبه دليل اهميت داده ها در پژوهش، 

ديد در صورت صالح. برآورد اوليه کل جامعه آماري مورد بررسي قرارخواهدگرفت

خي ، برفرايند پژوهش و کارشناسان مشاور ممکن است بعد از مطالعات اکتشافي اوليه

 .منابع حديثي به نيابت از کل جامعه آماري انتخاب شوند

 وصیفی تحلیلی(روش پژوهش )ت

تحقيق حاضر . است( آميخته) ترين منظر به صورت کمّي وکيفيروش پژوهش در کالن

اول اينکه از نوع توصيفي است. در تحقيق توصيفي در پي توصيف عيني منظم و واقعي 

خصوصيات يک موضوع هستيم و قصد هيچگونه دخالت و يا استنتاج ذهني از داده ها 
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(. از طرف ديگر 1380ن دادن وضعيت موجود است )دالوري، را نداريم، بلکه قصد نشا

و در مرحله دوم ما مي خواهيم با توجه به توصيفي که از عينيت موضوع ارائه داده ايم 

به تحليل در مورد نحوه ترسيم امنيت در سيره معصومين بپردازيم که از روش برادشت 

بنابراين تحقيق حاضر از  .دشدروايي درمقام تحليل،ترکيب و نتيجه گيري استفاده خواه

 ماهيت تحليلي نيز برخوردار است.

 شیوه گردآوری اطالعات

 ارگيرندل قردراين پژوهش اطالعاتي که بايد به عنوان داده مورد بررسي و تجزيه و تحلي

رت به صو بنابراين نحوه جمع آوري اطالعات. از پيش آماده هستند( احاديث و روايات)

 .است( کتابخانه اي) استفاده ازمنابع موجود

 روش تحقیق

ه توجه ب ، بابا توجه به اينکه تحقيق ما متن محور است و به بررسي متون روايي موردنظر

ا ر  پردازد، در اينجا روش تحليل محتواموضوع تحقيق )امنيت در سيره معصومين( مي

ين همترماهيت پژوهش خود يافتيم. تحليل محتوا به طور بالقوه يکي از م متناسب با

ها نه به منزله تکنيک هاي پژوهشي در علوم اجتماعي است که در پي شناخت داده

يجاد اي از رويدادهاي مادي، بلکه به منزله پديده هاي نمادين است و بدون امجموعه

يسايي، پردازد )فالحت پيشه و مها مياخالل در واقعيت اجتماعي به تحليل آن

نها، هايي که نويسنده، سخنران يا پاسخگو به کار مي برد، بسامد آ(. واژه79الف: 1394

ند هست وجه آرايش آنها در جمله، ساختمان خطابه و چگونگي بسط آن، منبع اطالعاتي

: 1386که بر مبناي آنها محقق مي کوشد به شناختي دست يابد )کيوي و کامپنهود، 

 "نتکنيک پژوهشي استنباط معتبر از مت"(.کلوس کريپندورف تحليل محتوا را 237

يري روش تحليل محتوا شامل (. به کارگ29-9: 1390کند )کريپندورف, تعريف مي

ر دمراحلي است که در ذيل ضمن توضيح مراحل آن، نحوه بکارگيري روش مذکور را 

 پژوهش حاضر نيز تشريح مي کنيم:
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 ن و تعریف متنالف. تعیی

