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چکیده
در نگرشی کلی ،نوع نگاه به جهان و بهبیاندیگر ،باورهای دینی میتواند جهتگیری
راهبردهای امنیتی و نظامی را مشخص کند .آنچه در پژوهش حاضر به دنبال پاسخش
هس��تیم ،واکاوی نقش آموزههای دین��ی در طراحی راهبرد امنیتی و نظامی جمهوری
اس�لامی ایران اس��ت .نگارندگان بر این باورند که آموزههای فقهی دربردارنده نقش
مح��وری در طراحی راهبرد امنیتی و نظامی جمهوری اس�لامی ایران اس��ت .درباره
تش��ریح مبانی دینی ،دیدگاههای مختلفی بیانش��ده اس��ت .آنچ��ه در این تحلیلها
مورد توجه قرار نگرفته است ،نگرش منظومهای به دین است .همین نگرش نظاممند
به دین اس��ت که ضرورت اس��تخراج الگوی مطرحش��ده را دوچندان میکند .در این
پژوهش تالش شده است تا با بهرهگیری از روش تحلیلی و توصیفی و بر مبنای دیدگاه
انسانشناسی امام خمینی 6و با توجه به نگرش سهالیه به انسان ،نقش آموزههای
فقهی در طراحی راهبرد امنیتی و نظامی بررسی گردد.
کلی�دواژگان :فقه سیاس��ی ،منابع فقه��ی امنیت ،امنیت متعالی��ه ،مبانی امنیت در
اسالم ،اندیشه فقهی امام خمینی ،6مسائل راهبردی و نظامی.
 .1استخراجش��ده از پایاننامه کارشناسی ارشد ،با عنوان «نقش آموزههای دینی در تدوینراهبردهای امنیتی و نظامی
با تأکید بر جمهوری اسالمی ایران» ،از دانشگاه باقرالعلوم.8
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پس از ایمان به آموزههای اعتقادی ،مهمترین مس��ئله در حوزه امنیت ،س �رازیر ش��دن این نوع از باور
به حوزه عمل اس��ت .بر مبنای آموزههای دینی ،رفتار مکلفان در حوزه مس��ائل فقهی مطرح میش��ود؛
چراکه خداوند در قرآن کریم ،عالوه بر تأکید به ایمان ،امنیت را در همه ابعادش به صالحان و کسانی
َُ ْ ُ ْ ُ
َ
َّ َ َ ُ َ َ ْ ْ ُ
ولئک ل ُه ُم
اختصاص داده اس��ت که مرتکب ظلم نش��دهاند :الذین آمنوا ولم یل ِبس��وا إیمانهم ِبظل ٍم أ ِ
أْ َ
ُ َ
ال ْم ُن َو ُه ْم ُم ْه َتدون( انعام .)82 :درواقع ایمان مؤمنان و انجام اعمال صالح ،مقتضی رعایت امنیت
فردی و اجتماعی افراد و عدم تعرض و تعدی به حقوق آنان اس��ت .با توجه به این مس��ئله ،در پژوهش
حاضر به دنبال نقش آموزههای فقهی در تدوین راهبرد امنیتی و نظامی جمهوری اسالم ایران هستیم.
در فقه امنیت مهمترین مس��ائل امنیتی بر مبنای حفظ مصالح خمس��ه مطرح میش��ود .به بیان
رساتر ،احکام فقهی برای تأمین این مصالح آمد است .این مقاصد یا ضروریات پنجگانه ،عبارتاند
از :حف��ظ نفس ،حفظ مال ،حفظ دین ،حفظ نس��ب و حفظ عقل .با توجه به این مس��ئله ،پرس��ش
اصلی بحث به پنج زیرمجموعه تقسیم میشود که در هریک از پرسشها ،نقش یکی از این مصالح
فقهی ،مورد کاوش قرار میگیرد.
در نگ��رش فقهی اگر انس��ان رفتار خ��ود را بر مبنای فرمانهای الهی تنظی��م کند ،صفت مؤمن
را به خود میگیرد و انس��ان مؤمن ،تولیدکننده امنیت اس��ت .بنابراین تنها تولیدکننده امنیت ،خدای
سبحان و هر آن کسی است که رفتارش مبتنی بر دستورهای الهی باشد .همچنین برهمزننده امنیت،
ابلیس اس��ت .با این بیان ،در آموزههای فقهی تهدید از فرد آغاز میش��ود و لذا امنیتسازی نیز باید
از فرد آغاز گردد.
با این توصیف در حوزه امنیت ،این نگرش همان چیزی اس��ت که از آن با عنوان امنیت متعالیه
یاد میش��ود .تأکید بر انجام واجبات و ترک محرمات ،جای��گاه محوری آموزههای فقهی در امنیت
ً
متعالیه را ترس��یم میکند .این نوع نگاه دقیقا در برابر نظریههای امنیتی دیگر قرار میگیرد که از آنها
با عنوان نظریات امنیت متعارف و یا متدانی یاد میکنیم.
ه��دف اصلی پژوهش حاضر تحلیل علمی و ارائ��ه مقدمهای برای تدوین نظریه امنیتی در نظام
جمهوری اسالمی ایران است و با توجه به این موضوع که تا کنون نتوانستهایم راهبرد امنیتی و نظامی
مصوب و ابالغش��دهای در جمهوری اسالمی ایران بیابیم ،ضروری به نظر رسید که کوششها برای
این مهم از س��وی مراکز حوزوی و دانش��گاهی آغاز شود .از س��وی دیگر مراکز تصمیمگیری کالن
نظام جمهوری اس�لامی نیز میتوانند از دس��تاوردهای این پژوهش بهرهمند ش��وند .آنچه در تبیین
پیشفرضهای این پژوهش باید بدان اش��اره کرد ،این اس��ت که نگارندگان بر این باورند که راهبرد

امنیتی و نظامی در بیش��تر کش��ورها ریش��ه در باورهای دینی و ایدئولوژیک آن کش��ور دارد .از سوی
دیگر با توجه به اکتشافی بودن موضوع ،پژوهش حاضر از هیچگونه فرضیهای بهره نمیبرد.

