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شرقشناسی بر شبکهای از بازنماییهاا اانا هاا با ههاای امامااـی ا
سیاسی خاا

اسااراه شااس اساگ اناماانی زامااید ها وایاا س هاس اساگ

ایرانشناسی بهـنران یکی از شاخههای شارقشناسای اه بیایاهی از الار
زبانی با شرق شناسی هماننا اسگ وژ ه های شرقشناسی زنبع ـماس ترلیاا
سها زناهیم اه باب زاهیگ مرازع شرقی هیانا برای شناخگ تحلیل این
مرازع به کاه ارفاه زیشرا شرقشناسی زناسبات اماماـی مرازاع شارقی ها
با حاکمیگ ا لگ زبانی بر اسابااا شرقی نبارا مازهاه زاانی نبارا زالکیاگ
خصرلی اییاایی هکرا تضاا ا لگ ا زلاگ نبارا قاانرن زاا ن تبهیاگ
براس اه هـایا از حاکم ـام ثبات ازنیگ سیاسی اماماـی تبیین زیکنا

 .1استادیار تاریخ ،گروه پژوهشی جغرافیای سیاسیی ،پژوهشیدهه جغرافییای انتظیا ی ،پژوهشیااه لوی
انتظا ی و طالعات اجتمالی (.)bigdelor@gmail.com
 .2استادیار تاریخ ،گروه پژوهشی جغرافیای سیاسیی ،پژوهشیدهه جغرافییای انتظیا ی ،پژوهشیااه لوی
انتظا ی و طالعات اجتمالی (.)mahamadabadi1353@gmail.com
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سهای سر مان زالکم بهـنران ایاران شناسای برمیااه اه سااخگ ناریاات
زربرط به زاهیگ ا لگ مازهه زناسبات زابین سنها بیایاه تثثیرااراه باراس
اسااگ ایاان وااژ ه

بااا ه ت تحلیاال تاااهی ی بااا اکااا ی زبااانی اساساای

تشکیلاهناس سهای زالکم زنهرم ازنیگ ساز کاههای ازنیگساازی اه مازهاه
ایران از ایاااس زالکم نقا برهسی زیکنا یافاههای این واژ ه

بیااناار سن

اسگ که زالکم ازنیگسازی اه ایاران ها از زناار حکارزای اساابااای تحلیال
زیکرا که با تکیه بر قاهت ناازی ترس زرام از حکرزگ زرفق به برقاراهی
ازنیگ زیشا از نار ا این اسالم احکام سن از ـرازل ترلیا اسابااا نااازنی
بیثباتی اه مرازع اسالزی ازممله ایران برا اه حاالی کاه ازنیاگساازی اه
ایران بی

از سنکه بر اساس ـازل ترس از قاهت حاکمه باشا بار فرهنا

سنگهای اماماـی سزرزسهای اینی اساراه براس اسگ

کلیدواژگان :ایران ،شرقشناسی ،ایرانشناسی ،امنیت ،سر جان مالکم.
 .1مقدمه

شرقشناسی به عنوان مجموعه مطالعات منسججم رببجابم موعجوعات س مسجاخت م ج
جوامع شرقی ،تأثیر غیر قابت انکابی رب کسب شجناتت س تولیجم م جاهیم رب بجا جوامجع
شرقی رابر .ایرانشناسی بهعنوان یکی از شاتههای شرقشناسی رب بسجیابی از اوجوو س
مبانی ،ماننم شرقشناسی است .نقم س تح یت گ مان شجرقشناسجی بجه ایجل رلیجت رابای
اهمیت س عرسبت است که آنچه جامعهشناسی تابی ی برای تح یت س بربسی جامعه ایرانی
س مناسبات آن رب طوو تابیخ به کجاب مجی گیجرر تجا وجمسر زیجاری ،تحجت تجأثیر گ مجان
شرقشناسی پمیم آممم است .پژسهشهای شرقشناسی منبع عممم تولیم م اهیم س نظریات
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رببابم ایران هس نم س همچنان ،سایه سنتهای شرقشناسی بر سر جامعجه ع مجی کرجوب
سنگینی میکنم.

1

آثاب سر جان مالکم 7به سبب اهمیت س تأثیرگذابی بر شناتت تجابیخ ،جامعجه ایجران س
مناسبات بیل رسلت س مررم جایگام تاوی رابر .مالکم بجه عنجوان یکجی از بنیجانگجذابان
ایرانشناسی نویل انگ یسی س نظریه پرراز شرقشناسی انگ یسی س اثر اس به عنجوان اسلجیل
تابیخ ممبن ایران شنات ه میشور 3.سر جان مالکم ،اسلیل س یر بری انیا رب رببجاب ت حع جیشجام
بور .س ر هیئت سی ،آغازگر رسبمای جمیم رب بسابط ایران با انگ س ان س ابسپجا بجور 4.ایجران بعجم از
 .1ر.ک :داری ش رحمانیان و ابراهیم ت فیق« ،سیت هیای شیر شتاسیی در طالعیات اسیی ی-
ایرانی» ،کتاب اه تاریخ و جغرافیا ،ش 181؛ حسین کچ یان ،ابراهیم ت فیق و حمیها ین ایانعی

هرن» ،کتاب اه لو

اجتمالی ،ش  64و 64؛

راد« ،از شر شتاسی تا لقینی ست و لقینی

حمها ین اانعیراد ،ابراهیم ت فییق و حسیین کچ ییان « ،شید لوی

اجتمیالی پی نیه ان بیا

شر شتاسی اس » ،کتاب اه لو

اجتمالی ،ش  66و .64

2. Sir John Malcolm.
 .1کتاب تاریخ ایران الدم ،اولین کتاب تاریخ در رد ایران در دوره جهیه اس و پیشایه بیر
دیار اثار و تأثیرگذار بر تاریخن یسان بعهی اس (ر.ک :لباس اهیمی اییهاری ،تیهاو و تحی
تاریخن یسی در ایران لصر ااجار ،ص .)141-141
 .6اهمی دس اوردهای هیئ

سیاسی الدم بهانهازهای ب د که فر انفر ای هتیه ن شی  ،یالدم

کویه قاصه خ د را به خ بی انجا داد و یک روابط سیاسی و تجاری با ایران برارار نم د که تافع
لمههای برای اناوستان دارد .فقی های او ،دول اناوستان را به تافع سیاسی و ااتصادی همی
خ اهه رسانه ( حم د حم د ،تاریخ روابط سیاسی ایران و اناویس در ارن ن زدهم ،ج ،1ص 11
و )66؛ در رد اهمی

سفارت الدم و تأثیرگذاری وی در گش دن دوره ای جهییه از تاسیبات

ایران و اروپا ر.ک:
harington, sir john Malcolm and creation of british india, p 83.

842

تحلیل انتقادی آرای شرقشناسان در باب امنیت در ایران؛ مورد مطالعه...

عصر و ویه ( 1131-702م.ق ).بسابط مؤثر تور با رنیای غر با از رست رارم بور .وجمسر یج
قرن بور که هیئ ی سیاسی ابسپایی به ایران نیاممم بور س ایران از تحجوتت شجگرتی کجه رب ابعجار
م

سیاسی ،اج ماعی س ونع ی رب آن سوی جهان بخ رارم بور ،کمابیش بیتبر مانمم بور.
مأموبیت های مالکم به ایران انگیزم سیاسی راشجت ،امجا اس رب ایجل مأموبیجتهجا بجه

گررآسبی منابع س اطالعات رببابم تابیخ س جامعه ایران پرراتت که ن یجه آن ک ا هجایی،
چججون منظومججه ایججران )1114( (Persia: A poem, anonymousم).؛ نماهججایی

از ایران ) 1(Sketches of Persiaکه شرح مساترت اس بجه ایجران اسجت س تجابیخ ایجران
) (The History Of Persiaاست .ک ا اتیر ،سنگبنای تابیخنگابی نویل رببابم ایران
رب رسبان جمیم با بنیانگذابی کرر .بهطوبیکه از زمان ان رجاب ک جا تجابیخ ایجران اس رب
ساو 1111م .رب رس ج م قطوب رب لنمن ،ایل ک ا موبر توجه زیاری رب بری انیا س ابسپا ساقع
شم س شهرت بسزایی برای نویسنمم اش تراهم آسبر .به سبب نوش ل ایل ک جا  ،رانرجگام
آکس وبر با رارن ربجه رک رای وقوق از اس تج یت کرر.

7

ایل ک ا رب ساو 1303ق .به سسی ه میرزا اسماعیت ویرت به تابسجی ترجمجه شجم س
پس از آن به یکی از منابع او ی شناتت جامعه س تابیخ ایران تبمیت گرریم س موبر ابجاع
عممم پژسهش گران ایرانی س غیرایرانی قراب گرتت 3.ک ا اس نه تنهجا رب جهجان انگ یسجی
1. Sir john mahcolm, sketches of Persia, j. murry. Oxford university.
1854,
 .2یاپ« ،دو رخ اناویسی» ،تاریخنااری در ایران ( جم له قاالت) ،ص .111
 .1تأثیر کتاب تاریخ ایران سر جان الدم بر تاریخنااری جهیه ایرانی را یت ان در اثاری چ ن
اییته سدتهری یرزا اااخان کر انی دیه (فریهون اد ی  ،انهیشیههیای ییرزا اااخیان کر یانی،
ص )142؛ نم نههایی از تأثیر بر تابع تاریخی و اجتمالی ایران لبارت اسی از :رضیا شیعبانی،
بانی تاریخ اجتمالی ایران ،ص 141؛ یروانه ابراها یان ،ایران بین دو انقیب ،ص  11و .11
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زبان ،ب که رب کت ابسپا ،اثری مرجع به شماب میبتت س و ی موبر اس ارم اعضای هیئجت
اعزامی ناپ ئون ( 1114-1104م ).به ایران قراب گرتت.

1

مالکم رب ج م رسم ک ا تابیخ ایران رب شرح س تووجی سعجعیت مناسجبات رسلجت س
جامعه ،اشابمای هم به چگونگی امنیت سازی رب ایران رابر س رببجابم ایجل موعجوع مهجم،
مناسبات رسلت س جامعه با با تأکیم بر اس بماری بورن وکومت ،نبور قانون ،جمایی رسلت س
م ت س عامت ریل تبییل میکنم .ایل مقاله بر آن است با بسش تح یت تابی ی به نقجم ریجمگام
مالکم رببابم م هوم امنیت س سازکابهای امنیتسازی رب ایجران برجررازر .بجمیل منظجوب بجا توججه
بجه مؤل جههجای اساسجی شجرقشناسجی س بازنمجایی آن رب ریجمگامهجای سجر ججان مجالکم س بجا
بسش تح یت تابی ی ،آبای مالکم با رببابم عوامت مؤثر بر مناسبات رسلت-جامعه س امنیجتسجازی
نقم س بربسی میکنم.
 .2پیشینه تحقیق

رببابم نقم شرقشناسی ،آثاب م عمری رب رهه های اتیر پمیم آممم اسجت ،امجا رببجابم آبای
ایرانشناسان ،پژسهشهای کم ری ووبت گرت ه است .رببجابم انمیرجه س آثجاب سجر ججان

مالکم ،چنم پجژسهش انججام شجمم اسجت .ع جیمحمجم طرتجمابی رب ک جا م جیگرایجی،
تابیخنگابی س شکتگیری هویت م ی نویل رب ایران به چگجونگی تجأثیر شجرقشناسجی س
ایرانشناسی رب شکت گیری تابیخنگابی نویل ایرانی س شکتگیری هویت ایرانی پررات جه
است س جایگام اثر تابیخ ایران با رب بیل آثاب نوش ه شمم به سسی ه ایرانشناسان س موبتان
ایرانی بربسی کررم است.
همچنیل ،محسل ت ی ی رب مقاله نقمی از ریگر -ایرانشناسی انگ یسیها ،مهجمتجریل
محوبهای ریگری سازی ایرانیان رب آثاب ایران شناسی انگ یسی با موبر تح یت س موشکاتی
 .1لوی حمه طرفهاری ،ویگرایی ،تاریخنااری و شد گیری ه ی