يعه، شايي اين مرحله همان تعييين جامعه آماري است. در اينجا متن ما شامل منبع رو 

شود که به صورت مستقيم و کامل مورد واکاوي ، مي(شيخ کليني) يعني اصول کافي

 . قرارخواهندگرفت

 سازیب.مقوله

جستجو کنيم،  خواهيمها )يا متغيرهايي( را که در متن ميدر اين مرحله آن ويژگي

کردن توان مترادف با تعريف مفاهيم و عملياتيکنيم. اين مرحله را ميمشخص مي

د ( ما در اين پژوهش اين مفاهيم را به مد53: 1393مفاهيم دانست. )ميسايي، 

هايي که در حوزه امنيت به صورت عام و امنيت در اسالم به صورت خاص سازيمفهوم

 رديم. براي شناسايي بهتر مفاهيم مذکور سعي برصورت گرفته است، استخراج ک

هاي اين ان شاخصداول ذيل به عنوجها کرديم که شاخص سازي و عملياتي کردن آن

 مفاهيم شکل گرفت.
 : سطوح امنیت در اسالم1جدول 

 شاخص ها تعريف سطوح معيار تقسيم سطوح

 با توجه به ماهيت

 سطح مادي )دنيوي(

ناظر بر مصالح دنيوي 

انان يا جامعه اسالمي مسلم

 است.

 توسعه مدني

 عدالت اجتماعي

-رشد و توسعه فرهنگي

 اجتماعي

 رشد و توسعه اقتصادي

 رشد و توسعه سياسي

 سطح معنوي

ملهم از بعد متعالي وجود 

انساني و مبتني بر اصل 

اعتقادي کرامت انسان، به 

عنوان خليفه خداوند بر روي 

في چون زمين است که اهدا

تعالي معنوي، کمال اخالقي و 

در نهايت سعادت ابدي انسان 

 کنند.را پي جويي مي

 ايمان

 هاي الهيايمان به سنت

 اعتماد و توکل بر خداوند

گرايي خداوند در امور اراده

 جهان

با توجه به محدوده اجراي 

 امنيت

 سطح فردي

امنيت فردي حالتي است که 

ترس آسيب  درآن فرد فارغ از

رسيدن به جان يا مال يا 

آبروي خود يااز دست دادن 

 د.ها زندگي کنآن

 عدالت ورزي

عدم تعدي و تجاوز به حقوق 

 ديگران

 حفظ حرمت و کرامت انسان

 احترام و التزام به قانونامنيت اجتماعي: حالت فراغت  سطح اجتماعي
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همگاني از تهديد است که 

کردار غيرقانوني دولت يا 

هي دستگاهي يافردي يا گرو

در تمامي يا در بخشي از 

 جامعه پديد آورده

 ورزيعدالت

 نظم متكي بر عدالت

 تامين رفاه و معيشت مردم

رعايت حرمت و حقوق 

 هاانسان

 رفع فقر

 

 
 : ابعاد امنیت در اسالم2جدول 

 مولفه ها و شاخص ها ابعاد فرعي ابعاد

 - المللي اجتماع بين 

 جهاد

 تكيه بر اصول مشترک

ها و تعهدات پايبندي به پيمان

 الملليبين

 اجتماع داخلي

 نظامي-سياسي

 پرهيز از استبداد و اجبار

طلبي و پرهيز از تعصب در صلح

 برخورد با مخالفان

 مقابله با تهديدات خارجي

 گرانافروزان و فتنهمبارزه با جنگ

 اقتصادي

فاق و رسيدگي به فقيران و ان

 محرومان

با عدل و انصاف از مردم ماليات اخذ 

 شود

 عدم احتكار

 احترام به مالكيت خصوصي

 رعايت عدالت در توزيع سرمايه

 اجتماعي-فرهنگي

 نظم متكي بر عدالت

 هاحفظ حرمت و حقوق انسان

 اصل برادري

 تعاون و همكاري

 قابلتعريف حقوق مت
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 ج. واحدبندی

تر است. واحدها بايد نسبتا همسان منظور شکستن متن اصلي به واحدهاي کوچک

ويسنده نتواند شامل فصل، پاراگراف و ... باشد. در اين مرحله باشند. اين واحد ها مي

گردد، مشخص کند. از بايد واحدي را که در آن به دنبال شاخص هاي مشخص شده مي

تبط ث مرع مورد بررسي ما از ابواب تشکيل شده و ابواب از جمع احاديآنجايي که منب

ث هر حدي کار در کنار هم شکل گرفته بودند، بنابراين در اينجا ما به منظور افزايش دقت