چارچوب نظری
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در س��نت اسالمی از دانش سیاس��ی به «علم مدنی» تعبیر میش��ود .فارابی در احصاء العلوم ،علم
مدنی را به دو بخش فلس��فه مدنی و فقه مدنی تقس��یم میکند .فقه سیاس��ی مواجهه دوسویه زندگی
سیاس��ی و نصوص اسالمی از طریق زبان و دستگاه فقه اس��ت .فقه امنیت در ادامه چنین دیدگاهی
قابلفهم است (لکزایی ،1393 ،ص.)189
فقها کتابهای خود را بر اساس موضوعات خاصی مانند طهارت ،نماز ،روزه و حج باببندی،
ً
و برخی فقیهان این ابواب را به چند گروه تقس��یم کردهاند .ظاهرا نخس��تین فقیهی که چنین تقسیمی
ارائه داده و بر اساس آن ابواب فقه مربوط به هر گروه را در جای خود بحث کرده ،محقق حلی است.
این فقه در س��ده هفتم هجری تمامی ابواب فقه را در چهار گروه عبادات ،احکام ،عقود و ایقاعات
گنجانده اس��ت (ش��ریعتی ،1380 ،ص .)41بیش��تر فقیهان پس از او نیز این تقس��یم را پذیرفتهاند؛
هرچند ش��کل ابتدایی این تقس��یم در آثار فقهای پیش از وی از جمله س�لار دیلمی دیده میش��ود
(سالر دیلمی ،1994 ،ص 28و .)145
ش��هید اول ،نظامهای سیاس��ی را از جمله «وس��ایلی» تلقی میکند که مصالحی «تبعی» دارند
و «احکام» آنها تابعی از حفظ مصالح خمس��ه اس��ت؛ یعنی احکامی فقهی برای تأمین این مصالح
آمده اس��ت .ایش��ان مقاصد یا ضروریات خمس��ه را چنین برشمرده اس��ت :حفظ نفس ،حفظ مال،
حفظ دین ،حفظ نسب و حفظ عقل (شهید اول ،بیتا ،ج ،1ص.)38
«حف��ظ نفس» که «امنیت جانی» اس��ت ،بهوس��یله برخی احکام فقه��ی از قبیل قصاص ،دیه
و دفاع تأمین میش��ود؛ «حفظ م��ال» یا «امنیت اقتصادی» از طریق بعض��ی احکام فقهی همچون
تحری��م غصب و س��رقت و خیانت و راهزنی تأمی��ن میگردد؛ «حفظ دین» ک��ه «امنیت فرهنگی»
به ش��مار میآید ،با برخ��ی احکام فقهی مانند حرمت نگهداری و خری��د و فروش کتب و ابزارهای
فرهنگی گمراهکننده (ضاله) ،حرمت موس��یقی طربانگیز ،وجوب تعلیم مسائل شرعی و مبارزه با
ارتداد محقق میش��ود؛ «حفظ نس��ب» یا «امنیت خانواده» ،به واس��طه برخی احکام فقهی از قبیل
ً
تحری��م زنا ،احکام مربوط ب��ه محرم و نامحرم ،حجاب ،ازدواج ،طالق و ع��ده تأمین گردد و نهایتا
«حفظ عقل» یا «امنیت روانی» از طریق بعضی دیگر از احکام فقهی همچون تحریم مس��کرات و
حد آنها تأمین شود (همان).
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ً
گفتنی اس��ت که در تقس��یم و تحلیل مذک��ور ،عمدتا ح��وزه امنیت فردی غلب��ه دارد و مباحث
مهمی از قبیل امنیت ملی ،نادیده گرفتهش��دهاند .در اینجا به این پاس��خ اجمالی بسنده میکنیم که
در فقه ذیل عناوین دیگری چون حفظ داراالسالم ،حفظ بیضه مسلمین و در باب جهاد در سطحی
وس��یعتر ،به این بحث پرداختهش��ده است؛ زیرا بحث جهاد ،که از معروفترین مباحث فقه است،
مرتبط با «حفظ دار االسالم» یا دربردارنده «امنیت ملی» است .احکام دیگری چون حرمت غیبت،
تهم��ت ،دروغ ،حد ق��ذف و وجوب وفای به عهد ک��ه تأمینکننده امنیت روان��ی و اجتماعیاند نیز
بهتفصیل در فقه بحث و بررس��یش��دهاند .به نظر میرسد ش��هید اول نیز به این مطلب توجه داشته
اس��ت؛ زیرا ایش��ان در امتداد مصالح خمسه ،هر چیزی را که بهنوعی وسیله جلب مصلحت و دفع
مفس��ده در اجتماع انسانی اس��ت ،داخل در احکام شریعت انگاشته و امامت ،سیاست و حکومت
را ذیل این امور تحلیل کرده اس��ت (لکزائی ،1393 ،ص)190؛ حوزه متغیر و متصوری که امکان
تشریع تفصیلی و ثابت در تمام موارد وجود ندارد و شارع به دلیل ماهیت این قلمرو از زندگی بشر،
در برخ��ی موارد به «تش��ریعات عامه» یا «قوانین کلی» بس��نده نموده و تفصیل��ش را به حکومت و
حاکم وانهاده است (شهید اول ،بیتا ،ج ،1ص.)39
از مباحث گذش��ته چند نکته روش��ن میشود :نخست اینکه از تعبیر فقهی واژه «حفظ» معنایی
ً
تقریبا معادل یا نزدیک واژه «امنیت» اس��تفاده میشود؛ دوم اینکه به دلیل متغیر بودن مسائل مربوط
به زندگی سیاس��ی و از جمله مس��ائل امنیتی ،بخش��ی از اختیارات در این حوزه در احکام حکومتی
ق �رار میگیرد .برایناس��اس میتوان گفت مش��هورترین واژهای که در س��نت مطالع��ات فقهی برای
تعریف «امنیت» بهکار رفته است ،واژه «حفظ» است (لکزائی ،1393 ،ص.)190
بنابراین سیر تحول مفهوم امنیت در فقه و بررسی نوع نگاه فقها به موضوع امنیت ،ذیل عناوینی
چون حفظ نفس ،حفظ مال ،حفظ دین ،حفظ نسب و حفظ عقل ،بهعنوان مقومات جامعه اسالمی
جستوجو میشود که در ادامه ،جداگانه به تبیین هر یک از این پنج مؤلفه پرداخته میشود.

 .1نقش آموزههای فقهی در تدوین راهبرد امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی ایران با
محوریت امنیت فردی

حف��ظ نفس یا امنیت جانی ،یکی از ش��اخههای امنیت فردی اس��ت که در کنار س��کینه و قرب الهی
(ایمان) ،به همراه حفظ مال که در آینده به آن خواهیم پرداخت ،هدف نهایی در امنیت فردی را شکل
میده��د .در این ُبعد ،ظلم ،تجاوز به حریم حقوق دیگران ،افس��اد ،ایذا ،تجس��س ،غیبت ،تهمت و
تصرف ناحق مال (غصب) ،عواملی هستند که بهعنوان آسیب و تهدید امنیت مطرح میشوند.
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ب��ا توجه به اینکه در فقه ،انجام معروف ،امنیتآفرین اس��ت و ارت��کاب معصیت ،ناامنی ایجاد
میکند ،امنیت فردی از منظر فقه عبارت اس��ت از اینکه «فرد با انجام دادن یا انجام ندادن تکالیفی
مانند انجام واجبات و مستحبات و ترک محرمات مانند خودکشی و مکروهات ،برای خود مصونیتی
تولی��د میکند تا از آس��یب ،تع��رض و تهدیدهایی همچون ظل��م ،گناه ،تهدیده��ای جانی ،مالی و
ِعرضی و فش��ارهای روحی و روانی در امان بماند تا به وضعیت آرامش و اطمینان خاطر و آس��ودگی
دست یابد و یا وضعیت امن و آرام خود را حفظ نماید» (نباتیان ،1392 ،ص.)44
کارگزاران این نوع ناامنی یا اش��خاص عاصی هس��تند و یا حکومت جائر که در برابر آن مکلفان
مؤم��ن و متدی��ن و یا نهادهای حکومتی عادل به همراه نهاد قض��ا به مقابله با این عوامل میپردازند؛
اما مالک کلی برای مقابله با اینگونه ناامنی ،انجام واجبات ،ترک محرمات ،حفظ کرامت انس��انی
و برپایی نظام عدل است.
بهبیاندیگر بر مبنای آموزههای اس�لامی وجود نفس اماره در انس��ان بهعنوان آس��یب درونی از
عوامل ناامنی اس��ت َ ْ َّ َّ :أَ َ َّ ٌ ُّ
�وء( یوس��ف .)53 :همچنین وجود ش��یطان و قسم
إن النفس لم َارة ِبالس� ِ
ِ
أَ ُ ْ َّ ُ ْ َ
َ َ
َّ
ْ
َ
َ
خوردن او مبنی بر اغوای انس��انها :قال ف ِب ِعز ِت��ک لغ ِو ینهم أجمعین( ص ،)82 :عامل دیگری
اس��ت که امنیت انس��ان را تهدید میکند .بنابراین تهدید و آس��یب تنها ضعیف میش��وند و هیچگاه
حذف نمیشوند .لذا امنیتسازی نیز میباید از فرد آغاز شود و سپس در اجتماع بشری ،جامعهپذیر
گردد .در اینجا به احکام و قوانین فقهی که در راستای تأمین امنیت فردی قرار میگیرند ،میپردازیم.
کرامت ،ش��رف و آبروی انس��ان از تأکیدات آموزههای فقهی اس��ت؛ چه از ِقبل افراد دیگر و چه
از ِقبل گروهها و چه از جانب نظام سیاسی .تکریم انسان در قرآن چنان بزرگ تصویر شده است که
حتی ابلیس پس از هزاران س��ال عبادت ،به سبب عدم تکریم انسان از درگاه الهی رانده شد (حجر:
 .)34ضرورت حفظ کرامت انسان و حرمت تضییع آن با هر ابزار و رفتار و کالمی از راههای تأمین
ً
امنیت فردی به شمار میآید .اساسا حرمت خودکشی و انتحار در فقه و یا حق اولیای دم در قصاص
یا اخذ دیه از قاتل یا ضارب از باب حفظ کرامت انسان است (نباتیان ،1392 ،ص.)46
برپایی نظام مبتنی بر عدل ،یکی دیگر از وجوه امنیت فردی اس��ت .مبحث عدالت ،دربردارنده
ُبعد اعتقادی آموزههای دینی اس��ت؛ اما همانگونه که اش��اره ش��د ،مهمترین ویژگی در طرحریزی
دکترین و راهبرد ،خروج آموزههای دینی از حوزه باور صرف به بعد عمل است .ایجاد نظم مبتنی بر
عدالت بدین معناس��ت که در آن ،حقوق انس��انها از هر نوع تعرض در امان ماند .بر اساس تعالیم
قرآنی س��ه عامل تهدیدکننده امنیتاند :ظلم ،تجاوز به حقوق دیگران و ِافس��اد و ایجاد بینظمی و
اختالل در جامعه.
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از مصادیق تعرض و تعدی میتوان به این موارد اش��اره کرد :ایذا ،اس��تهزا ،س��وءظن ،تجسس،
ً
غیبت ،عیبگیری و لقب زش �تگذاری و تصرف ناحق مال افراد (نباتیان ،1392 ،ص .)47اصوال
در روایت��ی وج��ه نامگذاری مؤمن به مؤمن ،در ام��ان بودن جان و مال دیگران از «تعرض» اوس��ت
(مجلسی ،1363 ،ج ،64ص .)60در فقه قاعده عدالت معیار استنباط احکام به شمار آمده است
(شریعتی ،1387 ،ص.)240-238
با مراجعه به اس��ناد باالدستی نظام جمهوری اسالمی ایران ،بهخوبی میتوان جایگاه آموزههای
فقهی در تدوین راهبرد امنیتی و نظامی ایران اس�لامی را مش��اهده کرد .بر مبنای اصل چهارم قانون
اساس��ی ،تشریع هر نوع قانون در تمام حوزههای بیانشده باید طبق آموزههای اسالمی باشد« .کلیه
قوانین و مقررات مدنی ،جزایی ،مالی ،اقتصادی ،اداری ،فرهنگی ،نظامی ،سیاسی و غیر اینها باید
بر اس��اس موازین اسالمی باشند» .نمونه بارز دیگر امنیتس��ازی در حوزههای بیانشده را میتوان
در اصل بیس��ت و دوم قانون اساس��ی مش��اهده کرد« :حیثیت ،جان ،مال ،حقوق ،مس��کن و شغل
اشخاص از تعرض مصون است».
همچنی��ن در قانون اساس��ی جمهوری اس�لامی در کنار س��رفصلهای محوری دیگر ،مس��ئله
حفظ جان ،مورد توجه قانونگذار قرار گرفت .همانگونه که اش��اره ش��د ،در امنیت شخصی ،بحث
کرامت انس��انی ازجمله دیگر موضوعات این حوزه امنیتی اس��ت .این موض��وع نیز در مقدمه قانون
اساس��ی مورد اهتم��ام قرار گرفته اس��ت« :پیروی از اصول چنی��ن قانونی ک��ه آزادی و کرامت ابنای
بش��ر را سرلوحه اهداف خود دانس��ته و راه رشد و تکامل انسان را میگشاید بر عهده همگان است»
(منص��وری ،1387 ،ص .)21همچنین بند شش��م از اصل دوم قانون اساس��ی جمهوری اس�لامی
بهصراحت کرامت انس��انی را از جمله پایههای این نظام میش��مارد« :جمهوری اس�لامی ،نظامی
است بر پایه ایمان به .... :کرامت و ارزش واالی انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا».
امام خمینی 6نیز در س��خنرانی خود با جمعی از پاس��داران انقالب اسالم بر این مهم تأکید
میکند و میفرماید« :ش��ما پاس��دارید؛ پاس��دار باید حفاظت کند :حفاظت کنید برادران خودتان
را ،کش��ور خودتان را؛ به آنقدری که میتوانید» (موس��وی خمینی ،بیت��ا ،ج ،7ص .)188در نگاه
امام راحل ،وجوب حفظ جان مس��لمان ازجمله مس��ائل مهم است« :انش��اءالله خداوند شما را به
وظایف پاس��داری تأیید کند که هم پاس��داری از خودتان باش��د و هم پاس��داری از اسالم» (همان،
ج ،8ص .)249در نگاه ایش��ان در تعارض بین حفظ جان مس��لمانان و خود اس�لام ،مرجع نهایی
اسالم است« :حفظ جان مسلمان باالتر از دیگر چیزهاست .حفظ خود اسالم از جان مسلمان هم
باالتر است» (همان ،ج .)116 ،15کرامت انسانی از جمله موارد دیگر در حوزه امنیت فردی است