وی ن ین در ایران ،ص  28و .21
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قراب رارم است .بعا بیگملو رب مقالهای با عنوان پیونم شرقشناسی س اس عماب ،انگیزمهجای
نگابش ک ا تابیخ ایران س برتی از آبای نویسنمم با بربسی س ابزیجابی م صجری کجررم
است .ای .یاپ رب مقالهای با عنوان رس موبخ انگ یسی به بربسی آثاب س برتی آبای مجالکم
رببابم تابیخ ایران پررات ه است.
همچنیل رببابم آثاب س اقمامات مالکم رب هنم ک ابی بجا عنجوان Sir John Malcolm

 and Creation of British indiaبه ق م  Jack Harringtonنوشج ه شجمم اسجت .بجا
ایلواو ،اثری ان قاری رببابم اتکاب س انمیرههای مالکم بهسیژم رببابم ریمگامهای اس رببابم
جامعه س مناسبات آن پمیم نیاممم است .بر ایل اساس ،ایل مقاله بر آن است ،ریمگامهجای
مالکم رببابم امنیتسازی رب ایران با بربسی ان قاری نمایم.
 .3مؤلفههای اساسی شرقشناسی

شرقشناسی مجموعهای از مطالعات س تحقیقات رانرمنمان س مؤسسات کروبهای غربجی
رب موبر موعوعات س مساخت م

شرقی اسجت 1.ایجرانشناسجی با بجه عنجوان شجعبه س

شاتهای از شرقشناسی میتوان مجموعه منظمی از مطالعات س پژسهشهایی رانست کجه
از سوی رانرمنمان غربی برای شناتت زبان ،اربیات ،تابیخ س ترهنگ ایران زمیل س ووزم
تممن ایرانی ووبت گرت ه است .رببابم اهماف ،انگیزمها س ماهیت شجرقشناسجی بحجو س
گ تسگوهای تراسانی ووبت گرت ه است.
گ مان شرق شناسی وماقت سه بعم اساسی رابر .ن سجت م هجومی پجژسهشگرانجه س
عالمانه ،رسم گونه ای سب

س اس و ت کر س انمیریمن که بر ت استهای هس یشنات ی س

معرتت شنات ی بیل شرق س غر تأکیم رابر س سوم نوعی گ مان سج طه س ابجزابی بجرای
اعماو س طه بر شرق .اگر گونه اسو با بعم ع می بمانیم ،گونه رسم بعم ت س ی س گونه سوم
بعم ابزابی شرقشناسی است.
 .1داری ش اش ری ،ا و هرنی  ،ص .41
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ارسابر سعیم (ر7003 .م 1).با تأکیم بر ابعار رسم س سوم شرقشناسی ،اربیاتی ان قاری با
رب ایل با اس واب کرر 7.اگر ارعاهای سعیم رببابم ک یت شرقشناسجی با ربسجت نجمانیم،
آبای اس رببابم شرقشناسی انگ یسی س ایرانشناسی آن به وقیقجت نزریج

اسجت .سجعیم

شرقشناسی با گ مانی میرانم که به مق ضای گس رش س طه اس عمابی غر پمیم آممم
است س میکوشم همزمان با م اهیم س آبای موبر نظر ،شرق با شناسایی کنم س تحت س طه
قراب رهم.

3

برای بربسی ریمگامهای سر جان مالکم بجه عنجوان یج

شجرقشجناس س ایجرانشجناس

برجس ه ،تزم است به مهمتریل مؤل ههای شرق شناسی اشابم شور س سرس بر اساس آنها،
ریمگامهای سر جان مالکم موبر تح یت ان قاری قراب گیرر .برتی از مهمتجریل سیژگجیهجای
شرقشناسی با تأکیم بر شرقشناسی انگ یسی با به شرح ذیت میتوان معرتی کرر.
 .1-3شرقشناسی گفتمانی معرفتساز

رب گ مان شرقشناسی ،شرق به مثابه ی

م ع ج شناسجا (ابجژم) س شجرقشجناس رب

جایگام تاعت شناسا (سوژم) قراب میگیرر .شرقشناس با اتکا به رانش س ابزابهای پژسهش
به مطالعه س پژسهش رببابم جوامع شرقی اقمام مینمایم س به تولیم نظریجههجا س م جاهیمی
رببابم ایل جوامع میپررازر .نظریهها س م اهیم تولیم شمم ،گ مانی با ترکیت میرهنم که
منبع عممم بجوع رانشپژسهان غربی س شرقی رببابم مساخت م

ایل جوامع است.

 .1ادوارد سعیه نظریهپرداز ادبی ،تتقه فرهتای و فعا سیاسی فوسطیتی  -ا ریدایی اسی  .او در
دانشااه های هاروارد و پریتست ن درس خ انهه اس

و استاد زبان اناویسی و ادبییات تطبیقیی در

دانشااه کومبیا اس  .سعیه به لت ان یدی از بتیانگذاران نظریه پسااسیتعماری شیتاخته ییشی د.
نظریه شر شتاسی از ابتدارات فدری او اس .
 .2ادوراد سعیه ،شر شتاسی.1141 ،
 .1همان ،ص .14
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با سجور بعم ع می س پژسهری ایل گ مان ،آنچه بایم به آن توجه کرر ،بابطه شجنات ی
بیل ابژم س سوژم است که سوژم (شرقشناس) شرایط تور با بر ابژم (شرق) تحمیت میکنم
س اس با رب چابچو موبر نظر تور قراب میرهم .رب ایجل گ مجان ،شجرقشجناس امکجان س
شایس گی وحبت به جای شرقی با مییابم .انسان شرقی با رانری بسبهبس میگررر که بر
ذهل س بسان اس مس ط میشور س با تکیه بر آن میآموزر که به تابیخ ،جغراتیجا ،ترهنجگ س
زبان تور به گونه ای ریگر بنگرر س رب نهایت ،تورآگاهی س هجوی ی کسجب مجیکنجم کجه
سرچرمه آن ،گ مان شرقشناسی است.

1

 .2-3شرقشناسی بهمثابه سازهای اسالمستیز

اسالمس یزی رب شرق شناسی بر چنمیل آبر وب تکری بنا گرریمم بور .رب ساقع ،عصجر
جمیم بر اساس اسمانیسم ،سکوتبیسم ،ریلس یزی س عمیت با ک یسا اسج واب شجمم بجور س
مرر ریگر از رشمنی تابی ی اسالم س مسیحیت مایه میگرتت .مس مانان رب مراوجت م ج
بسیابسیی تور با جهان مسیحیت تبمیت به ی عربه بسوی پایماب برای جهان غر شمم بورنجم.
بر ایل اساس رب غر س رب گ مان غالب شرقشناسجی ،ریجمگاهی رببجابم اسجالم شجکت
گرت ه بور که عممم آن بر ایل مبنا بور کجه  .1اسجالم ،رینجی غیرالهجی ،تریبکابانجه س بجمسن
وقیقت است .7 ،اسالم ریل زسب س شمریر است س  .3رب ریل اسالم ،شجهوات انسجانی آزار س بهجا
شمم است.

7

بسججیابی از شججرقشناسججان اسججالم با  mohomadismس مسجج مانان با محمججمی
) (Mohomadenمی نامیمنم که ایل م هوم با به همرام راشت کجه اسجالم ،رینجی الهجی
نیست .ب که ،اسالم محصوو تکر س ذهل پیامبر

بورم است .رب ساقع بر اساس باسبهای

شرقشناسی به لحاظ بسانشنات ی ،اسالم سبب گرایشهایی چون گوشهگیجری ،اسج بمار
 .1داری ش اش ری ،ا و هرنی  ،ص .261
 .2حسن ال یری ،طالعات اسی ی در غرب ،ص .48
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محوبی ،تس یم س اع قار به تقمیر س سرنوشت شمم است .ایمان اسالمی بجرای تغییجر رارن
نظام اج ماعی س یا مقاب ه س م ال ت با اس بمار سیاسی ،هیچ انگیزمای ایجار نمیکنم 1.به
طوبک ی ،یکی از رتیت عممم عمم توانایی جوامع اسالمی رب بشم س توسعه هماهنجگ بجا
تطوط تابی ی غربی س ورکت به سجوی یج

جامعجه م رقجی بجه ذات س ماهیجت اسجالم

مربوط میگررر.
 .3-3شرقشناسی بهمثابه سازهای هویتساز

رب ریمگام شرقشناسی بیل غر که عقالنی ،توسعه یات ه س برتر اسجت بجا شجرق کجه
نابهنجاب ،توسعه نیات ه س ترسرست است ،ت استی مط ج س نظجاممنجم سججور رابر .از رسبان
باس ان ،یونانیان تصوب تاوی از رسگانگی شرق س غر راش نم 7.تصجوبی کجه بجا برتجری
ترهنگی تور س بربر توانجمن همسجایگان شجرقی تجور همجرام بجور .ایجل تصجوب مبنجای
رسگانهسازیهای ابسپاییان رب سممهای م ماری بعمی گرریم .مسیحیت به عنجوان عقیجمم
محوبی ابسپا برای هویت ب ری به تور از اسالم بجه عنجوان ریگجری بهجرم مجیبجرر .رب
سممهای بعم از بسشلگری نیز ایل ریمگام قرسن سسطایی رببابم اسالم تماسم یاتت.

3

سعیم بر ایل باسب است که شرقشناسی نوعی تصجوب س عقیجمم جمعجی بجه ابسپجاییهجا
ب ریمم است که با توسجت بجر آن س رب مقایسجه تجور بجا شجرقیهجا ب واننجم رب باسج ای
هویتب ری به تور گام بررابنم 4.تابیخ شرق ،بنایی اس متلی م رجکت از مجموعجهای از
عناور غایب است .عناوری که مر صکننمم سیژگیهایی غربجی اسجت کجه رب جوامجع
 .1غی عباس ت سوی« ،نقه تحقیقات شر شتاسی درباره رابطه اسی و سر ایهداری» ،نا ه لوی
اجتمالی ،1141 ،ص .6
 .2کار یاسپرس ،اغاز و انجا تاریخ ،ص .14
3. Elgamri, Elzain, Islam in the britishbroodsheets(the impact of
orientalism on representations of islam in the british press), p xvii.
 .6ادوراد سعیه ،شر شتاسی ،ص .21
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شرقی غایب است .از ایل جهت ،عم کرر گ مان شرقشناسی ،تعری تابیخ شرق بهعنوان
تعیّل من ی تابیخ ابسپا است.

1

 .4-3شرقشناسی بهمثابه سازهای استعماری

نظام رانری شرق شناسی به کروبهای اس عمابی کم

کرر ،م ت شجرقی با بجه زیجر

س طه ربآسبنم .رب وقیقت ایمخولوژی شرقشناسی محجر اسج عماب بجور 7.از نظجر سجعیم،
شرقشناسی تور با ی

بش ه ع می ،بیطرتانه س ساقعگجرا مجیتوانجم ،امجا کجابکرری رب

تممت اهماف سیاسجی س اق صجاری مر صجی رابر .مجرسبی بجر پیجمایش شجرقشناسجی
انگ یسی ،پیونم آن با با تأسیس کمرانی هنم شرقی س اس عماب سرزمیلهای آسیایی نرجان
می رهم .رانرمنمان ع وم اج ماعی بر ایل باسبنم که عالسم بر موابر ت س ی س تنی ،ساتت
قمبت سیاسی نیز رب شکترهی به مح وا س جهتگیری ع وم اج ماعی مؤثر است س نقجش
سیاستهای امرریالیس ی بهسیژم رب شکترهی تصوبات غر به اسجالم س تح یجت جوامجع
شرقی تعییلکننمم بورم است.

