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فوائد امنیت واضرار نا امنی
الحمد هلل رب العالمين الذی جعل تحقيق األمن مقرونا ً باإليمان ،وزهق الکفر وأهل الطغيان .وأشهدن أن آل إله إال هللا
وحده الشريك ل فی الخلق واألمر ،وأشهد أن محمدا ً عبده ونبي النذير العريهنن ،وصهل هللا عليه ومهلس يمهليمن ً اًيهرا ً
مواْ ِإي َمننَ ُهس ِب ُ
ظ ْل ٍس أ ُ ْولَـئِكَ لَ ُه ُس األ َ ْم ُن َو ُهس ُّم ْهيَدُونَ » االنعنس)82( :
وبعد؛ فقد قال تعالي «:الَّذِينَ آ َمنُواْ َولَ ْس َي ْل ِب ُ
يکی از ضرورينت بمينرعمده وحينيی ک هرفرد برای شخص خود ،فنميل وخويشنوندان خود جنمع  ،ومحيط خود
وبنآلخره برای دنين وآخرت خود ميخواهد همننن امنيت ومالميی امت واين امنيت طوريک همه ميداننهد نه ينهنيه
ضرورت فردی وشخصی محموب می شود بلکه يه ضهرورت مبهرس اجيمهنعی نيزبشهمنر ميهرود  ،همنن ونه که
هيچ پروگرامی ن درمطح ملی ون درمطح بين المللی بدون موجوديت فضنی امن ومنزگنر موفق وپيروزشده نمی
يوانند  ،ازهمين جنمهت که درکشهورهنی مخيلهج جههنن بخهنطريحنق آن مصهنرج بمهينرهن اليی مهنالن کننالرانمههن
ومميننرهنی ميعددی دايرمي ردد امن بنيأمج کداس دمينوردهن ونيج مشخصی نداشي لذا ضرورت ايجنب می نمنيهد
ينمالهوس امنيت را بن امبنب وومنئل آن درپريوقرآن کريس ومنت نبوی صلی هللا علي وملس مورد ارزينبی قراردهيس
معنی ومفهوم امنيت :
امنیت:
امنيت ازكلمه امن گرفته شده است در لغت بمعني در امان وآسايش بودن مصئونيت از خطرر وتررو وآرامرش خرا ر
ميباشد وامن در لغت بمعني بي گزند بي آسيب وداراي آرامش ميباشد.
اين هر دو كلمه هاي امن وامنيرت در اطرط : :درهرحالرت در فراغرت از هرر گونره تدديرد ،حملره ويرا آمرادگي برراي
رويا رويي با هر تدديد وحمله را گويند ويا عبارت از آرامش وسکون خا ر ،عدم موجوديت هيچ گونه بري وتررو ،
تشويش پريشانی مصؤن برودن مرال  ،جران ،شررا ،نراموو ،عقرل ،خررد وبرانخره مصرؤنيت تمرام داشرته هرای مرادی
ومعنوی انسان در دنيا ونايل شدن بر بدشت برين درآخرت را گويند .
ايمان ه از كلمه امن گرفته شده بمعني آرامش وا مينان ونبودن ترو هست در اطط  :بمعنرای براور قلبري دينري،
از مفاهي كانونی اديان الدي از جمله اس م ؛محور اساسي ايمان در قرآن كري است.
قران از همه انساندا خواسته است تا به هللا ايمان آورند كلمه ايمان كه مشتق از امرن اسرت )811برار برا مشرتقاتش در
قرآن كري ذكر گرديده است .