که امام امت درباره این مهم میگوید« :خداوند ش��ما را باکرامت خلق کرده اس��ت؛ آزاد خلق کرده
است» (همان ،ج ،6ص.)301
مقام معظم رهبری نیز از این مهم بهعنوان س��رلوحه تعالیم اس�لامی یاد میکنند« :ما با تکیهبر
تعالیم اس�لام که کرامت انس��انی یکی از سرلوحههای آن اس��ت و( »...خامنهای ،1390،ص.)8
ایش��ان در دیداری با نمایندگان ش��مش دوره مجلس شورای اس�لامی ،یکی از مهمترین راهبرهای
حفظ کرامت انسانی را فراهم آوردن شرایط اقتصادی مناسب میدانند:
امروز در بعضی از گفتهها و اظهارات ،راجع به شأن و شخصیت و شرف و کرامت انسان
در جامعه حرف زده میشود .این بالشک از اصول اسالمی است؛ اما کدام نقض کرامت
چیز هم هس��ت ،نتواند اولیات زندگی فرزندان خودش را تأمین کند؟! کدام تحقیر از این
باالتر اس��ت؟! کدام نقض شخصیت و شرف و کرامت انسانی از این باالتر است؟! صبح
تا ش��ب کار کند ،آخرش به من یا به ش��ما یا به آن مس��ئول دیگر نامه بنویسد که من دو ماه
است به خانهام گوشت نبردهام! (حسینی خامنهای ،1379 ،ص.)10

 .2نقش آموزههای فقهی در تدوین راهبرد امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی ایران با
محوریت امنیت اقتصادی

فقه اس�لامی ،فقهی مدون اس��ت که ثابتات و متغیرات دارد .همچنین این سخن پذیرفتهشده است
که فقه ،جنبه دس��توری الگوهای رفتاری اس��ت .با توجه به این امر که اس�لام نگرش جهانشمول و
ابدی دارد ،بنابراین میتوان این نتیجه را اس��تخراج کرد که آموزههای فقهی مش��تمل بر قوانینی است
که امنیت اقتصادی جامعه اسالمی را تضمین میکند.
در آموزهه��ای فقهی ،ش��ارع مق��دس در کنار این موضوع ب��ه مبارزه با عوام��ل ناامنی اقتصادی
پرداخت��ه که میتوان به اهم آنها اش��اره کرد :دش��من بیکاری ،حرمت ربا ،رش��وه و احتکار ،بطالن
معامله غرری 1،منتفی بودن ضرر ،ممنوعیت اس��تثمار ،حرمت اس �راف و تبذیر ،حرمت کس��ب از
طری��ق کارهایی چ��ون مبادلهای که موجبات اغراء به جهل و تثبیت نادانیها ش��ود؛ مبادله موجبات
اضالل و اغفالش شود؛ کاری که موجب تقویت دشمن شود؛ تحصیل درآمد از طریق امور زیانبار
به حال فرد یا جامعه؛ حرمت کسب پیرامون کاری که در حدی از قداست است که طرف معاوضه
َ َْ
َ
 .1ن َهی َّالن ِبی عن الغ َر ِر (صحیح مسلم ،ج ،3ص.)1153
ِ
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واقعش��دن آنها بر ض��د حرمت و حیثیت آنهاس��ت .اینها همه از جمله ویژگیهایی اس��ت که نظام
اقتصادی اسالمی را از دیگر نظامها متمایز میکند.
ش��ناخت عوام��ل تولیدکنن��ده امنیت اقتص��ادی در کنار آگاه��ی از آس��یبها و تهدیدهای آن،
بخش��ی از مبانی تأمین امنیت اس��ت .آموزههای فقهی عالوه بر تعیین مج��ازات برای برهمزنندگان
امنی��ت اقتص��ادی ،به ارائه راهکار نیز میپ��ردازد .مبانی فقهی و رهنموده��ای الهی حاکم بر امنیت
اقتصادی در قالب ابواب و فروع مختلف فقهی تبیین شده که در ادامه به بررسی اجمالی و مهمترین
راهبردهای مطرحشده پرداخته میشود.
فقر از جمله عوامل ناامنی اس��ت که عالوه بر برهم زدن نظام اقتصادی ،حوزههای دیگر امنیتی
و یا به بیان س��ادهتر ،هر س��ه حوزه اعتقادات ،اخالق و فقه را مورد تهدید قرار میدهد .در بعد فقهی
ش��ارع مقدس اهتمام فراوانی بر رفع این بحران در جامعه اس�لامی داشته است .در نگاه شارع ،فقرا
و مس��اکین نخستین مستحقان زکات معرفیشدهاند .همچنین خمس ،صدقات ،انفال و ...به همراه
تکافل عام و یا با همیاری دولت اسالمی از جمله موارد اهتمام فقه به این عامل ناامنی است.
اس �راف و تبذیر از دیگر عوامل ناامنی اقتصادی است .بر مبنای آموزههای فقهی ،تضییع
مال به هر شکل و صورت ،ب ه شکل دور ریختن ،بهصورت بیشازحد نیاز مصرف کردن ،بهصورت
صرف در اش��یای لوکس و تجمالت فاس �دکننده ،که در زبان اس�لام از آنها به «اسراف» و «تبذیر»
تعبیر شده ،حرام و ممنوع است (مطهری ،1390 ،ج ،2ص.)245
ً
از جمل��ه عوام��ل ناامنی ،رباس��ت .حرمت ربا ،تحقیقا بهوس��یله قرآن کریم و س��نت و اجماع
مس��لمین ثابت اس��ت .یکی از خواص ربا کاهش مال و فنای تدریجی آن اس��ت .چون ربا موجب
قس��اوت قلب و خس��ارت میش��ود و این دو سبب بغض و عداوت و س��وءظن میگردند و امنیت و
مصونیت را سلب میکنند (طباطبائی1417 ،ق ،ج ،2ص.)643
در کن��ار آموزهه��ای اخالقی و اعتقادی ،قواع��د فقهی مدونی برای برق �راری امنیت اقتصادی و
سازوکار تأمین آن وجود دارد که در ابواب فقه مورد توجه قرارگرفته است .هرچند گستره این موضوع
بسیار فراوان است ،اما این مختصر گنجایش تبیین و حتی ذکر عنوان کلی آن را ندارد و در ادامه تنها
به مهمترین این مباحث خواهیم پرداخت.
ّ ُ ُ َ َّ َ َ
ْ
ْ
وال ِهم» از قواعد تحققبخش حفظ مال
قاعده تس��لیط مبتنی با عنوان «الناس مس��لطون علی ام ِ
در مصالح خمسه است .مراد از سلطنت در اینجا همان سلطه کامل و عام مالک بر مال خود است
(ش��ریعتی ،1387 ،ص .)347در نظ��ام اقتصادی اس�لام ،خم��س و زکات از آن حیث مهماند که
سازوکار تعدیلکننده ثروت را بر عهد دارند.

