Political security of individuals and its realization from
the perspective of the Holy Quran
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The aim of this study is to investigate ways to achieve political
security. This research has been done with the method of thematic
interpretation and the verses have been extracted based on four axes:
"direct words", "implicit and obligatory words", "opposite concepts"
and "contextual and semantic implications". The results showed that
the Holy Quran, in various cases, while referring to historical
examples, considers the realization of political security of individuals
in need of attention to the two indicators of "freedom" and
"participation" and to ensure security in the field of freedom, to
observe "freedom of thought" and "freedom". "Expression" and
advises "consultation" and "choice" to ensure security in the field of
partnership.
Keywords: Political security, freedom of thought, freedom of speech,
consultation, freedom of opinion.
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امروزه چ ون ی تحقق و تامین امنیت سیاسی افراد یکی از مسایل مهم کشورهای جهجان
اسال و در سطحی کالنتر ،کل جهان است .بشریت بهانحای مختلفی با گسترش ناامنی
دستوپن ه نر میکند؛ از آنجمله میتوان به ناامنی روانی ،اقدامات تروریستی ،جنگهجا
و آشوبهای داخلی و منطقهای و  ...اشاره کرد .وجود گروههجا و عنارجر نجاامنکننجده در
سالهای اخیر (همچون داعش) این مسا ه را تشدید کرده است .علیرغم اینکه مطا ات
اسالمی و نظریهپردازیهای گستردهای در این زمینه رورت گرفته است ،اما بجه صوجول
نتی هی قابل قبو ی نیان امیده و چشمانداز دوردسجتی را پجیش روی پجشوهشگجران ایجن
عرره قرار داده است .بنابراین مهمترین مسا هی این مقا ه توجه به اب اد و جای اه امنیجت
سیاسی افراد و تحقق آن از منظر قرآن کریم است و به این مسجا ه اهتمجا مجیورزد کجه
راهکار مشکالت امنیتی کشجورهای جهجان اسجال را بایجد از تو یجد نظریجههجای قرآنجی
جستوجو کرد .این رهیافت بر ضرورت مرج یت علمی قجرآن کجریم در تبیجین و ارا جهی
نظریههای امنیت سیاسی رحه میگذارد .قرآن ،کتاب هدایت است و گسترهی آیات آن از
هدایت عا تا هدایت خاص سیاسی و اجتماعی را دربر میگیرد .از آنجایی که قرآن برای
تما اب اد زندگی بشر برنامهی دقیق و روشنی دارد ،تحقیق صاضر بهدنبجال آن اسجت کجه
بتواند دیدگاه قرآن برای صل این مسا ه را کشف و استخراج کند .در فرایند تحقیق تالش
میشود تا با بررسی آیات قرآن و ت زیه و تحلیل آنهجا ،دیجدگاه ایجن کتجاب آسجمانی در
خووص امنیت سیاسی افراد و چ ون ی تحقق آن استخراج شود.
 .1چارچوب مفهومی
امن و امنیت در ارل بهم نای آرامش نفس و از بینرفتن ترس است (راغب ارفهانی،8181 ،

ص .)32 .بوزان ( )8271م نای غوی امنیت را صفاظجت در مقابجل خطجر (امنیجت عینجی)،
اصساس ایمنی (امنیت ذهنی) و رهایی از تردید (اعتماد به دریافتهای شخوی) مجیدانجد
(ص .)23 .امنیت را میتوان به دو گونهی سلبی و ای ابی ت ریف کجرد .در ت ریجف سجلبی،
امنیت عبارت است از وض یتی که منافع بازی ر از سوی دی ر بازی ران مورد تهدیجد واقجع
نشده و یا در رورت وجود تهدید اصتما ی ،امکان مدیریت آن برای بازی ر (هجد)) وججود
داشته باشد (افتخاری ،8238 ،ص .)18 .در ت ریف ای ابی ،امنیت وض یتی است که در آن بین
خواستهها و داشتهها در یک واصد سیاسی م ین ،متناسب با ضریب اید و وژیک(آن واصجد)
ت اد ی وجود دارد که نزد بازی ران (آن واصد) تو ید رضایت میکند (همان ،ص.)11 .
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در چیستی مفهو امنیت سیاسی دو دیدگاه مختلف وجود دارد که عبارتنجد از :رویکجرد
دو تمحور و رویکرد فردمحور؛ این دیدگاهها با توجه به او ویتدادن به مرجع امنیجت بجه
ت ریف امنیت سیاسی پرداختهاند .در رویکرد دو تمحجور ،مرججع امنیجت "دو جت" اسجت؛
امنیت سیاسی نیز ناظر بر ثبات سازمانی دو تها ،سیستمهای صکومتی و اید و وژیهجایی
است که به آنها مشروعیت میبخشند (بوزان ،8271 ،ص .)27 .تهدیجدهای سیاسجی ،ثبجات
سازمانی دو ت را هد) گرفتهاند .این تهدیدها میتوانند گوناگون باشجند و از تحجت فشجار
گذاشتن صکومت در زمینهی سیاسی خاص تا براندازی صکومت ،دامنزدن به جداییطلبی
و از همگسیخته کردن کا بد سیاسی دو ت به قود تض یف آن پیش از صملهی نظجامی را
دربر ب یرند .در مقابل این ن اه ،رویکرد فردمحور به مرجع قراردادن افراد توججه دارد؛ بجر
ایججن اسججاس امنیت سیاسی افجججراد با چنججین شاخﺺهایججی قابل شناسایی اسججت :صجججق
بهکارگیری و ابراز هر عقیدهی سیاسی ،صق انتخابشدن برای سجججمتهجججا و منارججججب
سیاسی ،صق انتخابکردن صاکمان ( کزایی ،رصمجت ا هجی ،صجاجزاده و ارسجطا ،8231،ص.)831.
استبداد ،طاغوت ،صاکمان جا ر ،نظا سلطنتی ،صکومتهای وابسته و وابست ی ،از جملهی
تهدیدهای سیاسی هستند؛ در مقابل ،مواردی همچون :آزادی ،مشجارکت مجرد در ت یجین
سرنوشت سیاسی ،انتخابجات آزاد و  ...ارزش شجمرده مجیشجوند ( جکزایجی ،8233 ،ص.)33 .
بنابراین امنیت سیاسی وض یتی است که افراد در جام ه بدون هرگونه نفاق و فریبکجاری
بتوانند آزادانه دیدگاهها و مواضجع خجود را بیجان کننجد (میراصمجدی ،8231 ،ص .)811 .چنجین
برداشتی از مفهو امنیت سیاسی را میتوان در کال آیجتاهلل خامنجهای ( )8271مشجاهده
کرد .بهگفتهی ایشان امنیت سیاسی این است که تفکرات سیاسی در جام ه ،م ار) واضح
و دور از نفاق و دوگونهگویی باشد (ص.)73 .
امنیت سیاسی به م نای تضمین صقجوق سیاسجی توسجا صاکمیجت یجک کشجور بجرای
شهروندان قلمرو خویش ،جهت مشارکت در ت یین سرنوشت اجتماعی و سیاسجی آنهجا از
طریق صکومتی غیرخودکامه و مرد ساالر است (صمزهپور ،8231 ،ص .)72 .بنجابراین ،امنیجت
سیاسجججججی را موونیت یک فرد ،گروه یا ملت از ت رّض و ت اوز به صقوق سیاسی مشروع
خویش نیز میتوان ت ریف کرد .درواقع ،امنیت سیاسی وجود فضایی است که در آن مرد
آزادانه و بدون ترس و اضطراب ،باورهای سیاسی خود را در چارچوب قوانین موجود بیجان
میکنند و کسی به آنها بهد یل ابراز عقیدهشان ت رض نمیکند .واضح است چنین امنیتی
در صکومتهای خودکامه و مستبد بهوجود نمیآیجد .در رژیجمهجای سیاسجی کجه فضجای
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بستهای دارند و چرخش نخب ان در آن وجود ندارد ،امنیجت سیاسجی نیجز وججود نخواهجد
داشت .نتی ه ی نبود امنیت سیاسی ،بحجران مشجارکت و توزیجع اسجت کجه در نتی جه بجه
بیثباتی سیاسی من ر میشود (جهانبزرگی ،8211 ،ص.)33 .
امنیت سیاسی با رویکرد فردمحور ،به م نای وجود آرامش الز در قلمرو یک کشور است
که این آرامش از طریق مقابله با تهدیدات مختلف خارجی و تضمین صقجوق سیاسجی مجرد
جهت مشارکت در ت یین سرنوشت اجتماعی و سیاسیشان بهدست میآید .نظا سیاسی برای
ای اد امکان مشارکت سیاسی میبایست امنیت و صضور آزادانه و برابر مرد را فراهم کنجد و
هیچکسی را به داشتن اعتقاد و باور سیاسی خاری م بور نکند (افتخاری ،8212 ،ص.)17 .
این تحقیق ،از آنجایی که بهدنبال تحقق امنیت سیاسی افراد است ،تالش میکند تجا
امنیت سیاسی افراد را از منظر قرآن کریم مورد سن ش قرار دهد .از ت اریف و مو فههایی
که در امنیت سیاسی افراد بیان شد ،میتوان چنین نتی ه گرفت که بجرای تجامین امنیجت
سیاسی افراد ازیکسو باید فضایی وجود داشته باشد که مرد بتوانند آزادانه و بدون تجرس
و اضطراب باورهای سیاسی خود را در چارچوب قوانین بیان کنند و کسی به آنها بهد یل
ابراز عقیدهشان ت رض نکند؛ ازسویدی ر باید صقوق سیاسی افراد توسجا صاکمیجت یجک
کشور بهمنظور مشارکت در ت یین سرنوشت اجتماعی و سیاسی بهرسمیت شناخته شود.
رویکردهای مختلفی برای فهم قرآن میان مسلمانان وجود دارد که تفسیر تنزیلی ،ترتیبجی
و موضوعی از آن جملهاند .تفسیر موضوعی ،روشی اسجت بجرای تبیجین یجک موضجوع بجا
مالصظهی آیات همموضوع و هممضمون و نه هماهنگ ،بجا ترتیجب و تنظجیم موججود در
قرآن .در این روش ،مفسر ،آیات مختلف دربارهی یک موضوع را در کنار یجکدی جر قجرار
میدهد و با جمعبندی و تحلیل آنها دیدگاه قرآن را تبیجین مجیکنجد (هاشجمی رفسجن انی،
 ،8211ج ،8ص .)23 .این شیوه میان ت ربهی بشر و قرآن را جمع کرده و نظریهی واصجدی
را صول یک موضوع ارایه میکند.
در تفسیر موضوعی دو رویکرد وجود دارد .استنطاقی که بجه سجخن درآوردن مجتن بجر
اساس سواالت زمانه است؛ و استخراجی که ت یین موضوع از بیرون و شناسایی مسجا ل و
اصکا از متن است .مقا هی صاضر براساس رویکرد تفسیر موضوعی بجه اسجتتخراج آیجات
مربوط به امنیت سیاسی افراد میپردازد؛ گزینش و منطق استخراج آیات بهشرح ذیل است:
 .8استفاده از "واژگان مستقیم"؛ ی نی واژگانی که دال ت مستقیم به مسا هی ما دارند
مورد استفاده قرار میگیرند (مانند ماده ایمنی و امنیت).