3

با مرسبی بر سیر تابی ی س ابزیابی گ مان شرقشناسجی انگ یسجی ،برپجای اسج عماب
غربی رب جریان شرقشناسی آشکاب میشور .با ایجار کمرانی هنم شرقی انگ یس رب سجاو
1000م1007/.م.ق .بسابط ابسپاییان با شرق رچاب رگرگجونی اساسجی گرریجم س امرراتجوبی
بری انیا رب هنم س آسیا موت گرریم ،بیل سنت ع می -ترهنگی شجرقشناسجان بجا سج طه
سیاسی اس عماب بری انیا پیونم برقراب کنم 4.به رنباو ایجار کمرانی هنجم شجرقی س گسج رش
مناتع اق صاری ،تجابی س سیاسی ،اعضای کمرانی شرسع به تراگیری زبانهجای شجرقی س
 .1لباس ولی ،ایران پیش از سر ایهداری ،ص .11
 .2استی ن سیه ن ،کشاکش ارا در جا عهشتاسی ،ص .168

 .1ترنر ،شر شتاسی ،پس

هرنیسم و جهانیشهن ،ص .42

4. Schaar. Stuart, orientalism at the service of imperialism:
orientalism: a reader, p 182.
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بهسیژم زبان تابسی به سبب کاببرر آن رب ایران س شبه قابم هنم کررنم 1.کالج هی ی بوبی

7

به مهمتریل مرکز آموزش زبان تابسی س عربجی تبجمیت شجم کجه رب آن سیاسجتمجمابان،
بازبگانان س اتسران انگ یسی به تراگیری ایل زبانها میپررات نم.

3

با آغاز قرن نوزرهم ،ایران برای بری انیا مهم گرریم .رب ربجه اسو ،اهمیت ایران بجرای
انگ یس به سبب هنم بور؛ زیرا به رلیت تهمیمات ترانسه س سرس بسسیه ،ایران به معبجری
مهم برای نگهبانی از هنم تبجمیت شجم .از اساسجط رهجه 1130م .تجا پایجان رسبم قاجابیجه
(1343-1710م .ق ).تط ت گراتی هنم به ابسپا از مسیر ایران به سبب برقرابی ابتباط بیل
هنم س لنمن ،اهمیت تراسانی یاتت .همچنیل ،ایران به ووبت بازابی برای تولیمات ونع ی
انگ س ان رب آمم 4.بعمها اک راف ن ت رب سجاو  1370ق1701 /.م .رب مسججم سج یمان س
بهرمبررابی سریع س گس ررم از آن ،شرکت ن ت ایران س انگ یس با بجه مهجمتجریل مرکجز
انگ یس رب ایران تبمیت کرر.
عرسبت مقاب ه با توسعه ط بی ترانسه س بسسیه از طری ایران به سوی هنجم س منجاتع
ریگر بری انیا رب ایران تزم گررانیم که ایرانشناسی انگ یسی برای س طه س ن وذ بر ایران س
و ظ مناتع آن کروب ایجار شور .بر ایل اساس ،یکی از مرغ ههای همیرجگی نظامیجان س
کابمنمان سیاسی انگ یسی ،گررآسبی اطالعات س نوش ل ک ا هایی رببابم منجاط تحجت
س طه کمرانی س سرزمیلهای اطراف هنم بور .ایل اطالعجات نقجش مهمجی رب اسج قراب س
تماسم امرراتوبی بری انیا رب هنم راش نم 1.رنیس بایجت (ر7001 .م 0).رببجابم شجکتگیجری
1. Macfie, M.L., orientalism, p45.
2. Hailey bury.
 .1اب القاسم طاهری ،سیر فرهتگ ایران در بریتانیا؛ تاریخ دویس ساله طالعات ایران ،ص .14
 .6سر پرسی سایدس ،سفرنا ه سر پرسی سایدس یا ده هزار ای در ایران ،ص .662
5. Bowen, H.V., the business of empire: the east india company and
imperial british(1756-1833, p151-153.
6. Sir Denis Wright
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ایرانشناسی انگ یسی بیان میکنم که تهمیمهای ناپ ئون رب موبر هنم ،انگ س ان با م وجه
بیتبری از سرزمیل های همسایهای ساتت که ممکجل بجور ،سجراهیان ترانسجه از آنهجا
بگذبنم .کسی بیر ر از جان مالکم از ایل موعوع آگاهی نماشت .اس رب ن س یل مأموبیجت
تویش رب ایران به ساو  1711ق1100/.م .از شیراز به پمبش نوشت :
همه ساعات فراغتم را صرف پژوهه

رر اژار ا ا ژش ر ژار ژار العژار

میرنم ره با آن آشنا ی اندری رار م.

مالکم اترار هیئت تور با که شجامت کسجانی چجون سجرسان گرانجت ،1سجرسان چجابلز
کریس ی 7س س وان هنری پاتینجر 3میشم به اطراف ایران بجرای نقرجهبجررابی س بربسجی
بامها س منابع ترس ار .ایل امر رب سومیل مأموبیت مالکم هم تماسم یاتجت .ایجل اطالعجات
گررآسبی شمم به سسی ه سرسان م

رسنالم کنییجر 4تنظجیم گرریجم س رب سجاو 1113م .رب

مج ه جغراتیایی س طن ی ایران من رر شم س برای ساوها ،منبعی اطالعاتی رببجابم ایجران
بور 1.بنابرایل ،اسلیل س مهمتریل انگیزم مالکم از نگجابش ک جا تجابیخ ایجران ،انگیجزمای
بسمی س سیاسی بور.

0

سیاس هار و دیپومات کهتهکار اناوستان که هت  12سا را در ایران گذرانیه و از سیا . 1141/ 1112
کاردار سفارت اناویس در تهران و از سا  1141 /1141-1162تا  . 1141وزیر ختار اناویس در اییران
و سپس لض ؤسسه طالعات ایرانی در اناوستان ب ده اس
1. Grant.
2. Charles Christie.
3. Henry Pottinger.
4. Macdonald kennier.
 .4دنیس رای  ،اناویسیان در یان ایرانیان ،ص .214-216
 .4یاپ« ،دو رخ اناویسی» ،تاریخنااری در ایران ،ص .114
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 .4آرای مالکم درباره امنیت سازی در ایران

عرسبت تأمیل امنیت ،یکی از انگیزمهای زنمگی جمعی س ممنی انسانی س گس رش تمجمن
س شهرنرینی است .تأمیل امنیت مررم از تهمیمهای تابجی س رات ی از کابسیژمهای او ی
س اسلیه رسلتها از گذش ه تاکنون بورم است 1.واوبنظران امنیجت با عبجابت از اطمینجان
تاطر اترار س گرسم های م

اج ماعی نسبت به و ظ موجوریت س هویت تور رب برابجر

تحوتت عاری س عممی میراننم 7.رب بربسی مساخت امنی ی ،عمممتریل پرسشها عبجابت
است از :امنیت چیست؟ س ل از امنیت چه کسی رب میان است یا مرجع امنیت چیست؟ س
چگونه میتوان به امنیت رست یاتت؟

3

رب پاسخ به ایل پرسشها بهطوبک ی ،رس گ مان امنی جی سججور رابر .یکجی گ مجانی
س بی س ریگری ایجابی است .گ مان سج بی ،امنیجت با رب معنجای مضجی تجور بربسجی
میکنم .بمیل معنا که آن با رب نبور تهمیم س کاهش تهمیمها تعری میکنم .بر ایل اساس،
امنیت مط و به سععی ی گ ه میشور که رب آن ،نسبت به مناتع بازیگر س عامجت اوج ی
رب برسز ناامنی یا تهمیمی سجور نماش ه باشم س یا رب وجوبت سججور ،امکجان مجمیریت آن
سجور راش ه باشم .مرجع امنیت رب ایل گ مان ،رسلت س نیرسهای نظامی واکم است.
هم چنیل قمبت نظامی ،موعوعی است که امنیت رب زیر مجموعه آن تعری میشور.
بمیل معنا که هرچه قمبت نظامی بیر ری سجور راش ه باشم ،امنیت بیر ری برقراب تواهم
شم .امنیت مقوله ای تأسیسی است که بایم تولیم شور س رب مقابت آن ،بینظمی س آش گی
پمیممای طبیعی است که رب زنمگی برر بهووبت تنازع بقا نموراب میشور 4.گ مان س بی
 .1اخ ان کاظمی ،ا تی در نظا سیاسی اسی  ،ص .14
 .2اصغر افتخاری ،ا تی اجتمالی شهه ،ص .6
 .1پ دی ،درا هی بر بررسیهای ا تی  ،ص 21
 .6افتخاری ،ا تی اجتمالی شهه ،ص 41
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با میتوان نگام هابزی 1نسبت به مقوله امنیت رانست .ترس از قمبت نظامی رسلت ،عامت
اساسی برقرابی نظم اج ماعی است.

7

رب گ مان ایجابی ،امنیت رابای م هومی موسّع است .امنیجت رب ایجل معنجا ،تولیجمی
اج ماعی است که ابکان م

سات اب ،ماهیت جامعه س رسلجت ،ترآینجمهای اج مجاعی س

ابعار سیاسی ،اج ماعی ،اق صاری س ترهنگی آن رب ترآینم تولیم امنیت مؤثر هسج نم س نجه
تنها بعم نظامی ،ب که ابعار اج ماعی ،اق صاری ،سیاسی س زیست محیطی با شامت میشور.
رب ایل گ مان رب کناب رسلت ،جامعه س هویت آن ،مهمتریل مرجع امنیت است.
محیط امنی ی همه بازیگران از جامعجه تجا رسلجت با شجامت مجیشجور .ترهنجگ مولجم
هنجابهایی است که بت ابهای رسلت س جامعه با تحت تأثیر قراب می رهم .رب ایل سععیت،
امنیت به معنای پایمابی الگوهای سن ی ،زبان ،ترهنگ ،مذهب س هویت م ی برای تکامت
است 3س به تأثیر از ماکس سبر (ر1711 .م 4).س پابسونز (ر1727 .م ،1).نقش نظام اتالقی س
ابزشی جامعه به مراتب مهمتر از قمبت رسلت رب برقرابی نظم اج ماعی مؤثر است.

0

 .5مؤلفههای اساسی گفتمان امنیتی اسالم و ایران از دیدگاه مالکم

ن ایج مأموبیتها س تحقیقات سر جان مالکم بهعنوان ی
ت حع یشام ( 1710-1717م .ق ).س ی

ریر مات نظامی بری انیا رب ربباب

ایران شناسِ تأثیرگذاب رابای اهمیت تراسان است.

اس از ساو 1217م .سابر تممت نیرسی ربیایی بری انیا شجم س رب سجاو 1271م .بجه تجممت

1. Hobbes.
 .2ت اس هابز ،ل یاتان ،ص 181
 .1غی رضا غفاری ،سر ایه اجتمالی و ا تی اجتمالی ،ص .122
4. Max Weber.
5. Talcott Parsons.
 .4حسن ی سفزاده ،اسی  ،نظم و ا تی اجتمالی ،ص .214
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کمرانی هنم شرقی رب هنم ربآمم .رب ایل ساوها به یارگیری زبان س اربیات تابسی پرراتت
س رب ممتی کوتام بر زبان تابسی تس طی کامت یاتت.
مالکم سه مأموبیت رب ساوهای 1101-1277م1710-1714/.ق1102 ،م 1773/.ق س
1110م 1771/.ق .به ایران راشت .اس رب ایل سه مأموبیت ،آثابی رببابم ایران نوشت .آثجاب
اس از اهمیت س جایگام برجس های برتوبراب شم .بهطوبیکجه اس بجه یکجی از بنیجانگجذابان
ایرانشناسی س به گ ه هابینگ ون ،1نظریه پرراز شرقشناسی انگ یسی تبمیت گرریم.

