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  )ع(سیره امنیتی و اطالعاتی امام علی

  *اسداهللا اکبري 

  :چکیده

توان بر همین اساس می. امنیت در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادي و فرهنگی از ضروریات جامعه است

امنیت در اندیشۀ معصومین . خواهد بود هاوظایف و اهداف اساسی حکومتترین  مهماز امنیت گفت تأمین 

این نوشتار درصدد بررسی  .جایگاه مهمی دارد نیزاند یافتهیت سیاسی حاکمه فرصت معصومانی کبه ویژه 

سال متصدي امر حکومت  پنجنزدیک که است ) ع(اقدامات و تدابیر امنیتی حضرت علی و مقوله امنیت

پیروي عملی از سیره نبوي در  که –اقدامات این  .و اهتمام خاصی در جهت تحقق این امر داشتند بودند

اقدامات سیاسی و نظامی و اتخاذ راهکارهاي پیشگیرانه در جهت تحقق صلح و گرایش به در زمینه  - دبو

همین توجه به امنیت . اي داشتحضرت جایگاه ویژه براي آن آمیزمسالمت زیستیِهم اصالتنیز وحدت و 

 ،حضرت پنهان نگشتهآن نیز از خاطر مبارك  اجتماعدر درون و برون  آنموانع بسط رفع داخلی جامعه و 

این پژوهش به بررسی  .انجام دادندها و اقداماتی را در جامعه آن روز تالش ،در جهت نیل به این اهداف

  .پردازد سیره آن حضرت در این زمینه می

  .، وحدت، صلح، جنگ)ع(امام علی ،امنیت ملی، تدابیر: هاي کلیدي واژه

  

  

  

  

  

                                                             
*

  .)ع(دانشجوي کارشناسی ارشد تاریخ اسالم دانشگاه باقرالعلوم.  
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  مقدمه

آن را براي ، میت خودکبراي اثبات و تحکیم حا است کهیت تأمین امنیکی از اهداف هر حکومت 

از و یکی شود بعد مهمی در حاکمیت محسوب می ،چرا که نظام سیاسیکند؛  فراهم میشهروندان جامعه 

   .هاي آن همین مقوله امنیت استشاخصه ترین مهم

 نیز روزگاران گذشته و خود اختصاص داده استه رة جوامع بادر ادرا  یگفتمان حجیم ،امنیتامروزه 

نیز بالبداهه،  ؛ زیرا آنهاارزش و اعتباري ارزنده داشت ،براي صاحبان قدرت و حاکمان جوامع گوناگون

ضرورت این اصل  .از امور محسوس بوده است ، امنیت و اهمیت آنو به تعبیريبودند اهمیت آن را دریافته 

رسید و در امري روشن به نظر می - و مذهبی دینی هاي صرف نظر از گرایش -براي همه جوامع و بشریت 

  . شد بر آن تأکید میهاي مختلف تاریخی از جمله صدر اسالم در میان حاکمان مسلمان دوره

در  ،و امامانی که داراي حاکمیت سیاسی بودند بودپنهان نمانده ) ع(اهمیت این مقوله از دید معصومان

 ،ا متحمل شدند؛ بناي ما در این نوشتار آن است تا به اختصارهاي فراوانی رتالش ،ایجاد و استقرار امنیت

  .را ذکر کنیمهایی از این اقدامات گوشه

مهم و هاي  و بدون آن، مقوله هاي اساسی و مشروع انسان استامنیت عامل تضمین و تأمین آزادي

مفاهیمی از  ،لحاظ لغوي امنیت به. د شدنمعنا خواهبیفراوانی مانند حیات مادي، اقتصادي، فرهنگی و غیره 

، اطمینان و آرامش )17، ص1387فر، سعادت(هراس بودن  یم وبقبیل ایمن شدن، در امان بودن، بدون 

ن بیم بودن را و، رهایی از تردید و احساس راحتی و بد)124، ص1365معطوف، (خاطر، محافظت از خطر 

  ).52، ص1378بوزان، (هاي مشروع با خود به همراه دارد در برابر آزادي

شناسی امنیت پدیده ،ترجهت تعریف امنیت و به معناي دقیقدر هاي زیادي تالش ،از گذشته تا حال

