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 1روایات  و قرآن در شهروندی امنیت آموزش حق

 
 2ی میابراهطیبه 

 چکیده
 عممومی   امنیم   و  نظم   به  یجامعه بشر  نیازهای  و  افراد  تعامالت  سطح  روزافزون  گسترش

 اندیشمه  در  نکمهیکماا  .اده اسم د  سمو    امنیم   حم   آموزش  و  ترویج  سم   به  را  کشورها

 شمار  به   اجتماعی  و  یدفر  حیات  و  یجوامع انسان  نیازهای  ترینضروری  از  یکی  نیز  اسالمی

 ازآنجاکه و موضوع اهمی  بهباتوجه. اس  داده قرار تأکید مورد را آن  اهمی   کراتبه  و  آمده

 بینمیپیش  بشمر  نیازهمای  تممام  بمرای  مناسمبی  یهاحلراه  جامع   نظام  یک  عنوانبه  اسالم

 رد  یوندشمرر  امنیم   حم آمموزش    بررسی   نیز  حاضر  پژوهش  یمسئله اساس  اس    نموده

 بمه  نیز  شرروندی  حقو    نۀیزم  در  را  احکام اسالم  بودن  متعالی  تا  اس   روایات  و   یقرآن کر

 و قرآنی یو آموزها  منابع  در  که  اس   پرسش  این  به  پاسخ  پی  در  اساسنیبرا.  گذارد  نمایش

 شمده گرفتمه نظر در آن تحق  برای  ییسازوکارها  و چه  شده  تعریف  چگونه  «امنی »  روایی

 کممک ایکتابخانمه مطالعمات از و  اسم  تحلیلمی - توصیفی  مقاله  این  در  ارروش ک.   اس

 نتمایج. نماید بیان زمینه این در را روایات و قرآن دیدگاه که دارد  نیبر ا  سعی  و  اس   گرفته

 روایمات  و  قمرآن  در  آن  تحقم   سازوکارهای  و  امنی   مختلف  ابعاد  که  دهدمی  نشان  تحقی 

  یمبمر اهم اسم  و  قرار گرفته  گذارانقانون  موردتوجه  و  شده  تصریح  و  تبیین   دقی   بسیار

 آممد بمه دسم  نیهمچن اس  شده تأکید عمومی یرساناطالع و تعلی   امنی    ح   آموزش

 آن  ابعماد  تممام  در  امنیم   تأمین  ضامن   اخالقی   معیارهای  و  اصول  به  پایبندی  و  ایمان  که

 .اس 

 .امنی   روایات  ی روندرش  حقو   شرروند   ح  آموزش   :  هاکلیدواژه
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 مقدمه .1

 وَ  الْعَدْلُ  وَ  الْأَمْنُ  إِلَیْرَا  طُرّاً  النَّاسُ  یَحْتَاجُ  أَشْیَاءَ  ثَلَاثَۀُ: »فرمودند  السالمعلیه  امام صاد  

 فراوانممی و عممدال  امنیمم  : دارنممد نیمماز آن به مردم همۀ که اس  چیز سه؛  «الْخِصْبُ

 بشری  نیازهای  ترینضروری  از  امنی (  ۳20  :1404  انی رح  بهعش  ابن)  (.رفاه)  نعم 

 و ترینضممروری از یکممی نیممز اسممالمیاندیشه در نیمماز ایممن و اسمم  اعصممار همممه در

 بممه اجتممماعی و  فردی  حیات  و  انسانی  جوامع  برای  معنوی  و  مادی  نعمات  ترینبزرگ

 اجتممماعی  مثب   تحوالت  و  هاپیشرف   تمام  ساز  زمینه  امنی   وجود.  اس آمده  شمار

 یممک   در  تمما  و  اسمم   انسممان  اجتممماعی  زنممدگی  نیمماز  نخستین   اسالم  دیدگاه  از.  اس 

 نممدارد؛پی در چنممدانی ثمره نیز هافعالی  و  هاتالش  سایر  نباشد  برقرار  امنی   اجتماع

  که  چرا  اس   امروز  دنیای  در  امنی   مفروم  از  فراتر  بسیار  امنی   از  اسالم  منظور  البته

 زنممدگ   تممأمین  بممرعالوه   آن  سممایه  در  بتواند  انسان  که   اس   یتیامن  لدنبا  به  اسالم

 و  دینمم   متممون  البالی  در  تأمل  کمی  با.  کند  ط   را  معنوى  کمال  هاىپله  اش دنیوى

 در  امنیمم   بممه  بخشممیدن  تحقمم   بممراى  که  های حلراه  و  شده  صادر  مقررات  و  احکام

 طبیعممی فممرا هایجنبممه هبمم  دیاممم  هایازنی  به  بر توجه  عالوه  شده   داده   ارائه  جامعه

 شممرع  از  برگرفتممه  ایممران  کشور  قوانین  که  آنجایی  از  و  اندداشته  نظر  نیز  بشر  نیازهای

 در  خود  توان  و  امکانات  تمام  دول   و  مل   آحاد   که  کندمی  ایجاب  امر  ضرورت  اس  

 زا  وزشممیمآ  و بخصممون نرادهممای  دول   . بنابراینگیرند  کار  به  آن   گسترش  و  ایجاد

 درنظممر  را  مرمم   ایممن   خممود  راهبردهای  و  هاریزیبرنامه  تمامی  در  بایددانشگاه    هجمل

 موضوع  با  مرتبط  مختلف  مفاهی   و  تعاریف  بررسی  به  ابتدا  مقاله   این  باشد. در  داشته

 هممایراه و انممواع امنیمم   مختلف ابعاد که دارد براین    سعی  ادامه  در  و  پرداخته شده

 نمایممد  بررسممی(  السالمعلیه)  معصومین  روایات  و  کری قرآن  در  را  نآ  تحق آموزش و  

 بممرای را دقیقممی کارهممایراه روایممات  و قممرآن از مستند و مشخص  مصادی   ارائه  با  تا

 از  اسممتفاده  بمما  و  ایخانهکتاب  روش  به  پژوهش  این.  نماید  معرفی  امنی   به  دستیابی
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 تممرینمر . اسمم شده ویندت صیفیوت - تحلیلی روش به  و  افزارینرم  و  مکتوب  منابع

 موضمموع با مرتبط مقاالت و روایات تفسیری  پژوهش کتب دراین  استفاده  مورد  منابع

 .باشدمی پژوهش

 مسئلهبیان   .1-1

 حکوممم   جامعممه  در  اشممخان  روابممط  بممر  اس  که  یقواعدمجموعه  شرروندی  حقو 

 و  گریکممدی  در برابممر  آنان  تکالیف  و  حقو   مردم   روابط  چگونگی  آن  موضوع  و  کندمی

 امنیمم . اسمم   امنی   شرروندی  حقو   اساسی  هایمؤلفه  از  یکی  اس   دول   برابر  در

 شممکوفا آن بسممتر در جامعممه تعممالی و رشممد کممه اسمم  جامعه  برای  عنصری  واقع   در

 شممودمی دریافمم  السالمعلیر   معصومین   گفتار  و  سیره  و  قرآن  به  نگاهی  با.  شودمی

 جامعممه آسممایش و  امنی   مسئله(  ع)  نومیمعص  و  )ن(  رپیامب  هایدغدغه  از  یکی  که

 هرگونممه   و  غاصممب  قدرتمنممدان  و  ستمکاران  با  مبارزه  امنی    برقرارى  لذا   اس   بوده

 بممهباتوجه. اسمم  بمموده آنممان یکار تمام سرلوحه در  استبداد  و  تبعیض  پلیدی   و  ظل 

 چگونه  امنی   دینی  در منابع  که  اس   این  پژوهش  این  اصلی  مسئله  موضوع   اهمی 

 اسمم   دهیمم منظممور گرد آن  بممه  دنیبخشمم  ینیع  براى  ییراهکارها  چه  و  شده  تعریف

 دیدگاه  از  جامعه  تعالی  و  توسعه  و  اجتماعی  فردی   معنوی   و  مادی  آرامش  و  آسایش

 امنیمم   و  شده  مطرح  یحقو  اخالق   میان  ایرابطه  آیا  شود می  محق   چگونه   اسالم

 چیسمم   اسالم دیدگاه از اجتماعی ی امن  تقوی و دایجا در دول  نقش دارد   وجود

 در   چگونممه اسمم   اجتممماعی  امنی   تقوی   و  ایجاد  در  جامعه  افراد  از  هریک آموزش  

 از آن  انممواع و ابعمماد  و   امنی   موضوع  سؤاالت   این  پاسخ  به  دستیابی  برای  راستا  این

   .گیردمی قرار  بررسی  مورد  روایات و  قرآن  دیدگاه
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       حاتمصطل   ی شناسمفهوم.  2-1

  دهخممدا)  دادنو تعلممی   عمممل آممموختنر از آممموختن   مصممداس   :آموزش.  1-2-1 

 .(1/92 :1۳۷۶   معین -49: 1۳۶۳عمید   -181: 1۳2۵

 شممدن ثاب  نمممودن   یقممین  وعممده   کردندرسمم   سممخن   راس  کردن:  ح .  2-2-1

 مممال  و  ملک   برره   نصیب   انصاف   عدل   متعال   خداوند  اسام   از  نام   و  ثاب   موجود

 یمما کسممی کممه امتیممازی یا قدرت  (.1/۳۶۳:  1۳۷۶   معین  -  ۶/9142:  1۳2۵دهخدا   )

 امتیممازی  یمما  قدرت  ژهیوبه  و  (حیات  ح )  مثل.  اس   آن  از  برخورداری  سزاوار  جمعی

 براثممر  جامعممه  افممراد  اصمموالً.  باشممد  مقررشده  عرف  یا(  قانونی  ح )  قانون  موجببه  که

 مجموعممه که  آورندمی  به دس   امتیازات  و  اتیاراخت  رشتهک ی  خود  مناسبات  و  روابط

 مزایمما  همه  و  سیاسی  اجتماعی   مدنی   اراتیبر اخت  مشتملکه    نامندمی  حقو   را  آن

(. ۵94: 1۳8۳ راد افشمماری و آقابخشی) شودمی ناشی  قانون  از  که  اس   هاییسلطه  و

  جامعممه ک ی شرروندان اجتماعی رفتار  بر  حاک   نظام  معنی  به:  اصطالح  در  نیز  حقو 

 دول   و  هستند  آنرا  رعای   به  ملزم  جامعه  اعضای  که  نبایدها  و  بایدها  مجموعه  یعنی

 هممایآزادی  و  اختیممارات  قواعممد  ایممن  بممر اسمماس.  دارد  عرممده  به  آن را  اجرای  ضمان 

/ 1: 1۳۷۷   یزدی  صباحم)  گرددمی  تعیین  دارد  گرانیبرابر د  در  که  تکالیفی  و  هرکس

1۷.) 

