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توسعه و تیامن مناسبات یساختار ـیمفهوم لیتحل  
 رمضانیحسین 

 
 تیامن» یساختار و یمفهوم ۀدیتندرهم ابعاد است درصدد رو، شیپ ۀمقال
 و ینیع یوستگیپ گر،یدعبارتبه دهد؛ نشان را «خوب ۀتوسع» و «یقیحق
 ندیفرا به ،یآشکارساز نیا ضمن در و ساخته آشکار را توسعه و تیامن یذهن

 یاوواک ریمس از مقاله، نیا در اتفاق، نیا. دینما اشاره مبنا،توسعه ت  یامن تحقق
 تیامن تحقق بر حاکم یاقدام و یهنجار ،یارزش منطق و یمفهوم یهاداللت

کم دستگاه منظر از توسعه و . است بسته صورت یاسالم اخالق یمعرفت و یح 
 و تیهو رینظ یگرید مهم میمفاه ،ینییتب و یلیتحل منظور   نیا درک امتداد در

 ابعاد با بنامتوسعه ت  یامن تحقق ندیفرا وندیپ و اندگرفته قرار موردتوجه زین قدرت
 یسع ت،یدرنها. است گرفته قرار توجه مورد زین یمل قدرت و تیهو مختلف

 یارزش و یمعرفت تیهو تحقق چگونه شود، داده نشان یاستدالل یانیب با شده
 شدن حداکثر موجب ،یاجتماع نظم و عدالت ت،یعقالن تیرعا با یاسالم

 یاجتماع تیواقع در کارا ی  نهاد یساختارها افتنی قوام و یفرد یهایتوانمند
 .   شودیم مبناتوسعه تیامن تحقق زین و

 

 یهانسبت. معناشناسی و درک 4
 مفهومی 

برای درک و تحلیل مناسبات ساختارِی دو 
، الزم است ابتدا معنای «توسعه»و « امنیت»مقولۀ 

این دو مفهوم بررسی و تحلیل گردند. واضح است 
که در آغاز پژوهش، مواد مطالعۀ معناشناختی، 
استعماالت عرفی و احیانًا بازگویی تأمالت 

خواهد بود؛ اما هر چه مطالعه  گرپژوهشمفهومی 
    برود درک معنایی واژگان تریشپبعاد ساختاری در ا

و  ترجامعتر، تخصصی، عمیق در استعماالِت 
خواهد شد. این فرآیند  تریدهسنجدرنتیجه 

ادق ص تریشبخصوص در مورد مفاهیم انتزاعی به
است. دو مفهوم موردنظر این مطالعه، یعنی امنیت 

 هکه گرچ اندیانتزاعو توسعه، دو مفهوم ارزشِی 
ها در واقعیت خارجی است لیکن منشأ صدور آن
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ها در واقعیت ذهنی افراد انسان محل ظهور آن
است؛ بنابراین هر دو مفهوم یادشده اصطالحًا 

ی رو که در هستند؛ و ازآن  1مفاهیمی ذهن
 یهاحوزهمفهومِی موجود در  یهاچارچوب

یابی  تحلیل اجتماعی، از این دو مفهوم در مقام ارز
ز حیث ثبات )در مورد امنیت( و پیشرفت وضعیتی ا

، درواقع این دو شودیم)در مورد توسعه( استفاده 
. این دو مفهوم، دو اندیارزشمفهوم، دو مفهوم 

 بستیاپمثابه مفهوم مبنایی نیز هستند؛ چراکه به
به  بخشانضباطشاکلۀ مفهومِی هنجارهای 

نهادی و رفتارهای عمومی و رفتارهای  هاییتواقع
. همچنین نمایندیمفراد در حوزۀ عمومی عمل ا

وجه فرهنگی دارد،  یگذار ارزشازآنجاکه رخداد 
و  ایینهزمیعنی متأثر از عوامل متغیِر 

مختلف و متنوع است، درنتیجه  هایبومیستز 
مثابه دو مفهوم ارزشی، امنیت و توسعه نیز به

که در تحقق خارجی خود دارای  اندیمیمفاه
بودن هستند. الزم   3ایو زمینه  2توجهی از نسبی

و نسبی بودن امنیت و  ایینهزماست دقت شود که 
توسعه در واقعیت خارجی، لزومًا به معنای آن 

 مفاهیمی عام و توانندینمنیست که این دو مفهوم 
شمول باشند؛ بله، اگر به لحاظ روشی، جهان

رویکرد اخالقی و ارزشی موردنظر در شناخت 
د، فرهنگی باش ییگرابرونتوسعه  ماهیت امنیت و

لحاظ نظری نیز باید اعالم نمود که مفهوم به
ارائه  توانینماز امنیت و توسعه  اییانهرواجهان

نمود؛ لکن اگر به لحاظ روشی، رویکرد اخالقی و 
ارزشِی مختاْر در شناخت ماهیت امنیت و توسعه 

                                                             
1. subjective 
2. relativeness 

3. contextual  

مناسبات  توانیمفطری باشد،  ییگرادرون
جود میان امنیت و توسعه را بر اساس مفهومِی مو 

 اقتضائات ذاتی و درونِی انسان تحلیل نمود.
 و« امنیت»بنا بر آنچه بیان شد دو مفهوم 

که دارای  اندیاجتماع، دو مفهوم «توسعه»
 :اندیلذ هاییژگیو 

 
 ذهنی بودن .4
 ارزشی بودن .2
ۀ مثابه مبنایی برای شاکلمبنایی بودن )به .4

 هنجاری اجتماع(
و نسبی بودن در تحقق خارجی و  ایینهزم .3

ها به مفهومی عام از آن یافتدستامکان 
 در تحلیل ذهنی

 
یادشده، برخی لوازم و  هاییژگیو دقت در 

. سازدیممطالعاتی و عملیاتی را روشن  هاییستهبا
که  اندینظر اواًل، آنکه هر دو مفهوم، مفاهیمی 

مند ها در مقام نظر، نیازآن یهانسبتدرک ابعاد و 
تأمل و مالحظۀ واقعیت خارجی در فرآیندی 

ر د اندیشییسطحانباشتی است؛ بنابراین از 
ها بایستی اجتناب نمود. معنایی از آن یهابرداشت

عنوان دو مفهوم مبنایی در ثانیًا، این دو مفهوم به
 از مفاهیم اجتماعی دیگر در بدنۀ یاشبکهنسبت با 

رو درک این؛ از یابندیمهنجاری اجتماع معنا 
مفهومی میان این دو مفهوم با آن  یهانسبت

مفاهیم، در فهم معنایی خوِد این دو مفهوم و نیز 
ها با یکدیگر مهم است. این بدان نسبت آن
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در باب  یامطالعهمعناست که هرگونه پژوهش و 
نسبِت دو مقولۀ امنیت و توسعه بایستی با نگاهی 

لحاظ  د که بهجامع به مجموعۀ مفاهیمی اتفاق بیفت
. دانمرتبطنظری با دو مفهوم موردنظر این مطالعه 

ارتباط سایر مفاهیم مؤثر در تقّوم معنایی دو مفهوم 
« ارتباط تولیدی»که از آن به « توسعه»و « امنیت»
 تصور است:یاد کرد به سه شکل قابل توانیم
با این دو مفهوم،  ترییمبناارتباط مفهومی  (4

م امنیت و توسعه از نتایج که مفاهی یاگونهبه
یا لوازم آن مفهوم به شمار آیند. همچون 

با  «توسعه»و « امنیت»نسبتی که دو مفهوم 
انسان پیدا « فعِل »و « نظر»دو مفهوم 

 .کنندیم
ارتباط مفهومی مساوی با این دو مفهوم،  (2

که رابطۀ متقابل میان این دو مفهوم  یاگونهبه
ه ک یارابطهون با آن مفهوم برقرار باشد. همچ

« عدالت»میان دو مفهوم یادشده با مفهوم 
 توان در نظر آورد.می

ارتباط مفهومی متأخرتر با این دو مفهوم،  (4
که آن مفهوم از لوازم یا نتایج دو  یاگونهبه

مفهوم امنیت و توسعه باشد. همچون 
ارتباطی که میان این دو مفهوم با مفهوم 

 تصور است.قابل« شکوفایی»
بنابراین از خالل بررسی جایگاه نظری و 
معنایی این دو مفهوم در منظومۀ مفاهیم اجتماعی، 

ه تری نسبت بدیِد تخصصی توانیمجدای از آنکه 
معنای هر یک از این دو مفهوم به دست آورد، 

ها پیوندهای نظری و ارتباطات معنایی آن توانیم
 یهانسبترا نیز استخراج نمود. درواقع، با درک 

                                                             
4. multilayered 

ها به پیوندهای آن توانیممفهومی امنیت و توسعه 
در واقعیت انضمامی و خارجی نیز پی برده و 

یافت که چگونه   در کیفیت این ارتباط و توانیمدر
 نحوۀ تحقق آن مداخله نمود.

 
. تحلیل معنای امنیت بر اساس 4. 4

 تأمل در مفهوم آن
 

امنیت بسان بسیاری دیگر از مفاهیم 
نظری  هاییهال در ضمن  تواندیماجتماعی 

ر، دیگعبارتمختلفی مورد مالحظه قرار گیرد؛ به
که  طورهماناست،   4مفهومی چندالیه« امنیت»
 . اولین برداشتاندینچننیز « عدالت»و « توسعه»

ینیدرونو  ه گفت کهچنانالیه از مفهوم امنیت،  تر
شد، آن است که امنیت مفهومی است که اشاره به 

دیگر، مفهومی عبارتدرونی دارد، بهوضعیتی 
 ییهاانعکاساست سوبژکتیو یا انفسی که دارای 

ثابه مدر ابعاد بیرونی یا اجتماعی است. امنیت به
یک احساس درونی، واقعیتی انفعالی است که از 

 «وضعیتی بدون مخاطره و تهدید»قرار گرفتن در 
یا  یرونیب. امنیت در واقعیت شودیمناشی 
، بازتاب همین وضعیت درونی به اشیاجتماع

ابعاد غیرانفسی یا اجتماعی است؛ بنابراین امنیت 
در ابعاد اجتماعی یعنی امتداد یافتن وضعیتی بدون 
تهدید و مخاطره در تعامالت اجتماعی و استمرار 

رو، یک جامعه یا یافتن همان حّس درونی. ازاین
محیط یا وضعیت عمومِی امن، جامعه، محیط یا 

عیتی است که عاری از مخاطره و تهدید باشد. وض
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یفی از امنیت، به طور ذاتی، امنیت را چنین تعر
عنوان مفهومی سلبی، یعنی نبود مخاطره و به

 رسدیمآنکه به نظر ؛ حالدهدیمتهدید، نشان 
از امنیت آن است که  ترکاملو  تردرستبرداشت 

یم ترس یجابیااز مفاهیم  یاشبکهما آن را در قالب 
یف نماییم؛ البته مفاهیم  ه ک اییجابیاو تعر

ها در واقعیت اجتماعی وضعیت تجمیع یافتۀ آن
 زندگی انسان، نفی مخاطرات و تهدیدات نماید.

