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 مقدمه. 1

امنیت در لغت. 1 . 1

کالم الهی  جوهری می گوید: »امنیت ضد ترس است و »األمن و األمان و األمانة« به یک معنا هستند و »األَمَنة« نیز طبق 

که به دیگران اطمینان دارد و »استأمن  به معنای امنیت است >أَمَنًة نعاسا< )آل عمران، 154( و نیز به معنای کسی است 

کرد و »األّمان« با ضمه و تشدید به معنای فرد امین است« )همو، 2009 م، ج 5، ص 2071(.  إلیه« یعنی از او طلب امنیت 

گفته است: »همزه  گفته است: »المأمن، موضع و جایگاه امن است« )همو، 1408 ق، ج 13، ص 21(. ابن فارس  ابن منظور 

و میم و نون دو ریشه نزدیک به هم هستند؛ یکی از آنها ضد خیانت و به معنای آرامش قلب است و دیگری به معنای 

گفته: »األمن یعنی عدم توقع چیز ناپسند در زمان آینده، و اصل  تصدیق است« )همو، 1404 ق، ج 1، ص 133(. زبیدی 

گفته شده »أمن، أمنًا، و أمانًا... و أمنًة:  از بین رفتن ترس است« )همو، بی تا، ج 34، ص 184(.  آن اطمینان خاطر و 

کریم آمده است >قاَل  گفته می شود: األمان، یعنی: تو را ایمن ساختم و در قرآن  کرد و نترسید پس او ایمن است،  اطمینان 

اِحمین < )یوسف، 64( )نک: انیس و  ْرَحُم الّرَ
َ
خیِه ِمْن َقْبُل َفاهلُل َخْیٌر حاِفظًا َو ُهَو أ

َ
ِمْنُتُکْم َعلی  أ

َ
َکما أ  

َ
ِإّل َهْل آَمُنُکْم َعَلْیِه 

گاهی اسمی است برای  گفته شده: »األمن و األمانة در اصل مصدر هستند، و األمان  همکاران، 1972 م، ج 1، ص 28(. 

گاهی اسمی است برای آنچه انسان به آن ایمان می آورد، همانند قول  که انسان در آن در امنیت زندگی می کند و  حالتی 

ْنُتْم َتْعَلُموَن< )األنفال، 27( یعنی: آنچه به واسطه ی 
َ
ماناِتُکْم َو أ

َ
ُسوَل َو َتُخوُنوا أ ذیَن آَمُنوا ل َتُخوُنوا اهلَل َو الّرَ

َ
َها اّل ّیُ

َ
الهی >یا أ

که به همه اطمینان می بخشد  کسی  گفته شده: »رجل أمنة: یعنی  آن ایمنی یافتید )راغب اصفهانی، 1430 ق، ص 25(. 

کرده است >لسَت مؤمنًا< )النساء، 94( یعنی: به تو ایمان نداریم« )األزهری، 1382 ش، ج 15،  و ابوجعفر مدنی قرائت 
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گفته است: »و أعطیُته من أمن مالی« یعنی: بهترین قسمت آن  را به او بخشیدم )همو، 1414 ق، ج  ص 510(. ابن عباد 

10، ص 413(.

کرد: گونه دسته بندی  گذشت می توان معانی لغوی امن را این  که  در خالل آنچه 

آرامش و طمأنینه و امنیت. 1

اعطای امان و بازگرداندن امانت. 2

راستی و صداقت. 3

تصدیق و ایمان. 4

گونه که معاذبن جبل از پیامبر؟ص؟ . 5 بهترین چیزها و باارزش ترین آنها؛ این امر از معانی جهاد در راه خدا است همان 
که »اوج عظمت اسالم، جهاد در راه خداست« )الشیبانی، 1421 ق، ج 36، ص 375(. کرده است  روایت 

امنیت در اصطالح. 2 . 1

کارکردها و اهداف آنها مشترک است  گرچه بعضی  که ا کرده اند  مفّسران و اهل سیاست تعاریف متعددی از امنیت ارائه 

کرده اند:  ع دیدگاه و اختالف تصورات و تضاد مشارب شان، نویسندگان آنها را در دو دسته بررسی  اّما به خاطر تنو

امنیت از دیدگاه مفسران. 1 . 2 . 1

ک است« )همو، 1413 ق، ج 2، ص 68(. محمد رشید  گفته است: »امنیت از بین رفتن چیز ترسنا ابوحیان اندلسی 

رضا گفته است: »آن اطمینان خاطر و عدم وجود ترس است« )همو، 1990 م، ج 5، ص 14(. البقاعی گفته است: »امنیت، 

آرامش یافتن نفس با امید یافتن به خیر است« )همو، 1389 م، ج 3، ص 577(. گفته شده: »اطمینان نسبت به مسأله ای 

که سبب رنج و ترس نخواهد شد« )الشعراوی، 1991 م، ج 1، ص 297(. آن »احساس آرامش و اطمینان در وجود انسان 

نسبت به نیازهای دنیوی و اخروی خود است بدون اینکه هزینه برای دستیابی به آن بپردازد« )اللوح و عنبر، 2006 م، 

ص 232(.
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امنیت از دیگاه اهل سیاست. 2 . 2 . 1

گروهی از مردم است و فرقی  کارگیری دستورات و عوامل لزم در جهت رسیدن به سالمت و راحتی و آرامش  »امنیت، به 

کشف برنامه ریزی های  کند یا در سطح عملیات  کم  گروه  که خطر دشمنان را از این  ندارد از راه اقدامات پیشگیرانه باشد 

دشمن باشد و تدوین برنامه هایی سازماندهی شده برای از بین بردن ضرر ناشی از اقدامات دشمن« )ناصر، 1994 م، ج 1، 