(. 198: 1۳۶۳  عمیممد) آسممودگی  و  آرامممش  ایمنممی    بودنامان    در  :امنیت.  3-2-1

 امنیمم    اصممل:  اسمم   آورده  امنیمم   تعریف  در   یقرآن کر  برجسته  شناسلغ   راغب 

 :1۳۶9اصممفرانی     راغممب)  اسمم   خوف  و  ترس  رفتنانیازم  و  نفس  آرامش  و  طمأنینه

 تصممرف  و  تعممر   از  مصممونی   معنممای  بممه  امنی   معاصر  سیاس   ادبیات  در(.  1/20۵

 هممایآزادی و  حقممو   بممه  تعممدیات  و  مخاطرات  از  دورماندن  و  رضای   بدون  و  ریااجب
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 یافشممار  و  آقابخشممی)  اسمم   ناموس  و  مال  جان   و  سالم به  اطمینان  وجود  مشروع 

 .(۶41/ 1: 1۳۷8  لنگرودی   جعفری - ۶12: 1۳8۳   راد

اهممل   شممرری   بممومی   معنممای  به(  زنیتیس)  انگلیسی  واژه  معادل:  شهروند.  4-2-1

 شممده گفته  شممرروند  اصممطالحی  تعریممف  در  (.8۶:  1۳۷9  حیممی  )  رعیمم    بعتا   رشر

 و یاسمم یحقممو  س از برخمموردار سویی از  که  دول   یک   بادررابطه  اس   فردی  شرروند

 (.221: 1۳۷۳ آشمموری ) دارد  برعرممده  تکممالیفی  برابر دول   در  دیگر  سوی  از  و  مدنی

 بممه شممرروند انممد کرده بیان و داندهقرار دا مل  با مترادف  را  شرروند  واژه  دیگر  برخی

 یکممدیگر بممه معنمموی و مممادی دهندة پیوند عوامل در اثر  آن  اعضای  که  انسانی  گروه)

 بمما  را  خممود  سرنوشمم   و  کننممد  تعلمم   احسمماس  جماعمم   بممه  نسممب   و  گردند  وابسته

: 1۳82  یپناهع یشممر قاضممی)  شممودمی  گفتممه(  بدانند  یکی  شیاعضا  سایر  سرنوش 

۵۷).         

 هایمسممئولی   و  وظممایف  حقممو    مجموعممه  از  اسمم   عبممارت:  روندیهش.  5-2-1 

 همممه عادالنممه و سممانه  منممدیبرره و دسممتیابی منظوربه جامعه  در  آدمیان  دوسویه

 درنظرگممرفتن  و  دخالمم   بدون...  و  زیستی  اقتصادی   اجتماعی   سیاسی   منابع  از  افراد

 اسمم   اقتصممادی  و  اعیاجتممم   زلمم نم  و  طبقه  اعتقاد   رنگ   جنسی    قوم   نژاد   زبان 

 (.                    ۷2: 1۳94خزائی   و  مرادخانی)

-1۶82:  1۳4۶   دهخدا)  کسی  از  خبر  یا  و  نقل سخن  روای    جمع:  روایات.  ۶-2-1

( ع)  معصومین  دیگر  و(  ن)  اسالم  پیامبر  از  شدهنقل  سخنانبه  (.  ۶۶4:  1۳۶۳  عمید 

      .     شودیگفته م  روای  نیز

  امنیت درباره روایات  و قرآن  دگاه. دی2

 در  ضممروری  عنصممری  و  زنممدگی  ریناپذاجتناب  اصول  از  یکی  امنی   اسالم  اندیشه  در 

 و تکامممل سمماززمینه و داده قرار بشر اختیار در خداوند که  مواهبی  و  مزایا  از  وریبرره
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 ادتعس  در  آرامش  و  امنی   زیاد  اهمی   بهباتوجه  اسالم  فرهنگ   در.  اس   بشر  ارتقای

 آن بممه مختلفممی روایممات و اتیمم در آ و شممده  مبممذول  ایویممژه  توجممه  امر  این  به  بشر 

 مختلف  ابعاد  در  شرروندان  اجتماعی  و  فردی  امنی   تضمین  و  تأمین  و  پرداخته شده

 مممورد مختلممف اشممکال بممه نظممامی و اقتصممادی حقوقی   اجتماعی   فرهنگی   سیاسی 

 یممک  و ملمم  یممک  نیازهای تریناصلی و نریتاساسی  از  و یکی  اس   قرار گرفته  تأکید

 اهممداف  آن   از  برخوردارى  بدون  که(  18/0۷/12۷9  رهبری   معظ   مقام)  اس   کشور

 آیممد؛نم  به دس  معنوى  و علم  پیشرف  و رشد و آزادى و عدال  مانند بشر  دیگر

 و حکوممم  تشممکیل و قممانون وضممع بممراى تممالش و  بوده  موردتوجه  دیرباز  از   رونیازا

 نیهمچنمم .  اسمم   گرفتممهانجام  یاساسمم   نیمماز  این  تأمین  براى   امعهج  در  نظ   ىراقربر

 شممانیهایآزاد و حقممو  از دفمماع و همماآن یخصوصمم   یحر  حفظ  را  شرروندان  امنیّ 

 عنصممری  هممی   اساسنیبرا(.  ۵29:  1۳81ورعی )  اس   حکوم   وظیفه  که  انددانسته

 عنصممر  از  تممرمر   دهاداتعسمم ا  ییشممکوفا  و  جامعه  یک   تکامل  و  توسعه  پیشرف    برای

 بشممر  هممایآزادی  همممه  اسمماس  و  پایه  که  حقو   میان  از  ح   ترینمر .  نیس   امنی 

 شممرری  یقرآن کممر  .داش   نخواهد  مفرومی  و  معنا  ه   انسان  آزادی  آن  بدون  و  بوده

: نممموده  معرفممی  آرمانی  و  نمونه  شرر  عنوانبه  را  باشد  برخوردار  امنی   نعم   از  را که

 فَکََفممرَتْ  مَکممانٍ  کُلِّ  مِنْ  رَغَداً  رِزُْقرا  یَأْتیرا  مُطْمَئِنَّۀً  آمِنَۀً  کانَ ْ  َقرْیَۀً  مَثَالً  هُلَّلا  ضَرَبَ  وَ»

 مثممل را شممررى خممدا  ؛«یَصْنَعُونَ  کانُوا  بِما  الْخَوْفِ  وَ  الْجُوعِ  لِباسَ  اللَّهُ  َفأَذاَقرَا  اللَّهِ  بِأَنْعُ ِ

 شسمماکنان پممس رسممید ممم  فراوان سو هر  از  روزیش  و  بود  امان  و  امن  که  اس   زده

 طعمم   دادنممد ممم   انجممام  آنچه  سزاى  به  ه   خدا  و  کردند  ناسپاس   را  خدا  هاىنعم 

 بیممان آیممه تفسممیر در مفسممرین(. 112/نحممل) چشممانید  آنممان  به  را  هراس  و  گرسنگ 

 و  جممان کممه شری گونه هر از اهلش که زند می مثال را  ایقریه  خداوند:  که  اندنموده

 و کمموه پیمممودن به نیاز روزی برای و بودند امنی  در  کند   تردید  ار  شانمال  و  عر 

 اینکممه  تمما  بممود  سرازیر  ایشان  طرف  به  سو  هر  از  بسیاری  و  پاك  رز   نداشتند   دشتی

(. ۵22-12/۵2۳:  1۳۷4  طباطبایی   -۳/1۵9  :141۵  کاشانی   فیض)  کردند  ناسپاسی
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 زمینه  که  اس   الری  هاینعم   از  یماعاجت  امنی   که  شودمی  دریاف   آیه  در  دق   با

 از  یکی  را  امنی   وجود  آیه  این  در  متعال  خداوند  و  باشدمی  نعم   فراوانی  و  رفاه  ساز

 تصممریح  و  بممرده  نممام  همماآن  زنممدگی  در  گذشته  ام   اجتماعی  رشد  و  تمدن  هاینشانه

 هکمم  بخممش اطمینممان و أمن اس  شرری قرآن  زدنی مثال و شررآرمانی که  نمایدمی

 ایمممان آنکممه نتیجه.  اس   جامعه  آن  افراد  ایمان  نتیجه  برکات  و  نانمیاط  آرامش   نیا

 در مرمم  بسممیار  عمماملی ناسپاسممی و  وکفممر   امنی   و  رفاه  ایجاد  در  مر   بسیار  عاملی

 بغممی   محاربممه   چممون  عممواملی  از  اسممالمی  نصممون  و همچنین در  اس   امنی    زوال

 بممرده  نممام  نمماامنی  وکارهای  ساز  عنوان  به  ءمال  و  إرهاب  ظل    فتنه   استکبار   طاغوت 

 تردیممد را جامعممه هممایآزادی و عمممومی حقممو  از بخشممی هاآن  از  کدام  هر  که  شده

 (.      ۳2۷: 1۳89   زنجانی  عمید)  کندمی

                                                                                   معنوی امنیت. 1-2

 ایمان  تعامل.  اس   معنوی  امنی     یقرآن کر  دیدگاه  از  امنی   ابعاد  ترینمر   از  کیی

 واقعممی  امنی   که  آموزدها میانسانبه    و  اس   شده  نمایان  در قرآن  یخوببه  امنی   و

 بسمم ک  و  خممدا  بممه  ایمممان  در  نیممز  آن  و  اس   معنوی  امنی   در  آن  اصلی  سرچشمه  و

 مطمماب  کممه اس  اطمینان و  آرامش  نوعی  موجد  توحید.  شودمی  ق حم  الری   ایرض

 همممین  به.  آیدمی  شمار  به  «واقعی  امنی »  جوهره  امنیتی   پیشرفته  و  جدید  نظریات

 نقطممه شممرك  و  ظلمم   قرآنممی   تفکممر  در  و  دانتوأم  الری  منط   در  ایمنی  و  ایمان  دلیل

 از یکمم  به   یقرآن کر .(19: ب 1۳8۶  یاخوان کاظم) هستند امنی   و  ایمان  مقابل

 بِظُلْمم ٍ  إیمانَرُ ْ  یَلْبِسُوا  لَ ْ  وَ  آمَنُوا  الَّذینَ: »فرمایدمی  و  نموده  اشاره  ایمان  برکات  و  آثار

 شممرك  بممه  را  خممود  ایمممان  و  آورده  ایمان  که  کسان   ؛مُرْتَدُونَ  هُ ْ  وَ  الْأَمْنُ  لَرُ ُ  أُولئَِک

 در  طباطبایی  عالمه(.  82/  انعام)  «اندتگانف ایراه  شانیا  و  ایمن   راس   آنان  اند نیالوده

 اسمم   ایمان آثار و از خوان «هتداءا» و «منا»:  فرمایدمی  المیزان  سنگ گران  تفسیر

 .(۷/280:  1۳۷4طباطبممایی )  نشممود  پوشممیده  ظل   لهیوسبه  ایمان  اینکه  شرطبه  البته
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 چند  یا  دو  موارد  زا  بسیارى  رد  نقرآ  آیات  ازآنجاکه:  فرمایدمی  شیرازی  مکارم  اهلل یآ

 ایممن  باشممد   ترعموم   و  ترگسترده  دیگرى  از  یک   اس   ممکن  که  بردارد  در  را  معن 

از  امنیمم  یا و پروردگار مجازات از امنی  اع  «منی »ا  که  هس    نیز  هیدر آ  احتمال

 آیممدم   دس   به  موقع   تنرا  روح   آرامش  و  امنی .  باشد  اجتماع   دردناك  حوادث

 همماىپایممه  اگممر  اجتماع    عدال   و  ایمان  کند   حکوم   اصل  دو  ینمع انساجوادر    که

 و  بممرود  میممان  از  پروردگممار  در برابممر  مسئولی   احساس  و  گردد  متزلزل  خدا  به  ایمان

 وجود  اىجامعه  در چنان  امنی   بسپارد   ست   و  ظل   به  را  خود  جاى  اجتماع   عدال 

 و مبنمما کممه اسمم  نکته نای یدمؤ هیآ .(۵/۳21: 1۳۷1شیرازی   مکارم)  داش   نخواهد

 و  ایدر دن   را  هاانسان  وجودی  ابعاد  همۀ  که  اس   الری  ایمان  امنی    اصلی  سرچشمه