 .3استفاده از "واژگان ضمنی و ا تزامی"؛ کلماتی که بجار م نجایی مشجابه بجا موضجوع
دارند ،استخراج میشوند (مانند سکینه و رلح).
 .2استفاده از "مفاهیم مخا ف"؛ کلماتی که بار م نایی مخا ف بجا موضجوع دارنجد نیجز
گردآوری خواهند شد (مانند خو) و خشیه).
" .1دال تهای سیاقی و م نایی"؛ در این روش به سیاق کلمات بهکارگفتهشده در آیه
و جای جاه آن در میان آیات قبل و ب د و نیز آیات مرتبا توجه خواهد شد.
 .2انسان و ضرورت نیاز به امنیت سیاسی از منظر قرآن کریم
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نظا های فکری و سازههای اجتماعی و سیاسی مختلف ،هر کدا برداشت خاری از انسان
دارند .اینکه انسان را با فطرتی پاک و سا م توور کنیم یا ذاتا شرور بهصساب آوریجم ،بجه
نوع خاری از نظا فکری و سیاسی و اجتماعی من ر خواهجد شجد (هیجوود ،8273 ،ص-22 .
 .)21شناخت هر نظا سیاسی و اجتماعی و فکری ،تابع توور و برداشت و تلقجی آنهجا از
انسان است (غرایاق زندی ،8231 ،ص .)13 .از نظر اسال  ،انسان موجودی دو ساصتی اسجت.
یک وجه عقلی دارد که همان روح ا هی دمیدهشده در اوست و سران ا بهسوی خجدا بجاز
خواهد گشت؛ یک وجه طبی ی و دنیایی نیز دارد که آمیخته بجه شجهوت ،غضجب و وهجم
است .تکیه بر هرکدا از این قوا ،انسانشناسی خاری را بجهوججود مجیآورد (امجا خمینجی،
.)32 :8232
همچنین انسان موجودی مختار است .براساس این ویشگی اگر انسان به خواسجتههجای
ُ
نفسانی و تمایالت درونی رو آورد ،به مرتبهی صیجوانی سجقوط کجرده و موجداق «اولئک
َ َ
ا
ا َا
عام َبل ُه ام اضل» (اعرا) )873 :خواهد شد؛ اما اگر به خواستهی عقجل تجن دهجد و بجر
کاْلن ِ
شهوت و غضب غا ب گردد ،رو به رشد و ت ا ی صرکت خواهد کرد و مراصلِ کمال را طی
خواهد نمود .خداوند در قرآن در موارد مختلفی به ویشگیهای انسان پرداخته و اشاره کرده
است که آدمی میل به ای اد ناامنی نیز دارد؛ این مسا ه ضرورت تامین امنیت سیاسی افراد
را دو چندان میکند .در ادامه به برخی از آیات اشاره خواهیم کرد.
 .211میل به فساد و ناامنی در انسان

