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 Humans have long been familiar with the concept of security in 
terms of their relationship with nature and their fellow human 

beings. In proportion to their gradual acquaintance with natural 

and human possibilities, they built a limited society with simple 

relations, and today they expand their society on a much wider and 
more complex level. In the process of gradual socialization, the 

category of security has also changed from simple to complex. 

Hence, the categories of socialization and security are intertwined 
and each has contributed to the expansion and complexity of the 

other. This process is based on specific ontological and 

anthropological themes, and paying attention to them reveals the 

mechanism of the interaction between the two. Based on the view 
of the contemporary commentator and philosopher of the late 

Allameh Mohammad Hossein Tabatabai, the present article 

analyzes its themes and through it the mechanism of expanding 
security and explaining its presence in human society and 

recognizes the dimensions of security in Islamic jurisprudence. 
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 چکیده
 شیو همنوعان خو عتیبه لحاظ نسبتشان با طب ربازیاز د انیآدم

آنها با  یجیتدر ییاند. به تناسب آشنا افتهی ییآشنا تیبا مفهوم امن
جامعه محدود با مناسبات ساده بنا نموده  ،یو انسان یعیامکانات طب

 شیترجامعه خو دهیچیگسترده تر و پ اریو امروز هم در سطوح بس
 تیشدن، مقوله امن یاجتماع یجیتدر ندیگسترانند. در فرآ یرا م

جاست که  نیاست. از هم افتهی رییترتغ دهیچیساده تر به پ زازین
 کیشده و هر  گریکدیهمبسته به  تیشدن و امن یمقوله اجتماع

مذکور  ندیاند. فرا رگذاردهیتاث یگرید یدگیچیدر گسترش و پ
است  یخاص یناختو انسان ش یشناخت یهست یهاهیبر بُن ما یمبتن

 یمتقابل آن دو را آشکار م ریکه توجه به آنها فهم ساز و کارِ تاث
معاصر  لسوفیمفسر و ف  دگاهیسازد. نوشته حاضر بر اساس د

ها و از  هیآن بُن ما لیبه تحل ییطباطبا نیمد حسمرحوم عالمه مح
حضور آن در  نییو تب تیرهگذرآن به ساز و کار گسترش امن

را  یدرفقه اسالم تیو ابعاد مورد توجه امن رداختهپ یجامعه انسان
 .دینمایم یبازشناس

 
 یفقه اسالم ات،یاعتبار ت،ی: امنواژه ها دیکل
 

 08/11/1397تاریخ دریافت: 
 12/02/1398تاریخ پذیرش:  

 
 :نویسنده مسئولharandi_lawyer@yahoo.com 
 

 مقدمه
توجه به مقوله امنیت و  از نظر نگارنده بازشناسی مبانی فلسفیِ

رشد و گسترش آن به منظور دستیابی به  و کاوش در ساز و کار
برای درک ماهیت  .امری گریز ناپذیر است ،م عمیق آن مقولههف

 و توضیحتالش در ارائه تعریفی دقیق و بیان اقسام آن  ،امنیت
قطعًا امری الزم بوده ولی کافی نیست زیرا  ،ارتباط میان آنها

تواند پاسخ پرسش هایی از این دست آشنایی با امور مذکور نمی
چرا آن را  ؟نمایدچرا آدمی به مقوله امنیت توجه می: باشد که 

اساسًا  ؟کندآن را دنبال می بسط داده و هر روز در چهره جدیدی
 ؟دنچه اموری در سازوکار رشد و گسترش این مقوله دخالت دار

اقسامی چه آشکار است که دانستن اینکه امنیت چیست و  و.....؟
غیر از این است که بدانیم که چرا در جوامع بشری امنیت و  ،دارد

پرسش اولی پاسخی استقرایی و  مده است.اقسام اش به وجود آ
 می طلبد.عقلی -مین پاسخی   تحلیلیدو

 فرایند تشکیل جامعه  تبیینبه مسئله  برخی از فیلسوفان مسلمان
توجه داشته و تا حدودی به آن پرداختند ولی در این عرصه تنها 

ساز و کار آن فرآیند و مبانی انسان  طوبسای مفیلسوفی که به گونه
عاصر مرحوم مفسر بزرگ قرآن فیلسوف م آنرا کاویده ،شناختی 

ایشان در معرفی ادراکات  .عالمه محمد حسین طباطبایی است
تحلیل فلسفی  از منظر چگونگی تشکیل جامعه بشری را ،اعتباری

های قابل و در این مورد نوآوری هخویش مورد توجه قرار داد
نوشتار  .نده اتوجهی از خویش بر سنت فکری گذشتگان افزود

پردازد تا از حاضر به اختصار به تبیین نگاه و نظریه ایشان می
فرآیند توجه به امنیت و شکل گیری و گسترش آن در  ،نآرهگذر

موارد ستقراءِ از آنچه که در اای ژرفتربستر تاریخ بشری در الیه 
 .تبیین گردد ،شودآن درک می

 اعتبار سازی و امنیت  ،نیاز،آگاهی  
ان خود را نوعبایی فرآیند تعامل آدمی با محیط و همباطمرحوم ط 

به  .نمایدسازی تبیین میرابآگاهی و اعت ،در گرو مولفه های نیاز
مسئله امنیت  دراختصار دیدگاه ایشان را مرور نموده و نتایج آن را 

نظریه ایشان بر چند اصل جهان شناسی و انسان  .خواهیم کردرصد 
 وار است:شناسی است

دات به لحاظ برخورداری از تکامل به سه گروه تقسیم موجو -1 
ن هر آنچه اگروه اول موجوداتی که از ابتدای موجودیتش :شوندمی

