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چکیده
تقوا در ادبیات متعارف مطالعات دفاعی و سیاسی ،مفهوم مهجوری است .از رنسانس به بعد ،عنصر تقوا بهطوور
کلی از حوزه سیاست ،قدرت ،امنیت و امور دفاعی کنار زده شد .اگرچه پس از نقدهای فراوان به گفتمانهوای
سختافزاری نظیر رئالیستها به عنوان جریان اصلی حوزه قودرت و امنیوت ،در سوه دهوه اشیور شواهد هوور
گفتمان های نرم هستیم و در این راستا ،مفهومی مانند هویت ،جایگاه ویوههای در حووزه قودرت و امنیوت بواز
کرد؛ اما همچنان به مقولههای معنوی مانند اشالق و تقوا ،آنچنان کوه در گفتموان اسوالمی ارزا راهیوردی
دارد ،توجه نشده و تحقیقات در این زمینه هنوز از جایگاه برجستهای برشوردار نیست .از این رو ،مقاله حاضور
بهدنیال پاسخ این است که تقوا چگونه در استحکام و مقاومسازی بُعد ایجوابی امنیوت ملوی تثییرگورار اسوت
روا استدالل در این پهوهش ،قیاسی و در چارچوب نظری سنتهوای الهوی اسوت و از روا تحلیون یانویوه
بهعنوان مکمن بهره گرفته است .یافته اجمالی تحقیق این است که تقوا بهمثابه دال مرکزی معنویوت و ایموان
به مثابه سنت اجتماعی الهی تثییرگرار بر عناصر سرمایه اجتماعی واحد سیاسی بوده و از این رهگورر بوا حون
مسثله پاسخگویی (کارآمدی) و شواسته های شهروندان ،بنیاد امنیت ایجابی را مستحکم میکند .عکس قضویه
نیز صادق است؛ یعنی نتیجه محتوم زوال تقوا ،زوال سرمایه اجتمواعی اسوت کوه در پوی آن ،بنیادهوای بُعود
ایجابی امنیت ملی فروشواهد ریخت.
کلید واژهها
تقوا؛ اشالق؛ معنویت؛ قدرت ملی؛ استحکام ملی.
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«تقوا» یك اصطالح دینی و اشالقی است و در منابع اسالمی ،بسیار سفارا شده است.
تقوا و مشتقات آن ،حدود  2۵۸مرتیه بهصورت فعلی و اسمی در قرآن کوریم بوهکوار رفتوه
است .اگر شمارا تقوا بهعنوان صفت هم در نظر گرفته شود 2436 ،بار در قرآن اسوتعمال
شده است .در منابع روایی شیعه و سنی نیز ،احادیث بسویاری در ایون بواره وارد شوده کوه
حاکی از جایگاه و اهمیت ویهه تقوا در فرهنگ اسالمی است .تقوا ،در مکتو اسوالم معیوار
ارزاها و همچنوین رکون اساسوی ایموان ،اشوالق و عمون صوال اسوت .شدانود در قورآن
میفرماید« :انَّ أَکرَمَکم عندَ اللّه ِ أَتقکم» یا امیرمؤمنانعلیه السوالم فرمودنود« :التَّقووی رَئویسُ
االَشالقِ» (محقق شوانساری ،1366 ،ج )194 ،1و «الینْفَع االیمانُ بِغیرِ تقووی» (هموان ،ج
 .)412 ،6اگرچه مقوله تقوا در بخشی از ادبیات موجود تثکیود بور بعود فوردی دارد و از آن
بهعنوان کنترل درونی نام میبرند ،اما بُعد جمعی ،اجتماعی و سیاسی آنرا نیوز نمویتووان
نادیده گرفت .الیته برکسی پوشیده نیست که تقوا بهعنوان صفت فوردی ،آیوار اجتمواعی و
سیاسیدارد ،با این حال ،تقوا برای صفت جمع یا جامعه نیز بهکواربرده شوده اسوت (بیانوات
رهیر معظم انقالب .)1390/3/۸ ،در هر دو حالت ،تقوا یکی از عناصر معنوی اقتدار بهشومار
میرود و از این حیث ،بر قدرت ملی تثییرگرار است (هموان ،)13۸4/۵/2۸ ،بوه نحووی کوه
وجود آن می تواند منیع مهمی برای قدرت مستحکم باشد و درصورت نیود آن ،سستشدن
و زوال قدرت و درنتیجه بهشطرافتادن امنیت را بهدنیال داشته باشد.
با توجه به واقعیت باال ،به رابطه تقوا و امنیت ملی ،در شرایطی کوه موضووع اسوتحکام
قدرت ملی و امنیت پایدار در کانون توجه بسیاری از محققوان و پهوهشوگران قورار گرفتوه،
کمتر توجه شده است .تحقیقاتی که در زمینه امنیت پایدار و مستحکم یا استحکام قودرت
درونی انجام شده بیانگر شأل پهوهشوی در زمینوه نقوش تقووا در قودرتافزایوی و درنتیجوه
مستحکمکردن امنیت ملی است .برای نمونه مصطفی سمیعینس و همکواران ( )1392در
بررسی شود به مقاومسازی اقتصاد در درونزایی اقتدار ملی توجه نمووده و بوه آن اهمیوت
اساسی داده است .سیدبشیر حسینی ( )1392و محمدحسن شانی ( )1393نیز به چگونگی
تثییر رسانه بر استحکام ساشت درونی انقالب اسالمی پرداشته و توجهی به عناصور معنووی
اقتدار و امنیت نداشتند .برشی پهوهش ها نظیر پوراحمدی و جعفریپنواه ( )1391نیوز بوه
نقش اشالق در قدرت نرم توجه کرده و تنها تثییر آنرا بر قدرت نرم بررسی نموده است .بوا
وجود این ،پهوهشگران طی سالهای گرشته ،توجه زیادی بوه نقوش تقووا در امنیوت ملوی
نداشتند؛ بنابراین مسثله اصلی این پهوهش ،چگونگی نقشآفرینی تقوا در اسوتحکام امنیوت
ایجابی است.
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اهمیت و ضرورت این مسثله به چند نکته بور مویگوردد .در الگووی اسوالمی ،اقتودار و
امنیت در درجه اول متکی به عامن معنوی و ارزا معنوی و الهی ،ایمان ،اعتماد به شودای
متعال به تالا مخلصانه در راه آرمانهای بلند و متعالی است( .ر.ک .بیانوات رهیور معظوم
انقالب .)13۸9/۸/19 ،مهمتور اینکوه تقووا بوه مثابوه هسوته مرکوزی اشوالق و معنویوت و
هویتبخش ایمان ،شالوده اقتودار ملوی و شوکندهنوده قودرت و امنیوت مسوتحکم اسوت.
مقاوم سازی قدرت و امنیت بدون توجه به عناصر معنوی کوه تقووا در رأآ آن قورار دارد و
تکیه صرف بر عناصر مادی ،شکننده و سستکننده قودرت و امنیوت شواهود بوود؛ چراکوه
«هویت حقیقی جامعه ،هویت اشالقی آنهاست ،یعنی سازه اصلی برای یك اجتماع ،شاکله
اشالقی آن جامعه است که همهچیز بر محور آن شوکن موی گیورد» (بیانوات رهیور معظوم
انقالب .)13۸3/9/11 ،افزون بر این ،تحول ماهوی قودرت و پیچیوده و اوابعادشودن آن در
دنیای معاصر ،تغییر ماهیت بازدارندگی از حیث سختافوزاری بوه نورمافوزاری و واردشودن
سرمایه اجتماعی و قدرت نرم در امنیت پایدار ،توجه اساسی به عنصر تقوا بورای اسوتحکام
بعد ایجابی امنیت ملی را بیش از گرشته ضروری کرده است.
فرضیه این تحقیق این است که امنیت مستحکم نوعی ساشتبندی مؤلفههای سورمایه
اجتماعی است که تقوا بهعنوان سنت اجتماعی الهی ،بهصوورت مسوتقیم و ریرمسوتقیم در
تولید آن نقش تعیین کننده و کارویهه چسیندگی عناصر داشته ،شواسوته را در یوك واحود
سیاسی ایفا کرده و نوعی قدرت ایمانی ایجاد میکند که نتیجه آن ،مستحکمشودن امنیوت
ایجابی آن واحد میباشد .مفروض این پهوهش نیز این کالم پرمغز امام شمینوی (ره) اسوت
که فرمود «اگر ما یك روز اتکای شودمان را از شدا برداشتیم و روی نفت گراشتیم یوا روی
سالح گراشتیم ،آن روز ،روزی است که ما رو به شکست شواهیم رفت( ».موسوی شمینوی،
 ،137۸ج .)77 ،20

پیشینه پژوهش
اگرچه تحقیقات قابن توجهی در این رابطه صورت نگرفته است با ایون حوال ،مطالعوات
انجام شده ،بیشتر بیانگر امعان نظر محققان به تعامن اشالق و قودرت سیاسوی در اسوتحکام
ساشت درونی بوده است.
محمدجواد رودگر( )13۸6در مقاله »اشوالق و معنویوت در کارآمودی نظوام اسوالمی»
مدعی است ک ه رابطوه اشوالق اسوالمی و کارامودی نظوام مودیریت سیاسوی ،یوك نظوام و
مکانیسم منطقی ،عقالنی ،عاطفی و ارزشی شکن میدهد و میتواند از نفوا اندیشهها ،افکار
بیگانه و افکار لییرالیستی ،سکوالریستی و اومانیستی جلگیری نماید.
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یداهلل جووانی ( )13۸7در مقالوه «نقوش معنویوت در تولیود قودرت ملوی» بوه فراینود
تثییرگراری و نقش معنویت در تولید قدرت ملی پرداشته و بر ایون بواور اسوت کوه عنصور
اشالق یکی از عناصر جدی در سنجش قدرت ملی است و در یك جامعه برشوردار از نظوام
دینی که در آن ایمان و معنویت حاکم است ،عملکرد ملی در حوزههای مختلف متثیر از آن
میباشد.
محمدشفیع شفیعینیا و همکاران ( )1391در مقاله «شاشصهای تحکیم امنیت ملی و
ارتقای سیاسی نخیگان سیاسی از دیدگاه مقام معظوم رهیوری» بصویرت ،والیوتمحووری،
امانت داری ،وفاداری ،صوداقت ،صویر و اسوتقامت ،حقئموداری ،شوجاعت ،اعتمواد متقابون،
قانونمنودی ،مصولحتاندیشوی ،موردمداری ،مسوئولیتپوریری و پاسوخگویی را بوهعنووان
شاشصهای تحکیمبخش مورد بررسی قرار داده و اولویتبندی نمودهاند.
روحاالمین سعیدی و محمدحسن ( )1393در مقالهای تحت عنوان «رسانه و نقوش آن
در استحکام ساشت درونی انقالب اسالمی :رویکردی گفتمانی» به بررسوی چیسوتی نقوش
رسانه در امر استحکامبخشی به ساشت درونی انقالب اسالمی پرداشته است .ایون مقالوه از
حیث نظری بر شالوده نظریه گفتمان «ارنستو الکال» و «شانتال مووف» و نظریوه ههموونی
«آنتونیو گرامشی» استوار است و همه میاحث و استداللها و استنتاجها تا انتهوا در هموین
چارچوب نظری شواهد بود .برمینای این استدالل ،نتیجه میگیرد که رابطهای ریرمسوتقیم
و باواسطه میان رسانه و استحکام ساشت درونی انقالب اسالمی وجود دارد .این مقواالت بوا
توجه به روا منتخ این پهوهش ،قابن بهره برداری و استفاده برای مقاله حاضر میباشند.
در عین حال ،تحقیق پیش رو از این حیث که تعامن اشالق و قدرت سیاسی کوارگزاران در
نظریه استحکام درونی را مورد بحث و بررسی شود قرار داده است از تحقیقوات انجوامشوده
متمایز میشوند.

مبانی نظری
بُعد ایجابی امنیت ملی

۸

امنیت ملی را در دو بعد سلیی و ایجابی تعریف کرده اند .بعد ایجوابی امنیوت وضوعیتی
است که در آن بین شواستهها و داشتهها در یك واحد سیاسی معین ،متناسو بوا ضوری
ایدئولوژیك (آن واحد) ،تعادلی وجوود دارد کوه نوزد بوازیگران (آن واحود) ،تولیود رضوایت
میکند (افتخاری .)22-23:1391 ،از ایون منظور ،حووزه تحلیون امنیوت ملوی در رویکورد
ایجابی ،محیط ملی ،واحود تحلیون آن ،موردم و هودف آن ،ییوات سیاسوی ازطریوق ایجواد
رضایتمندی و به طور کلی سرمایه اجتماعیاست .براین پایوه ،توثمین امنیوت ملوی در بعود
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ایجابی ،بدون داشتن سرمایه قابن توجه در حوزه اجتماعی میسور نیووده یوا بسویار دشووار
است؛ بنابراین سرمایه اجتماعی ،هسته مرکزی امنیت ایجابی را تشکین میدهد.
محققان درشصوص سرمایه اجتماعی به مؤلفه و شاشصهای مختلفی اشواره کوردهانود.
دکتر افتخاری برای دوری جستن از اکر مصادیق متعدد سرمایه اجتماعی ،مجموعه عناصور
سرمایه اجتماعی را در چهار گروه دستهبندی کرد )1 :اعتماد بهعنوان عنصور هنجواری)2 ،
اعتیار بهعنوان عنصر ارتیاطی )3 ،وفاداری بهعنوان عنصر اعتقادی و  )4امید بهعنوان عنصر
آینده شناشتی سرمایه اجتماعی (همان .)31۵-319:13۸7 ،ساروشانی و همکارا مصادیق
سرمایه اجتماعی را در سه سط شرد ،میانی و کوالن تقسویم کردنود .در سوط شورد بوه
مواردی مانند عالقه به جامعه ،کمكکردن به دیگوران ،حضوور در فعالیوتهوای اجتمواعی،
فداکاری برای دیگران ،میزان صداقت فرد ،ایمان و تعلقات مورهیی ،احسواآ مسوئولیت و
احساآ همدردی اشاره شد و در سط میوانی مصوادیقی ماننود رضوایت اجتمواعی ،تعهود
اجتماعی ،آرامش اجتماعی ،احساآ تعلق ،تعاون و همیاری اجتماعی و مسئولیت اجتماعی
اکر گردید .در سط کالن به موواردی ماننود مشوارکت اجتمواعی ،انسوجام و همیسوتگی
اجتماعی ،وفاق اجتماعی ،اعتمواد اجتمواعی ،عودالت اجتمواعی ،پنداشوت از دولوت ،نظوم
اجتماعی ،باورهای اجتماعی ،برشورد با مخالفان و روابط بین نهادی ،دین و ایمان اشاره شد
(ساروشانی .)41-۵1:137۸ ،برشی از صاح نظران که تمرکوز شوود را بور عوامون سورمایه
اجتماعی در اسالم قراردادند ،دستهبندیهایی ارائه دادند که برای زیرساشت توضیحی ایون
پهوهش مهم است .یکی از این موارد ،مؤلفههای سهوجهی ساشتاری ،شوناشتی و ارتیواطی
است .مؤلفه ساشتاری به بستر بروز سرمایه اجتماعی مربوط میشود .مؤلفه شناشتی ماننود
والیت ،اشوت و نیوت ،بوه حامون سورمایه اجتمواعی اشواره دارد و مؤلفوه ارتیواطی ماننود
شیرشواهی عمومی ،نا ر بر ارتیاط میان افوراد اسوت (کووهکن .)129-139:13۸۸ ،برشوی
شاشصهای سرمایه اجتماعی در آموزههای اسالمی را در ابعاد اعتقادی مانند توحید و بواور
به یکتاپرستی ،اشالقی مانند فضاین اشالقی و احکامی مانند نمواز جماعوت ،جمعوه و حو
مورد توجه قرار دادند (علینی .)297-299:13۸9 ،تقوای الهی ،عودالت و انصواف ،پرهیوز از
ررور و شودپسندی ،تواضع و حلم ،گشادهرویی و شوارویی ،پرهیز از دنیاطلیی و مقابله با
اقدامات شالف ارزا اقتصوادی ،عناصور دینوی هسوتند کوه در کاشوت و انیاشوت سورمایه
اجتماعی اشاره شدهاند (اعتصامی و فاضلی.)11۸-122:13۸۸ ،
مصادیقی که ساروشانی در مورد سرمایه اجتماعی اشاره کرد ،قابلیت تقسویم در چهوار
دسته اعتقادی ،هنجاری ،ارتیاطی و آیندهشناشتی دارد؛ بنابراین می توان نتیجه گرفت کوه
امنیت ایجابی ،مستلزم تحقق یا تثمین مصادیق ،این چهار عنصر موصوف میباشد.
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شکل  .1ابعاد امنیت ایجابی