خداوند ب د از آفرینش آسمانها و زمین ،به خلقت انسان پرداخت تا او را به منوب خالفت
َ
ََ َ
األ ارض َجم ًیعا ُثم ااس َت َوى إ َلی الس َماء َف َسو ُاهن َس اب َع َس َم َ
ات َو ُه َکو
او
برساند« .خل َق لکم ما ِفی
ٍ
ِ ِ
ِ
ِّ َ َ
یء ع ِلیم» (بقره .)33 ،خلقجت انسجان بجا پرسجش فرشجت ان همجراه بجود .آنهجا بجه
ِبکل ش ٍ
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َ ا َ َ َ ُّ ا َ َ
ِّ
کة ِإنی
فسادگرى
انسان در روی زمین َ اعتقاد داشتند و سوال کردند« :و ِإذ قال رب ِللمال ِئ ِ
اَ
ِّ
َ َ ً َ ُ ا َا َ ُ َ َ ا ُ
َ
َ
َ
َ
ا
ض خ ِلیفکة قکالوا تجععکل ِفی کا مکن دف ِسکه ِفی کا و دس ِکف الکهماء» (بقجره.)2 ،
ر
األ
ی
ف
ل
اع
ج
ِ
ِ
ِ
"سفک" ،مودر یسفک بجهم نجاى ریخجتن اسجت و "مجن  ...یسجفک ا جدما " کنایجه از
کشتارهاى فراوان است)هاشمی رفسن انی ،8211 ،ج  8ص  .)883مال که ،فساد و خونریزى را
کار دا مى انسان مىدانستند" .یفْسِدُ  ...وَ یسْفِک ،ف جل مضجارع نشجانهى اسجتمرار اسجت
(قرا تجی ،8212 ،ج :8ص )13؛ مال که با پیشبینى فسادگرى انسان ،او را شایستهی خالفجت
نمىدیدند .آنهجا از سجویی بشجر را دارای قجوای مجادی ،غضجبی و شجهوی مجیدیدنجد و
ازسویدی ر زمین را عررهی تزاصمات میدانستند که الزمهی این تزاصم و تنازع ،فساد و
خونریزی در زمین خواهد بود (طباطبایی،8212 ،ج  ، 8ص .)817
 .212ماهیت خلق و خوی حیوانی انسان در تولید ناامنی
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قرآن کریم انسان را برتر از دی ر موجودات میشجمارد و انسجان را جانشجین خجدا م رفجی
میکند .همهی انسان ها با قوّه است داد خلیفهی خدا شدن را دارند ،امّا همه ،خلیفهی خجدا
نیستند؛ بهفرمودهی روایات ،افراد خارى به این مرتبه میرسند .چون برخى از انسانها بجا
رفتار خود به اندازهاى سقوط مىکنند که از صیوان نیز پستتر مىشوند .ب ضی از انسانها
َ ُُ
اَ َ
همان ویشگی صیوانی را دارا هستند و به ناامنی دامن میزنند« .ل ُ ام قلوب ْل دفق ُ ون ِب َ کا َو
َ َ
َ
َ
َ َا
ل ُ ام تعین ْل ادب ِص ُرون ِب َ ا َو ل ُ ام آذان ْل ادس َم ُعون ِب َ ا ( »...اعرا) .)873 ،نتی جهی رفتجار آنجان
این است که شأنی مانند چهارپایان دارند و صتی از آنها پایینترند .بهخاطر اینکه اینان از
خداوند و از هد) خلقت و از قیامت و  ...غافلند .ویشگی ارجلی زنجدگی صیجوانی ،دوری از
تمدن و ناامنی و جام های دور از عقالنیت و گفتوگو است .ذا بایجد همیشجه عجواملی در
جهت محافظت و تو ید امنیت وجود داشجته باشجند و در راسجتای برقجراری نظجا انسجانی
مطلوب تالش نمایند.
 .21.طغیانگری انسان
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یکی از ویشگیهای خاری که قرآن کریم دربارهی انسان تذکر میدهد ،خوی طغیانگری
است؛ این خولت درنتی هی قدرت نامحدود پدیدار میشود .واژهی "طغی" بجا مشجتقات
مختلف  23بار در قرآن بهکار رفتهاند (شش مورد بهرورت ف ل مضارع ،هفت مورد ف جل
ماضی ،ه ده مورد بهرورت مودر ،هفت مورد بهرورت اسم فاعل و یک مورد بهرورت
اسم تفضیل) .واژهی طغیان ،مودر از مادهی "طغو"" ،طَغِجی" ،بجهم نجای ت جاوز از صجد
مت ار) (موطفوی ،8211 ،ج ،7ص.) 13 .

ا
َ َ ا َ
طغیان یکی از عوامل مهم در تو ید ناامنی در جام ه است« .کال ِإن ِاْل َنسکان لیَْکی»
(علق .)1 ،طغیان مسا های است که اهمیت و ضرورت آن را میتوان در نخستین ماموریجت
َ َ ُ َ َُ ا َ ا َ َ
اَ
َ ا ََ
مشاهده کرد؛ «اذه اب ِالی ِف ارع اون ِانه طَی فقل هل ل ِالی ان جزککی» (نازعجات،
موسی
 .)81 - 87قرآن با پرداختن به اب اد مختلف این مسجا ه ،اعجم از علجل و عوامجل پدیجداری،
عال م ،نشانهها و راههای برونرفت از آن ،بر اهمیت درمان روصیهی طغیان تاکید میکند.
اصساس بینیازی و استغنای انسان (علق ،)7 ،خود برتربینی و استکبار از جملهی مهمتجرین
عوامل پدیدارشدن طغیان در انسان م رفی شدهاند .طغیان منشجا بسجیاری از م ضجالت و
نابهسامانیهای جوامع بشری است .از منظر قرآن کریم ،طغیان مذمو اسجت و مجیتوانجد
سبب ناکارآمدی نظا اجتماعی و روابا انسانی شود .طغیان از عوامل مهجم و تاثیرگجذاری
است که به از میان رفتن مشروعیت و امنیت سیاسی افراد در یک نظا سیاسی میان امد.

امنیت سیاسی افراد بهم نای آن است که ازیکسو فضایی وجود داشته باشد که مجرد در
آن آزادانه و بدون ترس و اضطراب باورهای سیاسی خود را در چارچوب قوانین بیان کنند
و کسی بهد یل ابراز عقیدهشان به آنها ت رض نکند؛ ازسویدی ر بهم نای تجامین صقجوق
سیاسججی افججراد توسججا صاکمیججت بججهمنظججور مشججارکت در ت یججین سرنوشججت اجتمججاعی و
سیاسی است.
 ..11تامین آزادی افراد

آزادی سیاسی زمججانی شججکل مججیگیججرد کججه اشخاص و تشکلهای سیاسی در ان ا
رفتارهای سیاسی مطلوب و برخورداری از صقجججوق اساسی ،از محدودیتهججا و موان ی که
دو تها ممکن است در برابر آنهججا ای اد کنند ،رهجججا و آزاد باشند (میراصمججدی ،8218 ،ص.
 .)811با ذکر شواهدی میتوان به تلقی و ن اه صاکم بر قرآن بجججرای صفاظجججت از آزادی و
موانع تحقق آن دست یافت.

امنیت سیاسی افراد و تحقق آن از منظر قرآن کریم

 ..مصادیق امنیت سیاسی افراد از منظر قرآن کریم

 .31.1.مصونیت افراد در عقیده

از منظر قرآن ،عقاید افراد محتر است؛ ذا آزادی عقیجده بجه گجروه ،قشجر ،مجذهب و
منطقهی جغرافیایی خاری اختواص ندارد و همهی انسانها را شامل می شود و بهدنبجال
خود صقوقی را متوجه جام ه میکند .در قرآن کریم مقاتله و جهاد با مشرکان زمانی مطرح
ِ
َ ُ ا
می شود که نقشهی نابودى و صمله به مسلمانان را داشته باشند؛ « َو ق ِاجلوا ِفکی َس ِکبیل الل ِکه
ِ
ا
َِ َ
َ َ ُ َ ا َ َ َاَُ ا
دح ُّب ال ُم اع َت ِه َدن» (بقره .)831،براساس مفهجو مخجا ف
ال ِذدن دق ِاجلونکم وْل جعتهوا ِإن الله ْل ِ
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"ت تدوا" ،زمانی که تهدیدی از سوی مشرکان متوجه مسلمانان نیسجت ،عقایجد آنجان نیجز
محتر شمرده شده است .این نکته را قرآن با زبان دی ری به رجراصت بیجان مجیکنجد و
صفظ صیثیت و کرامت انسان را منحور به مسلمان و مومنین نمیکند؛ بلکه آن را نسجبت
به همهی انسانها ت میم میدهد .قرآن دستور میدهد کسانی که با مسلمانان نمیجن ند
َ
و من ر به آوارگی آنها نمیشوند ،باید مورد نیکی قرار ب یرند؛ « َْل ادن َ ُ
اکم الل ُه عن ال ِکذ َدن
ِ
ِّ َ َ ا ا
کم َتن َج َب ُّکر ُ
وه ام َو ُج اقس ُکْوا إ َلکی ام إن الل َکه دح ُّ
دخر ُجوکم ِّمن ددار ا
َل ام َدقاج ُل ا
کب
م
ل
و
دن
اله
ی
ف
وکم
ِ
ِ
ا ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ا
َ
ال ُمق ِس ِْین» (ممتحنه.)1 ،
 .31.12ممنوعیت از تحمیل افکار بر دیگران
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انسانها صق دارند در امنیت کامل به فکر و اندیشه بپردازند و آنچجه را مجیپسجندند،
انتخاب کنند .فرد ،گروه یا قدرت صاکمه صق اجبار و تحمیجل عقایجد و افکجار خجود را بجر
دی ران ندارد .نمیتوان آنها را بهخاطر آنچه در فکر و قلب خود دارند ،تب ید کرد .اخراج
و تب ید بهخاطر فکر و اندیشه از منظر قرآن کریم امری ناپسجند اسجت؛ « َو َت اخر ُج ُ
کوهم ِّم ا
کن
ِ
اَ
َ ُ َ ا َ ُ ا ا ُ َ َ ُّ
وکم َو ال ِف ات َنة تشه ِم َن الق اتل» (بقره .)838،فتنه به قرینهی بخش قبل ،بجهم نجای
حیث تخرج
ِ
زمانی است که افراد بهخاطر فکر و اندیشه م بور به تب ید و اخراج شجدهانجد .زمجانی کجه
مسلمانان از اخراج به خاطر فکر و عقیجده در امنیجت باشجند ،فتنجه از میجان خواهجد رفجت.
همراهی فتنه و اخراج بهخاطر فکر و اندیشه را در آیات دی ر نیز میتوان مالصظه کرد؛ « َو
َ ِ ا َُ
َ
ا َ
اَ
ِإخ َر ُاج ت اه ِل ِه ِم ان ُه ت َکب ُر ِعنهالل ِه َو ال ِف ات َنة ت َکب ُر ِم َن الق اتل» (بقره .)387 ،این آیه توریح میکند که
ِ
چنین کاری بهشدت ناپسند بوده و صتی از کشتار نیز بدتر است.
 .31.13ممنوعیت از تفتیش افکار دیگران

