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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.  
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 یمافراد و تحقق آن از منظر قرآن کر یاسیس یتامن

  

 33/3/8231 تاریخ تأیید:   32/7/8231 تاریخ دریافت:

 * غفور یدآل س یدسجادس 

 ** لک یغالمرضا بهروز

 

 

پتژوهش اتا    یت  افراد استت  ا  یاسیس یتتحقق امن یها راه یپژوهش حاضر واکاوهدف 

واژگتا   »متورد نرتر اراستاه ر تار محتور        یاتانجام شده و آ یموضوع یرروش تفس

 «ییو معنتا  یاقیست  یهتا  داللتت »و « مخالف یممفاه» ،«یو التزام یواژگا  ضمن» ،«یممستق

 یها ضم  اشاره اه نمونه یدر موارد گوناگون کریمنشا  داد، قرآ   یجاند  نتا استخراج شده

« مشتارکت »و  «یآزاد»توجه اه دو شاخص  یازمندافراد را ن یاسیس یتتحقق امن یخی،تار

و  ؛«یتا  ا یآزاد»و « فکر یآزاد» یتاه رعا ی،آزاد ی در حوزه یتامن ی تام یو ارا داند یم

  نماید یم یهتوص «نتخابا»و « مشورت»مشارکت، اه  ی در حوزه یتامن ی تام یارا

 

 .یدهعق یمشورت، آزاد یان،ب یفکر، آزاد یآزاد یاسی،س یتامن :ها هکلیدواژ
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 مقدمه

جهجان  چ ون ی تحقق و تامین امنیت سیاسی افراد یکی از مسایل مهم کشورهای امروزه 
انحای مختلفی با گسترش ناامنی  است. بشریت بهکل جهان  تر، در سطحی کالناسال  و 

هجا   توان به ناامنی روانی، اقدامات تروریستی، جنگ جمله می کند؛ از آنوپن ه نر  می دست
کننجده در   هجا و عنارجر نجاامن    ای و ... اشاره کرد. وجود گروه های داخلی و منطقه و آشوب

مطا  ات که  رغم این چون داعش( این مسا ه را تشدید کرده است. علی های اخیر )هم سال
ای در این زمینه رورت گرفته است، اما بجه صوجول    های گسترده پردازی و نظریهاسالمی 

گجران ایجن    انداز دوردسجتی را پجیش روی پجشوهش    ی قابل قبو ی نیان امیده و چشم نتی ه
ی این مقا ه توجه به اب اد و جای اه امنیجت   ترین مسا ه عرره قرار داده است. بنابراین مهم

ورزد کجه   ن کریم است و به این مسجا ه اهتمجا  مجی   سیاسی افراد و تحقق آن از منظر قرآ
ی قرآنج هجای   را بایجد از تو یجد نظریجه    جهجان اسجال    کشجورهای مشکالت امنیتی راهکار 
 ی ضرورت مرج یت علمی قجرآن کجریم در تبیجین و ارا جه    وجو کرد. این رهیافت بر  جست
ی آیات آن از  گذارد. قرآن، کتاب هدایت است و گستره رحه می های امنیت سیاسی نظریه

جایی که قرآن برای  گیرد. از آن هدایت عا  تا هدایت خاص سیاسی و اجتماعی را دربر می
دنبجال آن اسجت کجه     ی دقیق و روشنی دارد، تحقیق صاضر بهتما  اب اد زندگی بشر برنامه

بتواند دیدگاه قرآن برای صل این مسا ه را کشف و استخراج کند. در فرایند تحقیق تالش 
دیجدگاه ایجن کتجاب آسجمانی در     هجا،   بررسی آیات قرآن و ت زیه و تحلیل آن ود تا باش می

 شود.استخراج خووص امنیت سیاسی افراد و چ ون ی تحقق آن 

  چارچوب مفهومی. 1

، 8181)راغب ارفهانی، است  رفتن ترس م نای آرامش نفس و از بین امن و امنیت در ارل به

ی امنیت را صفاظجت در مقابجل خطجر )امنیجت عینجی(،      ( م نای  غو8271. بوزان )(32ص. 

دانجد  های شخوی( مجی اصساس ایمنی )امنیت ذهنی( و رهایی از تردید )اعتماد به دریافت

ی سلبی و ای ابی ت ریف کجرد. در ت ریجف سجلبی،     توان به دو گونه. امنیت را می(23)ص. 

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   

وض یتی است که در آن بین . در ت ریف ای ابی، امنیت (18، ص. 8238)افتخاری، داشته باشد 

ها در یک واصد سیاسی م ین، متناسب با ضریب اید و وژیک)آن واصجد(  ها و داشتهخواسته

 (.11)همان، ص. کند  ت اد ی وجود دارد که نزد بازی ران )آن واصد( تو ید رضایت می
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در چیستی مفهو  امنیت سیاسی دو دیدگاه مختلف وجود دارد که عبارتنجد از: رویکجرد   

دادن به مرجع امنیجت بجه    ها با توجه به او ویت محور و رویکرد فردمحور؛ این دیدگاه و تد

 اسجت؛  "دو جت "محجور، مرججع امنیجت     اند. در رویکرد دو ت ت ریف امنیت سیاسی پرداخته

هجایی   های صکومتی و اید و وژیها، سیستم ناظر بر ثبات سازمانی دو تنیز امنیت سیاسی 

تهدیجدهای سیاسجی، ثبجات     .(27 ، ص.8271بوزان، ) بخشند عیت میها مشرو است که به آن

توانند گوناگون باشجند و از تحجت فشجار     اند. این تهدیدها می سازمانی دو ت را هد( گرفته

طلبی  زدن به جدایی ی سیاسی خاص تا براندازی صکومت، دامن گذاشتن صکومت در زمینه

ی نظجامی را   د تض یف آن پیش از صملهکردن کا بد سیاسی دو ت به قو  گسیخته و از هم

د فردمحور به مرجع قراردادن افراد توججه دارد؛ بجر   یکردربر ب یرند. در مقابل این ن اه، رو

 قجججص: اسججت شناسایی قابل یججیشاخصها چنججین با ادرجججفا سیاسی منیتا اسججاس ایججن 

 بججججمنار و هجججاسجججمت ایبر نشدبنتخاا صق ،سیاسی ی هعقید هر ازبرا و یگیرربهکا

. (831، ص.8231زاده و ارسجطا،  زایی، رصمجت ا هجی، صجاج    ) کن صاکما دنکربنتخاا صق ،سیاسی

ی  های وابسته و وابست ی، از جمله استبداد، طاغوت، صاکمان جا ر، نظا  سلطنتی، صکومت

چون: آزادی، مشجارکت مجرد  در ت یجین     هستند؛ در مقابل، مواردی هم  تهدیدهای سیاسی

. (33، ص. 8233زایجی،   ) جک شجوند   ات آزاد و ... ارزش شجمرده مجی  سرنوشت سیاسی، انتخابج 

 یکجار  بینفاق و فر هرگونه است که افراد در جام ه بدون یتیوض  یاسیس تیمنبنابراین ا

 نی. چنج (811، ص. 8231)میراصمجدی،   کننجد  انیج ها و مواضجع خجود را ب  دگاهیبتوانند آزادانه د

مشجاهده  ( 8271) یااهلل خامنجه تیج در کال  آ توانیرا م یاسیس تیاز مفهو  امن یبرداشت

واضح  م ار( در جام ه، یاسیاست که تفکرات س نیا یاسیس تیایشان امن ی گفته به کرد.

  (.73ص. ) باشد ییگوگونهو دور از نفاق و دو

م نای تضمین صقجوق سیاسجی توسجا صاکمیجت یجک کشجور بجرای         امنیت سیاسی به

هجا از   مشارکت در ت یین سرنوشت اجتماعی و سیاسجی آن شهروندان قلمرو خویش، جهت 

. بنجابراین، امنیجت   (72، ص. 8231پور،  )صمزهساالر است  طریق صکومتی غیرخودکامه و مرد 

 عومشر سیاسی قصقو به وزت او  ضت رّاز  ملت یا وهگر د،فر یک موونیتسیاسجججججی را 

آن مرد   که دروجود فضایی است امنیت سیاسی درواقع،  .ردک ت ریفتوان  نیز می  خویش

اورهای سیاسی خود را در چارچوب قوانین موجود بیجان  اضطراب، ب آزادانه و بدون ترس و

چنین امنیتی کند. واضح است  نمیت رض  شانابراز عقیدهد یل  ها به به آن کنند و کسی می

کجه فضجای    سیاسجی هجای  در رژیجم . آیجد وجود نمیمستبد به های خودکامه و در صکومت
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امنیجت سیاسجی نیجز وججود نخواهجد       ،در آن وجود نداردچرخش نخب ان ای دارند و  بسته

ی نبود امنیت سیاسی، بحجران مشجارکت و توزیجع اسجت کجه در نتی جه بجه         داشت. نتی ه