تقوا
تقوا در لغت به محافظت نفس در برابر آنچه که بیم مویرود بوه او زیوان برسواند ،معنوا
شده است .گاهی تقوا به شوف هم معنا میشود .چون شوف مقدمه تقواست ،این امر سوی
شده که گاهی شوف ،مجازاً به معنای تقوا استعمال شود( .رارو اصوفهانی .)166:1369 ،از
مهمترین مفاهیم شویشاوند و هم ردیف با تقوا در قورآن ،ایموان اسوت .ایون هومردیفوی در
بسیاری از آیات مانند  103بقره 96 ،اعراف و  36محمد ،نشاندهنده آن اسوت کوه تقووا از
لوازم ایمان است (ایزوتسو 137۸:39۸ ،و  .)396در برشی از آیات مانند  212سووره بقوره ،
ایمان و تقوا مترادف یکدیگر نیز بهکار رفتهاند .افزون بر این مفاهیم زیادی مانند بورّ ،صویر،
عدالت ،وفای به عهد و نیکی در کنار تقوا آمدهاند .این گزارهها نشوان مویدهنود کوه ارزا
متعالی اشالق ،ایمان و عمن صال در وجود تقوا است .از این نظر با نگاه بوه فرهنوگ قورآن
کریم ،متقی کسی است که با ایمان و عمن صال برای شود ملکهای نفسانی فراهم میسازد
تا او را از آسی های درونی (هوای نفس) و بیرونی (شویطان) مصوون دارد (جووادی آملوی،
 .)132:137۸با این وصف ،درشصوص تقوا دو رویکرد کالن وجود دارد؛ رویکردی که تقوا را
امری شخصی و رابطه فرد با شدایش تعریف میکند و در رویکرد دوم عالوهبر پوریرا ایون
معنا ،به تقوای عمومی و جمعی نیوز معتقود اسوت (ر.ک .بیانوات رهیور معظوم انقوالب در
شطیههای نماز جمعه تهران .)1390/11/14 ،در این رویکرد بین تقووای فوردی و جمعوی
رابطه دوسویهای وجود دارد .در هر دو صورت تقوا در آموزههای اصین اسالمی عامن قدرت،

 )1تقوای فردی

نقش تقوا در بعد ایجابی استحکام امنیت ملی در چارچوب سنتهای الهی

مولد و مقوم اراده و عزم فردی و جمعی است از این رو ،تقوا در زمره حکمت عملوی اسوت.
حکمت عملی نیز مینای علوم زندگی است .به قول قدما ،مینای علم اشالق و تدبیر منزل و
سیاست مُدُن است (مطهری ،1376 ،ج .)714 ،23اگر دین ،یوك سواشتار ،روا و سلسوله
قوانین نظاممند برای ساماندهی سیك زندگی و اداره جامعه است ،مقولوه تقووا یوك رکون
محوری در آن بهشمار می آید و به همین جهت با همه عناصر یك نظام سیاسی متناس با
ماهیووت آنهووا ارتیوواط ارگانیووگ دارد (ر.ک .پناهیووان )119-120:139۸ ،در هوور صووورت
ایرگراری تقوا در فرهنگ قرآنی و روایی عالوهبر حیات اشروی ،دارای آیار تعیوینکننودهای
در حیات دنیوی انسان ازجمله زیست اجتمواعی ،سیاسوی ،اقتصوادی و امنیتوی دارد؛ زیورا
شوواشصهووای تقوووا در همووه ابعوواد زیسووت دنیوووی قابوون احصووا اسووت .بووه بیووان دیگوور
برمینای آموزههای اسالمی تقوا در همه زمینههایی که میان دولتها و ملوتهوا در جریوان
است ،حضور نام دارد و بر این پایه در کنار تقوای فردی میتوان از تقوای اجتماعی ،تقووای
سیاسی و تقوای اقتصادی نیز یاد کورد« .تقووا بوراه هموه الزم اسوت و بوراه کسوانه کوه
متصده امور کشور هستند ،الزمتر است» (موسوی شمینی ،137۸ ،ج  .)122 ،17با وجوود
این ،وفق آموزههای اسالمی ،تقوا در دو سط فردی و جمعی مطرح است.

این سط از تقوا به رابطه فرد بوا شودایش اشواره دارد ،چنانکوه رهیور معظوم انقوالب
می فرمایند «تقوای فردی یعنی هر کس بین شود و شدا سعه کند از جواده صوالح و حوق
تخطه نکند و پا را ک نگرارد» .تقوای فرد به امور شخصی انسان برمیگردد .درواقع نموود
تقوا در وهله اول در شخصیت و شاکله رفتار فردی او مشاهده میشود .بهعنوان نمونه وقتی
کارگزاران قدرت ،متخلق به تقوا شوند ،نمود اهری آن صداقت و راستگویی و عدم تعارض
گفتار و کردار آنها است .تقوای فردی بستر و زمینهسواز تقووای جمعوی و سیاسوی اسوت
چنانکه رهیر فرزانه انقالب ،نماینوده بودون تقووا را اساسواً شایسوته پوشویدن ایون شلعوت
نمیدانند (بیانات رهیر معظم انقالب .)1374/12/1 ،درواقع در اندیشه مقام معظم رهیوری
«تقوا در مسائن شخصی یك حرف اسوت؛ تقووا در مسوائن اجتمواعی و مسوائن سیاسوی و
عمومی شیلی مشکنتر است ،شیلی مهمتر اسوت ،شیلوی ایرگورارتر اسوت« (مقوام معظوم
رهیری .)13۸9/3/14 ،در اندیشه امام شمینی(ره) نیز «تنها امتیاز فورده نسویت بوه فورد
دیگر بر معیار و قاعده تقوا و پاکه از انحراف و شطاسوت» (موسووی شمینوی ،13۸۵ ،ج ،۵
.)3۸۸
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در بحث مفهومی روشن شد که تقوا عالوهبر سط فردی ،سوطوح جمعوی نیوز دارد .بوا
این حال ،تقوا بهمعنای امری نفسانی و فردی ،آیار عینی فوردی و اجتمواعی زیوادی دارد و
جزء عناصر نا ر بر ارزاهای اجتماعی محسوب میشود (شرفالدین .)114:139۵ ،منظور
از تقوا در سط جمعی ،اطاعت از اوامر الهوی یوا پرهیوز از نوواهی الهوی در حووزه زنودگی
سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی ،نظامی و امنیتی است.
یک) تقوای اجتماعی :تقوای اجتماعی صفاتی است که در حوزه اجتماع تجلی مییابود
و افراد متصف به آن ،مکلف به رعایت آن هستند .رهیر معظم انقالب مویفرماینود «تقوواه
اجتماعه یعنه برشورد با مردم در محویطهواه مختلفوو چوه محویط کسو  ،چوه محویط
معاشرت ،چه محیط شانواده ،چه محیط مدرسه و دانشگاه ،چه محویط اداره وو هموراه بوا
انصاف و شدا ترسه و امانت و صداقت باشد» .در این بعد ،صفات و فضاین اجتمواعی ماننود
انصاف و شدمتگراری ،مسئولیتپریری و تعهدمندی بروز و هور میکند بنابراین ،تقووای
اجتماعی همان اشالق فردی است که به حیطه اجتماع تسرّی یافته اسوت .کلیودواژههوایی
که در اشالق اجتماعی برای بیان اشالق کارگزار استفاده میمیشود دو چیز اسوت؛ کسو
رضایت شدا و شدمتگزاری عاشقانه مردم که در طول یکدیگر هستند ،بدینمعنا که کارگزار
برای کس رضای الهی باید رضوایت موردم را جلو کنود .ایون امور از طُرُقوی چوون حون
مشکالت مردم و تسهین شرایط زندگی اسالمی مردم محقق میمیشود .همچنین بایسوتی
مشکالت و چالشهایی که با آنان درگیر است را بهطور صادقانه با مردم در میوان بگورارد و
در جایی که نیاز است ،در مقابن مردم پاسخگو باشد (شان محمدی.)1۵:13۸7 ،
دو) تقوای سیاسی :تقوای سیاسوی مجموعوه بایودها و نیایودهوای معطووف بوه حووزه
سیاستورزی است .تقوای سیاسی یعنی آمادگی کامن سیاستمدار برای کسو معلوموات،
تجربیات و بهرهبرداری از استعدادهای موجود برای رسواندن جامعوه بوه کموال مطلووب بوا
رعایت تقوای الهی در همه مراحن فکری و اجرایی» (میرتاجالدینی .)3۸:1376 ،در اندیشوه
مقام معظم رهیری تقووای سیاسوی ایون اسوت کوه انسوان در میودان سیاسوت ،صوادقانه،
دردمندانووه و از روه دلسوووزه عموون کنوود (بیانووات رهیوور معظووم انقووالب.)13۸1/۵/۵ ،
قانون گرایه در انتخابوات ،وفواداره بوه قوانون و احتورام بوه رأه موردم ،از مسوائن مهوم و
شاشصههای اصلی تقوا محسوب میشود (بیانات رهیر معظم انقالب .)1390/7/20 ،از دیگر
شاشصهای تقوای سیاسی مسئولیتپریربودن ،پوریرا مسوئولیت نقصوان و توالا بورای
جیران آن ،عدم تهمت به رقیا ،عدم کسو قودرت بوه هور قیموت ،پرهیوز از حوزبگرایوی
کورکورانه و  ...میباشند .رعایت حداکثری مصلحت دین و رعایت حال موردم نیوز از اصوول

