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چکیده

نظر به ایداف متعالی نظام اسالمی ،تواد منافع نظام اسالمی با جبهه استکبار ،نقش مکتبب
حیات بخش اسالم در معادالت سیاسی جهان ،جایگاه نظام سیاسی اسالم در ساختار ژئوپلیتیب
و ساختار ژئواستراتژی جدید جهان ،پیچیدگی رفتار بازیگران در حوزهیبای داخلبی ،منهقبهای و
بین الیللی و تجارب تلخ تباریخ اسبالم در ادوار گتهبته از یب سبو و از سبوی دیگبر نظبر ببه
چشم اندازی که مصحف هریف نهج البالغه در خصوص تهدیدات متصور ببرای نظبام اسبالمی
ترسیم نیوده؛ موضوع این نوهتار« تهدیدات نظام اسالمی و رایبردیبای مقابلبه ببا آن از منظبر
نهجالبالغه می باهد .نوهتار حاضر بر آن است تا با مهالعات اکتشافی در آن منببع ببی ببدیا ببا
بهره گیری از متد علیی رایج ،عالوه بر تبیین تهدیدات متصور بر امنیت نظام اسالمی رایبردیای
دفع تهدیدات فوق را از نهجالبالغه احصاء و ارائه نیاید.
کلید واژه :تهدیدات ،امنیت ،نظام اسالمی ،رایبرد ،نهج البالغه ،ایداف.
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مقدمه

تهدید ی واقعیت زندگی است که قدمت آن به قدمت حیات بشر میرسد؛ هکاگیری این
پدیده متأثر از ویژگییای منحصر به فرد انسان چون تعقا ،تفکر ،تدبیر ،تصییم ،و  ...میباهد.
آموزهیای دینی وقوع این پدیده را متأثر از ایداف رایبردی و گرایشات دو جبهة حق و باطا
میداند این مهم را قرآن کریم چنین ترسیم مینیاید :الف) جبهة حق ... « :اللّهُ وَلِیُّ الَّتِینَ آمَنُواْ
یُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُیَاتِ إِلَى النُّوُر ِ -ترجیه :خدا دوست کسانى است که اییان آوردهاند و ایشان را
از تاریکییا (کفر) بسوى روهنائى یدایت میکند» ب) جبهة باطا ... « :وَالَّتِینَ کَفَرُواْ أَوْلِیَآؤُیُمُ
الهَّاغُوتُ یُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُیَاتِ  -ترجیه :و آنانکه کفر ورزیدند آن طاغوت ،کافران را
از روهنائى بسوى تاریکییا (گیرایى) یدایت میکند( »...قرآنکریم ،بقره )257 :ریبران دو
جبهه در راستای تحقق ایداف متصور نظر به ارزشیای حاکم بر نظام سیاسی از ظرفیت در
اختیار حداکثر بهرهبرداری را به عیا میآورند .که صاحبنظران این فرآیند را زمینه هکاگیری
تهدید و صف آرائی دو جبهه میدانند .حورت علی (ع) واقعیت فوق را چنین بیان میفرمایند:
« ...حَقُّ وَ بَاطِاٌ ،وَ لِکُاِّ أیْاٌ  -ترجیه :حق و باطا یییشه در پیکارند و برای یر کدام
طرفدارانی است ( »...دهتی ،1383 ،خهبه :16فراز )5حورت در راستای ایجاد ظرفیت در نظامی
اسالمی برای مقابله با تهدیدات استکبار چشمانداز تهدیدات ییه جانبه استکبار را چنین ترسیم
میفرمایند... « :الف) تهدید امنیتی (ترور) :فَأَرادَ قَوْمُنا قَتْاَ نَبِیِّنا  -قوم ما (قریش) آینگ کشتن
پیامبر ما کردند .ب) تهدید اعتقادی :وَ اجْتِیاحَ أَصْلِنا  -خواستند که ریشه ما برکنند .ج) تهدید
سیاسی :وَیَیُّوا بِنَا الْهُیُومَ ،وَ فَعَلُوا  -پس درباره ما باریا نشستند و رأى زدند و بسا کاریا کردند.
د) تهدید اجتیاعی :بِنَا الْأَفاعِیاَ ،وَ مَنَعُونَا الْعَتْبَ ،وَأَحْلَسُونَا الْخَوْفَ -از زندگى هیرین منعیان
نیودند و با وحشت دست به گریبانیان ساختند .ه) تهدید اقتصادی :وَاضْهَرُّونا إِلى جَبَاٍ وَعْرٍ  -ما
را وادارکردند که بر کویى صعب زیستن گیریم .و) تهدید نظامی :وَ أَوْ قَدُوا لَنا نارَ الْحَرْبِ -
سپس براى ما آتش جنگ افروختند( »...خان احیدی)55 :1395 ،
چارچوب نظری:
نهجالبالغه مرجع و منبع علیی بی مانندی است که بیش از صدیا اثر هگرف از آثار
اندیشهیای واال و سترگ حورت علی (ع) اعم از خهبه ،حدیث ،نامه ،وصیتنامه ،موعظه،
کلیات قصار ،فرمانیای حکومتی را در ابعاد اعتقادی ،اقتصادی ،اجتیاعی ،نظامی ،سیاسی،
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فرینگی ،روحی-روانی ،مدیریتی ... ،با رویکردیای امنیتی به ییراه دستورالعیایای یر بُعد در
کنار یم گرد آوردهاست؛ که یرکدام از مباحث ی چشمانداز مهلوب برای تحقق ایداف متعالی
نظام اسالمی باهد .در این مرجع امنیت و تهدیدات امنیتی به صورت مستدل ،منهقی ،دقیق و
کاربردی مهرح هده؛ به گونهای که به جرأت میتوان ادعا کرد که متون تدوین هده در این
حوزه برگرفته از مباحث مهرح هده در این مرجع است .لتا محقق برآن است تا تهدیدات متصور
برامنیت نظام اسالمی را به منظور ارائه رایبرد از نهج البالغه احصاء و تدوین نیاید.
از منظر نهجالبالغه چه تهدیداتی برای امنیت نظام اسالمی متصور است؟ با نگرش اجیالی
به زندگی انسان ،این واقعیت قابا استنباط است که جیعی زیستن جزء جدائی ناپتیر زندگی
انسان است .از سوی وجود انگیزهیا ،گرایشیا ،ایداف متواد انسان در زندگی جیعی ،و
ییچنین جاذبهیا و منافع هخصی و اجتیاعی ،مادی و معنوی ،میلی یا منهقی ،دنیوی یا
اخروی ،مکاتب را به تکاپو ،تالش و تحرک در امور وادار میکند که ضرورتاً یم سو و ییاینگ
با یکدیگر نبوده ،و به مقصد مشترکی رینیون نیست .چنین فرایندی منجر به هکاگیری
تعارضات و وقوع تهدیدات میگردد .نظر به سخن حورت علی(ع) که میفرمایند « :فَأَرادَ قَوْمُنا
قَتْاَ نَبِیِّنا ،وَ اجْتِیاحَ أَصْلِنا ،وَ یَیُّوا بِنَا الْهُیُومَ ،وَ فَعَلُوابِنَا الْأَفاعِیاَ ،وَ مَنَعُونَا الْعَتْبَ ،وَأَحْلَسُونَا الْخَوْفَ،
وَاضْهَرُّونا إِلى جَبَاٍ وَعْرٍ ،وَ أوْ قَدُوا لَنا نارَ الْحَرْبِ-...ترجیه قوم ما (قریش) آینگ کشتن پیامبر ما
کردند ،خواستند که ریشه ما برکنند ،پس درباره ما باریا نشستند و رأى زدند ،و بسا کاریا کردند،
از زندگى هیرین منعمان نیودند ،و با وحشت دست به گریبانیان ساختند ،ما را وادارکردند که
برکویى صعب زیستن گیریم ،سپس براى ما آتش جنگ افروختند( »...مکارم هیرازی،1390،
جلد )109 :5و الگویای تهدید هناسی؛ مدل مفهومی ابعاد تهدید از منظر نهجالبالغه را می توان
به هرح زیر ترسیم نیود:
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مدل مفهومی ابعاد تهدید از منظر نهج البالغه
سؤال دوم :از منظر نهجالبالغه یر بُعد تهدیدات برخوردار از چه هاخصیای است؟ در
راستای ارائه پاسخی مستدل و منهقی به سؤال فوق سؤاالت زیر طرح گردید.
از منظر نهجالبالغه برای تهدیدات فرینگی -اجتیاعی چه هاخصیای مترتب است؟ امنیت
فرینگی -اجتیاعی ناظر بر آرامش و آسایش و رفاه مادی و معنوی جامعه تؤام با عدالت
اجتیاعی ،فقدان تبعیض و فقر ،برقراری نظم اجتیاعی و پایبندی دولت و حکومت و آحاد ملت
به قانون و حقوق قانونی ،روابط حسنه بین گروهیا و اقشار اجتیاعی ،تبعیض مالکیت و دارائی
آحاد مردم از دستبرد ،حفظ جان ،مال و ناموس مردم از تعرض ،فقدان ناینجاری اجتیاعی و
فساد ،استقرار نظام بهینه تأمین اجتیاعی و رسیدگی به امور نیازمندان و نظایر آن میباهد.
(حافظنیا )331 :1387 ،این بُعد امنیت به امکان تداوم و تکاما الگویای سنتی زبان ،فرینگ،
متیب ،آداب و رسوم و یویت ملی مربوط است .در این حوزه مرجع تهدید جامعه میباهد .لتا
تهدیدات این حوزه یویت ملی و گروهیای اجتیاعی را یدف قرار میدید .براساس مهالعات
اکتشافی در نهجالبالغه هاخصیای تهدید بُعد فرینگی -اجتیاعی به هرح زیر تبیین و تشریح
میهود.
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انحرافات
این هاخص با ویژگی ارزش محوری؛ و رویکرد داخلی و خارجی داهتن قادر به سرنگونی
نظام میباهد .نظر به نقش مخرب این هاخص در هکاگیری حادثه ننگین حکییت؛ حورت
علی(ع) مسلیانان را چنین یشدار میدیند ... « :انَّیَا بَدْءُ وُقُوعِ الْفِتَنِ أَیْوَاءٌ تُتَّبَعُ وَ أَحْکَامٌ تُبْتَدَعُیُ
خَالَفُ فِیهَا کِتَابُ– ترجیه :جز این نیست ،که آغاز پیدایش فتنهیا پیروى از یوایاى نفسانى
است و نیز بدعتیایى که گتاهته مىهود ،بدعتیایى بر خالف کتاب خدا( »...دهتی،1383 ،
خهبه  :50فراز)1
تفرقه
این هاخص با ویژگی نسبی؛ و رویکرد بسیط و چند وجهی داهتن به هدت امنیت نظام را به
مخاطره میاندازد .نظر به نقش هاخص فوق در هکست سپاه اسالم در حیله ضحاک ابنقیس
به کاروان حجاح و غارت اموال؛ حورت چنین یشدار میدیند ... « :النَّاسُ الْیُجْتَیِعَةُ أَبْدَانُهُمْ
الْیُخْتَلِفَةُ أَیْوَاؤُیُمْ کَالَمُکُمْ یُویِی الصُّمَّ الصِّالَبَ وَ فِعْلُکُمْ یُهْیِعُ فِیکُمُ الْأَعْدَاءَ! -ترجیه :اى
مردمى که به تنیا مجتیعید و به آراء متفرق .سخنتان -ینگامى که الف دلیرى مىزنید-
صخرهیاى سخت را نرم مىکند ،در حالیکه ،کردارتان دهینانتان را در هیا به طیع مىاندازد»
(فیض االسالم ،1365 ،خهبه  :29فراز)1
جهالت
این هاخص با ویژگی فراگیری؛ و بارویکرد سنتی و جدید داهتن زمینهساز فتنهیا و متزلزل
نیودن نظام اسالمی است؛ نظر به ضربات جبران ناپتیری که نظام اسالمی از ناحیه این تهدید
متحیا هده؛ حورت در خهبه قاصعه چنین یشدار میدیند «:أَال وَ قَدْ أَمْعَنْتُمْ فِی الْبَغْی ،وَ
اءَفْسَدْتُمْ فِی الْاءَرْضِ ،مُصارَحَةً لِلَّهِ بِالْیُناصَبَةِ ،وَ مُبارَزَةً لِلْیُؤ مِنِینَ بِالْیُحارَبَةِ! فَاللَّهَ اللَّهَ فِی کِبْرِ
الْحَیِیَّةِ ،وَ فَخْرِ الْجَایِلِیَّةِ فإِنَّهُ مَالقِحُ الشَّنَآنِ ،وَ مَنافِخُ الشِّیْهانِ ،اللَّاتِی خَدَعَ بِها الْأُمَمَ الْیاضِیَةَ ،وَ
الْقُرُونَ الْخالِیَةَ ،حَتَّى أَعْنَقُوا فِی حَنادِسِ جَهالَتِهِ ،وَمَهاوِی ضَاللَتِهِ ذُلُال عَنْ سِیاقِهِ  -ترجیه :آگاه
باهد در سرکشی و ستم زیاده روی کردید ،و در زمین دهینی با خدا به راه انداختید و آهکارا با
بندگان خدا به نبرد پرداختید .خدا را ،خدا را !،از تکبر و خودپسندی ،از تفاخر جایلی بر حتر
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باهید .که جایگاه بغض و کینه و رهد وسوسهیای هیهانی است .امتیاى پیشین و مردمان
روزگاران دیرین را فریب داد ،تا آنگاه که در ظلیات جهالت او و پرتگاه یالکت او سرنگون
گشتند( »...ییان ،خهبه  :192فراز)30-27
بدعت
این هاخص با قدرت تخریب باال و رویکرد سنتی و جدید داهتن از تهدیدات مهم حوزه
فرینگ -اجتیاعی است که به هدت امنیت فرینگی را به بی ثباتی و تزلزل سوق میدید .نظر
