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افراد و مرجع آن یاسیستیامن
هیفقه امامدر

*یالهرحمتنیحس22/6/94:تأییدخ یتار21/5/93: افتیخ دریتار

**زایینجف لک_____________________________________
***محمدجواد ارسطا

****زادههادي حاج

دهیچک
يهـا مؤلفـه از یکـ یبه عنوان يدر همه جوامع امروز،یاسیستیامنژهیو به وتیمقوله امن

به خـود گرفتـه   يحقوق بشریتیو ماهردیگیافراد مورد توجه قرار منیادیحقوق بنیاصل
و یاسـ یستیـ مقولـه امن یدرصـدد بازشناسـ  ت،یـ اهمنیـ حاضر با توجه بـه ا نوشتاراست. 

است.عهیشیاسیفقه سيهاموزهدر آ»تیمرجع امن«عنوان ذیلرکن آن نیترمهم
بـه  یو ضـوابط ارهـا یمع،یتـ یمحل بحـث در مطالعـات امن  یاجمالنییمنظور، ضمن تبنیبد

ارائـه شـده اسـت. سـپس سـه شـاخص       تیـ موضوعات امنمیاناز تیمرجع امنصیمنظور تشخ
،»یاسـ یسدهیـ و ابراز هر عقکارگیريبهحق «ن ویعنابایاسیستیامنیعنوان موضوعات اصلبه
حـق بـر انتخـاب مقامـات و کـارگزاران نظـام       «و »یاسـ یسبمناصـ يبـرا شـدن  حق بر انتخـاب «

ِ موضوع در فقـه  نیترمهمیاند و در گام بعد، به بررسقرار گرفتهیاحصا و مورد بررس،»یاسیس
پرداخته شده است.»یاسیستیمرجع امن«یبه منظور بازشناسه،یامام

نیتـر مهـم بـه عنـوان   »یاسـ یسدیو ابراز عقاکارگیريبهحق«ه،یرهگذر، در فقه امامنیااز
.شودیدر نظر گرفته میاسیسيهايحقوق و آزادردیگافراد و جامعِ یاسیستیگزاره در امن

شدن، حق حق انتخابده،یحق ابراز عقت،یمرجع امن،یاسیستیامن: گان کلیديژوا
. کردنانتخاب

).hrahmat@ut.ac.ir(مسئولسندهینو/ دانشگاه تهرانپردیس فارابی اریاستاد*
).)nlakzaee@gmail.comدانشیار دانشگاه باقرالعلوم**

.)arasta@bou.ac.irدانشگاه تهران (پردیس فارابی اریاستاد***
).h.hajzadeh@chmail.ir(دانشگاه تهرانپردیس فارابی یحقوق عموميدکتر****
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مقدمه
هـا  انسـان ؛ زیـرا گیري اجتماعات انسانی دانسـت ین عامل شکلترمهمتوان امنیت را می

زندگی ،براي برآوردن نیاز طبیعی خویش به امنیت جسمی و روانی، گرد هم جمع شده
اند. با گسترش جوامع بشري، ابعاد جدیدي بـر ایـن مقولـه افـزوده     مدنی را تشکیل داده

است.» امنیت سیاسی«رفت که یکی از این ابعاد جدید، هاي نوینی را دربرگشد و عرصه
در بـاب امنیـت سیاسـی ارائـه     گونـاگون  مروري اجمالی بر تعاریفی که نویسندگان 

شود کـه بـا وجـود آنکـه امنیـت سیاسـی در هـر        ما را به این نکته رهنمون می،اندکرده
را در متفـاوت ؛ ولـی دو رویکـرد   اي قرین و وابسته به امنیت ملی اسـت مقوله،صورت

: )69ـــ67ص، 1392،عـرف (موحـدي و مالحظـه کـرد  تـوان  مـی تعریـف و تبیـین آن   
.»امنیت سیاسیِ فردمحور«و »محورسیاسیِ دولتامنیت«

هـاي  ، سیسـتم هـا دولتناظر بر ثبات سازمانی «در رویکرد نخست، امنیت سیاسی را 
بخشند (بـوزان،  می» مشروعیت«هادولتدانند که به این می» هاییحکومتی و ایدئولوژي

اي گونه). براساس این رویکرد، امنیت سیاسی، مهار تهدیداتی است که به 34ص،1378
امنیـت و ثبـات   همچـون هـایی  کنند و با شاخصرا تهدید می» موجودیت نظام سیاسی«

ت حاکمه)، امنیت ایدئولوژي یـا تئـوري حکومـت و    ئاساس حکومت (فرد حاکم یا هی
اقتصادي، اجتماعی، انتظـامی، دفـاعی،   گوناگوناه اداري کشور (در ابعاد کارآمدي دستگ

شود.میی، اداري و...) سنجیدهیقضا
مورد توجه و مطالعه قـرار  ،اما رویکرد دوم، امنیت سیاسی را در سطح فردي یا خُرد

امنیـت کلـی جامعـه و    تـأمین امنیت سیاسی در سطح فردي، به تأمینمعتقد است ،داده
ارائـه  چنـین برداشـتی از امنیـت سیاسـی     تعاریفی کـه (براي دیدن شودمیمنجر دولت 

، 1388میراحمــدي و شــیري، /136، ص1390، و همکــارانحیــدري ، ر.ك: دهنــدمــی
داراي،. در این رویکرد، امنیت سیاسی افـراد )29ـ28، ص1385/ اخوان کاظمى، 83ص
: حـق  باشدمیی یقابل شناساهابا این شاخص،است و به عبارت دیگر» موضوعات«این 
هـا و مناصـب   براي سـمت شدن و ابراز هر عقیده سیاسی، حق بر انتخابکارگیري بهبر 

حاکمان.کردن سیاسی، حق بر انتخاب
بـاره بینی کالن درهریک از این دو رویکرد، بر جهانکارگیريبهاست که روشن
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، فارغ از ورود به ارزشیابی و این تحقیقباشدمبتنی میاصالت فرد یا اصالت جامعه 
رویکـرد دوم (امنیـت سیاسـیِ افـراد) را از     هاي این دو مکتب فکري، شاخصمیان

فقه امامیه مورد تحلیل و بررسی قرار داده است تا از این رهگذر و هاي منظر آموزه
یا دغدغـه سیاسـی از دیـدگاه    » موضوع«ین ترمهم، »مرجع امنیت«با توجه به مفهوم 

معلوم گردد.فقها 
ن میـا بر این اساس، تمرکـز ایـن پـژوهش دسـتیابی بـه ایـن پرسـش اسـت کـه از          

از اهمیـت  مسـئله امنیت سیاسی، کـدام موضـوع و   گوناگونهاي موضوعات و شاخص
بیشتري برخوردار است.

د سیاسی، یو ابراز عقاکارگیريبهامنیت ـفرضیه این پژوهش بر این است که آزادي
توانـد  مـی وباشـد  مـی از بیشـترین توجـه، اهمیـت و صـیانت برخـوردار      در فقه امامیه 

؛ بنـابراین را نیز در خـود منـدرج بـدارد   دیگرامنیت سیاسیهاي موضوعات و شاخص
قلمداد کرد.» مرجع امنیت سیاسی«توان آن را می

پـردازي و  در مقـام نظریـه  سـو کـه از یـک   جهت اسـت اهمیت این پژوهش از آن 
نمایـد و از  مـی ین هدف و نقطه عزیمت کمـک ترمهمشدن مشخصي، بهگذارسیاست

سـوي  بخشـد و از  مـی کالن یک نظام و مکتب را سـازمان هاي يگذارسیاست، راهاین 
هـاي  مسـائل و مطلـوب  میـان در مقام اجرا و بروز تزاحمات، راه حل تزاحمـات  ،دیگر

نماید.میگوناگون را ارائه
قاعده حفظ «، »مصلحت«مفهوم مربوط بهالبته چنین هدف و مقصودي در مطالعات 

و... نیـز پیگیـري و مـورد توجـه     » عناوین ثانویه«، »مقاصد شریعت«، »قاعده اهم«، »نظام
بر ادبیات مطالعات امنیتی و به ویژه تأکیدو مسئلهنگرش امنیتی به این ؛ ولیبوده است

و از اسـت  تاکنون مـورد توجـه پژوهشـگران نبـوده     میانن در ای،»مرجع امنیت«مفهوم 
ضمن آنکه توجـه  ؛هاي ادبیات این حوزه، در بحث حاضر بهره برده نشده استظرفیت

ــه تفکیــک امنیــت سیاســیِ دولــت  محــور و امنیــت سیاســیِ فردمحــور و برشــمردن  ب
کاراآشاساسیِ هریک از این دو سطح از امنیت سیاسی، در مطالعات فقهیهاي شاخص
شود.میخورد و تبیینی نوین قلمدادنمیبه چشم
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شناسی. مفهوم1
تعریـف شـده اسـت    » بیمـی بی«و » بودنامندر «،»شدنایمن«امنیت در لغت فارسی به 

اسـت کـه بـر    » ماناأل«و » األمن«معادل این واژه در زبان عربی). 354ص،1375(معین، 
و محافظـت، حمایـت، مـورد اعتمـاد و     بـودن، ضـمانت   محور معنایی اطمینان، در امـن 

/ 133ص،1، ج1404فـارس،  (احمـدبن ینان و سکون قلب قرار دارنداطمینان و نیز اطم
بیـان  معـانی چنـدي بـراي ایـن ریشـه      ان،شناسـ لغـت ). 21ص،1375راغب اصفهانی، 

التصـدیق  یمان بمعنیالکفر، اإلیمان ضد، اإلۀاألمن ضدالخوف، األمانه ضدالخیان: همچون؛اندکرده
ــده ــذیبو ض ــنالتک ــور، (اب ــوهري، / 21ص،13، ج1414منظ / 2071ص،5، ج1410ج

ــی،  ــیخ )207ص،6، ج1416طریح ــی. ش ــز  طوس ــیعه نی ــته ش ــر برجس ــن«مفس را »ام
» األمـر الـنفس مـن  انزعـاج «یـا خواند و نقطه مقابل آن را خـوف  می» مراأللیإالنفس سکون«

.)104ـ63ص،6]، جتابی[(طوسی، کندمعرفی می
ــان انگلیســی، معــ ــن اصــطالح در زب ــرار دارد کــه از واژه » Security«واژه ادل ای ق

»Securita«و از ریشه»Securus« و بـه معنـاي رهـایی از تـرس یـا      اسـت مشتق شـده
نگرانی، امان، اطمینان، حفاظت و صیانت به کـار رفتـه اسـت. آنچـه در ایـن کاربردهـا       

کـه  باشـد میهاي گوناگون شباهت معانی لغوي امنیت در زبان،نمایانددرخور توجه می
شناسـان مختلـف از واژه امنیـت دارد    مشابهی نـزد زبـان  حکایت از وجود مدلول نسبتاً

).80ص،1391(افتخاري، 
داراي تعاریف بسیار متفـاوت  ،اما بر خالف معناي لغوي، معناي اصطالحی این واژه

که در یک بررسی اجمالی در چند سال پیش، بـیش از  اي گونهه ب؛و گاه متعارضی است
به عنـوان  *؛)60ـ27ص،1377همو، تعریف متفاوت از این واژه یافت شده است (150
:آرنولد ولفرزاز نظر ،مثال

ها از اصطالح امنیت مربوط است و بخش دیگري به بخشی از این تکثر تعاریف، به اختالف برداشت*
معنا که هنوز بیان داشته است ـ ارتباط دارد؛ بدین باري بوزانگونه که توسعه مفهومی واژه امنیت ـ آن 

مچنـین بخـش   ). ه15، ص1388پردازش نظري درباره حوزه معنایی ایـن واژه ادامـه دارد (نویـدنیا،    
المللی و بعد نظامی تـا  دیگري برگرفته از سطوح و ابعاد گوناگون امنیت است که سطح فردي تا بین

).5ـ4، ص1383شود (ربیعی، محیطی را شامل میزیست
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هاي اکتسابی اسـت و از لحـاظ   فقدان تهدید در قبال ارزش،معیار امنیت از لحاظ عینی
ا مورد هجـوم قـرار خواهنـد گرفـت (یزدانـی و      هنبود ترس از اینکه این ارزش،ذهنی

).165ص،1390خدابنده، 
در ،دانـد. بـه اعتقـاد وي   اصلی امنیت مـی مسئلهنیز رهایی از تهدیدها را باري بوزان

ی کشورها و جوامع بـراي حفـظ هویـت    یتوانا«الملل، امنیت به معناي عرصه روابط بین
، يتعریـف دیگـر  براساسهمچنین ).33ص،1378(بوزان، » آنهاستمستقل و تمامیت

که منافع و هنجارهاي هاییو تهدیدهااز خطربودن ست از دور و مصوناامنیت عبارت
.سازندرو میروبهجامعه را با خطر نابودي یا اساسی یک فرد

براي مقابله با سردرگمی ناشی از این تکثر، برخی محققان در یافتن نکـات مشـترك   
زاده و هنـدیانی،  عزیـزي، خراشـادي  ر.ك: (انـد کوشـیده هـا  این تعریفمیانو شباهت 

اند (افتخـاري،  کردهتالش بندي آنها بندي و طیفبرخی دیگر در دستهو)63ص،1391
کننده توجه به این تعاریف اصطالحی را گمراهاساساًي نیز) و گروه دیگر30ص،1379

).4ـ1ص،1385ري، یمدار جرااند (شریعتو غیروافی به مقصود دانسته
تـر آن باشـد کـه بـدون     از میان معانی لغوي و اصطالحی واژه امنیت، شاید مناسـب 

انتهاي تعـابیر و تعـاریف اصـطالحی، معنـاي لغـوي آن را بـه       در منازعات بیشدن وارد
علیـه  مجمعو دیگر ارکان این تحقیق را بر معناي نسبتاًنیمعنوان شالوده بحث انتخاب ک

نهیم.لغوي این واژه بنا

سطوح امنیت.2
امنیت از ب المللـی عـد خـارجی، ملـی یـا بـین     عد داخلی، فردي یا عمومی اسـت و از ب

توان در نظر گرفت که در چهار سطح یا الیه می،براي مطالعات امنیتیبنابراین؛باشدمی
در هـر سـطح،   همچنـین مجزا قابل مطالعه اسـت.  گونهالیه، مرجع امنیت به هر سطح/

در دیگر سطوح وجـود نـدارد   امنیتی خاصی وجود دارد که الزاماً» موضوعات«و » ابعاد«
درجه اهمیت آنها با یکدیگر متفاوت اسـت. ایـن سـطوح    ،و اگر هم وجود داشته باشد

امنیت در سطح فردي، امنیت در سطح عمومی (اجتمـاعی)، امنیـت   :ازاندعبارتامنیتی 
المللی.در سطح بیندر سطح ملی و امنیت
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نـاامنی در  زیـرا ؛رسداي دووجهی به نظر میمقوله»امنیت سیاسی«در این میان، 
و هـم  سـازد افراد جامعه را دچار خدشـه مـی  تکهم امنیت تک،حوزه امر سیاسی

دهد. در ادامه به تفصـیل  قرار میتأثیرتحتملت) ـامنیت و کیان کشور را (دولت  
خت.این امر خواهیم پردا

. ساختار امنیت3
کننده امنیت، عوامل تهدیدکننـده امنیـت،   تأمینبه عوامل پژوهی معموالًدر مباحث امنیت

