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دیباچه مؤلف
بنا به دعوت رایزن محترم فرهنگی جمهوری اسالمی
ایران در مسکو ،توفیقی دست داد تا در معیت مسئوالن
محترم بنیاد بعثت به کشور روسیه سفر کنیم و زمینهها و
راهکارهای توسعهی فعالیتهای فرهنگی در آن سرزمین را
از نزدیک بررسی و بر اساس امکانات موجود ،برنامهی
اجرائی الزم را تدوین نمائیم.
در این سفر مالقاتهای مفید و پرباری با شخصیتهای
مختلف دینی و فرهنگی روسیه و تاتارستان انجام پذیرفت
که به ویژه در جلساتی که با مسئولین ادارات امور دینی آن
دو جمهوری برگزار شد ،شاهد اظهار عالقه شدید آنان به
ارائه کتب و متون اسالمی و حتی کتاب درسی در زمینههای
معارف و اخالق اسالمی بودیم.
ابراز تمایل وافر مسئولین فوق و نیز جمعیت قریب بیست
میلیون مسلمان در فدراسیون

روسیه و به ویژه در

جمهوریهای شمال قفقاز و ساحل ولگا ،و نیز مخاطبین
فراوان مسلمان و غیرمسلمان در سایر کشورهای اتحاد

جماهیر شوروی سابق (که به زبان روسی تسلط دارند)،
همچنین عادت بسیار پسندیده اکثریت مردم آن دیار به
مطالعه در وسایل نقلیه عمومی ،موجب گردید موسسه
نهضت ترجمه (که از قریب دو سال پیش فعالیت خود را در
زمینه ترجمه و نشر الکترونیکی متون مربوط به معارف
اسالمی آغاز نموده است) جامعه روسی زبان را به عنوان
مخاطب اصلی خود قرار دهد و سازماندهی فعالیت خویش
را در این راستا معطوف دارد.
اینجانب نیز به پشتوانهی مطالعاتی که در بیش از یک
دهه در زمینهی حقوق بشر اسالمی دارم ،بر آن شدم تا با
تدوین متونی نسبتاً روان و کم حجم تحت عنوان «فرهنگ
نامه حقوق بشر اسالمی» و ترجمه و نشر آن به زبان روسی،
اصول مترقی حقوق بشر اسالمی را برای آنان ارائه و تبیین
نمایم ،که با لطف خداوند متعال تاکنون سه مجلّد از
فرهنگنامه مزبور با عناوین؛ «مبانی حقوق بشر در اسالم»،
«حقّ حیات در اسالم» و «اسالم و حقّ حریم خصوصی»

تدوین و به چاپ رسیده است و برخی از آنها به زبان
روسی ترجمه گردیده و به زودی انتشار خواهد یافت.
کتاب حاضر مجلّد چهارم از این مجموعه میباشد ،که
همزمان با چاپ آن به زبان فارسی ،ترجمه روسی آن نیز
آمادهی انتشار خواهد شد.
خداوند متعال را بر این توفیق شاکرم و از درگاه ربوبی
او توفیق تداوم این اقدام را مسألت دارم.
دکترعباسخواهجپیری

شمس
خردادماه2931هجری ی
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مقدمه
موضوعیّت یافتن حقوق بشر ،به لحاظ فطری بودن آن،
قدمتی معادل عمر بشر در جهان خاکی دارد و از آن زمان
که انسان بر این کره خاکی استقرار یافت ،مقولهی حقوق
بشر نیز متولد گردید و با تعدّد و تکثّر انسانها و جوامع بشر،
رشد و توسعه پیدا کرد و همواره منشأ مبارزات و
نهضتهای حقطلبانه و آزادیخواهانه گردید و به عنوان
آرمان جاویدان بشر باقی ماند.

مورّخین در کاوشها و مطالبات خود به اسنادی دست
پیداکردهاند که به لحاظ قدمت تاریخی به بیش از دو هزار
سال قبل از تاریخ میالد حضرت مسیح(ع) تعلّق دارند و در
متن آنها بر حقوق طبیعی انسانها و آزادیهای اساسی
تاکید شده است.
ظهور دین اسالم در سال  016میالدی نیز یکی از
زرّینترین و جاویدترین فصول تاریخ بشریّت است که به
لحاظ محتوای تعالیم آن ،به ویژه در زمینه حقوق انسانها،
در اندک زمانی در بخش وسیعی از جهان مورد پذیرش و
استقبال انسانهای تحت ظلم و ستم قرار گرفت و پیروان
بسیاری پیدا کرد.
بنا به گفته ابوالعال مودودی ،متفکّر و محقّق مشهور،
غربیها عادت دارند که هر امر خوبی را به خود منتسب
کنند و چنین وانمود سازند که همه مواهب و فضایلی که
بشریّت برآن دست یافته است ،از ایشان نشأت میگیرد ،حال
آنکه مگناکارتا (منشور کبیر انگلستان) به عنوان نخستین سند
تاریخی غرب در زمینه حقوق بشر ،که در سال 1111

میالدی توسط جان(پادشاه وقت انگلستان) صادر گردید،
بیش از ششصد سال پس از ظهور دین اسالم صادر شده
است و این سند و اسناد متعاقب آن ،دلیل محکمی بر
عقبماندگی غرب از قافله حقوق بشر و عدم توجه آنان به
منزلت انسانی و تأخیر در مبارزه آنان با ظلم و ستمهایی که
طی قرون متمادی بر بشریّت رفته است محسوب میگردد.
مطالعه مفاهیم حقوق بشری در تعالیم اسالم به وضوح
گویای آن است که نظام حقوق بشر در شریعت اسالم و
تعالیم پیامبر اکرم(ص) در مقایسه با آنچه در غرب مورد
ادعا قرار میگیرد ،به مراتب کامل تر و جامع تراست و علّت
این امر تفاوت اساسی دو نظام حقوقی غرب و اسالم در
نگرش به انسان و ویژگیهای مادّی و معنوی اوست.
در شریعت اسالم ،مالکهای فضیلت ،انسانیّت و
معنویّت انسان مورد توجه خاصّی قرار گرفته است ،حال
آنکه دیدگاه غرب نسبت به انسان مبتنی بر عوامل معنوی و
اخالقی نیست.

از طرفی چون اخالق و مذهب میتواند به عنوان
قویترین پشتوانهی اجرای حقوق بشر و حمایت از آن،
کاربرد داشته باشد ،لذا تقویت ارزشهای اخالقی و مذهبی
در هر جامعه سبب توسعه حمایت از حقوق بشر میگردد و
انحطاط اخالقی یا بی توجّهی به ارزشهای مذهبی نیز در
نقض و سلب حقوق بشر تأثیر مستقیم و منفی دارد .بر این
اساس چنانچه قانونمندیها و مقرّرات الزماالجرا در جامعه
از پشتوانهی عظیم معنوی و اعتقادی افراد آن جامعه
برخوردار نگردد ،در نهایت نتیجهی مطلوب و مورد انتظار
ببار نخواهد آورد.
عدم توجّه ارگانهای حقوق بشری سازمان ملل متّحد و
اسناد بینالمللی موجود به مذهب و اعتقادات دینی موجب
عدم موفقیّت در توسعه حمایت از حقوق بشر در دنیای
امروزی گردیده است ،که نتیجهی آن وضع رقّت بار و
اسف بار ناشی از نقض حقوق انسانهاست که همهروزه در
تمامی نقاط دنیا شاهد آن هستیم.

در این سلسله مقاالت ما بر آنیم تا با معرّفی اجمالی
پارهای از تعالیم ناب اسالمی ،حقّانیت شریعت متعالی دین
اسالم را در مقایسه با ادعاهای پر طمطراق ولی پوچ و
بیاساس غربیها بیان کنیم تا همگان بدانند که بشریّت تا چه
حد وامدار تعالیم اسالم و شریعت پیامبر خاتم(ص) است.
 مناهللالتوفیق

اهمیّت امنیّت در زندگی بشر
مهمترین و اساسیترین نیاز انسانی کهه از حهق حیهات و
زندگی بهرهمند گردیده است ،برخورداری از «حهقّ امنیّهت»
است.
نیاز انسان به امنیّت از نیازهای زیستی همچون خهوراک،
پوشاک و مسکن ،باالتر و با اهمیّتتر است و به عنوان یهک
دغدغه و نگرانی برای ههر فهرد ،جامعهه و یها دولهت شهناخته
میشود؛ زیرا اشخاص و جوامع تنها با وجود و استقرار امنیّت
و آرامش میتوانند به رفاه و شکوفایی دست یابند و در مسیر
تعالی و بالندگی فردی و اجتماعی گام بردارند.
حقّ امنیّت بهه عنهوان یکهی از نیازههای طبیعهی و فطهری
انسان ،از قدمتی معادل طول عمر حضور بشهر در کهره زمهین
برخوردار است.
مطالعه در تاریخ حیات بشر نمایانگر آن است که انسهان
از ابتدای حضور و هبوط در زمهین و آغهاز زنهدگی در ایهن
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کره خاکی ،نیاز مبرم بهه «امنیّهت» را بها همهه وجهود خهویش
احساس و درک نموده است و برای تهأمین و صهیانت از آن
اقدام به «پناه جوئی» کرده است و در هیچ برههه و زمهانی در
طول حیات خویش در زمین ،در پاسداشت و حفظ این نیهاز
طبیعی و اولیهی خود درنگ و غفلت ننمهوده اسهت .در ایهن
راستا گاه انسان برای تأمین امنیّت خویش ،متحمّل هزینهها و
مشکالت بسیاری گردیده تا آنجا که گاه حقّ حیات خویش
را تاوان دفاع از امنیّت فردی یها اجتمهاعی خهود قهرار داده و
بدین وسیله مههمتهرین سهرمایهی خهویش را بهرای تهأمین یها
حفظ این حق و نیهاز اساسهی فهدا نمهوده اسهت .بایهد توجّهه
داشت که در مقام تعیین نیازهای بشری ،نیاز انسان به امنیّهت
قبل از احتیاج او به آزادی است و به تجربه ثابت شده اسهت
که چنانچه فرد مجبور شهود تها از میهان حهقّ برخهورداری از
امنیّت و حقّ بهرهمنهدی از آزادی یکهی را انتخهاب کنهد ،او
حقّ امنیّت را برمیگزینهد و حاضهر اسهت آزادی خهویش را
فدای امنیّت خهود کنهد تها جهان و روان خهویش را از خطهر
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تعرّض و تجاوز دیگران نجات بخشد 2و به طور کلّی هنگام
وجود تعارض بهین سهایر حقهوق انسهانی و امنیّهت ،انسهانهها
معموالً امنیّهت فهردی و حتّهی اجتمهاعی خهویش را بهر سهایر
حقوق ترجیح میدهنهد و ایهن امهر گویهای اهمیّهت و ارزش
بنیادی امنیّت به حساب میآید.
تاریخ زندگی بشر گویای آن است که انسانههای اولیّهه
برای کسب امنیّت جانی خویش به غارها پناه میبردنهد و در
آنها سکنی میگزیدند تا از گزنهد تعرّضهات جهانی توسهط
حیوانات و یا انسانهای دیگر مصون و محفوظ بمانند.
اقدام انسان نخستین برای ساخت سالح از وسایل ساده و
ابتدایی و تالش او در طول تاریخ برای دستیابی به سالحهای
کارآمد و تکنولوژیهای پیشرفتهتر و قویتر ،نیز ریشهه در
احساس نیاز او به تأمین امنیّت دارد.
کوشش انسانها برای زندگی جمعهی و قبیلههای ،تهالش
در جهت همزیستی مسالمتآمیهز بها دیگهران و حتّهی انعقهاد
پیمان با اقوام و طوایف دیگر ،در واقع راهکارهایی است که
1
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انسانها برای ایجهاد و مراقبهت از امنیّهت خهود و اطمینهان از
عدم تعرّض به یکدیگر برگزیدهاند.
بیتردید یکی از انگیزهها و دالیل مهمّ ترغیب انسهانهها
به تشکیل حکومت و دولت و نهادههای ملّهی ،از جملهه قهوّه
مقنّنه و قوّه قضهائیّه ،نهادینهه کهردن مسهئله دفهاع از امنیّهت و
آرامههش آحههاد جامعههه از طریههق تصههویب قههوانین الزم و یهها
برخورد قضایی با متعرّضان و تهدیدکنندگان امنیّت فهردی و
اجتماعی میباشد ،از بعد روحهی نیهز تهالش انسهانهها بهرای
عبادت و ایجاد ارتباط معنوی بها پروردگهار و خهالق هسهتی،
باهدف یافتن پناهگاه معنوی و نیل به آرامش و امنیّت روانی
صورت میپذیرد.
مرور اجمالی بر تاریخ اندیشههای سیاسی و نیز مطالعهی
تاریخ حیات بشر ،مؤیّد آن است که مفهوم امنیّت به صورت
عام و کلی مورد توجّهه اندیشهمندان و فالسهفه ،از ارسهطو و
افالطون و سایر حکمای قدیم تها دانشهمندان صهاحبنظهران
سیاسی و حقهوقی بهوده اسهت و ههر یهک بهه نهوعی بهه ایهن
مؤلّفهی مهم در زندگی فردی و اجتماعی انسان پرداختهاند.
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از دیههدگاه روانشناسههان و روانکههاوان ،عامههل «تههرس» و
«نگرانی» ،عالوه بر اینکه یک بیمهاری بهه حسهاب مهیآیهد،
خود خاستگاه و بستر بروز بسیاری از بیماریههای جسهمی و
روحی انسانهاست ،از طرفی انسهان نیهز بهه درسهتی دریافتهه
است که نتیجۀ عدم وجود امنیّت فردی ،حاکم شدن و سلطۀ
ترس ،دلهره و نگرانی در جامعه میباشد و در اثر فقدان ایهن
نعمت بیبدیل و یگانه ،انسانها دچار عوارض و بیماریهای
گوناگونی میشوند و روابط اجتماعی آنان دچهار اخهتالل و
آشفتگی می گردد که وجود بیماران روحی در کلینیکهای
رواندرمهههانی ،رفتاردرمهههانی ،روانکهههاوی و روانشناسهههی،
نشاندهندهی عدم امنیّت کامل و بایسته در جامعه میباشد.
از دیدگاه اسالم امنیّت به عنوان یک نعمت بزرگ الهی
معرّفی شده است و در کالم بزرگهان دیهن از آن بهه «نعمهت
بهشتی» تعبیر گردیده است.2
دیدگاه شریعت اسالم نسبت به مقوله پیچیدۀ امنیّهت ،بهه
قدری مترقّی و منطبق با نیازها و تحوّالت روز اسهت کهه در
1
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همه ابعاد امنیّت فردی ،اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی احکهام
و مقرّرات متقن و کارآمدی مقرّر گردیده است.
در احکام فقه اسهالمی ،مجهازاتههای سهخت و قهاطعی
برای تهدیدکنندگان و متجاوزین به امنیّت فردی و اجتماعی
که به عنهوان «محهارب» شهناخته مهیشهوند و موجهب اخافهه
(ایجاد ترس و نگرانی) آحاد جامعه میشوند ،منظور گردیده
است.
پیامبر اسالم (ص) در بیان اهمیّت «امنیّت» فرموده است:
سپاس دو نعمت بجا آورده نشده است و مورد ناسپاسهی
و ناشکری واقع شدهاند؛ امنیّت و عافیت.2
حضرت علی (ع) نیز در همین زمینه مهیفرمایهد :نعمتهی
گواراتر از امنیت وجود ندارد.1
در معههارف اسههالمی زنههدگی ایههده آل و مطلههوب بههرای
انسانها بهه «حیهات طیّبهه» تعبیهر گردیهده و از خصهائ
برخورداری از نعمت بیبدیل «امنیّت» دانسته شده است.
1

نهج الفصاحه-حدیث 1106

1

غررالحکم-باب األمن-حدیث 1

آن
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بدیهی است که اهمیّت این نعمهت بهزرگ الههی آنگهاه
برای انسهان قابهلدرک و احسهاس اسهت کهه او بهه تهرس و
نگرانی دچار شود و مبتال به فقدان امنیّت گردد ،چنانکهه در
فرمایشات بزرگان دین از امنیّهت بهه «نعمهت مجههول» تعبیهر
شده است :دو نعمتند که مجهول و مغفول میمانند؛ سهالمت
و امنیّت.2
قرآن کریم امنیّت و آرامش انسان را در کنار نعمت
رفع گرسنگی و امکان ادامۀ حیات بیان فرموده
است      :

.1      
در نگاه قرآن کریم امنیّهت بهه عنهوان یهک نیهاز مبهرم و
اساسی بشر معرفی گردیده اسهت .در آیهات قهرآن بهر اصهل
کرامت و ارزش ذاتی انسان تأکید فراوان شده است و بر این

1

نهج الفصاحه

1

پس باید پرستش کننهد پروردگهار ایهن خانهه را کهه پهس از گرسهنگی

خوراندشان و پس از ترس ایمنشان ساخت .قرآن کریم-سوره قهریش-
آیات  6و 4

امنیّت فردی در اسالم
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مبنهها نسههبت بههه رعایههت حههریم خصوصههی و امنیّهت فههردی و
اجتماعی او اهمیّت خاصی داده شده است.
منزلههت و مقههام انسههان در قههرآن کههریم چنههین توصههیف
گردیده است :جانشین خداوند در زمین ،2مسجود مالئکهه،1
اشرف مخلوقات ،1نشانۀ بزرگ آفرینش ،4موجود باکرامهت
و فضیلت بهر سهایر مخلوقهات ،2مخلهوق برگزیهدهی الههی،3
موجودی برای پرستش خداوند ،7موجهود مسهئولیّت پهذیر،6
اشههرف مخلوقههات ،7موجههودی دارای حههقّ سرنوشههت 20و

1

قرآن کریم-سوره بقره – آیه 66

1

قرآن کریم-سوره بقره-آیه 64

6

قرآن کریم-سورۀ مؤمنون – آیه 16

4

قرآن کریم-سوره فصلت -آیه 16

1

قرآن کریم-سوره اسراء-آیه 16

0

قرآن کریم-سوره نحل-آیه 111

1

قرآن کریم-سوره ذاریات -آیه 10

8

قرآن کریم-سوره احزاب -آیه 11

9

قرآن کریم-سورۀ مؤمنون -آیه 16

16

قرآن کریم-سوره کهف-آیه  ،69سوره انسان -آیه 6
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مخلوقی که سایر مخلوقات برای او مسهخّر گردیهده و بهه او
حقّ بهره بردن از آنها داده شده است.2
اینگونه توصیف از انسان مبیّن دیدگاه اسالم نسهبت بهه
امنیّت اوست ،زیرا انسان با وجود امنیّت قادر خواهد بهود تها
نقش خویش را در هستی ایفا کند.
انسهان بههرای عبهادت و پرسههتش خداونهد خلههق گردیههده
اسهت ،ولههی بایههد توجّهه داشهت کههه عههدم امنیّهت پههارهای از
تکالیف عبادی را از انسان سهاقط مهیکنهد (همچهون وضهو،
روزه ،غسل ،حج ،توجّه به جهت قبله) و بعضی از محرمّهات
را نیز مجاز و مباح میسازد (مانند خوردن گوشت مهردار یها
تصرّف در مال دیگری).
در روایات آمده اسهت کهه پیهامبر گرامهی اسهالم (ص)
همواره از درگاه خداوند متعال طلب امنیّت میفرمود.1

1
1

قرآن کریم-سوره جاثیه-آیه 16

بحاراالنوار-ج  -81ص 01

اقسام امنیّت
مقولۀ امنیّت ،چنانکه پیشتر اشاره شد ،در کلیّهی شئون
فردی ،اجتماعی و حتّی بینالمللی انسانها بهه عنهوان بسهتر و
زمینههۀ اصههلی بههرای تحقّ هق حقههوق فههردی و جمعههی آنههها،
ضرورت دارد و فقدان آن ولو به صورت موقّهت و مقطعهی،
به مفهوم عدم وجود امکان برخورداری صهحیح و بایسهته از
حقوق و آزادیهای بشری میباشد.
لزوم وجود امنیّت در تمام شهئون زنهدگی بشهر ،موجهب
گردیده است که تقسیم بنهدیههای مختلفهی از امنیّهت ارائهه
گردد.
از یک طرف امنیّت بر مبنهای ابعهاد وجهودی انسهان ،بهه
امنیّههت فیزیکهههی و جسهههمانی و امنیّههت معنهههوی و روحهههی
تقسیمبندی میشود ،از طرف دیگر امنیّت بر اساس قلمهروی
نفوذ آن به امنیّت فردی ،امنیّت اجتماعی و امنیّت بینالمللهی
تقسیم میگردد.
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از دیدگاه ادیان الهی دو نوع امنیّت کلّی میتهوان بهرای
انسان قائل گردید .در این تقسیمبندی ،امنیّت بشر بهه امنیّهت
دنیوی و امنیّت اخروی منقسم میشود:
امنیّت دنیوی ناظر به نیازها و حوائج عمومی انسانها ،از
قبیههل مصههونیّت جههان ،مههال ،حیثیههت ،اعتبههار ،عقیههده و بیههان
آنهاست و به حیات دنیوی انسان مربوط میشود.
امنیّ هت اخههروی از منظههر اسههالم بههه ایمههان آورنههدگان و
هدایت یافتگان اختصاص دارد و انسانهایی از آن بههرهمنهد
خواهند شد که به خداونهد یگانهه و روز بهاز پسهین اعتقهاد و
باور داشته باشند و با ارتکهاب اعمهال صهالح و نیکهو از ایهن
نعمت خاص برخوردار میگردند.
جامعیّت شریعت اسالم در آن اسهت کهه بهه همهۀ اقسهام
امنیّت (اعم از امنیّهت فهردی ،اجتمهاعی ،دنیهوی و اخهروی)
توجّه دارد ،همچنان که به هر دو بعد حیات انسهان (جسهم و
روح) اهمیّت داده شده است.
قرآن کریم امنیّت و آرامش روحی انسان را نتیجۀ ایمان
و یاد خداوند میداند و میفرماید:

01

امنیّت فردی در اسالم

__________________________________
        
   

2

حفظ امنیّت جسم و آرامش بدن انسان نیهز مهورد توجّهه
اسالم قرار گرفته است و عواملی که موجب ایجاد اخالل در
سالمت و امنیّت انسان میشود ،صراحتاً مورد نهی دین اسالم
قرار گرفته است:
      
      
 

1

1

کسانی که ایمان آوردهاند و دلهایشان به یاد خدا آرام میگیرد ،بدانید

که با یاد خداست که دلها آرام میگیرد .قرآن کریم-سوره رعد – آیهه
18
1

ای مؤمنان ،شراب و قمار و بتان و ازالم ،پلید و عمل شهیطانی اسهت ،از

آن پرهیز کنید ،باشد که رستگار شوید .قرآن کریم-سهوره مائهده-آیهه
96

01
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بدیهی است که عدم رعایت دستور الههی موجهب بهروز
دشمنی و کینهتوزی میهان آحهاد جامعهه مهیگهردد و امنیّهت
جسمی و روحی آنان را به چالش میکشد:
      
        
     

2

اهمیّت امنیّت و سالمت جسمانی انسان در احکام فقه
اسالم در قالب محرمّات (منجمله در بیان خوردنیها و
نوشیدنیهای حالل و حرام) به خوبی منعکس گردیده
است ،به عنوان مثال حرمت خوردن گوشت مردار و خون و
گوشت خوک اینچنین در قرآن کریم مورد حکم قرار
گرفته است:

1

همانا شیطان میخواهد در پرداختن به شراب و قمار ،بین شهما عهداوت

و کینه بیاندازد و شما را از یاد خدا بازدارد ،آیا دستبردار هستید؟ قهرآن
کریم-سوره مائده-آیه 91

01

امنیّت فردی در اسالم

__________________________________
      
            
       

2

شریعت اسالم انسانها را بهه بههرهمنهدی از نعمهتههای
حالل و پاکیزه فرامیخوانهد تها انسهان بهه ورطهۀ نهاامنی و نها
سالمتی فرو نرود:
       
        


1

1

بر شما مردار و خون و گوشت خوک و آنچه نامی جز نام خدا به هنگام

ذبحش برده باشند ،حرام کرده است؛ اما اگر کسی درمانده شود و تجاوزکار و
زیادهخواه نباشد ،گناهی بر او نیست ،چرا که خداوند آمرزگار مهربان است.
قرآن کریم-سوره بقره -آیه 116
1

ای مردم ،از آنچه در زمین حالل و پاکیزه است بخورید و از گامههای شهیطان

پیروی نکنید ،چرا که او دشمن آشکار شماست .قرآن کریم-سوره بقره – آیهۀ
108
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پیشبینی احکام کیفری در قهرآن کهریم باههدف تهأمین
امنیّت جانی برای انسان ،نشانگر اهمیّتی است که اسالم برای
امنیّت فردی قائل میباشد.
حکم قصاص بهرای شخصهی کهه مرتکهب عمهل سهلب
حیات از دیگری شود ،نمونۀ بارزی از احکام جزائهی اسهالم
برای صیانت از امنیّت شخصی انسانهاست:
      
 

1

منع سلب حیات از نفهس محرّمههی انسهان بهدون مجهوّز
شههرعی و قههانونی ،پرهیههز از زیههادهروی در قصههاص ،1منههع
خودکشی ،6عدم تجویز صدمه واردکردن به تمامیّت جسمی
دیگران ،برخورد با خاتمه دادن بهه زنهدگی کودکهان از بهیم

1

ای خردمندان شما را در قصاص زندگانی نهفتهه باشهد ،باشهد کهه تقهوا

پیشه کنید .قرآن کریم-سورۀ بقره-آیه 119
1

قرآن کریم-سوره اسراء -آیه 66

6

قرآن کریم-سورۀ نساء-آیۀ 19

امنیّت فردی در اسالم
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فقر و نداری ،1منع فرو انداختن خویش به کام هالکهت 1نیهز
از مصادیق این احکام جزائهی قلمهداد مهیگهردد کهه نتیجهۀ
آنها حفظ امنیّت جانی انسانها خواهد بود.
نباید فراموش کرد ،آنگاه که از ضهرورت امنیّهت فهردی
انسان سخن میگوییم ،تحقّق این مهم در همۀ ابعاد و شهئون
زندگی او (اعمّ از اقتصادی ،روانی ،شهغلی ،قضهایی ،محهیط
زیست  )...الزم و ضروری است.
به عنوان مثال ،امنیّت قضایی بهه عنهوان تضهمینکننهدهی
امنیّت اشخاص از تعرّض و تجاوز دیگران و در امان بودن از
صههدمات جسههمی همچههون قتههل ،ضههرب و جههرح ،توقیههف
غیرقانونی و شکنجه و نیهز صهدمات روحهی و اعمهال منهافی
شئون و حیثیّت انسانی ،الزمۀ وجود امنیّهت فهردی محسهوب
میشود و بدون وجود دستگاه قضایی مقتهدر در جامعهه کهه
بتواند حافظ جان و مال و ناموس آحاد جامعهه باشهد ،فهرض
وجود امنیّت شخصی غیرمعقول و دستنیافتنی است.
1

قرآن کریم -سوره اسراء-آیه 61

1

قرآن کریم-سوره بقره-آیه 191
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مقولۀ امنیّت عالوه بر حوزۀ زندگی فردی اشهخاص ،در
حههوزۀ اجتمههاعی ،ملّهی و بههینالمللههی نیههز بههه عنههوان یکههی از
دغدغههای مهم بلکه مهمترین مسئله جوامع انسانی محسوب
میشود.
حوزهی نفوذ امنیّت اجتماعی عبهارت اسهت از حقهوق و
فعالیّتهای جمعی افراد جامعه که جنبۀ خصوصی ندارند .بر
ایههن اسههاس امنیّ هت اجتمههاعی موجههب فراغههت و مصههونیّت
همگانی و فراگیر آحاد جامعه از تهدیدها و رفتار غیرقهانونی
حکومت و یا کهارگزاران او ،یها حتّهی گهروههها و اشهخاص
خاص میگردد.
قرآن کریم تأثیر امنیّت اجتماعی در جامعه را اینگونه به
تصویر میکشد:
       
       

01

امنیّت فردی در اسالم

__________________________________
      
 

1

بی توجّهی به این نعمت بزرگ الهی ،عالوه بر آثار سوء
اجتماعی آن ،موجب سلب امنیّت فهردی و ایجهاد اخهالل در
بهرهمندی انسانها از حقوق شخصی آنها میگردد.
در قلمروی یک سرزمین ،امنیّت ملی به مفهوم فراغت از
تهدید (اعمّ از حمله نظامی یا فشارهای سیاسهی و اقتصهادی)
خارجی یا داخلی نسبت به تجزیۀ کشهور ،یها از دسهت دادن
قسمتی از جمعیّت ،ثروت و یا خاک آن سهرزمین اسهت کهه
در امنیّت اجتماعی و فردی اتباع یهک کشهور تهأثیر مسهتقیم
دارد.

1

و خداوند شهری را مثل زند که در امنیّت و آسودگی به سهر مهیبهرد و

روزی آن از هر سو به خوشی و فراوانی میرسهید ،آنگهاه بهه نعمهتههای
الهی کفران ورزیهد و سهپس خداونهد بهه کیفهر کهار و کردارشهان بهالی
فراگیر گرسنگی و ناامنی را به آنان چشانید .قرآن کهریم-سهوره نحهل –
آیه 111
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همچنین در حهوزۀ بهینالمللهی نیهز اسهتقرار تعهادل میهان
قدرتها در جامعۀ بینالملل ،عدم دست یهازی دولهتهها بهه
قلمروی یکدیگر ،به مخاطره نیفکندن وضع موجود و دوری
از جنههگ و درگیههری ،موجههب تحقّههق امنیّههت بههینالمللههی
میگردد.1

1

دانشنامهی سیاسی -ص 69

مفهوم امنیت فردی
از نظر لغوی «امنیّت» از ریشۀ «امن» و بهه معنهای در امهان
بودن است و از منظر دستور زبان؛ ثالثی مجرّد از واژۀ «امهن»
است که بهه مشهتقّاتی نظیهر :اسهتیمان ،ایمهان ،امهان و تهأمین
میتوان اشاره نمود.
تعریههف عههام از امنیّههت نیههز عبههارت اسههت از احسههاس
آسودگی از دلهره و ترس و عدم اطمینان که منجر به حهالتی
میشهود کهه شهخ

یها اجتمهاع در آن احسهاس اطمینهان و

آرامش نماید و دچار خوف و هراس نباشهد .بهر ایهن اسهاس
انسان یا جامعه زمانی از امنیّت برخوردار است که در معرض
تهدیههد ،خطههر ،تههرس و دلهههره نباشههد و بهها فقههدان خههوف و
نگرانیها از آرامهش و اطمینهان فکهری و روحهی برخهوردار
گردد و جسم و روان انسان یا آحاد اجتماع از هرگونه خطهر
و تعرضّی در امان باشد.
بدیهی است آنگاه که از امنیّت فردی یا اجتماعی سهخن
به میان میآید ،مفهوم آن این است که شخ

یا جامعهه در

حالت فراغت نسبی در مقابل تهدید و یها تعهرّض فیزیکهی و

10
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روانی قرار دارد و نیروهای تأمینکنندهی امنیّت قادرند تا در
مقابل عوامهل بهرهم زننهدهی آرامهش و آسهودگی مقاومهت
نمایند و تعرّضها را دفع کنند.
باید توجّه داشت کهه مفههوم امنیّهت مشهتمل بهر دو بعهد
سلبی و ایجابی است .بعد سهلبی آن عبهارت اسهت از فقهدان
خوف ،دلهره و بی اطمینانی شهخ

یها افهراد اجتمهاع ،بعهد

ایجههابی مفهههوم امنیّ هت عبههارت اسههت از وجههود اطمینههان و
آسودگی فکری و روانی شخصی یا جامعه.
مقتضای ابعاد سلبی و ایجابی امنیّت آن است کهه امنیّهت
را عالوه بر بروز و نمود عینی آن ،که شهامل عهدم تهدیهد و
ناامنی میباشد ،از نظر ذهنی و روانی که بعضی آن را «امنیّت
پنهان» نام نهادهاند ،مورد توجّه قرارداد .برخی امنیّت عینهی و
فیزیکی را به مثابۀ جسم و کالبد دانستهاند و امنیّهت ذهنهی و
روانی را همانند روح آن جسم تعبیر کردهاند.
امنیّت ذهنی در واقع همهان «احسهاس امنیّهت» اسهت کهه
اهمیّت آن نه تنها کمتر از امنیّت عینی نیسهت ،بلکهه نیهاز بهه
وجود آن در ابعاد فردی و اجتماعی بیشتر و ضروریتر است
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که در مباحث آتی بهه دالیهل و ریشههههای امنیّهت روانهی و
ذهنی به تفصیل سخن خواهیم گفت.
تعریف امنیّت فردی از دیهدگاه حقهوق سیاسهی عبهارت
است از حالتی که در آن فرد فارغ از بیم و هراس نسهبت بهه
آسیب و صدمه دیدن جان ،مهال و یها آبهروی خهویش یها از
دست دادن آنها ،زندگی میکند.1
در واقع امنیّت فردی آنگاه تحقّهق مهییابهد کهه فهرد در
بهرهمنهدی و برخهورداری از حقهوق و آزادیههای شخصهی
خویش مختار باشهد و از هرگونهه اقهدام غیرقهانونی و عامهل
تهدیدکنندهی امنیّت و آرامش (از قبیل قتل ،ضرب و جرح،
توهین و هتک حیثیّت ،حبس و توقیهف و تبعیهد و شهکنجه،
خسارت و زیهان ،بههرهکشهی و اسهتثمار ،بردگهی و بنهدگی)
فارغ باشد.
نکته حائز اهمیّت در خصوص واژه امنیّت آن اسهت کهه
این واژه مشتمل بهر دو مفههوم اسهت :اوّل بهه مفههوم تحقّهق
واقعی و عینی امنیّت و فقدان عوامل تهدیدکننهدهی آرامهش
1

داریوش آشوری ،دانشنامه سیاسی ،ص  68و 69
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و آسودگی اشخاص و جامعه ،دوّم به مفهوم احساس امنیّهت
و فقههدان تهدیههد کههه مفهههوم نخسههت را «امنیّههت عینههی» نههام
نهاده اند و مفهوم دیگر را «امنیّت ذهنهی» یها «امنیّهت روانهی»
خواندهاند.
گاه به اشتباه این دو مفهوم یکسان معرّفی شدهانهد ،حهال
آنکه وجه تمایز امنیّت عینی و امنیّت روانی واضح و آشهکار
است ،چنانکه امنیّت عینی ناظر بر وجود یک واقعیّهت اسهت
که حکایت از ایمن بودن و فقدان عوامل برهم زنندۀ امنیّهت
و آرامههش اشههخاص یهها جامعههه دارد ،ولههی احسههاس امنیّ هت
مقولهههای مربههوط بههه روانشناسههی اجتمههاعی اسههت و از نههوع
ادراک و احساس اطمینان نسبت به در امان بهودن مهیباشهد؛
بنههابراین وجههود و تحقههق امنیّهت گرچههه مقدمههه و پههیشنیههاز
احساس امنیّت اسهت ،لهیکن لزومهاً موجهب احسهاس امنیّهت
نمیگردد ،بلکه بر عکس ممکن است علیرغم تحقّهق امنیّهت
عینی ،امنیّت روانی و ذهنی برای اشخاص و یا جامعهه ایجهاد
نشود.
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انتشار شایعات بی اساس باهدف ایجاد جنهگ روانهی در
جامعه ،نقش مهمی در احساس ناامنی با وجود امنیّهت دارد و
موجب اخالل در امور جامعه و سلطه ناامنی روانی میگردد.
نحهههوۀ عملکهههرد حکومهههت در قبهههال بهههیقهههانونی و
ناهنجاری هایی که موجب اخالل در امور فردی و اجتمهاعی
میشود ،در ایجاد احساس امنیّت یا ناامنی روانی اشهخاص و
جامعه تأثیر بسزایی دارد .بدیهی است چنانچهه آحهاد جامعهه
مشاهده نمایند که حکومت در حمایت و پاسداری از حقوق
فردی و اجتماعی آنان ،با اخاللکننهدگان در امنیّهت جامعهه
برخورد مناسب و قاطع دارد و با تمام تهوان از اتبهاع خهویش
پشتیبانی میکند ،احساس اطمینان و امنیّت میکنند ولو اینکه
در عمل امنیّت واقعی به طور کامل برقرار نباشد.
بی تردید احساس امنیّت به دالیل فوق ،از وجهود امنیّهت
عینی ضروریتر اسهت ،زیهرا احسهاس نهاامنی بهه نوبهۀ خهود
می تواند موجبات ایجاد ناامنیهای بیشتر را در جامعه فهراهم
آورد و عدم امنیّت روانی اشخاص و اجتماع را تشدید نماید.

قلمروی امنیّت
گسترۀ نیاز انسانها به حدّی وسیع است که :اوالً انسان از
قبل والدت و در طول زندگی در دنیها ،حتّهی پهس از کهوچ
نمودن به دیار باقی ،همواره نیازمند امنیّت است .بدیهی است
که احساس ناامنی توسّط والدین ،بهه ویهژه مهادر کهه حامهل
نطفه میباشد ،میتواند اثرات سوء و بعضاً غیرقابل جبرانی بر
فرزنههد آنههان داشههته باشههد و امنیّههت روانههی تههأثیر مثبههت و
سازندهای بر کودک خواهد داشت.
در تمامی لحظهات دوران حیهات انسهان در دنیها ،وجهود
امنیّت از شرایط و لوازم اولیّهی زندگی او محسوب میشود.
حتّ ی پهس از مهردن انسهان نیهز روح او بهه امنیّهت و آرامهش
نیازمند است و عملکرد صاحب روح در دنیا و یا بازماندگان
او میتواند موجب امنیّت یا ناامنی روحی او گردد.
ثانیاً احتیاج انسان به امنیّهت محهدود بهه زنهدگی و امهور
فردی او نیست ،بلکه انسان در همهه شهئون زنهدگی فهردی و
اجتماعی خود به امنیّت و آرامهش نیهاز دارد و ایهن احسهاس
نیاز مقتضای انتخاب زندگی جمعی انسان است.
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ثالثاً نیاز انسان به امنیّهت منحصهر بهه جسهم و بعهد مهادّی
حیات او نیسهت ،بلکهه روح و روان او بهه امنیّهت و آرامهش
نیازمندتر است ،چرا که احساس ناامنی روانی و عهدم وجهود
آرامش معنوی میتواند تأثیر نامطلوبی بر جسم انسهان داشهته
باشد و سالمتی او را به مخاطره افکنهد ،همچنهان کهه نهاامنی
جسمی نیز در روح و روان انسان مؤثّر است؛ بنهابراین انسهان
هم در بعد مادی و هم در بعد معنهوی ههم زمهان نیازمنهد بهه
امنیّههت اسههت و برخههورداری از آرامههش در یکههی از ابعههاد
وجودی انسان کافی نیست.
قرآن کریم جامعه نمونه و کامل را جامعهای میداند که
در آن امنیّههت در همههه ابعههاد فههردی ،اجتمههاعی ،سیاسههی،
اقتصادی و معنهوی ،وجهود داشهته باشهد و از نظهر روحهی و
روانی حالت سکون نفس و اطمینان برای افراد جامعه ایجهاد
گردد.
از یک سو امنیّت مقولهای است که از ابعهاد گسهتردهای
برخوردار میباشد و مشتمل بر اقسام امنیّت ،همچهون امنیّهت
فرهنگی ،سیاسی ،اقتصادی ،نظامی ،ملّی و جهانی اسهت و از
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سوی دیگر هر انسان در هر یک از شئون زندگی خویش ،از
جمله حفظ جان ،مال ،حرفه و شغل ،طالب امنیّت و آرامهش
اسههت و آن را بسههتری بههرای بهههرهمنههدی از حقههوق فههردی و
اجتماعی خود میداند.
از دیدگاه شریعت اسالم ،کهه عهالوه بهر توجّهه بهه بعهد
مادّی و جسم انسان ،به بعد معنوی وجود او تأکید مهیورزد،
امنیّت انسان تنها در حوزهههای اخهالق یها ا اقتصهاد خالصهه
نمیشود ،بلکه امنیّت بشهر را در قالهب یهک سهاختار امنیّتهی
متشکّل از اجهزاء و مقهوالت متعهدّد و درعهینحهال مرتبطهی
میداند که در کنار هم میتوانند موجبات اطمینان و آرامش
مادّی و معنوی او را فراهم سهازند و بهر اسهاس ایهن دیهدگاه
تعالیم مشخّصی برای هر یک از اجزای ایهن سهاختار امنیّتهی
مقرّر فرموده است که به برخی از آنها اشاره میکنیم:
الف -امنیّت عقیهده :یکهی از مقولههههای مهمهی کهه در
حوزۀ امنیّت فردی مورد تأکید دین اسالم قرار گرفته اسهت،
حوزۀ امنیّت عقیده و اندیشه برای تمامی انسانهاست.

11

امنیّت فردی در اسالم

__________________________________

آزادی عقیههده بههه لحههاظ مههاهیّتی از حقههوقی اسههت کههه
نمیتوان آن را محدود ساخت ،زیرا عقیده و بهاور اشهخاص
امری باطنی است و مادام که به مرحلهۀ بیهان و تبلیهر نرسهیده
باشد ،زیانی از آن به جامعهه نمهیرسهد تها در وضهعیّتههای
خاص بتوان آن را محدود و مقیّد ساخت.
شعار قرآنی «ال اکراه فی الدّین» بهترین دلیل برای اثبات
دیدگاه اسالم در خصهوص نفهی اکهراه و اجبهار در پهذیرش
عقیده و دین خاص توسّط انسانهاست.
خداوند متعال به پیامبر گرامیاش (ص) امهر مهیکنهد تها
بشریت را چنین خطاب کند:
        
        
       
1

1

بگو ای مردم ،همانا بیامد شما را حق از جانهب پروردگارتهان ،پهس ههر

که هدایت شود جز ایهن نیسهت کهه بهرای خویشهتن ههدایت مهیشهود و
هرکس گمراه گردد ،جز این نیست که بر خویش گمهراه گشهته اسهت و
من بر شما وکیل نیستم .قرآن کریم-سوره یونس-آیه 168
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این واقعیّت بارها در کالم الهی مورد تأکید قهرار گرفتهه
است که وظیفه و رسالت پیامبران الهی ،چیزی جز تبیهین راه
هدایت و انذار و بشارت به انسانها نیست ،حال آنکه انسهان
میتواند این نعمت ههدایت را سهپاس گویهد یها بهه آن کفهر
ورزند:
       

1

خداوند پیامبرش را از محاجّه و ستیز با هدایت نیافتگهان
بر حذر داشته و چنین میفرماید:

        
       
       

1

ما انسان را به راه آوردیهم ،چهه سپاسهگزار باشهد و چهه ناسهپاس .قهرآن

کریم-سوره انسان آیه 6
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2

تأکید شریعت اسالم بهر ابهالغ حهق و تبیهین راه سهعادت
توسّ ط رسوالن الهی است و در نهایت انتخاب طریق سعادت
و ضاللت بعهدۀ انسانهاست:
        
 ...  