که شامل امنیت فردی انسان و امنیت جامعه می شود«  کنار رفتن ترس از زندگی مردم  ص 8(. »سالمت و امنیت روانی، و 

)الترکی، 2010 م، ج 1، ص 17(. در موسوعة السیاسة در تعریف امنیت آمده است: »تأمین سالمت دولت در مقابل خطرات 

کودتا و سقوط داخلی شود« )الکیالی و  کشور یا سبب  ع تسلط خارجی بر  که ممکن است منجر به وقو خارجی و داخلی 

که  کلماتی مترادف هستند  دیگران، 2004 م، ج 1، ص 331(. طبق تعریف های ارائه شده، امنیت و آرامش و طمأنینه 

گیر از امنیت در  که تعریفی فرا آسایش و زندگی موردپسنِد فرد و جامعه را محقق می سازند. با نگاهی به اسالم در می یابیم 

که شامل امنیت فرد و جامعه، امنیت دنیوی و اخروی، امنیت داخلی و خارجی و... می شود. انسان در نظر  آن وجود دارد 

اسالم، اساس و محور امنیت داخلی و خارجی است زیرا وی در حیات دنیا تکلیف بر دوش دارد و سایر مخلوقات ندارند. 

کرد: نهایت تالش و همکاری بین افراد جامعه برای ایجاد  از دیدگاه اسالم چنین تعریف  را  بدین خاطر می توان امنیت 

کنار  آرامش حسی و معنوی افراد، و آمادگی برای دفع دشمن با بال بردن سطح تمرین و آمادگی و مهارت و بیداری در 

که می بینیم بر آرامش فرد در درون جامعه تکیه دارد؛ زیرا  بالترین درجه رازداری و مخفی کاری. چنین تعریفی همان گونه 

گسترده از آن تشکیل می شود. اّمت اسالمی، طبق  که اّمت با مفهومی  که انسان سنگ بنای اساسی و اولیه ی جامعه است 

که در مهربانی  کی باشد »مؤمنان را می بینی  که عضوی از آن شا گر  فرموده پیامبر؟ص؟ احساس امنیت و آرامش نمی کند ا

کند بقیه ی اندام به تب و شب بیداری دچار  و عاطفه شان با همدیگر همانند یک جسم هستند؛ هرگاه یک عضو شکایت 

می شوند« )خطیب تبریزی، 1405 ق، ج 3، ص 74(.

که آسایش صفوف اسالمی و اّمت مسلمان را در پی داشته  ک و خالص است؛ امنیتی  پس امنیت، نتیجه ی ایمان پا

گسترده و شامل زمینه های  ک است. مفهوم امنیت، فقط مختص به یک جنبه نیست بلکه  و از شائبه های مختلف پا
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که خلل در هریک از آنها سبب برهم خوردن نظم و امنیت جامعه می گردد. گسترده و متعددی است 

مشتقات »األمن« در قرآن کریم. 2

که 31 بار  کار رفته است  کلمه ی »األمن« 48 بار با شکل های مختلف در 43 آیه و 24 سوره به  اصطلحات و مشتقات 

ک: اللوح و عنبر، 2006 م، ص 235- 232(. آن در سوره های مکی و 17 بار مدنی بوده است )ن. 

آیات مکی. 1 . 2

کار رفته اند. زیاد بودن تکرار واژه ی أمن و  األمن و مشتقات آن 31 بار در 29 آیه و 17 سوره مّکی به اشکال مختلف به 

مشتقات آن در سوره های مکی نسبت به سوره های مدنی به امورات زیر بر می گردد:

کفار نسبت  کم آنها در مّکه در آغاز دعوت الهی و نیز به خاطر شدت خشم  1- احساس ضعف مسلمین به عّلت تعداد 

که شناسایی می کردند به شدت مورد اذیت و آزار قرار داده و مسلمانان به خاطر ترس از این  به آنها؛ زیرا آنان مسلمانانی را 

ع، دین خود را آشکار نمی ساختند.  موضو

کرده بود و دستوری جهت مبارزه وجود نداشت و نیز  کریم در مّکه، پیامبر؟ص؟ را به دعوت مخفی و زبانی امر  2- قرآن 

که بر سر اّمت های پیشین آمده است،  کفار از خشم الهی و آنچه از عذاب شدید و مسخ و...  کریم به برحذر داشتن  قرآن 

کفار باشد. کرده است تا این اوامر عبرتی برای  کتفا  ا

که  کسانی  کافران و  که در مورد تفاوت بین مؤمنان و  3- ذکر »األمن« در سوره های مّکی به داستان هایی پرداخته 

استحقاق امنیت دارند و کسانی که ندارند، است تا این امر نمونه ای برای مسلمانان و کفار باشد و از آن پند و عبرت بگیرند 

و عالوه بر آن جان و روح آنان آرامش یابد.

4- خداوند متعال به مسلمین وعده ی امنیت و پیروزی در آینده را داده است تا فشار و ظلم وارد شده بر آنها در مّکه، 

جبران شود.
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امنیت در آیات مدنی. 2 . 2

اصطالح »األمن« و مشتقات آن به 17 شکل در 7 سوره و 14 آیه ذکر شده است:

که در این اصطالح و مشتقات آن در سیاق سوره های  کند، نوعی چرخش را  که در آیات و خطاب قرآنی دقت  کسی 

کتاب و  مدنی روی داده است، درک می کند؛ این آیات با احوال مسلمانان در مدینه تناسب داشته و ارتباط آنان با اهل 

کرده است کریم به آن از جنبه های مختلف توجه  که این اوامر در مّکه وجود نداشت و قرآن  دیگران را ترسیم نموده 

1- این اصطالح در مدینه در مورد روابط مادی و تنظیم و مدیریت آنها بین مسلمانان با دیگران ذکر شده و نیز در مورد 

حفظ امانت و... است.

