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 مؤلفدیباچه 

بنا به دعوت رایزن محترم فرهنگی جمهوری اسالمی 

معیت مسئوالن توفیقی دست داد تا در  ،ایران در مسکو

ها و  محترم بنیاد بعثت به کشور روسیه سفر کنیم و زمینه

های فرهنگی در آن سرزمین را  ی فعالیت راهکارهای توسعه

ی  از نزدیک بررسی و بر اساس امکانات موجود، برنامه

 اجرائی الزم را تدوین نمائیم.

های  های مفید و پرباری با شخصیت در این سفر مالقات

و فرهنگی روسیه و تاتارستان انجام پذیرفت مختلف دینی 

ویژه در جلساتی که با مسئولین ادارات امور دینی آن  که به

دو جمهوری برگزار شد، شاهد اظهار عالقه شدید آنان به 

های  ارائه کتب و متون اسالمی و حتی کتاب درسی در زمینه

 معارف و اخالق اسالمی بودیم.

و نیز جمعیت قریب بیست ابراز تمایل وافر مسئولین فوق 

ویژه در  میلیون مسلمان در فدراسیون  روسیه و به

های شمال قفقاز و ساحل ولگا، و نیز مخاطبین  جمهوری

فراوان مسلمان و غیرمسلمان در سایر کشورهای اتحاد 



 

 جماهیر شوروی سابق )که به زبان روسی تسلط دارند(،

یار به عادت بسیار پسندیده اکثریت مردم آن د چنین هم

نقلیه عمومی، موجب گردید موسسه  وسایلمطالعه در 

سال پیش فعالیت خود را در دو نهضت ترجمه )که از قریب 

زمینه ترجمه و نشر الکترونیکی متون مربوط به معارف 

به عنوان  روسی زبان را جامعه( اسالمی آغاز نموده است

فعالیت خویش  دهی سازمانمخاطب اصلی خود قرار دهد و 

 در این راستا معطوف دارد.را 

مطالعاتی که در بیش از یک  ی پشتوانهنیز به  جانب این

حقوق بشر اسالمی دارم، بر آن شدم تا با  ی زمینهدهه در 

فرهنگ » تحت عنوان تدوین متونی نسبتاً روان و کم حجم

ترجمه و نشر آن به زبان روسی،  و «نامه حقوق بشر اسالمی

ا برای آنان ارائه و تبیین می راصول مترقی حقوق بشر اسال

تاکنون سه مجلّد از نمایم، که با لطف خداوند متعال 

، «مبانی حقوق بشر در اسالم»بور با عناوین؛ نامه مز فرهنگ

 «حقّ حریم خصوصیاسالم و »و  «حقّ حیات در اسالم»



 

به زبان  ها آنتدوین و به چاپ رسیده است و برخی از 

 ی انتشار خواهد یافت.روسی ترجمه گردیده و به زود

، که باشد مید چهارم از این مجموعه کتاب حاضر مجلّ

همزمان با چاپ آن به زبان فارسی، ترجمه روسی آن نیز 

 انتشار خواهد شد. ی آماده

خداوند متعال را بر این توفیق شاکرم و از درگاه ربوبی 

 دارم. مسألتاو توفیق تداوم این اقدام را 

 

 پیریدکترعباسخواهج  
 هجریشمسی2931خردادماه  

 

  



 

 

 مقدمه

 ،لحاظ فطری بودن آن به ،ت یافتن حقوق بشرموضوعیّ

قدمتی معادل عمر بشر در جهان خاکی دارد و از آن زمان 

حقوق  ی مقولهکه انسان بر این کره خاکی استقرار یافت، 

و جوامع بشر،  ها انسانر د و تکثّبشر نیز متولد گردید و با تعدّ

مبارزات و  منشأد و توسعه پیدا کرد و همواره رش

 عنوان بهگردید و  خواهانه آزادیو  طلبانه حق های نهضت

 آرمان جاویدان بشر باقی ماند.

                    

                   

               

 21قرآن کریم_سوره حجرات آیه 



 

و مطالبات خود به اسنادی دست  ها کاوشخین در مورّ

 هزار دوکه به لحاظ قدمت تاریخی به بیش از  اند پیداکرده

ق دارند و در ح)ع( تعلّسال قبل از تاریخ میالد حضرت مسی

اساسی  های آزادیو  ها انسانبر حقوق طبیعی  ها آنمتن 

 .تاکید شده است

میالدی نیز یکی از  016ظهور دین اسالم در سال 

ت است که به ترین و جاویدترین فصول تاریخ بشریّ ینزرّ

، ها انساندر زمینه حقوق  ویژه بهلحاظ محتوای تعالیم آن، 

خش وسیعی از جهان مورد پذیرش و در اندک زمانی در ب

تحت ظلم و ستم قرار گرفت و پیروان  های انساناستقبال 

 بسیاری پیدا کرد.

ق مشهور، ر و محقّبنا به گفته ابوالعال مودودی، متفکّ

عادت دارند که هر امر خوبی را به خود منتسب  ها غربی

کنند و چنین وانمود سازند که همه مواهب و فضایلی که 

 حال گیرد، میبرآن دست یافته است، از ایشان نشأت ت بشریّ

نخستین سند  عنوان به( آنکه مگناکارتا )منشور کبیر انگلستان

 1111تاریخی غرب در زمینه حقوق بشر، که در سال 



 

 ،میالدی توسط جان)پادشاه وقت انگلستان( صادر گردید

از ششصد سال پس از ظهور دین اسالم صادر شده  بیش

د و اسناد متعاقب آن، دلیل محکمی بر است و این سن

م توجه آنان به غرب از قافله حقوق بشر و عد ماندگی عقب

که  هایی ستمخیر در مبارزه آنان با ظلم و منزلت انسانی و تأ

 .گردد میت رفته است محسوب طی قرون متمادی بر بشریّ

 وضوح بهمطالعه مفاهیم حقوق بشری در تعالیم اسالم 

 ونظام حقوق بشر در شریعت اسالم  که است آنگویای 

پیامبر اکرم)ص( در مقایسه با آنچه در غرب مورد  تعالیم

ت و علّ ، به مراتب کامل تر و جامع تراستگیرد میادعا قرار 

این امر تفاوت اساسی دو نظام حقوقی غرب و اسالم در 

 ی و معنوی اوست.مادّ های ویژگینگرش به انسان و 

 ت وانسانیّ ،فضیلت های مالکدر شریعت اسالم، 

ی قرار گرفته است، حال ت انسان مورد توجه خاصّمعنویّ

آنکه دیدگاه غرب نسبت به انسان مبتنی بر عوامل معنوی و 

 اخالقی نیست.



 

به عنوان  تواند میاز طرفی چون اخالق و مذهب 

اجرای حقوق بشر و حمایت از آن،  ی پشتوانه ترین قوی

اخالقی و مذهبی  های ارزشیت کاربرد داشته باشد، لذا تقو

و  گردد میدر هر جامعه سبب توسعه حمایت از حقوق بشر 

مذهبی نیز در  های ارزشهی به انحطاط اخالقی یا بی توجّ

این  بر. مستقیم و منفی دارد تأثیرنقض و سلب حقوق بشر 

در جامعه  االجرا الزمرات و مقرّ ها قانونمندیاساس چنانچه 

عنوی و اعتقادی افراد آن جامعه عظیم م ی پشتوانهاز 

مطلوب و مورد انتظار  ی نتیجهبرخوردار نگردد، در نهایت 

 ببار نخواهد آورد.

حد و های حقوق بشری سازمان ملل متّ ه ارگانعدم توجّ

موجود به مذهب و اعتقادات دینی موجب  المللی بیناسناد 

ت در توسعه حمایت از حقوق بشر در دنیای عدم موفقیّ

ت بار و آن وضع رقّ ی نتیجهگردیده است، که  امروزی

در  روزه همهکه  هاست انساناسف بار ناشی  از نقض حقوق 

 تمامی نقاط دنیا شاهد آن هستیم.



 

فی اجمالی تا با معرّ آنیم بردر این سلسله مقاالت ما 

انیت شریعت متعالی دین از  تعالیم ناب اسالمی، حقّ ای پاره

ولی پوچ و  طمطراق پرعاهای اسالم را در مقایسه با اد

ت تا چه بیان کنیم تا همگان بدانند که بشریّ ها غربی اساس بی

 حد وامدار تعالیم اسالم و شریعت پیامبر خاتم)ص( است.

 

 مناهللالتوفیق   



 

 ت در زندگی بشرت امنیّاهمیّ

حیهات و   حهق نیاز انسانی کهه از   ترین اساسیو  ترین مهم

« تامنیّه  حهقّ »است، برخورداری از  گردیده مند بهرهزندگی 

 است.

ت از نیازهای زیستی همچون خهوراک،  نیاز انسان به امنیّ

تر است و به عنوان یهک   تپوشاک و مسکن، باالتر و با اهمیّ

شهناخته   نی برای ههر فهرد، جامعهه و یها دولهت     دغدغه و نگرا

ت امنیّ ستقراراشخاص و جوامع تنها با وجود و ا زیرا ؛شود می

به رفاه و شکوفایی دست یابند و در مسیر  توانند میش و آرام

 تعالی و بالندگی فردی و اجتماعی گام بردارند.

یکهی از نیازههای طبیعهی و فطهری      عنهوان  بهه ت امنیّ حقّ

زمهین    هانسان، از قدمتی معادل طول عمر حضور بشهر در کهر  

 برخوردار است.

ن که انسها  است آنمطالعه در تاریخ حیات بشر نمایانگر 

از ابتدای حضور و هبوط در زمهین و آغهاز زنهدگی در ایهن     
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را بها همهه وجهود خهویش     « تامنیّه »خاکی، نیاز مبرم بهه    هکر

احساس و درک نموده است و برای تهأمین و صهیانت از آن   

کرده است و در هیچ برههه و زمهانی در   « پناه جوئی»اقدام به 

ز طول حیات خویش در زمین، در پاسداشت و حفظ این نیها 

خود درنگ و غفلت ننمهوده اسهت. در ایهن     ی اولیهطبیعی و 

و  ها هزینهل ت خویش، متحمّگاه انسان برای تأمین امنیّ راستا

حیات خویش  تا آنجا که گاه حقّ مشکالت بسیاری گردیده

ت فردی یها اجتمهاعی خهود قهرار داده و     را تاوان دفاع از امنیّ

ای تهأمین یها   خهویش را بهر   ی هسهرمای  تهرین  مههم  وسیله بدین

بایهد توجّهه    حفظ این حق و نیهاز اساسهی فهدا نمهوده اسهت.     

ت نیاز انسان به امنیّه داشت که در مقام تعیین نیازهای بشری، 

شده اسهت   و به تجربه ثابت قبل از احتیاج او به آزادی است

برخهورداری از   د تها از میهان حهقّ   که چنانچه فرد مجبور شهو 

یکهی را انتخهاب کنهد، او     از آزادی منهدی  بهره ت و حقّامنیّ

و حاضهر اسهت آزادی خهویش را     گزینهد  برمیت را امنیّ حقّ

 خطهر ت خهود کنهد تها جهان و روان خهویش را از      فدای امنیّ
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ی هنگام کلّ طور بهو  2بخشدو تجاوز دیگران نجات  تعرّض

 هها  انسهان ت، وجود تعارض بهین سهایر حقهوق انسهانی و امنیّه     

اعی خهویش را بهر سهایر    ی اجتمه ت فهردی و حتّه  معموالً امنیّه 

ت و ارزش و ایهن امهر گویهای اهمیّه     دهنهد  میحقوق ترجیح 

 .آید می حساب به تبنیادی امنیّ

ه اولیّه  ههای  انسانکه  است آنیای تاریخ زندگی بشر گو

و در  بردنهد  میت جانی خویش به غارها پناه کسب امنیّ برای

ضهات جهانی توسهط    عرّتتا از گزنهد   گزیدند میسکنی  ها آن

 دیگر مصون و محفوظ بمانند. های انساننات و یا حیوا

اقدام انسان نخستین برای ساخت سالح از وسایل ساده و 

 های سالحو تالش او در طول تاریخ برای دستیابی به  ابتدایی

، نیز ریشهه در  تر قویو  تر رفته پیشهای  ژیلوکارآمد و تکنو

 رد. ت دااحساس نیاز او به تأمین امنیّ

، تهالش  ای قبیلهه برای زندگی جمعهی و   اه انسانکوشش 

ی انعقهاد  بها دیگهران و حتّه    آمیهز  مسالمتدر جهت همزیستی 

پیمان با اقوام و طوایف دیگر، در واقع راهکارهایی است که 

                                                           
1
 06ص -طباطبائی -های عمومی و حقوق بشر آزادی 
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ت خهود و اطمینهان از   برای ایجهاد و مراقبهت از امنیّه    ها انسان

 .اند برگزیدهض به یکدیگر عدم تعرّ

 هها  انسهان ترغیب  و دالیل مهمّ ها انگیزهیکی از  تردید بی

ه ی، از جملهه قهوّ  به تشکیل حکومت و دولت و نهادههای ملّه  

ت و ه، نهادینهه کهردن مسهئله دفهاع از امنیّه     ه قضهائیّ نه و قوّمقنّ

آرامههش آحههاد جامعههه از طریههق تصههویب قههوانین الزم و یهها  

ت فهردی و  امنیّ تهدیدکنندگانبرخورد قضایی با متعرّضان و 

بهرای   هها  انسهان بعد روحهی نیهز تهالش     از ،باشد میاجتماعی 

عبادت و ایجاد ارتباط معنوی بها پروردگهار و خهالق هسهتی،     

ت روانی یافتن پناهگاه معنوی و نیل به آرامش و امنیّ باهدف

 .پذیرد میصورت 

 ی مطالعهسیاسی و نیز  های اندیشهمرور اجمالی بر تاریخ 

 صورت به تکه مفهوم امنیّ است آنتاریخ حیات بشر، مؤیّد 

ه اندیشهمندان و فالسهفه، از ارسهطو و    عام و کلی مورد توجّه 

 نظهران  صهاحب افالطون و سایر حکمای قدیم تها دانشهمندان   

بهه ایهن    نهوعی  بهه بهوده اسهت و ههر یهک     سیاسی و حقهوقی  

 .اند پرداختهمهم در زندگی فردی و اجتماعی انسان  ی فهلّمؤ
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و « ستههر» عامههل ،روانکههاواناز دیههدگاه روانشناسههان و 

، آیهد  مهی  حسهاب  بهه ، عالوه بر اینکه یک بیمهاری  «نگرانی»

جسهمی و   ههای  بیماریخود خاستگاه و بستر بروز بسیاری از 

 درسهتی دریافتهه   بهه ، از طرفی انسهان نیهز   هاست انسانروحی 

ت فردی، حاکم شدن و سلطۀ است که نتیجۀ عدم وجود امنیّ

فقدان ایهن   و در اثر باشد میدر جامعه ترس، دلهره و نگرانی 

 های بیماریدچار عوارض و  ها انسانو یگانه،  بدیل بینعمت 

و روابط اجتماعی آنان دچهار اخهتالل و    شوند میگوناگونی 

های  وجود بیماران روحی در کلینیک که گردد میآشفتگی 

، روانکهههاوی و روانشناسهههی،  رفتاردرمهههانی، درمهههانی روان

 .باشد میجامعه  سته درت کامل و بایعدم امنیّ ی دهنده نشان

ت به عنوان یک نعمت بزرگ الهی از دیدگاه اسالم امنیّ

نعمهت  »فی شده است و در کالم بزرگهان دیهن از آن بهه    معرّ

 .2تعبیر گردیده است« بهشتی

 بهه ت، امنیّه  پیچیدۀ ت اسالم نسبت به مقولهدیدگاه شریع

در  کهه  الت روز اسهت بق با نیازها و تحوّی و منطمترقّ قدری

                                                           
1
 161ص -9 ج-مجمع البیان  
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اقتصادی احکهام  و  ت فردی، اجتماعی، سیاسید امنیّهمه ابعا

 ر گردیده است.رات متقن و کارآمدی مقرّو مقرّ

سهخت و قهاطعی    ههای  مجهازات در احکام فقه اسهالمی،  

 ت فردی و اجتماعیامنیّ به و متجاوزین تهدیدکنندگانبرای 

و موجهب اخافهه    شهوند  مهی شهناخته  « محهارب »که به عنهوان  

، منظور گردیده شوند میآحاد جامعه )ایجاد ترس و نگرانی( 

 است.

 فرموده است:« تامنیّ»ت پیامبر اسالم )ص( در بیان اهمیّ 

دو نعمت بجا آورده نشده است و مورد ناسپاسهی   سپاس

  .2ت و عافیتامنیّ ؛اند شدهو ناشکری واقع 

نعمتهی  : فرمایهد  مهی رت علی )ع( نیز در همین زمینه حض

  .1دگواراتر از امنیت وجود ندار

در معههارف اسههالمی زنههدگی ایههده آل و مطلههوب بههرای  

از خصهائ  آن   تعبیهر گردیهده و  « حیهات طیّبهه  »بهه   ها انسان

 دانسته شده است.« تامنیّ» بدیل بیبرخورداری از نعمت 

                                                           
1
 1106حدیث -نهج الفصاحه 
1
 1حدیث -ألمنباب ا-غررالحکم 
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ت این نعمهت بهزرگ الههی آنگهاه     بدیهی است که اهمیّ

و احسهاس اسهت کهه او بهه تهرس و       درک قابهل برای انسهان  

ت گردد، چنانکهه در  و مبتال به فقدان امنیّ نگرانی دچار شود

تعبیهر   «نعمهت مجههول  » بهه ت فرمایشات بزرگان دین از امنیّه 

سهالمت   ؛مانند میدو نعمتند که مجهول و مغفول شده است: 

 .2تو امنیّ

ت و آرامش انسان را در کنار نعمت امنیّ قرآن کریم 

دامۀ حیات بیان فرموده رفع گرسنگی و امکان ا

 :است                 

          1. 

ت بهه عنهوان یهک نیهاز مبهرم و      در نگاه قرآن کریم امنیّه 

ده اسهت. در آیهات قهرآن بهر اصهل      بشر معرفی گردیاساسی 

تأکید فراوان شده است و بر این کرامت و ارزش ذاتی انسان 

                                                           
1
 نهج الفصاحه 
1
کهه پهس از گرسهنگی     پس باید پرستش کننهد پروردگهار ایهن خانهه را     

 -سوره قهریش -قرآن کریمخوراندشان و پس از ترس ایمنشان ساخت. 

 4و  6آیات 
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ت فههردی و نهها نسههبت بههه رعایههت حههریم خصوصههی و امنیّههمب

 ت خاصی داده شده است.اجتماعی او اهمیّ

منزلههت و مقههام انسههان در قههرآن کههریم چنههین توصههیف  

، 1مسجود مالئکهه  ،2گردیده است: جانشین خداوند در زمین

 باکرامهت ، موجود 4نشانۀ بزرگ آفرینش ،1اشرف مخلوقات

 ،3الههی  ی برگزیهده  مخلهوق  ،2و فضیلت بهر سهایر مخلوقهات   

 ،6ت پهذیر ، موجهود مسهئولیّ  7موجودی برای پرستش خداوند

و  20ارای حههقّ سرنوشههت ، موجههودی د7مخلوقههات اشههرف

                                                           
1
 66آیه  –سوره بقره -قرآن کریم 
1
 64آیه -سوره بقره-قرآن کریم 
6
 16آیه  –سورۀ مؤمنون -قرآن کریم 
4
 16آیه  -سوره فصلت-قرآن کریم 
1
 16آیه -سوره اسراء-قرآن کریم 
0
 111آیه -سوره نحل-قرآن کریم 
1
 10آیه  -سوره ذاریات-قرآن کریم 
8
 11آیه  -سوره احزاب-قرآن کریم 
9
 16آیه  -سورۀ مؤمنون-قرآن کریم 
16

 6آیه  -، سوره انسان69آیه -سوره کهف-قرآن کریم 
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مخلوقی که سایر مخلوقات برای او مسهخّر گردیهده و بهه او    

 .2داده شده است ها آنبهره بردن از  حقّ

مبیّن دیدگاه اسالم نسهبت بهه    توصیف از انسان گونه این

ت قادر خواهد بهود تها   اوست، زیرا انسان با وجود امنیّت امنیّ

 نقش خویش را در هستی ایفا کند.

انسهان بههرای عبهادت و پرسههتش خداونهد خلههق گردیههده    

از  ای پههارهت ه داشهت کههه عههدم امنیّهه بایههد توجّهه ولههی ،اسهت 

)همچهون وضهو،    کنهد  مهی تکالیف عبادی را از انسان سهاقط  

و بعضی از محرمّهات  ه به جهت قبله( روزه، غسل، حج، توجّ

)مانند خوردن گوشت مهردار یها    سازد میرا نیز مجاز و مباح 

 تصرّف در مال دیگری(.

در روایات آمده اسهت کهه پیهامبر گرامهی اسهالم )ص(      

 .1فرمود میت همواره از درگاه خداوند متعال طلب امنیّ

  

                                                           
1
 16آیه -سوره جاثیه-قرآن کریم 
1
 01ص  -81ج -االنواربحار 



 اقسام امنیّت

ون شئ ی هاشاره شد، در کلیّ تر پیشت، چنانکه مقولۀ امنیّ

بهه عنهوان بسهتر و     ها انسان المللی بینی فردی، اجتماعی و حتّ

، ههها آنق حقههوق فههردی و جمعههی زمینههۀ اصههلی بههرای تحقّهه 

ت و مقطعهی،  موقّه  صورت بهضرورت دارد و فقدان آن ولو 

رخورداری صهحیح و بایسهته از   ببه مفهوم عدم وجود امکان 

 .باشد میبشری  های آزادیحقوق و 

تمام شهئون زنهدگی بشهر، موجهب      ت درلزوم وجود امنیّ

ت ارائهه  مختلفهی از امنیّه   ههای  بنهدی  تقسیمگردیده است که 

 گردد.