امنيت نظربه تفسيرفوق يک نعمت بسياربزرگ وعظي الدی است وريکه خداوند متعال درقرآن کري کفار
ومشرکين قريش را که درشدرامن وامان يعنی مکه معظمه زندگی ميکردند مخا ب قرارداده ميفرمايد{:أ َ َولَ ْ َي َر ْوا أَنَّا
َّللاِ {أ َ َولَ ْ يَ َر ْوا أَنَّا َج َع ْلنَا َح َر ًما ِآمنًا َويُتَخ َّ
َج َع ْلنَا َح َر ًما ِآمنًا َويُتَخ َّ
او ِم ْن َح ْو ِل ِد ْ أَفَبِ ْالبَا ِ ِل يُؤْ ِمنُونَ َو ِبنِ ْع َم ِة َّ
ف
َط ُ
ف النَّ ُ
َط ُ
او ِم ْن َح ْو ِل ِد ْ أَفَبِ ْالبَا ِ ِل يُؤْ ِمنُونَ َوبِنِ ْع َم ِة َّ
َّللاِ يَ ْكفُ ُرونَ }عنکبوت)۶۷ :
النَّ ُ
ترجمه :مگرقريش نمی بيندکه ما سرزمين ايشان مکه را حرم پرامن وامان ساخته اي درحاليکه دروبرآنان مردم
ربوده ميشوند آيابه بت های با ل ايمان دارند ونعمت خداوند امنيت مکه ورسالت محمد طلی هللا عليه وسل را ناديده
گرفته ناسپاسی ميکنند .
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 -1ضرورت امن ازدید قرآن وحدیث نبوی صلی هللا علیه وسلم :
برای دانستن اهميت امن وس متی همين بس است که ابراهي عليه الس م برای باشنده گان مکه قبل ازهمه چيز حتری
بعثت رسول وپيامبر که يکی ازضررورت هرای مبررم آن وقرت برود قبرل ازفرراه شردن وسرالل رزق وروزی واسرباب
کسب ومعيشت از بارگاه خداوند دعاميکند که سرزمين مکه را يک سرزمين وخطه پرامن وامان گرداند
وريکره هللا متعرال دعاهررای ابرراهي عليرره السر م را درسرروره هرای بقرره وابررراهي حکايرت نمرروده ميفرمايردَ {:و ِإ ْذ قَررا َل
انخ ِر ُ}بقره)126 :
ار ُز ْق أ َ ْهلَهُ ِمنَ الث َّ َم َرا ِ
ت َم ْن آ َمنَ ِم ْن ُد ِباّللِ َو ْاليَ ْو ِم ِ
ب اجْ َع ْل هَـَذَا بَلَدًا ِآمنًا َو ْ
ِإب َْراهِي ُ َر ِ
ترجمه :وبياد آوريد آن گاه که ابراهي گفت خدای من اين سرزمين را شدرپر امن وامانی گرداند .
وخداوند بانازل نمودن اين آيت ومن دخله دعای خليل خرود ابرراهي را اجابرت فرمرود وايرن امنيرت نره تندرا بره انسراندا
بلکه تمام حيوانات وپرندگان بلکه علف وگياهان آنجارا نيزشامل گرديد.
ازين دعای ابراهي عليه الس م وريکه اهميت امن واضح وروشرن ميگرردد همانران ايرن حقيقرت واضرح ميگرددکره
امن يک نعمت الدی است وانسان اين نعمت را بايد فقط ازخداوند بخواهد.
وهمانان قرآن کري يکی ازاهداا استقرار ،حاکميت وخليفه قرار دادن انساندای نيک وطالح را تحقق امنيرت بررای
ج الَّهذِينَ ِمهن قَه ْب ِل ِه ْس
صن ِل َحن ِ
ع َد َّ
ع ِملُوا ال َّ
ت لَ َي ْمي َْخ ِلالَنَّ ُهس ِف ْاأل َ ْر ِ
َّللاُ الَّذِينَ آ َمنُوا ِمن ُا ْس َو َ
مامعرفي ميکندَ {:و َ
ض َا َمن ا ْمي َْخلَ َ
ش ْيئًن }النور)55( :
ضى لَ ُه ْس َولَيُبَ ِدلَنَّ ُهس ِمن بَ ْع ِد خ َْوفِ ِه ْس أ َ ْمنًن يَ ْعبُدُونَنِ َال يُ ْش ِر ُاونَ ِب َ
َولَيُ َم ِان ََّن لَ ُه ْس دِينَ ُه ُس الَّذِي ْ
اري َ َ
ترجمه:خداوند ب کمننی از شمن ک ايمهنن اورده وکنرههنی شنيمهي کهرده وعهده داده امهت که حيمهن ً آنهنن را در ايهن
مرزمين جنی نشين خود قرار دهد ،همنن ونه کمهننی که پهي از آنهنن بودنهد جهنی نشهين قهرارداده آن دينهی را که
برای شنن پمنديده امت ب مود شنن ممينر کند وبيس شننرا ب امن مبدل گرداند ين مرا عبندت کنند وچيزی را بن من
شري ن ردانند.