 اند و حفظ و تأمین آن را از طریق افزایش توانفقدان تهدید تعریف کردهبه را  آنبرخی . انجام گرفته است

 دانسته،ترادف با صلح مامنیت را دیگر خی بر). 123، ص1385خانی،  هللاعبد(اند پذیر دانستهامکان نظامی
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منافع ملی یک کشور مساوي با  دربارهفقدان تهدید برآنند که اي هم عده و امنیت جنبۀ تأمینی دارد ندمعتقد

  ).123همان، ص(امنیت است 

اجزا باعث ایجاد مفهومی آن جمع میان  کهباشد داراي اجزا می ورسد امنیت یک مفهوم کلّی به نظر می

  ).123همان، ص( هستندراي تأثیر و تأثّر متقابل ااجزایی چون ثبات، نظم و غیره که د ؛گرددبه نام امنیت می

   

  امنیت ملّی

هاي داخلی در خود و ارزشاز هاي یک ملّت براي حفاظت گیريها و تصمیمسیاست ،هاییعۀ تواناوبه مجم

 به معناي امنیتالبته خود  ).79و  78، ص1379میدوار، ا(شود گفته می» امنیت ملّی«مقابل تهدیدات خارجی 

به ) امنیت فردي(در مورد افراد  کهمصونیت از تهدید، تعرض و تصرف اجباري و بدون رضایت است 

 اونداشته باشد و حقوق هراسی هاي مشروع خود مندي از حقوق و آزاديبهرهمعناي آن است که فرد در 

زائی، لک(را بدون دلیل قانونی و موجه تهدید ننماید  ويحقوق مشروع  ،به مخاطره نیفتد و هیچ عاملی

به کشوري یابی امنیت ملّی یعنی دست. تر استحوزه امنیت ملّی گستردهدر حالی که  ؛)33، ص1385

بیگانگان را از تهدیدهاي بالقوه یا بالفعل خارجی و نفوذ سیاسی و اقتصادي  توان در امان بودنکه شرایطی 

  .)108، ص1385مطهري، ( دهد آن کشور می به

 در برابرهاي داخلی ارزشامنیت ملی را توان یک ملت در حفظ  ،المعارف علوم اجتماعی ةدایر

  ).69ا، صت ترابی، بی(کند تهدیدهاي خارجی بیان می

یا م ااز دست دادن تم امنیت ملّی حالتی است که ملّتی فارغ از تهدید :آمده است يدر تعریف دیگر

  ).39، ص1383آشوري، (سر برد ه بخشی از جمعیت، دارایی یا خاك خود ب

: گویدباره می کند، در اینضمن آنکه منافع ملی را در قالب امنیت ملی توصیف مینیز هانس مورگنتا 

  ). 171، ص1377دالبی، ( »باید به مثابه تمامیت ارضی و حفظ نهادهاي هر کشور تلقی گرددامنّیت ملّی «
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  و امنیت ملی) ع(علی امام

هاي برقراري و گسترش امنیت در سرزمین ،هاي آن حضرتو آرمان) ع(یکی از اهداف واالي امام علی

اقدامات آن حضرت براساس نیاز  .دانسترشد و تعالی مردم را در سایه آن قابل تحقق میکه اسالمی بود 

امنیت ملی در صدر اسالم به  اصطالحگرچه . دروز و میزان اهمیت و با توجه به اوضاع و شرایط متفاوت بو

هاي مختلف تاریخی از جمله صدر اسالم و در میان ، اصل وجود آن همواره در دورهرفته استکار ن

  . حاکمان مسلمان وجود داشته است

اگر افراد یک جامعه یا . است »دلی هم«و » وحدت«سازندة امنیت ملّی  هاي مؤلفهها و یکی از پایه

اي هجهت باشند و در اختالفات جزئی و سلیقدل و هم هم یکدیگر با خوددر مسائل مهم و اساسی  مملکت

آنگاه که با فتنۀ ) ع(امیرمؤمنان. آنها مستقر و مستمر خواهد بودامنیت ملی  ،خود پافشاري نکنندبر آراي 

  : فرمود ،خوارج روبرو شد

که  از پراکندگی بپرهیزید .دا با این جمعیت استباشید که دست خ ها ترین جمعیتهمواره همراه بزرگ