ررسي ببه  مرتبط با مطلب را به مثابه يک واحد زمينه انتخاب و محسوب کرديم و در آن

 نکه ممکن است برخي روايات. باتوجه به ايهاي موردنظر پرداختيمو جستجوي شاخص

رت عبا اطناب داشته و قسمتي از آن با مباحث مورد نظر همپوشاني نداشته باشد، يک

تما حعبارت معنادار . فته خواهدشدها در نظر گرمعنادار به عنوان واحد حجمي نمونه

ت ا مقوالبايد بايي عبارات معنادار رو. حاوي واژه يا واژگان متناظر با مفاهيم امنيت است

اشته يي داز پيش تعيين شده که حاصل تعريف اوليه مفهوم امنيت هستند، همبستگي معنا

 .باشند

ي کرد. توان تمام احاديث مرتبط را بررساما با توجه به حجم زياد منابع موردنظر نمي

 ندبندي بوديم که ضمن حفظ جامعيت پژوهش روبنابراين در اينجا به دنبال يک دسته

عصومين مئمه انجام تحقيق را نيز با توجه به زمان محدود آن تسريع بخشد. بدين منظور ا

ئمه را اها در چند شاخه تقسيم کرديم و از هر شاخه يک را با توجه به شرايط زماني آن

را  به عنوان نماينده آن شاخه مشخص کرديم و صرفا احاديت نقل شده از آن حضرت

ي ايستببودند، مورد بررسي قرار داديم. ائمه مذکور که  که مرتبط با موضوع تحقيق

 ع(، امامها مدنظر قرار گيرد شامل: امام علي )ع(، امام حسين)ع(، امام حسن)احاديث آن

 شوند. جعفر صادق)ع( مي

 د. نشانه گذاری یا رمزگذاری

ه هايي کدر اين مرحله واحدهايي را که در مرحله سوم مشخص کرديم، از لحاظ ويژگي

ها را نشانه گذاري دهيم و آنکرديم، مورد بررسي قرار ميدر مرحله دوم تعيين

کنيم.در پژوهش حاضر واحدهاي زمينه يا همان احاديث مرتبط با موضوع تحقيق در مي

دهيم و هاي استخراج شده مورد بررسي قرار ميابواب کتاب اصول کافي را با شاخص
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ي که طراحي ها را مشخص و در جداولآنهاي مذکور درصورت برخورد با شاخص

 کنيم.اند درج ميشده

 هاه. تحلیل داده

ش هايي را که به اشکال مختلف گذاشتيم، شماربه زبان ساده، در اين مرحله نشانه

کنيم. در اين پژوهش بعد از شناسايي هاي مختلف مشخص ميکنيم و در دستهمي

ف و سپس در ابعاد مختل بين سطوح امنيتها را ابتدا در احاديث مرتبط، جايگاه آن

 کنيم. امنيت مشخص مي

 و. استنباط

کنيم. در اين مرحله با توجه هاي متن را استخراج ميها، ما ويژگيدر مرحله تحليل داده

 پردازيم.ورد متن ميها به استنباط در مبه اين ويژگي

 هاز. شیوه تجزیه و تحلیل داده

ه هاي آمار توصيفي مانند محاسبهاي اين تحقيق از روشبراي تجزيه و تحليل يافته

 شود.ها استفاده ميفراواني، درصد فراواني، ميانگين، نمودار و جداول داده

 ها. تجزيه و تحليل يافته3

ها در کتاب اصول هايي که به واسطه شاخص سازيدر اين قسمت با توجه به بررسي

ه ها و پردازيم. دادت در  کتاب اصول کافي ميکافي انجام داديم، به بررسي موضوع امني

شود، همانطور که در روش شناسي تحقيق نيز اطالعاتي که در اين قسمت آورده مي

، است براساس تحليل محتواي مطالب و احاديث موجود در کتاب اصول کافيآورده شده

 هايي که قبال انجام شده است، بدست آمده است.سازيبه واسطه شاخص

 سطوح و ابعاد امنيت در کتاب اصول کافي. 3-1

 هاي حديثى شيعه اثر ثقةاالسالم کلينىکافى يکى از مهمترين و معتبرترين کتاب

سال به درخواست شاگردانش اين کتاب را 20است. وي در مدت 329درگذشته 

با  گردآوري کرده است. موضوع اين کتاب حديث است. تعداد روايات کتاب کافى را

، 15176، دکتر حسين على محفوظ 16199اند: يوسف بحرانى تلف گفتههاي مخرقم

ث حدي15503و برخى از معاصران مثل شيخ عبدالرسول الغفار 16121عالمه مجلسى 

 اند. )خوش قلب، درباره کافي(شمارش کرده
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حديث آن، با توجه به  441با بررسي تمام متن کتاب کافي مشخص شد که در مجموع 