-2همانان اهميت امن را ازين حديث پيامبرطلی هللا عليه وسل ميتوان درک کرد که فرمودند  :من أطبح منک آمنا
فی سربه معافی فی جسده عنده قوت يومه وليلته فکانما حيزت له الدنيابحظافيرها).سنن ترمذی
ترجمه  :کسی که بااحساو امن وآرامش کامل شب را روزکند وازنعمت طحت وتندرستی ه برخوردار باشرد ونران
وخوراک يک شبانه روزش را ه داشته باشد پس گويا انکه تمام دنيا را برايش جمع کرده شده است .
همانان نبی عليه الص ة والس م فرموده اند :کل المسل علی المسل حرام دمه وماله وعرضه)طحيح مسل .
ترجمه :نبی عليه الس م فرموده است که خون ،مال وآبروی مسلمان را ريختاندن حرام است .
 -3نکترره مدر ديگريکرره براهميررت امررن وسر متی دنلررت ميکنررد ايررن اسررت کرره تمررام تکرراليف شرررعی ازقبيررل نمرراز ،حر
وسايرعبادات ونيزتمام کاروفعاليت اقتصادی وباز سازی رشد وانکشاا تجارت  ،عمارت وآبادی زمرين کره يکری از
وظايف عمده انسان است که بدون موجوديت امن طورت نميگيررد وازهمرين جااسرت کره خداونرد مشررکين قرريش را
ت  )3الَّذِي أ َ ْ عَ َم ُد ِمن ُجوعٍ َوآ َمنَ ُد ِم ْن خ َْواٍ } قريش)4-3 :
مخا ب قرار داده ميفرمايد{:فَ ْليَ ْعبُدُوا َربَّ َهذَا ْالبَ ْي ِ
ترجمه :پس بايرد پروردگرار ايرن خانره را عبرادت کنند؛آنکره ايشران را بجرای گرسرنگی عرام داد وآندرارا از هرر گونره
خوا وخطر ايمين ساخت.
اکنون بعد از روشن شدن ضرورت وسائل تحقق امن را ازدیدگاه قرآن واحادیث نبوی قرار میدهیم:
وسائل تحقق امنیت :
 -1بزرگترررین وسرریله تحقررق امررن ایمرران اسررت کرره خررود مدخررز وگرفترره شررده از کلمرره امررن اسررت خداونررد جررل جال رره
علَ ْي ِه ْس َوالَ ُه ْس يَحْ زَ نُونَ }انعنس)48( :
میفرماید {:فَ َم ْن آ َمنَ َوأ َ ْ
صلَ َح فَالَ خ َْو ٌ
ج َ
ترجمه :کمننی ک ب دعوت پينمبران ايمنن آورده اند وکنر شنيمي ای کنند ن يرمی دارند ون غم ين ميشوند.
مواْ ِإي َمننَ ُهس بِ ُ
ظ ْل ٍس أ ُ ْولَـئِكَ لَ ُه ُس األ َ ْم ُن َو ُهس ُّم ْهيَدُونَ }انعنس)82( :
خداوند در آِي دي ری نيز ميالرمنيد{:الَّذِينَ آ َمنُواْ َولَ ْس يَ ْلبِ ُ
يرجم  :کمننی ک ايمنن آورده بنشند وايمنن خود را بن شهر نينميخيه بنشهند مهزاوار امهن وامهنن همهيند وآنهنن راه
ينفي نن راه حق وحنينت هميند.
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پس ازاين دو آي قرآن کريس ب خوبی واضح مي ردد ک ايمنن وامن هر دو بن يکدي ر اريبنط وپيومت بمينر محکس
داشي بلک ميالزس ي دي ر هميند مننند :مالميی وامالس ميالزس يکدي ر اند.
همين گون پينمبر صلی هللا علي وملس ممهلمنن ومهومن واقعهی را در حهديی خهوي
المملمون من لمنن ويده والمؤمن من امن الننس علی دمنئهس واموالهس )منن يرمذی.

