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با وقوع چالشهای اخالقی و تهدیدات پیش روی ارزشهای نظام سیاس��ی
حاکم ،بحث امنیت ارزش��ی و اخالقی در دهههای اخی��ر به یک پارادایم تبدیل
شده است بهگونهای که ،یکی از دغدغههای اصلی دولتها ،بهخصوص نظامهای
ایدئولوژیک و ارزش��ی است .از آنجایی که جمهوری اسالمی ایران دارای اصول
اخالقی و ارزش��ی بس��یاری اس��ت و بر روی مرزهای عقیدتی و اخالقیِ اسالم
اس��توار اس��ت ،توجه به تأمین امنیت در حوزههای اخالقی و ارزشی بسیار حائز
اهمیت اس��ت .در قانون اساس��ی جمهوری اس�لامی ایران ،همانند س��ایر اسناد
فرادس��تی بر مقولههای اخالقی و ارزش��ی تأکید شده اس��ت؛ ولی آنچه در خور
پژوهش و کنکاش علمی اس��ت و این پژوهش مترصد دس��تیابی به آن است،
یافتن راهبردهای تحقق امنیت اخالقی و ارزش��ی در متن قانون اساسی است که
از قابلیتهای کاربردی فراوانی برخوردار اس��ت .با مداقه در متن قانون اساسی،
این مهم حاصل میگردد که توجه به اخالق و ارزش در کنار تأمین امنیت در این
حوزهها ،به صورت متوالی در اصول و مواد قانون اساسی قابل برداشت است و
قوای س��هگان ِه مجریه ،مقننه و قضائیه ،موظف به تأمین امنیت اخالقی و ارزشی
برای شهروندان و جامعه ایران اسالمی هستند .برای دستیابی به نتایج پژوهش
از روش اسنادی ـ تحلیلی بهره خواهیم گرفت.
واژگان كليدي :امنیت ،ارزشها ،اخالق ،قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران،
امنیت اخالقی و ارزشی.
* استاديار دانشگاه مازندران و مدير گروه علوم سياسي دانشكده حقوق و علوم سياسي

* کارشناسی ارشد اندیشه سیاسی اسالم پژوهشکده امام خمینی(ره) و انقالب اسالمی Email: ghorbi68@yahoo.com

*

**

 .1طرح مسئله

دغدغه امنیت ،1همزاد اندیش��ه بش��ری است و بش��ر پیش از آنکه به کاوش عملی برای

استمرار حیات و بقاء بپردازد ،به تفکر در ایجاد مأمنی مناسب جهت ابتنای سایر امور زندگی

خود بر اس��اس امنیت بوده اس��ت .مسئله امنیت ،هس��ته نهفته همه فعالیتهای انسانی است
و گاه ًا ش��ره دس��تیابی بیش��تر به امنیت ،ناامنیهای زیادی را برای وی بهدنبال داشته است

(توم��اس .)11 :1382،به همین دلیل اس��ت که امنیت یک مس��ئله قدیمی و هم یک موضوع

بس��ط یافته جدید اس��ت ( .)Wilkin,2001با این وجود ،امنیت جزئ��ی از مباحث مهم در
تاریخ اندیش��ه و عمل سیاس��ی بوده و با مفهوم جامعه س��الم و عدالت اجتماعی ارتباط پیدا

میکند (ویکلین ،)21 :1381،البته نباید از این امر غافل گش��ت که مباحث پیرامون امنیت در

جامعهشناس��ی و فرهنگ (ارزشها و اخالق) از قدمت چندانی برخوردار نیس��ت و در عصر

حاضر مورد توجه قرار گرفته است (کلمنتس .)1384،به عبارتی دیگر:

«بهدنبال گس��ترش جهانی ش��دن و تحول در الگوهای حکومتداری و ارزشهای سیاسی

که به امنیت انسانی 2معروف است .امنیت انسانی از جذابیت زیادی میان مردم و جوامع انسانی
برخوردار است و نگاهی اخالقی و ارزشی به مقوله امنیت دارد( ».یزدان فام)13 :1390،

بنابراین به نظر میرس��د برای دستیابی به امنیت واقعی و پایدار در یک جامعه ،باید در

مفاهیم موجود در این زمینه تجدیدنظر و آن را در مسائل قابل تأملتری همچون؛ ارزشهای

فرهنگی ،اخالق و مباحثی این چنین جس��توجو کرد (آدمی و دیگران .)6 :1390،همانگونه

که امام خمینی(ره) بر ابعاد فرهنگی ـ ارزش��ی و اخالقی توجه داش��تند و بر این اعتقاد بودند

که اگر بعد اعتقادی و اخالقی جامعهای قوی باش��د ،تهدیدات اثری نخواهند داش��ت و سایر
ابعاد امنیت ،تحتالش��عاع این بعد از امنیت ارزش��ی و اخالقی قرار دارند(.درویش��ی:1390،
 .)127در بررس��ی اس��ناد فرادس��تی جمهوری اس�لامی ایران ،همچون قانون اساسی و سند

چش��مانداز میتوان جهتگیری معطوف به امنیت اخالقی و ارزش��ی را مش��اهده کرد که در

متن آنها موجود و بر روح آنها حاکم اس��ت (پورس��عید 1387،و قصری و دوستدار.)1388،
بنابراین گفتمان امنیتی حاکم بر قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران از نوع نرمافزاری است

و مقوالت اخالقی ،3فرهنگی ـ ارزش��ی و اجتماعی حائز اهمیت اس��ت و بنابر ماهیت نظام
1. Security
2. Human Security
3. Moral
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معطوف به دولتها و مناسبات آنها با مردم ،سطح دیگری از امنیت مورد توجه قرار گرفته است
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سیاس��ی ،اهمیت امنیت ارزشی و اخالقی بسیار بیشتر از امنیت سختافزاری یا نظامی است،

بهگونهای که نهادها و مس��ئوالن در نظام جمهوری اس�لامی بر طبق قانون اساسی موظف به
تأمین امنیت ارزشی و اخالقی هستند .بهطور مثال ،وسايل ارتباط جمعی موظف به صیانت از
فرهنگ اسالمی و ارزشهای جمهوری اسالمی هستند و یا اینکه سیستم قضاء وظیفه دارد تا

از انحرافات موضعی در امت اسالمی پیشگیری به عمل آورد و از ارزشهای اخالقی حمایت
کند .با این تفاسیر ،ضروری است به راههای تحقق امنیت اخالقی و ارزشی در قانون اساسی

جمهوری اس�لامی ایران بهمثابه یکی از اس��ناد مهم و فرادستی جمهوری اسالمی ایران توجه

به عمل آید.

 .2مفهومشناسی امنیت

امنیت از حیث ذاتی واژهای غیرقطعی اس��ت ،یعنی نس��بی اس��ت و به شکل مطلق بیان

نش��ده اس��ت (الی و لیتل )149 :1380،و این ام��ر بهدلیل گزینش مصادی��ق از گفتمانهای
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مختلف اس��ت ،از این رو پیوس��ته مشمول عدم ثبات و سیالیت شکلی و ماهوی است .همین

هراس ،ترس ،نگرانی یا وجود آرامش ،اطمینان ،آسایش ،اعتماد ،تأمین ،ضامن و حائل است
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بهمعنای طمأنینه و آرامش��ی اس��ت که ترس و نگرانی را در حوزه فردی ،اجتماعی و در همه

امر س��بب میش��ود با بروز متغیرهای جدید ،امنیت نیاز به بازتعریف داش��ته باشد (کاویانی
راد .)670 :1383،امنیت در لغت به معنای رهایی از خطر ،تهدید ،آسیب ،تشویش ،اضطراب،

(نویدنی��ا .)27 :1388،امنیت در زبان عربی مقاب��ل «خوف» و بهمعنای اطمینان و در اصطالح

زمینههای توسعه مادی و معنوی از انسان دور مینماید (عطارزاده .)75 :1386،به همین دلیل

است که امنیت نعمتی ارزشمند است که بدون آن ،انسان نمیتواند به زندگی سالم دست یابد

و از مواهب و امکانات بهرهمند شود .امام صادق(ع) در این باره میفرمایند:

«امنیت از اموری است که بدون آن ،انسان نمیتواند از زندگی لذت ببرد( ».اخترشهر)27 :1386،

اسالم برای امنیت اهمیت ویژهای قائل است و حفظ و تأمین امنیت را از وظایف دولت

اس�لامی میداند و برای برقراری نظ��م و آرامش عمومی ،دس��تورالعملهای ارزندهای دارد.