بر اساس آنچه بیان شد، امنیت ماحصل 
است که مجموع  اییجابیا هاییتوضعرخداد 

ها در زندگی انسان انواع مخاطرات را نفی آن
و تعامالت فکری، انگیزشی و رفتاری  نمایندیم

با یکدیگر را در وضعیتی منضبط و به دور  هاانسان
. موارد مخاطرات و دهندیماز تنش قرار 

به انسان آسیب برسانند  توانندیمتهدیدهایی که 
 هالیکن بر اساس علت ایجادکنندۀ آن اندفراوان

انواع مخاطرات و تهدیدهایی که ناشی از  توانیم
 ود.نم بندییمتقسرا به شکل ذیل  اندانسان خودِ 

یا نداشتن آن چیزهایی که باعث رفع « فقر» (4
 ؛شوندیمنیازهای اساسی مادی و معنوی 

گاهی از چیستی« جهل» (2 ها و یا عدم آ
های امور مرتبط با مصالح و مفاسد چگونگی

 فردی و اجتماعی؛
یا سستی در مقام محاسبۀ نظری « عدم تدبیر» (4

 چگونگی اقدام؛امور و 
یعنی هر آنچه باعث شود با وجود « سستی» (3

گاهی در مقام عمل، رفتارها  توانمندی و آ
 دچار شکست شوند؛

یا تضاد و تزاحم بر سر برخورداری از « تنازع» (5
 .تریشبمنافع 

چنانچه بررسی شود مالحظه خواهد شد که 
مخاطرات و تهدیدها در بعد فردی و اجتماعِی 

رخداد یک یا چند مورد از حیات انسان ماحصل 
ده یادش ۀگانپنجعوامل فوق هستند. درواقع، موارد 

نتیجۀ  ینآفر مخاطرهعنوان عوامل تهدیدزا و به
« فعل»تحلیلی عقلی هستند. به این توضیح که 

انسان متقّوم و متکی به سه مؤلفۀ اساسی است، 
یا شناختی، مؤلفۀ انگیزشی یا  اییشهاندمؤلفۀ 

ۀ رفتاری یا اقدامی. چنانچه هر سه اخالقی و مؤلف
مؤلفه صحیح و عاری از نقصان باشند و انسان و 

وجودی الزم برای  یهاداشتهاجتماع انسانی از 
شناخت، انگیزش و اقدام برخوردار باشد و 
رفتارش مبتنی بر اخالق و رعایت حقوق خود و 

 هاییتوضعدیگران باشد، مجموعۀ رفتارها و 
را در پی نخواهند  یامخاطرهها ناشی شده از آن

داشت و مفید امنیت خواهند بود؛ اما اگر فرد یا 
وجودی اولیه جهت  یهاداشتهاجتماع انسانی از 

شناخت، انگیزش و اقدام محروم باشد درواقع 
است و این فقر موجب نارسایی و « فقر»دچار 

؛ همچنین اگر فرد در زمینۀ شودیمایجاد مخاطره 
 است« جهل»ته باشد دچار شناخت، کاستی داش

و نشناختن واقعیت، موجب انحراف انگیزشی و 
یندیمو مخاطره  شودیماقدامی  ؛ و نیز اگر فرد آفر

گاهی، نتواند  گاهیا اجتماع با وجود آ را  اشیآ
درستی در تطبیق با موضوعات به کار بگیرد یا به

دچار خطای در تطبیق بشود و یا در استفاده از 
گاه نماید، مبتال به  یانگار سهلحه و مسام اشیآ

عدم تدبیر و مخاطرات برآمده از آن خواهد شد؛ 
گاهی و  همچنین اگر فرد یا اجتماع با وجود آ

وجودی الزم و نیز تدبیر مناسب از  هاییتوانمند
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سوی اقدامی انگیزش الزم برخوردار نباشد، به
ن که البته ای رودینممطابق با منافع و مصالحش 

ین است؛ و درنهایت اگر افراد در نیز مخاط ره آفر
اجتماعشان منضبط به رعایت قواعد اخالقی و 

خواهی باعث  تریشبنهادی نباشند، میل به 
و حقوق دیگران خواهد  هاداشتهبه  یانداز دست

یندیمشد و تهدید   .آفر
ین غیرانسانی نیز وجود  اما عوامل تهدیدآفر

بالیا و  دارند؛ عواملی نظیر حوادث غیرمترقبه،
جسمی،  هاییتمعلولسالی، عوامل طبیعی، کهن

روحی و ذهنی. این دسته از عوامل با تدبیر مناسب 
 یریگیشپ، گرچه قابل اندتدارکو به هنگام قابل 

 هاییبسآبا تدبیر مناسب از  توانیمنیستند لیکن 
 ناشی از هاییبآسها کاست و به نحو مقتضی آن
 رسدیمجوداین به نظر ها را جبران نمود. باو آن

عوامل اساسی از بین برندۀ امنیت، همان عوامل 
 .اندیانسان

 
. تحلیل معنای امنیت در شبکۀ 2. 4

 مفاهیم اجتماعی 
      

شده بر اساس تأمل در تحلیل معنایِی ارائه
عنوان نفی مخاطرات و تهدیدها، مفهوم امنیت به

ۀ . این سعبخشدیمحوزۀ وسیعی به مقولۀ امنیت 
 رانگپژوهشمعنایی وسیع اگرچه مطلوب برخی از 

حوزۀ امنیت نیست لکن منطقًا و بر اساس برداشتی 
بیان شد، قابل دفاع « امنیت»که از معنای واژۀ 

امنیت در شبکۀ مفاهیم اجتماعی مصادیق  است.
ها ُبعدی از ابعاد دارد که هر یک از آن ییهامعادلیا 

قع، امنیت بیش از . درواکنندیمامنیت را نمایان 
که یک مفهوم یکه تکّون یافته باشد یک آن

ای را چارچوب مفهومی است که اصول عملیاتی
یگران در حوزۀ سیاست ملی و  در اختیار باز

بر این اساس، امنیت معادل  .گذاردخارجی می
نفی »، «نفی تبعیض»، «نفی خشونت»است با 

و بسیاری از « نفی فشار روانی»، «ویژه خواری
تهدیدات دیگر. تحقق وضعیت نبود تهدید، 
مستلزم وجود وضعیتی ایجابی است. این وضعیت 
ایجابی در فضای تعامالت اجتماعِی انسان، 
محیطی فعال و پویا در راستای تأمین امنیت و دفع 

 ترتیب، امنیت مساوق. بدینندکیمموانع آن ایجاد 
و کارکردهای  هاارزشبا برخی  شودیمو مرادف 

، «اشتغال»، «عدالت»د اجتماعی همچون مفی
حفظ احترام ذاتی یا کرامت یا حقوق »، «رفاه»

ثبات »، «اعتماد عمومی»، «مشارکت»، «افراد
تأمین »، «سیاسی، اقتصادی و اجتماعی

وجود ارتباط آزاد و سالم افراد با هم، »، «اجتماعی
، «افراد با نهادها، و نهادها با هم

 یکدیگر و پذیرش تحمل»، «پذیریبینییشپ»
 اجتماعی. یهاارزشو بسیاری دیگر از « تنوع

نکتۀ مهم در تحلیل معنای امنیت با توجه به 
شبکۀ مفاهیم اجتماعی آن است که اواًل، امنیت 

 مبنایی یامقولهانسانی است، و ثانیًا  اییدهپد
است که بسیاری از مفاهیم، ساختارها و 

 ؛گیرندیمر اجتماعی در تابع آن قرا هاییتواقع
دیگر، بسیاری از مفاهیم، ساختارها و عبارتبه

تنها معنابخش آن، بلکه اجتماعی نه هاییتواقع
خصوص توجه به وجه مقدمۀ تحقق آن هستند. به

ایجابی امنیت در شبکۀ مفاهیم اجتماعی، 
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آن است که امنیت گرچه یک مقولۀ  ۀدهندنشان
ی ماعذهنی و انفسی است، لیکن یک فرآوردۀ اجت

دیگر، امنیت احساسی است که عبارتاست؛ به
فرد از بودن در ضمن فعالیت در یک اجتماع احیانًا 

 . توجه به اینآوردینمیا به دست  آوردیمبه دست 
. اگر دساز یمنکته، پیچیدگی مقولۀ امنیت را روشن 

چنین است که یقینًا چنین است، فروکاهش مقولۀ 
ظور منو انتظامی بهامنیت به حوزۀ تدابیر نظامی 

ایجاد تعادل میان قدرت استراتژیکِی دول متخاصم 
، شودیمتعبیر « امنیت سخت»که از آن به 

رویکردی ناقص و نارس است؛ چراکه اواًل، 
تهدیدها فقط در بیرون مرزها قرار ندارند و بسیاری 
از تهدیدها در درون جامعه و در ضمن روابط 

ًا، برخورد سلبی، و ثانی یابندیماجتماعی بروز 
که الزمۀ ایجاد  اییاجتماعامنیت پایدار و ثبات 

. توجه به این نمایدینمفضای امن است را ایجاد 
مطلب مقولۀ امنیت را به مقولۀ توسعه پیوند 