 . (33، ص. 8211 ،گیربز ن)جهاشود  ثباتی سیاسی من ر می بی

است قلمرو یک کشور  درآرامش الز  م نای وجود  به  با رویکرد فردمحور، امنیت سیاسی

مجرد   مقابله با تهدیدات مختلف خارجی و تضمین صقجوق سیاسجی   طریق از که این آرامش 

برای نظا  سیاسی آید. دست میشان بهجهت مشارکت در ت یین سرنوشت اجتماعی و سیاسی

و کنجد  را فراهم مرد   بایست امنیت و صضور آزادانه و برابر می سیاسی امکان مشارکتای اد 

 .(17، ص. 8212افتخاری، ) نکندم بور باور سیاسی خاری اعتقاد و را به داشتن  یکس هیچ

کند تجا   دنبال تحقق امنیت سیاسی افراد است، تالش می جایی که به این تحقیق، از آن

هایی  امنیت سیاسی افراد را از منظر قرآن کریم مورد سن ش قرار دهد. از ت اریف و مو فه

توان چنین نتی ه گرفت که بجرای تجامین امنیجت     در امنیت سیاسی افراد بیان شد، می که

آزادانه و بدون تجرس  بتوانند که مرد  سو باید فضایی وجود داشته باشد  سیاسی افراد ازیک

د یل  ها به به آن کنند و کسی اورهای سیاسی خود را در چارچوب قوانین بیاناضطراب ب و

دی ر باید صقوق سیاسی افراد توسجا صاکمیجت یجک     سوی نکند؛ ازض ت ر شانابراز عقیده

 رسمیت شناخته شود. منظور مشارکت در ت یین سرنوشت اجتماعی و سیاسی به کشور به

که تفسیر تنزیلی، ترتیبجی   داردرویکردهای مختلفی برای فهم قرآن میان مسلمانان وجود 

اسجت بجرای تبیجین یجک موضجوع بجا       روشی  ،اند. تفسیر موضوعیو موضوعی از آن جمله

بجا ترتیجب و تنظجیم موججود در      ،مضمون و نه هماهنگ موضوع و هم آیات هم ی مالصظه

دی جر قجرار    یک موضوع را در کنار یجک  ی آیات مختلف درباره ،قرآن. در این روش، مفسر

 ،)هاشجمی رفسجن انی   کنجد ها دیدگاه قرآن را تبیجین مجی   بندی و تحلیل آندهد و با جمعمی

ی واصجد  ی و نظریهکرده جمع را بشر و قرآن  ی ت ربهشیوه میان . این (23، ص. 8ج ،8211

 کند.  موضوع ارایه میصول یک  را

بجه سجخن درآوردن مجتن بجر      که استنطاقی. دو رویکرد وجود داردموضوعی در تفسیر 

و ت یین موضوع از بیرون و شناسایی مسجا ل   که استخراجیاست؛ و  اساس سواالت زمانه

ی صاضر براساس رویکرد تفسیر موضوعی بجه اسجتتخراج آیجات     مقا ه است. اصکا  از متن

 شرح ذیل است: پردازد؛ گزینش و منطق استخراج آیات به مربوط به امنیت سیاسی افراد می

ی ما دارند  ؛ ی نی واژگانی که دال ت مستقیم به مسا ه"میواژگان مستق". استفاده از 8

 گیرند )مانند ماده ایمنی و امنیت(. یمورد استفاده قرار م
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؛ کلماتی که بجار م نجایی مشجابه بجا موضجوع      "یو ا تزام یواژگان ضمن". استفاده از 3

 شوند )مانند سکینه و رلح(. دارند، استخراج می

؛ کلماتی که بار م نایی مخا ف بجا موضجوع دارنجد نیجز     "مخا ف میمفاه". استفاده از 2

 خو( و خشیه(.گردآوری خواهند شد )مانند 

 یهآشده در  کارگفته به تکلما قسیا؛ در این روش به "ییو م نا یاقیس یها دال ت". 1

 توجه خواهد شد. مرتبا  تیاآ نیزو  ب دو  قبل تیاآ نمیاآن در  هاججای و 

 . انسان و ضرورت نیاز به امنیت سیاسی از منظر قرآن کریم2

از انسان  یمختلف، هر کدا  برداشت خار یاسیو س یاجتماع یها و سازه یفکر یها نظا 

بجه   م،یج صساب آور ذاتا شرور به ای میپاک و سا م توور کن یانسان را با فطرت که نیدارند. ا

-22، ص. 8273 وود،یج )همن ر خواهجد شجد    یو اجتماع یاسیو س یاز نظا  فکر ینوع خار

هجا از   آن یتابع توور و برداشت و تلقج  ،یو فکر یو اجتماع یاسی. شناخت هر نظا  س(21

 .اسجت   یدو ساصت ی. از نظر اسال ، انسان موجود(13، ص. 8231 ،یزند اقی)غراانسان است 

خجدا بجاز    یسو در اوست و سران ا  به شده دهیدم یدارد که همان روح ا ه یوجه عقل کی

بجه شجهوت، غضجب و وهجم      ختهیدارد که آمنیز  ییایو دن ی یوجه طب کی خواهد گشت؛

ی، نج ی)امجا  خم  آورد یوججود مج   را بجه  یخار یشناس انسان ،قوا نیبر هرکدا  از ا هیتک است.

8232 :32).  

 یهجا   اگر انسان به خواسجته  یشگیو نیبراساس ا .مختار است یانسان موجودچنین  هم

ُاولئک  »و موجداق  کجرده  سجقوط   یوانیج ص ی به مرتبه ،آوردرو  یدرون التیو تما ینفسان
عاِم َبلا ُهما َاَضل   نا َ عقجل تجن دهجد و بجر      ی اگر به خواستهخواهد شد؛ اما ( 873)اعرا(: « کاْلا

 یو مراصلِ کمال را طخواهد کرد صرکت  یرو به رشد و ت ا  ،شهوت و غضب غا ب گردد

و اشاره کرده انسان پرداخته  یها یشگیبه و ی. خداوند در قرآن در موارد مختلفنمودخواهد 

افراد  یاسیس تیامن نیضرورت تاممسا ه  نیانیز دارد؛  یناامنای اد به آدمی میل که است 

 .یم کرداشاره خواه اتیاز آ ی. در ادامه به برخکند یرا دو چندان م

 . میل به فساد و ناامنی در انسان211

به خلقت انسان پرداخت تا او را به منوب خالفت  ن،زمی و ها آسمان نشیخداوند ب د از آفر

َع َسَماَواٍت َوُهکَو »برساند.  اُهن  َسبا َماء َفَسو  َتَوى ِإَلی الس  ِض َجِمیًعا ُثم  اسا را
َ
ا ِفی األ َخَلَق َلکم م 

هجا بجه    همجراه بجود. آن   شجت ان خلقجت انسجان بجا پرسجش فر     .(33 ،)بقره« ِبکلِّ َشیٍء َعِلیم  



 

 

981 

ل 
سا

وم
و د

ت 
یس

ب
 /

تم
هش

دو
شتا

 ه
ره

ما
ش

 /
ن 

ستا
زم

99
18

 

ی »کردند: اعتقاد داشتند و سوال  نیزم ین در روفسادگرى انسا َماَلِئکِة ِإنِّ َو ِإذا َقاَل َربُّ  ِللا
َماء کِف  الکهِّ ِسکُه ِفیَ کا َودسا َعکُل ِفیَ کا َمکن دفا ِض َخِلیَفکًة َقکاُلواا َتَجعا را

َ
 .(2 ،)بقجره « َجاِعل  ِفی األ

از  هیج کنا "ا جدما   سجفک یمجن ...  "اسجت و   خجتن یم نجاى ر  بجه  سفکی، مودر "کسف"

را  زىیمال که، فساد و خونر. (883ص  8، ج 8211هاشمی رفسن انی، (کشتارهاى فراوان است

 ى اسجتمرار اسجت   ف جل مضجارع نشجانه    سْفِک،ی... وَ  فْسِدُی"دانستند.  کار دا مى انسان مى

خالفجت   ی ستهیفسادگرى انسان، او را شا نىبی شیبا پ  ؛ مال که(13:ص 8، ج 8212)قرا تجی،  

و  دنجد ید یمج  یو شجهو  یغضجب  ،یمجاد  یقجوا  یبشجر را دارا  ییاز سجو هجا   آن. دنددی نمى

فساد و  ،تزاصم و تنازع نیا ی که الزمه دانستند یتزاصمات م ی را عرره نیزم  رید یسو از

 .(817، ص  8،ج 8212)طباطبایی، خواهد بود  نیدر زم یزیخونر

 . ماهیت خلق و خوی حیوانی انسان در تولید ناامنی212

 یم رفج خجدا   نیانسجان را جانشج  و  شجمارد  یموجودات م  ریانسان را برتر از د میکر قرآن

خجدا   ی  فهیخل ، خدا شدن را دارند، امّا همه ی فهیها با قوّه است داد خل انسان ی  . همهکند یم

بجا  ها  انسانچون برخى از رسند.  به این مرتبه میافراد خارى  ،اتیروا ی فرموده به ؛ستندین

ها  از انسان یشوند. ب ض تر مى پستنیز  وانیکه از ص کنند اى سقوط مى ر خود به اندازهرفتا

