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 چکيده
 توسعه» و «حقيقي امنيت» ساختاري و مفهومي تنيدهدرهم ابعاد است درصدد رو، پيش مقاله

 و ساخته آشکار را توسعه و امنيت ذهني و عيني پيوستگي ديگر،عبارتبه دهد؛ نشان را «خوب

 اين در اتفاق، اين. نمايد اشاره مبنا،سعهتو امنيتِ تحقق فرايند به آشکارسازي، اين ضمن در

 تحقق بر حاکم اقدامي و هنجاري ارزشي، منطق و مفهومي هايداللت واکاوي مسير از مقاله،
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 امتداد در. است بسته صورت اسالمي اخالق معرفتي و حِکمي دستگاه منظر از توسعه و امنيت

 موردتوجه نيز قدرت و هويت يرنظ ديگري مهم مفاهيم تبييني، و تحليلي منظورِ اين درک

 نيز ملي قدرت و هويت مختلف ابعاد با مبناتوسعه امنيتِ تحقق فرايند پيوند و اندقرارگرفته

 چگونه شود، داده نشان استداللي بياني با شده سعي درنهايت،. است گرفته قرار موردتوجه

 موجب اجتماعي، منظ و عدالت عقالنيت، رعايت با اسالمي ارزشي و معرفتي هويت تحقق

 و اجتماعي واقعيت در کارا نهاديِ ساختارهاي يافتن قوام و فردي هايتوانمندي شدن حداکثر

 . شودمي مبناتوسعه امنيت تحقق نيز

 . الهي اخالق قدرت، هويت، انساني، توسعه انساني، امنيت :هاکليدواژه

 

 

 مقدمه

 بر. شوندمي محسوب جتماعيا مطالعات حوزه در کليدي مفهوم دو توسعه، و امنيت

 نسبتي در عيني و ذهني وجود لحاظ به اجتماعي، مهم مقوله دو اين که نيست پوشيده کسي

نمي محقق امنيت بدون پيشرفت و توسعه سويي، از ديگر،عبارتبه دارند؛ قرار هم با متناظر

 بنابراين شود؛نمي محقق جامعه در توسعه بدون هم حقيقي امنيت ديگر، سوي از و شود

 در دوسويه پيوند اين چگونگي از رمزگشايي. دارند ديالکتيکال پيوندي توسعه و امنيت

 منظور اين براي. است پيچيده و دشوار بس کاري توسعه، و امنيت ميان اجتماعي واقعيت

 پرداخت؛ اجتماعي ارتباطاتيِ ساختارهاي ضمن در مقوله دو اين مفهوميِ تحليل به بايستي

 و امنيت پيوند در دخيل اجتماعيِ مفاهيم شبکه به توجه بدون و نفسهفي ظورمن اين اما

 . نيست ميسر توسعه

 هم توسعه، و امنيت شود،مي مالحظه که شوندمي افزون وقتي روي، پيشِ هايپيچيدگي

 مقوالتي شان،اجتماعي کارکردهاي لحاظبه هم و شاناجتماعي تکوّن خاستگاه لحاظبه

 و هاآرمان البته و هستند جامعه هايمطلوبيت و هاآرمان به ناظر چراکه اند؛يهنجار و ارزشي



 .دارد ملل و اقوام تاريخيِ و فرهنگي ديني، فکري، تجارت و باورها در هاريشه هامطلوبيت

 بر بلکه ندارد جريان نظريات از اييافتهتعين بستر در مقاله اين مطالعه موضوع سانبدين

 . دارد قرار اجتماعي وضعيت به معطوف فلسفيِ فکري، تجارب سيال، جريان

 که مدرنيزاسيون، ناخوشايند تجارب به توجه با توسعه، و امنيت باب در معاصر نظريات

 اواسط تا اروپامحور توسعه هايمدل بر حاکم صرفِ گراييِعمل و ابزاري عقالنيت محصول

 توسعه ماهيت باب در جديدي هايرتبصي به ،(84-84 صص: 3131 عنبري،)است بيستم قرن

 به توجه با بايستي امنيت تبعاً و توسعه که است آن بصيرت ترينمهم. اندرسيده امنيت و

 و فرانسلي نگاهي در و طبيعت بستر در انسان ماديِ و فرهنگي حيات وجودي اقتضائات

 ايکليدي مفاهيم ،امنيت و توسعه مقوله با جديد هايمواجهه اين برپايه. گيرد شکل پايدار

. اندشده مطرح پايدار امنيت و انساني امنيت نيز و پايدار توسعه و انساني توسعه نظير

(Deneulin & Shahani, 2009) 
 مقوله دو ساختاريِ پيوند بررسيِ و مفهومي تحليل مجراي از دارد، سعي حاضر، مقاله

 مفاهيم شبکه در را هاآن يِساختار نسبت و مفاهيم اين ارزشيِ محتواي توسعه، و امنيت

 مسئله به سانبدين و نمايد؛ تبيين اسالمي حکمت و معرفت ارزشيِ مباني منظر از اجتماعي

بهره با مقاله اين ترتيب،بدين. دهد پاسخ «توسعه و امنيت نسبت چگونگي و چيستي» مهم

 امنيت صطالحيِا و واژگاني معناي تحليل از پس اسالمي، معرفتيِ و حِکمي ميراث از گيري

 و ارزشي منطق سپس و است نموده توجه توسعه و امنيت حقيقي مرجع و بنياد به توسعه، و

ساخت اجتماعيِ قدرتِ و هويت پرتو در را توسعه و امنيت متناظر و توأمان تحقق اقداميِ

 رفتمع و حکمت پايه بر تبيين، اين. است نموده تبيين اسالمي جامعه در الهيِ هدايت از يافته

مي که دهدمي ارائه خوب توسعه و حقيقي امنيت از تريافتهعمق درکي اسالمي، و وحياني

 و اجتماعي علوم ساحت در توسعه و امنيت باب در هايينظريه تأسيس نظريِ زيربناي تواند

 .گردد اسالمي انساني علوم

 مفهومي هاينسبت درک و معناشناسي. 1



 ابتدا است الزم ،«توسعه» و «امنيت» مقوله دو ريِساختا مناسبات تحليل و درک براي

 مطالعه مواد پژوهش، آغاز در که است واضح. گردند تحليل و بررسي مفهوم دو اين معناي

 اما بود؛ خواهد گرپژوهش مفهومي تأمالت بازگويي احياناً و عرفي استعماالت معناشناختي،

 تخصصي، استعماالتِ در واژگان عناييم درک برود ترپيش ساختاري ابعاد در مطالعه چه هر

 مفاهيم مورد در خصوصبه فرآيند اين. شد خواهد ترسنجيده درنتيجه و ترجامع تر،عميق

 مفهوم دو توسعه، و امنيت يعني مطالعه، اين موردنظر مفهوم دو. است صادق تربيش انتزاعي،

آن ظهور محل ليکن است يخارج واقعيت در هاآن صدور منشأ گرچه که اندانتزاعي ارزشيِ

 اصطالحاً يادشده مفهوم دو هر بنابراين است؛ انسان افراد روحيِ و ذهني واقعيت در ها

 تحليل هايحوزه در موجود مفهوميِ هايچارچوب در که روازآن و هستند؛ ذهني مفاهيمي

 و( امنيت مورد در) ثبات حيث از وضعيتي ارزيابي مقام در مفهوم دو اين از اجتماعي،

 اين. اندارزشي مفهوم دو مفهوم، دو اين درواقع شود،مي استفاده( توسعه مورد در) پيشرفت

 هنجارهاي مفهوميِ شاکله بستپاي مثابهبه چراکه هستند؛ نيز مبنايي مفهوم دو مفهوم، دو

 عمومي حوزه در افراد رفتارهاي و عمومي رفتارهاي و نهادي هايواقعيت به بخشانضباط

 از متأثر يعني دارد، فرهنگي وجه گذاريارزش رخداد ازآنجاکه همچنين. نمايندمي عمل

به نيز توسعه و امنيت درنتيجه است، متنوع و مختلف هايبومزيست و ايزمينه متغيرِ عوامل

زمينه و نسبيت از وجهي داراي خود خارجي تحقق در که اندمفاهيمي ارزشي، مفهوم دو مثابه

 واقعيت در توسعه و امنيت بودن نسبي و ايزمينه که شود دقت است الزم. هستند بودن اي

 شمولجهان و عام مفاهيمي توانندنمي مفهوم دو اين که نيست آن معناي به لزوماً خارجي،

 امنيت ماهيت شناخت در موردنظر ارزشي و اخالقي رويکرد روشي، لحاظ به اگر بله، باشند؛

روايانهجهان مفهوم که نمود اعالم بايد نيز نظري لحاظبه شد،با فرهنگي گراييبرون توسعه و

 و اخالقي رويکرد روشي، لحاظ به اگر لکن نمود؛ ارائه تواننمي توسعه و امنيت از اي

 مناسبات توانمي باشد، فطري گراييدرون توسعه و امنيت ماهيت شناخت در مختارْ ارزشيِ

 .نمود تحليل انسان درونيِ و ذاتي اقتضائات اساس رب را توسعه و امنيت ميان موجود مفهوميِ