که در فکر ضربه زدن به مؤمنان و  کفار آمده و به ذکر منافقانی پرداخته است  2- آیات در جایگاه قدرت و مبارزه با 

ترتیب مکر و حیله برای آنان هستند.

که  کند  که آن  را حمایت  که نیازمند قدرتی است  کنندگان آمده  3- در مورد حفظ امنیت بیت اهلل الحرام برای طواف 

مسلمانان قباًل در مّکه نداشتند.

که مّلت ضعیف بیشتر از مّلت  گشت  که بر آیات مّکی و مدنی مرتبط با امنیت نوشته شد مشخص  در خالل تعلیقاتی 

دولت  معنوی  و  مادی  توان  افزایش  با  جامعه  در  امنیت  میزان  نیز  و  می کند  فکر  آن  به  و  است  محتاج  امنیت  به  قوی 

که این امر را در قدرت گیری  ارتباط مستقیم دارد، زیرا در این حالت )داشتن توان( در دفع تجاوزگران قدرت بیشتری دارد 

مسلمانان در مدینه می بینیم.

تا  کرده  را تقویت  از ناحیه ی مادی و معنوی خود  کرده و مدام  که مرزهای خویش را حفظ  بر ملت نیز واجب است 

ک آنان را در ذهن خویش جای ندهند. متجاوزان داخلی و خارجی فکر تجاوز به خا
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انواع امنیت. 3

کرده اند: ع تقسیم  که دکتر عبدالعاطی احمد الصیاد و همکاران وی آن را به 26 نو انواع امنیت فراوان و مختلف است 

1- امنیت سیاسی، 2- امنیت جنایی، 3- امنیت خانوادگی، 4- امنیت گروهی، 5- امنیت مّلی، 6- امنیت منطقه ای، 

7- امنیت قومی، 8- امنیت اسالمی، 9- امنیت بین المللی، 10- امنیت شغلی، 11- امنیت محیطی، 12- امنیت صنعتی، 

امنیت   -18 اطالعاتی،  امنیت   -17 اخالقی،  امنیت   -16 غذایی،  امنیت   -15 آبی،  امنیت   -14 بهداشتی،  امنیت   -13

گردشگری، 21- امنیت فکری، 22- امنیت دینی، 23- امنیت روانی، 24-  تاریخی، 19- امنیت بهداشتی، 20- امنیت 

به  نویسندگان  مقاله  این  در   .)29 ص  م،   2004 )همو،  فرهنگی  امنیت   -26 دوره ای،  امنیت   -25 اقتصادی،  امنیت 

تعاریف موارد مرتبط با بحث پرداخته اند.

امنیت گروهی. 1 . 3

گذاشتن درگیری ها و تنش ها  کنار  که بین دولت های عضو یک سازمان متّحد با هدف حفظ امنیت و صلح و  »پیمانی 

که امنیت هر دولت و سالمت منطقه ای آن از اموراتی  با استفاده از روش های صلح جویانه منعقد می شود بر این اساس 

که در حزیران )سال 1950 م( منعقد شده  که تمام دولت ها آن را رعایت می کنند مانند: پیمان دفاعی مشترک عربی  است 

کل دولت های  که هرگونه تجاوز مسلحانه به هریک از دولت های عضو، به مثابه تجاوز به  کید می کند  و بر این اصل تأ

عضو است« )الکیالی و دیگران، 2004 م، ج 1، ص 330(.

امنیت مّلی. 2 . 3

ج آن  را تهدید می کند و بکارگیری تدابیر لزم جهت این  که از داخل و خار »مقصود از آن حمایت دولت از خطراتی است 

کرد >َو ِإْذ قاَل ِإْبراهیُم َرّبِ اْجَعْل  کریم می توان به این آیه اشاره  کار« )الکیالی و دیگران، 2004 م، ج 1، ص 330( در قرآن 

اِر  ُه ِإلی  َعذاِب الّنَ ْضَطّرُ
َ
ُعُه َقلیاًل ُثّمَ أ َمّتِ

ُ
َکَفَر َفأ ِخِر قاَل َو َمْن 

ْ
َمراِت َمْن آَمَن ِمْنُهْم ِباهلِل َو اْلَیْوِم ال

َ
ْهَلُه ِمَن الّث

َ
هذا َبَلدًا آِمنًا َو اْرُزْق أ
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گردان، و مردمش  گفت: »پروردگارا، این ]سرزمین [ را شهری امن  َو ِبْئَس اْلَمصیر< )البقره، 126(. یعنی: و چون ابراهیم 

کفر بورزد،  کس  که به خدا و روز بازپسین ایمان بیاورد- از فرآورده ها روزی بخش«، فرمود: »و ]لی [ هر  کس از آنان  را -هر 

خ [ می کشانم، و چه بد سرانجامی است . اندکی برخوردارش می کنم، سپس او را با خواری به سوی عذاب آتش ]دوز

امنیت فکری. 3 . 3

که بر ساختار اصیل خود و فرهنگ و  کنند در حالی  »اینکه مردم در سرزمین و شهرهای خویش و بین جامعه زندگی 

ساختار فکری خویش ایمن و مطمئن باشند« )السدیس، 2005 م، ص 16(.