7

ک ا تابیخ ایران اس رب رس ج م س بیست س شش با تمسیل شمم است .ج م اسو ک ا
با تابیخ س س ههای اساطیری س باس انی آغاز میشور س تا سقوط و ویه ارامه مییابم .ج م

رسم ک ا رب یازرم با نوش ه شمم است که بهسیژم با « 77رب بجا مجذهب س شجریعت
ایرانیان» ،با « 73رب موبر واتت ع ما ،تجاب ،سالطیل ،سزبا س سعع قضایی کروب» با

« 71سعع زنمگی شاهان س امرا ،عارات س بسوم ایرانیان» س بجا « 70بیجان سعجع ک جی
مم کت ایران» رببابم موعوع ایل مقاله اهمیت رابر.
اسلیل ترجمه از ایل ک ا به سسی ه میرزا اسماعیت ویرت از ایرانیان مقیم بمبئی س بجه
ربتواست مرتضیق یتان سکیتالم

 ،سالی کرمان از ژنراو گ ماسمیم1701( 3م ).رب ساو

 ،Harington .1ن یستهه کتاب زنهگینا ه سرجان الدم.
2. Jack harington, sir john Malcolm and the creation of britishindia,
p1.
3. Frederic John Goldsmid
فردریک جان گوهسمی ( ). 1118– 1818افسر ارتش و کمپانی هتیه شیرای بریتانییا بی د کیه
أ ری هیای گ نیاگ نی را بیرای دولی بریتانییا در خاور یانیه بیه انجیا رسیانه .هیمتیرین
أ ری های وی ،تعیین رزهای بین اییران و بو چسیتان هتیه در  . 1841و رزهیای اییران و
افغانستان را در  . 1842ب د .این اتفا در اییران بیه ایرارداد گوهسیمیه ییا حدمیی گوهسیمیه
شه ر اس .
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1110م1303/.ق .رب بمبئی چاپ شمم است 1.ک ا تابیخ ایران مالکم ،نمونه برجس های از
تابیخنگابی شرقشناسی به سسی ه کابگزابان امرراتوبی بری انیا است که ایلگونجه آثجاب رب
رهججههججای بعججمی بججه سسججی ه اتججراری ،ماننججم باسلینسججون (ر1171 .م ،7).گرنججت ساتسججل
(ر1177 .م ،3).لرر کرزن (ر1771 .م 4).س سرپرسی سایکس (ر1741 .م 1).تماسم یاتت.
مالکم رب ج م رسم ک ا رب بیان شرحواو س اقمامات آقا محمجم تجان قاججاب (-1710
1711ق ).س رب تصوو ریگری که آرا  ،سععیت س تصوویات مجررم س جامعجه ایرانجی با
شرح می رهم به مناسبات رسلت س جامعه میپررازر .همچنیل رب ک ا نماهجایی از ایجران،
بمسن بیان نام تور س رب شرح مساترت تور به تووی سععیت طبیعی س اج مجاعی ایجران
می پررازر س رب آن به ووبت بسیاب گذبا به موعوعات امنی ی هم اشاباتی رابر .آثاب مجالکم
 .1یرزا اسمالی حیرت در سا  . 1242در تهران ت له شه و سپس در هته ااا

گزییه .در

هته به تحصی زبان اناویسی پرداخ و تسوط کا وی بر این زبان به دس اورد .او ابتها به تصب
پیشداری اداره تواراف خویج فارس و سپس به ترجمی زبیان فارسیی دفترخانیه دیی انی بمبئیی
برگزیهه شه .سپس در سا  . 1281/. 1842در دارالفت ن کالج بمبئی بیر سیته تیهریس زبیان
فارسی نشس  .در رد التبار این ترجمه و ترجم ان ،یدی از حققان که این اثر را بیا طابقی
با تن اناویسی بررسی کرده اس

بر ان اس که در این ترجمه ،ضعفهایی ک چک و افزودههایی

ناچیز دیهه ی ش د ،ا ا برخیف نظر رتضی هرسیی چهیاردهی ،ترجمیهای داییق ،سیتحدم و
درلینحا ادیبانه اس (ر.ک :هادی وکیوی« ،ارزیابی یزان التبار ترجمه فارسی تاریخ اییران از
سر جان الدم» ،فصیوتا ه زبیان و ترجمیه ،ش  ،1ص 116-111؛ لبهالحسیین سیپتتا « ،ییرزا
اسمالی حیرت» ،ار غان ،دوره  ،24ش  ،1ص .)112-184
2. Rawlinson.
3. Grant Watson.
4. Lord Curzon.
5. Sir percy sykes.
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به ووبت منسجم به اباخه نظریه امنی ی رب موبر جامعه ایران نمیپررازنجم ،امجا بجا شجرح س
تح یت آثاب سی ،بهتصوص رب بیان سععیت اج ماعی س سیاسی میتوان ریمگام امنی جی اس
با رببابم جامعه ایرانی به رست آسبر.
 .1-5امنیتسازی در سایه استبداد شرقی

از نگام مالکم ،ماهیت اس بماری وکومت قاجاب رب چگونگی امنیجتسجازی آن ،عامجت
بسیاب مؤثری است .اس هماننم بسیابی از شرقشناسان ریگر ،مناسبات رسلجت س مجررم با از
منظر نظام اس بماری تح یت میکنم .طبیعت اس بماری رسلت س جامعجه رب ایجران موعجوع
محوبی ک ا تابیخ ایران اس است .ایمم کالسی

ایران به عنوان یج

کرجوب اسج بماری

نیمهاتسانهای ،غرق رب تجمت س همرام با اقمامات ظالمانه ،تقجمان قجانون ،نبجور نهارهجای
ساسطه بیل رسلت س جامعه رب ک ا مالکم بازتولیم شمم س به عنوان شکت غالجب وکومجت
رب ایران به کاب گرت ه شمم است.
از ریم اس تابیخ ایران ،راس ان تراز س ترسر س س ه ها س پارشاهان مس بم است س رب ایجل
تراز س ترسر سریعِ پارشاهان مس بم س سزبای چاپ وس رب شکت س ماهیت وکومت اس بماری
تغییری بخ نمارم است .اس رب ایل بابم مینویسم:
گفته شد است پارشا ا ران از جمیع سالطیش عالم به رعا ا مطلقالعناناژر
ه مقتدرار است ه از زمان قد م بد ش شژل بژار اسژت .میلبژی بژه ج ژت
اصالح امار هجار ندارر .قاعد ای است ره پارشا هر چژه بوااهژد مژیااانژد
بلند ه هرچه رند بر اه بحثی نیبت .رر عزل ه نصب هزرا ،قضژات ه صژا ب
منصبان از هر قبی ه ضبط اماال ه سژلب ارهاح از هژر صژنل علژیاالطژال
موتار است.

1

 .1الدم ،سر جان ،تاریخ ایران ،ص .424
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ساکاسی نوش ه های مالکم رببابم مناسبات رسلت س م ت رببابم امنیت نران میرهم که
از ریم اس با توجه به شرایط سیاسی س اج ماعی ایران ،ماهیجت س اعمجاو اسج بماری رسلجت
سبب امنیتسازی میشور .مالکم ماننم نظریه پررازان سج بی ،امنیجت س سجالمت مجررم با
سابس ه به نیرسی نظامی س قمبت لرکر میرانم 1س وکومت ایران با اس بمار نظامی تعریج
میکنم .م هوم س کابکرر رسلت اس بماری از نگام مالکم ،ماننم رسل ی اس بماری است که رب
آبای من سکیو (ر1211 .م 7).س ریگر نظریهپررازان اس بمار شرقی ،م هوم سازی شمم است.
مالکم رب ک ابش از من سکیو یاری نمیکنم س به اس ابجاعی نمیرهم ،اما تأثیرپذیری اس
از من سکیو س ریگر نویسنمگان عصر بسشلگجری انکابناپجذیر اسجت 3.من سجکیو رب ک جا
بسحالقوانیل ،وکومت اس بماری با وکوم ی می رانم که پارشام مطجاب میجت تجرری تجور
بت اب میکنم .مناسبات مررم س رسلت مررسطه س طن ی بجر اسجاس ات جاب س رب وکومجت
جمهوبی بر اساس شراتت برقراب است ،اما رب وکومت اس بماری بر تجرس مجررم اسج واب

است .اطاعت س ترمانپذیری مررم از واکمان بر اساس ترس رب چنمیل جای بسح القوانیل
من سکیو تکراب شمم است.

4

من سکیو ماننم مالکم تأکیم میکنم که رب وکومت اس بماری اگر پارشجام یج

لحظجه

رست تنبیه با بات نبرر س اگر کسانی که مقامات بجات با تصجاوب کجررمانجم از اس ن رسجنم،
همه چیز نابور میشجور 1.اس رببجابم رلیجت شکسجت س سجقوط وج ویه ( 1131-702م.ق).
مینویسم:

 .1همان ،ص .482
2. Charles de Montesquieu.
3. Harington sir john Malcolm and creation of british india, 88.
 .6تتسدی  ،روح الق انین ،ص  111 ،118و .244
 .4همان ،ص .111
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صافی ا ران ره رر همیش ازمنه به هسیله میره س از اوژت برراشژته شژد ه
لامت

بر بار رفت ،علت

ا ش بار ره بهانداز رافی انر زی نلژرر بژار ه

بزرگژژان ه گررنل ژژان را از بژژیش نبژژرر بژژار...آری اسژژتبدار سژژالطیش اگرچژژه
ه تآهر ه ه رانرنند است ،هلی برای ملت گاهی نتا ج نیلا ی رارر.

1

بت اب آقامحممتان س چگونگی امنیتسازی اس رب جریان ووارث س سقایع ،از زمان جنگ
با لط ع یتان ( 1707-1703م .ق ).تا ووارث کر ه شمنش مجوبر توججه اس قجراب گرت جه
است .اس ق ت عام مررم کرمان به ممت سه بسز با از با مص حت س سیاست مجیرانجم نجه
ترم س غضب؛ زیرا همف آقامحممتان از ایل گونه تنبیههای س ت ،برقجرابی آبامجش س
امنیت رب ایران بور .اس رب ایلبابم مینویسم:
رر ارز ابی رفتار پارشاهی چان آقامحمد ان ،ما با د رربژار عژااملی رژه
باعث میشد ،اه رست به آن اقدامات بزند ،محتاط باشیم؛ ز را اه رر زمژانی رژه
رشمش از رست اه گر وته بار ،با رفتار

انتبار مژی ااسژت ماجژب عبژرت

ش رها ه ا التها ی شار ره اه را اری نلرر بارند.

2

مالکم رببابم جریان کر ل برارب آقامحممتان ،جع رق یتان (ر )1703 .به رست اس که
با انمکی بمبینی ووبت گرتت س ن یجه ایل عمت مینویسم:
اثری ره با د بلند ،ررر .به ا ش معنی ره مقصار پارشا از ا ش گانه اعمژال،
آسا

ملت است ه از بیش بررن علت ناامنی.

رب ارامه ایلگونه قضاستها ،مالکم کر ه شجمن پسجران شجام عبجاس وج وی (-770
1031م.ق ).به سسی ه پمب با توجیه میکنم س ایل اقمام با برای نججات مم کجت از هجرج س
 .1همان ،ص .121
2. Malcolm, history of Persia, p181.
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مججرج عججرسبی س تزم مججیرانججم 1.اس رب جججایی ریگججر رب تناقضججی کامججت رببججابم اعمججاو
آقامحممتان س بت اب مس بمانهاش مینویسم:
طبیعتی منتقم راشت .هرچند رر ابتدا با مدارا زندگی میررر ،هلی بعژد از آن
ره به سلطنت رست افت ،هر رس را ره گمان موالفتی با لامت

برر ،عرصژه

رمار ه باار سا ته ،چ م بررند ه ا سر برراشت ه بژه ا ژش هاسژطه گررنل ژان
ا ران را ره از مدتهای رراز سر برآهرر بارند ،براندا ت.

2

مالکم یکی ریگر از رتیت اس بماری بورن جامعه ایرانی با قانون چنم همسری س زنان
با رب قیم س بنم نگهراش ل میرانم 3.رب ریمگام اس ،زنان مس مان که نیمی از جمعیت جامعه
هس نم ،تحت ظ م قراب گرت هانم س بررم شمم انم س ماننم ویوانات سوری رب ق جس زنجمگی
میکننم 4.همه ایلها موجبات اس بماری بورن جامعه س عمم ترقی آن شمم اسجت؛ زیجرا رب
ی

چنیل جامعه مس بمانهای که امنیت س آزاری سجور نمابر ،مررم تنها به تکر گذبان اموب

عاری تور هس نم س هر قممی که برای ترقی س والح اموب تور بررابنم ،تطری برای آنان
م رتب است.