، »امنیت چگونـه «با عناوینشود که اصطالحاًموضوع امنیت و مرجع امنیت پرداخته می
امنیت چه کسـی  «و » ییچیزهاچه امنیت چه کسانی یا ،امنیت براي چه«، »امنیت از چه«

).80ص،1391شود (افتخاري، یاد میاز آنها » ترین هدف امنیت)یا چیزي (عالی
، »چگونگی ایجـاد امنیـت  «و » عوامل تهدیدکننده امنیت«، »کننده امنیتتأمینعوامل «

در سیاست یا راهبرد امنیتی هر کشور و به عبـارتی در دکتـرین امنیـت ملـی آن کشـور      
معنـا کـه هـر کشـوري بـا توجـه بـه منـابع         بـدین ؛گیـرد ی قرار میمورد بحث و بررس

تـرین  امنیت، بهترین و مناسـب تأمینتهدیدکننده امنیت و منابع و امکانات موجود براي 
.گیردبه کار میسازوکار را براي ایجاد امنیت 

Object of(»موضوعات امنیـت یا موضوع«منظور از  Security(   مسـائل و اهـدافی ،
ي امنیتـی  هـا سیاسـت و رفع تهدید از آنها هدف یابدمیامنیت براي آنها تحقق است که 

ذیـل ، چه چیزي اسـت،  »سطحی«امنیت در هر » متعلقٌ به«است. به عبارت دیگر، اینکه 
تواننـد بسـیار   گیرد. موضوعات امنیتـی مـی  امنیت مورد بررسی قرار می» موضوع«عنوان 

قرار گیرند.ونیگوناگمتنوع و متعدد باشند و در سطوح 
Referent(» مرجـع امنیـت  «بـاالترین هـدف در موضـوعات امنیتـی را      Object of

Security (برخـوردار اسـت.   دیگـر  موضـوعات  میاننامند که از بیشترین اهمیت در می
پژوهـی اسـت و در   میان مباحث امنیـت ین مبحث در ترمهم» مرجع امنیت«طور کلی به

از ،در عـین حـال  ؛ ولی)116ص،1383بخشد (ربیعی، میواقع به مفهوم امنیت، هویت 
تـوان  . به طور خالصه مرجع امنیت را مـی باشدمیبیشترین دامنه منازعات نیز برخوردار 

بـراي حفـظ بقـاي آن    ثانیـاً ؛تهدیـد متوجـه آن اسـت   ،عبارت دانست از چیزي که اوالً
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(پورسـعید،  تتوسـل جسـ  *)Emergency Measures(توان بـه تـدابیر اضـطراري   می
انـد  ). در تعریف دیگري از مرجع امنیت، آن را عبارت از واحدي دانسـته 32ص،1389
هـا و  يگـذار سیاسـت موضـوع  ،امنیـت پایـدار)  تـأمین و هدف تقلیـل تهدیـدها  که (با
). بـه طـور خالصـه    768ص،1384شود (کریمـی ملـه،   هاي امنیتی واقع میریزيبرنامه

هدف امنیت دانست.توان مرجع امنیت را همانمی
همـه بایـد  نخسـت ،مرجـع امنیـت در هـر حـوزه و سـطح امنیتـی      یی براي شناسـا 

میـان د تا در گام بعد بتوان از و فهرست کریی دخیل در آن حوزه را شناسا» موضوعات«
امنیت را تعیین نمود.» مرجع«آنها 

را شـدن  واقـع » مرجـع «امنیتی، استحقاق و ظرفیت » موضوع«براي تعیین اینکه کدام 
یـک  بـودن  »اهـم «شده (با توجه به تعریف مرجع امنیت)، نها مالك و ضابطه ارائهتدارد،

اسـت. بـراي تشـخیص اینکـه چـه موضـوعی از       دیگر موضوعات ه ، نسبت ب»موضوع«
: همچـون ؛توان در نظر گرفـت میگوناگونیبیشترین اهمیت برخوردار است، معیارهاي 

**،یـک موضـوع در یـک حـوزه امنیتـی     بـودن  ترهممتصریح مؤسس، مقنن یا شارع به 

ن امتیازات بـراي یـک   ها یا در نظرگرفتن بیشتریگیريوجود بیشترین ترخیصات و سهل
ها براي یک موضوع، در نظرگرفتن بیشترین کمترین محدودیتتأسیسموضوع خاص، 

یـک  رجحـان تدابیر اضطراري براي یک موضوع، گستردگی دایره شمول یک موضـوع،  
.و...ضوع در موارد تزاحم مو

. امنیت سیاسی4
کـالن امنیـت اسـت کـه     » موضوعات«، امنیت سیاسی، یکی از تر آمدپیشکه گونههمان

را دربردارد. بر این اساس، گاهی منظور از امنیـت  تريخود، سطوح و موضوعات جزئی

هاي معمـول و عـادي سیاسـی    مقصود از تمهیدات یا تدابیر اضطراري، اقداماتی است که وراي رویه*
باشـد (بـوزان و   ها همراه میها و محدودیتقرار دارد و عمدتاً با ممنوعیتبراي حل و فصل مسائل 

).49، ص1386ویور و دوویلد، 
ترین هدف بیان شده است که در ادامـه  براي مثال، در متون دینی، حفظ اساس اسالم به عنوان مهم**

به تفصیل بیشتر این مسئله خواهیم پرداخت.
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سیاسی، امنیت نظام سیاسی اسـت (سـطح کـالن) و گـاهی منظـور از امنیـت سیاسـی،       
سیاسیِ افراد است (سطح خُرد).هاي آزاديامنیت/

در یک جامعه اسـالمی  » افراد«بر این اساس و با مطالعه حقوق سیاسی که براي 
توان سـه حـق بـراي افـراد در نظـر گرفـت کـه        می،از سوي فقها ترسیم شده است

، و در اعمال این حقـوق باشدمینیازمند صیانت، پاسداري و احترام از سوي دولت 
امنیت سیاسـی  » موضوعات«،افراد باید احساس امنیت داشته باشند. به عبارت دیگر

شـدن، انتخـاب و ابراز هر عقیـده سیاسـی، حـق    کارگیريبهاز: حق اندعبارتافراد 
کردن.انتخابحق

و ابراز هر عقیده سیاسیکارگیري بهحق .4ـ1
نسبت به همـه  اوالً، نها بتوانند ست که آااین،وجوه امنیت سیاسی افرادنخستینیکی از 

امنیـت در  /هاي سیاسی بیندیشـند و تحقیـق و بررسـی نماینـد (آزادي    عقاید و گرایش
ثالثـاً،  ؛امنیت در عقیده)/ها را بپذیرند (آزاديد و گرایشییکی از این عقاثانیاً،؛اندیشه)

امنیت در بیان)./آن عقیده و گرایش سیاسی خود را ابراز و تبلیغ نمایند (آزادي
هـم  نسـبت بـه شـخص حـاکم      ،در حوزه امر سیاسی، امنیت اندیشه، عقیده و بیان

مطرح شود و هم نسـبت بـه مبنـا و    تواند میجامعه اسالمی (حاکمیت) و مشروعیت او 
اعتقادات و زیربناي فکري حکومت (ایدئولوژي یا تئوري حاکمیت یا مبناي مشـروعیت  

ي که این اندیشـه، عقیـده   تأثیرعه قرار گیرد. عالوه بر این، مورد مطالتواند میحکومت) 
و بیان در نظم عمومی دارد نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

شـده و  چنانچه عقیده فـردي همسـو و هماهنـگ بـا تئـوري پذیرفتـه      ،بر این اساس
مشکل و محدودیت خاصی براي ابراز آن قابـل تصـور   شده موجود باشد که طبعاًتثبیت

*وهن مـذهب باعثاي نشر داده شود که گونهه د حقه بیجز اینکه نباید این عقا،تنیس

توان به ادله وارده بـر تقیـه مـداراتی و نیـز ادلـه      ور حکم عقل، میدرباره وهن مذهب، عالوه بر ظه*
حرمت اقامه حدود و حرمت امر به معروف و نهی از منکر در صورت وهن مذهب اشـاره کـرد کـه    

، 16، ج1409/ حـرّ عـاملی،   356، ص1406الرضـا،  روایات متعددي بر آن وارد شده است (ر.ك: فقه
ــان، ح 219، ص21403ح ــدرانی،  220، ص21405/ هم ــیفی مازن ــد/  55، ص2، ج1425/ س ــه بع ب

).295، ص2، ج1425/ خمینى، 104ـ102، ص1429منتظرى، 
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یا اخالل در نظم و امنیت جامعه یـا بـرانگیختن اختالفـات قـومی، مـذهبی یـا سیاسـی        
نظمی تفرقه و بی،حرمت اختالل نظام،عمومات وجوب حفظ نظامباره،در این *؛بشود

تواند مورد استناد قرار گیرد.می
یـا  ما اگر عقیده سیاسی فرد، بر مخالفت با مشروعیت حاکم یا مشروعیت حاکمیتا

باشد، با سه محدودیت مواجه خواهد بود و ضـمانت اجـراي   مبتنی نظم جامعه اسالمی 
دنیوي (قابلیت مجازات) یافته است.

»بغی«عنوان با. محدودیت اول 4ـ1ـ1
هـر  انتخاب حق بر ،که یکی از وجوه امنیت سیاسی افراد در جامعه اسالمیتر آمدپیش

؛ ذهنـی و غیـرارادي اسـت   ،عقیده سیاسی است. از آنجا که ایجاد عقیده، امري نفسـانی 
ثبـوتی و اثبـاتی   طـور اي به خوديِ خود، هیچ محدودیتی را به داشتن هر عقیدهبنابراین

و ـ تکوینـاً ايهـر عقیـده  کـارگیري  بهي افراد در امنیت و آزادبنابراین**؛پذیرا نیست
چه این عقیده سیاسی، بر همراهی ؛به رسمیت شناخته شده استبوده،محترم ـ تشریعاً

و موافقت با حاکم اسالمی و چه بر اعتقاد به عدم مشروعیت حاکم اسالمی و مخالفـت  
باشـد کـه حـاکم کنـونی     چنانچه فردي به این عقیده رسیده ؛ بنابراینمبتنی باشدبا وي

شایسـتگی و مشـروعیت تصـدي    ،جامعه اسالمی (اعم از امام معصـوم یـا امـام عـادل)    
شـود میهاي فقه شیعه براي این عقیده او امنیت قائل حکومت را ندارد، ضوابط و آموزه

کنکـاش و تفتـیش از   دهد و اساسـاً اي را نمیکس حق تعرض به چنین عقیدهو به هیچ
د نهی قرار گرفته است.مور،دیاین عقا

در حالت دوم، این فرد از روي خیرخواهی و به جهت اصالح امور جامعه اسـالمی،  
، انجـام  المسـلمین ۀالئمۀحیالنصسازد تا از باب امر به معروف ومخالفت خود را علنی می

امـام جامعـه اسـالمی    کردن وظیفه کرده باشد. البته برخی فقها شرایطی را براي نصیحت

گونه تقیه ذکر در این باره عالوه بر حکم عقل، ادله وارد بر تقیه مداراتی و تعلیلی که همه فقها بر این*
/ حسینی 67و 65، صص2، ج1425تواند مورد استناد قرار گیرد (ر.ك: سیفی مازندرانی، اند، میکرده

).423، ص11، ج1412روحانی قمی، 
کـارگیري عقیـده کـه    کارگیري عقیده که امري غیرارادي است و مقدمات بهدر این باره باید میان به**

شود، تمایز قائل شد.شامل تحقیق، مطالعه و بررسی می
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ایـن سـطح از مخالفـت بـا     ؛ ولی)71ـ69ص،1، ج1378(مصباح یزدي، اند داشتهمقرر 
حاکم جامعه اسالمی نیز قرین با امنیت براي صاحب آن است.

عقایـد در تـأثیر مرحله و سطح بعد، در این است که فرد بـه تبلیـغ عقیـده خـود و     
ییر در نظـام سیاسـی   با تغراهدیگران و گردآوري همراهان و هوادارانی بپردازد تا از این 

زمام امور را به دسـت گیـرد. در ایـن مرحلـه،     ،پسنددمیکس که اوموجود، خود یا آن
دیدگاه فقهی قابل تصور است:دو

و مبـانی  هـا  به تضعیف پایـه از آنجا که تبلیغ مخالفت با حاکم اسالمی،دیدگاه اول:
بایـد  ،داردبه دنبـال ی را بروز ناامناحتمالانجامد و میمشروعیت حاکم جامعه اسالمی

یعنی در آوردگاه امنیت سیاسی فرد با امنیت عمومی ؛از این تبلیغ ممانعت به عمل آورد
و نظم جامعه اسالمی و مشروعیت حاکم اسالمی، امنیت جامعه و حاکم اسـالمی مقـدم   

از سوي برخی یاران ایشان ابراز شده اسـت  ،مؤمنانشود. این دیدگاه در زمان امیرمی
مورد پذیرش قرار نگرفتـه  به وسیله آن حضرت) و با آنکه 122ـ120ص،1374(ثقفى، 

در مؤمنـان به عقیده برخی فقها و با استناد به برخی روایات، این سیره امیراست؛ ولی
صـاحب جـواهر  ،لبه عنوان مثـا کرد؛گیري بر مخالفان سیاسی را باید حمل بر تقیه سهل

اجراي احکام واقعـی  نه به جهت،اغیانیبا علـی معتقد است رفتارهاي مالیم حضرت 
مخالفان سیاسی، بلکه از باب تقیه و رعایت مصلحت آینده شیعیان بـوده  برابراسالم در 

هـاي رفتارهـاي   و در صورت ظهور امام زمان(عج)، ایشان به اجـراي محـدودیت  است 
مخالفان خویش برخورد خواهنـد  بابدانند،و هرگونه صالح نیستملزم علیحضرت 

کـه  ۀالشیعوسائلدر کتاب عـاملی حرّشیخ . همچنین )335، ص21ج، 1368نجفی، (کرد
کنـد و  مـی بـه ایـن امـر اشـاره    آشـکارا  ، باشدمیاز منابع معتبر حدیث در مذهب شیعه 

،20020/ همـان، ح 76ص،20015، ح15، ج1409عـاملی،  حـرّ (کنـد احادیثی نقل مـی 
مبنـی بـر اینکـه    ،)442ص،33، ج1403مجلسی، /155ص،6، ج1407، طوسی/ 79ص

آرامـی بـا مخالفـانش    دانست یاران و پیروانی دارد و اگر برخـورد مالیـم و  میحضرت
ترین رفتارهـا را بـا شـیعیان خواهنـد     رحمانهبیشان،شدننداشته باشد، دشمنان با حاکم

و نیز قاعـده  یی ل قرآنی و روایبا استناد به دال،خی فقهاي معاصربرمیان. در این داشت
هـا و  برنامـه ،تجسس و مراقبت بر اعمـال معتقدندوجوب مقدمه واجب و تنقیح مناط، 
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ز و یاز نظـر شـرع جـا   ،هاي آنهاهاي مخالف و کنترل و توقف فعالیتگروههاىتیفعال
).352ص،4، ج1371شود (منتظري، میه واجب شمردهکبل

کـه تبلیـغ   باورنـد در مقابل دیدگاه نخست، مشهور فقهاي امامیه بر این :دیدگاه دوم
کـه بـه قیـام مسـلحانه منتهـی      سیاسی و ابراز مخالفت با حاکم اسالمی، تا زمـانی عقاید