معرفهی ميکند(:الممهلس مهن مهلس

ترجمه:مملمنن کنمهل وواقعهی کمهی امهت که منئرممهلمنننن از يکليهج واذيهت زبهنن ودمهت آن در امهن مننهده بنشهد
ومؤمن کنمل وواقعی کمی امت ک مردس درايبنط جنن ومنل خوي بر وی اطميننن وبنور داشي بنشد.
 -2تحقققا امققال ویققممتی م نق انجق م دادال ع تق ت وتتق دات داونققد جق جم ققه :بجههن آوردن اوامر،وپرهيزنمههودن
ازمنهينت امت:طوريک خداوند ميعنل برای کمهننيک ايمهنن داشهي واعمهنل نيه وشنيمهي را انجهنس دهنهد درپهلهوی
ض َا َمهن
صهن ِل َحن ِ
عه َد َّ
ع ِملُهوا ال َّ
ت لَيَمْهي َْخ ِلالَنَّ ُهس فِه ْاأل َ ْر ِ
َّللاُ الَّهذِينَ آ َمنُهوا ِمهن ُا ْس َو َ
دي روعده ههن وعهده امهن داده ميالرمنيهدَ {:و َ
ضى لَ ُه ْس َولَيُبَ ِدلَنَّ ُهس ِمن بَ ْعه ِد خ َْهوفِ ِه ْس أ َ ْمنًهن يَ ْعبُهدُونَنِ َال يُ ْش ِهر ُاونَ بِه
ج الَّذِينَ ِمن قَ ْب ِل ِه ْس َولَيُ َم ِان ََّن لَ ُه ْس دِينَ ُه ُس الَّذِي ْ
اري َ َ
ا ْمي َْخلَ َ
ش ْيئًن }النور)55( :
َ
ترجمه:خداوند ب کمننی از شمن ک ايمهنن آورده وکنرههنی شنيمهي کهرده وعهده داده امهت که حيمهن ً آنهنن را در ايهن
مرزمين جنی نشين خود قرار دهد ،همنن ونه کمهننی که پهي از آنهنن بودنهد جهنی نشهين قهرارداده آن دينهی را که
برای شنن پمنديده امت ب مود شنن ممينر کند وبيس شننرا ب ام ن مبدل گرداند ين مرا عبندت کنند وچيزی را بن من
شري ن ردانند.
در آي کريم طوريک مالحظ مي ردد خداوند برای کمننی ک ايمنن داشي واعمنل ني را انجنس دهند م چيز را
وعده فرموده ک وعده موس آن همننن يحنق امن ومالميی ،وازبين رفين هر نوع خوج وحراس امت.
 -3تحقا امال ویممتی دت ء وا تج ایت :طوريک از دعنی ابراهيس علي المالس در اين اريبنط قبالً يذکر ب عمل
آمد ونيز ميبينيس ک پينمبر صلی هللا علي وملس همزمنن بن مشنهده نمودن منه نو اين دعنرا ميخوانند (:اللَّ ُه َّس أهِلَّ ُ
مالَ َم ِة َواإل ْمالَ ِس َ ،ر ِب َو َربُّكَ هللاُ ) منن اليرمذی
نألم ِن َو
اإليمنن َ ،وال َّ
علَ ْينَن ِب ْ
َ
ِ
ترجمه:اي پروردگنرا ب ردان اين منه را ،منه امن ؛منه ايمنن ،مالميی وامالس پروردگنرمن ويوهللا امت.
عنيِنَن) ممند أحمد -
ع ْو َرايِنَن َو ِآم ْن َر ْو َ
ونيز ازجمل دعنهنی پينمبرصلی هللا علي وملس اين دعن بود (:اللَّ ُه َّس ا ْمي ُ ْر َ
الرمنلة يرجم :خداين عيب هنی منرا مميور واز خطرات مصؤن دار.
 -4امال ویممتی حفظ وحدت و متیتگی میلم ن ال ، :واطنعت وپيروی نمودن از اولينی امهور امهت  ،زيهرا امهن
بدون موجوديت دولت امکنن پذير نيمت  ،و دولت بدون ممع واطنعت يحنق نمی ينبد چون زمننيک ممع واطنعت
موجود نبنشد حق ولی امر پنيمنل شود بی نظمی وننامنی حکس فرمن مي ردد.