َقُ وَن ِبَ کا َو » .دنزن یدامن م یبه ناامنو را دارا هستند  یوانیص یشگیهمان و َلُ ما ُقُلوب  ْل  دفا
َمُعوَن ِبَ ا ِصُروَن ِبَ ا َو َلُ ما آَذان  ْل  دسا ین  ْل  دبا رفتجار آنجان    ی  جه ی. نت(873 ،)اعرا(...«  َلُ ما َتعا

از  نانیکه ا اینخاطر  به .ترند نییها پا از آن یدارند و صت انیمانند چهارپا یاست که شأن نیا

از  یدور ی،وانیج ص یگزنجد  یارجل  یشگیو .و ... غافلند امتیخداوند و از هد( خلقت و از ق

در  یعجوامل  شجه یهم دیج ست.  ذا باا گوو و گفت تیدور از عقالن یا و جام ه یتمدن و ناامن

 ینظجا  انسجان   یبرقجرار در راسجتای  و باشجند  وجود داشجته   تیامن دیجهت محافظت و تو 

 .ندیمطلوب تالش نما

 گری انسان. طغیان.21

 گری انیطغ خوی ،دهد ی انسان تذکر می درباره میقرآن کرکه  یخار های یشگیویکی از 

 بجا مشجتقات   "یطغ" ی . واژهشود یم دارینامحدود پدقدرت ی  درنتی ه ؛ این خولتاست

رورت ف ل مضارع، هفت مورد ف جل   شش مورد بهاند )  کار رفته بار در قرآن به 23 مختلف

رورت  مورد به کیرورت اسم فاعل و  به موردرورت مودر، هفت  ه ده مورد به ،یماض

ت جاوز از صجد    یم نجا  بجه  ،"یطَغِج "، "طغو" ی  مودر از ماده ان،یطغ ی واژه (.لیاسم تفض

 .( 13ص. ، 7، ج8211 ،ی)موطفو مت ار(
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کی»در جام ه است.  یاامنن دیاز عوامل مهم در تو  یکی انیطغ ََ ْا نَسکاَن َلی ِ
« کال  ِإن  اْلا

 تیج مامور نیدر نخست توان یو ضرورت آن را م تیکه اهماست  یا  هامسطغیان  .(1 ،)علق

َهبا ِالی»؛ مشاهده کرد یموس ُه َطَی  اذا َن ِان  َعوا کی  َفُقلا َهلا َلَ  ِالی  ِفرا  ،)نازعجات « َانا َجَزک 

 ،یداریج ، اعجم از علجل و عوامجل پد   این مسجا ه قرآن با پرداختن به اب اد مختلف  .(81 - 87

. کند می دیتاکی طغیان  روصیهدرمان  تیبر اهماز آن، رفت  برون یها ها و راه  هعال م، نشان

 نیتجر  مهم ی و استکبار از جمله ینی، خود برترب(7 ،)علقانسان  یو استغنا یازین یاصساس ب

از م ضجالت و   یاریمنشجا بسج   انیاند. طغ شده یم رفدر انسان  انیطغ شدنداریعوامل پد

 توانجد  یو مج اسجت  مذمو   انیطغ ،میاست. از منظر قرآن کر یجوامع بشر یها یسامان هناب

ی رگجذار یاز عوامل مهجم و تاث  انیشود. طغ یو روابا انسان ینظا  اجتماع یسبب ناکارآمد

 .ان امد می یاسینظا  س کیافراد در  یاسیس تیو امن تیرفتن مشروع انیماست که به از 

 امنیت سیاسی افراد از منظر قرآن کریم مصادیق. .

 که مجرد  در سو فضایی وجود داشته باشد  م نای آن است که ازیک امنیت سیاسی افراد به
کنند  اورهای سیاسی خود را در چارچوب قوانین بیاناضطراب ب آن آزادانه و بدون ترس و

م نای تجامین صقجوق    دی ر به سوی نکند؛ ازت رض ها  به آن شانابراز عقیدهد یل  به و کسی
 منظججور مشججارکت در ت یججین سرنوشججت اجتمججاعی و  سیاسججی افججراد توسججا صاکمیججت بججه

 سیاسی است.
 افراد. تامین آزادی 11.

  ن ادر ا سیاسی یتشکلهاو  صشخاا هجججک درجججیگیجججم کلجججش انیجججمز سیاسیآزادی 
 که ن یاموو  هججا تیودمحداز  ،ساسیا قوجججصقاز  رداریبرخوو  بمطلو سیاسی یهارفتار
، ص. 8218)میراصمججدی، باشند و آزاد  اجججهر ،کنند دی اا هججاآن برابردر  ستا ممکن ها تدو

و  بجججرای صفاظجججت از آزادی آنقر بر صاکم هن او  تلقی به انمیتو یهداشو کرذ . با(811
 موانع تحقق آن دست یافت.

 مصونیت افراد در عقیده  . .31.1

 و مجذهب  قشجر،  گجروه،  عقیجده بجه   از منظر قرآن، عقاید افراد محتر  است؛  ذا آزادی

 دنبجال  به و شود را شامل می هاانسان ی همه و ندارد خاری اختواص جغرافیایی ی منطقه

در قرآن کریم مقاتله و جهاد با مشرکان زمانی مطرح . کندمی جام ه متوجه را صقوقی خود

َو َقاِجُلواا ِفکی َسکِبیِل الِلکِه »داشته باشند؛  را مسلمانان به صمله و نابودى ی شود که نقشه می
تَ  ُمعا َتُهواا ِإن  الِلَه َْل دِحبُّ الا ِذدَن دَقاِجُلوَنکما َوَْل َجعا براساس مفهجو  مخجا ف    .(831بقره،)« ِهدَن ال 
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نیجز    ، زمانی که تهدیدی از سوی مشرکان متوجه مسلمانان نیسجت، عقایجد آنجان   "ت تدوا"

 و کنجد مجی  بیجان  رجراصت  به دی ری زبان با قرآن را نکته محتر  شمرده شده است. این

 آن را نسجبت  بلکه کند؛نمی مومنین و مسلمان به منحور را انسان کرامت و صیثیت صفظ

 جن ندنمی مسلمانان با که دهد کسانی قرآن دستور می. دهد ت میم می هاانسان ی همه به

کِذدَن »قرار ب یرند؛  مورد نیکی باید شوند،نمی هاآن آوارگی به من ر و ُه َعِن ال  َ اکُم الل  َْل دنا
ن ِدداِرکما  ِرُجوکم مِّ دِن َوَلما دخا کَه دِحکبُّ َلما دَقاِجُلوکما ِفی الهِّ وا ِإَلکیِ ما ِإن  الل  ُْ ِسک وُهما َوُجقا َتن َجَبکرُّ

یَن  ِْ ِس
ُمقا  .(1 ممتحنه،)« الا

 ممنوعیت از تحمیل افکار بر دیگران. 31.12

 ،پسجندند  چجه را مجی   ها صق دارند در امنیت کامل به فکر و اندیشه بپردازند و آنانسان

تحمیجل عقایجد و افکجار خجود را بجر       . فرد، گروه یا قدرت صاکمه صق اجبار وکنندانتخاب 

تب ید کرد. اخراج  ،چه در فکر و قلب خود دارند خاطر آن ها را به توان آندی ران ندارد. نمی

کنا » ؛خاطر فکر و اندیشه از منظر قرآن کریم امری ناپسجند اسجت   هو تب ید ب ِرُجکوُهم مِّ َوَتخا
َق  َنُة َتَشهُّ ِمَن الا ِفتا َرُجوکما َو الا ِل َحیُث َتخا م نجای   بجه  ،بخش قبل ی به قرینه فتنه .(838،)بقره« تا

انجد. زمجانی کجه     فکر و اندیشه م بور به تب ید و اخراج شجده خاطر  زمانی است که افراد به

خاطر فکر و عقیجده در امنیجت باشجند، فتنجه از میجان خواهجد رفجت.         مسلمانان از اخراج به

َو »توان مالصظه کرد؛ ر آیات دی ر نیز میخاطر فکر و اندیشه را د همراهی فتنه و اخراج به
ِل  َقتا کَبُر ِمَن الا َنُة َت ِفتا کَبُر ِعنَهالِلِه َو الا ُه َت ِلِه ِمنا َراُج َتها کند که  . این آیه توریح می(387)بقره، « ِإخا

 شدت ناپسند بوده و صتی از کشتار نیز بدتر است. چنین کاری به

 ممنوعیت از تفتیش افکار دیگران. 31.13

ِمُنوَن ِبالِلکِه َو » ی دی ران منع شده است. در قرآن کریم از تفتیش عقاید و اندیشه َْل دؤا
َحقِّ  َم الِلُه َو َرُسوُلُه َو َْل دِهدُنوَن ِددَن الا ُموَن َما َحر  ِم اآلِخِر َو َْل دَحرِّ یوا . این آیه (33)توبه، « َْل ِبالا

کجه   مجراد از ایجن  . کردنجد مجى  پرستی بتبه مرد  را وادار  است که مشرکین مکهدر مقابل 