نقش تقوا در بعد ایجابی استحکام امنیت ملی در چارچوب سنتهای الهی

مهم در تقوای سیاسی است .با این حال ،تقوای سیاسی که معطوف به کارگزاران و هر فورد
یا جمع سیاستورز در سپهر سیاسی است ،میتواند با تقویت تقوا در این افراد چوه قیون از
ورود به سیاستورزی چوه بعود از آن و چوه در قودرت و بیورون قودرت ،از اسوتیدادورزی،
ستمگری ،جاهطلیی ،شوهرتطلیوی ،تکیورورزی ،رورور ،سووء ن ،شودشویفتگی ،ششوم و
عصیانیت نابهجا ،درورگویی ،تجمنگرایی و اشرافیگری ،تحقیور و سولطه بور موردم ،شلوف
وعده ،مالاندوزی ،نفاق و دورویوی و  ...بواز دارد (ر.ک .میرتواجالودینی.)24۵-2۵9:1376 ،
عالمه جعفری باور دارد که آمادگی زمامدار بورای توضوی فعالیوتهوا ،شوکوفایی رحموت،
محیت ،لطف ،حقگرایی و عدل پروری زمامدار دربواره موردم جامعوه و تکواپوی حواکم بور
سعادت جامعه نشان از تقوای سیاسی او دارد (جعفری تیریزی .)142:1373 ،یکی دیگور از
شاشص های تقوای سیاسی ،قضاوت و داوری واقعوی نسویت بوه دوسوت و حتوی مخوالف و
دشمن است؛ «اگر قضاوت شما درباره آن کسی که با او مخالفید و با او دشمنید ،ریر از آن
چیزی باشد که در واقع وجود دارد ،این تعودی از جواده تقواسوت» (مقوام معظوم رهیوری،
 .)13۸9/3/14این بیان ،ریشه قرآنی دارد؛ آنجا که آمده است «یا ایُهوا الَورین امَنووا کونووا
قَوّامینَ هلل شهداءَ بالقِسط و ال یَجرِمنّکم شَنآن قَوم عَلی ألّا تَعدِلوا اِعدِلوا هُوَ اَقربُ للتّقووی و
اتقوا اهلل اِنَّ اهلل شَییر بِما تَعمَلون :ای کسانی که ایمان آوردهاید ،در راه شدا به پای شیزید و
به عدل و انصاف گواهی دهید و میادا دشمنی با قومی شما را وادار کند کوه عودالت پیشوه
نکنید .عدالت و دادگری پیشه کنید که به تقوا نزدیکتر است» (مائوده .)۸ :برشوی محققوان
شاشصها یا مصادیق تقوای سیاسی را به رعایت تقوا در سیاستگراری و تصمیمگیریهای
کالن در عرصه سیاست داشلی و اداره کشور و سیاست شارجی و روابط بوا سوایر کشوورها،
ترجی منافع ملی و عمومی بر منافع حزبی و گروهی ،عمون بوه وعودههوا و مسوئولیتهوا،
بهکاربستن تمام توان و رفیت برای اصوالح اموور ،امانوتدانسوتن مسوئولیت در ردههوای
مختلووف ،دقووت در هزینووه بی وتالمووال و نظووارت الزم بوور آن ،رعای وت عوودل و انصوواف در
ا هارنظرها ،نقد و ارزیابیها دانستند .در بررسی شواشصهوای تقووای سیاسوی ،گروهوی از
پهوهشگران ،تقوای سیاسی امام علی(ع) را در  ۸بند اکر کردهاند .1 :محتورمشومردن حوق
کرامت ،حیات و آزادی .2 ،امانتدانستن مدیریت و حکومت .3 ،روشونبینوی و بصویرت در
زمامداری .4 ،رهایی از زیادهطلیی و لرتشواهی .۵ ،نجات از تکیر و قدرتطلیی .6 ،ارتیواط
صمیمانه زمامدار با مردم بر پایه رحمت و لطف و محیوت .7 ،بوروز عودالت در جامعوه و .۸
ایجاد تعهد و تخصص در مدیر (شزاعی ،فرزانهپور و پورشافعی .)1-6:1394
سوم) تقوای اقتصادی :تقوای اقتصادی یعنی داشتن ورع در مسوائن اقتصوادی و مهوار
مطامع شود و گروه شود در نظام اقتصادی بهمنظور حفظ بیتالمال و حقوق مردم .به بیوان
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دیگر تقوا یا اشالقیات اقتصادی مجموعهای از ضوابط و معیارهاست که کارگزاران اقتصوادی
با رعایت آن ضمن کس منفعت شخصی به منافع جامعه آسی نمی رسوانند .نتیجوه ایون
شواهد بود که منافع اجتماعی حداکثر شواهد شد .رعایوت توصویه هوای اشالقوی اسوالم در
زمینه اقتصاد ،باعث شکوفایی و رشد مطلوب اقتصادی همراه با شکوفایی ارزاهای انسوانی
شواهد بوود (معصوومینیوا .)34:13۸6 ،شواشصهوای سولیی تقووای اقتصوادی عیارتنود از
«رص کردن ،حرامشوری ،دستاندازی به مال دیگران و بخصووص بوه امووال عموومی و از
دستاورد عمومی مردم به نفع جی شود استفادهکردن و احیانا زرنگیهایی که علویالظواهر
در چارچوب قانون هم میگنجد ،اما شود انسان میمیداند که باطن آن چقدر فاسد و تیواه
است ،اینها شالف تقوای اقتصادی است (رهیر معظم انقالب .)13۸1/۵/۵ ،از شواشصهوا و
مصادیق ایجابی تقوای اقتصادی می توان به محور قراردادن تقوا در برناموهریوزی اقتصوادی،
دردره الزم نسیت به هزینه منابع ،نظارت مستمر در اموور موالی ،اولویوتدادن بوه عودالت
اقتصادی و رفع محرومیت و حمایت ویهه از اقشار آسی پریر ،توجوه بوه عودالت مالیواتی و
هزینه دقیق آن در موارد الزم ،بستن گلوگاههای فساد و مقابله و برشورد قاطع بوا مفسودان
اقتصادی ،پرهیز از اشرافیت ،مراقیت از سوءاستفاده و رانتشواری اطرافیان و  ...اشاره نمود.
اگر تقوای اقتصادی وجود نداشته باشد ،اقتصواد نفواپوریر و سسوتبنیواد شواهود بوود و از
اقتصاد مقاوم فاصله شواهد گرفت .از این نظر تقوای اقتصادی زیربنوای اقتصوادی مقواومتی
است چنانکه رهیر انقالب فرمود« :در بخش اقتصادی تقوای جامعه عیارت است از اقتصواد
مقاومتی» (رهیر معظم انقالب.)1394/4/2 ،
چهارم) تقوا در بعد نظـامی :اگرچوه ابوزار و فنواوریهوای دشومنیهوا و تهدیودات در
دورههای مختلف گستردهتر و متنوعتر شده است؛ اما آنچوه تغییور نیافتوه ،ضورورت حفوظ
آمادگی انسانها با سالح ایمان و زره تقوا است .براساآ آمووزههوای الهوی ،ترکیو تقووا و
سالح و رزم فیزیکی ،قدرت نافر و شکستناپریر را تولید میکنند« .وَلْیَجِودُواْ فِویکُمغ رِلْظَو ً
وَاعغلَمُواْ أَنَّ اللّهَ مَعَ الْمُتَّقِینَ؛ آنان باید در شما شدت و درشتی بیابنود و بدانیود کوه شودا بوا
تقواپیشگان است» (توبه؛  .)123در این منظومه فکری نه میتوان از سالح نظامی رافن بود
و نه از سالح ایمان و تقوا رفلت کرد از این رو ،در بهرهگیری از رزمندگان ،باید به اشوالص،
تقوا و کارآیی آنها توجّه داشت (مکارم شیرازی ،13۸7 ،ج )434 ،7چنانکه در نیرد بودر،
شمار اندک مسلمانان ،بر شمار بسیار کافران رلیه یافت و به تصری قرآن ،شرکت نیروهوای
ناکارآمد و سستبنیاد ،نهتنها سودی برای مسلمانان نخواهد داشت ،بلکه سرچشمه فسواد و
فتنه در سپاه حق نیز شواهد بود (ر.ک .مکارم شیرازی ،13۸7 ،ج.)7
با وجودی که بین تقوای جمعی و تقوای فردی رابطه متقابلی وجود دارد اما نمویتووان

سنت اجتماعی الهی بهمثابه چارچوب نظری پژوهش
چارچوب نظری همچون دریچه است که محقق از آن منظر به پدیده مورد بررسی نگاه
و براساآ آن داوری میکند و توجیه تئوریك متغیرهوای تحقیوق آن محسووب مویشوود.
جوهره چارچوب نظری ،گزارهها یا قضایای کلی است که مستخرج از یك نظریه مشخص و
گاه مستنیط از مجموعهای از نظریههای به هم مرتیط اسوت کوه یوك گفتموان علموی 1را
میسازد و گاهی این گزارههای کلی و قابن اعتیار ،میتوانند آموزهها یا سنتهوای فوردی و
اجتماعی الهی باشند .سنتهای الهی همان قووانین تخلوفناپوریر الهوی اسوت کوه در کون
شلقت جاری است .درواقع باور به سنتهای الهی بر این نگرا اسوالمی میتنوی اسوت کوه
ربوبیت شداوند در تمامی شئون هستی گسترده است و هیچ تغییر و تحولی در عالم جز بوا
اان الهی و ربوبیت تکوینی او به وجود نمیآید(حدید؛  .)22در این راستا ،انسوان و زیسوت
جمعی او نیز از این قاعده مستثنا نیست؛ زیرا بر پایه آموزههای اسالمی ،پدیدههای انسانی،
رابطهای تکوینی با جهان عالم هستی دارند و تعامن آن دو ،منشث آیار وجودی شواهود بوود
(سیحانی )2۵-26:13۸۵ ،بنابراین ،سنتهای الهی ویهگیهوای الهوی ،تکووینی ،همواهنگی
تکوینی و تشریعی ،عمومیوت داشوتن از حیوث زموانی و مکوانی و افوراد و جواموع ،ییوات و
تغییرناپریری ،ابتناء بر اصن علیت ،هماهنگی با اشتیار انسان ،داشتن موعد مقرر ،حاکمیوت
برشی سنت هوا بور برشوی دیگور ،داشوتن تووالی و نتوای سونتهوا دارنود (ر.ک .آقاجوانی،
.)4-۵0:1393
نکته مهم دیگر اینکه سونتهوای اجتمواعی در قورآن و روایوات ،ضومن اینکوه بیوانگر
قانونمندی پدیده اجتماعی هستند ،مشعر این واقعیت است که ایون قووانین قابون کشوف و
تییین است .در بررسیهای انجامشده برای راه کشف سنت های الهی در قرآن کریم سه راه
پیشنهاد شده است :یك) از راه الفاظ شاصی مثن سنت و کلموه اهلل یعنوی کشوف ازطریوق
موضوعات ،دو) از راه احکام عام مانند اجن ،هالکت ،برکت ،امنیت ،فقور و فالکوت ،تغییور و
1. Scientific Discourse
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اولویت تقوای فردی بر تقوای جمعی را نادیده گرفت .تقووای جمعوی بودون تقووای فوردی
حاصن نمیشود اما تقوای جمعی وقتی شکن گیرد میتواند مقوم تقوای فوردی باشود .بوه
همین جهت امام شمینی(ره) معتقد است تا زمانی که انسانها اصالح نشوند ،حکومت هوم
اصالح نخواهد شد (ر.ک .موسووی شمینوی(ره) ،137۸ ،ج .)16 ،14 ،نکتوه کلیودی دیگور
اینکه دال مرکزی تقوا ،در همه سطوح فوق ،عیودیت الهی ،شدا باوری و جل رضایت الهی
در همه حال است.
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سه) ازطریق مصادیق شاص که داللت دعوت شداوند بر عیرتگیری از حوادث و سرگرشت
امتهای پیشین دارد .محققان اسالمی معتقدند بیان قرآن و روایات درشصوص سونتهوای
اجتماعی الهی گاه در چهره قضایای شرطی ،گاه در چهره قضایای قطعی و گاهی در چهوره
قضایای طییعی و گرایشهای فطری مطرح شده اسوت .سونتهوایی کوه بوهصوورت قضویه
شرطیه بیان شده اند منوط به اراده انسان است و بر لزوم پیوند شورط و جوزاء داللوت دارد.
آیات زیادی از قرآن مانند «إِنَّ اهللَ الَ یُغَیِّرُ مَا بِقَوغمٍ حَتَّه یُغَیِّرُواْ مَا بِثَنْفُسِهِمغ» مربوط بوه ایون
دسته از سنتها است .سنتهایی که در چهره قضایای قطعوی متجلوی مویشووند ،شیور از
وقوع قطعی پدیدهای می دهند مانند سنت تفاوت در افراد یا وهن جامعهای که به ریر شدا
تمسك کند (عنکیوت؛ .)41سنتی قطعی است که مشروط به شرطی نیست .سنتهایی که
در چهره قضایای طییعی و کششها و گرایشهای فطری مانند گرایش به دیون یوا کشوش
جاابه زناشویی اهر میشوند ،به تعییر شهید صدر این دسته از سنتها قابن انعطاف بووده
و می توان با آن برای مدت کوتاهی به مخالفت برشاست اما این مخالفت دوام ندارد .با توجه
به نکات باال و از منظر دیگر ،سنتهای الهی نسیت به امتها یا جوامع ممکن است مطلق و
عام براساآ حکمت الهی و با هدف تثمین مصال انسانها و بدون شرط اراده انسوان باشود
مانند سنت تقابن حق و باطون ،سونت توداول قودرت در جامعوه و سونت قضوا و قودر .یوا
سنتهایی که مشروط به اراده و گزینش انسان است اعم از اینکه در جهت اعتالء جوامع یا
سی سقوط و انحطاط آن ها باشد؛ ماننود سونت پیوروزی حوق بور باطون یوا سونت رلیوه
حزباهلل ،سنت امداد شاص به مؤمن ،سنت نجاتبخشی شودا ،سونت انسوجام و اشووت در
سایه ایمان ،سنت امنیت ،سنت امالء ،سنت مکر ،سنت استیصال و ( ...همان.)۵7:1393 ،
یکی از این سنتهای الهی ،تقوا است .بر این پایه ،تقوا تنها یك مفهوم ارزشی اهنوی و
نفسانی نیست ،بلکه مانند علم ریاضیات و جاابه زمین میتنی بر واقعیتهای علی و معلولی
است (پناهیان .)26:139۸ ،در بررسی منابع دینی و مفسران قرآن و سونت در زمینوه تقووا
اعم از سط فردی و جمعی ،با قضایا و قواعد کلی روبهرو میشویم که به مثابه سونتهوای
اجتماعی الهی هستند و بر همه اجزای نظام سیاسی ازجمله استحکام قدرت و امنیت ملوی
تثییرگرار میباشد .بهعنوان نمونه قرآن کریم میفرماید ایمان و تقوای امتها باعوث ایجواد
آبادانی جوامع و نزول برکات در میان آنها شواهد شد (مکارم شویرازی ،13۸7 ،ج.)266 ،6
در تفسیر المیزان نیز تصری دارد که مطابق سوره آیه  96سورا میارکه اعراف ،افتتاح ابواب
برکات و بازشدن درهای الهی ،مسیَ از ایمان و تقوای جمعیتهاست ،نه ایمان یك نفر یوا
دو نفر از آنها ،چون کفر و فسق جمعیت ،با ایموان و تقووای چنود نفور ،بواز کوار شوود را
میکند (طیاطیایی )201:13۸2 ،با این وصف ،در ایون تحقیوق ،گوزارههوا و شواشصهوای

شکل  .2مدل نظری پژوهش

نقش تقوا در بعد ایجابی استحکام امنیت ملی در چارچوب سنتهای الهی

مُنیعث از آموزه های قرآنی و روایی درشصوص تقوا بهعنوان مینا یوا مقیاسوی بورای اعتیوار
بخشی رابطه متغیر مستقن و وابسته قرار گرفته است .باتوجوه بوه دو محوور اصولی میوانی
نظری پهوهش یعنی سرمایه اجتماعی بهعنوان هسته مرکزی امنیت ایجابی و تقوا بهعنووان
یکی از سنتهای الهی به الگوی زیر رهنمون میشویم.