توانستند داشته باشند به آنها اعطا شده است و از این را که می
موجودات مجرد از ماده مانند  .دهدجهت در آنها تکامل رخ نمی

داتی از جنس ماده موجووه دوم گر.فرشتگان در این گروه قرار دارد
در صورت فراهم شدن شرایط و زمینه ها به طور طبیعی و غیر که 

اختیاری حرکات و تغییراتی در آنها رخ داده و در نتیجه 
در عناصر اولیه و گیاهان  .دنمی آوربه دست هایی جدیدی دارایی

گروه سوم آن دسته از موجوداتی هستند .گیرندگروه قرار میاین 
رف رشتشان به دنبال کماالتی هستند ولی به صِبه تحریک سِ که

 یبایست از ابزارهاید و مینرسقرار گرفتن در محیط به آنها نمی
حیوانات و انسانها از این  .های جدید برسنده تا به داراییستسود ج

  (4و 2،3) هستند. گروه
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گروه دوم و  .گیردمیامل به واسطه حرکت صورت تک هر گونه-2
حرکت های خاص و  ،سرشت و ساختمان جسمانی یسوم به اقتضا

 ءانجام می دهند ولی فعالیت همه آنها به نفع هستی و بقا یمتفاوت
موجودی که به سوی نابودی یا ضرر خود  "خود است و از این رو 

 (2 )"نداریم .بردارد سراغ  قدمی
ت و حیوانا ؛فعالیت های گروه سوماز بخش قابل توجهی  -3 

گیرد و اراده آنها به چیزی از روی قصد و اراده صورت می ،انسانها
توانند چیزی را که مینا هآن .گیرد که با آن آگاهی دارندتعلق می

اند بطلبند و از خطری که از آن آگاه وجودش را درک نکرده
علمی بوده که بدون آگاهی  فاعلبنابراین آنها  .نیستند بگریزند

 .دنو اقدام عملی انجام دهنموده گیری د هیچ گونه تصمیمتوانننمی
که آنها را برآورده می سازند   طیسایو واز این رو باید به نیازها 
و  2،3) .آگاهی یابند وسایط برداری از آنوهمچنین به روش بهره

از موجودات کامالً محدود و  گونهتصمیم گیری این  (دستگاه4
 .هاستمقید به میزان آگاهی آن

 ست.انسانهاای برای تحقق خواسته هااعتباری وسیله علم-4 
ی راهنیاز خود  درکموجودات بیرونی و درکحیوانات پس ازو

ها که قصد دارند با واقعیترا جز این دارند که آن نوع ارتباطی 
در آگاهی   ....(برداشتن و ،آشامیدن  ،مانند خوردن )برقرار نموده 

بتوانند آن ارتباط را محقق ساخته و نیاز خود سیم نمایند تا رخود ت
های یشه های اعتباری همان تصاویر و نسبتاند (2 ) .دنرا بر آور

پنداری و تخیلی اند که نوع رابطه عملی آدمی را با فعالیت ها و 
د و  مسیر های عملی نیازها را ندهخارج نشان می موجودات جهانِ

ابق آنچه که در آن تصاویر می مطپیش روی اراده قرار داده و اراده 
به را  های زندگیهای اجرایی را صادر نموده و فعالیتفرمان بیند

 (2). اندازدجریان می
 .دنشوهای حقیقی ساخته میندیشه های اعتباری از اندیشها 

های حقیقی همان تصاویری است که قوه مدرکه آدمی در اندیشه
درک و  ،شهود درونی یا با واقعیتی از طریق حسّ اثر اتصال

ر می سازد که این تصاویر همان اندیشه های بتصویری از آن 
 اعتباری ذهن مفاهیم حقیقیِ در ساختن اندیشه های  ند.ستهحقیقی 

متناسب را انتخاب کرده و بر اساس نیاز خود آنها را در ترکیب 
 انبه عنوان مثال ما از خود و دست .می نماید (فرض)جدیدی اعتبار 

این نسبت که دست تحت اختیار ما بوده مفاهیمی در ذهن  خود و
ولی در مقام اعتبار سازی  قیقی اندحمفاهیم داریم که همه آنها 

خود  میانِ ،بودیم ههمان نسبت حقیقی که میان خود و دست دریافت
که تنها در  یاساس نسبت جدیدبر و مثالً خانه فرض می نماییم و

خود را مالک و خانه را مملوک و دار وجود دارد پنعالم فرض و 
از همین جا می توان  "  م.نسبت میان آن دو را مالکیت می نامی

 ".ی روی حقیقتی استوار استمهوگفت که هر یک از این معانی 
(2)  
نکته بسیار مهمی که درباره اندیشه های اعتباری باید همیشه  

مدنظر قرار داد این است که دستگاه اندیشه آدمی برای برطرف 
راه را تا نمودن نیازهای طبیعت انسانی اعتباریات را بر می سازد 

اعتباری  ،بنابراین اگر نیازی نباشد  .نماید ازه و عمل بداربرای ا
 بربا اجرای اعتبارات قبلی نیاز مورد نظر شکل نمی گیرد و اگر 

گیرد طرف نشود آن اعتبار لغو شده و اعتبار دیگری جای آن را می
با  ول تغییر میباشد قاباین معانی یعنی اعتبارات  "و از این رو 

( بر 2) .شودمتبدل می (احساسات درونی)خود  تبدیل عوامل وجودِ
بوده که درستی و نادرستی    یرابزهای ااندیشه این پایه اعتباریات

 .آنها به معنای کارآمدی و ناکارآمدی است
اعتباریات در نسبت با نیازها قابل ارزیابی اند بدان معنا که در  