 داراي که انداجتماعي مفهوم دو ،«توسعه» و «امنيت» مفهوم دو شد بيان آنچه بر بنا

 :اندذيل هايويژگي

 بودن ذهني. 1

 بودن ارزشي. 2

 (اجتماع هنجاري شاکله براي مبنايي مثابهبه) بودن مبنايي. 3

 هاآن از عام مفهومي به يافتدست امکان و خارجي تحقق در بودن نسبي و ايزمينه. 4

 ذهني تحليل در

مي روشن را عملياتي و مطالعاتي هايبايسته و لوازم برخي يادشده، هايويژگي در دقت

 مقام در هاآن هاينسبت و ابعاد درک که اندنظري مفاهيمي مفهوم، دو هر آنکه اوالً،. سازد

سطحي از بنابراين است؛ انباشتي فرآيندي در خارجي واقعيت همالحظ و تأمل نيازمند نظر،

 دو عنوانبه مفهوم دو اين ثانياً،. نمود اجتناب بايستي هاآن از معنايي هايبرداشت در انديشي

مي معنا اجتماع هنجاري بدنه در ديگر اجتماعي مفاهيم از ايشبکه با نسبت در مبنايي مفهوم

 خودِ معنايي فهم در مفاهيم، آن با مفهوم دو اين ميان مفهومي هاينسبت درک روازاين يابند؛

 پژوهش هرگونه که معناست بدان اين. است مهم يکديگر با هاآن نسبت نيز و مفهوم دو اين

 مجموعه به جامع نگاهي با بايستي توسعه و امنيت مقوله دو نسبتِ باب در ايمطالعه و

 ارتباط. اندمرتبط مطالعه اين موردنظر مفهوم دو با ينظر لحاظ به که بيفتد اتفاق مفاهيمي

 «توليدي ارتباط» به آن از که «توسعه» و «امنيت» مفهوم دو معنايي تقوّم در مؤثر مفاهيم ساير

 :است تصورقابل شکل سه به کرد ياد توانمي

 نتايج از عهتوس و امنيت مفاهيم که ايگونهبه مفهوم، دو اين با ترمبنايي مفهومي ارتباط. 1

 مفهوم دو با «توسعه» و «امنيت» مفهوم دو که نسبتي همچون. آيند شمار به مفهوم آن لوازم يا

 .کنندمي پيدا انسان «فعلِ» و «نظر»

 مفهوم دو اين ميان متقابل رابطه که ايگونهبه مفهوم، دو اين با مساوي مفهومي ارتباط. 2

مي «عدالت» مفهوم با يادشده مفهوم دو ميان که يارابطه همچون. باشد برقرار مفهوم آن با



 .آورد نظر در توان

 دو نتايج يا لوازم از مفهوم آن که ايگونهبه مفهوم، دو اين با متأخرتر مفهومي ارتباط. 3

 «شکوفايي» مفهوم با مفهوم دو اين ميان که ارتباطي همچون. باشد توسعه و امنيت مفهوم

 .است تصورقابل

 مفاهيم منظومه در مفهوم دو اين معنايي و نظري جايگاه بررسي خالل از بنابراين

 مفهوم دو اين از يک هر معناي به نسبت تريتخصصي ديدِ توانمي آنکه از جداي اجتماعي،

. نمود استخراج نيز را هاآن معنايي ارتباطات و نظري پيوندهاي توانمي آورد، دست به

 واقعيت در هاآن پيوندهاي به توانمي توسعه و منيتا مفهومي هاينسبت درک با درواقع،

 نحوه و ارتباط اين کيفيت در توانمي چگونه که دريافت و برده پي نيز خارجي و انضمامي

 .نمود مداخله آن تحقق

 آن مفهوم در تأمل اساس بر امنيت معناي تحليل. 1. 1

 مختلفي نظري هاياليه ضمن در تواندمي اجتماعي مفاهيم از ديگر بسياري بسان امنيت

 که طورهمان است، چنداليه مفهومي «امنيت» ديگر،عبارتبه گيرد؛ قرار مالحظه مورد

 کهچنان امنيت، مفهوم از اليه تريندروني و برداشت اولين. اندچنين نيز «عدالت» و «توسعه»

 ديگر،عبارتبه دارد، دروني وضعيتي به اشاره که است مفهومي امنيت که است آن شد، گفته

. است اجتماعي يا بيروني ابعاد در هاييانعکاس داراي که انفسي يا سوبژکتيو است مفهومي

 وضعيتي» در گرفتن قرار از که است انفعالي واقعيتي دروني، احساس يک مثابهبه امنيت

 بازتاب اش،اجتماعي يا بيروني واقعيت در امنيت. شودمي ناشي «تهديد و مخاطره بدون

 اجتماعي ابعاد در امنيت بنابراين است؛ اجتماعي يا غيرانفسي ابعاد به دروني وضعيت ينهم

 يافتن استمرار و اجتماعي تعامالت در مخاطره و تهديد بدون وضعيتي يافتن امتداد يعني

 يا محيط جامعه، امن، عموميِ وضعيت يا محيط يا جامعه يک رو،ازاين. دروني حسّ همان

 ذاتي، طوربه امنيت، از تعريفي چنين. باشد تهديد و مخاطره از ريعا که است وضعيتي

 نظر به آنکهحال دهد؛مي نشان تهديد، و مخاطره نبود يعني سلبي، مفهومي عنوانبه را امنيت



 از ايشبکه قالب در را آن ما که است آن امنيت از ترکامل و تردرست برداشت رسدمي

 هاآن يافته تجميع وضعيت که ايايجابي مفاهيم البته نماييم؛ تعريف و ترسيم ايجابي مفاهيم

 .نمايد تهديدات و مخاطرات نفي انسان، زندگي اجتماعي واقعيت در

 مجموع که است ايايجابي هايوضعيت رخداد ماحصل امنيت شد، بيان آنچه اساس بر

 و انگيزشي ي،فکر تعامالت و نمايندمي نفي را مخاطرات انواع انسان زندگي در هاآن

 موارد. دهندمي قرار تنش از دور به و منضبط وضعيتي در را يکديگر با هاانسان رفتاري

 علت اساس بر ليکن اندفراوان برسانند آسيب انسان به توانندمي که تهديدهايي و مخاطرات

 شکل به را اندانسان خودِ از ناشي که تهديدهايي و مخاطرات انواع توانمي هاآن ايجادکننده

 .نمود بنديتقسيم ذيل

 شوند؛مي معنوي و مادي اساسي نيازهاي رفع باعث که چيزهايي آن نداشتن يا «فقر». 1

 مفاسد و مصالح با مرتبط امور هايچگونگي و هاچيستي از آگاهي عدم يا «جهل». 2

 اجتماعي؛ و فردي

 قدام؛ا چگونگي و امور نظري محاسبه مقام در سستي يا «تدبير عدم». 3

 رفتارها عمل، مقام در آگاهي و توانمندي وجود با شود باعث آنچه هر يعني «سستي». 4

 شوند؛ شکست دچار

 .بيشتر منافع از برخورداري سر بر تزاحم و تضاد يا «تنازع». 5

 و فردي بعد در تهديدها و مخاطرات که شد خواهد مالحظه شود بررسي چنانچه

 موارد درواقع،. هستند فوق عوامل از مورد چند يا يک ادرخد ماحصل انسان حيات اجتماعيِ

 اين به. هستند عقلي تحليلي نتيجه آفرينمخاطره و تهديدزا عوامل عنوانبه يادشده گانهپنج

 يا ايانديشه مؤلفه است، اساسي مؤلفه سه به متکي و متقوّم انسان «فعل» که توضيح

 و صحيح مؤلفه سه هر چنانچه. اقدامي يا فتارير مؤلفه و اخالقي يا انگيزشي مؤلفه شناختي،

 شناخت، براي الزم وجودي هايداشته از انساني اجتماع و انسان و باشند نقصان از عاري

 ديگران و خود حقوق رعايت و اخالق بر مبتني رفتارش و باشد برخوردار اقدام و انگيزش



 نخواهند پي در را ايطرهمخا هاآن از شده ناشي هايوضعيت و رفتارها مجموعه باشد،

 اوليه وجودي هايداشته از انساني اجتماع يا فرد اگر اما بود؛ خواهند امنيت مفيد و داشت

 موجب فقر اين و است «فقر» دچار درواقع باشد محروم اقدام و انگيزش شناخت، جهت

 باشد داشته کاستي شناخت، زمينه در فرد اگر همچنين شود؛مي مخاطره ايجاد و نارسايي

 و شودمي اقدامي و انگيزشي انحراف موجب واقعيت، نشناختن و است «جهل» دچار

 در درستيبه را اشآگاهي نتواند آگاهي، وجود با اجتماع يا فرد اگر نيز و آفريند؛مي مخاطره

آگاهي از استفاده در يا و بشود تطبيق در خطاي دچار يا بگيرد کار به موضوعات با تطبيق

 شد؛ خواهد آن از برآمده مخاطرات و تدبير عدم به مبتال نمايد، انگاريسهل و مسامحه اش

 مناسب تدبير نيز و الزم وجودي هايتوانمندي و آگاهي وجود با اجتماع يا فرد اگر همچنين

 البته که رودنمي مصالحش و منافع با مطابق اقدامي سويبه نباشد، برخوردار الزم انگيزش از

 قواعد رعايت به منضبط اجتماعشان در افراد اگر درنهايت و است؛ آفرين مخاطره نيز اين

 حقوق و هاداشته به اندازيدست باعث خواهي بيشتر به ميل نباشند، نهادي و اخالقي

 .آفريندمي تهديد و شد خواهد ديگران

 يابال غيرمترقبه، حوادث نظير عواملي دارند؛ وجود نيز غيرانساني تهديدآفرين عوامل اما