  .شودرو طعمه گرگ میتک بهره شیطان است، همچنان که گوسفند ،انسان تنها و پراکنده

  سایه وحدت  رامنیت د

تحقق است و اگر قابل توان گفت امنیت در سایه آن می ،که وحدت از نیازهاي اساسی جامعه است از آنجا

 و توجه داشت مسئلهنیز به این ) ع(امام علی .رودنیز از میان میآن ته شود، امنیت سساجتماع گیک اتحاد 

را به قیام و  یشاندیگران بر مسند جانشینی پیامبر تکیه زدند، افرادي ا هنگامی که خالفت از امام دور شد و

به دنبال  ع سیاسیمکردند که برخی از روي دلسوزي و برخی دیگر با مطاگرفتن حق خود دعوت می

 -که از قبایل ضعیف قریش بود - ابوسفیان یکی از این افراد بود که حکومت ابوبکر را . تحریک امام بودند

به دنبال ) ع(او تحت عنوان حمایت از علی .نمودامام را به قیام و گرفتن حق خود دعوت  و تحمل نکرد

  : امام روبرو شد که فرمودرد برپایی فتنه بود که با جواب 
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امواج دریاي فتنه را با  ؛ةجانُ المفاخرتیوضَعوا  ةجوا عن طریقِ المنافررّع و ةالنجا لفتَنِ بسفُنا وا امواجشُق

هاي تفاخر بر یکدیگر را از سر بر زمین هاي نجات بشکافید، از خالف و تفرقه دوري گزینید و نشانهکشتی

  ).  57تا، ص، بیالبالغه نهج(. نهید

اقدام را جلوگیري از تفرقه عدم تنها دلیل  ،با اشاره به توانایی خود در گرفتن حقشامام ضمن سخنانی 

 ،اگر بیم تفرقه میان مسلمین و بازگشت کیفر و تباهی دین نبود ،به خدا سوگند«: فرمایدمسلمین بیان می

ی دیگر در جای ایشان ).307، ص1385د، دیالح ابن ابی( »خورد رقم می يرفتار ما با آنان طور دیگر

از تفرق بهتر یدم صبر د ؛المسلمین وسفک دمائُهم هنَّ الصبرَ علی ذلک من تفریق کلمأت رأیفَ«: فرماید می

  .)308همان، ص( »آنهاست ریختن خونو کلمه مسلمین 

  

  الزمۀ امنیت  ،صلح و ثبات داخلی

اقدامات امام  .ختالفات داخلیرفع ا :استیک مؤلفه مهم نیازمند  ،در راه تأمین امنیت خود یهر حکومت

آن حضرت در همان آغاز خالفت با مشکالت فراوانی . در این راستا بسیار مهم استبا مخالفان ) ع( علی

بیعت  ،طلحه و زبیر ،از یک طرف. هاي داخلی بودترین آنها به وجود آمدن جنگکه مهم شد روبرو

خواهی بهانه خون همعاویه ب ،د و از سوي دیگرو گروهی از جمله عایشه را با خود همراه کردن ندشکست

پیدایش  ،جنگ صفینفرجام . و از بیعت با آن حضرت خودداري کرد عثمان به مخالفت با امام پرداخت

ان بودند که پس از شکننخستین پیمانآنها ). 110، ص1385مطهري، (به نام خوارج بود  بگروهی متعص

و  ندالمال را کشتپنجاه تن از نگهبانان بیتو  ندمال را غارت کردالبیت ،بصره ررسیدن به عراق و تسلط ب

امام پس از . شکنجه و از بصره اخراج کردند ،دستگیرخود، حاکم بصره را برخالف پیمان  ،بن حنیف عثمان

و به جماعت  سازدشان منحرف هاي مکرر کوشید تا شورشیان را از تصمیمپیمان عالمرسیدن به بصره با ا
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اي به بصره فرستاد که دست بن صوحان را همراه نامه هآن حضرت صعصع. اما پاسخ مثبتی نشنید ؛اندبازگرد

  ).188، ص1367، نعمان ابن(خالی بازگشت و عبداهللا بن عباس نیز با پاسخ منفی شورشیان مواجه شد 