با مراجعه به بیانات بنیانگذار انقالب اس�لامی ،بهخوبی میتوان اهتمام ایشان در حوزه امنیت
اقتصادی را مشاهده کرد .در اینباره ،تأکید امام راحل بر مقابله با عوامل امنیتسوز نظام جمهوری
اسالمی ایران ،نشان از توجه خاص ایشان بر اجرایی شدن آموزههای فقهی در حوزه عمل و به شکل
خ��اص در عرصه اقتصادی دارد .نمونه بارز آن را میتوان در راهبرد مقابله با چالش امنیتس��وز ربا
و رش��وه مش��اهده کرد .در مقابل ،امام خمینی 6کارکرد قرضالحس��نه در حوزه امنیت اقتصادی
اسالم را اینگونه تبیین میکند:
قرضالحس��نه از اعمال بس��یار خوب اس��ت و بهتر از همینطور پول دادن (صدقه) است
و نکتهاش هم ،ش��اید یکی این باش��د که در قرضالحس��نه ،فعالیت دنبالش هس��ت؛ در
کس��ی که قرض میکند و موظف اس��ت ک��ه بدهد ،این ب��ه فعالیت میافت��د که در وقت
خ��ودش بتوان��د قرضش را ادا کند و بعد هم مازادی که پیدا کرده اس��ت ادامه بدهد به کار
خودش؛ لکن آن کس��ی که نشسته کنار کوچه و از مردم [گدایی] میخواهد ،آن هیچوقت
در فکر این نیست که یک کاری بکند؛ برای اینکه دیگر مطالبهای ندارد؛ کسی نمیآید از
او مطالبه کند که اینکه گرفتی بده .قرض بسیار اهمیت دارد و قرضالحسنه بسیار اهمیت
دارد .و به همان اندازهای که قرض به ربا محکوم اس��ت ،به همان اندازه قرض به حس��نه و
بدون ربا و همینطور قرض دادن به همان اندازه مطلوب اس��ت (موس��وی خمینی ،بیتا،
ج ،12ص.)428-426

ام��ام خمینی 6بهرهمن��دی از نظام اقتصادی اس�لام را ب��هعنوان برطرفکننده مش��کالت و
نابرابریها معرفی میکند .به عقیده ایش��ان ،این راهبرد باید در حمایت از مستضعفین کانالیزه شود
تا نظام جمهوری اسالمی ،از چالشهای امنیتسوز در امان بماند:
بدون ش��ک جهانخواران به همان میزان که از ش��هادتطلبی و سایر ارزشهای ایثارگر ِان
مل��ت ما واهمه دارند ،از گرایش و روح اقتصاد اس�لام بهط��رف حمایت از پابرهنگان در
ّ
هراساند و مس��لم هر قدر کش��ور ما ب ه طرف فقرزدایی و دفاع از محرومان حرکت کند،
امید جهانخواران از ما منقطع و گرایش ملتهای جهان به اسالم زیادتر میشود (همان،
ج ،20ص.)342

ب��ر مبن��ای آنچه در مقدمه قانون اساس��ی آمده اس��ت ،مبتنی ب��ر آموزههای اس�لام ،در تحکیم
بنیاده��ای اقتصادی ،اصل ،رفع نیازهای انس��ان در جریان رش��د و تکامل اوس��ت نه همچون دیگر
نظامهای اقتصادی تمرکز تکاثر ثروت و س��ودجویی؛ زیرا که در مکاتب مادی ،اقتصاد خود هدف

|نقش آموزههای فقهی در طراحی راهبرد امنیتی و نظامی جمهوری اسالمی ایران |

مجانی ،ش��اید گدا درس��ت کردن باش��د .ازاینجهت این یک فعالیتی ایج��اد میکند .آن

89

| فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم انسانی اسالمی | شماره پیاپی  | 4بهــار | 97

90

اس��ت و بدینجهت در مراحل رش��د ،اقتصاد عامل تخریب و فساد و تباهی میشود؛ ولی در اسالم
اقتصاد وس��یله اس��ت و از وس��یله انتظاری جز کارایی بهتر درراه وصول به هدف نمیتوان داش��ت.
با این دیدگاه ،برنامه اقتصاد اس�لامی فراهم کردن زمینه مناس��ب برای ب��روز خالقیتهای متفاوت
انسانی است ،و بنابراین تأمین امکانات مساوی و متناسب و ایجاد کار برای همه افراد و رفع نیازهای
ضروری جهت اس��تمرار حرکت تکاملی او بر عهده حکومت اس�لامی اس��ت (منصوری،1387 ،
ص.)21
در آموزههای فقهی ،حوزه اقتصادی یکی از سرفصلهای مهم تأمین امنیت است .با مراجعه به
اصول  47 ،46 ،43 ،31 ،3و  49قانون اساس��ی جمهوری اس�لامی ایران ،بهخوبی میتوان نتیجه
گرفت که فاکتورهای مهم امنیتسازی در حوزه آموزهای فقهی ،مورد توجه تدوینگران قانون اساسی
بوده اس��ت .تدوینگران میثاق ملی در اصل  43قانون اساس��ی جمهوری اس�لامی ایران بهصراحت
عوامل امنیتسوز در حوزه آموزههای فقهی را مشخص کردهاند و به مبارزه با آن پرداخته ،بهصراحت
از آن من��ع میکنن��د« :منع اض �رار به غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگ��ر معامالت باطل و حرام،
منع اسراف و تبذیر در همه شئون مربوط به اقتصاد ،اعم از مصرف ،سرمایهگذاری ،تولید ،توزیع و
خدمات .جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور».
باور به آموزههای دینی یکی از مس��ائل مهم در حوزه تدوین راهبرد امنیتی و نظامی اس��ت؛ اما
عمل به این باور در حوزه آموزههای فقهی اس��ت .از منظر مقام معظم رهبری رابطه مس��تقیم بین این
دو حوزه در مسئله امنیت اقتصادی وجود دارد:
البته اعتقاد من این اس��ت که بخشهای اقتصادی ما اگر میخواهند مردم متدین ش��وند،
مع��اش مردم را تأمین کنند؛ چ��ون «من ال معاش له ال معاد له» .اگر بخشهای اقتصادی
دولت ،معاش مردم را تأمین کردند ،مردم متدین خواهند ش��د؛ اما از این گذش��ته ،مسئله
اس��تقرار معنویت و جلوگیری از مظاهر فساد یا شیوع فساد یا شیوع بیدینی و بهخصوص
وإذا
تظاهر به این معنا ،جزو کارهای واجب اس��ت .خدای متع��ال در قرآن میفرمایدِ :
ََ ُ
َ َ ُّ َ َ ً َ َ
ا َردنا أن ن ِهلک ق َریة أ َمرنا ُم َتر ِف َیها فف َسقوا ِف َیها؛ (اسراء .)16 :وقتی میخواهیم جامعهای
را نابود کنیم -سازوکار و طبیعتش در ّ
سنت الهی این است -مترفین و پولدارهایشان فسق
َ َ َّ َ َ َ َ ُ َ َ َّ َ َ َ ً
دمیرا( هم��ان) .بعد عذاب الهی بر اینها نازل
میکنن��د :فحق علیها القول فدمرناها ت ِ

میشود .الزمه فسق آنها ،ورود عذاب الهی است .بروبرگرد هم ندارد؛ یعنی این سازوکار
روی همه جوامع اثر میکند (خامنهای ،1380 ،ص .)16

در یک جمعبندی میتوان گفت که مبتنی بر آموزههای فقهی در حوزه اقتصاد ،هر آنچه مورد تأیید

شارع باشد ،امنیتساز است و هر آنچه مبتنی بر نهی شارع باشد ،امنیتسوز است؛ بنابراین همانگونه
که عواملی چون ربا ،ارتشا و احتکار امنیتسوزند ،عواملی چون صدقه و قرض امنیتسازند.

