
 های امنیت اجتماعیستون 

ذات خدایی که پروردگار جهانیان است، همان ذاتی که در قرآن کریم ستایش مخصوص 
َل ُهُمََلَِّذينَ ٱ﴿فرموده است:  ئِك 

ٓ ن ُهمَبُِظۡلٍمَأُْول َٰ ل ۡمَي ۡلِبُسٓواَْإِيم َٰ نُواَْو  ام  ۡهت ُدونَ َۡۡل ۡمنَُٱء  ُهمَمُّ آنان »َ﴾و 
 تیها هداهاست؛ و آناز آن آن یمنیا الودند،یخود را به شرک ن مانیاند، و اآورده مانیکه ا

گواهی می دهم نیست معبود بر حق جز هللا یکتای بی همتا، و گواهی می دهم که  ،«شدگانند
سردار و پیامبر ما حضرت محمد صلی هللا علیه وسلم بنده و فرستاده اوست، درود و رحمت 

 و اصحاب و پیروان راستین آنان باد. و برکات هللا بر او و بر همه آل

 اما بعد!

در حقیقت نعمت امنیت از بزرگترین نعمت های الهی است که ذات ذو الجالل بر بندگان 
ۡيٍشَ﴿خود ارزانی داشته است، چنانچه خداوند متعال می فرماید:  َقُر  ِف

يل َٰ ِفِهمَۡۦإ١ََِِِلِ ِرۡحل ةَ َل َٰ

ت آءَِٱ ذ اَف ۡلي ۡعبُُدو٢َلصَّۡيفَِٱوَ َلش ِ َه َٰ بَّ ََلَِّذيَٓٱ٣َۡلب ۡيتَِٱاَْر  ۡوِف  ۡنَخ  ن ُهمَم ِ ام  ء  نَُجوٖعَو  ُهمَم ِ  یبرا»َ﴾أ ۡطع م 
( و منی)به  ی( زمستانی )تجار  یهاها در سفر)همان( الفت آن (1)شی)شکر( الفت و انس قر 

همان  (3)کعبه( را پرستش کنند) ۀخان نیپروردگار ا دیپس با (2)به شام() یتابستان
شان  منی)نجات و( طعام داد، و از ترس و خوف ا   یها را از گرسنگ( که آنی )پروردگار 

َ﴿و در آیت دیگری فرموده است:  ،«داشت ُتَُكل ِ ر َٰ َِإل ۡيِهَث م  ٓ اِمٗناَيُۡجب ىَٰ ًماَء  ر  نَلَُّهۡمَح  ك ِ َل ۡمَنُم  أ و 

َ ُهۡمََل  َأ ۡكث ر  ِكنَّ
ل َٰ نَلَُّدنَّاَو  ۡزٗقاَم ِ  م،ینداد شانیجا یها را( در حرم امنما )آن ایآ»َ﴾ي ۡعل ُمونَ ش ۡيٖءَر ِ
 ی( رزقنی)ا شود،یآن آورده م ی )از هر سو( به سو  ی ز ی( هر چیهاکه ثمرات )و فرآورده

و در آیت دیگری چنین فرموده است:  ،«دانندیها نمآن شتریب کنیاست از جانب ما، و ل
﴿َ طَُّف يُت خ  َو  اِمٗنا َء  ًما ر  َح  ع ۡلن ا َج  َأ نَّا ۡواْ َي ر  َل ۡم َأ ف بََِلنَّاسَُٱأ و  ۡوِلِهۡمۚۡ َح  ِطلَِٱِمۡن ََۡلب َٰ ِة بِنِۡعم  َو  َِٱيُۡؤِمنُون  َّللَّ

مردم از  کهیدر حال م،یها( قرار دادآن ی)برا یکه همانا ما حرم امن دندیند ایآ»َ﴾ي ۡكفُُرونَ 
 ،«!کنند؟یم یو به نعمت هللا ناسپاس آورندیم مانیبه باطل ا ای! آشوند؟یاطراف آنان ربوده م

( و ی)جان یاز شما که از امنیت روان کیهر »و پیامبر صلی هللا علیه وسلم فرموده است: 



شود، گویا از تمام دنیا  یبرخوردار است و خوراک روزانه اش نزد او یافت م یسالمت  جسم
 .«برخوردار است

بدون تردید ایجاد امنیت عمل اجتماعی است که همه افراد مجتمع در آن شریک هستند، چون 
امکان ندارد هر فرد به تنهایی خویش امنیت را برای خود و خانواده خود جدا از باقی افراد 

مسافران کشتی هستند طوری جامعه تأمین کند، چون مردم در مجتمع و کشورهای شان شبیه 
در وقت تخریب کشتی برخی آنان نجات یابند و برخی دیگری غرق شوند،  که امکان ندارد

کنند و آنان که  یرا رعایت م یکه حدود اله یمثال کسان»پیامبر علیه سالم می فرماید: 
از آنها  یبرخ یشوند و با قرعه کش یم یاست که سوار کشت یکنند، مانند گروه یرعایت نم
پایین قرار  یگیرند. آنان که در طبقه  یپایین قرار م یدر طبقه  یباال و عده ا یدر طبقه 