امنیت فرهنگی. 4 . 3

»وجود ارزش ها و تصوراتی که قوانین و ضوابط رفتاری را ارتقا داده به گونه ای که آسایش را در میان مردم افزایش داده 

کاهش یابد« )همان، ص 16(. گرایش به تجاوز و زور  و 

امنیت جنایی. 5 . 3

که دارای فعالیت های مجرمانه هستند، به مبارزه با سرکشی  کسانی  »امنیت جنایی با جمع آوری اطالعات پیرامون 

که جنایت  کشف جرم با هدف روشن ساختن مرز بین افرادی  کشف اطالعات پیرامون  و طغیانگری می پردازد و نیز به 

گرفته و متهمین و شهود می پردازد و به جمع آوری دلیل و براهین برای اثبات تهمت بر علیه متهم  بر علیه آنها صورت 

کمال، 1999 م، ص 90(. می پردازد« )عبدالحمید 

امنیت سیاسی. 6 . 3

هدف از آن تحقق امنیت دولتی است یعنی تحقق امنیت اقلیم و حکومت و مردم برای محافظت بر استقرار و دوام 

ک: همان، ص 91(. کشور )ن.  نظام سیاسی 
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امنیت داخلی. 7 . 3

کشور و تدابیر امنیتی داخلی، و ارتقای عملیات اطالعاتی و ضد تروریستی، نیز احساس  تقویت و تحکیم توان دفاعی 

کشور و بقای آن در محیط  که حاصل اهداف و برنامه های حکومتی است و هدف آن ارتقای امنیت  آرامش و اطمینان 

بین المللی در مقابل عناصر دشمن است« )الشقحا، 2004 م، ص 15(.

امنیت غذایی. 8 . 3

که سبب سالمت و نشاط آنان در زندگی می شود همراه  کشور در برآورده ساختن نیازهای غذایی افراد و آنچه  »توان 

یا  داخلی  تولیدات  طریق  از  می تواند  امر  این  که  ندارند  را  آنها  به  دستیابی  توانایی  که  کسانی  برای  امر  این  ضمانت  با 

واردات خارجی مبتنی بر مواد ضروری باشد« )الزهرانی و منیر، 2007 م، ص 14( در این مورد می توان به آیات زیر اشاره 

ٍع َو آَمَنُهْم ِمْن َخْوف <  ْطَعَمُهْم ِمْن ُجو
َ
ذي أ

َ
ْیِف؛ َفْلَیْعُبُدوا َرّبَ هَذا اْلَبْیِت؛ اّل تاِء َو الّصَ نمود >إِلیالِف ُقَرْیٍش؛ إیالِفِهْم ِرْحَلَة الّشِ

)القریش، 4- 1(

امنیت آبی. 9 . 3

»مدیریت و مبارزه با خشکسالی و حوادث دیگر در مورد آب ها و اقدام در جهت توزیع، انتقال و ذخیره سازی آن، و به 

کریم در  کارگیری منابع آبی بصورت فعال و جمع آوری آب باران ها و پیشرفت روش های آن« )همان، ص 38(. در قرآن 

ماِء ماًء َطُهورًا؛ ِلُنْحِیَي ِبِه َبْلَدًة َمْیتًا َو  ْنَزْلنا ِمَن الّسَ
َ
یاَح ُبْشرًا َبْیَن َیَدْي َرْحَمِتِه َو أ ْرَسَل الّرِ

َ
ذي أ

َ
این مورد آمده است >َو ُهَو اّل

َکثیرا< )الفرقان، 49- 48(. ناِسّیَ 
َ
ْنعامًا َو أ

َ
ا َخَلْقنا أ ُنْسِقَیُه ِمّمَ

امنیت تبلیغاتی. 10 . 3

که ابعاد امنیتی را در تمام ساختارهای فرهنگی و تبلیغاتی و رفاهی- تبلیغاتی بطور یکسان مراقبت می کند«  »عملیاتی 

)بن زامل الحوشان، 2004 م، ص 127(.
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امنیت قانونی. 11 . 3

شامل حمایت از حقوق انسانی و مّلی برای هموطنان به صورت عام و نیز ادای واجبات انسانی در چارچوب ساختاری 

که فرد به آن  گرفتن حزب و طایفه و قومیتی  عادلنه و واضح است، و نیز تأمین کننده امنیت قضاوت عادلنه بدون در نظر 

وابسته است، می باشد« )صالح، سایت اخبار العراق(

امنیت روحی و شخصی. 12 . 3

»امنیت روحی، شامل آرامش روحی و روانی انسان است و شخصیت امنیت یافته کسی است که احساس کند نیازهایش 

که دارای  برطرف شده و خواسته هایش محقق شده و نیز پایه های اساسی زندگی اش در خطر نیست و هم چنین انسانی 

ُکْنُتْم َعلی  َسَفٍر َو َلْم  کریم در این مورد آمده است >َو ِإْن  حالت تعادل روحی است« )زهران، 2007 م، ص 34( در قرآن 

َو َمْن  هاَدَة 
َ

الّش َتْکُتُموا  َو ل  ُه  َرّبَ اهلَل  ِق  ْلَیّتَ َو  ماَنَتُه 
َ
أ اْؤُتِمَن  ِذي 

َ
اّل َفْلُیَؤّدِ  َبْعضًا  َبْعُضُکْم  ِمَن 

َ
أ َفِإْن  َمْقُبوَضٌة  َفِرهاٌن  کاِتبًا  َتِجُدوا 

ُه آِثٌم َقْلُبُه َو اهلُل ِبما َتْعَمُلوَن َعلیم < )البقره، 283(. َیْکُتْم ها َفِإّنَ

امنیت اسالمی. 13 . 3

که ایمان در آن محقق شده  که خداوند متعال به جماعت اسالمی می بخشد زمانی  امنیت اسالمی، موهبتی الهی است 

ْحَسُن ِمَن اهلِل ِصْبَغًة َو َنْحُن َلُه عاِبُدون < )البقره، 138( 
َ
و زندگی آنها رنگ و بوی اسالمی داشته باشد >ِصْبَغَة اهلِل َو َمْن أ

آماده سازی نظامی شود  و  اقتصادی  لوازم مادی سبب پیشرفت  و  و اسباب  زندگی مردم محو شود  از  آثار شرک  اینکه  و 

ما ُیساُقوَن ِإَلی اْلَمْوِت َو ُهْم َیْنُظُرون < )األنفال، 6(  ّنَ
َ
َکأ َن  >ُیجاِدُلوَنَك ِفي اْلَحّقِ َبْعَد ما َتَبّیَ