گردد. به بیان دیگر، افراد آزادنـد تـا مخالفـت خـود بـا حـاکم       نمیتلقی*»بغی«نشود، 
به جز اینکه به قیام مسـلحانه منتهـی   ـ ابراز نمایند و هیچ محدودیتی  آشکارااسالمی را 

ایـن  تأییـد عقیده سیاسی وجود ندارد. در » ابراز«بر ـشود یا موجب اختالل نظام گردد
ل ذیل اشاره کرد:یتوان به دالدیدگاه می

»عـادل خروج بر امـام  «از است عبارت »بغی«ذکرشده،تعاریفهمهدر تقریباً،اوالً
/ عالمـه حلّـى،   205، ص1408حمـزه طوسـی،   / ابن297ـ296، ص1400، طوسی(ر.ك: 
،1411/ همـو،  155، ص1تـا]، ج / همـو، [بـی  448، ص4/ همان، ج522، ص1، ج1413

، 1417/ عاملی، 15، ص2، ج1410ادریس، / ابن407، ص2ج،1410ثانی، شهید/88ص
/ 367، ص4، ج1422نجفـی،  / مـالکی  440، ص7، ج1403محقق اردبیلی، /41، ص2ج

بغـی  ،صورت نگیرد» خروج«زمانی که تا ؛ بنابراینبه بعد)65، ص1، ج1427مرعشی، 
، دو دیدگاه فقهی وجود دارد: برخی فقهـا خـروج را   »خروج«باره محقق نشده است. در

:انددانسته» اناننکردن از دستور رهبر مسلماطاعت«به معناي مطلقِ 
و مـر بـه  أو العام، ممتنع عن طاعته فیما أالخاص ۀو نائباإلمام أعلیالبغاه کل باغ یدخل فی

المسـلمین  و رد حقـوق حـاربوه و لحـاکم   أو خمـس  أةنهی عنه. فمن خالف فی ترك زکـا 
لی ذلـک، محاربتـه  إذا اضطر إاالسالم والدافع عن دماءالمسلمین و اعراضهم ۀالحامی لبیض

.)367ص،4، ج1422الغطا، (کاشف
ـ     برخی دیگر، قیـام و اقـدام   «رف با تضییق دامنه ایـن اصـطالح، آن را بـه معنـاي ص

العـادل بالسـیف و   مـام ۀ الخروج علـی اإل المتشرعالبغی فی عرف«:اندمحسوب کرده» مسلحانه
.)107ص،13، ج1412(روحانی، »نحوه

ناي اختالف و جنگ میان دو گـروه از  رود؛ یکی به معدر اسالم، در دو معناي عمده به کار می» بغی«*
مسلمانان که در سوره حجرات به آن اشاره شده است و دیگري معنایی که با توجه به جمله مشـهور  

) به معنـاي خـروج   392، ص1، ج1385حیون، (ابن» تقتلک الفئۀالباغیۀ: «عمار یاسردرباره پیامبر اکرم
).61، ص1، ج1427اند (مرعشی، سیاسی دانستهبر حاکم اسالمی است. بغی در معناي دوم را جرم 
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کـه  *، شـرایطی مقـرر شـده اسـت    »بغـات «براي مقابله نظـامی و قهرآمیـز بـا    ثانیاً،
سـی مخـالف   انتخاب، ابـراز و تبلیـغ عقیـده سیا   فقطکه جرم بغی، آن است ده دهننشان

که امنیت عمومی یا امنیت ملی جامعـه را تهدیـد   شودمربوط میی هاینیست و به حالت
:اند ازعبارتکند. برخی از این شرایط می

/ 297ــ 296ص،1400، طوسـی نـد ( یروى وى خوددارى نمایو از پشونداز امام جدا ـ 
**.)230ص،2ج،]تابی[ی، عالمه حلّ

که حاکم از جانب آنها احساس خطر نماید اي ه گونهب؛ت باشندکداراى قدرت و شوـ 
.)همان(

دچـار اشـتباهی شـده باشـند کـه      یـا  دچار لجاجت یـا عنـاد باشـند   ،در این مخالفتـ 
.پذیرفتنی نیست

، 1387، طوسـی حجت را بر آنها تمام کرده باشـند ( ،تذکر و موعظه،با ارشادتر پیشـ
ـ / 265ص،7ج ،21، ج1404صـاحب جـواهر،   /230ص،2، ج]تـا بـی [ی، عالمه حلّ

***.)438ص،2، ج1426بهجت، /334ص

، کـارگیري بهرف که صنتیجه گرفت گونه توان ایناز مجموع نظرات و ادله فقهی می
بـراي توانـد مجـوزي   نمـی ،حـاکم اسـالمی  ابراز و حتی تبلیغ عقیده سیاسی مخالف با

برخورد قاهرانه با فرد مخالف باشد و حتی اقدامات عملی و مسلحانه این گروه نیـز بـا   
شود (وجـه سـلبی امنیـت سیاسـی). همچنـین در      نهایت مدارا و مالحظه پاسخ داده می

احتـرام  ،و نظریـات مخـالف  عقایـد شود کـه ایشـان بـه    مشاهده میمؤمنانسیره امیر
؛ به همـین  کردندارتقاي سطح فکري آحاد جامعه قلمداد میباعثگذاشتند و آنها را می

در جهت خیرخواهی و صالح مطرح شودسیاسی مخالف،عقایدکه این تا زمانیدلیل،
،بـه عنـوان مثـال   گردد؛منجر نشود، مطلوب تلقی میگیري اقدامات مسلحانهو به شکل

اند.، پنج شرط را ذکر کردهالغطاءکاشف، سه شرط و مرحوم حلّیو عالمه ادریسابن، طوسیشیخ *
ولی ما دلیلى که بر این شـرط داللـت داشـته باشـد،     «فرماید: میصاحب جواهردر مقابل این شرط، **

نیـز همـین   منتظرياهللا ). بر همین اساس، مرحوم آیت331، ص21، ج1404(صاحب جواهر، » نیافتیم
).484، ص6، ج1409اند (منتظري، مسئله را قائل شده

.شـود مطابق مقتضیات زمان انجـام مـى  ،بدیهى است ارشاد در هر زمان: «منتظـري اهللا مرحوم آیت***
بـه بغـى   ،ه طرف مـتهم جز با ایجاد فضاى بحث آزاد و دادن مجال و امنیت ب،ارشاد در زمان کنونى

).526ص،2، جتا](منتظري، [بی» جهت بیان شبهات و نظریات خود امکان ندارد
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گـاه از لفـظ مشـرك یـا منـافق      ایشان هیچاوالً، ؛با خوارجمنانمؤبرخورد امیربارهدر
اینها برادران مـا هسـتند کـه بـر مـا یـورش مسـلحانه        : «فرمودبلکه می،کرداستفاده نمی

سـى را بـه   کهمانـا مـن   «فرمود: میثانیاً،*؛)83ص،15، ج1409عاملی، (حرّ»اندآورده
ثالثـاً،  ؛)136ص،1374(ثقفـی،  »نمکـ بازداشـت و مؤاخـذه نمـى   ،رف اتهام و گمـان ص

اند، مـا مـانع   مى تجاوز ننمودهیخته و به حریه آنان خونى نرکهمانا تا زمانى «:فرمودمی
). عـالوه  393ص،1، ج1385حیون، (ابن»میشوالمال و مساجد نمىتیآنان از بهاستفاد

ابراز عقیده مخالف) از روي خیرخواهی را یکـی از حقـوق   (این، حضرت، نصیحت بر
دهـی  ترو مردم را بـه مشـو  **)79ص،1414، شریف رضی(دانستمیوالی بر مردم 

).335صهمان،(کردامر می(وجه ایجابی امنیت)
جاآنتا ،بر آزادي عقیده و بیانگوناگونی در مقاطع نىیخمامام حضرت این باره،در 

اند:کردهتأکید،اختالل نظام نشودباعثکه 
خواهندآزادخودمطالبانیبدرهاستیسکمارم،یآناستقراررکفبهماهکاىجامعهدر

ومـان یا. اسـت مـردم ازهـاى ینبـه پاسـخ دربردارندهاسالممیدارنانیاطممارایزبود؛
مسئلهابتداهماناز،اسالمىفلسفهدر. ندکمقابلهآنهادئولوژىیابااستقادرمااعتقاد

راآنهـا آزادىگـاه چیهـ ما. اندردهکمىارکانراخداوجودهکاستشدهمطرحسانىک
ونـد کدهیـ عقاظهـار هکاستآزادسکهر. میااوردهینواردلطمهآنهابهوردهکنسلب

*»اللَّهدبی قُرْبِبنعیرِي فمفَرٍ الْحعنْجع نَادونَالْإِسارةَبنهدعسنْ ممٍ علسیاًبنملأَنَّ ع نْ أَبِیهفَرٍ ععنْ جع زِیاد  ْیکـن لَم
البته گفتنی است ». النِّفَاقِ ـ ولَکنَّه کانَ یقُولُ هم إِخْوانُنَا بغَوا علَینَا ینْسب أَحداً منْ أَهلِ حرْبِه ـ إِلَى الشِّرْك و لَا إِلَى 

در انتهاي روایت مذکور، معتقد است این روایت را باید حمل بـر تقیـه کـرد    حرّ عـاملی مرحوم شیخ 
که این حمـل، دلیـل آشـکار و مشخصـی     اند ؛ ولی برخی فقها بیان داشته»قُولُ: هذَا محمولٌ علَى التَّقیۀِأَ«

).806، ص2باشد (ر.ك: منتظري، جمیندارد و مخالف ظاهر سیره امیر مؤمنان
ـ «** ا    أیها الناس إنّ لى علیکم حقّا، و لکم على حقّ؛ فاما حقّکم على فالنصیحۀ لکم و ت وفیر فیـئکم علـیکم ... و امـ

در توضیح ایـن کـالم   منتظري اهللامرحوم آیت». حقّى علیکم فالوفاء بالبیعۀ و النصیحۀ فى المشهد و المغیب ...
یعنى تذکر معایب و نواقص و ارائه راهکـار بـراى اصـالح آنهـا.     » نصیحت«اند: فرمودهامیر مؤمنان

نصـیحت  «حاکمان. بـراي  د رودررو و در حضور حاکم یا یعنى حق تذکر و انتقا» نصیحت در مشهد«
اسـاس بـر حـاکم و    جـا و بـى  اند: یکی دفاع در برابر تهاجمـات بـى  نیز دو معنا ذکر کرده» در مغیب

هـا یـا مجـالس    حاکمیت و دیگري تذکر در غیاب حاکم؛ نظیر آنچه متـداول اسـت کـه در روزنامـه    
شـود (منتظـرى،   ها و راه اصالح امور بیان مىها و نقصسخنرانى یا تظاهرات آرام، نظریات، خواسته

).439ـ438، ص2تا]، ج[بی
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.)371ص،3، ج1386، خمینیست (ینآزادکردن توطئهبراى
آزادىنکـ ول؛هستنداىدهیعقهرگونهدرآزادىداراىافرادهمه،اسالمىومتکحدر

.)436ص،4جهمان، ندارند (راارىکخراب
؛ان برخـوردار خواهـد بـود   یـ ده و بیـ هر فردى از حق آزادى عق،در جمهورى اسالمى

میدهـ انـت نمـى  یهـاى خـارجى را اجـازه خ   گروه وابسته بـه قـدرت  یا چ فردین هکول
.)139، ص5جهمان،(
ـ بادینکمىرکفایآد؟یدارنظردرراحدودىچهشماده،یعقوانیبآزادىمورددر[ دی

ـ بنباشـد، ملـت حالبهمضراگرـ]نه؟ایشدقائلىیهاتیمحدود آزادزیـ چهمـه انی
هکـ دیـ نکمـى رکـ فایـ آ[باشـد. مـا ملـت حـال بهمضرهکستینآزادىیزهایچ. است
ــ ]داشـت؟ خواهنـد تیفعالآزادانههستند،رانیادرهکستیسکماروچپهاىگروه

،باشـد دهیـ عقاظهـار فقطونباشداگر؛شودمىرىیجلوگ،باشدملتحالبهمضراگر
مردمهمهـ]نه؟ایبودخواهندآزاداحزابهکاستنیامنظورتانعنىی[ندارد.مانعى
.)520همان، ص» (باشدتکمملمصلحتبامخالفهکحزبىمگر،آزادند
اجـازه هرگزراتوطئهمردمنکول؛باشدمىآزادهمگانبراىدهیعقوقلموانیبآزادى

).262ص،6همان، جدهند (نمى

»ارتداد«عنوان با . محدودیت دوم 4ـ1ـ2
و کـارگیري  بـه آزادي سیاسی افـراد، امنیـت در   که بیان شد، یکی از وجوه امنیت/گونههمان
بـه رسـمیت   ،در سه مـورد تحدیـد شـده   فقط آزادي سیاسی است و این امنیت/عقایدابراز 

است که فرد یا گروهی، ضمن عدم تعرض به اصـل  یی شناخته نشده است. مورد اول در جا
پردازنـد و  به مناقشه در شخص حاکم جامعه اسـالمی مـی  صرفاًو اساس حکومت اسالمی، 

داننـد. در ایـن   ره جامعـه اسـالمی مـی   وي را شخصی فاقد صالحیت و مشروعیت بـراي ادا 
کنند و حائز شرایطی باشند، به موجب آمـوزه  » خروج«حالت، چنانچه این افراد بر امام عادل 

، دیگر امنیتی نخواهند داشت و با آنها مقابله خواهد شد.»بغی«
است که فرد، نه با شخص حاکم جامعه اسـالمی، بلکـه   یی اما محدودیت دوم در جا

ورزد و عناد می،نصر معنوي حاکمیت در جامعه اسالمی که همان اسالم استبا مبنا و ع
کند. در و عقیده خود را ابراز و تبلیغ مییابدمیاندیشد، عقیده بر خالف این شالوده می
مطلـق مـورد پـذیرش نیسـت و بـا آمـوزه       آزادي فرد به گونهچنین مواردي نیز امنیت/
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است.مورد تحدید قرار گرفته ،»ارتداد«
، »ارتـداد تردیـدي  «: باشـد راي ارتداد سه معنا قابل تصـور مـی  فقها، بنظربا توجه به 

ـ   »تردیـدي «. در معنـاي  »ارتـداد عنـادي  «و »ارتداد اعتقادي« رف تردیـد در  ، فـرد بـه ص
:مرتد تلقی شده است،شعقاید

ـ  و بشـکه فیـه  أعتقاد مایوجب الکفـر  الرده بإالفرق من آن تکونو ،1420ی، (عالمـه حلّ
.)83ص،1ج

.)600ص،41ج، 1404نجفی، (و التردد فیهأعلیه ولو فی وقت مترقب ۀو یتحقق بالبین
الغطـا،  کاشـف (و عنادأو شک أو نفاق أو جحود أنکار اإلسالم بإعلی نقضرتدادترتب اإل

).418ـ417ص،4،ج1422
اسـالمی شـود و   عقایـد منکـر  چنانچه فرد پس از تردید، قطعـاً » اعتقادي«در معناي 

، فرد در صـورتی »عنادي«شود و در معناي مرتد محسوب می،عقیده دیگري را برگزیند
شـود.  مرتد محسوب مـی ،گردان شوداسالمی رويعقایداز ،که از روي عناد و لجاجت

زاده، (ر.ك: حـاج طلبـد میییمجزاو ادله هریک از این معانی، مجالپرداختن به محتوا
بر این اسـت  ـ به ویژه فقهاي معاصر ـ  تلقی بسیاري از فقها  ولی)؛371ـ349، ص1389

که با هدف مقابله با حکومت اسالمی اتفـاق  باشدمیزمانی قابل مجازات فقطکه ارتداد 
دچار تردید شود فقطاگر کسی نسبت به اعتقادات اسالمی اوالً، این نظر براساسبیفتد. 