 مختلممف ابعمماد میان عمیقی پیوند قرآن اندیشه  در  یطورکلبه.  دهدمی  پوشش  آخرت

                                                                                                                                                                                                                                                       .                    دارد وجود   معنوی  امنی   و  دینی  باورهای  و  مانیباا  امنی 

 حیات  حق  و نی امنیت جا.  2-2

 عمممومی نیمماز یممک  اسمم   شرروندی حقو  عنصر ترینمر  که هاانسان جانی  نی ما

 اسممناد و کشورها اساسی قوانین  در  موضوع  این  که  اس   ارزش  دارای  یقدربه  و  اس 

 از  منممدیبرره  در پرتممو  تنرا  انسان   اصوالً  زیرا  اس ؛  شده  منعکس  یخوببه  یالمللنیب

 و دنیمموی امممور تمممام تواندمی که  اس    نیام  نعم   ژهیوبه  و  ذاتی  کرام   مقتضیات

 وَ» هآی طب  و( 9  :1۳9۶   ستوده  و  انتظاری)  دهد  سامان  آسایش  با  را  خویش  اخروی

 و شممده تأکیممد انسممان جان واالی ارزش و بر کرام . (۷0/اسراء) «آدَمَ بَنِی  کَرَّمْنَا  لََقدْ

 و  دانممدمی  مخلوقات  فاشر  را  او  و  ستوده  متعددی  موارد  در  را  انسان  قرآن  در  خداوند

 ؛«جَمِیعًمما النَّمماسَ َقتَلَ فَکَأَنَّمَا  الْأَرْ ِ  فِی  َفسَادٍ  أَوْ  نَْفسٍ  بِغَیْرِ  نَفْسًا  َقتَلَ  نْمَ»:  فرمایدمی

 مثممل  بکشممد  کرده   زمین  در  ایفتنه  و  فساد  آنکهبی  یا  و  ح   بدون  را  نفسی  کس  ره

 اهمیمم   آیممه   در  قتممل  ری حمم ت  از(.  ۳2/همائممد)  اس   کشته  را  مردم  همه  که  باشد  آن

 اصممل  همچنممین  و  شممودمی  استنباط  یخوببه  اسالم  نگاه  در  جامعه  افراد  جان   امنی 
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 ایممران کممه برگرفتممه شممده از شممرع اسمم   مقممرر  اسالمی  جمروری  اساسی  قانون  22

 اسمم   مصممون  ز تعممر ا  اشخان  شغل  و  مسکن  حقو    مال   جان   حیثی    :داردمی

 کند. زتجوی  قانون  هک  مواردی  در مگر

   اجتماعی   امنیت  .3-2

 و  هادهممه  از  رونیمم ازا  و  رودمممی  شمار  به  جامعه  هر  نیاز  ترینبنیادی  اجتماعی   امنی 

 عامممل ترینمر   و  اس   بوده  پردازانهینظر  و  نظرانصاحب  موردتوجه  گذشته   سالیان

 از یکمم ی عیاجتممما امنیمم  نیهمچنمم رود و مممی  شمممار  به  اجتماعی  زندگی  دوام  برای

 مؤلفممه   این  میزان  هر  به  چنانچه  اس   ملی  امنی   دهندهلیتشک  هایمؤلفه  ینرتمر 

 و  ترنممهیهزک   پایممدارتر   ملممی  امنیمم   باشممد  داشممته  بیشممتری  نقش  سایرین  انیدر م

 در  انسممان  زیسممتن  برحمم   اسممالم  مبین  دین(.  140:  1۳84   کریمایی)  اس   تربالنده

 ؛ لممذاشممماردبرمی  شممرروندان  مسممل   حقو   از  را  آن  و  دارد  ایویژه  تأکید  امن  محیط

 جَممزاءُ مممانَّإِ»:  فرمایممدمی  و  داده  هشممدار  اجتممماعی  امنیمم   دکنندهیترد  عوامل  درباره

لَّبُوا  أَوْ  یَُقتَّلُوا  أَنْ  َفساداً  الْأَرْ ِ  فِی  یَسْعَوْنَ  وَ  رَسُولَهُ  وَ  اللَّهَ  یُحارِبُونَ  الَّذینَ  تَُقطَّممعَ  أَوْ  یُصممَ

 دوسممتداران  بمما  کممه  کسممان   سزاى؛  «الْأَرْ ِ  مِنَ  یُنَْفوْا  أَوْ  خِالفٍ  مِنْ  لُرُ ْأَرْجُ  وَ  یرِ ْأَیْد

 کشممته  کممه  نیس   این  جز  کوشند م   فساد  به  زمین  در  و  جنگندم   او  پیامبر  و  خدا

 یمما  شممود  بریده  یکدیگر  جر   خالف  در  شانیوپادس   یا  گردند  آویخته  بردار  یا  شوند

 منظور از:  اندفرموده  آیه  ریدر تفس  مفسرین(.  ۳۳  /مائده)  دندرگ  عیدبت  سرزمین  آن  از

 بممه را مممردم عمممومی امنیمم  کسممانی یمما کسی که اس  آن  پیامبرش  و  خدا  با  جنگ 

 محسمموب  پیممامبر  و  خممدا  بممه  تجمماوز  مممردم   بممه  تجاوز  حال   این  در  اندازند   مخاطره

 نیدر زم  دفسا  از  ادرم  و  ودشم   اجرا  تجاوزگر  درباره  خداوند  حدود   رونیازا.  شودم 

 راه  از  که  کس   دیگر  تعبیر  به.  اس   مسلحانه  به طور  راهزن   و  طری   قطع  جا  نیدر ا

 و  اغتشمماش  و  دهممد  قرار  خطر  معر   در  را  مردم  امنی   و  کند  تردید  را  مردم  اسلحه

 هیمم منظممور آ و کند اخالل دچار را عمومی امنی  و کند ایجاد مردم میان در  اضطراب
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 :1۳۷4  طباطبممایی - ۳/8۵: 1۳۷8 غنیممه م) نیسمم  مسمملمانان ابمم  محاربممه مطلمم 

 بمما  جامعممه سممالم  و امنیّمم  از پاسممدارى ضممرورت بممر آیه این در  خداوند(.  ۵/۵۳2

 آن  از  صممیان   و  حفممظ  و  امنیمم   مینتممأ  خواهان   زانیفساد انگ  و  آشوبگران  سرکوب

 و  نممموده  المعمم ا  بزرگممی  جرم  را  اجتماعی  امنی   و  نظ   زدنبره   که  یاگونهبه  اس  

 زننممدگانبره   بممرای(  تبعیممد  و  وپادس   قطع  آویختن   دار  به  قتل )  سنگینی  مجازات

بممه   حکیمانممه  دسممتورهاى  ایممن  اس   واضح.  اس   نموده  تعیین  جامعه  عمومی  امنی 

 و  جامعممه  سممالم   و  امنیمم   از  پاسممدارى  و  حفظ  براى  مقرراتآموزد که  ها میانسان

( ن)  پیممامبر  از  و  اسمم   اجتممماع   فساد   ناامن   ى زیانگفتنه   یآشوبگر  از  پیشگیرى

 نعممم   دو؛  «العافیممۀُ  و  األمممنُ  مکفورتممانِ  نعمتانِ»  :فرمودند  ایشان  که  اس   شده  نقل

( ع)  صمماد امام(.  81/1۷0  :140۳مجلسممی )  «سممالمتی  و  امنی »  ندامجرول  هستند

الٍخِ  سُخَمْ: »فرمایدمی  و  شمرده  ناگوار  و  ناقص  را  امنی   بدون  زندگی  َفَقممدَ  مَممنْ  صممَ

حَّۀُ َفأُولَاهَمما الَْقلْممبِ مَشْغُولَ الْعَْقلِ زَائِلَ  الْعَیْشِ  نَاِقصَ  یَزَلْ  لَ ْ  وَاحِدَةً  مِنْرُنَّ  وَ الْبَممدَنِ صممِ

 و  نمماقص  زنممدگی  نباشممد   برقرار  آنرا  از  یکی  اگر  که  اس   چیز  پنج؛  «..  وَ  الْأَمْنُ  الثَّانِیَۀُ

 چیممز   پممنج  ایممن  اولممین.  گرددمی  مشغولی  لد  مایۀ  و  دوشمی  نابود  عقل  اس ؛  ناگوار

 گرربممار  سخنان  این  از(.  ۷8/1۷1:  140۳   ناهم)  ...اس   امنی   آن  دومین  و  سالمتی

و برهمممه   نمممود  اسممتنباط  ارزشمممند  نعممم   یممک   عنوان  به  را  امنی   اهمی   توانمی

    رگیرند.بکا  ند وشرروندان در تمام مقاطع زندگی الزم اس  که این مقررات را بیاموز

 مسکن  . امنیت4-2

 روایممات و آیممات. اس  مسکن امنی  مسئله  اجتماعی   و  فردی  امنی   مصدا   از  یکی

 جممواز  عممدم  و  افممراد  خصوصممی  حممری   لزوم  بر  گوناگون  هایحیثی   و  زوایا  از  فراوانی

 و سممکون  محممل تنرمما مسکن. کندمی دالل  آن صاحبان  رضای   جلب  بدون  تصرف

 خصوصممی  حممری   بممرآنعالوه  بلکممه  نیسمم    همماآن  خانواده  یاضاع  و  اشخان  آرامش

 از  بایممد  اسمم    اشممخان  خلوتگاه  و  آرامش  محل  مسکن  ازآنجاکه  و  شودمی  محسوب
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 از  شممرروندان  خصوصی  حری   رعای   اصل  این  بر اساس.  باشد  مصون  تعرضی  هرگونه

 و  تیموحکمم   تورضر  تا  و  هس   نیز  جامعه  زمامداران  برای  الرعایهالزم  داخلی  مرزهای

 تحکممی   و  تممأمین  بمما  تعممار   در  افراد  خصوصی  حری   و  نکند  اقتضا  عمومی   مصلح

 بود  نخواهد  جایز  حاکمان  برای  حری   این  به  تعر   نگیرد   قرار  اجتماع  فالح  و  صالح

 صممراح به  مسممکن  و  خانممه  مصممونی   در خصون  قرآن(.  22۵-220:  1۳90  مفتح )

 أَیُّرَمما یمما» اس  نموده منع زهاجا بدون نادیگر منازل به ورود از را افراد و  گفته  سخن

 اید آورده  ایمان  که  کسان   اى؛  تَسْتَأْنِسُوا  حَتَّ   بُیُوتِکُ ْ  غَیْرَ  بُیُوتاً  تَدْخُلُوا  ال  آمَنُوا  الَّذینَ

(. 2۷/نممور)  «بگیریممد  اجممازه  تمما  مشمموید  داخممل  نیس   شما  هاىخانه  که  های خانه  به

 هنگممام کممه دهممدمی دسممتور آیممه در خداونممد: دنادهفرمو آیه تفسیر لیدر ذ  مفسرین

 معلمموم  اینجمما  از  شممود  اجازه  درخواس   خانهصاحب  از  باید  دیگری   خانه  به  واردشدن

 و اسمم  آنممان به احترام حفظ و مردم  عیوب  پوشاندن  حک   این  مصلح   که  شودم 

 داده  اشیمنیا  خود  به  نسب   را  وی  حقیق   در  خانهصاحب  از  اجازه  کسب  با  شخص

 (.1۵۳ /1۵: 1۳۷4  طباطبایی   – ۵0۶ /2: 141۶   سمرقندی)  سا

  حیثیتی   . امنیت5-2

 بلکممه  اسمم    صمماد ...  و  حقو   و  مال  و  جان  مورد  در  تنرانه  اسالمی   تفکر  در  امنی 