ت بر مبنهای ابعهاد وجهودی انسهان، بهه      امنیّ طرف یکاز 

ت معنهههوی و روحهههی ت فیزیکهههی و جسهههمانی و امنیّهههامنیّههه

قلمهروی   بر اساست از طرف دیگر امنیّ ،شود می بندی تقسیم

المللهی   ت بینت اجتماعی و امنیّمنیّت فردی، انفوذ آن به امنیّ

 .گردد میتقسیم 
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بهرای   تهوان  میی ت کلّادیان الهی دو نوع امنیّ از دیدگاه

ت ت بشر بهه امنیّه  ، امنیّبندی تقسیمانسان قائل گردید. در این 

 :شود میت اخروی منقسم دنیوی و امنیّ

، از ها انسانت دنیوی ناظر به نیازها و حوائج عمومی امنیّ 

مصههونیّت جههان، مههال، حیثیههت، اعتبههار، عقیههده و بیههان  قبیههل 

 .شود میو به حیات دنیوی انسان مربوط  ستها آن

و  آورنههدگاناز منظههر اسههالم بههه ایمههان  یاخههروت امنیّهه

 منهد  بههره از آن  هایی انسانهدایت یافتگان اختصاص دارد و 

اعتقهاد و   پسهین  بهاز د شد که به خداونهد یگانهه و روز   نخواه

اشند و با ارتکهاب اعمهال صهالح و نیکهو از ایهن      باور داشته ب

 .گردند مینعمت خاص برخوردار 

کهه بهه همهۀ اقسهام      اسهت  آنجامعیّت شریعت اسالم در 

( یاخهرو ، دنیهوی و  ت فهردی، اجتمهاعی  ت )اعم از امنیّه امنیّ

به هر دو بعد حیات انسهان )جسهم و    که همچنانه دارد، توجّ

 ت داده شده است.روح( اهمیّ

ت و آرامش روحی انسان را نتیجۀ ایمان امنیّ قرآن کریم

 :فرماید میو  داند میو یاد خداوند 
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2 

جسم و آرامش بدن انسان نیهز مهورد توجّهه     حفظ امنیّت

عواملی که موجب ایجاد اخالل در اسالم قرار گرفته است و 

نهی دین اسالم  ، صراحتاً موردشود میسالمت و امنیّت انسان 

 قرار گرفته است:

                   

                

  
1 

                                                           
1
گیرد، بدانید  هایشان به یاد خدا آرام می اند و دل کسانی که ایمان آورده 

 آیهه  –سوره رعد -قرآن کریم. گیرد ها آرام می که با یاد خداست که دل

18 
1
شراب و قمار و بتان و ازالم، پلید و عمل شهیطانی اسهت، از    ای مؤمنان، 

 آیهه -سهوره مائهده  -قرآن کریمید. آن پرهیز کنید، باشد که رستگار شو

96 
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رعایت دستور الههی موجهب بهروز     عدم بدیهی است که

و امنیّهت   گهردد  مهی میهان آحهاد جامعهه     توزی کینهدشمنی و 

  :کشد میی و روحی آنان را به چالش جسم

                  

                        

          
2 

سالمت جسمانی انسان در احکام فقه  ت وت امنیّاهمیّ

و  ها خوردنیدر بیان  جمله مناسالم در قالب محرمّات )

منعکس گردیده  خوبی بهحالل و حرام(  های نوشیدنی

خون و و ت خوردن گوشت مردار مثال حرم عنوان بهاست، 

کریم مورد حکم قرار  در قرآن چنین اینگوشت خوک 

 گرفته است: 

                                                           
1
خواهد در پرداختن به شراب و قمار، بین شهما عهداوت    همانا شیطان می 

قهرآن   بردار هستید؟ را از یاد خدا بازدارد، آیا دست و شما و کینه بیاندازد

 91آیه -سوره مائده-کریم
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2 

 ههای  نعمهت از  منهدی  بههره را بهه   ها انسانشریعت اسالم  

 نها تها انسهان بهه ورطهۀ نهاامنی و       خوانهد  فرامیحالل و پاکیزه 

 فرو نرود: سالمتی

                    

                   


1 

                                                           
1
بر شما مردار و خون و گوشت خوک و آنچه نامی جز نام خدا به هنگام  

اما اگر کسی درمانده شود و تجاوزکار و  حش برده باشند، حرام کرده است؛ذب

خواه نباشد، گناهی بر او نیست، چرا که خداوند آمرزگار مهربان است.  زیاده

 116آیه  -سوره بقره-قرآن کریم
1
ههای شهیطان    ای مردم، از آنچه در زمین حالل و پاکیزه است بخورید و از گام 

آیهۀ   –سوره بقره -قرآن کریماو دشمن آشکار شماست.  پیروی نکنید، چرا که

108 
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تهأمین   باههدف احکام کیفری در قهرآن کهریم    بینی پیش

است که اسالم برای تی امنیّت جانی برای انسان، نشانگر اهمیّ

 .باشد میل ت فردی قائامنیّ

حکم قصاص بهرای شخصهی کهه مرتکهب عمهل سهلب        

م حیات از دیگری شود، نمونۀ بارزی از احکام جزائهی اسهال  

 :هاست انسانبرای صیانت از امنیّت شخصی 

                       

  
1  

انسهان بهدون مجهوّز     ی مهه ع سلب حیات از نفهس محرّ من

، منههع 1در قصههاص روی زیههادههیههز از شههرعی و قههانونی، پر 

تمامیّت جسمی  به واردکردن، عدم تجویز صدمه 6خودکشی

بهه زنهدگی کودکهان از بهیم     دیگران، برخورد با خاتمه دادن 

                                                           
1
ه باشهد، باشهد کهه تقهوا     ای خردمندان شما را در قصاص زندگانی نهفته  

 119آیه -سورۀ بقره-پیشه کنید. قرآن کریم
1
 66آیه  -سوره اسراء-قرآن کریم 
6
 19آیۀ -سورۀ نساء-قرآن کریم 
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نیهز   1تخویش به کام هالکه  انداختن فرومنع  ،1فقر و نداری

کهه نتیجهۀ    گهردد  مهی از مصادیق این احکام جزائهی قلمهداد   

 خواهد بود. ها انسانحفظ امنیّت جانی  ها آن

دی ضهرورت امنیّهت فهر   از نباید فراموش کرد، آنگاه که 

ابعاد و شهئون   ، تحقّق این مهم در همۀگوییم انسان سخن می

زندگی او )اعمّ از اقتصادی، روانی، شهغلی، قضهایی، محهیط    

 زیست ...( الزم و ضروری است.

 ی کننهده  بهه عنهوان تضهمین    قضاییمثال، امنیّت  عنوان به

امنیّت اشخاص از تعرّض و تجاوز دیگران و در امان بودن از 

چههون قتههل، ضههرب و جههرح، توقیههف  صههدمات جسههمی هم

و نیهز صهدمات روحهی و اعمهال منهافی       غیرقانونی و شکنجه

ت انسانی، الزمۀ وجود امنیّهت فهردی محسهوب    شئون و حیثیّ

قتهدر در جامعهه کهه    م قضاییو بدون وجود دستگاه  شود می

ن و مال و ناموس آحاد جامعهه باشهد، فهرض    بتواند حافظ جا

 است. نیافتنی ستدت شخصی غیرمعقول و وجود امنیّ

                                                           
1
 61آیه -سوره اسراء -قرآن کریم 
1
 191آیه -سوره بقره-قرآن کریم 
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مقولۀ امنیّت عالوه بر حوزۀ زندگی فردی اشهخاص، در  

نیههز بههه عنههوان یکههی از  المللههی بههینی و حههوزۀ اجتمههاعی، ملّهه

جوامع انسانی محسوب  مسئله ترین مهممهم بلکه  های دغدغه

 .شود می

از حقهوق و   اسهت  عبهارت نفوذ امنیّت اجتماعی  ی حوزه

جنبۀ خصوصی ندارند. بر جمعی افراد جامعه که  های تفعالیّ

ت اجتمههاعی موجههب فراغههت و مصههونیّت  ایههن اسههاس امنیّهه 

همگانی و فراگیر آحاد جامعه از تهدیدها و رفتار غیرقهانونی  

و اشهخاص   هها  گهروه ی حکومت و یا کهارگزاران او، یها حتّه   

 .گردد میخاص 

به  گونه اینت اجتماعی در جامعه را قرآن کریم تأثیر امنیّ

         :کشد میتصویر 
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1  

ی، عالوه بر آثار سوء هی به این نعمت بزرگ الهبی توجّ

 در ت فهردی و ایجهاد اخهالل   اجتماعی آن، موجب سلب امنیّ

 .گردد می ها آناز حقوق شخصی  ها انسان مندی بهره

ت ملی به مفهوم فراغت از در قلمروی یک سرزمین، امنیّ

نظامی یا فشارهای سیاسهی و اقتصهادی(    از حمله تهدید )اعمّ

یها از دسهت دادن    ،خارجی یا داخلی نسبت به تجزیۀ کشهور 

ت، ثروت و یا خاک آن سهرزمین اسهت کهه    قسمتی از جمعیّ

اتباع یهک کشهور تهأثیر مسهتقیم     ت اجتماعی و فردی در امنیّ

 دارد.

 

                                                           
1
بهرد و   و خداوند شهری را مثل زند که در امنیّت و آسودگی به سهر مهی   

ههای   رسهید، آنگهاه بهه نعمهت     روزی آن از هر سو به خوشی و فراوانی می

و سهپس خداونهد بهه کیفهر کهار و کردارشهان بهالی         الهی کفران ورزیهد 

 –ره نحهل  سهو -قرآن کهریم فراگیر گرسنگی و ناامنی را به آنان چشانید. 

 111آیه 
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نیهز اسهتقرار تعهادل میهان      المللهی  بهین همچنین در حهوزۀ  

بهه   هها  دولهت ازی ، عدم دست یه الملل بیندر جامعۀ  ها قدرت

وضع موجود و دوری  قلمروی یکدیگر، به مخاطره نیفکندن

 المللههی بههینت ق امنیّههاز جنههگ و درگیههری، موجههب تحقّهه  

 .1گردد می

                                                           
1
 69 ص -سیاسی ی نامه دانش 



 مفهوم امنیت فردی 

 امهان  در یو بهه معنها  « امن»از ریشۀ « تامنیّ»از نظر لغوی 

« امهن »ثالثی مجرّد از واژۀ  زبان؛ بودن است و از منظر دستور

ن اسهتیمان، ایمهان، امهان و تهأمی     :نظیهر اتی است که بهه مشهتقّ  

 اشاره نمود. توان می

از احسههاس  اسههت عبههارتتعریههف عههام از امنیّههت نیههز  

اطمینان که منجر به حهالتی  آسودگی از دلهره و ترس و عدم 

کهه شهخ  یها اجتمهاع در آن احسهاس اطمینهان و        شهود  می

آرامش نماید و دچار خوف و هراس نباشهد. بهر ایهن اسهاس     

که در معرض  انسان یا جامعه زمانی از امنیّت برخوردار است

تهدیههد، خطههر، تههرس و دلهههره نباشههد و بهها فقههدان خههوف و  

از آرامهش و اطمینهان فکهری و روحهی برخهوردار       ها نگرانی

گردد و جسم و روان انسان یا آحاد اجتماع از هرگونه خطهر  

 و تعرضّی در امان باشد.

ت فردی یا اجتماعی سهخن  بدیهی است آنگاه که از امنیّ

که شخ  یا جامعهه در   است اینآن آید، مفهوم  به میان می

و یها تعهرّض فیزیکهی و     حالت فراغت نسبی در مقابل تهدید
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رند تا در امنیّت قادی  کننده تأمینروانی قرار دارد و نیروهای 

آرامهش و آسهودگی مقاومهت     ی مقابل عوامهل بهرهم زننهده   

 را دفع کنند. ها تعرّضنمایند و 

بهر دو بعهد    ه داشت کهه مفههوم امنیّهت مشهتمل    باید توجّ

از فقهدان   اسهت  عبهارت بعد سهلبی آن   .سلبی و ایجابی است

بعهد   ،خوف، دلهره و بی اطمینانی شهخ  یها افهراد اجتمهاع    

از وجههود اطمینههان و  اسههت عبههارتت ایجههابی مفهههوم امنیّهه 

 .آسودگی فکری و روانی شخصی یا جامعه

ت کهه امنیّه   است آنت مقتضای ابعاد سلبی و ایجابی امنیّ

که شهامل عهدم تهدیهد و     ،بروز و نمود عینی آن را عالوه بر

ت امنیّ» را آنکه بعضی  ، از نظر ذهنی و روانیباشد میناامنی 

ت عینهی و  . برخی امنیّقرارداده مورد توجّ ،اند نهادهنام « پنهان

و امنیّهت ذهنهی و    اند دانستهفیزیکی را به مثابۀ جسم و کالبد 

 .اند کردهروانی را همانند روح آن جسم تعبیر 

اسهت کهه   « احسهاس امنیّهت  »امنیّت ذهنی در واقع همهان  

امنیّت عینی نیسهت، بلکهه نیهاز بهه      از کمترنه تنها اهمیّت آن 

 است تر ضروریوجود آن در ابعاد فردی و اجتماعی بیشتر و 
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امنیّهت روانهی و    ههای  ریشهه که در مباحث آتی بهه دالیهل و   

 ذهنی به تفصیل سخن خواهیم گفت.

 عبهارت فردی از دیهدگاه حقهوق سیاسهی     تعریف امنیّت

از حالتی که در آن فرد فارغ از بیم و هراس نسهبت بهه    است

آسیب و صدمه دیدن جان، مهال و یها آبهروی خهویش یها از      

 .1کند می، زندگی ها آن دادندست 

در  دکهه فهر   یابهد  مهی ق حقّه امنیّت فردی آنگاه ت اقعدر و

شخصهی   ههای  آزادیو برخهورداری از حقهوق و    منهدی  بهره

خویش مختار باشهد و از هرگونهه اقهدام غیرقهانونی و عامهل      

قتل، ضرب و جرح،  قبیلامنیّت و آرامش )از  ی تهدیدکننده

توهین و هتک حیثیّت، حبس و توقیهف و تبعیهد و شهکنجه،    

و اسهتثمار، بردگهی و بنهدگی(     کشهی  بههره خسارت و زیهان،  

 فارغ باشد.

کهه   اسهت  آنت ت در خصوص واژه امنیّنکته حائز اهمیّ

ق ل بهه مفههوم تحقّه   بهر دو مفههوم اسهت: اوّ   این واژه مشتمل 

آرامهش   ی تهدیدکننهده واقعی و عینی امنیّت و فقدان عوامل 

                                                           
1
 69و  68داریوش آشوری، دانشنامه سیاسی، ص  
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ت م به مفهوم احساس امنیّه دوّ ،و آسودگی اشخاص و جامعه

نههام « امنیّههت عینههی»کههه مفهههوم نخسههت را  و فقههدان تهدیههد

« ت روانهی امنیّه »ا یه « ت ذهنهی امنیّ»و مفهوم دیگر را  اند نهاده

 .اند خوانده

، حهال  انهد  شدهفی گاه به اشتباه این دو مفهوم یکسان معرّ

ت روانی واضح و آشهکار  ت عینی و امنیّآنکه وجه تمایز امنیّ

ت عینی ناظر بر وجود یک واقعیّهت اسهت   است، چنانکه امنیّ

ت که حکایت از ایمن بودن و فقدان عوامل برهم زنندۀ امنیّه 

ت یهها جامعههه دارد، ولههی احسههاس امنیّهه  رامههش اشههخاصو آ

شناسههی اجتمههاعی اسههت و از نههوع نمربههوط بههه روا ای مقولههه

 ؛باشهد  مهی ادراک و احساس اطمینان نسبت به در امان بهودن  

 نیههاز پههیشو  مقدمهههت گرچههه بنههابراین وجههود و تحقههق امنیّهه

ت اسهت، لهیکن لزومهاً موجهب احسهاس امنیّهت       احساس امنیّ

ت ق امنیّه کن است علیرغم تحقّه ، بلکه بر عکس ممگردد نمی

عینی، امنیّت روانی و ذهنی برای اشخاص و یا جامعهه ایجهاد   

 نشود.
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ایجاد جنهگ روانهی در    باهدف اساس بیانتشار شایعات 

در احساس ناامنی با وجود امنیّهت دارد و   مهمیجامعه، نقش 

 .گردد میموجب اخالل در امور جامعه و سلطه ناامنی روانی 

و  قهههانونی بهههیومهههت در قبهههال  نحهههوۀ عملکهههرد حک 

که موجب اخالل در امور فردی و اجتمهاعی   هایی ناهنجاری

، در ایجاد احساس امنیّت یا ناامنی روانی اشهخاص و  شود می

دارد. بدیهی است چنانچهه آحهاد جامعهه     بسزاییجامعه تأثیر 

حمایت و پاسداری از حقوق  هده نمایند که حکومت درمشا

در امنیّهت جامعهه    کننهدگان  اخاللفردی و اجتماعی آنان، با 

برخورد مناسب و قاطع دارد و با تمام تهوان از اتبهاع خهویش    

ولو اینکه  کنند می، احساس اطمینان و امنیّت کند میپشتیبانی 

 کامل برقرار نباشد. طور بهدر عمل امنیّت واقعی 

فوق، از وجهود امنیّهت    دالیل بهاحساس امنیّت  تردید بی

، زیهرا احسهاس نهاامنی بهه نوبهۀ خهود       اسهت  تر ضروریعینی 

بیشتر را در جامعه فهراهم   های ناامنیموجبات ایجاد  تواند می

 ت روانی اشخاص و اجتماع را تشدید نماید.آورد و عدم امنیّ

  



 ت قلمروی امنیّ

انسان از  اوالً :به حدّی وسیع است که ها انسانگسترۀ نیاز 

پهس از کهوچ    یقبل والدت و در طول زندگی در دنیها، حتّه  

ت است. بدیهی است نمودن به دیار باقی، همواره نیازمند امنیّ

مهادر کهه حامهل     ویهژه  بهه ط والدین، که احساس ناامنی توسّ

اثرات سوء و بعضاً غیرقابل جبرانی بر  تواند می، باشد مینطفه 

ت روانههی تههأثیر مثبههت و  فرزنههد آنههان داشههته باشههد و امنیّهه  

 . بر کودک خواهد داشت ای سازنده

در تمامی لحظهات دوران حیهات انسهان در دنیها، وجهود      

. شود میزندگی او محسوب  ی هامنیّت از شرایط و لوازم اولیّ

ی پهس از مهردن انسهان نیهز روح او بهه امنیّهت و آرامهش        حتّ

نیازمند است و عملکرد صاحب روح در دنیا و یا بازماندگان 

 . ت یا ناامنی روحی او گرددموجب امنیّ تواند میاو 

ت محهدود بهه زنهدگی و امهور     ثانیاً احتیاج انسان به امنیّه 

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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جسهم و بعهد مهادّی     منحصهر بهه  ثالثاً نیاز انسان به امنیّهت  

او نیسهت، بلکهه روح و روان او بهه امنیّهت و آرامهش      حیات 

ناامنی روانی و عهدم وجهود   نیازمندتر است، چرا که احساس 

تأثیر نامطلوبی بر جسم انسهان داشهته    تواند میآرامش معنوی 

 نهاامنی  کهه  همچنهان باشد و سالمتی او را به مخاطره افکنهد،  

انسهان  بنهابراین   ؛ر استثّجسمی نیز در روح و روان انسان مؤ

هم در بعد مادی و هم در بعد معنهوی ههم زمهان نیازمنهد بهه      

ت اسههت و برخههورداری از آرامههش در یکههی از ابعههاد   امنیّهه

 وجودی انسان کافی نیست.

که  داند می ای جامعهقرآن کریم جامعه نمونه و کامل را 

سیاسههی، ت در همههه ابعههاد فههردی، اجتمههاعی،    در آن امنیّهه

باشهد و از نظهر روحهی و     شهته اقتصادی و معنهوی، وجهود دا  

روانی حالت سکون نفس و اطمینان برای افراد جامعه ایجهاد  

 گردد. 

 ای گسهترده است که از ابعهاد   ای مقولهت از یک سو امنیّ

و مشتمل بر اقسام امنیّت، همچهون امنیّهت    باشد میبرخوردار 

از  و ی و جهانی اسهت فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، نظامی، ملّ
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ان در هر یک از شئون زندگی خویش، از سوی دیگر هر انس

ت و آرامهش  شغل، طالب امنیّ و جمله حفظ جان، مال، حرفه

از حقههوق فههردی و  منههدی بهههرهبسههتری بههرای  را آناسههت و 

 .داند میاجتماعی خود 

ه بهه بعهد   کهه عهالوه بهر توجّه     ،از دیدگاه شریعت اسالم 

، دورز مهی به بعد معنوی وجود او تأکید  ی و جسم انسان،مادّ

اخهالق یها ا اقتصهاد خالصهه      ههای  حوزهت انسان تنها در امنیّ

ت بشهر را در قالهب یهک سهاختار امنیّتهی      ، بلکه امنیّشود نمی

مرتبطهی   حهال  درعهین د و ل از اجهزاء و مقهوالت متعهدّ   متشکّ

توانند موجبات اطمینان و آرامش  هم میکه در کنار  داند می

ایهن دیهدگاه    اساسه  بهر ی و معنوی او را فراهم سهازند و  مادّ

تهی  صی برای هر یک از اجزای ایهن سهاختار امنیّ  تعالیم مشخّ

 :کنیم میاشاره  ها آناز ت که به برخی ر فرموده اسمقرّ

 

کهه در   مهمهی  ههای  مقولهه ت عقیهده: یکهی از   امنیّ -الف

ت فردی مورد تأکید دین اسالم قرار گرفته اسهت،  حوزۀ امنیّ

 .هاست انسانمی ت عقیده و اندیشه برای تماحوزۀ امنیّ
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مههاهیّتی از حقههوقی اسههت کههه   لحههاظ بهههآزادی عقیههده 

محدود ساخت، زیرا عقیده و بهاور اشهخاص    را آن توان نمی

امری باطنی است و مادام که به مرحلهۀ بیهان و تبلیهر نرسهیده     

ههای   تتها در وضهعیّ   رسهد  نمهی باشد، زیانی از آن به جامعهه  

 محدود و مقیّد ساخت. را آنخاص بتوان 

بهترین دلیل برای اثبات « ینال اکراه فی الدّ»ر قرآنی شعا

دیدگاه اسالم در خصهوص نفهی اکهراه و اجبهار در پهذیرش      

 .هاست انسانط عقیده و دین خاص توسّ

تها   کنهد  مهی )ص( امهر   اش گرامیخداوند متعال به پیامبر 

 بشریت را چنین خطاب کند:

                

                       

                 
1 

                                                           
1
بگو ای مردم، همانا بیامد شما را حق از جانهب پروردگارتهان، پهس ههر      

شهود و   که هدایت شود جز ایهن نیسهت کهه بهرای خویشهتن ههدایت مهی       

و  سهت هرکس گمراه گردد، جز این نیست که بر خویش گمهراه گشهته ا  

 168آیه -سوره یونس-من بر شما وکیل نیستم. قرآن کریم
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ت بارها در کالم الهی مورد تأکید قهرار گرفتهه   این واقعیّ

راه است که وظیفه و رسالت پیامبران الهی، چیزی جز تبیهین  

نیست، حال آنکه انسهان   ها انسانهدایت و انذار و بشارت به 

سهپاس گویهد یها بهه آن کفهر      این نعمت ههدایت را   تواند می

 ورزند:

             
1         

ه و ستیز با هدایت نیافتگهان  خداوند پیامبرش را از محاجّ

 :فرماید یمحذر داشته و چنین  بر

 

                 

                  

                     

 

 

                                                           
1
و چهه ناسهپاس. قهرآن     انسان را به راه آوردیهم، چهه سپاسهگزار باشهد     ما 

 6سوره انسان آیه -کریم
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             2 

تأکید شریعت اسالم بهر ابهالغ حهق و تبیهین راه سهعادت      

ط رسوالن الهی است و در نهایت انتخاب طریق سعادت توسّ

 :هاست انسانو ضاللت بعهدۀ 

                   

    ...
1    

بیههان  بشههر، حههقّ هههای آزادی: یکههی از ت بیههانامنیّهه -ب

آزادی بیهان از حقهوقی اسهت     آزادانۀ افکار و عقاید اوسهت. 