زبیر اقدام کرد و خود نیز به مذاکرة مستقیم با طلحه و ) ع(اصحاب جمل، امام علی رغم این رفتارِ علی

). 184، ص1371وري، نید( نمودشان متزلزل ا را در تصمیمآنه) ص(ضمن اشاره به وقایعی از زمان پیامبر

 نگاري سعی در جلوگیري از جنگ داشتدر برخورد با معاویه نیز از طریق مذاکره و نامهپیش از جنگ امام 

االتباع  این بیعت را براي معاویه الزم ،آن حضرتضمن اشاره به بیعت مردم مدینه با  اواي به در نامهو 

  : فرمودند ،دانسته

زیرا همان کسانی که  ؛براي تو نیز که در شام هستی الزامی است ،اندبیعتی که مردم در مدینه با من کرده

ي ارو هیچ فرد حاضر را چاره از این .با من نیز بیعت کردند ،مر و عثمان بیعت کرده بودندعوبکر و ببا ا

  ).29، ص1382منقري، . (»نیست جز آنکه بیعت کند و هیچ غایب را راهی نیست جز آنکه آن را بپذیرد

 .آتش جنگ را خاموش کنندتا جنگ حتمی شد و امام در جنگ نیز تالش کردند  ،با تسلیم نشدن معاویه

به حکمیت قرآن دعوت  آنان را در این راستا یکی از سپاهیان را همراه قرآن به سوي شام فرستاد تا ایشان

پیشنهاد مبارزه مستقیم و تن به تن به  امام حتی). 244همان، ص(سپاه شام او را به شهادت رساندند  اما ؛کند

از  ،حکومت از آن او باشد و بدین وسیله وحدت مسلمانان حفظ شده ،معاویه داد تا هر کدام پیروز شدند

امام مورد پذیرش معاویه  هاياگرچه پیشنهاد). 218، ص1377دینوري (جنگ و خونریزي جلوگیري شود 

  . دهندة تالش امام براي ایجاد وحدت و جلوگیري از جنگ بودنشان این اقداماتقرار نگرفت، 

  

  در راه تأمین امنیت) ع(امام علی) امنیتی، سیاسی و نظامی(اقدامات حکومتی 

هاي ت گسترش امنیت و ثبات در سرزمینامام عالوه بر آنچه بیان شد، اقدامات متعدد دیگري را در جه

   .پردازیم میتحت قلمرو خود انجام دادند که به سه عامل مهم آن 
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  اقدامات امنیتی. 1

  خبرگیري از دشمن. 1-1

امنیتی براي مقابله با دشمن، آگاه بودن از اقدامات و امکانات آنان  ترین اقدامات اطالعاتی ویکی از مهم

همواره افرادي از طرف آن حضرت به صورت مخفیانه براي خبرگیري ) ع(مام علیدر زمان خالفت ا. است

کردند تصمیمات آنها را براي امام گزارش می شدند که اخبار دشمن واز دشمن به نقاط مختلف فرستاده می

این  اي ازنمونه ،لی مکهوا ،بن عباسم ثقبه آن حضرت نامه . مقابله کندبا آنها تا امام به شکل مناسب 

  ).   942تا، ص، بینهج البالغه(باشد میاقدامات 

  

  نظارت برکارگزاران .1-2

 ،رفع این تهدید ، وارتباط دشمن با کارگزاران آن حکومت است ،یکی از تهدیدهاي خطرناك براي حکومت

هاي زمینه به وسیلۀ نیرودر این ) ع(امام علی .طلبدنظارت مستمر و حتی پنهانی بر رفت و آمد والیان را می

 ،اطالعاتی خود، ارتباطات احتمالی دشمن با برخی کارگزاران خود را تحت نظر داشت و در موارد ضروري

 ،به زیاداي  در نامهامام  .دادهشدار میبه ایشان ساخت و آگاه می ،ها بودنآنها را از خطراتی که در کمین آ

   :ن نوشتچنی را گوشزد نمود ومعاویه  ويخطري از س

قَد عرَفتک ویستفل غربک، فاحذره إکتب  ۀنَّ معاویا ومن  ةمرّتی الأالشیطان، ی ا هومنإفلیک یستزل لُب