 با عوامل از دسته اين. ذهني و روحي جسمي، هايمعلوليت سالي،کهن طبيعي، عوامل و

 تدبير با توانمي ليکن نيستند گيريپيش قابل گرچه اند،تدارک قابل هنگام به و مناسب تدبير

. نمود جبران را هاآن از ناشي هايآسيب مقتضي نحو به و کاست هاآن هايآسيب از مناسب

 .اندانساني عوامل همان امنيت، برنده بين از اساسي عوامل رسدمي نظر به ينباوجودا

 اجتماعي مفاهيم شبکه در امنيت معناي تحليل. 2. 1

 و مخاطرات نفي عنوانبه امنيت مفهوم در تأمل اساس بر شدهارائه معناييِ تحليل

 مطلوب اگرچه عوسي معنايي سعه اين. بخشدمي امنيت مقوله به وسيعي حوزه تهديدها،

 واژه معناي از که برداشتي اساس بر و منطقاً لکن نيست امنيت حوزه گرانپژوهش از برخي

 .است دفاع قابل شد، بيان «امنيت»



 از بُعدي هاآن از يک هر که دارد هاييمعادل يا مصاديق اجتماعي مفاهيم شبکه در امنيت

 باشد يافته تکوّن يکه مفهوم يک کهآن از شبي امنيت درواقع،. کنندمي نمايان را امنيت ابعاد

 سياست حوزه در بازيگران اختيار در را ايعملياتي اصول که است مفهومي چارچوب يک

 ،«تبعيض نفي» ،«خشونت نفي» با است معادل امنيت اساس، اين بر. گذاردمي خارجي و ملي

 نبود وضعيت تحقق. ديگر تهديدات از بسياري و «رواني فشار نفي» ،«خواري ويژه نفي»

 تعامالت فضاي در ايجابي وضعيت اين. است ايجابي وضعيتي وجود مستلزم تهديد،

. کندمي ايجاد آن موانع دفع و امنيت تأمين راستاي در پويا و فعال محيطي انسان، اجتماعيِ

 اجتماعي مفيد کارکردهاي و هاارزش برخي با شودمي مرادف و مساوق امنيت ترتيب،بدين

 ،«افراد حقوق يا کرامت يا ذاتي احترام حفظ» ،«رفاه» ،«اشتغال» ،«عدالت» چونهم

 وجود» ،«اجتماعي تأمين» ،«اجتماعي و اقتصادي سياسي، ثبات» ،«عمومي اعتماد» ،«مشارکت»

 تحمل» ،«پذيريبينيپيش» ،«هم با نهادها و نهادها، با افراد هم، با افراد سالم و آزاد ارتباط

 .اجتماعي هايارزش از ديگر بسياري و «تنوع يرشپذ و يکديگر

 اوالً، که است آن اجتماعي مفاهيم شبکه به توجه با امنيت معناي تحليل در مهم نکته

 مفاهيم، از بسياري که است چندساحتي ايمقوله ثانياً و است، انساني ايپديده امنيت

 از بسياري ديگر،عبارتبه گيرند؛مي قرار آن با ارتباط در اجتماعي هايواقعيت و ساختارها

. هستند آن تحقق مقدمه بلکه آن، معنابخش تنهانه اجتماعي هايواقعيت و ساختارها مفاهيم،

 که است آن دهندهنشان اجتماعي، مفاهيم شبکه در امنيت ايجابي وجه به توجه خصوصبه

عبارتبه است؛ اجتماعي فرآورده يک ليکن است، انفسي و ذهني مقوله يک گرچه امنيت

 دست به احياناً اجتماع يک در فعاليت ضمن در بودن از فرد که است احساسي امنيت ديگر،

. سازدمي روشن را امنيت مقوله پيچيدگي نکته، اين به توجه. آوردنمي دست به يا آوردمي

 ظاميانت و نظامي تدابير حوزه به امنيت مقوله فروکاهش است، چنين يقيناً که است چنين اگر

 تعبير «سخت امنيت» به آن از که متخاصم دول استراتژيکيِ قدرت ميان تعادل ايجاد منظوربه

 قرار مرزها بيرون در فقط تهديدها اوالً، چراکه است؛ نارس و ناقص رويکردي شود،مي



 و يابندمي بروز اجتماعي روابط ضمن در و جامعه درون در تهديدها از بسياري و ندارند

 را است امن فضاي ايجاد الزمه که اياجتماعي ثبات و پايدار امنيت سلبي، رخوردب ثانياً،

 .دهدمي پيوند توسعه مقوله به را امنيت مقوله مطلب اين به توجه. نمايدنمي ايجاد

 امنيت و توسعه معنايي   پيوند. 3. 1

 معناي از که متداولي و عام فهم بر مبتني و معنايي لحاظبه امنيت شد، مشخص کهچنان

 که وضعيتي. است مساوق انسان اجتماعي و فردي زندگي از تهديدها نفي با دارد وجود آن

 که وضعيتي است؛ ايجابي وضعيتي وجود با مساوق باشند، منتفي هاآسيب و تهديدها آن در

 در و باشند داشته وجود بالفعل انسان، زندگي سازنده شکوفا کارکردهاي و هاارزش آن در

 را انسان ذاتي حقوق و کرامت با متناسب و منظم پويا، فعال، ايزندگي زمينه ل،عم مقام

 .شودمي ياد «يافتگيتوسعه» به آن از که است آرماني وضعيتي، چنين تحقق. آورند فراهم

. اندعميقي نظري پيوند داراي «امنيت» و «توسعه» مقوله دو که شودمي مالحظه بنابراين

(Nef, 1999: p. 23) داده تذکر نيز ملل سازمان 1994 سال گزارش در که طورهمان رواقعد 

 داراي روزشان هر زندگي در مردم آنکه مگر بود نخواهد صلح و امنيت در جهان است، شده

 قالب در و هاملت درون منازعات اکثر کنوني روزگار در کهاين به توجه با و باشند، امنيت

 به نيل براي درنتيجه شوند،مي واقع اقتصاديـاجتماعي رشد در هانابرابري و هامحروميت

 ملتي نيست ممکن اساساً. است يافتن «توسعه» است ملل روي پيشِ که راهي تنها امنيت

 مصرف کاهش بدون اجتماعي، همبستگيِ بدون زيست،محيط از حفاظت بدون صلح، بدون

 اشعالي اهداف به... و سرزميني و نيانسا بالقوه توان نمودن فعال بدون طبيعي، منابع رويهبي

 اجتماعي و فردي زندگي ابعاد متوازن و پايدار توسعه ضمن در اهداف اين تحقق. برسد

 (UNDP 1994: p. 1). شود انساني امنيت تحقق به منجر تواندمي انسان،

 هتوسع چراکه است؛ «امنيت» از اعم «توسعه» مفهومي لحاظبه گرچه شد، بيان آنچه بر بنا

 مفهومي هايمؤلفه از يکي طبعاً و است مردم اقدام و انتخاب گستره نمودن تروسيع دنبال به

 در حال،بااين است، امنيت و تهديدها و مخاطرات نبود عمل و انتخاب دامنه گسترش



 مجراي از يافتگيتوسعه که معناست بدان اين. يکديگرند با متالزم دو اين خارجي واقعيت

 و اقتصادي هايحوزه در نهادي و اجتماعي انضباط ايجاد کارايي، ايجاد ومي،عم رفاه ايجاد

 و مخاطرات کاهش باعث فرهنگي، و آموزشي تعامالت حوزه نمودن پربارتر و سياسي

توسعه اقدامات مؤيد امنيت وجود البته و شود؛مي امنيت احساس ايجاد درنتيجه و تهديدها

 است آن التفات اين نتيجه. کنندمي حمايت يکديگر از دو اين ديگر،عبارتبه. بود خواهد اي

 .شودنمي محقق انساني توسعه خصوصبه و توسعه بدون انساني امنيت که

 امنيت و توسعه انساني مرجع و خاستگاه. 2

 تنهانه مفهوم دو اين يعني اند،انساني هاييمقوله امنيت و توسعه شد اشاره که طورهمان

 «بودن نحوه» به وابسته نيز هاآن مرجع و خاستگاه بلکه اند،انسان حيات با مرتبط هاييمقوله

 و است انسان هايانتخاب و امکانات عرصه در گشايش ايجاد معناي به توسعه. است انسان

 اِعمال را خود هايانتخاب آزادي با و مخاطره بدون بتواند انسان که است آن معناي به امنيت

 (ibid. p. 23).روندنمي بين از فردا اويند اختيار در اکنون که هاييفرصت باشد مطمئن و نمايد

 از فراتر مفهومي عنوانبه توسعه هم شودمي باعث مقوله دو اين از ايمفهومي برداشت چنين

 يا سخت امنيت حوزه به محدود ديگر امنيت هم و شود، مالحظه اقتصادي صرفاً کارکردهاي

 توسعه، مطالعات زمينه در نگرش، تغيير اين پيرو. نشود گرفته نظر رد انتظامي و نظامي امنيت

 (Ul Haq, 1995: p. 4). است شده گشوده «انساني توسعه» عنوان تحت جديدي فصل و مقوله

 ياد «انساني امنيت» عنوان با آن از که شودمي گشوده جديدي وسيع فصل نيز امنيت زمينه در

 هايديدگاه ساختارگرايانه، رويکردهاي ازجمله مختلفي رويکردهاي حوزه، اين در. شودمي

 .Tadjbakhsh, 2007: p).اندپرداخته گراييواقع ديدگاه نقد به فمينيستي رويکردهاي و انتقادي