آیه 55س��وره مبارکه نور ،امنیت را یکی از اهداف استقرار حاکمیت اهلل و استخالف صالحان

و طرح امامت میشمارد.1

ين َءا َمنُوا ْ م ِ ُ
الصل ِ َح ِ
اس َ��تخْ َل َ
ت لَيَ ْس َ��تخْ ل ِ َف َّن ُه ْم فِى الَأْ ْر ِ
ين مِن َقبْلِه ِْم َولَيُ َم ِّكن ََّن ل َ ُه ْم دِينَ ُه ُم الَّ ِذى ا ْرت ََضى ل َ ُه ْم َولَيُبَدِّ ل َ َّن ُهم
نك ْم َو َع ِم ُلوا ْ َّ
ف الَّ ِذ َ
َ « .1و َعدَ اللهَّ ُ الَّ ِذ َ
ض َك َما ْ
ك َف ُأ ْولَئ ِ َ
ِّمن ب َ ْع ِد خَ ْوفِه ِْم أَ ْمن ًا يَ ْعبُدُ ونَنِى لاَ يُشْ ِر ُكونَ ب ِى شَ يْئ ًا َو َمن َك َف َر ب َ ْعدَ َذل ِ َ
ك ُه ُم ال ْ َف ِسقُونَ ».

به اس��تناد آیات  125و  126س��وره مبارکه بقره ،حضرت ابراهی��م(ع) ،معمار بیتاهلل و

بنیانگ��ذار خانه توحید ،بهترین خواس��ته خود از خداوند درباره ش��هر مکه و بایس��تهترین

چی��ز ب��رای آن را امنیت دانس��ته و آن را مهمتری��ن مطالبه خود از خداوند قرار داده اس��ت
(عطارزاده.)99 :1387،

از دیدگاه «اس��تانلی هافمن» 1امنیت عبارت است از :حفاظت از یک ملت در برابر حمله

فیزیکی و مصون و محفوظ داشتن فعالیتهای اقتصادی آن از جریانهای ویران کننده بیرونی.
ب��ه نظ��ر «ژول کومبان» 2امنیت واقع ًا چی��زی بیش از تأمین و حف��ظ وطن مردم و حتی

سرزمینهای ماورای دریاهای متعلق به آنان معنا میدهد .امنیت کسب احترام و اعتبار جهانی،
تأمین منافع اقتصادی مردم و هر چیز دیگری است که شأن و حیات ملت را میسازد .از دیدگاه

«ریچ��ارد کوپر» 3امنیت عبارت از :توان جامعه برای حفظ و بهرهگیری از فرهنگ و ارزشهای

خود اس��ت (کریمی و بابایی .)25-26 :1390،در گفتمان ایجابی 4از امنیت و در دهههای اخیر
معتقد هستند که امنیت در وضعیتی بهوجود میآید که آن جامعه به سطح قابل قبولی از اطمینان

ماهیتی تأسیسی 5قائل هستند (افتخاری .)25 :1380،پس امنیت را میتوان« ،توانمندی بهرهگیری

بهینه از فرصتها و تضمین منافع و ارزشها» تعریف کرد .این تعریف از امنیت ،بر نگرش ذهنی
و تفسیرگرایانه 6از خطرات غیرمادی مبتنی است (نویدنیا.)28 :1388،

 .3اخالق و ارزش در ارتباط وثیق با امنیت
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درباره اينكه اخالق بر چه امر يا اموري مبتني اس��ت؟ نظريههاي متفاوتي همچون نظريه

مبتني بر قانون طبيعي ،نظريه مبتني بر سرش��ت انساني ،نظريه مبتني بر قرارداد ميان اشخاص

و نظريه مبتني بر نيازها ارائه ش��ده اس��ت .نظريه قانون طبيعي معتقد است« :الگويي از رفتار
عمومي يا نظامي از آنچه بايد انجام ش��ود يا نش��ود ،وجود دارد كه از خود طبيعت نش��ئت

ميگيرد .قانون طبيعي ،موافق با سرشتي است كه خدا در همه انسانها آفريده و از اينروي،

احكام آن اس��تثنابردار نيست» .گفته ميشود اصول اوليه و عام قوانين طبيعي بديهياند؛ مانند

1. Stanly Hofman
2. Jules Comban
3. Rihchard Copper
4. Positive Discourse
5. Nature formed
6. Mental Attitude And Interpretation Measures
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خوب بايد انجام ش��ود و بد بايد ترك گردد .در مراتب بعدي نيز طبيعت روش��ن ميسازد كه

انسان بايد چه كند .نظرية مبتني بر سرشت انسان بر اين باور است كه انسانها داراي سرشتي
هستند كه مبناي اخالق را فراهم ميسازد .ايدة قراردادگرايي بر اين امر استوار است كه اخالق

هنگامي پديد ميآيد كه افراد مجبور شوند قواعد ضروري زندگي اجتماعي را بپذيرند .بدين

معنا كه مردم ناچار هس��تند قواعدي وضع كنند كه بر روابطش��ان حاكم باشد و توافق بر اين
قواعد است كه زندگي اجتماعي را ممكن ميسازد .نظريه مبتني بر نيازها نيز معتقد است مردم
نيازهاي اساسي خاصي دارند و اين نيازها هستند كه رفتار را مشخص ساخته ،و آن را توجيه
و بيان ميكنند و باالخره نظريه مبتني بر نيازها ،معتقد اس��ت كه انس��ان نيازها و خواستههايي

دارد كه به صورت انگيزههايي براي انواع خاص رفتار در ميآيند و با به كار گرفتن آگاهي و

شعور ،در ما بايدهايي بهوجود ميآورند .در نتيجه ،هر بايد ،معلول اقتضاي نيازهاي طبيعي و

تكويني انس��ان است (حاتمی و شمالی .)1389،در مصباح المنیر آمده است« :الخلق بضمتین

الس��جیه» .خلق (با دو ضمیمه) به معنای سرش��ت اس��ت و علمای اخالق نیز تعریفی که در
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اصطالح برای خلق و اخالق کردهاند ،قریب به معنایی اس��ت که اهل لغت نمودهاند .اخالق

صفات نجاتبخش و رها شدن از صفات هالککننده میباشد( ».موسوی بجنوردی.)24 :1385،
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(جوادی .)53 :1383،بهطور کلی اخالق را میتوان در دو بخش لغت و اصطالح بررسی كرد.

را علم دانستهاند و«مرحوم نراقی» در تعریف علم اخالق میگوید:

«علم اخالق ،دانش صفات مهلکه و منجیه و چگونگی موصوف شدن و متخلق گردیدن به

در عین حال باید توجه داش��ت ک��ه اصول اخالقی در نظامهای دینی ،جاودانه هس��تند
 .3-1اخالق در لغت

غرايز ،ملكات و صفات باطني انس��ان «اخالق» ناميده ميش��ود و ب��ه رفتاري كه از اين

خلقيات ناش��ي ميش��ود نيز «اخالق» يا رفت��اري «اخالقي» ميگوين��د .در يك تعريف كلي،

«اخالق» آن سلس��له صفاتي اس��ت كه در نفس و روح انس��ان ،ثابت و ريشهدار است و منشأ
ص��دور كارهاي «نيك» يا «بد» ميباش��د .راغب اصفهاني درباره اين واژه مينويس��د« :خَ لق

و خُ لق ،در اصل يكي هس��تند ،اما «خَ لق» به هيأت ،ش��كل و صورتهايي كه با چش��م درك

ميش��ود ،اختص��اص يافته و خُ لق به قوا و س��جايايي كه با بصيرت درك ميش��ود ،مختص
ش��ده است» از مجموع س��خنان لغويان بر ميآيد كه «خُ لق» صفت و كيفيت دروني ثابت در
نفس انس��ان اس��ت .همچنين اخالق ،كه مفرد آن «خُ لق» و «خُ ُلق» ميباشد ،در لغت به معاني

سرش��ت ،س��جيّه و طبيعت به كار رفته است .بنابراين ،مفهوم اخالق در لغت چندان اختالفي

نيس��ت ،سرش��ت ،سجيه يا طبيعت ،همگي حكايت از يك امر نفساني در انسان ميكند كه بر

آن «خُ لق» اطالق ميشود .منظور ملكه يا هيئت نفساني است .در نگاهي ديگر ،واژه «اخالق»،

براي مش��خص كردن معيارهاي «رفتار نيك» بهكار ميرود . ...عمل اخالقي بهطور صريح يا

غيرصريح ،مجموعهاي از هنجارهاي مش��ترك و مناسب را مورد ارجاع واستناد قرار ميدهد.