 و اعتبممار آبممرو  آن متممرادف کممه حیثی . اس  نیز حیثی   و  شرف  و  شخصی   شامل

 معنمموی  حیممات  تجلی  و  اس   روندانرش  حقو   از  دیگر  یکی  عنوانبه  اجتماعی   شأن

 مممال   جان   مورد  در  فقط  اسالمی  تفکر  در  امنی .  شودمی  تلقی  انسانی  روابط  در  فرد

. شممودمی  نیممز  انسان  آبروی  و  حیثی   و  شخصی بلکه شامل    س ؛ین  مسکن  و  حقو 

 هرگونممه و دارد  وجممود  احکممامی  فممرد  هر  شخصی   حفظ  برای  اسالم  حقوقی  نظام  در

 ترممم   غیبمم   اسمم  شممده ممنمموع وارد کنممد  مممهلط  افممراد   یشخصمم   به  که  عملی

 به  که  هستند  مواردی  از  چینیسخن  و  زدنطعنه  تجسس   کردن مسخره   ییجوبیع

 ریمم م  و  حقیق )  اس   شده  ینر  آنرا  از  دلیل  همین  به  و  رسانندمی  لطمه  افراد  آبروی
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 یممهکت  افممراد  آبممروى  و   یمم ثیحرممم  ح  روى  اسالم   فقه  در(.  2۳9:  1۳81   یموسو

 حممری   بممه  تجمماوز  مظمماهر  از  یکممی  محرمانممه   احوال  از  تجسس  لذا  اس    شده  فراوان

 بممر  مبنی  فراوانی  آیات  زمینه  این  در  اس   شده  برشمرده  جامعه  شرروندان  خصوصی

 یمما»  خمموردمی  چش   به  اخبار  مخفیانه   و کسب  جاسوسی  از  مقدس  شارع  مؤکّد  نری

وا  ال  وَ  إِثْ ٌ  الظَّنِّ  بَعْضَ  إِنَّ  الظَّنِّ  مِنَ  راًیثکَ  وااجْتَنِبُ  آمَنُوا  الَّذینَ  أَیُّرَا  یَغْتَممبْ  ال  وَ  تَجَسَّسممُ

 کممه بپرهیزیممد همماگمان از بسممیارى از ایممد آورده  ایمان  که  کسان   اى؛  «بعْضاً َ بَعْضُکُ ْ

 نکنممد  بعضمم   غیب   شما  از  بعض   و  مکنید  جاسوس   و  اس    گناه  هاگمان  از  اىپاره

 و  بممدگمانی  از  آیممه  ایممن  در  خداونممد:  اندفرموده  هیآ  تفسیر  در  سرانف م(.  12/حجرات)

 امنیمم  ن آن کاربردبه با یادگیری و تا کرده نری مردم عیوب درباره  جستجو  و  غیب 

/: 1۳۷4 طباطبممایی  – ۵2/ ۵: 141۵  یکاشممان  ضیف ).  شود  حفظ  در جامعه  اشخان

 سممسجت:  فرممموده  «سستج»  واژه  توضیح  در  برآنعالوه  طباطبایی  عالمه(.  48۳/  18

 از  تفحممص  و  یریمم گیپ  معنمماى  بممه  تجسممسبلکه کلمممه    س ؛ین  خبری  هرگونه  کسب

 صمماحبان  که  اخباری  کسب  واقع  در.  بماند  پنران  دارند  دوس    مردم  که  اس   امورى

 خداوند  نامندمی  جاسوسی  ندارند  رضای   خبر  کنندهکسب  توسط  آن  افتنیاطالع  آن

 دکننممدهیترد هممایراه و  برخاسممته  مقابلممه  به  انسان  کرام   حفظ  برای  دیگری  آیه  در

 وَ ... مِممنْ َقوْمٌ یَسْخَرْ ال آمَنُوا الَّذینَ أَیُّرَا یا»: فرموده و نموده  مسدود  را  حیثیتی  امنی 

 قمموم   نبایممد  ایممد آورده  ایمممان  که  کسان   اى؛  «بِالْأَلْقابِ  تَنابَزُوا  ال  وَ  أَنُْفسَکُ ْ  تَلْمِزُوا  ال

 زشمم  همماىلقب همدیگر به و مگیرید عیب  یکدیگر  از  و  ...  کند  دخنریش  ار  دیگر  قوم

 اسممترزاء  معنممای  بممه  سخریه:  اندفرموده  آیه  نییدر تب  مفسرین(.  11/حجرات)  مدهید

 شممود  خمموار  و  حقیممر  آن  بمما  دیگممری  و  گفته شممود  چیزى  که  اس   حالتی  آن  و  اس 

 نموده  نری  شدتبه  گردییک  کردنمسخره  از  را  مؤمنان  آیه  این  در  خداوند  اساسنیبرا

 القمماب دادن و دیگممران عیمموب نمممودن  فمماش  و  جوییعیب  از  خداوند  نیهمچن.  اس 

 -18/481:  1۳۷4  طباطبممایی )  اسمم   کممرده  ینر  شدتبه  بدزبانی  و  یکدیگر  به  زش 

 دسممتورهاى کممه شممودمی دریافمم  آیممات بررسممی از(. 218-208: 1۳90  طبرسممی
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 القمماب  ییجوبیمم ع سممخریه  از نر ) اس  هشد مطرح آیه دو این در که  یاگانهشش

 آبممروی  و  حیثیمم   کممه  هسممتند  مممواردی  جمله  از(  غیب   و  تجسس  بد   گمان  زش  

 اسمم   اسمماسنیبرا.  نمایدمی  تردید  را  انسان  امنی   و  داده  قرار  ریتأثتح   را  اشخان

 شممدتبه  امور  این  انجام  از  را  مؤمنان  هاانسان  کرام   و  امنی   حفظ  برای  خداوند  که

 اِنّ: »انممدفرموده رابطممهنیدرا نیممز(  آله  و  علیه  اهللیصل)  اکرم  پیامبر  .اس   ودهمن  نری

وءِ  ظَممنَّ  بِممهِ  یُظَنَّ  أَن  وَ  مالَهُ  وَ  دَمَهُ  المُسلِ ِ  مِنَ  حَرَّمَ  تَعالی  اهللَ  متعممال   خداونممد؛  «السممَّ

 اسمم  هفرمود حرام را  او  به  بردن  بد  گمان  و  ظنوءس  و  مسلمان  مال  و  جان  به  تعر 

 که  دهدم   نشان  اسالم   روایات  نیز  و  فو   آیات  تعبیرات(.  ۶4/۷1:  140۳  مجلسی )

 کممه  امممورى  از  بسممیارى  تحری   و  اس   هاآن  جان  و  مال  همچون  افراد  حیثی   و  آبرو

 عوامممل  از  بازدارنممدگ   و  یریشممگیپ  نمموع   واقممع  در  اسمم    مممردم  حقممو   بمما  مرتبط

 .اس  عهجام  افراد   حیثیت  و  شخصیت  مصونی  و  امنی   تردیدکننده

 سیاسی   امنیت .  ۶-2

. اسمم   سیاسممی  امنی   دارد   اجتماعی  امنی   با  عمیقی  پیوند  که  امنی   ابعاد  دیگر  از

 و  جامعممه  امممور  اداره  چگممونگی  پیرامممون  افراد   اظرارنظر  امکان  یعنی  سیاسی   امنی 

: 1۳81 شممعبانی) تردیممد و خطممر هراس   بی    احساس  بدون  امور  گونهنیا  در  شرک 

 توسممط الزم طمأنینممۀ و آرامممش تأمین معنای به  سیاسی  امنی   دیگر  انبی  به(.  119

 مختلممف  تردیممدات  با  مقابله  راه  از  خویش  قلمرو  شرروندان  برای  کشور  یک   حاکمی 

 نرادسممازی  و  رقابمم   و  مشممارک   در  آنممان  یحقو  اساس  تضمین  نیهمچن  و  خارجی

: الممف1۳8۶   میکمماظ  اخوان)  اس   آنرا  سیاسی  و  اجتماعی  سرنوش   تعیین  منظوربه

 در  فممرد  بممرای  کممه  شده  مطرح  یقانون اساسدر    اهداف  اصول   سیاسی  حوزه  در  (.28

 بند)  شود  طرد  باید  خارجی  نفوذ  و  و عبارتنداز: استعمار  باشدمی  بخش یامن  اجتماع

 گممردد  محممو  بایممد  انحصممارطلبی  و  خودکممامگی  اسممتبداد   هرگونممهسوم(    اصل  پنج  

( هفت   بند  همان )  شود  تأمین  باید  اجتماعی  و  سیسیا  هاییدا( آزشش   بند  همان )
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 همممان )  باشممند  داشممته  مشارک   خویش  سیاسی  سرنوش   تعیین  در  باید  مردم  عامه

ایممن اصممل را بممرای عممموم   اسمم   موظف  ایران  اسالمی  جمروری  دول   و  (هشت   بند

 شرروندان به اجرا گذارد.

 قضائی   و  حقوقی   امنیت  .7-2

 را  امنیمم   دیگر  ابعاد  که  اس   توجهقابل  و  مر   یاههحوز  از  یکی  مردم  اییضق   امنی 

 گمماهیاز جا اسممالمی  نظممام و فرهنگ   در  آن  جایگاه  و  قضا.   دهدمی  قرار  پوشش  تح 

 مختلفممی  تعاریف  شرروندان  قضائی  و  حقوقی  امنی   از.  اس   برخوردار  واالیی  و  رفیع

 قممرار  موردتوجه  را  حقوقی   یامن  ائلسم  از  جنبه  یک   تعاریف  از  هریک   و  آمدهعملبه

 و  قممانون  به  التزام  و  احترام  و  سال   و  توانمند  قضائیه  قوه  به  شرروندان  اعتماد.  اندداده

 و مممالك دهممدمی تشممکیل  را  قضممائی  امنی   قانون   برابر  در  جامعه  افراد  تمام  تساوی

 نظممام ک یمم  اسمم  آن ورزیعدال  جامعه  یک  در قضائی  امنی   و  ایمنی  اصلی  مبنای

 ایمنممی  بتوانممد  تا  باشد  محورعدال   درحقیق   و  گسترعدال   پذیر    العد  باید  یئاقض

 زمینممه  همممین در دیمم قممرآن مج نمایممد فراه  را جامعه آحاد حقوقی یا قضائی  واقعی

 عادالنممه  قضمماوت  بمما  بایس می  قاضی  که  کندمی  تشبیه  هاییامان   به  را  مردم  حقو 

(. ۳۵:  ب  1۳8۶  کمماظمی   ناخمموا)  نممدادربرگ  آن  ح مسممت  و  شایسممته  افممراد  به  را  آن

 حقمموقی   امنیمم   تحقمم   منظوربه  و  عمومی  اعتماد  جلب  برای  خداوند  خصوننیدرا

 و  داده  فرمممان  در حکمم   عممدال   اجممرای  و  امانمم   رعایمم   بممه  را  قضا  متصدیان  عموم

 أَنْ  النَّمماسِ  بَممیْنَ  حَکَمْتُ ْ  إِذا  وَ  أَهْلِرا  إِل   الْأَماناتِ  تُؤَدُّوا  أَنْ  یَأْمُرُکُ ْ  اللَّهَ  إنَّ: »فرمایدمی

 کنید  رد  آنرا  صاحبان  به  را  هاسپرده  که  دهدم   فرمان  شما  به  خدا؛  «بِالْعَدْلِ  تَحْکُمُوا

 عالمممه(. ۵8/نسمماء) کنیممد  داورى  عممدال   بممه  کنیممد ممم   داورى  مممردم  میممان  چون  و