به آثار سوء این هاخص بر عوام و خواص جامعه اسالمی؛ حورت علی(ع) چنین یشدار
میدیند« :رَجُاٌ وَکَلَهُ اللَّهُ إلى نَفْسِهِ ،فَهُوَ جَائِرٌ عَنْ قَصْدِ السَّبِیاِ ،مَشْغُوفٌ بِکَالَمِ بِدْعَةٍ وَ دُعَاءِ
ضَالَلَةٍ ،فَهُوَ فِتْنَةٌ لِیَنِ افْتَتَنَ بِهِ ،ضَالُّ عَنْ یَدْیِ مَنْ کَانَ قَبْلَهُ ،مُوِاُّ لِیَنِ اقْتَدى بِهِ فِی حَیَاتِهِ وَ
بَعْدَ وَفَاتِهِ ،حَیَّالٌ خَهَایَا غَیْرِهِ ،رَیْنٌ بِخَهِیتَتِهِ -ترجیه :مردی که خدا او را به حال خود واگتاهته و
از راه راست دور افتاده است دل او هیفته بدعت است و مردم را گیراه کرده و به فتنه انگیزی
میکشاند؛ و راه رستگاری گتهتگان را گم کرده و طرفداران خود و آیندگان را گیراه ساخته
است( »...هیروانی ،1391 ،خهبه  :17فراز)1
جاهطلبی
این هاخص با ویژگی وابستگی و رویکرد دفعی و تدریجی داهتن؛ به صورت نرم امنیت
جامعه را متزلزل میکند .هاخص فوق را حورت علی(ع) در جیع مردم بصره در جریان جنگ
جیا با توجه به جاهطلبی عایشه چنین یشدار میدید« :وَ أَمّا فُالنَةُ فَأَدْرَکَها رَأْىُ النِّساءِ ،وَ ضِغْنٌ
غَال فِى صَدْرِیا کَیِرْجَاِ الْقَیْنِ ،وَ لَوْ دُعِیَتْ لِتَنالَ مِنْ غَیْرِى مَا أَتَتْ إِلَىَّ لَمْ تَفْعَاْ ،وَ لَها بَعْدُ
حُرْمَتُها الْأُولى ،وَ الْحِسابُ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى -ترجیه :اما بر فالن زن( ،عایشه) اندیشه زنانه غلبه
یافت و کینه در سینه او جوهیدن گرفت ،ییچون بوته آینگران که در آن فلز گدازند اگر او را
فرا مىخواندند که آنچه با من کرد با دیگرى کند ،نیىپتیرفت .به یر حال ،حرمتى که در
نخست داهت ییچنان ،بر جاى است و حساب او با خداست( ».فیض االسالم ،1365،خهبه
 :156فراز )2
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سبک عقلی
این هاخص با ویژگی سلبی؛ و رویکرد ابزاری و واقعی داهتن ،نقش اساسی در تزلزل و
تخریب نظام اسالمی دارد .این نقش در سال  38یجری چنین تبیین هده ...« :یَا أَهْبَاهَ الرِّجَالِ وَ
الَ رِجَالَ حُلُومُ الْأَطْفَالِ وَ عُقُولُ رَبَّاتِ الْحِجَالِ لَوَدِدْتُ أَنِّی لَمْ أَرَکُمْ وَ لَمْ أَعْرِفْکُمْ مَعْرِفَةً وَ اللَّهِ
جَرَّتْ نَدَما وَ أَعْقَبَتْ سَدَما قَاتَلَکُمُ اللَّهُ لَقَدْ مَال تُمْ قَلْبِی قَیْحا وَ هَحَنْتُمْ صَدْرِی غَیْظا وَ جَرَّعْتُیُونِی
نُغَبَ التَّهْیامِ أَنْفاسا وَ أَفْسَدْتُمْ عَلَیَّ رَأْیِی بِالْعِصْیَانِ وَ الْخِتْالَنِ حَتَّى  -ترجیه :اى به صورت
مردان عارى از مردانگى ،با عقا کودکان و خرد زنان به حجله آرمیده ،کاش نه هیا را دیده
بودم و نیى شناختیتان .این آهنایى براى من ،به خدا سوگند ،جز پشییانى و اندوه ییچ ثیرهاى
نداهت .مرگ بر هیا باد ،که دلم را ماالمال خون گردانیدید و سینهام را از خشم آکنده ساختید و
جام زندگیم را از هرنگ غم لبریز کردید و با نافرمانییاى خود اندیشهام را تباه ساختید» (ییان،
خهبه )14-13 :27
ریا
این هاخص با ویژگی انفعالی؛ و رویکرد سخت و نرم داهتن به هدت انسجام اجتیاعی را
متزلزل؛ و ثبات را به بی ثباتی؛ و مردم را به نفاق سوق میدید .زوایای تهدید فوق را حورت در
جیع مردم کوفه چنین تبیین میفرمایند ...« :وَ مِنْهُمْ مَنْ یَهْلُبُ الدُّنْیا بِعَیَاِ الْآخِرَةِ وَ ال یَهْلُبُ
الْآخِرَةَ بِعَیَاِ الدُّنْیا قَدْ طَامَنَ مِنْ هَخْصِهِ وَ قارَبَ مِنْ خَهْوِهِ وَ هَیَّرَ مِنْ ثَوْبِهِ وَ زَخْرَفَ مِنْ نَفْسِهِ
لِلْأَمَانَةِ وَ اتَّخَتَ سِتْرَ اللَّهِ ذَرِیعَةً إ لَى الْیَعْصِیَةِ .وَ مِنْهُمْ مَنْ أَقْعَدَهُ عَنْ طَلَبِ الْیُلْ ِ ضُتُولَةُ نَفْسِهِ وَ
انْقِهَاعُ سَبَبِهِ فَقَصَرَتْهُ الْحَالُ عَلى حالِهِ فَتَحَلّى بِاسْمِ الْقَنَاعَةِ وَ تَزَیَّنَ بِلِبَاسِ أَیْاِ الزَّیادَةِ وَ لَیْسَ مِنْ
ذَلِ َ فِی مَرَاحٍ وَ ال مَغْدىً -ترجیه :گرویی که دنیا را طلب مىکند ،با اعیالى که از آن آخرت
است ولى آخرت را نیىطلبد با اعیالى که از آن دنیاست .چنین کسى خود را چون فرودستان
جلوه مىدید ،به ینگام راه رفتن گامیاى خرد بر مىدارد ،و دامن جامه کوتاه مىکند و خویشتن
به زیور صالح و امانت مىآراید و پرده پوهى خدا را وسیله معصیتیا قرار مىدید .و کسى است
که حقارت نفس و فقدان و سی لت موجب آن هده که به طلب فرمانروایى برنخیزد ،بلکه به
ییان حال که بودهاست بیاند .چنین کسى خود را به حیله قناعت مىآراید و جامه ایا زید و
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پرییز مى پوهد و حال آنکه ،نه روزى را در زید به هب آورده و نه هبى را با پرییزگارى به روز
رسانیده است» (ییان ،خهبه )4 :32
دنیاطلبی
این هاخص با قابلیت باال و رویکرد دفعی و تدریجی داهتن بشدت توان دفاعی نظام
اسالمی را در مقابا تهاجم ییه جانبه کایش میدید؛ نقش مخربی هاخص فوق در سال 38
یجری در جیع مردم کوفه در نُخیله چنین تبیین هده ...« :أُفٍّ لَکُمْ لَقَدْ سَتِیْتُ عِتَابَکُمْ! أَرَضِیتُمْ
بِالْحَی اةِ الدُّنْی امِنَ الْآخِرَةِ عِوَضا؟ وَ بِالتُّلِّ مِنَ الْعِزِّ خَلَفا؟ إذا دَعَوْتُکُمْ إلى جِهَادِ عَدُوِّکُمْ دارَتْ
أَعْیُنُکُمْ کَأَنَّکُمْ مِنَ الْیَوْتِ فِی غَیْرَةٍ ،وَ مِنَ التُّیُولِ فِی سَکْرَةٍ ،یُرْتَجُ عَلَیْکُمْ حَوارِی فَتَعْیَهُونَ-
ترجیه :ملول و دلتنگم از هیا .از این ییه سرزنشهایتان به تنگ آمدهام .آیا به عوض زندگى
آخرت به زندگى دنیا خشنود هدهاید؟ آیا ذلّت را جانشین عزّت خواستهاید؟ ینگامى که هیا را به
جنگ دهینتان فرا مىخوانم ،چشمیایتان در چشیخانه به دوران مىافتد ،گویى که در لجّه
مرگ دست و پا مى زنید و از وحشت آن یوش از سرتان پریده است .راه گفت و هنودتان با من
بسته است و در پاسخ سخنانم ،حیرت زده و سرگردانید ( »...دهتی ،1383 ،خهبه  :34فراز)1
هاخص فوق بسیار حساب هده و دقیق روحیات و خُلقیات عوام وخواص جامعه را تحت تأثیر
قرار میدید و ابعاد مختلف زندگی فردی و اجتیاعی را تخریب مینیاید .حورت نظر نقش
مخربی این هاخص در متزلزل نیودن ثبات جامعه را چنین یشدار میدیند« :اءَالَ وَ یِیَ
الْیُتَصَدِّیَةُ الْعَنُونُ ،وَ الْجَامِحَةُ الْحَرُونُ ،وَ الْیَائِنَةُ الْخَتُونُ ،وَ الْجَحُودُ الْکَنُودُ ،وَ الْعَنُودُ الصَّدُودُ ،وَ
الْحَیُودُ الْیَیُودُ ،حَالُهَا انْتِقَالٌ ،وَ وَطْاءَتُهَا زِلْزَالٌ ،وَ عِزُّیَا ذُلُّ ،وَ جِدُّیَا یَزْلٌ ،وَ عُلْوُیَا سُفْاٌ ،دَارُ حَرَبٍ
وَ سَلَبٍ ،وَ نَهْبٍ وَ عَهَبٍ ،اءَیْلُهَا عَلَى سَاقٍ وَ سِیَاقٍ ،وَ لَحَاقٍ وَ فِرَاقٍ قَدْ تَحَیَّرَتْ مَتَایِبُهَا ،وَ
اءَعْجَزَتْ مَهَارِبُهَا ،وَ خَابَتْ مَهَالِبُهَا ،فَاءَسْلَیَتْهُمُ الْیَعَاقِاُ ،وَ لَفَظَتْهُمُ الْیَنَازِلُ -ترجیه :آگاه باش که
دنیا چونان روسپى زنى است که چهره مىنیاید و بزودى چهره مىپوهد .یا چون توسنى است
سرکش که کس را رکاب ندید .دروغگویى است خیانتکار ،منکرى است کافر نعیت .ستیزه
جویى است ،چون اهترى که به راه نیىآید ،کج مىرود و از راه دور مىافتد .سرهتش بىثباتى و
انتقال است از کسى به دیگر کس .قرارگاهش متزلزل و بیقرار است .عزّتش ذلّت است و جدّ آن
یزل است ،بلندیش پستى است .جایگاه ربودن است و غارت و یالکت .مردمش ییواره رفتن را
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برپاى ایستادهاند تا به سوى مرگ رانده هوند .اگر به یکى مىرسند از دیگرى جدا مىافتند.
راهیایش ییه سرگردانى و گریزگاهیایش ،بى سرانجامى است و خواستهیایش به نومیدى
کشنده .پنایگاهیایش پناه جویان را تسلیم دهین کند و منازلش ساکنانش را بیرون افکند»
(ییان ،خهبه )17-14 :191
هواپرستی
این هاخص با ویژگی وابسته بودن و رویکرد عیدی و غیر عیدی داهتن از جیله تهدیدات
بُعد اجتیاعی است؛ که امنیت نظام را متزلزل؛ و حرکت نظام اسالمی در تحقق را ایداف کُند و
متوقف نیوده و بعواً منجر به عقب نشینی میگردد؛ حورت نقش مخرب هاخص فوق را در
پایان جنگ جیا چنین یشدار میدیند« :أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَیْکُمُ اثْنَانِ :اتِّباعُ
الْهَوَى ،وَ طُولُ الْأَمَاِ ،فَأَمَّا اتِّبَاعُ الْهَوَى فَیَصُدُّ عَنِ الْحَقِّ ،وَ أَمَّا طُولُ الْأَمَاِ فَیُنْسِی الْآخِرَةَ– ترجیه:
اى مردم ،آنچه بیش از یر چیز دیگر مىترسم که بدان گرفتار آیید ،دو چیز است ،از یوا و یوس
پیروى کردن و آرزویاى دراز در دل پروردن پیروى یوا و یوس از حق منحرف مىکند و
آرزویاى دراز ،آخرت را از یاد مىبرد( ».هیروانی ،1391،خهبه  :42فراز )1
فتنه
این هاخص با ویژگی یراسانگیزی؛ و رویکرد داخلی و خارجی داهتن؛ از هاخصیای
تهدیدات فرینگی -اجتیاعی است که با سرعت ،هدت ودقت امنیت و ثبات نظام اسالمی را
یدف قرار میدید .در فرازی از خهبه  152نقش تهدید ییه جانبه هاخص فوق در متالهی
نیودن ارکان نظام اسالمی چنین تبیین هده« :ثُمَّ یَأْتِى بَعْدَ ذلِ َ طالِعُ الْفِتْنَةِ الرَّجُوفِ ،وَالْقاصِیَةِ
الزَّحُوفِ ،فَتَزِیغُ قُلُوبٌ بَعْدَ اسْتِقامَةٍ ،وَ تَوِاُّ رِجالٌ بَعْدَ سَالمَةٍ ،وَ تَخْتَلِفُ الْاءَیْواءُ عِنْدَ یُجُومِها ،وَ
تَلْتَبِسُ الْآراءُ عِنْدَ نُجُومِها ،مَنْ أَهْرَفَ لَها قَصَیَتْهُ ،وَ مَنْ سَعى فِیها حَهَیَتْهُ ،یَتَکادَمُونَ فِیها تَکادُمَ
الْحُیُرِ فِى الْعانَةِ ،قَدِ اضْهَرَبَ مَعْقُودُ الْحَبْاِ ،وَ عَیِىَ وَجْهُ الْأَمْرِ ،تَغِیضُ فِیهَا الْحِکْیَةُ ،وَ تَنْهِقُ فِیهَا
الظَّلَیَةُ ،وَ تَدُقُّ أَیْاَ الْبَدْوِ بِیِسْحَلِها ،وَ تَرُضُّهُمْ بِکَلْکَلِها ،یَوِیعُ فِى غُبارِیَا الْوُحْدانُ ،وَ یَهْلِ ُ فِى
طَرِیقِهَا الرُّکْبَانُ ،تَرِدُ بِیُرِّ الْقَواءِ ،وَ تَحْلُبُ عَبِیطَ الدِّماءِ ،وَ تَثْلِمُ مَنارَ الدِّینِ ،وَ تَنْقُضُ عَقْدَ الْیَقِینِ،
یَهْرُبُ مِنْهَا الْأَکْیاسُ ،وَ یُدَبِّرُیَا الْأَرْجاسُ ،مِرْعادٌ مِبْراقٌ ،کاهِفَةٌ عَنْ ساقٍ ،تُقْهَعُ فِیهَا الْأَرْحامُ وَ