از اين رو ،بايد گفت :اخالق مجموعه صفات روحي و باطني انس��ان اس��ت و گاه به بعضي

از اعمال و رفتاري كه از خلقيات دروني انس��ان ناش��ي ميش��ود ،نيز اخالق گفته ميش��ود.

«اخالق» را از طريق آثار آن ميتوان چنين تعريف كرد« :گاه فعلي كه از انس��ان س��ر ميزند،

شكل مستمري ندارد؛ ولي هنگامي كه كاري بطور مستمر از كسي سر ميزند؛ مانند كمك به

همنوعان ،اين عمل ،يك ريش��ه دروني و باطني در اعماق جان و روح او دارد ،آن ريش��ه را
خلق و اخالق مينامند .از اين رو ،ابن مسكويه در كتاب «تهذيباالخالق و تطهير االعراق»،

ميگويد« :خلق همان حالت نفس��اني اس��ت كه انس��ان را به انجام كارهايي دعوت ميكند،

بيآنكه نياز به تفكر و انديشه داشته باشد ».فيض كاشاني نيز ميگويد« :بدان كه خوي عبارت
ميش��ود ».از اينرو ،اخالق را به دو بخش تقسيم ميكنند« :ملكاتي كه سرچشمه پديد آمدن

كارهاي نيكو است و اخالق خوب كه «ملكات فضيله» ناميده ميشود و آنهايي كه منشأ اعمال

بد است و به آن اخالق بد و «ملكات رذيله» ميگويند (فوالدی.)119-121 :1389،
 .3-2اخالق در اصطالح

در اصط�لاح ميت��وان اخالق را چني��ن تعريف كرد :اخالق علمي اس��ت كه از ملكات،

صفات خوب ،بد ،ريشهها و آثار آن سخن ميگويد .به عبارت ديگر ،سرچشمههاي اكتساب

اين صفات نيك و راه مبارزه با صفات بد و آثار هر يك را در فرد و جامعه مورد بررسي قرار

ميدهد .بنابراين ،اخالق در اصطالح ،در حوزههاي گوناگوني از علوم مطرح شده و تعاريف
گوناگوني از آن ارائه شده است .اما اجماالً ،علماي اخالق معموالً «خُ لق» را اينگونه تعريف

كردهاند« :ملكه نفساني كه افعال از آن به آساني صادر ميشود ».آيتاهلل مصباح ،اين تعريف را

كامل ندانسته ،معتقدند« :موضوع علم اخالق ،اعم از ملكات نفساني كه فالسفه اخالق تاكنون

بر آن تأكيد داشتهاند ،بوده و شامل همه كارهاي اختياري انسان ميشود كه ارزشي است؛ يعني

متصف به خوب و بد بوده و ميتواند براي نفس كمالي را فراهم آورد و يا موجب رذيلت و
نقصي در نفس ش��ود ».آيتاهلل جوادي آملي نيز اخالق را اينگونه تعريف ميكنند« :اخالق،
عبارت از ملكات و هيئتهاي نفساني است كه اگر نفس به آن متصف شود ،به سهولت كاري
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را انج��ام ميده��د .همانطور كه صاحبان صنعتها و حرفهها به س��هولت كار خود را انجام
ميدهند ،صاحبان ملكات فاضله و رذيله هم به سهولت كار خوب يا بد ميكنند .پس اخالق

عبارت از :ملكات نفس��اني و هيئات روحي اس��ت كه باعث ميشود كارها ،زشت يا زيبا ،به
آساني از نفس متخلق به اخالق خاص ،نشأت گيرد ».حاصل آنكه ،علم اخالق عبارت است

از :فني كه پيرامون ملكات انس��اني بحث ميكند؛ ملكاتي كه مربوط به قواي نباتي و حيواني

و انساني اوست .با اين هدف كه ،فضائل آنها را از رذائلشجدا سازد و معلوم كند كدام يك
از ملكات نفساني ،انسان خوب و فضيلت و مايه كمال اوست و كدام يك بد و رذيله و مايه
نقص اوس��ت تا آدمي پس از شناس��ايي آنها ،خود را با فضائل بيارايد و از رذائل دور كند .در

نتيجه ،اعمال نيكي كه مقتضاي فضائل دروني اس��ت ،انجام دهد تا در اجتماع انساني ستايش

عم��وم و ثناي جميل جامعه را بهخود جلب نموده ،س��عادت علمي و عمليخود را به كمال
برس��اند .حاصل آنكه ،مراد از اخالق در اينجا ،نه تنها مطلق صفات نفساني و هر فعلي است
كه متصف «خوب» و يا «بد» شده و براي نفس آدمي موجب كمال و يا نقص شود ،بلكه امري
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فراتر از ملكات نفساني ،فضائل و رذائل و اصول و فروع آنهاست .بدين ترتيب ،اخالق شامل
ملكات نفس��اني ،حاالت روحي ،رواني ،آداب ف��ردي ،آداب اجتماعي و كليه افعال اختياري،
اعم از جوارحي و جوانحي اس��ت كه متصف به «خوب» و «بد» ميشوند و داراي بار ارزشي

هس��تند و انس��ان را در نيل به كمال نهايي ،يعني قرب الهي و عبوديت و بندگي كمك ميكند

(فوالدی.)120-123 :1389،

در کنار واژه اخالق« ،ارزش» 1قرار دارد که معموالً ارتباط وثیقی با یکدیگر دارند تا جایی

که میتوان بیان کرد ،ارزشها مش��روعیتبخش هنجارها 2هستند و هنجارهای مورد وثوق و

اعتماد در یک اجتماع ،ناش��ی از ارزشها ،نظام ارزش��ی و اخالقی مورد پذیرش جامعه است

و هنجارها توس��ط ارزشها ،توجیه شده و مشروعیت مییابند (ببی .)1376،واژه ارزش ،اسم

مص��در ارزیدن و بهمعنای اس��تحقاق ،قدر ،مرتبه ،لیاقت ،شایس��تگی ،زیبندگی ،برازندگی و

قابلیت است .ارزش در جامعهشناسی بهمعنای خوب یا بد ،شایسته و مطلوب یا ناشایست و
نامطلوب نزدیک فرد یا گروه تعریف ش��ده است .برخی آن را به هنجار و معیار انتخاب یک

فرد یا گروه از میان علیالبدلهای مربوط به یک موقعیت تعریف کردهاند .ارزشهای معنوی

با ریش��ه دینی ،با توجه به منش��أ پیدایش آن که وحی الهی اس��ت ،نه تنها ثابت و تغییرناپذیر
1. Value
2. Norms

هستند ،بلکه متضمن سعادت بشر در هر زمان و مکانی است (نوری.)157-158 :1390،

از آنجایی که امنیت از ارزشهای مش��ترک بشری محس��وب میشود و به تعبیر «ریچار

لیتل ،»1حاوی عنصری ایدئولوژیک اس��ت که ش��واهد و دالیل تجربی را که میتوان بهعنوان

اب��زاری مؤثر برای حل مناقش��ات و س��تیزها در خدمت گرفته ش��وند را غی��ر مربوط جلوه

میدهند .امروزه تالشهای مختلفی بهمنظور «اخالقی کردن امنیت» 2انجام میشود.