روششناسی
در تحقیقات کیفی محقق میتوانود ازطریوق اسوتدالل قیاسوی و اسوتقرایی ،تمثیون و
تشییه ،نشانهیابی ،تجرید ،تشخیص تفاوت و تمایز ،مقایسه و  ...که جملگی به کمك تفکر و
تعقن و منطق صورت میپریرد ،دادههای گردآوریشده را ارزیابی و تجزیه و تحلین نمووده،
با اهن مکاشفهای شود نتیجهگیری کند.
یکی از میانی و معیارهایی که محقق در تحقیقات کیفی و نیز کمّی مویتوانود از آنهوا
استفاده کند ،قضایای کلی علمی و نیز معیارهوای الهوی هسوتند .محقوق مویتوانود داده و
اطالعات کس شده را با این قضایا و معیارهوا مقایسوه و از آنهوا نتیجوهگیوری کنود؛ زیورا
قضایای کلی و معیارهای الهی ،قوانین مسلم اجتمواعی و انسوانی هسوتند کوه روابوط بوین
متغیرهای اجتماعی و انسانی را منعکس مینمایند؛ بنابراین محقوق بوهعنووان یوك مینوای
مقایسه در تحلین کیفی میتواند از آنها استفاده و نتیجهگیری کند .مثالً اگر یوك محقوق
تاریخ ،درباره علن سقوط یك دولت و حکومت مطالعه میکنود ،مویتوانود مودارک ،اسوناد،
شواهد و نشانههایی را که در مرحله گردآوری اطالعات جمعآوری نموده بوا قضوایای کلوی
علمی و معیارهای الهی مقایسه و بدینترتی آنها را ارزیابی کند .طیعاً ،چنانچه شوواهدی
دال بر لم و ستم یا سستی و کاهلی و شواگررانی در رفتار و کردار دولت حواکم یافوت،
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میتواند آنرا علت بروز برشی از پدیدهها بداند ،برای مثال بین متغیر مستقن و لم و ستم
با متغیر تابع سقوط حکومت رابطه برقرار سازد (ر.ک .حوافظنیوا .)13۸6 ،از ایون رو ،روا
استدالل در این پهوهش ،استدالل قیاسی است که در چارچوب نظری و براساآ آموزههای
قرآنی و در چارچوب سنتهای اجتماعی الهی تقوا حاصن شده است .به ریور از اسوتفاده از
روا موصوف ،در این تحقیق تالا شد از روا تحلین یانوی نیز بهره گرفته شود .گوالآ
که از میدعان روا فراتحلین است سه نوع تحلین را ازهم جدا میکند «تحلیون اولیوه کوه
تحلین اصلی دادهها در تحقیق است ،تحلین یانویه که تحلین مجودد دادههاسوت بوا هودف
پاسخگویی به سؤال اصلی تحقیق با تکنیكهای آماری بهتر یا پاسخ به سوؤاالت جدیود بوا
داده قدیمی و و تحلین یالث یا فراتحلین که من آنرا بهعنوان تحلین آماری یوك مجموعوه
بزرگ از نتای تحلینهای مطالعات منفرد با هدف ترکی یافتهها بهکار مویبورم» (گوالآ،
 )3:1976از این رو ،در این روا تالا بر ایون اسوت توا پاسوخ بوه سوؤال اصولی ازطریوق
دادههای قدیمی دنیال شود.

یافتههای تحقیق
وفق ادبیات نظری پوهوهش ،سورمایه اجتمواعی جامعوه دال مرکوزی امنیوت ایجوابی و
اطمینانبخش است؛ چراکه سرمایه اجتماعی مجموعهای از عناصر و مؤلفههوایی اسوت کوه
در حکم منابع نرم قدرت یك نظام سیاسی میباشد و در نسیت ملت و حاکمیت معنا پیودا
میکند .تقوا نیز در آموزههای دینی از سنتهای الهوی بوهشومار مویآیود و رابطوه وییقوی
(مستقیم و ریرمستقیم) با هسته مرکزی امنیت ایجابی دارد .بررسی محتوایی قرآن کریم و
بیانات رهیر معظم انقالب نشان می دهد که تقوا به مثابه عنصر راهیردی ،امنیتساز است و
نیود آن نیز امنیتسوز میباشد .براساآ یافتههای این پهوهش ،تقوا ازطریق تثییرگراری بر
ابعاد سرمایه اجتماعی ،هم در تولید و هم در استحکام بخشی امنیوت ایجوابی نقوشآفورین
است و ضمن اینکه ضری ایدئولوژیك جامعوه را افوزایش مویدهود ،موانع از بوروز شوکاف
«داشته ـ شواسته» در یك جامعه سیاسی میشود.
نقش تقوا بر عنصر هنجاری و ارزشی امنیت ایجابی

1۸

از کارکردهای تقوا در حوزه عمن اجتماعی حفظ هنجارهوای اجتمواعی اسوت .اعتمواد
مهمترین عنصر هنجاری سرمایه اجتماعی دانسته شد .اعتماد در میاحث کالسیك سورمایه
اجتماعی تنها محدود به اعتماد بین فردی ،جمعی و بین فرد یا گروه و نظام سیاسی اسوت،
درحالی که افزون بر این ،در آموزههای اسالمی ،اعتمواد بوه وعودههوای الهوی وجوود دارد.
تثییرگراری این شاشص از اعتماد بر بعد ایجابی امنیت ملوی فووقالعواده اسوت .بوه هموین
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جهت رهیر معظم انقالب میفرمایند« :بنده اصرار دارم ما روی این [اعتماد بوه وعودههوای
الهی] کوتاهی نکنیم (بیانات رهیر معظم انقوالب )1392/6/6 ،یوا فرمودنود« :وعوده شودای
متعال ،وعده صادق است .ما چون وارد میدانیم ،داشن عرصه میارزه هستیم» (بیانات رهیر
معظووم انقووالب .)1390/11/10 ،در ایوون میووان تقوووا یکووی از عواموون بسوویار راهیووردی در
شکنگیری اعتماد است بهگونهای کوه در آمووزههوای اسوالمی در زموره سونتهوای الهوی
محسوب می شود .در بیانات رهیر معظم انقالب تقووا بوا تثییرگوراری مسوتقیم یوا ازطریوق
متغیرهای میانجی بر اعتماد و درنتیجه بر استحکام بخشی امنیت ملی رابطه برقرار میکند.
اعتماد بین ملت و حاکمیت در شرایطی حاصون مویشوود کوه جامعوه احسواآ کنود کوه
حاکمیت ویهگیهای صداقت ،حس تعهد و مسئولیتپریری ،شدمت و فداکاری برای مردم،
امانتداری ،پاکدستی و سادهزیستی ،مردمیبودن و عادالنوه عمونکوردن را دارد .بوه بواور
ایشان اگر ویهگیها از اهن و عمن مسئولین کنار برود و حرف شود؛ پاک شوود  ...سواشت
وواهرهِ جمهوووره اسووالمه شیلووه کمکووه نموویکنوود» (بیانووات رهیوور معظووم انقووالب،
 .)13۸7/9/24این ایده و نظریه رهیری بهصورت واض نشوان مویدهود کوه فقودان مووارد
مرکور ،سرمایه نظام را از بین برده و پایهها و ستون امنیت ملی را سست شواهود کورد .بوه
همین دلین یکی از راهکارهای ایشان این است که «هرچه مسئولیت ما باالتر باشد ،تقووای
بیشتری الزم داریم» (بیانات رهیر معظم انقالب .)1369/11/19 ،در اندیشه رهیری فسواد،
ضدسرمایه اجتماعی و عامن زوال امنیت نرم یك نظام است؛ چراکه بروز فساد که ناشوی از
فقدان تقوای فردی در ابعواد مختلوف اسوت ،هموه عناصور هنجواری سورمایه اجتمواعی را
میزداید« .اگر مدیری شدای نخواسته فاسد شد ،دیگر نمیتواند بوه موردم شودمت کنود و
برای آنها مفید باشد( ».بیانات رهیر معظم انقالب .)13۸2/1/1 ،یا در بیان دیگری فرموود:
«وجود و رواج مفاسد اقتصاده یکه از بزرگترین شطرهایش ایون اسوت کوه عناصور شووب
دستگاهها را متزلزل میمیکند ،زیر پاه آنها را سست میمیکند» (بیانوات رهیور معظوم
انقالب .)13۸7/۵/4 ،در نگاه محققان سرمایه اجتماعی ازجملوه «کلمون» نیوز ایون نظریوه
مورد تثیید است که بیاعتمادی توان حرکت و شالقیت را از فرد و گروه میمیگیورد و او را
به موجودی بیتحرک و شنثی تیدین میمیکنود (سوتوده .)1۵:13۸1 ،ایون ایرگوراری در
واقع همان سنت «هالکت» ازجمله سنتهای اجتماعی الهی است که اگر تقوا از جامعوهای
رشت بربست و فساد حاکم شود ،هالکت آن جامعه قطعی شواهد بود .بهعنوان نمونوه «وَإِاَا
أَرَدغنَا أَن نُّهغلِكَ قَرْیَ ً أَمَرْنَا مُتْرَفِیهَا فَفَسَقُواْ فِیهَا فَحَقَّ عَلَیغهَا الْقَوغلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدغمِیرًا و موا چوون
اهن دیاره را بخواهیم به کیفر گناه هالک سازیم پیشوایان و منعّمان آن شهر را امر کنویم
راه فسق و تیهکاری و لم در آن دیار پیش گیرند و آنجا تنییه و عقاب لزوم شواهود یافوت
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آنگاه همه را به جرم بدکاره هالک مهسازیم( .اسراء؛  »)16عکس ایون نیوز صوادق اسوت؛
یعنی وجود تقوا ،هنجارهای مثیت را در جامعه و واحدهای سیاسی ایجاد میکنود .بوهطوور
نمونه «اگر در نظامه ،مسئوالنِ نظام با تقوا باشند ،فساد در آن نظام راه پیدا نمه کند .اگور
در یك جیهه جنگ ،مسئوالن و فرماندهان باتقوا باشند موج مه شود که هویچ شسوارته
وارد نشود( ».بیانات رهیر معظم انقالب .)1376/6/26 ،زمانی کوه فسواد در جامعوه و نظوام
سیاسی راه پیدا نکند و در تقوا و عدالت بر تصمیمات و رفتارها حواکم باشود ،بور کارآمودی
نظام تثییر شواهد گراشت .چنانکوه رهیور معظوم انقوالب فرموود« :حرکوت هرچوه بیشوترِ
مسئوالن بهسمت عدالت و تقوا و پارسایی ،رمز افزایش کارآمدی نظام است« (بیانات رهیر
معظم انقالب .)13۸3/۸/6 ،همچنین یکی از تجلیات سنت الهی تقووا در اعتمواد اجتمواعی
است .این حقیقت را میتوان در روایات ائمه معصومینعلیهم السوالم مشاهده کرد؛ آنجاکه اموام
علیعلیه السّالم درشصوص راستگویی بهعنوان عنصور تقواپیشوگی فرمودنود« :انسوان راسوتگو
بهواسطه راستگویی ،سه چیز را به دست میمیآورد )1 :حسن اعتماد و اطمینوان دیگوران
به او )2 ،جلو محیوت دیگوران بوه سومت او و  )3هییوت او دلهوای دیگوران را تسوخیر
میمیکند» (محقق شوانساری ،همان .)21۸ :در همین راستا ،رهیوری معظوم انقوالب هوم
تصری دارد« :آنجایه که انسان برجستگههاه انسانه و اشالقه در یك جمعیته مهبینود،
بیشتر ماین است آنها را تکریم کند» (بیانات رهیر معظم انقالب.)13۸7/2/1۸ ،
افزون بر موارد فوق ،روحیه استقامت و پایداری که سرمایه اجتماعی یك ملت محسوب
میشود نیز متثیر از تقوا است .در اصطالح قرآنی و فرهنگ آن ،مقاومت بهمعنای ایستادگی
یا حالتی گفته میشود که شخص بورای انجوام کارهوا و تحقوق امووری اقوداماتی را انجوام
میدهد که شامن ایجاد مقتضا و از میانبردن موانع و ایسوتادگی در برابور فشارهاسوت .بوار
ارزشی این مفهوم کامالً قابن درک است؛ زیرا یك واکنش ریرارادی در برابور تهواجم اسوت
(اسدی و رجیی .)۸7:1396 ،این عنصر ارزشی و هنجاری سرمایه اجتمواعی ،مولوود سونت
الهی تقوا است .حال براساآ سنت اجتماعی قرآن ،تقوا مایه مقاومت و عزم و اراده اسوت و
رعایت آن نیروی عزم و اراده و ایستادگی و مقاومت را افزایش میدهد .برعکس ،بیتقووایی
و گناه ،عزم و اراده و نیروی ایستادگی و مقاومت را تضعیف میکند؛ درنتیجه شکست را در
پی دارد .الیته این نکته قابن توضی است که «استقامت» با مفهوم «صیر» متفواوت اسوت.
صیر وجه دیگر سنت الهی در راسوتای رعایوت تقووا اسوت« .صویر» بوهمعنوای بردبواری و
شکییایی در برابر نامالیمات است اما «استقامت» به معنای پایداری و استواری در مسویر و
راه حق است؛ لرا استقامت با حرکت در مسیر و سلوک در راه حق معنا مییابود از ایون رو،
شناشت مسیر حق ،حرکت در مسیر آن و پایداری بر آن قدرتزا است .نمونوه قرآنوی ایون