امنیت اطالعاتی. 14 . 3

این امر به دو بخش تقسیم می شود:

امنیت اسناد عادی: امنیت سند یعنی حمایت از آن در مقابل جعل و تقلب و این امر با اعمال مجازات سنگین برای 
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که قصد جعل دارند یا جاعالن، محقق می شود. کسانی 

که برای حفظ سالمت و  امنیت اطالعات و اسناد الکترونیکی: آن مجموعه ای از تصمیم ها و قواعد و تشریعات است 

تکمیل نظام اطالعاتی در مقابل تخریب و گم شدن انجام می گیرد و نیز در مقابل تغییر و بکارگیری بدون مجوز چه سهوی 

و چه عمدی باشد )بن زامل الحوشان، 2004 م، ص 122(.

امنیت پیشگیرانه ی نظامی. 15 . 3

آن حفظ  و هدف  کرده  اسالمی مشخص  لشکر  بر  را  نظامی  نواحی  در  امنیتی  ترتیبات  نظامی  »امنیت پیشگیرانه ی 

کند  کشف  گر دشمن آنها را  که ا کردن برنامه ها و اسرار نظامی و تحرکاتی  لشکریان و آموزش شان است و نیز شامل حفظ 

وا َلُهْم َما 
ُ

ِعّد
َ
کریم در این مورد آمده است >َو أ کشور ضربه می زند« )ناصر، 1994 م، ص 90(. در قرآن  به امنیت نظامی 

ُکْم َو آَخریَن ِمْن ُدوِنِهْم ل َتْعَلُموَنُهُم اهلُل َیْعَلُمُهْم َو ما ُتْنِفُقوا  ٍة َو ِمْن ِرباِط اْلَخْیِل ُتْرِهُبوَن ِبِه َعُدّوَ اهلِل َو َعُدّوَ اْسَتَطْعُتْم ِمْن ُقّوَ

ْنُتْم ل ُتْظَلُمون < )األنفال، 60(.
َ
 ِإَلْیُکْم َو أ

َ
ِمْن َشْی ٍء في  َسبیِل اهلِل ُیَوّف

امنیت اخالقی. 16 . 3

برای  که  به صورت جرایمی  اخالق محقق می شود چه  و  ارزش ها  و نسل،  آبرو  با حفظ  که  اطمینانی است  احساس 

وسایل  بکارگیری  و  پیشگیرانه  تدابیر  اتخاذ  نیازمند  که  کی  خطرنا فعالیت های  صورت  در  یا  شده  وضع  تعزیر  یا  حّد  آن 

که احساس آرامشی  که اسالم آنها را وضع نموده است؛ نیز می توان آن  را بدین گونه تعریف نمود  پیشگیری کننده است 

که از خالل محافظت بر آبرو و ارزش و نسل محقق می شود و حمایت و جلوگیری از خروج از آن با قوانین ضبط اجتماعی« 

)الشافی، 2004 م، ص 60(.

تأثیر امنیت بر اّمت. 4

که با بودن آن احساس سعادت می کند و با از دست رفتن آن، زندگی پوچ  امنیت یکی از نیازهای ضروری انسان است 
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ذیَن آَمُنوا 
َ
کریم آمده است >اّل که خداوند یاد می کنند در قرآن  کسانی  و بی معنی و سخت و عذاب آور خواهد شد. در مورد 

که از ذکر الهی خودداری می کند آمده  کسی  ل ِبِذْکِر اهلِل َتْطَمِئّنُ اْلُقُلوب < )الرعد، 28( و در مورد 
َ
َو َتْطَمِئّنُ ُقُلوُبُهْم ِبِذْکِر اهلِل أ

بر جامعه،  امنیت  تأثیر  ْعمی< )طه، 124(. 
َ
أ اْلِقیاَمِة  َیْوَم  َنْحُشُرُه  َو  َمعیَشًة َضْنکًا  َلُه  َفِإّنَ  ِذْکري  َعْن  ْعَرَض 

َ
أ َمْن  است >َو 

همانند تأثیر ذکر خداوند بر اّمت است؛ اّمتی که با ذکر خداوند زندگی می کنند، مطمئن و ایمن هستند و اّمتی که از آن دوری 

که احساس امنیت نمی کنند، پس امنیت از مهم ترین ارکان سعادت و استواری  می کنند اّمتی بدبخت و در تنگنا هستند 

مکانی  و  زمان  هر  در  امنیت(  )احساس  امر  این  می گردد.  جامعه  پیشرفت  سبب  که  است  لوازمی  مهم ترین  از  و  جامعه 

گشته و ترس و ناآرامی بر وی چیره  خواسته ی تمام افراد و جوامع و اّمت هاست زیرا با از دست رفتن آن، انسان مضطرب 

کند و چه بسیارند  که آنان را از ظلم و تجاوز حفظ  شده و مصلحت مردم مختل می شود و به دنبال پناهی ایمن هستند 

کرده اند. که دیار و وطن خویش را به دنبال یافتن پناهگاه ترک  مردمی 

تأثیر امنیت بر لشکر در حال جنگ. 1 . 4

غزوه ی بدر. 1 . 1 . 4

که طرفداران مسأله ای عادلنه  این غزوه اولین مواجهه و درگیری حقیقی بین حق و باطل محسوب می شود، در حالی 

گذاشتند و سالح هایی اندک در اختیار داشتند اّما  از دیار و وطن خویش آواره شدند و اموال و مایملک خویش را برجای 

ُکْم  گردانید. >ِإْذ َتْسَتغیُثوَن َرّبَ که صاحب مال و سالح و افراد فراوان بودند پیروز  کفار مّکه  با وجود آن خداوند آنان را بر 