«کلگی» معتقد اس��ت اخالق و ارزشها نه تنها در تعریف و ش��ناخت شرایط و اوضاع

مختلف تأثیر دارند؛ بلکه در تعیین اولویتها و اهداف ،تش��خیص و بهدس��ت آوردن مفاهیم

و ش��یوههای جایگزین دیگر و انتخاب بهترین روش برای نیل به اهداف نیز تأثیرگذار است.

تالش برای ترس��یم چشمانداز و منظری ارزش��ی و اخالق محور برای امنیت میتواند گامی
بلند در ایجاد باورها ،هنجارهای مش��ترک و رفتارهای نس��بت ًا مشترک در ابعاد مختلف باشد.

در همین رابطه ،امنیت در س��طح فردی یک ارزش مش��ترک بشری است و در سطح جمعی

و گروهی ،یک ارزش گروهی و در س��طح اجتماعی ،یک ارزش اجتماعی محسوب میگردد
و نظامهای سیاس��ی تلقی میش��ود .اخالقی کردن امنیت و بهرهگیری از رویکردهای اخالق

محور ،معنوی ،انسانی و فرهنگی از مهمترین ابعاد تلقی امنیت بهمثابه ارزش میتواند باشد و
در پرتو چنین رویکردی« ،امنیت پایدار»  3تحقق پیدا میکند (ترابی .)131-132 :1386،برخی
رویکردهای اخالقی و ارزشی امنیت عبارتند از:
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 .1ایده امنیت مشترک،)Palme,1982( 4
 .2ایده اجتماع امنیتی،)Adler,1997( 5

 .3امنیت دسته جمعی،6

 .4امنیت تعاونی( 7عبداله خانی.)1383،

بنابر وجود دو س��طح ملی و انس��انی ،تعام��ل مفهوم امنیت در ح��وزه فرهنگ ،در نظام

جمهوری اس�لامی ایران نیز میتوان انگیزههای پرداختن به موضوع امنیت اخالقی و ارزشی
را پیگیری نمود .در س��طح ملی بهدلیل ماهیت فرهنگی انقالب اس�لامی ،کنشهای فرهنگی

1. Richard Little
2. Making Ethical Security
3. Sustainable Security
4. The idea of common security
5. The idea of security community
6. The Idea Of Collective security
7. The Idea Of Cooperative security
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محقق ش��ده در صحنه اجتماعی تأثیر مس��تقیمی بر امنیت ملی ی��ا امنیت نهاد دولت  -ملت
دارد .در سطح انسانی نیز رسالت الهی جمهوری اسالمی مستلزم تأمین حقوق انسانی تمامی

اف��راد جامعه و صیانت از ارزشها و اخالقیات اس��ت .در نتیجه حاکمیت موظف اس��ت از
حقوق مش��روع فرهنگی خرده فرهنگهای تشکیلدهنده جامعه اسالمی پاسداری كند و این

امر از یک س��و ،منج��ر به حفظ بنیادهای اخالقی و ارزشهای حاک��م مورد توافق میان تمام

خردهفرهنگها میش��ود و از س��وی دیگر ،تنوع فرهنگی را به عنوان خزانهای گرانقدر برای
پویای��ی فرهنگی حف��ظ میکند و فرهنگهای بوم��ی و محلی 1را مورد توج��ه قرار میدهد

(محمدی .)28 :1389،به همین دلیل اس��ت که مقام معظم رهبری ،امنیت فرهنگی(ارزشی) و
اخالقی را مورد توجه قرار میدهند و در این زمینه میفرمایند:

«یک بخش دیگر ،امنیت فرهنگی و امنیت اخالقی اس��ت .مردم به جوانان و به فرزندان

خود عالقمند هس��تند و از اینکه آنها دچار اعتیاد بش��وند ،دچار فس��اد اخالق بشوند ،دچار

وسوس��ههایی بش��وند که آنها را از مسیر درس��ت زندگی دور بیندازد ،نگرانند .این نگرانی و
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دغدغه را چه کسی برطرف می کند؟ چه چیزی برطرف میکند؟ امنیت فرهنگی و اخالقی».
(مقام معظم رهبری)1384/2/15،

با این منطق ،امنیت ارزش��ی و اخالقی را عامل اس��تمرار نظامهای سیاسی در بستر زمان،

ب��ه رغم تغییر و تحوالت بنیادینی که تجربه میکنند میدانند (افتخاری .)233 :1384،بنابراین
میتوان مدعی ش��د که امنیت در عصر حاضر ،بهخصوص برای نظامهای ارزش��ی« ،ماهیتی

اخالقمحور و ارزشمدار» دارد که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

 .4امنیت اخالقی و ارزشی

از دیدگاه «استفان والت» 2امنیت را میتوان در قالب دو گفتمان سلبی و ایجابی جمعبندی

کرد )Walt,1997( .در گفتمانهای س��لبی و س��نتی ،3امنیت ش��امل وضعیت مبتنی بر نبود
تهدید اس��ت در حالی که در گفتمان ایجابی ،4تلقی از امنیت تغییر یافت .این گفتمان جدید،

دو تغییر در تعریف امنیت بهوجود آورد؛

الف) نگاه را از بروننگر به دروننگر تغییر داد .به عبارتی ،به جای اینکه رفتار بیرونیها
1. Local And Aboriginal Culture
2. Stephan Walt
3. Traditional Discourse
4. Positive Discourse

را مبنا قرار دهد برای تجزیه و تحلیل وضعیت امنیت داخلی ،1س��راغ مالحضهها و تحوالت

داخلی هر بازیگر رفت.

ب) رویکرد خود را از س��ختافزاری به س��مت نرمافزاری تغییر داد .این نگاه با گفتمان

بومی ـ اس�لامی امنی��ت ،انطباق دارد .در گفتم��ان ایجابی و مثبت ،امنیت عبارت اس��ت از:

وضعیتی که در آن بین خواس��تهها و داش��تهها در چارچوب ضریب ایدئولوژیک آن جامعه،
تعادل رضایتبخش��ی وجود دارد (عسگری و آقاجانی .)12-13 :1391،به همین دلیل است

که «اندرس��ون» 2مدعی میش��ود که امنیت ارزش��ی و اخالقی را میتوان ب��ه صورت امنیت
هویتی درک کرد ،بهگونهای که پایداری و تداوم الگوهای سنتی ،فرهنگ ،مذهب و ارزشها،

اخالقیات ،هویت ملی ،آداب و رس��وم برای تحول و تکامل مدنظر میباش��د (شیهان:1388 ،
 )107-108و همین امر س��بب ش��ده اس��ت که پاس��داری از ارزشها و اخالقیات در مقابل

سرکوب ،تحقیر و تحریف بهعنوان اصلیترین بنیان امنیت اجتماعی و فرهنگی در جمهوری

اسالمی ایران مطرح باشد.