باشهد. خداونهد    که در اسالم از ارزش واالیی برخهوردار مهی  

                                                           
1
سهوی خهدا روی آوردم و آنکهه مهرا      پس اگر با تو در ستیزند، بگهو بهه   

آیها اسهالم    پیروی کرد و بگو بدانانکه کتاب داده شوند و قوم بهی کتهاب  

آوردیهد؟ پههس اگهر اسههالم آوردنهد، همانهها ههدایت یافتنههد و اگهر پشههت      

کردند، بر تو جز ابالغ چیهزی نیسهت و خهدا بهه بنهدگان بیناسهت. قهرآن        

 16آیه  –سوره آل عمران -کریم
1
و پیامبر بگو حق از جانب پروردگهار شماسهت، پهس ههرکس بخواههد       

آیهه  -سهورۀ کههف  -کریم ایمان آورد و هر که خواهد کافر شود... قرآن

19 



 10  (4)یاسالم نامه حقوق بشر فرهنگ

__________________________________ 

 هها  اندیشهه نمهاد بیهان، نشهر افکهار و     به عنهوان  « قلم»متعال به 

 :کند میسوگند یاد 

     
1       

بشری محسوب  ز نظر اسالم آزادی بیان نه تنها یک حقّا

. هاسهت  انسهان یک تکلیف بهر عههدۀ    عنوان به، بلکه شود می

را چنهین مهورد خطهاب قهرار     خداوند متعهال پیهامبر خهویش    

 :دهد می

                       

                  

         
1         

آزادی بیهان خهویش    انسهان بهرای اعمهال حهقّ     تردیهد  بی

ههر شهخ  ممکهن     صورت اینت است، در غیر نیازمند امنیّ

                                                           
1
 1آیه -سوره قلم -نویسند. قرآن کریم سوگند به قلم و آنچه می 
1
و مجادلهه   سوی راه پروردگار خویش با حکمهت و پنهد نیکهو    بخوان به 

 دانهاتر اسهت بهدان    چه نیکوتر است. همانا پروردگار تهو  کن با ایشان بدان

دگان. قرآن کهریم  ش که از راه او گم شده است و اوست داناتر به هدایت

 111آیه  –سوره نحل  –
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تعقیهب   مورد هایش اندیشهبیان و ابراز افکار و  دنبال بهاست 

ت و پیگرد حکومت و یا اشهخاص دیگهر قهرار گیهرد و امنیّه     

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    

 ای مقولهه آنچهه در امنیّهت عقیهده بیهان کهردیم، آزادی بیهان       

مطلق و نامحدود اعمال کرد،  تنیست که بتوان برای آن امنیّ

از دیهدگاه اسهالم تها     هها  اندیشهه بیان و نشر افکهار و   زیرا حقّ

تجهاوز  اوالً موجهب   :آنجا مورد حمایت و پشتیبانی است که

 با حقوق عامّهه و مصهالح جامعهه    به حقوق دیگران نباشد ثانیاً

اعتقادی جامعهه را   های ارزشتضاد و تغایر نداشته باشد. ثالثاً 

هجههوم و حملههه خههویش قههرار ندهههد. رابعههاً مغههایر بهها  مههورد 

 اخالق حسنه نباشد. های ارزش

ت از اهمیّ وجه هیچهای مزبور به  تبدیهی است محدودیّ

تها   گهردد  مهی ، بلکهه موجهب   کاههد  نمهی ت بیان و ارزش امنیّ

و موازین اعتقادی و اخالقی  ها ارزشآزادی بیان در راستای 
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فردی و اجتماعی اعمهال   بالندگیجامعه و در جهت تعالی و 

 شود.

معنهوی   ههای  دارایهی یکهی از   تردید بی :ت آبروامنیّ –ج 

 ای ویهژه ت و ارزش انسان که از دیهدگاه اسهالم دارای اهمیّه   

ت آبهرو و حیثّیهت اشهخاص اسهت. در تعهالیم      ، امنیّه باشد می

حرمهت خهون و    اسالم حرمهت آبهروی یهک انسهان در حهدّ     

 حیات اوست.

تهرین عهواملی    رترین و مههم از مهؤثّ  اعتبار و منزلت انسان

است که زندگی سعادتمندانه و شهرافتمندانۀ او را بهه ارمغهان    

ت او در حههوزۀ و سههبب تعههالی و بالنههدگی شخصههیّ آورد مههی

 .شود میزندگی فردی و اجتماعی 

را به حفهظ حرمهت و    ها انسانپیامبر گرامی اسالم )ص( 

ی  خطبهه عرض و آبروی یکدیگر امر فرمهود و در  صیانت از 

را  هها  انسهان خویش چنین مسهلمانان بلکهه همهه     «حجة الوداا  »

و ایهن  -ام حهج ایّه -خطاب نمود: )ای مردم، چنانکه ایهن روز 

ا ههم  رم اسهت، خهون و آبهروی شهم    ته مح-مهه ه مکرّمکّ-شهر
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ریختن خون و آبروی یکهدیگر را نداریهد    حقّ محترم است.

 .(دیدتا آنگاه که به دیدار خداوند نایل گر

ت ت کهه صهیانت از آبهروی ههر انسهان و امنیّه      بدیهی اس

ت و اعتبار فردی و اجتماعی او، عالوه بهر  بخشیدن به شخصیّ

مت اسهت، شهخ  انسهان نیهز     اینکه تکلیف دیگران و حکو

ت و آبههروی خههویش ت حیثیّههد تهها از حههریم امنیّههوظیفههه دار

 ت و اعتبار خود نگردد.حفاظت کند و موجب هتک حیثیّ

زنهدگی خصوصهی اشهخاص     ت حهریم زنهدگی:  امنیّ -د

ض ت و بی بیمی برخوردار باشد و سایۀ تعرّاز امنیّ بایست می

 هها  انسهان حهریم زنهدگی   بر و حضور دیگران و یا حکومت، 

نباشد تا از ترس دخالت و تجاوز بیگانه به قلمروی  فرما حکم

 حریم خصوصی آنان، احساس ناامنی کنند.

خصوصی  س در امورداً هرگونه تجسّشریعت اسالم مؤکّ

 :کند میو چنین امر  سازد میاشخاص را ممنوع 

... ...
1    

                                                           
1
سههوره -قههرآن کههریم ...و در امههور دیگههران تجسّههس و کنکهاش نکنیههد  

 11آیۀ -حجرات
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آوردگان چنین خواسته است کهه از   قرآن کریم از ایمان

دیگران بدون آشنایی دادن و سالم نمودن  های خانهورود به 

 خودداری نمایند: ها آنبر ساکنین 

                       

                        

      
1 

سرکشی یا ورود نامتعارف بهه خلهوت و محهل سهکونت     

دیگران در شهریعت اسهالم مهذمّت و نههی گردیهده اسهت و       

رود بهههه مسهههکن دیگهههران  آداب وبهههه رعایهههت   مسهههلمان

 :اند شده توصیه

                     

                         

        
1 

                                                           
1
ههای خهویش وارد    هایی غیر از خانهه  که ایمان آوردید، به خانه ای آنان 

نشوید تا آشنا شوید و سالم کنید بر اهلهش. ایهن بهتهر اسهت بهرای شهما،       

 11آیه  -سوره نور-کریمقرآن شاید یادآورید. 
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در  هها  سهان اندیهن اسهالم بهه سهکون و آرامهش       گونه این

و منازلشههان ارج و اعتبههار بخشههید و از حههریم    گههاه خلههوت

خلهه و حضهور دیگهران صهیانت     در برابهر مدا  هها  آنشخصی 

 نموده:

               … 
1 

ارزش و احتههرام شههریعت اسههالم بههه  :امنیههت مالکیههت -ه

ت خصههوص اشههخاص کههه ناشههی از منههابع درآمههدی  مالکیّهه

 صحیح و مشروع باشد، از امتیازات دین اسالم است.

اسالم تکاثر ثروت و وابستگی نامتعارف به مال و ظواهر 

ت مشههروع ، ولههی بههرای مالکیّههکنههد مههیدنیههوی را نکههوهش 

ناصهحیح همچهون قمهار، سهرقت،      ایهه  هشهیو که از  ها انسان

ب در معامالت، ربا، احتکار، کم فروشی، غصهب حقهوق   تقلّ

                                                                                    
1
 هها، بلکهه نکوکهار آن    ها در آیید از پشت آن خانه و نیست نکوئی که به 

هها و   ههای آن  هها درآییهد از درگهاه    خانهه  است که پرهیزکاری کنهد و بهه  

 189آیه -سوره بقره-قرآن کریمبترسید خدا را، باشد رستگار شوید. 
1
-گاهی... قرآن کریم امشهایتان آر و خداوند قرارداد برای شما از خانه 

 86آیه -سوره نحل
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 قائل ای ویژهفراهم نیامده باشد، ارزش  ها آن دیگران و نظایر

ت حاصههل از کههار و کسههب و تههالش بههه ویههژه مالکیّهه ،اسههت

طریق تحصیل ثهروت دانسهته شهده     ترین مشروعکه اشخاص 

 است.

ت آحاد جامعه در حقوق اسالم مورد تأکید ت مالکیّامنیّ

فراوان قرار گرفتهه اسهت. پیهامبر گرامهی اسهالم در روایهات       

: )حرمت مال مسلمان مانند حرمهت خهون   اند ودهفرمدی متعدّ

 اوست(.

نیههز رسههول اکههرم )ص( چنههین    «حجووة الووداا  »در خطبههه 

 فرمودند: )خون مسلمان و مال او دارای احترام است(.

گاه  ت آنت مالکیّه شریعت اسالم به مسئله امنیّعمق توجّ

ه است که به این فرموده پیهامبر اسهالم )ص( توجّه    درک قابل

کسی که در مقام دفاع از مال خهویش  : )الم نمودشود که اع

 (.شود میکشته شود، شهید محسوب 

ت خصوصهی از  بدیهی است محهدودۀ امهن بهرای مالکیّه    

ت حقوق و امنیّه به  احترام ودیدگاه اسالم مشروط به رعایت 

ت مالکیّهه بعههالوه اعمههال حههقّ و باشههد مههی دیگههران و جامعههه
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ر در تعالیم دینهی از  با رعایت موازین و اصول مقرّ بایست می

 قبیل منع اسراف و تبذیر صورت پذیرد.

ت در ت است که مقولۀ امنیّه ه به این نکته حائز اهمیّتوجّ

ت اشهخاص  مالکیّه  ت عالوه بر اینکه شامل رعایت حقّمالکیّ

 باشهند نسبت به اموالی که از طریهق مشهروع تحصهیل نمهوده     

ر اع آنههان در امههوالی کههه د ف و انتفههتصههرّ حههقّ ،شههود مههی

 زیهرا حهقّ   ؛باشهد  میبرخوردار ت تشان باشد نیز از اهمیّمالکیّ

 .شود میت صاحب آن قلمداد ف در مال جزئی از مالکیّتصرّ

در حقوق جزای اسالم راهکارهای خاصی بهرای تهأمین    

ت منظهور گردیهده اسهت کهه برخهورد قهاطع بها        ت مالکیّامنیّ

اص از پدیدۀ سرقت به عنوان نماد ناامنی نسبت به اموال اشخ

اسههت. قههرآن کههریم در بیههان حههد سههرقت چنههین   جملههه  آن

 :  فرماید می



 12  (4)یاسالم نامه حقوق بشر فرهنگ

__________________________________ 

                

           
1 

عالیم اسالم، به عنهوان نمهاد   تأکید بر مسئله ردّ امانت در ت

از تدابیر شریعت اسالم برای ایجهاد و  و صداقت  دستی پاک

ت در جامعههه اسههت. فرمههان الهههی در ت مالکیّههاسههتمرار امنیّهه

 ت:رعایت امانت چنین اس

                 …1 

و عهدم   داری امانهت ت صفت خداوند متعال در بیان اهمیّ

از مصادیق تقوای الههی   را آنوال دیگران، تعدّی نسبت به ام

  :حسوب نموده و فرموده استم

 

                                                           
1
چهه خهود فهراهم     های مرد دزد و زن دزد را ببرید، کیفری بدان و دست 

-ست عزّتمنهد حکهیم. سهوره مائهده    و خدا ای از نزد خدا کردند، شکنجه

 68آیۀ
1
هها.   هها را بهه اههل آن    همانا خداوند فرمانتان دهد کهه بازگردانیهد امانهت    

 18آیه  -سوره نساء-قرآن کریم
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            … 
1 

پروردگار حکیم ایمان آوردگان را از خیانت در  باألخره

 برشود  ت اشخاص میمالکیّ ناامنی در امانت که موجب بروز

در حکهم خیانهت بهه خهدا و رسهولش       را آنو  دارد می حذر

 :  فرماید میفی معرّ

                         

            
1 

  

                                                           
1
کهس   دیگری، پس باید تأدیه نمایهد آن  ... و اگر بسپارد یکی از شما به 

شده و باید تقوای الهی پیشهه سهازد پروردگهار     دستش امانت سپرده که به

 186آیۀ -سوره بقره-قرآن کریم ...خویش را 
1
اید، آگاهانه به خداوند و پیامبر و در امانهات   که ایمان آورده ای کسانی 

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



 ت فردی نقش دین در تأمین امنیّ

کهه تعهالیم دینهی تنهها بهرای زنهدگی        شود میگاه تصور 

و ادیان الهی به بُعد مهادی زنهدگی بشهر     هاست انسان یاخرو

دینهی آشهکار    های آموزهه به حال آنکه توجّ هی ندارند؛توجّ

ههر دو  که همه ادیان ابراهیمی در تعالیم خویش بهه   سازد می

 کهه  انهد  آموختهه و به او  اند پرداختهی و معنوی انسان بعد مادّ

 چگونه زندگی کند تا در دنیا و آخرت سعادتمند باشد.

و بهر   ریعت اسالم، دنیا مزرعهۀ آخهرت اسهت   در منطق ش

زنهدگی کنهد کهه     نحهوی  بهدر دنیا  بایست میاین مبنا انسان 

برای آخرت خویش برگیهرد و در آن سهرای    ای توشهبتواند 

 آسوده باشد.

ا خهویش ر کهه پیهروان    اسهت  آنت ادیان الهی در جامعیّ

دیهن   ههای  آموزه، بلکه دنکن نمیت تنها به اعمال باطنی هدای

ف داران مکلّه  مشتمل بر اعمال ظاهری و باطنی است که دین

 هستند. ها آنبه رعایت و اجرای همۀ 

ت در زنههدگی فههردی و  ت مقولههۀ امنیّهه از طرفههی اهمیّهه 

 تواننهد  نمهی است که ادیان ابراهیمی  حدّی بهاجتماعی انسان 
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باشند، بلکه برای تهأمین آن در تعهالیم    تفاوت بینسبت به آن 

، زیهرا  انهد  نمهوده خویش راهکارها و رهنمودهای عملی ارائه 

که  هایی مسئولیتبدون وجود امنیّت، انجام تکالیف و ایفای 

 .گردد نمیبرای انسان در نظر گرفته شده است، ممکن 

هدف دین سعادت و تعالی انسان است و این هدف جهز  

 .شود نمیت برای انسان حاصل امنیّدر سایۀ 

ت فهردی و اجتمهاعی بشهر ابعهاد     نقش دین در تأمین امنیّ

 :کنیم میبه اختصار اشاره  ها آنمختلفی دارد که به برخی از 

ق بههه ت مطلقههه متعلّههاز دیههدگاه ادیههان الهههی حاکمیّهه – 1

تی جهز بهه خواسهت و    خداوند است و هیچ قدرت و حهاکمیّ 

 ت او وجود ندارد.مشیّ

و بهه   گیهرد  مهی ت الههی منشهأ   ت انسان از حاکمیّه حاکمیّ

 عنوان خلیفه و جانشین خداوند در زمین قرار داده شده است.

 گیهرد  مینیز از خداوند متعال منشأ « امنیّت»بر این اساس 

ت و آرامهش مهادّی و   بهه امنیّه   هها  انسانو اذن او  باارادهو جز 

 معنوی نخواهند رسید.
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در انسان مؤمن و آشنا « نایما»و « باور»وجود عنصر  – 1

و  که او در اعمهال  شود میدینی، سبب  های آموزهبا تعالیم و 

و از هرگونهه اقهدام و رفتهاری کهه      ت کنهد رفتار خویش دقّه 

موجب تعدّی و تجاوز به جهان، مهال و یها نهاموس اشهخاص      

دیگر گردد، پرهیز نماید و اعمهال خهویش را در چهارچوب    

از رهگذر این خود کنترلی و  اوامر و نواهی الهی قرار دهد و

امنیّههت و  از نیههزدیگههر اشههخاص جامعههه   ،مراقبههت درونههی 

آسودگی برخوردار گردنهد و از هرگونهه تعهرّض و مداخلهۀ     

 نابجا مصون و محفوظ بمانند. 

دینی نه تنها انسان را به مراقبت بیرونی و  های آموزه – 6

ف بهه  ، بلکهه او را مکلّه  خوانهد  فرامهی کنترل رفتار با دیگهران  

انسهان   لهذا  ،دانهد  میرداختن به درون خویش تزکیۀ نفس و پ

در خلوت خهود نیهز از اوامهر و نهواهی دیهن تخلّهف        دار دین

در جلوت و حضور دیگهران پاسهدار    که چنان هم ،ورزد نمی

 خویش است.های  تباورها و مسئولیّ

آثار مربوط بهه تزکیهه و خودسهازی و مراقبهت      تردید بی

د ادیان الهی است، در مراقبت بیرونی و درونی که مورد تأکی
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و نتیجهۀ آن   شهود  مهی کنترل رفتهار انسهان در جامعهه پدیهدار     

 دیگران و جامعه خواهد بود.  برایایجاد امنیّت و آرامش 

در وجود انسهان غرائهز گونهاگونی وجهود دارد کهه       – 4

موجب سرکشی و طغیان انسان  ها آنعدم کنترل و تعادل در 

 .هاست انسان همواره ناشی از غلبۀ غرایز براامنی و ن شود می

هها در   ادیان الهی، هدایت انسان مهمّ های رسالتیکی از 

ی و رعایههت اعتههدال در مههادّ هههای غریههزهجهههت سههلطه بههر  

 در راستای تعالی انسان است.  ها آناز  گیری بهره

بهرای کنتهرل غرائهز     اجراییدر تعالیم اسالم راهکارهای 

اسهت کهه    شهده  بینهی  پیش ها آنطغیان انسانی و جلوگیری از 

تها امنیّهت و آرامهش در     گردد میسبب  ها آموزهمراعات این 

 بااحسهاس جامعه برقهرار شهود و همهۀ آحهاد جامعهۀ اسهالمی       

مثال به تأکید دین اسالم بهر   عنوان بهکه  ت زندگی کنندامنیّ

، 1مسئلۀ ازدواج به عنوان راهکار کنترل غریزۀ جنسی جوانان

غیب مسلمانان بهه انفهاق و کمهک بهه دیگهران و      تشویق و تر

                                                           
1
 6آیه  -سوره نور -قرآن کریم 
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کنتهرل و مههار    باههدف پرداخت زکات و خمس و کفّارات 

 اشاره کرد. توان می، اندوزی ثروتو  دوستی مالغریزۀ 

ط دیهن و بازداشهتن   توسّه  هها  انسهان هدایت صحیح غرائز 

 ت است.امنیّ ساز زمینهاز گناه و انحرافات اجتماعی  ها انسان

 گونهه  همهان انسان مهؤمن   ،اشاره شد تر شپیکه  چنان – 1

که در ظاهر و حضور فیزیکی دیگران به احکام و اوامر دینی 

، در خلوت خویش نیز خود را ملزم بهه رعایهت   کند میعمل 

 :، زیرا باور دارد کهداند میتکالیف دینی 

 

-                 

         
1 

-                   
1 

                                                           
1
 پس هرکس همسنگ ذرّه ای عمل شایسته انجام داده باشد، پهاداش آن  

ای عمل ناشایسته انجام داده باشد کیفهر   و هرکس همسنگ ذره بیند را می

 8و  1آیات -سوره زلزال-قرآن کریمبیند.  را می آن
1
آورد، مگر آنکه نگهبان حاضر و ناظری نزد اوسهت.   نمیسخنی به زبان  

 18آیۀ -سوره ق-قرآن کریم
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-                 
1 

مبتنی بودن عملکرد و رفتار انسان بها ایمهان بهر باورهها و     

 حهراف ان که از هرگونه شود میاعتقادی او سبب  های ارزش

 ههای  ارزشت دیگران که مغهایر بها   ض به حقوق و امنیّو تعرّ

و بهه حقهوق دیگهر     قادی اوست، خودداری نمایددینی و اعت

واقعی و با اعتقاد و ایمهان احتهرام    صورت بهاشخاص جامعه 

 بگذارد.

