
 

  
  
  
  

   البالغه حق امنيت فردي و تامين آن در نهج

  *محمد هادي كاويانيدكتر  

  دانش آموخته دكتري حقوق عمومي، پرديس قم دانشگاه تهران

  )18/9/90:صويب؛ تاريخ ت 5/5/90:دريافت تاريخ( 

  چكيده 

حـقِ بـر   . آرام خـود را داشـته باشـد    تواند با استفاده از وضعيت امن، زنـدگي عـادي و   هي است كه فرد در آن ميموهبتي الامنيت 

بـا لحـاظ مالزمـة بـين تـامين       ،برد اي كه فرد در اين وضعيت مي ترين بهره مهم. گويند داشتن اين وضعيت امن را حق امنيت مي

در حقيقـت، امنيـت يعنـي ايجـاد فراخنـا و      . استيفاي حقوق فردي، توانايي او بر اجرا و استيفاي حقوق خودش اسـت  حق امنيت و

 انهاي فردي و مصونيت از تهديدهاي احتمالي اسـت كـه مشخصـا از سـوي حكومـت و مـامور       وضعيتي خاص براي تحقق حق

  . باشد حكومتي ممكن است بر افراد تحميل شود، مي

براي تامين اين حق، عبارت است از ايمني بخشي به مردم و القاي اين حـس بـه مـردم كـه هـيچ       ]ع[ي امام علي راهبرد حكومت

ن و هشـدار،  اهـاي قـاطع بـه مـامور     امام اين كار را با صدور فرمـان . شود ن او متوجه افراد نمياتهديدي از سوي حكومت و مامور

  . دهد  انجام ميتوبيخ و مجازات آنها در صورت عدم رعايت حال مردم 

  واژگان كليدي 

  .البالغه امنيت، امنيت فردي، حق امنيت فردي، نهج

 
 
 

                                                                 
   Email: Kaviani_mh@yahoo.com                                                          0251-6166314: نويسندهتلفن  ∗

   
 

  پژوهشي حقوق خصوصي -مجله علمي

  1390ز و زمستان ييدوم، پاشماره هشتم،  دوره

 136ـ  103حات صف



  19حقوق خصوصي، شماره   ���� 104

 

 

  مقدمه 

تواند موضـوعات خاصـي هماننـد     مباحث امنيت پژوهي مرجع و هدف امنيت مي اگرچه در

جامعه و يا ابعاد مختلفي از جامعة انساني را به خود اختصاص دهد، امـا امـروزه امنيـت فـردي     

نظريات سابق، كه همه جـا   با وجودبه نحوي كه . ي را به خود اختصاص داده استجايگاه خاص

شد، در نظريات اخيـر، دوبـاره فـرد بـه     الملل مطرح مي كشور و بين امنيت دولت، رژيم سياسي،

عنوان موضوع و مرجع امنيت نقش خود را در ايـن مباحـث بـاز يافتـه و يكـي از رويكردهـاي       

  . ها است ، چرايي و چگونگي تامين امنيت براي فرد و انساناصلي در اين مباحث، چيستي

موفـق بـه تشـكيل     ]ع[اهللا عليهم اجمعـين، امـام علـي     از آنجا كه در بين معصومين صلوات

وجود آمد، نحوة برخـورد  هاند و مشكالت عديدة امنيتي در زمان حكومت ايشان ب حكومت شده

براي چگونگي تامين آن با وجود محذورات خاص  ترين منابع، ل، يكي از مهميايشان با اين مسا

  . باشد خود مي

كـه امنيـت چيسـت و چـه      نخسـت آن . شود در اين تحقيق به دو سوال اصلي پاسخ داده مي

براي تامين آن، چه راهكارهايي را پيشنهاد كـرده و يـا در    ]ع[ كه امام علي معنايي دارد؟ ديگر آن

  عمل به كار گرفته است؟

ها و منابع لغت، بـا تامـل    ر ابتدا الزم است پس از بررسي اين واژه در فرهنگكار د براي اين

در مفهوم آن و شناسايي ابعاد و اوصاف آن، به درك جامعي از امنيت فـردي رسـيد، سـپس بـه     

بـراي ايــن كـار راهبــرد اصـلي امــام در    . هــاي علـوي پرداخــت  آمـوزه  بررسـي آن موضــوع در 

يرد و پس از آن راهكارهاي امام براي تامين امنيت فردي و گ داري مورد بررسي قرار مي حكومت

بيانـات امـام در    كـار  بـراي ايـن  . چگونگي استيفاي اين حق، مورد مطالعه قـرار خواهـد گرفـت   

شود تا بر اساس آن راهبردها و راهكارهاي ايشان براي تامين امنيت فـردي   البالغه تحليل مي نهج

  . نمايان گردد
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  و حق امنيتمفهوم شناسي امنيت 

  واژه شناسي امنيت

  ).1988ابن منظور، (است  امنيت از ريشه امن به معناي ضد خوف

معناي كيفيت، وضعيت و حالتي است كـه در آن رهـايي از خطـر، رهـايي از       گاه اين واژه به

  . آمده است 1تشويش و رهايي از خطر بيكاري

توانـد بـا آرامـش     در آن مـي شود كه شـخص   گاه امنيت به وضعيت مطمئن و امني گفته مي

   2.زندگي كند

در فرهنگ مرجع آكسفورد امنيت، حالت و احساس ايمني داشتن يا چيزي كه اين احسـاس  

  3.آورد، معنا شده است وجود ميهرا ب

، 1361 قرشـي، (، امنيت به معناي خاطر جمع بودن به كار رفته است 4سوره بقره 283در آيه 

  ). 123ص

امنيـت عبـارت اسـت از     ،آيـد  دسـت مـي   ه از آنچه كه از اين عبارات بـه تا اين جا، با استفاد

  . وضعيتي مطلوبي كه فرد در آن آرامش و ايمني دارد

  مفهوم شناسي امنيت و حق امنيت

از آنجا كه امنيت صرفا يك مفهوم ذهني و انتزاعي نيست كه بتوان با مراجعه به كتـب لغـت   

اسـت، ضـرورت دارد عـالوه بـر      5عي، پيچيـده و مركـب  را پيدا كرد، بلكه مفهومي واقمعناي آن

شناسي، ابعاد مختلف امنيت، اعم از عناصر و اوصاف اصلي آن به عنوان روش كار، تحليـل   واژه

  .و بررسي شود تا بدين ترتيب شناسايي آن ممكن باشد

  

                                                                 
1  .  The quality or state of being secure as  a: freedom from danger  b: freedom from fear or 
or anxiety   c: freedom from prospect of being laid off (Merriam Webster Doctionary 
2003) 
2 . Oxford Advanced learner's Dictionary 2005. 
3. Oxford Reference Dictionary 1998.    

  .»بعضُكُم بعضاً فَْليؤَد الَّذي اؤُْتمنَ أَماَنَته وْليتَّقِ الّله ربهوإِن ُكنتُم عَلى سَفرٍ ولَم تَِجدواْ َكاتباً َفرِهانٌ مْقبوَضةٌ َفإِنْ أَمنَ «: 283بقره . 4
هبر«.  

5. Compound  and Complex Concept  
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  ماهيت امنيت

بايـد بـراي   شود، امنيت يك وضعيت اسـت كـه    چه كه از تعاريف لغوي برداشت ميآنبنابر 

عنصر اصلي در شناسايي ايـن وضـعيت، تهديـد و خطـر     . انسان تحقق يابد و در آن زيست كند

و به مثابـه    گويند را امنيت مي وجود آيد كه آنهها، بايد اين وضعيت ب  است كه براي رهايي از آن

ن تهديـد،  بنـابراي . بخشـد  گيرد و او را از خطرات و تهديدات رهايي مي ظرفي انسان را در برمي

هاي امنيتي و بنابر نظر بعضي از فالسـفه   عنصر محوري در شناسايي امنيت است و همة سياست

آيند تا نقش تهديـد را در زنـدگي    وجود ميهسياست، بسياري از نهادهاي اجتماعي مانند دولت ب

زنـدگي  كنـد در   زيرا با نبودن تهديد است كه انسان مجـال پيـدا مـي   . تر كند رنگ افراد، كم و كم

  . 1روزمره، راه خود را يافته و آرامش خود را باز يابد

ولـي   ،رونـد  كار مـي  الزم به توضيح است كه اگر چه دو واژة تهديد و خطر معموال با هم به

خطر صورت فعليت يافته و واقعي تهديد است كه در آن انسـان و متعلقـات او   . هم معنا نيستند

و يـا غيـر واقعـي    ) يعني يك خطـر بـالقوه  (ن است واقعيكه تهديد ممك در حالي. بيند آسيب مي

ريـزي و طراحـي    شناسايي تهديدهاي واقعـي از تهديـدهاي فرضـي و موهـوم در برنامـه     . باشد

عـالوه بـر شناسـايي    . طلبد هاي امنيتي، كار مهمي است كه اطالعات و دانش كافي را مي سياست

  . تواند به تعريف اين مفهوم كمك كند عنصر محوري در تعريف امنيت، بيان اوصافي از آن، مي

  2اوصاف امنيت

توضيح ايـن كـه بـراي ايجـاد     . سلبي و ايجابي بودن امنيت از صفات مهم اين موضوع است

اي از اعمال سلبي تحقق نيابد و فرد از تهديدات و خطراتي كه متوجـه    عه امنيت، گاه بايد مجمو

گـاه بـا   . گيـرد  ته و در وضعيت امن قرار مـي در اين صورت فرد ايمني ياف. اوست مصونيت يابد

را احسـاس   وجود نيامده و يـا حـداقل فـرد آن   هوجود مصونيت از خطرات و تهديدات، امنيت ب

                                                                 
اگر چه در نظريات اخير امنيتي، عنصر نياز به عنوان محور ديگر امنيت اضافه شده و به عنوان چيزي كه وجود . 1

و با نفي آن، همانند نفي تهديد، ايمني و آرامش خاطر براي انسان به . آور است آن، همانند ترس براي انسان تشويش
 .آيد ارمغان مي

باشـند كـه چـون     هـا و ابعـاد مختلفـي از آن مـي     گاه اين اوصاف، وصف به معناي ادبي امنيت نيستند، بلكه جنبه. 2
  .شود كنند، از آن تعبير به اوصاف مي هرحال آن را توصيف مي به
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اين مساله به خاطر آن است كه خيلي اوقات، نبودن تهديـد بـراي تـامين امنيـت كـافي      . كند نمي

در «. مده و توسط افراد احساس شـود وجود آهنيست و اعمالي ايجابي بايد انجام شود تا امنيت ب

اين حالت به امنيت به مثابه مفهومي مستقل نگريسته شـده و بـه نبـود تهديـد محـدود نشـده و       

» شـود  مـي عالوه بر آن، وجود شرايط و بسترهاي مساعد براي توليد و حفظ آن در نظـر گرفتـه   

  ).34، ص1384 ،قاليباف(

ق مردم، از جمله اعمـال ايجـابي اسـت كـه     ن به حقوادستگيري، محاكمه و مجازات متجاوز

. آورد براي عموم مردم و به خصوص فردي كه مـورد جنايـت واقـع شـده، آرامـش خـاطر مـي       

  .بنابراين براي تامين امنيت، انجام اعمال سلبي و ايجابي ضرورت دارد

هـاي ديگـري را بـراي امنيـت انتـزاع كـرد و آن حـداقلي و         توان وصف از همين موضع مي

در امنيت حداقلي، مصونيت از تهديدات و خطرات براي فـرد  . بودن براي امنيت است حداكثري

كه مصـونيت بـراي هـدف امنيـت محقـق       ولي در امنيت حداكثري عالوه بر اين ،شود محقق مي

  . گردد با عملكردي ايجابي، زمينة تهديدات منتفي مي ،شود مي

بخـش  . كننـد  هنـي توصـيف مـي   هـاي عينـي و ذ   به لحاظ ويژگي ديگر، امنيت را با وصـف 