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یُفارَقُ عَلَیْهَا الْإِسْالمُ ،بَرِیُّها سَقِیمٌ ،وَ ظاعِنُها مُقِیمٌ .مِنْهَا :بَیْنَ قَتِیاٍ مَهْلُولٍ ،وَ خائِفٍ مُسْتَجِیرٍ،
یَخْتَلُونَ بِعَقْدِ الْأَیْیانِ ترجیه :آنگاه فتنه دیگر آهکار هود ،لرزاننده و کوبنده و هتابنده .دلیایى
که آرامش یافتهاند ،در کشاکش تردید افتند و مردانى که به راه سالمت گام نهادهاند ،دچار
گیرایى گردند .دلیا و رأییا به اختالف گرایند و اندیشه نادرست و درست به یم مشتبه هوند
یر کس در صدد دفع آن برآید ،فروکوبدش و آن را که سعى خویش در نابود کردنش به کار برد،
نابود کند .چونان گورخرانى که در گلهاند و یکدیگر را به دندان مىآزارند .ریسیان گره بسته،
گسیخته هود و چهره حقیقت پوهیده ماند .آب چشیهیاى حکیت فروکش کند و ستیکاران را
زبان بگشاید و بدویان را با آین لجام مرکب خود ،بکوبد و با فشار ،سینه بر زمین زند .آن را که
تکروى کند در غبار خود تباه سازد و دلیران و نیرومندان در راه آن به یالکت رسند .از هرنگ
تقدیر ،جامى بر کف دارد و چونان دوهندگان ،که هیر دوهند ،او خون تازه مردم را بریزد .در منار
دین رخنه پدید کند و در یقین استوار مردم هکست اندازد .خردمندان و زیرکان از آن بگریزند و
پلیدان و نابکاران به تدبیر کارش پردازند .چون ابرى تاری آذرخش مىافکند و مىغرّد .دامن
بر کیر زده ،مهیاى کارزار است .رهته خویشاوندى گسسته گردد .مردم از اسالم جدا هوند .آنکه
از آن فتنه دورى گزیده ،بییار آسیبیاى آن است و آنکه خواید آسیبش را پشت سر نهد و برود،
رفتن نتواند جیعى کشته هوند و خونشان به یدر رود و گرویى ترسان در پى یافتن پنایگایى
باهند .پییانیا بندند و فریبشان دیند .و به نام اییان مغرورهان سازند( ».دهتی ،1383 ،خهبه
 :152فراز )14-9
شبهات
این هاخص با ویژگی انفعالی؛ و رویکرد متیرکز و پراکنده داهتن؛ از هاخصیای تهدیدات
فرینگی -اجتیاعی است که در تزلزل و سقوط نظام اسالمی نقش اساسی دارد .نقش مخربی
هاخص فوق را حورت در جیع مردم مدینه که در جریان قتا عثیان دچار هبهه هده بودند را
چنین تبیین میفرمایند...« :أعْجَبُ مِنْ خَهَإِ یَتِهِ الْفِرَقِ عَلَى اخْتِالَفِ حُجَجِهَا فِى دِینِها
الیَقْتَصُّونَ أثَرَ نَبِىِّ وَ الیَقْتَدُونَ بِعَیَاِ وَصِىِّ وَ الیُؤْمِنُونَ بِغَیْبٍ وَ الیَعِفُّونَ عَنْ عَیْبٍ یَعْیَلُونَ فِى
الشُّبُهَاتِ وَ یَسِیرُونَ فِى الشَّهَوَاتِ الْیَعْرُوفُ فِیهِمْ ما عَرَفُوا ،وَ الْیُنْکَرُ عِنْدَیُمْ مَا أنْکَرُوا مَفْزَعُهُمْ فِى
الْیُعْوِالَتِ إلَى أَنْفُسِهِمْ وَ تَعْوِیلُهُمْ فِى الْیُبَهَّیاتِ عَلَى آرَائِهِمْ کَأَنَّ کُاَّ امْرِئٍ مِنْهُمْ إمامُ نَفْسِهِ قَدْ
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أخَتَ مِنْها فِییا یَرَى بِعُرًى ثِقاتٍ وَ أسْبابٍ مُحْکَیَاتٍ -ترجیه :در هگفتم ،و چرا در هگفت نباهم
از خهایاى این فرقهیاى گوناگون که یر ی را یم در دین خود حجّت و دلیلى دیگر است از
ییچ پیامبرى پیروى نیىکنند و به ییچ وصى پیامبرى اقتدا نیىنیایند و به غیب اییان ندارند و
از عیب نیىپرییزند .اعیالشان هبهآمیز است و در طریق یوایاى نفسانى خود گام مىزنند .یر
چه را که خود پسندند نیکش دارند و یر چه را که ناخوش دارند منکر هیارند .در مشکالت به
افکار و اندیشهیاى خود پناه مىبرند و در مبهیات به آراى خود تکیه دارند .یر ی از آنها گویى
که خود پیشواى خود است و چنان پندارد که خود محکمترین دستگیرهیا و استوارترین
وسیلهیاست» (فیض االسالم ،1365 ،خهبه )5 -3 :88

غفلتزدگی
این هاخص با ویژگی نسبی؛ و رویکرد بسیط و چند وجهی داهتن از هاخصیای تهدید بُعد
فرینگی– اجتیاعی است؛ که در تزلزل امنیت فرینگی -اجتیاعی نظام اسالمی نقش اساسی
دارد .عیلکرد مخرب هاخص فوق در جیع مردم کوفه چنین تبیین هده ...« :مَا لِی أَرَاکُمْ أَهْبَاحا
بِالَ أَرْوَاحٍ ،وَ أرْوَاحا بِالَ أهْبَاحٍ ،وَ نُسَّاکا بِالَ صَالَحٍ ،وَ تُجَّارا بِالَ أَرْبَاحٍ ،وَ أیْقَاظا نُوَّما ،وَ هُهُودا غُیَّبا ،وَ
نَاظِرَةً عَیْیَاءَ ،وَ سَامِعَةً صَیَّاءَ ،وَ نَاطِقَةً بَکْیَاءَ -ترجیه :چیست که هیا را کالبدیاى عارى از جان
مىبینم که در نیى یابید و جانیاى بىکالبد که در مىیابید ولى به کار نیىبندید .مردمى به
ظایر ایا عبادت ولى ،ناپرییزگار ،بازرگانى سود نابرده ،بیدارانى خواب گرفته ،به تن حاضر و به
دل غایب .توان دیدنتان یست و چون کوران نیىبینید .توان هنیدنتان یست و چون کران
نیىهنوید .توان سخن گفتنتان یست چون الالن ،ییچ ،نیىگویید( »...ییان ،خهبه -7 :108
)8
تبعیت از شیطان
این هاخص با ویژگی پنهانی و ظریف؛ و با رویکرد سخت و نرم داهتن؛ قادر به ایجاد
خهرات جدی برای نظام اسالمی است نقش تخریبی گسترده و عییق این هاخص را حورت
چنین تبیین نیودهاند« :إِنَّ الشَّیْهانَ یُسَنِّى لَکُمْ طُرُقَهُ ،وَ یُرِیدُ أَنْ یَحُاَّ دِینَکُمْ عُقْدَةً عُقْدَةً ،وَ
◊ 11

◊ فصلنامه تخصصی علوم سیاسی ،سال چهاردهم ،شماره چهل و چهارم ،پاییز1397

یُعْهِیَکُمْ بِالْجَیاعَةِ الْفُرْقَةَ ،وَ بِالْفُرْقَةِ الْفِتْنَةَ-ترجیه :هیهان راه خود را برایتان ییوار نیوده،
مىخواید گره رهته اییانتان بگلسد و به جاى اتحاد کارتان را به تفرقه کشد و فتنه و فساد
برانگیزاند( ».ییان ،خهبه  )8 :121عیلکرد مخرب این هاخص در منحرف نیودن خواص؛
چنین بیان هده« :قَدِ اصْهَلَحْتُمْ عَلَى الْغِاِّ فِییا بَیْنَکُمْ ،وَ نَبَتَ الْیَرْعَى عَلى دِمَنِکُمْ ،وَ تَصافَیْتُمْ
عَلَى حُبِّ الْآمالِ ،وَ تَعادَیْتُمْ فِی کَسْبِ الْأمْوالِ ،لَقَدِ اسْتَهامَ بِکُمُ الْخَبِیثُ ،وَ تاهَ بِکُمُ الْغُرُورُ -ترجیه:
هیا در کینهورزى میان خود مصالحه کردهاید .دوستییایتان ییانند گیایى است که در پارگین
مىروید ،با ظایرى سبز و خرم و باطنى بدبو و رنجآور ،اگر با یکدیگر راه صفا و دوستى
مىسپرید ،انگیزه آن دوستى ،آمال و آرزویاست و اگر با یکدیگر دهینى میورزید به انگیزه گرد
آوردن مال و خواسته است .هیا را آن ناپاک( ،یعنى هیهان) سرگردان ساخته و ،فریبش ،گیراه
کرده( ».دهتی ،1383،خهبه )10 :133

نفاق
این هاخص با ویژگی انفعالی؛ و رویکرد دفعی و تدریجی داهتن ،امنیت را به یرج و مرج
مبدل میسازد .نقش و نوع تأثیر این تهدید در جیع مردم کوفه چنین ترسیم هده« :أُوصِیکُمْ
عِبادَاللَّهِ بِتَقْوَىاللَّهِ ،وَ أُحَتِّرُکُمْ أَیْاَ النِّفاقِ ،فَإِنَّهُمُ الوَّالُّونَ الْیُوِلُّونَ ،وَ الزَّالُّونَ الْیُزِلُّونَ ،یَتَلَوَّنُونَ
ألْوَانا ،وَ یَفْتَنُّونَ افْتِنَانا ،وَ یَعْیِدُونَکُمْ بِکُاِّ عِیادٍ ،وَ یَرْصُدُونَکُمْ بِکُاِّ مِرْصادٍ - ،ترجیه :اى بندگان
خدا ،هیا را به ترس از خدا سفارش مىکنم و از منافقان بر حتر مىدارم .منافقان ،گیرایان و
گیراه کنندگاناند .خود خها کارند و دیگران را یم به خها اندازند .یر بار رنگى به خود گیرند و
یر روز سخنى دیگر گویند و هیوهاى دیگر انگیزند و تا هیا را گیراه کنند به یر وسیله چنگ
مىزنند و در یر جا به کیین می نشینند( »..ییان ،خهبه  :194فراز)6 -4
از منظر نهجالبالغه برای تهدیدات اقتصادی چه هاخصیای مترتب است؟ امنیت اقتصادی
ناظر بر روند طبیعی و رو به رهد فرآیندیای اقتصادی و نهادیای تولید ،توزیع و مصرف ،حیات
فعال و بدون دغدغه بنگاهیای اقتصادی ،مالی ،بانکی ،سرمایهای و بییهای در بخشیای
عیومی ،دولتی و خصوصی ،تعاما سازنده با سیستم اقتصادی بینالیللی و روند فزاینده مبادالت
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و داد و ستد در بازار تجارت بینالیللی و  ...میباهد( .حافظنیا )331 :1385 ،این بُعد امنیت تحت
تأثیر رفتار بازیگرانی از جیله :افراد ،گروهیای صاحب نفوذ ،نهادیای بینالیللی معارض ،با
مشکالت متعدد و تهدیدات گسترده مواجه میگردد .براساس مهالعات اکتشافی در نهجالبالغه
ایم هاخصیای بُعد تهدید اقتصادی به هرح زیر تبیین و تشریح میهود.
فساد اقتصادی
این هاخص با ویژگی منفی؛ و رویکرد سخت و نرم داهتن؛ نقش اساسی در کایش سهح
ییکاری مردم با ن ظام و خارج هدن پول از مسیر تولید به سیت مشاغا کاذب دارد .از سوی
گسترش این تهدید در سهوح مختلف؛ سلب امنیت عیومی در سرمایهگتاری را به دنبال دارد.
نظر به این عیلکرد مخرب ،حورت عبیداهلل ابنعباس را که مرتکب چنین بداخالقی هده بود را
اینگونه سرزنش کردند« :فَلَیَّا أَمْکَنَتْ َ الشِّدَّةُ فِی خِیَانَةِ الْأُمَّةِ أَسْرَعْتَ الْکَرَّةَ وَ عَاجَلْتَ الْوَثْبَةَ وَ
اخْتَهَفْتَ مَا قَدَرْتَ عَلَیْهِ مِنْ أَمْوَالِهِمُ الْیَصُونَةِ لِأَرَامِلِهِمْ وَ أیْتَامِهِمُ اخْتِهَافَ التِّئْبِ الْأزَلِّ دَامِیَةَ
الْیِعْزَى الْکَسِیرَةَ ،فَحَیَلْتَهُ إِلَى الْحِجَازِ رَحِیبَ الصَّدْرِ تَحْیِلُهُ غَیْرَ مُتَأَثِّمٍ مِنْ أَخْتِ -ترجیه :چون
فرصت به دست آوردى به مردم خیانت کردى و هتابان ،تاخت آوردى و برجستى و یر چه
میسرت بود از اموالى که براى بیوه زنان و یتییان نهاده بودند ،برگرفتى و بربودى آنسان،که
گرگ تیز چنگ بز مجروح را مىرباید .اموال مسلیانان را به حجاز بردى ،بادلى آسوده ،بى آنکه
خود را در این اختالس گنایکار پندارى» (هیروانی 1391 ،نامه  :41فراز )5نظر به اینکه این
تهدید پول ملی را از مسیر تولید خارج؛ به سیت ثروت اندوزی سوق میدید حورت پس از
تشکیا حکومت اولین اقدام اقتصادی را معهوف به این مهم نیود .لتا مفسدین این حوزه را
چنین مورد خهاب قرار میدیند« :وَ اللَّهِ لَوْ وَجَدْتُهُ قَدْ تُزُوِّجَ بِهِ النِّسَاءُ وَ مُلِ َ بِهِ الْإِمَاءُ لَرَدَدْتُهُ-،
ترجیه :به خدا سوگند ،اگر چیزى را که عثیان بخشیده ،نزد کسى بیابم ،آن را به صاحبش باز
مىگردانم ،یر چند ،آن را کابین زنان کرده باهند یا بهاى کنیزکان( ».دهتی)88 :1381،
رکود اقتصادی
این هاخص با ویژگی فراگیری؛ و رویکرد بسیط و چند وجهی داهتن؛ بخش قابا مالحظه
از چرخه فعالیتیای اقتصادی را راکد؛ و سیستم اقتصادی را مختا نیوده .حورت نقش تخریبی
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این هاخص در نظام اقتصادی کشور را به مال اهتر چنین گوهزد مینیایند ...« :وَ أَیْلِهِ.