ها و ایجاد یک اعتبار می بایست نیازهای مورد نظر و روش
ترین نیازها و اصلی .امکانات برآورنده نیازها را مد نظر قرار داد

 انسان .ترین اعتبارات را مشخص کردتوان اصلیمی تمایالت آدمی
خواه  -متمایل است که به وجود خویش ادامه دهد و هر چیزی 

ای حیات و بقاء وجودی او را که به گونه -ءآدمی دیگر یا اشیا
 حاکم بر  وجود آدمی این اصلِ .خواستنی تر می کند به دست آورد

برخورداری  .شده استهی در سرشت او نهاده اال نیودست تک به
هرچه  ءمندی از آنها در جهت بقاهو بهراز موجودات بیرونی 

مانند خوردن  یخاص های مشروط به انجام فعالیت ،ترمطلوب
هر فعالیتی  انسانبر این اساس  ....است.برداشتن و،بریدن ،آشامیدن ،

برای  ،دبر بیات لذت بخش و گسترش وجودیِ ءرا که در جهت بقا
اعتبار  )نمایدمی یا اعتبار ض و واجب فر خود ضروری

 شبه هر موجود بیرونی که نیاز ب(وهمچنین مایل است کهوجو
را برطرف می سازد در خدمت خود آورد و از منافع آن بهره مند 

مطلوب از  بقاءاز آنجایی که در دستیابی به و (اعتبار استخدام) شود
ین رنج و زحمت هر فعالیتی را که با کمتر زد،ریگ درد و رنج می

یا   اسهلو فانتخاب اخ)گزیند رساند برمیمی را به هدف او 
و به دلیل اینکه فعالیت هایی  (آسانترکم زحمت تروانتخاب راه 

فعالیت هایی که آدمی را به هدف میرساند انتخاب می شوند پس 
اعتبار )دهد او سازگارتر بوده انجام می که بارا که معتقد است 

یابد آنها را انجام هایی که ناسازگار میو فعالیت (ا خوبییحسن 
 (.بدییا  بحاعتبارق)دهد نمی

ترین اعتباراتی هستند که درهر گونه اعتبارات نامبرده از عمومی 
قع منطق حاکم بر تنظیم رابطه در وا و دنفعالیتی لحاظ می شو

اعتبارات قبل )اعتبارات عمومی " .باشند می انسان با محیط پیرامون
انسان در هر تماسی با فعلی  هستند کهچون اعتبارات  (جتماعاال
یعنی اصل ارتباط طبیعت  -گیرد از اعتبار آن ها گریزی ندارد می

از این رو از میان  -آوردل آنها را به وجود میعانسانی با ماده در ف
مسافرت  یزمان" (2) .رفته و تغییری در ذات آنها پیدا نمی شودن

 گرفتچهارپا یا کجاوه و یا تخت روان انجام میهای طوالنی با 
قاعده لزوم  ،ل تازه مانند اتومبیل و هواپیمایولی با پیدایش وسا

فت لزوم و خوبی صو  یدتازه را به جای کهنه نشان  اسهلانتخاب و
رفت ولی نخوبی از بین   صلرا از آن گرفته و به این داده و البته ا

ی از اجتماع امروز رو کنا در هر گوشه .جای خود را عوض کرد
 ،اخالق ،آدابی -یمورسصدها مثال برای اینگونه تغییرات 

  (2) .معامالتی و تماس های اجتماعی می توان پیدا کرد

آدمیان را  ،گیزندم طباطبایی شرایط اقلیمی و محیط وحراز نظر م
ار افکشی که از حافاختالفات  " .دهدبه اعتبارات متفاوتی سوق می

اجتماعی و آداب و رسوم سکنه منطقه های مختلف زمین مشهود 
 (2قبمی گیرند. )است بخش مهمی از آنها از همین جا سرچشمه 
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ان گسترش علم و دانش بشر و در نتیجه دستیابی به امکانات ایش
شمارند چرا که آدمی جدید را نیز از عوامل تغییر اعتبارات بر می

آسان تر  بهاز آسان وسازگارتر گرایش دارد که از سازگار به
 (3) .حرکت کند

محیط پیرامون خود ارتباط  با تا است  انساننیاز موتور محرک  
البته مشروط به اینکه به نیازهایش آگاه گردد  ؛عملی برقرار سازد

زیرا اگر نیازی مانند پیشگیری از بیماری وجود داشته باشد ولی او 
از  نماید.یچ گونه اقدامی نمی این صورت ه دراز آنها مطلع نگشته 

به آگاهی از نیاز آدمی می بایست  ونیاز عالوه بر  یسوی
پس از آگاهی به  .ای برآورنده شدن آنها نیز آگاهی یابدهراهکار

)مانند گرسنگی( راهکار ها نوبت  آن است که رابطه نیاز خویش 
و کاری که الزم  (مانند غذا)و واقعیت های مرتبط با رفع نیاز 

 ماننداعتبار سازی تصور نماید ) (مانند خوردن)ست انجام دهد ا
 م(.باید غذا بخور

نشان نوعا از نیازهایشان توسط هم یا ارهپند که ه ان ها دریافتانس 
زندگی در  ،از این رو بر اساس اعتبار استخدام .شودبرآورده می

اثر همین جاست که در و از  (3) می نمایند. کنار یکدیگر را اعتبار
 (اعتبارات بعد از اجتماع)جدیدی  عتبارات ها ازندگی جمعی انسان

ی فراوانند که این گروه از اعتبارات به حدّ  .دینبه وجود می آ
ردن آنها باالتر از توانایی فکر اندی و شمطبقه بشاید تشخیص و 

  (3) .بوده باشد
در جهانی که زندگی میکنیم واقعیت های بسیاری وجود دارند  

از آنها می توانند  آورند. برخی می توانند نیازهای آدمی را بر که
 این روازنمی توانند.د و برخی نگیرمورد استفاده همگان قرار 