که انجام داده بوديم مرتبط با موضوع تحقيق ما )امنيت در اسالم( هايي شاخص سازي

هايي که در مباني نظري هستند. از اين مجموع که ذکر شد، با توجه به مفهوم سازي

انجام داده بوديم، سهم هريک از سطوح امنيت در آن مشخص شد. سطح مادي امنيت در 

حديث مرتبط با  310داده بود و کتاب کافي فراواني قابل توجهي را به خود اختصاص 

اين بعد از امنيت يافت شد. در اين کتاب، از جمله موضوعاتي که به آن پرداخته شده 

توان به مواردي از قبيل طمع آرزوهاي گيرند، مياست و در سطح امنيت مادي قرار مي

ي ، فرمانبر 4، اهميت کسب روزي حالل 3، آفت خودبيني در انسان2خلقي، خوش1جابي

، و ... 6گري، فتنه5هاها و بدعت نهادن احکام بر خالف قرآن عامل پيدايش آشوبهوس

اشاره کرد. سطح معنوي که با توجه به ماهيت آن در مقابل سطح مادي امنيت قرار دارد 

حديث مرتبط با آن در کتاب کافي يافت شد. از جمله مواردي که در سطح مادي به  131

، اهميت 9، شرک8، اراده گرايي خداوند7شامل اهميت فهم دين است،آن ها پرداخته شده

شود. و ... مي 13، ايمان به خدا12، ترس از خدا11، عواقب رويگرداني بنده از خدا10تقدير

با اين اوصاف درصد فراواني محتواي مرتبط با سطوح امنيت مادي و معنوي در کتاب 

خوبي مي توان در جدول درصد است. اين وضعيت را به  30و  70کافي به ترتيب 

 کرد.مشاهده 1و نمودار شماره  3شماره 

اما سطح ديگري از امنيت که با توجه محدوده اجرا، در مباني نظري مشخص کرديم، 

حديث مرتبط با  441سطح فردي و اجتماعي امنيت بود. در کتاب کافي از مجموع 

                                                           
 16، روايه27، ص1. کافي، ج1
 17، ورايه27، ص1. کافي، ج2
 31، روايه32، ص1. کافي، ج3
 1، روايه57، ص1. کافي، ج4
 1، روايه69، ص1. کافي، ج5
 6، روايه70ص ،1. کافي، ج6
 6، روايه40، ص1.کافي، ج7
 6، روايه173، ص1.کافي، ج8
 11، روايه63، ص1.کافي، ج9
 8، روايه97، ص3.کافي، ج10
 92، روايه317، ص2. کافي، ج11
 4، روايه26، ص3.کافي، ج12
 3، روايه55، ص3. کافي، ج13
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ت جاي مي گيرند. عدد در سطح اجتماعي امني 306عدد در سطح فردي و  135امنيت 

در سطح فردي مي توان به موضوعاتي از قبيل اهميت فهم از دين، اراده گرايي خداوند، 

شرک، اهميت تقدير، عواقب رويگرداني بنده از خدا، ترس از خدا، ايمان به خدا و ... 