 بممه  ردستو  یک :  شده  یلتشک  قسم   دو  از  آیه  این:  که  اس   عقیده  این  بر  طباطبایی

 در  عالمممه  مرحمموم.  اسمم   کممردنحک   عممدال   به  دیگری  و  صاحبانش  به  امانات  اداى

 بلکممه  نیسمم    مال   هاىامان   تنرا  امانات  از  منظور:  فرمایدمی  آیه  اول  قسم   تفسیر
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 نیممز  برسممد  اهلممش  بممه  بایممد  که  حقه  معارف  و  علوم  قبیل  از  معنوى  هاىامان   شامل

 کندمی  خطاب  مردم  عموم  به  خداوند:  فرمایدمی  هآی  دوم  قسم   تفسیر  در  و  شودم 

 کنیممد حکمم   عممدال   بممه  کنیممدممم   حکمم   دارند  اختالف  که  کسان   بین  در  وقت   که

 قسم   دو  که  اس   عقیده  نیبر ا  کاشف  ریتفس  صاحب(.  4/۶02:  /1۳۷4  طباطبایی )

 اسمم   نیمم در ا  قاضمم   عدال :  اندفرموده  آیه  تفسیر  در  ایشان.  اس   مرتبط  ه   به  آیه

 را  حقمم  هرصاحب ح  و کند رفتار برابر طور به چیزى  هر  در  متخاص   دو  نیام  که 

 مفسر  این.   بدهد  او  حقارت  و  عظم   و  دشمن   و  دوست   عقیده   و  دین  از  نظرصرف

 کسممانی جملممه از نیممز را والمم  بلکه دهد نمی اختصان قاض  به تنرا را عدال   ایجاد

 در والممی  یعنممی بسممپارد اهلممش به را اتامان و  نماید  تاررف   عدال    به  باید  که  داندمی

 و  باشممد  داشممته  را  دق   نرای   دارند  برعرده   را  حساس  هاىپس   که  افرادی  انتصاب

 طریمم   از  امنیمم   تمما.  بسپارد  دارند  راآن  شایستگی  که  افرادی  به  را  جامعه  هایامان 

 سیرتف   زا(.  ۵۶۳-۵۶1  /2:  1۳۷8  مغنیه )  شود  ایجاد  جامعه  در  آنان  شایسته  کردعمل

 و عممدال  آورپیممام بایممد حکممومت  هممر قضممای  سیسممت  کممه شممودمی دریافمم  آیممه

 اسممتقرار  بممه  منجممر  عدال   استقرار  که  چرا.  باشد  جامعه  امنی   و  آرامش  کنندهتأمین

اصممل    و همچنممین  دارد  بسممتگی  صالح  اجرایی  محاک   وجود  به  این  و  شودمی  امنی 

در )روندان و قممدرت سیاسممی  ن شممرازی رابطممه بممیامنی  حقوقی به دلیل شفاف سمم 

یممن او  نمایممد  های شممرروندی را تضمممین میها و آزادیها و تکالیف( ح تصریح ح 

یکممدیگر را هممای ایممن دو اصممل  یابممد ودر واقممع جلوهاصل با امنی  قضایی ارتباط می

ن تضمممین اسالمی ایرااساسی جمروریامنی  حقوقی در قانوناصل  کنند:  می  تکمیل

اسالمی ایران را قانون یکی از وظایف دول  جمروری  این  ۳اصل    14ند  و باس   شده  

تأمین حقو  همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنی  قضایی عادالنه برای همه و 

 مممال  جممان  اسی »حیثیمم  قانون اس  22و اصل    داندیمتساوی عموم در برابر قانون  

 قممانون کممه مممواردی در رمگمم  اسمم   مصممون  تعر   از  اشخان  شغل  و  مسکن  حقو  

 مکمل اصل قبلی اس .   کند« تجویز
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  فرهنگی   امنیت.  8-2

 فممرهختن و کشممیدن معنممی بممه (هنممگ +  پیشمموند فممر : از) :لغمم  فرهنممگ در

 و علمممی آثممار  تربی    و  تعلی   ادب   دانش   عل    معنی  به  نیز  و  (22۷  :1۳41دهخدا )

 مجموعممۀ فرهنممگ » :حصممطالا در ( و2/۵۳8: 1۳۷۶معممین ) ....و ملتممی یممک  ادبممی

 بممه  دستاوردها  این  که.  «اس   زمان  گذش   طی  در  بشر  معنوی  و  مادی  دستاوردهای

 در را خممود  ریشه  و  هوی   باشد ومی  آن  حافظ  نسل  هر  و  رسدارث می  به  بعدی  نسل

       نامیممده  «فرهنگممی  حقممو »  امممروزه  آنچممه.(  29  :1۳81فممردرو )  کندمی  جستجو  آن

 میممان در «فرهنگممی توسممعه» کممه گرددمی بر میالدی ادهفت دهه  از  پس  به  شود می

 عمممومی  کنفممرانس  و  مطممرح  المللممیبین  و  ملی  گوناگون  هایفعالی   و  هاریزیبرنامه

 جرممانی  دهممه  عنمموان  بممه  1988  تا  199۷  های  سال  خود   اجالس  دومین  در  یونسکو

 نیجرمما اعالمیممه 2۷ هممماد در موضمموع ایممن  آن   از  قبممل  و  کرد  اعالم  فرهنگی  توسعه

 کممه دارد حمم  کممس هممر»: داردمممی اعممالم ماده این در و بود  شده  مطرح  بشر  حقو 

 از  و  گممردد  برخمموردار  هنرهمما  از.  جویممد  شممرک   جامعممه  فرهنگممی  زنممدگی  در  آزادانه

 هر  مادی  و  معنوی  منافع  از  و  شود  مندبرره  آن  آوردهای  دس   و  علمی  هایپیشرف 

 در مر   گام  و  «شود  برخوردار  اس   آن  ندهآور  پدید  خود  که  هنری  یا  ادبی  علمی   اثر

 مصمموب فرهنگممی اجتماعی  اقتصادی  حقو  میثا  در  فرهنگی  حقو   مفروم  توسعه

 بممرای  تممدابیری  اتخمماذ  حقممو    ایممن  بیان  برعالوه  که  شد  برداشته  199۶  دسامبر  1۶

 فرهنگ   بترتی  بدین  و  شد  الزامی  میثا   این  طرف  هایدول   توسط  آنرا  کامل  اعمال

 شممناخته رسمممی  به داخلی اسناد و المللیبین دراسناد شرروندان  نگیرهف   و حق   و

 در  را  ضروری  اقدامات  شدند  متعرد  ایران  جمله  از  عضو  هایدول   اساس  براین  و  شد

 و  قمموانین  ترتیممب  بدین.  دهند  انجام  خود  شرروندان  فرهنگی  حقو   از  حمای   جر 

  تا امنی  فرهنگممی شد  دهنجانگ  کشورها  خلیدا  حقو   در  متعددی  فرهنگی  مقررات

 جرمم   همممین  بممه  و  شده  تدوین  اسالم  مبنای  بر  اساسیقانون   ایران  در  برقرار گردد.

  هممدف   قانون   این  مقدمه  طب .  دارد  ایویژه  جایگاه  آن  در  فرهنگی  حقو   و  فرهنگ 
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 اتمم .  اسمم   اهللالممی  قممرب  بممه  رسیدن  و  الری  نظام  سوی  به  حرک   در  انسان  رشددادن

 برحقممو   آن  متعممدد  اصممول  در  و  آیممد  فممراه   انسممانی  تعدادهایاسمم   اییشکوف   زمینه

 اسمم ؛ شده یاد آن از صراح   به  20اصل  در  که  ایگونه  به  اس   شده  تأکید  فرهنگی

 حقو  همه  از  و  دارند  قرار  قانون  حمای   در  یکسان  مرد  و  زن  از  اع   مل   افراد  همه»

. «برخوردارنممد اسالم  نزیموا  رعای   با  نگیفره  و  اجتماعی  اقتصادی   سیاسی   انسانی 

 ایممن  دلیممل  کردهاشاره  هامل   و  هاام   گوناگون  خلق   به  کری قرآن  مختلف  آیات  در

 أَیُّرَمما  یَا»  :و خداوند می فرماید  ندکیم  معرفی  یکدیگر  از  هامل   شناخ   را  گوناگونی

 عِنممدَ  أَکْممرَمَکُ ْ  إِنَّ  لِتَعَممارَُفوا  قَبَائِلَوَ  بًاشُعُو  اکُ ْوَجَعَلْنَ  وَأُنثَ   ذَکَرٍ  مِّن  خَلَقْنَاکُ   إِنَّا  النَّاسُ

 شممما و آفریدی   زن  و مرد  از  را  شما  ما  مردم   اى؛  «خَبِیرٌ  عَلِی ٌ  اللَّمهَ  إِنَّ   أَتَْقاکُ ْ  اللَّمهِ

 در.  کنیممد  حاصل  متقابل  شناسای   یکدیگر  با  تا  گردانیدی   قبیله  قبیله  و  ملّ   ملّ   را

 دانمماى  خداونممد  تردید ب .  شماس   پرهیزگارترین  داخ  نزد  شما  جمندترینار  حقیق 

 راه از جممز  یکممدیگر  از  همماام   شممناخ   کممه  اسمم   طبیعی  .(1۳/حجرات)  «اس   آگاه

 روابممط  بممر  که  برآن  عالوه  قرآن .  داش   نخواهد  امکان  وگو  گف   و  نظر  تبادل  ارتباط 

 سممایر میممان رد  دشگممر  و  سممیر  به  را  آنان  دارد   فراوان  تأکید  هاانسان  میان  اجتماعی

 کَانَ  کَیْفَ  َفانْظُرُوا  الْأَرْ ِ  فِی  سِیرُوا  ُقلْ»  .خواندفرامی  زمین  در  سیاح   و  ملل  و  اقوام

 سممرانجام که بنگرید پس کنید  سیر  زمین  این  روی  در:  بگو؛    ...  َقبْلُ  مِنْ  الَّذِینَ  عَاِقبَۀُ

 تخریممب  بممرای  دشمن  امروزه  (42/روم)  ...  !بود  چگونه  بودند   شما  از  پیش  که  کسانی

 از  یکممی.  کنممدمی  اسممتفاده  خممود  مقاصممد  بممه  رسممیدن  بممرای  نممرم  جنممگ   از  فرهنگی

 متشممابرات ایجمماد و همانندسازی و  مشابه  رود می  کار  به  نرم  جنگ   در  که  ییهاوهشی

 و  کننممد  گرمسممر  بدان  را  مردم  اصیل   جای  به  تقلبی  چیز  سازی  گزینجای  با  تا  اس 

 مسممئله  ایممن  به  قرآن.  بخشند  تحق   را  خویش  صدمقا  و  آمیزند  ه   در  را  باطل  و   ح

 شممیوه  ایممن  کممه  سازدمی  روشن  قرآنی  های  گزارش.  اس   پرداخته  گوناگون  جرات  از

 در  که  کارهایی  جمله  از.  اس   شدهگرفته  کار  به  اسالم  و  قرآن  دشمنان  سوی  از  بارها

 و شمممند همانندسممازی گرف   انجام( آله و علیه اهلل صلی) پیامبر عصر در نرم  جنگ 
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 اهلل  صمملی)  پیممامبر  مسممجد  برابممر  در  منافقین.  بود  اسالمیدول   هایپایگاه  با  منافقان

 را خممویش کارهممای سممازی مشممابه و متشابه  با  تا  ساختند  را  ضرار  مسجد(  آله  و  علیه

 یگمماهیپا   عنمموان  بممه  که  ضرار  مسجد  ماجرای  با  رابطه  در  کری قرآن.  بردندمی  پیش