وَلْیَکُنْ نَظَرُکَ فِی عِیَارَةِ الْأَرْضِ أَبْلَغَ مِنْ نَظَرِکَ فِی اسْتِجْالَبِ الْخَرَاجِ ،لِأَنَّ ذَلِ َ الَ یُدْرَکُ إِال
بِالْعِیَارَةِ وَ مَنْ طَلَبَ الْخَرَاجَ بِغَیْرِ عِیَارَةٍ أَخْرَبَ الْبِالَدَ ،وَ أَیْلَ َ الْعِبَادَ وَ لَمْ یَسْتَقِمْ أَمْرُهُ إِال قَلِیالً-
ترجیه :باید تالش تو در آبادانی زمین بیشتر از جیعآوری خراج باهد .که خراج جزء با آبادانی
فرایم نییگردد .و آن کس که بخواید خراج را بدون آبادانی و مزارع به دست آورد .ههریا را
خراب ،بندگان خدا نابود ،و حکومتش جزء اندک مدتی دوام نیاورد( ».ییان ،نامه  :53فراز)80
احتکار
این هاخص با ویزگی یراسانگیزی ،و رویکرد ابزاری و واقعی داهتن؛ در متزلزل نیودن
ثبات جامعه و نظام نقش اساسی دارد .نظر به نقش تخریبی این هاخص ،حورت مال اهتر را
چنین یشدار می دیند ...« :وَ تَفَقَّدْ أُمُورَیُمْ بِحَوْرَتِ َ وَ فِی حَوَاهِی بِالَدِکَ وَ اعْلَمْ مَعَتَلِ َ أَنَّ
فِی کَثِیرٍ مِنْهُمْ ضِیقا فَاحِشا وَ هُحّا قَبِیحا وَ احْتِکَارالِلْیَنَافِعِ وَ تَحَکُّیا فِی الْبِیَاعَاتِ وَ ذَلِ َ بَابُ
مَوَرَّةٍ لِلْعَامَّةِ وَ عَیْبٌ عَلَى الْوُالَة .فَامْنَعْ مِنَ االِحْتِکَارِ ،فَإِنَّ رَسُولَاللَّهِ(ص)مَنَعَ مِنْهُ وَ لْیَکُنِ الْبَیْعُ بَیْعا
سَیْحابِ مَوَازِینِ عَدْلٍ وَ أسْعَارٍ الَتُجْحِفُ بِالْفَرِیقَیْنِ مِنَ وَأَعْوَانَ َ مِنْ أَحْرَاسِ َ وَ هُرَطِ َ حَتَّى
یُکَلِّیَ َ مُتَکَلِّیُهُمْ غَیْرَ مُتَعْتِعٍ ،فَإِنِّی سَیِعْتُ رَسُولَاللَّهِ(ص) یَقُولُ فِی غَیْرِمَوْطِنٍ :لَنْ تُقَدَّسَ أُمَّةٌ
الَیُؤْخَتُ لِلوَّعِیفِ فِیهَا حَقُّهُ مِنَالْقَوِیِّ غَیْرَ مُتَتَعْتِعٍ-ترجیه :درکارهان نظرکن ،خواه در حورت تو
باهند ههریاى تو .با این ییه بدان که بسیارى از ایشان را روهى ناهایسته است و حریصاند و
بخیا .احتکار مىکنند و به میا خود براى کاالى خود بهاء مىگتارند ،با این کار به مردم زیان
مىرسانند و براى والیان یم مایه ننگ و عیب یستند .پس از احتکار منع کن که رسولاهلل(ص)
از آن منع کردهاست و باید خرید و فروش به آسانى صورت گیرد و بر موازین عدل ،به گونهاى
که در بهانه فروهنده زیان بیند و نه بر خریدار اجحاف هود .پس از آنکه احتکار را مینوع داهتى،
اگر کسى باز یم دست به احتکار کاال زد ،کیفرش ده و عقوبتش کن تا سبب عبرت دیگران
گردد ولى کار به اسراف نکشد( ».ییان ،نامه :53فراز )99
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رانت اقتصادی
این هاخص با ویژگی نسبی و رویکرد سنتی و جدید؛ امنیت اقتصادی نظام اسالم را متزلزل
میکند .نظر به آثار مخرب این عیا؛ حورت هریح قاضی را چنین سرزنش میکنند ...« :بَلَغَنِی
أَنَّ َ ابْتَعْتَ دَارا بِثَیَانِینَ دِینَارا وَ کَتَبْتَ لَهَا کِتَابا وَ أَهْهَدْتَ فِیهِ هُهُودا.فَقَالَ لَهُ :هُرَیْحٌ قَدْ کَانَ
ذَلِ َ یَا أَمِیرَ الْیُؤْمِنِینَ ،قَالَ فَنَظَرَ إِلَیْهِ نَظَرَ الْیُغْوَبِ ثُمَّ قَالَ لَهُ :یَا هُرَیْحُ أَمَا إِنَّهُ سَیَأْتِی َ مَنْ
الَیَنْظُرُ فِی کِتَابِ َ وَ الَیَسْأَلُ َ عَنْ بَیِّنَتِ َ حَتَّى یُخْرِجَ َ مِنْهَا هَاخِصا ،وَ یُسْلِیَ َ إِلَى قَبْرِکَ
خَالِصا ،فَانْظُرْ یَا هُرَیْحُ الَتَکُونُ ابْتَعْتَ یَتِهِ الدَّارَ مِنْ غَیْرِ مَالِ َ أَوْ نَقَدْتَ الثَّیَنَ مِنْ غَیْرِ حَالَلِ َ،
فَإِذَا أَنْتَ قَدْ خَسِرْتَ دَارَ الدُّنْیَا وَ دَارَ الْآخِرَةِ -ترجیه :هنیدهام خانهاى خریدهاى به یشتاد دینار و
براى آن قباله نوهتهاى و چند تن را یم به ههادت گرفتهاى .هریح گفت چنین است یا
امیرالیؤمنین .حورت به خشم در او نظر کرد ،سپس فرمود:اى هریح ،زودا که کسى بر سر تو
آید که در قبالهات ننگرد و از هایدانت نپرسد ،تا از آنجا براندت و بى ییچ مال و خواستهاى به
گورت سپارد .پس ،اى هریح ،بنگر ،نکند که این خانه را از دارایى خود نخریده باهى ،یا نقدى
که بر هیردهاى از حالل به دست نیامده باهد .که اگر چنین باهد یم در دنیا زیان کردهاى و
یم در آخرت» (ییان ،نامه  3فراز  )4-1حورت این مهم را به اهعث بن قیس والی آذربایجان
چنین یشدار میدیند« :وَ إِنَّ عَیَلَ َ لَیْسَ لَ َ بِهُعْیَةٍ ،وَ لَکِنَّهُ فِی عُنُقِ َ أَمَانَةٌ وَ أَنْتَ مُسْتَرْعىً
لِیَنْ فَوْقَ َ لَیْسَ لَ َ أنْ تَفْتَاتَ فِی رَعِیَّةٍ ،وَ الَ تُخَاطِرَ إِال بِوَثِیقَةٍ وَ فِی یَدَیْ َ مَالٌ مِنْ مَالِ اللَّهِ
عَزَّ وَ جَاَّ ،وَ أَنْتَ مِنْ خُزَّانِهِ حَتَّى تُسَلِّیَهُ إِلَیَّ وَ لَعَلِّی أنْ ال أَکُونَ هَرَّ وُالَتِ َ لَ َ ،وَ السَّالَمُ.
ترجیه :در دستان تو مالى است از اموال خداوند ،عزّ و جاّ ،و تو خزانهدار یستى تا آن را به من
تسلیم کنى .امید است که من براى تو بدترین والیان نباهم .و السالم( ».فیض االسالم:1365 ،
نامه )5
از منظر نهجالبالغه برای تهدیدات سیاسی چه هاخصیای مترتب است؟ امنیت سیاسی
یعنی ثبات سیاسی و حفظ حکومت ،موجودیت کشور و ملت ،وحدت ،انسجام و آهتی ملی و
تعاما سازنده بین گروهیا و نخبگان سیاسی میباهد( .حافظنیا )330 :1387 ،امنیت سیاسی
هاما ثبات سازمانی دولتیا ،حکومتیا و ایدئولوژی مشروعیت بخش به حکومت میباهد.
زمینهیای تهدید این بُعد پیچیدگی رفتار بازیگرانی چون :هخصیتیا ،گروهیا ،احزاب ،نهادیای
رسیی و غیر رسیی سازمانیای داخلی و بینالیللی؛ و دولتیا را میباهد تهدیدات سیاسی
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ثبات ،ایدئولوژی ،و ارزشیای برآمده از نظام سیاسی را یدف قرار میدید .حورت علی(ع) نقش
تهدید سیاسی در تزلزل امنیت نظام را در ی نگاه کلی چنین تبیین نیودهاند ...« :وَ مَعَ أَیِّ إِمَامٍ
بَعْدِی تُقَاتِلُونَ الْیَغْرُورُ وَ اللَّهِ مَنْ غَرَرْتُیُوهُ وَ مَنْ فَازَ بِکُمْ فَقَدْ فَازَ وَ اللَّهِ بِالسَّهْمِ الْأخْیَبِ وَ مَنْ رَمَى
بِکُمْ فَقَدْ رَمَى بِأفْوَقَ نَاصِاٍ-ترجیه :بعد از من با کدام امام با دهین پیکار مىکنید به خدا سوگند،
فریب خورده کسى است که هیا او را به وعده دروغ بفریبید .یر که پندارد که به نیروى هیا
پیروز مىهود ،ییانند کسى است که آن تیر از تیریاى قیار نصیب او هود که سودش از ییه
کیتر است و یر که هیا را چون تیر به سوى دهین افکند ،تیر هکسته بىپیکان را در کیان
رانده( »...دهتی :1383،خهبه 29فراز )4براساس مهالعات اکتشافی در نهجالبالغه ایم
هاخصیای تهدید سیاسی به هرح زیر تبیین و تشریح میهود.
تجزیه طلبی
این هاخص با ویژگی انفعالی؛ و رویکرد داخلی و خارجی داهتن؛ وحدت و قدرت نظام
اسالمی را بشدت توعیف میکند .حورت علی(ع) در سال 40یجری در ینگام هکستیای پی
درپی که متأثر از چنین تهدیدی بود مسلیانان را چنین خهاب نیودهاند « ...ما یِیَ إال الْکُوفَةُ
أقْبِوُهَا وَ أَبْسُهُهَا ،إنْ لَمْ تَکُونِی إال أنْتِ تَهُبُّ أعاصِیرُکِ فَقَبَّحَ ِ اللَّهُ-ترجیه :براى من جز کوفه
قلیروى باقى نیانده است .تنها بست و گشاد کاریاى کوفه است که با من است( »...هیروانی،
 :1391خهبه  ،25فراز اول) در مناسبتی دیگر هاخص فوق چنین تبیین هده...« :کَأنِّی بِ ِ یَا
کُوفَةُ تُیَدِّینَ مَدَّ الْأدِیمِ الْعُکَاظِیِّ تُعْرَکِینَ بِالنَّوَازِلِ وَ تُرْکَبِینَ بِالزَّالَزِلِ -ترجیه :اى کوفه ،گویى مى
بینیت که چون چرم عکاظى ،از یر طرف کشیده هوى .و پامال حوادث گردى و به بالیا گرفتار
آیى ( »...ییان :خهبه)47
فقدان مشارکت
این هاخص با ویژگی سلبی؛ و رویکرد دفعی و تدریجی داهتن؛ ثبات نظام را به چالش
کشیده و دهینان را تحری مینیاید .حورت این نقش مخرب را چنین یشدار می دیند...« :
یَتَا جَزاءُ مَنْ تَرَکَ الْعُقْدَةَ ،أَما وَ اللَّهِ لَوْ أَنّی حِینَأَمَرْتُکُمْ بِیا أَمَرْتُکُمْ بِهِ حَیَلْتُکُمْ عَلَى الْیَکْرُوهِ الَّتِین
جْعَاُ اللَّهُ فِیهِ خَیْر– ترجیه :این است جزاى کسى ،که آنچه را که بر آن پییان بسته به کار
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نبندد .به خدا سوگند ،ینگامى که هیا را فرمان دادم به آنچه فرمان دادم ،هیا را بهکارى
ناخوهآیند وا داهتم ولى ،کارى بود که خدا خیر هیا را در آن نهاده بود» (فیض االسالم،1365 ،
خهبه  :121فراز)1
ضعف حاکمیت (مقبولیت مشروعیت)
این هاخص با ویژگی ارزش محوری؛ و رویکرد سنتی و جدید داهتن؛ اختالل گسترده در
امنیت نظام اسالمی ایجاد میکند ،نقش مخرب هاخص فوق چنین تبیین هده ...« :امّا بَعْدُ فَإنَّ
مَعْصِیَةَ النَّاصِحِ الشَّفِیقِ الْعَالِمِ الْیُجَرِّبِتُورِثُ الْحَسْرَةَ وَ تُعْقِبُ النَّدَامَةَ–ترجیه :اما بعد بدانید که
نافرمانى نیکخواه مهربان و داناى مجرب ،موجب حسرت است و پشییانى پی درپى دارد»
(ییان ،خهبه  :35فراز)2
ضعف انسجام ملی
این هاخص با ویژگی سلبی؛ و رویکرد متیرکز و پراکنده داهتن؛ نقش باالی در توعیف
امنیت دارد .نظر به ایجاد وضعیت فوق در کوفه و ضربات سنگین به نظام اسالمی وارد هد
حورت در نکویش آنها میفرمایند ...« :لَبِتْسَ لَعَیْرُاللَّهِ سُعْرُ نارِ الْحَرْبِ أَنْتُمْ ،تُکَادُونَ وَ
الَتَکِیدُونَ ،وَ تُنْتَقَصُ أَطْرافُکُمْ فَالتَیْتَعِوُونَ ،الیُنامُ عَنْکُمْ وَ أَنْتُمْ فِی غَفْلَةٍ سایُونَ! غُلِبَ وَ اللَّهِ
الْیُتَخاذِلُونَ ،وَ ایْیُاللَّهِ إِنِّی لَأظُنُّ بِکُمْ أنْ لَوْ حَیِسَ الْوَغَى ،وَ اسْتَحَرَّالْیَوْتُ قَدِ انْفَرَجْتُمْ عَنِ ابْنِ أَبِی
طَالِبٍ انْفِراجَ الرَّأْسِ –...ترجیه:به خداوند سوگند ،هیا بد وسیلهای برای افروختن جنگ یستید.