هايي همانند  آسـايش و آرامـش عمـومي،     اي از امنيت، وجهة عيني آن است كه با شاخصه عمده

هـاي   هاي مثبت اقتصادي و نبودن فقـر و بيكـاري   نظم، آسودگي از خطر تجاوز ديگران، شاخصه

هاي مثبـت   هطبعا وجود شاخص. شود خوبي تعريف ميهمزمن و تامين اجتماعي قوي و كارآمد، ب

در موضـوع امنيـت، وجـود    . امنيت، بيانگر وجود عيني امنيت است، اما اين همة مـاجرا نيسـت  

روي ديگـر سـكه امنيـت و جـزء         وجهـة مهمـي اسـت كـه بـه عنـوان       1ذهني و احساس امنيت

به ديگر سـخن، گـاهي اوقـات، امنيـت تحقـق يافتـه در عـالم خـارج و         . ناپذير آن استجدايي

گويند، با هم تعـارض   مي  بندد و به آن احساس امنيت كه در ذهن انسان نقش ميتصويري از آن 

سـت، بـا   ا گر وجـود آن  هاي كمي بيان مثال در حالي كه امنيت وجود دارد و همة شاخص. دارند

كنند و امنيت را به عنوان يك كـاالي ضـروري، بـراي گـذران      افراد احساس ناامني مي ،اين حال

چيزي اسـت كـه بـه عنـوان وجـود ذهنـي        دناين همان. بينند خود نمي زندگي عادي در دسترس

                                                                 
1. Sence of Security 
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در همين مورد الزم به ذكر است، وجـود ذهنـي امنيـت، بسـيار سـيال و      . امنيت مورد نظر است

هـاي   تفـاوت . هسـتند  وجود آوردن آن دخيـل همتغير است و متغيرهاي گوناگون و متعددي در ب

هاي زماني و مكاني افـراد،   سطح تحصيالت، موقعيتها مانند سن، جنسيت، سواد و  فردي انسان

  . شدت در تحقق و يا عدم تحقق احساس امنيت و وجود ذهني آن موثرندهب

توان نتيجه گرفت، امنيت وضعيتي است با اوصاف پيش گفته كـه بـا تحقـق آن،     بنابراين مي

گوينـد كـه    مـي  2يـت چنين وضعيتي را حق امن 1حقِ بر داشتن. يابند آرامش دست مي ها به انسان

تـرين شـاخص بـراي وجـود حـق       البته همين ويژگي، مهـم . 3ساز اجراي ساير حقوق استزمينه

مندي از حقوق فردي و اجتماعي  يعني بهره. امنيت براي افراد در زندگي فردي و اجتماعي است

اي كـه   جامعه ،به عبارت ديگر. ترين معيار براي پويايي و سالمت آن است در جامعه انساني مهم

ها، به عنوان برترين منفعت فردي و اجتماعي تحقق يافتـه و يـا زمينـة اسـتيفاي آن      حقوق انسان

اي سـالم اسـت و    هاي زندگي مطلوب را فراهم كـرد، جامعـه   توان حداقل مي  فراهم شده و با آن

 تـوان نتيجـه گرفـت كـه در جوامـع انسـاني،       مي ،به اين ترتيب. افراد در آن وضعيت امن هستند

هاي عمومي  تامين امنيت و اجرا و استيفاي حق امنيت، هميشه با اجرا و استيفاي حقوق و آزادي

يابد و يا حـداقل زمينـه    يعني هر جا امنيت فردي تامين شده، ساير حقوق تحقق مي. مالزمه دارد

 اجراي آن فراهم شده است و افراد اطمينان دارند هيچ تهديدي براي آنـان وجـود نـدارد و آنـان    

شـايد بتـوان گفـت، بـه     . 4اي همة حقوق خود را استيفا كننـد  توانند بدون هيچ ترس و واهمه مي

ي از حقـوق، مـثال   المللي، تحقق امنيت را با تحقق بعضـ ن دليل است كه در برخي اسناد بينهمي

 كنـد و  اند به نحوي كه امنيت با آزادي به عنوان يك مفهوم مركب، معنا پيدا مـي آزادي معنا كرده

                                                                 
1. Right to Have  
2. Right to Security  

زمينه ساز سـاير حقـوق اسـت، ماننـد حـق       ،الزم به تاكيد است كه حق امنيت يك حق ذاتي و واقعي و در عين حال. 3
بـراي تحقـق سـاير    ) Instrumental Right(كه بر خالف بعضي از رويكردهاي معاصر، حقـي ابـزاري،    نه اين. حيات

  .باشدحقوق 
دولت نه تنها وظيفه دارد در راه استيفاي حقوق مردم مزاحمتي ايجاد  كه قبال در اوصاف امنيت گفته شد همان طور .4

 . براي تحقق حقوق مردم فراهم كند بلكه بايد با انجام اعمال ايجابي براي تامين امنيت زمينه را ،نكند
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  .1امنيت بدون آن معنا ندارد و اصال قابل تفسير نيست

كند، استيفاي حقـوق فـردي    مالزمه بين استيفاي حق امنيت و استيفاي ساير حقوق اقتضا مي

نقـض امنيـت و در نتيجـه    . گونه مزاحمت از سوي ديگـران انجـام شـود   توسط افراد، بدون هيچ

شود و يا از سوي حكومـت و   ادي انجام ميممانعت از استيفاي حقوق فردي، يا از سوي افراد ع

خدشه در امنيت فردي و نقض آن بـراي افـراد، اگـر از سـوي افـراد      . گيرد ن آن انجام ميامامور

در راستاي انجام وظـايف حكـومتي، بـا نـاامني     تا عادي باشد، جرم است و حكومت ملزم است 

نداختن امنيت فردي و اجتمـاعي  ناشي از عملكرد مجرمانة افراد برخورد كرده و عوامل به خطر ا

  . را تعقيب، محاكمه و مجازات كند

پذيري اين موضوع از سوي حكومت و مـاموران آن  الة مهم در اجراي حق امنيت، آسيبمس

هاست و بايـد تمهيـداتي    چون اعمال اين حق معموال در تعارض با ِاعمال حاكميت دولت. است

ها و مامورين آنهـا بـه    اندازي و تجاوز حكومتدستهاي مختلف مانع  د تا با شيوهانديشيده شو

هاي امنيتي بايد به نحوي باشـد كـه حقـوق افـراد      ها در سياستعملكرد دولت. حقوق مردم شد

  .ها گرفته شود تامين و تضمين شود و جلوي دست اندازي دولت

  موضوع امنيت 

. ضـوع امنيـت اسـت   نكتة ديگري كه الزم است براي شناسايي مفهوم امنيت روشن شود، مو

نيـت، امنيـت چـه كسـي بـه      سازي و تامين پايدار امكه قرار است در فرايند ايمن يعني بيان شود

فهـم  «يـت پژوهـي   در مباحث امن  ،به عبارت ديگر. كنندة كاالي امنيت حفظ گرددعنوان مصرف

نظـر  د گويي به اين گزاره است كه امنيت بـراي چـه و كـدامين واحـد مـور     امنيت مستلزم پاسخ

گذاري امنيتي و مخاطب تهديدات كدام است؟ بـا ايـن توضـيح    است؟ و اساساً موضوع سياست

                                                                 
هر كس حق آزادي و امنيت شخصـي دارد آزادي و امنيـت   «: ردداايي حقوق بشر، مقرر ميكنوانسيون اروپ 5ماده . 1

  ».شخصي به عنوان يك مفهوم مركب اخذ شده و حق امنيت نبايد به عنوان موضوعي مجزا توسط دادگاه تفسير شود
Article 5: Everyone has the right to liberty and security of person. Liberty and security of 
the person are taken as a "compound" concept - security of the person has not been 
subject to separate interpretation by the Court. (The European Convention on Human 
Rights)    
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هـاي امنيتـي    ريـزي  ها و برنامـه  گذاري توان مرجع امنيت را چيزي دانست كه موضوع سياست مي

  » ها، تقليل تهديدات و تأمين امنيت پايدار آن واحد است واقع شده و هدف اصلي آن سياست

  

بنابراين براي تبيين امنيت، هدف و مرجع آن بايد شناسايي گـردد، تـا   ). 772، ص1384، كريمي(

ايـن   معلوم شود مشتري اصلي اين كاال كيست و واقعا امنيت چه كسـي بايـد تـامين شـود؟ بـه      

جامعه، كشور، حكومـت، جهـان   . توان موضوعات مختلفي را مرجع امنيت تصور كرد مي ،ترتيب

باشد، بايد اختصاصا اين موضـوع   له اصلي ميأاين تحقيق، امنيت فردي مس چون در. الملل و بين

از اين رو در اين تحقيق، فرد به عنـوان موضـوعي كـه تـامين امنيـت او      . را مورد توجه قرار داد

امـا فـرد كيسـت؟ و چـه     . باشـد  هر نحو تامين گردد، مرجع امنيـت مـي    مطلوب است و بايد به

  تعريفي دارد؟ 

انساني كه برتـرين مخلـوق خداونـد    . تحقيق، انسان با همة ابعاد وجوديش استفرد در اين 

اي ساخته كـه   است و ارادة تكويني خدا با طراحي كرامت ذاتي براي انسان، از او موجود پيچيده

تـرين ارزش وجـودي او،    توانايي تفوق بر همة موجودات عالم را دارد و در همان حـال، بـزرگ  

و براي درك اين مرتبه از كمال، نياز به فعال كردن همة استعدادهاي خـود  ا. باشد بندگي خدا مي

به اين منظور الزم است اين موجود در وضعيتي امن قرار بگيرد كه بتواند با قرار گرفتن در . دارد

بـراي تحقـق چنـين    . آن، همة مراتب وجودي خود را درك و همـة آنهـا را بـه فعليـت برسـاند     

كه هر كدام منشـا حـق    هاي استعداد. را به فعليت برساندهايي خود  عدادوضعيتي او بايد همة است

انسـان بـا    ،بـه ايـن ترتيـب    1.هايي براي او وضـع شـده اسـت    براي او شده و براساس آنها، حق
                                                                 

وجـودات  از نظر ما حقوق طبيعي و فطري از آنجا پيدا شد كه دستگاه خلقت با روشن بيني و توجه بـه هـدف، م  . 1
هر استعداد طبيعي مبناي يك حـق اسـت   . دهد ها نهفته است، سوق مي ها در وجود آن را به سوي كماالتي كه استعداد آن

بـراي اينكـه اسـتعداد    . مثالً فرزند انسان حق درس خوانـدن و آمـوزش دارد  . آيد و يك سند طبيعي براي آن به شمار مي
» دستگاه خلقت اين سند طلبكاري را در وجود انسـان قـرار داده اسـت   . درس خواندن و دانا شدن در فرزند انسان است

  ).158، ص1379مطهري، (
گويـد   گـويي خـدا مـي   . اين حقي است كه خداوند عالم در متن خلقت در ميان افراد به عهده يكـديگر قـرار داده  «

ام اولـويتي ميـان شـما و     داده همان دليل كه در وجود تو يك عاطفه پدري و در وجود همسرت يك عاطفه مادري قرار به
 ).222، ص1381مطهري، (» گردن شما حق دارد اين فرزند وجود دارد، در نتيجه اين بچه به
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تواند استعدادهاي خود را به فعليت رسانيده و همة كماالت وجودي خـود  ها مي استيفاي آن حق

انـد   مة امنيت پژوهان، حق امنيت را حقِ بر داشتن وضـعيتي دانسـته  ه دليلبه اين . را آشكار كند

روست كه حق امنيت معموال مالزم بـا   از اين. تواند حقوق خود را استيفا كند كه در آن انسان مي

  . عنوان بستر الزم براي تحقق آنها، تعريف شده است ساير حقوق و به

هـاي انسـاني دارد،    برداشتي كه از حـق الزم به يادآوري است كه هر حوزة فكري به تناسب 

طوري كه امنيـت را بـراي تحقـق آن حـق      نوع و يا انواعي از حقوق در نظرشان جلوه نموده، به