1

 .2-5نگاه سلبی به امنیت در ایران و اسالم

از ریم مالکم ،امنیتسازی رب ایران ،م کی بر سازمان سیاسجی س رسلجت اسجت س ایجل
رسلجت هرچجه بججه اسج بمار مط ج نزریج تججر باشجم ،امنیججت آن به جر تججأمیل مجیشججور.
 .1ییالدم ،تییاریخ ایییران ،ص 464؛ یییاپ« ،دو یی خ اناویسییی» ،تییاریخناییاری در ایییران
( جم له قاالت) ،ص .164
 .2جان الدم ،تاریخ ایران ،ص .464
 .1همان ،ص .841
 .6جان الدم ،نماهایی از ایران ،ص 146
 .4جان الدم ،تاریخ ایران ،ص .811
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بهعبابت ریگر ،امنیت رب ایران سجهی س بی رابر ،نه ایجابی .مررم رب برقرابی س ثبات نظم
س امنیت نقری نمابنم س برهم زننمگان نظم س امنیت س رب به ریل والجت ،عجوام ی من عجت
هس نم .مالکم شرایط جامعه س کروب ایران با بمسن ثبات س امنیت به تصویر میکرجم س بجا
توجه به اسعاع پرآشو س هرجسمرج کروب س اس قالوتواهی امرا می نویسم:
پارشا بدهن استیال ه استبدار امام ،راری از پی

نمیبرر .بد ش اطر اسژت

ره سالطینی ره ظلم ه اعدی بی تری ررر اند ،ا ژران رر احژت لامژت آنهژا
ز ار معمار بار ه نظم ه امنیت ب تری برقرار بار است.

1

اس رببابم ترس مررم از وکومت مینویسم:
رر ا ران اقتدار پارشا به اطر ارسی است رژه مژررم از اه رارنژد .چنان ژه
گفته شد است ره شم یر سلطان با د هماار برافراشته باشد .پارشا با د هماار
ج ت رفع رشمش ارجی ه رفع رشمش را لی آمار باشد؛ ز را امرای جا طلژب ه
سرر

اطراف اه را ا اطه ررر اند ه مارام ره از اه بیم نداشته باشند ،نه پارشا

ه نه مررم رر امنیت ه آسا

نوااهند بار

2

م کم بابها تکراب می کنم که امنیت به سبب ترس مررم از پارشام س وکومجت اسج واب
است 3س بهتبع س طه وکومت اس بماری ،ترس عامت تماسم سات اب اج ماعی ایجران اسجت.
اگر ترس امرای ستیات س ایاتت از شام نباشم ،بعیت تحجت ظ جم امجرای سجرکش رچجاب
آسیب جمی میشور 4.قمبت اس بماری شام س ترونت زیار اس موجبجات آبامجش س بعایجت
 .1همان ،ص .411
 .2همان ،ص  441و .444
 .1همان ،ص.444
 .6همان ،ص .444
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واو بعیت به سسی ه امرای سرکش س جباب می شور س هرچه شام جبابتر باشم ،بتام مررم س
امنیت آنان بیر ر است1؛ زیرا مررم به باو ی مجیتواننجم بجه رببجاب شجام س ریجوان مظجالم
رستبسی راش ه باشنم س شام نیز به سبب مص حت به رارتواهی آنان بسیمگی میکنم.

7

مالکم رب جای ریگری مینوسم که موبسثی س بالمنازع بورن امر س طنت ممکل اسجت
جنگهای مکرب تابجی با کاهش نمهم س از بی ه شمن تون انسانها ج جوگیری نکنجم،
اما رب راتت امنی ی به سجور میآسبر که به ایجار نهاری میانجامم که کروب با از نهارهای
ممنی س نظامی کابآمم س راخمی برتوبراب سات ه است س به ب ش بزبگی از اتباعش ،تروت
کسب ع م س رانش س اربیات میرهم 3.الب ه رب ریمگام مجالکم ،ایجل نجوع وکومجت بجرای
کروبهای شرقی چون ایران م ناسب است نه برای کرجوبهای ابسپجایی .اس رببجابم تجأثیر
اس بمار رب امنیت مینویسم:
به اطر نزر لی به قدرت مبتبد ه بالمنازع است ره اهالی پا توت ره بژه
صارت مبتقیم احت ارار پارشا هبژتند ،مرفژهاژر ش اهژالی ر ژارند ه مژررم
ا االت از آن محرهماند.

4

همچنیل ،اس رب ایلبابم مینویسم:
به اطر همیش ااجه پارشا است ره مرفهار ش اق ار اجتمژاع را بازرگانژان
ا لی میرهد ره رارای ثرهت ه ملنت ببیارند.
 .1جان الدم ،نماهایی از ایران ،ص .48
 .2همان ،ص .444
 .1همان ،ص .262
 .6جان الدم ،تاریخ ایران ،ص .448
 .4همان ،ص .444

5
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مالکم یکی از اسلیل نظریه پررازان جمایی رسلت س م ت رب ایران است .اس بجر آن اسجت
که رب ایران هموابم واکمان ،طبقه جمایی از م ت هس نم 1.اس رلیجت ایجل امجر با وکومجت
اس بماری س نبور امنیت رب جامعه میرانم س رب ایلبابم مینویسم:
ز را قااعد لامت بد است ه ماجب آزار ه ا ژاای مژررم اسژت .بنژابرا ش
ربانی را ره ا ش قااعد را مأمارند ،رشژمش مژیرارنژد ه همژیش معنژا ماجبژات
گببته شدن جمیع عال ق محبت است مابیش لام ه رعا ا.

2

مالکم معمای امنیت 3رب جامعه ایرانی با به ووبتی تاص بیان میکنم .بجمیلوجوبت
که رب ایران ،هموابم ممکل است که همان اسبا نظامی س زسبی که باعو بنیار آن شجمم
است س باعو تماسم آن میشور ،منجر به سقوط س زساو آن شور.

4

 .3-5نبود قانون و سنتهای امینتساز

نبور قانون س طبقات اج ماعی ،موعوع ریگری است که من سکیو رب بربسی اسج بمار
شرقی س به سیژم ایران بر آن تأکیم رابر س رب ایلبابم مینویسم:
قانان رر ا ران قال پارشا است ه نمیااان آن را نقض ررر.

5

 .1همان ،ص .444

 .2همان.
 .1عمای ا تیتی ) (Security dilemmaبه این عتا اس که افزایش اهرت نظیا ی بیه تظی ر
افزایش ضریب ا تیتی در لم به بروز احساس نیاا تی بیشیتر تجیر ییشی د .درنتیجیه ،سیایر
بازیاران ا تیتی به واکتش شیابهی دسی
اصطیحات ا تی  ،ص .)112
 .6جان الدم ،تاریخ ایران ،ص .482
 .4تتسدی  ،روح الق انین ،ص .121

ییزنتیه (ر.ک :فیرزاد پ رسیعیه ،فرهتیگ ت صییفی
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پررازش اس بمار شرقی رب انمیره غربی ،منحصر به من سکیو نیسجت .ایجل ریجمگام از
ماکیاسلی (ر 1)1172 .آغاز شمم است س رب انمیره جان ت (ر1204 .م 7).س ریگران نمور
راش ه است س بعمها انمیرهسبزان بزبگی ،چون هگت (ر1131 .م ،3).مابکس (ر1113 .م).

4

س ماکس سبر (ر1770 .م 1).تا سی وگت (ر1711 .م 0).بر اساس آن ،جوامع شجرقی با مجوبر
تح یت قراب رارمانم .جان مایه انمیره آن ها ایل است که سات اب اج ماعی جهان شجرق بجا
تقمان جامعه ممنی شنات ه میشور؛ یعنی تاقم شبکهای از نهارها است تا ساسطه بیل تجرر
س رسلت باشم .تقمان ایلگونه عناور اج ماعی ،شرایط با برای اس بمار شرقی مهیا میکنم
که رب آن ،ترر هموابم رب برابر وکومت تورکامه مس بم رب سععی ی ناامل اسجت .بجر ایجل
اساس ،نبور جامعه ممنی ،همزمان عمم پیررتت س توسعه سرمایهرابی ،شجکت اسج بماری
وکومت با رب جوامع شرقی توجیه میکرر.

2

رب ایل آبا ،قمبت سیاسی جوامجع شجرقی رابای مجاهی ی تورسجرانه اسجت .اوجطالح
اس بمار ،تقط تصوویت قمبت سیاسی نیست ،ب که به جوهر ساقعی جوامع آسیایی ،ماننجم
ایران اشابم رابر که به عنوان جوامع نام مایزی از اتباع غیرآزار شنات ه میشونم کجه تاقجم
ترریت س ابارم هس نم .ایل اج ماع تحت واکمیت ترسی است که تنظیمکننمم او ی بسابط
سیاسی س اج ماعی مررم س رسلت است.

1

1. Machiavelli.

 .2جان الک ،رساله درباره حد

 ،ص .66

3. Hegel.
4. Marx.
5. Max Weber.
 .4کار اگ س ویتف گ درگذشته به سا  . 1188شر شتاس عرف المانی و ن یسیتهه کتیاب
استبهاد شرای)(Witfogel

 .4برایان ترنر ،شر شتاسی ،پس

هرنیسم و جهانیشهن ،ص .44

 .8لباس ولی ،ایران پیش از سر ایهداری ،ص .28
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 .4-5تعمیمگرایی

کتنگری س تعمیمگرایی بهعنوان یکی از سیژگیهای مطالعات شجرقشناسجی رب آثجاب
مالکم س ریمگام امنی ی اس ریمم می شور .موابر موبر توجه مجالکم ،جزخجی س گجزینش شجمم
است ،اما بهووبت قانونی ک ی به کاب گرت ه میشور .رب ریمگام مالکم ،بینظمی س ناامنی،
سععیت طبیعی کروب س جامعه ایرانی است .ایرانیان با اکرام ،اطاعت رسلت با مجیپذیرنجم.
همه قبایت وحراگرر ،غابتگر س باهزن هس نم.

1

اس رب شرح سععیت ایالت کررس ان مینویسم که بیل قبایت کررس ان س رسلت ربگیری
راخمی سجور رابر 7.امرای مق مب هموابم رب تیاو اسج قالو هسج نم س رب چنجیل سعجعی ی،
بمسن ظ م س اس یال ،کابی از پیش نمی بسر .بمیل سبب است کجه ایجران تحجت وکومجت
سالطینی که به ظ م س س م معرسفتر هس نم ،آبارتر بورم است.

3

 .5-5اسالم عاملی امنیتسوز

از نظر مالکم ،بیل وکومت مس بمانه که تور سبب ناامنی است با طبیعت مررم ایران،
تناسب برقراب بور .عوامت م عمری رب پیمایش ناامنی رب ایران مؤثر بورنم کجه مهجمتجریل
آنها ،ریل اسالم بور .مالکم ماننم بسیابی از شرقشناسان ،اسالم با رینی الهی نمیریجم،
 .1جان الدم ،تاریخ ایران ،ص .868
2. Malcolm, history of Persian, p133.
 .1باوج د این که الدم ،ا تی ایران را ناشیی از اسیتبهاد ر ی پادشیاه و اایها ات خشی ن بیار
حد

یدانه ،ا ا با تأ وی ختصر در باب نظریههای ا تی سیازی و شی اهه تیاریخی روشین

یش د که اینگ نه ااها ات استبهاد ح رانه نه تتها ا تی ساز نیس کیه ا تیی زدا اسی  .بیرای
نم نه ،دوران حد

نادرشاه افشار که یدی از پادشاهان با اهرت نظا ی زیاد بی د ،دورانیی بیا

ناا تی بسیار زیاد همراه با ات و غارت ،اش ب و ش رشهای فراوان ب د که کش ر در این سا ها،
ارا شی به خ د نهیه (رک :جان ف ران ،قاو

شدتتهه ،ص .)114-111
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ب که رب موابر م عمری به ووبت عمنی س وریح ،الهی س سویانی بورن اسالم با بجه زیجر
سؤاو می برر .برای نمونه ،سجور بهرت رب ریل اسالم با از ابماعات پیجامبر

نمجیرانجم،

ب که آن با برگرت ه از عقایم یهوریان ،مسیحیان ،هنمسها س زبتر یان میرانم 1.هجمچنجیل،
سجور مالخکه با برگرت ه از اریان زبتر ی س یهور میرانم.