از قهوانین اجتمهاعی    گیری بهرهیکی از آثار و نتایج  – 0

ت ، برقهراری امنیّه  دشهو  مهی رر وضهع و مقّه   ها انسانط که توسّ

رات ساختۀ بشر است و از نسبی و مقطعی است، زیرا این مقرّ

، حهال آنکهه   باشهد  نمهی پشتوانۀ محکم و استواری برخوردار 

ت پایدار و مسهتمر  قوانین دینی و الهی امنیّاز  گیری بهرهثمرۀ 

، چرا که مقررات و تعالیم آورد میبه ارمغان  ها انسانرا برای 

معنهوی و اعتقهادی برخهوردار اسهت و ایهن       دینی از پشهتوانۀ 

                                                           
1
قهرآن   دانهد.  کنهد، مهی   هها پنههان مهی    ها و آنچه دل خداوند خیانت چشم 

 19آیه -سوره غافر -کریم
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ت فردی و اجتماعی سبب استواری و دوام امنیّ تواند میعامل 

 آفرین را از بین ببرد. تشنّج گردد و عوامل تنش زا و

یکی از وجوه تمایز بین قوانین الههی و قهوانینی کهه     – 1

که افراد  است این، هاست انسانحاصل قراردادهای اجتماعی 

در اجهرای قهوانین آسهمانی و تعهالیم الهههی      دار دیهن مهؤمن و  

و رعایهت اوامهر و نهواهی     شوند نمیل به قانون گریزی متوسّ

، ولهی  داننهد  مهی دین را به عنهوان تکلیهف و وظیفهۀ خهویش     

سهاز بشهر اسهت همهواره بها پدیهدۀ        ماعی که دستاجت قوانین

از  گیهری  بههره بها  و اشهخاص   شهود  مهی قانون گریزی مواجه 

قهوانین   و کنترلی مبادرت به تخلف و نقضتی خألهای نظار

 بهه جهت بسیاری از جهرائم و گناههان کهه     همین به. کنند می

ت شناسهایی و  و قابلیّ شود میجمعی و گروهی انجام  صورت

و  هها  آمهوزه ل بهه  تعقیب مرتکبین آن وجهود نهدارد، بها توسّه    

و موجهب   کنهد  نمهی ق پیهدا  باورهای دینی افراد جامعهه تحقّه  

 .گردد میجامعه ت فرد و امنیّ

عرضهه   ها انسانقوانین الهی که در تعالیم شریعت به  – 8

گردیهده اسهت، بها طبیعههت و آفهرینش بشهر کهامالً منطبههق و       
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 ی، زیهرا ایهن قهوانین از جانهب پروردگهار     باشد میهماهنگ 

ر گردیده است که خالق و آفرینندۀ انسان است و به ابعاد مقرّ

 است. تر آگاهن های وجودی او از خود انسا تو ظرفیّ

 لحهاظ  بهقراردادهای اجتماعی و قوانین بشری  ،در مقابل

عدم انطباق بایسته با ابعاد و طبیعهت انسهان، از جامعیهت الزم    

 لحاظ اجهرای قهوانین الههی در    همین به، باشد نمیبرخوردار 

ابعاد فهردی و اجتمهاعی آن دارای جایگهاه واقعهی و طبیعهی      

طغیههان ریههزی گنههاه و اسههت و در جامعههۀ اسههالمی قههانون گ 

ی حهق نهدارد، از اجهرای    و ههیچ مسهلمان   شهود  مهی محسهوب  

ف نماید و موجب نهاامنی دیگهران و جامعهه    قوانین الهی تخلّ

 گردد. 

در تمامی لحظات زندگی  دار دینمؤمن و  های انسان –9

و  دانند میحیات خویش، خود را در محضر خداوند متعال  و

از نظهارت حافظهان    ای هلحظه باور دارند که در ههیچ برههه و   

الهههی و حضههور پروردگههار دور نخواهنههد بههود و همههواره     

لین الههی ثبهت و ضهبط    توسهط مهوکّ   ها آنحرکات و اعمال 

 .شود می
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انسهان معتقهد و    گهاه  ههیچ کهه   اسهت  آنت این باور اهمیّ

خطّهی و  تها از فهرامین الههی ت    دهد نمیمسلمان به خود اجازه 

و نتیجهۀ   سهازد  دار دشهه خن را تخلّف نماید و آرامش دیگهرا 

در جامعه و تأمین  کاری بزهآن پیشگیری از ارتکاب جرائم و 

 ت فردی و اجتماعی است.امنیّ

های دینهی در ههدایت و راهنمهایی     تشخصیّنقش  – 16

 ت و تأثیر بسزایی برخوردار است.آحاد جامعه از اهمیّ

و معارف دینهی   ها ارزشر عالمان و اندیشمندان دینی مبلّ

تا هنجارههای   دهند میتعلیم  ها آناد جامعه هستند و به به افر

الههی را   ههای  آمهوزه صحیح و رفتارهای منطبهق بها قهوانین و    

در جامعه ایجاد  روی کجو بکار بندند تا انحراف و  فراگیرند

 نشود.

ههای دینهی، عهالوه بهر      تدر واقع وجود امامان و شخصیّ

نترل درونی الهی، موجب ک های ارزشانتقال صحیح تعالیم و 

ت شخصی و اجتمهاعی را ببهار   و امنیّ شود میدر جامعه دینی 

 .آورد می
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ت فههردی و تههأثیر عبههادات در ایجههاد و حفههظ امنیّهه – 11

کهه   شهود  مهی عبهادات موجهب    .ه اسهت اجتماعی حهائز توجّه  

 باخدا ها انسانبه خداوند تقرّب یابند و هر قدر رابطۀ  ها انسان

از هنجارههای   هها  آنحراف گردد، ان تر نزدیکو  تر مستحکم

 شهود  میکمتر  کاری بزهصحیح و مبادرت به ارتکاب جرم و 

ایجاد چهالش و نهاامنی در جامعهه از بهین خواههد      ی هاو بستر

 رفت.

قرآن کریم تأثیر نماز بهه عنهوان برتهرین عبهادت و نمهاد      

 : کند میا خداوند را چنین بیان تقرّب و رابطه ب

                 

                  

             
1 

                                                           
1
آنچه از کتاب آسمانی که بر تو وحی شده اسهت، بخهوان و نمهاز را بهر      

و یاد کرد خداوند از  دارد اری بازمیک که نماز از ناشایستی و زشت پا دار

-قهرآن کهریم  کنید.  داند که چه می تر است و خداوند می هر کاری مهّم
 41آیه  –سوره عنکبوت 
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ت و ضهامن امنیّه   توانهد  میکاهش فحشا و منکر  شک بی

 ا از بین ببرد.ناامنی ر های زمینهآرامش فرد و جامعه باشد و 

ت امنیّ های سمبلبه عنوان  ،نمادهای ماندگار دینی – 11

ت نهزد  ت مقولهۀ امنیّه  بیهانگر اهمیّه   ،مورد نظر ادیان ابراهیمی

 .ادیان الهی است

ترین مکان، حهرم   به عنوان مقدّس ،بنیان نهادن خانۀ کعبه

 ت نام گرفته است: امن و نماد امنیّ

                 

                  

        …1 

کعبهه را بنها    ٔابراهیم خلیل )ع( آنگاه که به امر الهی خانه

ز را در آن بیابهههان سهههکنی داد، ا اش خهههانوادهو اههههل  نههههاد

                                                           
1
اسهت کهه در    ای که برای عبهادت مردمهان نههاده شهد، آن     نخستین خانه 

ههای   مکّه بنا شده است و مبارک و رهنمای جهانیان است. در آن شگفتی

و ههرکس کهه وارد آن شهود در امهان      مقام ابراهیم استآشکار از جمله 

 91و  90آیات -سوره آل عمران-است... قرآن کریم
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ت و پروردگار خویش طلهب کهرد تها آن دیهار را نمهاد امنیّه      

 آرامش قرار دهد: 

                   

               
1 

این نماد بزرگ معنوی، نعمتی است که پس از نهاامنی و  

عطها گردیهده    ها انسانبه تمامی  م آن دیار،جاهلیّت سیاه مرد

 : است

                  

                     


1 

                                                           
1
و چنین بود که ابراهیم گفت: پروردگارا این شهر را حرم امهن بگهردان    

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

 61آیه 
1
و حال آنکهه مردمهان    میقرارداد (کعبه)می امن اند که ما حر آیا ندانسته 

ربودنههد، آیهها بههه باطههل ایمههان  کردنههد و مههی را در پیرامونشههان تههاراج مههی

 -آورند و به نعمت الهی کفرمی ورزند. قرآن کهریم سهورۀ عنکبهوت    می

 01آیه 
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 هها  حهریم در همه ادیان ابراهیمی، مسئلۀ حرمهت و   – 16

نوان جزئی از تعالیم الهی مورد تأکید فراوان قرار گرفتهه  به ع

 است.

ان و عههدم ررعایههت حههریم خصوصههی و شخصههی دیگهه 

مداخله و حضور ناخواسهته و نابجها در خلهوت اشهخاص، از     

بهه   داران دیهن ت فردی است کهه همهۀ   مصادیق امنیّ ترین مهم

س و عههدم تههالش بههرای مراعههات و حفههظ ایههن حههریم مقههدّ 

یگران و یا کسب خبهر و یها افشهای اسهرار     س در امور دتجسّ

از حفظ حرمت دیگران  که آنانو برای  اند شدهآنان مکلّف 

)که به تعبیر پیامبر گرامی اسهالم )ص( از حرمهت کعبهه نیهز     

و حهریم اشهخاص را پهاس     کننهد  نمهی باالتر است( پاسداری 

ر گردیهده  و مقرّ بینی پیش، جزای دنیوی و اخروی دارند نمی

 است.

اکههرم )ص( فرمههود: مسههلمان کسههی اسههت کههه     پیههامبر

 درو  مسههلمانان دیگههر از زبههان و دسههت او در امههان باشههند   

: شخ  با ایمان کسی اسهت کهه   اند فرمودهدیگری  فرمایش
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شان از او در امنیّت و آسایش جان و مال و خون ها انسانسایر 

 .1دباش

  

                                                           
1
 نهج الفصاحه 



 ت فردیاسالم و امنیّ

نیاز مبرم بشهر   نعنوا بهت، ت و ضرورت وجود امنیّاهمیّ

، اقتضا دارد ها انسانحیات و عامل مهم در تکامل  پس از حقّ

که هیچ مکتب و یا نظام حقوقی نسبت به مقولۀ امنیّت فردی 

نباشهد و در خصهوص ایهن     تفهاوت  بهی یا اجتماعی اشهخاص  

 رات روشن و مقتضی ارائه نماید.موضوع مهم احکام و مقرّ

رأس نیازهههها و  ت را درادیهههان الههههی و توحیهههدی امنیّههه

 :فرماید می. قرآن کریم اند دانستهبشری  های خواست

                  

                 

    …1 

را نمهاد امنیّهت   -ویشخانهۀ خه   –خداوند متعال نیز کعبه 

 مقرر فرمود:  ها انسانبرای 

                                                           
1
و هنگامی که حضرت ابراهیم گفت: پروردگارا این را شهرسهتانی امهن    

و روزی ده اهلهش را از ثمهرات، آنکهه بهه خداونهد ایمهان آورده        قرار ده

 110آیۀ -سوره بقره –پسین ... قرآن کریم  است و به روز باز
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        …1 

حقهوقی کهه جهامع    شریعت اسالم بهه عنهوان یهک نظهام     

برای تمامی نیازهای فردی و  ها حل راهبهترین و کارآمدترین 

مربوط به زنهدگی   های مقولهو برای همۀ  هاست انسانجمعی 

فردی، اجتماعی، فرهنگی، قضایی و  های زمینهاز  بشری )اعمّ

در هر زمان و مکان، احکهام و قهوانین جهامعی ارائهه      سیاسی(

رات و احکهام کهاملی   مقهرّ  خصوص نیز نموده است، در این

 هها  انسانت امنیّت اهمیّ ها آنعرضه داشته که تجزیه و تحلیل 

ق و صهیانت از  در ابعاد فردی و اجتماعی و راهکارهای تحقّه 

و  سهازد  مهی م بشری را از دیدگاه اسهالم نمایهان   مسلّ این حقّ

وجه تمایز این احکام را بها آنچهه در ادیهان پهیش از خهود و      

                                                           
1
اسهت کهه در مکّهه بنها      ای که برای مهردم نههاده شهده، آن    نخستین خانه 

ههای   گردیده است که مبارک و راهنمای جهانیان اسهت. در آن شهگفتی  

رکس بهدان وارد شهود در امنیّهت    و هه  هیم اسهت ابرا آشکار از جمله مقام

 91 و 90آیات  –سورۀ آل عمران-است. قرآن کریم
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ر شده مکاتب حقوقی موجود در این زمینه مقرّو  ها نظامسایر 

 .نماید میاست، آشکار 

 از حهقّ  هها  انسهان ت برخهورداری  همیّه از دیدگاه اسهالم ا 

کههه بههه عنههوان یکههی از   ،عههدالت ی ی از مقولهههت حتّههامنیّهه

فی شده است، بیشهتر  اصلی شریعت اسالمی معرّ های شاخصه

ت و یّه اسهتقرار عهدالت بهدون وجهود امن     زیهرا  ؛و باالتر است

 .باشد نمی پذیر امکانبرقراری آرامش 

دین اسالم امنیّت را به عنوان نعمتی خهداداد شناسهایی و   

 :فرماید می، قرآن کریم کند میفی معرّ

…                   

                    


1 

اسالم با توجه به اصل کرامت و ارزش واالی انسهان )بهه   

 عنوان اشرف مخلوقهات الههی( بهر حفهظ حرمهت و رعایهت      

                                                           
1
ههای همهه    سهویش میهوه   شان ندادیم که بهه  آیا در حرم امنی فرمانروایی 

قهرآن   .داننهد  چیز آورده شهود، روزی از نهزد مها؟ی لهیکن بیشترشهان نمهی      

 11آیه -سوره قص -کریم
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فردی او تأکید ورزیده اسهت. امیرالمهؤمنین علهی )ع(     امنیّت

مایۀ رفاه زنهدگی و از اههداف   ، ها نعمتامنیّت را گواراترین 

 ست.فی نموده احکومت اسالمی معرّ

را  کههرداران نیههکآوردگههان و  خداونههد متعههال ایمههان  

 به امنیّت بشارت فرموده است:  گونه این

               

                

                     

              …
1

 

قرآن کریم همچنین امنیّت را به عنهوان بهاالترین پهاداش    

را  اخروی برای متّقین مقرّر داشته و در بهشت جهاودان آنهان  

 :دهد چنین خطاب می

                                                           
1
و کهردار   را کهه ایمهان آوردنهد از شهما     خداوند وعده داده اسهت آنهان   

که جانشین گرداندشان در زمین، چنانکه جانشین گردانیهد   شایسته کردند

و هر آینهه فرمهانروا گردانهد بهرای ایشهان       آنان را که پیش از ایشان بودند

دههد پهس از ترسشهان     دینشان را که پسندید برای ایشان و همانها بدیشهان  

 11آیۀ -نور سوره-امنیّت را... قرآن کریم
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1 

پههاداش  در کههالم الهههی مقرّبههان درگههاه ربههوبی مسههتحقّ 

 پاداش جز امنیّت و آرامش نیست: که این مضاعفی هستند

 

                     

               

                 
1 

 

مرههون اطاعهت از خداونهد و     یاخهرو ت امنیّه  تردیهد  بی

راه الحههاد و کفههر را   کههه آنههانتسههلیم در برابههر اوسههت و   

 .6برگزینند، در عالم آخرین از امنیّت برخوردار نخواهند بود

                                                           
1
 40آیه -سوره حجر-قرآن کریم .و درآیندش به سالمت بر آسودگان 
1
های شما و نه فرزندان شما که نزدیک گردانید شما را نهزد   و نیستند مال 

کهه   ما جایگاهی نزدیک، مگر آنکه ایمهان آورد و کهردار شایسهته کهرد    

آرمیهدگان   ها کاخ چه کردند و آنانند در راست پاداش دو برابر بدان آنان

 .61آیه  –سوره سبأ -قرآن کریم .و در امنیّت
6
 46آیه  -سوره فصّلت-قرآن کریم 
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م است اسالم، فقدان امنیّت نشانۀ حکومت ظل دیدگاهاز 

فی شده و ناامنی حربۀ دشمنان برای ایجاد فساد در جامعه معرّ

 است:

                  

          
1 

از منظر حقوق اسالمی، امنیّت جانی آحاد جامعه یکی از 

از سهایر نیازههای فهردی     تهر  برجستهاص الهی و خ های نعمت

 انسان محسوب گردیده است.

آنچه دیدگاه غرب و شریعت اسهالم را در زمینهۀ امنیّهت    

گرداند، وجود دو اختالف اساسی در مبنای امنیّت  متمایز می

 .است آنفردی و قلمروی 

 از نظر شریعت اسالم، رعایت امنیّت فردی تنها یک حقّ

 یهک حهقّ   عنهوان  بهه ، بلکه حقّ امنیّت شود نمیسیاسی تلقّی 

بر باورها و اعتقاد دینی اشخاص و کارگزاران  یطبیعی و مبتن

                                                           
1
و هرگاه پشت کند، بکوشد در زمین تا در آن فساد کند و کشت و نژاد  

-سهوره بقهره  -قرآن کریم .و خداوند فساد را دوست ندارد را نابود سازد

 161آیه 
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نتیجۀ تصویب قهانون   وجه هیچحکومتی است و اصل حق به 

 نیست. المللی بینیا کنوانسیون 

امهری   عنهوان  بهه همچنین مقولۀ امنیّت در تعالیم اسالمی 

اسهت و   فردی امری نسبی ت، بلکه امنیّشود نمیمطلق دانسته 

از معیارهههای اساسههی آن رعایههت و حفههظ امنیّههت اجتمههاعی  

مورد قبول و احتهرام   های ارزشحقوق عامّه، اخالق حسنه و 

 فی گردیده است.جامعه معرّ

 هها  انسهان از دیدگاه اندیشۀ اسالمی، امنیّت شخصی برای 

به مفهوم شناسایی و پایداری اصهالت و هویهت فهردی او در    

اسهت و فقهدان آن بهه     هسهتی  وویش، خداوند جههان  قبال خ

ت و هویهت انسهانی   مفهوم ایجاد تزلزل و ناپایهداری شخصهیّ  

اوست و نتیجۀ آن چیزی جز ایجاد بحران هویت برای انسان 

 در برابر نظام آفرینش نیست.



 ت و توسعهامنیّ

و نقهش   بنیهادی  یهک حهقّ   عنوان بهت امنیّ ت وجوداهمیّ

سعادتمندی فردی و اجتماعی بشر و حسّاس و بسزای آن در 

فهردی،   ههای  زمینهه تأثیر آن بر همۀ ابعهاد زنهدگی انسهان در    

و غیهر آن،   اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسهی و قضهایی  

در جههت گسهترش و توسهعه     هها  انسانمبنای اهتمام و تالش 

این حق است و اشخاص برای نیل به این هدف مشهکالت و  

 .رندخ میخویش  جان بهسختی را 

 یکههی از حقههوق شهههروند، عنههوان بهههت امنیّهه تردیههد بههی

زیرساخت و بستر محکم و مناسهبی بهرای توسهعه اقتصهادی،     

و بها وجهود آن    شود میاجتماعی و فرهنگی جامعه محسوب 

ه و سایر از استعدادها و امکانات بالقوّ برداری بهرهزمینه برای 

 و یدر بعهد فهردی و اجتمهاع    هها  انسانحقوق مادی و معنوی 

فقهدان آن   و گهردد  میفراهم  الملل بینی در حوزۀ جامعه حتّ

در جهت اخهالل در رونهد گسهترش     تأثیرگذارعامل منفی و 

 و بع و امکانهات ااز منه  منهدی  بهرهو امکان  ها آزادیحقوق و 

 نیز مانع بالندگی و شکوفای فرد و جامعه خواهد بود.
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و  مهه ، مقدّشهرط  پهیش ت در ابعهاد مختلهف   در واقع امنیّه 

و فراگیر فردی و اجتمهاعی   جانبه همهبرای توسعه  نیازی پیش

و چنانچه بر تاریخ زندگی و حیات بشهر مهرور    شود میی تلقّ

که از دیرباز تها زمهان حاضهر، امنیّهت منشهأ       یابیم درمیکنیم، 

در حیات انسان بوده و هست و  ای گستردهتحولّات فراوان و 

ت رخ نهداده  امنیّ بدون وجود مهمّیل و دگرگونی هیچ تحوّ

 است.

به عنوان نشانۀ فقدان امنیّت، مانعی برای  ،ترس و نگرانی

 مطلههوبشفههرد یهها جامعههه بههه مقاصههد آرمههانی یهها  یههابی دسهت 

ت و در همۀ مقاطع تاریخی مقولۀ تأمین امنیّ شود میشناسایی 

و  دیگران و جوامع در مقابل ها انسانی برای همۀ چالشی جدّ

 وب گردیده است.خویش محس های حکومتیا 

کهه بهه    ،ت در سهعادت بشهر  امنیّه  ی فهه اهمیّت وجود مؤلّ

مهین  اعتقاد بسیاری از اندیشمندان علوم سیاسی بهه عنهوان دوّ  

مهورد شناسهایی قهرار     هها  انسهان فه برای تعالی و بالنهدگی  مؤلّ

زنهدگی   ها انسانانگیزه و سبب گردیده است تا  ،گرفته است

رجیح دهند، بهه تأسهیس   جمعی و مدنی را بر زندگی فردی ت
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ت گمارنهد و بها تأسهیس نظهام قضهایی      حکومت و دولت همّ

ت کههه مههانع توسههعه و عوامههل بههر هههم زننههدۀ امنیّهه بهها ،جامعههه

 صهورت  بهه ، شهوند  مهی مهردم   ههای  آزادیگسترش حقوق و 

بلهه نماینهد و در نتیجهه بسهتری     و منسجم مقا شده سازماندهی

ی و سیاسهی  توسعۀ فرهنگی، علمی، اجتمهاعی، اقتصهاد   برای

 فراهم گردد. 