 دهد.می
 
 . پیوند معنایِی توسعه و امنیت4. 4

  
لحاظ که مشخص شد، امنیت بهچنان

 متداولی که از معنایمعنایی و مبتنی بر فهم عام و 
آن وجود دارد با نفی تهدیدها از زندگی فردی و 
اجتماعی انسان مساوق است. وضعیتی که در آن 

منتفی باشند مساوق با وجود  هایبآستهدیدها و 
 هازشار وضعیتی ایجابی است. وضعیتی که در آن 

و کارکردهای شکوفا سازندۀ زندگی انسان، بالفعل 
ای در مقام عمل، زمینۀ زندگیوجود داشته باشند و 

فعال، پویا، منظم و متناسب با کرامت و حقوق 

ذاتی انسان را فراهم آورند. تحقق چنین وضعیتی، 
 یاد« یافتگیتوسعه»آرمانی است که از آن به 

 .شودیم
که دو مقولۀ  شودیمبنابراین مالحظه 

دارای پیوند نظری « امنیت»و « توسعه»
درواقع  (Nef, 1999: p. 23)اند. عمیقی

سازمان ملل  4333که در گزارش سال  طورهمان
نیز تذکر داده شده است، جهان در امنیت و صلح 
نخواهد بود مگر آنکه مردم در زندگی هر روزشان 

ار که در روزگدارای امنیت باشند، و با توجه به این
و در قالب  هاملتکنونی اکثر منازعات درون 

در رشد  هاینابرابر و  هایتمحروم
 ، درنتیجه برایشوندیماقتصادی واقع ـاجتماعی

ملل است  یرونیل به امنیت تنها راهی که پیِش 
یافتن است. اساسًا ممکن نیست ملتی « توسعه»

یست، بدون بدون صلح، بدون حفاظت از محیط ز
 رویهیبهمبستگِی اجتماعی، بدون کاهش مصرف 

نسانی القوۀ امنابع طبیعی، بدون فعال نمودن توان ب
اش برسد. تحقق و سرزمینی و... به اهداف عالی

این اهداف در ضمن توسعۀ پایدار و متوازن ابعاد 
تواند منجر به زندگی فردی و اجتماعی انسان، می

 (UNDP 1994: p. 1). شودتحقق امنیت انسانی 
 لحاظ مفهومیبنا بر آنچه بیان شد، گرچه به

چراکه توسعه به  است؛« امنیت»اعم از « توسعه»
نمودن گسترۀ انتخاب و اقدام مردم  تریعوسدنبال 

است که ازجمله عوامل آن امنیت است، 
حال، در واقعیت خارجی این دو متالزم با بااین

از  گییافتتوسعهیکدیگرند. این بدان معناست که 
مجرای ایجاد رفاه عمومی، ایجاد کارایی، ایجاد 

اقتصادی  یهاحوزهانضباط اجتماعی و نهادی در 
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و سیاسی و پربارتر نمودن حوزۀ تعامالت آموزشی 
و فرهنگی، باعث کاهش مخاطرات و تهدیدها و 

؛ و البته شودیمدرنتیجه ایجاد احساس امنیت 
خواهد بود.  یاتوسعهوجود امنیت مؤید اقدامات 

. نندکیمدیگر، این دو از یکدیگر حمایت عبارتبه
ن که امنیت انسانی بدو نتیجۀ این التفات آن است

خصوص توسعۀ انسانی محقق توسعه و به
 .شودینم

 
. خاستگاه و مرجع انسانی توسعه و 2
 امنیت

طور که اشاره شد توسعه و امنیت همان
ها تناند، یعنی این دو مفهوم نههایی انسانیمقوله
اند، بلکه هایی مرتبط با حیات انسانمقوله

« ننحوۀ بود»ابسته به ها نیز و خاستگاه و مرجع آن
انسان است. توسعه به معنای ایجاد گشایش در 

های انسان است و عرصۀ امکانات و انتخاب
امنیت به معنای آن است که انسان بتواند بدون 

های خود را ِاعمال مخاطره و با آزادی انتخاب
هایی که اکنون در نماید و مطمئن باشد فرصت

 (ibid. p. 23)روند. اختیار اویند فردا از بین نمی
ای از این دو مقوله باعث چنین برداشت مفهومی

عنوان مفهومی فراتر از شود هم توسعه بهمی
کارکردهای صرفًا اقتصادی مالحظه شود، و هم 
امنیت دیگر محدود به حوزۀ امنیت سخت یا 
امنیت نظامی و انتظامی در نظر گرفته نشود. پیرو 

ه العات توسعه، مقولاین تغییر نگرش، در زمینۀ مط
« توسعۀ انسانی»و فصل جدیدی تحت عنوان 

در  (Ul Haq, 1995: p. 4)گشوده شده است. 
زمینۀ امنیت نیز فصل وسیع جدیدی گشوده 

یاد « امنیت انسانی»شود که از آن با عنوان می
شود. در این حوزه، رویکردهای مختلفی می

 هایازجمله رویکردهای ساختارگرایانه، دیدگاه
انتقادی و رویکردهای فمینیستی به نقد دیدگاه 

 :Tadjbakhsh, 2007)اند. گرایی پرداختهواقع
p. 73)  درواقع، پس از جنگ سرد و ظهور انقالب

یافتهارتباطاتی، دیدگاه اند؛ ها در باب امنیت تغییر
اند و برای رنگ شدهچراکه مرزهای قومی و ملی کم

وجود دیگر اعمال تغییرات و یا حفظ وضعیت م
الزم نیست حتمًا قوا و امکانات نظامی و انتظامی 

ییر توان با ایجاد تغرا آشکارا به میدان آورد؛ بلکه می
در نگرش و باور افراد و تغییر وجوه هویتی و 

یق وسایل فرهنگی ایشان، به صورت نرم و از طر
تنها در حوزۀ ارتباطاتی، تغییرات موردنظر را نه

های فرا سرزمینی نیز پدید وزهسرزمینی بلکه در ح
عالوۀ درک این معنا که آورد. چنین تحولی، به

امنیت پایدار با ِاعمال خشونت و مهار سخت پدید 
را در حوزۀ مطالعات  یمپاراداآید، زمینۀ تغییر نمی

امنیت باعث شده است. در این پارادایم جدید 
برخالف دیدگاه سنتی، دیگر دولت، محور و مرجع 

نیست؛ بلکه این مردم هستند که محور  امنیت
گرچه  (UNESCO, 2008: p.3)اند؛ امنیت

عنوان نهاد حاکمیت وظایف دولت همچنان به
نهادی خود را در خصوص تحقق امنیت دارد؛ 
لیکن درواقع دولت بایستی با استفاده از ابزار 

سوی التزام نهادی سعی نماید افراد جامعه را به
یم و ثغور امنیت هدایت  شخصی و رعایت حر

مطابق برداشت جدید از مقولۀ امنیت،  نماید.
عنوان نهاد متولی تدبیر مسائل مربوط به به دولت

حوزۀ عمومی، بایستی بسترهای فرهنگی، 
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اجتماعی، سیاسی و اقتصادِی مناسب را برای 
ای سالم و امن، و همراه با رشد و تحقق زندگی

شکوفایی برای آحاد جامعه فراهم آورد؛ اما 
ازاین اشاره شد، این اتفاق تنها طور که پیشهمان

توسعه میسر است. درواقع، دولت در از مجرای 
ای با تنظیم ساختارهای اجتماعی فرآیندی توسعه

های اخالقِی و نهادِی مناسب بر اساس ارزش
کند؛ اما دهی میمطلوب، رفتارهای افراد را جهت
دهی به رفتارهای این کاِر نهاد حاکمیت تنها جهت

دهی اجتماعی افراد نیست، بلکه در ضمِن جهت
 دهیها، ابعاد ارزشی رفتارها را نیز جهتبه رفتار 

دیگر، نهاد حاکمیت با تنظیم عبارت. بهکندیم
ترتیبات نهادی و اجتماعی بر اساس اخالق الهی 

 هایزمینه را برای تحقق رفتارها بر اساس ارزش
تواند که دولت مینماید، درحالیالهی آماده می

کوالر جای مبنا قرار دادن اخالق الهی، اخالق سبه
را مبنای تنظیم ترتیبات نهادی نماید که در این 
صورت زمینه را برای تحقق رفتارها منطبق بر 

 های سکوالر فراهم آورده است.ارزش
ها و بسترها را که دولت تنها زمینهدرحالی

است،  آورد که در جای خود بسیار مهمفراهم می
که اشاره شد امنیت و توسعه اموری لکن چنان

ها در ضمن اند و درنتیجه تحقق عینی آنانفسی
های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی زمینه

که درواقع همان ساختارهای اجتماعی و 
اند وابسته به فرد انسانی های نهادیچارچوب

رو، بدون عزم و التزام فردِی آحاد است. ازاین
یت ایشان به اقتضائات ذاتی امنیت  جامعه و یا اکثر

های نهادی و اجتماعی و نیز چارچوب و توسعه
توان انتظار داشت در قالب ها، نمیکنندۀ آنتأمین

ترتیبات نهادی شایسته، امنیت و توسعۀ واقعی و در 
پی آن شکوفایی تحقق یابند. اینجاست که 

یشه در ارزشدرمی های یابیم امنیت و توسعه ر
توان تصور نمود نهاد اخالقی دارند؛ البته می

های ت و دولت با قرار دادن ضمانتحاکمی
اجتماعی الزم در قالب نظام پاداش و مجازات از 

یم یق قانون، در پی حفظ حر های نهادی و طر
صورت سعی نماید اجتماعی برآید و بدین

 ای را محققانتظارات و توقعات امنیتی و توسعه
نماید که البته چنین کاری طبیعی و الزم است، 

کنندۀ ماهیت انفسِی اًل، نفیلکن چنین اقدامی او 
دو مقولۀ امنیت و توسعه نیست و ثانیًا، الزام 
عمومی بدون آنکه نزد افراد درونی شده باشد 
مقاومت اجتماعی و درنتیجه فرسایش و درنهایت 
ناکامی و سرخوردگی اجتماعی و احیانًا سیاسی به 