گویند: بهتر  یکنند؛ لذا م یرفت و آمد م االب یبه آب، به طبقه  یدست رس یگیرند، برا یم
پایین  یدر طبقه  یباال نشویم، سوراخ یاینکه مزاحم  هم سفران خود در طبقه  یاست برا

باال مانع آنها نشوند و آنها را با  یافران طبقه ایجاد کنیم )و از دریا، آب برداریم(. اگر مس
گردند و اگر مانع آنها شوند،  یهالک )غرق( م یکه گرفته اند، آزاد بگذارند، همگ یتصمیم

 .«یابند یآنان نجات م یهمه 

های است، برخی آن: تقویت ُبعد ایمانی که و اساس هاو برای این امنیت اجتماعی ستون 
باعث تحقیق آرامش در مجتمع می شود، و مجتمع را از تندروی و تخلفات فکری نجات می 

َقُلُوبُُهمَبِِذۡكِرََلَِّذينَ ٱ﴿دهد، طوری که خداوند متعال می فرماید:  ئِنُّ ت ۡطم  نُواَْو  ام  َِهٱء  َبِِذۡكِرََّللَّ َِٱأ َل  َّللَّ

َت ۡطمَ  آگاه  رد،یگیهللا آرام م ادیشان به  یهاآوردند، و دل مانیا کهیهمانا( کسان)»َ﴾ۡلقُلُوبَُٱئِنُّ
، پس ایمان به هللا یگانه امری است که امنیت «رندیگیها آرام مهللا دل ادی! )تنها( با دیباش

 پذیرد.داخلی افراد مجتمع را متحقق می سازد، و در نتیجه امنیت کل مجتمع تحقق می 

رعایت جانب اقتصاد است که این بخش بر کار و تولید و تخصص و کار برخی دیگر آن: 
شناسی استوار است؛ بنابرین دین مقدس ما بر کار کردن و تخصص داشتن در کار و انجام 

قُِلَ﴿آن به وجه درست دستور داده است، خداوند متعال فرموده:  لُواَْٱو  ىََۡعم  َُٱف س ي ر  ل ُكۡمََّللَّ ع م 



ُسولُهَُ ر  ََۡلُمۡؤِمنُون َ ٱوَ َۥو  ِلِم َع َٰ َإِل ىَٰ دُّون  س تُر  ةَِٱوَ َۡلغ ۡيبَِٱو  د  لُونَ َلشَّه َٰ َت ۡعم  َُكنتُۡم ا و بگو: »َ﴾ف يُن ب ِئُُكمَبِم 
به  یو به زود د،یو مؤمنان اعمال شما را خواهند د امبرشیهللا، و پ یپس بزود د،یعمل کن

 د؛یدادیپس شما را به آنچه انجام م د،یشو یشکار، باز گردانده مپنهان و آ ی)هللا( دانا ی سو 
َ﴿، و در آیت دیگری فرموده: «کندیآگاه م َأ ۡحس ن  آ أ ۡحِسنَك م  َُٱو  ََّللَّ َت ۡبِغ َل  َو  فِيََۡلف س ادَ ٱإِل ۡيك  

َٱ ََۡۡل ۡرِض  ََّللَّ َٱإِنَّ َيُِحبُّ کن، و  یکیکرده است؛ ن یکیگونه که هللا به تو نو همان»َ﴾ۡلُمۡفِسِدينَ ٱَل 
و پیامبر صلی هللا  ،«هللا مفسدان را دوست ندارد گمانیفساد مباش، ب یدر پ نیهرگز در زم

یقینا خداوند متعال دوست می دارد وقتی یکی از شما کاری را انجام می »علیه وسلم فرموده: 
، و با این کار امنیت و استقرار مجتمع «دهد آنرا با اتقان و تخصص و درست انجام بدهد

 متحقق می گردد.

جتماعی میان افراد و برخی دیگر آن: استحکام بخشیدن ارزشهای همبستگی و مهربانی ا
را فرض نموده و مجتمع است، دین مقدس ما به این بخش توجه ویژه نموده است، پس زکات 

بر ادای صدقات تشویق کرده است، وقف را جایز دانسته و بر آن تشویق کرده، چنانچه 
ث ُلَ﴿خداوند متعال فرموده:  ل ُهۡمَفِيَس بِيِلََلَِّذينَ ٱمَّ َأ ۡمو َٰ َِٱيُنِفقُون  ََّللَّ َس ن ابِل  ب ت ۡتَس ۡبع  بٍَّةَأ ن  ث ِلَح  ك م 

َوَ 
بَّٖةه اْئ ةَُح  بُل ٖةَم ِ َُسن  َُٱفِيَُكل ِ َوَ َّللَّ آُءۚۡ نَي ش  ِعُفَِلم  َُٱيُض َٰ ِسٌعَع ِليمٌََّللَّ اموال خود را  کهیمثل کسان»َ﴾و َٰ