مشخص  ،نیاز دارند که با اعتبارات مورد قبول یکدیگر انسانها
از  .کدامیک عمومی است وند که کدامیک از آنها اختصاصی نک

آید می و خصوصی به وجود میهمین جاست که اصل مالکیت عمو
 عت،منف عین، مالکیت)اقسام گوناگونی  ،و بر اثر تنوع نیازها

همچنین دریافتند  .گذارندپا به عرصه اعتبارات میو.....(  تشراک
برای  رند می بایستدامشترک که  خواسته هایی  گروهی که 

 اینجاست کههمسو نمود و در ا یکدیگرها را بنیرودستیابی به آن  
ین ترتیب  برای همبه   .اعتبار می گردد سیت وئریاست و مر صلا

 ،کنندرا برطرف میها آنکه همنوعانشان  هاییدستیابی به نیاز
 ،اجاره ،طالق ،ازدواج )بیع(تبادل اموال  :اعتبارات جدیدی از قبیل

دایره پا به  ....سفته و  ،چک ،پول ،کفالت ،وکالت ،شراکت
د و نظامی از حقوق فردی و اجتماعی نرگذااعتبارات اجتماعی می

 پدید می آیند.
 ،ن به علت زیاده خواهی و راحت طلبیااز سوی دیگر آدمی 

اعتبارات  ....،جهل و ،عقده گشایی ،کینه جویی  ،انحصار طلبی
ابه منطق حاکم بر رفتار افراد جامعه ثبه م که را اجتماعجاری در

شود که تا با جامعه بر آن می که تاسجیده می گیرند وازهمین ناد
تنظیم اعتبارات جدیدی از اعتبارات جاری در جامعه حمایت 

فرایند برآوردن شدن نیاز ها در  و دننموده تا محترم شمرده شو
ه کبدینسان مفاهیم اعتباری جدیدی  د.ردگعرصه اجتماع مختل ن

از  عمناموال، مصادره  ،حد ،زندان)هرکدام مشمول حکمی اعتباری 
 .به اعتباریات قبلی افزوده می شود ،می گردند ....(جریمه و ،صرفت

یکدیگر را بر می آورند به علل گوناگون می  زکه نیا همنوعانی 
همانگونه که طبیعت اینگونه  -توانند به یکدیگر آسیب برسانند 

و از همین جاست که مفهومی به نام امنیت مورد توجه  -است
حقوق )شر برای حفظ اعتبارات اجتماعی از این رو ب  .گیردقرار می

به ناچار باید به اعتبارات دیگری بیندیشد که  عام (ای عنمبه 
بر این پایه اعتبارات  .باشدقبلی ن اعتبارات آ پشتوانه و حافظ

 برآورندهاعتبارات  نماه هک ؛مربوط به حفاظت از اعتبارات دیگر
است که همیشه تابع نیازی  یخود زاده نیاز ،نیاز به امنیت است

از یاد  .سینی استاعتبارات پَ ،پیشینی است و  اعتبارات تامین کننده
 وو راهکارهای برآورنده نیاز زنیاه ب قوباعتباری مسهرنبریم که 

گردد  ضعاعتباری و   یآگاهی از این دو است و بنابراین اگر نسبت
ت به ولی آسیب های آن ناشناخته باشند  در این صورت نوب

همان گونه که اگر نیازی تشخیص داده  ؛می رسدن یاعتبارات تامین
به  احتیاجی ،میگردد و به دنبال آنن ضعنشود نسبت اعتباری نیز و

 بود.خواهد ن یاعتبار تامین
رنده آنها و اعتبار سازی و ایجاد اعتبارات جدید آوربنیازها و امور 

امور مذکور  برای حفظ اعتبارات قبلی همه در گرو آگاهی به
بر رشد تدریجی داشته  بشر علمبا توجه به اینکه آگاهی و .است

پایه اعتبارات فردی و اجتماعی و امنیتی نیز تدریجاً رشد نموده  نیا
عقب توسعه یافتگی و مدرن،وسنتی  ،سادگی و پیچیدگی .است

....در جوامع غیردینی ودینی و  ،سرعت و سکون و کندی ،ماندگی
از میزان آگاهی  از محیط و امکانات و راهکارها و آسیب  بشری،

 ید. انم های طبیعی و غیرطبیعی و پیروی نموده و می

بر آن است که تصویری که مرحوم عالمه از دستگاه نگارنده 
و با موجودات بیرون از خود ااعتبار سازی آدمی و فرآیند پیوند 

ش امور مربوط به ارائه می کند می تواند علل و زمینه های پیدای
تعریف امنیت و تقسیمات آن  :اموری مانند ؛امنیت را تبیین نماید

 ( و7و  5،6)ملی و جهانی  ،خانوادگی ،به لحاظ سطح امنیت فردی
 ،اقتصادی ،سیاسی ،امنیت نظامیبه تقسیم بندی به لحاظ موضوع 

امنیت  مانند:دیگر یاجتماعی و زیست محیطی و همچنین تقسیمات
 .اطالعاتیوضایی ق ،فرهنگی

قانونگذاری بر اساس  نوعمطابق دیدگاه مرحوم عالمه طباطبایی هر
تشخیص نوع نیاز و اولویت بندی آنها و راههای دستیابی به آنها و 

می تواند  سطحهمچنین بر اساس تشخیص نوع تهدیدی که در هر 
به تدوین قانون  ،تامین نیازهای فردی و جمعی را به خطر اندازد

او در هر یک از موارد باور هر کجا که .می پردازد (سازی اعتبار)
اعتبارات خویش را با ماده و یافت، یا تغییر  -به هر علتی -مذکور