آورد. شاهد این مطلب هم آن است که همراه می
تک افراد جامعه امنیت نزد تکهم توسعه و هم 

مطلوبیت دارند و اگر این مطلوبیت نباشد تحقق 
معنا خواهد بود. مصادیق ها بیعمومی آن

مطلوبیت یادشده نیز عمومًا نزد همگان 
اند، اموری نظیر عدالت، رفاه، اشتغال، مشترک

وپرورش، تأمین آینده، مشارکت، سالمت، آموزش
مخاطرات اجتماعی  ایمنی از حوادث غیرمترقبه و

ناشی از وجود جرم و بزه یا وقوع جنگ، پاکیزگی و 
یست و بسیاری موارد دیگر.سالمت محیط  ز

 
 بست توسعه ومثابه پای. اخالق به4
 امنیت

طور که بیان شد امنیت و توسعه در همان
آیند نسبتی تعاملی و انعکاسی در جامعه پدید می
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قوله ملی این دو مو متالزم با یکدیگرند. ارتباط تعا
زمانی پویا و سازنده خواهد بود که در ضمن 
الزامات درونی آحاد افراد یک جامعه پدید آیند؛ 

تک افراد یک جامعه نسبت به دیگر، تکعبارتبه
ها تعهد و مسئولیتی درونی محقق نمودن آن

یم  احساس نمایند. این بدان معناست که حفظ حر
یرا قانون قانون اگرچه الزم است، کافی نی ست؛ ز

که یک مرزبان حدود حداقلی است؛ درحالی
جامعه برای نیل به پیشرفت و توسعه و در پی آن 
امنیت، نیازمند به عزم و عملکرد حداکثری آحاد 

دیگر، مردم بایستی تمام عبارتمردم است؛ به
توانمندی خود را در مسیر توسعه به کار بگیرند تا 

ی مورد انتظارشان هانظر و مطلوبیتاهداف مورد
محقق شوند. برای این منظور روشن است که تنها 
یم قانون کافی نیست. آنچه بایستی به  رعایت حر
کمک آید نظامی از پاداش و مجازات است که 
عملکردی َانفسی و درونی داشته باشد. آنچه این 
نظام پاداش و مجازات درونی را در نهاد افراد 

است. اخالق « قاخال»سازد انسانی استوار می
یافته در یک جامعه مثابه نظام هنجاری عمومیتبه

یا منظومۀ بایدها و التزامات درونی شده در نهاد فرد 
ا ها و رفتارها ر به گرایش گرییتهداانسانی، نقش 

نماید؛ اما اخالق عالوه بر مداخله در ایفا می
گر های هدایتهای ارزشی فرد، در ارزشعلقه

ها در جامعه و یا تار انسانابعاد عمومی رف
اصطالح ابعاد نهادی زندگی اجتماعی نیز به

ترتیب، دانسته یا نادانسته نماید. بدینمداخله می
تعامالت اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی 

 نماید.را متأثر می
 

اما اخالق، خود مفهومی کلی است که 
دارای مصادیق نوعی مختلفی است. به این معنا که 

 توانند وجود داشتههای ارزشی متفاوتی میومهمنظ
های ارزشی یا اخالقی ناشی باشند. تفاوت منظومه

های مبنایی است که در از مقاصد اخالقی یا ارزش
یربنای گزاره ر گیرند و بهای هنجاری قرار میپی و ز

ای تولید های تبعی یا مقدمهها ارزشاساس آن
هایی ای ارزشهای تبعی یا مقدمهشوند. ارزشمی

های دیگر هستند. هستند که مقدمۀ ارزش یا ارزش
دو « توسعه»و « امنیت»واقعیت آن است که 

تر دو چارچوب مفهومی مفهوم و به تعبیر مناسب
های ها هستند که بالنسبه با غایات و ارزشاز ارزش

انسانی دیگری جنبۀ مقدمی و تبعی دارند. 
ت توسعه و امنی تر، انسان نیازمندعبارت واضحبه

تر دیگر. در های عالیاست به خاطر برخی ارزش
این صورت توسعه و امنیت، هویت خود را بالنسبه 

رتیب تیابند. بدینتر میبا آن مقاصد ارزشی عالی
شود که گرچه توسعه و امنیت به لحاظ روشن می

واژگانی دارای معانِی واضحی نزد عموم هستند 
ر خاطتن مصادیق، بهلکن در مقام تفسیر و یاف

یافتۀ متنوع، های ارزشی عمومیتوجود منظومه
ها و چگونگی ها نیز از چیستی آنبرداشت

 شود.تحققشان متفاوت می
بنا بر آنچه بیان شد، برای درک مناسبات 

تی بایس« توسعه»و « امنیت»معنایی و ساختاری 
های اخالقی و ارزشی موردقبول بستنخست پای

که بیان شد، عماًل یص داد. چنانو مبنا را تشخ
یات اجتماعی گرانبار از مبادی دیدگاه ها و نظر

ارزشی هستند، چه التفات داشته باشیم، چه 
نداشته باشیم. برای درک بهتر این معنا، در ادامه 
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برخی از انواع اخالق مورداشاره قرار خواهند 
یات موجود در  گرفت؛ سپس با تبارشناسی نظر

 شود معنا وعه و امنیت تالش میزمینۀ هویت توس
هویت مفهومی توسعه و امنیت مورد مداّقۀ بیشتر 

 قرار گیرند.
اخالق از جهت نسبتی که با آزادی و 

شود. استقالل ذاتی انسان دارد به سه نوع تقسیم می
گاهی اخالق، اخالق بردگان و ترسویان است و آن 
زمانی است که التزام اخالقی به خاطر ترس از 

ادها یا پیامدهای ناگواری باشد که رعایت رخد
نکردن احکام و هنجارهای اخالقی به دنبال دارند. 
گاهی اخالق، اخالق تاجران است، زمانی که 
التزام اخالقی به خاطر منافعی باشد که رعایت 
کردن اخالق به همراه دارد. گاهی نیز اخالق، 
اخالق آزادگان است، آن زمانی است که التزام 

ی ناشی از شهود حقایق اخالقی در خود و اخالق
درک انطباق آن با وظایف و الزامات بیرونی است. 
درک این مناسبت و تالئم در درون انسان میل و 
عزم به انقیاد در برابر هنجارهای اخالقی را ایجاد 

ین نوع اخالق در منطق اخالق الهی می نماید. برتر
مستلزم و دینی چنین اخالقی است؛ چراکه اواًل، 

درکی درونی و نیز همراه رشد وجودی انسان است 
و ثانیًا، چنین اخالقی، الزامات اخالقی را به امری 

نماید؛ چراکه حقیرتر از خوِد انسان مشروط نمی
التزام اخالقی را تنها به شهود حقیقت در درون 

نماید. این در حالی است که خوِد انسان وابسته می
با اخالق، سوداگری  در اخالق تاجران، انسان

نماید یعنی اخالق و التزام اخالقی مقدمۀ می
منفعت متاعِی خارجی است؛ و در اخالق بندگان 
هم توهم خطر موجب انقیاد است و نه درک و 

شهود حقایق اخالقی در درون خود. چنین 
اخالقی انسان را از درک لذت شهود حقایق 

ها محروم اش با آناخالقی و مناسبت وجودی
 سازد.می

را گمادی تواندیمعالوه بر تنوع باال، اخالق 
های گرا باشد. برخی از منظومهیا معنویت

های محدود مادی اخالقی، انسان را مقید به ارزش
که برخی دیگر او را در نسبت با نمایند، درحالیمی

دهند. های معنوِی مطلق و متعالی قرار میارزش
تابع پیگیری برخی  اخالق مادی، رفتار اخالقی را

انطباعات یا احساسات نظیر سود یا لذت یا قدرت 
سوی نماید؛ اما اخالق معنوی انسان را بهیا ... می

یافت ارزش دهد ها و حقایقی مطلقی سوق میدر
عنوان اند و آنچه از آن بهکه از سنخ امور شهودی

شود مقدمه و معبر رسیدن فضیلت انسانی یاد می
درون خود است. اخالق مادی، به آن شهود در 

هویت و درنتیجه کمال انسان را در برخورداری از 
که اخالق کند درحالیمحدود می مقاصد مادی

ای قرار معنوی انسان را در نسبت با امر متعالی
دهد که انسان از آن شهودی فطری در درون می

 خود داراست.
 اگر تواند نسبیهمچنین منظومۀ اخالقی می

 گرا درواقع اخالقیگرا باشد. اخالق نسبیقیا مطل
پذیرد روا را نمیهای مطلق و جهاناست که ارزش

نماید. چنین دیدگاهی برای منظومۀ و انکار می
ارزشی انسان و اجتماع انسانی ماهیتی فرهنگی 

ست. این بدان معناست که هویت قائل ا
گر عمل انسان در سطوح فردی های هدایتارزش

وابسته به نحوۀ تحقق وضعیت فرهنگی  و اجتماعی
یا وابسته به نحوۀ فهم و تفسیر انسان از نسبت خود 
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بینی( است که البته همین فهم با جهان )جهان
هرمنوتیکال هم واقعیتی فرهنگی است. چنین 
دیدگاهی نسبت انفسی و فطری انسان را با 

ها منکر است یا سعی دارد آن را نادیده ارزش
گرا، اخالقی است بل، اخالق مطلقبگیرد. در مقا

که هویت ارزشی انسان و زندگِی انسان و جامعۀ 
های غیرمشروط و انسانی را در گرو توجه به ارزش

هایی های مطلق، ارزشبیند. ارزشمطلق می
سه وابسته نفهستند که نسبی نیستند؛ درنتیجه، فی

به هویت فرهنگی نیستند، گرچه در نحوۀ تحقق 
ماعی دارای هویت فرهنگی خواهند خارجی و اجت

 نفسهها فیبود؛ این بدان معناست که این ارزش
ین رو، اهویتی وابسته به زمان و مکان ندارند. ازاین

ها اموری مادی یا منطبع در حواس ارزش
توانند باشند؛ بلکه الجرم بایستی اموری نمی

ها را به خاطر نسبت انفسی باشند که انسان آن
مبدائی فرازمانی و فرامکانی حائز اش با ذاتی

د رسحال به نظر مینماید؛ بااینگردیده و شهود می
ها در واقعیت اجتماع حسب تحقق یافتن ارزش

تجارب شناختی، انگیزشی و رفتاری افراد در 
واقعیت ارتباطات اجتماعی وجه هرمنوتیکال 
داشته باشد. این بدان معناست که تحقق عینِی 

ابسته به تنوعات قومی و های مطلق و ارزش
های ارزشی همان فرهنگی است ولی معیار سنجش

یشه در وضعیتهای مطلقیارزش های اند که ر
 درونی و ذاتی انسان دارند.