1

ب -امنیّ هت بیههان :یکههی از آزادیهههای بشههر ،ح هقّ بیههان
آزادانۀ افکار و عقاید اوسهت .آزادی بیهان از حقهوقی اسهت
که در اسالم از ارزش واالیی برخهوردار مهیباشهد .خداونهد
1

پس اگر با تو در ستیزند ،بگهو بهه سهوی خهدا روی آوردم و آنکهه مهرا

پیروی کرد و بگو بدانانکه کتاب داده شوند و قوم بهی کتهاب آیها اسهالم
آوردیهد؟ پههس اگهر اسههالم آوردنهد ،همانهها ههدایت یافتنههد و اگهر پشههت
کردند ،بر تو جز ابالغ چیهزی نیسهت و خهدا بهه بنهدگان بیناسهت .قهرآن
کریم-سوره آل عمران – آیه 16
1

و پیامبر بگو حق از جانب پروردگهار شماسهت ،پهس ههرکس بخواههد

ایمان آورد و هر که خواهد کافر شود ...قرآن کریم-سهورۀ کههف-آیهه
19
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متعال به «قلم» به عنهوان نمهاد بیهان ،نشهر افکهار و اندیشهههها
سوگند یاد میکند:
     

1

از نظر اسالم آزادی بیان نه تنها یک حقّ بشری محسوب
میشود ،بلکه به عنوان یک تکلیف بهر عههدۀ انسهانهاسهت.
خداوند متعهال پیهامبر خهویش را چنهین مهورد خطهاب قهرار
میدهد:
       
         
       

1

بیتردیهد انسهان بهرای اعمهال حهقّ آزادی بیهان خهویش
نیازمند امنیّت است ،در غیر این صورت ههر شهخ
1

ممکهن

سوگند به قلم و آنچه مینویسند .قرآن کریم -سوره قلم-آیه 1

1

بخوان به سوی راه پروردگار خویش با حکمهت و پنهد نیکهو و مجادلهه

کن با ایشان بدانچه نیکوتر است .همانا پروردگار تهو دانهاتر اسهت بهدان
که از راه او گم شده است و اوست داناتر به هدایتشدگان .قرآن کهریم
– سوره نحل – آیه 111
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است به دنبال بیان و ابراز افکار و اندیشههایش مورد تعقیهب
و پیگرد حکومت و یا اشهخاص دیگهر قهرار گیهرد و امنیّهت
جانی ،روانی و یا سایر اقسام امنیّت فردی او مهورد تعهرّض و
خطر واقع شود.
البته توجه به این نکته حائز اهمیت است کهه بهر خهالف
آنچهه در امنیّهت عقیهده بیهان کهردیم ،آزادی بیهان مقولههای
نیست که بتوان برای آن امنیّت مطلق و نامحدود اعمال کرد،
زیرا حقّ بیان و نشر افکهار و اندیشهههها از دیهدگاه اسهالم تها
آنجا مورد حمایت و پشتیبانی است که :اوالً موجهب تجهاوز
به حقوق دیگران نباشد ثانیاً با حقوق عامّهه و مصهالح جامعهه
تضاد و تغایر نداشته باشد .ثالثاً ارزشهای اعتقادی جامعهه را
مههورد هجههوم و حملههه خههویش قههرار ندهههد .رابع هاً مغههایر بهها
ارزشهای اخالق حسنه نباشد.
بدیهی است محدودیّتهای مزبور به هیچوجه از اهمیّت
و ارزش امنیّت بیان نمهیکاههد ،بلکهه موجهب مهیگهردد تها
آزادی بیان در راستای ارزشها و موازین اعتقادی و اخالقی
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جامعه و در جهت تعالی و بالندگی فردی و اجتماعی اعمهال
شود.
ج – امنیّت آبرو :بیتردید یکهی از دارایهیههای معنهوی
انسان که از دیهدگاه اسهالم دارای اهمیّهت و ارزش ویهژهای
می باشد ،امنیّهت آبهرو و حیثّیهت اشهخاص اسهت .در تعهالیم
اسالم حرمهت آبهروی یهک انسهان در حهدّ حرمهت خهون و
حیات اوست.
اعتبار و منزلت انسان از مهؤثّرترین و مههمتهرین عهواملی
است که زندگی سعادتمندانه و شهرافتمندانۀ او را بهه ارمغهان
مههیآورد و سههبب تعههالی و بالنههدگی شخصهیّت او در حههوزۀ
زندگی فردی و اجتماعی میشود.
پیامبر گرامی اسالم (ص) انسانها را به حفهظ حرمهت و
صیانت از عرض و آبروی یکدیگر امر فرمهود و در خطبههی
«حجة الوداا » خویش چنین مسهلمانان بلکهه همهه انسهانهها را
خطاب نمود( :ای مردم ،چنانکه ایهن روز-ایّهام حهج-و ایهن
شهر-مکّه مکرّمهه-محتهرم اسهت ،خهون و آبهروی شهما ههم

11
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محترم است .حقّ ریختن خون و آبروی یکهدیگر را نداریهد
تا آنگاه که به دیدار خداوند نایل گردید).
بدیهی است کهه صهیانت از آبهروی ههر انسهان و امنیّهت
بخشیدن به شخصیّت و اعتبار فردی و اجتماعی او ،عالوه بهر
اینکه تکلیف دیگران و حکومت اسهت ،شهخ

انسهان نیهز

وظیفههه دارد تهها از حههریم امنیّ هت حیثیّ هت و آبههروی خههویش
حفاظت کند و موجب هتک حیثیّت و اعتبار خود نگردد.
د -امنیّت حهریم زنهدگی :زنهدگی خصوصهی اشهخاص
میبایست از امنیّت و بی بیمی برخوردار باشد و سایۀ تعرّض
و حضور دیگران و یا حکومت ،بر حهریم زنهدگی انسهانهها
حکمفرما نباشد تا از ترس دخالت و تجاوز بیگانه به قلمروی
حریم خصوصی آنان ،احساس ناامنی کنند.
شریعت اسالم مؤکّداً هرگونه تجسّس در امور خصوصی
اشخاص را ممنوع میسازد و چنین امر میکند:
 ...  ...
1

1

و در امههور دیگههران تجسّههس و کنکهاش نکنیههد ...قههرآن کههریم-سههوره

حجرات-آیۀ 11

11
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قرآن کریم از ایمانآوردگان چنین خواسته است کهه از
ورود به خانه های دیگران بدون آشنایی دادن و سالم نمودن
بر ساکنین آنها خودداری نمایند:
       
        
  

1

سرکشی یا ورود نامتعارف بهه خلهوت و محهل سهکونت
دیگران در شهریعت اسهالم مهذمّت و نههی گردیهده اسهت و
مسهههلمان بهههه رعایهههت آداب ورود بهههه مسهههکن دیگهههران
توصیهشدهاند:
       
          
  

1

1

ای آنان که ایمان آوردید ،به خانههایی غیر از خانههههای خهویش وارد

نشوید تا آشنا شوید و سالم کنید بر اهلهش .ایهن بهتهر اسهت بهرای شهما،
شاید یادآورید .قرآن کریم-سوره نور -آیه 11

11
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اینگونه دیهن اسهالم بهه سهکون و آرامهش انسهانهها در
خلههوت گههاه و منازلشههان ارج و اعتبههار بخشههید و از حههریم
شخصی آنهها در برابهر مداخلهه و حضهور دیگهران صهیانت
نموده:
 …      

1

ه -امنیههت مالکیههت :ارزش و احتههرام شههریعت اسههالم بههه
مالکیّ هت خصههوص اشههخاص کههه ناشههی از منههابع درآمههدی
صحیح و مشروع باشد ،از امتیازات دین اسالم است.
اسالم تکاثر ثروت و وابستگی نامتعارف به مال و ظواهر
دنیههوی را نکههوهش مههیکنههد ،ولههی بههرای مالکیّ هت مشههروع
انسان ها که از شهیوهههای ناصهحیح همچهون قمهار ،سهرقت،
تقلّب در معامالت ،ربا ،احتکار ،کم فروشی ،غصهب حقهوق

1

و نیست نکوئی که به خانهها در آیید از پشت آنهها ،بلکهه نکوکهار آن

است که پرهیزکاری کنهد و بهه خانهههها درآییهد از درگهاهههای آنهها و
بترسید خدا را ،باشد رستگار شوید .قرآن کریم-سوره بقره-آیه 189
1

و خداوند قرارداد برای شما از خانههایتان آرامشگاهی ...قرآن کریم-

سوره نحل-آیه 86
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دیگران و نظایر آنها فراهم نیامده باشد ،ارزش ویژهای قائل
اسههت ،بههه ویههژه مالکیّهت حاصههل از کههار و کسههب و تههالش
اشخاص که مشروعترین طریق تحصیل ثهروت دانسهته شهده
است.
امنیّت مالکیّت آحاد جامعه در حقوق اسالم مورد تأکید
فراوان قرار گرفتهه اسهت .پیهامبر گرامهی اسهالم در روایهات
متعدّدی فرمودهاند( :حرمت مال مسلمان مانند حرمهت خهون
اوست).
در خطبههه «حجووة الووداا » نیههز رسههول اکههرم (ص) چنههین
فرمودند( :خون مسلمان و مال او دارای احترام است).
عمق توجّه شریعت اسالم به مسئله امنیّت مالکیّت آنگاه
قابلدرک است که به این فرموده پیهامبر اسهالم (ص) توجّهه
شود که اعالم نمود( :کسی که در مقام دفاع از مال خهویش
کشته شود ،شهید محسوب میشود).
بدیهی است محهدودۀ امهن بهرای مالکیّهت خصوصهی از
دیدگاه اسالم مشروط به رعایت و احترام به حقوق و امنیّهت
دیگههران و جامعههه مههیباشههد و بعههالوه اعمههال ح هقّ مالکیّ هت
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میبایست با رعایت موازین و اصول مقرّر در تعالیم دینهی از
قبیل منع اسراف و تبذیر صورت پذیرد.
توجّه به این نکته حائز اهمیّت است که مقولۀ امنیّهت در
مالکیّت عالوه بر اینکه شامل رعایت حقّ مالکیّهت اشهخاص
نسبت به اموالی که از طریهق مشهروع تحصهیل نمهوده باشهند
مههیشههود ،حههقّ تصههرّف و انتفههاع آنههان در امههوالی کههه در
مالکیّتشان باشد نیز از اهمیّت برخوردار میباشهد؛ زیهرا حهقّ
تصرّف در مال جزئی از مالکیّت صاحب آن قلمداد میشود.
در حقوق جزای اسالم راهکارهای خاصی بهرای تهأمین
امنیّت مالکیّ ت منظهور گردیهده اسهت کهه برخهورد قهاطع بها
پدیدۀ سرقت به عنوان نماد ناامنی نسبت به اموال اشخاص از
آن جملههه اسههت .قههرآن کههریم در بیههان حههد سههرقت چنههین
میفرماید:

12
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1

تأکید بر مسئله ردّ امانت در تعالیم اسالم ،به عنهوان نمهاد
پاک دستی و صداقت از تدابیر شریعت اسالم برای ایجهاد و
اسههتمرار امنیّ هت مالکیّ هت در جامعههه اسههت .فرمههان الهههی در
رعایت امانت چنین است:
…        

1

خداوند متعال در بیان اهمیّت صفت امانهتداری و عهدم
تعدّی نسبت به اموال دیگران ،آن را از مصادیق تقوای الههی
محسوب نموده و فرموده است:

1

و دستهای مرد دزد و زن دزد را ببرید ،کیفری بدان چهه خهود فهراهم

کردند ،شکنجه ای از نزد خدا و خداست عزّتمنهد حکهیم .سهوره مائهده-
آیۀ68
1

همانا خداوند فرمانتان دهد کهه بازگردانیهد امانهتهها را بهه اههل آنهها.

قرآن کریم-سوره نساء -آیه 18
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…    

1

باألخره پروردگار حکیم ایمان آوردگان را از خیانت در
امانت که موجب بروز ناامنی در مالکیّت اشخاص میشود بر
حذر میدارد و آن را در حکهم خیانهت بهه خهدا و رسهولش
معرّفی میفرماید:
       
   

1

1

 ...و اگر بسپارد یکی از شما به دیگری ،پس باید تأدیه نمایهد آن کهس

که به دستش امانت سپرده شده و باید تقوای الهی پیشهه سهازد پروردگهار
خویش را  ...قرآن کریم-سوره بقره-آیۀ 186
1

ای کسانی که ایمان آوردهاید ،آگاهانه به خداوند و پیامبر و در امانهات

خود خیانت مکنید .قرآن کریم -سوره انفال – آیه 11

نقش دین در تأمین امنیّت فردی
گاه تصور میشود کهه تعهالیم دینهی تنهها بهرای زنهدگی
اخروی انسانهاست و ادیان الهی به بُعد مهادی زنهدگی بشهر
توجّهی ندارند؛ حال آنکه توجّه به آموزههای دینهی آشهکار
میسازد که همه ادیان ابراهیمی در تعالیم خویش بهه ههر دو
بعد مادّی و معنوی انسان پرداختهاند و به او آموختههانهد کهه
چگونه زندگی کند تا در دنیا و آخرت سعادتمند باشد.
در منطق شریعت اسالم ،دنیا مزرعهۀ آخهرت اسهت و بهر
این مبنا انسان میبایست در دنیا به نحهوی زنهدگی کنهد کهه
بتواند توشهای برای آخرت خویش برگیهرد و در آن سهرای
آسوده باشد.
جامعیّت ادیان الهی در آن اسهت کهه پیهروان خهویش را
تنها به اعمال باطنی هدایت نمیکنند ،بلکه آموزهههای دیهن
مشتمل بر اعمال ظاهری و باطنی است که دینداران مکلّهف
به رعایت و اجرای همۀ آنها هستند.
از طرفههی اهمیّههت مقولههۀ امنیّههت در زنههدگی فههردی و
اجتماعی انسان به حدّی است که ادیان ابراهیمی نمهیتواننهد
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نسبت به آن بیتفاوت باشند ،بلکه برای تهأمین آن در تعهالیم
خویش راهکارها و رهنمودهای عملی ارائه نمهودهانهد ،زیهرا
بدون وجود امنیّت ،انجام تکالیف و ایفای مسئولیتهایی که
برای انسان در نظر گرفته شده است ،ممکن نمیگردد.
هدف دین سعادت و تعالی انسان است و این هدف جهز
در سایۀ امنیّت برای انسان حاصل نمیشود.
نقش دین در تأمین امنیّت فهردی و اجتمهاعی بشهر ابعهاد
مختلفی دارد که به برخی از آنها به اختصار اشاره میکنیم:
 – 1از دیههدگاه ادیههان الهههی حاکمیّهت مطلقههه متعلّهق بههه
خداوند است و هیچ قدرت و حهاکمیّتی جهز بهه خواسهت و
مشیّت او وجود ندارد.
حاکمیّت انسان از حاکمیّهت الههی منشهأ مهیگیهرد و بهه
عنوان خلیفه و جانشین خداوند در زمین قرار داده شده است.
بر این اساس «امنیّت» نیز از خداوند متعال منشأ میگیهرد
و جز بااراده و اذن او انسانهها بهه امنیّهت و آرامهش مهادّی و
معنوی نخواهند رسید.
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 – 1وجود عنصر «باور» و «ایمان» در انسان مؤمن و آشنا
با تعالیم و آموزههای دینی ،سبب میشود که او در اعمهال و
رفتار خویش دقّهت کنهد و از هرگونهه اقهدام و رفتهاری کهه
موجب تعدّی و تجاوز به جهان ،مهال و یها نهاموس اشهخاص
دیگر گردد ،پرهیز نماید و اعمهال خهویش را در چهارچوب
اوامر و نواهی الهی قرار دهد و از رهگذر این خود کنترلی و
مراقبههت درونههی ،دیگههر اشههخاص جامعههه نیههز از امنیّههت و
آسودگی برخوردار گردنهد و از هرگونهه تعهرّض و مداخلهۀ
نابجا مصون و محفوظ بمانند.
 – 6آموزههای دینی نه تنها انسان را به مراقبت بیرونی و
کنترل رفتار با دیگهران فرامهیخوانهد ،بلکهه او را مکلّهف بهه
تزکیۀ نفس و پرداختن به درون خویش میدانهد ،لهذا انسهان
دیندار در خلوت خهود نیهز از اوامهر و نهواهی دیهن تخلّهف
نمی ورزد ،هم چنانکه در جلوت و حضور دیگهران پاسهدار
باورها و مسئولیّتهای خویش است.
بیتردید آثار مربوط بهه تزکیهه و خودسهازی و مراقبهت
درونی که مورد تأکید ادیان الهی است ،در مراقبت بیرونی و
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کنترل رفتهار انسهان در جامعهه پدیهدار مهیشهود و نتیجهۀ آن
ایجاد امنیّت و آرامش برای دیگران و جامعه خواهد بود.
 – 4در وجود انسهان غرائهز گونهاگونی وجهود دارد کهه
عدم کنترل و تعادل در آنها موجب سرکشی و طغیان انسان
میشود و ناامنی همواره ناشی از غلبۀ غرایز بر انسانهاست.
یکی از رسالتهای مهمّ ادیان الهی ،هدایت انسانهها در
جهههت سههلطه بههر غریههزههههای مههادّی و رعایههت اعتههدال در
بهرهگیری از آنها در راستای تعالی انسان است.
در تعالیم اسالم راهکارهای اجرایی بهرای کنتهرل غرائهز
انسانی و جلوگیری از طغیان آنها پیشبینهیشهده اسهت کهه
مراعات این آموزهها سبب میگردد تها امنیّهت و آرامهش در
جامعه برقهرار شهود و همهۀ آحهاد جامعهۀ اسهالمی بااحسهاس
امنیّت زندگی کنند که به عنوان مثال به تأکید دین اسالم بهر
مسئلۀ ازدواج به عنوان راهکار کنترل غریزۀ جنسی جوانان،1
تشویق و ترغیب مسلمانان بهه انفهاق و کمهک بهه دیگهران و

1

قرآن کریم -سوره نور -آیه 6
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پرداخت زکات و خمس و کفّارات باههدف کنتهرل و مههار
غریزۀ مال دوستی و ثروتاندوزی ،میتوان اشاره کرد.
هدایت صحیح غرائز انسهانهها توسّهط دیهن و بازداشهتن
انسانها از گناه و انحرافات اجتماعی زمینهساز امنیّت است.
 – 1چنانکه پیشتر اشاره شد ،انسان مهؤمن همهانگونهه
که در ظاهر و حضور فیزیکی دیگران به احکام و اوامر دینی
عمل میکند ،در خلوت خویش نیز خود را ملزم بهه رعایهت
تکالیف دینی میداند ،زیرا باور دارد که:
             

1

         -

1

1

پس هرکس همسنگ ذرّه ای عمل شایسته انجام داده باشد ،پهاداش آن

را میبیند و هرکس همسنگ ذرهای عمل ناشایسته انجام داده باشد کیفهر
آن را میبیند .قرآن کریم-سوره زلزال-آیات  1و 8
1

سخنی به زبان نمیآورد ،مگر آنکه نگهبان حاضر و ناظری نزد اوسهت.