طور كه قبال گفته شد، در اسناد اروپايي حقوق بشر، امنيت فقط بـراي   مثال همان. اند تعريف كرده

، بـه  كنـد  وم و مصـداق  پيـدا مـي   تحقق حق آزادي ضرورت دارد و براي تامين و حفظ آن، مفه

 كنوانسـيون اروپـايي حقـوق    5در اين خصـوص مـاده   . معناستكه امنيت بدون آزادي بي طوري

آزادي و امنيـت  . هر كس حق آزادي و امنيـت شخصـي دارد  «: دارد مقرر مي 1950بشر، مصوب 

ا توسط شخصي به عنوان يك مفهوم مركب اخذ شده و حق امنيت نبايد به عنوان موضوعي مجز

  1».دادگاه تفسير شود

توان گفت؛ حق امنيت فردي به عنوان يك حق ذاتي  به عنوان نتيجة نهايي مي ،اين ترتيب  به

تواند، با آرامش خاطري كـه نتيجـة مسـتقيم آن وضـعيت      و مستقل، وضعيتي است كه انسان مي

عـرض آنهـا   هاي خود را بـدون هـراس از تهديـد ديگـران و مصـون از ت      است، در آن، همة حق

  .استيفا كرده و شرايط حداقلي براي گذران زندگي عادي خود را دارا باشد

رفته، تـا   ]ع[با اين تحليل از مفهوم امنيت فردي، به سراغ معناي امنيت فردي از ديدگاه امام 

  . معلوم شود اين واژه از ديدگاه امام، چگونه توصيف شده است

  البالغهشناسي امنيت در نهجفهومم

بـراين  ). 683ص، 1379دشـتي،  ( 2دانـد ي سالم را امان از هراس و تـرس مـي  ام در حكمتام

سالم كردن و اعالم اين . ستا سالم كردن وسيلة تامين امنيت و راهي براي وصول به آن ،اساس

                                                                 
  .توضيح داده شد 4در پاورقي صفحة . 1
 .السالم امانا من المخاوف: 252حكمت  .2
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تـوان نـوعي از تـامين     من در سالمت و امنيت هسـتي، را مـي   موضع به مخاطب، كه تو از طرف

بـه  . گـردد  ن مصونيت فرد از تعرضات احتمالي فرد سالم كننده، تامين مـي امنيت دانست كه در آ

  .ترين راه وصول به آن باشد ترين تعريف امنيت و آسان اين تعبير، بيانگر كلي ،آيد نظر مي

در تعبير ديگري امام، اسالم را راه تامين امنيت براي ايمان آورندگان و تامين سـالمتي بـراي   

 ،1379دشـتي،  ( 1گزيننـد  شـوند و در پنـاه آن مـأوا مـي     سـالم داخـل مـي   داند كه به ا كساني مي

از آن جا كه وجود ذهني امنيت، يكـي از اركـان مهـم در ايجـاد و تـامين آن اسـت و       ). 196ص

گر آن است كه ايمان به اسالم، امنيت و آرامـش   باشد، تعبير امام بيان آرامش نتيجه مستقيم آن مي

ذهـن و دل  بخشد كه بـه آن ايمـان بياورنـد و     به كساني ارزاني مي اسالم اين آرامش را. آورد مي

با اين حـال، اسـالم بـراي كسـاني كـه در آن      . بخش قرار دهند ين حياتخود را در اختيار اين آي

  .آوردشوند هر چند به آن ايمان نياورند، سالمتي و به تعبير ديگر مصونيت مي وارد مي

خشـنودي خداونـد را مايـة امنيـت و رحمـت قـرار       رضايت و  ]ع[در عبارت ديگري، امام 

رسد در اين تعبير، امام رويكردي از امنيـت را بيـان    نظر مي به .)297ص ،1379 دشتي،( 2دهد مي

ترين وجـه آن نايـل    كند كه بر اساس آن با رضايت خداوند انسان به امان و امنيت در گسترده مي

بلكـه بـا    ،عرضـات احتمـالي مصـون اسـت    در اين رويكـرد نـه تنهـا انسـان از همـة ت     . شود مي

و   برخورداري از همة چيزهايي كه براي او و زندگيش مطلوب و مناسـب اسـت، بـه خرسـندي    

طبعـا از نظـر امـام    . ل خواهد شـد ن ترتيب، به رحمت و آرامش كامل نايسعادت رسيده و به اي

شـود كـه فـرد بـه      يگر اسالم ناب، رضايت خداوند موقعي حاصل م عنوان مفسر و تبيين ، به]ع[

هـاي فـردي و اجتمـاعي     ين اسالم گرويده، به معارف آن معتقد و به شريعت آن در همة حوزهآي

  . عمل كند

تري از امنيت سخن گفته و به بيان جزيياتي از آن با تفصيل بيش ]ع[اي ديگر، امام  در خطبه

ار نتيجـه از دوره  گويـد، چهـ  كه از وصف كشورداري خويش سخن مـي  ايشان زماني. پردازد مي

با شما به نيكويي «: دارد است را بدين گونه اعالم مي زمامداري خود كه براي جامعه حاصل شده

                                                                 
 .دخلهفجعله امنا لمن علقه و سلما لمن ... الحمد هللا الذي شرع االسالم : 106خطبه  .1

 .ةرضاه امان و رحمو  : ...160خطبه . 2
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ذلـت شـما را    از بنـدهاي بردگـي و  . زندگي كردم و به قدر توان، از هر سو نگهبـاني شـما دادم  

ـ    هاي ستم رهايي بخشيدم، تا سپاسنجات دادم و از حلقه ر نيكـي شـما   گذاري فـراوان مـن، براب

» 1پوشـيدم   هاي بسيار شما كه به چشم ديدم و با بدن لمس كـردم، چشـم   اندك باشد و از زشتي

، وضـعيتي كـه در زمـان حكومـت او     ]ع[ها امام علـي   در اين عبارت .)297ص، 1379 دشتي،(

اين . كند، كه در آن ايمني و آرامش خاطر براي مردم تحقق يافته است محقق شده را حكايت مي

  .توان در عناوين ذيل خالصه كرد نيت را ميام

مردم از تجاوز ديگران، قطعا، در امان هستند، زيرا همـه در حراسـت و نگهبـاني امـام قـرار      

اولين گام در تامين امنيت، ايمني بخشي به تماميت فيزيكي فرد است كه  امام همـه را در  . دارند

  .دهد حراست و نگهباني خود قرار مي

زيرا ديدة خطـا پـوش   . ماند و آبروي آنان نيز از تعدي مصون و محفوظ ميچنين حيثيت  هم

هـا بـه رخ افـراد     ولي هرگز ايـن زشـتي   ،هاي كردار و رفتار آنان اطالع يافته است امام، از زشتي

  .چون وي، مظهر ستاريت خداوند متعال است. كشيده نشده است

د ديگري از امنيـت تعريـف شـده در    هاي ستم، بع  نجات از بندهاي بردگي و رهايي از حلقه

هاي مادي و معنوي  بردگي و ستم عناوين عامي هستند كه ناظر بر خشونت. است ]ع[دوره امام 

گاه اين خشونت مادي است و جسـم و تماميـت جسـماني او    . گردداست كه بر فرد تحميل مي

ح، تفكر و عقيـدة او  گيرد و گاهي ستم و بردگي معنوي هستند و رومورد تهديد و آزار قرار مي

هر دو نوع امنيت مورد توجه امام بوده و چـه بسـا   . گيردبا ابزارهاي خاص مورد تعرض قرار مي

با توجه به ساير بيانات امام، امنيت معنوي كه در آن روح انسان مـورد هجـوم قـرار    : بتوان گفت

سـوي فـرد بـر خـود او      عالوه بر اين، گاهي اين سـتم از . ، مورد عنايت ويژه قرار داردگيردمي

   2.دارد گردد و بر خودش ظلم روا مي تحميل مي

امام تامين اين نوع از امنيت فردي، كه فرد از بندهاي بردگي و ستم رهـايي پيـدا كنـد را از    

                                                                 
و لقد احسنت جواركم و احطت بجهدي من ورائكم و اعتقتكم مـن ربـق الـذل و حلـق الضـيم شـكرا منـي         :159خطبه . 1

 .للبر القليل و اطراقا عما ادركه البصر و شهده البدن من المنكر الكثير
 )دعاي كميل(ت بجهلي أظلمت نفسي و تجر .2
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ايـن از حقـوق مـردم بـر     «: فرمايد شمارد در آنجا كه مي يهاي امامت و حاكميت علوي م رسالت

آنـان راه و رسـم   سواد و نادان نباشند و تربيت كند و به  هد تا بيوالي است كه آنها را آموزش د

هـاي   توان محصول تـالش  تامين اين وضعيت را مي .)89ص ،1379 دشتي،( 1»زندگي را بياموزد

خـود و   هـا را بـه   ، همـة ايـن پديـده   ]ع[داري دانست، چون در نهايت امام ايشان در امر حكومت

  .  دهد حكومت خود نسبت مي

تـوان مشـاهده    ت ديگري از بيانات امام، وضعيت مطلوب و امنيت حداكثري را مـي در عبارا

كه در آن انسان عالوه بر مصونيت از تعرضات احتمالي كه از سوي ديگـران، نسـبت بـه او    . كرد

مندي يا با تالش شخصـي فـرد    اين بهره. گردد مند مي شود، از حقوق فردي نيز بهرهروا داشته مي

ا با عناوين مختلف، مثل نظم و آسايش عمـومي، دادرسـي، پلـيس و  تـامين     گردد و ي محقق مي

اين رويكردها از امنيت، با مصـونيت و   ،در هرحال. شود توسط حكومت تامين مي... اجتماعي و

از نظر امام اين وضعيت با تحقق حقوق متقابـل امـام و   . يابد تامين حقوق و منافع فرد تحقق مي

توان همة منويـات مـورد نظـر     كند، مي وضعيتي كه امام آن را تصوير ميدر . آيد وجود ميهامت ب

گونه كه بايـد باشـد،    امام را در اجراي دين و سنت پيامبر، برتري و عزت حق و اقامه عدالت، آن

. يابـد  طبعا در اين حالت كه وضعيت مطلوب امام است، امنيت حداكثري تحقق مي. مالحظه كرد

آنگاه كـه مـردم حـق رهبـري را ادا كننـد و زمامـدار حـق مـردم را         «يد، فرمار اين باره امام ميد

هاي عـدالت برقـرار و سـنت     هاي دين پديدار و نشانه بپردازد، حق در آن جامعه عزت يابد و راه

پس روزگار اصالح شود و مردم به تداوم حكومـت اميـدوار و دشـمن در    . گردد پيامبر پايدار مي

  ). 442ص ،1379 شتي،د( 2»گردد آرزوهايش مأيوس مي

تـوان امنيـت از    رسـد مـي   ولي به نظر مي ،تا اينجا سخن از چيستي امنيت در بيانات امام بود

، تحقـق امنيـت را بـه    ]ع[در تحليل مورد نظـر، امـام   . ديدگاه امام را از منظر ديگري تحليل كرد

ايـي تشـكيل   دهد و مستقيما بدون بحـث از چيسـتي امنيـت، بـه نتـايج و چر      حكومت پيوند مي

                                                                 
  فراز سوم  34خطبه . 1

فاذا ادت الرعيه الي الوالي حقه و ادي الوالي اليها حقها، عـز الحـق بيـنهم و قامـت منـاهج الـدين و اعتـدلت         :216خطبه . 2
 .فصلح بذلك الزمان و طمع في بقاء الدولة و يئست مطامع االعداء . معالم العدل و جرت علي اذاللها السنن
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ايـن ديـدگاه، يعنـي تامـل در ماهيـت      . ترين آنهاسـت  پردازد كه امنيت از جملة مهم حكومت مي

چنـين بيـان وضـعيت مطلـوبي كـه در پرتـو        ترين هدف آن و هم حكومت و تبيين فلسفة و مهم

تواند ما را به تحليلي جامع در مـورد ايـن    شود، ميمورد نظر امام در جامعه حاصل مي حكومت