7

اس ماننم بسیابی از شرقشناسان ،مس مانان با  Mohomedanمینامم 3که کنایهای از
غیرالهی بورن ریل اسالم س ان سا به ش ص پیامبر

است .همچنیل تبعیت ایرانیان از

اوکام س قوانیل قرآن با یکی از عوام ی مهمی میرانم که منجر به تولیم ناامنی س بینظمی
میشور؛ زیرا پیامبر

به ووبت وریحی به پیرسان تور میگویم که بزنیم گررن ک جاب

با .اس با آسبرن آیاتی از قرآن ن یجه میگیرر که شمریر رب اسالم ،برهان قاطع اسجت 4.رب
نهایت ن یجه میگیرر که همه کسانی که اسالم آسبرمانم رب معرض وکومت قهر ،غ بجه س
بیثباتی بورمانم.

1

از منظر مالکم ،قرآن اگر از منظر اووو وکومجت رابی نگریسج ه شجور ،م ناسجب بجا
شرایط قبایت غیرم ممن عر بورم است س ایل ک ا هم از آغاز برای آنها تجمسیل شجمم
است ،اما با گس رش اسالم ،اوکام اسالم بر بسیابی از اقوام س جوامعی که رب ق مرس اسالم
راتت شمنم ،اجرا گرریم .با ایل قوانیل س اوکام ،غیر ممکل بور که ایجل ممالج

سسجیع با

ب وان ارابم کرر .از سوی ریگر ،مس مانان اتذ قوانیل س اوکام از منبعی بهجز اسالم س قرآن
با ک ر میرانس نم .بمیل سبب رب هرجایی که اسالم بسوخ کرر ،قوانیل س سنتهای قب جی
 .1جان الدم ،تاریخ ایران ،ص .446
 .2همان ،ص .441
3. Malcolm, history of Persian, p 302/2/ Malcolm, Sketches of Persia,
p 152.
 .6جان الدم ،تاریخ ایران ،ص .861
 .4همان ،ص .841
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با منسوخ کرر 1.بمیل ترتیب از ریمگام مالکم ،ریل اسالم س اوکام آن ،زمینهساز وکجوم ی
نامط و  ،اس بماری س سرکو گر محسو میشور.
مالکم منرأ وکومت مس بمانه س انمیره س اعماو اس بماری م ت مس مان با بجه اسجالم
نسبت میرهم .اس رلیت ایل شیوم وکومترابی س بت اب مس مانان با رب رس عامت مجیرانجم.
یکی ،اسالم
پیامبر

م اوکام س قوانیل آن ،ایل شیوم با پمیم میآسبر س ریگری ،طبیعت س بت جاب

 .هم چنیل رب ریمگام مالکم ،عالسم بر اوکام اسجالمی کجه بجا آزاری انسجانی رب

تناقض است 7،سنت پیامبر
پیامبر

هم القا کننمم اس بمار س ترونت بجورم اسجت؛ زیجرا زنجمگی

رب غزسات س جنگها سرری شم .پس از پیامبر

سالطیل س واکمان اسجالمی

هم به آن وضرت تأسی کررنم س جنگ س جهار با بهانجهای بجرای بسجیمن بجه اغجراض س
اهماف ش صی تور نمورنم .بمیل ترتیب ،اس بمار بأی س ترونت تبمیت به سنت اتالقجی
مس مانان شم س هر مس مانی رب تانه تور ،واکمی قهّاب است.
 .6-5ذاتانگاری

رب ریمگام مالکم ،مس مانان از کورکی تا بزبگسالی آنچه میبیننجم تحکجم ،اسج بمار،
ترمان رارن س ترمانبری است .اترار همانطوب که رب جامعه ،اس بمار بأی میبیننم رب تانه
هم تحکّم می کننم .بمیل سبب است که اس بمار س ترونت ،جزس طبیعت ذاتی مس مانان س
جوامع اسالمی شمم است .ایل نگام ذاتگرایانه س ایممآلیس ی که از سیژگجیهجای گ مجان
شرقشناسی است 3رب ریمگام امنی ی مالکم سجور رابر .بهطوبیکه گویا بیثباتی ،ناامنی س
بت اب مغایر با قانون س امنیت ،جزخی از تصوویات ذاتی ایرانیان گرریمم است.
 .1همان ،ص .441
 .2همان ،ص .844

 .1ر.ک :غی عباس ت سوی« ،نقه تحقیقات شر شتاسی درباره رابطه اسی و سر ایهداری» ،نا یه
لو

اجتمالی ،1141 ،ص .8
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برای نمونه ،اس بر آن است که بسح غابت گری چنان رب طبیعت ایرانیان بیره رسانجمم
است که سق ی یکی از سرکررگان ایرانی از ک ک ه ریمن کرر س مالکم ،نظر اس با رببابم ایل
شهر پرسیم ،گ ت که عجب جایی است برای چرو 1.همچنیل ،اس مینویسم کجه هجیچچیجز
بهانمازم غابت برای ایرانیان لذت ب ش نیست 7.به همیل رلیت ،ش ص مس مان نمیتوانم
آزاری ش صی س ممنی با رب کنم .ربن یجه ایل سععیت ،نجاامنی س اسج بمار همجوابم بجر
جوامع اسالمی ماننم ایران واکم شمم است .هرگام ظ م س اس بمار غیرقابت تحمت میشور،
مررم شوبش میکننم س ترری با بهجای ظالم میگمابنم ،امجا ایجل تجرر هنجوز بجر ت جت
ننرس ه است که تور به واکمی ظجالم تبجمیت مجی شجور س مررمجی کجه اس با بجه قجمبت
بسانممانم ،سرکو میکنم.

3

 .7-5دوگانگی امنیتسازی در اروپا و شرق

مالکم هویت رسگانهای از انسان س جامعه غربی س شرقی نران مجیرهجم .رب نگجام اس،
انسان س جامعه غربی ،م ممن ،تربیت شمم ،قانونمنم س م رقی است ،اما رب مقابت انسان س
جامعه شرقی ،ی

جامعه بیماب س ناآبام ،غیرم ممن ،تربیت نرمم س بیقانون است 4.بنابرایل

مالکم مع قم است که مررم ایل جامعه ،اب ما بایم تربیت شونم ،بعجم مطیجع 1.الب جه ،تربیجت
موبر توجه اس ،ترهنگ س تربیت ابسپایی است که ایرانیان بایم آن با تراگیرنم.
همچنیل از ریمگام مالکم ،نوع امنیت سازی رب شرق س ایران با امنیت سازی رب غر س
انگ س ان م است است .به بیان ریگر ،اس امنیت سازی مب نی بر ترس س قجمبت نظجامی با
 .1جان الدم ،نماهایی از ایران ،ص .262
 .2همان ،ص .281
 .1جان الدم ،تاریخ ایران ،ص .844
4. Sir john mahcolm, sketches of Persia, p123.
 .4جان الدم ،تاریخ ایران ،ص .486
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برای ایران م ناسب میرانم .ربوالیکه نگام موسع به مقوله امنیت س رب ساقع ،نگام سبری-
پابسونزی با رب امنیت سازی غربیها واکم میرانم .رب ریجمگام مجالکم ،امنیجتسجازی رب
ایران تنها به عم کرر رسلت س وکومت سابس ه است س جامعه ،گجرسمهجا س اقرجاب اج مجاعی
نقش تاوی برعهمم نمابنم .تنها نظامی کررن جامعجه بجا اسج ارم از نهارهجای نظجامی س
کن رلی است که سبب برقرابی نظم س امنیت میشور.

1

ایل رب والی است که عامت ترس س قمبت نظامی ،تنها یکی از عجوام ی اسجت کجه رب
برقرابی نظم اهمیت س نقش رابنم .اس قراب نظم س زمینهسجازی تجماسم سجات اب اج مجاعی،
ترهنگی س اق صاری جامعه م کی بر سجور سنل ،همبس گی اج ماعی ،هنجابهای مر ر
س نظام اتالقی هر جامعه است .برتالف آنچه مالکم میپنماشت ،جامعه ایجران تنهجا یج
جامعه مب نی بر کن رو نظامی نبور س تماسم سات اب اج مجاعی س ترهنگجی ایجران رب طجوو
هزابان ساو ،نقض ممعای اس است .برقرابی نظم س امنیت نیازمنم آمارگی نیرسهای نظامی
س ان ظامی رب هر کروبی است ،اما تکیه بر ترونت س سرکو گجری ،امنیجتسجاز نیسجت.
ب که ،امنیت سوز است .به همان میزان که عمالت س نظام اتالقی سجبب برقجرابی نظجم س
آسایش عموم می شور ،ظ م س س م سبب سس ی ،ات الو س نابوری جوامجع مجیشجور 7.رب
تح یت ان قاری آبای مالکم رببابم گ مان امنی ی اسالم س ایران بایم به نک ههجای تاوجی
توجه کرر که رب ارامه به آن میپررازیم.
 .8-5ایجابی بودن نظریه امنیتی اسالم

برتالف ریمگام مس ررقانی چون مالکم ،امنیت رب اسالم جایگام بتیعی رابر .رب قرآن
کریم از ک مه امل 07 ،ساژم مر

شمم است س ومسر  127باب رب آیات م

به کاب بت ه

 .1در رد نقش ترس در براراری نظم و ا تیی  ،ر.ک :والدیمییر شییپتت خ ،نظیم اجتمیالی در
جا عه عاصر ،ص  21و .16
 .2غی رضا غفاری ،سر ایه اجتمالی و ا تی اجتمالی ،ص .111
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است .بیل اسالم س امنیت ابتباطی معنایی سجور رابر .معانی او ی ترکیجب «س و م» بجا
موعوع امنیت ،ابتباط نزریکی رابر .معانی انقیار ،گررن نهارن ،و ح ،آش ی س ایمل بجورن
ریگران از ترر مس مان از معانی اسالم است 1.بیل ایمان س امنیجت هجم نسجبت معنجارابی
برقراب است س ساتتریل انسانها رب قرآن با تعبیر الََّذِینَ ا َتُ ا موبر تطا قراب میگیرنجم.
رب اسالم همان طوب که برتی از اماکل ،امل به وسا میآینم ،برتی از مامها س زمانهجا
نیز مامهای امل به شماب میآینم س مامهای چهابگانه بجب ،ذیالقعمم ،ذیالحجه س محرم،
مام های ورام از نظر تولیم ناامنی هس نم 7.قرآن کریم ،امنیت با از سیژگیهای شهر/کروب
تو برمیشمابر س رب ایل بابم میترمایم:
ضَرَبَ اللََّهُ مَثَلًا قَرْ َةً رَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنََّةً َأْاِی َا رِزْقُ َا رَغَدًا مِشْ رُ َِّ مَلَانٍ

3

تماسنم به عنوان نمونه ،شهری با نران می رهم که رابای امنیجت س آسجایش اسجت س
هموابم ،بسزیش گوابا س گس ررم از هر جا میبسم 4.هنگامی که تماسنم رب قرآن از مکه یار
میکنم ،آن با با سیژگی امل یار میکنم س میترمایم:
هَ التَِّیشِ هَ الزََّ ْتُانِ هَ طُارِ سِینِیشَ هَ هاَا الْبَلَدِ الْأَمِیشِ.