ت فهردی نقطهۀ آغهازین بهرای پهرداختن بهه       ه به امنیّتوجّ

ت اجتمهاعی و گسهترۀ تعامهل آحهاد جامعهه بها دولهت و        امنیّ

و  شناسههی جامعهههسیاسههی،  هههای مقولهههحکومههت اسههت و بهها 

 .روانشناسی ارتباط تنگاتنگ دارد

ت بهه عنههوان بسههتر و زیربنههای  ت امنیّههقهرآن کههریم اهمیّهه 

 : کند میتوسعه را با ذکر مثالی چنین بیان پیشرفت و 
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1 

ط حضهرت ابهراهیم )ع( در بیابهان    بنای خانهۀ کعبهه توسّه   

توسهعه و عمهران آن سهرزمین     ،خشک و فاقد زرع و آبادانی

نمهادی از تهأثیر بسهزای امنیّهت در      ،ت و آرامشدر سایۀ امنیّ

 .1توسعه و دستاوردهای بشری است

مخصهوص   هها  انسهان ت در رشد مادی و معنوی تأثیر امنیّ

، بلکه غیرمسهلمانان نیهز در سهایه امنیّتهی کهه      مسلمانان نیست

، از ایهن  دارد مهی ر اسهالمی مقهرّ   ههای  سهرزمین خداوند برای 

مند خواهند بود، گرچهه بهه تصهریح قهرآن کهریم       نعمت بهره

 .6دک بهره خواهند بردان قدر بهکافران از نعمت امنیّت 

                                                           
1
و  برنهد  منیّت و آسایش بسر میو خداوند اهل شهری را مثل زند که در ا 

ههای   رسهید، آنگهاه بهه نعمهت     روزی آن از هر سو به خوشی و فراوانی می

الهی کفران ورزیهد و سهپس خداونهد بهه کیفهر کهار و کردارشهان بهالی         

-سهوره نحهل  -قهرآن کهریم   .فراگیر گرسنگی و ناامنی را به آنان چشانید

 111آیه 
1
 111آیه  -سوره بقره -قرآن کریم 
6
 110آیه  -سوره بقره-کریم قرآن  
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ت و توسهعه تهأثیر متقابهل بهر     ه داشهت کهه امنیّه   باید توجّ

ت به عنهوان عامهل و بسهتر    امنیّ طرف یکند. از یکدیگر دار

رفههاه افههراد جامعههه، توسههعۀ سیاسههی، اقتصههادی، فرهنگههی،    

بهه   هها  انسهان معنوی و اخالقی و وصول  های ارزشت حاکمیّ

 ،تو بدون تأمین امنیّ شود میاهداف واال و متعالی محسوب 

و از طههرف دیگههر   بههه توسههعه نههاممکن اسههت   یههابی دسههت

مختلههف اقتصههادی،  هههای حههوزهه در جامعهه نیههافتگی توسههعه

 دارد. ها ناامنی، تأثیر منفی در ایجاد ها بخشفرهنگی و سایر 

سالمت جسمی و روانی افهراد   های زمینهعدم توسعه در  

م، تداول و تمرکز قر و سلطۀ اقتصاد ناصحیح و ناسالف جامعه،

خاص از اشخاص و سایر مظهاهر   های گروهدر میان  ها ثروت

نهاامنی در حهوزۀ    سهاز  زمینهه ، خهود از عوامهل   نیافتگی توسعه

 .شوند میفردی و اجتماعی شناخته 

ثهروت در  تأکید شریعت اسالم بر اصل تعدیل و توزیهع  

مناسهب مهالی )همچهون     ینهادهها  سهازوکار ز طریهق  جامعه ا

ه بهه اصهل ارزش   ارات و صدقات(، توجّه زکات، خمس، کفّ

، رعایت کار و کسب درآمد و ثروت از طریق کار شرافتمند
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تحصیل ثروت از طریق مبهادرت بهه مشهاغل مبهاح و نههی از      

رشوه، ربا، احتکار،  ماننده )و مشاغل محرّم ها شیوهاشتغال به 

ایجهاد ثبهات و امنیّهت در جامعهه      باههدف تبانی(،  اختالس و

ایجهاد و   عوامهل  ،این اصول اجرای بامطرح گردیده است و 

عۀ ههر چهه بیشهتر در    و زمینۀ توس گردد میبروز ناامنی مرتفع 

 فرمود می. پیامبر اکرم )ص( شود میمختلف فراهم  های زمینه

که نزدیک است که فقر انسان را به کفر برسهاند. فقهر مظههر    

 است. نیافتگی توسعه

 آنت و توسهعه  نتیجۀ رابطۀ تنگاتنگ و متقابهل بهین امنیّه   

ت فهردی و  که رشد و تعالی در هر نهوع تکهاپو و فعالیّه    است

و در همههه  آیههد مههیدر بسههتری آرام و امههن پدیههد  اجتمهاعی، 

حیهات انسهانی شهاهد ههم افزایهی ایهن دو عامهل         ههای  عرصه

 خواهیم بود.



 ت معنویعوامل ایجاد امنیّ

ت معنهوی  در شریعت اسالم موجبات ایجاد و تداوم امنیّه 

 آحاد جامعۀ اسالمی تصریح گردیده است.

 :کند یمت معنوی را چنین بیان قرآن کریم عوامل امنیّ

تسلیم در برابر خداوند: از دیدگاه قرآن کریم تسلیم  – 1

در برابر خداوند متعال هرگونه ناامنی و اندوه را از انسان دور 

 :  سازد می

                      

                   
1 

ت معنوی ایجاد امنیّ ایمان به خداوند: از عوامل مهمّ – 1

حقوق بشر فاقد ایهن   المللی بینکه اسناد  و روحی برای انسان

بهه خداونهد متعهال     مندی عقیدهعامل اساسی هستند، ایمان و 

 چنین فرموده است: خصوص اینم در است که قرآن کری

                                                           
1
خدا آورده و نیکوکار باشد، او راسهت پهاداش    بلکه هرکس که روی به 

قهرآن   .و نه بیمی برای ایشان است و نهه انهدوهگین شهوند    نزد خداوندش

 111آیه —سوره بقره-کریم
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1 

 

آسهایش اسهت،    امنیّهت و  ،آوردگهان  وعدۀ الهی به ایمان

 چنانکه فرموده است:

 

               

                

                       

                                                           
1
و ترسایان و صائبان،  که جهود شدند و آنان که ایمان آوردند همانا آنان 

پسههین ایمههان آورد و کههردار نیههک کنههد،    وز بههازخههدا و ر هههرکس بههه

و نه ترسهی اسهت بهر ایشهان و نهه       راست پاداششان نزد پروردگارشان آنان

 01 ی آیه-سوره بقره-قرآن کریم .اندوهگین شوند
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رترین نقهش را در  و مهؤثّ  تهرین  بهزرگ ایمان به خداونهد  

 ت معنوی دارد.ایجاد و حفظ امنیّ

آوردگهانی   کهریم ایمهان   قرآن توحید و یکتاپرستی: – 6

ت خداونهد دچهار انحهراف و لغهزش     که در عقیده به وحدانیّ

د و ایمهان خهویش را بهه شهرک آلهوده نسهازند، وعهدۀ        ننباش

 :دهد میت امنیّ

                            

         
1 

ایمان به معاد: اعتقاد به آخرت و دنیای دیگر کهه از   – 4

عمق جان انسان باشد، موجب ایجاد امنیّت معنوی و آرامهش  

                                                           
1
 را که ایمان آوردند از شما و کردار شایسته داشهتند  وعده داد خدا آنان 

گردانید آنان را که پهیش   تا جانشین گرداندشان در زمین چنانکه جانشین

و ههر آینهه فرمهانروا گردانهد بهرای ایشهان دینشهان را کهه          از ایشان بودند

قهرآن   .و همانا بدیشان دهد پس از ترسشان امنیّت را  پسندید برای ایشان

 11آیه -سوره نور-کریم
1
انهد، آناننهد کهه     اند و ایمانشان به شهرک نیهالوده   کسانی که ایمان آورده 

 81آیه  -سورۀ انعام-قرآن کریم .اند یافته و آنانند که ره دامنیّت دارن
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 در زندگی انسان خواهد شد، زیرا بهرای او اطمینهان حاصهل   

که اعمال و کردار او در قیامت همراه او خواهد بود  شود می

و مههانع بههدبینی و  بخشههد مههیو ایههن بههاور بههه زنههدگی او معنهها 

 .گهردد  میاحساس پوچی نسبت به نظام هستی و عالم وجود 

 :فرماید میقرآن کریم در وصف دنیای آخرت چنین 

.  …          
1 

صف از معاد، سبب امیدواری به سهرایی مطمهئن و   این و

 دور بهه ت ایمان داشته باشد رکه به آخ کس آن و امن است

از نگرانی و اضهطراب اسهت و در آرامهش زنهدگی خواههد      

 کرد.

 

کهه در نتیجهۀ    را آنانقرآن کریم  :انجام عمل صالح – 1

بشارت و انذار فرستادگان الهی، به خداوند ایمان آوردنهد و  

ت فرمهوده  به اعمال صالح و نیکو نمایند، وعدۀ امنیّه  مبادرت

 است:

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

ز از سرکشهی  یتقوا و پرهیزکاری: تقوا به مفهوم پره – 0

کهه در   ر مقابهل اوامهر الههی و اجهرای فهرامین او     و عصیان د

ابالغ گردیده است، مهانع از   ها انسانرسالت فرستادگانش به 

 . شهود  مهی سلب امنیّت معنوی و غلبه ترس و اندوه بهر انسهان   

   :فرماید میقرآن کریم 

                      

                    

    
1 

                                                           
1
را جز نویددهندگان و ترسانندگان، پس آنکه  فرستیم فرستادگان و نمی 

و نهه انهدوهگین    ایمان آورد و عمل صالح انجام داد، نیست بر ایشان بیمی

 48آیه  -سوره انعام-آن کریمشوند. قر
1
ای فرزندان آدم، اگر بیایدتان فرستادگانی از شهما کهه فهرو خواننهد بهر       

های مرا، پهس آنکهه پرهیزکهاری و عمهل نیهک نمایهد، نیسهت         شما آیت

 61آیه  –برایشان بیمی و نه اندوهگین شوند. سوره اعراف 
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ر فرموده ن مقرّاوند متعال برای متّقین جایگاه امخد

 است:

               
1 

ت و پیههروی از تبعیّهه اطاعههت و پیههروی از خداونههد:  – 1

، به هاست انسانفع ناامنی معنوی را عوامل ازهدایت الهی نیز 

مل اساسی ایجاد امنیّت در قرآن کریم چنهین تصهریح   ااین ع

 گردیده است:

 …                   

              
1 

دوسهتی بهها خداونههد: یکهی از عوامههل مهههم ایجههاد و    – 8

، دوسهتی بها خداونهد متعهال     هها  انسهان معنوی ت اری امنیّبرقر

                                                           
1
-آن کهریم گمان پرهیزکاران در جایگهاهی امهن و آرام هسهتند . قهر     بی 

 11آیه -سوره دخان
1
کهه راهنمهایی مهرا     هرگاه شما را راهنمایی از جانب من آید، پس آنهان  

-پیروی کنند، نه بر ایشان ترسی است و نه اندوهگین شوند. قهرآن کهریم  

 68آیه -سوره بقره
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نهین بیهان   چثمهرۀ دوسهتی بها خداونهد را      است. قهرآن کهریم  

 :کند می

                  

    1 

انفههاق خالصههانه: در قههرآن کههریم پههاداش انفههاق بهها    – 9

و  امنیّهت و رههایی از خهوف   ر راه خهدا،  د ریها  بهی خلوص و 

 ر شده است:اندوه مقرّ

                      

                 

            
1 

                                                           
1
هاست و نهه انهدوهگین شهوند.     بدانید که دوستداران خدا، نه بیمی بر آن 

 01یه آ-سوره یونس-قرآن کریم
1
و بهه دنبهال بخشهش     بخشهند  کسانی که اموال خویش را در راه خدا مهی  

آورند، پاداششهان نهزد خداونهد محفهوظ      خود منّت و آزاری در میان نمی

سهوره  -هاسهت و نهه انهدوهگین شهوند. قهرآن کهریم       است، نه بیمی بر آن

 101آیه -بقره



 دی ت فرامنیّ های چالش

کههن اسههت در مههاعی از دو سههو ممت فههردی یهها اجتامنیّهه

 ههای  گهروه از یهک سهو افهراد و     معرض تهدیهد قهرار گیهرد.   

ض و تجههاوز دیگههران را مههورد تعههرّ ت شخصههیانسههانی امنیّهه

از طهرف دیگهر تهدیهد حاکمیّهت      و دهنهد  مهی خویش قهرار  

آحهاد جامعهه را بها چهالش      توانهد  مهی نسبت به امنیّت فردی، 

 د.جدّی مواجه ساز

عنهوان نمهاد    به ،قرآن کریم حکومت طاغوتی فرعون را

فهی  ط حکومهت، چنهین معرّ  ت آحهاد جامعهه توسّه   تهدید امنیّ

  :کنههد مههی                      

                       

          
1 

                                                           
1
رقه کهرد،  همانا فرعون در آن سرزمین سرکشی کرد و اهل آن را فرقه ف 

کشت و زنان را زنهده   پسرانشان را می ای از آنان را به زبونی کشید، طایفه

قهرآن  که او از تبهکهاران بهود.    درستی به -برای کنیزی –گذاشت  باقی می

 4آیه  -سوره قص -کریم
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 کرد: بندی دستهچنین  توان میتهدیدات امنیّت فردی را 

تهدیهدات فیزیکهی: آنگهاه کهه تمامیّهت جسهمی        –الف 

انسان مورد تعرّض و تهدید قهرار گیهرد، امنیّهت جهانی او در     

ل درد و رنهج،  و نتیجهۀ آن تحمّه   معرض تجاوز واقع گردیده

یا مهرگ و پایهان حیهات انسهان      و میصدمات و لطمات جس

 خواهد بود.

تحصهیل   تهدیدات اقتصادی: امنیّت مالکیّت و حهقّ  -ب

درآمد مشروع و قانونی از مصهادیق امنیّهت فهردی محسهوب     

غاصهبانه توسهط دیگهران یها     و هرگاه اموال اشخاص  شود می

در معرض تخریهب و اتهالف قهرار     یا ،ف شودحکومت تصرّ

تحصیل منافع  های راهو یا اینکه اشخاص از دسترسی به  گیرد

و درآمد مشروع محروم شوند، امنیّت شخصی ایشان نقض و 

 مورد تعرّض قرار گرفته است.

جلههوگیری از  :تهدیههدات نسههبت بههه حقههوق مههدنی –ج 

اساسهی و مهدنی اشهخاص و یها      ههای  آزادیاعمال حقهوق و  

ز جمله توقیهف و  ، اآمیز تبعیضهای نابجا و  تایجاد محدودیّ
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زندانی نمودن آنهان، موجهب سهلب امنیّهت فهردی محسهوب       

 .شود می

هتهک   :تهدیدات نسبت به آبرو و حیثیّهت اشهخاص   –د 

را  وحیثیّت و اعتبار فردی و اجتماعی شخ ، امنیّت معنوی ا

  انسههانو موجههب نههاامنی روانههی و تحقیههر   کنههد مههیمختههل 

 .گردد می

دیههدگاه شههریعت از  ههها انسههاناهمیّههت عههرض و آبههروی 

و بهر ایهن    هاسهت  آناسالم، همسان با اهمیّت جهان و حیهات   

اساس امنیّهت جهانی و امنیّهت حیثیّهت و آبهروی اشهخاص از       

 ارزش یکسانی برخوردار است.

امنیّههت  ی تهدیدکننهده قهرآن کههریم عوامهل چههالش زا و   

 بیان نموده است: گونه اینفردی را 

آلهودگی   :ترویج و اشهاعۀ ظلهم و سهتم بهه دیگهران      – 1

اشخاص به ستمگری و ظلم به اشهخاص دیگهر، عامهل بهروز     

فهرد و  ضهامن امنیّهت و آسهایش     ،و پرهیز از آنناامنی است 

 موجب سعادتمندی اوست: 
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1 

ه حریم حقوق دیگران: تعرّض بهه حقهوق و   تجاوز ب – 1

چهالش و نهاامنی    حریم شخصی دیگران یکی از عوامل مههمّ 

 فردی و اجتماعی است.

ت دیگههران، هتههک حیثیّهه ،مداخلههه در خلههوت اشههخاص

س در احههوال شخصههی افههراد، تهمههت و افتههرا، غیبههت، تجسّهه

مصادیق تعدّی به حقوق  از ،ها انسانمسخره کردن و استهزاء 

از  هها  انسهان کهه در قهرآن کهریم     شهود  مهی حسوب دیگران م

 : اند گردیدهنهی  ها آنارتکاب 

                    

                 

                     

                                                           
1
انهد، آناننهد کهه از     کسانی که ایمان آوردند و ایمانشان را به ستم نیالوده 

آیهۀ   –سورۀ انعام -قرآن کریماند.  یافته نانند که رهامنیّت برخوردارند و آ

81 
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1 

اعمهال آزادی و   تردیهد  بهی : ها آزادیاز  سوءاستفاده – 6

و شرط نیست.  قید بی نامحدود و کس هیچحقوق مدنی برای 

                                                           
1
ای مؤمنان، نباید که قومی قوم دیگر را به ریشخند بگیرد، چه بسا اینهان   

و نیز نباید زنانی زنان دیگر را ریشخند کننهد، چهه بسها     از آنان بهتر باشند

را و یکدیگر  جویی مکنید و در میان خویش عیب اینان از آنان بهتر باشند

و  های بد مخوانید. پس از ایمان، پرداختن به فسق، بد رسمی است به لقب

هههرکس بههازنگردد، ایناننههد کههه سههتمگرانند. ای مؤمنههان، از بسههیاری از    

و تجسّهس در   ها گنهاه اسهت   ها پرهیز کنید، چرا که بعضی از گمان گمان

اش را  دوسهت دارد یکهی از شهما از بهرادر مهرده      آیا کار دیگران مکنید،

گمههان  و از خداونههد پههروا کنیههد کههه بههی بخههورد؟ی کههه از آن تنفّههر داریههد

و  11آیات -سوره حجرات -قرآن کریمخداوند توبه پذیر مهربان است. 

11 
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محدودیّت پذیرند و آنگهاه   ها آزادیاز این حقوق و  ای پاره

ضییع حقهوق دیگهران و یها مصهالح     موجب ت ها آنکه اعمال 

کردن اخهالق عمهومی گهردد، صهاحب      دار جریحهیا  و عامّه

 تهوان  نمهی و  کند میاز آن محدودیّت پیدا  مندی بهرهحق در 

 هر بهایی اعمال نماید. خویش را در هر شرایطی و به حقّ

ت ناپذیرند و اعمال محدودیّ ها آزادیبرخی از حقوق و 

 معقول و مقدور نیست. ها آنت برای هرگونه محدودیّ

، آزادی عقیههده از حقههوق ههها آزادیدر میههان حقههوق و 

بهدون اکهراه و    توانهد  مهی محدودیّت ناپذیر است. هر انسهان  

نههد و هههیچ اجبههار، عقیههده و مههذهبی را بههرای خههویش برگزی

انسان را به داشهتن عقیهده و    تواند نمیشخصی و یا حکومتی 

 بهه باور خاص مجبور سازد. این حقیقت در قرآن کهریم نیهز   

 .1منعکس است صراحت

برعکس آزادی بیان از حقوق محدودیّت پهذیر اسهت و   

آنگاه که بیان و نشر یهک عقیهده موجهب ایجهاد انحهراف و      

                                                           
1
 110آیۀ -سورۀ بقره-قرآن کریم 
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ت از بیهان و  جهاد محهدودیّ  فساد دیگران و جامعه گردد، با ای

 آید. می عمل بهانتشار آن جلوگیری 

سهاختن   باههدف آزادی بیان، روشنگری از طریق اعمال 

و مورد تأکید شریعت اسالم است، ولهی   جایزدیگران افکار 

آن در جههت منحهرف    کارگیری بهاز این حق و  سوءاستفاده

 کردن افکار و عقاید جامعه ممنوع و موجب کیفر است.