 ِمْن 
َ
ِإّل ْصُر  الّنَ َما  َو  ُقُلوُبُکْم  ِبِه  ِلَتْطَمِئّنَ  َو   ُبْشری  

َ
ِإّل َجَعَلُه اهلُل  َو ما  ُمْرِدفیَن؛  اْلَمالِئَکِة  ِمَن  ْلٍف 

َ
ِبأ ُکْم 

ُ
ُمِمّد ّنِي 

َ
أ َلُکْم  َفاْسَتجاَب 

َرُکْم ِبِه َو ُیْذِهَب َعْنُکْم ِرْجَز  ماِء ماًء ِلُیَطّهِ ُل َعَلْیُکْم ِمَن الّسَ َمَنًة ِمْنُه َو ُیَنّزِ
َ
عاَس أ یُکُم الّنُ ِعْنِد اهلِل ِإّنَ اهلَل َعزیٌز َحکیٌم؛ ِإْذ ُیَغّشِ

گونه امنیت نظامی با تمام جوانب آن برای  ْقداَم< )األنفال، 11- 9( و بدین 
َ ْ
َت ِبِه األ ْیطاِن َو ِلَیْرِبَط َعلی  ُقُلوِبُکْم َو ُیَثّبِ

َ
الّش

که بشری و طمأنینه با امداد ذکر شده، به آنان نسبت داده شده و برای  گفته است: »آن گاه  مسلمین محقق شد. البقاعی 

کرده و در قلوب آنان عزت و حکمت و امنیت و آرامش قرار داده است«  که در آن قول، عملیات را تبعیت  آن ذکر شده 
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کفار تعدادشان نزدیک هزار  )البقاعی، 1389 ق، ج 8، ص 234(. علی رغم اینکه تعداد صحابه از 113 نفر تجاوز نکرده و 

کفار برتری داده  نفر بوده است )ثعالبی، 1996 م، ج 3، ص 116( اّما خداوند متعال تعداد اندک مؤمنان را بر تعداد فراوان 

که آنان  و موهبت امنیت بر آنان آشکار است و خداوند متعال در یک آِن واحد، امنیت و اطمینان را در وجود آنان قرار داده 

با همین اطمینان به وعده الهی به پیروزی رسیدند.

غزوه ی احد. 2 . 1 . 4

غزوه ی احد نیز موجب تحقق امنیت نظامی شده که اثر این امر در روحیه ی مسلمانان مشهود است که این امر در خالل 

گشته و خداوند  که در آن به راحتی و آرامش نیاز داشتند، سبب ایجاد امنیت برای آنان  کوتاه، در جایگاهی سخت  مدتی 

وَن ِباهلِل  ْنُفُسُهْم َیُظّنُ
َ
ْتُهْم أ َهّمَ

َ
َمَنًة ُنعاسًا َیْغشی  طاِئَفًة ِمْنُکْم َو طاِئَفٌة َقْد أ

َ
ْنَزَل َعَلْیُکْم ِمْن َبْعِد اْلَغّمِ أ

َ
متعال فرموده است: >ُثّمَ أ

ْنُفِسِهْم ما ل ُیْبُدوَن َلَك َیُقوُلوَن 
َ
ِ ُیْخُفوَن في  أ

ُه هلِلَّ
َ
ُکّل ْمَر 

َ ْ
ْمِر ِمْن َشْی ٍء ُقْل ِإّنَ األ

َ ْ
ِة َیُقوُلوَن َهْل َلنا ِمَن األ َغْیَر اْلَحّقِ َظّنَ اْلجاِهِلّیَ

ُکِتَب َعَلْیِهُم اْلَقْتُل ِإلی  َمضاِجِعِهْم َو ِلَیْبَتِلَي اهلُل ما  ذیَن 
َ
ُکْنُتْم في  ُبُیوِتُکْم َلَبَرَز اّل ْمِر َشْی ٌء ما ُقِتْلنا هاُهنا ُقْل َلْو 

َ ْ
کاَن َلنا ِمَن األ َلْو 

ُدور< )آل عمران، 154(. ابن کثیر می گوید: »خداوند متعال به  َص ما في  ُقُلوِبُکْم َو اهلُل َعلیٌم ِبذاِت الّصُ في  ُصُدوِرُکْم َو ِلُیَمّحِ

که داّل بر امنیت است و آن  را بر مسلمانان نازل ساخته بر بندگانش منت نهاده است« )ابن کثیر، 1408  واسطه ی آرامشی 

که این رحمت و احسان بر آنها سبب تثبیت قلوب و افزایش آرامش آنها شده است، زیرا  ق، ج 2، ص 144(. »شکی نیست 

که در قلب اوست، خواب و آرامش ندارد و هرگاه ترس از قلب او زایل شود ممکن است آرامش بر  انسان ترسو بخاطر ترسی 

که جز اقامه ی دین خدا و رضای الهی  که خداوند آرامش را بر آنها عطا نموده، مؤمنانی هستند  گروهی  وی وارد شود؛ این 

و رسول وی و مصلحت برادران مسلمان خویش هدفی ندارند« )السعدی، 1419 ق، ص 153(. 

گفته شد، خداوند متعال در غزوه ی احد با آرامش بخشیدن بر بندگان مجاهدش، منت نهاده تا راحتی  در خالل آنچه 

داده اند،  از دست  در جنگ  که  را  و قدرت شان  کرده  آرامش  احساس  و  یافته  آرامش  اجسادشان  و  و عقل هایشان  یابند 

بازیابند، این امر به خاطر اهمیت امنیت و آرامش برای لشکریان و بازگرداندن نشاط زندگی به آنان است. پس تأثیر امنیت 
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که ترس از قلب وی زدوده  که آرامش بر فرد ترسیده وارد نمی شود و زمانی ارامش می یا بد  بر آنان آشکار است بدین خاطر 

شود. 