قرآن کریم-سوره ق-آیۀ 18
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1

مبتنی بودن عملکرد و رفتار انسان بها ایمهان بهر باورهها و
ارزش های اعتقادی او سبب میشود که از هرگونه انحهراف
و تعرّض به حقوق و امنیّت دیگران که مغهایر بها ارزشههای
دینی و اعتقادی اوست ،خودداری نماید و بهه حقهوق دیگهر
اشخاص جامعه به صورت واقعی و با اعتقاد و ایمهان احتهرام
بگذارد.
 – 0یکی از آثار و نتایج بهرهگیری از قهوانین اجتمهاعی
که توسّط انسانها وضهع و مقّهرر مهیشهود ،برقهراری امنیّهت
نسبی و مقطعی است ،زیرا این مقرّرات ساختۀ بشر است و از
پشتوانۀ محکم و استواری برخوردار نمهیباشهد ،حهال آنکهه
ثمرۀ بهرهگیری از قوانین دینی و الهی امنیّت پایدار و مسهتمر
را برای انسانها به ارمغان میآورد ،چرا که مقررات و تعالیم
دینی از پشهتوانۀ معنهوی و اعتقهادی برخهوردار اسهت و ایهن
1

خداوند خیانت چشمها و آنچه دلهها پنههان مهیکنهد ،مهیدانهد .قهرآن

کریم -سوره غافر-آیه 19
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عامل میتواند سبب استواری و دوام امنیّت فردی و اجتماعی
گردد و عوامل تنش زا و تشنّج آفرین را از بین ببرد.
 – 1یکی از وجوه تمایز بین قوانین الههی و قهوانینی کهه
حاصل قراردادهای اجتماعی انسانهاست ،این است که افراد
مهؤمن و دیهندار در اجهرای قهوانین آسهمانی و تعهالیم الهههی
متوسّل به قانون گریزی نمیشوند و رعایهت اوامهر و نهواهی
دین را به عنهوان تکلیهف و وظیفهۀ خهویش مهیداننهد ،ولهی
قوانین اجتماعی که دستسهاز بشهر اسهت همهواره بها پدیهدۀ
قانون گریزی مواجه مهیشهود و اشهخاص بها بههرهگیهری از
خألهای نظارتی و کنترلی مبادرت به تخلف و نقض قهوانین
میکنند .به همین جهت بسیاری از جهرائم و گناههان کهه بهه
صورت جمعی و گروهی انجام میشود و قابلیّت شناسهایی و
تعقیب مرتکبین آن وجهود نهدارد ،بها توسّهل بهه آمهوزههها و
باورهای دینی افراد جامعهه تحقّهق پیهدا نمهیکنهد و موجهب
امنیّت فرد و جامعه میگردد.
 – 8قوانین الهی که در تعالیم شریعت به انسانها عرضهه
گردیهده اسهت ،بها طبیعههت و آفهرینش بشهر کهامالً منطبههق و
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هماهنگ می باشد ،زیهرا ایهن قهوانین از جانهب پروردگهاری
مقرّ ر گردیده است که خالق و آفرینندۀ انسان است و به ابعاد
و ظرفیّتهای وجودی او از خود انسان آگاهتر است.
در مقابل ،قراردادهای اجتماعی و قوانین بشری به لحهاظ
عدم انطباق بایسته با ابعاد و طبیعهت انسهان ،از جامعیهت الزم
برخوردار نمی باشد ،به همین لحاظ اجهرای قهوانین الههی در
ابعاد فهردی و اجتمهاعی آن دارای جایگهاه واقعهی و طبیعهی
اسههت و در جامعههۀ اسههالمی قههانون گریههزی گنههاه و طغیههان
محسهوب مهیشهود و ههیچ مسهلمانی حهق نهدارد ،از اجهرای
قوانین الهی تخلّف نماید و موجب نهاامنی دیگهران و جامعهه
گردد.
 –9انسانهای مؤمن و دیندار در تمامی لحظات زندگی
و حیات خویش ،خود را در محضر خداوند متعال میدانند و
باور دارند که در ههیچ برههه و لحظههای از نظهارت حافظهان
الهههی و حضههور پروردگههار دور نخواهنههد بههود و همههواره
حرکات و اعمال آنها توسهط مهوکّلین الههی ثبهت و ضهبط
میشود.

فرهنگنامه حقوق بشر اسالمی()4
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اهمیّت این باور آن اسهت کهه ههیچگهاه انسهان معتقهد و
مسلمان به خود اجازه نمیدهد تها از فهرامین الههی تخطّهی و
تخلّف نماید و آرامش دیگهران را خدشههدار سهازد و نتیجهۀ
آن پیشگیری از ارتکاب جرائم و بزهکاری در جامعه و تأمین
امنیّت فردی و اجتماعی است.
 – 16نقش شخصیّتهای دینهی در ههدایت و راهنمهایی
آحاد جامعه از اهمیّت و تأثیر بسزایی برخوردار است.
عالمان و اندیشمندان دینی مبلّر ارزشها و معارف دینهی
به افراد جامعه هستند و به آنها تعلیم میدهند تا هنجارههای
صحیح و رفتارهای منطبهق بها قهوانین و آمهوزهههای الههی را
فراگیرند و بکار بندند تا انحراف و کجروی در جامعه ایجاد
نشود.
در واقع وجود امامان و شخصیّتههای دینهی ،عهالوه بهر
انتقال صحیح تعالیم و ارزشهای الهی ،موجب کنترل درونی
در جامعه دینی میشود و امنیّت شخصی و اجتمهاعی را ببهار
میآورد.

13
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 – 11تههأثیر عبههادات در ایجههاد و حفههظ امنیّهت فههردی و
اجتماعی حهائز توجّهه اسهت .عبهادات موجهب مهیشهود کهه
انسانها به خداوند تقرّب یابند و هر قدر رابطۀ انسانها باخدا
مستحکمتر و نزدیکتر گردد ،انحراف آنهها از هنجارههای
صحیح و مبادرت به ارتکاب جرم و بزهکاری کمتر میشهود
و بسترهای ایجاد چهالش و نهاامنی در جامعهه از بهین خواههد
رفت.
قرآن کریم تأثیر نماز بهه عنهوان برتهرین عبهادت و نمهاد
تقرّب و رابطه با خداوند را چنین بیان میکند:
        
       
       

1

1

آنچه از کتاب آسمانی که بر تو وحی شده اسهت ،بخهوان و نمهاز را بهر

پا دار که نماز از ناشایستی و زشتکاری بازمیدارد و یاد کرد خداوند از

هر کاری مهّمتر است و خداوند میداند که چه میکنید .قهرآن کهریم-
سوره عنکبوت – آیه 41

10
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بی شک کاهش فحشا و منکر میتوانهد ضهامن امنیّهت و
آرامش فرد و جامعه باشد و زمینههای ناامنی را از بین ببرد.
 – 11نمادهای ماندگار دینی ،به عنوان سمبلهای امنیّت
مورد نظر ادیان ابراهیمی ،بیهانگر اهمیّهت مقولهۀ امنیّهت نهزد
ادیان الهی است.
بنیان نهادن خانۀ کعبه ،به عنوان مقدّسترین مکان ،حهرم
امن و نماد امنیّت نام گرفته است:
       
        
…     

1

ابراهیم خلیل (ع) آنگاه که به امر الهی خانهٔ کعبهه را بنها
نههههاد و اههههل خهههانوادهاش را در آن بیابهههان سهههکنی داد ،از

1

نخستین خانهای که برای عبهادت مردمهان نههاده شهد ،آن اسهت کهه در

مکّه بنا شده است و مبارک و رهنمای جهانیان است .در آن شگفتیههای
آشکار از جمله مقام ابراهیم است و ههرکس کهه وارد آن شهود در امهان
است ...قرآن کریم-سوره آل عمران-آیات  90و 91
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پروردگار خویش طلهب کهرد تها آن دیهار را نمهاد امنیّهت و
آرامش قرار دهد:
       
     

1

این نماد بزرگ معنوی ،نعمتی است که پس از نهاامنی و
جاهلیّت سیاه مردم آن دیار ،به تمامی انسانها عطها گردیهده
است:
       
       


1

1

و چنین بود که ابراهیم گفت :پروردگارا این شهر را حرم امهن بگهردان

و مرا و فرزندانم را از پرستش بتان دور بدار .قرآن کریم-سورۀ ابهراهیم-
آیه 61
1

آیا ندانستهاند که ما حرمی امن (کعبه) قراردادیم و حال آنکهه مردمهان

را در پیرامونشههان تههاراج مههیکردنههد و مههیربودنههد ،آیهها بههه باطههل ایمههان
می آورند و به نعمت الهی کفرمی ورزند .قرآن کهریم سهورۀ عنکبهوت-
آیه 01
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 – 16در همه ادیان ابراهیمی ،مسئلۀ حرمهت و حهریمهها
به ع نوان جزئی از تعالیم الهی مورد تأکید فراوان قرار گرفتهه
است.
رعایههت حههریم خصوصههی و شخصههی دیگ هران و عههدم
مداخله و حضور ناخواسهته و نابجها در خلهوت اشهخاص ،از
مهمترین مصادیق امنیّت فردی است کهه همهۀ دیهنداران بهه
مراعههات و حفههظ ایههن حههریم مق هدّس و عههدم تههالش بههرای
تجسّس در امور دیگران و یا کسب خبهر و یها افشهای اسهرار
آنان مکلّف شدهاند و برای آنان که از حفظ حرمت دیگران
(که به تعبیر پیامبر گرامی اسهالم (ص) از حرمهت کعبهه نیهز
باالتر است) پاسداری نمهیکننهد و حهریم اشهخاص را پهاس
نمیدارند ،جزای دنیوی و اخروی پیشبینی و مقرّر گردیهده
است.
پیههامبر اکههرم (ص) فرمههود :مسههلمان کسههی اسههت کههه
مسههلمانان دیگههر از زبههان و دسههت او در امههان باشههند و در
فرمایش دیگری فرمودهاند :شخ

با ایمان کسی اسهت کهه
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سایر انسانها جان و مال و خونشان از او در امنیّت و آسایش
باشد.1

1

نهج الفصاحه

اسالم و امنیّت فردی
اهمیّت و ضرورت وجود امنیّت ،به عنوان نیاز مبرم بشهر
پس از حقّ حیات و عامل مهم در تکامل انسانها ،اقتضا دارد
که هیچ مکتب و یا نظام حقوقی نسبت به مقولۀ امنیّت فردی
یا اجتماعی اشهخاص بهیتفهاوت نباشهد و در خصهوص ایهن
موضوع مهم احکام و مقرّرات روشن و مقتضی ارائه نماید.
ادیهههان الههههی و توحیهههدی امنیّههت را در رأس نیازهههها و
خواستهای بشری دانستهاند .قرآن کریم میفرماید:
       
        
…  

1

خداوند متعال نیز کعبه – خانهۀ خهویش-را نمهاد امنیّهت
برای انسانها مقرر فرمود:
1

و هنگامی که حضرت ابراهیم گفت :پروردگارا این را شهرسهتانی امهن

قرار ده و روزی ده اهلهش را از ثمهرات ،آنکهه بهه خداونهد ایمهان آورده
است و به روز باز پسین  ...قرآن کریم – سوره بقره-آیۀ 110
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…     

1

شریعت اسالم بهه عنهوان یهک نظهام حقهوقی کهه جهامع
بهترین و کارآمدترین راهحلها برای تمامی نیازهای فردی و
جمعی انسانهاست و برای همۀ مقولههای مربوط به زنهدگی
بشری (اعمّ از زمینههای فردی ،اجتماعی ،فرهنگی ،قضایی و
سیاسی) در هر زمان و مکان ،احکهام و قهوانین جهامعی ارائهه
نموده است ،در این خصوص نیز مقهرّرات و احکهام کهاملی
عرضه داشته که تجزیه و تحلیل آنها اهمیّت امنیّت انسانهها
در ابعاد فردی و اجتماعی و راهکارهای تحقّهق و صهیانت از
این حقّ مسلّم بشری را از دیدگاه اسهالم نمایهان مهیسهازد و
وجه تمایز این احکام را بها آنچهه در ادیهان پهیش از خهود و
1

نخستین خانهای که برای مهردم نههاده شهده ،آن اسهت کهه در مکّهه بنها

گردیده است که مبارک و راهنمای جهانیان اسهت .در آن شهگفتیههای
آشکار از جمله مقام ابراهیم اسهت و ههرکس بهدان وارد شهود در امنیّهت
است .قرآن کریم-سورۀ آل عمران– آیات  90و 91
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سایر نظامها و مکاتب حقوقی موجود در این زمینه مقرّر شده
است ،آشکار مینماید.
از دیدگاه اسهالم اهمیّهت برخهورداری انسهانهها از حهقّ
امنیّ هت حتّههی از مقولهههی عههدالت ،کههه بههه عنههوان یکههی از
شاخصههای اصلی شریعت اسالمی معرّفی شده است ،بیشهتر
و باالتر است؛ زیهرا اسهتقرار عهدالت بهدون وجهود امنیّهت و
برقراری آرامش امکانپذیر نمیباشد.
دین اسالم امنیّت را به عنوان نعمتی خهداداد شناسهایی و
معرّفی میکند ،قرآن کریم میفرماید:
…        
        


1

اسالم با توجه به اصل کرامت و ارزش واالی انسهان (بهه
عنوان اشرف مخلوقهات الههی) بهر حفهظ حرمهت و رعایهت
1

آیا در حرم امنی فرمانرواییشان ندادیم که بهه سهویش میهوهههای همهه

چیز آورده شهود ،روزی از نهزد مها؟ی لهیکن بیشترشهان نمهیداننهد .قهرآن
کریم-سوره قص

-آیه 11

11
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امنیّت فردی او تأکید ورزیده اسهت .امیرالمهؤمنین علهی (ع)
امنیّت را گواراترین نعمتها ،مایۀ رفاه زنهدگی و از اههداف
حکومت اسالمی معرّفی نموده است.
خداونههد متعههال ایمههان آوردگههان و نیههک کههرداران را
اینگونه به امنیّت بشارت فرموده است:
      
     
       
…     

1

قرآن کریم همچنین امنیّت را به عنهوان بهاالترین پهاداش
اخروی برای متّقین مقرّر داشته و در بهشت جهاودان آنهان را
چنین خطاب میدهد:
1

خداوند وعده داده اسهت آنهان را کهه ایمهان آوردنهد از شهما و کهردار

شایسته کردند که جانشین گرداندشان در زمین ،چنانکه جانشین گردانیهد
آنان را که پیش از ایشان بودند و هر آینهه فرمهانروا گردانهد بهرای ایشهان
دینشان را که پسندید برای ایشان و همانها بدیشهان دههد پهس از ترسشهان
امنیّت را ...قرآن کریم-سوره نور-آیۀ 11

12
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1

در کههالم الهههی مقرّبههان درگههاه ربههوبی مسههتحقّ پههاداش
مضاعفی هستند که این پاداش جز امنیّت و آرامش نیست:
       
       
       

1

بیتردیهد امنیّهت اخهروی مرههون اطاعهت از خداونهد و
تسههلیم در برابههر اوسههت و آنههان کههه راه الحههاد و کفههر را
برگزینند ،در عالم آخرین از امنیّت برخوردار نخواهند بود.6

1

و درآیندش به سالمت بر آسودگان .قرآن کریم-سوره حجر-آیه 40

1

و نیستند مالهای شما و نه فرزندان شما که نزدیک گردانید شما را نهزد

ما جایگاهی نزدیک ،مگر آنکه ایمهان آورد و کهردار شایسهته کهرد کهه
آنانراست پاداش دو برابر بدان چه کردند و آنانند در کاخها آرمیهدگان
و در امنیّت .قرآن کریم-سوره سبأ – آیه .61
6

قرآن کریم-سوره فصّلت -آیه 46
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از دیدگاه اسالم ،فقدان امنیّت نشانۀ حکومت ظلم است
و ناامنی حربۀ دشمنان برای ایجاد فساد در جامعه معرّفی شده
است:
       
       

1

از منظر حقوق اسالمی ،امنیّت جانی آحاد جامعه یکی از
نعمتهای خاص الهی و برجستهتهر از سهایر نیازههای فهردی
انسان محسوب گردیده است.
آنچه دیدگاه غرب و شریعت اسهالم را در زمینهۀ امنیّهت
متمایز میگرداند ،وجود دو اختالف اساسی در مبنای امنیّت
فردی و قلمروی آن است.
از نظر شریعت اسالم ،رعایت امنیّت فردی تنها یک حقّ
سیاسی تلقّی نمیشود ،بلکه حقّ امنیّت بهه عنهوان یهک حهقّ
طبیعی و مبتنی بر باورها و اعتقاد دینی اشخاص و کارگزاران
1

و هرگاه پشت کند ،بکوشد در زمین تا در آن فساد کند و کشت و نژاد

را نابود سازد و خداوند فساد را دوست ندارد .قرآن کریم-سهوره بقهره-
آیه 161
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حکومتی است و اصل حق به هیچوجه نتیجۀ تصویب قهانون
یا کنوانسیون بینالمللی نیست.
همچنین مقولۀ امنیّت در تعالیم اسالمی بهه عنهوان امهری
مطلق دانسته نمیشود ،بلکه امنیّت فردی امری نسبی اسهت و
از معیارهههای اساسههی آن رعایههت و حفههظ امنیّههت اجتمههاعی
حقوق عامّه ،اخالق حسنه و ارزشهای مورد قبول و احتهرام
جامعه معرّفی گردیده است.
از دیدگاه اندیشۀ اسالمی ،امنیّت شخصی برای انسهانهها
به مفهوم شناسایی و پایداری اصهالت و هویهت فهردی او در
قبال خویش ،خداوند جههان و هسهتی اسهت و فقهدان آن بهه
مفهوم ایجاد تزلزل و ناپایهداری شخصهیّت و هویهت انسهانی
اوست و نتیجۀ آن چیزی جز ایجاد بحران هویت برای انسان
در برابر نظام آفرینش نیست.

امنیّت و توسعه
اهمیّت وجود امنیّت به عنوان یهک حهقّ بنیهادی و نقهش
حسّاس و بسزای آن در سعادتمندی فردی و اجتماعی بشر و
تأثیر آن بر همۀ ابعهاد زنهدگی انسهان در زمینههههای فهردی،
اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی ،سیاسهی و قضهایی و غیهر آن،
مبنای اهتمام و تالش انسانهها در جههت گسهترش و توسهعه
این حق است و اشخاص برای نیل به این هدف مشهکالت و
سختی را به جان خویش میخرند.
بههیتردیههد امنیّ هت بههه عنههوان یکههی از حقههوق شهههروند،
زیرساخت و بستر محکم و مناسهبی بهرای توسهعه اقتصهادی،
اجتماعی و فرهنگی جامعه محسوب میشود و بها وجهود آن
زمینه برای بهرهبرداری از استعدادها و امکانات بالقوّه و سایر
حقوق مادی و معنوی انسانهها در بعهد فهردی و اجتمهاعی و
حتّی در حوزۀ جامعه بینالملل فراهم میگهردد و فقهدان آن
عامل منفی و تأثیرگذار در جهت اخهالل در رونهد گسهترش
حقوق و آزادیها و امکان بهرهمنهدی از منهابع و امکانهات و
نیز مانع بالندگی و شکوفای فرد و جامعه خواهد بود.
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در واقع امنیّهت در ابعهاد مختلهف پهیششهرط ،مقدّمهه و
پیشنیازی برای توسعه همهجانبه و فراگیر فردی و اجتمهاعی
تلقّی میشود و چنانچه بر تاریخ زندگی و حیات بشهر مهرور
کنیم ،درمییابیم که از دیرباز تها زمهان حاضهر ،امنیّهت منشهأ
تحولّات فراوان و گستردهای در حیات انسان بوده و هست و
هیچ تحوّل و دگرگونی مهمّی بدون وجود امنیّت رخ نهداده
است.
ترس و نگرانی ،به عنوان نشانۀ فقدان امنیّت ،مانعی برای
دسهتیههابی فههرد یهها جامعههه بههه مقاصههد آرمههانی یهها مطلههوبش
شناسایی میشود و در همۀ مقاطع تاریخی مقولۀ تأمین امنیّت
چالشی جدّی برای همۀ انسانها و جوامع در مقابل دیگران و
یا حکومتهای خویش محسوب گردیده است.
اهمیّت وجود مؤلّفههی امنیّهت در سهعادت بشهر ،کهه بهه
اعتقاد بسیاری از اندیشمندان علوم سیاسی بهه عنهوان دوّمهین
مؤلّفه برای تعالی و بالنهدگی انسهانهها مهورد شناسهایی قهرار
گرفته است ،انگیزه و سبب گردیده است تا انسانها زنهدگی
جمعی و مدنی را بر زندگی فردی ترجیح دهند ،بهه تأسهیس
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حکومت و دولت همّت گمارنهد و بها تأسهیس نظهام قضهایی
جامعههه ،بهها عوامههل بههر هههم زننههدۀ امنیّهت کههه مههانع توسههعه و
گسترش حقوق و آزادیههای مهردم مهیشهوند ،بهه صهورت
سازماندهی شده و منسجم مقابلهه نماینهد و در نتیجهه بسهتری
برای توسعۀ فرهنگی ،علمی ،اجتمهاعی ،اقتصهادی و سیاسهی
فراهم گردد.
توجّه به امنیّت فهردی نقطهۀ آغهازین بهرای پهرداختن بهه
امنیّ ت اجتمهاعی و گسهترۀ تعامهل آحهاد جامعهه بها دولهت و
حکومههت اسههت و بهها مقولههههههای سیاسههی ،جامعهههشناسههی و
روانشناسی ارتباط تنگاتنگ دارد.
قهرآن کههریم اهمیّهت امنیّهت بهه عنههوان بسههتر و زیربنههای
پیشرفت و توسعه را با ذکر مثالی چنین بیان میکند:
      
        
        