 اتَّخَممذُوا  الَّممذینَ  وَ»:  فرمایممدمی  بود  بناشده  اسالمی  جامعه  به  رسانی  زیان  و  ضرر  برای

ولَهُ  وَ  اللَّممهَ  حممارَبَ  لِمَنْ  إِرْصاداً  وَ  الْمُؤْمِنینَ  بَیْنَ  تَْفریقاً  وَ  کُْفراً  وَ  ضِراراً  مَسْجِداً  مِممنْ رَسممُ

 ضممرر  براى  بناکردند  مسجدى  کهکسانی  آن  و  ؛«...سْن لْحُا  إِالَّ  ناأَرَدْ  إِنْ  لَیَحْلُِفنَّ  وَ  َقبْلُ

 که  را  کس   برندمی  انتظار  و  مؤمنین  بین  جدائ   و  کفر  تقوی   و  مؤمنین  به  رسانیدن

 ممما کممه کننممدمی یمماد  قسمم   هاآن  همانا  و  کردندمی  جنگ   پیش  در  رسولش  و  خدا  با

 منممافقین: اند فرموده آیه تفسیر در ینمفسر(. 10۷/توبه... )را خوب  مگر نکردی   اراده

 تفرقممه رسممول   و  خدا  به  کفرترویج  مسجدقبا   به  زدن  ضربه  منظور  به  را  ضِراراً  مسجد

 رسممیدن بممراى کمممین محممل و شممدندممم  جمممع درمسممجدقبا کممه مممؤمنین  میممان

 داد  خبر  پیامبر  به  تعال خداى  لذا  بودند   ساخته(  رسول  و  خدا  محارب)  عامرراهباب 

 و  نیممک   جزکممار  هممدفی  مسجد  این  ساخ   از  ما  اینکه  بر  ردندخوخواه  قس   نانآ   که

 مسمماجد بممه دسترسممی جرمم  مؤمنین برای تسریالت ایجاد برای مساجد  کردن  زیاد

 برداشمم  آیممه از. (11/212 تمما:بی: طبرسممی -9/۵۳1: /1۳۷4 طباطبممایی ) نممداری 

 انمسمملمان میممان در تفرقممه ایجمماد بممرای  فرصممتی  هممر  از  اسممالم  مخالفان  که  شودمی

 و  پیچیممده  فریممب  ظاهر  و  زیبا  لباس  یک   در  را  ومش  اهداف  این  تمام  و  نموده  ستفادها

 صمماحبان  تکلیممف  و  مممردم  حمم   فرهنگممی  امنی   تضمین  و  تأمین  لذا .  کنندمی  ارائه

 قممرار  تعممر   مممورد  جامعممه  در  معنوی   و  اخال   که  اس   مردم  ح   این  اس   قدرت

 و فضممایل حممری  کممه بممود خواهد یسرم  هنگامی  نبهجاهمه  شکوفایی  و  توسعه.  نگیرد

 برداشمم   بممه  که  همانگونه  موظفند  هادول .  گردد  حفظ  جامعه  در  انسانی  هایارزش

 نیممز  جامعممه  معنمموی  برداشمم   بممه  دهنممدمی  اهمی   روانی  برداش   و  زیس   محیط

 هممایارزش  و  اخال   از  صیان   و  اجتماعی  محیط  سازی  سال   بنابراین.  بدهند  اهمی 

 بممه(.  12۳:  1۳91  سممته آرا  جوان)  اس   دول   تکلیف  و  مردم  ح   جامعه   در  قیاخال
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 برابممر در پایممدارى و  امنیمم   محممور  و  ملمم   وحممدت  رمز  پویا  و  زنده  فرهنگ   طورکلی

 در  اسالمی  فرهنگ   گسترش  با  که  اس   دول   وظیفه  این  و  اس   دشمنان  هاىتوطئه

   .کند  فرینیآ  نقش  مردم معنوی  و  اخالقی  رشد برای  مختلف  هایعرصه

 اقتصادی  امنیت.  9-2

 نظرانصمماحب دیممدگاه از اس  آن اقتصادی بعد امنی    یبااهم یاربس وجوه  از  یکی 

 امنیمم   نیممز  و  تعرضممات  مقابممل  در  فرد  هر  مشروع  اموال  مصونی   شامل  مالی  امنی 

 کسممادی   ماننممد  شممرایطی  برابممر  در  سممرمایه  امنی   و  مالی  درآمد  سازنهیزم  که  شغل

 در(. ۷/1۷۷: 1۳8۵  یزنجممان دیمم عم)  اسمم   آورزیان  واملع  یهکل  و  رشکستگیو  تورم 

 گونمماگون  ابعمماد  در  کممه  هاییمحممدودی   و  مقممررات  و  قمموانین  وسع   از  اسالم  مکتب

: ماننممد  موضوعاتی.  شودمی  استفاده  شرروندان  ازیموردن  امنی   عیدامنه وس  مقررشده

        و  اجحمماف  شممی فروک   حرممم    اجازه مالک   بدون  دیگران  اموال  در  تصرف  ممنوعی 

 اقتصادی  امنی   تأمین  برای  همگی   گرفتن رشوه   یکالهبردار  ر احتکا  فروشی گران

 امنیمم   متعممددی  اتیمم در آ   یقرآن کر(.  ۵۳2:  1۳81ورعی )  اس   شرروندان  مالی  و

 ملممموس   و  دقیمم   بسممیار  یاگونممهبه  را   آن  تقویمم   و  مینتأ  یسازوکارها  و  اقتصادی

طاسِ  زِنُمموا  وَ  کِلْممتُ ْ  إِذا  الْکَیْمملَ  أَوُْفمموا  وَ»:  اسمم   داده  رارق   یحتصر  و  تبیین  مورد  بِالِْقسممْ

 با  و  دهید  تمام  را  پیمانه  کنید م   پیمانه  چون؛  «تَأْویالً  أَحْسَنُ  وَ  خَیْرٌ  ذلَِک  الْمُسْتَقی ِ

 این  در  خداوند:  فرمایدم   آیه  تفسیر  در  مفسرین  (.۳۵/اسراء)  بسنجید  درس   ترازوى

 را  چیزى  پیمانه  با  که  هنگام   و  باشید  داشته  عدال   ترازو  در  که  کندمی  فارشس  آیه

 کنیممد  وزن  مسممتقی   و  صممحیح  تممرازوى  و  میممزان  با  و  کنید  ادا  را  آن  ح   سنجیدم 

 عالمممه  مرحمموم  برآنعالوه  (.1۳/12۵:  1۳۷4طباطبایی   -2/۳11:  141۶  سمرقندی )

 که  اس   عدلی  ترازوى  منظور:  یدفرمامی  «قی مست  قسطاس»  کلمه  درباره  طباطبایی

 قسممطاس  و  ایفاءکیممل  فرمایممدمی  خداوند  اینکه  عل   و  کندنم   خیان   وزن  در  هرگز

 ناجوانمردانممه دزدى نمموع یممک  فروشمم ک  اوالً که اس  این براى اس    برتر  مستقی 
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 عمممل  دو  نای  بودن  «تأویال  أحسن»  و  بردمی  بین  از  را  اعتماد  و  اطمینان  ثانیاٌ  و  اس 

 زیمماد  و  نفروشممند  کمم   یعنممی  کنند   عمل  را  وظیفه  دو  این  مردم  اگر  اس   جر نیازا

 آیممد میممان به فروش ک  پاىاما اگر   شود؛یم  ایجاد  اقتصادی  استقام   و  رشد   نخرند

 کیل  اگر  ولی.  رودم   میان  از  عموم   امنی   و  کرده  پیدا  اختالف  بشر  زندگ   حساب

 امنیمم   و  یافتممه  اسممتقام   و  رشد  اقتصاد  و   زندگ  یابد  انجری  عادالنه  طور  به  وزن  و

 خواهممدمی سممال  دادوستد  به  توصیه  با  آیه  این  در   یقرآن کر.  شودمی  برقرار  وم عم

 کنممد  بیممان  خواهممدمی  و  کند  فراه   را  امنی   از  جامعه  برخورداری  برای  را  الزم  بستر

 آیممات  در   یقرآن کممر.  س ا  امنی   ضامن  قرآن  موردنظر  تجاری  مبادالت  گونهنیا  که

 و برشمممرده دولتمممردان و کارگزاران وظایف از  را  جامعه  اقتصادی  امور  تنظی   دیگری

 تممرینمر   از  امممر  همممین  کممههمم  چنان  اسمم   نراده  دولتمردان  برعرده  آن را  اصالح

 الْمیممزانَ وَ الْکَیْلَ َفأَوُْفوا...  »  اس   بوده  توحید  به  دعوت  از  پس(  ع)  شعیب  هایرسال 

الحِرا  بَعْممدَ  الْممأَرْ ِیِف  التُفْسِدُوا  وَ  أَشْیاءَهُ ْ  النَّاسَ  واالتَبْخَسُ  وَ  و پیمانممه پممس  ؛«...  إِصممْ

 فسمماد  آن  اصممالح  از  پممس  زمممین   و در  مدهید  ک   را  مردم  اموال  و  نرید  تمام  را  ترازو

 از  بعد(  ع)  شعیب  حضرت:  اندنموده  بیان  آیه  تفسیر  در  مفسرین(.  8۵/  أعراف)  مکنید

 و میممزان و کیممل به فاىو به  را خود قوم ابتدا کرد  دعوت توحید به  را  خود  قوم  آنکه

 در  کممه  کممرد  معنمما  ایممن  بممه  دعوت  را  آنان  سپس  و  نمود  دعوت  یفروشک   از  اجتناب

 در امنیمم  سلب باعث که اس  گناهان   آن  فساد  از  منظور  و  نکنند  ایجاد  فساد  زمین

 و  ناموسمم   تجاوزهمماى  غارت    یراهزن  مانند  د؛شوم   اجتماع  نفوس  و  اعرا   و  اموال

 بممین  از  اسمم   انسممان   اجتممماع  چممر   محور  که  را  عموم   امنی   که  آن  امثال  و  قتل

 مربوطه  آیات  بررسی  از.  (9/1۷۳  تا:بی:  طبرسی  -  8/2۳۶:  1۳۷4  طباطبایی )  بردمی

 و  اصممول  رعایمم   بممه  منمموط  اقتصممادی  امنیمم   از  مرمممی  بخممش  که  شودمی  دریاف 

. شممودمی اجتممماعی و فردی بعد در امنی  گسترش باعث هک س ا  اخالقی  هایمعیار

 بممه نسب  اسالم قاطع برخورد کند می اقتصادی  یبر امن دالل  که  دیگری  دالیل  از

 اسمم   جامعممه  در  اقتصممادی  و  مالی  امنی   و  حفظ  برای  او  دس   قطع  دستور  و  سار 
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 را دزد نز  و  ردممم ؛  «اللَّهِ  مِنَ  نَکاالً  کَسَبا  بِما  زاءًجَ  یْدِیَرُماأَ  َفاْقطَعُوا  السَّارَِقۀُ  وَ  السَّارِ ُ  وَ»

 مائممده) ببریممد خممدا جانب از  کیفرى  عنوان  به  را  شاندس   اند کرده  آنچه  (سزاى)  به

 اجتممماعی  روابممط شممیرازه اجتممماعی هممایپیمان و عرممد بممه وفای  چنینو ه   (  ۳8/

 تعامالت  حوزه  در  اییهمؤلفه  چنین  کردن  لحاظ  و  هستند  جامعه  اقتصادی  و  سیاسی

 اجتممماعی  امنیمم   ارتقمماء  و  همبسممتگی  و  حدتو  و  رحم   و  مودت  موجب  اجتماعی