اکنون و با توجه به آنچه بیان شد، مسئله آن 
است که امنیت و توسعه را مبتنی بر کدامین نوع از 

یافت. برای پاسخ به این م ه سئلاخالق باید در
این  شناختی توجه کرد و بهبایستی به مبانی انسان

پرسش پاسخ داد که بر پایۀ کدامین تلقی از انسان، 
مبانی ارزشی یا اخالق حاکم بر زندگی انسان را 
باید ترسیم نمود؟ سه مشخصۀ ذاتی انسان که در 

اند از اند عبارتتعیین گرایش اخالقی او بسیار مهم
ذاتی انسان، ب( میل به الف( آزادی و استقالل 

های روحی انسان و بودگی وضعیتابدیت و مطلق
ی هاج( تعالی خواهی و عدم بسندگی به وضعیت

جهت که از وجوه ها ازآنصرفًا مادی. این ویژگی
طور شهودی قابل ذاتی انسان هستند به

یافت اند. با لحاظ این سه مشخصه به نظر در
در تعالیم شده رسد اخالق الهی که منعکسمی

های دینی است، برخالف اخالق نبوی و سنت
ین بنیان ارزشی را بسکوالر و دنیوی، شایسته رای تر

یرا اخالقی که در تعالیم زندگی انسان بنا می نهد؛ ز
ه دهندۀ این هر سشده، وفادار و پرورشانبیا ترسیم

مشخصه است. انسان از سویی در درون خود 
قیدوشرط شهود یهای اخالقی را سره و بارزش

رو اخالق او بایستی مطلق باشد. از کند؛ ازاینمی
های زندگی های اخالقی، بایستهسوی دیگر ارزش

انسان را در افقی برتر از الزامات صرفًا مادی و در 
دهند؛ درنتیجه اخالق خواهانه قرار میافقی تعالی

گرا و ناظر به تعالی ابدی انسان بایستی معنویت
نین الزامات اخالقی انسان را در نسبت چباشد. هم

نمایند؛ لذا اش لحاظ میبا استقالل و آزادی ذاتی
اخالق بایستی اخالق آزادگان باشد. چنین 

ای است که اخالق اخالقی همان رویکرد ارزشی
 الهی یا توحیدی برای انسان ترسیم نموده است.

بنا بر آنچه بیان شد، اگر امنیت و توسعه 
ساس اخالق الهی فهم شوند بایستی بخواهند بر ا

در نسبت با سه ویژگِی یادشده فهمیده شوند؛ 
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ای همچنین ساختارهای اجتماعی و قواعد نهادی
ر اند بایستی بکه واسطۀ مداخله در واقعیت دنیوی

اساس این سه ویژگی بنیادین در راستای ایجاد 
ر، دیگعبارتامنیت و توسعه ترسیم شوند؛ به

در واقعیت زندگی این دنیایی انسان  امنیت و توسعه
بایستی زمینۀ تحقق آزادگی و خودمختاری، 

های یابی و معطل و محدود نماندن ظرفیتتعالی
روحی انسان را فراهم آورند. این بدان معناست که 
امنیت و توسعه را نباید منحصر در انتظارات صرفًا 

امنیت و توسعۀ واقعی مادی و مقطعی نمود؛ بلکه 
دهند که استعدادهای الهی و ی رخ میزمان

نامحدود انسان در راستای تحقق ذات الهی انسان 
 .تعالی و تکامل یابند

تبیین رساتر دیدگاه اخالق الهی در باب 
امنیت و توسعه، نیازمند این توضیح است که 

عنوان خلیفۀ خداوند بر روی زمین، انسان به
مخلوقی است که خداوند او را بر صورت خود 

. یده است ق، ج 4311)هاشمی خویی،   5آفر
( این بدان معناست که ابعاد فطری 283: ص43

و استعدادی انسان، محل ظهور اسماء و صفات 
اند. بر این اساس، در دستگاه مفهومی و الهی

استداللِی اخالق الهی، امنیت و توسعه از مجرای 
های روحی و اجتماعی برای سازی زمینهآماده

استعدادهای نامحدود الهی در وجود شکوفا شدن 
توانند منجر به تعالی وجودی و آزادگی انسان، می

                                                             

 تیهو ای صورت: »است آمده شده، نقل( هماالسالمیعل) صادق امام از هم و طالبیاب بن یعل نیرالمؤمنیام از هم که یفیشر تیروا در .5

 نگاشته قدرتش به خود خداوند که است یکتاب صورت، آن و هاست،دهیآفر بر خداوند لیدل و حجّت نیتربزرگ یانسان یوجود ابعاد و

 لوح ۀعصار و است، ـ آخرت و ایدن ـ عالم دو هر امکانات مراتب حائز صورت نیا و نموده، بنا حکمتش به که است یایاتیح ساختار و

 یسوبه میمستق ریمس و است، لیدل و حجّت یمنکر هر یبرا و است، شاهد یبیغ هر بر صورت نیا و است، یاله ثابت علم و محفوظ

  (981ص ،91 ج: ق9411 ،ییخو یهاشم.« )است شده دهیکش دوزخ و بهشت انیم که است یپل آن و است، ییکوین هر

ن بیان ازایکه پیششوند. بدین ترتیب، چنانانسان 
شد، امنیت و توسعه، دو ارزش مقدمی هستند که 
تعالی وجودی و اخالقی انسان را بایستی تأمین 

 نمایند.
ق با توجه به آنچه بیان شد، منظری که اخال

« توسعه»و « امنیت»الهی به روی دو مقولۀ 
یافته است که بر اساس آن گشاید، منظری عمقمی

اند که از بستر امنیت و توسعه، گرچه مفاهیمی
شوند و در های محقق اجتماعی انتزاع میواقعیت

یشه در ابعاد همان بستر نیز محقق می شوند لکن ر
 ر، مرجعدیگعبارتدرونی و فطری انسان دارند؛ به

امنیت و توسعه، فرد انسان است. همچنین در 
منظومۀ ارزشِی اخالق الهی امنیت و توسعه نسبتی 
متقابل با تعالی دارند؛ بدین معنا که امنیت و 

های الزم را برای تحقق تعالی انسان توسعه زمینه
آورند و تحقق یافتن تعالی روحی و فراهم می

توسعه را  اجتماعی انسان امکان تحقق امنیت و
آورد. بدین ترتیب، باید گفت که میان فراهم می

امنیت و توسعه با تعالی تالزم برقرار است. این 
بدان معناست که توسعه در صورتی امنیت واقعی 

کند که منجر به تحول و رشد اخالقی ایجاد می
انسان یا تعالی روحی، فکری و رفتاری او شود. در 

اه با رشد اخالقی غیر این صورت، اگر توسعه همر 
های مدنی و اجتماعِی او نباشد، فرد انسان و نسبت

 اخالقی انسانتری را برای بیتنها ابزارهای بیش
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فراهم خواهد کرد که البته نتیجۀ این اتفاق از بین 
تر امنیت خواهد بود. توسعۀ غیر متالزم رفتن بیش

جهت که توان با تعالِی روحی و اخالقی، ازآن
های انسان را افزایش دامنۀ انتخاباجتماعی و 

تواند دهد، چون همراه با تعالی نیست، نمیمی
ها و نیات را تصحیح و تهذیب کند، انگیزش

شود توان و قدرت انتخاب درنتیجه، باعث می
های ها و درنتیجه ارادهتری برای انگیزشبیش

ناصحیح یا تهذیب نشده ایجاد شود؛ چنین 
دهد مدنی را رشد میای مکانیسم عمل توسعه

گذارد لکن روح اخالقی و انسانی آن را مهمل می
ه ای است کسازد. این همان توسعهو حتی نابود می

 «توسعۀ بد»گذاری اخالقی از آن به از منظر ارزش
ای که همراه با تعالی شود؛ در مقابل توسعهیاد می
است. توسعۀ خوب هم « توسعۀ خوب»باشد 

درستی تنظیم و ا بهمنطق ارزشی اعمال ر 
کند و هم منطق اقدام و دهی میجهت

کند. سازوکارهای اقدام مدنی را خوب تنظیم می
باید در نظر داشت که توسعۀ خوب یعنی توسعۀ 

بخش تنها با اتکا به شناخت درست ابعاد و تعالی
دهی غایات وجودی انسان است که توان جهت

 اجتماع شایسته به روند و فرآیند عمل فرد را در
سوی تعالی دارد. بر این اساس، در ادامه بایستی به

منطق ارزشی و منطق اقدامی توسعه و امنیت 
 بخش را موردتوجه قرار داد.تعالی

 
 
 

                                                             
 (956: البقره) «راجعون إلیه إنا و هلل إنا: »فرمود شریف مصحف در کهچنان. 6

 

در  بخش. منطق ارزشی توسعۀ تعالی3
 راستای تحقق امنیت

 
که بیان شد، امنیت واقعی و توسعۀ چنان

ش بخآیند که تعالیخوب تنها زمانی به دست می
که انسان باشند و تعالی یافتن انسان یعنی آن

های نامحدود انسان که درواقع مظاهر توانمندی
یان زندگی، هر چه اسماء و صفات الهی اند در جر

ش رفته یافتگی و شکوفایی پیسوی تحققتر بهبیش
و زمینۀ تحقق ذات و آزادگی را برای فرد انسان 