اي به تو م معاویه نامهشدآگاه ؛ تهبین یدیه و من خلفه و عن یمینه و عن شماله لیفتحم غفلته و یستلب عزّ

زیرا او شیطانی است  ؛پس از او برحذر باش .نه کندزاند و در زیرکی تو رخخواهد دلت را بلغنوشته، می

همان، ( دیابآید تا ناگهان در هنگام غفلت عقل او را برکه از پس و پیش و راست و چپ شخص می

  ). 963ص
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  حفظ اسرار نظامی. 1-3 

 - چه جنگ و چه صلح -هر مقطع زمانی برخی از اطالعات و امکانات هر کشور به ویژه امور نظامی آن در 

اهمیت . و تنها در مواقع لزوم از آن آگاه شوند اشدو کارگزاران آن کشور مخفی ب مردماید از دید عموم ب

اي است که سربازان و نیروهاي نظامی هم تا زمان اجرا نباید از آن آگاه شوند تا مبادا اسرار نظامی به اندازه

به تدارك  ،درصدد ضربه به آن برآمدهو شود دشمن از طریق جاسوسان و نیروهاي مخفی خود از آن آگاه 

اي به مرزداران و نیروهاي به این نکته توجه داشت و در نامه) ع(امام علی. قوا و آمادگی نیروهایش بپردازد

حتجزَ دونکم أن الأاال وانّ لکم عندي «: فرمایدضمن اشاره به برخی از حقوق آنان بر حاکم می ،مسلح خود

 »د حق شما بر من این است که هیچ رازي جز اسرار نظامی را از شما پوشیده ندارمبدانی ؛فی حربٍ سراً االّ

  .)983همان، ص(

  

  اقدامات سیاسی. 2

  :کنیمانجام گرفت که به دو مورد اشاره میمتعددي سیاسی اقدامات ) ع(منینؤدر زمان خالفت امیرالم

  انتخاب شهر کوفه به عنوان پایتخت . 2-1

از جهت  این شهر. انتقال مرکز حکومت از مدینه به کوفه بود ،ر آغاز خالفتیکی از اقدامات امام د

حالت مرکزیتی براي  ،از نظر جغرافیاییعراق . اقتصادي، جغرافیایی و نیروي انسانی بر حجاز برتري داشت

حجاز سرزمین خشک و . با حجاز قابل مقایسه نبود نیزاز جهت اقتصادي  و هاي اسالمی داشتسرزمین

سرزمین پرنعمت و سرسبز بود و همین  ،حالی که منطقه عراقدر  کشاورزي بود، و داراي فقرب آبی

از جهت نیروي . گذاري آن منطقه به سواد شده بودباعث نام شباهت داشت،اهی یسرسبزي که از دور به س

شیعیان امام داران و جمعیت بیشتري نسبت به حجاز داشت، دوست ،انسانی هم عالوه بر آنکه منطقه عراق

بسیاري از  وجمعیت کمتري داشت  ،ر حالی که حجازد ،در آنجا به ویژه در کوفه فراوان بودند) ع(علی
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 در مدینه ،کشته شده بودند) ع(با مشرکان به دست امام علی) ص(هاي پیامبرکسانی که پدران آنها در جنگ

  . کینۀ شدیدي نسبت به آن حضرت در دل داشتند ،اقامت گزیده

اي از اشراف انصار که از آن حضرت علت انتخاب کوفه و در جواب عده درباره) ع(رالمؤمنینامی

ند و مردم شام در حال هست اموال و مردان در عراق«: فرمود ،خواستند همانند خلفاي پیشین در مدینه بماند

، 1371دینوري، (تاد به راه افمردم  او باو دستور حرکت داد و خود  »دارم نزدیک آنان باشمدوست  .شورش

  ). 180ص

  

  نگاريمذاکره و نامه .2-2

کرد و در مقابل دشمنان، در دوران خالفت همواره بر جلوگیري از جنگ و خونریزي تأکید می) ع(امام علی

کرد اختالفات را هاي دیپلماتیک توجه داشت و تالش مینگاري و استفاده از روشنخست به مذاکره و نامه