هاي آن ها به صورت پاورقي نيز بيان گرديد. در سطح اشاره کرد که در باال مصداق

جا، خوش خلقي، آفت خودبيني در يز مواردي از قبيل طمع آرزوهاي بياجتماعي ن

ها و بدعت نهادن احکام بر خالف قرآن عامل پيدايش آشوب ها، انسان، فرمانبري هوس

هاي آن نيز گري و ... اشاره کرد که در قسمت مربوط به سطح مادي امنيت، مصداقفتنه

دي و امنيت اجتماعي در کتاب کافي به بيان گرديدند. به بياني ديگر سهم امنيت فر

 2و نمودار شماره  3است که اين وضعيت در جدول شماره  %69در مقابل  %31ترتيب 

 استبه نمايش گذاشته شده
 : سطوح امنیت در کتاب کافی3جدول

 سطوح امنيت

 با توجه به محدوده اجرا با توجه به ماهيت
 مجموع

 اجتماعي فردي معنوي مادي

 فراواني
درصد 

 فراواني
 فراواني

درصد 

 فراواني
 فراواني

درصد 

 فراواني
 فراواني

درصد 

 فراواني
 فراواني

درصد 

 فراواني

310 70% 131 30% 135 31% 306 69% 441 100% 
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70%

30%

          

           

 
 فراوانی امنیت مادی و معنوی در اصول کافی  درصد: 1نمودار

31%

69%

                       

 
 درصد فراواني امنيت فردي و اجتماعي در اصول کافي  :2نمودار

پس از بررسي سطوح امنيت در کتاب کافي اکنون نوبت به بررسي نحوه ترسيم ابعاد 

حديث که به سطح اجتماعي امنيت  306رسد. از مجموع امنيت در اين کتاب مي
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ود، سهم هر يک از ابعاد اجتماع بين المللي و اجتماع داخلي متفاوت اختصاص يافته ب

حديث  11رسد که شامل است. در اين ميان کمترين سهم به بعد اجتماع بين المللي مي

پذيرش منافقين  -1توان به موضوعات ذيل اشاره کرد: المللي ميشود. در بعد بينمي

از امام صادق عليه السالم درباره يرند: درصورتي که به صورت لفظي امر واليت را بپذ

پرسـيدم مسـالمت « کنو اگر بمسالمت ميل کردند تو نيز بدان ميل »قول خداي تعالي : 

يعني اگر منافقين پيشـنهاد کردنـد )ت ماست . يچيست ؟ فرمود: وارد شـدن در امر وال

بداني در باطن کينه و که واليت ما و امرتشيع را بپذيرند، تو هم از آنها بپذير، اگر چه 

جهاد در راه خدا با جان و مال خود: امام صادق -2(؛ 281: 2،ج1375( )کافي، نفاق دارند

کسـاني که ايمـان آورده و هجرت نموده و بـا مـال و جـان خود در راه خـدا فرمودند: )

ر خدا مجاهدين را ب)و فرمود:(9سوره 20جهـاد کردنـد، نزد خـدا مقامبيشتري دارند، 

بازنشستگان بپاداشي بزرگ فزوني بخشيده ، و آن پاداش درجات وآمرزش و رحمت 

درباره قول خداي  (ع ) امام صادقمرزداري: -3(؛ 67: 3( )کافي،ج4سوره 95، اوست

فرمود: بر (3صبر کنيد و با صبر غلبه جوييد و مرزداري کنيد، آخر سوره )عزوجل: 

( جامش کلفت و مشقت دارد تحمل کنيديعني واجباتي را که ان(واجباتصبر کنيد 

فرمود: مي( ع )امام امام صادق فرار از جهاد به عنوان گناهي کبيره: -4(؛ 128: 3)کافي،ج

وفاي به -5(؛ 379: 3که يکي از آنها فرار از جهاد است )کافي،ج کبائر هفت گناه است

ايـد که خـدعه امام صادق عليه السالمفرمود: براي مسـلمين نشعهد و عدم عهد شکني: 

 و عهد شـکني)کنند، و نه دسـتور بخدعه دهند، و نه جنگ کنند با آنانکه نيرنگ زنند 

(.بقيه 33، 4)همان،ج ولي مي تواننـد هرجا که مشـرکين را يافتنـد با آنها بجنگنـد( کننـد