 .3نقش آموزههای فقهی در تدوین راهبرد امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی ایران با
محوریت امنیت فرهنگی
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فرهنگ به مجموعه ارزشهای نهادینهشده در جامعه اطالق میشود که آن را از دیگر جوامع متمایز
میس��ازد (آلن بیرو ،1370 ،ص 77و  .)78برایناس��اس امنیت فرهنگی ظرفیت یک جامعه برای
حفاظت از ویژگیهای خاص خود در مقابل تغییر شرایط و تهدیدات مادی و معنوی است (آشنا و
اسمعیلی ،1389 ،ص.)76
امنیت فرهنگی را از منظر فقه میتوان به این صورت تعریف کرد :مکلفین «افراد ،نظام اسالمی
و عموم مس��لمین» با انجام دادن یا انجام ندادن تکالیفی مانند تقید به آداب و ش��رعی ،نظیر حجاب
و تعظیم شعائر اسالمی ،و تحریم محرماتی چون ارتداد ،کتب ضاله و بدعت ،برای خود مصونیتی
تولید میکنند تا از آس��یب ،تعرض و تهدیدهایی همچون اس��تحاله دین و ارزشهای دینی ،بس��ط
مفاس��د اخالقی و اجتماعی در امان بمانند و به وضعیت فرهنگی مطلوب و َّ
معرف در اسالم دست
یابند و یا وضعیت موجود را حفظ کنند (نباتیان ،1392 ،ص.)158
دعوت و جهاد از جمله عوامل امنیتساز در حوزه فقه فرهنگی هستند .دعوت به مفهوم توضیح
و تش��ریح اعتقادات ،باورها و ارزشهای اس�لام برای افراد اس��ت تا با ش��ناختن اسالم ،به آن ایمان
ً
آورند (شریعتی ،1387 ،ص .)301گفتنی است که فقها بحث از دعوت را عموما در کتاب الجهاد
بیان کردهاند و معتقدند که بر حاکم مسلمانان دعوت غیرمسلمین پیش از آغاز جنگ ،واجب کفایی
اس��ت نه واجب عینی .صرف دعوت ولو از س��وی یک نفر ،کافی است و الزم نیست همه به دعوت
بپردازند (شریعتی ،1387 ،ص.)301
ً
امعان نظر در قاعده فقهی دعوت ،نش��ان میدهد که اساس��ا جهاد و دعوت در یک مس��یر قرار
دارن��د و آن حف��ظ دین و ارزشهای الهی و نیز نظام اس�لامی و درنتیج��ه صیانت از امنیت فرهنگی
جامعه اسالمی است (نباتیان ،1392 ،ص .)178درواقع دعوت پیشدرآمد جهاد به شمار میآید و
به همین دلیل بسیاری از فقها معتقدند قبل از آغاز جهاد ،دعوت واجب است و جهاد بدون دعوت
را نامشروع میدانند (نجفی1404 ،ق ،ج ،21ص.)53-52
پش��تیبانی مالی از جمله عوامل مؤثر در ترویج باورهای دینی و حفظ امنیت فرهنگی است .در
فقه شیعه منابع مالی متعددی جهت حفظ دین ،تبلیغ ،ترویج اعتقادات و ارزشهای دین – بهعنوان
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مبانی فرهنگ در جامعه اس�لامی – تعریفش��ده اس��ت که برخی تکلیف هستند؛ همانند خمس و
زکات و بعض��ی تش��ویقیاند نظیر وقف .ای��ن منابع در اختیار امام معصوم ی��ا نماینده خاص یا عام
ایش��ان قرار میگیرند تا بخش معین آن را در جهت تأمین اهداف فوق به کار گیرد (نباتیان،1392 ،
ص.)178
بر مبنای آموزههای فقهی ،از جمله عوامل امنیتس��از در حوزه فرهنگ ،زنده نگاهداشتن شعائر
الهی است« .شعائر» جمع «شعیره» به معنای عالمت است و «شعائر الله» عالمتهایی هستند که
انس��ان را به یاد خدا میاندازند و خاطرهای از خاطرات مقدس را در نظرها تجدید میکنند (مکارم
شیرازی ،1374 ،ج ،1ص.)539
یکی از چالشهای نظام اس�لامی در بعد فرهنگی ،غربزدگی خواص جامعه اس��ت .از منظر
ام��ام خمینی تنزل از ش��عائر اس�لامی و توجه ب��ه غرب یکی از عوامل امنیتس��وز جمهوری
اسالمی ایران است« :ما تا آمدیم مغز این آقایان را از غربزدگی خارج کنیم ،پشت هشتم ما شاید
بشود این کار .من نمیدانم آقایان از غرب چه دیدهاند؟ غرب همین است که شما مالحظه میکنید
که اینطور جنایات میکنند» (موس��وی خمینی ،بیتا ،ج ،11ص .)50در امنیت فرهنگی ،اهمیت
این موضوع بهقدری اس��ت از منظر امام راحل زنده نگاهداش��تن شعائر جایگاهی فراتر پیدا میکند
و بهعنوان هدف محوری انقالب اس�لامی مطرح میشود« :انقالب کردیم که شعائر اسالم را زنده
کنی��م» (همان ،ج ،13ص .)327ازاینروس��ت که برای مقابله با مس��ئله امنیتس��وز غربزدگی،
راهبردی که امام امت در پیش میگیرند ،زنده نمودن شعائر اسالم است:
از م��ردم میخواهیم تا بر پایههای اس�لامی خوی��ش تکیه زنند و بر غ��رب و غربزدگان
که موجب نابودی فرهنگ آنان ش��ده اس��ت پش��ت پ��ا زنند .خود را از وابس��تگی نظامی،
اقتصادی ،اجتماعی ،سیاس��ی و فرهنگی به هر وسیله که شده است نجات میدهیم .البته
ً
خوب میدانیم که با چه گرفتاریهایی روبهرو خواهیم شد؛ ولی تقریبا باید از صفر شروع
کنیم (همان ،ج ،5ص.)133

با مراجعه به اس��ناد باالدس��تی نظام جمهوری اسالمی ایران شاهد آن هستیم که امنیت فرهنگی
از دیگر معیارهای محوری در تدوین راهبرد امنیتی و نظامی در حوزه آموزههای فقهی اس��ت که در
قانون اساس��ی جمهوری اسالمی ایران نیز موردتوجه تدوینگران این میثاق ملی قرار گرفته است .از
جمله نهادهای محوری در حوزه فرهنگی ،نهاد رسانه است .بر مبنای آنچه در مقدمه قانون اساسی
آمده ،مقرر ش��ده اس��ت که وس��ایل ارتباطجمع��ی (رادیو-تلویزیون) باید در جه��ت روند تکاملی
انقالب اس�لامی در خدمت اش��اعه فرهنگ اس�لامی قرار گیرن��د و در این زمینه از برخورد س��الم

عبرتی که در قضیه عاش��ورا ما را به خود متوجه میکند ،این اس��ت که ببینیم چه ش��د که
پنجاه س��ال بعد از درگذش��ت پیغمبر 2جامعه اسالمی به آن حدی رسید که کسی مثل
امام حسین ،ناچار شد برای نجات جامعه اسالمی ،چنین فداکاریای بکند؟ چه شد
که بیست سال بعد از شهادت امیرالمؤمنین ،8در همان شهری که او حکومت میکرد،
س��رهای پس �رانش را بر نیزه کردند و در آن ش��هر گرداندند؟! اگر بیماریای وجود دارد که
میتواند جامعهای را که در رأس��ش کسانی مثل پیغمبر اسالم و امیرالمؤمنین cبودهاند،
در ظرف چند ده س��ال به آن وضعیت برس��اند ،این بیماری ،بیماری خطرناکی است و ما
هم باید از آن بترسیم (حسینی خامنهای ،1371 ،ص.)19

ایش��ان با اس��تناد به قرآن کریم ،به بررسی این چالش فرهنگی که ممکن است امنیت هر جامعه
اسالمی را تهدید کند ،میپردازند:
ََ َ َ
ق��رآن ،آن درد را ب��ه مس��لمین معرفی میکند .آن آیه این اس��ت که میفرمای��د :فخلف
َ َْ َ َ
َ
ْ َْ ْ َ ْ ٌ َ ُ
َّ َ َ َّ َ ُ َّ َ
وات ف َس� ْ�وف یلق ْون غیا( مریم .)59 :دو
ِمن بع ِد ِهم خلف أضاعوا الصالة و اتبعوا الش��ه ِ
عامل ،عامل اصلی این گمراهی و انحراف عمومی اس��ت :یکی دور شدن از ذکر خدا که
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ً
اندیشههای متفاوت بهرهجویند و از اشاعه و ترویج خصلتهای تخریبی و ضد اسالمی جدا پرهیز
کنند (منصوری ،1387 ،ص.)21
فرهنگس��ازی در راستای آموزههای اسالمی و مقابله با نگرش ضد اسالمی بهخوبی در اصول
 24و  175قانون اساس مورد اهتمام قرار گرفته است .بر مبنای اصل « :24نشریات و مطبوعات در
بیان مطالب آزادند ،مگر آنکه مخل به مبانی اسالم یا حقوق عمومی باشد .تفصیل آن را قانون معین
میکند» .همچنین بر مبنای اصل « :175در صداوس��یمای جمهوری اس�لامی ایران ،آزادی بیان و
نشر افکار با رعایت موازین اسالمی و مصالح کشور باید تأمین گردد».
ارتقای دانش و فرهنگ یک جامعه از مهمترین مؤلفههایی است که در تأمین امنیت نقش بسزایی
دارد .این مهم نیز در اصل  30قانون اساسی در قالب تحصیل رایگان ،مورد توجه تدوینگران قانون
اساس��ی جمهوری اس�لامی ایران قرارگرفته است« :دولت موظف است وس��ایل آموزشو پرورش
رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوس��طه فراهم س��ازد و وسایل تحصیالت عالی را تا سر حد
خودکفایی کشور بهطور رایگان گسترش دهد».
مقام معظم رهبری ،برای مقابله با عوامل ناامنی در حوزه فرهنگ ،عبرتگیری از مسئله عاشورا
و عوامل انحراف جامعه اسالمی را مورد واکاوی و سرلوحه مسئولین و افراد هر جامعه اسالمی قرار
میدهند:

93

َّ
َّ
مظهر آن نماز اس��ت؛ دوم َ«وات َب ُعوا الش َهوات»؛ دنبال شهوترانیها رفتن؛ دنبال هوسها
رفتن و در یک جمله :دنیاطلبی .دش��من از راه اش��اعه فرهنگ غلط فرهنگ فس��اد و فحشا
سعی میکند جوانهای ما را از ما بگیرد .کاری که دشمن از لحاظ فرهنگی میکند ،یک
«تهاجم فرهنگی» بلکه باید گفت یک «ش��بیخون فرهنگی» یک «غارت فرهنگی» و یک
«قتلعام فرهنگی» است .امروز دشمن این کار را با ما میکند (همان).