  . رهنمون سازدمهم 

  تحليل حكومت و نقش آن در تامين امنيت     

تـرين ابـزار بـراي تـامين      ، وجود حكومت در جامعه انساني مهم]ع[سياسي امام   در انديشه

تعبيـر   1از آن به فتنه مـداوم  ]ع[ترين علت ناامني است كه امام  فقدان آن مهم  امنيت است و تبعاً

اهميـت دارد كـه ايشـان حكومـت بـا حـاكمي        ]ع[از منظر امام قدر  لزوم اين وسيله آن. كند مي

. دانـد  كار را بر فتنه مداوم و ناامني ناشي از فقدان حكومت، براي جامعه بهتر مي ستمگر و فريب

پشـتوانه حكومـت،    چون در زمان فتنه و هرج و مرج، نه تنهـا نظـم عمـومي و حقـوقي كـه بـه       

شود، بلكه حتي هنجارهاي اجتماعي و اخالقـي   تل ميكننده روابط اجتماعي مردم است مختنظيم

بخشـي خودشـان را از    نتظام كه معموال ضمانت اجراي حقوقي و حكومتي ندارند، كاركردهاي ا

كردنـد هـيچ    در برابر شعار انحرافي خوارج كه اعالم مـي  ]ع[به همين دليل امام . دهنددست مي

ايـن عبـارت كلمـة    : فرمايد كرده و بيان مي گيري موضع  شديداً 2حكمي غير از حكم خدا نيست،

هـا و تلفـات    زيرا مراد خوارج پـس از سـرخوردگي   3.حقي است كه از آن اراده باطل شده است

هرگونه حكومت و نظم سياسي و حقـوقي در   كنندهيهاي جمل و صفين در ركاب امام، نف جنگ

گرنـه حكومـت بـر اسـاس     ود وشـ  ز آن به آنارشيسم تعبير مـي ، كه امروزه اندجامعه آن روز بود

  . بود ]ع[احكام و قوانين خدا، خواست و آرمان مطلوب امام 

البالغـه شـكل    نهج 40السالم در برابر آن، مضمون خطبه  گيري امام عليه با اين شعار و موضع

سخن حقي است كـه از آن اراده  «: فرمايد ز شعار خوارج ميگرفته كه در بخشي از آن، امام پس ا

زمامـداري جـز     گوينـد  ولي اينها مي. آري درست است، فرماني جز فرمان خدا نيست .باطل شد

                                                                 
 .)464ص، 1366آمدي، (تدوم  ةوال ظلوم غشوم خير من فتن. 1

  .حكم اال هللا ال: 40خطبه . 2
 .حق يراد بها الباطل ةكلم :40خطبه . 3
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بد، نيازمندند تا مؤمنان در سايه حكومت حالي كه مردم به زمامداري نيك يادر . براي خدا نيست

بـه  . مند شوند و مردم در استقرار حكومـت زنـدگي كننـد    به كار خود مشغول و كافران هم بهره

. تـوان مبـارزه كـرد    گردد و به كمك آن با دشـمنان مـي   آوري مي المال جمع توسيله حكومت بي

نيكوكـاران در رفـاه و از دسـت    . شـود  ها امن و امان و حق ضعيفان از نيرومندان گرفته مي جاده

گيـري در   بـا موضـع   ]ع[به اين ترتيب امـام  ). 93ص، 1379دشتي، ( »باشند بدكاران در امان مي

اي از وظـايف   با بيان نقش حكومت و ترسيم راهبردهاي آن، مجموعه مقابل شعار نفي حكومت،

آيد كه مردم با آن بـه زنـدگي   وجود ميه با انجام آنها وضعيتي بهكند ك را براي حكومت بيان مي

  .شودين وضعيت، امنيت گفته ميبه ا. شوند عادي و بدون دغدغة خود مشغول مي

ـ   لم شكل مـي در اين بيانات، امنيت كه حتي با حاكم ظا آيـد كـه در آن    وجـود مـي  هگيـرد، ب

وجـود نـدارد، امـا    ) زندگي مومنانـه (آلِ مورد نظر امام براي زندگي مطلوب، يعني  وضعيت ايده

  . ها قابل مشاهده است در اين امنيت، اين پديده. زندگي عادي در آن جريان دارد

اجتماع، مردم بـه گـذران    در اين. مردم حداقل شرايط، براي گذران زندگي معمولي را دارند

  . زندگي بدون دغدغه و روزمره خود مشغولند

رونق اقتصادي و گردش پول در جامعه برقرار است و آن قدر انباشت سرمايه در اين جامعه 

المـال تشـكيل گـردد و در     وجود دارد تا با اخذ ماليات از آنها و ساير درآمدهاي حكومتي، بيـت 

  . گرددمصارف مربوط به جامعه، هزينه 

در اين وضعيت، موضوعي به نام تماميت ارضي و حفظ آن، براي جامعه مطرح است تـا در  

تبعـا  . صورت تجاوز به آن، ارتش و نظاميان به مجاهده پرداخته و با دشمن متجاوز مقابلـه كننـد  

هاي عمومي، براي تشكيل ارتـش و سـازمان   در زمان صلح، بخشي از سرمايه براي اين كار حتي

  .  شود تا در وقت ضرورت، به مقابله با دشمنان خارجي بپردازد مي  ينهرزم هز

پليس و نيروهاي انتظامي تشكيل شده و با تالش آنان امنيت و آسـايش بـراي مـردم فـراهم     

ن به حقوق مردم، در امنيت كامـل بـه   ان و متجاوزاها امن و جامعه از تهديد متجاسرراه. شود مي

  . برد سر مي

ستاني از دو اين داد. شود اين جامعه گرفته ميحق ضعيفان از نيرومندان در  در اين وضعيت،
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ديده و متضـرر، بـا    ي است كه بزهيها و محاكم قضا نخست، از طريق دادگاه. شود طريق انجام مي

. سـتاند  زننده ميكار و خسارت رسد و حق خود را از بزه ي به هدف خود ميياحكام عادالنه قضا

وقتي حق مسلم افراد به داليل مختلـف  . ي استياني، از طريق كارگزاران اجراستطريق ديگرِ داد

ارادي و غيرارادي استيفا نشده و يا حتي سلب شده باشد، در اين صورت دولت وظيفـه دارد بـا   

كارهاي اجرايي، استضعاف كه مانع استيفاي مـردم اسـت را برطـرف    اري و تدوين راهذگ سياست

و از  ر هر مسلك ديگري باشند، در رفاه هستندمن و يا بؤوكاران كه، مدر اين وضعيت نيك 1.كند 

  . امانند ستم بدكاران و كژانديشان در

خدايا تو ميداني كه جنـگ  «: فرمايدامام در بياني ديگر در مورد فلسفه و چرايي حكومت مي

خواسـتيم   بلكه مي ،دست آوردن قدرت، حكومت، دنيا و ثروت نبوده استهو درگيري ما براي ب

هاي حق و دين تو را به جايگاه خويش بازگردانيم و در سرزمين تو اصالح را ظـاهر كنـيم    نشانه

ات در امن و امان زندگي كنند و قوانين و مقررات فراموش شده تو بار ديگر   تا بندگان ستمديده

هــدفي را در رابطــه بــا نقــش  ]ع[بــدين ترتيــب امــام ). 249ص ،1379، دشــتي(» اجــرا گــردد

كند كه بخشي از آن به امنيت فردي و بخـش ديگـر بـه تـامين وضـعيتي       ها طراحي مي حكومت

بايـد معلـوم شـود كـه      ،بـا ايـن حـال   . شـود  هاي انساني مربـوط مـي   مطلوب براي تحقق ارزش

هاي وضعيت مطلوب براي امنيت، در جامعه اسالمي از نظر امام چيست؟ تا بـا تحليـل    مشخصه

  .در الگوي مورد نظر امام رسيد آن بتوان به معناي امنيت

براي روشن شدن اين موضوع بايـد نگـاه مجـددي بـه وضـعيت مطلـوب از ديـدگاه امـام          

اين وضعيت به وسيله حكومت و در يك رابطـه دو طرفـه و تعامـل حقـوق مـردم بـا       . پرداخت

ـ  . شود هاي حاكم، محقق مي صالحيت ت و همان طور كه قبال گفته شد، از آنجا كه بين حـق امني

ترين نقش را براي تحقق حقوق فردي و  استيفاي حقوق فردي مالزمه وجود دارد، حكومت مهم

گيـرد   ها، كه در ايـن مقالـه مـورد توجـه قـرار مـي       ترين اين حق مهم. در نتيجه تامين امنيت دارد

اين . هاي اجتماعي اوست هاي مربوط به فعاليت هاي مربوط به تماميت جسماني افراد و حق  حق

                                                                 
ــه اســت   . 1 ــه تبعــيض مثبــت و روا شــهرت يافت ــزي اســت كــه در مطالعــات حقــوقي جديــد ب                    .ايــن همــان چي

)Opposite Discretionary( 
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سـت كـه طبعـا هـر كـدام از ايـن اعمـال،        ا هاي سياسي و مـدني انسـان   ها شامل فعاليت اليتفع

   1.هايي را در زير مجموعة خود دارند حق

بنابراين قلمرو حق امنيت فردي در ايـن مقالـه از منظـر امـام، در سـه موضـوع پـيش گفتـه         

تماميـت وجـودي، اعـم از     هاي مربـوط بـه   يعني تامين امنيت براي افراد در قبال ناامني. باشد مي

هاي مربوط بـه حقـوق سياسـي و در     هاي جسمي و يا روحي، ايجاد امنيت در قبال ناامني ناامني

ويـژه امـور    ها و تامين امنيت در مورد موضوعات روزمره زندگي افراد و بـه  نهايت حذف ناامني

  . شود اقتصادي آنها، بررسي مي

حث مربـوط بـه حـق در انديشـة اسـالمي مطـرح       طور كه در مبا كه همان تر اينتوضيح بيش

شود و او را بـه تناسـب آن در وضـعيت     اي است كه براي انسان وضع مي است، آن امتياز و بهره

واضع اين حق مانند ساير حقوق انساني، خداوند اسـت  . باشد دهد، حق مي ويژة حقوقي قرار مي

بر جامعه و حق جامعه بر امـام را   حكومت ]ع[امام . كه بنا به مصالحي براي او وضع كرده است

  .ترين حق الهي داند، آن هم نه يك حق معمولي، بلكه بزرگ  حق موضوعه از جانب خداوند مي

خداوند سبحان براي من بـر شـما بـه    »  :دارد البالغه در اين خصوص بيان مي نهج 216خطبه 

ي تعيـين فرمـوده   ماننـد مـن، حقـ   جهت سرپرستي حكومت، حقي قرار داده و براي شـما نيـز ه  

حـق  . ترين حق، حق رهبر بر مردم و حق مردم بر رهبر است بزرگ  در ميان حقوق الهي،.. .است

واجبي كه خداي سبحان بر هر دو گروه الزم شمرده و آن را عامل پايداري پيوند ملت و رهبر و 

 گردنـد و مگر آن كه زمامـداران اصـالح    ،شود پس رعيت اصالح نمي. عزت آنها قرار داده است

و آنگاه كه مردم حق رهبري را ادا كننـد و  . شوند اصالح نمي زمامداران، جز با درستكاري رعيت

هـاي  هاي ديـن پديـدار و نشـانه    بد و راهزمامدار حق مردم را بپردازد، حق در آن جامعه عزت يا

ومـت  پس روزگار اصالح شود و مـردم در تـداوم حك  . قرار و سنت پيامبر پايدار گرددعدالت بر

                                                                 
هاي سياسـي و مـدني دو عنـوان    تماميت جسماني بشر، حق در گفتمان حقوق بشر نيز بعد از حق حيات و حفظ. 1

در جامعـه و ديگـري نـاظر بـه         ورزي افـراد  ناظر به حق تعيين سرنوشت و سياسـت هاي بشريست كه اولي ديگر از حق
به همين منظور اين سه حـق بشـري افـراد در ايـن مقالـه، از      . باشد هاي آنها در جامعه و كسب منافع شخصي ميفعاليت