نعمت امنیت و مسکن. 2 . 4

که چگونه با وجود نعمت امنیت و  کرده  که بر اهل حجر، قوم حضرت صالح؟ع؟، ذکر  خداوند به مّلت ها نعمتی را 

کوه ها ساخته اند اّما با وجود این نعمت ها، فرستادگان  که خداوند بر آنان بخشیده، خانه ای امن در دل  مسکن و قدرت 

کاُنوا َیْنِحُتوَن ِمَن  ْصحاُب اْلِحْجِر اْلُمْرَسلیَن؛ َو آَتْیناُهْم آیاِتنا َفکاُنوا َعْن ها ُمْعِرضیَن؛ َو 
َ
َب أ

َ
َکّذ کردند >َو َلَقْد  الهی را تکذیب 

اْلِجباِل ُبُیوتًا آِمنیَن< )الحجر، 80-82(.

در  از ترس ها،  آمنین<  بیوتا  الجبال  >ینحتون من  و  آنان است  بر  کثرت نعمت  کانوا< بخاطر  >و  السعدی می گوید: 

گر نعمت را شکر می کردند و پیامبرشان صالح؟ع؟، را تصدیق می کردند خداوند ارزاق را  سرزمین شان ایمن بودند، پس ا

گرامی می داشت« )السعدی، 1419، ص 434(. »آنها  بر آنان جاری می ساخت و با انواع ثواب دنیوی و اخروی آنان را 

کوه ها داشتند و بدین وسیله، بدون ترس، از دشمنان در امان بودند«  به خاطر قدرت خویش خانه های ساخته شده در 

)الزحیلی، 1424 ق، ج 14، ص 61(.

کوه ها تراشیده  که آنها خانه هایی در  از خالل قصه قوم صالح؟ع؟ میزان تأثیر امنیت بر آنان مشخص می شود، در حالی 

که آنان را به خود مشغول سازد یا آنان را بترساند زیرا  بودند و از ترس در امان بودند، پس مشخص است چیزی آنجا نبوده 

که تراشیدن به وقت بیشتری از بنا نیاز دارد و نیازمند  گر وجود داشت نمی توانستند آن خانه ها را بنا سازند؛ معلوم است  ا

که آنان داشته اند. که آنان انجام داده اند داّل بر حالت امنیت و استقراری است  مهندسی ساختمان است و این اعمالی 

اطمینان و زایل شدن ترس. 3 . 4

در قصه ی حضرت موسی؟ع؟ خداوند توضیح می دهد چگونه با امنیت منت نهاده است، و چگونه ترس را از او برداشته 

است آن گاه که به او امر کرد که عصایش را پرتاب کند تا بداند که آن نشانه ای الهی است تا آماده شود که جادوگران فرعون 
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ی 
َ
ّنَ ها َجاّنٌ َوّل

َ
َکأ ا َرآها َتْهَتّزُ  ْلِق َعصاَك َفَلّمَ

َ
ْن أ

َ
را به مبارزه بطلبد، پس خداوند متعال خطاب به موسی؟ع؟ می فرماید: >َو أ

ِمنین < )القصص، 31(. السعدی می گوید: »یا موسی أقبل و لتخف 
ْ

َك ِمَن ال ْقِبْل َو ل َتَخْف ِإّنَ
َ
ْب یا ُموسی  أ ُمْدِبرًا َو َلْم ُیَعّقِ

آوردن حتمی  با روی  را  امر  )أقبل(  الهی  گفتار  امنیت دادن و عدم ترس است، پس  امر در  بلیغ ترین  المنین«  إنک من 

که خطاب >إنک  ساخته اّما هنوز درون موسی؟ع؟ نوعی ترس وجود دارد، سپس خداوند می فرماید: >ل تخف< و آنگاه 

من المنین< می آید فرد ترسیده با تمام وجود روی می آورد، پس موسی؟ع؟ روی آورد بدون اینکه بترسد، بلکه مطمئن 

است و به گفتار پروردگارش اطمینان دارد، ایمانش افزوده گشته و یقینش کامل گشته است؛ خداوند نشانه ی الهی )عصا( 

کامل و محکم و قوی داشته باشد )السعدی، 1419  را به موسی؟ع؟ نشان می دهد قبل از رفتن وی نزد فرعون، تا یقینی 

ق، ص 615 با تصرف(.

تأثیر امنیت در این تمرین عملی بر موسی؟ع؟ واضح است و وی به پروردگارش ایمان داشته و بعد از اینکه پروردگار 

متعال او را ایمن ساخته است، نترسیده یا دستپاچه نشده است، سپس به مالقات فرعون و جادوگران رفته و در اثنای 

که استوار و مطمئن است. کرده  رودررویی با آنها ثابت 

تأثیر امنیت بر اقتصاد. 4 . 4

تأثیر امنیت بر اقتصاد بسیار عظیم است زیرا بدین امر، سرزمین ها و مردم به خرید و فروش می پردازند و به تجارت 

که سوره ی قریش بارزترین دلیل در این امر است  اموال خویش اطمینان دارند و منت الهی در این امر بر آنان اشکار است 

قریش  بر  الهی  بزرگ  نعمت های  از  تعدادی  می گیرد  بر  در  مّکی  سوره ی  »این  می گوید:  زحیلی   .)1-4 القریش،  )ن.ک: 

که خداوند آنان را متّحد ساخته و میان آنان الفت و پیوند قرار داد >إلیالف قریش< و آنان را در سفر و  گاه  اهل مّکه، آن 

کرد >إیالفهم رحلة الشتاء  آزادی تجارت در یمن به هنگام زمستان و شام در تابستان برای اندوختن مال و ثروت تمکین 

و الصیف< و آماده ساخت برای آنان در سرزمین امن، نعمت امنیت و اطمینان و آرامش بدون درگیری را« )همو، 1424 