11
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1

بنای خانهۀ کعبهه توسّهط حضهرت ابهراهیم (ع) در بیابهان
خشک و فاقد زرع و آبادانی ،توسهعه و عمهران آن سهرزمین
در سایۀ امنیّت و آرامش ،نمهادی از تهأثیر بسهزای امنیّهت در
توسعه و دستاوردهای بشری است.1
تأثیر امنیّت در رشد مادی و معنوی انسهانهها مخصهوص
مسلمانان نیست ،بلکه غیرمسهلمانان نیهز در سهایه امنیّتهی کهه
خداوند برای سهرزمینههای اسهالمی مقهرّر مهیدارد ،از ایهن
نعمت بهرهمند خواهند بود ،گرچهه بهه تصهریح قهرآن کهریم
کافران از نعمت امنیّت به قدر اندک بهره خواهند برد.6

1

و خداوند اهل شهری را مثل زند که در امنیّت و آسایش بسر میبرنهد و

روزی آن از هر سو به خوشی و فراوانی میرسهید ،آنگهاه بهه نعمهتههای
الهی کفران ورزیهد و سهپس خداونهد بهه کیفهر کهار و کردارشهان بهالی
فراگیر گرسنگی و ناامنی را به آنان چشانید .قهرآن کهریم-سهوره نحهل-
آیه 111
1
6

قرآن کریم -سوره بقره -آیه 111

قرآن کریم -سوره بقره -آیه 110
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باید توجّه داشهت کهه امنیّهت و توسهعه تهأثیر متقابهل بهر
یکدیگر دارند .از یک طرف امنیّت به عنهوان عامهل و بسهتر
رفههاه افههراد جامعههه ،توسههعۀ سیاسههی ،اقتصههادی ،فرهنگههی،
حاکمیّت ارزشهای معنوی و اخالقی و وصول انسهانهها بهه
اهداف واال و متعالی محسوب میشود و بدون تأمین امنیّت،
دسههتیههابی بههه توسههعه نههاممکن اسههت و از طههرف دیگههر
توسههعهنیههافتگی جامع هه در حههوزههههای مختلههف اقتصههادی،
فرهنگی و سایر بخشها ،تأثیر منفی در ایجاد ناامنیها دارد.
عدم توسعه در زمینههای سالمت جسمی و روانی افهراد
جامعه ،فقر و سلطۀ اقتصاد ناصحیح و ناسالم ،تداول و تمرکز
ثروتها در میان گروههای خاص از اشخاص و سایر مظهاهر
توسعه نیافتگی ،خهود از عوامهل زمینههسهاز نهاامنی در حهوزۀ
فردی و اجتماعی شناخته میشوند.
تأکید شریعت اسالم بر اصل تعدیل و توزیهع ثهروت در
جامعه از طریهق سهازوکار نهادههای مناسهب مهالی (همچهون
زکات ،خمس ،کفّارات و صدقات) ،توجّهه بهه اصهل ارزش
کار و کسب درآمد و ثروت از طریق کار شرافتمند ،رعایت
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تحصیل ثروت از طریق مبهادرت بهه مشهاغل مبهاح و نههی از
اشتغال به شیوهها و مشاغل محرّمه (مانند رشوه ،ربا ،احتکار،
اختالس و تبانی) ،باههدف ایجهاد ثبهات و امنیّهت در جامعهه
مطرح گردیده است و با اجرای این اصول ،عوامهل ایجهاد و
بروز ناامنی مرتفع میگردد و زمینۀ توسعۀ ههر چهه بیشهتر در
زمینههای مختلف فراهم میشود .پیامبر اکرم (ص) میفرمود
که نزدیک است که فقر انسان را به کفر برسهاند .فقهر مظههر
توسعهنیافتگی است.
نتیجۀ رابطۀ تنگاتنگ و متقابهل بهین امنیّهت و توسهعه آن
است که رشد و تعالی در هر نهوع تکهاپو و فعالیّهت فهردی و
اجتمهاعی ،در بسههتری آرام و امههن پدیههد مههیآیههد و در همههه
عرصهههای حیهات انسهانی شهاهد ههم افزایهی ایهن دو عامهل
خواهیم بود.

عوامل ایجاد امنیّت معنوی
در شریعت اسالم موجبات ایجاد و تداوم امنیّهت معنهوی
آحاد جامعۀ اسالمی تصریح گردیده است.
قرآن کریم عوامل امنیّت معنوی را چنین بیان میکند:
 – 1تسلیم در برابر خداوند :از دیدگاه قرآن کریم تسلیم
در برابر خداوند متعال هرگونه ناامنی و اندوه را از انسان دور
میسازد:
        
        

1

 – 1ایمان به خداوند :از عوامل مهمّ ایجاد امنیّت معنوی
و روحی برای انسان که اسناد بینالمللی حقوق بشر فاقد ایهن
عامل اساسی هستند ،ایمان و عقیدهمندی بهه خداونهد متعهال
است که قرآن کریم در این خصوص چنین فرموده است:
1

بلکه هرکس که روی به خدا آورده و نیکوکار باشد ،او راسهت پهاداش

نزد خداوندش و نه بیمی برای ایشان است و نهه انهدوهگین شهوند .قهرآن
کریم-سوره بقره—آیه 111
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1

  

، امنیّهت و آسهایش اسهت،وعدۀ الهی به ایمانآوردگهان
:چنانکه فرموده است
      
     
       

،همانا آنان که ایمان آوردند و آنانکه جهود شدند و ترسایان و صائبان

1

،هههرکس بههه خههدا و روز بههاز پسههین ایمههان آورد و کههردار نیههک کنههد
آنانراست پاداششان نزد پروردگارشان و نه ترسهی اسهت بهر ایشهان و نهه
01 آیهی-سوره بقره- قرآن کریم.اندوهگین شوند
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1

ایمان به خداونهد بهزرگتهرین و مهؤثّرترین نقهش را در
ایجاد و حفظ امنیّت معنوی دارد.
 – 6توحید و یکتاپرستی :قرآن کهریم ایمهانآوردگهانی
که در عقیده به وحدانیّت خداونهد دچهار انحهراف و لغهزش
نباشن د و ایمهان خهویش را بهه شهرک آلهوده نسهازند ،وعهدۀ
امنیّت میدهد:
       
   

1

 – 4ایمان به معاد :اعتقاد به آخرت و دنیای دیگر کهه از
عمق جان انسان باشد ،موجب ایجاد امنیّت معنوی و آرامهش
1

وعده داد خدا آنان را که ایمان آوردند از شما و کردار شایسته داشهتند

تا جانشین گرداندشان در زمین چنانکه جانشین گردانید آنان را که پهیش
از ایشان بودند و ههر آینهه فرمهانروا گردانهد بهرای ایشهان دینشهان را کهه

پسندید برای ایشان و همانا بدیشان دهد پس از ترسشان امنیّت را  .قهرآن
کریم-سوره نور-آیه 11
1

کسانی که ایمان آوردهاند و ایمانشان به شهرک نیهالودهانهد ،آناننهد کهه

امنیّت دارند و آنانند که رهیافتهاند .قرآن کریم-سورۀ انعام -آیه 81

10
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در زندگی انسان خواهد شد ،زیرا بهرای او اطمینهان حاصهل
میشود که اعمال و کردار او در قیامت همراه او خواهد بود
و ایههن بههاور بههه زنههدگی او معنهها مههیبخشههد و مههانع بههدبینی و
احساس پوچی نسبت به نظام هستی و عالم وجود میگهردد.
قرآن کریم در وصف دنیای آخرت چنین میفرماید:
…     .

1

این وصف از معاد ،سبب امیدواری به سهرایی مطمهئن و
امن است و آن کس که به آخرت ایمان داشته باشد بهه دور
از نگرانی و اضهطراب اسهت و در آرامهش زنهدگی خواههد
کرد.
 – 1انجام عمل صالح :قرآن کریم آنان را کهه در نتیجهۀ
بشارت و انذار فرستادگان الهی ،به خداوند ایمان آوردنهد و
مبادرت به اعمال صالح و نیکو نمایند ،وعدۀ امنیّهت فرمهوده
است:

1

و همانا آخرت سرای آرامگاه است .قرآن کریم-سورۀ مومن-آیه 69
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1

 – 0تقوا و پرهیزکاری :تقوا به مفهوم پرهیز از سرکشهی
و عصیان در مقابهل اوامهر الههی و اجهرای فهرامین او کهه در
رسالت فرستادگانش به انسانها ابالغ گردیده است ،مهانع از
سلب امنیّت معنوی و غلبه ترس و اندوه بهر انسهان مهیشهود.
قرآن کریم میفرماید:
       
        
 

1

1

و نمیفرستیم فرستادگان را جز نویددهندگان و ترسانندگان ،پس آنکه

ایمان آورد و عمل صالح انجام داد ،نیست بر ایشان بیمی و نهه انهدوهگین
شوند .قرآن کریم-سوره انعام -آیه 48
1

ای فرزندان آدم ،اگر بیایدتان فرستادگانی از شهما کهه فهرو خواننهد بهر

شما آیت های مرا ،پهس آنکهه پرهیزکهاری و عمهل نیهک نمایهد ،نیسهت
برایشان بیمی و نه اندوهگین شوند .سوره اعراف – آیه 61

11
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خداوند متعال برای متّقین جایگاه امن مقرّر فرموده
است:
     

1

 – 1اطاعههت و پیههروی از خداونههد :تبعیّ هت و پیههروی از
هدایت الهی نیز از عوامل رافع ناامنی معنوی انسانهاست ،به
این عامل اساسی ایجاد امنیّت در قرآن کریم چنهین تصهریح
گردیده است:
…        
     

1

 – 8دوسهتی بهها خداونههد :یکهی از عوامههل مهههم ایجههاد و
برقراری امنیّت معنوی انسهانهها ،دوسهتی بها خداونهد متعهال

1

بیگمان پرهیزکاران در جایگهاهی امهن و آرام هسهتند  .قهرآن کهریم-

سوره دخان-آیه 11
1

هرگاه شما را راهنمایی از جانب من آید ،پس آنهان کهه راهنمهایی مهرا

پیروی کنند ،نه بر ایشان ترسی است و نه اندوهگین شوند .قهرآن کهریم-
سوره بقره-آیه 68
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است .قهرآن کهریم ثمهرۀ دوسهتی بها خداونهد را چنهین بیهان
میکند:
        
 

1

 – 9انفههاق خالصههانه :در قههرآن کههریم پههاداش انفههاق بهها
خلوص و بهیریها در راه خهدا ،امنیّهت و رههایی از خهوف و
اندوه مقرّر شده است:
        
         
     

1

1

بدانید که دوستداران خدا ،نه بیمی بر آنهاست و نهه انهدوهگین شهوند.

قرآن کریم-سوره یونس-آیه 01
1

کسانی که اموال خویش را در راه خدا مهیبخشهند و بهه دنبهال بخشهش

خود منّت و آزاری در میان نمیآورند ،پاداششهان نهزد خداونهد محفهوظ
است ،نه بیمی بر آنهاسهت و نهه انهدوهگین شهوند .قهرآن کهریم-سهوره
بقره-آیه 101

چالشهای امنیّت فردی
امنیّ هت فههردی یهها اجتمههاعی از دو سههو ممکههن اسههت در
معرض تهدیهد قهرار گیهرد .از یهک سهو افهراد و گهروهههای
انسههانی امنیّهت شخصههی دیگههران را مههورد تعهرّض و تجههاوز
خویش قهرار مهیدهنهد و از طهرف دیگهر تهدیهد حاکمیّهت
نسبت به امنیّت فردی ،مهی توانهد آحهاد جامعهه را بها چهالش
جدّی مواجه سازد.
قرآن کریم حکومت طاغوتی فرعون را ،به عنهوان نمهاد
تهدید امنیّت آحهاد جامعهه توسّهط حکومهت ،چنهین معرّفهی
مههیکنههد        :
      
    

1

1

همانا فرعون در آن سرزمین سرکشی کرد و اهل آن را فرقه فرقه کهرد،

طایفه ای از آنان را به زبونی کشید ،پسرانشان را میکشت و زنان را زنهده
باقی میگذاشت – برای کنیزی -بهدرستیکه او از تبهکهاران بهود .قهرآن
کریم-سوره قص

 -آیه 4
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تهدیدات امنیّت فردی را میتوان چنین دستهبندی کرد:
الف – تهدیهدات فیزیکهی :آنگهاه کهه تمامیّهت جسهمی
انسان مورد تعرّض و تهدید قهرار گیهرد ،امنیّهت جهانی او در
معرض تجاوز واقع گردیده و نتیجهۀ آن تحمّهل درد و رنهج،
صدمات و لطمات جسمی و یا مهرگ و پایهان حیهات انسهان
خواهد بود.
ب -تهدیدات اقتصادی :امنیّت مالکیّت و حهقّ تحصهیل
درآمد مشروع و قانونی از مصهادیق امنیّهت فهردی محسهوب
میشود و هرگاه اموال اشخاص غاصهبانه توسهط دیگهران یها
حکومت تصرّف شود ،یا در معرض تخریهب و اتهالف قهرار
گیرد و یا اینکه اشخاص از دسترسی به راههای تحصیل منافع
و درآمد مشروع محروم شوند ،امنیّت شخصی ایشان نقض و
مورد تعرّض قرار گرفته است.
ج – تهدیههدات نسههبت بههه حقههوق مههدنی :جلههوگیری از
اعمال حقهوق و آزادیههای اساسهی و مهدنی اشهخاص و یها
ایجاد محدودیّتهای نابجا و تبعیضآمیز ،از جمله توقیهف و
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زندانی نمودن آنهان ،موجهب سهلب امنیّهت فهردی محسهوب
میشود.
د – تهدیدات نسبت به آبرو و حیثیّهت اشهخاص :هتهک
حیثیّت و اعتبار فردی و اجتماعی شخ

 ،امنیّت معنوی او را

مختههل مههیکنههد و موجههب نههاامنی روانههی و تحقیههر انسههان
میگردد.
اهمیّههت عههرض و آبههروی انسههانههها از دیههدگاه شههریعت
اسالم ،همسان با اهمیّت جهان و حیهات آنهاسهت و بهر ایهن
اساس امنیّهت جهانی و امنیّهت حیثیّهت و آبهروی اشهخاص از
ارزش یکسانی برخوردار است.
قهرآن کههریم عوامهل چههالش زا و تهدیدکننهدهی امنیّههت
فردی را اینگونه بیان نموده است:
 – 1ترویج و اشهاعۀ ظلهم و سهتم بهه دیگهران :آلهودگی
اشخاص به ستمگری و ظلم به اشهخاص دیگهر ،عامهل بهروز
ناامنی است و پرهیز از آن ،ضهامن امنیّهت و آسهایش فهرد و
موجب سعادتمندی اوست:

11
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1

 – 1تجاوز به حریم حقوق دیگران :تعرّض بهه حقهوق و
حریم شخصی دیگران یکی از عوامل مههمّ چهالش و نهاامنی
فردی و اجتماعی است.
مداخلههه در خلههوت اشههخاص ،هتههک حیثیّ هت دیگههران،
تهمههت و افتههرا ،غیبههت ،تجسّهس در احههوال شخصههی افههراد،
مسخره کردن و استهزاء انسانها ،از مصادیق تعدّی به حقوق
دیگران محسوب مهیشهود کهه در قهرآن کهریم انسهانهها از
ارتکاب آنها نهی گردیدهاند:
         
         
         

1

کسانی که ایمان آوردند و ایمانشان را به ستم نیالودهانهد ،آناننهد کهه از

امنیّت برخوردارند و آنانند که ره یافتهاند .قرآن کریم-سورۀ انعام – آیهۀ
81
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1

 – 6سوءاستفاده از آزادیها :بهیتردیهد اعمهال آزادی و
حقوق مدنی برای هیچکس نامحدود و بیقید و شرط نیست.
1

ای مؤمنان ،نباید که قومی قوم دیگر را به ریشخند بگیرد ،چه بسا اینهان

از آنان بهتر باشند و نیز نباید زنانی زنان دیگر را ریشخند کننهد ،چهه بسها
اینان از آنان بهتر باشند و در میان خویش عیبجویی مکنید و یکدیگر را
به لقب های بد مخوانید .پس از ایمان ،پرداختن به فسق ،بد رسمی است و
هههرکس بههازنگردد ،ایناننههد کههه سههتمگرانند .ای مؤمنههان ،از بسههیاری از
گمان ها پرهیز کنید ،چرا که بعضی از گمانها گنهاه اسهت و تجسّهس در
کار دیگران مکنید ،آیا دوسهت دارد یکهی از شهما از بهرادر مهردهاش را
بخههورد؟ی کههه از آن تنفّههر داریههد و از خداونههد پههروا کنیههد کههه بههیگمههان
خداوند توبه پذیر مهربان است .قرآن کریم-سوره حجرات -آیات  11و
11
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پارهای از این حقوق و آزادیها محدودیّت پذیرند و آنگهاه
که اعمال آنها موجب تضییع حقهوق دیگهران و یها مصهالح
عامّه و یا جریحهدار کردن اخهالق عمهومی گهردد ،صهاحب
حق در بهرهمندی از آن محدودیّت پیدا میکند و نمهیتهوان
حقّ خویش را در هر شرایطی و به هر بهایی اعمال نماید.
برخی از حقوق و آزادیها محدودیّت ناپذیرند و اعمال
هرگونه محدودیّت برای آنها معقول و مقدور نیست.
در میههان حقههوق و آزادیههها ،آزادی عقیههده از حقههوق
محدودیّت ناپذیر است .هر انسهان مهیتوانهد بهدون اکهراه و
اجبههار ،عقیههده و مههذهبی را بههرای خههویش برگزینههد و هههیچ
شخصی و یا حکومتی نمی تواند انسان را به داشهتن عقیهده و
باور خاص مجبور سازد .این حقیقت در قرآن کهریم نیهز بهه
صراحت منعکس است.1
برعکس آزادی بیان از حقوق محدودیّت پهذیر اسهت و
آنگاه که بیان و نشر یهک عقیهده موجهب ایجهاد انحهراف و

1

قرآن کریم-سورۀ بقره-آیۀ 110
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فساد دیگران و جامعه گردد ،با ایجهاد محهدودیّت از بیهان و
انتشار آن جلوگیری به عمل میآید.
روشنگری از طریق اعمال آزادی بیان ،باههدف سهاختن
افکار دیگران جایز و مورد تأکید شریعت اسالم است ،ولهی
سوءاستفاده از این حق و بهکارگیری آن در جههت منحهرف
کردن افکار و عقاید جامعه ممنوع و موجب کیفر است.
شریعت اسالم آشکار ساختن اسرار دیگران و افشهاگری
در قالب آزادی بیان و نشهر اخبهار و اطّالعهات مخهلّ امنیّهت
فردی و اجتمهاعی را بهه شهدّت مهورد نکهوهش قهرار داده و
ایمان آوردگان را از این اقدام نابجا برحذر داشتهاست:

       
        
         
        
         

11
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1

افشاگری که نسبت به اسرار شخصهی دیگهران باشهد ،یها
انتشههار و انتقههال اخبههار سهرّی و اطّالعههات پنهههانی جامعههه بههه
بیگانگان ،موجب اخالل در امنیّت روانهی و روحهی افهراد و
جامعه میگردد و از دیدگاه اسالم حرام و ممنهوع اسهت ،بهه
ویژه اگر از مصادیق جاسوسی تلقّی شود.
قرآن کهریم تصهریح دارد کهه افشهاگری خصهلت افهراد
منافق است:
         
        

1

ای مؤمنان ،اگهر بهرای جههاد در راه مهن و طلهب خشهنودی مهن بیهرون

آمده اید ،دشمن من و دشهمن خودتهان را دوسهت مگیریهد کهه بهه آنهها
مهربانی کنید و حال آنکه آنان به دین حقیّ که بهرای شهما آمهده اسهت،
کفر و انکار ورزیدهانهد و پیهامبر و شهما را آواره کهردهانهد ،چهرا کهه بهه
خداوند ایمان دارید .شما با آنان سر و سرّ دوستانه داریهد و مهن بهه آنچهه
پنهان دارید و آنچه آشکار دارید ،آگاهترم و هرکس از شما چنهین کنهد
به راستی که از راه راست گم گشته است .قرآن کهریم-سهوره ممتحنهه-
آیه 1

11
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1

 – 4گسههترش فسههاد :یکههی از اسههباب و موجبههات بههروز
ناامنی و اخالل در آسایش فردی و اجتماعی ،اشاعۀ فساد در
حوزۀ فردی و جامعه میباشد.
فساد که زمینهساز ناامنی در زنهدگی فهردی و اجتمهاعی
انسانهاست ،اعمّ است از فساد اخالقی ،فساد اجتماعی ،فساد
اقتصههادی ،فسههاد فرهنگههی و فسههاد در همههۀ شههئون زنههدگی
اشخاص.
رواج فحشاء و منکهر ،گسهترش اعتیهاد بهه مهواد مخهدّر،
رواج فقر و تنگدسهتی ،مبهادرت بهه انحرافهات اقتصهادی (از
قبیل ربا و احتکار) از مصادیق فساد قلمداد میشوند.