هیا را مىفریبند و هیا فریب دادن نتوانید .سرزمینیتان را پیاپی مىگیرد و پروا ندارید .چشم
دهین ییواره در هیا مىنگرد و هیا به خواب غفلت رفتهاید .به خدا سوگند ،آنانکه یکدیگر را
یارى نکردند مغلوب هدند .به خدا سوگند اگر آتش جنگ درگیرد از اطراف پسر ابو طالب ییانند
جدا هدن سر از تن جدا و پراکنده هوید( »...هیروانی ،1391،خهبه  :34فراز)5-4
سوء تدبیر
این هاخص با ویژگی وابسته بودن و رویکرد دفعی و تدریجی؛ نظام را متزلزل؛ و بعواً
سرنگونی میکند .نظر به نقش این هاخص در هکاگیری حکییت ،حورت مسلیانان را چنین
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یشدار می دیند ...« :وَ قَدْ عَلِیْتُمْ أَنَّهُ الیَنْبَغِی أَنْ یَکُونَ الْوالِىَ عَلَى الْفُرُوجِ وَالدِّماءِ وَالْیَغانِ ِم
وَالْأَحْکامِ وَ إِمامَةِ الْیُسْلِیِینَ الْبَخِیاُ ،فَتَکُونَ فِی أَمْوالِهِمْ نَهْیَتُهُ ،وَ ال الْجایِاُ فَیُوِلَّهُمْ بِجَهْلِهِ ،وَ الَ
الْجافِی فَیَقْهَعَهُمْ بِجَفائِهِ ،وَ ال الْخائِفُ لِلدُّوَلِ فَیَتَّخِتَ قَوْما دُونَ قَوْمٍ ،وَ ال الْیُرْتَشِی فِی الْحُکْمِ
فَیَتْیَبَ بِالْحُقُوقِ ،وَ یَقِفَ بِها دُونَ الْیَقَاطِعِ وَ الَالْیُعَهِّاُ لِلسُّنَّةِ فَیُهْلِ َ الْأُمَّة -ترجیه :هیا
دانستهاید ،که سزاوار نیست کسى که بر ناموسیا ،جانیا ،غنییتیا و احکام مسلیین والیت
دارد و پیشوایى مسلیانان بر عهده اوست ،مردى بخیا و تنگ چشم باهد ،تا در خوردن
اموالشان حریص هود و نیز ،والى نباید نادان باهد تا مردم را با نادانى خود گیراه سازد و نباید که
ستیکار باهد تا وظیفه روزى آنان را ببرد و نباید از گردش ایام بترسد تا گرویى را ییواره بر
گروه دیگر برترى دید ،و نه کسى ،که در داورى رهوه مىستاند ،تا رهوه گیرنده حقوق مردم را
از میان برده و در بیان احکام و حدود الهى توقف نیاید .و نه کسى ،که سنّت را فرو مىگتارد تا
امّت را به یالکت اندازد( ».ییان ،خهبه)7-5 :131
فریبکاری
این هاخص با ویژگی نسبی بودن و رویکرد سنتی و جدید داهتن؛ خهری جدی برای نظام
سیاسی است .حورت در سال  36یجری پس از فتح بصره و کشته هدن طلحه و زبیر هاخص
فوق را چنین تبیین میفرمایند...« :أتَوَسَّیُکُمْ بِحِلْیَةِ الْیُغْتَرِّینَ حَتَّى سَتَرَنِی عَنْکُمْ جِلْبابُ الدِّینِ وَ
بَصَّرَنِیکُمْ صِدْقُ النِّیَّةِ -ترجیه :من ییواره در انتظار غدر و مکر هیا مىبودم و در چهره هیا
نشانهیاى فریب خوردگان را مىدیدم .هیا در پس پرده دین جاى کرده بودید و پرده دین بود
که هیا را از من مستور مىداهت؛ ولى صدق نیت من پرده از چهره هیا برافکند و قیافه واقعى
هیا را به من بنیود( »...فیض االسالم :1365 ،خهبه 4فراز)3
نفاق در بیعت
این هاخص با ویژگی انفعالی ،و رویکرد متیرکز و پراکنده داهتن؛ در حتف و کایش
ییرایی مردم با نظام نقش اساسی دارد .نظر به وقوع این صفت در بعوی خواص (طلحه و
زبیر) و تأثیر که بر هیوه عیلکرد عوام داهت ،حورت میفرمایند « :یَزْعُمُ أَنَّهُ قَدْ بایَعَ بِیَدِهِ وَ لَمْ
یُبایِعْ بِقَلْبِهِ فَقَدْ أَقَرَّ بِالْبَیْعَةِ وَ ادَّعَى الْوَلِیجَةَ فَلْیَأْتِ عَلَیْهَا بِأَمْرٍ یُعْرَفُ وَ إِال فَلْیَدْخُاْ فِییَا خَرَجَ مِنْهُ-
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ترجیه :مى گوید که با دستش بیعت کرده و با دلش بیعت نکرده .دست بیعت فراپیش آورد و
مدعى هد که در دل چیز دیگرى نهان داهته .اگر در ادعاى خود بر حق است ،باید دلیا بیاورد و
گرنه ،به جیع یاران من که از آنان دورى گزیدهاست بازگردد( ».ییان :خهبه)8
شعارزدگی
این هاخص با ویژگی ارزش محوری و رویکرد ابزاری و واقعی داهتن؛ در تزلزل امنیت
نظام نقش اساسی ایفا میکند .نظر به چنین نقشی حورت میفرمایند« :وَ قَدْ أَرْعَدُوا وَ أَبْرَقُوا ،وَ
مَعَ یَتَیْنِ الْأَمْرَیْنِ الْفَشَاُ -،ترجیه :ییانند تندر خروهیدند و چون آذرخش هعله افکندند .با این
ییه ،ترسیدند و در کار بیاندند( »،ییان :خهبه )9حورت در جای دیگر این هاخص و آثار
تخریبی آن را چنین ترسیم میفرمایند« :أَیُّهَا النَّاسُ الْیُجْتَیِعَةُ أَبْدَانُهُمْ الْیُخْتَلِفَةُ آَیْوَاؤُیُمْ
کَالَمُکُمْ یُویِی الصُّمَّ الصِّالَبَ وَ فِعْلُکُمْ یُهْیِعُ فِیکُمُ الْأَعْدَأَ! تَقُولُونَ فِى الْیَجَالِسِ کَیْتَ وَ
کَیْتَ:...ترجیه :اى مردمى که به تنیا مجتیعید و به آراء پراکنده .سخنتان ینگامى که الف
دلیرى میزنید– صخرهیاى سخت را نرم مىکند ،در حالى که ،کردارتان دهینانتان را در هیا به
طیع مى اندازد( »...ییان :خهبه 29فراز اول)
بیعت شکنی
این هاخص با ویژگی عیلی بودن و رویکرد سنتی و جدید داهتن؛ در ابعاد مختلف برای
نظام ایجاد بحران مینیاید و در صورت تداوم زمینه هکست نظام سیاسی را فرایم می کند
حورت پیرامون هاخص فوق و نقش تخریبیآن میفرمایند« :کُنْتُمْ جُنْدَ الْیَرْأَةِ وَ أَتْباعَ الْبَهِییَةِ،
رَغا فَأَجَبْتُمْ ،وَ عُقِرَ فَهَرَبْتُمْ ،أخْالَقُکُمْ دِقَاقٌ ،وَ عَهْدُکُمْ هِقَاقٌ ،وَ دِینُکُمْ نِفَاقٌ ،وَ مَاؤُکُمْ زُعَاقٌ-
ترجیه :هیا سپاییان آن زن بودید و پیروان آن ستور که چون بانگ کرد اجابتش کردید و چون
کشته هد روى به گریز نهادید .خلق و خویتان ییه فرومایگى است .پییانیایتان گسستنى است
و دینتان دورویى است و آبتان هور است( »...ییان:خهبه )13این هاخص در جیع رزمندگان
در سال 36یجری ینگام حرکت سپاه اسالم به سوی بصره برای مقابله با پییان هکنان ،چنین
تبیین هده« :إِنَّ یَؤُالَءِ قَدْ تَیَالَتُوا عَلَى سَخْهَةِ إِمَارَتِی وَ سَأَصْبِرُ مَا لَمْ أَخَفْ عَلَى جَیَاعَتِکُمْ ،فَإِنَّهُمْ
إِنْ تَیَّیُوا عَلَى فَیَالَةِ یَتَا الرَّأْیِ انْقَهَعَ نِظَامُ الْیُسْلِیِینَ وَ إِنَّیَا طَلَبُوا یَتِهِ الدُّنْیَا حَسَدا لِیَنْ أَفَأَیَا اللَّهُ
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عَلَیْهِ ،فَأَرَادُوا رَدَّ الْأُمُورِ عَلَى أَدْبَارِیَا-ترجیه :ییانا ناکثین عهد هکن دست اتحاد به یم دادهاند و
به خالف من برخاستهاند ،زیرا از حکومت من ناخشنودند و من صبر مىکنم تا آنگاه که بترسم
که صبر من اختالف و افتراق هیا را در پى داهته باهد .اگر این اندیشه را که در سر دارند ،به
پایان برند ،نظام کار مسلیانان از یم گسیخته گردد .اینان طالبان دنیا یستند ،زیرا بر کسى که
خداوند حکومت را بر عهده او نهاده است ره مىبرند و مىخوایند کاریا را بر مسیر جایلیت
گتهته اندازند( ».دهتی ،1383،خهبه :169فراز )4نظر به نقش مخرب این هاخص حورت پس
از هکاگیری فاجعه بزرگ حکییت در جواب اهعث ابن قیس در حالی که از هدت تأسف دست
روی دست کوبیدند چنین فرمودند« :یَتَا جَزاءُ مَنْ تَرَکَ الْعُقْدَةَ ،أَما وَ اللَّهِ لَوْ أَنّی حِینَ أَمَرْتُکُمْ بِیا
أَمَرْتُکُمْ بِهِ حَیَلْتُکُمْ عَلَى الْیَکْرُوهِ ترجیه :این است جزاى کسى ،که آنچه را که بر آن پییان
بسته به کار نبندد .به خدا سوگند ،ینگامى که هیا را فرمان دادم به آنچه فرمان دادم ،هیا را به
کارى ناخوش آیند( »...ییان ،خهبه  :121فراز )4-1
نافرمانی
این هاخص با ظرفیت باال و رویکرد عیلی داهتن؛ از مهیترین تهدیدات است؛ نظر به نقش
این هاخص در هکاگیری حکییت ،حورت مسلیانان چنین یشدار میدیند ...« :أَمّا بَعْدُ فَإنَّ
مَعْصِیَةَ النَّاصِحِ الشَّفِیقِ الْعَالِمِ الْیُجَرِّبِ تُورِثُ الْحَسْرَةَ وَ تُعْقِبُ النَّدَامَةَ ،وَ قَدْ کُنْتُ أَمَرْتُکُمْ فِی یَتِهِ
الْحُکُومَةِ َمْرِی ،وَ نَخَلْتُ لَکُمْ مَخْزُونَ رَأَیِی ،لَوْکَانَ یُهَاعُ لِقَصِیرٍ أَمْرٌ ،فَأَبَیْتُمْ عَلَیَّ إِبَاءَ الْیُخَالِفِینَ
الْجُفَاةِ ،وَ الْیُنَابِتِینَ الْعُصَاةِ ،حَتَّى ارْتَابَ النَّاصِحُ بِنُصْحِهِ ،وَ ضَنَّ الزَّنْدُ بِقَدْحِهِ-ترجیه :اما بعد .بدانید
که نافرمانى نیکخواه مهربان و داناى تجربت آموخته ،موجب حسرت است و پشییانى درپى دارد.
من در این حکییت ،رأى و نظر خود را با هیا در میان نهادم و خالصه آنچه را که در خزانه رأى
داهتم ،برایتان آهکار کردم (اى کاش از رأى قصیر پیروى مىکردند) ولى هیا به خالف من
برخاستید ،چونان مخالفان جفاپیشه و پییان هکنان نافرمان .تا آنجا که اندرز دینده نیکخواه در
کار خود به تردید افتاد و آتش زنه در افروختن آتش بخا ورزید( ».مکارم هیرازی ،1390،جلد
دوم )356 :سپاه معاویه با بهرهگیری از این ضعف سپاه اسالم به قسیتی از بالد مسلیین در ههر
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عینالتیر1حیله کرد و تلفات سنگینی به نظام سالمی وارد نیود؛ حورت در نکویش از این
بداخالقی در سال 39مستولین و مردم را چنین سرزنش مینیایند« :مُنِیتُ بِیَنْ ال یُهِیعُ إذَا أَمَرْتُ
وَ ال یُجِیبُ إذَا دَعَوْتُ ،ال أَبا لَکُمْ مَا تَنْتَظِرُونَ بِنَصْرِکُمْ رَبَّکُمْ؟ أَما دِینٌ یَجْیَعُکُمْ ،وَ ال حَیِیَّةَ
تُحْیِشُکُمْ؟ -ترجیه :به مردمى گرفتار آمدهام ،که چون فرمان مى دیم اطاعت نیىکنند و چون
فرا مىخوانم پاسخ نیىگویند -اى بىریشهیا -چرا در یارى پروردگارتان درنگ مىکنید آیا
دینى نیست که هیا را با یکدیگر متحد سازد آیا غیرت و حییّتى نیست که هیا را به خشم
آورد» (ییان ،خهبه  :39فراز )1نظر به اختالل در امنیت نظام اسالمی از ناحیه این هاخص در،
حورت مردم کوفه چنین نکویش میکنند« :أَهُهُودٌ کَغُیَّابٍ؟ وَ عَبِیدٌ کَاءَرْبَابٍ؟ أَتْلُو عَلَیْکُمْ الْحِکَمَ
فَتَنْفِرُونَ مِنْهَا ،وَ أَعِظُکُمْ بِالْیَوْعِظَةِ الْبَالِغَةِ فَتَتَفَرَّقُونَ عَنْهَا ،وَ أَحُثُّکُمْ عَلَى جِهَادِ أَیْاِ الْبَغْیِ فَیا آتِی
عَلَى آخِرِ قَوْلِی حَتَّى أَراکُمْ مُتَفَرِّقِینَ أَیادِی سَباء .تَرْجِعُونَ إلى مَجالِسِکُمْ ،وَ تَتَخادَعُونَ عَنْ
مَواعِظِکُمْ ،أَُقَوِّمُکُمْ غُدْوَةً ،وَ تَرْجِعُونَ إلَیَّ عَشِیَّةً کَظَهْرِ الْحَیَّةِ -ترجیه :حاضرانى یستید به مثابه
غایبان و بندگانى یستید چون خداوندان .سخنان حکیتآمیز بر هیا خواندم از آن رمیدید .به
اندرزیاى نیکو پندتان دادم یر ی از سویى پراکنده هدید .هیا را به جهاد با تبهکاران فرا
مىخوانم ،ینوز سخنم به پایان نرسیده ،مىبینم یرکس که به سویى رفتهاست ،آنسان که قوم
(سبا) پراکنده هدند .به جایگاهیاى خود باز مىگردید و یکدیگر را به اندرزیاى خود مىفریبید.
یر بامداد هیا را ییانند چوب کجى راست مىکنم و هب ینگام خییده چون پشت کیان نزد
من باز مىگردید .راست کننده به ستوه آمده و ،کار بر آنچه راست مىکند دهوار گردیده»
(ییان ،خهبه  :97فراز )4
بی بصیرتی
این هاخص با ویژگی ارزش محوری ،و با رویکرد متقارن و نامتقارن داهتن؛ ییواره
آسیبیای جبران ناپتیری به نظام اسالمی تحییا نیوده؛ حورت نقش این هاخص را ینگام
قرآن بر نیزه کردن هامیان ،و متزلزل هدن سپاه اسالم را ،چنین یشدار میدیند« :أَلَمْ تَقُولُوا
 .1مال بن کعب فرماندار امام در آن منهقه بود که حدود  100نفر نیرو بیشتر در اختیار نداهت .در این نبرد نعیام
بن بشیر با بیش از  2000نیرو به این منهقه تهاجم نیود حورت دستور بسیج جهت مقابله صادر نیودند اما مردم
از فرمان حورت سرپیچی نیودند.