قوانین کارآمد تر جایگزین با تبصره تکمیل می نماید و یا آنها را 
جدیدی در عرصه قانونگذاری می ب کند و یا از اساس با می
بر این اساس هر نوع  وضع می نماید.د و قوانین تازه تری را ایشگ

قانونگذاری مبتنی بر میزان آگاهی و نوع نگاهی است که  قانون 
 ارند.گذاران به انسان و نیازها و جهان پیرامون د

آیا  در این وضعیت ازاین پرسشها نمی توان و نباید اغماض نمود:   
نیازهای  اوست یانیازهای اصیل آدمی منحصر به نیازهای مادی 

آیا  ،ت هر دولاصورت ادر ص ؟معنوی او نیز از اصالت برخوردارند
آیا در  می باشند؟یکی بر دیگری اولویت دارد یا هر دو یکسان 
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 68 ... کردیو رو یاجتماع تیمقوله  امن یریشکل گ ندیفرا  

 
Journal of Quran and Medicine Volume 4, Issue 3, Summer 2019 

ی دییققانون گذاری می بایست کامال تابع قوانین دینی بود یا هیچ ت
که برای   قانونی سباتآیا منا (؟میزسکوالر)قوانین دینی نداشت  به

آمدترین مناسبات کاراند شده ضعمنیت در همه سطوح وتامین ا
 یو تصرف نموده و گاه دخلا هقانونی است یا الزم است که در آن

پاسخ به این پرسش ها  ؟ستبقوانین جدیدی را به جای آنها بکار 
است که در وضع قوانین  انهمان پس زمینه های فکری قانونگذار

های ین در سیستمتفاوت های بنیاد .آریتام دارند یتأثیر
 .دارد  مبانی گذاری ریشه در همینقانون

 فقه اسالمی و امنیت 
گرانبهایی است که از سوی دانشمندان  ثیرامعلم فقه اسالمی 

استنباط احکام و  محصولاین علم است. مسلمان به دست ما رسیده 
پیوسته از طریق نقد  در طول بیش از ده قرن بوده که قوانین شرعی 

 انقیف .منسجم و مستحکم یافته است یپیراسته و سازمانو نظرها 
ند که شریعت مقدس ه اآن بودبربه پشتوانه دیدگاههای کالمی 

همه جوانب الزم در زندگی فردی و اجتماعی انسان را مد نظر 
داشته و بهترین مناسبات قانونی را در احکام شرعی اعمال نموده 

تنها کشف آن احکام در میان منابع  دانشمندان دینیاست و وظیفه 
قوانین توانایی می باشد. آن  (اجماع و عقل ،سنت ،کتاب)چهارگانه 

اداره تنظیمات روابط انسانی را برای همه عصرها و نسل ها داشته 
اصول عملیه و احکام ثانویه و )قواعدی و دن اصول داو با بدست 

عادت  دنیوی و تواند هر جامعه ای را برای سمی (احکام حکومتی
هیچگاه به فکر  بر این پایهنماید. حتی سعادت اخروی ساماندهی 

بندی نیازها و راهکارهای طراحی ساختار روابط انسانی با اولویت
 هاندمتناسب با آن ها و راه های تامین و حراست از آن قوانین نبود

مقدس تدارک دیده شده و تنها الزم  عرازیرا همه آنها توسط ش
 استخراج نمود.ها را از منابع چهارگانه است آن

 مواردی از مالحظات مربوط به امنیت در فقه اسالمی -1  
نظم اجتماعی و به تبع آن امنیت اجتماعی  :امنیت اجتماعی -1-1 

مبتنی بوده و در صورت )اعتبارات مورد توافق جامعه( بر ارزش ها 
 ،و محیط بر هم خوردن تعادل میان آنهاو  نادیده گرفته شدن 

ین اساس در بر ا (8) .امنیت اجتماعی دچار آسیب می گردد
های دینی تعریف ارزش ها و نهادینه کردن آنها در جامعه از آموزه

اهمیت ویژه ای برخوردار است از جمله مهمترین عوامل برهم 
 :زننده امنیت اجتماعی در فقه اسالمی موارد ذیل هستند

  :جنسیمحرمات مربوط به مسائل -1-1-1 
برخی از فقها با استناد به روایتی از پیامبر  :نگاه به نامحرم -الف

اکرم علت حرمت نگاه به نامحرم را ایجاد مصونیت از زنا و 
 (9اند. ) هزن نامحرم شدن دانست ۀمصدوم و شیفت

است. در فقه اسالمی یکی از اهداف موکد امنیت خانواده  :زنا -ب
نیازهای جنسی زن  ءخانواده ارضایکی از تهدیدهای جدی امنیت 

و شوهر در خارج از چهارچوب شرعی  می باشد که عالوه بر 
زمینه سازی برای فساد در  هرعاملایجاد شکاف میان زن و شو

 .خانواده و همچنین جامعه می گردد
واسطه گری و راهنمایی در جهت انجام عمل زنا یا  :ادیقوّ -ج

ا را فحشفعال حرام است که از جمله الواط  قوای نام دارد که 

توسعه می دهد و از محرمات شرعی است که مجازات آن برای 
 (10) .مردان تبعید و برای زنان شالق است

  :محرمات اعتقادی-2-1-1 
که اگر است  رک مسلمانی پس از اسالم آوردن ت :ارتداد -الف 

کسی مرتکب آن شد محکوم به قتل و فسخ نکاح و تقسیم اموال 
فرد را از دین و ارزشهای  خود ارتداد عالوه بر اینکه  .دمی گرد