5

رب جامعه آبمانی اسالم ،امنیت یکی از ابعار س مؤل ههای اساسی جامعجه اسجت .قجرآن
کریم رب ایل بابم میترمایم:
هَعَدَ اللََّهُ الََّاِ شَ آمَنُاا مِنْلُمْ هَعَمِلُاا الصََّالِحَاتِ لَیَبْتَوْلِفَنََّ ُمْ فِژی الْژأَرْ ِ رَمَژا
 .1داود غرایا زنهی ،ا تی در اسی  ،ص .1
 .2رتضی خسروی ،ا تی در اران ،ص  64و .41
 .1نح .112 :
 .6همان.
 .4تین.1-1 :
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اسْتَوْلَلَ الََّاِ شَ مِشْ قَبْلِ ِمْ هَلَیُمَلَِّنَشََّ لَ ُمْ رِ نَ ُمُ الََّاِی ارْاَضَى لَ ُمْ هَلَیُبَدَِّلَنََّ ُمْ مِژشْ بَعْژدِ
َاْفِ ِمْ أَمْنًا َعْبُدُهنَنِی لَا ُ ْرِرُانَ بِی شَیْئًا؛ داهند به ربژانی از شژما رژه ا مژان
آهرر ه رارهای شاسته انیام رار اند هعد میرهد رژه آنهژا را قطعژاً لمژران
زمیش ااهد ررر ،همان گانه ره به پی ینیان آنها الفت رهی زمیش را بو ژید
ه ر نی را ره برای آنها پبند د پا برجا ااهد ررر ه ارسشان را به امنیژت ه
آسا

مبدل ااهد ررر ،آن چنان ره ان ا مرا بپرسژتید ه چیژزی را شژر م مژش

قرار ندهید.

1

رب ایل آیه کریمه ،سعمم تحق امنیت مط

پس از اس قراب کامت ریل س واکمیت همه

جانبه آن بر سرتاسر زمیل بیان شمم است که از نظر شیعه رب وکومت وضرت قاخم (عجج)
تحق می یابم .سجه اثباتی س ایجابی امنیت رب اسالم از ایل تأکیم مر ص مجیشجور کجه
امنیت مط و رب اسالم رب شرایطی به رست میآیم که زمینههای اق صجاری س اج مجاعی
مط وبی برقراب باشم .به عبابت ریگر ،اگر اسعاع اج مجاعی س اق صجاری مجررم بجه سجامان
نباشم ،سجور ناامنی گریزناپذیر س قهری است .قرآن کریم میترمایم:
هَجَعَلْنَا بَیْنَ ُمْ هَبَیْشَ الْقُرَى الََّتِی بَارَرْنَا فِی َا قُرًى ظَاهِرَةً هَقَدََّرْنَا فِی َا البََّیْرَ سِیرُها
فِی َا لَیَالِیَ هَأَ ََّامًا آمِنِیشَ؛ ه میان مررم سبا ه ش رها ی ره رر آنها بررت ن ژار م،
آباری های به هم پیاسته ه نما ان قرار رار م ه سژیر ه سژفر را رر [میژان آنهژا
متناسب ه به انداز مقرر راشتیم [ه گفتیم شبها ه رهزهژا بژا امنیژت رر آنهژا
سفر رنید.

 .1بقره.44 :
 .2سبا.18 :

2
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رب ب ش ن ست ایل آیه کریمه ،موعوع امنیت بجر سعجعیت اق صجاری مجررم ،مقجمم
آسبرم شمم است .رب ب ش پایانی آن ،گرسنگی که نرانه سععیت نامط و اق صاری است
بر غ به ترس س نگرانی که رلیت سجور ناامنی است ،پیش ات ارم است که بیجانگجر ابتبجاط
تنگاتنگ س ربهم تنیمم میان ایل رس مقولجه اسجت؛ یعنجی بجا سججور سعجعیت اق صجاری س
اج ماعی مط و است که امنیت به رست میآیم 1.رب رسلت نبوی ،امنیت رب شکت ایجابی
آن به عنوان بکنی ویاتی رب ذیت م هوم محوبی سعارتمنمی معنا س وضوب مییابم.

7

رب رسلت نبوی رعوت ،مجارله اوسل ،معاهمم ،عقم قرابرار س هم زیس ی مسالمتآمیجز
رب کناب رتاع س جهار مطرح است س برتالف آبای مس ررقان ،جنگ چهرم ن ست گ مان
امنی ی اسالم نیست 3.سیرم امنی ی پیامبر

از سجوی م ال جان اسجالم س من قجمان ریجل

اسالم م هم به ترونت ،جنگ ط بی ،اس بمار ،گس رش از طری جنگ س شمریر س تقمان
عقت س منط رب سیر س س و تور شمم است .رب والی که هر انسان آگجام س منصج ی بجا
بربسی تابیخ ومب اسالم ،م وجه سیرم امنی ی انسانی ،الهی ،منطقی ،عارتنجه س منصج انه
پیامبر

س امیرالمؤمنیل وضرت ع ی

میشور که مب نی بر بعایجت وج ویجات ،وج

کرامت ،وقوق س تکالی م قابت رسلت س مررم س رعوت پیرسان اریان ریگر به هجمزیسج ی
م قابت س برتوبر با ظ م س شر س رعوت به پیرسی از توویم است.

4

برتالف آنچه مالکم میپنمابر ،نظم اج ماعی مط و رب اسالم بهگونهای است که رب
آن به وقوق س آزاری های ترری س عمالت اج ماعی آسیبی نرسم .بجرتالف عقیجمم شجایع،
اسالم عمالت با به تاطر امنیت قربانی نکررم است .رب اسالم ،ایمان س امنیت به هم پیونم
 .1س ی کاشمری ،دول اسی ی و ا تی  ،ص .11
 .2اصغر افتخاری ،اهرت ،ا تی  ،شریع  ،ص .184
 .1افتخاری ،ا تی در اسی  ،ص .64
 .6لکزایی ،ا تی در اسی  ،ص .64
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توبرم است س ثمرم ایمان ،امنیت شمم است 1.از ریمگام اسالم ،وج ح بجا زنجمگی تطجری
انسانها همتوان است س و ح س همزیس ی مسالمتآمیز مس مانان با ریگجر انسجانهجا بجا
عقایم س مذاهب گوناگون ی

ابزش س همف است .رب شرایط و ح ،رستیابی به کمجاو س

سعارت انسان ،امکان بیر ری رابر .اسالم از همجان آغجاز ظهجوب تجور ،انسجانهجا با بجه
همزیس ی س و ح بر اساس آموزمهای الهی رعوت میکنم.

7

به طوبک ی رب گ مان اسجالمی ،امنیجت چنجم سیژگجی اساسجی سججور رابر .1 :اسجالم
بسیکرری ایجابی به امنیت رابر تا س بی؛  .7رب بحو امنیتسازی رابای طروی پیچیجمم س
چنممنطقی م ناسب با سطوح تعالیت انسان س نیازهای اس است س هرگجز بجا مقولجه امنیجت
ت منطقی س سارم  -با تکیه بر بعم نظامی -برتوبر نمیکنم س  .3اتجزسن بجر سجات اب بجه
جایگام ترر س تأثیر سازنمم اس رب معارتت امنی ی ،تأکیمی سیژم رابر 3.بجهطجوبک ی ،ججوهر
اسالم بر سالم س ایمنی است .همچنیل از وج ات برجسج ه الهجی ،ایمنجیب رجی س رارن
آبامش به انسانها 4است س ایل که ترجام تابیخ بجا اسج قراب سجطحی از ایمنجی شناسجانمم
میشور.
 .9-5عدم تفارق بین دین و تاریخ دین

رب تح یت س بربسی گ مان امنی ی اسالم بایم بیل ریل س تابیخ ریجل ،ت کیج
یکی از اش باهات مالکم س ریگر مس ررقان ،عمم ت کی

شجور.

ریل س آموزمهای آن با ووارث س

 .1برای نم نه ،انعا  82:و ن ر.44:

 .2برای نم نه در س ره بقره ،ایه  218یفر ایه :ای کسانی که ایمان اوردیه همایی از در صیو
اییه و گا های شیطان را دنبا ندتیه .همچتین در س ره متحته ایه  ،8سی ره احیزاب اییه  24و
س ره لتدب ت ایه  64ایاتی با ضا ین شابه اورده شهه اس .

 .1اصغر افتخاری ،ا تی در اسی ( یزگرد) ،لو
 .6حشر.21:

سیاسی ،تابستان  ،1184ص .16
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سقایع تابی ی س سازمان ها س نهارهای ایجار شمم رب طوو تابیخ جهان اسالم است .ایمم س
آموزم های امنی ی ریل اسالم ذاتی ریل هس نم س نهارها س سجازمانهای امنی جی برآمجمم رب
جوامع اسالمی عرعی هس نم س نسبت آنها با آموزمهای رینجی مجیتوانجم مجوبر بربسجی
ان قاری قراب گیرر.
ایمم امنیت ،بحثی نظری س مربوط به ووزم شناتت س ماهیت ریل است ،اما سازمانهجا
مربوط به سازسکابهای اجرایی برای ایجار امنیت است س سازمانهای امجری مکجانمنجم س
زمانمنم محسو میشونم 1.اسالم ،رینی ترازمانی س ترامکانی است س تنها برای مررمجان
ومب اسالم نبورم است که تقط مساخت س مالوظات آن عصر با پوشش رهم .ب که سیژگی
مهم ریل اسالم ،گرمگرایی مالوظات جمیم رب زمانهای م
م

است .چنانچه نستهای

میتواننم از م اهیم س آموزمهای قرآنی بهرممنم شونم.
ریمگام مالکم رببابم امنیت از برتی جنبهها ،ریمگاهی ساقعگرایانه است .وکومت ایران

اس بماری بور س نگام س بی به امنیت بر جنبه ایجابی آن ،غ به بیر ری راشت ،اما ایل امجر
به تاطر شرایط تاص تابی ی س اج ماعی بورم است س رلیت آن ،نسبت مس قیمی با ریجل
اسالم نمابر .ساقعیت ایل است که رب جهان اسالم ،برتجی تحجوتت تجابی ی س سیاسجی،
زمینه با برای تغییر گ مانی امنیت تراهم کررنجم س تبجمیت امامجت بجه تالتجت س سجرس
س طنت ،عام ی مهم س اساسی بورم است.
ظهوب اسالم س بعثت بسوو گرامی اسالم

منجر به ورک ی عظیم س تممنآتجریل رب

جهان شم س سبب اوالوات س پیررتت اساسی رب عصر س اج ماع آن بسز گرریم ،سلی پس
از بو ت ایران ،تعصبات قبی های س اشراتیگری رب مقابت سات اب س آمجوزمهجای اسجالمی
رسبابم سربرآسبر س رب نهایت امامت س ستیجت بجه تالتجت س سج طنت تبجمیت گرریجم .بجا
رگرگونی رب امامت س تبمیت آن به تالتت س س طنت ،زمینجه انحجراف از گ مجان امنی جی
ایجابی اسالمی به گ مان س بی س مسخ آموزمهای مرتبط با آن تراهم گرریم.
 .1اصغر افتخاری ،ا تی در اسی  ،ص .1
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بمیل ترتیب با تبمیت امامت به تالتت -س طنت ،گ مجان ایججابی س اثبجاتی امنی جی
اسالم به گ مان س بی س به بیانی انمیره سیاسی اسالم به گ مان امنی ی شمن رگرگون
شم س عط توجه به و ظ قمبت س بساج ابزابهای سرکو گرانه جهت ویانت از وکومجت
عینیت یاتت .به عبابت ریگر ،وضوب عابطهمنم امنیت رب وکومت نبوی س رسلت ع وی که
امنیت با رب ذیت م اهیم کالن تری چون توویم ،سعارت ،عمالت س ماننجم آن مجیآسبر ،بجا
گذاب از آن رسبان ،بسنمی انحراتی با پیمور س تور بجه عامجت مسج قت س مسج ط بجر سجایر
م اهیم تبمیت شم.

1

انمیره سیاسی که رب جهان سنت بر ایل مبنا تمسیل س تجرسیج گرریجم بجر مرجرسعیت
تغ ب س تورکامگی س تأییم امنیت مب نی بر آن اس واب شجم .سیژگجی س محجوب اوج ی ایجل
گ مان ،تقمم امنیت بر عمالت س ریگر آموزم های اسالمی بور .رب ایل گ مجان ،عجمالت س
برتری پیروای عارو به موعوعی ثانوی تبمیت شم س عمالت به ن ع امنیت ،قربانی اق ماب س
اطاعت از س طانِ و ی جاخر شم .اقباو تقه سیاسی اهت سنت به تأییم س مررسعیتب رجی
به وکومت تورکامه س ناچیز شمررن عمالت رب مقابت برقرابی امنیت سبب بکور گ مجان
ایجابی امنیت س نظریه عمالت تواهان آن گرریم س ن یججه آن ،تحجوو انمیرجه سیاسجی از
آبمانتواهی به ساقعگرایی شم.