این است که مرد  اقرار به توصید کنند و خجدا را   "که دین براى خدا شود تا آن" دایفرم می

هرچنجد کجه توصیدشجان    . اهل کتاب اقرار به توصیجد دارنجد   این در صا ی است که ؛بپرستند

همجین توصیجد   ه   بج اسجال  . و یتوصید نیست و این اقرارشان در صقیقت کفر به خدا است

 .(12، ص 2، ج8212)طباطبایی،است  از ایشان قناعت کردهنیز اسمى 

 وگو با مخالفان آمیز، شرط گفت همزیستی مسالمت. 31.14

 یسجت یز هجم . اسجت   رید کیها با  انسان زیآم مسا مت یستیز بر هم یمبتن ینید ،سال ا
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ُعو»است.  اتیکامالً مستدل براساس آ یموضوع اَلِم  َوالِلُه دها . بجا  (32)یجونس،   «ِإَلی َداِر الس 

ُقکلا دکا َتدَ کا » .امجن، مطلجوب اسجت    ی رابطجه   ادیکه ا دیآیبرم نیچن بررسی آیات قرآن
کاِفُروَن... َلکما ِددُنکما َوِلی ِددِن   اکند کجه بج  ینکته توجه م نیاسال  به ا. (1و  8)کافرون، « الا

وگجو و ججدال اصسجن     خود به گفت یدتیمخا فان عقتوان با یم زیآمجو آرا  و مودت  ادیا

ف  َعَلیِ ما َو َْل ُهکما »پرداخت.  َصاَرى... َفاَل َخوا اِبُئوَن َو الن  ِذدَن َهاُدوا َو الص  ِذدَن آَمُنوا َو ال  ِإن  ال 
َزُنوَن  َقکاَل ». آنان در امنیت و سالمتی کامل با مومنان زندگی خواهند کرد؛ (13)ما ده، « دحا

یَس  ِفُر َل  َربِّ َا َت  .(17)مریم، « اَلم  َعَلی  َسَأسا

 حق و اختیار در فکر و عقیده. 31.15

کاَلمُ »اسال  است.  ییصق و نها یناز منظر قرآن، د سا ِ
ِه اْلا َه الل  دَن ِعنا عمجران،   )آل «ِإن  الهِّ

نیز  یروزیران ا  و پس ؛(33) قمان، «رِلْأُمُواعَاقِبَۀ الی اهلل »اهلل است؛  یت نیز. هد( و غا(83

َقکها » ؛سر خواهند برد و آخرت به یادر دن یتآرامش و امن یتدر نهاها  و آنبا مومنان است 
ِمُنوَن  ُمؤا َلَح الا و  ییتفاوت مبنا "داشتن صق"و  "بودن صق" ینصال، ب ین. با ا(8)مومنون، « َتفا

صجق را ندارنجد کجه بجه اجبجار و سجلطه،        ینکه صق هستند، ا یوجود دارد. کسان یساختار

 یندارنجد. سجران ا  چنج    یجده ها هم صجق فکجر و عق   را به صق فرابخوانند؛ بلکه آن ی راند

کُه َو ُهکَو ِفکی »خسران در آخرت خواهد بود.  دیافرا َبَل ِمنا اَلِم ِددًنا َفَلنا دقا سا ِ
َتِغ َغیَر اْلا َو َمنا دبا

َخاِسِردَن  فکجر و   تواننجد  یهجا مج   انسجان صاکم باشد،  یتامناگر . (12مران، ع )آل «اآلاِخَرِة ِمَن الا

کُن . »یننجد را برگز دشانمطلوب خو ی یدهعق ی،عمل یاررا انتخاب کنند و با اخت ای یدهعق َنحا
کارٍ  َلُم ِبَما دُقوُلوَن َو َما َتنَت َعَلیِ م ِبَعب  . در صا ت اجبار بجا انجدک شجبهه و طجرح     (12)ق، « َتعا

در  یبجا آزاد  داری یجن د جذا   شجوند؛  یسست م یو اخالق ینید های یانبن ی،سوال و اشکا 

شناخت انسجان اراده   یها از راه یکی نچو بخشد؛ یبه انسان کرامت م یتناسب است. آزاد

کی »است.  یارو اخت کاَح َحت  ُ ما َجِمیًعا َتَفَأنکَت ُجککِرُ  الن  ِض کلُّ را
َ
َوَلوا َشاء َربُّ  آلَمَن َمن ِفی األ

ِمِنیَن   . (33 یونس،) «دکوُنواا ُمؤا

 ،دهیعقدارد.  ی رد داتموجو با یماهو وتتفا که ستا دیموجو ننساا آن،قر هن ااز 

 ساصت یهواز این زا. شجود  یو اقناع صارل مج  اللاستدو با  است یو قلب یدرون یامر یک

 دجججججججکن لیتحم د مر بر ار یا دهیعق ،دشو اضیر که است آن زا تر منزه صق یججججججند

 .(811ص  2، ج 8212)طباطبایی،

 و هراجج اک ی هزوجج ص در و تجاس یجعقل رامو زا نیماا و داعتقا ،طباطبایی عالمه نایب به

 ظایفاز و بلکه ،بشر قصقواز  یکی تنها نهرا  رجججججججفک یآزاد  ،سال. ادریگ نمی رقرا راجبا
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 به آنقردر  تفقّهو  ت قّل ،تفکّر ،تدبّر ،تذکّر یها . واژهشججمارد یمجج آدمججی تکوینیو  طبی ی

 یزنجدگ  یادر محج تا  دبو رموام نیز اخد پیامبر یجصتراه  ینره دارند. در اشاا عموضو همین

 . اساسجا فجراهم آورد  نمشرکا با تفاهم ایبررا  کافی فررتو  نجد ک ی جاد ا یتامنمردمان 

و  دیجوو صقایق ایبرهجججججا  آن دننمو ده ماو آ د مر رفکاا ورشپر بشر انهبرر ی ظیفهو

از  .(872، ص. 8211 ی،زن جان  ی)موسجو  ستا تموهومااز  تق یاوا تفکیکدر  یشانبه ا کمک

بجر  دین  ی د و اساس و شا ودهنکار دار و با روح و فکر مرد  سر ذهبو م ینکه د  ییجا آن

داشته وجود تواند  ناخواه راهى جز منطق و استدالل نمى یاخواه  ،استوار است یقینو  یمانا

ُ مَو َلوا »باشد.  کَتاِب َلکاَن َخیًرا ل  ُل الا  است. یشانبا ا یارو اخت (881 ،عمران )آل« آَمَن َتها

 ممنوعیت حق سلطه بر دیگران. 31.16

َمککا »؛ باشد دشخو ستد به آن رختیاا که ستای ا گونججه بججه ننساا دیجوو رساختا َفِإن 
ِعَبادِ  َباَلُغ َوالِلُه َبِصیر  ِبالا سلطه از آن خداسجت و دی جران از آن منجع     .(31عمران، )آل«َعَلی  الا

. از منظر قجرآن راه رسجیدن بجه کمجال     (31)نسجا ،  «  َوْ شَا َ ا لَّهُ  َسَلَّطَهُمْ عَلَیکمْ وَ»اند؛  شده

دادن مطلوب در زندگی فردی و اجتماعی آزادگذاشتن انسان از قیود و عد  تهدید و نشجان 

ان   ِإن  ِعَباِدى َلیَس » راه مستقیم به اوست؛ َْ هر آیینى صجق دارد  . (13)ص ر، « َل  َعَلیِ ما ُسلا

آیات فراوانی پیامبر را تنها، بشجیر و نجذیر    .رورت منطقى خود را م رفى کند طور آزاد به به

ِردَن َوُمنکِذِردَن »م رفی کرده است؛  َسِلیَن ِإْل  ُمَبشِّ ُمرا ِسُل الا . هجدایت از آن  (11)ان جا ،  « َوَما ُنرا

ِهى َمکن » ها مختار به اختیار آن هستند؛انخداست و انس یَس َعَلی  ُهَهاُهما َو َلکن  الِلَه د ا ل 
قَجدْ جَجا کم   »هاسجت؛   هاست و سود و زیان هم بجه آن . انتخاب با انسان(373)بقجره،  « دَشاءُ 

 . (811)اعرا(، « اْ عَلَیکم بِحَفِیظٍمَا أَنَ بَوَآ ِرُ مِن رَّبِّکمْ فَمَنْ أَبْوَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِی فَ َلَیهَا وَ

ها به ودی ه نهجاده شجده    رو باید ب وییم امنیت آزادی فکر و عقیده در نهاد انسان از این

 توان به کمال برسد.  ی این امنیت می است و شخویت انسان در سایه

َفکَذکرا »بنابر آیات قرآن، صتی پیامبر اسال  نیز صق سلطه و اجبار بر سایرین را نجدارد؛  
رٍ  ِْ َت َعَلیِ م ِبُمَصی سا َما َتنَت ُمَذکر  ل  ؛ و هرگونه تهدیجدی جهجت ان جا     (33 - 38)غاشیه، « ِإن 

بردار نیست و اگجر اجبجار و اکجراه     کاری مذمو  است؛ چون اعتقاد و صاکمیت دینی تحمیل

رگزیننجد.  خواهنجد، ب  چجه را مجی   ها و افراد جام ه خجود آن  مذمو  است باید اجازه داد انسان

َلُم ِبَما دُقوُلوَن » ُن َتعا آِن َمن دَخاُف َوِعیِه و ََنحا ُقرا اٍر َفَذکرا ِبالا . بایجد  (12)ق، « َما َتنَت َعَلیِ م ِبَعب 

ان امجد؛ ی نجی    توجه داشت که ای اد محیا تهدید، ناامنی و ترس سران ا  به تظاهر مجی 

تهدید مواجه شوند، افجراد جام جه   هن امی که افراد جام ه با عنارری چون ترس، اجبار و 
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ناگزیر به تظاهر، تملق و ریاکاری گرفتار خواهند شد و هویت و شخویت خود را از دست 

 خواهند داد.