نقش تقوا در بعد ایجابی استحکام امنیت ملی در چارچوب سنتهای الهی

سنت قطعی الهی ،آنجا است که شداونود متعوال فرموود« :وَأَن لَّووِ اسغوتَقَامُوا عَلَوه الطَّرِیقَوهِ
لَثَسغقَیغنَاهُم مَّاءً رَدَقًا :و بهتردید اگر بر راه (راست اعتقاد و عمن) استقامت ورزند حتماً آنها
را از آب فراوان (و برکات ماده و معنوه) سیراب سوازیم» (جون؛  )16یوا در آیوهای دیگور
میفرماید« :إِنَّ الَّرِینَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ یُمَّ اسغتَقَامُوا فَلَا شَوغفٌ عَلَیغهِمغ وَلَا هُومغ یَحغزَنُوونَ :بوه یقوین
کسانه که (از عمق قل ) گفتند پروردگار ما تنها شداسوت ،سوپس اسوتقامت داشوتند ،نوه
ترسه بر آنهاست و نه انودوهه شواهنود داشوت» (احقواف؛  .)13اسوتقامت و پایوداری در
مسیر حرکت الهی ،برحس سنت اجتماعی الهی عاملی است که معادالت قودرت و تهدیود
را برهم میزند ،چراکوه حِصون یوا دژی ایجواد مویکنود کوه از ناحیوه آن قودرت ایموانی،
نفواناپریر میشود .چنانکه حضرت علیعلیه السوالم فرمودند« :اعغلَمُوا عِیَادَ اللَّوهِ أَنَّ التَّقْووَه دَارُ
حِصغنٍ عَزِیزٍ؛ بدانید ای بندگان شدا ،تقوا دژی مسوتحکم و ریرقابون نفووا اسوت» (دشوتی،
 ،1379شطیه  .)1۵6اگر بهجای تقوا ،بیتقوایی جایگزین شود ،سنت دیگری بور آن حواکم
شواهد شد ،وَ الْفُجُورَ دَارُ حِصغنٍ اَلِینٍ ،لَا یَمغنَوعُ أَهغلَوهُ وَ لَوا یُحغورِزُ مَونْ لَجَوثَ إِلَیغوهِ؛ و فجوور و
بهتقوایه ،حصاره سُست و بهدفاع که ساکنانش را (از شطرها) بازنمهدارد و کسوه را کوه
به آن پناه برد ،حفظ نمهکند (همان) .رهیور معظوم انقوالب ،براسواآ آمووزههوای قرآنوی
موصوف میفرماید« :تقوا ،عامن ایستادگی ،مقاومت و عزم و اراده است»« ،تقوا مایه هدایت،
فرج و اقتدار عزم و اراده انسانی است» (بیانات رهیر معظم انقلالب.)۸2/11/24 ،
همانطور که گفته شد بین مقاومت ،صیر و تقوا همنشوینی ویوههای وجوود دارد .ایون
همنشینی از جنس رابطه عموم و شصوص من وجه است .از این زاویوه ،در بعضوی شورایط
صیر میتواند مولود تقوا باشد و در شرایط دیگر شود ،مسی استمرار تقوا و تحمن دشواره
هاه حاصن از آن باشد .افزون بر این ،میتنی بر قرآن کریم و روایوات ،تقووا در کنوار صویر،
عامن ایجاد پدیدههایی است که در امنیت ایجابی تعیینکننده میباشد .در هر صورت صویرِ
تقوا پایه ،از سنتهای الهی محسوب میشوند .براساآ سنت اجتماعی الهی ،تقوا به هموراه
صیر ،پیروزیآفرین و اقتدارزا است چنانکه در قرآن کریم آمده است :تقوا اگر در کنار صویر
قرار گیرد ،کید دشمن نمیتواند به افراد مؤمن آسی برساند ،نیز امودادهای الهوی را بورای
انسانها نازل میکند (آلعمران؛  120و  .)12۵آیات  249تا  2۵1سووره بقوره کوه جریوان
تقابن طالوت و جالوت را بیان کرده نیز نقش صیر تقوا پایه را ترسیم مویکنود کوه چگونوه
طالوت ،با وجود برتری تجهیزات و امکاناتِ جالوت ،به اان الهی بر او پیروز شد« :فَهَزَمُووهُم
بِإِاْنِ اللَّهِ وَقَتَنَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِکْمَهَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا یَشَواءُ :طوالوت جوالوت را
شکست می دهد و به اان شداوند به فرمانروایی میرسد» .آیات  6۵و  66سووره انفوال نیوز
رلیه و پیروزی کیفیت بر کمّیت را نشان میدهد که چگونه سنت الهی رلیوه و پیوروزی را
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برای صابران با تقوا به ارمغان میآورد« :یَا أَیُّهَا النَّیِیُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِینَ عَلَه الْقِتَوالِ إِن یَکُون
مِّنکُمغ عِشْرُونَ صَابِرُ ونَ یَغْلِیُوا مِائَتَیغنِ وَإِن یَکُن مِّنکُم مِّائَهٌ یَغْلِیُوا أَلْفًا مِّنَ الَّرِینَ کَفَورُوا بِوثَنَّهُمغ
قَوغمٌ لَّا یَفْقَهُونَ ( )6۵الْآنَ شَفَّفَ اللَّهُ عَنکُمغ وَعَلِمَ أَنَّ فِیکُمغ ضَعغفًا فَإِن یَکُن مِّونکُم مِّائَوهٌ صَوابِرَهٌ
یَغْلِیُوا مِائَتَیغنِ وَإِن یَکُن مِّنکُمغ أَلْفٌ یَغْلِیُوا أَلْفَیغنِ بِإِاْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِینَ ( .)66شداوند به
پیامیرا وعده پیروزی میدهد و میفرماید اگر بیست نفر صوابر در میوان شوما باشوند بور
دویست نفر رلیه مییابید و اگر صد نفر صابر در راه حوق باشوید بور هوزار نفور رلیوه پیودا
میکنید و شداوند با صابرین است» .این مسثله سنت قطعی الهی اسوت .بور هموین اسواآ
حضرت موسی (ع) صیر تقواپایه را یکی از شروط دستیابی به قدرت و پیروزی معرفی موی-
کنند« :قَالَ مُوسَه لِقَوغمِهِ اسغتَعِینُوا بِاهللِ وَاصغیِرُوا إِنَّ الْثَرغضَ لِلَّهِ یُورِیُهَا مَونْ یَشَواءُ مِونْ عِیَوادِهِ
وَالْعَاقِیَو ُ لِلْمُتَّقِووینَ» (اعووراف؛  .)12۸ایوون موضوووع در روایووات نیووز تصووری شووده؛ ازجملووه
امیرمؤمنان در نه الیالره میفرمایند« :کسی که جامه تقووا بور قلویش بپوشواند ،کارهوای
نیکوی او آشکار شود و در کارا پیروز گردد» .یا مویفرماینود «تقووا کلیود هور در بسوته،
اشیره قیامت و عامن آزادگه از هر قیدی است که بخواهود بور انسوان مسولط شوود .تقووا
نجاتدهنده از هرگونه هالکت است .با تقوا ،تالشگران پیوروز مویشووند و فوراری Tنجوات
مییابد و به هر آرزویه مهتوان رسید» (دشتی ،1379 ،شطیه .)230
در عمن می توان سنت الهی موصوف را در حیات انقالب اسالمی مالحظوه کورد .رهیور
معظم انقالب بدینصورت آنرا تشری فرمود« :انواع توطئههوا و ترفنودها را در ایون سوی و
چند سال از آنان دیدهایم .چیزی که مکر آنان را نقش بر آب کرده است ،در اصن دو عامون
اساسی است؛ ایستادگی بر سر اصول اسالمی و حضور موردم در صوحنه .ایون دو عامون در
همه جا کلید فت و فرج است .عامن اوّل بهوسیله ایمان صادقانه به وعودهی الهوی و عامون
دوم به برکت تالا مخلصانه و تییین صوادقانه تضومین مویشوود» (بیانوات رهیور معظوم
انقالب .)1392/2/9 ،همانطور که مشاهده میشوود ایموان صوادقانه و توالا مخلصوانه از
شاشصهای تقوا است؛ یعنی این سنت تقوا است که بهواسطه ،موجد ایستادگی است .ایون
سنت الهی را شداوند متعال چنین تصری کورد کوه «فَاصغویِرْ إِنَّ الْعَاقِیَوهَ لِلْمُتَّقِوینَ؛ صویر و
استقامت کن که سورانجام آن ،از آنِ پرهیزگواران اسوت» (هوود؛  .)49یوا فرموود «بَلَوه إِنْ
تَصغیِرُوا وَتَتَّقُوا وَیَثْتُوکُمغ مِنْ فَوغرِهِمغ هَرَا یُمغدِدغکُمغ رَبُّکُمغ بِخَمغسَهِ آلَافٍ مِونَ الْمَلَائِکَوهِ مُسَوومِینَ؛
اگر بردباری و استقامت (در کارزار) داشته باشید و پرهیزگاری کنید ،و آنان (یعنی دشمنان
مشرک) هم اینك بر شما تاشت آرند ،پروردگارتان (بر تعداد فرشوتگان بیفزایود و) بوا پون
هزار فرشته یورشگر و نشانگرار ،شما را یاری کند» (آلعمران؛ « .)12۵إِن تَصیِروا وَتَتَّقوا ال
یَضُرُّکُم کَیدُهُم شَیئًا :رعایت صیر و تقوا سی میشود تا حیله و کیود دشومنان بوه جامعوه
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اسالمی آسییی نرساند» (آلعمران؛  .)120دقت در ایون آیوات نشوان مویدهود کوه سونت
اجتماعی الهی از نوع قضیه شرطیه هستند .در همه این موارد شداوند متعال میفرماید کوه
اگر شرط را بهجود آورید ،جزای شرط نیز محقق می شود .از سوی دیگر به باور رهیر معظم
انقالب ،صیر و استقامت ،شاصیتی دارد که افوراد یوا سیسوتم را بوه قلوههوای اقتودار ارتقوا
میدهد( .بیانات رهیر معظم انقالب .)13۸7/6/19 ،شاهد این بیان را میتووان در آیوه 12۸
سوره اعراف ،آنجا که درباره چگونگی دستیابی ملوت یهوود بوه حکوموت و قودرت گوزارا
می شود ،مالحظه کرد .در آیه ایر علّیِ تقوا تصری و تییین شد کوه علوت دسوتیابی آنهوا،
بهرهگیری از اصن تقواسوت .مسوثله اسوتعانت بوه شودا و صویر و شوکییایی در کارهوا را از
مصادیق تقوای این قوم میشمارد که چگونه ملتی به مقام متقین دست یافتند و توانستند
به حکومت و قدرت سیاسی و نظامی برسند .مؤیودات نقوش تقووا در ایجواد بُعود هنجواری
سرمایه اجتماعی و مستحکمکردن امنیت ایجابی را میتوان در دعای بیستم مکارم االشالق
صحیفه میارکه سجادیه شریف نیز مشاهده کرد؛ آنجا که فرمودند «اللّهم صنّ علی محمّد و
اله و حلّنی بحلی الصّالحین و الیسنی زین المتّقین» از شدای متعال درشواست میکند که
پروردگارا! مرا با زیور صالحان زیور بده و با لیاآ پرهیزگاران ملیس کن .لیاآ اهن تقوا یوا
پرهیزگاران عیارت است از «فی بسوط العودل»؛ لیواآ پرهیزگواران در گسوتردن عودالت،
«کظم الغیظ»؛ در فرو بردن ششم« ،اطفاء النّائرة»؛ در فرو نشاندن آتوش؛ آتوشهوایی کوه
بین افراد جامعه برمیافروزند ،و «ضمّ اهن الفرق »؛ افرادی که از شمایند ،اموا جودا شودند،
سعی کنید اینها را گرد بیاورید (بیانات رهیر معظم انقالب.)13۸9/۵/27 ،
با توجه به آیات و روایات و بیانات رهیری ،این نتیجه رهنمون میشود که تقووا از یوك
سو ،نافی عناصر زوال سرمایه اجتماعی اسوت و از سووی دیگور موجود اعتمواد و اسوتقامت
میباشد و اعتماد نیز مقیولیت و رضایتمندی مردم و شداوند متعال را فوراهم مویسوازد و
پایداری بسترساز امداد الهی میشود ،درنتیجه ارکان اصلی امنیت ایجابی تثمین میگردد.
نقش تقوا بر عنصر اعتقادی در امنیت ایجابی
شاشص های اعتقادی سرمایه اجتماعی که بر بعد ایجابی امنیت ملوی تثییرگورار باشود،
متعدد است .عنصر اعتقادی در اینجا معنای عام دارد که عالوهبر باورهوای مورهیی ،شوامن
باورداشتهای اجتماعی نیز میشود .شاصیت باورهای انسانی این است کوه رفتارهوا تحوت
تثییر آنها هستند .مهمترین شاشص اعتقادی سرمایه اجتماعی ،وفاداری و ایموان اسوت .از
منظر آموزههای اسالمی یکی از مهمترین شاشص وفادارهوا ،ایموان بوه شداونود و روز جوزا
است و کسی که وفادار نیست ،از دین بیبهره است (کلینی ،1407 ،ج  364 ،2و مجلسوی،
 ،1410ج  .)2۵2 ،۸1در آیات قرآن کریم نیز مؤمنان ،کسانی هستند که به عهد شوود وفوا
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میکنند» (بقره؛  .)177در عین حال وفای به عهد نشانه نیکوکاران اسوت (بقوره؛  .)177در
این راستا ،امیرالمؤمنینعلیه السالم وفا را همزاد راستگویی میشمارند و میفرمایند« :بهراستی
که وفا همزاد راستگویی است و سپری نگهدارندهتر از آن نمیشناسوم» (رسوولی محالتوی،
 ،13۸6ج  .)۵۵3 ،2از سوی دیگر به فرموده علی علیه السوالم راستگو به سی راستگویی شوود
سه نعمت بهدست میآورد؛ معتمد مردم میشود ،او را بهدرستی و صمیمیت مویپریرنود و
بزرگی و عظمتش در دلها جای میگیرد (همان .)642 :بررسی مزبور بهویهه روایوت اشیور
نشان داد که وفاداری به مثابه عنصر اعتقادی و ایمانی ،تثییرگرار بور سوایر عناصور سورمایه
اجتماعی یعنی اعتماد و اعتیار نیز میباشد.
از منظر تعرفُ االشیاء باَضدادها ،زوایوای بیشوتری از وفواداری و رابطوه آن بوا سورمایه
اجتماعی و بعد ایجابی امنیت را نشان میدهد .برشی وفا را ضد «رَدر« بوهمعنوای شیانوت،
بیوفایی و پیمانشکنی اکر کردند (ابن منظور ،13۸۸ ،ج  .)39۸ ،1۵برشی دیگر آنرا ضد
جفا تعریف کردند و جفا نیز به معنای قطع محیت دیگران اسوت ،درحوالی کوه وجوود وفوا
شخص را نسیت به مفارقت با محیوب بیتاب میسازد و دوست او را دوست و دشومن او را
دشمن میشناسد (نراقی ،1370 ،ج .)23۸ ،3یعنی وفادار کسی است که در دوستی شوود
شیانت نمیکند .به همین جهت ،وفادار کسی است که منوافع جمعوی و ملوی را بور منوافع
شخصی و گروهی یا منافع بیگانه تورجی مویدهود بنوابراین ،وفواداری از یوك سوو متغیور
مستقن بر امنیت ایجابی و از سوی دیگر ،متغیر وابسته به عناصری است که از آنها متوثیر
اسووت .وفوواداری از طریووق عواموون میووانجی ماننوود صووداقت و راسووتگویی ،عوودم شیانووت و
شیرشواهی ،تقدم منافع ملی بر منافع شخصی و گروهی است و در ایجاد اعتمواد و ارتقوای
سط آن و درنتیجه بر امنیت ایجابی تثییر میگرارد.
وفاداری با توجه به وفای به عهد ،رابطه مستقیمی با مسئولیت پیدا میکنود .تحقیقوات
علمی نیز نشان میدهد که بین مسئولیت و وفاداری رابطه معناداری وجوود دارد (مهنوانی،
 .)36-37:1397این رابطه بیانگر این واقعیت است که وفاداری ،حمایت نگرشوی و رفتواری
از واحد سیاسی و کوارگزاران آنرا بوه هموراه مویآورد؛ چراکوه مسوئولیتپوریری دولوت و
دولتمردان ،مفهوم شدمتگراری را در باور و برداشت مردم شکن میدهد و به میزان عموق
باور مردم به مسئولیتپریری و شدمتگراری دولت ،آن واحد سیاسی مستظهر به سورمایه
اجتماع می شود .چنانکه مقام معظم رهیری فرمود« :شودمت بوه موردم بوهعنووان یکوی از
چیزهایی {است}که می تواند امنیت کلی کشور را تثمین کند» (بیانات)13۸2/1/1 ،؛ لرا از
این رهگرر ،هر چقدر دولت بتواند مسئولیت های شوود را در قیوال موردم و نیازهوای آنوان
بهشوبی و صادقانه انجام دهد ،رابطه بین داشوته (پاسوخگویی و کارآمودی) ،شواسوتههوای
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شهروند ی بیشتر به هم نزدیك شده و درنتیجه امنیت ایجابی بروز و هور بیشتری یافته و
مستحکمتر شواهد شد.
و اما تقوا در رابطه با عناصر اعتقادی سرمایه اجتماعی جنیه زیربنایی و علوی و معلوولی
دارد؛ چراکه وفاداری بهویهه وفای به عهد و (عهده که انسان با شدا موهبنودد (توبوه؛ ،)7۵
عهده که انسان با مردم مهبندد (بقره؛  )177و عهد رهیر با امّت و بوالعکس (انفوال؛  )۵6و
از نشانههای تقوای انسان است «بَله مَنْ أَوغفوه بِعَهغودِهِ وَ اتَّقوه فَوإِنَّ اللَّوهَ یُحِو ُّ الْمُتَّقِوینَ»
(آلعمران؛  .)76براساآ این آیه قرآن کریم ،تقوا به مثابه سنت اجتماعی الهی برای تولیود
وفاداری استنیاط می شود زیرا تقوا ،وفاداری را تولید و مالک محیوبیّت مویشوود (قرائتوی،
 .)۵44:13۸3براساآ این قاعده درصورتی که مهر و محیوت شداونود بوهسووی بنودگان و
جامعه جل و جرب شود و فرد یا جامعهای که شداوند از ایشوان راضوی اسوت و محیووب
شداوندی باشند ،این محیت در میوان افوراد جامعوه بوروز و هوور مویکنود و همگرایوی و
اطمینان و اعتماد در آن جامعه نیز فزونوی موییابود (آلعموران؛  .)76عوالوهبور ایون ،تقووا
مسئولیتپریری را هم بهصورت مستقیم و هم ازطریق تثییرگراری بر وفاداری تحوت توثییر
قرار میدهد .بر این پایه رهیر معظم انقالب فرمود« :اگر در نظامه ،مسئوالنِ نظوام بوا تقووا
باشند  ...تقوا موج مه شود که در موقع نابرابره ،کاره بکنید که انسان در موقوع برابوره
شواهد کرد( ».بیانات رهیور معظوم انقوالب .)1376/6/26 ،شوکنگیوری چنوین شورایطی،
سرمایه اجتماعی را فوقالعاده افزایش شواهد داد و بدین واسطه امنیوت ایجوابی مسوتحکم
میشود.
ایمان یا باورهای مرهیی در یك جامعه ،سرمایه اجتماعی آن بهشمار میآید ،بهگونهای
که این نوع باورها ،ضری ایدئولوژیك جامعه را افزایش داده و درنتیجه امنیت ایجوابی نیوز
به میزان دامنه و عمق آن در بین احواد موردم از اسوتحکام بیشوتری برشووردار مویشوود.
باورهای مرهیی در جامعه اسالمی متعدد است .یکی از آنها امدادهای الهی و حسون ون
به وعدههای الهی است که در متون اسالمی شود از زمره سونتهوای الهوی هوم محسووب
میشود .این باور براساآ آموزه های قرآنی و روایی متثیر یا مولود تقوا پیشگی است؛ یعنوی
سنت اجتماعی قرآن داللت بر این حقیقت دارد که قدرت رییی ،پشتییان هر ملت بوا تقووا
است .یکی از شواهد آن ،آیه  19سوره جاییه است« :إِنَّهُمغ لَنْ یُغْنُوا عَنْكَ مِنَ اهلل شَویغئًا وَإِنَّ
الظَّالِمِینَ بَعغضُهُمغ أَوغلِیَاءُ بَعغضٍ وَاهلل وَلِیُّ الْمُتَّقِینَ؛ المان ولیّ یکدیگرند و شداوند ولویّ افوراد
باتقوا است» .آیات فراوان دیگری نیز در این زمینه وجود دارد ،بهطور نمونه «وَاعغلَمُوا أَنَّ اهلل
مَعَ الْمُتَّقِینَ :بدانید که شدا با تقواپیشگان است» (بقره؛  .)194این آیه قرآن کریم در رابطه
با رویارویی با متجاوز است که هر کسه به ناحق به حوریم دیگوره تجواوز نمایود ،دیگوره
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مه تواند در مقام دفاع و گرفتن حق شود مقابله به مثن کنود .ایموان بوه ایون وعوده الهوی،
همان سرمایه اجتماعی است که در مدیریت امنیتی بسویار حوائز اهمیوت اسوت .براسواآ
تفسیر مقام معظم رهیری از این آیه شریفه مؤید این نکته است که «شدا با اهنِ حرکتِ در
راه او اسوت و مجاهودین را انشوواءاهلل نصورت شواهود داد» (بیانووات رهیور معظوم انقووالب،
 .)139۸/7/21آیه  124سوره آلعمران نیز نمونوه بوارز برشوورداری تقواپیشوگان از اموداد
رییی است .درنتیجه همه این آیات ،قطعیت رابطه بین تقواپیشگی و کمك امدادهای الهوی
در عرصه های مختلف اجتماعی را نشان میدهند .بوه بواور مقوام معظوم رهیوری «ایونهوا
وعدههای قرآنی است برای تقوا .وَ مَن اَصدَقُ مِنَ اهللِ قیلًا؛ هیچ کس ،هویچ وعودهدهنودهای
صادق تر از شدای متعال نیست؛ وقتی شدای متعال وعده میدهود ،تحقّوق پیودا مویکنود،
قطعی است و در این شکّی نیست» (بیانات رهیر معظم انقالب.)139۸/2/24 ،
نقش تقوا بر عنصر ارتباطی سرمایه اجتماعی و امنیت ایجابی
تقوا با توجه به ابعاد اشارهشده ،بر عناصر ارتیاطی سرمایه اجتماعی مؤیر است .تعواون و
مشارکت اجتماعی که یکی از عناصر سرمایه اجتماعی است (ر.ک .سواروشانی-۵1:137۸ ،
 )41با تقوا رابطه چندسویهای دارد .براساآ آموزههای قرآنوی و روایوی ،تقووا هوم موضووع
تعاون و هم موّلد و مقوم آن است .پیامیر گرامی فرمودند« :الیوزالُ النّواآُ بِخَیورٍ موا أمَورُوا
بِالمَعرُوفِ و نَهَوا عَنِ المُنکرِ و تَعاوَنُوا عَلَی الیِرِّ وَالتَّقوی :مردم همیشه در شیر شواهند بود تا
وقتی که امر به معروف و نهی از منکر میکنند و در نیکی و پرهیزکواری یکودیگر را یواری
میرسانند» (طوسی ،1407 ،ج  .)1۸1 ،6همانطور که این حودیث نشوان مویدهود شیور،
مشروط به تعاون بر تقوا است و در اصطالح شیر به چیزی گفته میشوود کوه تموام موردم
آنرا دوست دارند و شامن مصادیق متعدد مادی و معنوی میشود و این سنت الهی اسوت
که تعاون بر تقوا موجد شیر است که شامن مصادیقی همچوون دوسوتی ،همکواری و یواری
یکدیگر می شود .رهیر معظم انقالب نیز براساآ این آموزه فرموود« :جامعوهای کوه در راه
تقوا حرکت میکند ،فضای زندگی آن جامعه ،فضای سالم و محیتآمیز و همراه با تعواون و
همکاری بین آحاد جامعه است (بیانات رهیر معظم انقوالب .)1369 /1/10 ،از سووی دیگور
تقوا موانع تعاون و همکاری مانند حسد ،عج و شودبزرگ بینی ،عداوت و دشمنی (نراقی،
 )2۵3-2۵۵:134۸را می زداید .انفاق در آمووزههوای اسوالمی ،یکوی از مصوادیق مشوارکت
اجتماعی است و گستره وسیعی در اموور موادی و معنووی دارد؛ ماننود «جهِودوا بِواَمولِکُم»
(توبه؛  )41یا «اَنفِقوا مِن طَیِّیتِ ما کَسَیتُم ( »...بقره؛  )267اما نکته کلیدی ایون اسوت کوه
تقوا براساآ آیات قورآن کوریم در موضووع انفواق ،نقوش تعیوینکننوده دارد و انفواق را از
شاشصهای اصلی تقوا میمیشمارد و ییات و امنیت عموومی را در گورو انفواق و احسواآ