1

و چون به ایشان خبری که مایۀ آرامهش یها نگرانهی اسهت برسهد ،آن را

فههاش مههیسههازند ،حههال آنکههه اگههر آن را بههه پیههامبر و اولههواالمر عرضههه
میداشتند ،آنگاه اهل استنباط ایشان به مصلحت آن پی میبردنهد و اگهر
بخشش و رحمت الهی بر شما نبود ،جهز عهدّه ای انهدک از شهما همهه از
شیطان پیروی میکردید .قرآن کریم-سوره نساء-آیه 86
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خداوند متعهال انسهانهها را از فسهاد در جامعهه بهر حهذر
میدارد و میفرماید:
      
        


1

شریعت اسالم بهرای از بهین بهردن و مقابلهه بها فسهاد ،بهه
عنوان ریشۀ ناامنی ،مجازاتههای سهنگینی بهرای مفسهدین و
فتنه گران پیشبینی نموده است که در قرآن کریم اینچنهین
مورد اشاره قرار گرفته است:
      
        
        

1

و در این سرزمین پس از آنکه به صالح آمده است ،فتنه و فساد مکنیهد

و خدا را با بیم و امید بخوانید کهه رحمهت الههی بهه نیکوکهاران نزدیهک
است .قرآن کریم -سوره اعراف -آیه 10
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1

1

همانا جزای کسانی که با خداوند و پیامبر او به محاربهه بهر مهیخیزنهد و

در زمین به فتنه و فساد می کوشند ،ایهن اسهت کهه کشهته شهوند یها بهردار
شوند یا دست ها و پاهایشان در خالف یکدیگر بریده شود ،یا از سرزمین
خویش تبعید شوند ،این خواری و زاری دنیهویشهان اسهت و در آخهرت
هم عذاب بزرگی در پیش خواهند داشت .قرآن کریم-سورۀ مائده-آیهه
66

راهکارهای حفظ امنیّت فردی
پیشتر چالشهای امنیّت فردی را مورد اشاره قراردادیم
و بیشک کارآمدترین راهکارهها بهرای پاسهداری از امنیّهت
فردی ،از بین بردن ریشهها و موجبات ناامنی در حوزۀ فردی
و اجتماعی است.
در تعهالیم حیهاتبخهش اسهالم اوامهر و نهواهی متعهددی
وجود دارد که نتیجهۀ اعمهال آنهها جلهوگیری از اخهالل در
امنیّت فردی و جامعه ،ممانعت از تزلزل و بیثباتی در امنیّهت
فکری و روانی و حاکمیّهت ههرجومهرج در روابهط فهردی و
اجتماعی آحاد جامعه میباشد.
راهکارهای اجرایی مورد نظر اسالم بهرای تهأمین امنیّهت
ابعاد مختلف و متنوّعی دارد کهه از یهک طهرف بها مظهاهر و
نمادهای ناامنی در جامعه قاطعانه برخورد میکند و با اعمهال
مقررات جزائی ،مسببّین ناامنی و متعرّضین به امنیّت فهردی و
اجتماعی را به سختی به کیفر میرسهاند و از سهوی دیگهر بها
زمینهسازیها و اقهدامات زیربنهایی مبهادرت بهه پیشهگیری از
ایجاد زمینههای بروز ناامنی و بیثباتی در جامعه مینماید که
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عوامل و راهکارهای معنوی در این میهان از اهمیّهت و تهأثیر
واالتری نسبت به سایر عوامل فیزیکی برخوردار میباشند؛ به
عبارت دیگر ،امتیاز تدابیر مقرّر در شریعت اسهالم نسهبت بهه
سایر نظامهای حقوقی (بهه ویهژه نظهامههای حقهوقی غهرب)،
توجّ ه به دو نکته اساسی است :نخست تأکید بر پیشهگیری از
رشد و ایجاد زمینههای نهاامنی و دیگهر نکتهه مبتنهی سهاختن
راهکارهای حفاظت از امنیّت بهر مهوازین اخالقهی ،معنهوی،
اعتقادی و تربیتی که به یقین اثرات آن عمیقتر و مستحکمتر
شدن مبانی امنیّت در همه شهئون فهردی و اجتمهاعی خواههد
بود.
اینهههک بهههه بیهههان پهههارهای از ایهههن راهکارهههها و تهههدابیر
میپردازیم:
 – 1تقویت دینداری :بیتردیهد مهؤثّرترین عامهل بهرای
مقابله با بروز نهاامنی در ابعهاد مختلهف آن ،تقویهت ایمهان و
باورهای دینی انسانها و تحکهیم پیونهد بها پروردگهار متعهال
است.
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ثمرۀ ایمان و اعتقاد انسانها بهه مبهدأ حیهات و آفهرینش،
ایجاد امنیّت همهجانبه و پایدار است و قطع پیوند و ارتباط با
سرچشمۀ فیض ،موجب ناامنی و حاکمیّت عوامل تهنش زا و
چالش آفرین در همه اقسام امنیّت خواهد بود.
در کالم الهی مکهرّر بهه نقهش ایمهان بهه خداونهد و روز
قیامت در رفع ترس و نگرانی از ناامنی تصریح شهده اسهت و
دل سپردن به خداونهد و تسهلیم شهدن در مقابهل عظمهت او،
موجب زدودن دلهره و بیم از ناامنی از وجود انسان و جامعهه
و احساس امنیّت و آرامش معرّفی گردیده است.1
رعایت تقوای الهی و پرهیزکهاری و مبهادرت بهه اعمهال
صالح و نیکو نیز عاملی مهم در استقرار و تداوم امنیّت فردی
بشمار میآیند.1
 – 1تحکیم مبانی اخالقی :عامل اخالق ،به ویژه مهوازین
اخالقی منشأ گرفته از تعهالیم الههی را مهیبایسهت مهؤثّرترین
1

قرآن کریم :سورۀ مائده-آیه  .09سوره بقره-آیهۀ  .111سهوره یهونس-

آیۀ  .01سوره احقاف-آیه 16
1

قرآن کریم :سوره انعام-آیۀ  .48سوره اعراف-آیه 61
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راهکار حفظ امنیّت فردی و اجتماعی به حساب آورد ،زیهرا
حاکمیّت ارزشههای اخالقهی در جامعهه مهانع رشهد و بهروز
ناهنجههاریههها و عوامههل ایجههاد نههاامنی در حههوزۀ زنههدگی
خصوصی آحاد جامعه میگردد.
اشاعۀ فسهاد و انحطهاط اخهالق در جامعهه ،منبهع و بسهتر
مناسبی برای توسعۀ ناامنی است و میتواند امنیّت را در همهه
ابعاد فردی ،اجتماعی ،بینالمللی ،اقتصهادی ،سیاسهی و سهایر
ابعاد آن خدشهدار سازد و بر این مبنا مبارزۀ دائمی و مسهتمر
بهها مفاسههد اخالقههی در جامعههه مههیتوانههد ضههامن پاسههداری و
صیانت از امنیّت در حوزههای مختلف باشد.
پیامبر گرامی اسالم (ص) در بیان اهمیّت مکهارم اخهالق
در بعد فردی و حوزه اجتماعی میفرماید( :روزگار به سهوی
خهوشخههویی و حسهن خلههق پایهان مههیپهذیرد و زیبههاترین و
لطیفترین چیز در دین ،حسن خلق است .سنگینترین عمل
در ترازوی اعمال خوشخویی میباشد و بدخویی اعمهال را
فاسد و تباه میکند ،چنانکه سرکه عسل را فاسد مهینمایهد و
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اگر چه درشت خو به درجات بهاالیی برسهد ،بازگشهتش بهه
خواری و پستی است.)1
نیاز انسانها به مکارم اخالق بدان حهد اسهت کهه پیهامبر
اکرم (ص) فرمود( :اگر بنده خدا بداند چهه فوائهد و نتهایجی
در اخالق نیکوست ،میدانست که نیازمند خلق نیکوست.)1
در سیرهی نبوی چنهین آمهده اسهت کهه رسهول گرامهی
اسالم (ص) همواره دعا میفرمود که( :خدایا مهرا از اخهالق
زشت و منکرات اخالق برکنار بدار.)6
تأثیر اخالق نیکو در جامعه و برکهات آن در فرمایشهات
پیامبر اسهالم (ص) تصهریح گردیهده اسهت کهه از آن جملهه
است:

1
1

-

استوار ساختن محبّت و دوستی در جامعه.4

-

الفت و همدلی میان آحاد مردم.1

بحاراالنوار-جلد -08صفحه .696

بحاراالنوار-جلد  16صفحه 1609

6

احیاء العلوم-ج -1ص 1619

4

تحف العقول-ص 48

1

بحار -جلد - 14ص 149،سفینة البحار-ج -1ص 416
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-

از بین بردن خصومت و دشمنی بین مردم.1

-

رفعت و علوّ درجه و مقام.1

و باألخره فرمایش رسول اکرم (ص) در اهمیّت اخالق و
تأثیر آن ،در این کالم ایشان نمایان و هویداست( :همانها مهن
برای تتمیم و تکمیل اخالق پسندیده مبعوث شدهام.)6
 – 6تقویت تکلیف محوری :یکی از امتیهازات شهریعت
اسالم ،تربیت انسان تکلیف محور است .در جامعهای کهه بهر
مبنای دین و تعهالیم الههی اسهتوار اسهت ،ههر یهک از آحهاد
جامعه اسالمی ،برای صیانت و پاسداشهت امنیّهت و سهالمت
جامعه و بالتبع امنیّت فردی هر یک از اعضهای آن ،تکهالیفی
بر عهده دارند که اعمال آنها میتوانهد موجهب پایهداری و
استمرار امنیّت فردی و اجتمهاعی گهردد و غفلهت از اجهرای
تکالیف سبب زوال امنیّت و تزلزل در آرامش آحهاد جامعهه
خواهد بود.
1

تحف العقول-ص 48

1

بحاراالنوار جلد  11ص 16

6

سنن بیهقی-ج -1ص  ،191سفینة البحار -ج -1ص 416
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از دیههدگاه اسههالم همههه انسههانههها از زمههانی کههه قههدرت
تشخی

و تمیز پیدا میکننهد و بهه حهدّ تکلیهف مهیرسهند،

میبایست با پیهروی از دسهتورات الههی در اجهرای تکهالیف
خویش جدیّت به خرج دهند و از آن غفلت نورزند و در آن
مداومت نمایند.
پیامبر گرامی اسالم (ص) مسلمانان را به اجهرای مسهتمر
و مداوم تکلیفشان توصیه میفرماید( :به قدر طاعهت و تهوان
خویش عمل به تکلیف نمایید ،زیرا وقتی شما ملول و سست
گردید ،خداوند نیز ملول میشهود .در نظهر خداونهد بهتهرین
کارها آن است که بادوامتر است ،اگر چه اندک باشد.)1
به یقین اگر آحاد جامعه به تکلیهف خهویش در حفهظ و
حراست از امنیّت تالش ورزند و با بروز عوامل تهنشآفهرین
مقابله نمایند ،احساس ناامنی برای هیچ کس ایجهاد نخواههد
شد.
 – 4اصههالح و تحکههیم روابههط انسههانی :بههیشههک الزمههۀ
اسههتقرار و بقههای امنیّههت در همههۀ ابعههاد آن ،جلههوگیری از
1

نهج الفصاحه-ص 81
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خصهومت و دشههمنی بههین آحهاد جامعههه و گسههترش صههلح و
روابط سالم انسانی در اجتماع است و یقیناً هر چه صهمیمّیت
و صداقت در روابهط افهراد جامعهه بیشهتر و عمیهقتهر باشهد،
پایداری امنیّهت و احسهاس آرامهش در جامعهه ملمهوستهر و
نمایانتر خواهد بود.
یکی از وظایف و تکالیف مسلمانان ،اصالح ذات البهین،
به مفهوم تهالش بهرای برقهراری صهلح و سهازش میهان افهراد
جامعه است.
طبیعی است که در زندگی جمعهی ،گهاه کهدورتهها و
اختالفاتی بین اشخاص بروز میکند که تداوم آنها میتواند
موجب تنش و اخالل در امنیّت فردی یا اجتماعی باشد .برای
جلوگیری از بروز چنین عارضهای ،خداونهد متعهال بهه همهۀ
ایمان آوردگان فرمان مهیدههد تها بهه اصهالح روابهط آحهاد
جامعه همّت گمارند:
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1

فرمههان اصههالح بههین انسههانههها در کههالم الهههی و باهههدف
تحکیم روابط انسانی آنها تأکید و تصریح گردیده است.1
در فرمایشات نبیّ مکرّم اسالم (ص) نیهز برقهراری صهلح
بین اشخاص ،نیکوترین اعمال معرفی گردیده است( :هر که
برای برقرار کردن صلح در میان دو تن گهام زنهد ،فرشهتگان
خدا بر او درود فرستند تا برگردد و پاداش و ثواب شب قدر
به وی عطا شود؛ و هرکس به خاطر بریدن پیوند دو تن گهام
زند ،گناه و وزر او به اندازۀ ثواب کسی است که میان دو تن
صلح برقرار کرده باشد و لعنت خهدا بهر او نوشهته مهیشهود،
وارد برزخ گردد و آنجا عذاب او افزون شود.)6
1

به حقیقت مؤمنهان همهه بهرادر یکدیگرنهد .پهس همیشهه میهان بهرادران

ایمانی خود صلح دهید و خدا ترس و پرهیزکار باشید که مشهمول لطهف
و رحمت الهی گردید .قرآن کریم – سوره حجرات– آیه 16
1

قرآن کریم-سورۀ انفال-آیه  .1سوره نساء آیه  .118سهوره حجهرات –

آیه 9
6

آثارالصادقین-جلد -11ص 16
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این عمل تا آنجا ارزش و اهمیّت دارد کهه پیهامبر اسهالم
(ص) آن را برترین صدقه میداند 1و از فرائضی چون نماز و
روزه برتر قلمداد میکند( :آیا به شما خبر دهم به چیزی کهه
برتههر از نمههاز و روزه و صههدقه اسههت؟ عههرض کردنههد :بلههی.
فرمود :اصالح نزاع و خصهومت میهان دو نفهر ،زیهرا فسهاد و
اختالف در میان مردم موجب از میان بردن دین است.)1
همچنین در تعالیم اسالمی« ،سالم» به عنوان اعالن امنیّت
به دیگران از «تعرّض و تجاوز» و «نماد صهلح و دوسهتی بهین
انسههانههها» معرفههی گردیههده اسههت .خداونههد متعههال از پیههامبر
خویش میخواهد تا بر ایمان آوردگان اهدای سالم کند:
      
          
        

1

محجة البیضاء-ج -6ص 616

1

نهج الفصاحه-ص 80
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1

پیامبر گرامی اسالم (ص) نیز در اهمیّهت و آثهار تهرویج
سالم به یکدیگر میفرماید( :آیا میل نداریهد کهه شهما را بهه
چیزی رهبری کنم که چهون آن را بجهای آوریهد ،دوسهتدار
هم شوید؟ در میان خود افشای سالم کنید.)1
 – 1نظارت بر اجرای صهحیح قهوانین اسهالمی :یکهی از
راهکارهههای مهههم در راسههتای تههأمین امنیّهت فههردی ،اجههرای
صحیح و دقیق قوانین و مقرّرات اسالمی در جامعه میباشد.
چنانکه پیشتر اشاره شهد ،شهریعت اسهالم انسهان را در
قبال حقوق و آزادیهای خویش ،مکلّف و متعهّد به رعایت
الزامات و مسئولیّتهای فردی و اجتماعی او میداند.

1

و چون کسانی که به آیات ما ایمان دارند ،به نزد تو آیند ،بگو سالم بهر

شما ،پروردگارتان رحمت را بر خود مقرّر داشت .هرکس از شما کهه از
روی نادانی مرتکب ناشایستی شود ،سپس توبهه و درسهتکاری کنهد و بهه
صالح آید ،خداوند آمرزگار مهربان است .قرآن کریم-سوره انعام-آیهه
.14
1

صحیح مسلم – ج - 1ص 14
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بههدیهی اسههت اگههر آحههاد جامعههه مبههادرت بههه ایفههاء
مسههئولیّتههها و تعهّ هدات فههردی و جمعههی خههویش نماینههد،
زمینههای بروز تهنشههای اجتمهاعی و ایجهاد احسهاس عهدم
امنیّت از بین خواهد رفهت و حهسّ اعتمهاد و امنیّهت در بعهد
فردی و اجتماعی جایگزین آن خواهد شد.
ضرورت نظارت و کنترل حکومت برای اجرای قوانین و
نظامههات اجتمههاعی و تمهیههد سههازوکارهای اجرایههی مناسههب
انکارناپذیر است.
در تاریخ اسالم آمده اسهت ،هنگهامی کهه پیهامبر اسهالم
(ص) معاذبن جبل را برای حکومت به یمن اعزام فرمهود ،او
را اینگونه وصیّت نمهود( :ای معهاذ کتهاب خهدا را بهه آنهان
بیاموز ،ایشهان را بهه اخهالق خهوب پهرورش ده ،مهردم را در
مقامشهان وادار-خهواه نیهک باشهند و خهواه بهد-امهر خهدا را
درباره آنها اجرا کن ،در فرمان خدا و مال خدا از هیچ کس
مترس زیرا اختیار با تو نیست و مال از آن تو نمیباشد .امانت
مردم را خواه کم خواه بیش به آنان بپرداز ،بر تو باد نرمش و
گذشت نه در مورد ترک حق که نادان بگویهد حهقّ خهدا را
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ترک گفتی ...امر اسالم را پدیدار کن خواه کوچک باشد و
خواه بزرگ.)1
البته الزم است کهارگزاران دولهت اسهالمی بهرای مهؤثر
بودن نظارت و کنترل دولت ،به توصهیهههای رسهول گرامهی
اسالم (ص) مبنی بر رعایهت تقهوای الههی ،راسهتگفتهاری،
وفای به عهد ،ادای امانت ،ترک خیانت ،نرمهی کهالم ،بهذل
سالم و رفتار نیکو عمل نمایند.
 – 0رعایهههت آزادیههههای مهههدنی مشهههروع :صهههیانت و
پاسداری از امنیّت فردی منوط به پاسداشت و مراعات کردن
حقوق و آزادیهای مدنی مشروع آحاد جامعه است و مادام
که انسان ها از حقوق طبیعی خهویش بههرهمنهد نباشهند یها بها
محدودیّتهای نامتعهارف و غیرضهروری در برخهورداری از
حقوق مسلّم خود مواجه باشند ،احساس امنیّهت و آسهودگی
خاطر برای آنان ایجاد نخواهد شد.
مسئلۀ مراعات حریم خصوصی اشخاص (اعهمّ از حهریم
مسکن ،حریم اطلّاعاتی ،حریم ارتباطهات ،حهریم خهانواده و
1

تحف العقول-ص 18
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حریم روانی) ،مصونیّت حیات و زندگی انسانهها از تعهرّض
دیگههران ،آزادی عقیههده ،حههقّ معیشههت و برخههورداری از
ضروریّات زندگی برای امکان ادامۀ حیات ،ممانعت از هتک
حیثیّ ت و اعتبار افراد جامعه و سایر حقهوق مهدنی اشهخاص،
رابطۀ مستقیم و الینفک با مقولۀ امنیّت شخصی انسانها دارد
و نتیجۀ تأکید اسالم بر رعایت حقوق طبیعی اشخاص ،ایجاد
احساس امنیّت در جامعه خواهد بود.
بههدیهی اسههت در جامعهههای کههه حقههوق و آزادیهههای
مشههروع آحههاد مههردم مصههون از تعهرّض و مداخلههه اشههخاص
دیگر نباشد ،انتظار احساس امنیّت فردی و اجتماعی ،نابجها و
نامعقول است.
 – 1تعلیم و تربیت :تربیت و آموزش در همهۀ سهطوح و
در تمامی مراحل زندگی ،الزمۀ حیات بشر است و نقهش آن
در رعایت حریم شخصی یکدیگر و عدم تعهرّض بهه حهوزۀ
خصوصی دیگران ،بسیار با اهمیّت و تأثیرگذار میباشد.
تربیت و پرورش به عنوان اقدامی بنیادین در تأمین امنیّت
و آسایش فردی و اجتمهاعی محسهوب مهیشهود و بهه ویهژه
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خههانواده در ایههن امههر مهههم نقههش اساسههی و بههیبههدیل را دارا
میباشد.
بیشهک انسهان تربیهتیافتهه از ارتکهاب اعمهال و رفتهار
ناهنجار و نامعقول که موجب اخالل در امنیّت شخصی و یها
جامعه گردد ،خودداری مینماید و برای این حقّ اساسی فرد
و اجتماع احترام و اهمیّت قائل میشود.
 – 8مقابله بااحساس ناامنی :چنانکه پهیشتهر اشهاره شهد،
امنیّههت ذهنههی و روانههی اهمیّهت خاصّههی در اسههتمرار و بقههای
امنیّت عینی دارد و ضرورت وجود آن بیشتر از تحقهق عینهی
امنیّت است ،زیرا دلههره و خهوف از بهروز نهاامنی مهیتوانهد
تحقّق امنیّت را نیز دچار اخالل و تزلزل نماید.
برای مقابله با عهواملی کهه موجهب بهروز نهاامنی روانهی
میشوند ،الزم است که افراد جامعه قاطعیّت و عزم حکومت
را در برخورد با اخالل گران امنیّت جامعه احساس نمایند.
پشتوانۀ قدرت و تصمیم دولت (به عنوان قهوّهی عهالی و
نمایندۀ مردم) عامل مهم و اساسی در اسهتقرار امنیّهت ذهنهی
آحاد جامعه محسوب میشود و بیتفهاوتی حکومهت نسهبت
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به عوامل ناامنی سبب ایجاد توهّم میان افراد جامعه میگردد،
هر چند که ممکن است در عمل امنیّت در جامعه تحقق یافته
باشد و هنوز ناامنی در آن اجتماع فراگیر نباشد.
بی توجّهی به امنیّت ذهنی اشخاص در جامعهه مهیتوانهد
موجب گسترش و رشد عوامهل منفهی تأثیرگهذار بهر امنیّهت
فههردی و اجتمههاعی گههردد و اخههالل گههران از ایههن وضههعیّت
شکننده در جامعه سوءاستفاده نمایند.
در منطق قهرآن کهریم ،یکهی از اههداف اصهلی اسهتقرار
حاکمیّت الهی و خالفهت و جانشهینی انسهانههای صهالح در
زمین ،برقراری امنیّت و از بین بردن ترس و دلهرۀ انسانها از
ناامنی دانسته شده است.1
بر ایهن اسهاس مهیبایسهت امنیّهت روانهی آحهاد جامعهه،
دغدغه اصلی حکومهت اسهالمی باشهد و بهدان اهتمهام ویهژه
مبذول دارد.
 – 9از بین بردن ریشههای ناامنی:

1

قرآن کریم-سوره نور-آیه 11
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بیتردید بهترین راهکار برای حفظ امنیّت فهردی ،ریشهه
کن کردن موجبات و علل ایجاد ناامنی است.
شههریعت اسههالم بههرای پاسههداری از امنیّههت بههه حههذف
ریشههای ناامنی توجّه ویهژهای معمهول داشهته اسهت و بهرای
تحقّق این امر برنامههای عملی و زیربنهایی پهیشبینهی نمهوده
است.
به عنوان مثال یکی از ریشههای مهمّ ناامنی ،گرسهنگی و
نیاز اشخاص برای تأمین مایحتهاج اولیّهه خهویش ،بهه منظهور
ادامۀ حیات و رفع نیازمندیهای ضروری است.
فقدان نیازهای اولیّه ،چه بسا زمینههای ارتکاب جنایهت
و ایجههاد نههاامنی و اخههالل در آسههایش فههردی و اجتمههاعی را
فراهم میآورد .پیامبر گرامی اسالم (ص) فقر و گرسنگی را
از موجبههات بههزرگتههرین انحههراف انسههان (کفههر) معرّفههی
میفرماید.
نباید پنداشت که همۀ انسانها به لحاظ ظرفیّت وجهودی
و روحی در حدّی هستند که بتوانند عوارض و تبعات فقهر و
نا داری را تحمّل کنند ،بلکه در برخی انسانها همین کمبهود
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میتواند زمینۀ ارتکاب اعمهال نادرسهت و انحهراف از مسهیر
صههحیح را فههراهم کنههد و موجههب نههاامنی دیگههران و جامعههه
گردد ،گرچه برخی به دلیل برخهورداری از ایمهان و تقهوای
الهی ،هر نوع فقر و مصیبتی را تحمّل میکنند و ههیچگهاه از
اوامر الهی استنکاف نمیورزند.
فلسفۀ تأکید دین اسالم به رسیدگی به معیشهت دیگهران
بر همین مبنا استوار است .تأمین رفاه و معیشت مردم و دفهاع
از حقوق محرومان ،مظلومهان و نیازمنهدان از ایجهاد زمینههی
بسیاری از عوامل تجاوز و تعرّض به حقوق و حریم دیگهران
جلوگیری میکند.
عالوه بر گسترش فقر ،عوامل مهمّ دیگری از قبیل فسهاد
اخالقی و رواج فحشاء ،اعتیهاد بهه مهوادّ مخهدّر و مشهکالت
اقتصادی ،از موجبات بروز ناامنی در حوزۀ زندگی فهردی و
اجتماعی محسوب میشود که بهرای مقابلهه بها آنهها احکهام
مشخّصی در شرع اسالم مقرّر گردیده و ارتکهاب ایهنگونهه
اعمال و بزهکاریها مورد منهع و تحهریم اسهالم قهرار گرفتهه
است.
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 – 16اجرای حدود الهی :عالوه بهر اولویّهت ریشهه کهن
کردن و مقابله با موجبات بروز ناامنی ،تحقّق حاکمیّت قانون
و مجازات کسانی که خودسرانه امنیّت و آسایش اشخاص را
سههلب مههیکننههد ،از راهکارهههای مههمّ تحقّهق و پاسههداری از
امنیّت فردی به شمار میآید.
احکام جزایی اسالم که در قالب حدود و تعزیرات برای
مجازات مرتکبین جرائم مقرّر در شرع مقدّس پیشبینی شده
است ،ضامن امنیّت فردی و اجتماعی محسوب میشود.
در قرآن کریم برای صیانت از امنیّت فکهری و عقیهدتی
آحاد جامعه ،مقابله با پدیدۀ ارتداد مورد توجّهه قهرار گرفتهه
است و احکام جزایی خاصّی برای شخ

مرتد مقرّر داشهته

تا بدین وسیله از ایجاد تزلزل و بهیثبهاتی در عقیهده و ایمهان
افراد ممانعت به عمل آید:

      ...
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1

گروهی از افراد با اقدامات موذیانهه و برنامههریهزیههای
خههاص ،مههنجملههه بهههرهگیههری و سوءاسههتفاده از احساسههات
مذهبی و مقدّسات دینی افراد ،تالش میکنند تا در میان آنان
تفرقه افکنی کنند و موجب رشهد مفاسهد فهردی و اجتمهاعی
گردنههد ،ایههنگونههه اشههخاص در شههریعت اسههالم بههه عنههوان
«محهههارب» شهههناخته مهههیشهههوند 1و خداونهههد بهههرای آنهههان
مجازاتههای سهنگین مقهرّر فرمهوده اسهت تها ریشهۀ نهاامنی
سیاسههی و اجتمههاعی کنههده شههود و از بههیثبههاتی و تزلههزل در
مناسبات فردی و اجتماعی جامعه (که مخلّ امنیّت و آسایش
فرد و جامعه میباشد) ممانعت به عمل آورد:

1

 ...و اینان همچنان با شما کارزار میکنند تا اگر بتوانند شما را از دینتهان

برگرداننهد و ههرکس از شهما از دیههنش برگهردد و در حهال کفهر بمیههرد،
اعمههالش در دنیهها و آخههرت باطههل گردیههده اسههت و اینههان دوزخههیانههد و
جاودانه در آنند .قرآن کریم-سوره بقره-آیه 111
1

قرآن کریم-سورۀ توبه -آیۀ 161
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1

برخورد با پدیدۀ سهرقت و مجهازات سهارق در شهریعت
اسالم ،باهدف صیانت از امنیّت مالی و اقتصادی افراد جامعه،
از اهمیّت خاصی برخوردار است.
پیشبینهی مجهازات و کیفهر سهنگین در احکهام اسهالمی
برای سارق ،حکایت از تأثیر مهمّ ایهن انحهراف و پدیهده در

1

همانا جزای کسانی که با خداوند و رسولش به محاربه برمیخیزد و در

زمین به فتنه و فساد می کوشند ،این است که کشته شوند یا بردار شوند یا
دسته ا و پاهایشان در خالف جهت یکدیگر بریده شود ،یا از سرزمین
خویش تبعید شوند .این خواری و زاری دنیویشان است و در آخرت
هم عذاب بزرگی در پیش خواهند داشت .قرآن کریم-سوره مائده-آیه
66
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ایجاد احساس نهاامنی فهردی و اجتمهاعی دارد .قهرآن کهریم
جزای سارقین را اینگونه بیان فرموده است:
     
          
         
   

1

مقابله بها عوامهل نهاامنی اخالقهی ،همچهون زنها و لهواط،
باهدف پاسداشت امنیّت عرض و ناموس و اخهالق فهردی و
اجتماعی ،جایگاه ویژه ای در احکهام شهریعت اسهالم دارد و
اشاعه دهندگان فحشاء به عنوان اخاللگران در امنیّت اخالقی
به کیفرهای معینشده خواهند رسید.1
تحریم قتل نفس محرمّه و منع صدمه واردکردن به
1

دستان مرد و زن دزد را به کیفر کاری که کردهاند ،ببرید که عقوبتی

الهی است و خداوند پیروزمند فرزانه است و هرکس که بعد از ستمش،
توبه و درستکاری پیشه سازد ،خداوند از او درمیگذرد ،چرا که خداوند
آمرزگار مهربان است .سوره مائده -آیات  68و 69
1

قرآن کریم-سوره نور-آیات  1و 6
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تمامیّت و سالمت جسمی دیگران و خویشتن ،ضامن امنیّت
حیات و جان انسانهاست .در شریعت اسالم حکم قصاص
نفس برای سلبکنندگان امنیّت جانی از دیگران ،پیشبینی
شده است:
      
        
        
         
        
      

1

1

ای مؤمنان ،بر شما در مورد کشتگان قصاص مقهرّر گردیهده اسهت کهه

آزاد در برابر آزاد ،برده در برابر بهرده و زن در برابهر زن قصهاص شهود و
اگر کسی در حقّ برادرش بخشش کند ،بر اوست که خوشرفتاری کنهد
و بههه نیکههی بههه او دیههه بپههردازد .ایههن آسههانگیههری و رحمتههی از سههوی
پروردگارتان است .از آن پس ههر کسهی تعهدّی کنهد ،عهذابی دردنهاک
خواهد داشت .ای خردمندان شهما را در قصهاص زنهدگانی نهفتهه اسهت،
باشد که تقوی پیشه کنید .قرآن کریم-سوره بقره-آیات 119-118
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در قصاص عضهو و جراحهت نیهز امنیّهت سهالمت جسهم
انسان هدف شریعت مقدّس اسالم بوده است.1
حرمت تجسّس در امهور خصوصهی دیگهران ،1غیبهت از
دیگران ،6تهمت و افترا و سوء ظن نسبت به اشخاص ،4قذف
و دادن نسبت زنا به دیگهران 1و در نظهر گهرفتن کیفهر بهرای
مرتکبین چنین اعمال ناصحیح ،تدابیری است که در احکهام
اسالمی بهرای پاسهداری از امنیّهت آبهرو و حهریم خصوصهی
دیگران پیشبینی شده است.
 – 11امر به معروف و نهی از منکر:
یکی از حقوق و تکالیف آحاد جامعه اسالمی ،مبهادرت
به امر به معروف و نههی از منکهر اسهت کهه بهه عنهوان اصهل
نظارت همگانی ،ضامن گسترش و رشد نیکوکهاری و ریشهه
کن شدن بدکاریها در جامعهه مهیباشهد و در نتیجهه امنیّهت
1

قرآن کریم-سوره بقره-آیه  194و سوره مائده-آیه 41

1

قرآن کریم -سوره حجرات-آیه 11

6

قرآن کریم -سوره حجرات-آیه 11

4

قرآن کریم -سوره حجرات-آیه 11

1

قرآن کریم -سوره نور ،آیه 19
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فردی و اجتماعی در سایه این اصل مهم تضهمین مهیگهردد.
قرآن کریم این تکلیف عمهومی را ایهنگونهه تبیهین فرمهوده
است:
       
       

1

بیشک همانگونه که پیامبر گرامی اسالم (ص) فرمود:
(تا وقتی که مردم به نیکوییها امر کرده و از بدیها و
زشتیها نهی نموده و در نیکویی کردن و پرهیزکاری نمودن
کمک و پشتیبان یکدیگر باشند ،پیوسته در خیر و برکت
خواهند بود .ولی وقتی این مهم را رها کنند ،خیرات و
برکات از آنها برداشته خواهد شد و بعضی بر بعض دیگر

1

و باید از شما مسلمانان برخی خلق را به خیهر و صهالح دعهوت کننهد و

مردم را به نیکوکاری امر و از بدکاری نهی کنند؛ و اینان که بهه حقیقهت
واسطه هدایت خلق هستند در دو عالم در کمال فیروز بختی و رسهتگاری
خواهند بود .قرآن کریم-سورۀ آل عمران -آیه 164
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مسلّط و چیره مهیگردنهد و آنهان را در زمهین و آسهمان
فریادرسی نخواهد بود.)1
اینگونه امر به معروف و نهی از منکهر مهیتوانهد امنیّهت
فههردی و اجتمههاعی را تضههمین و صههیانت نسههبت بههه رعیّههت
ممانعت به عمل آورد تا انسانهها بتواننهد در امنیّهت فهردی و
فیزیکی بهه حیهات خهویش ادامهه دهنهد و از حقهوق انسهانی
بهرهمند گردند.
بدیهی است که اجهرای ایهن اصهل مشهروط بهه رعایهت
حدود و شرایطی است که برای اعمال آن در مقرّرات شهرع
اسالم پیشبینی شده اسهت و تحقّهق آن بها وجهود شهرایط و
تمهیدات الزم بهه ههیچوجهه تعهارض و منافهاتی بها وظهایف
دولتها در جهت برقراری امنیّت و مقابله بها عوامهل بهروز و
گسترش ناامنی در جامعه ندارد ،بلکه این دو مکمّل یکدیگر
میباشند.
 – 11تقویت نظام قضائی :یکی از مهمترین راهکارههای
حفظ امنیّت در حوزههای مختلف فهردی ،اجتمهاعی و حتّهی
1

مجموعه ورّام-ص 161

301
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بینالمللی ،وجود رکن قضائی است که مهیتوانهد بها اجهرای
عدالت و برخورد با متجاوزین به امنیّهت و آسهایش فهردی و
جمعی ،زمینۀ تداوم امنیّت ،به ویژه در بعهد روانهی را فهراهم
آورد.
با وجود نهاد قضائی کارآمد ،قاطع و عادل ،آحاد جامعه
بههه وجههود امنیّههت امیههدوار مههیشههوند و احسههاس امنیّههت و
آسودگی بر جامعه حکمفرما میشود.
احساس ناامنی از فقدان عدالت و ترس از ظلم و ستم
زورمداران و ستمگران ایجاد میشود و نقش دستگاه قضائی
در رفع چنین احساس نامطلوبی در جامعه مهم و انکارناپذیر
است .قرآن کریم به سنّت الهی برای استقرار عدالت و مقابله
با ظلم و ستم به افراد جامعه چنین اشاره میکند:
       
     

1

1

و هر امّتی پیامبری دارد و چون پیامبرشان بیاید در میهان آنهان دادگرانهه

قضاوت شود و بر آنان ستم نرود .قرآن کریم-سوره یونس-آیه 41
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فرمان الهی بهرای تحکهیم عهدالت و رعایهت دسهتورات
خداوند در قضاوت و داوری در امور مردم در قهرآن کهریم
اینگونه بیان شده است:
         
 ...      

1

پیامبر گرامی اسهالم (ص) ههر قاضهی را کهه بهه عهدالت
حکم کند مشمول لطهف و رحمهت خداونهد مهیدانهد و آن
کس که از اجرای عدالت روگردان شود ،رهاشهده بهه حهال
خویش معرفی میکند.1
همچنین پیامبر اکرم (ص) قاضهی را کهه بهه حهق داوری
نکند ،مستوجب لعنت الهی دانسهته اسهت ،6زیهرا بهیعهدالتی

1

خدا به شما امر میکند که امانت را البتّه به صاحبانش باز دهیهد و چهون

میان مردم قضاوت میکنید ،به عدالت داوری کنید ...قرآن کریم-سهوره
نساء آیه 18
1

سنن بیهقی-جلد -16ص 88

6

المستظرف-ج -1ص 161
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جامعه را به سهوی نهاامنی و تزلهزل سهوق مهیدههد و بهدبینی
اشخاص را سبب میشود.
اهمیّت قضاوت در جامعه و نقش آن در برقراری امنیّهت
در همه سطوح و حوزهها تا بدان جا است که رسول گرامهی
اسالم (ص) بهترین اشخاص امّت خویش را بهتهرین قضهات
دانسته است 1و درعینحال تصهدّی منصهب قضها را بهه ذبهح
بدون استفاده از چاقو تشبیه فرموده است.1
قاطعیّت نهاد قضایی از دیهدگاه اسهالم ضهرورت حتمهی
است و نتیجۀ آن ایجاد امنیّت روانی فرد و جامعهه مهیباشهد،
خداوند متعال به پیامبرش فرمان داده اسهت کهه در قضهاوت
میان مردم ،احکام و دستورات الهی را میزان و شاخ

قهرار

دهد و تحت فشارها و تهدیدها ،از تمایالت و خواهشههای
اشخاص تبعیّت و پیروی نکند.6

1

صحیح بخاری-جلد -6ص 116

1

سنن بیهقی-ج -16ص  ،90کنزالعمّال-ج -0ص 91

6
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حضرت علی (ع) نیز در منشور حکومتی که خطهاب بهه
مالک اشتر صادر فرمودهاند ،با اشاره به اهمیّهت قضهاوت در
جامعه ،بر دقّت در انتخاب قاضهی از میهان بها فضهیلتتهرین،
صههبورترین ،محتههاطتههرین ،قههاطعتههرین ،نفوذناپههذیرترین و
باتقواترین انسانهای جامعه تأکید ورزیده است.1
 – 16کنترل رسانهها و اطّالع رسهانی :رسهانههها ،اعهمّ از
رسانههای دیداری (همچون تلویزیهون و سهینما) و نوشهتاری
(مانند مطبوعهات و مجلّهات) و یها رسهانهههایی ماننهد شهبکه
جهههانی (اینترنههت) و سههایتهههای موجههود در آن ،نقهههش
انکارناپذیر و مهمی در انتقال و جابجایی اطّالعهات دارنهد و
ایههن کههارکرد اثههرات مثبههت و منفههی در زنههدگی فههردی و
اجتماعی اشخاص دارد و میتواند موجب تقویت و تحکهیم
امنیّت و آسایش آحهاد جامعهه گهردد ،همچنهان کهه ممکهن
است دارای نقش منفی و مخرّب بر امنیّت فردی و اجتمهاعی
داشته باشد و سبب ایجاد احساس ناامنی در حوزۀ فردی و یا

1

نهجالبالغه ،نامه 16
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اجتماعی شود و موجبات سلب آسایش و امنیّت روانی افراد
را فراهم آورد.
به عنوان مثال ،ورود به حریم خصوصی انسانها و افشای
اطّالعات خصوصی و شخصی افراد به بهانۀ اطّالع رسهانی از
خطرات مهمی اسهت کهه امنیّهت خلهوت اشهخاص را مهورد
تهدید جدّی قرار میدهد.
دین اسهالم هرگونهه اقهدام و عملهی کهه منجهر بهه ورود
ناخواسته و بهیاجهازه بهه حهریم خصوصهی دیگهران شهود را
ممنوع و حرام دانسته است و انسهانهها را از مبهادرت بهه آن
نهی فرمهوده اسهت .کنکهاش و تجسّهس در زنهدگی و امهور
خصوصی دیگران و افشا و نشر اسرار آنان در اسهالم مهذموم
معرّفی شده است.1
استراق سمع ،استراق بصر و هتک آبروی اشخاص نیز از
مصادیق بارز تجاوز به حریم خصوصی آنهاست کهه مهورد
تحریم شریعت اسالم قرار گرفته است ،چنانکه پیامبر گرامی

1

قرآن کریم-سوره حجرات-آیه 11
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اسالم (ص) اهمیّت آبروی انسانها را در حهدّ حیهات آنهها
قرار داده است.
بدیهی است تعرّض به حریم شخصی انسانها ،مهمتهرین
عامههل بههروز نههاامنی محسههوب مههیشههود و ارتقهها و گسههترش
اعجابانگیز رسانههها و وسهایل ارتبهاط جمعهی ،شهبکهههای
گستردۀ اجتماعی و ابزارهای پیشرفتۀ ارتباطی ،ابزار اساسی و
مههؤثّری در تجههاوز بههه حههریم خصوصههی اشههخاص بشههمار
میآیند.
استناد به اصل جریان آزاد اطّالعهات نیهز از چهالشههای
مهمهی اسههت کههه بههه بهانهۀ آن ،اسههرار و زنههدگی خصوصههی
انسانها افشا و منتشر میگردد و امنیّت اشخاص مورد تهاجم
قرار میگیرد.
همچنین انتشار سریع شایعات در شهبکهههای ارتبهاطی و
مههاهوارهههها و انتقههال لحظهههای و آنههی مطالههب ناصههحیح و
غیرواقعی میتواند موجب بروز حس ناامنی در جامعه گهردد
و بدبینیها و دشمنیهها را موجهب شهود کهه بسهتر نهاامنی را
فراهم میآورد.
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البتّه رسانهها میتوانند ابزار و وسیلۀ مناسبی برای ایجاد و
تقویت امنیّت روانی جامعه باشند ،لذا کنترل آنهها براسهاس
موازین و حدود معیّن شده در احکام شریعت اسالم میتواند
به عنوان راهکاری مناسهب در جههت تحکهیم امنیّهت فهردی
تلقّی شود.
 – 14جههاد :در فرهنههگ اسههالم ،جهههاد بههه عنههوان یههک
تکلیف بر عهدۀ همۀ مسلمانان است تا در صورت ضهرورت
و وجود شرایط آن ،آحاد جامعۀ اسالمی به این تکلیف دینی
خود عمل نمایند.
در قرآن کریم ،همواره جهاد با قید «فی سبیل اهلل» همراه
گردیده است و این بدان معناست که این تکلیهف بها ههدفی
الهی و در مسیری که خداوند مقرّر فرموده است ،میبایسهت
اعمال گردد.
باید توجّه داشت که «جهاد» از منظر اسالم اختصاص بهه
دفاع و جنگ ندارد ،بلکهه قلمهروی جههاد گسهترده و وسهیع
است و از کسب درآمد و تالش برای تأمین نیازهای خانواده
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آغاز میشود ،تا جنگ و دفاع در قبال فتنهه گهران داخلهی و
دشمنان خارجی جامعه.
به عالوه جهاد از دیهدگاه پیهامبر اسهالم (ص) بهه جههاد
اکبر و جهاد اصغر تقسیم میشود .جهاد اصغر ،دفاع از کیهان
نظههام اسههالمی و مقابلههه بهها فتنههه گههران و دشههمنان داخلههی و
خارجی است و جهاد اکبر مربوط به مقابله درونهی بها ههوا و
هوسهای انسانی است که موجب تزکیه انسان میشهود و او
را از مبادرت به اعمال ناصحیح و اقداماتی که موجب ناامنی
جامعه میشود باز میدارد.1

اهداف جههاد بها دشهمنان و فتنهه گهران جامعهه اسهالمی
عبارتاند از:
الههف-سههرکوب کههردن فتنههههههایی کههه امنیّههت فههردی و
اجتماعی را به مخاطره میافکند:
         

1

کنزالعمّال-ج -4ص 466
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1

ب – دفههاع از امنیّههت و کیههان کشههور و تههأمین امنیّههت
مسلمانان و مقابله با تهدیدات و تجاوزات خارجی:
       
 ...      