  .گيرد ظر امام مورد بررسي قرار ميمن
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  ).442ص ،1379 دشتي،( »ر و دشمن در آرزوهايش مأيوس گردداميدوا

حكومت امام بر مردم حقي است، مانند ساير حقـوق   ]ع[كه از منظر امام  توضيح مطلب اين 

خداونـد متعـال بـراي     ،بنابراين از يك سو. الهي كه از جانب خداوند براي امام وضع شده است

وان حق، جعل كرده است و او به عنوان حاكم، مكلف به اجراي امام، سرپرستي بر مردم را به عن

چـه   است و براي اعمال اين حق اختيـار دارد كـه هـر آن   ) سرپرستي مردم(تكليف الهي خويش 

از سوي ديگر، مردم با تمكين و پيروي از امام نه تنها . مصلحت ملك و ملت است را انجام دهد

بلكه سرنوشت خود را اصالح و زمينه را براي عـزت   ،نندك امام را در استيفاي اين حق ياري مي

چه در تقرير اين حق در بيـان   آن. كنند هاي عدالت و سنت پيامبر فراهم مي حق و پديداري نشانه

ق اسـت و جاعـل حـق خداونـد     ح كه در اين رابطه  امام ذي است قابل توجه است، اين ]ع[امام 

بنابراين؛ هم عـدم  . ف به انجامِ تكليف الهيِ واليت استموظ ]ع[امام  ،باشد و بنابراينمتعال مي

چون واليت بر مردم از سوي خداوند بر او جعل شده اسـت و   ،پذيرش آن، بر امام جايز نيست

كه خداوند مقرر كرده است، واجب اسـت و تخطـي از حـدود و     يهم اعمال آن حق در قلمروي

توصيف از حكومت، امنيت مردم بـه عنـوان   با اين . مقررات اين حكم از سوي امام جايز نيست

معين كرده، بايـد   ]ع[اي كه خداوند در حكم واليت امام  يكي از وظايف زمامداري، در محدوده

  . گردد تامين و تضمين مي

هـاي حقـوق    كـه از ويژگـي   نكتة قابل توجهي كه در اين مورد بايد در نظر گرفت اين اسـت 

طوري كه رعايت حقوق حاكم از  باشد، آنها به هم ميرهبري و مردم وابستگي متقابل سرنوشت 

سوي ملت و در مقابل مراعات حقوق مردم از سوي او، اصالح جامعه و سرفرازي دولت را  بـه  

اعتراف حكومت به حقوق واقعي مردم و احتراز از هر نوع عملي كه مشعر بـر  «چون . دنبال دارد

 ،1377مطهـري،  ( »ايت و اطمينان آنـان اسـت  نفي حاكميت آنها باشد، از شرايط اولية جلب رض

  .)440ص

حقـوق امـام بـر مـردم     . در چند فراز بيان شده است 34حقوق متقابل امام و مردم در خطبه 

عبارتند از وفاداري بر بيعت، خيرخواهي بر حكومـت در آشـكار و نهـان، اجابـت و اطاعـت از      
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حقوق مردم بـر امـام بـه     ،در مقابل 1.است ]ع[هاي مردم توسط امام   اوامر حكومت در فراخواني

المال، آموزش عمـومي   عنوان حاكم و فرمانروا عبارتند از خيرخواهي بر امت، توزيع عادالنه بيت

  2.مردم تا بي سواد و نادان نمانند و تربيت مردم تا راه و رسم زندگي را پيدا كنند
  كارهاي تامين امنيت راه

  : راهبردهاي حكومت براي تامين امنيت

براي تعيين امنيت مردم، خواه امنيت فردي و يا اجتماعي، امام دو راهبرد بـه عنـوان اصـول    

كند، تـا بخشـي از    بند باشد، تعيين مي كلي روابط اجتماعي كه بايد همه حتي حكومت به آن پاي

  . امنيت با رعايت آنها در جامعة اسالمي محقق گردد

هاي علوي به چشـم   در جاي جاي آموزه آموزهاين . ، برابري بين مردم استنخستين راهبرد

  . خورد مي

شما بندگان خداونديـد  «: چنين فرمود خويش امام در دومين روز بيعت، در بخشي از بيانات

هيچ كس را بـر ديگـري برتـري    . هديو ثروت از آن خداست و ميان شما به مساوات تقسيم گرد

خداوند دنيا را پـاداش  . برترين ثواب است نيست و پارسايان را فردا نزد خدا نيكوترين پاداش و

 ،شـهري  ري(» و ثواب پارسايان قرار نداده است و آنچه نزد خداوند است براي نيكان بهتر باشـد 

برابـري همـه    ]ع[هـاي حكـومتي، امـام     گيـري  اساس، در اولين تصـميم ين برا .)145ص، 1382

كرد اصـلي حكـومتي خـود قـرار     شهروندان، در برخورداري از انتفاعات مادي در جامعه را روي

هاي متعالي مانند تقـوا و سـاير    هم را، اگرچه مبتني بر ارزش هاي افراد نسبت بهدهد و برتري  مي

  .  داند مندي از تمتعات اجتماعي نمي گر تبعيض در بهره هاي اخالقي باشد، توجيه فضيلت

مـثال بـه فرمانـدار    . كنـد همين دستورالعمل را خطاب به فرمانداران خود صادر مـي  ]ع[امام 

رو  با مـردم گشـاده   ر و بالت را براي رعيت بگستران وپ«كند  صوب و اعزامي خود سفارش ميمن

تـا  . و فروتن باش و از نگاه و اشاره چشم، در سالم كردن و اشاره كردن با همگان، يكسان باش

                                                                 
 .11فراز  34خطبه . 1

 .10فراز  34خطبه . 2
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  ).558ص، 1379 تي،دش( 1»زورمندان در تو طمع نكنند و ناتوانان از عدالت تو مأيوس نباشند

در نامه ديگر هم كه امام خطاب به محمد بـن ابـي بكـر هنگـام اعـزام بـه محـل مأموريـت         

  .)509ص، 1379، دشتي( 2كنندتكرار مي سفارشاتي با همين مضامين را ،دهد مي

ها، توجه به اين نكته ضروريست كه برابري و عدم تبعيض در بين مـردم   در توضيح اين نامه

شـود تـا    ترين توجه و التفات، يعني نگاه آغاز مي تبعيض حاكم با آنان، از كوچكو تعامل بدون 

چنين رعايت اين مساوات بـه گـروه    هم. رسد به سطوح باالتر ارتباطات و تعامالت اجتماعي مي

چـون در ضـمن مسـلمانان تحـت     . شود بلكه همة آنان را شامل مي ،گردد خاصي از مردم برنمي

ن بـه سـاير اديـان    ان و متـدين اايـان منصـوب از سـوي او، كفـار، مشـرك     حاكميت امام و فرمانرو

به فرمانروايان خود، امـر بـه يكسـان نگـري و عـدم تبعـيض        ]ع[به امام  ،حاضرند، با اين حال

  .كند مي

باشد، امـام ضـمن سـفارش بـه تسـاوي در       كه مخاطب آن جناب مالك اشتر مي 53در نامه 

شـكاري،  كه فرمـانروايي و امـارت را چـون حيـوان      را از اينمردم دوستي و مهرباني با آنان، او 

مردم دو «به هرحال  آورد اين است كه دليلي كه براي اين كار مي. دهد طعمه قرار دهد، پرهيز مي

شوند و يا مشابه و نظير تـو در خلقـت و هـم     كيش تو محسوب مي و هم  يا برادر ديني  :اند دسته

  .)567ص ،1379دشتي، ( 3»باشند نوع تو مي

هاي دينـي، توضـيح داده شـود كـه     رابري احكام شرعي افراد در آموزهالزم است راجع به ناب

خداوند به عنوان آفريدگار و پروردگار همـة موجـودات، بـه مقتضـاي حكمـت متعـالي خـود،        

ها را به احكام  هايي را در خلقت موجودات مقرر كرده است و به عنوان شارع اين تفاوت تفاوت

ها، حقوق و احكام متفاوتي بـراي   بنابراين به اقتضاي اين تفاوت. آنان تسري داده است به مربوط

ها در موضوع حـق، موجـب تفـاوت در احكـام      اين تفاوت ،بدين ترتيب. ها مقرر شده است آن

با اين تفصيل، تفاوت موضوع و حكـم، همـه از جانـب    . شود مربوط به هر نوع از موجودات مي

                                                                 
 .3فراز  46نامه . 1

  .فراز اول 27نامه . 2
 .8فراز  53نامه . 3
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اده تكويني او در خلقـت موضـوعات مختلـف و اراده تشـريعي او در وضـع      خداوند است و ار

ال ؤحـال جـاي ايـن سـ    . آورد وجـود مـي  هها را ب احكام شرعي بر چنين موضوعاتي، اين تفاوت

هـاي   ها مجازند مانند خداوند، تفـاوت  ها تا كجاست؟ آيا انسان وجود دارد كه گستره اين تفاوت

منـدي از منـافع و    ل شوند تا بدين ترتيب در بهرهيافراد تبعيض قاچنيني را ايجاد كرده و بين  اين

 .ال قطعـا منفـي اسـت   ؤپاسـخ ايـن سـ    ،وجود آيد؟ بديهي استهحقوق اجتماعي هم اختالف ب

است و براي عدم برابري، دليل موجه  1ها، فرض حكميِ اوليهتوضيح اين كه، اصل برابري انسان

در احكام، محـدود و مسـتند بـه احكـام مـتقن شـرعي        ها تفاوت. شرعي بايد وجود داشته باشد

شاهد اين مدعا اين اسـت كـه   . و اجازه تسري اين تفاوت در ساير احكام وجود ندارد 2باشد مي

ن انابه كـافران ذمـي بـه عنـوان بخشـي از جامعـة مسـلم        ]ع[در فراز ديگري از همين نامه، امام 

تا مانند ساير مسلمانان در مجموعه مستشاران  ها را داده نگريسته و به مالك فرمان مشورت با آن

منتفي شده  3ن به دليل متقن شرعيانادر حالي كه برابري آنان با ساير مسلم. حكومتي قرار گيرند

  اند، نسبت به ديگران شده) الزام به پرداخت ذمه(و واجد حكمي خاص

ن ممنـوع  اناجامعـة مسـلم   در نامه امام به مالك، امام او را از مشورت با سه دسته از افراد در

ن با حـريص، بخيـل و ترسـو    شناسانه، او را از مشورت كردكرده است و صريحا به داليلي روان

كفار و غير مسلماناني كه متصف به اين سه رذيلة اخالقي نيسـتند،   ،بدين ترتيب 4.دهدپرهيز مي

  .يرندگ توانند در دايره مستشاران حكومتي قرار مي همانند ساير مسلمانان مي

ها در ايفـاي نقـش اجتمـاعي     نتيجة اوليه و قطعي برابري و عدم تبعيض، اين است كه انسان

شوند و آرا و نظرات خود را تعيين سرنوشـت   وليتي نميؤمس خويش، هرگز دچار بيهودگي و بي

هاي علـوي، همـة اعضـاي جامعـه      با اين راهبرد در آموزه. بينند فردي و اجتماعي خود موثر مي
                                                                 
1. Presumption 

و نيز احكـام   طالق ،ه يمربوط به ارث، د هاي زن و مرد در احكام تفاوتمثل  فقهي،چه در احكام مسلم  مانند آن. 2
  .مده استآ ذمه

  .در آية مربوط به ذمه. 3
 28فراز  53نامه . 4

تواننـد مشـاوري صـادق در      كننـد، نمـي   كه به چيزي غير ازمنافع خود فكر نمـي  اين اين افراد به دليل خودخواهي و
 .امورعمومي جامعه و اموري كه به نفع خودشان نيست،  باشند
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        شـد خواهنـد   منـد بهـره  اطمينان خاطر از حقـوق، منـافع و سـاير امتيـازات اجتمـاعي      اب انساني