تغييريافته امنيت باب در هاديدگاه ارتباطاتي، انقالب ظهور و سرد جنگ از پس درواقع، (73

 وضعيت حفظ يا و تغييرات اعمال براي و اندشده رنگکم ملي و قومي مرزهاي چراکه اند؛

 بلکه آورد؛ ميدان به آشکارا را انتظامي و نظامي امکانات و قوا حتماً نيست الزم ديگر موجود

به ايشان، فرهنگي و هويتي وجوه تغيير و افراد باور و نگرش در تغيير ايجاد با توانمي



 بلکه سرزميني حوزه در تنهانه را موردنظر يراتتغي ارتباطاتي، وسايل طريق از و نرم صورت

 امنيت که معنا اين درک عالوهبه تحولي، چنين. آورد پديد نيز سرزميني فرا هايحوزه در

 مطالعات حوزه در را پارادايم تغيير زمينه آيد،نمي پديد سخت مهار و خشونت اِعمال با پايدار

 و محور دولت، ديگر سنتي، ديدگاه برخالف جديد پارادايم اين در. است شده باعث امنيت

 گرچه (UNESCO, 2008: p.3) اند؛امنيت محور که هستند مردم اين بلکه نيست؛ امنيت مرجع

 دارد؛ امنيت تحقق خصوص در را خود نهادي وظايف حاکميت نهاد عنوانبه همچنان دولت

 التزام سويبه را جامعه افراد نمايد سعي نهادي ابزار از استفاده با بايستي دولت درواقع ليکن

 . نمايد هدايت امنيت ثغور و حريم رعايت و شخصي

 به مربوط مسائل تدبير متولي نهاد عنوانبه دولت امنيت، مقوله از جديد برداشت مطابق

 براي را مناسب اقتصاديِ و سياسي اجتماعي، فرهنگي، بسترهاي بايستي عمومي، حوزه

 اما آورد؛ فراهم جامعه آحاد براي شکوفايي و رشد با همراه و امن، و سالم ايزندگي تحقق

 درواقع،. است ميسر توسعه مجراي از تنها اتفاق اين شد، اشاره ازاينپيش که طورهمان

ارزش اساس بر مناسب نهاديِ و اجتماعي ساختارهاي تنظيم با ايتوسعه فرآيندي در دولت

 تنها حاکميت نهاد کارِ اين اما کند؛مي دهيجهت را افراد رفتارهاي مطلوب، اخالقيِ هاي

 ابعاد رفتارها، به دهيجهت ضمنِ در بلکه نيست، افراد اجتماعي رفتارهاي به دهيجهت

 ترتيبات تنظيم با حاکميت نهاد ديگر،عبارتبه. کندمي دهيجهت نيز را رفتارها ارزشي

 هايارزش اساس بر رفتارها تحقق براي را زمينه الهي اخالق اساس بر اجتماعي و نهادي

 اخالق الهي، اخالق دادن قرار مبنا جايبه تواندمي دولت کهدرحالي نمايد،مي آماده الهي

 رفتارها تحقق براي را زمينه صورت اين در که نمايد نهادي ترتيبات تنظيم مبناي را سکوالر

 .است آورده فراهم سکوالر هايارزش بر منطبق

 مهم بسيار خود جاي در که آوردمي فراهم را بسترها و هازمينه تنها دولت کهدرحالي

 در هاآن عيني تحقق درنتيجه و اندانفسي اموري توسعه، و امنيت شد اشاره کهچنان لکن است،

 اجتماعي ساختارهاي همان درواقع که اقتصادي و سياسي اجتماعي، فرهنگي، هايزمينه ضمن



 آحاد فرديِ التزام و عزم بدون رو،ازاين. است انساني فرد به وابسته اندنهادي هايچارچوب و

 و نهادي هايچارچوب نيز و توسعه و امنيت ذاتي اقتضائات به ايشان اکثريت يا و جامعه

 و امنيت شايسته، نهادي ترتيبات قالب در داشت انتظار تواننمي ها،آن کنندهتأمين اجتماعي

 ريشه توسعه و امنيت يابيمدرمي که اينجاست. يابند تحقق شکوفايي آن پي در و واقعي توسعه

 دادن قرار با دولت و حاکميت نهاد نمود تصور توانمي البته دارند؛ اخالقي هايارزش در

حريم حفظ پي در قانون، طريق از مجازات و پاداش نظام قالب در الزم اجتماعي هايضمانت

توسعه و امنيتي توقعات و انتظارات نمايد يسع صورتبدين و برآيد اجتماعي و نهادي هاي

 کنندهنفي اوالً، اقدامي چنين لکن است، الزم و طبيعي کاري چنين البته که نمايد محقق را اي

 دروني افراد نزد آنکه بدون عمومي الزام ثانياً، و نيست توسعه و امنيت مقوله دو انفسيِ ماهيت

 و اجتماعي سرخوردگي و ناکامي درنهايت و شفرساي درنتيجه و اجتماعي مقاومت باشد شده

 .آوردمي همراه به سياسي احياناً

 امنيت و توسعه بستپاي مثابهبه اخالق. 3

مي پديد جامعه در انعکاسي و تعاملي نسبتي در توسعه و امنيت شد بيان که طورهمان

 که بود خواهد سازنده و پويا زماني مقوله دو اين تعاملي ارتباط. يکديگرند با متالزم و آيند

 يک افراد تکتک ديگر،عبارتبه آيند؛ پديد جامعه يک افراد آحاد دروني الزامات ضمن در

 بدان اين. نمايند احساس دروني مسئوليتي و تعهد هاآن نمودن محقق به نسبت جامعه

 حدود مرزبان قانون زيرا نيست؛ کافي است، الزم اگرچه قانون حريم حفظ که معناست

 امنيت، آن پي در و توسعه و پيشرفت به نيل براي جامعه يک کهدرحالي است؛ قليحدا

 تمام بايستي مردم ديگر،عبارتبه است؛ مردم آحاد حداکثري عملکرد و عزم به نيازمند

 مورد هايمطلوبيت و نظرمورد اهداف تا بگيرند کار به توسعه مسير در را خود توانمندي

 کافي قانون حريم رعايت تنها که است روشن منظور اين ايبر. شوند محقق انتظارشان

 و اَنفسي عملکردي که است مجازات و پاداش از نظامي آيد کمک به بايستي آنچه. نيست

مي استوار انساني افراد نهاد در را دروني مجازات و پاداش نظام اين آنچه. باشد داشته دروني



 منظومه يا جامعه يک در يافتهعموميت جاريهن نظام مثابهبه اخالق. است «اخالق» سازد

 رفتارها و هاگرايش به گريهدايت نقش انساني، فرد نهاد در شده دروني التزامات و بايدها

هدايت هايارزش در فرد، ارزشي هايعلقه در مداخله بر عالوه اخالق اما نمايد؛مي ايفا را

 نيز اجتماعي زندگي نهادي ابعاد اصطالحبه يا و جامعه در هاانسان رفتار عمومي ابعاد گر

 و اقتصادي سياسي، اجتماعي، تعامالت نادانسته يا دانسته ترتيب،بدين. نمايدمي مداخله

 .نمايدمي متأثر را فرهنگي

 معنا اين به. است مختلفي نوعي مصاديق داراي که است کلي مفهومي خود اخالق، اما

 يا ارزشي هايمنظومه تفاوت. باشند داشته وجود دتواننمي متفاوتي ارزشي هايمنظومه که

 هايگزاره زيربناي و پي در که است مبنايي هايارزش يا اخالقي مقاصد از ناشي اخالقي

ارزش. شوندمي توليد ايمقدمه يا تبعي هايارزش هاآن اساس بر و گيرندمي قرار هنجاري

. هستند ديگر هايارزش يا رزشا مقدمه که هستند هاييارزش ايمقدمه يا تبعي هاي

 مفهومي چارچوب دو ترمناسب تعبير به و مفهوم دو «توسعه» و «امنيت» که است آن واقعيت

 تبعي و مقدمي جنبه ديگري انساني هايارزش و غايات با بالنسبه که هستند هاارزش از

 هايارزش يبرخ خاطر به است امنيت و توسعه نيازمند انسان تر،واضح عبارتبه. دارند

 ارزشي مقاصد آن با بالنسبه را خود هويت امنيت، و توسعه صورت اين در. ديگر ترعالي

 واژگاني لحاظ به امنيت و توسعه گرچه که شودمي روشن ترتيببدين. يابندمي ترعالي

 وجود خاطربه مصاديق، يافتن و تفسير مقام در لکن هستند عموم نزد واضحي معانيِ داراي

 چگونگي و هاآن چيستي از نيز هابرداشت متنوع، يافتهعموميت ارزشي هايمنظومه

 .شودمي متفاوت تحققشان

 بايستي «توسعه» و «امنيت» ساختاري و معنايي مناسبات درک براي شد، بيان آنچه بر بنا

 شد، بيان کهچنان. داد تشخيص را مبنا و موردقبول ارزشي و اخالقي هايبستپاي نخست

 باشيم، داشته التفات چه هستند، ارزشي مبادي از گرانبار اجتماعي نظريات و هاديدگاه عمالً

 قرار مورداشاره اخالق انواع از برخي ادامه در معنا، اين بهتر درک براي. باشيم نداشته چه