، ثانیاً؛مرتد نیست،هه و تردید براي دیگران نشودشبباعثو این تردید را بازگو نکند و 
اسـالمی برگـردد و عقیـده و دیـن دیگـري را برگزینـد،       عقایدفرد به طور یقینی از اگر

علنی ابراز و تبلیغ نکند، هرچنـد عنـوان مرتـد بـر او صـدق      گونهچنانچه این امر را به 
شود.مجازات دنیوي ارتداد شامل حال او نمی؛ ولیکندمی

جزماً عقیده و دین دیگري را انتخـاب نمـود   یا اما اگر فرد در عقاید خود تردید کرد
در یگران بازگفت و تبلیـغ کـرد و بـدین وسـیله    و این شبهه و تردید یا عقیده را براي د

چنانچـه ایـن اقـدام او بـا انگیـزه تضـعیف       *،دیگران تزلزل و تردید روا داشـت عقاید

، 28، ج1409یاد شده است (ر.ك: حـرّ عـاملی،   » جحد«از چنین امري در برخی روایات با اصطالح *
جمهـور،  ابـی / ابن388، ص19ح، 2ج،1407، کلینی/ 545ـ544، ص18/ همان، ج357، ص34959ح

ــوري، 408، ص73، ح1، ج1405 ، 69، ج1403/ مجلســی، 431، ص6275، ح5، ج1420/ محــدث ن
).128، ص13ح
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به تزلزل این حاکمیـت  نوي) یا در عمل،د (عنصر معحاکمیت اسالم صورت گرفته باش
گردد (جرم مطلق)، مستحق مجازات است.منجر و مبناي مشروعیت حکومت اسالمی 

نویسد:میبارهدر این سیدمحمدحسن مرعشیاهللاآیت
اسالم را نپذیرفت و بر کفر اًو عناداًعمد،هاي الزماگر پس از اتمام حجت و راهنمایی

الزم است با آنهـا معاملـه بـه    امه داد و فردي خطرناك براي اسالم بود، قطعاًو ارتداد اد
ناظر بـه ایـن دسـته از مرتـدین اسـت     ،مثل کرد و اطالق احکام مذکور درباره مرتدین

.)92ص،1376(مرعشی، 
نویسد:میاین بارهدر نیزمکارم شیرازياهللا تآی

اشتباهاتی که در مطالعـات بـراي او روي   یا س مبلغان گمراهاگاه ناآگاهانه و بر اثر وسو
نیتی داشته باشد. آنکه هیچ سوءرود، بیگوید و به سوي کفر میداده، با اسالم وداع می

الحـدود  «از آنجا که ..کند .گاهی آگاهانه و از روي عناد و دشمنی با اسالم مخالفت می
همـین  . شـود لغـی مـی  م،اجراي حدود در مواردي کـه قطعـی نیسـت   ،»بالشبهاتأتدر

جمع میان روایات کافی است که اجراي حد اعدام را در مورد مرتدین خالی از احتمالِ
راه ،قـرار داده خیر اندازیم و آنها را زیر پوشش تبلیغات صحیح اسالمیأسوء نیت به ت

یم و اجازه دهیم آنها خود را اصـالح  یبازگشت منطقی و استداللی را به روي آنها بگشا
.)17ـ16ص،23، ش1363(مکارم شیرازي، و به آغوش اسالم بازگردندکنند

:منتظرياهللا تهمچنین به تعبیر مرحوم آی
ا ینندگان، ککیکا القائات تشیدر اثر ضعف مطالعه، یا ق استیا در حال تحقیه کسى ک

افتـد، بـدون داشـتن    مـى کن به شیا فروع ضرورى دیگر در بعضى اصول یل دیبه دال
ر یز سـا یـ در مـورد ارتـداد و ن  ... شـود عناد و تعصب و لجاجت مرتـد محسـوب نمـى   

اى در ثبـوت آنهـا باشـد،    ن شبههیترکوچکاگر ،ر استیا تعزیه موجب حد کگناهانى 
).527ـ526ص،2، ج]تابی[(منتظري، شودر جارى نمىیحد و تعز

»نظامحفظ «عنوان با حدودیت سوم م.4ـ1ـ3
عالوه بر مواردي که به موجب اقـدام بـر علیـه امنیـت حـاکم (حاکمیـت) اسـالمی یـا         

کـه بـه   وجود دارندحکومت اسالمی مورد منع قرار گرفته است، برخی موارد دیگر نیز 
دلیل رعایت مصلحت عمومی جامعه و حفظ نظم و امنیت روانـی اجتمـاع، آزادي بیـان    
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این مفهـوم کـه   *.شودیاد می»حفظ نظام«عنوان ذیلکه از آن سازندمیافراد را محدود 
معناست که هر عملـی  یندب،از آن یاد شده است»قاعده اختالل«عنوان بادر کتب فقهی 

ممنوع اسـت  ،شان شودها و سستی معیشت آنها و جامعهاختالل در زندگی انسانباعث
باشـد (سـیفی مازنـدرانی،    م مـی حفظ این نظام شود نیز واجب و الزباعثو هر عملی 

ي بپردازد که نه مصداق توطئه عقایدچنانچه فردي به ابراز ؛ بنابراین)13ص،1، ج1425
باشـد؛ در جهت براندازي حکومت اسالمی (بغی) و نه مصداق خروج از دین و ارتـداد 

خوردن نظم جامعه و در نتیجـه اخـتالل   اجتماعی و برهمهايبرانگیختن اختالفباعث
ر معیشت و زندگی روزمره مردم گردد، در چنـین مـواردي نیـز امنیـت و آزادي او در     د

خاصـی بـراي تشـخیص    هـاي شـود. در کتـب فقهـی مـالك    ابراز عقیـده محـدود مـی   
:به تعبیر برخی فقهااست.خوردن نظم اجتماعی یا اختالل نظام بیان نشدهبرهم

،م اسـت کاضطرارى بر آن حـا ط یه جامعه دچار هرج و مرج شده و شراکنیص ایتشخ
ش هـرج و مـرج در   یدایه پکبل،گروهى خاص باشدیا ص فردىیتشخیکصرفاًد ینبا

رسند و احـراز آن  ت آن، به آن مىیثرکا ایامرى روشن است و تمامى آن جامعه ،جامعه
سـت  یلى نکار مشـ کـ ،جـاد نظـم هسـتند   یلـف اصـلى و اولـى بـراى ا    که مکبراى آنها 
).55ص،1429(منتظري،

اندیشـه،  بـه لحـاظ   گونه گفت که توان اینبندي مباحث این بخش میبه عنوان جمع
عقیده و بیان در حوزه امر سیاسی، اصل اولی بر امنیت و آزادي کامل افراد است و آنهـا  

بـا  ؛ ولـی و عقیده خـویش را ابـراز نماینـد   یابندبیندیشند، عقیده شکل توانند به هرمی
، سه حالـت از شـمول ایـن اصـل     »حفظ نظام«و » ارتداد«، »بغی«ه توجه به ادله مربوط ب

بـه قیـام   کـه مخالف با حـاکم اسـالمی  عقایدبیان اوالً، اولی خارج و استثنا شده است: 
مخـالف بـا مبـانی حکومـت اسـالمی      عقایـد بیـان  ثانیاً،؛مسلحانه علیه وي منتهی شود

یا در عمل بـه تضـعیف آن   ،با هدف تضعیف اساس حکومت صورت گیردکه(اسالم)
ومـرج  خوردن نظم عمومی و بـروز هـرج  برهمفردي که باعثعقایدبیان ثالثاً، ؛بینجامد

، »حفظ نظام اجتمـاعی و نظـم عمـومی   «شود: ، سه معنا افاده می»حفظ نظام«به طور کلی از اصطالح *
از دو معناي اخیـر در ذیـل مبحـث بغـی و ارتـداد      ». حفظ حکومت اسالمی«و » حفظ اساس اسالم«

پردازیم ابراین در اینجا به معناي خاص حفظ نظام، یعنی حفظ نظام اجتماعی میسخن به میان آمد؛ بن
).به بعد111ص، 1389افضلی اردکانی، (ر.ك: ملک
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شـود  ، سلب امنیت می»موضوع«در این سه صورت است که از افراد در این فقطگردد. 
حرمـت نخواهـد داشـت. بـه عبـارت      ـالبته در برخی صورـ و جان، مال و آزادي آنها  

رعایت این سه ضابطه است که حق نظارت همگانی، دعوت به خیر و امـر بـه   با،دیگر
و آنها باید بتوانند *شودمعروف و نهی از منکر براي آحاد جامعه به رسمیت شناخته می

آزادانه در مقام مشورت و نصیحت به حاکمان برآیند و اظهارنظر کنند.

شدنحق انتخاب.4ـ2
،و بـه عبـارتی  شدن توان در حق انتخابفردي را میجلوه دیگر امنیت سیاسی در سطح

،تـرین مناصـب مـدیریت جامعـه برسـند     حق و امکان افراد براي اینکه بتوانند بـه عـالی  
رويِ خـویش ببیننـد کـه در    اگر شهروندان این امکان را پـیشِ ،دانست. به عبارت دیگر

رین سـطوح حاکمیـت   ریزي بـه بـاالت  و برنامهتوانند با کوششتی که بخواهند، میصور
دست یابند، نوعی احساس آرامش و امنیت خواهند کرد.

براي بررسی این جنبه از امنیت سیاسی افراد، ضروري است شرایطی که در منـابع و  
مورد مالحظه قرار گیرد تـا معلـوم   است، متون فقهی براي حاکم اسالمی برشمرده شده 
صـنف، طبقـه و   ند یا آنکه فقطدارن را اناشود آیا عموم مردم حق تصدي زعامت مسلم

ند.امحکومبودن به فرمانبرداردیگرانل شود و یتواند به این مقام ناگروه خاصی می
شود که براي حاکم جامعه گونه برداشت میاز کالم حضرت امام و دیگر بزرگان این

عقل و تدبیر (خمینـی،  همچون»شرایط عمومی«؛دو دسته از شرایط الزم است،اسالمی
شــرایط «دارنــد و شــان مقــرر مــی) کــه در همــه جوامــع بــراي حاکمــان48ص،1423

علـم بـه   «است و در دو شرط بیان شـده اسـت:   منحصر که به فقهاي شیعه »اختصاصی
یـا  »برخورداري از کمال اعتقـادي و اخالقـی  «) یا اجتهاد مطلق و 47صهمان،(»قانون

**.)همانعدالت (

بهدعوت،ایراناسالمیدر جمهوري«دارد: اصل هشتم قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران بیان می*
بـه نسـبت مـردم بـر عهـده  و متقابـل همگـانی اسـت ايوظیفه،از منکرو نهیمعروفخیر، امر به

نمعـی را قـانون آن. شرایط و حدود و کیفیتدولتبهنسبتو مردممردمبهنسبتیکدیگر، دولت
».المنکرعنو ینهونبالمعروفیأمرونولیاء بعضأبعضهموالمؤمناتوالمؤمنون: «کندمی

در بهشـتی قانون اساسی نیز به این شرایط تصـریح شـده اسـت. مرحـوم شـهید     109و 5اصول در **
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اول،؛تواند براي عموم افراد جامعه تولید امنیت نمایـد ایطی از دو جنبه میچنین شر
بینـی سـازوکارهاي   در حاکمان آنها و پیشیی از این جهت که لزوم وجود چنین معیارها
هـاي  ها، ضـامن بسـیاري از حقـوق و آزادي   نظارتی متعدد و مردمی بر تداوم این مالك

شان مـورد  که از جانب حاکمانیابندمین خاطر را بنیادین مردم است و مردم این اطمینا
هـر فـردي   ،دوم؛)به بعد147ص، 1389ر.ك: ارسطا، (گیرندتعدي و خیانت قرار نمی

ترین سـطوح  به عالی،اشتواند با سعی و تالش خویش و بر پایه استعدادهاي درونیمی
آمیزي به چشم ، هیچ مالك و مزیت تبعیضمیانمدیریت جامعه اسالمی برسد و در این 

ان یـ ش و خاسـتگاه رهبـرى بـه م   یشاندن بستر روکاسالم با به عبارت دیگر، خورد. نمی
ان گستره یتوده مردم و بستن راه هرگونه انحصار در خاستگاه رهبرى، انتخاب رهبر از م

واسـطه  ا بـا یـ م یمستقبه طور ه کند ان مردمینامحدود جامعه را به مردم سپرده است و ا
ان خـود بـه   ین پهنه نامحدود و از میت را از ایفردى واجد صالح،خبرگان منتخب خود

گردنـد م مـى یاسـت سـه  یانون قدرت سکرى یگلکگونه در شنینند و ایگزرهبرى برمى
.)31ص]،تابی[(مؤمن، 

برخی دیگر از نویسندگان، براي دفع شبهه ناسـازگاري والیـت فقیـه بـا ایـن جنبـه       
بـه مناصـب سیاسـی)،    شـدن  افـراد در انتخـاب  همه(یعنی حق » امنیت سیاسی افراد«از

:معتقدند
ه به اسم معیفقاگر ولىط الزمین داشـتن شـرا  یگـران در عـ  یه دکـ اى ن شود، به گونهی،
امـا  ؛ر خواهد بـود یراسى مغاکبا اصول دمون قطعاًیند، این سمت را احراز نماینتوانند ا

مت ن سیخواهند اه مىکسانى کمت، براى ط متناسب با آن سیسرى شرایکقرار دادن 
ه قـانون اساسـى   کـ طورراسى ندارد. همانکرتى با اصول دمویچ مغایه،ندیرا احراز نما

تسـابى  کا،طین شـرا یه اکمهم آن است ...طى قرار دادهیز شرایاست جمهورى نیبراى ر

گونـه بیـان   مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی و در توجیه مبانی والیت فقیه، ایـن 
انـد، یکـى از   یم: پس از اینکه اعضاى جامعـه مکتـب را پذیرفتـه   یگودر جامعه اسالمى مى«اند: داشته
م پذیرش مکتب اسالم این است که مقام امامت امت باید بـا ایـن صـفات باشـد و اصـل پـنجم       لواز
تنها متضاد و متباین با اصـل پـنج   نه،کنید که اصل شش..؛ بنابراین مالحظه مىکننده همین استبیان

(مشـروح  » باشـد عمومى پس از مرحلـه انتخـاب اولـش مـى    يکننده دایره نقش آرابلکه بیان،نیست
).406، ص1، ج1364اکرات، مذ
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دینامزد نما،شدنبتواند خود را براى انتخابند و کل یس بتواند آن را تحصکباشد و هر
.)76ـ64ص، 1390، ی شجاعیر.ك: عنابی و خلیل/ 56ـ41ص،1381نیا، (هدایت

ه شرط فقاهت، همانند شـروطى مثـل شـجاعت،    کشود از آنچه گفته شد، معلوم مى
هکـ نینـد و بـا توجـه بـه ا    اتسـابى که اکل یدلاین امر، به ت در مورد ولىیریعدالت و مد