از منظر مقام معظم رهبری زنده نگاهداش��تن ش��عار اس�لامی از جمله راهبردهای مقابله با این
تهدید است:
نظام اس�لامی ،با ایمانها ،با همتهای بلند ،با مطرحش��دن آرمانها و با اهمیت دادن و
| فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم انسانی اسالمی | شماره پیاپی  | 4بهــار | 97

94

زنده نگهداشتن شعارها به وجود میآید و حفظ میشود و پیش میرود .شعارها را کمرنگ
ک��ردن ،اصول اس�لام و انقالب را م��ورد بیاعتنایی قرار دادن و همه چیز را با محاس��بات
م��ادی مطرح ک��ردن و فهمیدن ،جامعه را به آنج��ا خواهد برد که به چنان وضعی برس��د.
َّ َ َ َ ْ َ َّ
کم ِع ْن��د الل ِه
إن أ کرم
انق�لاب اس�لامی ،یعنی زنده ک��ردن دوباره اس�لام؛ زنده ک��ردن ِ
َأ ْت ْ
قاکم( همان).

در یک جمعبندی میتوان گفت که مبتنی بر آموزههای فقهی در حوزه فرهنگ ،هر آنچه موجب
زنده نگا ه داش��تن ش��عائر الهی ش��ود ،امنیتس��از و هر آنچه منجر به تهاجم به باورهای دین ش��ود،
امنیتس��وز اس��ت؛ بنابراین همانگونه که ارتداد ،تشبه به کفار و غربزدگی امنیتسوزند ،دعوت و
جهاد امنیتسازند.

 .4نقش آموزههای فقهی در تدوین راهبرد امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی ایران با
محوریت امنیت خانواده
پس از امنیت فرد که بهمنزله س��لولی در ارگانیس��م جامعه است ،آنگاه به خانواده که واحد بزرگتر
و بهمثابه مولکول در ارگانیس��م بدن اجتماع اس��ت ،میرس��یم و نقش��ی که خانواده (موکولها) در
ساختمان یک جامعه (ارگانیسم یا بدن) دارد آشکار و تأثیر آن در جامعه محرز میشود و اینکه حلقه
اتصال فرد و جامعه و محل تربیت افراد است (اسالمی ،1385 ،ص.)60
در آموزههای فقهی ،خانواده هس��ته محوری جامعه و مربی نخس��ت انس��ان را تشکیل میدهد.
بنابرای��ن درصورتیکه آس��یبها و تهدیدهای برهمزنندۀ امنیت برداش��ته ش��وند ،زمینه برای تربیت
انسان متعالی در جهت حرکت بهسوی رضایت و قرب الهی فراهم خواهد شد.
میت��وان امنی��ت خانواده از منظر فق��ه را به این صورت بیان کرد :بر اس��اس یک��ی از مهمترین

 .1همجنسبازی بین دو مرد.
 .2همجنسبازی بین دو زن.
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س��ازوکارهای نظ��ام آفرین��ش ،آموزههای فقهی فرمان به تش��کیل خان��واده دادهاند تا ب��ا انجام دادن
تکالی��ف و رهنموده��ای تربیتی به همراه ترک محرماتی که بنیان خان��واده را متزلزل میکند ،حصار
امن��ی از آس��یبهای درون��ی و تهدیدهای خارجی فراهم آی��د و به وضعیت خان��واده متعالیه که در
آموزههای اسالمی ترسیمشده است دست یافته شود.
محور نخس��ت این امر جلوگیری از نفوذ و گسترش محرمات جنسی است که از عوامل ناامنی
در خانواده هس��تند .آموزههای فقهی با تش��ریع احکام و قواعدی ،میکوشند تا از این عوامل ناامنی
جلوگیری کنند و یا از افزایش آن بکاهند.
ً
نگاه به نامحرم یکی از عوامل امنیتس��وز در فقه امنیت است .اساسا رویکرد فقها به این حکم
تحریم ،رویکردی پیش��گیرانه اس��ت تا امنیت زن و مرد و خانواده که محصول ازدواج آن دو اس��ت،
فراهم آید .صاحب جواهر با ذکر روایت از پیامبر اکرم( 2صدوق1409 ،ق ،ج ،3ص )40علت
زن نامحرم ش��دن دانس��ته اس��ت
حرمت نگاه به نامحرم را ایجاد مصونیت از زنا و مفتون و ش��یفته ِ
(نباتیان ،1392 ،ص.)49
حفظ و امنیت خانواده از اهداف مؤکد در فقه اسالمی به شمار میرود؛ به همین سبب با تمهید
شرایط و تحمیل حدود و تحدیدهایی ،کوشیده است خانواده را بهعنوان بسط تربیت انسان مقرب و
متربی به تربیت الهی ،از گزند تهدیدهای مختلف مصون نگاه دارد .یکی دیگر از تهدیدهای جدی
علیه امنیت خانواده ،ارضای جنس��ی زن یا ش��وهر در خارج از چارچوبهای شرعی (زنا) میباشد
که عالوه بر ایجاد شکاف بین زن و شوهر و زمینهسازی برای فساد افزونتر در خانواده و نیز جامعه،
موجب تولد فرزندان نامش��روعی میش��ود که خود آن نیز در آینده ،عالوه بر امنیت خانواده ،امنیت
اجتماع را به مخاطره میاندازد (موسوی اردبیلی1427 ،ق ،ج ،1ص.)6
لواط 1و ُس��حق 2دو عامل مهم هس��تند که امنیت خانواده را تهدید میکنند .به سبب همین تأثیر
مخرب این دو عمل ش��نیع اس��ت که شارع مقدس احکام ش��دیدی را برای مقابله با آنها وضع کرده
است .حاکم ،در قتل ،بین اینکه گردن او را با شمشیر بزند یا او را از جای بلندی مانند کوه و مثل آن
با دس �ت و پای بس��ته ،پرت کند یا او را به آتش بس��وزاند یا او را رجم نماید -و بنا بر قولی دیواری را
روی او خراب کند -خواه فاعل باشد یا مفعول ،مخیر است .جمع بین بقیه مجازاتها و سوزاندن،
به این صورت که کش��ته ش��ود و سپس س��وزانده شود ،جایز است (موس��وی خمینی ،1386 ،ج،2
ص.)500-499
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ش��ناخت آس��یب و تهدید ،بخشی از مبانی تأمین امنیت اس��ت .آموزههای دینی عالوه بر تعیین
مجازات برای برهمزنندگان امنیت خانواده ،به ارائه راهکار نیز میپردازند .مبانی فقهی و رهنمودهای
الهی حاکم بر امنیت خانواده در قالب ابواب و فروع مختلف فقهی تبیین ش��ده اس��ت که در ادامه به
بررسی راهبردهای مطرحشده میپردازیم.
یک��ی از مصادیق امنیت محیط خانواده ،حجاب زنان اس��ت .رعایت این فریضه موجب حفظ
امنی��ت ،عفت ،حیا و پاکی اس��ت و در نتیجه موجب گرم ش��دن کانون خان��واده میگردد .همچنین
انجام این مهم دینی موجب امنیت جسم و روح زن و خانواده است .در آیات متعدد ،حدود حجاب
و موارد اس��تثنا ،وظیفه چشمپوش��ی مردان و زنان نسبت به نامحرم و حفظ دامن و عدم آشکار شدن
زینته��ای زنان و نحوه س��خن گفتن آنان آمده اس��ت .همچنین انجام فرمانه��ای الهی از طمعی
جلوگیری مینماید که ممکن اس��ت در افراد مریضدل ،وجود داشته باشد .بنابراین پوشش صحیح
و رعای��ت حری��م بین مح��رم و نامحرم از مصادیق تأمین امنیت خانواده اس��ت و ع��دم توجه به این
دستورها موجب ناامنی محیط خانواده میگردد (اسالمی ،1385 ،ص.)63
فقه اسالمی ،امنیت خانواده را در سازوکار ازدواج کانالیزه کرده است .عالوه بر حفظ نسل بشر،
ازدواج حافظ تقوا و عفاف است و مانع از ارتکاب مفاسد و کبائری مانند زنا ،لواط ،سحق و استمنا
میش��ود .از دیگر ثمرات ازدواج ،س�لامت روح و جسم اس��ت که امنیت جامعه را نیز در پی دارد.
ً
همچنین موجب تقویت فعالیتهای اقتصادی میگردد؛ چراکه اساس��ا انسان عزب مسئولیتپذیر
نیست و تالشی در قبال مسائل مالی و اقتصادی ندارد (مکارم شیرازی1427 ،ق ،ج ،1ص.)11