ت اسالم آشکار ساختن اسرار دیگران و افشهاگری  شریع

ت العهات مخهلّ امنیّه   در قالب آزادی بیان و نشهر اخبهار و اطّ  

فردی و اجتمهاعی را بهه شهدّت مهورد نکهوهش قهرار داده و       

 است: برحذر داشته جاب آوردگان را از این اقدام نا  ایمان
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1 

یها   ،افشاگری که نسبت به اسرار شخصهی دیگهران باشهد   

عههه بههه العههات پنهههانی جامانتشههار و انتقههال اخبههار سههرّی و اطّ

بیگانگان، موجب اخالل در امنیّت روانهی و روحهی افهراد و    

 بهه ، اسهت  و از دیدگاه اسالم حرام و ممنهوع  گردد میجامعه 

 ی شود.اگر از مصادیق جاسوسی تلقّ ویژه

افشهاگری خصهلت افهراد     قرآن کهریم تصهریح دارد کهه   

 منافق است: 

                

                      

                                                           
1
ای مؤمنان، اگهر بهرای جههاد در راه مهن و طلهب خشهنودی مهن بیهرون          

هها   گیریهد کهه بهه آن   اید، دشمن من و دشهمن خودتهان را دوسهت م    آمده

و حال آنکه آنان به دین حقیّ که بهرای شهما آمهده اسهت،      مهربانی کنید

انهد، چهرا کهه بهه      انهد و پیهامبر و شهما را آواره کهرده     کفر و انکار ورزیده

خداوند ایمان دارید. شما با آنان سر و سرّ دوستانه داریهد و مهن بهه آنچهه     

و هرکس از شما چنهین کنهد    ترم پنهان دارید و آنچه آشکار دارید، آگاه

-سهوره ممتحنهه  -به راستی که از راه راست گم گشته است. قرآن کهریم 

 1آیه 
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1 

سههباب و موجبههات بههروز یکههی از ا :گسههترش فسههاد – 4

ناامنی و اخالل در آسایش فردی و اجتماعی، اشاعۀ فساد در 

 . باشد میحوزۀ فردی و جامعه 

ناامنی در زنهدگی فهردی و اجتمهاعی     ساز زمینهفساد که 

، اعمّ است از فساد اخالقی، فساد اجتماعی، فساد هاست انسان

اقتصههادی، فسههاد فرهنگههی و فسههاد در همههۀ شههئون زنههدگی   

 ص.اشخا

رواج فحشاء و منکهر، گسهترش اعتیهاد بهه مهواد مخهدّر،       

از )رواج فقر و تنگدسهتی، مبهادرت بهه انحرافهات اقتصهادی      

 .شوند می ( از مصادیق فساد قلمدادقبیل ربا و احتکار

                                                           
1
و چون به ایشان خبری که مایۀ آرامهش یها نگرانهی اسهت برسهد، آن را       

سههازند، حههال آنکههه اگههر آن را بههه پیههامبر و اولههواالمر عرضههه    فههاش مههی

و اگهر   بردنهد  آن پی میاستنباط ایشان به مصلحت  گاه اهل داشتند، آن می

بخشش و رحمت الهی بر شما نبود، جهز عهدّه ای انهدک از شهما همهه از      

 86آیه -سوره نساء-قرآن کریمکردید.  شیطان پیروی می
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 حهذر  بهر را از فسهاد در جامعهه    هها  انسهان خداوند متعهال  

 : فرماید میو  دارد می

              

                   


1 

 بهه  ،لهه بها فسهاد   عت اسالم بهرای از بهین بهردن و مقاب   شری

ههای سهنگینی بهرای مفسهدین و      عنوان ریشۀ ناامنی، مجازات

 نچنهی  ایننموده است که در قرآن کریم  بینی پیشفتنه گران 

 مورد اشاره قرار گرفته است: 

                  

                 

                 

                                                           
1
 و در این سرزمین پس از آنکه به صالح آمده است، فتنه و فساد مکنیهد  

ک کهه رحمهت الههی بهه نیکوکهاران نزدیه       و خدا را با بیم و امید بخوانید

 10آیه  -سوره اعراف -است. قرآن کریم
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1 

  

                                                           
1
 خیزنهد و  همانا جزای کسانی که با خداوند و پیامبر او به محاربهه بهر مهی    

کوشند، ایهن اسهت کهه کشهته شهوند یها بهردار         در زمین به فتنه و فساد می

ها و پاهایشان در خالف یکدیگر بریده شود، یا از سرزمین  شوند یا دست

شهان اسهت و در آخهرت     اری و زاری دنیهوی خویش تبعید شوند، این خو

آیهه  -سورۀ مائده-قرآن کریمهم عذاب بزرگی در پیش خواهند داشت. 
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 ت فردی راهکارهای حفظ امنیّ

 میقراردادت فردی را مورد اشاره امنیّ های چالش تر پیش

ت کارآمدترین راهکارهها بهرای پاسهداری از امنیّه     شک بیو 

فردی و موجبات ناامنی در حوزۀ  ها ریشهفردی، از بین بردن 

 و اجتماعی است.

اسهالم اوامهر و نهواهی متعهددی      بخهش  حیهات در تعهالیم  

جلهوگیری از اخهالل در    هها  آنوجود دارد که نتیجهۀ اعمهال   

ت در امنیّه  ثباتی بیت فردی و جامعه، ممانعت از تزلزل و امنیّ

در روابهط فهردی و    ومهرج  ت ههرج فکری و روانی و حاکمیّه 

 .باشد میاجتماعی آحاد جامعه 

ت اسالم بهرای تهأمین امنیّه    نظر مورد اجراییی هارراهکا

بها مظهاهر و    طهرف  یهک ابعاد مختلف و متنوّعی دارد کهه از  

و با اعمهال   کند میناامنی در جامعه قاطعانه برخورد  ینمادها

ت فهردی و  ین ناامنی و متعرّضین به امنیّمقررات جزائی، مسببّ

یگهر بها   و از سهوی د  رسهاند  میاجتماعی را به سختی به کیفر 

و اقهدامات زیربنهایی مبهادرت بهه پیشهگیری از       ها سازی زمینه

که  نماید میدر جامعه  ثباتی بیبروز ناامنی و  های زمینهایجاد 
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ثیر ت و تهأ معنوی در این میهان از اهمیّه  عوامل و راهکارهای 

به  ؛باشند مینسبت به سایر عوامل فیزیکی برخوردار  یواالتر

ر در شریعت اسهالم نسهبت بهه    مقرّ عبارت دیگر، امتیاز تدابیر

 ،حقهوقی غهرب(   ههای  نظهام  ویهژه  بهه حقوقی ) های نظامسایر 

ه به دو نکته اساسی است: نخست تأکید بر پیشهگیری از  توجّ

و دیگهر نکتهه مبتنهی سهاختن      نهاامنی  های زمینهرشد و ایجاد 

ت بهر مهوازین اخالقهی، معنهوی،     راهکارهای حفاظت از امنیّ

 تر مستحکمو  تر عمیقبه یقین اثرات آن  که اعتقادی و تربیتی

ت در همه شهئون فهردی و اجتمهاعی خواههد     شدن مبانی امنیّ

 بود.

از ایهههن راهکارهههها و تهههدابیر  ای پهههارهاینهههک بهههه بیهههان 

 :پردازیم می

رترین عامهل بهرای   مهؤثّ  تردیهد  بی: داری دینتقویت  – 1

مقابله با بروز نهاامنی در ابعهاد مختلهف آن، تقویهت ایمهان و      

و تحکهیم پیونهد بها پروردگهار متعهال       ها انساناورهای دینی ب

 است.
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بهه مبهدأ حیهات و آفهرینش،      ها انسانثمرۀ ایمان و اعتقاد 

قطع پیوند و ارتباط با  و جانبه و پایدار است ایجاد امنیّت همه

ت عوامل تهنش زا و  ناامنی و حاکمیّ جبوم ،سرچشمۀ فیض

 بود.ت خواهد چالش آفرین در همه اقسام امنیّ

ر بهه نقهش ایمهان بهه خداونهد و روز      در کالم الهی مکهرّ 

و نگرانی از ناامنی تصریح شهده اسهت و    ترس قیامت در رفع

دل سپردن به خداونهد و تسهلیم شهدن در مقابهل عظمهت او،      

 موجب زدودن دلهره و بیم از ناامنی از وجود انسان و جامعهه 

 .1فی گردیده استت و آرامش معرّو احساس امنیّ

بهه اعمهال   و مبهادرت   ت تقوای الهی و پرهیزکهاری رعای

فردی  تصالح و نیکو نیز عاملی مهم در استقرار و تداوم امنیّ

 .1آیند میبشمار 

مهوازین   ویژه بهتحکیم مبانی اخالقی: عامل اخالق،  – 1

رترین مهؤثّ  بایسهت  مهی اخالقی منشأ گرفته از تعهالیم الههی را   

                                                           
1
-سهوره یهونس  . 111آیهۀ  -سوره بقره. 09آیه -سورۀ مائده: قرآن کریم 

 16آیه -سوره احقاف. 01آیۀ 
1
 61آیه -. سوره اعراف48آیۀ -سوره انعام: قرآن کریم 
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آورد، زیهرا   حساب هبت فردی و اجتماعی راهکار حفظ امنیّ

اخالقهی در جامعهه مهانع رشهد و بهروز       ههای  ارزشت حاکمیّ

و عوامههل ایجههاد نههاامنی در حههوزۀ زنههدگی     ههها ناهنجههاری

 .گردد میخصوصی آحاد جامعه 

اشاعۀ فسهاد و انحطهاط اخهالق در جامعهه، منبهع و بسهتر       

امنیّت را در همهه   تواند میو  مناسبی برای توسعۀ ناامنی است

، اقتصهادی، سیاسهی و سهایر    المللی بیناجتماعی،  ابعاد فردی،

و بر این مبنا مبارزۀ دائمی و مسهتمر   سازد دار خدشهابعاد آن 

ضههامن پاسههداری و  توانههد مههیبهها مفاسههد اخالقههی در جامعههه 

 مختلف باشد. های حوزهصیانت از امنیّت در 

پیامبر گرامی اسالم )ص( در بیان اهمیّت مکهارم اخهالق   

 سهوی  به: )روزگار فرماید میوزه اجتماعی در بعد فردی و ح

و زیبههاترین و  پهذیرد  مههیو حسهن خلههق پایهان    خههویی خهوش 

عمل  ترین سنگینحسن خلق است.  ،چیز در دین ترین لطیف

و بدخویی اعمهال را   باشد می خویی خوشدر ترازوی اعمال 

و  نمایهد  مهی چنانکه سرکه عسل را فاسد  ،کند میفاسد و تباه 
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برسهد، بازگشهتش بهه     بهاالیی به درجات  خو درشتاگر چه 

 (. 1خواری و پستی است

به مکارم اخالق بدان حهد اسهت کهه پیهامبر      ها انساننیاز 

اکرم )ص( فرمود: )اگر بنده خدا بداند چهه فوائهد و نتهایجی    

 (. 1که نیازمند خلق نیکوست دانست میدر اخالق نیکوست، 

نبوی چنهین آمهده اسهت کهه رسهول گرامهی        ی در سیره

)خدایا مهرا از اخهالق    :که فرمود میالم )ص( همواره دعا اس

 (. 6زشت و منکرات اخالق برکنار بدار

أثیر اخالق نیکو در جامعه و برکهات آن در فرمایشهات   ت

کهه از آن جملهه    پیامبر اسهالم )ص( تصهریح گردیهده اسهت    

 است:

  .4ت و دوستی در جامعهاستوار ساختن محبّ -

  .1الفت و همدلی میان آحاد مردم -

                                                           
1
 .696فحه ص-08جلد -بحاراالنوار 
 1609صفحه  16جلد -بحاراالنوار1
6
 1619ص -1ج -احیاء العلوم 
4
 48ص -تحف العقول 

1
 416ص -1ج -سفینة البحار 149ص،- 14جلد -بحار  
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  .1از بین بردن خصومت و دشمنی بین مردم -

  .1درجه و مقام وّرفعت و عل -

ت اخالق و فرمایش رسول اکرم )ص( در اهمیّ باألخرهو 

همانها مهن   : )یشان نمایان و هویداستدر این کالم ا آن، تأثیر

 . (6ام شدهبعوث اخالق پسندیده م برای تتمیم و تکمیل

یهازات شهریعت   یکی از امت :تقویت تکلیف محوری – 6

کهه بهر    ای اسالم، تربیت انسان تکلیف محور است. در جامعه

اسهتوار اسهت، ههر یهک از آحهاد      مبنای دین و تعهالیم الههی   

جامعه اسالمی، برای صیانت و پاسداشهت امنیّهت و سهالمت    

و بالتبع امنیّت فردی هر یک از اعضهای آن، تکهالیفی    جامعه

موجهب پایهداری و    توانهد  می ها آنبر عهده دارند که اعمال 

ت از اجهرای  امنیّت فردی و اجتمهاعی گهردد و غفله   استمرار 

تکالیف سبب زوال امنیّت و تزلزل در آرامش آحهاد جامعهه   

 خواهد بود.

                                                           
1
 48ص -تحف العقول 
1
 16ص  11بحاراالنوار جلد  

6
 416ص -1ج - سفینة البحار ،191ص -1 ج-سنن بیهقی 
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از زمههانی کههه قههدرت  ههها انسههاناز دیههدگاه اسههالم همههه 

، رسهند  مهی دّ تکلیهف  و بهه حه   کننهد  میتشخی  و تمیز پیدا 

ههی در اجهرای تکهالیف    با پیهروی از دسهتورات ال   بایست می

و از آن غفلت نورزند و در آن  خویش جدیّت به خرج دهند

 مداومت نمایند.

مسلمانان را به اجهرای مسهتمر   پیامبر گرامی اسالم )ص(  

: )به قدر طاعهت و تهوان   فرماید میو مداوم تکلیفشان توصیه 

خویش عمل به تکلیف نمایید، زیرا وقتی شما ملول و سست 

. در نظهر خداونهد بهتهرین    شهود  مییز ملول گردید، خداوند ن

 (. 1اگر چه اندک باشد ،است تر بادوامکه  است آنکارها 

به یقین اگر آحاد جامعه به تکلیهف خهویش در حفهظ و    

 آفهرین  تهنش ت تالش ورزند و با بروز عوامل حراست از امنیّ

ایجهاد نخواههد    کس هیچمقابله نمایند، احساس ناامنی برای 

 شد.

الزمههۀ  شههک بههی :تحکههیم روابههط انسههانی اصههالح و – 4

اسههتقرار و بقههای امنیّههت در همههۀ ابعههاد آن، جلههوگیری از     

                                                           
1
 81ص -نهج الفصاحه 
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خصهومت و دشههمنی بههین آحهاد جامعههه و گسههترش صههلح و   

ت یو یقیناً هر چه صهمیمّ  روابط سالم انسانی در اجتماع است

باشهد،   تهر  عمیهق و صداقت در روابهط افهراد جامعهه بیشهتر و     

و  تهر  ملمهوس رامهش در جامعهه   پایداری امنیّهت و احسهاس آ  

 خواهد بود. تر نمایان

یکی از وظایف و تکالیف مسلمانان، اصالح ذات البهین،  

به مفهوم تهالش بهرای برقهراری صهلح و سهازش میهان افهراد        

 جامعه است.

و  هها  کهدورت گهاه   ،طبیعی است که در زندگی جمعهی 

 تواند می ها آنکه تداوم  کند میاختالفاتی بین اشخاص بروز 

جب تنش و اخالل در امنیّت فردی یا اجتماعی باشد. برای مو

، خداونهد متعهال بهه همهۀ     ای عارضهجلوگیری از بروز چنین 

تها بهه اصهالح روابهط آحهاد       دههد  مهی ایمان آوردگان فرمان 

 ت گمارند: جامعه همّ
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1 

 

 باهههدفدر کههالم الهههی و  ههها انسههانفرمههان اصههالح بههین 

 . 1تأکید و تصریح گردیده است ها آنم روابط انسانی یتحک

م اسالم )ص( نیهز برقهراری صهلح    مکرّ در فرمایشات نبیّ

بین اشخاص، نیکوترین اعمال معرفی گردیده است: )هر که 

ح در میان دو تن گهام زنهد، فرشهتگان    برای برقرار کردن صل

داش و ثواب شب قدر و پا خدا بر او درود فرستند تا برگردد

ن پیوند دو تن گهام  برید خاطر بهو هرکس  به وی عطا شود؛

او به اندازۀ ثواب کسی است که میان دو تن  زند، گناه و وزر

، شهود  مهی و لعنت خهدا بهر او نوشهته     صلح برقرار کرده باشد

 (. 6ردد و آنجا عذاب او افزون شودگ وارد برزخ

                                                           
1
همهه بهرادر یکدیگرنهد. پهس همیشهه میهان بهرادران        به حقیقت مؤمنهان   

که مشهمول لطهف    ایمانی خود صلح دهید و خدا ترس و پرهیزکار باشید

 16آیه  –سوره حجرات –قرآن کریم  .و رحمت الهی گردید
1
 –. سهوره حجهرات   118. سوره نساء آیه 1آیه -سورۀ انفال-قرآن کریم 

 9آیه 
6
 16 ص-11جلد -آثارالصادقین 
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پیهامبر اسهالم   ت دارد کهه  این عمل تا آنجا ارزش و اهمیّ

و از فرائضی چون نماز و  1داند میترین صدقه بر را آن)ص( 

: )آیا به شما خبر دهم به چیزی کهه  کند میتر قلمداد روزه بر

صههدقه اسههت؟ عههرض کردنههد: بلههی. و برتههر از نمههاز و روزه 

میهان دو نفهر، زیهرا فسهاد و      نزاع و خصهومت  فرمود: اصالح

 (. 1بردن دین استدر میان مردم موجب از میان  اختالف

وان اعالن امنیّت نبه ع «سالم»همچنین در تعالیم اسالمی، 

صهلح و دوسهتی بهین     نماد» و «تعرّض و تجاوز»به دیگران از 

خداونههد متعههال از پیههامبر  .معرفههی گردیههده اسههت «ههها انسههان

 مان آوردگان اهدای سالم کند: ای تا بر واهدخ میخویش 

                

                          

                  

                                                           
1
 616ص -6 ج-بیضاءالمحجة  
1
 80ص -نهج الفصاحه 
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1 

ت و آثهار تهرویج   پیامبر گرامی اسالم )ص( نیز در اهمیّه 

آیا میل نداریهد کهه شهما را بهه     ) :فرماید میسالم به یکدیگر 

بجهای آوریهد، دوسهتدار     را آنچیزی رهبری کنم که چهون  

 (. 1هم شوید؟ در میان خود افشای سالم کنید

اسهالمی: یکهی از   نظارت بر اجرای صهحیح قهوانین    – 1

ت فههردی، اجههرای راهکارهههای مهههم در راسههتای تههأمین امنیّهه

 .باشد میرات اسالمی در جامعه صحیح و دقیق قوانین و مقرّ

اشاره شهد، شهریعت اسهالم انسهان را در      تر پیشچنانکه  

د به رعایت خویش، مکلّف و متعهّ های آزادیقبال حقوق و 

 .داند میاو  های فردی و اجتماعی تالزامات و مسئولیّ

                                                           
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     

آیهه  -سوره انعام-قرآن کریم .ن استصالح آید، خداوند آمرزگار مهربا

14. 
1
 14ص - 1ج  –صحیح مسلم  
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بههدیهی اسههت اگههر آحههاد جامعههه مبههادرت بههه ایفههاء       

خههویش نماینههد،  جمعههی ودات فههردی ههها و تعهّهه تمسههئولیّ

اجتمهاعی و ایجهاد احسهاس عهدم      ههای  تهنش بروز  های زمینه

ت در بعهد  اعتمهاد و امنیّه   ت از بین خواهد رفهت و حهسّ  امنیّ

 .شد خواهد جایگزین آن فردی و اجتماعی

و  رل حکومت برای اجرای قوانینضرورت نظارت و کنت

مناسههب  اجرایههیکارهای نظامههات اجتمههاعی و تمهیههد سههازو

 انکارناپذیر است.

هنگهامی کهه پیهامبر اسهالم      ،در تاریخ اسالم آمده اسهت 

بل را برای حکومت به یمن اعزام فرمهود، او  ج)ص( معاذبن 

ت نمهود: )ای معهاذ کتهاب خهدا را بهه آنهان       وصیّ گونه اینرا 

شهان را بهه اخهالق خهوب پهرورش ده، مهردم را در       بیاموز، ای

امهر خهدا را   -خهواه نیهک باشهند و خهواه بهد     -مقامشهان وادار 

 کس هیچخدا و مال خدا از اجرا کن، در فرمان  ها آندرباره 

. امانت باشد نمیمترس زیرا اختیار با تو نیست و مال از آن تو 

نرمش و مردم را خواه کم خواه بیش به آنان بپرداز، بر تو باد 

خهدا را   گذشت نه در مورد ترک حق که نادان بگویهد حهقّ  
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امر اسالم را پدیدار کن خواه کوچک باشد و  ...ترک گفتی

  (.1خواه بزرگ

 ثرؤالبته الزم است کهارگزاران دولهت اسهالمی بهرای مه     

رسهول گرامهی    ههای  توصهیه دولت، به بودن نظارت و کنترل 

، گفتهاری  سهت رااسالم )ص( مبنی بر رعایهت تقهوای الههی،    

وفای به عهد، ادای امانت، ترک خیانت، نرمهی کهالم، بهذل    

 سالم و رفتار نیکو عمل نمایند.

صهههیانت و  :مهههدنی مشهههروع ههههای آزادیرعایهههت  – 0

پاسداری از امنیّت فردی منوط به پاسداشت و مراعات کردن 

و مادام  مدنی مشروع آحاد جامعه است های آزادیحقوق و 

نباشهند یها بها     منهد  بههره طبیعی خهویش  از حقوق  ها انسانکه 

در برخهورداری از   غیرضهروری های نامتعهارف و   تمحدودیّ

ت و آسهودگی  م خود مواجه باشند، احساس امنیّه حقوق مسلّ

 خاطر برای آنان ایجاد نخواهد شد.

از حهریم   حریم خصوصی اشخاص )اعهمّ  تمسئلۀ مراعا

ه و اعاتی، حریم ارتباطهات، حهریم خهانواد   مسکن، حریم اطلّ

                                                           
1
 18ص -تحف العقول 
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از تعهرّض   هها  انسانمصونیّت حیات و زندگی حریم روانی(، 

دیگههران، آزادی عقیههده، حههقّ معیشههت و برخههورداری از     

ات زندگی برای امکان ادامۀ حیات، ممانعت از هتک ضروریّ

ت و اعتبار افراد جامعه و سایر حقهوق مهدنی اشهخاص،    حیثیّ

دارد  اه انسانرابطۀ مستقیم و الینفک با مقولۀ امنیّت شخصی 

و نتیجۀ تأکید اسالم بر رعایت حقوق طبیعی اشخاص، ایجاد 

 احساس امنیّت در جامعه خواهد بود.

 هههای آزادیکههه حقههوق و  ای جامعهههبههدیهی اسههت در 

مشههروع آحههاد مههردم مصههون از تعههرّض و مداخلههه اشههخاص 

دیگر نباشد، انتظار احساس امنیّت فردی و اجتماعی، نابجها و  

 نامعقول است.