 کصدیکه در هر خوشه  اندیاست که هفت خوشه برو  یاهمانند دانه کنند،یدر راه هللا انفاق م
، و در «داناست شگریو هللا گشا کندیهر کس که بخواهد چند برابر م یدانه باشد، و هللا برا

َ﴿آیت دیگری فرموده:  َإَِلَّ اَتُنِفقُون  م  َو  ۡيٖرَف ِِل نفُِسُكۡمۚۡ اَتُنِفقُواَِْمۡنَخ  م  ۡجِهََۡبتِغ آءَ ٱو  َِۚۡٱو  اَتُنِفقُواََّْللَّ م  و 

َإِل ۡيُكۡمَوَ  فَّ ۡيٖرَيُو  َتُۡظل ُمونَ ِمۡنَخ  خودتان است، و  یبرا د،یکنیو آنچه از مال انفاق م»َ﴾أ نتُۡمََل 
)پاداش آن( بطور  د،یکنیو آنچه از مال انفاق م د،یهللا انفاق نکن یطلب خشنود یجز برا

و پیامبر صلی هللا علیه وسلم  ،«و به شما ستم نخواهد شد شود،یکامل و تمام به شما داده م
کسی که سختی از سختیهای دنیا را از شخص مسلمان دفع نماید خداوند سختی »می فرماید: 

گیری کند  از سختیهای روز قیامت را از او دفع می کند، کسی که با فقیری سهولت و آسان
گناه مسلمانی خداوند امور او را در دنیا و آخرت سهل و آسان می سازد، و کسی که عیب و 



را بپوشاند خداوند گناهان او را در دنیا و آخرت می پوشاند، و خداوند در کمک بنده می 
، و در حدیث دیگری «باشد وقتی این بنده در کمک و یاری برادر مسلمان خود بوده باشد

ندارد؛ و هرکس  یبدهد که مرکب یدارد، آن را به کس یاضافه ا ی  هرکس سوار »فرموده: 
و انواع مال ها را «. توشه است یبدهد که ب یدارد، آن را به کس ی( اضافیتوشه آذوقه )

در اموال مازاد بر نیازش  یذکر نمود؛ درنتیجه اینگونه برداشت کردیم که هیچیک از ما حق  
 «.ندارد

و از مهمترین ستون های امنیت اجتماعی تحکیم و رعایت مبدأ برابری میان مردم است، چون 
دندانهای شانه با هم برابر هستند، و در مجتمع های مترقی و پیش رفته میان مردم همسان 

افراد آن بر اساس زبان و رنگ و نژاد تمایزی وجود ندارد، چون پیامبر صلی هللا علیه وسلم 
ای مردم! بدانید که پروردگار شما یکی است، و پدر تان یکی است، بدانید که »می فرماید: 

برتری ندارد، و نه غیر عرب بر عرب برتری دارد، و نه سرخ هیچ عربی بر غیر عرب 
پوست از سیاه پوست بهتر است، و نه سیاه پوست از سرخ پوست، مگر که مالک و معیار 

، معیار برتریت میان افراد مجتمع توانایی و تخصص و «تقوی و پرهیزگاری است در برتری 
 نیروی کار است.

*********** 

خدایی که پروردگار جهانیان است، درود و سالم بر خاتم پیامبران و ستایش مخصوص ذات 
 رسوالن حضرت محمد صلی هللا علیه وسلم و بر همه آل و اصحاب او باد.

بدون شک تحقق امنیت محیطی از اساسی ترین ستون های امنیت اجتماعی است، چون با 
َ﴿شود، خداوند فرموده:  این امنیت توسعه محیط از ایراد هرگونه زیاد و خطر حمایت می ُهو 

َ ن  ُكمَۡٱوَ َۡۡل ۡرِضَٱأ نش أ ُكمَم ِ ر  اَۡست ۡعم  آورد، و شما را در آن به آباد  دیپد نیاو شما را از زم»َ﴾فِيه 
بکارد و انسان یا  یدرخت یهر مسلمان»و پیامبر صلی هللا علیه وسلم فرمود:  ،«کردنش گمارد

 یبه حساب م یصاحبش صدقه ا یاز آن بخورد، تا روز قیامت برا یحیوان و یا پرنده ا
شعبه دارد که  یشصت و اند ای ییمان هفتاد و اند»و در حدیث دیگری فرموده: ، «آید



باشد و پایین ترین بخش  ایمان، برداشتن خار و خاشاک )و هر  یبرترینش گفتن الاله االهللا م
 «.( از سر  راه استیچیز آزاردهنده ا

ما چقدر نیازمند هستیم تا همه تالش های خود را برای تحقیق امنیت اجتماعی و حفاظت  پس
، نهاد آموزش، خانواده ،قضات ،پلیس ،آن مبذول بداریم، و همه نهادهای دولت از قبیل ارتش

نهادهای دینی و فرهنگی و مدنی را تقویت و تکامل بخشیم؛ تا امنیت برای همه افراد جامعه 
 همبسته آنان متحقق گردد. با تالش های

پروردگارا! بر ما و بر مصر و بر همه کشورهای اسالمی نعمت امنیت و آرامش را دایمی 
 بگردان

 