 ی اسالمی ی نیکو در جامعه ایجاد فضای مجادله. 31.17

چجه در فکجر و فهجم خجود      دهد که بتواننجد آن امنیت سیاسی به افراد این آزادی را می

 نیز فهمو  رنوشتا ر،گفتا ،نطق شامل: و به آن اعتقاد دارند را بیان نمایند. بیجان  اند پذیرفته

 ،میگوینداو  به چجه  نو آ ددگر شناخته ،میگوید هگویندچجه   آنیله جسو اندجب اجت شود،می

  .(218، ص. 3ق، ج8111 ،)طبرسی دشو فهم

ترین و کاربردی ترینای وسیع برخوردار است، اما مهماگرچه آزادی بیان از گستره

بخش آن، آزادی بیان در امور سیاسی است. اسال  چنین صقی را در اب اد مختلف اعتقادی، 

 به توجه با ن،بیا رنفی و سیاسی در باالترین سطح خود پذیرفته است. آزادی

 در را مسئو یت سصساا کند و ای اد می جام ه در که بخشیهایی گاهیآ و هازیسا(شفا

 ادستبدا از یجلوگیر در مهم گامی ندامیتو ،دجکن یجم هدجنز انندوشهر و نصاکما نمیا

 آزادی نعملیاتیشد مسیر در صاکم یهارتقد و هاصکومت م موالً .باشد نصاکما

 یسو از هاق یتوا نبیا و آزاد یفضا که ندارپندمی چنین و میکنند فرینیآچا ش

 و اجستههاخو نبیا غا باً که نآ لصا خواهد کرد؛ زان ر را نناآ رتقد تجتخ ان،راصبنظر

 ی جهجام  ناجپنه یاجههجالی از تا آوردمی دجوو به نصاکما ایرجب وق یتیجم ت،اجمطا ب

کنند  ا قدا انندوشهر یتقاضاها آوردنبر و گوییپاسخ ایرجب و وندجشدار رجخب ویشجخ

 .(1 - 7، ص.  8237)سیدباقری، 

را  تو هیدگاد که نناو آ نمخا فا با که میکند مرا  سالا پیامبر به لمت ا ایخد

لْحَسَنَۀِ الْمَوْعظَۀِ وَ ابِّکَ بِالْحکْمَۀِ رَلى سَبیلِ ادْعُ إِ» ؛کن لجد نیکو ی هشیو با ،نمیپذیرند
 (طروجججود و صضججور  ونبد لجدو  گووگفت .(832)نحججل، « حْسَنُأَلْهُمْ بِالَّتی هی دجاوَ 

وگجو، مکا مجه و مفاهمجه بجا م اد جه       ا بته جنس گفجت  .اردند م نا مخا ف هیدگاو د مقابل

ای از بحج  و سجخن خشجن     شجود و گونجه  متفاوت است. م اد ه به منازعجه نزدیجک مجی   

را  ناجججنو آ تحمیل کن نناآ بررا  دخو صق هیدگاد دنفرمو نداوخد شججود. محسججوب مججی 

 افر قجص یند بهرا  نناداری، آ ستدو که یهرنحو به دنفرموو  ؛بپذیرندآن را تا  زسارم بو

 گوو گفتی  مجه زال. ششته بادا نیکو ی م اد ه ن،مخا فا با کهدهد  دستور می بلکه ان؛بخو

 اسهر ونبدو  کند نبیارا  خویش سخن ندابتو مخا فو  مقابل (طر که ستآن ا الجدو 

 با صسنا الجد بهرا  خویش پیامبر صتارر به نداوخد .زدسا حمطرآن را  رتقد نراصبا از
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ننجد، در نظجر   کیجم راجنکرا ا  سالا پیامبر تنبو که هایی نآصتی  کرده ور جما باجکت هلا

ا »گرفته است.  ُ ما َوُقوُلوا آَمن  ِذدَن َظَلُموا ِمنا َسُن ِإْل  ال  ِتی ِهی َتحا کَتاِب ِإْل  ِبال  َل الا َوَْل ُجَعاِدُلوا َتها
ِإلَ  ِذى ُتنِزَل ِإَلیَنا َوُتنِزَل ِإَلیکما َو ِلُموَن ِبال  ُن َلُه ُمسا ِإَلُ کما َواِحه  َوَنحا  توجه با .(11 ،ت)عنکبو« ُ َنا َو

و امنیجت سیاسجی    دشوبرپا  نیکو دیگرافردر  ا بایدجتنه ن،اجنآ با  هدم ا ،"الا" ی هواژ به

 ویشه صکومت، رعایت گردد. افراد در فضای م اد ه از سوی دی ران، به

 استداللایجاد فضای بیان نظرات و . 31.18

ی اسالمی را به فضای مناسبی بجرای   خواهد محیا جام ه قرآن کریم از مسلمانان می

بیان نظرات و براهین مختلف تبدیل کنند و از دی ران بخواهند برای نظرات خود برهان و 

ی اهمیت فضای امن برای رحبت و اسجتدالل   دهنده د یل اقامه نمایند. این مطا به نشان

 لستدالا طلب .(888، ه)بقر« قینَدکُنْتُمْ صاإِنْ بُرْهانَکُمْ ا قُلْ هاتُو. »در آیجات قججرآن اسججت 

 وتمتفا عقایدباب طرح  بایدسالمی ا ی جام هدر  که ستآن ا یم نا به ستدرنا وربا ایبر

 ی هجام  مندزنیا نبرها طلب. ارا ه شوند یل دبرهان و  اههمرباید به  عقایدباشد و این  زبا

 راججججظهرا ا دخو ی هعقید نندامیتو هاوهگرو  ادفرا ی همجججه که ایجام ه ؛ستا ندیشآزادا

هجا را   پرستان را به آوردن د یل دعوت کرده و نبجود د یجل در نجزد آن    قرآن صتی بت .کنند

لا ِبکهِ »کند؛  نکوهش می کَرکُتم ِبالِلکِه َمکا َلکما دَنکزِّ کما َتشا َرکُتما َوَْل َجَخاُفوَن َتن   َوکیَف َتَخاُف َما َتشا
اًنا َْ ررفا فرضى است کجه   "ما  م ینزل به علیکم سلطانا" ی جمله .(18)ان ا ، « َعَلیکما ُسلا

اسلوب برهان اصتیاج به آن داشته و در صقیقت مانند این است که در پاسخ کسى که ما را 

چیجزى کجه    .ب وییم شما د یلى بر ادعاى خجود نداریجد   ،از یک موضوعى خرافى ترسانیده

و ب وییم خداوند د یلى بر این ادعاى  نیمزب توانیم به زبان توصیدهمین صر( را می ،هست

)طباطبجایی،   رورت قیاس اسجتثنا ى هجم درآوریجم    برهان را به ،شما نازل نکرده و در نتی ه

 .(317، ص 82،ج 8212

 امکان محاجه با مخالفان. 31.19

ه آن را نجوعی ضجرورت در   کنجد، بلکج  تنها نفی نمجی  قرآن فضای محاجه و بح  را نه

کَبَعن»نماید؛ زندگی اجتماعی قلمداد می ِ کی ِلِلکِه َوَمکِن اج  ُت َوجا کَلما و  َفُقکلا َتسا « َفإنا َحکججُّ

احتتّ   ص ّت بر مدّعاسجت.   ی اقامه یم نا  اصت اج از باب افت ال در  غت به. (31عمران،  )آل
 منظجور،  ابجن ) آن را ص ّجت قجرار داد   ی نج ی ،اصت اج کرد یزیچ به ؛اتّخذه حج ۀً یأ ءیبالشّ

آن بجه   یگذار علّت نا . و برهان است لید  یم نا ص ّت در  غت به. (331 ص. ،3 ج ق،8111

کجه بجا آن   است  یلیو د  ،شده  قود گرفته یم نا  به "صجّ" ی شهیاست که از ر نیص ّت ا
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ی افجراد جام جه در    همجه . در ن اه قرآن، (111. ، ص2 ج ق،8211 ،یدیج زب) شود یمدّعا اثبات م