 -5متحقا شدال امال ویممتی تعميم مف يم ا وت ایممی ایت :ک از لوازس عمده آن دوری کزيدن ازهرنوع
اذيت وآزار مردس مملمنن امت  .چنننچ پينمبر صلی هللا علي وملس مملمنننن را درين مورد يوصي نموده
مدُوا َ ،والَ يَنَن َج ُ
شوا َ ،والَ يَبَن َ
علَى بَيْع بَ ْعض َ ،و ُاونُوا ِعبَن َد هللا
بع بَ ْع ُ
غ ُ
ضوا َ ،والَ ي َ َدابَ ُروا َ ،والَ يَ ْ
ض ُا ْس َ
فرمودند(:ال ي َ َحن َ
إخ َوانن ً  ،ال ُم ْم ِل ُس أ ُخو ال ُممْلس  :الَ يَ ْ
ْ
ظ ِل ُم ُ َ ،وال يَحْ ِن ُرهُ َ ،والَ يَ ْخذُلُ ُ  ،الي َّ ْن َوى هن ُهنَن  -ويشير إِلَى صدره ًالی مرات - -
ش ِر ْ
ب َحمْب ْامرىءٍ ِمنَ ال َّ
علَى ال ُممْلس َح َرا ٌس َ ،د ُم ُ و َمنلُ ُ
ض ُ ) رواه مملس .
وعر ُ
ْ
أن َيح ِن َر أخَنهُ ال ُم ْم ِل َس ُ ،ا ُّل ال ُممْلس َ
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ترجمه  :بني دي رن حمد کنيد  ،ون بغض ودشمنی کنيد ون قطع عالق نمنيد ،وبعض ازشمن بنالی معنمل بعض
معنمل نکند وهم شمن بنيکدي ر برادربنشيد چرا ،مملمنن برادرمملمنن امهت لهذا نه ظلهس را بربهرادر رواميهدارد
ون برادر دروقت مشکالت ينهن مي ذارد ون اورا يحنيرميکند وپينمبر صلی هللا علي وملس به طهرج مهين شهنن
اشنره نموده فرمودند  :ينوا دراينجنامت برای ي مملمنن همهين بهدی بهس امهت که به طهرج بهرادر ممهلمنن به
نظريحنير ن رد،يمنس ممهلمنن برممهلمنن دي رحهراس امهت يعنهی خهود ومهنل ونهنموس يه ممهلمنن برممهلمنن دي هر
حراس امت .
 -6تحقا امال ویممتی درج معه :ب جن نمودن شهکرنعميهن ی الههی امهت وامهن طوريکه خداونهدميعنل ميالرمنيهد{:

َت ِآمنَةً ُّم ْ
هنن فَ َاالَ َهر ْ
ب َّللاُ َمًَالً قَ ْر َيةً َانن ْ
ط َمئِنَّةً َيأْيِي َهن ِر ْزقُ َهن َر َ
َو َ
ض َر َ
غدًا ِمهن ُا ِ
هل َم َا ٍ
ت ِبهأ َ ْنعُ ِس َّللاِ فَأ َ َذاقَ َههن َّللاُ
صنَعُونَ }النحل)112(:
نس ْال ُجوعِ َو ْال َخ ْو ِ
ج بِ َمن َاننُواْ يَ ْ
ِلبَ َ
ترجمه :خداوند برای اينک کالران نعمت می کنند دامينن مردمنن شهری را مًل ميزند ک درامهن وامهنن بمهرمی
بردند واز هر طرج روزيشنن ب گون فراوان ب مويشنن مهرازير مهی بنشهد امهن انهنن کالهران نعمهت خهدا کردنهد
وخداوند ب خنطر کهنری که انجهنس دادندسگرمهن ی وههراس را بديشهنن چشهننيد ونعميههنرا از ايشهنن مهلب گردانيهده
وبالهن بداننن رمننيد .
-7تحقا امال ویممتي  :عبنرت از يطبيق حدود شهرع اه د رنييحه يطبيهق آن افهراد جننيهت پيشه ودشهمننن جهنن
ومنل انمنن جرأت قيل ،کشين ويندزدی وربودن منل دي ران را نمی کند ،طوريک هم ميدانند يطبيق نمودن حدود
يکی از وظنئج عمده حکومت امالمی امت.