َ ِ
َ
در قرآن کریم از تفتیش عقاید و اندیشهی دی ران منع شده استْ« .ل ادؤ ِم ُنون ِبالل ِکه َو
ا
ُ
َ
ِ
َ
َ َ َ َ َ
َ ا ا
دح ِّر ُمون َما حر َم الل ُه َو َر ُسول ُه َو ْل ِده ُدنون ِد َدن ال َح ِّق» (توبه .)33 ،این آیه
اآلخ ِر و ْل
یوم ِ
ْل ِبال ِ
در مقابل مشرکین مکه است که مرد را وادار به بتپرستی مجىکردنجد .مجراد از ایجنکجه
میفرماید "تا آنکه دین براى خدا شود" این است که مرد اقرار به توصید کنند و خجدا را
بپرستند؛ این در صا ی است که اهل کتاب اقرار به توصیجد دارنجد .هرچنجد کجه توصیدشجان
توصید نیست و این اقرارشان در صقیقت کفر به خدا است .و ی اسجال بجه همجین توصیجد
اسمى نیز از ایشان قناعت کرده است (طباطبایی ،8212،ج ،2ص .)12
 .31.14همزیستی مسالمتآمیز ،شرط گفتوگو با مخالفان
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اسال  ،دینی مبتنیبر همزیستی مسا متآمیز انسانها با یکدی ر اسجت .هجمزیسجتی

ِ ا ُ َ
َ
موضوعی کامالً مستدل براساس آیات استَ « .والل ُه دهعو ِإلی َد ِار السال ِم» (یجونس .)32 ،بجا
ُ ا َ
بررسی آیات قرآن چنین برمیآید که ای اد رابطجهی امجن ،مطلجوب اسجت« .قکل دکا تد َ کا
ا ُ َ
کم د ُدن ا
ونَ ...ل ا
کم َو ِلی ِددن» (کافرون 8 ،و  .)1اسال به این نکته توجه میکند کجه بجا
کافر
ِ
ال ِ
ِ
ای اد جو آرا و مودتآمیز میتوان با مخا فان عقیدتی خود به گفتوگجو و ججدال اصسجن
َ
ََ
ََ َ
َ
پرداختِ « .إن ال ِذ َدن َآم ُنوا َو ال ِذ َدن َه ُادوا َو الص ِاب ُئون َو الن َص َارى ...فال خ اوف علی ِ ام َو ْل ُه اکم
َ َ
ا ُ َ
دح َزنون» (ما ده .)13 ،آنان در امنیت و سالمتی کامل با مومنان زندگی خواهند کرد؛ «قکال
َ ا َ
َ ََ
َسالم علی َسأ اس َتَ ِف ُر ل َر ِّبی» (مریم.)17 ،
 .31.15حق و اختیار در فکر و عقیده

امنیت سیاسی افراد و تحقق آن از منظر قرآن کریم

ا َ
ِّ َ ا َ
دن ِعنه الل ِه ِاْل اسکال ُم» (آلعمجران،
از منظر قرآن ،دین صق و نهایی اسال استِ « .إن اله
 .)83هد) و غایت نیز اهلل است؛ «الی اهلل ﻋَﺎﻗِﺒَﮥ الْﺄُﻣُﻮرِ»( قمان)33 ،؛ سران ا و پیروزی نیز
َ ا
با مومنان است و آنها در نهایت آرامش و امنیت در دنیا و آخرت بهسر خواهند برد؛ «قکه
َاَ ا
َ
تفل َح ال ُم اؤ ِم ُنون» (مومنون .)8 ،با این صال ،بین "صقبودن" و "صقداشتن" تفاوت مبنایی و
ساختاری وجود دارد .کسانی که صق هستند ،این صجق را ندارنجد کجه بجه اجبجار و سجلطه،
دی ران را به صق فرابخوانند؛ بلکه آنها هم صجق فکجر و عقیجده دارنجد .سجران ا چنجین
َ ا َ
ََ ا َ
افرادی خسران در آخرت خواهد بودَ « .و َم ان ادب َتغ غ َیر ِاْل اسال ِم ِد ًدنا فل ان دق َبل ِم ان ُکه َو ُه َکو ِفکی
ِ
ا َ
اآل ِاخ َر ِة ِم َن الخ ِاس ِر َدن» (آلعمران .)12 ،اگر امنیت صاکم باشد ،انسجانهجا مجیتواننجد فکجر و
عقیدهای را انتخاب کنند و با اختیار عملی ،عقیدهی مطلوب خودشان را برگزیننجدَ « .ن اح ُ
کن
َاَُ َ ُ ُ َ َ َ َ َ ََ
َ
کار» (ق .)12 ،در صا ت اجبار بجا انجدک شجبهه و طجرح
ب
ع
ب
م
ی
ل
ٍ
تعلم ِبما دقولون و ما تنت ع ِ ِ
سوال و اشکا ی ،بنیانهای دینی و اخالقی سست میشجوند؛ جذا دیجنداری بجا آزادی در
تناسب است .آزادی به انسان کرامت میبخشد؛ چون یکی از راههای شناخت انسجان اراده
َ
ُّ ُ ا َ ً َ َ َ َ ُ
َ َ
و اختیار استَ « .و َل او َشاء َر ُّ
آلم َن َ
َ
األ ا
کاح حتکی
ککرُ الن
ج
نکت
أ
ف
ت
ا
یع
م
ج
م
کل
ض
ر
ی
ف
ن
م
ب
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ ا
دکونوا ُم اؤ ِم ِن َین» (یونس.)33 ،
از ن اه قرآن ،انسان موجودی است که تفاوت ماهوی با موجودات دی ر دارد .عقیده،
یک امری درونی و قلبی است و با استدالل و اقناع صارل مجیشجود .از این زاویه ساصت
دیججججججن صق منزهتر از آن است که راضی شود ،عقیدهای را بر مرد تحمیل کنجججججججد
(طباطبایی ،8212،ج  2ص .)811
بهبیان عالمه طباطبایی ،اعتقاد و ایمان از امور عقلجی اسجت و در صججوزه ی اکججراه و
اجبار قرار نمیگیرد .اسال  ،آزادی فکجججججججر را نهتنها یکی از صقوق بشر ،بلکه از وظایف
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طبی ی و تکوینی آدمججی مججیشججمارد .واژههای تذکّر ،تدبّر ،تفکّر ،ت قّل و تفقّه در قرآن به
همین موضوع اشاره دارند .در این راه صتجی پیامبر خدا نیز مامور بود تا در محجیا زنجدگی
مردمان امنیت ای جاد کنجد و فررت کافی را برای تفاهم با مشرکان فجراهم آورد .اساسجا
وظیفهی رهبران بشر پرورش افکار مرد و آماده نمودن آنهجججججا برای صقایق وجودی و
کمک به ایشان در تفکیک واق یات از موهومات است (موسجوی زن جانی ،8211 ،ص .)872 .از
آنجایی که دین و مذهب با روح و فکر مرد سر و کار دارند و اساس و شا ودهی دین بجر
ایمان و یقین استوار است ،خواه یا ناخواه راهى جز منطق و استدالل نمىتواند وجود داشته
َ َا َ َ َا ُ ا َ َ َ َ
اب لکان خ ًیرا ل ُ م» (آلعمران )881 ،و اختیار با ایشان است.
باشد« .و لو آمن تهل الکت ِ
 .31.16ممنوعیت حق سلطه بر دیگران
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َ
ساختار وجودی انسان بججهگونججهای است که اختیار آن بهدست خودش باشد؛ «ف ِإن َمککا
ا
ا َُ ِ
ََ
علی ال َبالغ َوالل ُه َب ِصیر ِبال ِع َب ِاد»(آلعمران .)31،سلطه از آن خداسجت و دی جران از آن منجع
شدهاند؛ «وَ َوْ شَا َ ا لَّهُ َسَلَّطَهُمْ عَلَیکمْ» (نسجا  .)31 ،از منظر قجرآن راه رسجیدن بجه کمجال
مطلوب در زندگی فردی و اجتماعی آزادگذاشتن انسان از قیود و عد تهدید و نشجاندادن
َ َ َ ََ
اَ
یس ل علی ِ ام ُسلْان» (ص ر .)13 ،هر آیینى صجق دارد
راه مستقیم به اوست؛ « ِإن ِع َب ِادى ل
بهطور آزاد بهرورت منطقى خود را م رفى کند .آیات فراوانی پیامبر را تنها ،بشجیر و نجذیر
َ َ ُ ا ُ ا ُ ا َ َ ُ َ ِّ َ َ ُ
نکذ ِر َدن» (ان جا  .)11 ،هجدایت از آن
م رفی کرده است؛ «وما نر ِسل المرس ِلین ِإْل مبش ِردن وم ِ
َ
ِ
َ ََ
َ
یس علی ُهه ُاه ام َو لکن الل َه د ا ِهى َمکن
خداست و انسانها مختار به اختیار آن هستند؛ «ل
َ
دش ُاء» (بقجره .)373 ،انتخاب با انسانهاست و سود و زیان هم بجه آنهاسجت؛ «قَجدْ جَجا کم
بَوَآ ِرُ مِن رَّبِّکمْ فَمَنْ أَبْوَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِی فَ َلَیهَا وَ مَا أَنَاْ عَلَیکم بِحَفِیظٍ» (اعرا).)811 ،
از اینرو باید ب وییم امنیت آزادی فکر و عقیده در نهاد انسانها به ودی ه نهجاده شجده
است و شخویت انسان در سایهی این امنیت میتوان به کمال برسد.
َ
َ
بنابر آیات قرآن ،صتی پیامبر اسال نیز صق سلطه و اجبار بر سایرین را نجدارد؛ «فکذ ا
کر
َ َ َ
َ ََ
ِإن َما تنت ُمذکر ل است علی ِ م ِب ُم َص ِیْ ٍر» (غاشیه)33 - 38 ،؛ و هرگونه تهدیجدی جهجت ان جا
کاری مذمو است؛ چون اعتقاد و صاکمیت دینی تحمیلبردار نیست و اگجر اجبجار و اکجراه
مذمو است باید اجازه داد انسانها و افراد جام ه خجود آنچجه را مجیخواهنجد ،برگزیننجد.
َ َ َ ا اُ
َ َ ََ
َ َاَ
َ ُ
ُ ُ َ
کر ِبالق ار ِآن َمن دخاف َو ِع ِیه» (ق .)12 ،بایجد
«ن اح ُن تعل ُم ِب َما دقولون و َ َما تنت علی ِ م ِبعب ٍار فذ
توجه داشت که ای اد محیا تهدید ،ناامنی و ترس سران ا به تظاهر مجیان امجد؛ ی نجی
هن امی که افراد جام ه با عنارری چون ترس ،اجبار و تهدید مواجه شوند ،افجراد جام جه