شوند. حال بايد حديث مي 295احاديث مرتبط به بعد داخلي امنيت هستند که شامل 

شوند سهم بعد حديث که مرتبط با بعد داخلي امنيت مي 295از مجموع اين ديد که 

اجتماعي چقدر است؟ همانطور که در جدول –نظامي، اقتصادي و فرهنگي -سياسي

 13نشان داده شده است، از اين مقدار سهم بعد اقتصادي با  3و نمودار شماره  4شماره 

حديث مرتبط  43نظامي با -عد سياسيترين مقدار است و بعد از آن، بحديث مرتبط کم

حديث با اختالف زياد نسبت  239اجتماعي با -گيرد. در اين ميان بعد فرهنگيقرار مي

دهد. در بعد به ابعاد ديگر امنيت، بيشترين حديث مرتبط را به خود اختصاص مي
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، 1توان به موضوعاتي از جمله تنگي زندگي به دليل رويگرداني از ياد خدااقتصادي مي

؛ در بعد سياسي 5، انصاف با مردم4، انفاق3، کسب پاکيزه2هاي خدادوري از حرام

عدالت -1موضوعات مختلفي مطرح شده است که در ذيل به آنها اشاره مي شود: 

وظيفه امـام عليه السـالم در زمان حکومتش اينسـتکه خود را در رديفمردم زمامداران: 

ميرالمؤ منين عليه السـالم فرمود: با واليان خود ا رابطه حاکم و مردم:-2؛ 6.فقير آورد

خيانت نورزيـد و با رهبران خود دغلي نکنيد و پيشوايان خود را نادان نخوانيد واز 

پراکنده مشويد که سـست شويد و شوکت و  )جماعت مسـلمين (رشـته پيونـد خود 

خشم از دشـمن در فرمـود: فرو خـوردن  (ع )امـام صـادق تقيه: -3؛7دولت شـما برود

ه زمـان دولت و اقتـدار آنهـا، تقيه و احتيـاطي است براي کسـيکه دورانديشـي کند، و ب

فرمود: هر که رياست  (ع )امام صادق طلبي: منع رياست-4؛ 8معرض بالي دنيا در نيايد

امـام صـادق عليه السـالم فرمود: که خـداي منع ستم به مردم: -5؛9ودشطلبد هالک 

به پيامبري از پيمبرانش که در کشور يکي از سـرکشان و جباران بود عزوجل 

وحيفرسـتاد که نزد اين مرد جبـار برو و باو بگو: که من ترا نگماردم براي ريختن خونها 

و گرفتن اموال ، همانا تو را گماردم تا نالههاي ستم رسيدگان را از من باز داري ، زيرا 

. در بعد فرهنگي اجتماعي 10م اگر چه کافر باشندمن از ستمي که بايشان شده نگذر

، 13، دروغ نگفتن12،  وفاي به عهد11موضوعاتي از قبيل منع ستم کردن در جامعه

                                                           
 92، روايه317، ص2. کافي، ج1
 8، روايه123، ص3. کافي، ج2
 4، روايه720، ص3. کافي، ج3
 2، روايه214، ص3. کافي، ج4
 3، روايه214، ص3. کافي، ج5
 4، روايه274، ص2. کافي، ج6
 3، روايه262، ص 2. کافي، ج7
 4، روايه170، ص3. کافي، ج8
 2، روايه405، ص3. کافي، ج9
 14، روايه27، ص4. کافي، ج10
 15، روايه28، ص4. کافي، ج11
 2، روايه33، ص4. کافي، ج12
 2، روايه35ص ،4. کافي، ج13
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، و ... مطرح شده اند. اگر بخواهيم اين آمار را به درصد 1رحم و نيکي به پدر و مادرصله

نظامي، اقتصادي، و -سيفراواني بيان کنيم، سهم هر يک از ابعاد اجتماع بين المللي، سيا

 است.  %78، و %4,5، %14، %3,5اجتماعي به ترتيب -فرهنگي
 :ابعاد امنیت در کتاب کافی4جدول