 تالش امنيت و توسعه هويت زمينه در موجود نظريات تبارشناسي با سپس گرفت؛ خواهند

 .گيرند قرار بيشتر مداقّه مورد امنيت و توسعه مفهومي هويت و معنا شودمي

. شودمي تقسيم نوع سه به دارد انسان ذاتي استقالل و آزادي با که نسبتي جهت از اخالق

 خاطر به اخالقي التزام که است زماني آن و است ترسويان و بردگان اخالق اخالق، گاهي

 اخالقي هنجارهاي و احکام نکردن رعايت که باشد ناگواري پيامدهاي يا رخدادها از ترس

 منافعي خاطر به اخالقي التزام که زماني است، تاجران اخالق اخالق، گاهي. دارند دنبال به

 آن است، آزادگان اخالق اخالق، نيز گاهي. دارد همراه به اخالق کردن رعايت که باشد

 با آن انطباق درک و خود در اخالقي حقايق شهود از ناشي اخالقي التزام که است زماني

 به عزم و ميل انسان درون در تالئم و مناسبت اين درک. است بيروني الزامات و وظايف

 الهي اخالق منطق در اخالق نوع برترين. نمايدمي ايجاد را اخالقي هنجارهاي برابر در انقياد

 وجودي رشد همراه نيز و دروني درکي مستلزم اوالً، چراکه است؛ اخالقي چنين ديني و

 مشروط انسان خودِ از حقيرتر امري به را اخالقي الزامات اخالقي، چنين ثانياً، و است انسان

مي وابسته انسان خودِ درون در حقيقت شهود به تنها را اخالقي التزام چراکه نمايد؛نمي

 نييع نمايدمي سوداگري اخالق، با انسان تاجران، اخالق در که است حالي در اين. نمايد

 توهم هم بندگان اخالق در و است؛ خارجي متاعيِ منفعت مقدمه اخالقي التزام و اخالق

 اخالقي چنين. خود درون در اخالقي حقايق شهود و درک نه و است انقياد موجب خطر

 .سازدمي محروم هاآن با اشوجودي مناسبت و اخالقي حقايق شهود لذت درک از را انسان

 هايمنظومه از برخي. باشد گرامعنويت يا گرامادي تواندمي خالقا باال، تنوع بر عالوه

 در را او ديگر برخي کهدرحالي نمايند،مي مادي محدود هايارزش به مقيد را انسان اخالقي،

 تابع را اخالقي رفتار مادي، اخالق. دهندمي قرار متعالي و مطلق معنويِ هايارزش با نسبت

 اخالق اما نمايد؛مي...  يا قدرت يا لذت يا سود نظير احساسات يا انطباعات برخي پيگيري

 امور سنخ از که دهدمي سوق مطلقي حقايقي و هاارزش دريافت سويبه را انسان معنوي

 آن به رسيدن معبر و مقدمه شودمي ياد انساني فضيلت عنوانبه آن از آنچه و اندشهودي



 از برخورداري در را انسان کمال درنتيجه و هويت مادي، اخالق. است خود درون در شهود

 ايمتعالي امر با نسبت در را انسان معنوي اخالق کهدرحالي کندمي محدود مادي مقاصد

 .داراست خود درون در فطري شهودي آن از انسان که دهدمي قرار

 اقعدرو گرانسبي اخالق. باشد گرامطلق يا گرانسبي تواندمي اخالقي منظومه همچنين

 ديدگاهي چنين. نمايدمي انکار و پذيردنمي را رواجهان و مطلق هايارزش که است اخالقي

 معناست بدان اين. ستا قائل فرهنگي ماهيتي انساني اجتماع و انسان ارزشي منظومه براي

 نحوه به وابسته اجتماعي و فردي سطوح در انسان عمل گرهدايت هايارزش هويت که

جهان) جهان با خود نسبت از انسان تفسير و فهم نحوه به وابسته يا نگيفره وضعيت تحقق

 نسبت ديدگاهي چنين. است فرهنگي واقعيتي هم هرمنوتيکال فهم همين البته که است( بيني

 مقابل، در. بگيرد ناديده را آن دارد سعي يا است منکر هاارزش با را انسان فطري و انفسي

 را انساني جامعه و انسان زندگيِ و انسان ارزشي هويت که است اخالقي گرا،مطلق اخالق

 هاييارزش مطلق، هايارزش. بيندمي مطلق و غيرمشروط هايارزش به توجه گرو در

 نحوه در گرچه نيستند، فرهنگي هويت به وابسته نفسهفي درنتيجه، نيستند؛ نسبي که هستند

 اين که معناست بدان اين بود؛ خواهند فرهنگي هويت داراي اجتماعي و خارجي تحقق

 يا مادي اموري هاارزش اين رو،ازاين. ندارند مکان و زمان به وابسته هويتي نفسهفي هاارزش

 را هاآن انسان که باشند انفسي اموري بايستي الجرم بلکه باشند؛ توانندنمي حواس در منطبع

بااين نمايد؛مي شهود و گرديده زحائ فرامکاني و فرازماني مبدائي با اشذاتي نسبت خاطر به

 شناختي، تجارب حسب اجتماع واقعيت در هاارزش يافتن تحقق رسدمي نظر به حال

 اين. باشد داشته هرمنوتيکال وجه اجتماعي ارتباطات واقعيت در افراد رفتاري و انگيزشي

 ولي است فرهنگي و قومي تنوعات به وابسته مطلق هايارزش عينيِ تحقق که معناست بدان

 و دروني هايوضعيت در ريشه که اندمطلقي هايارزش همان ارزشي هايسنجش معيار

 .دارند انسان ذاتي

 کدامين بر مبتني را توسعه و امنيت که است آن مسئله شد، بيان آنچه به توجه با و اکنون



 توجه ختيشناانسان مباني به بايستي مسئله اين به پاسخ براي. دريافت بايد اخالق از نوع

 اخالق يا ارزشي مباني انسان، از تلقي کدامين پايه بر که داد پاسخ پرسش اين به و کرد

 گرايش تعيين در که انسان ذاتي مشخصه سه نمود؟ ترسيم بايد را انسان زندگي بر حاکم

 ابديت به ميل( ب انسان، ذاتي استقالل و آزادي( الف از اندعبارت اندمهم بسيار او اخالقي

وضعيت به بسندگي عدم و خواهي تعالي( ج و انسان روحي هايوضعيت بودگيمطلق و

 شهودي طوربه هستند انسان ذاتي وجوه از که جهتازآن هاويژگي اين. مادي صرفاً هاي

 در شدهمنعکس که الهي اخالق رسدمي نظر به مشخصه سه اين لحاظ با. انددريافت قابل

 بنيان ترينشايسته دنيوي، و سکوالر اخالق برخالف است، ديني هايسنت و نبوي تعاليم

 و وفادار شده،ترسيم انبيا تعاليم در که اخالقي زيرا نهد؛مي بنا انسان زندگي براي را ارزشي

 اخالقي هايارزش خود درون در سويي از انسان. است مشخصه سه هر اين دهندهپرورش

 ديگر سوي از. باشد مطلق بايستي او اخالق ورازاين کند؛مي شهود قيدوشرطبي و سره را

 در و مادي صرفاً الزامات از برتر افقي در را انسان زندگي هايبايسته اخالقي، هايارزش

 ابدي تعالي به ناظر و گرامعنويت بايستي اخالق درنتيجه دهند؛مي قرار خواهانهتعالي افقي

 لحاظ اشذاتي آزادي و استقالل با نسبت در را انسان اخالقي الزامات چنينهم. باشد انسان

 ايارزشي رويکرد همان اخالقي چنين. باشد آزادگان اخالق بايستي اخالق لذا نمايند؛مي

 .است نموده ترسيم انسان براي توحيدي يا الهي اخالق که است

 بايستي شوند فهم الهي اخالق اساس بر بخواهند توسعه و امنيت اگر شد، بيان آنچه بنابر

نهادي قواعد و اجتماعي ساختارهاي همچنين شوند؛ فهميده يادشده ويژگيِ سه با نسبت در

 در بنيادين ويژگي سه اين اساس بر بايستي انددنيوي واقعيت در مداخله واسطه که اي

 واقعيت در توسعه و امنيت ديگر،عبارتبه شوند؛ ترسيم توسعه و امنيت ايجاد راستاي

 و معطل و يابيتعالي خودمختاري، و آزادگي تحقق زمينه بايستي انانس دنيايي اين زندگي

 و امنيت که معناست بدان اين. آورند فراهم را انسان روحي هايظرفيت نماندن محدود

 واقعي توسعه و امنيت بلکه نمود؛ مقطعي و مادي صرفاً انتظارات در منحصر نبايد را توسعه



 انسان الهي ذات تحقق راستاي در انسان نامحدود و الهي استعدادهاي که دهندمي رخ زماني

 .يابند تکامل و تعالي

 که است توضيح اين نيازمند توسعه، و امنيت باب در الهي اخالق ديدگاه رساتر تبيين

 خود صورت بر را او خداوند که است مخلوقي زمين، روي بر خداوند خليفه عنوانبه انسان

 و فطري ابعاد که معناست بدان اين (943ص ،33 ج ق،3811 خويي، هاشمي)است آفريده

 و مفهومي دستگاه در اساس، اين بر. اندالهي صفات و اسماء ظهور محل انسان، استعدادي

 اجتماعي و روحي هايزمينه سازيآماده مجراي از توسعه و امنيت الهي، اخالق استدالليِ

 تعالي به منجر توانندمي ،انسان وجود در الهي نامحدود استعدادهاي شدن شکوفا براي

 توسعه، و امنيت شد، بيان ازاينپيش کهچنان ترتيب، بدين. شوند انسان آزادگي و وجودي

 .نمايند تأمين بايستي را انسان اخالقي و وجودي تعالي که هستند مقدمي ارزش دو

 «سعهتو» و «امنيت» مقوله دو روي به الهي اخالق که منظري شد، بيان آنچه به توجه با

 از که اندمفاهيمي گرچه توسعه، و امنيت آن اساس بر که است يافتهعمق منظري گشايد،مي

 لکن شوندمي محقق نيز بستر همان در و شوندمي انتزاع اجتماعي محقق هايواقعيت بستر

 انسان فرد توسعه، و امنيت مرجع ديگر،عبارتبه دارند؛ انسان فطري و دروني ابعاد در ريشه