منطق فراهم آورند. تحقق ذات و شکوفایی در 
ارزشِی اخالق الهی، یعنی فعلیت بخشیدن به 

در راستای  های روحی، ذهنی و جسمانیتوانمندی
حقیقتی که وجود انسان از او و به خاطر اوست 

قق ترتیب، تحوتعالی. بدینیعنی خداوند تبارک
ذات انسان دارای دو حیثیت است؛ الف( تحقق 

ه تکه بالنسبه با هویت الهی درنظرگرفذات آنگاه
شود که درواقع فنای هویت انسانی در هویت می

یرا انسان با تشّبه هر چه بیش الهی است؛ ه تر بز
اسماء و صفات الهی است که به آن ذات اقدس 

د؛ و یابتقّرب وجودی یافته و درنتیجه تکامل می
که بالنسبه با هویت شخصی خوِد انسان ب( آنگاه

از نقایص شود، کمال و وارستگی در نظر آورده می
ترتیب، درواقع تحقق ذات، و آزادگی است. بدین

یافتن وجود  6بازگشتن به اصل خود است یعنی در
 الهی و روحانِی خود از مجرای فعل در دنیا.
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بنابراین تحقق ذات، تنها از مجرای شهود 
حقیقت ازلی، ابدی و مطلق الهی در صفحۀ وجود 

ن های آیات الهی به آخود و درک عقالنی داللت
ذات اقدس و ایمان به او میسر است. ایمان درواقع 
پذیرفتن و تسلیم شدن در برابر حقیقتی است که 
کمال محض است و همۀ هستی حاصل فیض و 

اند و انسان عنایت اوست و لذا همه به او وابسته
حضور او را در خود و در هستی موجودات شهود 

ی، هکند؛ بنابراین در منظومۀ معرفتِی اخالق المی
یافتی اشراقی از حقیقت الهی است  ایمان ثمرۀ در
و باعث شهود وحدت معنایی در هستی است و 
تصدیق نمودن این معناست که هستی در تمامی 

اش حاصل فعل یک مبدأ و ابعاد مادی و معنوی
منبعث از یک منبع است. درواقع، انساِن باایمان، 

 تابتدا وحدت و یگانگِی معنایِی هستی را در هوی
یابد سپس آن را در واحد و بسیط جان خود می

ها انتظام طبیعی، مثالی، عقالنی و معنایی هستنده
نماید و درنهایت، وجوه و موجودات مشاهده می

های ها و ذهنیتغایی و ارزشی رفتارها، گرایش
نماید تا از توحید خود را بر اساس آن تنظیم می

از  یابد واش به توحید در هستی بار حاالت درونی
 7توحید در هستی به توحید غایی و ارزشی برسد.

رو، هرگونه اندیشه، تمایل عاطفی یا ازاین 
رفتار تنها در صورتی موجب شکوفایی واقعی و 
درنتیجه تعالی و در ادامه تحقق امنیت و توسعه 

شود که مطابق با ایمان، یعنی پذیرفتن و تسلیم می
                                                             

 فقر ۀمشاهد از انسان آن بر یمبتن که است نیقیصد برهان از ینییتب یااستفاده درواقع شد آورده بحث نییتب از فراز نیا در آنچه .7

 مانیا و وجود ضرورت( ییطباطبا عالمه مرحوم نییتب طبق) محض تیواقع به موجودات یواقع یابتنا ای( ییصدرا نییتب اساس بر) یوجود

 .دینمایم اثبات را( عال و جل) حق حضرت به

 (26: ونسی) «حزنونی هم ال و همیعل خوفٌ ال اهلل اءیأول إنّ أال» .8

گر، دیبیانبهشدن در برابر حقیقت الهی باشد؛ 
یت بخش تنها با عبودامنیت واقعی و توسعۀ تعالی

؛ و تسری ایمان و شوندو ایمان راستین محقق می
یق التزام ارزشی و عملِی آحاد افراد  عبودیت از طر

های جمعی و اجتماعی را یک اجتماع، واقعیت
متأثر کرده، باعث گسترش امنیت و توسعه 

 شود.می
آن است که ایمان و نکتۀ بسیار مهم دیگر 

یر محبت و والیت الهی مستقرند؛  عبودیت بر سر
دیگر، شهود وحدت هستی در جان خود، عبارتبه

موجب گشایش صفحۀ جان به روی درکی شهودی 
شود که هستی انسان را در خود محو از هستی می

حال نماید و موجب تحقق عبودیت و درعینمی
ک و شهود گردد. در سبب تعالی وجودی انسان می

حق که شهد جان است و وصل به آن مطلوبی ذاتی 
یند است، در وجود انسان محبت و عشقی می آفر
تیب، تر که ثمرۀ آن پذیرش والیت الهی است. بدین

گشایش روحی انسان به روی حقیقت مطلق الهی، 
تعالی و حضور در سلسلۀ اولیای الهی را برای 

له را به مقام آورد و سالک الی الانسان به همراه می
که در وصف ایشان در رساند، چنانامن الهی می

یف فرمود:  گاه باشید که برای »مصحف شر آ
. اینان در 8«دوستان خدا نه ُحزنی است و نه ترسی

پرتو مقام توحید و اتحاد و وحدت با حضرت حق 
وتعالی به حالت اطمینان و توکل و رضا و تبارک

طوسی، دیننصیرالاند. )خواجهتسلیم رسیده
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ترتیب، در منطق ( بدین84-412: صص 4474
بر « فعل»ارزشی اخالق الهی، انسان از مجرای 

مدار والیت الهی در وضعیت دنیوی به تعالی نیل 
یابد و این تعالی که وضعیتی ایمانی است او را می

که خداوند متعال در رساند. چنانبه مقام امن می
ان آوردند و کسانی که ایم»قرآن مجید فرمود: 

ند که اکسانی ایمانشان را به ستمی نیالودند اینان
 .9«اندشدگاندارای ایمنی هستند و ایشان هدایت

 
 بخش. منطق اقدامی توسعۀ تعالی5

 در راستای ایجاد امنیت
 

آنچه تاکنون بیان شد، مبین این بود که امنیت 
ین وضعیت انسان، حالتی است که در درونی تر

یق رشد مادی و معنوی اش از انسان آن را در طر
در وضعیت دنیوی « فعل»مجرای اقدام و انجام 

آورد. این راستا با خواست الهی به دست میهم
مقتضای ایمان حالت که ثمرۀ ایمان و اقدام به

با گشایش ادراکی و شناختِی انسان همراه  است
است؛ بنابراین تعالی با گشایش و توسعۀ شناختی 
و قرار گرفتن در حالتی از امنیت روحی که حاصل 

ق افاتکای تام و مطلق به حضرت احدیت است هم
است. بر این اساس، اگر تعالی انفسی که موجب 
توسعۀ شناختی و امنیت و ثبات روحی است با 

                                                             

 (86: االنعام) «مُهتَدُون هُم و االمنُ لَهُمُ اولئک بِظُلمٍ مانَهُمیا لبِسُوایَ لم و آمَنُوا نیالذ» .9

 و حاضرند یوتعالتبارک حق محضر در یهست یامکان مراتب یتمام و اندیاله تیعنا و علم ۀثمر اهلل یسو ما یاسالم حکمت منظر از .01

 0261 ،اول چاپ النور، عةیطل قم، ة،یالعقل االربعة االسفار یف ةیالمتعال الحکمة ن،یصدرالمتأله: دیینما مالحظه. )ندیاو ضیف از مندبهره مستمراً

 سوم، چاپ ،یفرهنگ مطالعات و یانسان علوم پژوهشگاه تهران، اشراق، خیش مصنفات مجموعه ن؛یالدشهاب ،یسهرورد/ 100 ص ،2 ج ق، ه

 (011-010 صص ،6 ج ،0181

های مدنِی انسان ر جهان خارج و در نسبتفعل د
آید و اگر نظام با دیگران است که به دست می

جهاِن خارج که مواجهۀ انسان با آن به نحو ابژکتیو 
م تعالی یا شیئ د و بلکه مقِوّ وار است بخواهد مؤیِّ

های انفسی انسان باشد، بایستی اواًل، میان نظام
مقامات  محقق در جهان عینی و مراتب حاالت و

نفس انسان، تطابق ارزشی )غایی(، ساختاری 
)صوری( و محتوایی برقرار باشد؛ و ثانیًا، انسان 

و تصرف در واقعیت خارجی  توان و اجازۀ مداخله
 را داشته باشد.

از منظر معارف و حکمت اسالمی، وحدت 
ینش انسان و جهان و انبعاث وجودی  فاعلی در آفر

و امری از یک مبدأ، تمامی مراتب امکانِی َخلقی 
تکنندۀ مطابقتتضمین  10های یاد شده اس

(؛ و 444: ص 6ق، ج  4325)صدرالمتألهین، 
وجود آزادی در حیات انسان، مشیر به امکان 
تصرف در عالم است؛ اما این تصرف بایستی 

بخش خواست الهی بر روی زمین باشد تا تحقق
موجب تعالی و شکوفایی ابعاد وجودِی انسان در 

ینش باشد. همراهی تن یان کلی نظام آفر اسب با جر
راستایی با خواست با خواست الهی به معنای هم

یعی حضرت حق )جّل جالله(  تکوینی و تشر
که انسان و جهان هر دو بر است. با توجه به آن

اند، خواست یافتهاساس مشیت خداوند تحقق
تنها وحدت ارزشی دارد، الهی در نهاد هر دو نه
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ت ساختاری )صوری( و محتوایی نیز بلکه وحد
دارد. مالحظۀ ارشادات متون دینی و ِحکمی ما را 

ه ای کرساند که اصل ساختاریبه این نتیجه می
م ساخت عاَلم است  .« عدالت»مقِوّ  11است

( 564: ص 42، ج 4468مشهدی، )قمی
 دهندۀ ابعاد طبیعی ودرواقع، مواد و عناصر تشکیل

تحقق و « عدل»روحی عالم هستی بر محور 
و نیز د« عدالت»اند. تحلیل مفهوم ساخت یافته

سازد؛ را آشکار می« نظم»و « حقانیت»مفهوم 
ترتیب، باید گفت که تکّون هستی بر مدار بدین