ر یراسـى مغـا  کتنهـا بـا اصـول دمو   امر مهم و حساسى است، نـه ،رهبرى جامعه اسالمى
رسد.منطقى به نظر مىامالًکه کبل،ستین

نشـان  ،ها و نیز ماهیت نهـاد حاکمیـت در اسـالم   اینکه دقت در این مالكافزون بر 
ن، نه یـک حـق، بلکـه تکلیفـی بـر گـردن       انادهد که تصدي امر زعامت جامعه مسلممی

؛ بنـابراین باشـد هـاي بسـیار مـی   ها و مرارتواجدان شرایط آن است که متضمن سختی
قـدرت مـدیریت   همچـون  چنانچه فردي به دلیل کاستی در برخی اسـتعدادهاي ذاتـی (  

خود را از دستیابی به زعامت جامعـه  ،ی تحصیل در سطوح عالی علمی و...)یقوي، توانا
نه آنکـه حقـی از وي   ،هده او برداشته شده استاسالمی دور ببیند، در واقع تکلیفی از ع

همچنین مطالعات میدانی اثبات کرده است که تمایل بـه دسـتیابی بـه    *.سلب شده باشد
**.یک منصب سیاسی، در افراد بسیار محدودي از اجتماع وجود دارد

فی کـه بـراي آن بیـان    یها، شرایط و وظا، با ویژگی»والیت«نهاد تأسیسنتیجه آنکه 
،کنـد نمینفی» شدنحق بر انتخاب«امنیت سیاسی افراد را در موضوع تنهانه،استشده 

کند تـا در سـایه   مییافته به جوامع انسانی عرضهمتعالی و سازمانايگونهبلکه آن را به 
گردد.تأمیننیز ها حوزهدیگرآن، امنیت در 

کردنحق انتخاب.4ـ3
دانسـت  امرین موضوعات در امنیت سیاسی شهروندان را این ترمهمشاید بتوان یکی از 

، در مشـروح مـذاکرات مجلـس    منتظـري اهللا چنین تبیین و توجیهی با اقتباس از سخنان مرحوم آیـت *
بررسی نهایی قانون اساسی و درباره عدم امکان ریاست جمهوري زنان ـ به دلیل عدم امکـان احـراز    

).1768، ص1364والیت از سوي زنان ـ ارائه شده است (مشروح مذاکرات، 
م 1989براى اثبات این مدعا به یک نظرسنجى کـه در سـال   ،جامعه و سیاستدر کتاب مایکل راش**

اساسـاً فعالیـت اقلیـت اسـت    ،سیاستگیرد که و نتیجه میکنداشاره مى،در بریتانیا انجام شده است
).140، ص1381زایی، / شریف لک135ـ130، ص1377راش، (ر.ك: 
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شـان  توانند در امور سیاسی نظـام حکـومتی  که آیا آنها حق مشارکت سیاسی دارند و می
بـه عبـارت دیگـر،    مداخله کنند یا خیر و به چه میزان این مشارکت پذیرفته شده است. 

کمان جامعه خود را برگزیننـد و  چنانچه شهروندان این حق را داشته باشند تا آزادانه، حا
که هیچ قـدرت خـارجی نتوانـد    ايگونهبه ،بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم باشند

احساس امنیت خواهنـد کـرد   جهتوجود بیاورد، از این ه اخاللی در حق انتخاب آنها ب
و در امنیت سیاسی به سر خواهند برد.

عنوان بیعت، کمـابیش مـورد   بااي از دیرباز در کتب فقهی و مسئلهوجود چنین 
کـه بـه   یافتتوان فقیهی را نمیفقهاي شیعهقرار داشته است و در میانتوجه فقها

فقهـا بـه لـزوم بیعـت     همهبلکه تقریباً،باشدقائل » مر لمن غلباأل«یا » تغلب«نظریه 
در ایـن  ؛ ولـی ندا، قائلمردم با امام عادل (مشارکت سیاسی) براي تشکیل حکومت

هاي بیعت و انتخابـات،  ها و تفاوت(براي مطالعه شباهتماهیت بیعتباره در، میان
یـا مشـارکت مـردم و جایگـاه آن در     ،)144، ص86ـ85، ش1377ر.ك: اسماعیلی، 

نظریــه «:ازانــدعبــارتنظریــه وجــود دارد کــه   دو،اندیشــه سیاســی شــیعه  
*.»نظریه کارآمدي«و »بودنبخشمشروعیت

بخش حکومـت در نظـر  مردم را به عنوان عامل مشروعیتاي که مشارکتدر نظریه
خداوند، این حـق خـویش را بـه    ؛ ولیگیرد (نظریه انتخاب)، حاکمیت حق خداستمی

به عموم بندگان خود در جامعه اسـالمی واگـذارده اسـت.    و در غیبت آنان،انبیا و اولیا
م مسـلمانان  کحـا طى را براىیبت، شرایدگاه، شارع مقدس براى عصر غین دیابراساس

ط را بـه رهبـرى انتخـاب    یى از افـراد واجـد شـرا   یکـ ه کند ان مردمیرده است و اکر کذ
والیت فقیهان و تشکیل حکومت اسالمی را بـه انتخـاب   ، علماي معاصربرخی نند.کمى

تیمشارکت مـردم بـه عنـوان مشـروع    «اند: باب داشتهنیدر اهیبر ارائه سه نظریمحققان سعیبرخ*
مشارکت مردم «)، 133_125و 121_117، صص 1389) (ارسطا، تی(شرط وجود والتیاحراز وال

مشارکت «) و 477_460و 450_1389،445(حفظاً للنظام) (ارسطا، تیواليبه عنوان عنصر کارآمد
نوشتار، بـه  نیادر).460_451ص،1389(ارسطا، تیو اعمال واليتصدتیمردم به عنوان مشروع

دو لیمبحث در ذنیاگفته،شیپاتینظريهااستداللادیاز قرابت زیناشیاز سردرگمزیمنظور پره
سوم، قابل فروکاستن و هینگارنده، نظردهیعمده و مشهور مطرح شده است؛ ضمن آنکه به عقهینظر
.باشدیدوم مهیدر ضمن نظرلیتحل
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دارد:بیان میبارهدر این ییطباطباعالمه ،به عنوان مثال؛اندمردم دانسته
، بسـان روزگـار مـا،    (عج)و پـس از غیبـت امـام   امبر اکـرم در هر صورت، پس از پی

توان از گمان امر حکومت اسالمی بر عهده مسلمانان است. در این باره چیزي که میبی
نـه  ،که همانـا روش امامـت اسـت   قرآن استفاده کرد: مردم باید براساس سیره پیامبر

اي رفتـار  روش پادشاهی و امپراطوري، براي اجتماع خویش حاکم برگزینند و به گونـه 
اداره امور و رخـدادهایی  ،و مشاورهکنند که دگرگونی در احکام پدید نیاید و با رایزنی

،4، ج1417ی، (طباطبـای آینـد، انجـام پـذیرد   که به اقتضـاي زمـان و مکـان پدیـد مـی     
.)124ص

نویسد:میبارهدر این یزنسبحانی اهللاآیت
این زمان، شیوه تشکیل حکومت آن است که مردم حاکم اصلی را برابـر معیارهـا و   در

یا اینکـه مـردم  ،برگزینند،ت بر آنها به روشنی اشارت شدههایی که در کتاب و سنّآیین
).188ـ186ص،1413(سبحانی، رضا دهند،هاي شرعی را داردبه حاکمی که ویژگی

، ضمن بیان قصور ادله از اثبات نصـب فقهـا بـر منصـب     نظرانگر از صاحبیکی دی
ي و انتخـاب مـردم   زعامـت مسـلمانان را رأ  والیت جامعه اسالمی، تنها راه ممکن براي

به بعد).493ص،1، ج1409دانسته است (منتظري، 
اي کـه مشـارکت مـردم را بـه عنـوان تنهـا راه کارآمـدي        نظریـه براسـاس در مقابل، 

خداونـد ایـن حـق    ؛ ولـی داند (نظریه انتصاب)، حاکمیـت حـق خداسـت   میحکومت
ن خـاص و عـام)   ان آنها (منصوبابه انبیا و اولیا و در غیبت آنها به منصوبفقطخویش را 

،رأي و مشـارکت مـردم  ،حضـور ؛ بنـابراین واگذارده است و نه به عموم افـراد جامعـه  
هـم خـود بـر ایـن مطلـب اشـاره       ،اهرصاحب جوي در مشروعیت حکومت ندارد. تأثیر

مـورد مسـئله کنـد کـه ایـن    مـی نقلکرکیورزد و هم از محقق میتأکیدروشن دارد و 
،21، ج1404(نجفی، اندبه والیت گمارده شدهفقیهان از سوي امامانکه اجماع است

فرماید:میبارهنیز در این نراقی). مرحوم 396ص
هـاي بزرگـی وارد شـده    هاي زیبا و برتـري و ویژگیها[در روایات] در حق فقیه، منش

کند که دلیل باشـند بـر گمـاردگی فقیهـان از سـوي امامـان      است و همانها بسنده می

.)538ص،1417(نراقی، 
یک اندازهاند که اگر امامت را نه در در عین حال، برخی فقها به این نکته توجه داده
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بیعـت و پـذیرش   مسئلهیم، یاسالمی مطرح نمابلکه به عنوان یک واقعیت جامعه ،نظریه
نیسـت  معنـا امر بدیندهنده آن خواهد بود. این خود یکی از عناصر تشکیلهمردم، خودب

از ،قبـول مـردم  یـا  واجد صالحیت امامت نیست،که امام بدون انتخاب یا پذیرش مردم
مـت امـامِ   مـردم، اما سـوي که بدون پـذیرش از  معناستدینبلکه ب،شرایط امامت است

،1388(عمیـد زنجـانی،   یابـد نمـی شده از جانب خدا عینیت واجد صالحیت و انتخاب
بـه  31ص،1ج،تا][بیمن قمی، ؤبه بعد/ م61ص،1389.ك: مصباح یزدي، / ر124ص
تش از دسـت  یه از دسـت بـرود، مشـروع   یـ فقیت ولیمکت حایاگر مقبول؛ بنابراین)بعد
(مصـباح  گـردد یل مواجـه مـ  کآن با مشـ شدناجراییت و یمکه تحقق حاکرود، بلینم

). بـر ایـن اسـاس، برخـی نویسـندگان، حضـور و مشـارکت        13ص،1، ج1378یزدي، 
سیاسی شهروندان را به دلیل وجوب حفظ نظام جامعه اسالمی و تعین آن در انتخابـات  

خ در پاسـ نـى یخمامـام  ). 134ص،1389افضلی، اند (ملکدر زمان حاضر، واجب دانسته
،در چه صـورت «اند دهیه پرسکشور کرخانه ائمه جمعه سراسر یندگان خود در دبیبه نما

اند:فرموده،»ت دارد؟یط در جامعه اسالمى والیالشراه جامعیفق
بسـتگى بـه   ،ومـت کل حکین و تشـ یى امور مسلمن تولّکل؛ع صور داردیت در جمیوال

اسـت و در صـدر   اد شـده یـ ه در قانون اساسى هم از آن کدارد ن یت مسلمیثرکآراى ا
.)459ص،20، ج1386، خمینی(نیمسلمعت با ولىیشده به بر مىیاسالم تعب

گونه فرمودند:این،تشکیل دولت موقتباره همچنین ایشان در ابتداي انقالب و در
هکـ نونکتـا ،دیـ دیدودیـ نیبمىاآلنشماهکـعمومىآراىنیابهاکاتواسطهبه... ما
همـه ،»رهبـرى «عنـوان بهدییبفرماای»التکو«عنوانبهراماوماستباعمومىآراى
معرفـى رادولتـى سیرئـ م،ینـ کمـى معرفىرادولتىیکماجهتنیاازـدارندقبول

یکهموبدهدخاتمههایآشفتگنیابههمهکبدهد لکیتشدولتىموقتاً] تا[،مینکمى
نـد ... و کدرسـت رامؤسسانمجلسانتخاباتاست،مؤسسانمجلسهکمهمىمسئله

نفـر یـک ردم،کـ مکحـا راشانیاهکمنهکنیاآنوبدهمهمگرىیدتنبهیکدیبامن
دادم. قـرار راشـان یادارم،مقـدس شـارع طرفازهکتىیوالواسطهبههکهستمآدمى

ومـت کحیـک . ندکاتّباعاوازدیباملتاست،االتِّباعواجب،دادمقرارمنهکراشانیا
،ومتکحنیابامخالفت. نندکاتّباعاوازدیبا؛استشرعىومتکحیکست،ینعادى

بـر امیـ ق،ىیخداومتکحضدبرامی.. ق.استشرعهیعلبرامیقاست،شرعبامخالفت
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،بازرگانمهندسآقاىهکمینکمىاعالم.. ما.استفرک،خداضدبرامیق.خداستضد
همـان،  ننـد ( کبرااطـاعتش هکاستواجبهمهبرومنقبلازداردهیشرعومتکح
).59ـ58ص،6ج

، رأي قـاطع  کردنـد در فرمانی که براي تشکیل شوراي انقالب صادر همچنین ایشان 
د:نشمارمردم را پشتوانه کار خود برمی

مـردم ایـران کـه نسـبت بـه      به موجب حق شرعی و براساس رأي اعتماد اکثریت قاطع
جهت تحقق اهداف اسالمی ملت، شورایی به نام شـوراي  اینجانب ابراز شده است، در

انقالب اسالمی مرکب از افراد باصالحیت و مسـلمان و متعهـد و مـورد وثـوق، موقتـاً      
).426ص،5ج(همان، تعیین شده و شروع به کار خواهد کرد

حکـم  «، »حکم حکومتی«، »حفظ نظام«،»مصلحت«همچونررنگ مفاهیمی حضور پ
توان نشانه توجه و اهتمام ویژه فقهـاي امامیـه بـه    در فقه سیاسی شیعه را میو...» ثانویه

*.کارآمدي تصدي امور از جانب فقیه دانست

یـا  بـودن  بخـش سـخن در مشـروعیت  تـوان گفـت   مباحث مـی بندي این جمعدر 
نظري و انتزاعی است و فقطه، بحثی مشارکت مردم در این دو نظریبودن بخشعینیت

که؛ چنانثمره عملی معتنابهی در موضوع امنیت سیاسی افراد بر آن قابل تصور نیست
و هاها و اجراي تصمیمگیريدر هردو نظریه، حضور مردم، مشارکت مردم در تصمیم

در هر حکومت اسالمی که فقیـه  به عبارت دیگر، توجه به خواست آنها متبلور است. 
ـبـر مبنـاي نظریـه انتصـاب    هـم بر مبناي نظریـه انتخـاب و   همـ در رأس آن باشد  

و به یک اندازه مورد نیـاز  شکلمشارکت مردم در تشکیل حکومت و اداره آن به یک 
نظـر وجـود دارد کـه ایـن     در ماهیـت آن اخـتالف  فقـط و **شودو پذیرش واقع می

آید. به حساب می» حکمرانی خوب«هاي مهم در نظریه ، یکی از مؤلفه»کارآمدي«گفتنی است مقوله *
اند از: حق انتخـاب و اظهـارنظر بـراي مـردم، ثبـات      هاي حکمرانی خوب عبارتبه طور کلی، مؤلفه