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عِنْدَ رَفْعِهِمُ الْیَصاحِفَ حِیلَةً وَ غِیلَةً وَ مَکْرا وَ خَدِیعَةً :إِخْوانُنا وَ أَیْاُ دَعْوَتِنَا اسْتَقالُونا ،وَ اسْتَراحُوا إلَى
کِتَابِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ ،فَالرأْیُ الْقَبُولُ مِنْهُمْ ،وَ التَّنْفِیسُ عَنْهُمْ ،فَقُلْتُ لَکُمْ :یتا أَمْرٌ ظَایِرُهُ إِییانٌ وَ
باطِنُهُ عُدْوانٌ ،وَ أَوَّلُهُ رَحْیَةٌ ،وَ آخِرُهُ نَدَامَةٌ -،ترجیه :آیا آنگاه که از روى حیلهگرى و فریب و مکر
و نیرنگ قرآنیا را برافراهتند ،هیا نگفتید ،که اینان برادران و ییکیشان ما یستند که به کتاب
خدا پناه بردهاند و از ما مىخوایند که خهایاى گتهته آنها را ببخشاییم و مصلحت آن است که
از آنان بپتیریم و اندوه از دلشان بزداییم من به هیا گفتم ،که این کارى است که بیرونش اییان
است و درونش تجاوز و ستم .آغازش رحیت و مهربانى است و پایانش پشییانى( ».ییان ،خهبه
 :122فراز)5-9
هرج مرج
این هاخص با ویژگی انفعالی بودن و رویکرد بسیط و چند وجهی داهتن؛ به هدت ثبات را
تهدید و امنیت را متزلزل میکند .حورت در صحرائی صفین آثار سوء این هاخص بر امنیت
نظام را چنین یشدار میدیند ...« :وَ إِذا غَلَبَتِ الرَّعِیَّةُ وَ الِیَها ،أَوْ أَجْحَفَ الْوالِی بِرَعِیَّتِهِ ،اخْتَلَفَتْ
یُنالِ َ الْکَلِیَةُ ،وَ ظَهَرَتْ مَعالِمُ الْجَوْرِ ،وَ کَثُرَ الْإِدْغالُ فِی الدِّینِ ،وَ تُرِکَتْ مَحاجُّ السُّنَنِ ،فَعُیِاَ
بِالْهَوَى ،وَ عُهِّلَتِ الْأَحْکامُ ،وَ کَثُرَتْ عِلَاُ النُّفُوسِ ،فَال یُسْتَوْحَشُ لِعَظِیمِ حَقِّ عُهِّاَ ،وَ ال لِعَظِیمِ
باطِاٍ فُعِاَ ،فَهُنالِ َ تَتِلُّ الْأَبْرارُ ،وَ تَعِزُّ الْأَهْرارُ ،وَ تَعْظُمُ تَبِعاتُاللَّهِ سُبْحَانَهُ عِنْدَ الْعِبادِ -ترجیه ... :و
اگر رعیت بر والى خود چیره گردد یا والى بر رعیت ستم روا دارد ،در این ینگام ،میان آنها
اختالف کلیه پدید آید و نشانهیاى جور پدیدار آید و تبایکارى در دین بسیار هود و عیا به
سنتیا متروک ماند و به یوا و یوس کار کنند و احکام اجرا نگردد و دردیا و بییارییاى مردم
افزون هود و کس از پاییال هدن حق بزرگ و رواج امور باطا بییى به دل راه ندید .در این
ینگام نیکان به خوارى افتند و بدان عزت یابند و بازخواستیاى خداوند از بندگان بسیار
گردد( »...هیروانی ،1391،خهبه  :216فراز)9-11
از منظر نهجالبالغه برای تهدیدات نظامی چه هاخصیای مترتب است؟ این امنیت ناظر
است بر قابلیت و توانائی نیرویای مسلح و سازه دفاعی کشور برای حفاظت ملت ،دولت و
ارزش یای اساسی و حیاتی آن در برابر تهدید و تهاجم نظامی خارجی است .با توجه به اینکه
در تاریخ بشر تجارت زیادی در زمینه تهدید امنیت از طریق تهاجم نظامی وجود دارد و متقابالً از
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طریق نیروی نظامی امر دفاع یا امنیت فرایم هدهاست بنابر این بعد نظامی امنیت در گتهته بر
جستهتر بودهاست (روهندل )19 :1374 ،این بعُد امنیت به نحوه تعاما قابلیتیای تهاجیی و
تدافعی دولتیا و نحوه برداهت آنها از نیات یکدیگر میپردازد؛ به ییین سان تهدیدات نظامی
موجودیت و بقای ی جیع (گروه ،جامعه یا دولت) را یدف قرار میدید .تهدید نظامی
ملیوسترین و عینیترین هکا تهدید است .براساس مؤلفهیای قدرت نظامی و جایگاه نیرویای
مسلح در نهجالبالغه برای تهدیدات نظامی هاخصیای متصور است که ایم آنها هرح زیر
تبیین و تشریح میهود.
کاهش منابع مالی
این هاخص با ویژگی وابسته بودن و رویکرد ابزاری و واقعی داهتن؛ نقش اساسی در تزلزل
امنیت دارد هاخص فوق خهاب به مال اهتر چنین ابالغ هده« :ثُمَّ ال قِوامَ لِلْجُنُودِ اِلّا بِیا یُخْرِجُ
اللّهُ لَهُمْ مِنَ الْخَرَاجِ الَّتِی یَقْوَوْنَ بِهِ عَلَى فی جِهَادِ عَدُوِّیِمْ وَ یَعْتَیِدُونَ عَلَیْهِ فِییَا یُصْلِحُهُمْ وَ
یَکُونُ مِنْ وَرَاءِ حَاجَتِهِمْ-ترجیه :و پایداری سپاییان جزء به خراج و مالیات رعیت انجام نییهود.
که با آن برای جهاد با دهین تقویت هوند و برای اصالح امور خویش به آن تکیه کنند و
نیازمندیهای خود را بر طرف سازند ( »...دهتی 1383 ،نامه  :53فراز)45

ضعف نیروهای مسلح
این هاخص با ویژگی پنهانی؛ و رویکرد داخلی و خارجی داهتن؛ امنیت نظام را مختا
میکند .حورت این مهم را چنین یشدار میدیند...« :أَنَّ الرَّجُاَ مِنْهُمْ کَانَ یَدْخُاُ عَلَى الْیَرْأَةِ
الْیُسْلِیَةِ وَالْأُخْرَى الْیُعَایِدَةِ فَیَنْتَزِعُ حِجْلَهَا وَ قُلُبَهَا وَ قَالَئِدَیَاوَ رُعُثَهَا فَلَوْ أَنَّ امْرَأً مُسْلِیامَاتَ مِنْ بَعْدِ
یَتَا أَسَفا مَا کَانَ بِهِمَ لُوما بَاْ کَانَ بِهِ عِنْدِی جَدِیرا فَیَا عَجَبا عَجَبا وَاللَّهِ -ترجیه :هنیدهام که
یکى از آنها بر زن مسلیانى داخا هده و دیگرى بر زنى از ایا ذمّه و خلخال ،دستبند ،گردنبند
وگوهوارهاش را ربودهاند ...ا گر مرد مسلیانى پس از این رسوایى از اندوه بییرد ،نه تنها نباید
مالمتش کرد بلکه مرگ را سزاوارتر است( »...هیروانی، 1391،خهبه  :27فراز )7
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ضعف فرماندهی
این هاخص با ویژگی سلبی بودن و رویکرد بسیط و چند وجهی داهتن؛ در حوزهیای
مختلف نظام سیاسی اختالل ایجاد میکند .نظر به چنین نقشی ،حورت کییا را به عنوان
فرماندیی ناکارآمد چنین سرزنش میکنند ...« :فَقَدْ صِرْتَ جِسْرا لِیَنْ أَرَادَ الْغَارَةَ مِنْ أَعْدَائِ َ عَلَى
أَوْلِیَائِ َ غَیْرَ هَدِیدِ الْیَنْکِبِ ،وَ الَمَهِیبِ الْجَانِبِ ،وَ السَادِّ ثُغْرَةً ،وَ الَکَاسِرٍ لِعَدُوِّ هَوْکَةً ،وَ الَمُغْنٍ عَنْ
أَیْلِیِصْرِهِ ،وَ الَمُجْزٍ عَنْ أَمِیرِهِ ،وَالسَّالمُ-ترجیه ... :تو به مثابه پلى هدهاى که یرکس از
دهینانت بخواید بر دوستانت تاخت آورد ،از آن پا مىگترد .چگونه است که تو را توان ییچ
کارى نیست و کس را از مهابت تو بییى به دل نیست .مرزى را نتوانى بست و بر هوکت دهین
هکست نتوانى آورد .نه نیاز مردم ههر را بر مىآورى و نه فرمانده خود را خشنود توانى ساخت.
والسالم» (دشتی ،1382 ،نامه  :61فراز)3
و) فقدان حمیت ملی و هویت دینی :این هاخص با ویژگی عیلی بودن و رویکرد
متقارن و نامتقارن داهتن نقش حیاتی در کایش توان رزم نیرویای مسلح دارد .نظر به چنین
نقش مخربی در سال  38؛ حورت چنین یشدار میدیند« :یُغَارُ عَلَیْکُمْ وَ الَتُغِیرُونَ وَ تُغْزَوْنَ وَ
الَتَغْزُونَ وَ یُعْصَىاللَّهُ وَ تَرْضَوْنَ -ترجیه :وقتى مىنگرم که هیا را آماج تاخت و تاز خود قرار
مىدیند و از جاى نیى جنبید ،برهیا میتازند و هیا براى پیکار دست فرا نیىکنید ،مىگویم،
که اى قباحت و ذلت نصیبتان باد! خدا را معصیت مىکنند و هیا بدان خشنودید» (فیض
االسالم ،1365 ،خهبه  :27فراز )9
سستی در جهاد
این هاخص با ویژگی انفعالی ،و رویکرد دفعی و تدریجی داهتن؛ توان دفاعی نیرویای
مسلح را به هدت توعیف میکند .نظر به نقش این هاخص در سقوط ههر انبار1؛ حورت
علی(ع) در سال 38در خهبهای پیامدیای این هاخص را چنین تبیین مینیایند ... « :أَال وَ إِنِّی
قَدْ دَعَوْتُکُمْ إِلَى قِتَالِ یَؤُالَءِ الْقَوْمِ لَیْالً وَ نَهَارا وَ سِرّا وَ إِعْالَنا ،وَ قُلْتُ لَکُمُ اغْزُویُمْ قَبْاَ أَنْ یَغْزُوکُمْ
فَوَاللَّهِ مَا غُزِیَ قَوْمٌ قَطُّ فِی عُقْرِ دَارِیِمْ إِال ذَلُّوا فَتَوَاکَلْتُمْ وَ تَخَاذَلْتُمْ حَتَّى هُنَّتْ عَلَیْکُمُ الْغَارَاتُ وَ
مُلِکَتْ عَلَیْکُمُ  -ترجیه :هب و روز ،در نهان و آهکارا ،هیا را به نبرد با این قوم فرا خواندم و
گفتم که پیش از آنکه سپاه بر سرتان کشند ،بر آنها بتازید .به خدا سوگند ،به ییچ قومى در
 .1انبار ههری است مرزی بین عراق و هام در  72کیلومتری بغداد در کرانه هرقی فرات مقابا ههر ییت
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خانه یایشان تاخت نیاوردند .مگر آنکه زبون خصم گشتند .هیا نیز آن قدر از کارزار سر بر تافتید
و کار را به گردن یکدیگر انداختید و یکدیگر را نصرت ندادید ،تا یر چه داهتید به باد یغیا رفت
و سرزمینتان جوالنگاه دهینانتان گردید( »..هیروانی :1391،خهبه  )27این مهم در جیع مردم
کوفه چنین تبیین هده ...« :أَقُومُ فِیکُمْ مُسْتَصْرِخا ،وَ أُنَادِیکُمْ مُتَغَوِّثا ،فَال تَسْیَعُونَ لِی قَوْالً ،وَ
التُهِیعُونَ لِی أَمْرا ،حَتَّى تَکَشَّفَ الْأُمُورُ عَنْ عَوَاقِبِ الْیَسَأَةِ ،فَیَا یُدْرَکُ بِکُمْ ثَارٌ ،وَ الیُبْلَغُ بِکُمْ
مَرَامٌ -ترجیه :در میان هیا ایستاده ،بانگ برداهته ،یارى مىطلبم ،ندایتان مىدیم ،مگر به فریاد
رسید .دریغا ،که ییچ سخنى از من نیىهنوید و ییچ فرمانى را به کار نیىبندید .سرانجام ،پایان
ناگوار کاریا پدیدار خوایدهد .نپندارم که به پاییردى هیا از کس انتقامى توان گرفت یا به
مقصودى توان رسید» (ییان :خهبه  39فراز )3
ترس از مرگ
این هاخص با ویژگی یراس انگیزی و رویکرد متقارن و نامتقارن داهتن؛ کارائی سپاه
اسالم را به هدت کایش میدید هاخص فوق در خهبه 27چنین تبیین هده ... « :یُغَارُ عَلَیْکُمْ وَ
الَتُغِیرُونَ وَ تُغْزَوْنَ وَ الَتَغْزُونَ  ...إِلَیْهِمْ فِی أَیَّامِ الْحَرِّ قُلْتُمْ :یَتِهِ حَیَارَّةُ الْقَیْظِ أَمْهِلْنَا یُسَبَّخْ عَنَّا الْحَرُّ
وَ إِذَا أَمَرْتُکُمْ بِالسَّیْرِ إِلَیْهِمْ فِی الشِّتَاءِ قُلْتُمْ ،یَتِهِ صَبَارَّةُ الْقُرِّ أَمْهِلْنَا یَنْسَلِخْ عَنَّا الْبَرْدُ کُاُّ یَتَا فِرَارا
مِنَ الْحَرِّ وَ الْقُرِّ فَإِذَا کُنْتُمْ مِنَ الْحَرِّ وَ الْقُرِّ تَفِرُّونَ فَأَنْتُمْ وَ اللَّهِ مِنَ السَّیْفِ أَفَرُّ -ترجیه :وقتى
مىنگرم که هیا را آماج تاخت و تاز خود قرار مىدیند و از جاى نیىجنبید ،بر هیا مىتازند و
هیا براى پیکار دست فرا نیىکنید ... ،چون در گرماى تابستان به کارزارتان فراخوانم ،مىگویید
یوا سخت گرما است ،مهلتمان ده تا گرما فروکش کند ،چون در سرماى زمستان به کارزارتان
فراخوانم ،مىگویید یوا خیلی سرد است مهلتمان ده تا سرما بشکند .این ییه که از سرما و
گرما مىگریزید به خدا قسم از هیشیر گریزانترید( »...دهتی ،1383 ،خهبه  :27فراز)11-10
عدمانگیزه
این هاخص با ویژگی نسبی بودن و رویکرد متیرکز و پراکنده داهتن ،به هدت توان رزم
نیرویای مسلح را کایش داده و امنیت نظام را متزلزل نیاید .نظر به نقش هاخص فوق در
هکست سپاه اسالم از حیله ضحاک ابن قیس و غارت کاروان حجاج؛ حورت در سال 38
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یجری میفرمایند ...« :وَ اللَّهِ مَنْ غَرَرْتُیُوهُ وَ مَنْ فَازَ بِکُمْ فَازَ بِالسَّهْمِ الْأَخْیَبِ وَ مَنْ رَمَى بِکُمْ فَقَدْ
رَمَى بِأَفْوَقَ نَاصِاٍ أَصْبَحْتُ وَ اللَّهِ الَأُصَدِّقُ قَوْلَکُمْ وَ الَأَطْیَعُ فِی نَصْرِکُمْ وَ الَأُوعِدُ الْعَدُوَّ بِکُمْ مَا
بَالُکُمْ؟ مَا دَوَاؤُکُمْ؟ مَا طِبُّکُمْ؟ الْقَوْمُ رِجَالٌ أَمْثَالُکُمْ أَقَوْالً بِغَیْرِ عِلْمٍ! وَ غَفْلةً مِنْ غَیْرِ وَرَعٍ! وَ طَیَعا
فِی غَیْرِ حَقِّ؟! :ترجیه :به خدا سوگند ،فریب خورده کسى است که هیا او را به وعده دروغ
بفریبید .یر که پندارد که به نیروى هیا پیروز مى هود ،ییانند کسى است که آن تیر از تیریاى
قیار نصیب او هود که سودش از ییه کیتر است و یر که هیا را چون تیر به سوى دهین
افکند ،تیر هکسته بىپیکان را در کیان رانده .به خدا سوگند ،به جایى رسیدهام که دیگر سخن
هیا باور نیىکنم و به یارى هیا امید نیىبندم و دهین را به هیا بیم نیىدیم هیا را چه
مىهود داروى درد هیا کدام است؟ عالج هیا چگونه است .دهینان هیا نیز مردمى ییانند
هیایند .آیا یرچه گفتید ،ییه از روى نادانى بود؟ یا از سر غفلت و ناپرییزگارى؟ یا در چیزى که
حق هیا نبود طیع ورزیده بودید؟» (هیروانی ،1391،خهبه  :29فراز)6-4
غفلتزدگی
این هاخص با ویژگی وابسته بودن و رویکرد دفعی و تدریجی داهتن قادر است ساختار و
سازمان نیرویای مسلح را نا کارآمد کند؛ این عاما سم مهل در سیستم دفاعی تلقی میهود.