7

تزمه امنیتسازی رب ایل گ مان ،عمسو از اوکام اسالمی س تأمیل امنیت به هر بسش
س امکانی هر چنم تکیه بر اس بمار س تورکامگی بور .رب والی که رب اوکام اویت اسجالم س
سیرم نبوی س ع وی ،امنیت تور همف غایی نیست ،سلی امنیت مقممه اجرای عمالت است
س همف از برقرابی امنیت ،ایجار زمینه مناسب بر اساس عجمالت اسجت .رب نظجام سیاسجی
اسالم برای رست یابی به عمالت رب برتی موابر میتوان امنیت با تمشهراب کرر 3.بر ایجل
 .1اصغر افتخاری ،اهرت ،ا تی  ،شریع  ،ص .184
 .2اخ ان کاظمی ،ا تی در نظا سیاسی اسی  ،ص .84-82
 .1لکزایی ،ا تی در اسی  ،ص .11
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اساس ،کسی و نمابر برای بسیمن به امنیت از بام های غیرعارتنجه اسج ارم کنجم .هجر
عم ی که ظ م به وسا آیم ،تور مساسی با ناامنی است .پیامبر

ربایل بابم میترمایم:

الملک بقی مع اللفر ه ال بقی مع الظلم.

اش ر ربایل بابم ترمورنم:

همچنیل ،امیرالمؤمنیل به مال

ا اک هالدماء ه سفل ا بغیر ل ا :مااظب انی باش ره داهنژد ر وژتش آن
را الل نلرر است.

1

 .11-5جهاد و امنیت

برتالف نظر مس ررقانی چون مالکم ،اسالم ریل ترونت نیست س برای و ظ امنیت
س ابزش های تور با غیرمس مانان رب س یز راخمی نیست .اوت اسلیه رب بابطه اسجالم بجیل
مس مانان س ریگر م ت بر اساس ومیمیت س و ح است .مگر ایلکه تهمیمی ع یجه منجاتع
مس مانان س مصالح س عزت آنها پمیم آیجم .جهجار رب اسجالم ،تالشجی رب باسج ای تجأمیل
امنیت ،سالمت ،تضمیل واکمیت ،اس قالو س رتاع از واکمیت امت اسجالمی اسجت .ایجل
وقیق ی است که آیات الهی بر آن مهر تأییم میزننم.

 .1بخشی نهاونهی ،ه ی و ا تی

7

وی در اسی  ،ص .48

 .2ارد جاز به جتگ در اران را یت ان در دفاع از سرز ین (حج 11 :و  ،)61دفع تجیاوزان
(بقره ،)111 :رفع نیرنگ و فتته (بقره ،)111 :یاری ظو ان و ستمهیهگان (نساء )44 :و جتگ بیا
نقضکتتهگان پیمان (ت به)11:دیه .بهط رکوی ،جهاد اسی ی جتای شرلی و لادالنه برای حفظ بقا
و ا تی جهان اسی اس و نبایه ان را با اایها ات گروهیکهیای افراطیی کیه چهیره اسیی را
خهوش ی کتته ،همانته دانس

(ر.ک :ابراهیم شیهروز ،لوییاصیغر سیت ده و احسیان شییخ ن،

«بررسی تطبیقی رویدرد ا تیتی اسی با رویدرد ا تیتی رئالیسیم و لیبرالیسیم» ،طالعیات جهیان
اسی  ،بهار و تابستان  1111ص  11و .)16
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رب اوکام س آموزم های ریل مبیل اسالم ،جهار نه عامت ناامنی س ترجونت کجه عجام ی
اساسی برای تأمیل امنیت است .رب آیات قرآن س بسایات اسالمی بر اهمیت جهار س مساخت
مربوط به آن بسیاب تأکیم شمم است .ربسنمایه بسیابی از ایل آیات س بسایات ،ج ومهایی از
نعمت امنیت س لزسم رتع تهمیمها س بهایی است که مسج مانان رب بام تجأمیل امنیجت بایجم
برررازنم 1.قرآن کریم رب ایل بابم میترمایم:
أُذِنَ لِلََّاِ شَ ُقَااَلُانَ بِأَنََّ ُمْ ظُلِمُاا هَإِنََّ اللََّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِ رٌ؛ بژه ربژانی رژه
جنگ بر آنها احمی شد است ،اجاز ج ار رار شد است ،چرا رژه مژارر سژتم
هاقع شد اند ه داهند بر اری آنها ااانا است.

2

 .11-5وجود سنتها و قوانین امنیتساز

یکججی از محوبهججای اساسججی ریججمگام مججالکم س ریگججر شججرقشناسججان رب تح یججت س
نظریه پررازی رببابم جوامع شرقی س اسالمی ،تقمان قانون س سنتهجایی اسجت کجه نظجام
اج ماعی ایل جوامع با سامان میرهنم .رب موبر تقمان قوانیل جمیم سععی تا اساسط رسبان
جمیم ،ایل ریمگام با می توان تأییم کرر ،اما آیا ایل بیان به معنای نبور هجیچگونجه قجانون،
مقربات س سن ی است؟ رب ایل ووبت ،مرز بیل اغ راش ،هرجسمرج س وکومجت مط قجه با
چگونه میتوان تبییل کرر؟
اربیات شرقشناسی رببابم چگونگی امنیتسازی بجا ایجل تنجاقض بسبجهبس اسجت کجه
چگونه جامعهای رب والت بیقانونی محض ،هرجسمرج ،آشو س بحران راخمی س آشج گی
همیرگی رچاب ترسپاشی نمیشور س انسجام تور با و ظ میکنم .رب ایران ،محاکم بجه رس
گونه شرعی س عرتی تقسیم میشمنم .محاکم شرع بر اساس قوانیل موجور رب منابع رینی
 .1بخشی نهاونهی ،ه ی و ا تی
 .2حج.11 :

وی در اسی  ،ص .24
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اس واب بورنم س به گ ه امیل رب راربسی شرعی ،تمجام قواعجم س اوکجام مجاهوی س آرا س
بسوم شک ی راربسی کامالً منظم س قابت پیشبینی بور».

1

به نظر میبسم ،همانطوب که پرتسوب گوچ تطجا بجه هجابز (ر1027 .م ).مجیگویجم،
مالکم س ریگر نویسنمگان اس بمار شرقی ،م وجه ایل نک ه نبورمانجم کجه بسجوم ،عجارات س
سنتها پیش از قوانیل ممسن سجور راش هانم س رب بسیابی از موابر ،عمانت اجرایی بسجوم
س عارات از قوانیل ممسن بیر ر است 7.مالکم رب جاهای م

ک ابش به سجور س کابکرر

ایل نوع از قوانیل اشابم میکنم .به عنوان نمونه ،اس تأکیم میکنم که پارشام میتوانم اهجت
ریوان س لرکر با سیاست کنم ،اما اگر رب سایر طبقات امجری قابجتمالوظجه سج طان بسی
رهم ،مالوظه شریعت س قوانیل م کی بایم برور.

3

همچنیل ،مالکم رب سو چگونگی تأمیل امنیت کروب رب زمان آقامحممتان مینویسم:
اهالی ملک به لم نصفت ه قطاع الطر ق از بیم سیاست اه بر جژار صژااب
بارند ...ه از ضابط بلاک اا ارم پرگنه [ا الت  ،هژر رژس ژالف قژانان از اه
ظاهر میشد رر معر

سیاست ررمیآمد.

4

 .1سیهحسن ا ین« ،نظا اضایی ایران از اغاز تا انقیب شروطی » ،پیژوهش حقی

لمی ی،

دوره  ،4ش  ،1ص 11؛ البته ،این نظر به عتای نفی سائ و ناکاستی حاکم و ا انین جی د در
حاکم لرفی و شرلی در تاریخ ایران نیس  .این حاکم و ااها ات ا تی سازانه انها با سیائ و
کاستی های تعهدی در ح زه ا انین و قررات و تشدییت و نظا سیاسی ناشی از ان اجه بی د
(ر.ک :ث ااب « ،جازات های لرفی جر ان در لصر ااجاریه از اغاز تا شروطه (1126-1211
)» ،جستارهای تاریخی ،سا  ،4ش  ،4ص .)64-21
 .2حم د صتالی ،ازادی فرد و اهرت دول  ،ص .14
 .1جان الدم ،تاریخ ایران ،ص .411
 .6همان ،ص .441
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سنتها ،بسوم س شریعت جزخی مهم از قوانیل نانوش ه ایجران با ترجکیت مجیرارنجم س
و ی می توان ارعا کرر که رب عصر واعر نیجز ایجل امجر جریجان رابر .مجالکم رب جاهجای
م

ی از ک ابش ،سجور ایل امر با باسب رابر .اس رب ایل بابم مینویسم:
هیچچیز مانع اجرای لم پارشا نمیشار ،مگر مراعات شر عت.

1

 .6نتیجه

شرقشناسی بهعنوان مجموعه مطالعات س پژسهشها رببجابم امجوب جوامجع شجرقی ،نقجش
عمممای رب شکت رهی به شناتت مساخت اج ماعی س سیاسجی ایجل جوامجع راشج ه اسجت.
مناسبات رسلت س مررم س چگونگی امنیت سازی رب جوامع شرقی از ایل مساخت هس نم .سر
جان مالکم به عنوان یکی از تأثیرگذابتریل ایرانشناسان که ک ا تابیخ ایجران اس جایگجام
برجس های رب شناتت تابیخ س جامعه ایران راش ه است ،امنیتسازی رب ایجران با از منظجر
وکومت اس بماری تح یت میکنم .مالکم جامعه ایرانی با بهووبت طبیعی ،جامعهای مب نی
بر عمم ثبات س ناامنی راخمی به تصویر میکرم.
اس تحت تأثیر نظریه اس بمار شرقی من سکیو س با رسگانهسازی جوامع غربی س شرقی بر
آن است که با توجه به ماهیت جامعه ایران ،مناسبتریل بسش برای برقرابی امنیت ،بسش
مس بمانه س ترونت باب پارشام س کابگزابان رسلت با تکیه بر نیجرسی نظجامی اسجت .شجمت
عمت پارشام س ترس مررم از سی ،تنها باهی است که رب ایران میتوانجم امنیجت با برقجراب
سازر س از هرجسمرج س بیثباتی ج وگیری کنم .هم چنیل ،ریل اسالم س اوکام آن ،یکجی از
عوامت تولیم ناامنی س بی ثباتی رب جوامع اسالمی ازجم ه ایران است؛ زیجرا اسجالم رب ذات
تور ،عامت ناامنی س اس بمار است .عالسم بر اوکام اسالمی ،سنت پیامبر
س ترغیب مس مانان به ترونت س جماو عامت مؤثری بورم است.
 .1همان ،ص .424

هم رب تروی
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باسجور برتی ساقعیت های تابی ی رب آثاب مالکم ،نظریه اس بمار شرقی توانجایی تبیجیل
کامت چگونگی امنیتسازی س سازسکابهای تولیم امنیت رب ایران با نمابر .ایل م هوم ،پیش
از آنکه بر اساس ساقعیتهای اج ماعی س سیاسی جامعه ایرانی سات ه شمم باشم ،با همف
نقم جوامع غربی به سسی ه انمیرمنمان غربی سات ه شمم اسجت .تجماسم سجات اب اج مجاعی
ایران ،بیش از آنکه بر اساس عامت ترس از قجمبت واکمجه باشجم ،بجر بنیجان ترهنجگ س
سنتهای اج ماعی س آموزم های رینی اس واب بورم است .اسالم نهتنها ریل ترونت ،جنگ
س ناامنی نیست که رب ذات تور ریل و ح ،همزیس ی س امنیت است .رب موابری هجم کجه
اسالم ،مس مانان با به جنگ س کر اب رعوت میکنم بجرای رتجع شجر س برقجرابی وج ح س
امنیت همهجانبه است.
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