وروکراسـی، حاکمیـت قـانون و    ها، کـاهش ب سیاسی، کارآمدي دولت در اجراي وظایف و مأموریت
، 1388/ نـاظمی اردکـانی،   94ــ 69، ص1390بردن فساد در جامعـه و دولـت (ر.ك: نـادري،    میاناز

نیـا و  / بیگـی 202ــ 155، ص1383/ زارعـی،  208ـ179، ص1388/ مبارك و آذرپیوند، 128ـ107ص
).86ـ65، ص1391زاده و پوالدرگ، صفري و مرشیدي

مالك نیست، بلکه حضور تعدادي از » اکثریت«تقدند در نظریه کارآمدي، البته برخی نویسندگان مع**
)؛ 450، ص1389کنـد (ارسـطا،   مردم در صحنه تا آنجا که کارآمدي حکومت محقق شود، کفایت می
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شود. به عالوه در نظریـه انتخـاب   میاختالف در ماهیت، بحثی علمی و نظري قلمداد 
و بـه همـین   دست به انتخـاب بزننـد  ،فقهاي واجد شرایطمیانند از انیز مردم موظف

آزادي عمل فراوانی ندارند.دلیل، 
گونه گفت که با توجه در تالقی امنیت سیاسی با بحث حاضر باید اینبر این اساس،

یک از این دو نظریـه در امنیـت سیاسـی و    هرکارگیريبهمدهاي مشابهی که ابه آثار و پی
حقوق اجتماعی افراد جامعه دارد، مشارکت مردم در تعیـین یـا تشـخیص فقیـه حـاکم،      

بـه منظـور   هـم باشـد مـی امري محتوم و ضروري است و بر حکومت اسالمی واجـب  
و جلـوگیري از  زيبـه منظـور کارآمدسـا   هـم به تصدي فقیه حاکم و یبخشمشروعیت

و بـه حقـوق و امنیـت    رأي و نظر مـردم را در تعیـین حاکمـان بپـذیرد و    اختالل نظام، 
گردن نهد.سیاسی آنان

امنیت سیاسی افراد» مرجع. «4ـ4
میـان  در » اهمیـت «امنیت، موضوعی است کـه از بیشـترین   » مرجع«که تر گفته شد پیش
را هـا  تـوان ایـن مـالك   آن مـی یی و براي شناسـا باشدمیبرخوردار »موضوعات«دیگر

یک موضوع در یک حوزه امنیتـی، وجـود   بودن ترمهمتصریح شارع به ؛نظر قرار دادمد
بیشترین امتیازات براي یک موضوع در نظرگرفتنها یا گیريبیشترین ترخیصات و سهل

بیشـترین تـدابیر   در نظرگرفتنها براي یک موضوع، کمترین محدودیتتأسیسخاص، 
دایره شمول یک موضوع، تـداوم یـک موضـوع    اضطراري براي یک موضوع، گستردگی

.و...سطوح امنیت دیگرموضوعات و دیگردر موارد تزاحم با 
امنیت سیاسی افـراد، بـراي تشـخیص مرجعیـت     » موضوعات«یی حال پس از شناسا

یـک از ایـن موضـوعات از کمتـرین     یکی از آنها باید این بررسی صورت گیرد که کدام
.باشدمیمحدودیت و بیشترین اهمیت نزد شارع برخوردار 

:استگفته، این نتایج قابل استنباط به طور خالصه و از مجموع مباحث پیش
از بیشـترین  ظـاهراً » براي مناصـب سیاسـی  شدن آزادي افراد در انتخابحق/«اول،

رسد که در شرایط کنونی جامعه انسـانی، تحقـق کارآمـدي بـا مشـارکت یـا       گونه به نظر میولی این
متصور خواهد بود.کم رضایت اکثریت جامعهدست
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ه اي ک؛ به گونهفراد جامعه برخوردار استحقوق سیاسی امیانهاي فقهی در محدودیت
هـیچ فـرد دیگـري    ،بر اجماع فقهاي امامیه، در زمان حضور امامـان معصـوم  بنااوالً، 
ي مردم قرار دهد و تصـدي  أآزادي این را ندارد که خود را در معرض انتخاب و رحق/

در زمان غیبت امامـان معصـوم، کسـانی    ثانیاً،؛ ن را بر عهده گیردانازعامت جامعه مسلم
؛ باشند» عادل«فقیه) و سوي(یا مأذون از » فقیه«حق تصدي مناصب سیاسی را دارند که 

توانـد  هایی در این موضوع سیاسـی، مـی  ها و محدودیتوجود چنین ممنوعیتبنابراین
امنیـت  » موضـوع «اگر این زیرا؛سازدمتبادر عدم اهتمام شارع به این موضوع را به ذهن 

بـود،  امنیت می» مرجع«سیاسی، از بیشترین اهمیت نزد شارع برخوردار بود و اصطالحاً
شد. همچنین در مقام تعارض ایـن  میتأسیسدر آن یی هانباید چنین قیود و محدودیت

اصل مشروعیت حاکمیت سیاسـی (مسـتنبط   مانندهاي فقهی حق سیاسی با برخی آموزه
شـود  مشاهده میو...یت)، اصل عدالت، اصل رجوع به خبره از استثنائات اصل عدم وال

نشینی و براي مناصب سیاسی در همه این موارد دچار عقبشدن آزادي انتخابکه حق/
گردد.محدودیت می

نیـز در  » آزادي افراد در انتخاب مقامات و کـارگزاران نظـام سیاسـی   حق/«دوم،
کـه  ؛ بـدین صـورت  است» سیاسیبراي مناصب شدن حق انتخاب«واقع روي دیگر 

محـدودتر  ،را دارنـد »قرارگـرفتن حق در معـرض انتخـاب   «هرچه تعداد افرادي که 
گـردد و افـراد   باشد، آزادي افراد در انتخاب کارگزاران نظام سیاسی نیز محدود مـی 

بـر  هاي محدودتري دست به انتخاب بزنند. عالوه بر این، بناگزینهمیانمجبورند از 
توانـد  ي و انتخـاب مـردم نمـی   أرف رقریب به اجماع فقهاي امامیه، صنظر مشهور 

بخش تصدي یک فرد بر زمام امور جامعـه اسـالمی باشـد و همـین امـر      مشروعیت
ي و انتخاب مردم با امنیت نظام سیاسـیِ مشـروع،   أشود در مقام تعارض رمیباعث 

*.باشیمقائل ي و انتخاب مردم أگرفتن ربه نادیده

گرفتن رأي و انتخاب مردم، خـود باعـث   فرض صحیح خواهد بود که نادیدهالبته این امر با این پیش*
المللـی.  خدشه در امنیت نظام سیاسی نگردد؛ به دلیل اختالل در مقبولیـت، کارآمـدي و وجهـه بـین    

ی ناشی از عـدم توجـه بـه رأي    این صورت، این وظیفه متصدیان امر است که تعیین کنند آیا ناامندر
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در صورتی محدود شده است کـه ایـن بیـان    فقط» امنیت بیان سیاسیي/آزاد«سوم،
اختالل در نظام اجتمـاعی، سیاسـی و دینـی جامعـه بشـود و از آنجـا کـه        باعثعقیده، 

عقایـد شناختن تام و کامل حق بـر ابـراز   اختالل، امري عدمی است، اصل بر به رسمیت
عقیده، نظم جامعـه اسـالمی یـا    مگر آنکه معلوم شود این ابراز،سیاسی شهروندان است
کند که در ایـن  ایدئولوژي حکومت اسالمی را دچار خدشه مییا کیان حکومت اسالمی
، موضوع امنیت، با محدودیت »ارتداد«و » بغی«، »حفظ نظام«هاي موارد به موجب آموزه

لـزوم نصـیحت   همچـون هـاي ایجـابی فراوانـی   گـزاره عالوه بر اینکه گردد. مواجه می
توانـد مؤیـد و   مـی و...نهـی از منکـر   ،بـه معـروف  امـر ،، دعوت به خیرنانامسلمائمه
کننده اهمیت بیشتر این مقوله نزد شارع باشد.بیان

از حفـظ  تـر مهـم از آنجا که مبنا و اساس حکومت در نظر شـارع،  شایان ذکر است
ارتـداد  نموده است، شرایطی که براي تحقـق  میـحاکم معصوماگرچهـ حاکم اسالمی  

تـر  الوصـول بسـیار کمتـر و سـهل   است، از شرایطی که براي بغی بیان گردیده، بیان شده 
تـر از  ن حکومـت اسـالمی را ضـروري   امقابله با مخالف،شارعبه عبارت دیگر، . باشدمی

ترخیصات کمتـري نسـبت بـه دسـته اول     شته،ن حاکم اسالمی در نظر داامقابله با مخالف
توان آن را حـاکم  به دلیل جامعیت مبناي قاعده حفظ نظام، می. همچنین داشته استروا 
هـا و شـرایطی بـراي آن،    بدون تبیین محـدودیت ؛ بنابراینادله و احکام دانستدیگربر 

بـر شـهروندان را بـاز    گونـاگون هاي دست حکومت در استناد به آن و وضع محدودیت
تـوان بـه برتـري حفـظ     میاهمیت جهتدر این میان، از و به همین دلیلگذارده است

نظام اجتماعی بر حفظ اساس اسالم و نیز برتري حفـظ اسـاس اسـالم بـر حفـظ نظـام       
ین محدودیتی کـه بـر حـق    ترمهمگردید. به عبارت دیگر، قائل اسالمی (حاکم اسالمی) 

محـدودیت بـه   انـد از: نخسـت،  ، عبـارت شـود آزادي ابراز عقیده شهروندان تحمیل می
؛ سـوم، محدودیت به واسطه حفظ اساس اسـالم ؛ دوم، ی جامعهواسطه حفظ نظم عموم

محدودیت به واسطه حفظ حکومت یا حاکم اسالمی.

نهادن به انتخـاب و رأي  مدت و بلندمدت ـ بیشتر خواهد بود یا ناامنی ناشی از گردن مردم ـ در کوتاه
اولویت «مردم. در هر صورت، این بحث، بحثی صغروي است و در کبراي قضیه که عبارت است از 

، تأثیري ندارد.»امنیت نظام سیاسی بر حق انتخاب مردم
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است کـه  الزمذکر این نکته به اجمال ؛ ولیطلبدتبیین این موضوع، مجالی مجزا می
، وجود و حفظ »جامعه«، جامعه است و بدون وجود یک »اسالم«از آنجا که بستر تحقق 

و بـه عنـوان مقدمـه واجـب،     حفظ جامعه، منطقـاً ؛ بنابراینیابداسالم معنا و مفهوم نمی
هـاي اسـالمی   محتوا و کـارکرد آمـوزه  اوالً، باشد. بر این اساس،میمقدم بر حفظ اسالم 

اگر در موارد و مقـاطعی، ایـن   ثانیاً،؛ی جوامع بشري تشریع شده استبراي حفظ و تعال
مصـلحت مقطعـی جامعـه را بـرآورده نسـازد،      ،هاي اسالمی (احکام اولیه شرعی)آموزه

هـاي الزم بـراي   سازد که براي حفظ پایهاین امکان را فراهم می» احکام ثانویه«سازوکار
نتیجـه  در یـن محـذوریت همـراه سـازند.     هاي اسالمی، خـود را بـا ا  یک جامعه، آموزه

حفـظ  زیرا؛تعارضی را متصور بود،»حفظ نظام«و » حفظ اسالم«میانتوان گاه نمیهیچ
هاي هاي اسالمی، هم بستر تحقق و اجراي آموزهنظام جوامع بشري، هم جزئی از آموزه

شود.هاي اسالمی تلقی میهدف و محتواي همه آموزه،اسالمی و هم به عنوان مقصد

نتیجه
این نتایج قابل استنتاج است:پیشین،از مجموع مطالب 

امنیت سیاسی به عنوان یکی از موضوعات و مسائل امنیت، در دو سطح فـردي و  .1
مورد مطالعه و مطمح نظر قرار گیرد.تواند میملی 
با این ،هاست و به عبارت دیگراین شاخصدارايامنیت سیاسی در سطح فردي .2

و ابـراز هـر عقیـده سیاسـی، حـق      کـارگیري بـه ی اسـت: حـق   یها قابل شناسـا شاخص
حاکمان.کردن ها و مناصب سیاسی، حق انتخاببراي سمتشدن انتخاب

به نصـب ایشـان از جانـب    بودن ، به دلیل قائلدر دوران حضور امامان معصوم.3
براي دیگر افراد جامعـه هـیچ حقـی مبنـی بـر      ـبه اعتقاد اجماع فقهاي امامیهـخداوند

فـرد دیگـري بـراي تصـدي زعامـت      » کردنانتخاب«یا »قرارگرفتنمعرض انتخاب در«
و شـاخص امنیـت سیاسـی،    مؤلفـه این دو به همین دلیل، ؛ن قابل تصور نیستانامسلم
یـن دوره  مانده در ابنابراین تنها شاخص باقی؛تواند به عنوان مرجع امنیت قرار گیردنمی

یدات زیادي نسبت بـه آن مشـاهده کـرد،    ؤتوان مدر آیات و روایات متعدد میکه اتفاقاً
و شـاورهم  «، »المسلمینۀئمألۀالنصیح«عناوینی چون ذیلاست که » حق بر ابراز عقیده«
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گفتنی. البته باشدمیو... قابل مشاهده و تطبیق » امر به معروف و نهی از منکر«، »مراألفی
و » ارتـداد «، »بغـی «با سه آموزه ،مطلق مورد پذیرش قرار نگرفتهطوراین حق، به است

ن امنیت توان قائل شد که در مصاف میا؛ بنابراین میتخصیص خورده است» حفظ نظام«
شود.سیاسی افراد و امنیت اجتماع، حق جامعه مقدم دانسته می

و به عبـارتی، حـق و   » شدنحق انتخاب«بارهدردر دوران غیبت امامان معصوم.4
امکان تصدي زعامت جامعه اسالمی از سـوي هریـک از افـراد جامعـه، بـه چنـد دلیـل        

به دلیل شـرایط  اوالً؛بودقائلدر موضوع امنیت سیاسیمسئلهتوان به مرجعیت این نمی
عمومی خاص (عقل، درایت، تدبیر، قدرت مدیریت، جاذبـه شخصـیتی و...) و شـرایط    

یعه (اجتهاد و عدالت) بـراي تصـدي زعامـت جامعـه اسـالمی، عمـالً      اختصاصی فقه ش
شـوند و تصـدي زعامـت بـراي     بسیاري از افراد از دایره صالحیت بر این امر خارج می

گرفتـه، بـا   و براساس مطالعات تجربـی صـورت  عمالًثانیاً؛گرددمنتفی میآنها موضوعاً
واقعـاً درصـد انـدکی از مـردم    فقطهاي بسیارِ اداره جامعه، توجه به مشکالت و سختی

و امکان بینی این حقپیش،ثالثاً؛نداهاي کالن مدیریت اجتماعخواهان تصدي مسئولیت
بلکه براي اطمینان افراد از عدم استبداد رأي حاکمـان  ،صاله نیستبراي افراد جامعه، باإل

امنیـت خـاطر را   دیگري این اطمینـان و  از راهو اگر مردم باشدمیشان و تضییع حقوق
زیـادي کمرنـگ   انـدازه تـا  »قرارگـرفتن در معرض انتخـاب  «دست آورند، مطلوبیت به