 دارند؛ تعالي با متقابل نسبتي توسعه و امنيت الهي اخالق ارزشيِ منظومه در همچنين. است

 و آورندمي فراهم انسان تعالي تحقق براي را الزم هايزمينه توسعه و امنيت که معنا بدين

. آوردمي فراهم را توسعه و امنيت تحقق امکان انسان اجتماعي و روحي تعالي يافتن تحقق

 بدان اين. است برقرار تالزم تعالي با توسعه و امنيت ميان که گفت بايد ترتيب، بدين

 اخالقي رشد و تحول به منجر که کندمي ايجاد واقعي امنيت صورتي در توسعه که معناست

 با همراه توسعه اگر صورت، اين غير در. شود او رفتاري و فکري روحي، تعالي يا انسان

 را تريبيش ابزارهاي تنها نباشد، او اجتماعيِ و مدني يهانسبت و انسان فرد اخالقي رشد

 امنيت تربيش رفتن بين از اتفاق اين نتيجه البته که کرد خواهد فراهم انسان اخالقيبي براي

 و اجتماعي توان که جهتازآن اخالقي، و روحي تعاليِ با متالزم غير توسعه. بود خواهد



 هاانگيزش تواندنمي نيست، تعالي با همراه چون دهد،مي افزايش را انسان هايانتخاب دامنه

 تريبيش انتخاب قدرت و توان شودمي باعث درنتيجه، کند، تهذيب و تصحيح را نيات و

 ايتوسعه چنين شود؛ ايجاد نشده تهذيب يا ناصحيح هاياراده درنتيجه و هاانگيزش براي

 و گذاردمي مهمل را آن انساني و اخالقي روح لکن دهدمي رشد را مدني عمل مکانيسم

 به آن از اخالقي گذاريارزش منظر از که است ايتوسعه همان اين. سازدمي نابود حتي

. است «خوب توسعه» باشد تعالي با همراه که ايتوسعه مقابل در شود؛مي ياد «بد توسعه»

 منطق هم و کندمي دهيجهت و تنظيم درستيبه را اعمال ارزشي منطق هم خوب توسعه

 خوب توسعه که داشت نظر در بايد. کندمي تنظيم خوب را مدني اقدام سازوکارهاي و اقدام

 که است انسان وجودي غايات و ابعاد درست شناخت به اتکا با تنها بخشتعالي توسعه يعني

 اين بر. دارد تعالي سويبه اجتماع در را فرد عمل فرآيند و روند به شايسته دهيجهت توان

 را بخشتعالي امنيت و توسعه اقدامي منطق و ارزشي منطق بايستي ادامه در اس،اس

 .داد قرار موردتوجه

 امنيت تحقق راستاي در بخشتعالي توسعه ارزشي منطق. 4 

تعالي که آيندمي دست به زماني تنها خوب توسعه و واقعي امنيت شد، بيان کهچنان

 درواقع که انسان نامحدود هايتوانمندي کهآن عنيي انسان يافتن تعالي و باشند انسان بخش

 و يافتگيتحقق سويبه تربيش چه هر زندگي، جريان در اندالهي صفات و اسماء مظاهر

 تحقق. آورند فراهم انسان فرد براي را آزادگي و ذات تحقق زمينه و رفته پيش شکوفايي

 هايتوانمندي به بخشيدن فعليت يعني الهي، اخالق ارزشيِ منطق در شکوفايي و ذات

 يعني اوست خاطر به و او از انسان وجود که حقيقتي راستاي در جسماني و ذهني روحي،

 تحقق( الف است؛ حيثيت دو داراي انسان ذات تحقق ترتيب،بدين. وتعاليتبارک خداوند

 در يانسان هويت فناي درواقع که شودمي درنظرگرفته الهي هويت با بالنسبه کهآنگاه ذات

 آن به که است الهي صفات و اسماء به تربيش چه هر تشبّه با انسان زيرا است؛ الهي هويت

 هويت با بالنسبه کهآنگاه( ب و يابد؛مي تکامل درنتيجه و يافته وجودي تقرّب اقدس ذات



. است آزادگي و نقايص از وارستگي و کمال شود،مي آورده نظر در انسان خودِ شخصي

 و الهي وجود دريافتن يعني است؛ خود اصل به بازگشتن ذات، تحقق درواقع ترتيب،بدين

 .دنيا در فعل مجراي از خود روحانيِ

 صفحه در الهي مطلق و ابدي ازلي، حقيقت شهود مجراي از تنها ذات، تحقق بنابراين

 ميسر او به ايمان و اقدس ذات آن به الهي آيات هايداللت عقالني درک و خود وجود

 و است محض کمال که است حقيقتي برابر در شدن تسليم و پذيرفتن درواقع ايمان. است

 در را او حضور انسان و اندوابسته او به همه لذا و اوست عنايت و فيض حاصل هستي همه

 ايمان الهي، اخالق معرفتيِ منظومه در بنابراين کند؛مي شهود موجودات هستي در و خود

 و است هستي در معنايي وحدت شهود باعث و است الهي يقتحق از اشراقي دريافتي ثمره

 يک فعل حاصل اشمعنوي و مادي ابعاد تمامي در هستي که معناست اين نمودن تصديق

 هستي معناييِ يگانگيِ و وحدت ابتدا باايمان، انسانِ درواقع،. است منبع يک از منبعث و مبدأ

 و عقالني مثالي، طبيعي، انتظام در را نآ سپس يابدمي خود جان بسيط و واحد هويت در را

 رفتارها، ارزشي و غايي وجوه درنهايت، و نمايدمي مشاهده موجودات و هاهستنده معنايي

 اشدروني حاالت توحيد از تا نمايدمي تنظيم آن اساس بر را خود هايذهنيت و هاگرايش

 رو،ازاين 1.برسد ارزشي و ييغا توحيد به هستي در توحيد از و يابد بار هستي در توحيد به

 درنتيجه و واقعي شکوفايي موجب صورتي در تنها رفتار يا عاطفي تمايل انديشه، هرگونه

 تسليم و پذيرفتن يعني ايمان، با مطابق که شودمي توسعه و امنيت تحقق ادامه در و تعالي

 با تنها بخشاليتع توسعه و واقعي امنيت ديگر،بيانبه باشد؛ الهي حقيقت برابر در شدن

 و ارزشي التزام طريق از عبوديت و ايمان تسري و شوند؛مي محقق راستين ايمان و عبوديت

 گسترش باعث کرده، متأثر را اجتماعي و جمعي هايواقعيت اجتماع، يک افراد آحاد عمليِ

 .شودمي توسعه و امنيت

 الهي واليت و محبت سرير بر عبوديت و ايمان که است آن ديگر مهم بسيار نکته

 به جان صفحه گشايش موجب خود، جان در هستي وحدت شهود ديگر،عبارتبه مستقرند؛



 موجب و نمايدمي محو خود در را انسان هستي که شودمي هستي از شهودي درکي روي

 که حق شهود و درک. گرددمي انسان وجودي تعالي سبب حالدرعين و عبوديت تحقق

مي عشقي و محبت انسان وجود در است، ذاتي مطلوبي نآ به وصل و است جان شهد

 روي به انسان روحي گشايش ترتيب،بدين. است الهي واليت پذيرش آن ثمره که آفريند

 و آوردمي همراه به انسان براي را الهي اولياي سلسله در حضور و تعالي الهي، مطلق حقيقت

 شريف مصحف در ايشان وصف در کهچنان رساند،مي الهي امن مقام به را اهلل الي سالک

 مقام پرتو در اينان. «ترسي نه و است حُزني نه خدا دوستان براي که باشيد آگاه»: فرمود

 و رضا و توکل و اطمينان حالت به وتعاليتبارک حق حضرت با وحدت و اتحاد و توحيد

 الهي، القاخ ارزشي منطق در ترتيب،بدين (.43-319 صص ،3131 طوسي،)اندرسيده تسليم

 اين و يابدمي نيل تعالي به دنيوي وضعيت در الهي واليت مدار بر «فعل» مجراي از انسان

 قرآن در متعال خداوند کهچنان. رساندمي امن مقام به را او است ايماني وضعيتي که تعالي

 که نداکساني اينان نيالودند ستمي به را ايمانشان و آوردند ايمان که کساني»: فرمود مجيد

 (.49: انعام)«اندشدگانهدايت ايشان و هستند ايمني داراي
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 است حالتي انسان، وضعيت تريندروني در امنيت که بود اين مبين شد، بيان تاکنون آنچه