یم و تربیت: تربیت و آموزش در همهۀ سهطوح و   تعل – 1

در تمامی مراحل زندگی، الزمۀ حیات بشر است و نقهش آن  

در رعایت حریم شخصی یکدیگر و عدم تعهرّض بهه حهوزۀ    

 .باشد میخصوصی دیگران، بسیار با اهمیّت و تأثیرگذار 

تربیت و پرورش به عنوان اقدامی بنیادین در تأمین امنیّت 

 ویهژه  بهه و  شهود  مهی اجتمهاعی محسهوب   و آسایش فردی و 
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 دارا را بههدیل بههیخههانواده در ایههن امههر مهههم نقههش اساسههی و 

 .باشد می

از ارتکهاب اعمهال و رفتهار     یافتهه  تربیهت انسهان   شهک  بی

ناهنجار و نامعقول که موجب اخالل در امنیّت شخصی و یها  

اساسی فرد  و برای این حقّ نماید میجامعه گردد، خودداری 

 .شود میت قائل ترام و اهمیّو اجتماع اح

اشهاره شهد،    تهر  پهیش ناامنی: چنانکه  بااحساسمقابله  – 8

ت خاصّههی در اسههتمرار و بقههای امنیّههت ذهنههی و روانههی اهمیّهه

عینهی   تحقهق  ازت عینی دارد و ضرورت وجود آن بیشتر امنیّ

 توانهد  مهی ت است، زیرا دلههره و خهوف از بهروز نهاامنی     امنیّ

 ار اخالل و تزلزل نماید.امنیّت را نیز دچتحقّق 

برای مقابله با عهواملی کهه موجهب بهروز نهاامنی روانهی        

، الزم است که افراد جامعه قاطعیّت و عزم حکومت شوند می

 ت جامعه احساس نمایند. را در برخورد با اخالل گران امنیّ

عهالی و   ی هپشتوانۀ قدرت و تصمیم دولت )به عنوان قهوّ 

اساسی در اسهتقرار امنیّهت ذهنهی    نمایندۀ مردم( عامل مهم و 

حکومهت نسهبت    تفهاوتی  بیو  شود میآحاد جامعه محسوب 



 330  (4)یاسالم نامه حقوق بشر فرهنگ

__________________________________ 

، گردد میم میان افراد جامعه به عوامل ناامنی سبب ایجاد توهّ

تحقق یافته ت در جامعه هر چند که ممکن است در عمل امنیّ

 باشد و هنوز ناامنی در آن اجتماع فراگیر نباشد.

 توانهد  مهی ی اشخاص در جامعهه  ت ذهنهی به امنیّبی توجّ

ت موجب گسترش و رشد عوامهل منفهی تأثیرگهذار بهر امنیّه     

ت فههردی و اجتمههاعی گههردد و اخههالل گههران از ایههن وضههعیّ 

 نمایند. شکننده در جامعه سوءاستفاده

در منطق قهرآن کهریم، یکهی از اههداف اصهلی اسهتقرار       

صهالح در   ههای  انسهان ت الهی و خالفهت و جانشهینی   حاکمیّ

از  ها انسانت و از بین بردن ترس و دلهرۀ برقراری امنیّزمین، 

  .1ناامنی دانسته شده است

ت روانهی آحهاد جامعهه،    امنیّه  بایسهت  مهی بر ایهن اسهاس   

دغدغه اصلی حکومهت اسهالمی باشهد و بهدان اهتمهام ویهژه       

 مبذول دارد.

 :ناامنی های ریشهاز بین بردن  – 9

                                                           
1
 11آیه -سوره نور-قرآن کریم 
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فهردی، ریشهه   ت بهترین راهکار برای حفظ امنیّ تردید بی

 کن کردن موجبات و علل ایجاد ناامنی است.

شههریعت اسههالم بههرای پاسههداری از امنیّههت بههه حههذف     

معمهول داشهته اسهت و بهرای      ای ویهژه ه ناامنی توجّ های ریشه

نمهوده   بینهی  پهیش عملی و زیربنهایی   های برنامهق این امر تحقّ

 است.

و ، گرسهنگی  ناامنی مهمّ های ریشهمثال یکی از  عنوان به

 منظهور  بهه  ،ه خهویش نیاز اشخاص برای تأمین مایحتهاج اولیّه  

 ضروری است. های نیازمندیادامۀ حیات و رفع 

ارتکاب جنایهت   های زمینهه، چه بسا نیازهای اولیّفقدان  

و ایجههاد نههاامنی و اخههالل در آسههایش فههردی و اجتمههاعی را 

. پیامبر گرامی اسالم )ص( فقر و گرسنگی را آورد میفراهم 

 فههیانحههراف انسههان )کفههر( معرّ  تههرین بههزرگ وجبههاتم از

 .فرماید می

ت وجهودی  ظرفیّ لحاظ به ها انساننباید پنداشت که همۀ 

و روحی در حدّی هستند که بتوانند عوارض و تبعات فقهر و  

همین کمبهود   ها انسانل کنند، بلکه در برخی را تحمّ داری نا
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ز مسهیر  زمینۀ ارتکاب اعمهال نادرسهت و انحهراف ا    تواند می

صههحیح را فههراهم کنههد و موجههب نههاامنی دیگههران و جامعههه  

گردد، گرچه برخی به دلیل برخهورداری از ایمهان و تقهوای    

از  گهاه  ههیچ و  کنند میل الهی، هر نوع فقر و مصیبتی را تحمّ

 .ورزند نمیاوامر الهی استنکاف 

فلسفۀ تأکید دین اسالم به رسیدگی به معیشهت دیگهران   

رفاه و معیشت مردم و دفهاع   تأمین. ار استبر همین مبنا استو

 ی زمینهه  از ایجهاد نیازمنهدان   واز حقوق محرومان، مظلومهان  

بسیاری از عوامل تجاوز و تعرّض به حقوق و حریم دیگهران  

 .کند میجلوگیری 

فسهاد   قبیلدیگری از  همّعالوه بر گسترش فقر، عوامل م

مشهکالت  ر و مخهدّ  اخالقی و رواج فحشاء، اعتیهاد بهه مهوادّ   

حوزۀ زندگی فهردی و   اقتصادی، از موجبات بروز ناامنی در

احکهام   هها  آنکه بهرای مقابلهه بها     شود می اجتماعی محسوب

 گونهه  ایهن  کهاب ر گردیده و ارتصی در شرع اسالم مقرّمشخّ

مورد منهع و تحهریم اسهالم قهرار گرفتهه       ها کاری بزهاعمال و 

 .است
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ت ریشهه کهن   عالوه بهر اولویّه   :اجرای حدود الهی – 16

ت قانون ق حاکمیّامنی، تحقّاکردن و مقابله با موجبات بروز ن

ت و آسایش اشخاص را خودسرانه امنیّ که کسانیمجازات و 

ق و پاسههداری از تحقّهه ، از راهکارهههای مهههمّکننههد مههیسههلب 

 .آید می شمار بهت فردی امنیّ

ات برای عزیرکه در قالب حدود و ت اسالم جزاییاحکام 

شده  بینی پیشس ر در شرع مقدّکبین جرائم مقرّمجازات مرت

 .شود میاست، ضامن امنیّت فردی و اجتماعی محسوب 

در قرآن کریم برای صیانت از امنیّت فکهری و عقیهدتی   

ه قهرار گرفتهه   آحاد جامعه، مقابله با پدیدۀ ارتداد مورد توجّه 

اشهته  ر دی برای شخ  مرتد مقرّاست و احکام جزایی خاصّ

در عقیهده و ایمهان    ثبهاتی  بهی از ایجاد تزلزل و  هوسیل بدینتا 

 آید:  عمل بهافراد ممانعت 

 

...              
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1 

 ههای  ریهزی  برنامهه گروهی از افراد با اقدامات موذیانهه و  

از احساسههات  سوءاسههتفادهو  گیههری بهههره جملههه مههنخههاص، 

نان تا در میان آ کنند میمذهبی و مقدّسات دینی افراد، تالش 

کنند و موجب رشهد مفاسهد فهردی و اجتمهاعی      افکنی تفرقه

اشههخاص در شههریعت اسههالم بههه عنههوان   گونههه ایههنگردنههد، 

و خداونهههد بهههرای آنهههان  1شهههوند مهههیشهههناخته « محهههارب»

ر فرمهوده اسهت تها ریشهۀ نهاامنی      ههای سهنگین مقهرّ    مجازات

و تزلههزل در  ثبههاتی بههیسیاسههی و اجتمههاعی کنههده شههود و از 

اجتماعی جامعه )که مخلّ امنیّت و آسایش مناسبات فردی و 

 آورد: عمل به( ممانعت باشد میفرد و جامعه 

                                                           
1
کنند تا اگر بتوانند شما را از دینتهان   ... و اینان همچنان با شما کارزار می 

و ههرکس از شهما از دیههنش برگهردد و در حهال کفهر بمیههرد،       برگرداننهد 

انههد و  و اینههان دوزخههی آخههرت باطههل گردیههده اسههت اعمههالش در دنیهها و

 111آیه -سوره بقره-قرآن کریمجاودانه در آنند. 
1
 161آیۀ  -سورۀ توبه-قرآن کریم 
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1 

برخورد با پدیدۀ سهرقت و مجهازات سهارق در شهریعت     

ت مالی و اقتصادی افراد جامعه، صیانت از امنیّ باهدف ،اسالم

 از اهمیّت خاصی برخوردار است. 

مجهازات و کیفهر سهنگین در احکهام اسهالمی       بینهی  پیش

ایهن انحهراف و پدیهده در     برای سارق، حکایت از تأثیر مهمّ

                                                           
1
و در  خیزد همانا جزای کسانی که با خداوند و رسولش به محاربه برمی 

کوشند، این است که کشته شوند یا بردار شوند یا  زمین به فتنه و فساد می

ا و پاهایشان در خالف جهت یکدیگر بریده شود، یا از سرزمین ه دست

شان است و در آخرت  خویش تبعید شوند. این خواری و زاری دنیوی

آیه -سوره مائده-هم عذاب بزرگی در پیش خواهند داشت. قرآن کریم

66 
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ایجاد احساس نهاامنی فهردی و اجتمهاعی دارد. قهرآن کهریم      

 بیان فرموده است:  گونه اینجزای سارقین را 

                

              

                   

   
1 

مقابله بها عوامهل نهاامنی اخالقهی، همچهون زنها و لهواط،        

ق فهردی و  پاسداشت امنیّت عرض و ناموس و اخهال  باهدف

در احکهام شهریعت اسهالم دارد و     ای ویژه جایگاه ،اجتماعی

اخاللگران در امنیّت اخالقی  عنوان بهدهندگان فحشاء  اشاعه

  .1خواهند رسید شده معینبه کیفرهای 

 تحریم قتل نفس محرمّه و منع صدمه واردکردن به

                                                           
1
اند، ببرید که عقوبتی  دستان مرد و زن دزد را به کیفر کاری که کرده 

و هرکس که بعد از ستمش،  وند پیروزمند فرزانه استالهی است و خدا

گذرد، چرا که خداوند  توبه و درستکاری پیشه سازد، خداوند از او درمی

 69و  68آیات  -آمرزگار مهربان است. سوره مائده
1
 6و  1آیات -سوره نور-قرآن کریم 
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تمامیّت و سالمت جسمی دیگران و خویشتن، ضامن امنیّت 

. در شریعت اسالم حکم قصاص هاست انسان حیات و جان

 بینی پیش ،امنیّت جانی از دیگران کنندگان سلبنفس برای 

 شده است:

                   

                    

                     

                     

                

                   
1 

                                                           
1
ای مؤمنان، بر شما در مورد کشتگان قصاص مقهرّر گردیهده اسهت کهه      

و  و زن در برابهر زن قصهاص شهود    برابر آزاد، برده در برابر بهرده  آزاد در

رفتاری کنهد   اگر کسی در حقّ برادرش بخشش کند، بر اوست که خوش

گیههری و رحمتههی از سههوی   ایههن آسههان. نیکههی بههه او دیههه بپههردازد  و بههه

پروردگارتان است. از آن پس ههر کسهی تعهدّی کنهد، عهذابی دردنهاک       

شهما را در قصهاص زنهدگانی نهفتهه اسهت،       خواهد داشت. ای خردمندان

 119-118آیات -سوره بقره-باشد که تقوی پیشه کنید. قرآن کریم
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در قصاص عضهو و جراحهت نیهز امنیّهت سهالمت جسهم       

 . 1دف شریعت مقدّس اسالم بوده استانسان ه

غیبهت از  ، 1س در امهور خصوصهی دیگهران   حرمت تجسّ

قذف  ،4تهمت و افترا و سوء ظن نسبت به اشخاص ،6دیگران

کیفهر بهرای   و در نظهر گهرفتن    1و دادن نسبت زنا به دیگهران 

 مرتکبین چنین اعمال ناصحیح، تدابیری است که در احکهام 

بهرو و حهریم خصوصهی    اسالمی بهرای پاسهداری از امنیّهت آ   

 شده است. بینی پیشدیگران 

 :امر به معروف و نهی از منکر – 11

و تکالیف آحاد جامعه اسالمی، مبهادرت   حقوق ازیکی 

وان اصهل  به امر به معروف و نههی از منکهر اسهت کهه بهه عنه      

نظارت همگانی، ضامن گسترش و رشد نیکوکهاری و ریشهه   

و در نتیجهه امنیّهت    باشهد  مهی در جامعهه   ها بدکاریکن شدن 

                                                           
1
 41آیه -و سوره مائده 194آیه -سوره بقره-قرآن کریم 
1
 11آیه -سوره حجرات -قرآن کریم 
6
 11آیه -سوره حجرات -قرآن کریم 
4
 11آیه -سوره حجرات -قرآن کریم 
1
 19، آیه سوره نور-قرآن کریم  
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 .گهردد  مهی فردی و اجتماعی در سایه این اصل مهم تضهمین  

تبیهین فرمهوده    گونهه  ایهن قرآن کریم این تکلیف عمهومی را  

  است:

                          

                        
1

 

 

گونه که پیامبر گرامی اسالم )ص( فرمود:  شک همان بی

ها و  ها امر کرده و از بدی )تا وقتی که مردم به نیکویی

پرهیزکاری نمودن ها نهی نموده و در نیکویی کردن و  زشتی

کمک و پشتیبان یکدیگر باشند، پیوسته در خیر و برکت 

خواهند بود. ولی وقتی این مهم را رها کنند، خیرات و 

 ها برداشته خواهد شد و بعضی بر بعض دیگر برکات از آن

 

                                                           
1
و  و باید از شما مسلمانان برخی خلق را به خیهر و صهالح دعهوت کننهد     

و اینان که بهه حقیقهت    مردم را به نیکوکاری امر و از بدکاری نهی کنند؛

بختی و رسهتگاری   واسطه هدایت خلق هستند در دو عالم در کمال فیروز

 164آیه  -سورۀ آل عمران-قرآن کریمخواهند بود. 
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و آنهان را در زمهین و آسهمان     گردنهد  مهی ط و چیره مسلّ

 (. 1فریادرسی نخواهد بود

امنیّهت   توانهد  مهی عروف و نهی از منکهر  م به امر گونه این

و صههیانت نسههبت بههه رعیّههت  فههردی و اجتمههاعی را تضههمین 

بتواننهد در امنیّهت فهردی و     هها  انسان تا آورد عمل بهممانعت 

فیزیکی بهه حیهات خهویش ادامهه دهنهد و از حقهوق انسهانی        

 گردند. مند بهره

بدیهی است که اجهرای ایهن اصهل مشهروط بهه رعایهت       

رات شهرع  است که برای اعمال آن در مقرّ حدود و شرایطی

ق آن بها وجهود شهرایط و    شده اسهت و تحقّه   بینی پیشاسالم 

تعهارض و منافهاتی بها وظهایف      وجهه  ههیچ تمهیدات الزم بهه  

در جهت برقراری امنیّت و مقابله بها عوامهل بهروز و     ها دولت

گسترش ناامنی در جامعه ندارد، بلکه این دو مکمّل یکدیگر 

 .باشند می

راهکارههای   ترین مهم ازیکی  :تقویت نظام قضائی – 11

ی مختلف فهردی، اجتمهاعی و حتّه    های حوزهحفظ امنیّت در 

                                                           
1
 161ص -اممجموعه ورّ 
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بها اجهرای    توانهد  مهی ، وجود رکن قضائی است که المللی بین

عدالت و برخورد با متجاوزین به امنیّهت و آسهایش فهردی و    

م در بعهد روانهی را فهراه    ویژه بهجمعی، زمینۀ تداوم امنیّت، 

 آورد.

آحاد جامعه  ،با وجود نهاد قضائی کارآمد، قاطع و عادل

و احسههاس امنیّههت و  شههوند مههیبههه وجههود امنیّههت امیههدوار  

 . شود می فرما حکمآسودگی بر جامعه 

عدالت و ترس از ظلم و ستم  احساس ناامنی از فقدان

و نقش دستگاه قضائی  شود میزورمداران و ستمگران ایجاد 

س نامطلوبی در جامعه مهم و انکارناپذیر در رفع چنین احسا

قرآن کریم به سنّت الهی برای استقرار عدالت و مقابله  است.

 کند: با ظلم و ستم به افراد جامعه چنین اشاره می

              

          
1 

                                                           
1
و چون پیامبرشان بیاید در میهان آنهان دادگرانهه     و هر امّتی پیامبری دارد 

 41آیه -سوره یونس-قرآن کریمقضاوت شود و بر آنان ستم نرود. 



 301  (4)یاسالم نامه حقوق بشر فرهنگ

__________________________________ 

ان الهی بهرای تحکهیم عهدالت و رعایهت دسهتورات      فرم

 مخداوند در قضاوت و داوری در امور مردم در قهرآن کهری  

 شده است: بیان  گونه این

                  

               ... 
1 

 

پیامبر گرامی اسهالم )ص( ههر قاضهی را کهه بهه عهدالت       

 آنو  دانهد  مهی حکم کند مشمول لطهف و رحمهت خداونهد    

ال بهه حه   رهاشهده که از اجرای عدالت روگردان شود،  کس

 . 1کند میخویش معرفی 

بهه حهق داوری    چنین پیامبر اکرم )ص( قاضهی را کهه   هم

 لتیعهدا  بهی  زیهرا  ،6تالهی دانسهته اسه  نکند، مستوجب لعنت 

                                                           
1
البتّه به صاحبانش باز دهیهد و چهون    کند که امانت را خدا به شما امر می 

سهوره  -آن کریمقرکنید، به عدالت داوری کنید...  میان مردم قضاوت می

 18نساء آیه 
1
 88ص -16جلد -سنن بیهقی 
6
 161ص -1 ج-المستظرف 
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و بهدبینی   دههد  مهی جامعه را به سهوی نهاامنی و تزلهزل سهوق     

 .شود میاشخاص را سبب 

در برقراری امنیّهت   جامعه و نقش آنت قضاوت در اهمیّ

است که رسول گرامهی   جا بدانتا  ها حوزهدر همه سطوح و 

بهتهرین قضهات   ت خویش را اسالم )ص( بهترین اشخاص امّ

صهب قضها را بهه ذبهح     تصهدّی من  حال درعینو  1دانسته است

 . 1رموده استبدون استفاده از چاقو تشبیه ف

قاطعیّت نهاد قضایی از دیهدگاه اسهالم ضهرورت حتمهی     

، باشهد  مهی است و نتیجۀ آن ایجاد امنیّت روانی فرد و جامعهه  

خداوند متعال به پیامبرش فرمان داده اسهت کهه در قضهاوت    

  قهرار  میان مردم، احکام و دستورات الهی را میزان و شاخ

 ههای  خواهشدهد و تحت فشارها و تهدیدها، از تمایالت و 

 .6اشخاص تبعیّت و پیروی نکند

                                                           
1
 116ص -6جلد -صحیح بخاری 
1
 91ص -0ج -، کنزالعمّال90ص -16ج -سنن بیهقی 
6
 48آیه -سوره مائده-قرآن کریم 
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که خطهاب بهه    حکومتی منشورحضرت علی )ع( نیز در 

 به اهمیّهت قضهاوت در   اشاره ، بااند فرمودهمالک اشتر صادر 

، تهرین  فضهیلت  اب قاضهی از میهان بها   ت در انتخجامعه، بر دقّ

، نفوذناپههذیرترین و تههرین قههاطع، ینتههر محتههاطصههبورترین، 

 . 1جامعه تأکید ورزیده است های انسان باتقواترین

از  ، اعهمّ هها  رسهانه  :الع رسهانی و اطّ ها رسانهکنترل  – 16

دیداری )همچون تلویزیهون و سهینما( و نوشهتاری     های رسانه

ماننهد شهبکه    ههایی  رسهانه ات( و یها  )مانند مطبوعهات و مجلّه  

هههای موجههود در آن، نقهههش    ایتجهههانی )اینترنههت( و سهه   

و  العهات دارنهد  اطّ جابجاییدر انتقال و  مهمیانکارناپذیر و 

ایههن کههارکرد اثههرات مثبههت و منفههی در زنههدگی فههردی و    

موجب تقویت و تحکهیم   تواند میاجتماعی اشخاص دارد و 

ممکهن   کهه  همچنهان امنیّت و آسایش آحهاد جامعهه گهردد،    

ت فردی و اجتمهاعی  است دارای نقش منفی و مخرّب بر امنیّ

 یا وو سبب ایجاد احساس ناامنی در حوزۀ فردی  داشته باشد

                                                           
1
 16البالغه، نامه  نهج 



 301   امنیّت فردی در اسالم

__________________________________ 

ت روانی افراد و موجبات سلب آسایش و امنیّ اجتماعی شود

 را فراهم آورد.

و افشای  ها انسانمثال، ورود به حریم خصوصی  عنوان به

الع رسهانی از  العات خصوصی و شخصی افراد به بهانۀ اطّاطّ

ت خلهوت اشهخاص را مهورد    ت کهه امنیّه  اسه  مهمیخطرات 

 .دهد میی قرار تهدید جدّ

دین اسهالم هرگونهه اقهدام و عملهی کهه منجهر بهه ورود        

بهه حهریم خصوصهی دیگهران شهود را       اجهازه  بهی ناخواسته و 

ن را از مبهادرت بهه آ   هها  انسهان و  ممنوع و حرام دانسته است

در زنهدگی و امهور    نهی فرمهوده اسهت. کنکهاش و تجسّهس    

یگران و افشا و نشر اسرار آنان در اسهالم مهذموم   خصوصی د

 . 1فی شده استمعرّ

استراق سمع، استراق بصر و هتک آبروی اشخاص نیز از 

کهه مهورد    هاست آنمصادیق بارز تجاوز به حریم خصوصی 

چنانکه پیامبر گرامی  ،تحریم شریعت اسالم قرار گرفته است

                                                           
1
 11آیه -سوره حجرات-قرآن کریم 
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 هها  آنیهات  را در حهدّ ح  ها انساناسالم )ص( اهمیّت آبروی 

 قرار داده است.