 ابعاد امنيت

 اجتماع بين المللي
 اجتماع داخلي

 مجموع
 فرهنگي اجتماعي اقتصادي مينظا-سياسي

 فراواني
درصد 

 فراواني
 فراواني

درصد 

 فراواني
 فراواني

درصد 

 فراواني
 فراواني

درصد 

 فراواني
 فراواني

درصد 

 فراواني

11 3.5% 43 14% 13 4.5% 239 78% 306 100% 

 

 

           
      
  

           
         

  

              
   

            
    

 
 : ابعاد امنیت اجتماعی در اصول کافی 3نمودار

 

                                                           
 3  سوی  184  ص4   ا م  ج1
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 نتیجه گیری

است. از آن جايي که پژوهش حاضر به بررسي مفهوم امنيت در سيره معصومين پرداخته

ترين منابع در شناخت سيره معصومين منابع روايي شيعه است، بنابراين در يکي از مهم

اين پژوهش اين بررسي با تحليل محتواي کتاب اصول کافي انجام شد.طبق بررسي هاي 

حديث آن، با توجه به شاخص  441شده از مجموع احاديث کتاب اصول کافي انجام

تحقيق ما )امنيت در اسالم( بودند که  هايي که انجام داده بوديم مرتبط با موضوعسازي

حديث در  310از اين مجموع، سهم هريک از سطوح مادي و معنوي امنيت به ترتيب 

حديث بود. با اين اوصاف درصد فراواني محتواي مرتبط با سطوح امنيت  131مقابل 

درصد بود. اما سطح ديگري از امنيت  30و  70مادي و معنوي در کتاب کافي به ترتيب 

که با توجه محدوده اجرا، در مباني نظري مشخص کرديم، سطح فردي و اجتماعي 

عدد در سطح  135حديث مرتبط با امنيت  441امنيت بود. در کتاب کافي از مجموع 

گرفتند. به بياني ديگر سهم امنيت فردي عدد در سطح اجتماعي امنيت جاي 306فردي و 

است. به لحاظ ترسيم بوده %69در مقابل  %31و امنيت اجتماعي در کتاب کافي به ترتيب 

حديث که به سطح اجتماعي امنيت اختصاص يافته بود،  306ابعاد امنيت نيز، از مجموع 

سهم هر يک از ابعاد اجتماع بين المللي و اجتماع داخلي متفاوت بود. در اين ميان 

بقيه احاديث حديث شد.  11ترين سهم به بعد اجتماع بين المللي رسيد که شامل کم

حديث شدند. از اين مقدار سهم بعد  295مرتبط به بعد داخلي امنيت بودند که شامل 

حديث  43ترين مقدار شد و بعد از آن، بعد اقتصادي با حديث مرتبط کم 13اقتصادي با 

حديث با اختالف زياد  239اجتماعي با -مرتبط قرارگرفت. در اين ميان بعد فرهنگي

ر امنيت، بيشترين حديث مرتبط را به خود اختصاص داد. . اگر نسبت به ابعاد ديگ

بخواهيم اين آمار را به درصد فراواني بيان کنيم، سهم هر يک از ابعاد اجتماع بين 

، و %4,5، %14، %3,5اجتماعي به ترتيب -نظامي، اقتصادي، و فرهنگي-المللي، سياسي

مفهوم »توان گفت ب مذکور ميبود. طبق نتايج بدست آمده از تحليل محتواي کتا 78%

گيرد که شامل سطوح مادي و معنوي؛ فردي و امنيت در اسالم حوزه وسيعي را در بر مي

طبق انديشه سياسي شود. اجتماعي؛ و داخلي و خارجي مياجتماعي؛ و ابعاد فردي و 
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اسالم امنيت معنوي سرچشمه و مبناي اصلي کليه ابعاد امنيت است و از سويي ديگر 

 اين ابعاد پيوند و توازن عميقي برقرار است. ميان

 

 
 منابع

نیتی بررسی تطبیقی رویكرد امنیتی اسالم با رویكرد ام»(، 1393ابراهيمي، شهروز و همكاران)

 . 1شناسي سياسي جهان اسالم، سال دوم، شماره فصلنامه جامعه ،«رئالیسم و لیبرالیسم

 . 75مي، شماره نشريه الهيات و معارف اسال ،«آن در قرآنامنیت و ابعاد »(، 1386اخوان کاظمي، بهرام) 