ناگزیر به تظاهر ،تملق و ریاکاری گرفتار خواهند شد و هویت و شخویت خود را از دست
خواهند داد.
 .31.17ایجاد فضای مجادلهی نیکو در جامعهی اسالمی

امنیت سیاسی افراد و تحقق آن از منظر قرآن کریم

امنیت سیاسی به افراد این آزادی را میدهد که بتواننجد آنچجه در فکجر و فهجم خجود
پذیرفتهاند و به آن اعتقاد دارند را بیان نمایند .بیجان شامل :نطق ،گفتار ،نوشتار و فهم نیز
میشود ،تجا بجدان وسجیله آنچجه گوینده میگوید ،شناخته گردد و آنچجه به او میگویند،
فهم شود (طبرسی8111 ،ق ،ج ،3ص.)218 .
اگرچه آزادی بیان از گسترهای وسیع برخوردار است ،اما مهمترین و کاربردیترین
بخش آن ،آزادی بیان در امور سیاسی است .اسال چنین صقی را در اب اد مختلف اعتقادی،
رنفی و سیاسی در باالترین سطح خود پذیرفته است .آزادی بیان ،با توجه به
شفا)سازیها و آگاهیبخشیهایی که در جام ه ای اد میکند و اصساس مسئو یت را در
میان صاکمان و شهروندان زنجده مجی کنجد ،میتواند گامی مهم در جلوگیری از استبداد
صاکمان باشد .م موالً صکومتها و قدرتهای صاکم در مسیر عملیاتیشدن آزادی
چا شآفرینی میکنند و چنین میپندارند که فضای آزاد و بیان واق یتها از سوی
راصبنظران ،تخجت قدرت آنان را رزان خواهد کرد؛ صال آنکه غا باً بیان خواستههجا و
مطا بجات ،مجوق یتی بجرای صاکمان بهوجود میآورد تا از الیجههجای پنهجان جام جهی
خجویش خبجردار شجوند و بجرای پاسخگویی و برآوردن تقاضاهای شهروندان اقدا کنند
(سیدباقری ،8237 ،ص.)1 - 7 .
امر میکند که با مخا فان و آنانکه دیدگاه تو را
خدای مت ال به پیامبر اسال
نمیپذیرند ،با شیوهی نیکو جدل کن؛ «ادْعُ إِلﻰ ﺳَﺒﯿﻞِ رَﺑِّﮏَ ﺑِﺎلْﺤﮑْﻤَﮥِ وَ الْﻤَﻮْﻋﻈَﮥِ الْﺤَﺴَﻨَﮥِ
وَ ﺟﺎدلْﻬُﻢْ ﺑِﺎلﱠﺘی ﻫی أَﺣْﺴَﻦُ» (نحججل .)832 ،گفتوگو و جدل بدون وجججود و صضججور طر)
مقابل و دیدگاه مخا ف م نا ندارد .ا بته جنس گفجتوگجو ،مکا مجه و مفاهمجه بجا م اد جه
متفاوت است .م اد ه به منازعجه نزدیجک مجیشجود و گونجهای از بحج و سجخن خشجن
محسججوب مججیشججود .خداوند نفرمود دیدگاه صق خود را بر آنان تحمیل کن و آنجججان را
م بورساز تا آن را بپذیرند؛ و نفرمود بههرنحوی که دوست داری ،آنان را به دین صجق فرا
بخوان؛ بلکه دستور میدهد که با مخا فان ،م اد هی نیکو داشته باش .الزمجهی گفتوگو
و جدال آن است که طر) مقابل و مخا ف بتواند سخن خویش را بیان کند و بدون هراس
از راصبان قدرت آن را مطرح سازد .خداوند به رراصت پیامبر خویش را به جدال اصسن با
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اهل کتجاب امجر کرده و صتی آنهایی که نبوت پیامبر اسال را انکجار مجیکننجد ،در نظجر
ُ ُ
َ َ
َ ا
گرفته استَ « .وَْل ُج َعاد ُلوا َت اه َل اال َ
اب ِإْل ِبال ِتی ِهی تح َس ُن ِإْل ال ِذ َدن ظل ُموا ِم ان ُ ام َوقولوا َآمنا
کت
ِ
ُ َ َ َ َ ُ َ َ ا َ َ ُ َ َ َِ
ََ ا ُ َُ ُ ا ُ َ
ُ
َ
ا
ِبال ِذى ت ِنزل ِإلینا وت ِنزل ِإلیکم و ِإل نا و ِإل کم و ِاحه ونحن له مس ِلمون» (عنکبوت .)11 ،با توجه
به واژهی "اال" ،م اد ه با آنجان ،تنهجا باید در فراگردی نیکو برپا شود و امنیجت سیاسجی
افراد در فضای م اد ه از سوی دی ران ،بهویشه صکومت ،رعایت گردد.
 .31.18ایجاد فضای بیان نظرات و استدالل
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قرآن کریم از مسلمانان میخواهد محیا جام هی اسالمی را به فضای مناسبی بجرای
بیان نظرات و براهین مختلف تبدیل کنند و از دی ران بخواهند برای نظرات خود برهان و
د یل اقامه نمایند .این مطا به نشاندهندهی اهمیت فضای امن برای رحبت و اسجتدالل
در آیجات قججرآن اسججت« .ﻗُﻞْ ﻫﺎﺗُﻮا ﺑُﺮْﻫﺎﻧَﮑُﻢْ إِنْ ﮐُﻨْﺘُﻢْ ﺻﺎدﻗﯿﻦَ» (بقره .)888 ،طلب استدالل
برای باور نادرست بهم نای آن است که در جام هی اسالمی باید باب طرح عقاید متفاوت
باز باشد و این عقاید باید به همراه برهان و د یل ارا ه شوند .طلب برهان نیازمند جام هی
آزاداندیش است؛ جام های که همجججهی افراد و گروهها میتوانند عقیدهی خود را اظهجج جار
کنند .قرآن صتی بت پرستان را به آوردن د یل دعوت کرده و نبجود د یجل در نجزد آنهجا را
َ
ِ
َ َ ََ ُ َ َا َ ُا َ ََ َ ُ َ َ ا َا
ا
کم تش َکر ُکتم ِبالل ِکه َمکا ل اکم َدن ِّکزل ِب ِکه
نکوهش میکند؛ «وکیف تخاف ما تشرکتم وْل جخافون تن
ََ ا اَ ً
یکم ُسلْانا» (ان ا  .)18 ،جملهی "ما م ینزل به علیکم سلطانا" ررفا فرضى است کجه
عل
اسلوب برهان اصتیاج به آن داشته و در صقیقت مانند این است که در پاسخ کسى که ما را
از یک موضوعى خرافى ترسانیده ،ب وییم شما د یلى بر ادعاى خجود نداریجد .چیجزى کجه
هست ،همین صر) را میتوانیم به زبان توصید بزنیم و ب وییم خداوند د یلى بر این ادعاى
شما نازل نکرده و در نتی ه ،برهان را بهرورت قیاس اسجتثنا ى هجم درآوریجم (طباطبجایی،
،8212ج  ،82ص .)317
 .31.19امکان محاجه با مخالفان
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قرآن فضای محاجه و بح را نهتنها نفی نمجیکنجد ،بلکجه آن را نجوعی ضجرورت در
ِ
َ ا َ ُّ َ ُ ا َ َ ُ
کججو فقکل ت اسکل امت َو اج ِ کی ِلل ِکه َو َمکن اج َکب َعن»
زندگی اجتماعی قلمداد مینماید؛ «فإن ح
ِ
(آلعمران .)31 ،اصت اج از باب افت ال در غت بهم نای اقامهی ص ّت بر مدّعاسجت .اﺣتﺘّ
ﺑﺎلشّیء أی اﺗّخذه ﺣجﮥً؛ بهچیزی اصت اج کرد ،ی نجی آن را ص ّجت قجرار داد (ابجنمنظجور،
8111ق ،ج ،3ص .)331 .ص ّت در غت بهم نای د یل و برهان است .علّت نا گذاری آن بجه
ص ّت این است که از ریشهی "صجّ" بهم نای قود گرفته شده ،و د یلی است کجه بجا آن