عدالت بدان معناست که اواًل، هر جزئی یا فرآیندی 
از هستی، ازآنچه سزاوار است برخوردار باشد 

زء یا فرآیندی از نظام برخوردار است؛ و ثانیًا، هر ج
هستی در جایی قرار داد که باید باشد؛ و 

صورت، نظم تکوینِی هستی رقم خورده بدین
یم با  است. این معنا همان معنایی است که قرآن کر

عالم خلقت از آن « شدگیهدایت»و « قدر»تعبیر 
 12کند.یاد می

ترتیب، اگر منطق ارزشی توسعۀ بدین
 ق امنیت، مبتنی بربخش در راستای تحقتعالی

ایمان و عبودیت است، منطق ساختاری توسعۀ 
« التعد»بخش در راستای تحقق امنیت، بر تعالی

و وجود توازن و تعادل میان اجزاِی هستی و عاَلم 
مبتنی است؛ بنابراین عدالت، مفهومی ساختاری 

شبخش و وحدتاست که انضباط  13بخ

                                                             

 و الدقائق کنز ریتفس محمدرضا؛ بن محمد ،یمشهدیقم: دیینما مالحظه. )«االرض و السموات قامت بالعدل» است وارد تیروا در کهچنان .00

 (120 ص ،06 ج ،0128 اول، چاپ ،یاسالم ارشاد و فرهنگ وزارت تهران، ن؛یحس ،یدرگاه مصحح و محقق ،(جلد 02) الغرائب بحر

  (0-1: یاالعل) «یفهد قدّر یوالذ*  یفسوّ خلق یالذ*  یاالعل ربک اسم سبّح» .06

 همالحظ. )اطراف انیم مساوات جادیا یبرا یمیتنظ است ییمبنا چراکه است؛ وحدت یةسا یطوس نیرالدینصخواجه مرحوم ریتعب به عدالت .01

  (99 ص ،0189 سوم، چاپ فردوس، تهران، زاهلل؛یعز زاده،یعل مصحح ،یناصر اخالق ن؛یرالدینص ،یطوس: دیینما

( به 73، ص 4483طوسی، نصیرالدین)خواجه
کارگیری هر چیز اقدامات است و عدالت یعنی به

های ذاتی و در جای خودش و متناسب با ظرفیت
اش. درنتیجه، تأمین بهینگی مقتضای طبیعی

رخداد عدالت است. عدالت در حوزۀ عمل فردی 
میان اطراف « اعتدال»یعنی رعایت حد وسط یا 

، روستها روبههای مختلفی که فرد با آنوضعیت
در اخالق ارسطویی هم تبیین شده است. که چنان

( درواقع، رعایت 436: ص 4484)ارسطو، 
اعتدال موجب حفظ نظم و عملکرد طبیعی میان 

شود و با ایجاد های ذاتی انسان میابعاد توانمندی
یط، وتفاعتدال و کاستن از تشتت ناشی از افراط ر

کمک  تر عمل فردیبه تمرکز، بهینگی و کارایی بیش
 د.نمایمی

ه کاما در حوزۀ عمل اجتماعی، با توجه به این
فرآیندهای اجتماعی هویتی نهادی و اجتماعی 

های متکثر حاکم بر دارند که بر اساس ارزش
گیرند، تأمین فرهنگ یک اجتماع شکل می

ند؛ کواره پیدا میعدالت، منطقی سیستمی و نظام
های اجتماعی به این بیان که چون در وضعیت

برقرار است درنتیجه،  یاشبکهعیتی همواره وض
اقدامات بایستی با لحاظ نظم ساختارِی شبکۀ 
هنجارها و قواعد بازِی جمعی به وقوع بپیوندند. 
در این صورت مقتضای رعایت عدالت حفظ نظم 

ای که منجر به احقاق حق گونهنهادی است، به
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تک افراد جامعه شود. در این صورت با رعایت تک
ای که تنها ستمی در عملکردهای نهادیاعتداِل سی

 پیوندند،و مشارکت مدنی به وقوع می یبا همکار
 و« بهینگی»، «کارایی»توان انتظار داشت می

ۀ فردی های بالقو یافتگی حداکثر توانمندیفعلیت»
در حوزۀ عمومی به وجود آیند؛ و « و اجتماعی

البته مشخص است که کارایی، بهینگی و فعلیت 
حداکثر استعدادهای فردی و اجتماعی در یافتن 

حوزۀ عمومی حلقۀ اتصال امنیت و توسعه است. 
های متکفل رفع نیازهای مردم رو، اگر سازمانازاین

در قالب قواعد نهادِی عادالنه، عملکردی کارا، 
بهینه و توانمندساز داشته باشند موجب توسعه و 

 هدرنتیجه ایجاد رفاه و امنیت خواهند شد. لذا ب
السالم( همین خاطر است که امام صادق )علیه

فرمایند: مردم به سه چیز نیاز دارند عدالت، می
ه : ص 4464حرانی، شعبۀ)ابن  14امنیت و رفا

(؛ و با توجه به آنچه بیان شد، این کالم امیر 421
البالغه بهتر فهم مؤمنان در خطبۀ پانزدهم نهج

مردم در رعایت حق و عدل برای شما »شود که می
توسعه است، و آن کس که رعایت عدالت برای او 

 15«ست.تر اتنگناست ]بداند[ تنگنایی ستم بیش
های نهادی طور که بیان شد، وضعیتهمان

اند. و عمومی، تابع مشارکت و همکاری عمومی
ها، زمینۀ اساسًا قواعد نهادی در قالب سازمان

آورند؛ و های اجتماعی را فراهم میایفای نقش
ها، محصول مشارکت در نوع قق طبقات و گروهتح

های تبع آن، نوع تولید و نیز برخورداریها و بهنقش
                                                             

 و محقق الرسول، آل أخبار عن العقول تحف ؛یعل بن حسن ،یحرّان شعبه ابن) «الخِصب و العدل و األمن: هایإل طرّاً الناسُ حتاجی اءیأش ثالثة» .02

  (161 ص ،0121 دوم، چاپ ن،یمدرس جامعه قم، اکبر؛ یعل ،یغفار مصحح

 (01 ةخطب: البالغه نهج) «قُیأض فالجورُ العدلُ به ضاق من و سعةٌ، لکم العدل و الحقّ فی فإنّ» .01

اند. با توجه به این مطلب، سؤال مهم اجتماعی
د کنندۀ قواعروی آن است که ضابط تعیین پیش

بخش عملکردهای اجتماعی نهادی که انضباط
است چیست یا کیست؟ مشخص است که چنین 

در حوزۀ عمومی « قدرت»یستی دارای ضابطی با
باشد وگرنه امکان تأثیرگذاری بر روندهای 
اجتماعی را نخواهد داشت؛ بنابراین و با توجه به 
آنچه دیدگاه خاص اخالق الهی و قرآنی طرح 

کند مرجع قدرت در حوزۀ عمومی کیست؟ می
دیگر، گرچه امنیت و توسعه حقایقی عبارتبه

ها اکنون بیان شد، مرجع آناند و طبق آنچه تانفسی
فرد انسان است، لیکن در حوزۀ تعامالت اجتماعی 
مرجع قدرت کجاست؟ اساسًا قدرت چگونه 

شود؟ و چگونه در خدمت امنیت و ایجاد می
گیرد؟ و بر اساس کدامین سازوکار توسعه قرار می

کند بر مبنای عدالت منجر به این امکان را پیدا می
 نمندسازی شود؟کارایی، بهینگی و توا

 
 . هویت، قدرت، امنیت و توسعه6
 

شده در سطور باال، در پاسخ به سؤاالت طرح
باب قدرت، نیازمند مجال موسِع مستقلی است؛ 
لکن با نظر به پیوند کالن دو مقولۀ امنیت و توسعه 

وند. شبا مقولۀ قدرت برخی مطالب بنیادی ارائه می
تر مقولۀ قدرت رسد برای فهم عمیقبه نظر می

فت؛ ر « هویت»تر بایستی به سراغ مقولۀ بنیادی
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سیاسی برآمده ـچراکه قدرت در فضای اجتماعی
از نحوۀ عملکرد ساخت درونی یک اجتماع 
انسانی است. هویت، در نگاه حکمت و معرفت 
اسالمی، ارجاع به بنیاد وجودی انسان و جهان 
دارد؛ چراکه هویت یعنی آنچه در پاسخ به سؤال 

« ماهیت»شود که از آن تعبیر به داده می« ما هو»
دارد؛ « وجود»شود و ماهیت خود ارجاع به می

جهت که ( ازآن464: ص 4483یزدی، )حائری
ماهیت، حد وجود و صورت علمِی اشیاء و امور 

( و از 38: ص 4، ج 4488آملی، است؛ )جوادی
های ذاتی )پایدار شخصیت( و عرضی مؤلفه

)اوصاف ناپایدار و بیرون از ذات( متشکل است. 
یشه در بنیاد نگاه ِحکمی و به تعبیری دیگر که ر 

یافت و برداشتی  فلسفۀ اسالمی دارد، هویْت در
ها است که از حضور اشیاء و امور و نحوۀ بودن آن

سان، هویت در وجه فردی و در نظر است. بدین
یشه در همین معنا دارد، جز آن که در جمعی، ر

ساحت حیات جمعی، نگاهی ساختاری و تعاملی 
چراکه هویت جمعی از  و برساختی باید داشت؛

یابد؛ و روابط دل روابط میان افراد انسان بروز می
تعاملی و هموندِی درون جامعْه برای افراد، در 
پیوند با هویت فردی افراد، هویت دیگری ایجاد 

نماییم. نماید که از آن تعبیر به جامعه میمی
ان بی المیزانکه عالمه طباطبایی در درواقع، چنان

جامعْه نتیجۀ امتداد یافتن وجود، قوا،  داشته است،
هایی است که افراد آن جامعه دارا آثار و ویژگی

( در 36: ص 3ق، ج  4324هستند. )طباطبایی، 
این نگاه به ساحت و ساخت حیات جمعی، فرد به 