نقش تقوا در بعد ایجابی استحکام امنیت ملی در چارچوب سنتهای الهی

توانگران میداند (بقره؛ 1و.)3
انسجام و همیستگی اجتماعی نیز بهعنوان عنصر ارتیاطی سرمایه اجتمواعی ،از جایگواه
مهمی در منابع اسالمی برشوردار و متثیر از سنت الهی تقووا اسوت؛ إِنَّ أَکْورَمَکُمغ عِنْودَ اللَّوهِ
أَتْقَیکُمغ (حجرات؛  ،)13این سنت ،زیربنای وحدت و انسجام را تشکین مویدهود؛ چورا کوه
دعوت به تقوی و پرهیزکاری ،دعوت به دورریختن عوامن تفرقهانگیز بوین انسوانهوا اسوت.
مقام معظم رهیری با بیان این مطل و برپایه تفسیر آیه موصووف ،اشوتالف را سوم مهلوك
دانسته و فرمود« :عرب و عجم ،شیعه و سنی ،مراه مختلف ،رنگ پوستها نیاید بوین موا
اشتالف ایجاد کند؛ «و جعلنواکم شوعوبا و قیائون لتعوارفوا» .ایون شوعیهشوعیهشودن ،ایون
قییلهقییلهشدن ،این نهادنهادشدن ،مایه اشتالف نیست؛ «انّ اکرمکم عنداللّه اتقیکم» محور،
چیز دیگر است» (بیانات رهیر معظم انقالب .)1391/۵/29 ،در همین راستا ،پهوهشگران بر
این باورند که افراد با شودکنترلی [تقوا] باال ،توانایی بیشتری در رفع اشتالفات و مشوکالت
دارند (شلیلی .)11۸:1397 ،به اعتقاد رهیر معظم انقوالب یکوی از عوامون اشوتالفافکنوی،
دشمنان بیرونی هستند؛ اما درصورتی که تقوای سیاسی حاکم باشد ،ایرگوراری ایون عامون
سالیه ،به انتفاع موضوع منجر شواهد شد (بیانات رهیر معظم انقالب.)1379/1/26 ،
مقوله اعتیار نیز عنصر ارتیاطی سرمایه اجتمواعی اسوت کوه در حکوم پشوتییان واحود
سیاسی به شمار میآید (افتخاری .)317:13۸7 ،دستیابی به اعتیوار منووط بوه تصومیمات،
رفتارها و اقداماتی است که واحد سیاسی در رابطه با شواستههای شوهروندان و اموور آنهوا
اتخاا میکند از این رو ،هر قدر اعتیار بیشتر باشد ،جل اطمینوان مخاطو نیوز موؤیرتر و
سرمایه اجتماعی افزونتر می شود .در این میان تقوا متغیر واسطی است که بوا تثییرگوراری
بر کارگزاران دولت ،ضمن بهوجودآوردن انگارههای مثیت و صادقانه از آنهوا در نوزد افکوار
عمومی ،کارکرد شدمتگزارانوه آنهوا را موی افزایود و از ایون رهگورر بورای آنهوا اعتیوار و
محیوبیت تولید می کند .به میزان افزایش اعتیار و نفوا ،ضری امنیت ایجوابی نیوز ارتقوا و
استحکام بیشتری می یابد .مؤید این گزاره در روایتی است که عالموه مجلسوی اکور کورده
است« :من کان للَّه کان اللَّه له :هرکس که از برای شدا باشد ،شداوند برای اوست» (عالموه
مجلسی ،همان ،ج  ،79ص  .)197در واقع شاصیت تقوا این است که افراد را با شدا و بورای
شدا تیدین میکند .بدینوسیله شداوند نیز قدرت و سنتهای شود را در شدمت تقواپیشوه
قرار میدهد و دلهای مردم را متوجه او میکند .این موضوع در قرآن کوریم تصوری شوده
است «إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّرِینَ اتَّقَوغا وَالَّرِینَ هُمغ مُحغسِونُونَ :بویگموان شودا (مرحموت و معونوت و
حفا ت و رعایت همهجانیهاا) همراه کسانی اسوت کوه تقووا پیشوه کننود و (بوا دوری از
نواهی ،شود را از ششم شدا به دور دارند و با تمام نیرو و قدرت) با کسانی است که نیکوکار
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باشند و (با انجام اوامر الهی شویشتن را به الطاف ایزد نزدیك سازند)» (نحن؛ .)12۸