هویتهای فرهنگی مختلفی که در جایگاه حاکمیت و تسلط قرار ندارند ،در سطوح مختلف

اعم از محلی ،منطقهای و جهانی و در برابر نهادها و ساختارهای مختلف حاکمیت فرهنگی

مانن��د حاکمیتهای گوناگون دولتی ،اجتماعی و جهانی ب��ه خطر میافتد که در اینجا تهدید

فرهنگ��ی بهوجود میآید و زمانی که آزادیهایی که ب��ه هویتهای فرهنگی افراد و گروههای
غیرحاکم در س��اختارهای آنارشیک مختلف اجازه بقاء و دسترسی به منابع حیاتی برای توسعه
را میدهد (محمدی ،)29 :1389،امنیت اخالقی و ارزش��ی ایجاد میشود .به همین علت «ماس
وینی» امنیت اخالقی و ارزشی را در حفظ ارتباط متقابل بین دو زیر هویت سیاسی و اجتماعی

در یک نظام ،معنادار میداند ( .)Macsweeney,1999البته با نگرش��ی در متن قانون اساس��ی
و بیانات بنیانگذار جمهوری اس�لامی ایران ،حضرت امام خمینی(ره) میتوان امنیت ارزشی و

اخالقی را تحت لوای «امنیت مکتبی» مشاهده كرد .امام خمینی(ره) نگرشی مکتبی از ارزشها و

اخالقیات در اسالم دارند (پورسعید .)88 :1390،همانگونه که در کالم امام راحل مبرهن است:
«اس�لام و حکومت اس�لامی ،پدیدهای الهی است که با به کاربستن آن ،سعادت فرزندان

خود را در دنیا و آخرت ،به باالترین وجه تأمین میکند و مکتبی است که برخالف مکتبهای
1. Homeland Security
2. Anderson
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غیرتوحیدی در تمام شئون فردی و اجتماعی و مادی و معنوی و فرهنگی و سیاسی و نظامی

و اقتصادی دخالت و نظارت دارد و از هیچ نکته ولو بسیار ناچیز که در تربیت انسان و جامعه

و پیشرفت مادی و معنوی نقش دارد فروگذار ننموده است(».امام خمینی(ره).)1386،

بنابراین ارزشها و اخالقیات منبعث از اس�لام ،یک «فراگفتمان» 1هس��تند که از اقتدار

باالیی برخوردار هستند که مرزهای جغرافیایی را درنوردیدهاند و با توجه به اهمیت آنها باید

در فضاهای اجتماعی و سیاسی سازماندهی شوند و به همین خاطر ،نیازمند صیانت و حفاظت

هستند .البته این نگاه مکتبی به اسالم و امنیت مکتبی(ارزشی و اخالقی) در روح قانون اساسی

وجود دارد ،بهگونهای که در عباراتی همچون؛ «نهضت مکتبی»« ،ارتش مکتبی»« ،پاک نمودن
آموزهه��ای فک��ری بیگانه و زنگارهای طاغوتی»« ،بازگش��ت به جهانبینی اصیل اس�لامی»،

«انتخاب صالحان عهدهدار حکومت مکتبی»« ،بازیابی هویت اصلی و حقوق انسانی»« ،اشاعه

فرهنگ اسالمی»« ،استقاللیابی فرهنگی و اجتماعی»« ،ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل
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اخالقی»« ،مبارزه با فس��اد و تباهی» و غیره قابل مش��اهده است .با این رویکرد ،تأمین امنیت
اخالقی و ارزشی در قانون اساسی یک امر بایستهای است که قاعدت ًا به راههای دستیابی به
آن اشاره شده است که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

 .5راههای تحقق امنیت اخالقی و ارزشی در قانون اساسی

از آنجای��ی ک��ه امنیت را باید بهعنوان اموری اجتماع��ی و فرهنگی ،یعنی گونهای روابط

هنج��اری قاعدهمند تعریف ک��رد ،ابزارهای امنیتی که به کمک آنها عامالن میتوانند تمایالت

خود را در مقابل رقبا و دش��منان محقق سازند ،نیز محدودیتهای قاعدهمند مشخصی دارند.

بنابرای��ن گرچه ابزارهای زور و قدرت ،تس��لیحات نظامی ،ابزاره��ای حتمی و قطعی امنیت

محس��وب شدهاند؛ اما میزان کارایی آنها در تحقق بخش امنیت ارزشی و اخالقی مورد سؤال
قرار گرفته است .در عصر حاضر شیوههای گفتمان و تعامالت مدنی از الگوهای نظامیگری
اهمیت بیشتر و کاربرد کمهزینهتری دارد (نویدنیا .)20-21 :1388،امنیت ارزشی و اخالقی را
باید در س��ایه تقوا ،عدالت ،رعایت حرمت و حقوق انس��انها و دفاع از محرومان و مظلومان

و برخورد با مجرمان و بزهکاران و رفع فقر و تأمین رفاه و معیشت مردم و حفظ آزادیهای

مش��روع و گس��ترش حاکمیت عدل و قانون با معیارهای الهی جس��توجو کرد .در جامعه

دین��ی ،دین فقط یکی از عوامل تش��کیلدهنده فرهنگ نیس��ت ،بلک��ه واقعیت اخالقگرایی،
1. Meta - discourse

ارزشمح��وری و دینمداری ،کل فرهنگ را ش��کل میدهد .پس مقابله با تهاجم فرهنگی در
ِ
صورت تحمیل فرهنگی،1
تضمین امنیت ارزشی و اخالقی بسیار مهم است .این تهاجم در سه
تخریب فرهنگی 2و تهدید فرهنگی 3بروز مییابد .از این رو ،رواج فرهنگ غربی که ضد دین،
اخالقزدا و سس��تکننده ارزشهاس��ت ،از مصادیق ناامنی ارزشی و اخالقی است که میتواند

تمام مرزهای هویت ارزشی و اخالقی جامعه و فرد را از میان بردارد (امیرخانی)91-92 :1390،

و همین مسئله توجه به راهبردهای تحقق امنیت ارزشی و اخالقی را توجیه مینماید و یکی از

اس��ناد فرادستی و مهم برای ش��ناخت و فهم این راهبردها برای جمهوری اسالمی ایران ،قانون

اساسی میباشد.

قانون اساس��ی جمهوری اس�لامی ایران در آذرم��اه1979(1358م) و با تأکید بر واژگانی

چون جمهوریت و اسالمیت بهمنظور تأسیس نظام سیاسی جدید به تصویب ملت رسید و از
این رو ،لزوم ًا متضمن قرائتی از ایده امنیت ارزش��ی و اخالقی و الزامات آن نیس��ت .بنابراین

برای درک شرایط امکان سازِ امنیت انسانی در ایران امروز ،نیاز به بازخانی و بازفهمی قانون
بر طبق قانون اساس��ی ،جمهوری اسالمی ،نظامی اس��ت که به «نفی هرگونه ستمگری و

ستمکشی و سلطهگری و سلطهپذیری ،قسط و عدل و استقالل سیاسی و اقتصادی و اجتماعی

و فرهنگی و همبستگی ملی» (اصل دوم) میپردازد و همه امکانات خود را برای «ایجاد محیط
مس��اعد برای رش��د فضائل اخالقی بر اس��اس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و

تباهی» (اصل س��وم)« ،تقویت روح فرهنگی و اس�لامی» (اصل سوم) و «رفع تبعیضات ناروا

و ایج��اد امکان��ات عادالنه برای همه ،در تمام زمینههای مادی و معنوی» (اصل س��وم) بهکار
میگیرد .این ترتیبات نش��ان میدهد که قانون اساس��ی جمهوری اسالمی ایران ،اوالً توجه به
ارکان اخالق و ارزش را مطمع نظر دارد و رفع هرگونه بیاخالقیها و ارزشزدایی را برعهده
جمهوری اسالمی قرار داده است .ثانی ًا در تبیین چگونگی تحقق امور ارزشی و اخالقی بر این
است که نظام جمهوری اسالمی باید از تمام امکانات خویش برای اجرایی نمودن ارزشها و
اخالق اسالمی بهره گیرد و این امر نشان میدهد که طبق اصول قانون اساسی ،نظام سیاسی،
یکی از مراجع امنیت اخالقی و ارزش��ی اس��ت ،زیرا بر اساس اصل هشتم قانون اساسی« ،در

جمهوری اسالمی ایران دعوت به خیر ،امر به معروف و نهی از منکر وظیفهای است همگانی
1. Culturally Imposed
2. Cultural Destruction
3. Cultural Threat
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و متقابل بر عهده مردم نس��بت به یکدیگر ،دولت نس��بت به مردم و مردم نس��بت به دولت».
(اصل هشتم) میباشد .بنابراین عالوه بر دولت ،آحاد ملت هم موظف به تأمین امنیت اخالقی
و ارزش��ی هس��تند ،همانگونه که در اصل نهم قانون اساس��ی ،وظیفه حفظ و تأمین نیازهای
اساس��ی نظام« ،وظیفه دولت و آحاد ملت» (اصل نهم) ذکر شده است .آنچه باید در آن مداقه

نمود این امر میباش��د که در فصل س��وم قانون اساس��ی و اصول مربوط به حقوق ملت آمده
اس��ت؛ «مردم ایران از هر قوم و قبیله که باش��ند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ ،نژاد،
زبان و مانند اینها س��بب امتیاز نخواهد بود( ».اصل نوزدهم) .این اصل حاکی از این است که

دولت موظف اس��ت امنیت ارزش��ی و اخالقی را برای همه افرادی که تبعه او هس��تند ،فارغ

از ه��ر ن��وع جنس ،قوم و مذهب ،رنگ و نژادی به ارمغ��ان آورد و اقلیتهای دینی هم باید

از امنیت اخالقی و ارزش��ی برخوردار باش��ند همانگونه که در اصل بیست و سوم آمده است:

«تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمیتوان به صرف داشتن عقیدهای مورد تعرض و
مؤاخذه قرار داد(».اصل بیست و سه) بنابراین باید اصول اخالقی و ارزشی اقلیتها را رعایت
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که طبق اصول مختلفی از قانون ،موظف تامین امنیت برای آحاد ملت و جامعه ایرانی اس��ت.