بینـی شـرط عـدالت در حـاکم     پـیش راهخواهد شد. این اطمینان خاطر در فقه شیعه از 
جامعه اسالمی از یک سو و حق نظارت همگان و آزادي ابـراز عقیـده از سـوي دیگـر،     

پذیر است.تحقق
عموم افـراد جامعـه   » کردنحق انتخاب«رباره، ددر دوران غیبت امامان معصوم.5

نظریه انتصاب و نظریه انتخاب. دقت در محتویـات هـردو   ؛دو دیدگاه فقهی وجود دارد
کـه انتصـابیون   را ی شـرایط همـه  ،اوالًدارد:در موضوع مورد بحـث را نظریه، این نتایج 

)،اجتهاد، عـدالت، شـجاعت، مـدیریت و...   همچون (دارند میبراي حاکم اسالمی مقرر
هـاي پـیشِ   در نظریه انتخاب نیـز گزینـه  ؛ بنابراینپذیرندمین به نظریه انتخاب نیزقائال

ن نظریه انتخاب معتقدند بـه  برخی از قائالثانیاً؛ق استروي افراد، بسیار محدود و مضی
کننـدگان نیـز بایـد    دلیل شرطیت شرایط خاص و تخصصی در حاکم منتخـب، انتخـاب  
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هاي تخصصی را به درستی تشـخیص دهنـد   داراي شرایط خاصی باشند تا بتوانند مالك
باشـد؛  رو میروبهنیز با محدودیت جهتآزادي انتخاباتی افراد، از این به همین دلیل،و 

ن به نظریه انتصـاب، مشـروعیت حـاکم جامعـه اسـالمی را از جانـب       هرچند قائال،ثالثاً
براي تحقق و اعمال آن، رأي، نظر و مشارکت مردم را بـه عنـوان   ولی؛دانندخداوند می

ي مـردم  أاز لحاظ عملی به لحاظ آنکـه ر بر همین اساس، گیرند و رکنی الزم در نظر می
دادن این حـق رأي  دخالتچگونگیبخش نیست، دامنه و در نظریه انتصاب، مشروعیت

نظریـه،  رسـد. بـا ایـن حـال، در هـردو     به نظر میتر تر و گستردهدر اداره جامعه، متنوع
به لیاجمابه طور ـاز ماهیت آنـ جداي یا مشارکت سیاسی شهروندان  أرمسئلهحق/

است.قرار گرفته مورد پذیرش ،رسمیت شناخته شده
حـق ابـراز   «و » حق انتخاب افـراد «میانتشخیص مرجع امنیت سیاسی، از بارهدر.6
شکل و حـالتی از حـق ابـراز    فقطحق انتخاب ،اوالً:، این نتایج قابل طرح است»عقیده

وضعیتی غیرفعال یـا انفعـالی   عقیده و در واقع سطح نازل و حداقلی آن است که عموماً
)Passive(کـه بـراي   به ویژه با توجه به شرایطی،که در حق ابراز عقیدهحالیدر،دارد

شود، فرد، حضوري آگاهانه و مسـئوالنه  نصیحت حاکم جامعه اسالمی در نظر گرفته می
مـورد  هموارهو پیگیري اوضاع روز جامعه و تحقق اهداف آن از سوي حاکمان، یابدمی

ن بـه  اي کـه قـائال  بسیاري از ادلهثانیاً؛در مواقع انتخاباتفقطنه ؛گیردرصد او قرار می
اسـت و نـه   نـاظر به حق ابراز عقیده به طور کلی در واقع ،اندب، بیان داشتهنظریه انتخا

اي جدیـد در فقـه سیاسـی شـیعه     نظریه انتخاب، نظریـه ،ثالثاً؛ي و انتخاب مردمفقط رأ
درونی آن، التزام بـه آن  هاين بسیار اندکی دارد که همین امر به همراه ابهاماست و قائال

،رابعـاً ؛نمایانـد غیرپـذیرفتنی مـی  ،از دیدگاه مشهور فقهاي شیعهکمدستو لوازم آن را 
هاي فقهی، بسیار کمتر (امنیـت سـلبی)   هاي وارد بر حق ابراز عقیده در آموزهمحدودیت

بسـیار  ،و توصیه و حتـی وجـوب ابـراز عقیـده از روي خیرخـواهی (امنیـت ایجـابی)       
حق بر ابـراز عقیـده  «توان یجه میتر از مستندات و ادله حق انتخاب است. در نتررنگپ «

را به عنوان مرجع امنیت سیاسی افراد در فقه امامیه محسوب کرد.
مرجـع امنیـت   «بـه عنـوان   » د سیاسـی یـ و ابـراز عقا کارگیري بهحق «با برگزیدن .7

عنـوان  ذیـل هـاي وارد بـر آن کـه    و در عین حال، توجـه بـه محـدودیت   » سیاسیِ افراد
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در منظومه کالن امنیتی نمـودار مسئلهبغی و اختالل نظام، جایگاه این ،ممنوعیت ارتداد
و ابـراز  کـارگیري بـه بدین صورت که توجه به امنیت سیاسی افراد و حـق بـر   ،شودمی
شود که اساس و بنیان اسـالم یـا   میی مورد پذیرش و احترام واقعیجاد سیاسی، تایعقا

دچار اخـتالل نگـردد و   ،ار نظام سیاسیِ مشروعامنیت و انتظام جامعه یا کارآمدي و اقتد
آزادي عقیـده و بیـان  بـاره این موارد، نوبت به احترام به حقوق سیاسیِ افراد درتأمینبا 
دار نماید.تواند آن را خدشهنمیمذکورهگانو هیچ مصلحتی غیر از موارد سهرسدمی
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منابع
ي)؛ جلـد (سـه السرائرالحاوي لتحریرالفتاوى؛ احمدبنمنصوربنمحمدادریس، ابن.1

ق.1410، نیانتشارات جامعه مدرس، قم: 2چ
تابخانـه ، قـم: ک 1چ؛ۀالفضـیل نیـل إلـى ۀالوسیل؛ علىبنمحمدحمزه طوسی، ابن.2

.ق1408، نجفىمرعشىاهللاآیت
؛ اإلسالم و ذکرالحالل والحرام والقضایا واألحکامدعائم؛محمدبنون، نعمانیحابن.3

.ق ،1385تیالبآلۀمؤسس، قم:2چ
انتشـارات دفتـر   ، قـم:  1چي)؛جلـد (شـش ۀاللغمعجم مقائیس؛ایرکز،فارسابن.4

ق.1404، ه قمیغات اسالمى حوزه علمیتبل
، بیـروت: 3؛ چالعـرب ؛ لسـان رمکـ مبـن ن محمـد یالدمنظور، ابوالفضل جمالابن.5

ق.1414ع، یالتوزوالنشر وۀر للطباعکالفدار
ـ عر للطبـا کـ فدارال، بیـروت:  3چي)؛جلـد (پـانزده العربلسان؛ـــــ .6 والنشـر  ۀ

.ق1414، عیوالتوز
ق.1405، انتشارات سیدالشهدا، قم:1؛ چالآللیعوالی؛جمهورابیی، ابنئاحسا.7
آن در اندیشــه محقــق امنیــت و راهکارهــاي تــأمین«؛اخــوان کــاظمی، بهــرام.8

، 4؛ تهران: انجمن علـوم سیاسـی ایـران، ش   پژوهشنامه علوم سیاسی؛»سبزواري
.162ـ141ص، 1385یز پای

.1385شه جوان، یانون اندک، تهران:1؛ چامنیت در نظام سیاسی اسالم؛ ـــــ.9
والبرهـان فـی شـرح    ةالفائـد مجمـع محمـد؛ بـن ، احمد(محقق اردبیلی)لىیاردب.10

ن حـوزه  یمدرس، قم: دفتر انتشارات اسالمى وابسته به جامعه 1؛ چإرشاداألذهان
ق.1403ه قم، یعلم

، 2چنگاهی به مبانی تحلیلی نظام جمهوري اسـالمی ایـران؛   ارسطا، محمدجواد؛ .11
.1389قم: بوستان کتاب، 
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؛ قـم: مرکـز   حوزهمجله ؛ »در انتخاب رهبريجایگاه مردم«؛ اسماعیل،اسماعیلی.12
خـرداد و تیـر   ـدین و اردیبهشت  رفرو،86و 85شهاي علمیه،مدیریت حوزه

.156ـ107ص، 1377
امنیت در حال گذار (تحول معناي امنیـت در قـرن بیسـت و    «؛ افتخاري، اصغر.13

، 4؛ تهران: پژوهشکده مطالعات راهبـردي، ش فصلنامه مطالعات راهبردي؛»یکم)
.47ـ27، ص1379زمستان 

؛ فصلنامه علوم سیاسـی ؛ »بندي امنیت ملی در حوزه فقه سیاسیصورت«؛ـــــ.14
.296ـ277ص، 1385، بهار 33، شقم: دانشگاه باقرالعلوم

. ،1391، تهران: دانشگاه امام صادق1؛ چامنیت؛ـــــ.15
، تهران: سـازمان انتشـارات   1؛ چامنیت در حقوق کیفريقلمروحسین؛ ی،آقابابای.16

.1389پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی، 
.1363تقریر، ؛ تهران: نشر فرهنگ علوم سیاسیآقابخشی، علی؛ .17
؛ مطالعات راهبـردي فصلنامه ؛»امنیت ملـی «؛سیپرسیباك، مورتون و برکووتیز.18

.206ـ195، ص1377تابستان ،2شتهران: پژوهشکده مطالعات راهبردي،
؛ اطالعات سیاسی ـ اقتصادي ؛»تحوالت مفهوم امنیت ملی«؛بصیري، محمدعلی.19

ــران: م ــات، ش ؤته ــه اطالع ــ163سس ــروردین و ارد164ـ ــت ، ف ، 1380یبهش
.173ـ166ص

ق.1426، لهدفتر معظم، قم: 2؛ چالمسائلجامع؛ تقىمحمدفومنی گیالنی، بهجت.20
؛ارچوبی تازه بـراي تحلیـل امنیـت   هچویلد؛ بوزان، باري و الی ویور و پاپ دو.21

.1386تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردي، ؛یرضا طیبلترجمه ع
وگو با پروفسـور  در گفتیتیبا مکتب کپنهاگ در مطالعات امنییآشنا«؛ـــــ .22

،يتهران: پژوهشکده مطالعات راهبرد؛ي؛ فصلنامه مطالعات راهبرد»بوزانيبار
.15ـ9، ص1379زیی، پا3ش

.1378، پژوهشکده مطالعات راهبردي؛ تهران:و هراسهادولت؛ مردم؛ـــــ .23
زاده و عبدالحمیـد پـوالدرگ؛  مرشدينیا، عبدالرضا و سعید صفري و علی بیگی.24

انـداز مـدیریت   چشم؛ »هاي حکمرانی خـوب بندي شاخصشناسایی و اولویت«
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، 12، شبهشـتی مـدیریت و حسـابداري دانشـگاه شهید   دانشکده؛ تهران: دولتی
.86ـ65ص، 1391زمستان 

فصـلنامه  ؛»اسالمیاسیعت و انتخابات در نظام سیگاه بیجا«؛پورحسین، احسان.25
، 1386یز و زمسـتان  ، پـای 40و 39، ش؛ قم: دانشـگاه بـاقرالعلوم  یاسیعلوم س

.122ـ99ص
فصلنامه مطالعات ؛ »گفتاري امام خمینیمرجع امنیت در کنش «؛ سعید، فرزادپور.26

.54ـ29، ص1389یز ، پای3؛ تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردي، شراهبردي
، 2چ؛ترجمه عبدالمحمد آیتـی ؛الغارات؛ هاللبندیسعبنمحمدبنمیثقفى، ابراه.27

.1374تهران: وزارت ارشاد، 
، تهـران:  1؛ چهالفهؤامنیت در نظم سیاسی اسالم؛ اصول و مبزرگی، احمد؛ جهان.28

.1388پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی، 
العلـم  ، بیـروت: دار 1؛ چۀالعـربی و صـحاح ۀاللغتاجحماد؛بنلیجوهرى، اسماع.29

ق.1410ن، ییللمال
ـ  «زاده، هادي؛ حاج.30 د؛ نگـاهی دوبـاره بـه    جوان مسلمان و حق تحقیـق در عقای

المللی حقوق جوانـان در  همایش بین؛ »مفهوم ارتداد و رابطه آن با آزادي اندیشه
.373ـ349، ص1389؛ تهران: انتشارات فقه،جامعه اسالمی

ق. ،1409البیتآلمؤسسه؛ قم: ۀالشیعوسائلحسن؛عاملی، محمدبنحرّ.31
، قـم: دارالکتـاب (مدرسـه    1؛ چالصادقفقهحسینی روحانی قمی، سیدصادق؛ .32

ق.( ،1412امام صادق
ـ ةتبصرمطهر؛بنوسفیبن، حسن(عالمه حلّی)حلّى.33 ؛ الـدین امالمتعلمین فی أحک

، تهران: مؤسسه چاپ و نشر وابسته به وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـالمى،    1چ
ق.1411

ۀد: مؤسســ، مشــه1؛ چۀاإلمــامیعلــى مــذهبۀاألحکــام الشــرعیرتحری؛ ـــــــ.34
].تابی[، تیالبآل

، قم: دفتر انتشارات اسـالمی  1؛ چالحرامالحالل وۀفی معرفحکام قواعداأل؛ ـــــ.35
ق.1413وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 
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، قم: دفتر انتشارات اسالمى وابسته2؛ چۀالشریعامفی أحکۀالشیعمختلف؛ ـــــ.36
ق.1413ه قم، ین حوزه علمیبه جامعه مدرس

شـدن فرهنـگ و   جهـانى «موحـد؛ رحم و حلیمـه عنایـت و مجیـد   حیدري، اهللا.37
نامـه  فصـلنامه ره ؛»یرازموردى جوانان شـهر شـ  یاسى؛ مطالعهت سیاحساس امن

، زمسـتان  4تهران: دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظـام، ش ؛يگذارسیاست
.156ـ125، ص1390

قـم: دفتـر انتشـارات    ؛؛ ترجمه علی اسـالمی ۀالوسیلرتحریاهللا؛روحیدنى، سیخم.38
ق.1425ه قم، ین حوزه علمیاسالمى وابسته به جامعه مدرس

.1386تنظیم و نشر آثار امام خمینی، مؤسسه، تهران: 4؛ چصحیفه امام؛ ـــــ.39
تنظـیم و نشـر آثـار امـام خمینـی،      مؤسسـه ، تهـران:  12؛ چوالیت فقیه؛ــــــ .40

ق.1423
العلـم،  ، لبنـان: دار 1؛ چالقـرآن مفـردات ألفـاظ  محمد؛بننیراغب اصفهانى، حس.41

ق.1412
؛ اطالعات سیاسی اقتصادي؛»حال تکـوین امنیت ملی؛ مفهومی در«؛ربیعی، علی.42

.143ـ124ص، 1382، بهمن و اسفند 198ـ197مؤسسه اطالعات، شتهران: 
؛ هاي امنیت ملی در جهان سوم)اي بر نظریه(مقدمهمطالعات امنیت ملی؛ ـــــ.43

.1383الملل، ، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین2چ
فصـلنامه  ؛ »هـاي فـرارو  امنیت عمومی؛ امنیت ملـی و چـالش  «؛روحانی، حسن.44