  .مندي از آنان، هيچ كس بر ديگري برتري نداردكه در بهره طوريبه

در تامين امنيت، معتبر دانستن قراردادها و اصـل وفـاي بـه     ]ع[دومين راهبرد مورد نظر امام 

انسـاني اسـت،     هد، تنها وسيله ارتباطي افراد بـا يكـديگر در جامعـ   جا كه قراردا  از آن. عهد است

اعتبار و ارزش هر قرارداد بنا بـه مفـاد و محتـواي آن، داراي ضـمانت اجـرا مناسـب و موجـب        

  .باشد ها مي پايداري ارتباط سالم بين انسان

ايـن  بـا  . اهميت قرارداد در جامعه انساني، با تصور فقدان آن بـه روشـني قابـل فهـم اسـت     

هـا   اگر قراردادي بين انسان. توضيح كه، هميشه وجود قرارداد با وجود روابط انساني مالزمه دارد

. اي با هـم ندارنـد   ها حتما رابطه توان نتيجه گرفت كه آن وجود نداشته باشد، بي هيچ ترديدي مي

بنـابراين   .بند باشند چون حتي در صورت مخاصمه هم، طرفين نزاع به بعضي قراردادها بايد پاي

هاي تامين امنيت بـراي ايجـاد روابـط     ترين مولفه بندي به آن، از مهم جامعه، ظرف قرارداد و پاي

  . سالم اجتماعي است

حال اگر پيمـاني بـين تـو و    «فرمايد  در فراز ديگري از همين نامه به مالك اشتر مي ]ع[امام 

چـه بـه    خويش وفادار باش و بـر آن  دشمن منعقد گرديد يا در پناه خود او را امان دادي، به عهد

يك از واجبات الهي  جان خود را سپر پيمان خود گردان، زيرا هيچ. دار باش اي امانت عهده گرفته

مانند وفاي به عهد نيست كه همه مردم جهان با همه اختالفاتي كه در افكـار و تمـايالت دارنـد،    

جاهليـت نيـز بـه عهـد و پيمـاني كـه بـا         ن زماناتا آنجا كه مشرك. در آن اتفاق نظر داشته باشند

شـكن   پس هرگز پيمان. زيرا آينده ناگوار پيمان شكني را آزمودند. وفادار بودند ،مسلمانان داشتند

خداوند عهـد و پيمـاني را كـه بـا نـام او      . نباش در عهد خود خيانت مكن، دشمن را فريب مده

ه امني براي پنـاه آورنـدگان قـرار داده    گا گيرد با رحمت خود مايه آسايش بندگان و پناه شكل مي

  .)167ص، 1382شهري،  ري ؛589ص ،1379 دشتي،( 1»است

اي   خصوص در جامعه ها به مبني بر پاسداري از عهد و پيمان ]ع[هشدارها و تحذيرهاي امام 
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و چيزهـايي شـبيه   ) بيعـت (كه خيلي از نهادهاي اجتماعي و حكومتي آن مانند دولت، با قرارداد 

نظام حقوقي منسجمي بر مبناي آن ايجـاد شـده و اسـتمرار     ،شود آيد، موجب مي وجود ميهآن ب

  . گردد امنيت نيز مانند ديگر نهادهاي اجتماعي، با اين ابزار ايجاد شده و مستقر مي. يابد 

پس از بيان راهبردهاي امام براي تامين امنيت و استمرار آن، بحث در موضوع امنيت فـردي  

  .يابد وجود بيايد تا حقوق فردي استيفا شود، ادامه ميهايد بضايي كه بقو 

  هاي علوي تامين امنيت در آموزه

له در موضـوع امنيـت، مرجـع امنيـت و     أتـرين مسـ   طور كه قبال گفته شد، اولين و مهم همان

بر همـين مبنـا   . امنيت چه كس و يا چه چيزهايي بايد تامين گردد ،هدف آن است تا معلوم شود

ـ امنيت ف وجـود آورد،  هردي حداكثري كه حكومت متكفل آن است و در جامعه بايد براي افراد ب

هـاي ناشـي از عملكـرد      در مرحلة اول مصـونيت از نـاامني  . در دو گام اساسي قابل تحقق است

ن حكومتي در آن و كيفيت برخورد حاكمان با آن و در مرحلة بعدي چگـونگي دسترسـي   امأمور

استيفاي حق امنيـت بـا    ،طور كه قبال گفته شد همان. ها نساني و تامين آنافراد به حداقل حقوق ا

بنابراين وجود و اجراي حقوق فـردي، شـاخص مهمـي    . استيفاي ساير حقوق فردي مالزمه دارد

براي بررسي امنيت سه حق اساسي انسان مورد مطالعه قـرار  . براي وجود امنيت و يا ناامني است

  . گيرد مي

مربوط به تماميت جسماني افراد كه در آن انسان، فارغ از حضورش در حق حيات و حقوق 

  .گيرد مي جامعه و بدون روابط اجتماعي او، مورد مالحظه قرار

ورزي و تعيين سرنوشت حاظ روابط اجتماعي، گاه در سياستحقوق انسان در اجتماع و با ل

سرنوشـت و آزادي بيـان   حـق تعيـين   . گوينـد  شود كه به آن حقوق سياسـي مـي   افراد اعمال مي

ها هستند و گاهي حقوق فردي انسـان در اجتمـاع بـدون مالحظـة سياسـت و       ترين اين حق مهم

  . اين حق، حقوق مدني ناميده شده است. گيرد فارغ از حضور دولت، مورد توجه قرار مي

ترتيـب مـورد مطالعـه قـرار      هاي امام علي ايـن سـه حـق بـه     در بررسي حق امنيت در آموزه

ي به كـارگزارانش، سـعي در از بـين بـردن     يدر هر كدام از اين حقوق، امام با رهنمودها. يردگ مي

  . ناامني و جايگزيني امنيت به جاي آن كرده است
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  حقوق مربوط به تماميت جسماني و فيزيكي افراد

اهل ذمه در قلمرو سـرزميني حكومـت    هاي ديني وگزارش تاريخي مربوط به زني از اقليت 

  . ياي حساسيت فراوان ايشان در اين باره استامام، گو

كه چرا در سرزمين اسالمي كه  ]ع[حسرت امام  بنابر نقل تاريخ از آن واقعه، همه خروش و

بنابر فرمايش امام اگر كسي بـر ايـن واقعـه از    . اي اتفاق افتاده است او امام آن است، چنين واقعه

چـه   در ايـن گـزارش آن  . شـود  مت نميبر او حرجي نيست و مال ،شدت تأسف و حسرت بميرد

كدام در ايـن حادثـه    ن حكومتي او هيچاقابل توجه است اين است كه نه سربازان امام و نه مأمور

گروه ياغي و خروج كننده بر امام، اين عمل را مرتكـب شـده    اند، بلكه سربازي از نقشي نداشته

  . نين حقي نقض شده استاست و همة تأسف امام بر اين است چرا در سرزمين اسالمي چ

در اين مورد حق مربوط به مصونيت و عدم تعرضات جسمي و روحـي مـورد توجـه قـرار     

گونـه تعـرض   ، همه بايد در مصونيت كامل از هر]ع[هاي امام  گرفته به نحوي كه بر مبناي آموزه

  . را داشته باشند باشند و همه در پناه حكومت، امنيت و احساس زائل نشدني آن

خصوص شديدترين نمود تضييع اين حق، يعنـي   در رابطه با تماميت جسماني به ،حال با اين

از خـونريزي  «كـه   هايي به كارگزارانش كرده است توصيه ]ع[تعرض جسماني و خونريزي، امام 

ـ   ك، مجـازات را  و خون به ناحق ريخته بپرهيز كه هيچ چيز مانند خون ناحق كيفر الهـي را نزدي

در روز . گرداند ها را نزديك نميبخشد و زوال حكومت ا را سرعت نميهبزرگ و نابودي نعمت

 ،هاي به ناحق ريخته شـده اعمال بندگان نسبت به خون قيامت خداي سبحان قبل از رسيدگي به

  .)589ص، 1379 دشتي،( 1»داوري خواهد كرد

باشـند و   اين حداقل حقي است كه افراد بايـد در جامعـه از آن برخـوردار    ]ع[از منظر امام 

جان و حيات آنها محفوظ و محترم باشد تا نوبت به برخورداري از حقوق و ساير منافع زنـدگي  

  .برسد

به زعم ايشان خون به ناحق ريخته موجب سسـتي  بنيـاد حكومـت شـده و در نهايـت بـه        

ضرورت اجراي حكم شرعي در مورد هر شخص با هر جايگـاه  . شود سقوط حكومت منتهي مي

                                                                 
  .141فراز  53نامه . 1



  19حقوق خصوصي، شماره   ���� 126

 

يا عمدي و بـا وجـود عنصـر تقصـير     . ظيفه حاكم است، كه از دو حال خارج نيستاجتماعي، و

. است، كه قصاص حكم شرعي آن است و يا به سهو و خطاست، كه حكم خـاص خـود را دارد  

مبـادا غـرور قـدرت، تـو را از پرداخـت خـون بهـا بـه         «: فرمايـد  مي  و مورد امام توصيهدر هر د

  .)589ص ،1379 ي،دشت( 1»بازماندگان مقتول، بازدارد

ها كه منجـر  تا اينجا امنيت و مصونيت از شديدترين وجهة ناامني در تماميت جسماني انسان

ترِ نـاامني،   هاي خفيفبراي مصونيت از صورت. سخن به ميان آمده است ،شود ريزي مي به خون

قيم ايـن  تـاثير مسـت  . امام دستور مهرباني و رعايت عدالت بين مردم را بـه كـارگزارانش ميدهـد   

چـون مهربـاني   . باشد مهرباني و رعايت عدالت، ايمني بخشي به همة افراد در زندگي روزمره مي

ن حكومتي جمـع  ااست هرگز با تهديد و ايجاد ناامني از سوي مامور ]ع[كه دستور مستقيم امام 

ش خطاب به مالك اشتر، امام ضمن سـفار  ]ع[امام علي 53همين منظور در نامه  به. شدني نيست

كه با نامهرباني، خشونت، كينه و عداوت، فرمانروايي و  به دوستي و مهرباني با مردم، او را از اين

آورد  دليلي كه براي اين كـار مـي  . دهد امارت را چون حيوان شكاري، طعمه قرار دهد، پرهيز مي

وند و يـا  شـ  كيش تو محسوب مـي  و هم  يا برادر ديني  :اند مردم دو دسته«اين است كه به هرحال 

 ،بـدين ترتيـب   .)567ص ،1379دشـتي،  ( 2»باشـند  مشابه و نظير تو در خلقت و هم نوع تو مـي 

هاي امام حساسيت عجيبي نسـبت بـه عـدالت و مهربـاني بـه مـردم و        نامهدر بخش«بينيم كه  مي

» ود كـه راسـتي عجيـب و نمونـه اسـت     شـ ردن شخصيت و حقوق مردم مشاهده مـي محترم شم

فت از سوي ماموران حكومتي، اقتضـاي رفـع همـة    أاين مهرباني و ر .)453ص، 1377مطهري، (

  .ها با هر دين و آييني و مصونيت همه را داردتهديدات از انسان

اي كه بايد توجه شود، اين است كه آنچه در مورد امنيت فردي اشخاص، در نظـر امـام    نكته

متي اسـت وگرنـه در مـورد    است، مصونيت مردم از تعرضات احتمالي دولت و مـامورين حكـو  

شـود،   هـاي علـوي مشـاهده مـي     مصونيت افراد از تعرضات احتمالي ديگران، آنچه كه در آموزه

تالش براي رسـيدگي سـريع و مجـازات مجـرمين و اسـتفاده از همـة ابزارهـاي موجـود بـراي          
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  .  باشد گيري، تامين امنيت و بازيافت امنيت ذهني مخدوش شده مي پيش

  حقوق سياسي 

. ترين جلوه حقوق سياسـي اسـت   تعيين سرنوشت و آزادي بيان در برابر حكومت، مهمحق 

  . گيرد طور مجزا مورد توجه قرار مي دو حق به  اين

اي خطـاب بـه مـردم،     در تعيين سرنوشت و شركت افراد در فرايند انتخاب رهبر، امام درنامه