م و روابط مجموعه مقاالت اسال ،«الملل، رویكرد اسالمیصلح و امنیت بین»، (1389افتخاري، اصغر) 

انشگاه تشارات دانتهران: هاي نظري، موضوعي و تحليلي(، به اهتمام حسين پوراحمدي، الملل )چارچوببين

 .امام صادق

جامعه  مرزهای گفتمانی نظزیه اسالمی امنیت؛گذر از جامعه جاهلی به»(، 1383ي، اصغر )افتخار 

 . 3فصلنامه مطالعات راهبردي، سال هفتم، شماره  ،«اسالمی

 ،«المامنیت و پیشا ارزش های آن در اندیشه سیاسی اس»(، 1389تقي لو، فرامرز و علي آدمي ) 

 . 4شماره  13فصلنامه مطالعات راهبردي، سال 

 يام نور.، تهران: دانشگاه پروش های آماری در علوم تربیتی و روان شناسی(، 1380دالوري، علي )

 ، تهران: صراط.اوصاف پارسایان(، 1371سروش، عبدالكريم )

ها و یافتالملل رهگرایی در نظام بیناسالم ،(1389ارسالن) ،نشينسيمبر، ارسالن و قرباني شيخ 

 ق.ارات دانشگاه امام صادانتشتهران: ، رویكردها

وسوي ، ترجمه سيد محمد باقر مالمیزان فی تفسیر القرآن(، 1360طباطبايي، سيد محمد حسين،) 

 همداني، تهران: کانون انتشارات محمدي. 

شارات ، به کوشش حسين خديو جم، تهران: شرکت انتکیمیای سعادت(، 1375غزالي، ابوحامد محمد )

 . 2علمي و فرهنگي، ج

 : ني. ، ترجمه، هوشنگ نايبي، تهرانتحلیل محتوا: مبانی روش شناسی(، 1390دورف، کلوس )کريپن

معارف  و، ترجمه جواد مصطفوي، دفتر مطالعات تاريخ اصول کافی(، 1375کليني، محمد بن يعقوب ) 

 اسالمي. 

حسين ، ترجمه، عبدالروش تحقیق در علوم اجتماعی(، 1386کيوي، ريمون، و لوک وان کامپنهود )

 نيک گهر، تهران: توتيا.

ت های اساسی مؤثر بر افزایش امنی بررسی مؤلفه»(، 1394) کيومرث فرحبخشو مرتضي ، کرمي 

م امع اماجفصلنامه پژوهشهاي حفاظتي ـ امنيتي دانشگاه ، «از دیدگاه نخبگان حوزه امنیت اجتماعی

 . 13سال سوم، شماره، )عليهالسالم(حسين
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 ،«های ساختاری امنیت اسالمی: مطالعه موردی حكومت نبوینشانه» (،1383افتخاري، اصغر )

 .4فصلنامه مطالعات راهبردي، سال هفتم، شماره 

 ، تهران: مرواريد.دانشنامه سیاسی(، 1376آشوري، داريوش )

 ، قم: انتشارات دفتر تبليغات.غررالحكم و دررالكلم(، 1366آمدي، عبدالواحد )تميمي

 .نشر فرهنگ اسالمي :تهران ،هالفصاحنهج، (1374فريد ) تنكابني،

 بررسی رابطه بیگانگی سیاسی اجتماعی با مشارکت سیاسی اجتماعی و»(، 1384حسني، قاسم )

 .3، فصلنامه علوم اجتماعي، شماره «امنیت ملی

 المللى بزرگداشت ثقةاالسالمكلينى. ، وبگاه کنگره بيندرباره کافی(، 1374خوش قلب، محمد مهدي)

 : انتشارات بينا.االسالم، تهراننقي فيض، سيدعليالبالغهنهج (،1351، )ضيسيدر

سعه جهانی شدن و توسعه در برنامه های تو»(، 1394فالحت پيشه، حشمت اهلل و قاسم ميسايي )
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