که شود بلنفع جامعه و جامعه به نفع فرد منحل نمی
ا ب فرد و جامعه در پیوندی متقابل قرار دارند؛ فرد

گاهی و آزادی، دارای اختیار است تا بهره مندی از آ
گیرِی هویت و سرنوشت خود و دیگران در شکل

تأثیرگذار باشد و هویت جمعی نیز ابعاد بینشی، 
منشی و کنشِی خود را از مجرای فرهنگ به فرد 

نماید؛ چراکه فرهنگ درواقع همان منتقل می
ها، مجموعۀ تافته و تنیدۀ سازوار شدۀ بینش»

های پایداری است که در یک بستر ها و کنشمنش
زمینی و بازۀ زمانِی همچون هویت جمعی و 
طبیعت ثانوی طیفی از آدمیان صورت بسته 

: 4431و بهار  4483)رشاد، زمستان « است.
 (8ص 

در « تقدر »تصور است که ترتیب، قابلبدین
معنای اجتماعی، فرهنگی و ملِی آن، و نیز در وجوه 

یشه در هویت جمعی و ساخت  نرم و سختش، ر
پیوندِی افراد انسانی در جامعه داشته روابط هم

باشد. بر اساس آنچه در باب منطق اخالقی و 
بخش در راستای ایجاد امنیت اقدامی توسعۀ تعالی

بیان شد، قدرت، محصول عملکرد عقالنی، 
عادالنه و پرتوان افراْد درون ساختاِر منظم و منضبط 

است؛ و تحقق آْن کارایی، بهینگی، اجتماعی 
شکوفایی و درنهایت پیشرفت و موفقیت در نیل به 

آورد؛ و همۀ این عوامل اهداف را به همراه می
تر مخاطرات، موجب دفع و رفع هرچه بیش

ها و عوامل ایجاد تهدید ها، کاستیآسیب
گردند؛ و درنتیجه امنیت، در معنای وسیعی که می

 شود.تحقق میاز آن یاد شد قابل 
قدرت در ساحت عمومی و حیات 
اجتماعی، متناظر با ابعاد حیات هموندی و 
اجتماعِی انسان، وجوه و شقوق متعددی دارد؛ 
گرچه بنیاد همۀ این شقوق، وجود الهی انسان 
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است که سائر الی الله است؛ لکن بستر و مسیر 
سوی تعالِی انسان، همان روابط هموندِی حرکت به

ستند که دارای ابعاد متکثری هستند؛ اجتماعی ه
ابعاد اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، 

ها در جامعه هستند. وجوه کالن روابط انسان
(Parsons, 2005: 1-14) سان، قدرت بدین

دارای ابعاد قدرت اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و 
فرهنگی است. این وجوه متکثر در منظومۀ معرفتی 

قیقت هستند و آن حیات اسالم، ابعاد یک ح
دیگر، وحدت عبارتیکپارچۀ انسان است؛ به

حاکم بر نظام عقالنی و معنایی حیات انسان ابعاد 
مکمل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را 
حائز است. تحقق قدرت در هر یک از این ابعاد و 
در ساخت متکامل و کالن این ابعاد با هم درون 

یت، عدالت و نظم جامعه، در امتداد عقالن
وجودی حاکم بر وجود انسان و جهان که در تناظر 

اند موجب حرکت در مسیر رشد و تعالِی با هم
 گردد.وجودِی انسان و جامعه می

 
. خاتمه: تحقق امنیت و توسعه در 7

 پرتو هدایت الهی
 

شود که قدرت ترتیب، مالحظه میبدین
معه اعنوان برونداد هویت فکری و رفتارِی یک جبه

بر وزان عقالنیت و عدالت، ساختاری نهادی در 
ساحت روابط اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و 

آورد که هدف آن توسعه، فرهنگی جامعه پدید می
پیشرفت و درنهایت ایجاد امنیت با دفع و رفع 

ها و ها، آسیبمخاطرات، تهدیدها، کاستی

مشکالت خرد و کالن است. این توصیف از 
مانِی قدرت است که در منظومۀ قدرت، صورت آر

حکمت و عرفان اسالمی قدرتی الهی است که 
حقیقت اسماء و صفات الهی را در مظاهر َخلقی 

 نماید.و ُخلقی متجلی می
قدرت در ساحت عمومی و اجتماعی از 
یعت  منظر تفکر و معرفت اسالمی، بر ممشای شر

یابد؛ لذا در صورت ظاهری و حکم الله تحقق می
 مبدأ شناخت حکم« فقه»روابط و رفتارها و آشکار 

مبنای درک حکم الله در « فقاهت»الله است و 
تدبیر جزئیات در روابط اقتصادی، سیاسی، 
اجتماعی و فرهنگی؛ لکن فقه در اینجا به معنای 

 ایگونهاعم آن منظور است یعنی شناخت دین به
بر منابع اصیل دین یعنی قرآن، روشمند با تکیه

؛ و این هر سه منبع در ذات خود از سنت و عقل
یک حقیقت برخوردارند و بر یک حقیقت داللت 
دارند و آن صورت الهی انسان و جهان است؛ 
چراکه قرآن در کنار سنت قولی و فعلی مأثور و 
موثق دو روی حقیقت وحی هستند و عقل و 
عقالنیت بنیاد شناخت است که استعدادی الهی 

ینش است. لذا میراث برای شناخت بنیاد الهی آف ر
معرفتی و سلوکِی انبیای عظام و داللت راستین 

که آن میراث و وحی اند؛ جز آنعقل مساوق با هم
الهی هدایتی بیرونی برای انسان است و عقل 
هدایت درونی. انسان با اعتنای به عقل در امتداد 

های معرفتی و اخالقِی انبیای کرام موفق به هدایت
ل در نهاد خود و عقالنیت در نهاد نورانی نمودن عق

یق پیشرفت و تعالی را  اجتماع خواهد شد و طر
 توأمان طی خواهد نمود.
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ترتیب، صورت آرمانی مرجع قدرت در بدین
ساحت عمومی، از منظر حکمت و معرفت 

اید هایی باسالمی، در کف باکفایت انسان یا انسان
ر ها دباشد که مظهر عقالنیت و عدالت هستند. آن

درجۀ اول انبیای و اوصیای الهی هستند و در درجۀ 
اند و بعد عالمان و عامالن به وحی و سنت الهی

ایی هستند که عقلشان با تربیت و تهذیب هآن

نورانی شده و شکوفایی یافته است. تنها با تحقق 
توان امیدوار بود قدرت در این معناست که می

ساحت عمومی در اختیار صالحان و شایستگان 
 قرار گرفته است و ایشان با تدبیر و اقدام استوار خود

را در مسیر امنیت و توسعۀ پایدار  حرکت اجتماعی
دهند.و حقیقی قرار می

  
 

 منابع

، محقق و مصحح غفاری، تحف العقول عن أخبار آل الرسولعلی؛ بنشعبه حّرانی، حسنابن .4
 .4464علی اکبر؛ قم، جامعه مدرسین، چاپ دوم، 

تهران، چاپ دوم، ، ترجمۀ پورحسینی، ابوالقاسم؛ تهران، دانشگاه اخالق نیکوماخسارسطو،  .2
4484. 

جلد(، تحقیق و تنظیم بادپا، محمدکاظم؛ قم، إسراء،  2) فلسفۀ صدراجوادی آملی، عبدالله؛  .4
 .1388چاپ سوم، 

، تهران، مؤسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران، های عقل نظریکاوشحائری یزدی، مهدی؛  .3
 .4483چاپ چهارم، 

، سال سوم و چهارم، شمارۀ دوازدهم و رهنگراهبرد فدر « دربارۀ فرهنگ»اکبر؛ رشاد، علی .5
 .7ـ16، صص 1390و بهار  1389سیزدهم، زمستان 

جلد(، تهران، پژوهشگاه علوم  3) مجموعه مصنفات شیخ اشراقالدین؛ سهروردی، شهاب .6
 .4481انسانی و مطالعات فرهنگی، چاپ سوم، 

جلد(، قم، طلیعة النور، چاپ  3) الحکمة المتعالیة فی االسفار االربعة العقلیةصدرالمتألهین،  .7
 ه ق. 4325اول، 

جلد(، قم، جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ  21) المیزان في تفسیر القرآنطباطبایی، محمدحسین؛  .8
 ه ق. 4324قم، چاپ ششم، 

، مصحح علیزاده، عزیزالله؛ تهران، فردوس، چاپ سوم، اخالق ناصریطوسی، نصیرالدین؛  .3
4483. 



   

.pdf43ostarj/3Vol.mrsi.ir/jostar.http:// 

 

20 

الدین، سید مهدی؛ تهران، وزارت مقدمه و تصحیح شمس، اوصاف االشراف؛ ---، --- .41
 .4474فرهنگ و ارشاد اسالمی، چاپ سوم، 

جلد(، محقق و  43) تفسیر کنز الدقائق و بحر الغرائبمشهدی، محمد بن محمدرضا؛ قمی .44
 .4468مصحح درگاهی، حسین؛ تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، چاپ اول، 

جلد(، مترجم  24) البالغةمنهاج البراعة في شرح نهجله؛ الهاشمی خویی، میرزا حبیب .42
ای؛ محقق و مصحح میانجی، ابراهیم؛ تهران، زاده آملی، حسن و محمدباقر کمرهحسن
 ه ق. 4311االسالم، چاپ چهارم، مکنبة

13. Nef, Jorge; Human Security and Mutual Vulnerability, International 

Development Research Centre, Ottawa, 1999. 

14. Parsons, Talcott; the Social System, Turner, Bryan (ed.), Routledge (Taylor & 

Francis Group), 2005. 

15. Tadjbakhsh, Shahrbanou and Anuradha M. Chenoy; Human Security Concepts 

and Implications, Routledge, Oxford, 2007. 

16. Ul Haq, Mahbub; Reflection on Human Development, Oxford University Press, 

New York, 1995.  

17. UNDP, Human Development Report 1994, Oxford University Press, New York 

and Oxford, 1994. 

18. UNESCO, Human Security Approaches and Challenges, UNESCO Publishing, 

2008. 
 