بـا شـما بيعـت    «: فرمايـد  دهد و مي ورزي مورد توجه قرار مي آزادي و اختيار آنان را در سياست

هر كس به دلخـواه و از روي رغبـت بيعـت كـرد،     . كردم و مردم را به بيعت خويش فرا خواندم

شهري،  ري(» بيعتش را پذيرفتم و هركس نخواست او را مجبور نكردم و به حال خود واگذاشتم

  .)112ص، 1382

شـكني كردنـد و   بيعت كرده و عهدبزرگاني كه نقض  اي خطاب به دو نفر از چنين درنامه هم

دارد كـه كـاش در آغـاز بيعـت      ها منجر به جنگ جمل شد، صريحاً اعالم مي سرانجامِِ فعاليت آن

توان برداشت  از اين بيان ترغيب و تشويق امام به پذيرش حق تعيين سرنوشت را مي. كرديد نمي

امـام  . ل اين حق اسـت كرد كه شركت و يا عدم شركت در بيعت، هر دو صورت، به نحوي اعما

همانا بيعت عموم مردم با من نه از روي ترس قدرتي مسلط بود، و «: فرمايد در اين خصوص مي

از روي ميل و انتخاب بيعـت كرديـد تـا ديـر      1اگر شما دو نفر. دست آوردن متاع دنياهنه براي ب

زيرا ايـن  . يد خود دانيدنشده باز گرديد در پيشگاه خدا توبه كنيد و اگر در دل با اكراه بيعت كرد

رفتيـد و بيعـت    اگر در آغاز بيعت كنـار مـي  . شما بوديد كه مرا در حكومت بر خويش راه داديد

  ).593ص، 1379 دشتي،( 2»اي سرباز زنيد تر بود كه بيعت كنيد و سپس به بهانه، آسانكرديد نمي

رايند رهبرگزينـي در آن  هيچ ضرورت و الزامي براي شركت در ف ]ع[امام  اعتقادبنابراين، به 

تـرين       مهـم بنـدي بـه آن از    شـد، پـاي  امـا اگـر بيعتـي منعقـد مـي     . جامعه، وجود نداشـته اسـت  

  .هاي اجتماعي بودضرورت
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نهاد بيعت نهاد تاسيسي اسالم نبود، بلكـه قبـل از ظهـور    « توضيح اين نكته ضروريست كه  

پيـامبر اكـرم بارهـا در دورة    . بـوده اسـت  اسالم در بين قبايل عرب در گزينش امير قبيله مرسوم 

حيات خود از آن بهره گرفته بود و بعد از رحلت او نيز خلفا براي مشروع جلوه دادن حاكميـت  

بر اسـاس قواعـد اجتمـاعي آن دوره،     .)145ص، 1380نيا،  حكمت( »اند خود از آن استفاده كرده

بـه آن كـه   بنـدي   عهدشكني و عدم پـاي  .ماندندراد بايد به مفاد بيعت وفادار ميپس از بيعت، اف

بـه اسـتناد   . شدلمداد ميترين عمل اجتماعي ق ترين و شنيع ها است زشتترين قرارداد انسان مهم

كند، كه اگر افراد در اين فرايند شـركت كننـد و بـا او     له تصريح ميأاين مس همين قاعده، امام به

  . يت از حاكم است، ضروري استعمل به مفاد و مضمون عقد بيعت كه تبع  بيعت كنند،

توانـد   نمـي ) و بيعـت كـرد  (آن كس كه در بيعت حضور داشـت  «فرمايد  امام در اين باره مي

پـس اگـر بـر    . ي مردم را نپذيردأتواند ر اي ديگر انتخاب كند و آن كس كه غايب بود نمي خليفه

حـال اگـر   . اسـت  خشنودي خـدا هـم در آن   ،امامت كسي گرد آمدند و او را امام خود خواندند

و او را  ( گردانند كسي كار آنان را نكوهش كند يا بدعتي پديد آورد، او را به جايگاه قانوني بازمي

 1كنند، زيرا كه به راه مسـلمانان درنيامـده اسـت    اگر سرباز زد با او پيكار مي) كنند به آن الزام مي

  .)487ص ،1379دشتي،(

تـرين تـأثير را در   هاي حقوق سياسي است، و بـيش ترين جلوهآزادي بيان يكي ديگر از مهم

ترين تالش را در جهت ايفـاي ايـن حـق از    بنابراين بيش. ايجاد امنيت عيني و ذهني جامعه دارد

  . كنيم سوي امام مشاهده مي

هاي مجلسي را كـه قـرار اسـت     اوال، امام براي درك كامل آزادي بيان از سوي مردم، ويژگي

 كنـد  ن حكومتي بيان كنند را تشريح مـي اكايات خود را از دست مامورمردم در آن تظلمات و ش

تو خـود شخصـا درآن   . دهي بايد عمومي باشدقرار مي محلي را كه براي رسيدگي به وضع آنان«

در آن روز دسـتور  . شركت كن و براي رضاي خدا كمال فروتني و تواضـع را در آن انجـام بـده   

كارانت، كه از محافظان شخصي تـو و افـرادي كـه بـراي     صادر كن به لشكريان و نزديكان و هم

نظم و مقرارت هستند، به هيچ وجه در آن مكان حاضر نباشند و از آنجا دور شـوند تـا ايـن كـه     
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اي بيـان   هاي مختلف مردم بتوانند سخنان خود را بـدون هـيچ تـرس و واهمـه     گويانِ دسته سخن

  1».د را با تو در ميان گذارندل و مشكالت خويكنند و بدون لكنت زبان، شخصا مسا

شـدت از   گاه آن، انتقاد از مشي حكومتي امـام اسـت، بـه    ترين تجلي ثانيا، اين آزادي كه مهم

ي امام، مردم به انتقاد تحريـك  به نحوي كه گويا از سو. گيردمورد توجه قرار مي ]ع[م سوي اما

صحنه اجتماع، بـراي  ورزي در گويي و عدالت به مردم دستور حق ]ع[از يك سو امام . شوندمي

بندد و موكـداً  متش را بر مردم ميدهد و از ديگر سو باب ستايش از خود و حكواصالح امور مي

  . دهد به آنها دستور پرهيز از اين خصلت را مي

دار  هـا دوسـت   ترين حاالت زمامداران در نزد صالحان اين است كه گمـان برنـد آن   از پست«

در خاطر شما بگذرد كه من ستايش را دوست دارم و خواهان شنيدن من خوش ندارم . ستايشند

امـا مـن از   . دانند كنند روا مي گاهي مردم ستودن افرادي را براي كار و تالشي كه مي. باشم آن مي

 ،خواهم كه مرا با سخنان خود نستاييد، تا از عهدة وظايفي كه نسبت به خدا و شـما دارم  شما مي

انده است، بپردازم و واجباتي كه بر عهدة من است و بايد انجام گيـرد را  برآيم و حقوقي را كه م

، 1379 دشـتي، ( 2»گويند، حرف نزنيد كه با پادشاهان سركش سخن مي  پس با من چنان ،اداء كنم

  .)445ص

گـو  گر و مديحه ستايش وقتي قرار باشد مردم آزاد باشند با امام سخن بگويند و ،بديهي است

خواهي است و يا نصـيحت كـه هـر دو نقـش اصـلي در      مون آن سخنان، يا تظلمد، تبعا مضنباش

بـا مـن ماننـد    : فرمايـد  مي ]ع[وقتي امام . اصالح امور جامعه و در نهايت تامين امنيت افراد دارد

كالم مردم بـا حاكمـان صـورت ديگـري غيـر از       كه پادشاهان متكبر سخن نگوييد، بديهي است

زيـرا  . چون مردم عادي حرف ديگري با حاكم ندارنـد . م نيستنصحيت و خيرخواهي براي حاك

ي دارد و يـا شـكل و سـياقي    ايسـر  گرانه و مديحه صحبت با پادشاهان متكبر يا مضموني ستايش

سـر اصـالح امـور    توان نتيجه گرفت مضمون و محتوايي جـدي و از   آميخته با ترس كه تبعا مي

  .استشدت پرهيزداده  يش ويا كالم ازروي ترس،بهامام مردم را ازدوگانة ستاوجامعه نخواهدبود 
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بنابراين ضـمن ايـن كـه    . دهد ورزي را مي گويي و عدالت دستور حق ]ع[از سوي ديگر امام 

سـرايانه ممانعـت    گرانه و مديحـه  در يك دستور سلبي، مانند فراز قبلي خطبه از محتواي ستايش

كند، كه حق بگوييـد و در   ابي صادر ميكند، در اين بخش باز به لحاظ محتوايي دستوري ايج مي

پـس از گفـتن حـق بـا مشـورت در عـدالت       « ي، مشـورت بدهيـد  يجـو التورزي و عـد  عدالت

مگر اين كـه   ،دانم زيرا خود را برتر از آن كه اشتباه كنم و از آن ايمن باشم نمي ،خودداري نكنيد

  .)445ص، 1379 دشتي،( 1»خداوند مرا حفظ كند

كند و با  فراز پاياني همين خطبه جايگاه خودش و ديگر مردم را بيان مي امام در ،با اين حال

و هراس از حكومـت و   ترسگونه را در طرح مطالب خودشان بدون هيچتكليف مردم  ،اين بيان

. ترين وجه آن حاصل ايـن بيانـات اسـت    كند، كه آزادي بيان در گسترده جايگاه حاكم، معين مي

او مالك مـا و   ،و مملوك پروردگاريم كه جز او پروردگاري نيستپس همانا من و شما بندگان «

چه صالح ما بود، درآورد و ما را از آنچه بوديم خارج و به آن. س خود اختياري نيستما را بر نف

  .)445ص، 1379 دشتي،( 2به جاي گمراهي هدايت، و به جاي كوري، بينايي به ما عطا كرد

ان فرموده و سعي كـرده بـا بيانـاتش، همـه مـوانعي كـه       امام جايگاه خودش را بي ،تا اين جا

امـا بـا ايـن حـال     . ممكن است از جانب خودش براي صحبت آزادانه وجود دارد برطرف سازد

    ممكن است اين موانع از سوي اطرافيـان و كـارگزاران حكومـت بـراي آزادي بيـان ميـان افـراد        

  . وجود آيدهب

ن حكومتي و غير آنان كه ممكـن اسـت   اافراد از مأمور دهد، همة اي دستور مي ايشان در نامه

مقام و شوكت ظاهري آنها موجب ممانعت از آزادي بيان و يا حتي لكنت زبـان مـردم شـود، از    

هـاي  اي به بيان نظرات و حـرف  يچ دغدغهتا مردم با فراغ بال و بدون ه. اين موقعيت دور شوند

  .خود بپردازند

ده كه به تو نياز دارند، تا شخصاً به امـور آنـان   باختصاص  بخشي از وقت خود را به كساني

. ي كه تو را آفريده فـروتن بـاش  يدر مجلس عمومي با آنان بنشين و در برابر خدا. رسيدگي كني
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و سربازان و ياران و نگهبانان خود را از سرراهشان دور كن تا سخنگوي آنان بدون اضطراب در 

  .)583ص، 1379 ي،دشت( 1سخن گفتن، با تو گفتگو كنند

توانـد در   اين دو حق، يعني حق تعيين سرنوشت و آزادي بيان، كه با اعمال آن هر كـس مـي  

جايگاه و موقعيت اجتماعي خويش و به ايفاي نقش در امور اجتماعي و عمـومي جامعـه خـود    

  . كند اي از امنيت عيني و احساس امنيت مردم را محقق مي بپردازد، بخش عمده

  حقوق مدني 

ر آخرين بخش از حق مردم در تامين معـاش و ايجـاد امنيـت عينـي و ذهنـي بـراي آنـان        د

  . رهنمودهاي زير در بيانات امام  قابل مشاهده است

اي رشد و آبـاداني زمـين را بـه عهـده خـود و       وظيفة بسترسازي و فراهم زمينه  امام در ابتدا