ای برای ن اعتقاد دیگران و زمینهست شدکند باعث سدینی جدا می
در اعتقادات  و تضعیف حضور دین در عرصه اجتماع می  خلل
 .گردد

چیزی که در که  ای گونهبه در دین نوعی نو آوری  :بدعت -ب 
هیچ چیزی مثل " نمود شود. واین نیست به عنوان امری دینی د

 (11) ".می شودنبدعت موجب از بین رفتن دین 
 :محرمات زبانی-3-1-1 
منابع چهارگانه  که بر اساسیکی از معاصی کبیره  :دروغ -الف 

اعتماد  می باشد.دروغ اساسادروغ  ،امری مسلم استحرمت آن 
افراد به یکدیگر و آرامش خاطر و به دنبال آن اعتماد اجتماعی را 

 .کندپذیر میآسیب
یادکردن از شخص به هدف مذمت یا  :عبارت است ازغیبت -ب 

در صورتی که حضور نداشته و از نسبت آن  ،نشان دادن نقص
غیبت از عوامل ترور شخصیت  .نقایص به خود ناراحت می گردد

راگیر شدن آن جامعه دچار آسیب روانی و احساس با فاست که 
ناامنی در ارتباط با دیگران می گردد و این نیز امنیت اجتماعی را 

 .کندفابه مخاطره می 

 بسترهای شکل گیری امنیت اجتماعی در فقه اسالمی -1 -2
تامین امنیت اجتماعی و فراهم نمودن زمینه تحقق آن یکی از  

در این راستا می توان احکام و  .استاسالمی  اهداف ویژه فقه
استخراج کرد  های متعددی را از آثار فققهقواعد و ساز و کارهای ف

مهم ترین آن ها به قرار  .باشندمی که تأمین کننده امنیت اجتماعی 
 :ذیل هستند

تردیدی نیست که حفظ  (:فقه کیفری)حدود و تعزیرات  -الف 
مستلزم  ،و اجرای عدالترعایت حقوق مردم و نظام های اجتماعی 

وضع  مقرراتی به منظور معین کردن حدود و ثغور آزادی ها و 
مجازات مجرمان است تا مردم بتوانند از جهت مال و جان و آبرو 

 (12) .دندر امنیت باش
 ،برقراری آرامش روانی جبومحجاب  (:فقه پوشش)حجاب  -ب 

احترام زن ارزش و واستواری اجتماع  ،استحکام پیوند خانوادگی
می شود و می تواند یکی از عوامل مهم در برقراری امنیت اجتماعی 

  (13) .باشد
در سوره مبارکه مائده آیه  :ترویج همکاری در کارهای خیر -ج

دوم به تصریح به همکاری با یکدیگر در کارهای خوب و عدم 
پرواضح است  .همکاری در کارهای بد تصریح گردیده شده است

همکاری و مشارکت اجتماعی و  امور خیر حسّ که همکاری در
به دنبال آن انسجام اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی را افزون 

 .تر می نماید
تعهدات  براساس نظام اجتماعی  :پیوندهای اجتماعی پایبندی به -د

استحکام آنها و پیوند ها استوار است و در سایه پایبندی افراد به 
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  و همکاران                ی عبداله چاره جو لنگرود  69

 1398تابستان ، 3، شماره 4دوره  طب و قرآنفصلنامه 

د روابط نر صورتیکه نادیده گرفته شوجامعه تضمین می گردد و د
شته و احساس امنیت و امنیت گحاکم بر جامعه دچار تزلزل 

در همین راستا در تعالیم اسالمی  قاعده  .افتدجامعه به خطر می
گردیده   ضعوفای به عهد در جهت تامین پیوندهای اجتماعی و

 ،و بقره 34 ،اسراء)چنین قاعده ای در چند جای قرآن کریم است.
و تاکید مورد توجه ( 1 ،و مائده 90 ،و نحل 76 ،و آل عمران 40

  .قرار گرفته است
در دین مبین اسالم  وکدهای موصیهاز ت :توجه به حق الناس -ه

برای این منظور  است.پاسداشت خون و مال و آبروی مسلمان 
بر اساس این  .استشده وضع گردیده   "ءردَ" قواعدی مانند قاعده 

ه هبچنانچه کوچکترین شو اصل  بر بی گناهی افراد است  ،هقاعد
اعمال مجازات  ،مصداق جرم وجود داشته باشد یادر مفهوم   ای

این نگاه به جرم و جرایم در جامعه  (14) گردد.ممنوع می 
موجب ایجاد فضایی آرام و احساس امنیت در جامعه می گردد که 

 .در این صورت امنیت اجتماعی تحکیم می شود
ات سازمانی ثبیاسی ناظر بر امنیت س :امنیت سیاسی-3-1 

های حکومتی و ایدئولوژی هایی است که به آنها سیستم ،هادولت
به تعبیری دیگر امنیت سیاسی تأمین  (5) .بخشدمشروعیت می

آرامش شهروندان از راه تضمین حقوق سیاسی آنان در مشارکت در 
عوامل فقه اسالمی  در .تعیین سرنوشت سیاسی و اجتماعی است

مورد توجه قرار گرفته اند که عبارتند تهدید کننده امنیت سیاسی 
 از:

برکشیدن یا آماده سازی و یا )بکارگیری سالح  :محاربه -الف
محاربه  ،مردم و در راستای ایجاد فساد  دنناسرحمل به منظور ت

محاربه به عنوان یکی از تهدید کننده های امنیت  (10) .نام دارد
ای که به گونه ؛یاسی به لحاظ مفهومی و مصداقی توسعه یافته س

امروزه حکم محاربه  طیف وسیعی از اقدامات ضد امنیت سیاسی 
برای  فقها .را شامل می گردد به عنف تجاوز تاو اجتماعی از ترور 