َها َتنُتما َهکُؤْلء »سخن و اظهارنظر ایمن هستند؛ صتی زمانی که دانش و علم کافی ندارند؛ 
ُتما ِفیَما َلکم ِبِه ِعلم   چجه در اندیشجه و    ی آن دی جر، همجه   عبجارت  بجه  .(11عمران،  )آل« َحاَجعا

 دارند.فکرشان دارند را جهت ایضاح بیان می

 انتقاد در جامعه  ایجاد فضای. 31.1.1

ها را به داشتن فضجای امجن بجرای انتقجاد      ، آنهان امتیبهتر حیو توض یقرآن با م رف

ُمنککرِ »توریف کرده است؛  َن َعِن الا َ وا ُروِف َوَجنا َمعا ُمُروَن ِبالا اِح َجأا ِرَجتا ِللن  ٍة ُتخا « کنُتما َخیَر ُتم 

با ایمان و امر به م رو( و نهى از منکر  ؛بهترین امّت بودن با ش ار نیست .(881، عمجران  آل)

امر بجه م جرو( و نهجى از    فضای ایمن برای در امّتِ ساکت و ترسو خیرى نیست. و  است

، ج 8212)قرا تی، شود   شمرده می ها م یار امتیاز امّت ،قدرى مهم است که ان ا  آن منکر به

وقتی داند.  می انیطاغ انیطغاز منکر را  یامر به م رو( و نه نتایج افولقرآن . (213:ص 8

 هجای  را در چهجره  ییخشم و بدخو یها  هشود، نشان آیات روشن ا هی بر طاغیان تالوت مى

وِاذا ُجتلی » ؛ور شوند کنندگان آیات ا هی صمله است که به تالوت کیشناسی و نزد مىها  آن
ذدَن کَفروا الُمنکَر  ذدَن دتلوَن َعَلکیِ م َعَلیِ م ءادُتنا َبینٍت َجعِرُف فی ُوجوِ  ال  دکادوَن دسْوَن ِبال 

شجود؛   و قتل من ر میستم ران  ی واکنش خومانهنتایج ناامنی بیان، به  .(73)صج، « ءادِتنا

اِح » ِط ِمَن الن  ِقسا ُمُروَن ِبالا ِذدَن دأا ُتُلوَن ال  . وججود آزادی بیجان از بجارزترین    (38عمجران،   )آل« دقا

در یک جام جه اسجت. قجرآن کجریم اعتجراض منافقجان را        های فرهنگ انتقادپذیرینمونه

اند را نفی تنها نسبتی که منافقان با پیامبر اعظم داده داند و نه ی شنوابودن پیامبر می نشانه

عنوان رفت ذ  از پیامبر یجاد   نماید. این رفت را منافقان به کند، بلکه بر آن تاکید می نمی

ِبی »صساب آورده است؛  دح بهعنوان رفت م اند، و ی خداوند بهکرده ُذوَن الن  ِذدَن دؤا ُ ُم ال  َوِمنا
کما  دُقوُلوَن ُهَو ُتُذن  ُقلا ُتُذُن َخیٍر ل   .(18)توبه، «َو

 ایجاد امنیت برای  مبلغان دین. ..31.1

دادن راه مستقیم و هدایت و تبلیغ دین اشاره شجده و بجر آن   در آیات مت ددی به نشان

هایی وجود دارند که آزادانه و در امنیت کامل ی آرمانی، گروه ر جام هتاکید گردیده است. د

خوانند. ایشان باید بتواننجد راه را بجه سجایرین نشجان دهنجد؛      سوی خداوند می دی ران را به

َحقِّ » ُهوَن ِبالا ة  د ا ِم ُموَسی ُتم   رویج خود مالز  صق و پکه  یگرانتیهدا. (823، أعرا()« َوِمن َقوا

آِن َمکن دَخکاُف »گذارنجد؛  هستند و اختیار انتخاب راه را به مرد  وا می قتیصق ُقرا َفکَذکرا ِبکالا
 ی وظیفجه . بنابراین، هم تذکردهندگان در امنیجت هسجتند و هجم سجایرین.     (12)ق، « َوِعیِه 
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ارٍ » ؛تبلیغ دین است، نه تحمیل دین پیامبر اسال  َت َعَلیِ ما ِبَعَبِ اهمیت وجود  «.َو ما َتنا

که بتوانند و این امکان برای ایشان فراهم باشد،  ای است که تا زمانیگونه کردهندگان بهتذ

ُبُ ما »دارند؛ از تبلیغ دین دست برنمی ِلکُ ما َتوا ُمَعذِّ ًما الِلُه ُم ا ُ ما ِلَم َجِعُظوَن َقوا نا ة  مِّ ِإَذ َقاَلتا ُتم  َو
ِذَرًة ِإَلی َربِّ  ُقوَن َعَذاًبا َشِهدًها َقاُلواا َمعا ُ ما دت  ه شجده اسجت   کجه گفتج   این. (811، أعرا()« کما َوَلَعل 

نهجى از منکجر بجه مجا     به این دارد که اشاره  ،"نزد پروردگارمان" نهو  "نزد پروردگارتان"

و ید و بایجد ایجن سجکوت را شکسجته و     ئمس ،ایدشما هم که سکوت کرده ؛اختواص ندارد

 .(212، ص 1 ، ج8212)طباطبایی،را نویحت کنید دی ران

ی  است که امنیت چنین افرادی را تامین نمایند. از ایجن جهجت کلیجه   بر صکومت الز  

شهروندان در قبال اوضاع جاری جام ه، رفتار و کردار راصبان قدرت و کارگزاران صکومت 

عنجوان   اسالمی، موظف به نقد و نویحت هستند. هرچند امر به م رو( و نهی از منکر بجه 

ی ت جا یم دینجی    ع دین مطرح است، امجا از نظجر تجاثیری کجه در م موعجه     دو فرع از فرو

، 8277)مکار  شجیرازی،  گیرد  گذارد، چنان وسیع است که بخش اعظم شری ت را دربر می می

َهَبکا ». باید توجه داشت که نوع انتقاد از صاکم باید سازنده و تلطیف شده باشد؛ (313ص.  اذا
ی ََ ُه َط َن ِإن  َعوا َشی ِإَلی ِفرا ُه دَتَذکُر َتوا دخا َعل  یًنا ل  ًْل ل   .(11 - 12)طه، « َفُقوَْل َلُه َقوا

 کردن باالترین سطح آزادی بیان فراهم. 31.1.2

در قرآن این امکان برای نادانان نیز فراهم شده است تا زمانی که به دی جران رجدمه   

َعکاِهُلوَن َقکاُلوا َو إِ »نزنند، دارای امنیت باشند و نظرات خود را بیجان نماینجد؛    َذا َخکاَطَبُ ُم الا
نه نسجبت بجه خجدا    مومنان  کنند.یم ها به مسا مت رفتار آنا ب. مومنان (12)فرقان، « َساَلًما

کنند و بدون صق، دی ران را  خواهند بر دی ران است ال ورزند و نه در زندگى مى استکبار مى

 . (17ص ، 21،ج 8212طباطبایی، ) تر از خود بدانند ینیپا

تحمل و صورله است که بدون آن هجیچ  مومنان، های با عظمت روصی  یکی از پدیده

مخوورا کند؛ طی تواند  نمیو بندگی خدا را  انسانی راه دشوار و پر فراز و نشیب عبودیت

)مکجار  شجیرازی،   باشجند  و مفسد و جاهل و نجادان در آن فجراوان    در جوام ی که افراد فاسد

َماُلکما َساَلم  . »(817، ص 82، ج 8213 َماُلَنا َوَلکما َتعا ُه َوَقاُلوا َلَنا َتعا َرُضوا َعنا َو َتعا َا ِإَذا َسِمُعوا الل  َو
شجنیدنى و از   ، غجو کجه   ججایی  از آن .سخن بیهجوده اسجت   ،مراد از  غو. (22)قوص، « َعَلیکما 

مقابلجه بجه مثجل     اند، از آن اعراض نموده و شنیده  ذا وقتى آن را مى ،سخن است ی مقو ه

ما خاطرتان جمع باشد و ایمن باشید که  ی ی نى شما از ناصیه "َسالم  َعَلیکما ". اند کرده نمى

. تاکید آیات قرآن بر امنیت جاهالن تا زمان قول، و نجه ف جل ایشجان    گزندى نخواهید دید
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َفکاَل »ایند؛ شان را بدون هرگونه تهدید و ترسی بیان نم توانند نظراتها می ادامه دارد و آن
ِلُنوَن  وَن َو َما دعا َلُم َما دِسرُّ ا َنعا ُلُ ما ِإن  ُزنا  َقوا  .(71)یس، « دحا

 امکان شنیدن نظرات گوناگون. 31.1.3

هجای مهجم در   قرآن کریم با اشاره به اهمیت فکر و اندیشه در میان مومنان، از ویشگی

تواننجد  اسجالمی مومنجان مجی   ی  نزد ایشان به تب یت از اصسن متذکر شده است. در جام ه

کِذدَن »های مختلف را بشنوند و افراد جام ه امکان بیجان نظجرات خجود را دارنجد؛     اندیشه ال 
َسَنهُ  ِبُعوَن َتحا َل َفیت  َقوا َتِمُعوَن الا َل "از مراد  .(81)زمر، « دسا َقوا  ؛است یهرگونه سخن و گفتار "الا

در مسا ل مختلف است.  شانیا یگرانتخابمسلمانان و  یشیآزاداند گر انیب هیآ نیچراکه ا

 باشجند.  قیج کنند و اهجل تحق  یرا مطا  ه و بررس  رانیسخنان د دهد یمنان اجازه موبه م

نشجان   یخجوب  را در مسا ل مختلف بجه ایشان  یگر مسلمانان و انتخاب یشیآزاداند ،هیآ نیا

انتخجاب  در  ،راه مطمجئن تنهجا  و  یا هتیهدا. (883، ص 88، ج 8213)مکار  شیرازی،  دهد یم

ِذدَن َههاُهُم الِلهُ » ؛آگاهانه است َسَنُه ... ُتولِئَ  ال  ِبُعوَن َتحا  «.َفیت 

 . تامین مشارکت سیاسی افراد12.