تحقق امنیت اخالقی و ارزش��ی در قانون اساسی میتواند توسط قوای سهگانه صورت بگیرد

که بهشرح زیر است:

یکی از نهادهای مؤثر و تأثیرگذار در تحقق امنیت اخالقی و ارزش��ی ،قوه مجریه اس��ت

برخی از این راهکارها عبارتند از:

« .1نفی هرگونه ستمگری و ستمکشی و سلطهگری و سلطهپذیری ،قسط و عدل و استقالل

سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تأمین میکند( ».اصل دوم)،

« .2ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخالقی براساس ایمان و تقوا( ».اصل سوم)،

« .3مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی» (اصل سوم)،

« .4باالبردن س��طح آگاهیهای عمومی در همه زمینهها با استفاده صحیح از مطبوعات و

رسانههای گروهی و غیره» (اصل سوم)،

« .5تعمیم آموزش عالی و تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینههای علمی،

فنی ،فرهنگی و اسالمی از طریق تأسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان» (اصل سوم)،
 .6طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب» (اصل سوم)،

« .7تأمین آزادیهای سیاسی و اجتماعی» (اصل سوم)،

« .8محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی» (اصل سوم)،

« .9مشارکت دادن عامه مردم در سرنوشت اجتماعی و فرهنگی خویش» (اصل سوم)،

« .10رف��ع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادالنه برای همه ،در تمام زمینههای مادی و

معنوی» (اصل سوم)،

« .11پیریزی اقتصاد صحیح و عادالنه بر طبق ضوابط اسالمی» (اصل سوم)،
« .12ایجاد رفاه و رفع فقر» (اصل سوم)،

« .13برطرف کردن هر نوع محرومیت» (اصل سوم)،

« .14توسعه و تحکیم برادری اسالمی و تعاون عمومی بین همه مردم» (اصل سوم)،
« .15اتکاء به آراء عمومی» (اصل ششم)،

« .16دعوت به خیر ،امر به معروف و نهی از منکر» (اصل هشتم)،

« .17دولت جمهوری اس�لامی ایران و مس��لمانان موظفند نس��بت به افراد غیرمسلمان با

چهاردهم)،

« .18دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسالمی تضمین

نماید( ».اصل بیست و یکم»،

« .19تفتیش عقاید ممنوع اس��ت و هیچ کس را نمیتوان به صرف داشتن عقیدهای مورد

تعرض و بازخواست قرار داد( ».اصل بیست و سوم»،

« .20نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزاد هستند( ».اصل بیست و چهارم)،

« .21ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد( ».اصل

چهل و سوم)،

« .22تأمین نیازهای اساسی( ».اصل چهل و سوم)،

« .23رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کاری معین( ».اصل چهل و سوم)،
 « .24جلوگیری از بهره کشی( ».اصل چهل و سوم)،

« .25دفاع از حقوق همه مس��لمانان و نفی هرگونه س��لطهجویی و س��لطهپذیری» (اصل

پنجاه و دوم)،

« .26آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسالمی و مصالح کشور باید تأمین گردد».

(اصل یکصد و هفتاد و پنجم).
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دولت یا قوه مجریه بهمثابه نیرومندترین نهاد اجرایی کش��ور ،نقش اساس��ی برای تحقق

امنیت اخالقی و ارزش��ی را برعهده دارد .برای اینکه ارزشه��ای اخالقی همچون؛ برابری،

آزادی ،خودمختاری ،استقالل ،عدالت ،حفظ محیط زیست ،تقوا ،نظم ،عزت نفس و غیره ،در

کنار مقوالت ارزشی منبعث از اسالم ،دارای امنیت باشند دولت بر طبق قانون باید سعی کند
زمینههای رش��د اخالق را در جامعه ،با مبارزه علیه فس��اد و تباهی انجام دهد و در این مسیر

باید از استعمار اجانب و نفوذ ارزشهای منحط آنها جلوگیری كند ،زیرا فرهنگ و ارزشهای
غیراخالقی غرب ،یکی از زمینههای ناامنی هس��تند .دولت باید استقالل ارزشی را برای افراد
مهیا سازد و برای تحقق امنیت ارزشی و اخالقی ،از تمامی امکانات فرهنگی ،علمی ،فنی در

کنار نظام آموزش عالی بهره گیرد.

در این میان ،نظام سیاسی یا نهاد دولت میتواند با رفع محرومیتها ،ایجاد رفاه و زدودن

فقر ،رفع تبعیضات ،ایجاد زمینههای مش��ارکت مردم ،افزایش دادن سطح آگاهیهای عمومی،

تأمین تمام حقوق افراد ،زمینهسازی تساوی مردم در سطوح گوناگون ،حمایت از مستضعفان،
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ام��ر به معروف و نهی از منکر ،رعایت حقوق جنس��یتها ،قومیتها و اقلیتها ،عدم تفتیش
عقاید ،ایجاد تحصیل رایگان و غیره ،زمینههای تحقق امنیت اخالقی و ارزشی را مهیا سازد.
 .5-2تأمین امنیت اخالقی و ارزشی در سطح قوه قضائیه

قوه قضائیه طبق اصول قانون اساس��ی ،دارای کارویژههایی اس��ت که میتواند به امنیت

اخالقی و ارزش��ی صحه بگذارد و در راس��تای تأمین آن در نظام سیاس��ی مؤثر باش��د .این

کارکردها بهشرح زیر میباشند:

« .1پاسداری از حقوق مردم در خط حرکت اسالمی( ».مقدمه قانون اساسی)
« .2امنیت قضایی عادالنه برای همه( ».اصل سوم)،

« .3تساوی عموم در برابر قانون( ».اصل سوم)،

 .4تأمین حقوق همهجانبه افراد از زن و مرد( ».اصل سوم)،
« .5ایجاد دادگاه صالح( ».اصل بیست و یکم)،

« .6حکم به مجازات و اجرای آن باید...به موجب قانون باشد( ».اصل سی و ششم)،

« .7ب��ه حل و فصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گس��ترش و اجرای عدالت و اقامه

حدود الهی بپردازد( ».اصل شصت و یکم)،

« .8پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی( ».اصل یکصد و پنجاه و ششم)،

« .9مسئول تحقق بخشیدن به عدالت( ».اصل یکصد و پنجاه و ششم)،

« .10رس��یدگی و صدور حکم در مورد تظلمات ،تعدیات و ش��کایات( ».اصل یکصد و

پنجاه و ششم)،

« .11رفع خصومات و فصل دعاوی( ».اصل یکصد و پنجاه و ششم)،

« .12احیای حقوق عامه و گس��ترش عدل و آزادیهای مش��روع( ».اصل یکصد و پنجاه

و ششم)،

« .13نظارت بر حسن اجرای قوانین( ».اصل یکصد و پنجاه و ششم)،

« .14اقدام مناس��ب برای پیش��گیری از وقوع جرم و اص�لاح مجرمین( ».اصل یکصد و

پنجاه و ششم)،

« .15اجرای حدود و مقررات مدون جزائی اسالم( ».اصل یکصد و پنجاه و ششم)،

« .16اس��تخدام قض��ات عادل و شایس��ته و عزل و نصب آنها( ».اص��ل یکصد و پنجاه و

هشت)،

« .17اج��رای صحیح قوانی��ن در محاکم و ایجاد وحدت روی��ه قضایی( ».اصل یکصدو
« .18رسیدگی به دعوا و صدور حکم( ».اصل یکصد و شصت و هفت)،

« .19رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی( .اصل یکصد و شصت و هشت).