2۸

نقش تقوا بر عنصر آیندهشناختی سرمایه اجتماعی
در مورد شناشت عناصر سرمایه اجتماعی ،عمده نظریهها به فضای حال تثکیود کورده و
آنرا با عمن در زمان حال پیوند زدهاند .در این میان برشی از محققان با نقد این نووع نگواه
به سرمایه اجتماعی ،بر این اعتقادند که بخش مهمی از سرمایه اجتماعی با عنصور آینوده و
مقولههایی مانند بصیرت و امیود ارتیواط دارد (افتخواری .)319:13۸7 ،بوا ایون فورض ،در
جامعه و واحد سیاسی که سرمایه اجتماعی باالیی دارد ،عالوهبر عناصر پیشگفته ،بصویرت
و امید در آن جامعه نیز رلیه پیدا میکند .در چنین شرایطی ،استحکام امنیت ایجوابی کوه
هسته مرکزی آن سرمایه اجتماعی است ،کامن شواهد شد .امیود بوه معنوای انتظوار وقووع
شیری مسرّتبخش است یا به معنای گمان وقوع شیری ممکنالحصول در آینده آمده است
(رارو اصووفهانی .)346:1369 ،در ایوون راسووتا ،تقوووا رابطووه مسووتقیمی بووا مقولووه امیوود و
آیندهنگری دارد .عیارتهای لَعَلَّکُم یا عیارت اگر  ...پس در قرآن کریم مفاهیم آینودهنگرانوه
است .بهطور مثال اگر شداوند متعال میفرماید «وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَکُمغ أَجغرٌ عَظِویمٌ :و اگور
ایمان بیاورید و پرهیزگار شوید ،پاداا بزرگی شواهید داشوت» (آلعموران؛  )179ازجملوه
سنتهای الهی است که بهصورت قضیه شرطیه بیان شده است؛ یعنی هرگاه شورط محقوق
شود جزا هم محقق میشوود .درشصووص مفهووم لَعَلَّکُوم ،آیوات متعوددی در قورآن کوریم
مشاهده می شود که به بیان رهیر انقالب به معنای امید است (بیانات رهیر معظوم انقوالب،
 .)139۸/2/24مانند این آیات که مویفرمایود« :واتقووا لعلکوم ترحموون؛ شداونود بوه تقووا
پیشگان امید به رحمت الهی میدهد» (انعام؛ )1۵۵؛ لتتقوا و لعلکم ترحمون (اعوراف؛ ،)63
و اتقوا اهلل لعلکم ترحمون (حجرات؛  10و وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّکُوم تُفلِحوونَ (بقوره؛  .)1۸9آنچوه
مالحظه می شود درواقع نقش سنت اجتماعی تقوا در امیدبخشی است .به بیان رهیر انقالب
«آنچه ما را قوه میکند ،تقواست؛ آنچه ما را آسی ناپریر میکند ،تقواست؛ آنچه موا را بوه
ادامه این راه تا رسیدن به اهداف عالیه امیدوار مویکنود ،تقواسوت( ».بیانوات رهیور معظوم
انقالب .)13۸9/3/14 ،در فراز دیگر فرمود« :همواره تحقق معجزگون وعدههای الهی ،نشانه
امیدبخشی است که تحقق وعده های بزرگتر را نوید میدهد» (بیانات رهیر معظوم انقوالب،
.)1392/2/9
یکی از گزارههای سنت الهی تقوا که امید صادقانه را در جامعه مؤمنین تزریق میکنود،
مخرجیت تقوا و بنبست شکنی آن در برار موانع و چالشها اسوت.آیات دوم و سووم سووره
طالق به این سنت اشاره دارد« :وَمَن یَتَّقِ اللَّهَ یَجغعَن لَّهُ مَخْرَجًا وَیَرْزُقْهُ مِنْ حَیغثُ لَا یَحغتَسِ ُ
وَمَن یَتَوَکَّنْ عَلَه اللَّهِ فَهُوَ حَسغیُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمغرِهِ قَدغ جَعَنَ اللَّوهُ لِکُونِّ شَویغءٍ قَودغرًا» .شوهید
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مطهری در تفسیر این آیات ،تقوا و توکن را قانونی میداند که گوویی فووق هموه قووانین و
حاکم بر همه آنهاست «از این آیه ،استنیاط مهشود که بهدنیال توکّون ،عنایوت پروردگوار
قطعه است؛ در عین حال براه اینکه فراموا نشود که کار شدا ،نظام و قوانونه دارد ،بیوان
فرموده که «شدا براه هر چیزه اندازه و حسابه قرار داده است» و هوم فرمووده کوه «هور
کس پرهیزکاره کند ،شدا بوراه وه راهوه قورار موهدهود» یعنوه کوار او بودون قوانون و
به وسیله نیست ،هرچند که ممکن است آن وسیله ،از وسائن عاده و راههاه شناشتهشوده
نیوده ،بلکه «من حیث ال یحتس » باشد» (مطهره ،1376 ،ج  .)141 ،1درواقع این سونت
الهی تخلفناپریر است که اگر انسان متقه ،شواست شود را در مسیر شواسوت و اراده شودا
قرار دهد و چون اراده الهه بنبست ندارد ،انسان متقه نیز به بنبست نخواهد رسید .افزون
بر این او را از آنجایی که گمان ندارد روزی میرساند.
نمونه دیگر سوره طالق آیه  4است« :وَ مَنْ یَتَّقِ اَللّهَ یَجغعَنْ لَهُ مِنْ أَمغرِهِ یُسغراً :کسی کوه
تقوا پیشه کند شداوند سختیهایی را که برای او پیش میآیود آسوان موینمایود ».در ایون
راستا ،روایتی از حضرت امیرالمومنینعلیه السالم نیز نقن شده که میفرمایند« :کسی که تقووا
را انتخاب کند ،سختیها از او دور میشود ،تلخیها ،شیرین و فشار مشکالت و نواراحتیهوا
برطرف شواهد شد .مشکالت پیاپی و شسوتهکننوده هوم آسوان گردیوده و مجود و بزرگوی
ازدسترفته ،چون قطرات باران بر او فرو میبوارد» .همچنوین در شطیوه  1۸1نهو الیالروه
اشاره شد که« :وَ اعغلَموا اَنَّهُ مَنْ یَتَّقِ اللّهَ یَجغعَنْ لَهُ مَخْرَجاً مِنَ الْفِتَنِ وَ نوراً مِنَ الظُّلَمِ :بدانیود
هرکه تقوای الهی داشته باشد ،شداوند برای او راه بیورونشودن از فتنوههوا و نوور بوهجوای
تاریکی قرار میدهد» .این سنت نهتنها برطرفکننده مضوایق و مشوکالت انسوان و جامعوه
است ،برکات الهی را نیز بر آنها نازل میکند .قرآن کریم میفرماید« :وَ لَوغ أَنَ أَهغونَ الْقُورَه
آمَنُوا وَ اتَّقَوغا لَفَتَحغنَا عَلَیغهِمغ بَرَکَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَ الْوثَرغضِ وَ لکِونْ کَورَّبُوا فَثَشَورْنَاهُمغ بِمَوا کَوانُوا
یَکْسِیُونَ :هرگاه مردم شهرها ایمان میآوردند و تقوا پیشه میساشتند ،بر آنان برکوتهوایی
از آسمان و زمین میگشودیم» (اعراف؛  .)96عالمه طیاطیایی در تفسیر المیزان ،برکوات را
به معنای هر شیر کثیری مثن امنیت ،آسایش ،سالمتی ،مال ،اوالد و  ...میداننود .ایون آیوه
روشن میکند که هرگاه افراد جامعهای میزانی از ایمان و تقوا بهدست آورند که بتوان گفت
«جامعه ایمان و تقوا پیشه کرده» شداوند نعمتهای مادی و معنویاا را شوامن حوال آن
جامعه میکند که دستکم ،بخشی مهموی از آن نعموتهوا ماننود رفواه اقتصوادی ،امنیوت
اجتماعی و پیشرفت علمی همه افراد آن جامعه را ،شواه مؤمن و شواه کافر ،دربر میگیورد.
امیر المؤمنین(علیهالسوالم) بر این امر تصری دارند که «لَو اَنَّ السَّماواتِ وَ االَرضَ کانَتا عَلی عَیدٍ
رَتقاً یُمَّ اتَّقَی اهللَ لَجَعَنَ اهللُ لَهُ مِنها مَخرَجاً وَ رَزَقَهُ مِون حَیوثُ الیَحتَسِو ُ .اگور آسومانهوا و
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زمین ،راه را بر بندهای بیندند و مثن منگنهای آنرا تحت فشار قرار بدهنود پوس او تقووای
الهی پیشه کند ،شداوند از میان این تنگنا حتماً راه گشایشی برای او فراهم شواهد کرد و از
جایی که گمان ندارد روزی اا شواهد داد ».سوره زمر آیه  61نیز وجه دیگر این موضوع را
بهصورت قضیه شرطیه بیان میفرماید« :شداوند کسانی را که تقوا پیشوه کوردهانود رهوایی
میبخشد و به مقصودشان میرساند .هیچ گونه بدی و بالیی به ایشان نمیرسد و رمگین و
اندوهگین نمیگردند».
براساآ این قواعد یا سنت هوای الهوی موصووف ،رهیور معظوم انقوالب بوهطوور مکورر
میفرماید« :اگر ملتی یا فردی دارای تقوا بود ،تموام شیورات دنیوا و آشورت بورای او جلو
شواهد شد .تقوا ،کلید شوشیختی دنیووی و اشوروی اسوت» (بیانوات رهیور معظوم انقوالب
 .) 1369/1/10،این بیان رهیری مستند به این آیه قرآن کریم است که میفرمایود« :أَلَوا إِنَّ
أَوغلِیَاءَ اللَّهِ لَا شَوغفٌ عَلَیغهِمغ وَلَا هُمغ یَحغزَنُونَ الَّرِینَ آمَنُوا وَکَانُوا یَتَّقُونَ لَهُمُ الْیُشْورَه فِوی الْحَیَواهِ
الدُّنْیَا وَفِی الْآشِرَهِ لَا تَیغدِینَ لِکَلِمَاتِ اللَّهِ اَلِكَ هُوَ الْفَوغزُ الْعَظِیمُ هان! بیگمان دوستان شداوند
ترسی بر آنان نیست و (بر ازدسترفتن دنیا) رمگین نمیگردند ( .دوستان شداوند) کسوانی
هستند که ایمان آورده و تقوا پیشه کردهاند ،برای آنوان در دنیوا و در آشورت بشوارت (بوه
شوشیختی و نیکیختی) است» (یونس؛  )62–64بنابراین ،براساآ این آیات ،جامعه متقوی
و متوکن نیاید هیچگاه شود را در بنبست یا رمگین از آینده شود بییند ،بلکه باید بواور بوه
رسیدن عنایت و لطف الهی از جایی ریر قابن تصوور ،امیود بوه آینوده را در عوین توالا و
پویایی ،در شود زنده نگه دارد .نتیجه دیگر اینکه جامعه امیدوار به وعده الهی که ریشوه در
تقوا و ایمان دارد ،سرمایه اجتماعی پایداری را تولید میکند کوه از رهگورر آن ،بوه ایمنوی
پایدار دست شواهد یافت.
بصیرت نیز بهعنوان یکی از شاشصهای مهم آیندهشناشتی سرمایه اجتماعی است ،زیرا
بصیرت بهمعنای دیدن ورای واهر پدیدهها ،شناشت زمان ،شناشت نیاز ،شناشت اولویّوت،
ریشهیابیکردن و آیندهنگری براساآ آن است .رابطه آن با تقوا نیز رابطوه علّوی و معلوولی
است .بر پایه این سنت یا قاعده الهی ،هر فرد یا جامعهای تقوا پیشوه کنود ،شداونود بوه آن
بصیرت و فرقان و دوراندیشی می دهد .آیات متعددی بر این سنت الهی تثکید دارند ازجمله
«یَا أَیُّهَا الَّرِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ یُؤْتِکُمغ کِفْلَیغنِ مِونْ رَحغمَتِوهِ وَیَجغعَونْ لَکُومغ نُوورًا»
(حدید؛  )2۸یا «یَجغعَنْ لَکُمغ فُرْقَانًا وَیُکَفِّرْ عَنْکُمغ سَیِّئَاتِکُمغ وَیَغْفِرْ لَکُومغ» (انفوال؛  .)29بوه بواور
شهید مطهری ،حکمت ،روشنبینی و فرقانی که مولود و حاصن تقوا است از زموره حکموت
عملی است نه حکمت نظری (مطهری ،1376 ،ج .)713 ،23یعنی در ایر تقووا انسوان بهتور
درد شود و دوای شود و راهی که باید در زندگی پیش بگیرد میشناسد؛ (هموان .)714 :در
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این راستا ،رهیر معظم انقالب ضمن بیوان ایون نکتوه کوه «نقطوهی مقابون تقووا ،رفلوت و
بیتوجهی و حرکت بدون بصیرت است» با استناد به آیه  2۸از سوره حدید نقش سنت تقوا
در بصیرت را بدینگونه تفسیر میکنند« :اگر تقوا باشد ،هدایت الهی هم هست؛ و اگر تقووا
نیاشد ،هدایت الهی هم بهصورت کامن نصی فرد و جامعه نمیشود .تقوا موج مویشوود
که شدای متعال نوری را در قل و زندگی و راه شما قرار بدهد تا بتوانیود در پرتوو آن نوور
حرکت کنید و راه زندگی را پیدا نمایید» (بیانوات رهیور معظوم انقوالب .)1369/1/10 ،در
واقع شداوند متعال در آیه  2۸سوره حدید وعده میدهد که افراد یا جامعوه بوا ایموان ،اگور
تقوای الهی پیشه کنند و به رسول او ایمان بیاورند  ...شداوند نوری را پیش روی آنها قورار
می دهد که بهوسیله آن روشنبینی ،دوراندیشی و آیندهنگری پیودا مویکننود .بیوان فووق،
داللت بر این نکته راهیردی دارد که توانمندشدن جامعه ازنظر بصیرت و قدرت تشخیص و
تجزیه و تحلین مسائن پیچیده سیاسی و اجتماعی به استحکام درونی نظام سیاسوی منجور
شده و از این طریق میتواند زیرساشت الگوی ضدتهدید نرم را تشوکین دهود .وقتوی تووان
تحلیلی و بصیرتی جامعه بواال باشود ،اسوتقامت و پایوداری آن نیوز افوزایش یافتوه و بوه دژ
نفواناپریر تیدین شده و نظام را از تیررآ تهدیدات نرم و روانی دور نگه میدارد .این الگوو
را میتوان در گفتمان اسالمی با عیارت «بنیان مرصوص» مالحظه نمود؛ اما ضعف بصویرت
و فقدان قدرت تجزیه و تحلین ،جامعه را شکننده و متزلزل نموده و پایههای نظام سیاسوی
و امنیت ایجابی را بر بنیادهای سستی قرار شواهد داد بنابراین« ،تنهوا راه رسویدن بوه اوج
سعادت دنیوی و اشروی [دستیابی به قدرت مطلوب و الیزال] شجاعت ،بصیرت ،تدبیر ،عزم
راسخ و اراده مستحکم است و همهه اینها متکه بر ایمان اسالمه اسوت( ».بیانوات رهیور
معظم انقالب)13۸9/11/1 ،