یکی دی ر از موادیق تحقق امنیت سیاسی افراد، تامین مشارکت سیاسی آنجان اسجت. بجا    

 مجرد  آزادانجه و بجدون تجرس و    که شود  سو فضایی فراهم می یک تامین امنیت سیاسی، از

د یجل   ها بجه  به آن نند و کسیک اورهای سیاسی خود را در چارچوب قوانین بیاناضطراب ب

دی ر صقوق سیاسی افراد توسا صاکمیت یک کشجور   نکند؛ ازسویت رض  شانابراز عقیده

 ی توانند در ت یین سرنوشت اجتماعی و سیاسجی جام جه   ها می شود و آن محتر  شمرده می

 خود مشارکت نمایند.

مشارکت سیاسی، ناظر بر مشارکت شهروندان در انتخاب رهبران خویش، شرکت ف ال 

-83، ص. 8231زایجی و مقیمجی،    ) کدر فرآیند تومیمات و نیز نظارت بر قدرت سیاسی است 

تر و هرچه مشارکت در جام ه فراگیرتر باشد، رفتار افراد در جام ه به هن ارتر، عقالنی .(82

های تامین ارول اصترا  بجه   . مشارکت، یکی از راه(31، ص. 8271)بابایی، شود تر میمنطقی

 شخویت افراد است. 

 گیری جمعی در امور سیاسیمشورت و تصمیم. .3121

داند  ها می گیری ی تامین امنیت سیاسی افراد را مشارکت ایشان در تومیم قرآن الزمه

نظجر و  ی مشجورت، تبجادل   نان را صرکت و عمل بر پایهترین امتیازات مسلماو یکی از مهم

کند. مقوود از شورا در ارطالح سیاسی، صضور ف ال امجت   گیری جم ی عنوان میتومیم
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هاست. در رورت پذیرش چنجین  گیریو مشارکت سیاسی آنان در امور صکومت و تومیم

و هم در سجطح  سازی توان گفت قرآن مدیریت شورایی را هم در سطح نظا مفهومی، می

 ، 8211)میراصمجدی،  منظجور کارآمدسجازی دو جت اسجالمی پذیرفتجه اسجت        سازی بجه تومیم

 . (882-817ص. 

 رکا به اسییس جهو در رراصت بجه  ربا دو کههسجتند   نیآقر ییهجا  شورا و مشورت، واژه

 ی،شور) رتمشو یزاجج گسجج فرهن  اجج مق در و نمناوم (راواشمردن  در ربا یک ؛فتهاندر

 نسلماناجم ی هججام  یهبرر  مقا در امبریپ ی مراج ه ورتضردر اشاره به  ی رو بار د (821

 ار رتمشو شججورا،مدنی  ی یهآ ریتفس درعالمججه طباطبججایی   .(823 ،عمران آل) اروجججش هجججب

 زا شیجپ، گججن رجام درایشان  راجیز؛ دجاندامبر مییپ اسییس ی رهیس یامضا ی هجمنز  هجب

. پذیرش ایجن  (27 - 21 ، ص.1، ج 8212،اییج)طباطبد بو هدکر رتمشو نمسلمانا اجب دجاص روز

م نای امنیجت سیاسجی افجراد و پجذیرش سجالیق و نظجرات        ی امور جام ه به ارل در اداره

های اعتقادی، فرهن ی، سیاسجی و تجاریخی   ها و چارچوبگوناگون با در نظر گرفتن زمینه

  هر جام ه است.

 یخیرتا ی برهه یک آن در وددجججمح اقدجججمو هجججب تنها نباید راشو یم نافهججم  ایبر

 گرفت نظردر  م ناییروح  باید را  وجمفهاین  بلکه د؛کر توجه ،ولنز نمازی نی   ،مشخص

 لصادر  شجدید یها اقموددرون  یجج ت رب کلجج ش هجب یخراجت لطودر  کالفی مانند که

زاده،  )قاضجی ببخشد  یتودمحدآن  یاجم ن عمق به نداتونمیای ت ربه هیچو  ستا نشدزبا

 قا بی رشوجج منظ ،دجج یگویجج م خنجس مشورتاز  نداوخدبنابراین زمانی که . (1، ص. 8211

 یخیرتا و اعیجج جتما و دیرجج ف یاجج هیتوددجج مح اجب ایهعد ،ب  راۀجزیردر  که نیست

 صقیقت هجج بلک ؛کردنجد  می رتوجمش مشخوی لمد باو  میشدند جمع جاییدر  مشخوی

 هجج ب تجوان یافجت کجه    را میه جمینز نجیدر ا ی رد رمتوو یهالمد بینهایت که ستا ینا

 . (31-83، ص. 8232)شفی ی، باشند  راشو اقمود ندناتومی یخیراجت کلجش

 بأجس ،گذشته  اقوا نایم زا .دنمیشو ودمحد تاجیآ نجای به آنقر در رتمشو به تعود

به  سویی زا آنقر .دشومی هرادا تیرمشو صکومتی ی وهیجش ساجبراس هجک تجاس یهاججام 

کِرى َمکا » ؛دجیکنجم توریحس یجبلق خواهیرتمشو ی رهیس ُتوِنی ِفی َتما َقاَلتا دا َتدَ ا الَمََلُ َتفا
َ ُهوِن  ی َجشا ًرا َحت   و نوجج فرع یرأبجه   داستبدا ،دی جر  ی سو زا و ؛(23)نمجل،  « کنُت َقاِطَعًة َتما

 زند. کت او را مثال میهال  هینت در و خواهی رتمشو زا یو زدن زرباجس
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 حق انتخاب و تعیین سرنوشت .31212

انتخاب، فرایندی است که در جهجت گجزینش فرمانروایجان یجا ت یجین نجاظرانی بجرای        

م نجای فنجون گجزینش و     مهارکردن قدرت، تدبیر شده است. از ایجن دیجدگاه، انتخجاب بجه    

ی  تجوان اراده ی آن می وسیله است که بههای مختلف ت یین نمایندگان است. ابزاری  شیوه

گیری نهادهای سیاسی و ت یجین متوجدیان اعمجال اقتجدار سیاسجی      شهروندان را در شکل

 دجج فاقو  ندومیش ضفر نصاکما نبندگاو  عایار ادی،ستبدا یها نظادر  د مرمداخله داد. 

 ی هج فوم رینجساسیترو ا همیناز  ؛شندخوی ساسیا قصقو قصقاو آزادی در ا بنتخاا قّجص

 ستد به ،ناجججججججججنآ سرنوشت ت یینو  بنتخاا صقّو  د مرآزادی  نشد شناخته سمیّتر به

کجه   شته باشنددا را صق ینا . اگر افجراد یجک جام جه   (12، ص. 8231)ایزدهی، است  نشادخو

 ،باشند صاکم خویش جتماعیا سرنوشت بر و دجججججبرگزینن را دخو ی جام ه نصاکما ،نهآزادا

 در آورد، دجوو به ها نآ بنتخاا صق در خال یا دجججنانتو جیراجججخ رتدجججق هیچ که ایگونه به

 د. بر هنداخو سر به سیاسی منیتا

 و  رججججکا پیامبر از پس رت،رو هر در دارد کجججهمی نبیا رهباینا درطباطبایی  عالمه

. ستا نمسلمانا ی هبرعهد سالمیا صکومت مرا نبیگما ،)عج(  عور اجما تجغیب از سجپ

 شاهیدپا روشه جن ،تجسا تجماما روش اجهمان که پیامبر ی هسیر سساابر باید د مر پس

 گرگونید که کنندر اجج فتر ایهجگون به و برگزینند صاکم خویش عجتماا ایبر ری،طوامپرا و

 ناجمز یاجقتضا به که هاییاددجخر و رموا ی اداره وره،مشا و یزنیرا با و نیاید پدید  صکاا در

 ، 8231زاده و ارسجطا،  زایجی، رصمجت ا هجی، صجاج     ) جک د ذیرجج پ  اجج ن ا ،دجینآیجم دجپدی ناجمک و

 .(822ص. 