مدّعا اثبات میشود (زبیجدی8211 ،ق ،ج ،2ص .)111 .در ن اه قرآن ،همجهی افجراد جام جه در
َ
سخن و اظهارنظر ایمن هستند؛ صتی زمانی که دانش و علم کافی ندارند؛ « َها ت ُنت ام َه ُکؤْلء
َ
َ َ ا
اجع ُت ام ِف َیما لکم ِب ِه ِعلم» (آلعمران .)11 ،بجهعبجارتدی جر ،همجهی آنچجه در اندیشجه و
ح
فکرشان دارند را جهت ایضاح بیان میدارند.
 .31.1.1ایجاد فضای انتقاد در جامعه

امنیت سیاسی افراد و تحقق آن از منظر قرآن کریم

قرآن با م رفی و توضیح بهترین امتها ،آنها را به داشتن فضجای امجن بجرای انتقجاد
ُا َ َ ُ ُا َ ا
َاُ ُ َ
ون ب اال َم اع ُروف َو َج ان َ او َن َعن اال ُ
نککر»
م
ر
م
أ
ج
اح
لن
ل
ت
ِ
ِ
توریف کرده است؛ «کنتم خیر تم ٍة تخ ِرج ِ ِ
ِ
ِ
(آلعمجران .)881 ،بهترین امّت بودن با ش ار نیست؛ با ایمان و امر به م رو) و نهى از منکر
است و در امّتِ ساکت و ترسو خیرى نیست .فضای ایمن برای امر بجه م جرو) و نهجى از
منکر بهقدرى مهم است که ان ا آن ،م یار امتیاز امّتها شمرده میشود (قرا تی ،8212 ،ج
:8ص  .)213قرآن نتایج افول امر به م رو) و نهی از منکر را طغیان طاغیان میداند .وقتی
آیات روشن ا هی بر طاغیان تالوت مىشود ،نشانههای خشم و بدخویی را در چهجرههجای
ُ
آنها مىشناسی و نزدیک است که به تالوتکنندگان آیات ا هی صملهور شوند؛ «و ِاذا جتلی
َ ََ
َ
َ
َع َلی م ُ
دسْون بال َ
ءادتنا َبینت َجعر ُف فی ُوجو ال َ
ذدن َکفروا ُ
الم َ
ذدن دتلون علکی ِ م
نکر دکادون
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ءادتنا» (صج .)73 ،نتایج ناامنی بیان ،به واکنش خومانهی ستم ران و قتل من ر میشجود؛
ِ
َ اُ ُ َ ا
ا ُُ َ
َ
ا
اح» (آلعمجران .)38 ،وججود آزادی بیجان از بجارزترین
«دقتلون ال ِذدن دأمرون ِبال ِقس ِط ِمن الن ِ
نمونههای فرهنگ انتقادپذیری در یک جام جه اسجت .قجرآن کجریم اعتجراض منافقجان را
نشانهی شنوابودن پیامبر میداند و نهتنها نسبتی که منافقان با پیامبر اعظم دادهاند را نفی
نمیکند ،بلکه بر آن تاکید مینماید .این رفت را منافقان بهعنوان رفت ذ از پیامبر یجاد
ُ َ
کردهاند ،و ی خداوند بهعنوان رفت مدح بهصساب آورده است؛ « َو ِم ان ُ ُم ال ِذ َدن ادؤذون الن ِبی
َ ُ ُ َ
ون ُه َو ُت ُذن ُق ال ُت ُذ ُن َخیر ل ا
کم»(توبه.)18 ،
و دقول
ٍ
 .31.1..ایجاد امنیت برای مبلغان دین