هـاي   مين از وظـايف دولـت و از حـق   دارد، عمران و آباداني ز دهد و اعالم مي حكومت قرار مي

آوري خـراج باشـد     تر از جمعبايد تالش تو در آباداني زمين بيش«. باشد ملت بر عهده حاكم مي

بعد از اين كه زمينـه آبـاداني    .)579ص، 1379 دشتي،( 2»گردد كه خراج جز با آباداني فراهم نمي

را بـارور و بـه انباشـت سـرمايه     فراهم گرديد و مردم با انجـام اعمـال اقتصـادي، امـوال خـود      

  .رسدخراج و اخذ ماليات از ملت فرا ميله أگاه نوبت مسآن ]ع[پرداختند، به زعم امام 

از اين مرحله به بعد است كه نقش دولت و اعمال حاكميتي او، در اخذ و تصرف بخشـي از  

توانـد   دد كه تبعا مـي گر  ياموال مردم به عنوان ماليات براي هزينه كردن در امور عمومي مطرح م

در ايـن  . هايي را به صورت دغدغه در خصوص مالكيت خصوصي براي مردم فراهم آوردناامني

. كنـد  دهندگان اولين رهنمود را بيان مـي ضمن بيان جايگاه ماليات و مالياتموضع است كه امام، 

زيـرا  . شـد ان بادهنـدگ انه مقرركن، طوري كه صالح مالياتالمال را طوري دلسوز ماليات و بيت«

و تـا امـور       دهنـدگان عامـل اصـالح امـور ديگـر اقشـار جامعـه اسـت        بهبودي ماليات و ماليات

خـور  زيرا همـة مـردم نـان   . نخواهد يافت دهندگان اصالح نشود كارهاي ديگر نيز سامانماليات
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  .)579ص، 1379 دشتي،( 1»دهندگانندماليات و ماليات

گونـه عـذر بـر وجـود     هركـه  : فرمايـد  اهكار اصلي را بيان ميبا اخذ ماليات، امام ر هدر رابط

تري ماليات از سـوي مـردم، بايـد    درآمد ناكافي و در نتيجه تقاضاي آنان براي پرداخت ميزان كم

بـه ايـن منظـور از جانـب     . پذيرفته شود و از اين بابت به مردم فشارهاي طاقت فرسا وارد نشود

الزم داده شـود تـا ضـمن ايجـاد فراخنـا در عملكـرد        هـاي آوري ماليات، تخفيـف ان جمعمامور

اقتصادي و اجتماعي افراد، مجالي براي آزمون دولت و حكومت از جانب مردم به وجود آيد، تا 

هـا را در نظـر    و شرايط سـخت آن  ها هست  مردم درك كنند كه در زمان مضيقه دولت به فكر آن

  .گيردمي

هـا و بخشـودگي ماليـاتي از    ر چه پرداخـت تخفيـف  اين است كه اگ دليل امام براي اين كار

دهـد، ولـي   هـاي مـردم كـاهش مـي    كند و انتفاعات دولت را از ثروت درآمدهاي دولت كسر مي

  . گرمي مردم و در نتيجه افزايش مشروعيت دولت خواهد شدموجب دل

زدگي يا فتكردند از، سنگيني ماليات يا آ اگر مردم شكايت«: فرمايد در اين باره مي ]ع[امام 

هـا يـا خشكسـالي، در    ها يا كمي باران يا خراب شدن زمـين در سـيالب   شدن آب چشمهخشك

هرگز تخفيف دادن در خراج تـو را  . ده تا امورشان سامان گيردبگرفتن ماليات به ميزاني تخفيف 

رد هاي تـو نقـش دا  در آباداني شهرها و آرامش واليت اي است كه زيرا آن اندوخته ،نگران نسازد

شنود خـواهي شـد و بـه افـزايش     تو از گسترش عدالت ميان مردم خستايد و  و رعيت، تو را مي

  ).17، ص1379 دشتي،(قوت آنان تكيه خواهي كرد 

  نتيجه

كننـد كـه بـا داشـتن      از آنجا كه امنيت وضعيتي است كه در آن افراد، اين مجال را پيـدا مـي  

دين ترتيب از آنجا كـه امنيـت فـردي بـا داشـتن      ب. ها، زندگي عادي خود را داشته باشند حداقل

اي فراهم شود كه تا فرد به حداقل  حقوق فردي مالزمه دارد، براي داشتن امنيت فردي بايد زمينه

، دو راهبـرد اصـلي بـراي نيـل بـه ايـن       ]ع[براي اين منظور امـام  . هاي فردي خود نايل آيد حق
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عـالم برابـري و   ان نخستين اقـدام حكـومتي، ا  در اولين گام و به عنو. فرمايند مقصود طراحي مي

مند گردنـد    طور مساوي بهر كند تا همه اوال؛ از تمتعات اجتماعي به را مي مساوات همة مسلمانان

، همة معيارهايي كه تا ]ع[شود امام مشاهده مي ،اين ترتيببه . و ثانيا در مقابل قانون برابر باشند

برتري بعضي افراد بر بعض ديگر وضع شده بود را نفـي   قبل از خود بر خالف سيرة نبوي، براي

، حتي معيارهاي ارزشمندي مانند تقوا كه در قـرآن بـه آن تصـريح    ]ع[در اين مسير امام . كند مي

خداوند دنيا را : فرمايدگذارد و تصريح ميشده و مالك برتري افراد بر هم قرار گرفته را كنار مي

   .پاداش پارسايان قرار نداده است

. بندي به عقـود و قراردادهاسـت   كند، پاي راهبرد دومي كه براي تامين امنيت فردي مقرر مي

له أكه هيچ واجبي از اوامر خداوند مانند وفاي بـه عهـد نيسـت و ايـن مسـ     : دارد ايشان اعالم مي

  . باشد عقالني و از بديهيات زندگي اجتماعي مي

ـ    ردي و ايجـاد فضـايي كـه در آن، افـراد بـه      بعداز بيان اين راهبردها، براي تـامين امنيـت ف

رسند، شاخص وجود امنيت، استيفاي حقـوق شخصـي   ها براي گذران زندگي روزمره مي حداقل

امكان و سهولت دراستيفاي حقوق فردي، خـواه سـلبي و يـا ايجـابي،      ،به عبارت ديگر. شود مي

  . باشد معياري براي وجود اين فضاي امن مي

و ايمني تماميت وجودي انسان از همـة تعرضـات مـورد توجـه      در اولين سطح، حق حيات

بـاالترين نعمتـي اسـت كـه بـه او داده شـده         بدين ترتيب كه، جان و حيات انسان. گيردقرار مي

مهربـاني و رعايـت   . در حفظ و تامين امنيت اين حق، هيچ فرقي بين افراد موجود نيسـت . است

اي اجتماعي، براي ايجاد راهكاري اسـت كـه امـام    عدالت با همة آنان در اولين سطوح برخورده

  . كندن حكومتي پيشنهاد ميابه مامور

، با اتكا به اصل لزوم به قراردادهاي منعقد ]ع[در مورد حق شركت در تعيين سرنوشت امام 

شده در قالب بيعت و ساير عقود، ضمن بيان اختيار افراد براي شركت فراينـد رهبرگزينـي فقـط    

در مورد آزادي بيان، با تاكيد بر مذمت تملق به بزرگـان،  . شودبه آنها را متذكر مي بندي لزوم پاي

در ايـن  . از آنها براي اصالح امور جامعه دلسوزي و بيان انتقاداتشان به حكومت را طلب ميكنـد 

براي تحقق اين حق از حقوق سياسي، به فرمانداران دسـتور بردبـاري در شـنيدن     ]ع[مورد امام 



  19حقوق خصوصي، شماره   ���� 134

 

  .دهدن آنان، فرمان راحت گذاردن مردم را ميابه مامور انتقاد و

در مورد حق مردم براي فعاليت در امور اقتصادي و امرار معاش، امام ضمن احترام بـه حـق   

داند مالكيت فردي، عمران و آباداني جامعه و محيط عمومي زندگي افراد را از وظايف دولت مي

ـ . ل استيهاي جامعه، ، سهم قا در پرداخت هزينهو با اين حال براي حكومت در اموال مردم،   هب

هاي امور عمومي در هر جامعه، بايد توسط افرادي كـه در آن محـيط زنـدگي     اين معنا كه هزينه

اموال شخصي مردم  ]ع[امام  ،با اين حال. شوند، تامين گرددمند مي كنند و از مواهب آن بهرهمي

ه يـ ورد و براي حفـظ آن و ازديـاد آن رهنمودهـايي ارا   آحساب مي را در كل، اموال آن جامعه به

  . كندمي

است و بر ايجـاد آن در جامعـه تاكيـد     ]ع[هاي مطرح شده آنچه مورد نظر امام  در همه حق

كـردن خـط   ان حكـومتي و كـم  كند، ايجاد فراخنا براي استيفاي حقوق فردي از سوي مـامور  مي

به سخن ديگر، امام . هاي آنان است راي تحقق حققرمزها و اقتدارات حكومتي، به نفع مردم و  ب

مصونيت مردم از اقتدارات حكومت و پرهيز از تنگناهـاي احتمـالي را يگانـه راه تـامين امنيـت      

ول مصـونيت و در  كند در گـام ا گويا از نظر ايشان، آنچه امنيت مردم را تامين مي. داند فردي مي

  .ردي استسازي براي استيفاي حقوق فمراحل بعدي زمينه
 

 

 

 

 

 

  

  



 135 �   البالغه فردي و تامين آن در نهج حق امنيت

 

  

  Ĥخذم منابع

  قرآن
 .داراحيأ التراث العربيبيروت، ، جلد اول، لسان العرب، )1988( ابن المنظور .1

تشارات دفتر تبليغات حـوزه  ان ،قم، غرر الحكم و درر الكلم، )1366( عبدالواحد ،آمدي  .2
  .علميه

اكبـر  ظـر علـي  ، زير ن)گاه بيعت در حكومتجاي(نامه امام علي دانش، )1380( نيا حكمت .3
  .پژوهشگاه فرهنگ و انديشة اسالميتهران، رشاد، 

 .، قم، انتشارات آل طهترجمه نهج البالغه، )1379( محمد ،دشتي .4

الكتـب  دار ،تهـران ، چ سـوم،  )3و4(، جلـد  نرآقاموس ق، )1361( سيد علي اكبر ،قرشي  .5
  .االسالميه

   ، ي امـام خمينـي  شناسـائي مرجـع امنيـت در رويكـرد امنيـت ملـ      ، )1384(علي  ،كريمي .6
 .788–765، صص 30نامه مطالعات راهبردي، شماره فصل

، 4ج ،مهريزيمهدي ترجمه  ،نامه اميرالمومنيندانش ،)1382( محمد ،شهري محمدي ري .7
  قم، موسسه فرهنگي دارالحديث

، قـم،  7ج ،مهريـزي مهـدي  ترجمـه   ،نامه اميرالمومنيندانش ،)1382(ـــــــــــــــــ  .8
  .دارالحديث سسه فرهنگيؤم

  .انتشارات صدراقم، ، چ دوم، 19، جلد مجموعه آثار، )1379( مرتضي ،مطهري .9
  .انتشارات صدرا ،قم، چ اول، 21، جلد مجموعه آثار، )1381( ـــــــــــــــــ .10
 ،قـم ، چ اول، 16، جلـد  )البالغه سيري در نهج(مجموعه آثار ، )1377(ـــــــــــــــــ  .11

  .انتشارات صدرا
، )النـور مـنهج (نامة علويافزار دانشنرم، )1389( يقات كامپيوتري علوم اسالميمركز تحق .12

  .قم
13. The European Convention on Human Rights, available at: 

http://www.hri.org/docs. 
14. Oxford  Advanced learner's Dictionary (2005), 7th Edition, OXFORD 

University Press (UK). 
15. Oxford  Reference Dictionary (1998), Published in the United State by 

Oxford University Press, New York. 



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