 تهرین  مهم، ها انسانبدیهی است تعرّض به حریم شخصی 

و ارتقهها و گسههترش  شههود مههیعامههل بههروز نههاامنی محسههوب 

 ههای  شهبکه و وسهایل ارتبهاط جمعهی،     هها  رسانه انگیز اعجاب

گستردۀ اجتماعی و ابزارهای پیشرفتۀ ارتباطی، ابزار اساسی و 

اشههخاص بشههمار   ری در تجههاوز بههه حههریم خصوصههی  مههؤثّ

 .آیند می

 ههای  چهالش العهات نیهز از   استناد به اصل جریان آزاد اطّ

صههی اسههت کههه بههه بهانهۀ آن، اسههرار و زنههدگی خصو  مهمهی 

ت اشخاص مورد تهاجم و امنیّ گردد میافشا و منتشر  ها انسان

 .گیرد میقرار 

ارتبهاطی و   ههای  شهبکه همچنین انتشار سریع شایعات در 

و آنههی مطالههب ناصههحیح و   ای حظهههلو انتقههال  ههها مههاهواره

 موجب بروز حس ناامنی در جامعه گهردد  تواند می غیرواقعی

را موجهب شهود کهه بسهتر نهاامنی را       هها  دشمنیو  ها بدبینیو 

 .آورد میفراهم 
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ابزار و وسیلۀ مناسبی برای ایجاد و  توانند می ها رسانهه البتّ

براسهاس   هها  آنت روانی جامعه باشند، لذا کنترل تقویت امنیّ

 تواند مین شده در احکام شریعت اسالم موازین و حدود معیّ

ت فهردی  به عنوان راهکاری مناسهب در جههت تحکهیم امنیّه    

 ی شود.تلقّ

 

در فرهنههگ اسههالم، جهههاد بههه عنههوان یههک  :جههاد  – 14

تکلیف بر عهدۀ همۀ مسلمانان است تا در صورت ضهرورت  

کلیف دینی ط آن، آحاد جامعۀ اسالمی به این تیشرا وجود و

 خود عمل نمایند.

همراه « فی سبیل اهلل»در قرآن کریم، همواره جهاد با قید 

و این بدان معناست که این تکلیهف بها ههدفی     گردیده است

 بایسهت  میر فرموده است، الهی و در مسیری که خداوند مقرّ

 اعمال گردد.

از منظر اسالم اختصاص بهه  « جهاد»باید توجّه داشت که 

ندارد، بلکهه قلمهروی جههاد گسهترده و وسهیع      دفاع و جنگ 

 است و از کسب درآمد و تالش برای تأمین نیازهای خانواده
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در قبال فتنهه گهران داخلهی و     دفاع وتا جنگ  ،شود میآغاز 

 دشمنان خارجی جامعه.

مبر اسهالم )ص( بهه جههاد    د از دیهدگاه پیها  اعالوه جهه ب

فاع از کیهان  . جهاد اصغر، دشود میاکبر و جهاد اصغر تقسیم 

تنههه گههران و دشههمنان داخلههی و  نظههام اسههالمی و مقابلههه بهها ف 

و جهاد اکبر مربوط به مقابله درونهی بها ههوا و     خارجی است

و او  شهود  مینسانی است که موجب تزکیه انسان ا های هوس

را از مبادرت به اعمال ناصحیح و اقداماتی که موجب ناامنی 

 . 1دارد میشود باز  جامعه می

 

جههاد بها دشهمنان و فتنهه گهران جامعهه اسهالمی         اهداف

 از: اند عبارت

هههایی کههه امنیّههت فههردی و  سههرکوب کههردن فتنههه-الههف 

 :افکند اجتماعی را به مخاطره می

                    

                                                           
1
 466ص -4 ج-کنزالعمّال 
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1 

دفههاع از امنیّههت و کیههان کشههور و تههأمین امنیّههت     –ب 

 با تهدیدات و تجاوزات خارجی: مسلمانان و مقابله 

                

           ... 
1 

جامعهه کهه    مظلومهان  مقابله بها سهتمگران و دفهاع از    -ج

کرده و موجب ناامنی روانهی   پایمال را ها انسانحقوق طبیعی 

 : اند گردیدهو فیزیکی آنان 

                   

               

                                                           
1
و دین فقط آئین الهی  ای باقی نماند چندان نبرد کنید که فتنهو با آنان  

باشد و چون دست برداشتند، ستم نباید کرد مگر بر ستمگران. قرآن 

 196آیه -سوره بقره-کریم
1
توانیهد، از جملهه نگاههداری اسهبان را      و در برابر آنان هر نیرویی که می 

را بترسانید... قرآن فراهم آورید تا به آن وسیله دشمن خدا و دشمن خود 

 06آیه -سوره انفال-کریم
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1 

 ههای  زمینهه به عنوان  ،رفع سلطۀ شرک و بت پرستی –د 

و از بین بردن سهران کفهر کهه مهردم را بهه استضهعاف        ناامنی

ی را از آنهان سهلب   ی و فیزیکو امنیّت روان کشانند میفکری 

 : کنند می

                  

                    

      
1 

                                                           
1
و چههرا در راه خههدا و در راه آزادسههازی مههردان و زنههان و کودکههان     

گوینههد: پروردگههارا مهها را از ایههن شهههری کههه اهلههش  کههه مههی مستضههعف

ستمگرند خارج فرما و از سوی خویش برای مها یهاری و یهاوری بگمهار،     

 11آیه -سوره نسا-. قرآن کریمکارزار نکنید
1
و در دین شما  ولی اگر سوگندهایشان را پس از ایمان بستنشان شکستند 

طعنه زدند، آنگاه با پیشوایان کفر کارزار کنید، چرا که حرمت سوگند 

آیه -سوره توبه -قرآن کریم کنند، باشد که دست بردارند. را رعایت نمی

11 
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خارجی،  ، دشمنانها فتنهبا  هبدیهی است نتیجه و اثر مقابل

نهاامنی   ههای  زمینهه ستمگران و مشرکین و کفّار، از بین بردن 

و برقراری امنیّت در همهه   فردی و به تبع آن امنیّت اجتماعی

 خواهد بود. المللی بینی سطوح فردی، اجتماعی، ملی و حتّ

در اندیشۀ واالی اسالمی، امنیّت پاداشی برای مجاههدین  

گهاه امنیّهت از دیهدگاه    و صابرین است و این امر نشهانگر جای 

 اسالم است.

  



 مرز امنیّت فردی و امنیّت اجتماعی

بشهر، ایهن سهؤال     های آزادیدر مقایسۀ اهمیّت حقوق و 

برخورداری از امنیّت  که حقّ کند میبه ذهن هر انسان خطور 

 از آزادی؟ مندی بهرهمقدّم است یا 

چنههین در قیههاس امنیّههت فههردی و امنیّههت اجتمههاعی،   هههم

از اولوّیههت برخوردارنههد؟ و در صههورت بههروز     کههدامیک

م و ارجهح  کدامیک را باید مقدّ ،زاحم بین آن دوتعارض و ت

 دانست؟

سهؤاالت، ضهرورت دارد تها مهرز      گونه اینبرای پاسخ به 

 اجتماعی مورد شناسایی قرار گیهرد  تت فردی و امنیّبین امنیّ

 صهوت  ایهن بهر یکهدیگر مشهخ  گهردد، در      دو آنو تأثیر 

روشن خواههد شهد. نکهات ذیهل در      ها آنو اولویّت اهمیّت 

 خصوص مرز امنیّت فردی و اجتماعی حائز اهمیّت است:

از فهردی و اجتمهاعی و    اقسام مختلهف امنیّهت، اعهمّ    – 1

نظر از گستره و قلمهروی نفهوذ    ، صرفالمللی بینی امنیّت حتّ

کهه انفکهاک    نحهوی  به ،آن، از نوعی وابستگی برخوردارند

را  هها  آن بایست میدیگر ممکن نیست و در واقع از یک ها آن
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تفکیهک دانسهت کهه ههر یهک از قلمهروی        غیرقابهل اجزای 

 خود را دارد. خاصی برخوردار است و دایرۀ نفوذ خاصّ

 ههای  حهوزه وابسهتگی امنیّهت    ،در گفتمان امنیّتهی اسهالم  

 عنهوان  بهه فردی و اجتماعی مورد تأکید قهرار گرفتهه اسهت.    

 آن، شریعت اسهالم  ها انسانامنیّت جانی  مثال در بیان اهمیّت

از حوزۀ حقوق فردی فراتر دانسته و تعرّض به حیات یک  را

 حیهات همهۀ   نهاامن نمهودن حهقّ    و انسان را بهه منزلهۀ تجهاوز   

 قلمداد نموده است:  ها انسان

                    

                  

       … 
1 

از میههان اقسههام امنیّههت، امنیّههت فههردی از اهمیّههت و    – 1

برخوردار است و میزان نفهوذ و تأثیرگهذاری    ای ویژهجایگاه 

                                                           
1
ز به به این جهت بر بنی اسرائیل مقرّر داشتیم که هرکس کسی را ج 

قصاص قتل، یا به جزای فساد در روی زمین، بکشد مانند اینست که همۀ 

مانند اینست که همۀ  مردم را کشته باشد؛ و هرکس کسی را زنده بدارد،

 61آیه -سوره مائده-مردم را زنده داشته باشد... قرآن کریم
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 المللههی بههینامنیّههت اجتمههاعی و یهها  هههای حههوزهآن بههر سههایر 

ه خاص به این قسم از لزوم توجّ امر ت و ایناس انکار غیرقابل

 .سازد میم امنیّت را مسلّ

در همهۀ   ها انسانت شالودۀ امنیّ بایست میت فردی را امنیّ

ت شخصهی افهراد   ت از امنیّه زیرا مقولهۀ امنیّه   ،دانست ها زمینه

و مههدخل ورود بههه قلمههروی روانشناسههی،    شههود مههیآغههاز 

و  «د و جامعهههفههر»، سیاسههت و تحلیههل روابههط شناسههی جامعههه

 پهذیر  امکهان ه به امنیّت فهردی  با توجّ «تعامل فرد و حکومت»

 است.

غربی به ظاهر برای رعایت حقهوق   های نظامتأکیدی که 

 ،دارند میابراز  نسبت به آحاد اتباع خود ها دولتط بشر توسّ

 های آزادیاستدالل همراه است که: مراعات حقوق و  این با

و  گهردد  مهی ی ههر کشهور   ت ملّه مدنی آحاد جامعه سبب امنیّ

موجب پایداری  المللی بینامنیّت جوامع مختلف عضو جامعه 

و اسههتمرار صههلح و امنیّههت جهههانی خواهههد شههد، لههذا بههرای  

از امنیّههت  بایسههت مههیبههه صههلح پایههدار جهههانی،  یههابی دسههت

 صیانت کرد. ها انسانشخصی 
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ههای غربهی    گرچه این استدالل دستاویز و ابهزار دولهت   

و در مهواقعی کهه    هاسهت  آنال فشار علیه مخهالفین  برای اعم

هها و   برای مقابله بها دولهت   بدانند از این وسیله و اهرمصالح 

گیرنهد،   نیل به اهداف سیاسی و اقتصهادی خهویش بههره مهی    

ط لیکن شریعت اسالم صدها سال پیش از آنکه این امر توسّه 

ر شود، در گفتمان امنیّتی خهویش بهر آن   غربیان مطرح و تبلی

 تأکید ورزیده است.

فههردی، اجتمههاعی و   هههای حههوزهدر همههۀ  امنیّههت - 6

 ،ت مطلهق ق امنیّه امری نسهبی اسهت و انتظهار تحقّه     المللی بین

 نیست. یابی دستق و و قابل تحقّ معقول

در یک نظام اسهالمی مبتنهی بهر قواعهد شهریعت اسهالم،       

محتهرم و مهورد حمایهت اسهت کهه       جها  آنت فهردی تها   امنیّ

ت حقوق و امنیت دیگران نگردد و یها امنیّه   موجب اخالل در

ت شهخ   مثال امنیّه  عنوان به. نیندازداجتماعی را به مخاطره 

و عقایهد   ها دیدگاه تبلیر وبیان و آزادی نشر  برای اعمال حقّ

که این حهق بها حسهن     شود میرم شمرده تتا آنجا مح خویش
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ت اعمال گردد و موجب ایجاد انحراف فکری و اعتقهادی  نیّ

 ان و یا فساد اخالقی در جامعه نشود. دیگر

به این وصف انتظهار و توقّهع وصهول بهه امنیّهت مطلهق و       

جز در مورد حقوق انسانی  ،بدون قید و شرط در یک جامعه

ت ت ناپذیر )مانند آزادی عقیهده و دیهن(، بها واقعیّه    محدودیّ

 منطبق نخواهد بود.

د حکومت اسالمی نیز وظیفه دارد تا از امنیّت فردی آحا

ولهی آنجها کهه اشهخاص بها       ،جامعه صیانت و پاسداری کند

خهویش موجهب ایجهاد     ههای  آزادیاز حقوق و  سوءاستفاده

ت ت جامعه اولویّه ه گردند، امنیّعمخاطره برای دیگران و جام

ت ت فهردی دچهار محهدودیّ   و ممکن اسهت امنیّه   کند میپیدا 

 شود.

ت آن در ت فههردی و محوریّهه ت امنیّههایههن امههر از اهمیّهه 

 المللههی بههینت ی امنیّههت اجتمههاعی و حتّههای تههأمین امنیّههراسههت

ه قههرار ات مههورد توجّهههها و واقعیّهه  تکاهههد، بلکههه اولویّهه نمهی 

 گیرد. می



 ت فردی وظایف دولت در تأمین امنیّ

ت فههردی و اجتمههاعی و پاسداشههت آن در اسههتقرار امنیّهه

 .آید می شمار بهها  جامعه از وظایف و تکالیف دولت

چههه در حههوزۀ زنههدگی فههردی   ،تیّههدر واقههع تههأمین امن

ی در اشخاص و یها در قلمهروی زنهدگی اجتمهاعی و یها حتّه      

اهداف و مقاصد تشهکیل جامعهه و نههاد     از ،المللی بینسطح 

بنهابراین طبیعهی اسهت کهه      ؛شهود  میسیاسی دولت محسوب 

نخستین دغدغه و چالش هر دولت را مقولۀ مبارزه با ناامنی و 

 بدانیم. ها هزمینت در همه استقرار امنیّ

در قههرآن کههریم مسههئله اسههتقرار حاکمیّههت خداونههد و    

 باههدف  ،صالح بهه فرمهانروایی در زمهین    های انسانجانشینی 

 . 1تأمین امنیّت دانسته شده است

یک  عنوان بهبدین ترتیب تأمین امنیّت فردی و شخصی 

ت دغدغه اصهلی و شهاخ  و مهالک بهرای ارزیهابی موفقیّه      

بهه اههداف تأسهیس آن     یابی دستدولت در انجام وظایف و 

                                                           
1
 11آیۀ -سوره نور 
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بدیهی است چنانچه یک حکومت در ایجهاد  ، گردد میتلقّی 

ت امنیّهه توانههد مههی ،ت فههردی توفیههق یابههدو پاسههداری از امنیّهه

اجتماعی را در جامعه مستقر نماید، ولی اگر دولت نتوانهد از  

ت فردی آحاد جامعه صیانت نماید، به طریق اولهی قهادر   امنیّ

ت شخصی بهه  اجتماعی نخواهد بود، زیرا امنیّت امنیّبه تأمین 

 .گردد میت اجتماعی محسوب امنیّ زیربنایعنوان 

چهه در حهوزۀ    ،ط دولهت ت توسّه از طرفی اعمال حاکمیّ

چهه در   ،اقتدار داخلهی و برقهراری نظهم و انضهباط اجتمهاعی     

ط بیگانگهان بهر   حوزه استقالل خهارجی و جلهوگیری از تسهلّ   

، منهوط بهه   هها  زمینهه و سهایر   شئون اقتصادی، نظامی، سیاسهی 

ت ت فهردی و اجتمهاعی اسهت و در غیهاب امنیّه     استقرار امنیّه 

تی دولههت وجههود امکههان انجههام وظههایف و تکههالیف حههاکمیّ

 .نخواهد داشت

برآینههد  عنههوان بهههاز دیههدگاه حقههوق اسههالمی، دولههت  

و  هاسهت  آنآحاد جامعه و احتیاجهات واقعهی    های نیازمندی

و  هها  خواسهت ت در رأس همهه  نیّه بهه ام  ها انساننیاز  شک بی

 نیازهای بشری قرار دارد.
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قرآن کریم در بیهان اقهدامات ذوالقهرنین بهرای مبهارزه و      

قوم یهأجوج و مهأجوج کهه بها ایجهاد فسهاد        های فتنهمقابله با 

 : فرماید میچنین  ،موجب ناامنی قومی را فراهم آورده بودند

                   

              

              

                 

    
1 

گاه ذوالقرنین برای تأمین امنیّت آن قوم سدّی محکم  آن

چنانکه راه تجاوز قهوم یهأجوج و مهأجوج برایشهان      ،بنا نمود

 . 1ت برای آنان فراهم آمدبسته شد و امنیّ

                                                           
1
ان دو کوه سرآسا تا به فاصله می آنگاه سررشته کار خود را دنبال گرفت 

رسید و در پیش آن مردمانی را یافت که زبانی نمی فهمیدند. گفتند ای 

کنند،  ذوالقرنین قوم یأجوج و مأجوج در این سرزمین فتنه و فساد برپا می

آیا می خواهی خراجی به تو بپردازیم که بین ما و آنان سدّی بسازی؟... 

 94-91آیات  -سوره کهف
1
 90آیه -سوره کهف 
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ه نباید فراموش کهرد کهه دولهت بهه عنهوان حهاکم و قهّو       

 هها  انسهان ت فردی علیه امنیّبه عنوان تهدیدی  تواند میعالی، 

ز طرفی وظیفه دارد تا از تعدّی و تجاوز دیگهران بهه   و ا باشد

آورد و از حقوق  عمل بهامنیّت شخصی افراد جامعه ممانعت 

 شهروندان خویش صیانت نماید.

رات و بها رعایهت مقهرّ    تواننهد  مهی چنین اشخاص نیهز   هم

نظامههات اجتمههاعی موجههب حفههظ امنیّههت دیگههران و جامعههه  

ل بهه قهانون گریهزی و    وسّه یا به عنوان منبع ناامنی بها ت  ،باشند

از آنان و اجتماع سهلب آرامهش و    ،تجاوز به حقوق دیگران

 امنیّت نمایند.

و تعیههین  گههذاری قههانونحقههوقی نههوین،   هههای نظههامدر 

و حقهوق اشهخاص بهه عنهوان      هها  آزادیمحدوده و قلمهروی  

و  ت شهناخته شهده اسهت   راهکار اصهلی ایجهاد و حفهظ امنیّه    

و حفهظ قلمهروی اعمهال     شهروندان با اجرای صحیح قهوانین 

خهویش و احتهرام بهه محهدوده اعمهال       ههای  آزادیحقوق و 

ت اجتمهاع  آن از امنیّت فردی و به تبع ، از امنیّدیگران حقوق

و در صهورت تخطّهی و تجهاوز از     نماینهد  مهی خود پاسداری 
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 ههای  آزادیرات و تعهدّی بهه حهریم حقهوق و     قوانین و مقهرّ 

که  ،باشند ر مواجه میمقرّدیگران یا اجتماع با قوانین کیفری 

 مجازات و کیفر در انتظار آنان خواهد بود.

ت، ۀ منتخهب ملّه  به عنوان قوّ اند مکلّفها  از طرفی دولت

از طریق مقابله با تهدیدات و تجاوزهای گوناگون بیگانگهان  

و تهأمین شهرایط اعمههال حقهوق سیاسههی و مهدنی شهههروندان     

سرنوشهت   خویش و ایجاد امکان مشهارکت عمهوم مهردم در   

ت فهردی و اجتمهاعی ایشهان را    سیاسی و اجتماعی آنان، امنیّ

 ناامنی را ریشه کن نمایند. های زمینهفراهم آورند و 

چههه در حههوزۀ فههردی و یهها   ،ت در جامعهههبرقههراری امنیّهه

امتیههاز یههک دولههت و نشههانۀ قههدرت او محسههوب  ،اجتمههاعی

 .شود می

 

قرآن کریم در بیان داستان هجرت حضهرت یعقهوب بهه    

 اسهت:  سرزمین مصر، آن دیار را به امنیّهت توصهیف نمهوده   
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1
چون بر یوسف وارد شدند، پدر و مادرش را در کنار گرفت و گفهت   و 

به خواست خداوند با امهن و امهان وارد مصهر شهوید و همهین جها سهکنی        

 99آیه -سوره یوسف-قرآن کریمگزینید. 
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 مؤلفسایر آثار 

انتشارات گنج -(1) معیّنعقود -(0) مدنیحقوق  -1

 ه.ش 1686سال -دانش

-ارث، وصیت، اخذ به شفعه-(8) مدنیحقوق  -1

 ه.ش 1681سال -انتشارات گنج دانش

حقوق -تجاری های شرکتانحالل و تصفیه  -6

 ه.ش 1619 سال-انتشارات امیرکبیر-تجارت

 مدنیحقوق -آنموجبات مسئولیت مدنی و آثار  -4

 ه.ش 1684 سال-الهدی المللی بینانتشارات -(4)

، الملل بینحقوق ) حقوقیحقوق بشر در سه نظام  -1

انتشارات دانشگاه -حقوق اسالم و حقوق ایران(

 ه.ش 1681سال -آزاد اسالمی مرکز

مبانی حقوق -(1) اسالمیحقوق بشر  نامه فرهنگ -0

 ه.ش 1691سال -نشر آثار سبز-بشر اسالمی

حق حیات در -(1) اسالمیحقوق بشر  نامه فرهنگ -1

 ه.ش 1691سال -نشر آثار سبز-اسالم

اسالم و حق -(6) اسالمیحقوق بشر  نامه فرهنگ -8

 ه.ش 1691سال -نشر آثار سبز-حریم خصوصی