در آیات مت ددی به نشاندادن راه مستقیم و هدایت و تبلیغ دین اشاره شجده و بجر آن
تاکید گردیده است .در جام هی آرمانی ،گروههایی وجود دارند که آزادانه و در امنیت کامل
دی ران را بهسوی خداوند میخوانند .ایشان باید بتواننجد راه را بجه سجایرین نشجان دهنجد؛
َ َا ُ َ ُ
ُ َ ا
وسی تمة د ا هون ِبال َح ِّق» (أعرا) .)823 ،هدایتگرانی که خود مالز صق و پیجرو
«و ِمن ق ِوم م
َ َ ا ا اُ
َ ُ
َ
صقیقت هستند و اختیار انتخاب راه را به مرد وا میگذارنجد؛ «فکذکر ِبکالقر ِآن مکن دخکاف
َو ِع ِیه» (ق .)12 ،بنابراین ،هم تذکردهندگان در امنیجت هسجتند و هجم سجایرین .وظیفجهی
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َا َ َ َ
َ
تبلیغ دین است ،نه تحمیل دین؛ « َو ما تنت علی ِ ام ِبع َِب ٍار» .اهمیت وجود
پیامبر اسال
تذکردهندگان بهگونهای است که تا زمانیکه بتوانند و این امکان برای ایشان فراهم باشد،
َ َ َ ا ُ
َ ِّ
ِ
َ ُ َ َ
از تبلیغ دین دست برنمیدارند؛ « َو ِإذ قالت تمة ِّم ان ُ ام ِل َم ج ِعظون ق او ًما الل ُه ُم ا ِلک ُ ام ت او ُم َعذ ُب ُ ام
َ َ ً َ ً َ ُ ا َ ا َ ً َ َ ِّ ا َ
ُ َ
کم َول َعل ُ ام دتقون» (أعرا) .)811 ،اینکجه گفتجه شجده اسجت
عذابا ش ِهدها قالوا مع ِذرة ِإلی رب
"نزد پروردگارتان" و نه "نزد پروردگارمان" ،اشاره به این دارد که نهجى از منکجر بجه مجا
اختواص ندارد؛ شما هم که سکوت کردهاید ،مسئو ید و بایجد ایجن سجکوت را شکسجته و
دی ران را نویحت کنید(طباطبایی ،8212،ج  ،1ص .)212
بر صکومت الز است که امنیت چنین افرادی را تامین نمایند .از ایجن جهجت کلیجهی
شهروندان در قبال اوضاع جاری جام ه ،رفتار و کردار راصبان قدرت و کارگزاران صکومت
اسالمی ،موظف به نقد و نویحت هستند .هرچند امر به م رو) و نهی از منکر بجهعنجوان
دو فرع از فروع دین مطرح است ،امجا از نظجر تجاثیری کجه در م موعجهی ت جا یم دینجی
میگذارد ،چنان وسیع است که بخش اعظم شری ت را دربر میگیرد (مکار شجیرازی،8277 ،
ا
ص . )313 .باید توجه داشت که نوع انتقاد از صاکم باید سازنده و تلطیف شده باشد؛ «اذ َه َبکا
َ ا َ ا َ ُ َ َ َُ َ َ ُ َاً ً َ ُ َ َ ُ َ ا َ
کر ت او دخشی» (طه.)11 - 12 ،
ِإلی ِفرعون ِإنه طَی فقوْل له قوْل لینا لعله دتذ
 .31.1.2فراهمکردن باالترین سطح آزادی بیان

در قرآن این امکان برای نادانان نیز فراهم شده است تا زمانی که به دی جران رجدمه
َ َ َ ََُ ُ ا َ ُ َ َ ُ
کاهلون قکالوا
نزنند ،دارای امنیت باشند و نظرات خود را بیجان نماینجد؛ «و ِإذا خکاطب م الع ِ
َ
َسال ًما» (فرقان .)12 ،مومنان با آنها به مسا مت رفتار میکنند .مومنان نه نسجبت بجه خجدا
استکبار مىورزند و نه در زندگى مىخواهند بر دی ران است ال کنند و بدون صق ،دی ران را
پایینتر از خود بدانند (طباطبایی،8212 ،ج  ،21ص .)17
یکی از پدیده های با عظمت روصی مومنان ،تحمل و صورله است که بدون آن هجیچ
انسانی راه دشوار و پر فراز و نشیب عبودیت و بندگی خدا را نمیتواند طی کند؛ مخوورا
در جوام ی که افراد فاسد و مفسد و جاهل و نجادان در آن فجراوان باشجند (مکجار شجیرازی،
َ
ا َ َ ا َ ُ َ ا ُ َ َ ُ ََ َ ا َ َُ َ َ ا َ ا َ ُ ا َ
کم َسالم
 ،8213ج  ،82ص َ « .)817و ِإذا َس ِم ُعوا اللَو تعرضوا عنه وقالوا لنا تعمالنا ولکم تعمال
َع َل ا
یکم» (قوﺺ .)22 ،مراد از غو ،سخن بیهجوده اسجت .از آنججاییکجه غجو ،شجنیدنى و از
مقو هی سخن است ،ذا وقتى آن را مىشنیدهاند ،از آن اعراض نموده و مقابلجه بجه مثجل
نمىکردهاندَ " .سالم َع َل ا
یکم" ی نى شما از ناصیهی ما خاطرتان جمع باشد و ایمن باشید که
گزندى نخواهید دید  .تاکید آیات قرآن بر امنیت جاهالن تا زمان قول ،و نجه ف جل ایشجان

َ َ
ادامه دارد و آنها میتوانند نظراتشان را بدون هرگونه تهدید و ترسی بیان نمایند؛ «فکال
ا ا َ ُ
َ َ
َ
َ
دح ُزن ق اول ُ ام ِإنا ن اعل ُم َما ِدس ُّرون َو َما ادع ِل ُنون» (یس.)71 ،
 .31.1.3امکان شنیدن نظرات گوناگون

 ..12تامین مشارکت سیاسی افراد

یکی دی ر از موادیق تحقق امنیت سیاسی افراد ،تامین مشارکت سیاسی آنجان اسجت .بجا
تامین امنیت سیاسی ،ازیکسو فضایی فراهم میشود که مجرد آزادانجه و بجدون تجرس و
اضطراب باورهای سیاسی خود را در چارچوب قوانین بیان کنند و کسی به آنها بجهد یجل
ابراز عقیدهشان ت رض نکند؛ ازسویدی ر صقوق سیاسی افراد توسا صاکمیت یک کشجور
محتر شمرده میشود و آنها میتوانند در ت یین سرنوشت اجتماعی و سیاسجی جام جهی
خود مشارکت نمایند.
مشارکت سیاسی ،ناظر بر مشارکت شهروندان در انتخاب رهبران خویش ،شرکت ف ال
در فرآیند تومیمات و نیز نظارت بر قدرت سیاسی است ( کزایجی و مقیمجی ،8231 ،ص-83 .
 .)82هرچه مشارکت در جام ه فراگیرتر باشد ،رفتار افراد در جام ه به هن ارتر ،عقالنیتر و
منطقیتر میشود (بابایی ،8271 ،ص .)31 .مشارکت ،یکی از راههای تامین ارول اصترا بجه
شخویت افراد است.

امنیت سیاسی افراد و تحقق آن از منظر قرآن کریم

قرآن کریم با اشاره به اهمیت فکر و اندیشه در میان مومنان ،از ویشگیهجای مهجم در
نزد ایشان به تب یت از اصسن متذکر شده است .در جام هی اسجالمی مومنجان مجیتواننجد
اندیشههای مختلف را بشنوند و افراد جام ه امکان بیجان نظجرات خجود را دارنجد؛ «ال ِکذ َدن
اَ َ
َ اَ َ َ
َ َ ا
ادس َت ِم ُعون الق اول فیت ِب ُعون تح َس َن ُه» (زمر .)81 ،مراد از "الق اول" هرگونه سخن و گفتاری است؛
چراکه این آیه بیانگر آزاداندیشی مسلمانان و انتخابگری ایشان در مسا ل مختلف است.
به مومنان اجازه میدهد سخنان دی ران را مطا ه و بررسی کنند و اهجل تحقیجق باشجند.
این آیه ،آزاداندیشی مسلمانان و انتخابگری ایشان را در مسا ل مختلف بجهخجوبی نشجان
میدهد (مکار شیرازی ،8213 ،ج  ،88ص  .)883هدایتا هی و تنهجا راه مطمجئن ،در انتخجاب
َ َ ُ ِ
َ ُ َ َ ا َ َُ ُ َ
هاه ُم الل ُه».
ولئ ال ِذدن ه
آگاهانه است؛ «فیت ِبعون تحسنه  ...ت ِ