 وضعيت در «فعل» جامان و اقدام مجراي از اشمعنوي و مادي رشد طريق در را آن انسان که

به اقدام و ايمان ثمره که حالت اين. آوردمي دست به الهي خواست با راستاهم دنيوي

 با تعالي بنابراين است؛ همراه انسان شناختيِ و ادراکي گشايش با است ايمان مقتضاي

 و تام اتکاي حاصل که روحي امنيت از حالتي در گرفتن قرار و شناختي توسعه و گشايش

 موجب که انفسي تعالي اگر اساس، اين بر. است افقهم است احديت حضرت به قمطل

 مدنيِ هاينسبت در و خارج جهان در فعل با است روحي ثبات و امنيت و شناختي توسعه

 به آن با انسان مواجهه که خارج جهانِ نظام اگر و آيدمي دست به که است ديگران با انسان

 بايستي باشد، انسان انفسي تعالي مقوِّم بلکه و مؤيِّد بخواهد است وارشيئ يا ابژکتيو نحو



 تطابق انسان، نفس مقامات و حاالت مراتب و عيني جهان در محقق هاينظام ميان اوالً،

 اجازه و توان انسان ثانياً، و باشد؛ برقرار محتوايي و( صوري) ساختاري ،(غايي) ارزشي

 .باشد شتهدا را خارجي واقعيت در تصرف و مداخله

 انبعاث و جهان و انسان آفرينش در فاعلي وحدت اسالمي، حکمت و معارف منظر از

 شده ياد هايمطابقت کنندهتضمين مبدأ، يک از امري و خَلقي امکانيِ مراتب تمامي وجودي

 امکان به مشير انسان، حيات در آزادي وجود و ؛(133ص ،4ج ق، 3891 صدرالمتألهين،)است

 تا باشد زمين روي بر الهي خواست بخشتحقق بايستي تصرف اين اما است؛ عالم در تصرف

. باشد آفرينش نظام کلي جريان با تناسب در انسان وجوديِ ابعاد شکوفايي و تعالي موجب

 حق حضرت تشريعي و تکويني خواست با راستاييهم معناي به الهي خواست با همراهي

يافتهتحقق خداوند مشيت اساس بر دو هر جهان و انانس کهآن به توجه با. است( جالله جلّ)

( صوري) ساختاري وحدت بلکه دارد، ارزشي وحدت تنهانه دو هر نهاد در الهي خواست اند،

 که رساندمي نتيجه اين به را ما حِکمي و ديني متون ارشادات مالحظه. دارد نيز محتوايي و

 ،39 ج ،3144 مشهدي،قمي)است «تعدال» است عالَم ساخت مقوِّم که ايساختاري اصل

 محور بر هستي عالم روحي و طبيعي ابعاد دهندهتشکيل عناصر و مواد درواقع، (.143ص

 را «نظم» و «حقانيت» مفهوم دو نيز «عدالت» مفهوم تحليل. انديافته ساخت و تحقق «عدل»

 اوالً، که معناست نبدا عدالت مدار بر هستي تکوّن که گفت بايد ترتيب،بدين سازد؛مي آشکار

 ثانياً، و است؛ برخوردار باشد برخوردار است سزاوار ازآنچه هستي، از فرآيندي يا جزئي هر

 نظم صورت،بدين و باشد؛ بايد که داد قرار جايي در هستي نظام از فرآيندي يا جزء هر

 و «قدر» تعبير با کريم قرآن که است معنايي همان معنا اين. است خورده رقم هستي تکوينيِ

 .کندمي ياد آن از خلقت عالم «شدگيهدايت»

 ايمان بر مبتني امنيت، تحقق راستاي در بخشتعالي توسعه ارزشي منطق اگر ترتيب،بدين

 و «عدالت» بر امنيت، تحقق راستاي در بخشتعالي توسعه ساختاري منطق است، عبوديت و

 مفهومي عدالت، بنابراين است؛ يمبتن عالَم و هستي اجزايِ ميان تعادل و توازن وجود



 به (33ص ،3143 طوسي،نصيرالدينخواجه)بخشوحدت و بخشانضباط که است ساختاري

 هايظرفيت با متناسب و خودش جاي در چيز هر کارگيريبه يعني عدالت و است اقدامات

 حوزه در عدالت. است عدالت رخداد مقتضاي بهينگي تأمين درنتيجه،. اشطبيعي و ذاتي

 با فرد که مختلفي هايوضعيت اطراف ميان «اعتدال» يا وسط حد رعايت يعني فردي عمل

 (.384ص ،3143 ارسطو،)است شده تبيين هم ارسطويي اخالق در کهچنان روست،روبه هاآن

 ذاتي هايتوانمندي ابعاد ميان طبيعي عملکرد و نظم حفظ موجب اعتدال رعايت درواقع،

 بهينگي تمرکز، به وتفريط،افراط از ناشي تشتت از کاستن و اعتدال ادايج با و شودمي انسان

 .نمايدمي کمک فردي عمل تربيش کارايي و

 و نهادي هويتي اجتماعي فرآيندهاي کهاين به توجه با اجتماعي، عمل حوزه در اما

 گيرند،مي شکل اجتماع يک فرهنگ بر حاکم متکثر هايارزش اساس بر که دارند اجتماعي

 هايوضعيت در چون که بيان اين به کند؛مي پيدا وارهنظام و سيستمي منطقي عدالت، تأمين

 نظم لحاظ با بايستي اقدامات درنتيجه، است برقرار ايشبکه وضعيتي همواره اجتماعي

 مقتضاي صورت اين در. بپيوندند وقوع به جمعي بازيِ قواعد و هنجارها شبکه ساختاريِ

 جامعه افراد تکتک حق احقاق به منجر که ايگونهبه است، نهادي نظم حفظ عدالت رعايت

 يهمکار با تنها که اينهادي عملکردهاي در سيستمي اعتدالِ رعايت با صورت اين در. شود

فعليت» و «بهينگي» ،«کارايي» داشت انتظار توانمي پيوندند،مي وقوع به مدني مشارکت و

 و آيند؛ وجود به عمومي حوزه در «اجتماعي و فردي بالقوه هايتوانمندي حداکثر يافتگي

 اجتماعي و فردي استعدادهاي حداکثر يافتن فعليت و بهينگي کارايي، که است مشخص البته

 رفع متکفل هايسازمان اگر رو،ازاين. است توسعه و امنيت اتصال حلقه عمومي حوزه در

 باشند داشته توانمندساز و بهينه کارا، عملکردي عادالنه، نهاديِ قواعد قالب در مردم نيازهاي

 امام که است خاطر همين به لذا. شد خواهند امنيت و رفاه ايجاد درنتيجه و توسعه موجب

 ،3141 حراني،شعبهابن)رفاه و امنيت عدالت، دارند نياز چيز سه به مردم: فرمايندمي 7صادق

 بهتر البالغهنهج پانزدهم خطبه در مؤمنان يرام کالم اين شد، بيان آنچه به توجه با و ؛(191ص



 رعايت که کس آن و است، توسعه مردم شما براي عدل و حق رعايت در» که شودمي فهم

 «.است تربيش ستم تنگنايي[ بداند] تنگناست او براي عدالت

عمومي همکاري و مشارکت تابع عمومي، و نهادي هايوضعيت شد، بيان که طورهمان

مي فراهم را اجتماعي هاينقش ايفاي زمينه ها،سازمان قالب در نهادي قواعد اساساً. اند

 و توليد نوع آن، تبعبه و هانقش نوع در مشارکت محصول ها،گروه و طبقات تحقق و آورند؛

 که است آن روي پيش مهم سؤال مطلب، اين به توجه با. انداجتماعي هايبرخورداري نيز

 يا چيست است اجتماعي عملکردهاي بخشانضباط که نهادي عدقوا کنندهتعيين ضابط

 باشد عمومي حوزه در «قدرت» داراي بايستي ضابطي چنين که است مشخص کيست؟

 آنچه به توجه با و بنابراين داشت؛ نخواهد را اجتماعي روندهاي بر تأثيرگذاري امکان وگرنه

به کيست؟ عمومي حوزه در قدرت مرجع کندمي طرح قرآني و الهي اخالق خاص ديدگاه

آن مرجع شد، بيان تاکنون آنچه طبق و اندانفسي حقايقي توسعه و امنيت گرچه ديگر،عبارت

 قدرت اساساً کجاست؟ قدرت مرجع اجتماعي تعامالت حوزه در ليکن است، انسان فرد ها

 اساس بر و گيرد؟مي قرار توسعه و امنيت خدمت در چگونه و شود؟مي ايجاد چگونه

 و بهينگي کارايي، به منجر عدالت مبناي بر کندمي پيدا را امکان اين سازوکار کدامين

 شود؟ توانمندسازي
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 مستقلي موسعِ مجال نيازمند قدرت، باب در باال، سطور در شدهطرح سؤاالت به پاسخ

 مطالب برخي قدرت مقوله با توسعه و امنيت مقوله دو کالن پيوند به نظر با لکن است؛

 مقوله سراغ به بايستي قدرت مقوله ترعميق فهم براي رسدمي نظر به. شوندمي ارائه بنيادي

 عملکرد نحوه از برآمده سياسيـاجتماعي فضاي در قدرت چراکه رفت؛ «هويت» تربنيادي

 ارجاع اسالمي، معرفت و حکمت نگاه در هويت،. است انساني اجتماع يک دروني ساخت

 داده «هو ما» سؤال به پاسخ در آنچه يعني هويت چراکه دارد؛ جهان و انسان وجودي بنياد به