رفتار آن حضرت . هان متقاعد کندرو رقیبان و دشمنان را با استدالل و ب دجنگ خاتمه دهبدون درگیري و 

   .باشد میاین مدعا بر  شاهدي ،قاسطین و مارقین ،پیش از جنگ با ناکثین

  

  اقدامات نظامی. 3

آن حضرت که  یستبدان معنا ناین  ،براساس پرهیز از جنگ و خونریزي بود) ع(متی امامواگرچه سیره حک

براساس آیه صریح قرآن ایشان بلکه  توجه بوده است؛ بیبراي حفظ امنیت جامعه، به اقدامات دفاعی 

»و آنها را حافظ  ندتوجه خاصی به نیروهاي نظامی داشت) 60انفال، آیه (» ...ةلهم ما استطعتم من قو واواعد

  : مردم و زینت و آراستگی حکمرانان دانسته، فرمودند
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    پس  ؛همب اال هالدین و سبل األمن و لیس تقوم الرعی و عزّ هو زین الوال هحصون الرعیفالجنود باذن اهللا 

ها و زینت و آراستگی حکمرانان و ارجمندي دین مانند دژها و قلعه ،پاهیان به فرمان خدا براي رعیتس

  .)103تا، صبی غه،نهج البال( مگر با بودن ایشان ،ماندهاي امن و آسایش هستند و رعیت برپا نمیو راه

  

  اقدامات پیشگیرانه .3-1

شکنی پس از پیمان. نه آنکه غافلگیر شد ،دبوکرد قبل از حمله دشمن باید در مقابل او آماده امام تأکید می

 اي از اصحاب از حضرت خواستند از تعقیب آنان خودداري کندعده ،طلحه و زبیر که به سمت عراق رفتند

کالضبع تنام علی طول اللّدم حتی یقتل الیها طالبها و واهللا الاکون «: واست فرمودضمن رد این درخ که امام

تا، همان، بی( »او را در دام اندازد ،سوگند به خدا من مانند کفتار خوابیده نیستم تا صیاد به او رسیده؛ یختلها

در معاویه فراخواند تا آنها را به جنگ با  ،ضمن سرزنش کوفیان و یاران خود ،در جاي دیگرایشان  .)58ص

   :خوار شوند ،دشمن وارد دیار آنها شود که شکست خوردهمبادا جنگ و جهاد سستی نکنند تا  راه

لی قتال هوالء القوم لیالً ونهاراً وسراً واعالناً و قُلت لکم اغزوهم قبل اَن یغزوکم إدعوتکم  نی قدإاال و

شب و روز، ) با معاویه(من شما را به جنگیدن  آگاه باشید ؛ي قوم قطافی عقودارهم االّ ذلّوازواهللا ما غُف

سوگند  .شما به جنگشان بروید ،نهان و آشکار دعوت کردم و گفتم پیش از آنکه آنها به جنگ شما بیایند

همان، ( اندآنها جنگ نشده مگر آنکه ذلیل و مغلوب گشته) دیار(به خدا هرگز با قومی در میان خانۀ 

     .)94ص

  

  ینش سپاهیان گز .3-2

 باانتخاب فرماندهان شایسته و مهربان به عالوه بر اهتمام ویژه به سپاهیان و وضعیت آنها، ) ع(امام علی

  : اي خطاب به مالک اشتر فرموددر نامه ایشان. داشتندسربازان توجه 
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 ،تردل ر، پاكفرمانده سپاهت را کسی قرار ده که براي خدا و رسول او و براي امام و پیشوایت، پندپذیرت

به زیردست آنها که  ؛هستند از کسانی که دیر به خشم آید و زودعذرپذیر. خردمندتر و بردبارترین باشد

  .)1005همان، ص. (گیري نمایندمهربان و به زورمندان سخت

  

  هاهاي نظامی در جنگتاکتیک. ج

ایشان  .تاکتیکی جنگی توجه داشت هايهم به تهیه و تدارك سپاه همت گمارد و هم به آغاز و شیوه )ع(امام

رگاه خود را در جاهاي بلند و یا دامنه کوه لشگ« :فرمودبه لشکر خود خطاب می ،رویارویی با دشمن درباره