تهران: مرکز تحقیقـات اسـتراتژیک مجمـع تشـخیص مصـلحت نظـام،       راهبرد؛ 
.42ـ7، ص1380، تابستان 20ش

، تهران: مرکز تحقیقات استراتژیک 3؛ چامنیت ملی و نظام اقتصادي ایران؛ ـــــ.45
.1390مجمع تشخیص مصلحت نظام، 

مجلـه  ؛ »حکمرانی خوب، حاکمیت و حکومت در ایران«؛زارعی، محمدحسین.46
، 1383یز و زمسـتان  ، پـای 40بهشـتی، ش شهید؛ تهران: دانشگاهتحقیقات حقوقی

.202ـ155ص
خـارج فقـه)؛ تقریـر   محاضرات درس (ۀسالمیاإلۀالحکوممعالمسبحانی، جعفر؛.47
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ق. ،1413امام صادقمؤسسه، قم: 4چ، 2؛ جالهاديجعفر
، 1؛ چۀاألساسـی ۀالقواعـد الفقهـی  الفقه الفعال فیمبانیاکبر؛ سیفی مازندرانی، علی.48

ق.1425قم: دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 
؛ فصلنامه علوم سیاسـی ؛ »امنیت در اسـالم «؛ سیدنورالدینمدار جرائري، شریعت.49

.50ـ7، ص1385، تابستان34، شقم: دانشگاه باقرالعلوم
ق.1414،هجرت، قم: 1چ؛ۀالبالغنهج؛ نیحسبنف رضى، محمدیشر.50
، تهران: نشـر  2؛ چوالیت فقیه، حکومت صالحاناهللا؛آبادي، نعمتصالحی نجف.51

.1378قادر، 
؛ حکومـت اسـالمی  ؛»انتخاب (بررسی دو نظریه)وانتصاب«؛اهللاصفري، نعمت.52

.130ـ101، ص1376زمستان ، 6قم: دبیرخانه مجلس خبرگان رهبري، ش
ی قانون اساسی جمهـوري اسـالمی   رت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایصو.53

تهران: اداره کل امـور فرهنگـی و روابـط عمـومی مجلـس شـوراي       ،1چ؛ ایران
.1364می، اسال

قـم: دفتـر انتشـارات    ، 5؛ چالقرآنالمیزان فی تفسیرن؛یدمحمدحسیى، سیطباطبا.54
ق.1417ه قم، ین حوزه علمیمدرساسالمى جامعه

، قـم: بوسـتان کتـاب،    11چ؛ترجمه و شرح علی شیروانی؛ۀالحکمۀنهای؛ ـــــ.55
1390.

ق.1416مرتضوى، تابفروشى ک، تهران: 3؛ چمجمع البحرینن؛ یحى، فخرالدیطر.56
، تهـران:  3؛ چۀاإلمـامی فقـه المبسـوط فـی  حسـن؛ بـن طوسى، ابـوجعفر محمـد  .57

ق.1387، ۀیالجعفریاء اآلثارإلحۀیالمرتضوۀتبکالم
].تابی[التراث العربی، ؛ بیروت: دار احیاءالقرآنالتبیان فی التفسیر؛ ـــــ.58
ق.1400دارالکتاب العربی، ، بیروت: 2؛ چالفتاويفی مجردالفقه وۀالنهای؛ ـــــ .59
ق.1407، ۀ؛ تهران: دارالکتب اإلسالمیحکاماألبتهذی؛ـــــ.60
، قـم:  2؛ چۀاإلمـامی فقـه فـی ۀالشرعیالدروسى؛کمبن، محمد)د اولیشهعاملی (.61

ق.1417ه قم، ین حوزه علمیدفتر انتشارات اسالمى وابسته به جامعه مدرس
؛ ۀالدمشـقی ۀاللمـع شـرح فیۀالبهیۀالروضعلى؛ بننیالدنی، ز)ثانىعاملی (شهید .62
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ق.1410تابفروشى داورى، ک، قم: 1چ
بنـدي  اولویـت «؛هنـدیانی زاده و عبـداهللا عزیزي، علی و محمدرضا خراشـادي .63

؛ تهـران:  فصلنامه مطالعات مدیریت انتظـامی ؛»معیارهاي راهبردي امنیت عمومی
ــا    ــوم انتظ ــگاه عل ــتاد دانش ــدهی و س ــکده فرمان ــار1، شمیدانش ، 1391، به

.75ـ57ص
؛ تهـران:  هاي فقـه سیاسـی  بایستهزاده؛ موسـی و ابراهیم عمید زنجانی، عباسعلی.64

.1388انتشارات مجد، 
ــابی، ع.65 ــا و لعن ــور یرض ــجاعی فری ــی ش ــدودیت«؛خلیل ــاتی  مح ــاي انتخاب ه

تهـران:  ؛ نشریه کانون وکـالي دادگسـتري  ؛»شوندگانکنندگان و انتخابانتخاب
.76ـ64ص، 1390یز و زمستان ، پای24ـ23شکانون وکالي دادگستري، 

ها در ایـران و ارتبـاط   بررسی تاریخی ایستارها و ذهنیت«؛فرخجسته، هوشنگ.66
هـا و  جموعـه سـخنرانی  م؛»آنها با امنیت عمومی، امنیت ملـی و وحـدت ملـی   

ن: معاونـت  ، تهـرا 1؛ چشده در همایش امنیت عمومی و وحدت ملیمقاالت ارائه
، 1380مطالعـات و تحقیقـات امنیتـی)،    (دفتـر امنیتی و انتظامی وزارت کشـور 

.370ـ340ص
ق. ،1406تیالب، مشهد: مؤسسه آل1)؛ چ(منسوب به امام رضاالرضافقه.67
؛ فصلنامه سیاست دفـاعی ؛ »هاي متفاوت از امنیت ملـی برداشت«؛قاسمی، حاکم.68

.14ـ1، ص1371بهار ،2، شتهران: دانشگاه جامع امام حسین
تبیین ياسالمی ایران؛ الگویی برايامنیت پایدار نظام جمهور«؛قیصري، نوراهللا.69

؛ تهـران: دانشـگاه امـام    فصلنامه دانش سیاسـی دو؛ »کـالن يهاسیاستيو اجرا
.62ـ45، ص1392، بهار و تابستان 1، شصادق

؛ »تهدیـدات سیاسـی امنیـت ملـی از دیـدگاه امـام خمینـی       «؛کریمی مله، علـی .70
یز ، پـای 49؛ تهران: پژوهشکده مطالعات راهبـردي، ش فصلنامه مطالعات راهبردي

.28ـ5ص،1389
فصـلنامه  ؛»شناسایی مرجع امنیت در رویکرد امنیت ملی امـام خمینـی  «؛ـــــ.71

، 1384زمستان ، 30ش؛ تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردي،مطالعات راهبردي
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.788ـ765ص
، ۀسـالمی ألادارالکتـب ، تهـران: 4؛ چالکـافی ؛اسـحاق بـن یعقوبمحمدبن،ینیکل.72

1365.
فصلنامه ؛ »هاي والیت فقیهالگوي مشارکت سیاسی در نظریه«؛ی، شریفزایلک.73

.160ـ135، ص1381، زمستان 20، ش؛ قم: دانشگاه باقرالعلومعلوم سیاسی
فصلنامه حکمت ؛ »اهللا جوادي آملیشناسی آیتتی انسانهاي امنیداللت«؛ـــــ .74

.51ـ13، ص1390یز ، پای1ش، فرهنگی تحقیقاتی اسراءمؤسسه؛ قم: اسراء
فصـلنامه  ؛ »بهشـتی شهیداهللاتأکید بر اندیشه آیتدیدگاه امنیتی شیعه با «؛ـــــ.75

، 1392، بهـار  41شناسـی، ش شـیعه مؤسسـه ؛ قم: شناسیعلمی ـ پژوهشی شیعه 
.41ـ7ص

، 4؛ قم: دفتر تبلیغات اسالمی حـوزه علمیـه قـم، ش   فقه؛ »فقه و امنیت«؛ـــــ.76
.45ـ3، ص1390زمستان 

؛ تهران: فصلنامه مطالعات راهبردي؛»فلسفه امنیت از دیدگاه امام خمینی«؛ـــــ.77
.27ـ5، ص1389یز ، پای3پژوهشکده مطالعات راهبردي، ش

ۀالشـریع الغطاء عـن مبهمـات  شفکخضر؛بن، جعفرالغطا)مالکی نجفی (کاشف.78
ق.1422ه قم، یغات اسالمى حوزه علمی، قم: انتشارات دفتر تبل1؛ چالغراء

ترجمه پژوهشـکده مطالعـات راهبـردي؛   ؛چهره متغیر امنیت ملیماندل، رابرت؛.79
.1377تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردي، 

حکمرانی خوب از منظر يهانگاهی به شاخص«؛آذرپیوندزیبا مبارك، اصغر و .80
قم: پژوهشـگاه فرهنـگ و   اقتصاد اسالمی؛؛ »آن بر رشد اقتصاديتأثیراسالم و 

، 1388، زمستان 36اندیشه اسالمی با همکاري انجمن اقتصاد اسالمی ایران، ش
.208ـ179ص

ق.1403التراث العربی، ؛ بیروت: دار احیاءنواربحاراألمجلسی، محمدتقی؛ .81
.1379نشر سایه، ، تهران: 1؛ چحقوق کیفري در اسالم؛محمدي گیالنی، محمد.82
، تهـران: نشـر   2؛ چهاى نو در حقوقدیدگاهدمحمدحسن؛ یمرعشى شوشترى، س.83

ق.1427زان، یم
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.1376میزان،، تهران:2؛ چهاي نو در حقوق کیفري اسالمدیدگاه؛ ـــــ.84
، قـم:  6؛ چها: والیت فقیه و خبرگـان ها و پاسخپرسش؛تقىیزدى، محمدمصباح .85

.1378نى، یمؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خم
، قـم: انتشـارات مؤسسـه    1؛ چساالري دینی و نظریه والیـت فقیـه  مردم؛ ــــــ .86

.1389آموزشی پژوهشی امام خمینی، 
.1375انتشارات امیرکبیر، مؤسسه؛ تهران: فرهنگ فارسیمعین، محمد؛.87
؛مکتب اسالمهمجل؛»؟شودآیا توبه مرتد فطري قبول می«؛مکارم شیرازي، ناصر.88

.17ـ13، ص1363مرداد ،5شمکتب اسالم، مؤسسهقم: 
؛ قـم:  حکومـت اسـالمی  ؛»آثار قاعده حفظ نظـام «؛افضلی اردکانی، محسنملک.89

.146ـ109، ص1389، زمستان 4شدبیرخانه مجلس خبرگان، 
، قم: ارغـوان  1؛ چحقوق انسانحکومت دینى و على؛ینآبادى، حسمنتظرى نجف.90

ق.1429دانش، 
].تابی[، ]انبی[، قم: 1؛ چاترساله استفتائ؛ ـــــ.91
ق.1429، قم: ارغوان دانش، 1؛ چهاى اسالمى و حقوق بشرمجازات؛ ـــــ.92
ـ سـالمی اإلۀالدوله و فقهالفقیۀدراسات فى والی؛ـــــ.93 کزالعـالمى  المر، قـم:  2؛ چۀ

ق.1409، ۀیسالمللدراسات اإل
ت یمؤثر بر احساس امنیعوامل اجتماع«؛عرفموحدي، محمدابراهیم و جمال.94

؛ تهـران: پژوهشـکده   فصلنامه مطالعات راهبردي؛ »نخبگان سیاسی کشوریاسیس
.86ـ53، ص1392، بهار 1شمطالعات راهبردي، 

انـات  یبرگرفتـه از ب (فقیـه اختیارات ولـی و بررسى وظایف ؛ محمد،مؤمن قمى.95
برگرفته از:)؛درس خارج فقهشفاهى 

http://www.behdarvand.ir/allbooks/188-culturalbooks188.html

عـدالت سیاسـی در گفتمـان اسـالم فقـاهتی      «؛شـیري اکرم میراحمدي، منصور .96
، زمسـتان  48ش، ؛ قـم: دانشـگاه بـاقرالعلوم   فصلنامه علـوم سیاسـی  ؛»سیاسی
.89ـ63، ص1388

؛ فصلنامه علـوم سیاسـی  ؛ »آزادي و والیت در فقه سیاسی معاصر شیعه«؛ ـــــ.97
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.107ـ75، ص1377، زمستان 3ش، قم: دانشگاه باقرالعلوم
اســالم و ؛ »حکمرانــی خــوب؛ معــرف و نقــد اجمــالی«؛نــادري، محمدمهــدي.98

، تابستان 1ش،آموزشی پژوهشی امام خمینیمؤسسه؛ قم: هاي مدیریتیپژوهش
.94ـ69ص، 1390

مجلـه علـوم   ؛ »حکمرانی خـوب بـا رویکـرد اسـالمی    «؛ی اردکانی، محمدناظم.99
.128ـ107ص، 1388، شهریور 76، ش؛ تهران: دانشگاه امام حسینانسانی

، 7؛ چاإلسالمشرح شرائعالکالم فیجواهر؛حسننجفى (صاحب جواهر)، محمد.100
ق.1404، یالتراث العربیاءبیروت: دار إح

، قـم:  1؛ چاألحکـام ان قواعداألیام فی بیعوائدمهدى؛محمدبننراقى، مولى احمد.101
ق.1417ه قم، یغات اسالمى حوزه علمیانتشارات دفتر تبل

ـ البآلۀمؤسسـ ، قـم: 1؛ چالوسـائل مسـتدرك ؛ ، میرزاحسـین )محدث(نورى .102 ت ی
ق.1420التراث، یاءالح

؛ فصلنامه مطالعـات راهبـردي  ؛»ی نظري در امنیت اجتماعیتأمل«؛نویدنیا، منیژه.103
.72ـ53، ص1385بهار ، 31شتهران: پژوهشکده مطالعات راهبردي، 

.1388، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردي، 1؛ چامنیت اجتماعی؛ ـــــ.104
؛»هیـ ت فقیـ راسـى بـا وال  که ناسـازگارى دمو ینقدى بر نظر«؛ اهللافرج،اینتیهدا.105

، آذر و 4شسیماي جمهوري اسـالمی ایـران،   و؛ قم: صداماهنامه رواق اندیشه
.56ـ41ص، 1381دي

فصـلنامه  ؛ »بررسی تحوالت مفهومی امنیت در محیط امنیتـی «؛هندیانی، عبداهللا.106
.31ـ9ص،1386یز ، پای3ش؛ تهران: دانشگاه علوم انتظامی، دانش انتظامی

ـ  (ارتداد نگاهی دوباره«؛جوادورعی، سید.107 اهللا موسـوي  تتقریري از مباحـث آی
، 13ش، قم: دبیرخانه مجلس خبرگان رهبري؛اسالمینشریه حکومت ؛ )»اردبیلی

.26ـ9، ص1378یز پای
امنیــت در عصــر پســامدرن: بررســی «؛خدابنــدهو محمــداهللایزدانــی، عنایــت.108

تهـران: دانشـکده اقتصـاد و علـوم     ؛المللیهاي سیاسی و بینرهیافت؛ »تحوالت
.200ـ163، ص1390، بهار 25ش،سیاسی دانشگاه شهید بهشتی