 رود  یعاشممورو    ایممزدی)  شودمی  جامعه  کمال  و  رشد  نرای   در  و  سیاسی  و  اقتصادی

 بممه  وفاداری  را  آنان  ویژگی  از  یکی  مؤمنان  توصیف  در  کری قرآن(.  81  :1۳92   پشتی

 وَ  هِ ْلِأَمانمماتِ  هُمم ْ  ذینَالَ...الْمُؤْمِنُونَ  أَْفلَحَ  َقدْ»:  فرمایدمی  و  نموده  عنوان  پیمان  و  عرد

 را  خممود  پیمممان  و  همماامان   کممه  آنممان  .ندرستگارشد  ایماناهل  همانا  ؛«نراعُو  عَرْدِهِ ْ

 مممورد  آیممه:  فرماینممدمی   آیممه  تفسممیر  در  مفسرین(.  8  و1  /منونمؤ)    کنندم   رعای 

 آن   نشکستن  و  عرد  حفظ  و  آن  به  نکردن  خیان      و  امان   حفظ  به  را  مؤمنین  بحث

 همماىامان  شممامل کممه آن وسیع معنای در را «امان » مفروم ایشان. کندم   وصیفت

 خممدا   مختلممف  همماىنعم   مممردم   بممین  در  همماامان   اقسام  همه  الر  پیامبران  و  خدا

 و نممدانفرز و اممموال حمم   راه پیشمموایان هاىدسممتورالعمل آسمممان  کتب حمم  آئین

 چنممینه  و  شممدهسپرده  ودیعممه  بممه  بشر  در  که  الر تکالیف  تمام   ها مقام  و  هاپس 

: 1۳۷1شممیرازی   مکارم  -1۵/11:  1۳۷4  طباطبایی )  اندنموده  بیان  حکوم   و  والی 

 تعرممد  و  پیمممان  و  عرممد  رعایمم   به  را  مسلمانان   دیگری  آیه  در  کری قرآن(.  14/199

 ایمممان  اهل  ای؛  دبَالعُُقو  اَوفوا  ءامَنوا  الَّذینَ  یماَیُّرا»  اندخومیفرا  هاانسان  همه  به  نسب 

 درایممن (آلممه و علیممه اهلل صمملی) پیامبراکرم از(. 1/مائده) «وفاکنید  خود  هایپیمان  به

: شعیری)  ندارد  دین  ندارد   نگاه  پیمان  که  هر؛  لَهُ  العَرْدَ  لِمَنْ  دینَال»:  شده  نقل  زمینه

 ُقلْمم ُ  قَالَ  ٍکمَالِ  أَبِی  عَنْ»:  شده  نقل(  السالم  علیه)  سجادامام  از  چنین ه(.  ۷4:    تابی

 وَ  بِالْعَممدْلِ  الْحُکْمم ُ  وَ  الْحَمم ِّ  َقوْلُ  قَالَ  الدِّینِ  شَرَائِعِ  بِجَمِیعِ  أَخْبِرْنِی  ع  الْحُسَیْنِ  بْنِ  لِعَلِیِّ

 قوانین  همه  از:  گفت   «ع»  ینالحسبن  عل ّ(  امام)  به:  گویدم   مالک   ابو  ؛«بِالْعَرْدِ  الْوََفاءُ

 «داشممتن عرممد بممه وفاى و کردن داورى عدل  به  گفتن ح :  فرمود  ساز؛  آگاه  مرا  دین
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 النَّمماسَ  عَامَمملَ  مَممنْ»    شده  نقل  السالمعلیه  صاد امام  از(.  1/11۳:  140۳  بابویه   ابن)

 وَ  مُرُوَّتُممهُ  کَمَلَمم ْ  مِمَّممنْ  َفرُوَ  یُخْلِْفرُ ْ  َفلَ ْ  هُ ْوَعَدَ  وَ   ْیَکْذِبْرُ  َفلَ ْ  حَدَّثَرُ ْ  وَ  یَظْلِمْرُ ْ  َفلَ ْ

 ظلمم  آنان به مردم با معاشرت در هرکس؛ «غِیبَتُهُ حَرُمَ ْ وَ أَجْرُهُ وَجَبَ وَ  عَدَالَتُهُ  ظَرْرَ

 بمما  برادرى  آشکار   عدالتش  کامل   جوانمردیش  ننماید   وعده  خلف  نگوید   دروغ  نکند 

 مسممل  حممال هممر بممه(. ۵۷: 1404 حرانمم    شعبه  ابن)  س ا  امحر  غیبتش  و  بواج  او

 روایممی ومنممابع قممرآن دیممدگاه  از  امانات  اداى  و  حفظ  و  تعردات  به  بندیپای  که  اس 

 تقویمم  عوامممل تممرینمر   از  و  اقتصممادی  امنیمم   تقوی   و  ایجاد  سازوکارهای  از  یکی

 .         شودمی  دایجا جامعه  رد  مرج و هرج آن  بدون  که اس   اجتماع   نظام  هاىپایه

 ملی   امنیت.  10-2

 امنیمم   از  پاسممداری  و  اسمم   امنیت   هاىحوزه  و  هابخش  ترینحساس  از  ملی  امنی 

 بیممان  نظرانصمماحب  برخی.  اس   مردم  حقو   تریناساسی  از  دول   توسط  شرروندان

 و داخلمم  جاوزانمت تعدّى از شرروندان اجتماع   و  فردى  امنیّ   عالوه بر  که  اندکرده

 اَبعمماد  در  گانگممانبی  تجمماوز  و  تردیممد  از  اسممالم   جامعه  امنیّ   تأمین  قدرت   احبانص

دولمم  .  اسمم   دولمم   وظممایف  از  نیممز  فرهنگ   و  اقتصادى  و  نظام   و  سیاس   مختلف

 بممه  را  تدبیرى  هر  مسلمانان   جانبههمه  استقالل  تأمین  براى  که  دارد  وظیفه   یاسالم

 اسالم   جامعه  عظم   و  عزّت  و  بپرهیزد  گانیگانب  به  وابستگ   گونه  هر  از  و  بندد  کار

 دیممدگاه  از  امنیمم   اهمیمم   در(.    ۵۳۵:  1۳81ورعممی )  دهممد  ارقر  خود  اصل   هدف  را

 دلیممل همین به. اس  شده  قلمداد  جراد  اهداف  از  امنی   تأمین   که  بس  همین  قرآن

 امنینمما  عوامممل  با  جراد  به  را  مسلمانان  متعال  خداوند  کری  قرآن  از  متعددی  درآیات

 وَ»:  کرد  اشاره  بقره  ارکهمب  سوره  19۳  آیه  به  توانمی  آیات  این  ازجمله  خواند می  فرا

  لَمم عَ  إِالَّ  عُممدْوانَ  َفممال  انْتَرَمموْا  َفممنِنِ  لِلَّممهِ  الممدِّینُ  یَکُممونَ  وَ  فِتْنَممۀٌ  تَکُممونَ  ال  حَتَّ   قاتِلُوهُ ْ

 پممس.  شممود  خدا  صونمخ   دین  و  نباشد   اىفتنه  دیگر  تا  بجنگید  آنانبا  ؛  «الظَّالِمینَ

 اسممالم   نگمماه  در.  (19۳بقممره)  نیس   ارو  ستمکاران  بر  جز  تجاوز  برداشتند   دس   اگر



43    1140زمستان   /  92شماره    آموزش علوم انسانی دانشگاه فرهنگیان؛ ریۀ پویش در  نش 

 بخش  و  اس   حکوم   تشکیل  هایفلسفه  ترینمر   از  یک   جامعه  در  امنی   برقرارى

 هممر  بمما  کممه  اسمم   موظف   دول   و  اس   دول   برعرده        ملی  امنی   حفظ  یعمده

 قابممل نکتممه اما. کند مبارزه  شودم   جامعه  در  امنی   سلب  باعث  که  زىتجاو  و  تعدى

 کممری قرآن در لذا برآید مر  این عرده از تواندنمی تنرایی به دول  که س ا  این  ذکر

 کنممدمی اعممالم گونهاین را حاک  به نسب  مردم وظایف از یکی دول   وظایف  کنار  در

 فممرا  کمماریه   بممه  را  مممردم  ت مشممکال  رفع  در  بویژه  خود  درنیازهای  هرگاه  دول   که

 گویممد لبیممک  را دعمموت این خود  توانایی و وُسع  ازهاند  به  هرکس  همگی   باید  خواند 

 شممود موف  مشکالت رفع در تواندنمی مردمی  کمک   بدون  و  تنرایی  به  دول   که  چرا

 هرگممز و رسممانند ارییمم  را  او  توان  یتمام  با  مردمی   هایگروه         و  آحاد  که  آنگاه  تا

(. 91-88:  1۳80  معرفمم  )  نزنند  باز  سر  محوله  خدمات  انجام  از  و  نکنند  جویی  برانه

 إِنَّمما مُوسمم  یمما قالُوا: »نمود اشاره )ع( موسی حضرت داستان به  توانمی  رابطه  این  در

 اى:  گفتنممد؛  قاعِممدُونَ  هاهُنا  إِنَّا  الَفقاتِ  بَُّکرَ  وَ  أَنْ َ  فَاذْهَبْ  فیرا  دامُوا  ما  أَبَداً  نَدْخُلَرا  لَنْ

 برویممد پروردگارت و تو.  ننری   آن  در  پاى  هرگز  ما  شررند  آن  در  آنان  وقت   تا  موس  

 آیممه  تفسممیر  در  مفسممرین(.  24/مائممده)  نشممینی ممم   جمما  همممین  ما  که  کنید  جنگ   و

 از و کردنممد تراشممی عممذر )ع( موسممی حضممرت فرمممان دربرابر  اسرائیلبنی:  اندفرموده

 ابممداً و هرگممز نداسرزمین این در هاآن  تا  ما:  گفتند  و  زده  سرباز  موسی  حضرت  نفرما

 بمما  و  برویممد  اسمم   داده  پیروزى  وعده  تو  به  که  پروردگارت  و  تو  شد  نخواهی   آن  وارد

 رضمما ) ای نشسته اینجا در ما کنید خبررا   ما  شدید  پیروز  که  هنگام   بجنگید  عمالقه

 اسممتفاده آیممه بررسممی از(.  ۳41-4/۳42: 1۳۷1 ی شممیراز مکممارم - ۶/۳۳4: 1414

 و  اجتممماع   امممور  در  مممردم  مشارک   سایه  در  بعد  یک   از  امنی   برقراری  که  شودمی

 نشممود برداریفرمممان کممه حمماکمی کممه چرا شودمی محق  حاک  از  اطاع   و  سیاس 

      .    باشد  داشته را  تدبیرالزم  تواندنمی
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 ایجنت. 3

بممر   اًصممرف   و  بمموده  دوشرطیق   بدون  و  مطل   روایات   و  در قرآن  شرروندی  حقو   تمام

(. ۷0/اسممراء) «آدَمَ بَنِممی کَرَّمْنَمما وَلََقممدْ» آیممه طبمم . اسمم   نراده شده  بنا  انسانی   هیپا

 نموده  اعالم  صراحتاً  را  هاانسان  همه  کرام   و  اس   کرده  تکری   را  «آدمبنی»  خداوند

 از  یکممی  عنوانبممه  شممرروندی  امنیمم   حمم   تبیین  تحقی    ینا  از  اصل   هدف  و  اس 

 روایممات  و  قرآن  در  ح   این  تحق   برای   که  ییسازوکارها  و  شرروندان  یحقو  اساس