حائري)دارد؛ «وجود» به ارجاع خود ماهيت و شودمي «ماهيت» به تعبير آن از که شودمي



 امور و اشياء علميِ صورت و وجود حد ماهيت، که جهتازآن (341ص ،3148 يزدي،

 عرضي و( شخصيت پايدار) ذاتي هايمؤلفه از و (84ص ،3 ج ،3144 ي،آملجوادي)است؛

 نگاه بنياد در ريشه که ديگر تعبيري به. است متشکل( ذات از بيرون و ناپايدار اوصاف)

 و امور و اشياء حضور از که است برداشتي و دريافت هويتْ دارد، اسالمي فلسفه و حِکمي

 همين در ريشه جمعي، و فردي وجه در هويت ن،سابدين. است نظر در هاآن بودن نحوه

 بايد برساختي و تعاملي و ساختاري نگاهي جمعي، حيات ساحت در کهآن جز دارد، معنا

 و تعاملي روابط و يابد؛مي بروز انسان افراد ميان روابط دل از جمعي هويت چراکه داشت؛

مي ايجاد ديگري هويت راد،اف فردي هويت با پيوند در افراد، براي جامعهْ درون همونديِ

 بيان الميزان در طباطبايي عالمه کهچنان درواقع،. نماييممي جامعه به تعبير آن از که نمايد

 جامعه آن افراد که است هاييويژگي و آثار قوا، وجود، يافتن امتداد نتيجه جامعهْ است، داشته

 جمعي، حيات ساخت و ساحت به نگاه اين در (.34ص ،8 ج ق، 3893 طباطبايي،)هستند دارا

 متقابل پيوندي در جامعه و فرد بلکه شودنمي منحل فرد نفع به جامعه و جامعه نفع به فرد

 و هويت گيريِشکل در تا است اختيار داراي آزادي، و آگاهي از منديبهره با فرد دارند؛ قرار

 کنشيِ و منشي بينشي، ابعاد نيز جمعي هويت و باشد تأثيرگذار ديگران و خود سرنوشت

 مجموعه» همان درواقع فرهنگ چراکه نمايد؛مي منتقل فرد به فرهنگ مجراي از را خود

 زميني بستر يک در که است پايداري هايکنش و هامنش ها،بينش شده سازوار تنيده و تافته

 بسته صورت آدميان از طيفي ثانوي طبيعت و جمعي هويت همچون زمانيِ بازه و

 (.4ص ،3131 بهار و 3143 ستانزم رشاد،)«است

 نيز و آن، مليِ و فرهنگي اجتماعي، معناي در «قدرت» که است تصورقابل ترتيب،بدين

 در انساني افراد پيونديِهم روابط ساخت و جمعي هويت در ريشه سختش، و نرم وجوه در

 در خشبتعالي توسعه اقدامي و اخالقي منطق باب در آنچه اساس بر. باشد داشته جامعه

 درون افرادْ پرتوان و عادالنه عقالني، عملکرد محصول قدرت، شد، بيان امنيت ايجاد راستاي

 درنهايت و شکوفايي بهينگي، کارايي، آنْ تحقق و است؛ اجتماعي منضبط و منظم ساختارِ



 و دفع موجب عوامل اين همه و آورد؛مي همراه به را اهداف به نيل در موفقيت و پيشرفت

 درنتيجه و گردند؛مي تهديد ايجاد عوامل و هاکاستي ها،آسيب مخاطرات، تربيش ههرچ رفع

 .شودمي تحقق قابل شد ياد آن از که وسيعي معناي در امنيت،

 اجتماعيِ و هموندي حيات ابعاد با متناظر اجتماعي، حيات و عمومي ساحت در قدرت

 که است انسان الهي وجود شقوق، اين همه بنياد گرچه دارد؛ متعددي شقوق و وجوه انسان،

 همونديِ روابط همان انسان، تعاليِ سويبه حرکت مسير و بستر لکن است؛ اهلل الي سائر

 فرهنگي، و اجتماعي سياسي، اقتصادي، ابعاد هستند؛ متکثري ابعاد داراي که هستند اجتماعي

 داراي قدرت سان،بدين (Parsons, 2005: 1-14) .هستند جامعه در هاانسان روابط کالن وجوه

 معرفتي منظومه در متکثر وجوه اين. است فرهنگي و اجتماعي سياسي، اقتصادي، قدرت ابعاد

 حاکم وحدت ديگر،عبارتبه است؛ انسان يکپارچه حيات آن و هستند حقيقت يک ابعاد اسالم،

 حائز را فرهنگي و اجتماعي سياسي، اقتصادي، مکمل ابعاد انسان حيات معنايي و عقالني نظام بر

 درون هم با ابعاد اين کالن و متکامل ساخت در و ابعاد اين از يک هر در قدرت تحقق. است

 با تناظر در که جهان و انسان وجود بر حاکم وجودي نظم و عدالت عقالنيت، امتداد در جامعه،

 . گرددمي جامعه و انسان وجوديِ تعاليِ و رشد مسير در حرکت موجب اندهم

 الهي هدايت پرتو در توسعه و امنيت تحقق: تمهخا. 7

 يک رفتاريِ و فکري هويت برونداد عنوانبه قدرت که شودمي مالحظه ترتيب،بدين

 سياسي، اقتصادي، روابط ساحت در نهادي ساختاري عدالت، و عقالنيت وزان بر جامعه

 ايجاد نهايتدر و پيشرفت توسعه، آن هدف که آوردمي پديد جامعه فرهنگي و اجتماعي

. است کالن و خرد مشکالت و هاآسيب ها،کاستي تهديدها، مخاطرات، رفع و دفع با امنيت

 اسالمي عرفان و حکمت منظومه در که است قدرت آرمانيِ صورت قدرت، از توصيف اين

مي متجلي خُلقي و خَلقي مظاهر در را الهي صفات و اسماء حقيقت که است الهي قدرتي

 .نمايد

 و شريعت ممشاي بر اسالمي، معرفت و تفکر منظر از اجتماعي و عمومي ساحت رد قدرت



 حکم شناخت مبدأ «فقه» رفتارها و روابط آشکار و ظاهري صورت در لذا يابد؛مي تحقق اهلل حکم

 اجتماعي سياسي، اقتصادي، روابط در جزئيات تدبير در اهلل حکم درک مبناي «فقاهت» و است اهلل

 با روشمند ايگونهبه دين شناخت يعني است منظور آن اعم معناي به اينجا در فقه لکن فرهنگي؛ و

 حقيقت يک از خود ذات در منبع سه هر اين و عقل؛ و سنت قرآن، يعني دين اصيل منابع برتکيه

 در قرآن چراکه است؛ جهان و انسان الهي صورت آن و دارند داللت حقيقت يک بر و برخوردارند

 بنياد عقالنيت و عقل و هستند وحي حقيقت روي دو موثق و مأثور فعلي و يقول سنت کنار

 و معرفتي ميراث لذا. است آفرينش الهي بنياد شناخت براي الهي استعدادي که است شناخت

 الهي وحي و ميراث آن کهآن جز اند؛هم با مساوق عقل راستين داللت و عظام انبياي سلوکيِ

هدايت امتداد در عقل به اعتناي با انسان. دروني هدايت عقل و است انسان براي بيروني هدايتي

 نهاد در عقالنيت و خود نهاد در عقل نمودن نوراني به موفق کرام انبياي اخالقيِ و معرفتي هاي

 .نمود خواهد طي توأمان را تعالي و پيشرفت طريق و شد خواهد اجتماع

 معرفت و حکمت منظر از مومي،ع ساحت در قدرت مرجع آرماني صورت ترتيب،بدين

. هستند عدالت و عقالنيت مظهر که باشد بايد هاييانسان يا انسان باکفايت کف در اسالمي،

 و وحي به عامالن و عالمان بعد درجه در و هستند الهي اوصياي و انبياي اول درجه در هاآن

 يافته شکوفايي و شده نوراني تهذيب و تربيت با عقلشان که هستند هاييآن و اندالهي سنت

 اختيار در عمومي ساحت در قدرت بود اميدوار توانمي که معناست اين تحقق با تنها. است

 اجتماعي حرکت خود استوار اقدام و تدبير با ايشان و است گرفته قرار شايستگان و صالحان

 .دهندمي قرار حقيقي و پايدار توسعه و امنيت مسير در را

 

 هانوشتپي

 صديقين برهان از تبييني اياستفاده درواقع شد آورده بحث تبيين از فراز اين در هآنچ. 1

 واقعي ابتناي يا( صدرايي تبيين اساس بر) وجودي فقر مشاهده از انسان آن بر مبتني که است

 به ايمان و وجود ضرورت( طباطبايي عالمه مرحوم تبيين طبق) محض واقعيت به موجودات



 .نمايدمي اثبات را( عال و جل) حق حضرت

 مراتب تمامي و اندالهي عنايت و علم ثمره اهلل سوي ما اسالمي حکمت منظر از. 2

. اويند فيض از مندبهره مستمراً و حاضرند وتعاليتبارک حق محضر در هستي امکاني

 اول، چاپ النور، طليعة قم، العقلية، االربعة االسفار في المتعالية الحکمة صدرالمتألهين،: نماييد مالحظه)

 پژوهشگاه تهران، اشراق، شيخ مصنفات مجموعه الدين؛شهاب سهروردي،/ 133 ص ،4 ج ق، ه 3891

 (311-313 صص ،9 ج ،3141 سوم، چاپ فرهنگي، مطالعات و انساني علوم
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