بریدن  ،به صلیب کشیدن ،قتل)و کیفر  حدّ چهار مقابله با آن 
 ه اند.تعیین نمود ( راانگشتان  دست و پا به طور معکوس و تبعید

 .در لغت به معنای گذر از حدود مشخص شده است :یغب -ب 
ه سوره مبارکه اعراف آورد 33مرحوم عالمه طباطبایی در ذیل آیه 

 لبط حقتعدی و طلب کردن چیزی است که  غیمراد از ب"ند ا
یات  بر مردم و ند انواع ظلم ها و تعدّمان ؛کردن آن را نداشته باشد

ی یکی از عوامل غمطابق این نظر ب (15) .استیالی غیرمشروع بر آنها
 .تهدید کننده امنیت سیاسی و حقوق مدنی شهروندان می باشد

  :راه های تامین امنیت سیاسی -4-1
امر به معروف و نهی )مسئولیت عمومی در نظارت بر قدرت  -الف

از نظام های سیاسی برآنند که با راهکارها و ساز  بسیاری منکر(از
ناشی از تمرکز قدرت را به حداقل  فسادو کارهای گوناگونی 

در اندیشه سیاسی اسالم یکی از سازوکارهای تهدید کننده  .دنبرسان
قدرت سیاسی  فریضه امر به معروف و نهی از منکر به عنوان یک 

مسلمانان اعمال می  عموم جانبنهاد نظارتی بیرونی است که از
با توجه به ظرفیت باالی این نهاد در تامین امنیت سیاسی  .گردد

  .نده ایاد کرد حسبه آن به عنوان نهاد از  فقهابرخی از ،شهروندان
است که در قرآن  یامر به معروف و نهی از منکر از جمله واجبات

بسیار کریم و روایات اسالمی به فراوانی از آن سخن رفته و بر آن 
 .تاکید شده است

ظالم در ادبیات  طاغوت یا ت:وغا طحرام بودن همکاری با  -ب 
سیاسی و اقتصادی  ،اجتماعی ،ناامنی و تهدید امنیت اعتقادیبا ی فقه

به همین سبب در تعالیم فقهی همکاری با ظلم و  .همراه است
طاغوت مذمت و مبارزه با آن در شرایط خاص واجب شمرده شده 

 (10.)است
 .سامد در منابع دینی استربَهای پُواژه از ل:برقراری نظام عد -ج

 ن،یوکه در همه عرصه های تکاست مفهوم عدالت از مفاهیمی 
در  عدلو سطدعوت به ق .تدبیر و منش فردی جاری است ع،تشری

ط و سقای با ساختار اجتماعی مبتنی بر واقع دعوت به ایجاد جامعه
 آن دو واژه در می یابیم که آنهادهای کاربر قصاءبا است .است دلع

  اویسدر معانی تعادل اقتصادی و توازن ثروت در جامعه و ت
قرآن کریم افزون بر  . در جامعه است یقضایی و عدالت حقوق

تکلیف دینی بر عهده افراد قرار دو اینکه قسط و عدل را به عنوان 
 .رده استابرشمنیز )ع(  ءداده است آن دو را از اهداف بعثت  انبیا

 (25آیه  ،و حدید 135آیه  ،نساء)
تبادل نظر برای نیل به بهترین شورا  (:مشارکت سیاسی)شورا  -د

 .واژه ای در مقابل استبداد تلقی کردآنرا می توان  کهنظر می باشد 
و در روایات پرشماری  (159 ،آیهآل عمران)قرآن کریم  در  (16)

 بهدستور .ر گرفته استمسئله شورا مورد توجه و تاکید قرا
نوعی مقابله با استبداد بوده و به نوعی به تامین امنیت  ،مشاورت

اجتماعی می انجامد زیرا که پرواضح است که افرادی که تحت 
 ،های اقتصادیدادی هستند از حداقل امنیت در عرصهبحکومت است

  .اجتماعی و سیاسی برخوردار نیستند
اسالمی به مقوله امنیت  هفق مواردی که در خصوص توجهات 

آنها را می بایست در ظرف و زمینه  .ترین آنها بودآوردیم از مهم
اسالمی با وجود  هقکه فتاریخی خودشان نگریست و دریافت 

ولی مهمترین مسائل مربوط به  بودهاینکه مربوطه به قرن ها پیش 
امنیت فرد و جامعه را مورد توجه قرار داده است و از این نظر می 

بر اساس شیعی جامعه  به ویژهجامعه اسالمی و .بایست به آن بالید
رن هاست که امورات خود را تنظیم می نماید و حالل ه ققفهمین 

وه و نح  می ستاند و حرام و واجب و مستحب خویش را از آن
 ن،ره ،طالق ،ازدواج ،اجاره ،خرید و فروش)معامالت اجتماعی 

و در مقام حل اختالفات به داده بر اساس آن سامان  ....(الت ووک
از خصوصیات بارز که  عیشیقه علم فمیکند. هتکی یقضاوت فقه

را  یویایی و تازگی و به روز بودن است هیچ مسئله نوظهورپآن 
  .بی پاسخ نگذاشته است

یافته و روز به  عفاضم یعه جوامع بشری در قرون اخیر شتابتوس 
علم و فناوری عرصه در پیشرفت بشر .ن افزوده می شودآربروز در 

ابزارها و راهکارهای کارآمد را در اختیار بشر  ،و علوم انسانی
از و از سوی دیگر دستیابی به سیستم اطالع رسانی گسترده  هنهاد

جهان آدمیان را به دهکده ای  ،اتهای جهانی ارتباطریق شبکهط
تقلیل داده که تقریباً همه چیز برای همگان در دسترس اطالعاتی 
قرار گرفته و در نتیجه به سرعت از دانش و راهکارهای جوامع 