بحث و نتیجهگیری
در این پهوهش نشان داده شد که تقوا در آموزههای اسالمی یك مفهوم اشالقی صورف
حوزه شصوصی نیست ،بلکه در همه حوزهها و زیست جمعییوار معنوایی و بوا هموه ابعواد و
عناصر واحد سیاسی متناس با ماهیت آنها ارتیاط ارگانیگ دارد .تقوا در ادبیوات قرآنوی و
روایی به مثابه سنتهای اجتماعی تلقی شوده و بوهصوورت سونتهوای قطعوی و قضوایای
شرطیه در حوزههای مختلف جوامع تجلی می یابد .دامنه ،گستره و عمق مقوله تقوا در یك
جامعه و واحد سیاسی ضمن اینکه شود سرمایه اجتماعی آنها محسووب مویشوود ،رابطوه
علی و معلولی با سرمایه اجتماعی نیز دارد و از ایون رهگورر بوا هموه ابعواد نظوام سیاسوی
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ازجمله امنیت ربط وییقی پیدا میکند .با توجه به مسثله پهوهش حاضر ،تقوا از سوه مسویر
بر بعد ایجابی امنیت ملی تثییر میگرارد:
یکی از راهها ،تثییرگراری بر سرمایه اجتماعی است .تقوا بهعنوان سنت و ناموآ الهوی،
عناصر اعتقادی و ایمانی سرمایه اجتماعی ازجمله ،وفاداری ،وفای به عهد ،مسئولیتپریری،
باورداشتهای اجتماعی نظیر باور به صداقت و راستگویی ،سالمت یا امانتداری کوارگزاران،
باورهای مرهیی مانند حسن ن به وعدههوای الهوی ،یواریکوردن شداونود بوه موؤمنین و
امدادهای رییی را متثیر میسازد .به همین ترتی تقوای الهوی بور بعود هنجواری سورمایه
اجتموواعی نظیوور اعتموواد ،روحیووه اسووتقامت و پایووداری ،شوودمتگووزاری ،هموودردی و
همدلیتثییرگرار است .بُعد ارتیاطی سرمایه اجتمواعی ماننود تعواون و مشوارکت اجتمواعی،
یاری کردن یکدیگر ،انسجام و وحدت ملی ،اعتیار و نفوا نیز برایر تقوا پیشوگی در جامعوه و
کارگزاران نظام ماهیت امنیتساز پیدا میکند .عالوهبر موارد فوق ،تقوا تنها با ابعواد حالیوه
سرمایه اجتماعی سروکار ندارد ،بلکه جنیههای آینودهشوناشتی و بصویرتی آنرا نیوز تحوت
تثییر قرار میدهد .برونداد این تثییرگراری ،جامعه امیدوار اسوت و جامعوه امیودوار موتوور
حرکت توسعه و پیشرفت و ضد سستی و ارتشاا اهنی و عینی است .درنهایت ،ایرپریری
ابعاد سرمایه اجتماعی بهعنوان هسته مرکزی امنیت ایجابی از تقوا به مثابه سنت اجتماعی
الهی ،سی استحکامبخشی رابطه بین ملت و حاکمیت شده و مولد قدرت نرم بورای نظوام
شواهد بود.
راه دوم ،تثییرگراری بر کیفیت فضای داشته و شواسته بهعنوان دو رکن امنیت ایجوابی
است؛ یعنی تقوا از یك سو بر داشتهها یا همان پاسخگویی حاکمیت که تجلی کارآمدی آن
محسوب میگردد ،مؤیر واقع می شود و از سوی دیگر ،شواسوتههوای شوهروندان (نیازهوای
ملی) را کنترل و متعالی میسازد .به بیان روشنتر ،تقوا قدرت ایربخشی دارد که در صورت
نفوا و عمقیابی آن در روحیات و منش کارگزاران نظام ،مسئولیتپریری آنهوا را ارتفواع و
ارتقا میدهد و شدمتگزاری صادقانه و مجاهدانوه را جوایگزین رفتوار میتنوی بور کسو و
افزایش منفعت و منزلت مادی مینماید .درواقع براساآ یافتههای ایون پوهوهش توسوعه و
تعمیق عناصر تقوا در رفتار دولتمردان ،عناصور بُعود ایجوابی امنیوت ازجملوه پاسوخگویی،
کارآمدی و کس رضایت مردمی را به عنووان معیوار کسو رضوایت و قورب الهوی محقوق
می سازد .همچنین برپایه میاحث ایون پوهوهش ،گسوترا ابعواد مختلوف تقووا در جامعوه،
میتواند شواستههای شهروندی یا نیازهای ملی را با کارویهههای دولتوی نزدیوك کورده و از
این زاویه نیز احساآ رضایتمندی در جامعه را افزایش دهد .از آنجایی کوه شواسوتههوای
شهروندی یا نیازهای ملوی ماهیوت افزایشوی دارد ،گسوترا تقووای جمعوی مویتوانود در
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مدیریت افزایش شواستهها مؤیر بوده و فرصت های اجتماعی را برای ارتقوای رفیوتهوای
پاسووخگویی را بووه دولووت بدهوود .نتیجووه ایوون فراینوود در شووکنگیووری جامعووه ایموون و
استحکامبخشی امنیت ایجابی نقوش تعیوینکننودهای شواهود داشوت .در رابطوه داشوته و
شواسته ،اگرچه عناصر مادی «قدرت و کارآمدی» مانند دانش ،یروت و اقتصاد تنهوا شورط
الزم استحکام و پایداری محسوب می شود ،اما شرط کافی یا علت تامّوه و عامون راهیوردی
درونزایی «قدرت و کارآمدی» و بهویهه استواری و استمرار آن ،معنویات و تقووا بوهعنووان
سنت اجتماعی الهی است.
راه سوم ،تثییرگراری تقوا بر ضری ایدئولوژیك است .ضری ایدئولوژی میانی ،اصوول و
ارزاهای پریرفتهشده جامعه است؛ جامعه اسالمی ضری ایدئولوژی متناس شود را دارد،
باالبودن ضری ایدئولوژی در ایران پس از انقالب اسالمی کموك تعیوینکننوده در توثمین
امنیت و عیور از بحرانها و ناامنیهای مختلف داشته و همواره به مثابه کمربند ایمنی عمن
کرده است .گزاره های بررسی شده درباره نقش تقوا نشان داد که تا چه میزان بر ارزاهای
دینی ،انقالبی و هنجارهای اشالقی در عرصه های مختلف سیاسی ،اقتصادی ،اجتمواعی و ...
بهعنوان شاشص های ضری ایودئولوژیك ،تثییرگورار بووده اسوت .رعایوت تقووای الهوی در
فعالیتهای فردی و جمعی ،سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی در یك جامعه براساآ سنتهای
اجتماعی قرآن ،همه شیرات و الطاف الهی را نصی آن جامعه شواهود کورد .نتیجوه نهوایی
اینکه یافته های تحقیق داللت بر این واقعیت دارد که تقوا بر هر سوه رکون امنیوت ایجوابی
یعنی شواسته ها (نیازهای ملی) ،داشتهها (کارآمدی نظوام سیاسوی) و ضوری ایودئولوژیك
تثییرگرار است و زوال تقوا نیز بنیادهای قدرت نرم هر نظام سیاسی را سسوت و در نتیجوه
امنیت ایجابی آنرا ناپایدار و درنهایت به جامعه ناایمن تیدین شواهد کرد.

پیشنهادات
.1

با توجه به یافتههای این تحقیق هر یك از ابعاد سرمایه اجتمواعی موورد بررسوی
میتواند بهعنوان یك پهوهشی علمی کمی و پیمایشی مورد توجه قرارداد.

.2

همچنین با عنایت به نقش راهیردی تقوا بهمثابه سنت اجتمواعی الهوی در ابعواد
مختلووف سیاسووی ،اجتموواعی ،اقتصووادی ،فرهنگووی و امنیتووی و دفوواعی ،جووا دارد
پهوهشهای مستقلی برای تدوین راهیردهوای تقواپیشوگی در هور یوك از ابعواد
موصوف صورت گیرد.

.3

با توجه به اهمیت و ارزا راهیردی تقوا که جزو سنتهای اجتماعی الهی قطعی
و شرطیه است و وجوود و فقودان آن در هور سیسوتمی مویتوانود آیوار و نتوای
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تعیینکننده داشته باشد ،الزم است تا مرجعی رسمی با مشارکت قوای سوهگانوه
بهمنظور مراقیت و نظارت بر رفتار و عملکرد کارگزاران قدرت سیاسوی و ضویط و
ییت عملکرد آنان با هدف جلوگیری از بداشالقیها و تشویق کوارگزاران شایسوته
در پستهای مدیریتی ایجاد شود.
.4

اهمیت استراتهیك گفتهشده بهطور عقالیی این پیشنهاد را میدهد کوه توروی و
توسعه الگوی زندگی سیاسی منطیق با آموزهها و میانی دینوی و سویره نظوری و
عملی ائمه معصومین (علیهمالسالم) برای گسترا و عمقبخشی تقوا در جامعوه
امری ضروری و اساسی است.

.۵

در راسووتای نکتووه موودیریتی چهووارم ،نشوور و تیلیووغ آیووار منفووی اشوورافیگووری،
قدرتطلیی ،تکایر یروت ،عافیتطلیی ،بیتعهدی ،بیانصافی و سایر موانع تقوا در
حوزههای شصوصی ،مدنی و جامعه کارگزاران قدرت سیاسی بورای دسوتگاههوای
تیلیغی و رسانهای ،باید بهصورت هدفمند و جهادی مورد توجه قرار گیرد.
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فصلنامه فرهنم ایالم ،س  ،19ش  58و  ،59بهار و تابستان ،ص .112-132
دشتی ،مجید ( ،)1379ترجمه نهجالبالغه ،نامه  ،53قم ،نشر مشرقین.
راغب اصفهانی ،حسینبنمحمد ( ،)1369المفردات فی غریب القرآن ،تحقیق سیدغالمرضا خسیروي ،تهیران ،انتشیارات
مرتضوي.
رسولی محالتی ،سیدهاشم ( ،)1386ویژگیهاي پیامبر اعظم (ص) و اخالق انسانی آن حضرت ،فصلنامه اندیشه تقریب،
ش  ،11تابستان ،ص .41-56
ساروخانی ،باقر ( .)1378سرمایه اجتماعی :ابعاد ،شاخصها و دیدگاهها ،فصلنامه روستا ،س  ،1ش ،1بهار ،ص .41-51
ستوده ،هدای اهلل ( ،)1381آسیبشناسی اجتماعی ،تهران ،آواي نور.

نقش تقوا در بعد ایجابی استحکام امنیت ملی در چارچوب سنتهای الهی

جعفري تبریزي ،محمدتقی ( ،)1373حکم

اصول سیاسی اسالم ،تهران ،بنیاد نهجالبالغه.

جوادي آملی ،هعبداللّه ( ،)1378تسنیم (تفسیر قرآن کریم) ،ج  ،2تنظیم و ویرایش :علی اسالمی ،قم ،مرکز نشر اسراء.

شرف الدین ،سیدحسین ( ،)1395راهکارهاي نهادینهشدن تقوا در رفتار کاربران ایرانیی شیبکههیاي اجتمیاعی اینترنتیی،
دوفصلنامه علمی ی پژوهشی دین و سیاس

فرهنگی ،ش  ،6بهار و تابستان ،ص .111-135

طباطبایی ،سیدمحمدحسین ( ،)1382تفسیر المیزان ،ج  ،7ترجمه سیدمحمدباقر موسیويهمدانیی ،قیم ،دفتیر انتشیارات
اسالمی.
طوسی ،محمدبنحسن ( ،)14۰7تهذیب اتحکام (ج  ،)6تهران ،دارالکتب اتسالمیه.
علینی ،محمد ( ،)1391سرمایه اجتماعی در آمومه هاي اسالمی ،قم ،بوستان کتاب.
فاضلی کبریا ،حامد؛ اعتصامی ،منصور ( ،)1388درآمدي بر الگوي مدیریتی امیام علیی(ع) ام منظیر مؤلفیههیاي سیرمایه
اجتماعی ،اندیشه مدیری  ،س  ،3ش  ،2ص .1۰1-128
قرائتی ،محسن ( ،)1383تفسیر نور ،تهران ،مرکز فرهنگى درسهایى ام قرآن.
کلینی ،محمدبنیعقوب ( ،)14۰7اتصول الکافی ،بیروت ،داراتضواء.
کوهکن ،علیرضا ( ،)1388مؤلفههاي سرمایه اجتماعی اسالمی ،فصلنامه ،راهبرد یاس ،ش ،17ص .129-139
مجلسی ،محمدباقر ( ،)141۰بحاراتنوار ،بیروت ،مؤسسه الوفا.
محقق خوانساري ،جمالالدین ( ،)1366شرح غررالحکم ،ج  1و  ،6تهران ،دانشگاه تهران.
مطالعات گروهی ( ،)1389راهبردهاي ارتقاي اخالق سیاسی در رفتار نخبگان سیاسی با مالحظات امنی

ملی.

مطهري ،مرتضی ( ،)1376مجموعه آثار شهید مطهري ،تهران ،صدرا.
معصومینیا ،غالمعلی ( ،)1389اخالق اقتصادي ،اقتصاد اسالمی ،فصیلنامه اقتصیاد و بانکیداري اسیالمی ،س  ،7ش ،26
تابستان ،ص .21-38
مکارم شیرامي ،ناصر ( ،)1387تفسیر نمونه ،ج  7و  ،6تهران ،انتشارات امام علی بن ابی طالب (ع).

3۵

موسوي خمینی ،روحاهلل ( .) 1378صحیفه امام خمینی ره ،تهران ،دفتر حفظ و تنظیم آثار امام خمینی (ره).
نشریه علمی آفاق امنیت  /سال چهاردهم ـ شماره پنجاه و یکم ـ تابستان 1400

مهنانی ،اکرم ( .)1397بررسی رابطه بین مسئولی
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اجتماعی شرک ها و وفاداري مشتریان ،فصلنامه چشماندام حسابداري

و مدیری  ،س  ،1ش  ،2پاییز ،ص .75-94
میرتاجالدینی ،محمدرضا ( ،)1376اخالق کارگزاران حکوم

ام دیدگاه اسالم ،تهران ،ساممان تبلیغات.

نراقی ،مالاحمد ( ،)1348معراجالسعاده ،تهران ،حومه علمیه اسالمی.
نراقی ،مهدي ( ،)137۰علم اخالق اسالمی ،جامعالسعادات ،ترجمه جاللالدین مجتبوي ،حکم .
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The Role of Piety in the Positive Dimension of
Strengthening National Security within the
Framework of Divine Traditions
Siamak Bagheri Choukami 1
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Abstracts

_____________________________________________________
Piety in the conventional literature of defense and political studies is
the concept of abandonment. From the Renaissance onwards, the element
of piety was generally removed from politics, power, security, and
defense. However, after many criticisms of hardware discourses such as
realists as the mainstream of power and security, in the last three decades
we have seen the emergence of soft discourses, and in this regard,
concepts such as identity have opened a special place in power and
security. Nevertheless, spiritual issues such as ethics and piety, which
have strategic value in the Islamic discourse, are still not considered and
research in this field is not yet prominent. Hence, the main question of
the present article seeks to answer how piety is effective in strengthening
and strengthening the positive dimension of national security? The
method of reasoning in this research is deductive and in the theoretical
framework of divine traditions and the method of secondary analysis has
been used as a complement. The findings of the research indicated that
that piety as a central sign of spirituality and faith as a divine social
tradition affect the elements of social capital of a political unit and
thereby strengthens the foundation of positive security by solving the
problem of accountability (efficiency) and citizens' demands . The
reverse is also true; That is, the inevitable result of the decline of piety is
the decline of social capital, after which the foundations of the positive
dimension of national security will collapse.
Keywords
Piety; National Security: National Strength; National Power; Divine
Tradition

1

1. Associate Professor, Department of Political Science, Imam Sadegh (AS)
Research Institute, Tehran, Iran
S.bagheri6@gmail.com
2. PhD Student in National Security, Higher National Defense University,
Tehran, Iran
mehdi_maleki15@yahoo.com