بیتوجه��ی ب��ه چگونگی تربیت فرزندان زمینه را برای خروج آنان از مس��یر متعالی آماده
میکند .فرزند ناخلف ،خود آس��یبی جدی برای امنیت خانواده اس��ت .فرزند حضرت نوح
مثال آش��کار این ادعاس��ت .با مراجعه به آموزههای اسالمی ،ش��اهد آن هستیم که دعا برای
داش��تن فرزند صالح ،از حوایج بزرگانی چون حضرت ابراهیم و زکریا cاس��ت (مریم27 :
و .)28

قوانین و احکامی که فقه برای صیانت از خانواده وضع کرده است ،درصورتیکه ضمانت اجرایی
و امکان اجرا نداش��ته باش��د ،قدرت بازدارندگی نخواهد داش��ت و غرض شارع از تشریع آن احکام
تأمین نخواهد ش��د (نجفی1404 ،ق ،ج ،41ص .)245به همین س��بب اس��ت که امام صادق8
خیر اقامه حدود الهی برای مردم را بیش��تر از چهل روز باران میداند ّ
(حر عاملی1409 ،ق ،ج،28
ص.)12
در ح��وزه تدوی��ن راهبرده��ای کالن امنیتی و نظامی ،خان��واده یکی دیگر از مواردی اس��ت که

ً
ازاینروس��ت ک��ه نقش خان��واده و خصوصا مادر در نونه��االن و پدر در نوجوانان بس��یار
حس��اس است؛ و اگر فرزندان در دامن مادران و حمایت پدران متعهد بهطور شایسته و با
آموزش صحیح تربیتش��ده و به مدارس فرستاده ش��وند ،کار معلمان نیز آسانتر خواهد
ً
ب��ود .اساس��ا تربیت از دامان پاک مادر و جوار پدر ش��روع میش��ود و با تربیت اس�لامی
و صحیح آنان اس��تقالل و آزادی و تعهد به مصالح کش��ور پایهریزی میش��ود (موس��وی

خمینی ،بیتا ،ج ،15ص.)245

امام راحل تفاوت احکام اسالمی با دیگر قوانین بشری در پروش انسان متعالی را در آموزههای
فقهی اینگونه تبیین میکند:
اس�لام [هم] برای تربیت انس��ان از قبل ازدواج پدر و مادر شروع کرده است .زمین را یک
ِ
َ
ْ
زمین س��الم ُمط َّهر میخواهد باشد؛ زوج را یک زوج سالم صحیح انسان صفت انتخاب
ِ
بکند؛ بعد هم آداب دیگر تا وقتیکه متولد میش��ود؛ و آداب رضاع و آداب حمل و رضاع
و تربی��ت در دام��ن مادر و تربیت در پی��ش پدر و تربیتهای بعدی ک��ه دنبال این میآید.
هیچیک از قوانین بشر تکفل این امر را ندارد؛ این امر مختص به قوانین انبیاست (همان،
ج ،6ص.)42
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موردتوجه تدوینگران قانون اساس��ی جمهوری اس�لامی قرار گرفته اس��ت .امنیت خانواده ،یکی از
پنج مرجع حفظ امنیت در آموزههای فقهی است .بر مبنای آنچه در مقدمه قانون اساسی جمهوری
اس�لامی ایران آمده ،در ایجاد بنیادهای اجتماعی اس�لامی ،نیروهای انسانی که تاکنون در خدمت
استثمار همهجانبه خارجی بودهاند هویت اصلی و حقوق انسانی خود را بازمییابند .خانواده واحد
بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان است و توافق عقیدتی و آرمانی در تشکیل خانواده
که زمینهس��از اصلی حرکت تکاملی و رش��د یابنده انسان اس��ت ،اصل اساسی است و فراهم کردن
امکان��ات برای دس��تیابی به این مقصود ،از وظایف حکومت اس�لامی اس��ت (منصوری،1387 ،
ص.)21
همچنی��ن در متن قانون اساس��ی ،این مهم بهصراحت م��ورد تأکید قانونگذار ق �رار گرفته و در
اصل دهم چنین آمده اس��ت« :ازآنجاکه خانواده واحد بنیادی جامعه اس�لامی است ،همه قوانین و
مقررات و برنامهریزیهای مربوط باید در جهت آس��ان کردن تشکیل خانواده ،پاسداری از قداست
آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخالق اسالمی باشد».
از منظر امام خمینی 6نقطه آغازین تربیت صحیح و اس�لامی از خانواده پایهریزی میشود.
بنابراین آغاز امنیتسازی باید در نهاد خانواده آغاز شود:
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در ح��وزه امنی��ت خانوادگی ،از منظر مقام معظ��م رهبری ،این حیث از امنی��ت ،الزمه زندگی
تمام خانوادههاس��ت« :همه انسانها به این امنیت زندگی نیاز دارند .لذا شما در قرآن که نگاه کنید،
ْ َ َ
َ َ
�کن ِإلیها( اعراف:
و َج َعل ِم ْنها َز ْو َجها ِلیس�
میبینید که وقتی بحث ازدواج میش��ود ،میگوید:
)189؛ تا مایه سکونت و سکینه -یعنی آرامش -باشد؛ زن و شوهر باید برای هم مایه آرامش باشند»
(خامنهای ،1378 ،ص .)7از منظر ایش��ان اگر موازین فقهی در نهاد خانواده رعایت نشوند ،بقا که
محوریترین مبحث در مسائل امنیتی و نظامی است ،در حوزه خانوادگی به چالش کشیده میشود:
اگ��ر محرم و نامح��رم را رعایت نکنید ،اگر حج��اب خودتان را رعای��ت نکردید ،اگر مرد
حجاب زن را رعایت نکرد ،اگر معاش��رتهای بیبندوبار و بگووبخندهای سبک دخترها
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و زنها و پس��رها با همدیگر در جامعهای بود ،آنچه الزمه بقای خانواده شماس��ت ،تحقق
پیدا نمیکند (خامنهای ،سال  ،1378ص.)7

ب��ا توجه به مس��ائلی که تا کنون بیان ش��د ،میتوان گفت که مبتنی ب��ر آموزههای فقهی در حوزه
خان��واده ،عواملی که منجر به حفظ حریم خانواده ش��ود ،امنیتس��از و هر آنچه خانواده را از س��یر
تعالی دور نماید ،امنیتس��وز اس��ت .بنابراین همانگونه که عواملی چون عدم رعایت حریم محرم
و نامحرم ،زنا ،عدم توجه به تربیت فرزندان امنیتس��وزند ،عواملی چون حجاب ،ازدواج و تربیت
فرزند متعالی امنیتسازند.

 .5نقش آموزههای فقهی در تدوین راهبرد امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی ایران با
محوریت امنیت روانی

ب��ر مبن��ای آموزههای فقه��ی ،انجام واجبات و ترک محرمات اس��ت که موج��ب امنیت روح و ذهن
آدم��ی میگ��ردد .از این مؤلفه با عنوان «س��ازوکار تأمین امنیت روانی» ی��اد میکنیم .بر همین مبنا،
ترک واجبات و انجام محرمات است که ناامنی روانی میشود .از این مؤلفه نیز با عنوان آسیبها و
تهدیدهای امنیت روانی یاد میکنیم .از س��وی دیگر با توجه به این نکته که بر مبنای برخی مکاتب
فکری ،امنیت ،امری ذهنی تلقی میشود ،این مبحث میتواند مورد اهتمام قرار گیرد.
هر آنچه تاکنون از محرمات بیان شد ،از عواملی است که امنیت روانی انسان را بر هم میزند.
از جمل��ه این عوامل میتوان به این موارد اش��اره کرد :هر آنچه موجب زوال عقل میش��ود (همانند
در گوشی صحبت کردن (که موجب سلب امنیت
مسکرات ،موسیقی و  ،)...یأس از رحمت خداِ ،
روانی حضار میگردد) ،س��وء س��ابقه امنیتی ،تهمت و بهتان ،بخل و حس��ادت ،تمسخر ،نام زشت
نهادن ،ظن و گمان س��وء ،تجس��س در امور دیگران ،غیبت و هر آنچه از گناهان به شمار میآید .در

ادامه مهمترین عوامل برهمزننده امنیت روانی را بررسی میکنیم.
ُ
عالق��ه ب��ه دنیا ،یک��ی از عوامل ناامنی روانی اس��ت .این حب در کنار عملی که ش��یطان انجام
میدهد مانعی بزرگ برای س��عادت انس��ان به ش��مار میآی��د .در آیات متعدد ق��رآن کریم 1،کارکرد

ش��یطان بهعنوان دش��من قس �مخورده انسان ،این اس��ت که اعمال بد انس��ان را و امور مادی
زودگذر را زیبا و زینتی نش��ان میدهد .حب دنیا ،انس��ان را به محرمات الهیه وامیدارد و از
واجبات شرعیه منصرف میکند.