ق، ج 30، ص 413(.
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که حادثه  گونه  که خداوند بعد از بعثت برای آنان یادآوری می کند همان  سید قطب می گوید: »این نعمت الهی است 

که به  کرده است؛ نعمت سفر ایمن آنها در زمستان و تابستان، و نعمت رزق و روزی  فیل را در سوره ی پیشین آن یادآوری 

که در سرزمینی خشک و خالی بودند؛ خداوند با فضل خویش آنان  خاطر این دو سفر بر آنان جاری ساخته است، در حالی 

کنار بیت اهلل الحرام بودن چه در سفرها در  را نعمت امنیت از ترس بخشیده است، چه در درون خانه ی خود به خاطر در 

که خداوند آن  را قرار داده و حفظ آن  را در مقابل هرگونه تجاوز بر آنان واجب ساخته است، پس به  رعایت حرمت خانه ای 

که در جوار خانه اش سیر و ایمن هستند  که به عبادت غیر خدای متعال نپردازند، زیرا او خدایی است  آنان تذکر داده است 

و به نام او به سفر رفته و سالم بر می گردند« )همو، 1389 ق، ج 6، ص 3982(.

کامل به  که آزادانه و با آرامش  گونه تأثیر امنیت بر اقتصاد روشن است، زیرا اّمت ایمن، اّمتی تولیدکننده است  بدین 

کسب مال و مسکن و لباس و...  اعمال خویش رسیدگی می کنند و با انجام سفرهای تجاری ایمن، همانند قریش، به 

می پردازند.

اهمیت امنیت در زندگی انسانی. 5

که زندگی بدون آن بسیار دشوار است. 1- امنیت نیاز اساسی انسان است و خواسته ی فطری 

که تمام اّمت ها و مردم در هر زمان و مکان  2- امنیت از پایه های اساسی سعادت و آرامش است و این مطالبی است 

بر آن متفق القول هستند.

گونه  ک و سایر نیازهای بشری نمی کاهد و دلیل آن را می توان بدین  3- نیاز مردم به امنیت از نیاز آنها به خورد و خورا

بیان ساخت:

َکَفَر  ِخِر قاَل َو َمْن 
ْ

َمراِت َمْن آَمَن ِمْنُهْم ِباهلِل َو اْلَیْوِم ال
َ
ْهَلُه ِمَن الّث

َ
الف( >َو ِإْذ قاَل ِإْبراهیُم َرّبِ اْجَعْل هذا َبَلدًا آِمنًا َو اْرُزْق أ

اِر َو ِبْئَس اْلَمصیر< )البقره، 126(. ُه ِإلی  َعذاِب الّنَ ْضَطّرُ
َ
ُعُه َقلیاًل ُثّمَ أ َمّتِ

ُ
َفأ
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که از سالمت زمین از فساد و مراقبت از امنیت در آن مطمئن شوند >َو  ب( اینکه از همان لحظه اول مالئکه خواستند 

ُح ِبَحْمِدَك َو  ماَء َو َنْحُن ُنَسّبِ  َتْجَعُل فیها َمْن ُیْفِسُد فیها َو َیْسِفُك الّدِ
َ
ْرِض َخلیَفًة قاُلوا أ

َ ْ
َك ِلْلَمالِئَکِة ِإّنِي جاِعٌل ِفي األ ِإْذ قاَل َرّبُ

ْعَلُم ما ل َتْعَلُمون < )البقره، 30(.
َ
ُس َلَك قاَل ِإّنِي أ ُنَقّدِ

ج( اینکه خداوند متعال بر قریش نعمت بخشیده و در جایگاه های مختلف به عظمت نعمت امنیت و آسایش زندگی 

ُکّلِ  ْن َلُهْم َحَرمًا آِمنًا ُیْجبی  ِإَلْیِه َثَمراُت   َو َلْم ُنَمّکِ
َ
ْرِضنا أ

َ
ْف ِمْن أ ِبِع اْلُهدی  َمَعَك ُنَتَخّطَ کرده است >َو قاُلوا ِإْن َنّتَ آنان اشاره 

ْکَثَرُهْم ل َیْعَلُمون < )القصص، 57(.
َ
ا َو لِکّنَ أ َشْی ٍء ِرْزقًا ِمْن َلُدّنَ

کرده است )القریش، 4 و 3(. د( خداوند این نعمت را در سوره قریش یادآوری 

نتیجه گیری. 6

این  بخشید.  خواهد  آرامش  را  او  ساخته،  ایمن  ترس  مقابل  در  را  انسان  که  است  الهی  موهبت های  از  یکی  امنیت 

موهبت الهی دارای انواع مختلفی مثل امنیت سیاسی، غذایی، آبی و … است. در معانی لغوی این واژه معانی مختلفی 

مثل آرامش، طمأنینه، اعطای مال، راستی و تصدیق وجود دارد. این واژه و مشتقات آن 48 بار به شکل های مختلف 

که شاید دلیل اصلی آن به  که بیشترین آن در سوره های مّکی بوده است  کریم به کار رفته  در 43 آیه و 24 سوره ی قرآن 

کم بود و خداوند بدین وسیله به آنها وعده ی آرامش  احساس ضعف مسلمین در مّکه بر می گردد؛ زیرا تعداد آنها در آغاز 

که امنیت یکی از ارکان مهم سعادت است، وجود آن تأثیری مستقیم بر جامعه نهاده، سبب  عطا نموده است. از آنجا 

استواری آن و در نتیجه پیشرفت افراد جامعه می گردد. نمونه های قرآنی آن را می¬ توان در غزوه بدر و احد، نعمت امنیت 

کرد. و مسکن به قوم صالح؟ع؟، امنیت و زایل شدن ترس از موسی؟ع؟ در برخورد با جادوگران فرعون مشاهده 
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