نقش مخرب این هاخص در سال  38یجری ،چنین تببین هده...« :لَبِتْسَ لَعَیْرُاللَّهِ سُعْرُ نارِ
الْحَرْبِ أَنْتُمْ ،تُکَادُونَ وَ الَتَکِیدُونَ ،وَ تُنْتَقَصُ أَطْرافُکُمْ فَال تَیْتَعِوُونَ ،الیُنامُ عَنْکُمْ وَ أَنْتُمْ فِی
غَفْلَةٍ سایُونَ! غُلِبَ وَ اللَّهِ الْیُتَخاذِلُونَ ،وَ ایْمُ اللَّهِ إِنِّی لَأَظُنُّ بِکُمْ أَنْ لَوْ حَیِسَ الْوَغَى ،وَ اسْتَحَرَّ
الْیَوْتُ قَدِ انْفَرَجْتُمْ عَنِ ابْنِ أَبِی طَالِبٍ انْفِراجَ الرَّأْسِ-ترجیه :به بقاى خداوند سوگند ،که افروختن
آتش جنگ را ،چه نامناسب مردمى یستید .هیا را مىفریبند و هیا فریب دادن نتوانید .دهین،
زمینهایتان را ی ی مىگیرد و به خشم نیی آیید .چشم دهین ییواره در هیا مىنگرد و هیا
به خواب غفلت و بى خبرى رفتهاید .به خدا سوگند ،آنان که یکدیگر را واگتاهتند و یارى نکردند
مغلوب هدند .پندارم که چون جنگ درگیر هود و کشتار به غایت رسد ،چنان از گرد پسر
ابوطالب پراکنده هوید که دیگر بازگشتى برایتان نباهد ،بدانگونه که سر بریده دیگر به بدن
نچسبد» (ییان ،خهبه  :34فراز)6-4
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فراز از جنگ
این هاخص با ظرفیت باال و رویکرد عیدی و غیر عیدی از هاخصیای است که دهینان
با بهرهگیری از آن امنیت نظام را یدف قرار میدیند .نظر به نقش مخرب این هاخص در تزلزل
امنیت؛ حورت در سال 39یجری میفرمایند ...«:مَنْسِرٌ مِنْ مَنَاسِرِ أَیْاِ الشَّامِ أَغْلَقَ کُاُّ رَجُاٍ
مِنْکُمْ بَابَهُ وَ انْجَحَرَ انْجِحَارَ الوَّبَّةِ فِی جُحْرِیَا وَ الوَّبُعِ فِی وِجَارِیَا !التَّلِیاُ وَ اللَّهِ مَنْ نَصَرْتُیُوهُ -
ترجیه :یر بار که طالیه لشکر هام از دور پدیدار گردد ،یر ی از هیا به خانه خود مىگریزید و
در را به روى خود مىبندید .ییانند سوسیارى ،که از بیم ،در سوراخ خود پنهان مىهود ،هیا نیز
به سوراخ خود مىخزید .یا مانند کفتار به النه پنهان مىهوید .به خدا سوگند ،خوار و ذلیا کسى
است که هیا یاریش کرده باهید ( »...ییان ،خهبه  :69فراز )1در ینگام نبرد صفین خهاب به
فراریان از صحنه؛ این مهم را چنین یشدار میدیند« :وَ کَأَنِّی أَنْظُرُ إِلَیْکُمْ تَکِشُّونَ کَشِیشَ
الوِّبَابِ ،التَأْخُتُونَ حَقّا ،وَ التَیْنَعُونَ ضَیْیا ،قَدْ خُلِّیتُمْ وَالهَّرِیقَ ،فالنَّجاةُ لِلْیُقْتَحِمِ ،وَالْهَلَکَةُ
لِلْیُتَلَوِّمِ -ترجیه :گویى مىبینمتان که از جنگ مىگریزید و ییایو مىکنید .ییانند سوسیاران
که در کنار یم مىروند و از برخورد پوستیای هان به یکدیگر آوازى چنین بر مىخیزد .نه در
صدد گرفتن حقى یستید و نه در خیال دفع ستیى .رایتان باز است .ریایى ،از آن کسى است
که خود را در کاریاى دهوار افکند و یالکت نصیب کسى ،که در کار درنگ نیاید( ».ییان،
خهبه  :123فراز)4
سؤال سوم :نهجالبالغه چه رایبردیای را در قبال تهدیدات فوق ارائه نیودهاست؟ با توجه
به مباحث مهرح هده پیرامون امنیت و تهدیدات متصور بر امنیت نظام اسالمی با مهالعات
اکتشافی در مصحف هریف نهج البالغه رایبردیای زیر در خصوص مقابله با تهدیدات متصور
احصاء گردید:
راهبرد نظامی
نظر به ظرفیت باال هاخصیای متصور برای تهدید نظامی با بهرهگیری از آموزیای دینی
سه رایبرد برای مقابله با تهدیدات این حوزه ارائه می هود
 .1بهرهگیری کاما از ظرفیت نیرویای مسلح بر اساس رینیود حورت به مال اهتر که
میفرمایند:
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الف) امنیت داخلی :حُصُونُ الرَّعِیَّةِ -دژیاى استوار رعیتاند .ب) امنیت سیاسی :وَ
زَیْنُ الْوُالَةِ -زینت والیان .ج) امنیت اعتقادی :وَ عِزُّالدِّینِ -دین خدا به آنها عزّت یابد .د)
امنیت اقتصادی :وَ سُبُاُ الْأمْنِ -راهیا به آنها امن گردد ه) امنیت اجتماعی :وَ لَیْسَ تَقُومُ
الرَّعِیَّةُ إِالبِهِمْ -و کار رعیت جز به آنها استقامت نپتیرد( »...خان احیدی)234 :1392 ،
 .2حفظ و ارتقاء آمادگی دفاعی ،براساس توصیه قرآنکریم که میفرماید ...« :وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا
اسْتَهَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَ مِن رِّبَاطِ الْخَیْاِ تُرْیِبُونَ بِهِ عَدْوَّ اللّهِ وَعَدُوَّکُمْ وَآخَرِینَ مِن دُونِهِمْ الَ تَعْلَیُونَهُمُ
اللّهُ یَعْلَیُهُمْ -ترجیه :و آماده کنید براى مشرکان یر چه توانید از نیرو و اسبان بر آخور بسته هد
تا بترسانید بدان آمادگى دهین خدا را و دهین خود را (که کفار مکهاند) و نیز دهینان دیگر را
غیر از کفار مکه که نیىهناسید ایشان را (به نفاق) خدا مى هناسدهان ( »...قرآنکریم ،انفال:
 )60ارتقاء آمادگی دفاعی بر اساس توصیه حورت علی(ع) به مردم و کارگزاران کوفه که
میفرمایند ...« :فَخُتُوا لِلْحَرْبِ اُیْبَتَهَا وَ اَعِدُّوا لَهَا عُدَّتَهَا فَقَدْ هَبَّ لَظَایَا وَ عَالَ سَنَایَا وَ اسْتَشْعِرُوا
الصَّبْرَ فَإِنَّهُ أَدْعَى إِلَى النَّصْر -ترجیه :برای جنگ آماده هوید و ساز و برگ نبرد مهیا دارید که
آتش جنگ افروخته هده و هعله آن باال گرفته است( »...خان احیدی ،و ییکار)171 :1391 ،
راهبرد سیاسی
نظر به هاخصیای احصاء هده برای تهدید سیاسی که در مباحث قبا به آن اهاره گردید
برای مقابله با تهدیدات متصور رایبردیای زیر ارائه می هود:
 .1رایبرد بصیرت افزائی :این رایبرد را حورت در خهبهای در ههر مدینه چنین تبیین می
فرمایند...« :وَ قَدْ فُتِحَ بابُ الْحَرْبِ بَیْنَکُمْ وَ بَیْنَ أَیْاِ الْقِبْلَةِ ،وَ الیَحْیِاُ یَتَا الْعَلَمَ إِال أیْاُ الْبَصَرِ
وَالصَّبْرِ وَالْعِلْمِ بِیَواضِعِ الْحَقِّ -جنگ میان هیا و ایا قبله آغاز هدهاست و این پرچم را حیا
نتواند کرد ،مگر کسى که بصیر و هکیبا باهد و جاى حق را بشناسد( »...هیروانی ،خهبه :173
فراز  )4-5در خهبه  150رایبرد فوق چنین تبیین هده« :حَیلوا بَصائِریُم عَلی اَسْیافِهم-
بصیرتیایی(بینشیای) خود را بر هیشیریا بنشانید» (ییان ،خهبه )150عالمه مجلسی این
رایبرد را به نقا از حورت چنین بیان می فرماید ...« :اِنْ اَلْقِتالّ لَیْسَ بِا لْکِثْرَهِ وَ اَلْبَصیِرُهُ –
ترجیه :نبرد با فزونی نیست بلکه با بصیرت و بینش کاما است ( »...مجلسی1403 ،ه.ق)255 :
این رایبرد را حورت در جای دیگر چنین تبیین میفرمایند ...« :ما در عصر پیامبر با بسیاری
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سپاییان نیی جنگیدیم بلکه تنها بابینش و بصیرت به نبرد با دهینان بر میخاستیم ( »....امین،
 )77 :1406امام سجاد(ع) این رایبرد را در قالب دعا چنین تببین می فرمایند ...« :خدایا
رزمندگان ما را به آنچه بصیرت ندارند بصیرت عها کن ( »...غرویان ،1381 ،ترجیه صحیفه
سجادیه  27فراز  )5فرماندیی معظم کا قوا امام خامنه ای این رایبرد را چنین ترسیم می
فرمایند«  ...اینی که من در طول چند سال گتهته یییشه بر روی بصیرت تأکید کردهام ،به
خاطر این است که ی ملتی که بصیرت دارد ،مجیوعة جوانان ی کشور وقتی بصیرت دارند،
آگایانه حرکت میکنند و قدم برمیدارند ،ییة تیغیای دهین در مقابا آنها کُند میهود؛
بصیرت این است( »...امام خامنهای)1388/7/15 ،
 .2رایبرد ییت بلند :حورت این رایبرد را چنین تبیین میفرمایند ... « :فَشُدُّوا عُقَدَ الْیَآزِرِ،
وَاطْوُوا فُوُولَ الْخَواصِرِ ،التَجْتَیِعُ عَزِییَةٌ وَ وَلِییَةٌ ،مَاأَنْقَضَ النَّوْمَ لِعَزائِمِ الْیَوْمِ ،وَأَمْحَى الظُّلَمَ
لِتَتاکِیرِ الْهِیَمِ -ترجیه :پس کیربندیا را محکم کنید و دامنیا را بر کیر زنید .زیرا به میدان نبرد
رفتن ،کار دیگر است و به بزم سور رفتن ،کارى دیگر .اى بسا خواب نوهین هب ینگام،
تصییمیاى روز را باطا سازد و چه بسا تاریکییا تصییمیا را از یادیا بزداید( .هیروانی:1391 ،
خهبه)241
راهبرد اجتماعی
نظر به هاخصیای احصاء هده برای تهدیدات اجتیاعی -فرینگی و تأثیری این هاخصیا
بر سایر ابعاد؛ برای مقابله با تهدیدات فوق رایبرد اسالم محوری ارائه می هود:
از منظر نهج البالغه اسالم دارای چنان ظرفیتی است که اگر نظام اسالمی حرکات خود را
حول محور آن قرار دیند قادر به دفع یر نوع تهدید میباهند نهج البالغه ظرفیتیای این
رایبرد را چنین معرفی مینیایند:
الف) مقابله با غفلتزدگی :ثُمَّ إِنَّ یتَا الْإِسْالمَ دِینُ اللَّهِ الَّتِی اصْهَفاهُ لِنَفْسِهِ -و این
اسالم دین خداست ،که آن را براى خود برگزید و به نظر عنایت خویش در آن نگریست و
پرورش داد .ب) مقابله با تفرقه :وَاصْهَنَعَهُ عَلَى عَیْنِهِ ،وَ أَصْفاهُ خِیَرَةَ خَلْقِهِ ،وَ أَقامَ دَعائِیَهُ عَلى
مَحَبَّتِهِ -بهترین آفریدگان خود را براى تبلیغ آن اختیار کرد .و ستونیاى آن را بر بنیاد دوستى
خود برپاى داهت ج) مقابله با انحراف :أَذَلَّ الْأَدْیانَ بِعِزَّهِ وَ وَضَعَ الْیِلَاَ بِرَفْعِهِ ،و به عزت و
غلبه او ،دینیاى دیگر را خوار ساخت و با برافراهتن آن ملتیاى دیگر را فرو داهت .د)
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مقابله با جهالت :وَ أَیانَ أَعْدأَهُ بِکَرامَتِهِ ،وَ خَتَلَ مُحادِّیهِ بِنَصْرِهِ ،وَ یَدَمَ أَرْکانَ الوَّاللَةِ بِرُکْنِهِ-
با گرامى داهت آن دهینانش را پست نیود و با یارى کردن آن ،معارضانش را فرو گتاهت.