 .1س��ورهای بقره212 :؛ آل عمران14 :؛ انعام43،122،137 :؛ انف��ال48 :؛ توبه37 :؛ یونس12 :؛ رعد33 :؛ نمل:
24؛ عنکبوت38 :؛ فاطر8 :؛ غافر37 :؛ محمد14 :؛ فتح.48 :
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از جمله آس��یبهایی که از منکر فقهی صادر میش��ود ،مش��غول کردن انسان به حیات دنیوی و
بازداری او از نگاه به س��عادت اخروی است .در آموزههای فقهی آنچه بهعنوان مصادیق لهو و لعب
قلمداد میشود ،مورد حرمت شارع مقدس قرارگرفته است (موسوی خمینی ،بیتا ،ج ،2ص.)12
ب��ر مبنای آموزههای فقهی ،اجرای فرمانهای الهی حاش��یه امنی برای مؤمن ایجاد میکند .این
حاش��یه از این طریق ایجاد میش��ود که اگر انسان مسلمان واجبات موظفه را انجام داده و محرمات
منهی را ترک کرده باشد ،به این رجاء رسیده است که بیشک وعده الهی صادق است و در امنیت و
سالمت در فردوس برین سکنا خواهد گزید .این انسان متعالی به درجهای از امنیت روانی میرسد
که هنگام عروج از باند فرودگاه دنیا ،با قلبی آرام ،روحی مطمئن و ضمیری امیدوار به سمت معبود
خود پرواز میکند.
ب��ر مبنای کتب و ابواب فقه��ی تعالیمی همچون ،نم��از و زکات ،روزه و اعتکاف ،حج و حدود
دربردارنده پیامد ثانویاند که در گس��تره تحقیق حاضر ،میتوان از آن در جدول وجوه امنیت روانی
بهره برد (لکزائی ،1393 ،ص.)192
آزادی عقیده و عدم تفتیش عقاید از جمله مؤلفههایی اس��ت که میتوان در حوزه امنیت روانی
بدانها توجه کرد .با توجه به حاکمیت آموزههای فقهی در نظام جمهوری اسالمی ایران است که این
مهم در تدوین قوانین مورد توجه قرار میگیرد .اصل  23و  25قانون اساسی بهخوبی به این موضوع
پرداخته و بیان میدارد« :تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمیتوان بهصرف داشتن عقیدهای
مورد تعرض و مؤاخذه قرارداد»« .بازرس��ی و نرساندن نامهها ،ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی،
افش��ای مخابرات تلگرافی و تلکس ،سانس��ور ،عدم مخابره و نرساندن آنها ،استراق سمع و هر گونه
تجسس ممنوع است؛ مگر بهحکم قانون».
بر اس��اس نگرش امام خمینی ،6جامعه مس��تضعفین میتواند با رعایت فرمانهای الهی به
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جامعه امنیتس��از در بعد روانی تبدیل ش��ود .رعایت احکام الهی ،اطمینان و آرامش��ی برای انسان
متعالی به همراه دارد که انسان متعارف و متدانی نمیتواند بهسادگی به آن دست یابد:
ش��ما اگر توج��ه کنید ،قدرته��ای ب��زرگ را ببینید ،میبینی��د که آنق��در اضطرابی که در
س �ران قدرتهای بزرگ هس��ت ،در شما اش��خاصی که برای خدا عمل میکنید و از خدا
میخواهید اجر را ،این اضطراب نیست .اینیک نعمتی است که خدا به شما داده و شاید
ماها هم نتوانیم درست بفهمیم نعمتهای خفی الهی را؛ نعمت طمأنینه ،نعمت آرامش،
نعمت سکینه قلب .اطمینان قلب ،در شما گروهها و در گروههای به نظر آنها مستضعف،
هست و در آن باالها نیست (موسوی خمینی ،بیتا ،ج ،14ص.)264
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از منظر مقام معظم رهبری ،در نظام جمهوری اسالمی ایران ،باور و عمل به آموزههای اسالمی
است که امنیت روانی را برای یک جامعه به ارمغان میآورد:
به مناس��بت گذش��تن  31سال از اس��تقرار نظام جمهوری اس�لامی ،یک تعریف قرآنی از
نظام مقدس اس�لامی و از حکومت اسالمی اس��ت .اساس حکومت اسالمی و شاخص
عمده این حکومت عبارت اس��ت از اس��تقرار ایمان؛ ایمان به خدا ،ایمان به تعالیم انبیا و
س��لوک در صراط مس��تقیمی که انبیای الهی در مقابل پای مردم قرار دادند .اساس ،ایمان
اس��ت .ایمان به خدای متعال موجب میش��ود که بش��ر در زندگی مادی خود بتواند همه
و َلو َا َّن ُهم َا َق ُاموا ُّ
آن چیزهایی را که انس��ان به آن نیازمند اس��ت ،به دس��ت بیاوردَ :
الت َوراة
ََ َ
أنزل إ َلیه��م من ر ِّبهم ألکلوا من َفوقهم َو َمن تحت َأ ُ
َ
رج ُلهم( مائده)66 :؛
ِ ِِ
واالنجی��ل وما ِ ِ ِ ِ ِ
اگر اقامه دین بشود ،اگر تعالیم اسالمی در جامعه عمل بشود ،انسانها از لحاظ رفاه به آن
حدی میرسند که هیچ نیازی برای آنها باقی نماند که تأمین نشده باشد .از لحاظ آسایش
معنوی و روانی انس��ان ،احس��اس امنیت و آرامش ،باز نقش ایمان برجسته است .به گفته
َّ
َّ
الله من ّاتبع رضوانه سبل ّ
السالم
قرآن :قد جاءکم من الله نور وکتاب مبین .یهدی به
(مائده 15 :و )16؛ راههای س�لامت را ،راههای آرامش را ،راههای امنیت روانی را قرآن به
انس��ان تعلیم میدهد .این راهی اس��ت که بش��ر را به آرامش روانی میرساند؛ یعنی همان
چیزی که امروز دنیا در فقدان آن ،در حال التهاب است .پیشرفت مادی هست؛ پیشرفت
فناوری و علمی هس��ت؛ ثروتهای کالن در دس��ت جوامع هس��ت؛ اما آسایش نیست؛
آرامش نیس��ت .این به خاطر کمبود این عنصر اساس��ی در زندگی انسان است که عبارت
اس��ت از ایمان .برافراشتن پرچم اس�لام که عقیده عمیق و دلبستگی دیرین مردم است و
برخورداری از امنیت روانی و عدالت و پیش��رفت و ش��کوفاییای که جز در سایه شریعت

اسالمی به دست نخواهد آمد (خامنهای ،1390،ص.)34

ب��ا توجه به مس��ائلی که تا کنون بیان ش��د ،میتوان گفت که مبتنی ب��ر آموزههای فقهی در حوزه
امنیت روانی ،رعایت فرمانهای الهی که مش��تمل بر واجبات و محرمات اس��ت ،امنیتس��از و هر
آنچه تخلف از تشریع الهی باشد ،امنیتسوز است .بنابراین همانگونه که عدم انجام واجبات الهی
همانند نماز و روزه و ارتکاب محرماتی چون نوش��یدن مس��کرات ،لهو و لعب امنیتس��وز اس��ت،
برپای��ی ش��عائر اس�لامی ،زکات و ....در کنار دوری جس��تن از محرماتی چون ظن ،گمان س��وء و
تجسس امنیتساز است.

با مراجعه به اس��ناد باالدس��تی نظام جمهوری اسالمی ایران ،ش��اهد آنیم که آموزههای فقهی ،نقش
مح��وری در تدوی��ن راهب��رد امنیتی و نظامی جمهوری اس�لامی ای �ران دارند .بر طب��ق آنچه در فقه
اس�لامی آمده اس��ت ،امنیت در پنج حوزه مورد توجه ش��ارع قرار گرفته است .در شریعت اسالمی
حفظ نفس ،مال ،دین ،نسب و عقل ،پنج مرجع محوری در ایجاد امنیت هستند.
آموزههای فقهی ،با برش��مردن آس��یبها و تهدیدها در حوزه مصالح خمس��ه ،عالوه بر ترس��یم
س��ازوکار مقابله با آن در قالب تحریم عوامل امنیتس��وز ،شناس��اندن عوامل امنیتس��از و وجوب
انجام اینگونه افعال ،زمینه را برای تعالی انس��ان به س��مت س��عادت و رس��تگاری که هدف نهایی
امنیت متعالیه است ،فراهم آورده است.
قانون اساس��ی ،بیانات بنیانگذار انقالب اس�لامی ایران و س��خنان مقام معظم رهبری ،هر یک
گواهی خاص بر اهتمام به فقه اس�لامی در تدوین راهبرد امنیتی و نظامی جمهوری اس�لامی ایران
هستند .تأکید محوری در اسناد باالدستی نظام جمهوری اسالمی ایران بر این موضوع استوار است
که پس از ایمان به آموزههای اعتقادی ،مهمترین مس��ئله در حوزه امنیت ،س �رازیر ش��دن این نوع از
باور به حوزه عمل است .در واقع ایمان مؤمنان و انجام اعمال صالح ،مقتضی رعایت امنیت فردی
و اجتماع��ی اف �راد و عدم تعرض و تعدی به حقوق جامعه میش��ود که در صورت رعایت این مهم،
جمهوری اسالمی ایران میتواند به سمت برپایی جامعه امن الهی حرکت کند.
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