پیشرفت در عرصه  یهاسبشر امروزی در  .دیگر مطلع می گردد
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طبیعت دارد و از این طریق برهای یاد شده احساس تسلط بیشتری 
توانایی بیشتری در دست یابی به هرچه بخواهد در خود احساس 

ران می فواز همین جاست که نیازهای جدیدی در وی  .می کند
انتظارات بشر امروزی از زندگی با انتظارات دیروزش  . آرینماید

 .بسیار تفاوت نموده است
اری که مرحوم و کساز ایِمبناین است که بر هستچیزی که    

بر اساس  انتظاراتیی ترسیم نمود برای دستیابی به آن عالمه طباطبا
یعنی آگاهی از نیازها و عمل مینماید؛ همان فرمول های ثابت 

یت نماآن و وضع اعتبارات و جعل قوانین   راهکارهای دستیابی به
این است که پیشرفت های کنونی سرعت اعتبار  حقیقت .بخش

ات اجتماعی در مدت سازی را شتابان کرده و به همین دلیل تغییر
این تغییرات در عرصه های گوناگونی  .بسیار کوتاهی رخ دهد

وسایل  ،شکل و ساختار منازل و شهرها ،رسانه ،حمل و نقل:مانند
وسایل  ،ام معامالت اقتصادی در شکل های جدیدانج ،ارتباطی
و آداب ورسوم هم خوردن سنتها  بر ،رسانیخدمات ،زندگی

، نحوه جدید ارتباطات انسانی ،اگذشته و کمرنگ شدن آنه
صورت می  ....،سابقه وتخلفات و جرم ها در شکل های تازه و بی

 .گیرد
قرن چنین تغییراتی را که  13جامعه سنتی اسالمی بیش از     

امروز شاهد آن هستیم تجربه نکرده بود و بر همان اساس برای 
مسائل  اب جدید در فقه و طرحابواداره امور اجتماعی و گشودن 

نزد یفقه حثابنیازی نداشت و به همین دلیل مشابهت م ،پیچیده
آنقدر زیاد است که در نگاه اول آدمی را به یاد  انمسلمفقهای 
شر سنتی بتا زمانی که   اندازد.می  "تکرارمکررات"واژه 

انتظارات خود را از زندگی عوض نکرده بود و از نیروهای طبیعی 
 وهمین فتفراتر از گذشته نمی ر زنینیازش سقفِ شده بود نآگاه 

 .شکل زندگی او  ماهیت و گستره علم فقه را ثابت نگه می داشت
تغییرات جوامع بشری در همه عرصه ها گریزناپذیر است و در 

یست با رصد کردن تحوالت جهانی و اجتماعی فقیهان می با نتیجه
 شند.بخ نرا صورتی امروزی قهعلم ف

یان دارد به این صورت است که نسبت آنچه در حال حاضر جر    
بر  فقهاصورت می گیرد و ءاستفتا (مستحدثه)به مسائل جدید 

در  که ممکن است تا جاییرا  سئله م ،اساس مبانی فقهی خود
اعمال احکام و اگر نگنجید با ِمی گنجاندند  والت فقهیهمان مق
و اگر موضوع را فیصله می دهند اصول عملیه و یا ثانوی ضروری 
 فقهِی برخورد نمودند که در ذیل موضوعات یا احکام  یبا موضوع
در صورتی آن را تجویز می نمایند که مخالف با  ،یدجنگ قبلی نمی
از طریق احکام  ،باشد و در صورت مخالفتن فقهی قوانین 

ین می گردد پذیرفته عیحکومتی که بر اساس مصالح نظام ت
 .شوندمی

که به دقیقی وه بر نگاه عالبه نظر می رسد که فقیهان می بایست  
به شرایط اجتماعی و تحوالتی که در  ندکنافی خویش میفقهمنابع 

دهد و همچنین به ارزیابی بازخورد رخ می جامعهسطوح مختلف 
 نیزتوجه الزم را مبذول فرمایند جامعه راجرای احکام فقهی د

شوند که کارایی امی صادر میچرا که در غیر این صورت احک
د نر میکنتالزم را نداشته و یا برعکس مشکالت جامعه را افزون

احکام دینی کاسته به در این صورت میزان اعتماد اجتماعی که 
 حذفصحنه ازناکارآمد جلوه کرده و  هشود و در نتیجه علم فقمی

  ید.ردگخواهد 
 

 نتیجه گیری
آدمیان بر اساس تشخیص نیاز  بر اساس دیدگاه عالمه طباطبایی -1

با موجودات خارج از  ،و راهکارهای دستیابی به آن و اعتبار سازی
 .دنخود ارتباط عملی برقرار می کن

ریاست و شعبه های متنوع  ،مالکیت ،اصول اعتباری استخدام -2
آنها و همچنین اصول اعتباری که ضامن حفظ اعتبار اولیه باشند 

شیرازه  از مهم ترین اصولی هستند که (اصول اعتباری تامینی)
 .دنجامعه انسانی را شکل می ده

شری از عوامل مهم بشرایط اقلیمی و گسترش علم و دانش  -3
 .تغییر اعتبارات اجتماعی هستند

در طول قرنها به دست که علم فقه میراث گرانبهایی است  -4 
ساخته شده است که در آن به طور چشمگیری به  برفقیهان 

بارات مربوط به امنیت فردی و اجتماعی و سیاسی توجه اعت
  .گردیده است

در گرو رصد تحوالت اجتماعی و  هفقعلم  اءقبکارآمدی و  -5
 . ی استقهاحکام اجرایی ف بررسی بازخوردِ
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