 .3121.مشورت و تصمیمگیری جمعی در امور سیاسی

قرآن الزمهی تامین امنیت سیاسی افراد را مشارکت ایشان در تومیمگیریها میداند
و یکی از مهمترین امتیازات مسلمانان را صرکت و عمل بر پایهی مشجورت ،تبجادلنظجر و
تومیمگیری جم ی عنوان میکند .مقوود از شورا در ارطالح سیاسی ،صضور ف ال امجت
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و مشارکت سیاسی آنان در امور صکومت و تومیمگیریهاست .در رورت پذیرش چنجین
مفهومی ،میتوان گفت قرآن مدیریت شورایی را هم در سطح نظا سازی و هم در سجطح
تومیمسازی بجهمنظجور کارآمدسجازی دو جت اسجالمی پذیرفتجه اسجت (میراصمجدی،8211 ،
ص.)882-817 .
شورا و مشورت ،واژههجایی قرآنی هسجتند که دو بار بجهرراصت در وجه سیاسی بهکار
رفتهاند؛ یک بار در شمردن اورا) مومنان و در مقججا فرهنججگسججازی مشورت (شوری،
 )821و بار دی ر در اشاره به ضرورت مراج هی پیامبر در مقا رهبری جام جهی مجسلمانان
بجججه شجججورا (آلعمران .)823 ،عالمججه طباطبججایی در تفسیر آیهی مدنی شججورا ،مشورت را
بجهمنز جهی امضای سیرهی سیاسی پیامبر میدانجد؛ زیجرا ایشان در امجر جنجگ ،پجیش از
روز اصجد بجا مسلمانان مشورت کرده بود (طباطبجایی ،8212،ج  ،1ص .)27 - 21 .پذیرش ایجن
ارل در ادارهی امور جام ه بهم نای امنیجت سیاسجی افجراد و پجذیرش سجالیق و نظجرات
گوناگون با در نظر گرفتن زمینهها و چارچوبهای اعتقادی ،فرهن ی ،سیاسجی و تجاریخی
هر جام ه است.
برای فهججم م نای شورا نباید تنها بججه موججداق محججدود آن در یک برههی تاریخی
مشخﺺ ،ی نی زمان نزول ،توجه کرد؛ بلکه این مفهجو را باید روح م نایی در نظر گرفت
که مانند کالفی در طول تجاریخ بجهشججکل ت ربججی درون موداقهای جدیدش در صال
بازشدن است و هیچ ت ربهای نمیتواند به عمق م نجای آن محدودیت ببخشد (قاضجیزاده،
 ،8211ص .)1 .بنابراین زمانی که خداوند از مشورت سجخن مججیگویججد ،منظججورش قا بی
نیست که در جزیرۀا رب ،عدهای بجا محججدودیتهججای فججردی و اجتمججاعی و تاریخی
مشخوی در جایی جمع میشدند و با مدل مشخوی مشجورت میکردنجد؛ بلکججه صقیقت
این است که بینهایت مدلهای متوور دی ر در ایجن زمینجه را میتجوان یافجت کجه بججه
شجکل تجاریخی میتوانند موداق شورا باشند (شفی ی ،8232 ،ص.)31-83 .
دعوت به مشورت در قرآن به ایجن آیجات محدود نمیشود .از میان اقوا گذشته ،سجبأ
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جام جهای اسجت کجه براسجاس شجیوهی صکومتی مشورتی اداره میشود .قرآن از سویی به
َ
َ َ ا َ َ َ َ ُ َا
المَل تف ُت ِونی ِفی ت ام ِکرى َمکا
سیرهی مشورتخواهی بلقجیس توریح مجیکنجد؛ «قالت دا تد ا
ُ َ َ ً َاً َ َ ا َ ُ
ون» (نمجل)23 ،؛ و از سوی دی جر ،استبداد بجه رأی فرعججون و
ه
کنت ق ِاطعة تمرا حتی جش ِ
سجرباز زدن وی از مشورتخواهی و در نتی ه هالکت او را مثال میزند.

 .31212حق انتخاب و تعیین سرنوشت

امنیت سیاسی افراد و تحقق آن از منظر قرآن کریم

انتخاب ،فرایندی است که در جهجت گجزینش فرمانروایجان یجا ت یجین نجاظرانی بجرای
مهارکردن قدرت ،تدبیر شده است .از ایجن دیجدگاه ،انتخجاب بجهم نجای فنجون گجزینش و
شیوههای مختلف ت یین نمایندگان است .ابزاری است که بهوسیلهی آن میتجوان ارادهی
شهروندان را در شکلگیری نهادهای سیاسی و ت یجین متوجدیان اعمجال اقتجدار سیاسجی
مداخله داد .مرد در نظا های استبدادی ،رعایا و بندگان صاکمان فرض میشوند و فاقججد
صجقّ انتخاب و آزادی در اصقاق صقوق اساسی خویشند؛ از همینرو اساسیتجرین مو فجهی
بهرسمیّتشناختهشدن آزادی مرد و صقّ انتخاب و ت یین سرنوشت آنجججججججججان ،بهدست
خودشان است (ایزدهی ،8231 ،ص .)12 .اگر افجراد یجک جام جه این صق را داشته باشند کجه
آزادانه ،صاکمان جام هی خود را برگزیننججج جد و بر سرنوشت اجتماعی خویش صاکم باشند،
بهگونهای که هیچ قج جدرت خج جارجی نتوانج جد اخال ی در صق انتخاب آنها بهوجود آورد ،در
امنیت سیاسی بهسر خواهند برد.
عالمه طباطبایی در اینباره بیان میدارد کجججه در هر رورت ،پس از پیامبر اکججججر و
پجس از غیبجت امجا عور (عج) ،بیگمان امر صکومت اسالمی برعهدهی مسلمانان است.
پس مرد باید براساس سیرهی پیامبر که همانجا روش امامجت اسجت ،نجه روش پادشاهی
و امپراطوری ،برای اجتماع خویش صاکم برگزینند و بهگونجهای رفتججار کنند که دگرگونی
در اصکا پدید نیاید و با رایزنی و مشاوره ،ادارهی امور و رخجدادهایی که بهاقتضجای زمجان
و مکجان پدیجد مجیآینجد ،ان ججا پججذیرد ( جکزایجی ،رصمجت ا هجی ،صجاج زاده و ارسجطا،8231،
ص.)822 .
نتیجهگیری

قرآن کریم بهمثابه باالترین پیا هدایت برای بشریت ،ظرفیتهای عظیم و قابل تجوجهی
در تبیین م ار) انسانی دارد .ازاینرو در این مقا ه تالش شد براساس مطا هی آیات ا هی
و کشف منطق درونی آن ،با رویکرد تفسیر موضوعی استخراجی ،امنیت سیاسجی افجراد از
منظر قرآن تبیین گردد .از نظر آموزههای قرآنی ،فقدان امنیجت سیاسجی یکجی از بجدترین
کمبودها در زندگی بشر است و تردیدی نیست که بدون آن ،شکوفایی اقتواد و پیشرفت و
هرگونه ف ا یتی که به زمینهی آرا در سطوح مختلف جام ه نیاز داشته باشجد ،قابجل اججرا
نیست .بهطورکلی میتوان نظر مساعدی را از قرآن در زمینجهی امنیجت سیاسجی اسجتنباط
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کرد .بهنظر میرسد قرآن مفاسججد گونججاگون برخاسججته از صکومت و قدرت سیاسی را با
رراصت گوشزد مینماید .وقتی نهاد دو ت در جام ه تاسیس مجججججیشود ،در عمل ،قدرت
سیاسی رسمی در اختیار فرد یا گروه خاص قججرار مججیگیججرد؛ چنججین امکاناتی بدون در
نظرگرفتن راهکارهای تحقق امنیت سیاسی برای افراد جام ه ،زمینه را برای ناامنی سیاسی
و گسترش فساد در جام ه باز میکند و زمینهساز سرکشی صاکم میگردد.
خداونجد در قجرآن از صاکمان مستبد ابراز انزجار کرده و نمونههایی از فسادهای سیاسی آنها
را بیان نمجججوده اسجججت .طغیان و عویان ،غوب اموال ،قتل و کشتار ،به استض ا)کشاندن
مرد و عد اجازه نسبت به ابججراز وجود مردمجان ،علو و استبداد ،ادعای ا وهیت ،فساد و
فحشجا ،اسجرا) ،اسجتخفا) مجرد و استکبار از آن جملهانجد .سرمنشأ چنین فسادی ،طبع
صکومت و قدرت است .از منظر قرآن کریم راهکارهای تحقق امنیت سیاسی ،ای اد امنیت
از طریق آزادی سیاسی و مشارکت سیاسی اسجت .امنیجت سیاسجی افجراد ،هجم در فکجر و
اندیشه و هم در بیان بهواسطهی آیات قرآن قابل اثبات است .اگرچجه صجدود خارجی نیجز
برای این صقوق وجود دارند؛ مهمترین این صدود ،رعایت صریم دی ران است.
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