قوه قضائیه قوهای اس��ت مس��تقل که پش��تیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق

بخش��یدن به عدالت و عهدهدار وظایف گوناگون اس��ت (اصل یکصد و پنجاه و هش��ت) و
بهعبارتی ،مرجع اساسی تظلمات و شکایات دادگستری است( .اصل یکصد و پنجاه و نه)

ای��ن نهاد ب��رای تحقق امنیت اخالقی و ارزش��ی میتواند با پاسداش��ت حقوق ملت و

زمینهس��ازی برابری آنه��ا در برابر قانون ،حق��وق همهجانبه آنها را تأمین كن��د و با حکم به

مج��ازات و اجرای آن به موجب قانون ب��رای حفظ حقوق عمومی ،به تحقق عدالت ،آزادی،
خودمخت��اری و براب��ری همت گمارد .برخورد با مخالفان و متعدیان از کارهای اساس��ی قوه
قضائیه برای ایجاد امنیت اخالقی و ارزش��ی محسوب میگردد که بهوسیله نظارت احسن بر
اجرای قوانین ،اجرای حدود ،اس��تخدام قضات عادل ،عزل قضات ناشایس��ت ،رس��یدگی به
دعاوی و جرائم سیاسی ،امکان مییابد.

 .5-3تأمین امنیت اخالقی و ارزشی توسط قوه مقننه

راهکارهای تحقق امنیت اخالقی و ارزشی در قوه مقننه به شرح زیر میباشد:

« .1همه قوانین و مقررات و برنامهریزیهای مربوط باید بر پایه حقوق و اخالق اسالمی
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شصت)،
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باشد( ».اصل دهم)،

« .2مراجعه مستقیم به آراء مردم( ».اصل پنجاه و نهم)،
« .3پاسداری حریم اسالم( ».اصل شصت و هفتم)،

« .4نگاهبان دس��تاوردهای انقالب اس�لامی ملت ایران و مبانی جمهوری اسالمی ایران».

(اصل شصت و هفتم)،

« .5خدمت به مردم( ».اصل شصت و هفتم)،

« .6تأمین مصالح مردم( ».اصل شصت و هفتم)،

« .7رعایت امنیت کشور( ».اصل شصت و نهم)،

« .8وضع قانون در عموم مسائل در حدود مقرر( ».اصل هفتاد و یکم)،

« .9تحقیق و تفحص در تمام امور کشور( ».اصل هفتاد و ششم)،
« .10رسیدگی به شکایات( ».اصل نودم)،

« .11پاس��داری از احکام اس�لام و قانون اساس��ی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس
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شورای اسالمی با آنها( ».اصل نود و یکم)،

دارد به تأمین امنیت اخالقی و ارزشی در جمهوری اسالمی همت گمارد .قوه مقننه با تصویب
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اخالقی صیانت نماید .در عین حال ،قوه مقننه با تحقیق در باب امور کش��وری و رسیدگی به

قوه مقننه یا مجلس شورای اسالمی از نمایندگان ملت که به طور مستقیم و با رأی مخفی

انتخاب میشوند ،تشکیل میگردد (اصل شصت و دوم) و میتواند با قدرتهایی که در دست
لوایح و طرحهای منبعث از آموزههای اس�لام میتواند از اسالم ،ارزشهای دینی و باورهای
شکایات در حدود مقرر و مطابق با امنیت کشور ،زمینهساز امنیت اخالقی و ارزشی ـ فرهنگی

در جمهوری اسالمی ایران گردد.

نتیجهگیری:

امنیت و تحقق آن یکی از دغدغههای اصلی بش��ر بوده است که از بدو تأسیس نظامهای

سیاسی به مثابه یک نیاز اساسی با آنها همدم بوده است .اما امنیت در گذر زمان با یک تحول

گفتمانی روبه رو ش��ده اس��ت و از رویکرد سلبی و منفی به س��مت رویکرد ایجابی و مثبت

حرکت کرده است .به عبارتی ،دیگر امنیت سخت و نظامی مدنظر نبوده است ،بلکه به تمامی
ابعاد آن توجه ش��ده است .حوزههای سیاست ،اجتماع ،شخصیت ،فرهنگ و ارزش ،اخالق،
قضاء ،اقتصاد و زیس��ت محیط در ارتباط و پیوند با مقوله امنیت ،گس��تره یک امنیت موسع و

نرمافزاری را مهیاء کردند .این بعد از امنیت که دارای جنبههای اخالقی ،ارزش��ی و فرهنگی

میباش��د با گفتمان اس�لامی امنیت ،قابلیت تطبیق را دارد زیرا نظامهای اس�لامی و ارزش��ی
دارای اصول و ارکان ارزشی ،فرهنگهای بومی و اخالق باورِ
ِ
خاص خویش هستند و همین

ام��ر ،لزوم تأمین امنیت در عرصههای فرهنگی و ارزش��ی را ب��رای این نظامها و بهخصوص

جمهوری اسالمی ایران مهیا میکند .برخالف گذشتهها که راه تأمین امنیت ،سختافزار بوده
اس��ت ،امروزه تأمین امنیت از طریق ابزارهای فرهنگی و عاری از خش��ونت فیزیکی صورت

میگیرد .در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ،امنیت اخالقی و ارزشی به صورت مستقیم

بحث نشده است ،ولی در خالل مباحث مطروحه در فصول قانون اساسی ،راهکارهای تحقق
امنیت اخالقی و ارزشی قابل استنتاج است .با مداقه در متن قانون اساسی میتوان به این مهم

پی برد که تأمین امنیت اخالقی و ارزش��ی میتواند بهوس��يله سه قوه مقننه ،مجریه و قضائیه

صورت گیرد که هر کدام ،کارویژه خاص خود را دارند .بهطور کلی امنیت اخالقی و ارزشی

توسط این قوای سهگانه و با توجه به متن قانون اساسی ،توسط راهکارهای زیر تحقق مییابد:

می��ان قوا و آحاد مل��ت ،امر به معروف و نهی از منکر ،مبارزه با فس��اد و پدیدههای ناهنجار
اجتماعی ،جلوگیری از صدمه و آس��یب دیدن اقش��ار مستضعف ،پیش��گیری از وقوع جرم،

پش��تیبانی از حقوق فردی و اجتماعی ،تحقق بخشیدن عدالت ،تدوین قانون براساس موازین

شرعی و اسالمی ،پاسداری از حقوق ملت در برابر اجانب ،زمینهسازی رشد فضائل اخالقی،

مبارزه با مظاهر فس��اد و تباهی ،تأمین آزادیهای مدنی ،ایجاد رفاه و کاهش دادن س��طح فقر،
از بین بردن محرومیتها ،گسترش امور تعلیم و تربیت همگانی ،افزایش دادن مشارکت مردم
در سرنوشت خویش و افزایش روند آگاهیهای سیاسی و اجتماعی شهروندان ،تقویت روح

فرهنگی و اسالمی ،توسعه و تحکیم برادری و تعاون در آحاد ملت ،عدم تفتیش عقاید و غیره.

منابع:
 -آدمی ،علی و دیگران« .)1390( .الزامات گذار به امنیت ملی پایدار» ،فصلنامه علمی پژوهشی دانش سیاسی ،سال

هفتم ،پائیز و زمستان ،شماره(2پیاپی.)14

 -اخترشهر ،علی« .)1386( .اسالم و توسعه» ،تهران :پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی.