راه و مانع دشمنان شود و جبهه جنگ را از یک یا دو سو قرار  یا کنار رودخانه قرار دهید تا براي شما کمک

. شکست استمنجر به ضعف و نیز پراکندگی و  ،گیدن از چند طرفجنچرا که ). 854همان، ص( »دهید

فرمانده خود را به شام  ،طور که مقتل بن قیس ریاحی همان داشت؛جاگیري نیروهاي مختلف توجه  به امام

  : به زمان و چگونگی حرکت و رفتار با مردم فرموداو ضمن توجه دادن و اعزام کرد 

هنگامی که  ؛ربحان ینشب ال والتدن من القوم دفوهن یرید طاًصحابک وسأالعدو فقف من  ذا لقیتإف

 نزدیک شدن مانند ،شوممیانه لشگر خود بایست و به چشمان دشمنان نزدیک  ،با دشمن روبرو شدي

ترسد تا شو همچون دور شدن کسی که از جنگ میمخواهد جنگ کند و از آنان دور کسی که می

  . )856همان، ص( رسدببه تو  من فرمان

  

  توجه به امنیت داخلی پیش از جنگ 

باید محفوظ بماند و در حین رویارویی با لشکر آن بود که پشت سر  ،نکته مهمی که امام بدان توجه داشت

مثالً در زمانی که امام براي  ؛با آرامش بجنگند ،امنیت داخلی برقرار باشد تا سربازان نگرانی نداشته ،دشمن

سپاهیان را  ایشان. کردخطر خوارج مرکز حکومت را تهدید می ،گ با معاویه بودآماده رفتن به جن ،بار دوم
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و آنها را از میان برد کرد به سمت خوارج راهنمایی  را داشتند،که قصد رفتن به شام و جنگ با معاویه 

 سپاه امام ،خوارجبا اگرچه بعد از جنگ هر چند  .به سوي معاویه رود سپستا ) 256، ص1371دینوري، (

  . دشخطر خوارج دفع  ،آمادگی جنگ پیدا نکرد

  

  موانع بسط امنیت از دیدگاه امام

  .و گاه برخی از آنها رندگاه همگی وجود داکه د نند مانع بسط امنیت در جامعه شونتواعوامل میبعضی 

سستی . 1 :پردازیمفقط به شمارش آنها می این نوشتار در ما. ف تأثیر این عوامل نیز متغیر استشدت و ضع

. 5 ؛افروزي جنگ. 4 ؛رنگ شدن ایمان و تعهد دینیکم. 3 ؛اختالفات داخلی. 2 ؛و تنبلی در دفاع ملی

  . فساد کارگزاران. 8و غفلت از وجود دشمن . 7 ؛شکنی رهبر حرمت. 6 ؛شکنی قانون

  نتیجه 

این امر اهمیت آن است که  - تام نیست ياگر چه یک استقرا - آید  بر میامنیت مقوله آنچه از بررسی 

اي قابل  در کسب مشروعیت و مقبولیت و جلب رضایتمندي افراد درون و برون جامعه دارد و نکته یفراوان

امري روشن  ،انتظار داشتن شهروندان از حاکمان براي ایجاد امنیت .باشدتوجه براي تمام سطوح جامعه می

کند فقدان امنیت چنان جوامع را دچار تزلزل میمضرات . شودترین نیازها محسوب میو طبیعی و از ابتدائی

نیز در دوران ) ع(حاکمان دینی به ویژه معصومین. باشداهمیت کمتري داشته مسائل بعدي  عدمکه شاید 

ایجاد امنیت و احساس آرامش  برايمختلف حاکمیت خود به این امر توجه خاص و جدي داشتند و 

-نیز در کالم و مرام خویش، حتی در دوران خانه) ع(امام علی .دنددا انجام میاي تالش گسترده ،شهروندان

نمودند و اجرا تأمین این مهم را در سیره عملی خویش  ،نشینی براي وحدت مسلمین و حفظ اصل اسالم

براي رسیدن به ثبات و امنیت اجتماعی در جامعه از راهکارهاي متعدد سیاسی، نظامی، امنیتی و اجتماعی 

  . هاي اصیل و جوهري دین اسالم مستحکم بماندتا چارچوب گرفتندبهره 
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