پایهیایش را محکم ساخت تا ارکان گیرایى فرو ریزد .ه) مقابله با کوته نظری طلبی:
وَسَقَى مَنْ عَهِشَ مِنْ حِیاضِهِ ،وَ أَتْأَقَ الْحِیاضَ بِیَواتِحِهِ.ثُمَّ جَعَلَهُ ال انْفِصامَ لِعُرْوَتِهِ ،وَ ال فَ َّ
لِحَلْقَتِهِ ،وَ ال انْهِدامَ لِأَساسِهِ -تشنه کامان را از آبگیریاى آن سیراب نیود و آبگیریا را براى
بردارندگان آب پر ساخت .سپس ،آن را به گونهاى استوارى بخشید که دستگیرهاش را گسستن
نباهد و حلقهیایش را گشودن نبود و هالودهاش منهدم نگردد ز) مقابله با بدعت :وَ الزَوالَ
لِدَعائِیِهِ ،وَ الانْقِالعَ لِشَجَرَتِهِ ،وَ الانْقِهاعَ لِیُدَّتِهِ ،وَ العَفاءَ لِشَرائِعِهِ ،وَ الجَتَّ لِفُرُوعِهِ -و ستونیایش
فرو نیفتند و درختش از ریشه برنیاید و زمانش به پایان نرسد و قوانینش کهنه و محو و
هاخهیایش بریده نگردد .ح) مقابله با شبهات :وَ الضَنْ َ لِهُرُقِهِ ،وَ الوُعُوثَةَ لِسُهُولَتِهِ ،وَ
السَوادَ لِوَضَحِهِ ،وَ العِوَجَ الِنْتِصابِهِ ،وَ العَصَاَ فِی عُودِهِ ،وَ الوَعَثَ لِفَجِّهِ ،وَ الانْهِفاءَ لِیَصابِیحِهِ ،وَ
المَرارَةَ لِحَالوَتِهِ -رایهایش تنگ و گتار دهتهاى ییوارش دهوار نشود و رنگ کدورت نگیرد و
استقامتش کجى نپتیرد و چوب مستقیم آن خییده نگردد .راهیاى گشادیاش به تنگنا بدل نشود
و چراغیاى فروزانش خاموهى نگیرد و هیرینیش به تلخى نگراید .ط) مقابله با فتنه :فَهُوَ
دَعائِمُ أَساخَ فِی الْحَقِّ أَسْناخَها ،وَ ثَبَّتَ لَها أَسَاسَها ،وَ یَنابِیعُ غَزُرَتْ عُیُونُها ،وَ مَصابِیحُ هَبَّتْ
نِیرانُها ،وَ مَنارٌ اقْتَدى بِها سُفّارُیا-اسالم را ستونیایى است که خدا پایه یایشان را بر بنیان
حقیقت استوار ساخته .چشیهیایى است با جوهش فراوان و چراغیایى است با پرتوى تابان و
نشانهیایى است که مسافرانش بدان راه جویند.ی) مقابله با انحرافات وجهالت :وَ أَعْالمٌ
قُصِدَ بِها فِجاجُها ،وَ مَنایِاُ رَوِیَ بِها وُرَّادُیا– عالمتیایى است براى گیگشتگان در راهیا .و
آبشخورى است که یر که بدان در آید ،سیراب هود .ک) مقابله با تبعیت از شیطان :جَعَاَ
اللَّهُ فِیهِ مُنْتَهى رِضْوانِهِ ،وَ ذِرْوَةَ دَعائِیِهِ ،وَ سَنامَ طاعَتِهِ -،خداوند نهایت خشنودى و بلندترین
نقهه ستونیاى ادیان خود را در آن قرار داد .و عالیترین درجه اطاعت از خود را در پیروى آن
نهاد .ک) مقابله با ریاکاری:فَهُوَ عِنْدَاللَّهِ وَثِیقُ الْأَرْکانِ ،رَفِیعُ الْبُنْیانِ ،مُنِیرُ الْبُرْیانِ ،مُوِیءُ
النِّیرانِ ،عَزِیزُ السُّلْهانِ ،مُشْرِفُ الْیَنارِ ،مُعْوِذُ الْیَثارِ -دین اسالم در نزد خدا دینى است با ارکانى
استوار و بنیانى رفیع و بریانى روهن و چراغى تابان و قدرتى پیروزمند و نشانهیایى بلند ،که
کس را یارى خالف آن نیست .گ) مقابله با جاه طلبی :فَشَرِّفُوهُ ،وَاتَّبِعُوهُ ،وَ أَدُّوا إِلَیْهِ حَقَّهُ ،وَ
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ضَعُوهُ مَواضِعَهُ -پس بزرگش دارید و پیرویش کنید و حقش را ادا نیایید و در موضع عز خود
جایش دیید (فیض االسالم ،1365 ،خهبه  :198فراز )20-12
راهبرد اقتصادی
نظر به هاخصیای احصاء هده برای تهدید اقتصادی که در مباحث قبا به آن اهاره گردید
نهج البالغه برای مقابله با تهدیدات متصور رایبرد زیر را ارائه می هود:
 .1رایبرد توسعه اقتصادی :رایبرد فوق را حورت چنین ترسیم میفرمایند...« :وَ یَشْتَرِطُ
عَلَى الَّتِی یَجْعَلُهُ إِلَیْهِ أَنْ یَتْرُکَ الْیالَ عَلى أُصُولِهِ ،وَ یُنْفِقَ مِنْ ثَیَرِهِ حَیْثُ أُمِرَ بِهِ وَ یُدِیَ لَهُ ،وَ أَنْ
ال یَبِیعَ مِنْ أَوْالدِ نَخِیاِ یَتِهِ الْقُرى وَدِیَّةً حَتَّى تُشْکِاَ أَرْضُها غِراسا -ترجیه :هرط مىکنم که
اصا مال را به ییان گونه که یست باقى گتارد و از ثیره آن یزینه کند ،به هیوهاى که بدان
مأمور هده و راینیایى گشتهاست .دیگر اینکه ،نهالیاى نخایاى آن قریهیا را نفروهد تا به
قدرى فراوان گردند که هناختن نخلستانیا براى کسى ،که آنها را پیش از این دیدهاست ،دهوار
باهد( »...دهتی :1379 ،نامه )403
 .2رایبرد نظارت بر مستولین :این رایبرد چنین ترسیم هده «  ...ثُمَّ تَفَقَّدْ أَعْیَالَهُمْ وَ ابْعَثِ
الْعُیُونَ مِنْ أَیْاِ الصِّدْقِ وَ الْوَفَاءِ عَلَیْهِمْ ،فَإِنَّ تَعَایُدَکَ فِی السِّرِّ الُِمُورِیِمْ حَدْوَةٌ لَهُمْ عَلَى اسْتِعْیَالِ
الْأَمَانَةِ وَ الرِّفْقِ بِالرَّعِیَّةِ -ترجیه :سپس رفتار کارگزاران را بررسی کن و جاسوسانی راستگو و وفا
پیشه برآنان بگیار که مراقبت و بازرسی پنهانی تو از کار آنان سبب امانتداری و مهربانی با
رعیت خواید بود» (ییان ،فراز)73 :
نتیجهگیری
به طور کلی تدوین گزارش تحقیق آخرین مرحله فرایند پژویشی به هیار نیی رود؛ زیرا
اغلب پژویشیای علوم رفتاری به منظور یدفیای بنیادی و کاربردی در زمینهیای مختلف
انجام میهود .اگر پژویشگر نتواند نظرات و نتایج تحقیق خود را به صورت روش قابا فهم بیان
کند .به کار علیی وی لهیه خوایدخورد (سرمد و ییکاران )25 :1377 ،از ییین جهت محقق
براین باوراست نظر به نگاه بسیط و ژرف نهج البالغه به تهدیدات و رایبردیای مقابله با آن؛ پنج
سهح امنیت به هرح زیر برای نظام اسالمی هکا می گیرد:
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 .2امنیت سیاسی :نظر به اینکه تهدید سیاسی قدرت ،حاکییت و کلیت نظام سیاسی را به
مخاطره میاندازد؛ با توجه به رایبرد« :فَالْجُنوُدُ بِاِذْنِ اهللِ ...وَ زَیْنُ الْوُالَةِ-نیرویای مسلح  ...زینت
والیان( ».ریبر )53 61 :1368،و نظر به رایبرد« :الْأَمَانَةَ نِظَاما لِلْأُمَّةِ ،وَ الهَّاعَةَ تَعْظِییا لِلْإِمَامَةِ-
امامت را براى نظام امت و اطاعت را براى بزرگداهت امام» (دهتی،1382 ،حکیت)252 :
بهترین ظرفیت امنیت سیاسی برای نظام اسالمی هکا میگیرد.
 .3امنیت نظامی :نظر به اینکه تهدید نظامی مرزیای جغرافیایی نظام را به مخاطره
میاندازد؛ با توجه به رایبرد« :وَ الْجِهَادَ عِزّالِلْإِسْالَمِ-و جهاد را براى عزت و ارجیندى اسالم»
(ییان ،حکیت )252 :و نظر به رایبرد ... « :فَخُتُوا لِلْحَرْبِ اُیْبَتَهَا وَ اَعِدُّوا لَهَا عُدَّتَهَا فَقَدْ هَبَّ
لَظَایَا وَ عَالَ سَنَایَا -ترجیه :برای جنگ را آماده هوید و ساز و برگ نبرد مهیا دارید که آتش
کارزار افروخته هده و هعله آن باال گرفته است» (ییان ،خهبه :26فراز  )5بهترین ظرفیت
امنیت نظامی برای نظام اسالمی هکا میگیرد.
 .4امنیت اقتصادی :نظر به اینکه تهدید اقتصادی سیستم تولید و استقالل اقتصادی نظام را
به مخاطره میاندازد؛ با توجه به رایبرد« :فَالْجُنوُدُ بِاِذْنِ اهللِ...وَ سُبُاُ الْأمْنِ -نیرویای مسلح ...
راهیا به آنها امن گردد( ».ریبر )53 61 :1368 ،و نظر به رایبرد« :وَ الزَّکَاةَ تَسْبِیبا لِلرِّزْقِ-زکات
را براى رسیدن روزى» (هیروانی :1391 ،حکیت  )252بهترین ظرفیت امنیت اقتصادی برای
نظام اسالمی هکا میگیرد.
 .5امنیت اجتیاعی -فرینگی :نظر به اینکه تهدید این حوزه یویت و انسجام اجتیاعی را به
مخاطره میاندازد با توجه به رایبرد «فَالْجُنوُدُ بِاِذْنِ اهللِ...حُصُونُ الرَّعِیَّةِ -نیرویای مسلح
...دژیاى استوار رعیتاند» (ریبر )53 :1368 ،و نظر به رایبرد «َ...النَّهْیَ عَنِالْیُنْکَرِ رَدْعا
لِلسُّفَهَاءِ-و نهى از منکر را براى باز داهتن سفیهان از زهتییا» (دهتی :1383،حکیت )252
بهترین ظرفیت امنیت اجتیاعی -فرینگی برای نظام اسالمی هکا میگیرد.
 .6امنیت اعتقادی :نظر به اینکه تهدید این حوزه باوریا و ارزههای اعتقادی مسلیانان را به
مخاطره میاندازد؛ با توجه به رایبرد« :فَالْجُنوُدُ بِاِذْنِ اهللِ...عِزُّالدِّینِ -نیرویای مسلح  ...دین خدا
به آنها عزّت یابد» (ریبر )53 61 :1368 ،و نظر به رایبرد« :فَرَضَ اللَّهُ الْإِییَانَ تَهْهِیرا مِنَ
الشِّرْکِ-خداوند اییان را واجب نیود ،براى پاکى دلیا از هرک» (هیروانی :1391 ،حکیت )252
بهترین ظرفیت امنیت اعتقادی برای نظام اسالمی هکا میگیرد.
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پیشنهادات
نظر به چشمانداز نظام اسالمی که حورت امام(ره) چنین ترسیم فرمودند...« :جنگ ما جنگ
حق و باطا بود و تیام هدنى نیست جنگ ما جنگ فقر و غنا بود جنگ ما جنگ اییان و رذالت
بود این جنگ از آدم تا ختم زندگى وجبود دارد( .ییان ،ج )286 :21و نظر به اینکه ...« :مهلب
مهم در یر پژویش علیی این است که کار تحقیقی باید یییشه با اجتهاد و اظهار نظر توأم
باهد و محقق در پایان کار براساس مهالعات انجام هده به طور قاطع نظر خود را در باره موضوع
اعالم دارد تا به گسترش دامنه معرفتی علم و یافتهیای موجود کی نیاید .در غیر این صورت،
تحقیق از ارزش علیی باالئی بر خوردار نبوده و اعتبار علیی زیادی نخواید داهت ...ییین
فرآیند ،از طریق تازهآفرینی تحقیقات علیی باعث غنی هدن و تقویت ادبیات ی حوزه علیی
هده ،در ی حرکت جیعی ییاینگ قلیرو معرفتی انسان را افزایش و توسعه داده ،علم و
فناوری را دائیاً تکاما و گسترش میدید (حافظنیا )221 :1389 ،در راستای ارتقاء سهح معرفت
مدافعان نظام اسالمی به تهدیدات متصور و نهادینه هدن رایبردیا؛ پیشنهاداتی به هرح زیر ارائه
میهود:
 .1سطح پژوهشی
 کارگرویی متشکا از متخصیص حوزه و دانشگاه در راستای تبیین و تشریح ابعاد تهدید وهاخصیای یر بعد و سایر ابعاد که در نوهتار حاضر قابا ارائه نبود مجایدت نیایند.
 ییایش ملی با ییکاری مراکز علیی و تحقیقاتی حوزه و دانشگاه در راستای جیع آورینظرات متخصصین این حوزه برگزار هود.
 مؤلفین متعهد و متخصص در این خصوص اقدام به تألیف آثار علیی نیایند. .2سطح آموزشی
مراکز آموزهی نیرویای مسلح خصوصاً در سهوح رایبردی و حوزهیای علییه بخشی از
منابع درسی را به این امر اختصاص دیند.
اَللهُمَ َاجّعَلنی ِمن جُنِدک َفِانَ جُنِدکَ هُم اَلغالِبُون (قیی)50 :1384،
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