 تعممالی  و همماآممموزه از بسممیارى  که  آمد  به دس   نتیجه  این.  اس   شده  گرفته  نظر  در

 اسمم   ارتبمماط در « امنیمم » مسممئله بمما  یرمسممتق یغ یمما  و   یصورت مستق به  اسالم 

 همماییتحری   از  بسممیاری  غالب  در  دینی  متون  در  شرروندی  امنی   ح   که  گونهبدین

 از  اىپمماره  صممورتبه  نیهمچنمم   و  دهیمم مقممرر گرد  اسمم    مممردم  حقممو   بمما  مرتبط  که

 کممه  اس   شده  بیان  ...تمسخر و  افترا   ترم    غیب    حرم   مانند  اخالقی  یهاهیتوص

 عوامل  از  بازدارندگ   و  پیشگیرى  نوع   دینی  منابع  در  هشد  مطرح  وعاتموض  واقع  در

 بعممد یممک  از امنیمم  تحقمم  و گسممترش نی؛ بنابرااس   جامعه  در  امنی   تردیدکننده

 و قمموانین رعایمم  دیگممر طممرف از و اسمم  اخالقممی  قواعممد  و  اصممول  رعای   به  وابسته

 پایه  عنوی م  ی امن  و  ایمان  یاسالم  شهیاند  در  کهییازآنجا  و  اس   جامعه  در  مقررات

 و  ایمممانیبی  در  ریشممه  ای عرصممه  در  نمماامنی  هرگونممه  و  هاسمم امنی     کلیه  مبنای  و

 شممدنمحق   راه  تنرمما  نتیجممه  در.  دارد  ظلمم   و  کفر  شرك   مانند  ایمان  متقابل  صفات

 و محرومممان و مظلومان از دفاع و دیگران حقو  رعای   و  عدال   تقوا   سایه  در  امنی 

 منظممور  همممین به اس  مردم مال و جان به متجاوزان و نفسدام و  مجرمان  اب  مقابله

 ایفممای  بمما  نیممز  جامعممه  افممراد  از  یممک   هر  امنی   برقراری  در  دول   مر   بر نقش  عالوه

 تحقمم   در  یاکننممدهنییتع  بسممیار  نقش  توانندمی  ممکن  نحو  برترین  به  خود  وظایف

 نتیجه  این  یطورکلبه  و  باشند  هداشت  فرهنگی  و  اجتماعی   اقتصادی  و  سیاسی  امنی 
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 زندگ ِ  افتنیانسام  و  دارد  وجود  عمی   پیوندی  امنی   ابعاد  کلیه  بین  که  شد  حاصل

 .اس   غیرممکن شرروندان  امنی   بدون  اجتماع  

 منابع

 سوم.  اپچ  .مروارید  انتشارات  :ترران  ؛سیاسی دانشنامه  .(1۳۷۳داریوش )  آشوری  

  اپچ  .انتشارات چاپار  :ترران  ؛سیاسی  علوم  نگهفر  .(1۳8۳مینو )  راد   افشاری؛  علی  آقابخشی     

 اول.

  :قمم   .(اکبممریعل  مصممحح  غفممارى )  ؛الفقیه حضرهیال من  . (.ه 140۳)  عل  بن محمد بابویه  ابن  

 دوم.  چاپ  .علمیه  حوزه  مدرسین  جامعه  به  وابسته  اسالم   انتشارات  دفتر

:  قمم   .(اکبممریعل  فممارى غ   حمصممح)  ؛العقوو تحف  . (.ه  1404)  علمم   بن  حسن  حران    شعبه  ابن

  دوم.  چاپ  .االسالمی  النشر  مؤسسۀ

  .جمموان  اندیشممه  کممانون:  ترران؛  اسالم سیاسی نظام در امنیت  .(الف  1۳8۶)  بررام  کاظمی  اخوان

  دوم.  چاپ

  ش اسممالمی  مطالعات مجله ؛میقرآن کر  در  آن  ابعاد  و  امنیت  .(ب  1۳8۶)  بررام  کاظمی   اخوان

  .۳8-11صص   ۷۵

 حقوق در شاخص مبنایی انسان آمیز کرامت امنیت  .(1۳9۶)  حمید  ستوده   ؛علیرضا  ری انتظا  

 .18  -1ص  ص   ۳  ش  هفت    سال  اخالقی   هایپژوهش  مجله  ؛ندیشهرو

فصمملنامه    ؛اجتماعی  تعامالت   در  تقوا  نقش  .(1۳92)  پشتی  رود  یعاشور  رخسار   ؛مردی  ایزدی   

 .  10۷-81صص     ۵ش    ده    سال  اسالمی   تربی   و  بصیرت

  گممنج تانتشارا :تهران  ؛ترمینولوژی حقوق  در  مبسوط  .(1۳۷8محمدجعفر )  لنگرودی   جعفری  

 .اول  اپچ  .دانش

  اپچمم  .معممارف نشممر دفتر؛ اسالم  در  سیاسی  و  اجتماعی  حقوق  .(1۳91)  حسین  آراسته   جوان  

         هشت .

 و  سوالما  گاهدیود  از  بشور  حقوق  مبانی  (.1۳81)  علی  سید  موسوی   میر  ؛صاد   سید  حقیق  

 اول.  چاپ  .اسالمی  اندیشه  و  فرهنگ  پژوهشگاه  انتشارات  سازمان:  ترران  ؛مکاتب دیگر



طیبه ابراهیمی   /  ات ی در قرآن و روا   ی شهروند   ت ی آموزش حق امن     4۶                               

  .معاصممر  فرهنممگ  انتشممارات  :ترممران؛  فارسی  انگلیسی  کوچک  فرهنگ  .(1۳۷9)  سلیمان  حیی  

  هفت .  و  بیس   اپچ

 .مجلس  انتشارات:  ترران  ؛دهخدا نامهلغت  .(1۳2۵)  اکبریعل  دهخدا 

 .افس  گلشن  چاپ  شرک   انتشارات:  ترران  دهخدا؛  نامهلغ   .(1۳41............ ).................

 .128شرک  چاپ    انتشارات:  ترران  ؛دهخدا نامهلغت  .(1۳4۶)  .............................

  ترجمممه ) ؛رآنقو  الفوا   مفوردات   تحقیق  و  ترجمه(. 1۳۶9) محمد بن نیحس  یراغب اصفران

 .اول  اپچ.  مرتضوی  انتشارات:  ترران.  یک  جلد  (غالمرضا  حسینی   خسروی

  دار  :بیممروت  –  لبنممان؛  المنار بتفسیر الشهیر  الحکیم  رآنالق  تفسیر .(1414) رشید محمد رضا 

 .اول  چاپ  .المعرفۀ

  نلبنا   2جلد  ؛  بحرالعلوم  المسمى  السمرقندى  تفسیر.  ( .ه  141۶)  محمد  بن  نصر  سمرقندى   

 .چاپ اول        .دارالفکر   انتشارات  بیروت:  –

  :ترممران  ؛نیوراا اسالمی جمهوری حکومت  ساختار  و  اساسی  حقوق .(1۳81)  قاسمم  شعبانی 

 چاپ یازده .  .اطالعات  انتشارات

 اول.  چاپ  .حیدریۀ  انتشارات  :نجف  ؛(للشعیری) رااألخب جامع  .بی تا()  محمد  بن  محمد  شعیری   

  قمم   علمیممه  حوزه  درسینم  عهامجق :    ؛المیزان  تفسیر  ترجمه.  (1۳۷4)  دحسینمحم  طباطبای  

 .پنج   چاپ  اسالم .  انتشارات  دفتر

  ترممران: انتشممارات – ایممران  11و  9جلممد ؛ انیوالبمجمع  تفسیر  .تا()بی  نحس  بن  فضل  طبرس  

  .فراهان 

  قممدس  آسممتان:  مشممرد  محمد   بیستونی   ترجمه ؛انیالبمجمع  تفسیر .(1۳90) .................................

 .نشر  به  ک شر  رضوی 

  اول.  چ  .امیرکبیر  :ترران  ؛فرهنگ فارسی  .(1۳۶۳حسن )  عمید 

 حقووق  و  فقهی  واژگان  بر  مشتمل)  سیاسی  فقه  دانشنامه .(1۳89) عباسممعلی  نجانی ز  عمید  

 اول.  اپچ  ترران.  انتشارات دانشگاه  ترران:  ؛(عمومی

  :ترممران  .جلد هفت   ؛اسالم در عمومی قوقح نیمبا  سیاسی  فقه .(1۳8۵) .......................................

 چاپ اول.  .انتشارات امیرکبیر

 .اول  چاپ  .روژین  انتشارات  :ترران  ؛عمومی فرهنگ وضع مطالعه  .(1۳81)  محسن  فردرو 



47    1140زمستان  /  92شماره   آموزش علوم انسانی دانشگاه فرهنگیان؛ ریۀ پویش در  نش

  .الصممدر  مکتبممۀ:  ررانت  –  ایران  ؛الصافی تفسیر .( .ه 141۵) مرتض  شاه بن محمد  یکاشان ضیف

  دوم.  اپچ

  اپچ .میزان انتشارات :ترران ؛اساسی  حقوق  هایبایسته  .(1۳82الفضل )ابو   یپناهع یشر  قاضی

  ده .

ش    انتظممامی   دانممش  فصلنامه  ؛اجتماعی  امنیت  شناخت  در  تأملی. (1۳84) اعظ  امیر یمایی کر

   .1۶2-1۳9صص    چرار(   ش  هفت    سال)  ۳۷

  .(شممیرازی  ربممانی  ی رالکمحق   عبممد)  ؛بحاراالنوار  . (.ه  140۳)  محمدتق   بن  رمحمدباق  مجلسی 

  .اول  اپچ.  الوفاء   مؤسسۀ  :بیروت

 مجلووه؛  قممرآن  در  شممرروندی  حقممو   هایزمینممه  .(1۳94)  مدرضممااح  خزائممی   ؛داحممم   مرادخممانی 

    نامهپژوهش یپژوهش یعلم

 .  1۷ش    ث یقرآن و حد  

  :قمم    (شممررابی محمممد نگممارش) ؛قورآن  در  سیاست  و  حقوق .(1۳۷۷محمدتقی ) یزدی  مصباح

    .خمینی  امام  پژوهشی  و  وزشیمآ  سهمؤس

 چاپ اول.

  شممماره  نقود  کتاب   ؛حکوم   و  مردم  متقابل  حقو   و(  ع)  علی  امام  .(1۳80)  یمحمدهاد  معرف  

  .11۷م   82  ص  ص18

  اپچمم . میرکبیممرا انتشممارات: ترممران   2و    1جلممد    ؛معوین  فارسی  فرهنگ  (.1۳۷۶)  محمد  معین 

  .یازده 

  انتشممارات)  قمم   کتمماب  بوستان  :ق    ۳   2جلد    ؛کاشف  یرتفس   ترجمه  .(1۳۷8)محمدجواد    مغنیه 

  .(ق   یهعلم  حوزه  اسالم  تبلیغات  دفتر

  ؛البالغممهنرج و قممرآن منظر از حاکمی  ح   و  حکوم   دخال   گستره.  (1۳90)  یمحمدهاد  مفتح   

 .228-199  صص   ۵  ش  دوم   سال   تفسیری مطالعات  فصلنامه

  چاپ ده ..  اإلسالمیۀ  دارالکتب  : انتشاراترانتر  ؛نهنمو تفسیر  .(1۳۷1ناصر )  شیرازى   مکارم

  مجلممس  دبیرخانممه  :قمم   ؛دولتموردان و شوهروندان  وظایف  و  حقوق .(1۳81) جواد سید ورعی 

  .اول  اپچ  .خبرگان



 

 

 