 افتخاری ،اصغر« .)1380( .فرهنگ امنیت جهانی» ،در امنیت جهانی؛ رویکردها و نظریهها ،اثر الی و لیتل ،تهران،انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی.

 -افتخ��اری ،اصغ��ر .)1384( .تکوین نظریه امنی��ت علوی؛ تحلیل دوران قبل از حکومت ام��ام علی(ع)« ،فصلنامه

سال هشتم  -شماره 75
بهار 1392

ایجاد برابری ،رعایت حقوق ملت ،حفظ الگوهای س��نتی و ارزش��ی ،همزیستی مسالمتآمیز

27

تحصیل امنیت اخالقی و ارزشی در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران

مطالعات راهبردی» ،سال هشتم ،تابستان ،شماره (2پیاپی.)28

 -امام خمینی(ره)« .)1386( .صحیفه امام» ،تهران :مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره).

 -امیرخانی ،کاوه« .)1390( .مکتب امنیتی امام خمینی(ره)»« ،فصلنامه مطالعات راهبردی» ،سال چهاردهم ،زمستان،

شماره(4پیاپی .)45

 -ببی ،ارل« .)1376( .جامعهشناسی انتقادی» ،ترجمه محمدحسن پناهی ،تهران :انتشارات باز.

 پورسعید ،فرزاد« .)1387( .امنیت انسانی در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران»« ،فصلنامه مطالعات راهبردی»،سال یازدهم ،پايیز ،شماره(35پیاپی.)41

 پورسعید ،فرزاد« .)1390(.مرجع امنیت در کنش گفتاری امام خمینی(ره)»« ،در امام خمینی(ره) و بنیانهای نظریامنیت در جمهوری اسالمی ایران» ،به اهتمام فرزاد پورسعید ،تهران :انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی.

 -ترابی ،یوس��ف« .)1386( .امنیت به مثابه ارزش»« ،فصلنامه امنیت عمومی» ،سال دوم ،بهار و تابستان ،شماره اول

و دوم( مسلسل3و.)2

 توماس ،کارولین« .)1382( .حکومت جهانی ،توس��عه و امنیت انسانی» ،ترجمه مرتضی بحرانی ،تهران ،انتشاراتپژوهشکده مطالعات راهبردی.

 ج��وادی ،محس��ن« .)1382-83( .توجیه جاودانگی اص��ول اخالقی برمبنای نظریات اعتبارات از دیدگاه ش��هیدمطهری»« ،فصلنامه قبسات» ،سال نهم ،زمستان و بهار ،شماره 31و .30

سال هشتم  -شماره 75
بهار 1392

 حاتم��ی ،محمدرضا و محمدعلی ش��مالی« .)1389( .نظریه اخالق مبتنی بر نیازه��ا»« ،فصلنامه معرفت اخالقی»،سال اول ،زمستان ،شماره.1

 درویشی ،فرهاد« .)1390( .ابعاد امنیت در اندیشه و آراء امام خمینی(ره)»« ،در امام خمینی(ره) و بنیانهای نظریامنیت در جمهوری اسالمی ایران» ،به اهتمام فرزاد پورسعید ،تهران :انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی.

 -رهبری .)1384( .بیانات در صبحگاه مشترک نیروهای نظامی و انتظامی استان کرمان 15 ،اردیبهشت ماه.

 -ش��یهان ،مایکل« .)1388( .امنیت بینالملل» ،ترجمه س��یدجالل دهقان فیروزآبادی ،تهران :انتشارات پژوهشکده

28

مطالعات راهبردی.

 -عبداله خانی ،علی« .)1383( .نظریههای امنیت» ،جلد اول ،تهران :انتشارات ابرار معاصر.

 عس��گری ،محمود و احمد آقاجانی« .)1391( .الگوی چگونگی شکلگیری بحرانهای امنیتی» ،ماهنامه اطالعاتراهبردی ،سال دهم ،اردیبهشت ،شماره.108

 -عطارزاده ،مجتبی« .)1386( .امنیت مش��ارکتمدار دینی»« ،فصلنامه امنیت عمومی» ،س��ال دوم ،بهار و تابس��تان،

شماره اول و دوم( مسلسل3و.)2

 عطارزاده ،مجتبی« .)1387( .امنیتمداری در رویکرد سیاست خارجی امام خمینی(ره)« ،فصلنامه دانش سیاسی»،سال چهارم ،پايیز و زمستان ،شماره دوم(پیاپی.)8

 فوالدی ،محمد« .)1389( .اخالق و رسانه»« ،فصلنامه معرفت اخالقی» ،سال اول ،تابستان ،شماره.3 -قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران .)1386( .تدوین جهانگیر منصور ،تهران :نشر داوران.

 قصری ،محمد و رضا دوستار« .)1388( .نگرش مفهومی و کارکردی امنیت انسانی در چشمانداز  1404جمهوریاسالمی ایران» ،در «امنیت انسانی در غرب آسیا» ،تهران :پژوهشگاه مطالعات فرهنگی و اجتماعی.

 کاویانی راد ،مراد« .)1383( .امنیت ملی از منظر جغرافیای سیاس��ی»« :فصلنامه مطالعات راهبردی» ،س��ال هفتم،زمستان ،شماره(4پیاپی.)26

 کریمی ،علی و اکبر بابایی« .)1390( .امنیت ملی از منظر امام خمینی(ره)» ،تهران :انتشارات پژوهشکده مطالعاتراهبردی و معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.

 کلمنتس ،کوین« .)1384( .بهسوی جامعهشناسی امنیت» ،ترجمه محمدعلی قاسمی« ،فصلنامه مطالعات راهبردی»،سال هشتم ،تابستان ،شماره.2

 الی ،آردی م��ک کین و آر لیتل« .)1380( .امنیت جهانی؛ رویکرده��ا و نظریهها» ،ترجمه اصغر افتخاری ،تهران:انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی.

 محمدی ،محمد« .)1388( .قدرت نرم و امنیت فرهنگی»« ،فصلنامه سیاست راهبردی» ،سال دوم ،زمستان و بهار،شماره  6و .5

 موس��وی بجنوردی ،سیدمحمد« .)1385( .بررسی نقش اخالق در فقه و حقوق با رویکردی بر نظریات حضرتامام خمینی(ره)»« ،پژوهشنامه متین» ،سال هشتم ،تابستان و پايیز ،شماره 31و .32

 نوری ،عبدالحس��ین« .)1390( .جهانی ش��دن و ارزشهای معنوی»« ،فصلنامه س��فیر» ،ویژهنامه همایش اس�لام،ارزشهای دینی و جهانی شدن ،سال پنجم ،بهار ،شماره .17

 نوری ،غدیر« .)1383( .جامعهشناس��ی امنیت ملی :مطالعه موردی جمهوری اس�لامی ایران»« ،فصلنامه مطالعاتراهبردی» ،سال هشتم ،تابستان ،شماره (2پیاپی.)28

 نویدنیا ،منیژه« .)1388( .امنیت اجتماعی» ،تهران :انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی.انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی.

 یزدان فام ،محمود« .)1390( .دولتهای شکننده و امنیت انسانی» ،تهران :انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی.Books
- Adler, Emannel, 1997, Imagined Security Communities cognitive Vegion, In International

سال هشتم  -شماره 75
بهار 1392

 -ویکلی��ن ،پیت��ر« .)1381( .اقتصاد سیاس��ی ارتباطات جهانی و امنیت انس��انی» ،ترجمه مرتض��ی بحرانی ،تهران:

Relation.
- Macsweeny, Bill, 1992, Security, Identity And Interest, Cambridge, C.U.P.
- Palme, Olf, 1982, Palme Commission: Common Security, New York, Simon And Schuster.
- Walt, Stephan, 1997, Renaissance Of Security Studies, Mershon International Studies
Rewiew, Vol 41.
- Wilkin, Peter, 2001, The Political Economy Of Global Communication: An
Introduction(Human Security In The Global Economy), London, Pluto Press.

29