 گیری نتیجه

 تجوجهی  قابل و عظیم هایظرفیت بشریت، برای هدایت پیا  باالترین مثابه کریم به قرآن

 آیات ا هی ی مطا  ه براساس در این مقا ه تالش شد رو ازاین. دارد انسانی م ار( تبیین در

 از افجراد  سیاسجی  امنیت استخراجی، موضوعی تفسیر رویکرد با آن، درونی منطق کشف و

 نیبجدتر  سیاسجی یکجی از   تیج فقدان امن ،قرآنی یها نظر آموزه از .گردد تبیین قرآن منظر

و تردیدی نیست که بدون آن، شکوفایی اقتواد و پیشرفت و بشر است  یکمبودها در زندگ

ی آرا  در سطوح مختلف جام ه نیاز داشته باشجد، قابجل اججرا     هرگونه ف ا یتی که به زمینه

اسجتنباط   ی امنیجت سیاسجی   در زمینجه  قرآنتوان نظر مساعدی را از  طورکلی می بهنیست. 
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 با را سیاسی رتقد و صکومت از تهجج برخاس ناگوجج گون دجج مفاسرسد قرآن نظر می کرد. به

 رتقد ،عملدر  ،دوش مجججججی سیسات جام ه در  تدو دنها قتیو. نماید می دگوشز صتارر

در  ونبد مکاناتیا ینجج چن د؛رجج یگیجج م اررجج ق فرد یا گروه خاص رختیاا در سمیر سیاسی

کارهای تحقق امنیت سیاسی برای افراد جام ه، زمینه را برای ناامنی سیاسی  راه نظرگرفتن

 . گردد سرکشی صاکم می ساز مینهز کند و و گسترش فساد در جام ه باز می

ها  آنسیاسی  یهادفسا از هایینمونه مستبد ابراز انزجار کرده و نصاکما از آنرجق در دجناوخد

 نکشاند(ستض اابه  ر،کشتا و قتل ال،موا غوب ن،عویا و نطغیا .تجججسا دهوجججنم نبیا را

 و دفسا ، وهیتا یعااد اد،ستبدا و علو مردمجان،  دجوو  ازرجج ببه ا زه نسبتجاا  عد و د مر

 طبع دی،فسا چنین سرمنشأ انجد. جملهآن  از رستکباا و د رجم (تخفاجسا ا(،رجسا ،اجفحش

کارهای تحقق امنیت سیاسی، ای اد امنیت  از منظر قرآن کریم راهست. ا رتقد و صکومت

امنیجت سیاسجی افجراد، هجم در فکجر و       .اسجت  مشارکت سیاسیو  سیاسی آزادیاز طریق 

نیجز   خارجی اگرچجه صجدود    .آیات قرآن قابل اثبات است ی واسطه به اندیشه و هم در بیان

 رعایت صریم دی ران است.این صدود، ترین مهم ؛دنبرای این صقوق وجود دار
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 .یم  قرآن کر
 ( .8041ابن منظور، م .)(. بیروت: دار احیاء التراث العربی. 2. )جلسان العربق 
 ( .مرزهاى گفتمکانی نظردکه اسکالمی 8111افتخارى، ا ،) امنیکت: گکذار از جامعکه اسکالمی، فصکلنامه

 .011-008مْالعات راهبردى، سال هفتم، شمار  سوم، پادیز، صص 
 ( .8138افتخارى، ا.) ج ران: دانشگا  امام صادقامنیت .. 
 ( .نظمها8131ادزدهککککککککی، ح .) کت رمشاص خصودر ن ا آظرفیِتسنعی و فقه شیعه در سیاسی ى

 .36-13، ص 66شمار  ، سال هفههم، علوم سیاسیسیاسی. 
 ( .8136بابادی، م .) تحوالت فرآیند مشارکت زنان روستایی ایران در گذر به جامعهه نهنعتیرگردایایی

 ردزى و اقتصاد. هاى برنامه . ج ران: موسسه پژوهشزنان، مشارکت و کشاورزی(
 ( .8131بککوزان، ب .)ان: . پژوهشکککه  مْالعککات راهبککردى )متککرجم(. ج ککراهها و اههرا  مههردم، دولت

 پژوهشکه  مْالعات راهبردى.
 ( .8116بوزان، ب.؛ ودور، ا.؛ دوودله، پ .)علیرضا طیب )مترجم(. چارچوبی تازه برای تحلیل امنیت .

 ج ران: پژوهشکه  مْالعات راهبردى.
 رات نتشان امازساان: . ج راا مؤلّفهل و نوم؛ اسالاسیاسی م نظادر منیت  ا(. 8111، ا. )گیربزن ج ا

 سالمی.انهدشۀ و اهنگ فر  هشگاوپژ
  قم: پژوهشکگا  اای خارجی جیهوری اسالمی ایران راابرداای امنیتی سیاست(. 8134پور، ع. ) حمز .

 فرهنگ و انهدشه اسالمی.
 ( .8086راغب اصف انی، ح .)دمشق: دارالقلم. الیفردات فی غریب القرآنق . 
 ( .8146زبیهى، م .)الحیا . ۀمکتبوت: دار (. بیر3. )جتاج العرو  من جواار القامو ق 
 ( . .حق 8133سیهباقرى، ح .) 18، شکمار  28، سکال علهوم سیاسهیکردم. آن منظر قرن از بیاآزادى ، 

 .12-3ص 
 ( .مسئولیتها8131شفیعی، م .)علوم آن. منظر قردم از کت سیاسی مررمشار  بار درساْلدملت مرى دو

 .10-3، ص 66، سال هفتم، شمار سیاسی
 قم، انتشارات اسالمی )مترجم(. موسوى همهانی ح.م. .جفسیر المیزان (.3131) ح، م ،طباطبادی.  
 که.لمعرفوت: دارارک(. بی3. )جآنرهلقایر هی تفسهفن  اهلبیامجیع ق(. 8046، ف. )طبرسى 
 ( .مبانی انسان8130غراداق زنهى، د .)  .سال آفاق امنیتشناختی مکتب امنیتی جم ورى اسالمی ادران ،

 .68 -08، ص 26 هشتم، شمار 
 جتماعی م اشناسی نظا معرفتو شناسی  (. مبانی هستی8130زاد ،  .؛ خیککرى، ح.؛ قنبرلککو، م. ) قاضکی

 .821-841، ص 81، سال پنعم، شمار  اای اعتقادی و کالمی پژواشان. لمیزاجفسیر ح ساابر
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  .جفسیر نور، ج ران: مرکز فرهنگی درس ادی از قرآن(. 3131)قرائتی، م. 
  شناسهی شیعه(. ددهگا  امنیتی شیعه با جاکیه بر انهدشکه آدکت اللکه شک یه ب شکتی. 8132، ن. )زادی ل ،

 .04-3، ص 08شمار  
  (. امنیت سیاسکی افکراد و مرجعیکت 8130زاد ،  .؛ ارسْا، م.ج. ) زادی، ن.؛ رحمت ال ی، ح.؛ حاج ل

 .832-881، ص 00، شمار  حقوق اسالمیآن در فقه امامیه. 
  (. نسبت مشروعیت و مشکارکت سیاسکی در انهدشکه امکام خمینکی.8134مقیمی، غ.ح. )زادی، ن.؛  ل 

 .21-8، ص8، سال اول، شمار پژواشنامه انقالب اسالمی
 ( .8164مصْفوى، ح.) (.  ج ران: بنگا  جرجمه و نشر کتاب3. )جالتحقیق فی کلیات القرآن الکریم. 
  ْلسالمیه.الکتب  ران: دارا(. ج28. )چاپتفسیر نیونه(. 8112ازى، ن. )شیرمکارم 
  ج ران: دارالکتاب اْلسالمیه.84(، پیام قرآن، ج 8133) ازي، ن.شیرمکارم ، 
 01 - 83، ص.  1ر  شما، مکتب تشیع م.سالانظر در حریت (. 8104، ح.ا. )نعانیى زموسو 
 قم: بوستان کتاب. .(. آزادى در فلسفه سیاسی اسالم3133) .م .میراحمهى 
 ( .آزادى و عهالت در مکتب امنیتی جم ورى اسالمی ادران. 8130میراحمهى، م .)سکال آفهاق امنیهت ،

 .840-13، ص 26هشتم، شمار 
 معموعکه مقکاْلت دِومککین  .(. مردم ساْلرى ددنکی، امککان دکا امتنکاع مف کومی3133) .میراحمهى، م

-351ص ن اد نمادنهگی مقام معظم رهبرى در دانشکگا  هکا (. ج ران:3ج ) .هکمادش مردم ساْلرى ددنی
373. 
 ( .8114هاشمی رفسنعانی، ا .)(. قم: بوستان کتاب.8. )جتفسیر راانیا 

 ( .8133هیوود، ا .)م. رفیعکی اای سیاسهی  از لیبرالیسهم تها بنیهادگرایی دینهی ئولوژی درآمدی بهر ایهد .
 م رآبادى )مترجم(. ج ران: وزارت امور خارجه.
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