1

ج -مقابله بها سهتمگران و دفهاع از مظلومهان جامعهه کهه
حقوق طبیعی انسانها را پایمال کرده و موجب ناامنی روانهی
و فیزیکی آنان گردیدهاند:
       
      

1

و با آنان چندان نبرد کنید که فتنهای باقی نماند و دین فقط آئین الهی

باشد و چون دست برداشتند ،ستم نباید کرد مگر بر ستمگران .قرآن
کریم-سوره بقره-آیه 196
1

و در برابر آنان هر نیرویی که میتوانیهد ،از جملهه نگاههداری اسهبان را

فراهم آورید تا به آن وسیله دشمن خدا و دشمن خود را بترسانید ...قرآن
کریم-سوره انفال-آیه 06

310
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1

د – رفع سلطۀ شرک و بت پرستی ،به عنوان زمینههههای
ناامنی و از بین بردن سهران کفهر کهه مهردم را بهه استضهعاف
فکری میکشانند و امنیّت روانی و فیزیکی را از آنهان سهلب
میکنند:
       
        
  

1

1

و چههرا در راه خههدا و در راه آزادسههازی مههردان و زنههان و کودکههان

مستضههعف کههه مههیگوینههد :پروردگههارا مهها را از ایههن شهههری کههه اهلههش
ستمگرند خارج فرما و از سوی خویش برای مها یهاری و یهاوری بگمهار،
کارزار نکنید .قرآن کریم-سوره نسا-آیه 11
1

ولی اگر سوگندهایشان را پس از ایمان بستنشان شکستند و در دین شما

طعنه زدند ،آنگاه با پیشوایان کفر کارزار کنید ،چرا که حرمت سوگند
را رعایت نمیکنند ،باشد که دست بردارند .قرآن کریم -سوره توبه-آیه
11
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بدیهی است نتیجه و اثر مقابله با فتنهها ،دشمنان خارجی،
ستمگران و مشرکین و کفّار ،از بین بردن زمینههههای نهاامنی
فردی و به تبع آن امنیّت اجتماعی و برقراری امنیّت در همهه
سطوح فردی ،اجتماعی ،ملی و حتّی بینالمللی خواهد بود.
در اندیشۀ واالی اسالمی ،امنیّت پاداشی برای مجاههدین
و صابرین است و این امر نشهانگر جایگهاه امنیّهت از دیهدگاه
اسالم است.

مرز امنیّت فردی و امنیّت اجتماعی
در مقایسۀ اهمیّت حقوق و آزادیهای بشهر ،ایهن سهؤال
به ذهن هر انسان خطور میکند که حقّ برخورداری از امنیّت
مقدّم است یا بهرهمندی از آزادی؟
هههمچنههین در قیههاس امنیّههت فههردی و امنیّههت اجتمههاعی،
کههدامیک از اولوّیههت برخوردارنههد؟ و در صههورت بههروز
تعارض و تزاحم بین آن دو ،کدامیک را باید مقدّم و ارجهح
دانست؟
برای پاسخ به اینگونه سهؤاالت ،ضهرورت دارد تها مهرز
بین امنیّت فردی و امنیّت اجتماعی مورد شناسایی قرار گیهرد
و تأثیر آن دو بهر یکهدیگر مشهخ

گهردد ،در ایهن صهوت

اهمیّت و اولویّت آنها روشن خواههد شهد .نکهات ذیهل در
خصوص مرز امنیّت فردی و اجتماعی حائز اهمیّت است:
 – 1اقسام مختلهف امنیّهت ،اعهمّ از فهردی و اجتمهاعی و
حتّی امنیّت بینالمللی ،صرفنظر از گستره و قلمهروی نفهوذ
آن ،از نوعی وابستگی برخوردارند ،به نحهوی کهه انفکهاک
آنها از یکدیگر ممکن نیست و در واقع میبایست آنهها را

311
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اجزای غیرقابهل تفکیهک دانسهت کهه ههر یهک از قلمهروی
خاصی برخوردار است و دایرۀ نفوذ خاصّ خود را دارد.
در گفتمان امنیّتهی اسهالم ،وابسهتگی امنیّهت حهوزهههای
فردی و اجتماعی مورد تأکید قهرار گرفتهه اسهت .بهه عنهوان
مثال در بیان اهمیّت امنیّت جانی انسانها ،شریعت اسهالم آن
را از حوزۀ حقوق فردی فراتر دانسته و تعرّض به حیات یک
انسان را بهه منزلهۀ تجهاوز و نهاامن نمهودن حهقّ حیهات همهۀ
انسانها قلمداد نموده است:
        
        
 …   

1

 – 1از میههان اقسههام امنیّههت ،امنیّههت فههردی از اهمیّههت و
جایگاه ویژهای برخوردار است و میزان نفهوذ و تأثیرگهذاری
1

به این جهت بر بنی اسرائیل مقرّر داشتیم که هرکس کسی را جز به

قصاص قتل ،یا به جزای فساد در روی زمین ،بکشد مانند اینست که همۀ
مردم را کشته باشد؛ و هرکس کسی را زنده بدارد ،مانند اینست که همۀ
مردم را زنده داشته باشد ...قرآن کریم-سوره مائده-آیه 61
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آن بههر سههایر حههوزههههای امنیّههت اجتمههاعی و یهها بههینالمللههی
غیرقابلانکار است و این امر لزوم توجّه خاص به این قسم از
امنیّت را مسلّم میسازد.
امنیّت فردی را میبایست شالودۀ امنیّت انسانها در همهۀ
زمینهها دانست ،زیرا مقولهۀ امنیّهت از امنیّهت شخصهی افهراد
آغههاز مههیشههود و مههدخل ورود بههه قلمههروی روانشناسههی،
جامعهههشناسههی ،سیاسههت و تحلیههل روابههط «فههرد و جامعههه» و
«تعامل فرد و حکومت» با توجّه به امنیّت فهردی امکهانپهذیر
است.
تأکیدی که نظامهای غربی به ظاهر برای رعایت حقهوق
بشر توسّط دولتها نسبت به آحاد اتباع خود ابراز میدارند،
با این استدالل همراه است که :مراعات حقوق و آزادیهای
مدنی آحاد جامعه سبب امنیّت ملّهی ههر کشهور مهیگهردد و
امنیّت جوامع مختلف عضو جامعه بینالمللی موجب پایداری
و اسههتمرار صههلح و امنیّههت جهههانی خواهههد شههد ،لههذا بههرای
دسههتیههابی بههه صههلح پایههدار جهههانی ،مههیبایسههت از امنیّههت
شخصی انسانها صیانت کرد.
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گرچه این استدالل دستاویز و ابهزار دولهتههای غربهی
برای اعمال فشار علیه مخهالفین آنهاسهت و در مهواقعی کهه
صالح بدانند از این وسیله و اهرم برای مقابله بها دولهتهها و
نیل به اهداف سیاسی و اقتصهادی خهویش بههره مهیگیرنهد،
لیکن شریعت اسالم صدها سال پیش از آنکه این امر توسّهط
غربیان مطرح و تبلیر شود ،در گفتمان امنیّتی خهویش بهر آن
تأکید ورزیده است.
 - 6امنیّههت در همههۀ حههوزههههای فههردی ،اجتمههاعی و
بین المللی امری نسهبی اسهت و انتظهار تحقّهق امنیّهت مطلهق،
معقول و قابل تحقّق و دستیابی نیست.
در یک نظام اسهالمی مبتنهی بهر قواعهد شهریعت اسهالم،
امنیّت فهردی تها آن جها محتهرم و مهورد حمایهت اسهت کهه
موجب اخالل در حقوق و امنیت دیگران نگردد و یها امنیّهت
اجتماعی را به مخاطره نیندازد .به عنوان مثال امنیّهت شهخ
برای اعمال حقّ بیان و آزادی نشر و تبلیر دیدگاهها و عقایهد
خویش تا آنجا محترم شمرده میشود که این حهق بها حسهن
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نیّت اعمال گردد و موجب ایجاد انحراف فکری و اعتقهادی
دیگران و یا فساد اخالقی در جامعه نشود.
به این وصف انتظهار و توقّهع وصهول بهه امنیّهت مطلهق و
بدون قید و شرط در یک جامعه ،جز در مورد حقوق انسانی
محدودیّ ت ناپذیر (مانند آزادی عقیهده و دیهن) ،بها واقعیّهت
منطبق نخواهد بود.
حکومت اسالمی نیز وظیفه دارد تا از امنیّت فردی آحاد
جامعه صیانت و پاسداری کند ،ولهی آنجها کهه اشهخاص بها
سوءاستفاده از حقوق و آزادیههای خهویش موجهب ایجهاد
مخاطره برای دیگران و جامعه گردند ،امنیّت جامعه اولویّهت
پیدا میکند و ممکن اسهت امنیّهت فهردی دچهار محهدودیّت
شود.
ایههن امههر از اهمیّههت امنیّههت فههردی و محوریّههت آن در
راسههتای تههأمین امنیّهت اجتمههاعی و حتّهی امنیّهت بههینالمللههی
نمهیکاهههد ،بلکههه اولویّهتهها و واقعیّهات مههورد توجّهه قههرار
میگیرد.

وظایف دولت در تأمین امنیّت فردی
اسههتقرار امنیّ هت فههردی و اجتمههاعی و پاسداشههت آن در
جامعه از وظایف و تکالیف دولتها به شمار میآید.
در واقههع تههأمین امنیّ هت ،چههه در حههوزۀ زنههدگی فههردی
اشخاص و یها در قلمهروی زنهدگی اجتمهاعی و یها حتّهی در
سطح بین المللی ،از اهداف و مقاصد تشهکیل جامعهه و نههاد
سیاسی دولت محسوب میشهود؛ بنهابراین طبیعهی اسهت کهه
نخستین دغدغه و چالش هر دولت را مقولۀ مبارزه با ناامنی و
استقرار امنیّت در همه زمینهها بدانیم.
در قههرآن کههریم مسههئله اسههتقرار حاکمیّههت خداونههد و
جانشینی انسان های صالح بهه فرمهانروایی در زمهین ،باههدف
تأمین امنیّت دانسته شده است.1
بدین ترتیب تأمین امنیّت فردی و شخصی به عنوان یک
دغدغه اصهلی و شهاخ

و مهالک بهرای ارزیهابی موفقیّهت

دولت در انجام وظایف و دستیابی بهه اههداف تأسهیس آن
1

سوره نور-آیۀ 11
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تلقّی میگردد ،بدیهی است چنانچه یک حکومت در ایجهاد
و پاسههداری از امنیّهت فههردی توفیههق یابههد ،مههیتوانههد امنیّهت
اجتماعی را در جامعه مستقر نماید ،ولی اگر دولت نتوانهد از
امنیّ ت فردی آحاد جامعه صیانت نماید ،به طریق اولهی قهادر
به تأمین امنیّت اجتماعی نخواهد بود ،زیرا امنیّت شخصی بهه
عنوان زیربنای امنیّت اجتماعی محسوب میگردد.
از طرفی اعمال حاکمیّت توسّهط دولهت ،چهه در حهوزۀ
اقتدار داخلهی و برقهراری نظهم و انضهباط اجتمهاعی ،چهه در
حوزه استقالل خهارجی و جلهوگیری از تسهلّط بیگانگهان بهر
شئون اقتصادی ،نظامی ،سیاسهی و سهایر زمینهههها ،منهوط بهه
استقرار امنیّهت فهردی و اجتمهاعی اسهت و در غیهاب امنیّهت
امکههان انجههام وظههایف و تکههالیف حههاکمیّتی دولههت وجههود
نخواهد داشت.
از دیههدگاه حقههوق اسههالمی ،دولههت بههه عنههوان برآینههد
نیازمندی های آحاد جامعه و احتیاجهات واقعهی آنهاسهت و
بیشک نیاز انسانها بهه امنیّهت در رأس همهه خواسهتهها و
نیازهای بشری قرار دارد.
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قرآن کریم در بیهان اقهدامات ذوالقهرنین بهرای مبهارزه و
مقابله با فتنههای قوم یهأجوج و مهأجوج کهه بها ایجهاد فسهاد
موجب ناامنی قومی را فراهم آورده بودند ،چنین میفرماید:
         
       
       
        
  

1

آنگاه ذوالقرنین برای تأمین امنیّت آن قوم سدّی محکم
بنا نمود ،چنانکه راه تجاوز قهوم یهأجوج و مهأجوج برایشهان
بسته شد و امنیّت برای آنان فراهم آمد.1
1

آنگاه سررشته کار خود را دنبال گرفت تا به فاصله میان دو کوه سرآسا

رسید و در پیش آن مردمانی را یافت که زبانی نمی فهمیدند .گفتند ای
ذوالقرنین قوم یأجوج و مأجوج در این سرزمین فتنه و فساد برپا میکنند،
آیا می خواهی خراجی به تو بپردازیم که بین ما و آنان سدّی بسازی؟...
سوره کهف -آیات 94-91
1
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نباید فراموش کهرد کهه دولهت بهه عنهوان حهاکم و قه ّوه
عالی ،میتواند به عنوان تهدیدی علیه امنیّت فردی انسهانهها
باشد و از طرفی وظیفه دارد تا از تعدّی و تجاوز دیگهران بهه
امنیّت شخصی افراد جامعه ممانعت به عمل آورد و از حقوق
شهروندان خویش صیانت نماید.
همچنین اشخاص نیهز مهی تواننهد بها رعایهت مقهرّرات و
نظامههات اجتمههاعی موجههب حفههظ امنیّههت دیگههران و جامعههه
باشند ،یا به عنوان منبع ناامنی بها توسّهل بهه قهانون گریهزی و
تجاوز به حقوق دیگران ،از آنان و اجتماع سهلب آرامهش و
امنیّت نمایند.
در نظههامهههای حقههوقی نههوین ،قههانونگههذاری و تعیههین
محدوده و قلمهروی آزادیهها و حقهوق اشهخاص بهه عنهوان
راهکار اصهلی ایجهاد و حفهظ امنیّهت شهناخته شهده اسهت و
شهروندان با اجرای صحیح قهوانین و حفهظ قلمهروی اعمهال
حقوق و آزادیههای خهویش و احتهرام بهه محهدوده اعمهال
حقوق دیگران ،از امنیّت فردی و به تبع آن از امنیّت اجتمهاع
خود پاسداری مهینماینهد و در صهورت تخطّهی و تجهاوز از
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قوانین و مقهرّرات و تعهدّی بهه حهریم حقهوق و آزادیههای
دیگران یا اجتماع با قوانین کیفری مقرّر مواجه میباشند ،که
مجازات و کیفر در انتظار آنان خواهد بود.
از طرفی دولتها مکلّفاند به عنوان قوّۀ منتخهب ملّهت،
از طریق مقابله با تهدیدات و تجاوزهای گوناگون بیگانگهان
و تهأمین شهرایط اعمههال حقهوق سیاسههی و مهدنی شهههروندان
خویش و ایجاد امکان مشهارکت عمهوم مهردم در سرنوشهت
سیاسی و اجتماعی آنان ،امنیّت فهردی و اجتمهاعی ایشهان را
فراهم آورند و زمینههای ناامنی را ریشه کن نمایند.
برقههراری امنیّ هت در جامعههه ،چههه در حههوزۀ فههردی و یهها
اجتمههاعی ،امتیههاز یههک دولههت و نشههانۀ قههدرت او محسههوب
میشود.

قرآن کریم در بیان داستان هجرت حضهرت یعقهوب بهه
سرزمین مصر ،آن دیار را به امنیّهت توصهیف نمهوده اسهت:
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و چون بر یوسف وارد شدند ،پدر و مادرش را در کنار گرفت و گفهت

به خواست خداوند با امهن و امهان وارد مصهر شهوید و همهین جها سهکنی
گزینید .قرآن کریم-سوره یوسف-آیه 99

منابع و مأخذ
 -1قرآن کریم
 -1نهج البالغه-محمّد عبده-چاپ بیروت
 -6آزادیههههای عمهههومی و حقهههوق بشهههر-منهههوچهر
طباطبائی مؤتمنی-انتشارات دانشگاه تههران-سهال
 1616شمسی.
 -4آثارالصهههادقین-صهههادق احسهههان بخهههش-سهههتاد
برگزاری نماز جمعه گیالن -سال  1611شمسی.
 -1احیهههاء علهههوم الهههدین -محمّه هد غزالهههی -چهههاپ
دارالمعرفه -بیروت
 -0المستظرف-شهابالهدّین محمّهدبن احمهد-چهاپ
مصر 1611-قمری
 -1بحههاراالنوار-علّامههه محمّههدباقر مجلسههی-چههاپ
مؤسّسه الوفاء-بیروت-سال  1466قمری
 -8تحف العقول – ابن شعبه حرانی – انتشارات علمیّه
اسالمیّه-تهران
 -9حقوق بشر در سه نظام حقوقی :حقوق بهینالملهل،
حقههوق اسههالم و حقههوق ایههران – دکتههر عبّههاس

خواجهههپیههری -انتشههارات دانشههگاه آزاد اسههالمی
مرکز – سال  1681شمسی – تهران.
 -16دانشههنامه سیاسههی-داریههوش آشههوری-انتشههارات
مروارید-سال  1611تهران
 -11سفینه البحار-محدّث قمی-کتابخانه سنائی-تهران
 -11سنن بیهقی – بیهقی-چاپ – دارالمعرفه -بیروت
 -16صحیح بخاری – بخهاری – چهاپ احیهاء التهراث
العربیّه – بیروت
 -14صههحیح مسههلم – مسههلم – چههاپ احیههاء التههراث
العربیّه – بیروت
 -11کنزالعمّال – علّامه هندی -چهاپ بیهروت – سهال
 1461قمری
 -10مجمههع البیههان – شههیخ طوسههی – مکتبههه علمیّههه
اسالمیّه – چاپ تهران
 -11مجموعه ورّام – ورّام بن الجافراس – چاپ قم –
سال  1611قمری.
 -18محجة البیضواء – ملّاحسین فیض کاشهانی – چهاپ
جامعه مدرسین قم
 -19نهج الفصاحه

سایر آثار مؤلف
 -1حقوق مدنی (-)0عقود معیّن (-)1انتشارات گنج
دانش-سال  1686ه.ش
 -1حقوق مدنی (-)8ارث ،وصیت ،اخذ به شفعه-
انتشارات گنج دانش-سال  1681ه.ش
 -6انحالل و تصفیه شرکتهای تجاری-حقوق
تجارت-انتشارات امیرکبیر-سال  1619ه.ش
 -4موجبات مسئولیت مدنی و آثار آن-حقوق مدنی
(-)4انتشارات بینالمللی الهدی-سال  1684ه.ش
 -1حقوق بشر در سه نظام حقوقی (حقوق بینالملل،
حقوق اسالم و حقوق ایران)-انتشارات دانشگاه
آزاد اسالمی مرکز-سال  1681ه.ش
 -0فرهنگنامه حقوق بشر اسالمی (-)1مبانی حقوق
بشر اسالمی-نشر آثار سبز-سال  1691ه.ش
 -1فرهنگنامه حقوق بشر اسالمی (-)1حق حیات در
اسالم-نشر آثار سبز-سال  1691ه.ش
 -8فرهنگنامه حقوق بشر اسالمی (-)6اسالم و حق
حریم خصوصی-نشر آثار سبز-سال  1691ه.ش