انواع امنيت  :امنيت را مييوان ب گون هنی دنيوی واخروی ينميس نمود ،امن دنيوی :
-۱امنيت فردی  :حنليی امت ک در آن فرد فنرغ از يرس آميب رميدن ب جنن ين منل يهن آبهروی خهود يهن از دمهت
دادن آنهن زندگی می کند.
-2امنيت ق نواد  :هن هنمی که خهننواده واعضهنی آن بهرای ايجهند رفهنه وآمهني
وخطر بينديشد وب حل هر چ مريع ير آن بپردازد.

وامنيهت شهنن از ههر گونه مشهکل

 -۳امنيت اجتم تی  :حنلت فراغهت هم هننی از يهديهدی امهت که کهردار غيهر قهننونی دولهت يهن دمهي نه يهن فهردی يهن
گروهی در يمنمی ين بخشی از جنمع پديدآورد.
-۴امنيت فر نگی  :امنيت فرهن ی يکی از مهس يرين ابعند امنيت ملی وب مالههوس آن امهت که از يه مهو فرهنه
جنمع از مؤلال هنی عنالنی ،واقع بيننن  ،منزنده ،عندالن  ،پوين ومنطبق بن معينر هنی مطلوب علمی شهکل گرفيه
بنشد واز موی دي ر فرهن ويوليدات فرهن ی جنمع نيز ضمن در امنن بهودن از خطهر يهديهد ههن،از رونهد رشهد
فزاينده ای برخوردار بنشند ،از منظر امالمی ،امنيت فرهن ی ب معننی از بهين بهردن کليه ينهوع ههن ويالهنوت ههنی
موجود در بين افراد اجيمنع در حهوزه فرهن هی ويکمهنن مهنزی آنههن نيمهت  .البيه الزس امهت در هرنظهنس مينمهی
مواظبت شود ين يالنوت هن ب شکنج هنی عميق يبديل نشود واين شکنج هن دائمن ً می بنيميی از حيهی عمهق ومهطح
يومهههههههههههط دولهههههههههههت ههههههههههههن کنيهههههههههههرول شهههههههههههود يهههههههههههن جنمعههههههههههه دچهههههههههههنر از ههههههههههههس پنشهههههههههههيدگی ن هههههههههههردد .
-۵امنيت یي یی  :امنيت مينمی ب معنی يأمين آرام وطمننين الزس يومط حنکميت ي کشور برای شهروندان
قلمرو خوي از راه مننبل بهن يهديهدات مخيلهج خهنرجی وهمچنهين يضهمين حنهو مينمهی آنهنن در مشهنرکت جههت
يعيين مرنوشت اجيمنعی ومينمی آنهن می بنشد.
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-۶امنيت اقتص دی :از منل  13۴۵ميالدی مالکوره امنيت اقيصندی جني نه وااليی دردميور کنرنظهنس ههنی مينمهی
ينفي امت وهم آنهن يال نموده اند ک برای مردس خود امنيت اقيصندی ايجند کنند.
-۷امنيت محيع زيیت :از جمل ابعند نهوين امنيهت  ،بعهد زيمهت وشهرائط اقليمهی هرکشهور مهی بنشهد .محهيط زيمهت
ازآن جنب ک مييواند موجبنت ينويت بني هنی اقيصندی ومالمت جممی وروانی کشور رافراهس منزد .
-۸امنيت تمومی  :حنليی امت ک مليی فنرغ از يهديد از دمت دادن يمنس ين بخشی از جمعيت دارائی ،ين خن خود
ب مر برد.امروزه کمنبي در هم کشورهن نوعی پوليس مينمی امنييی وجود دارد ک منصود از آن بننبرفرض
،جلوگيری از نالوذ عنمل محر وويران ر وجنموس ب داخل کشور
ومرکوبی کمننی ک ازراه هنی غير قننونی يهديد کننده نظس مينمی موجود ب شمنر می آيند هر چ نظنمی يمنميت
خواه ير بنشد قدرت پوليس مينمی وشدت وخشونت آن.
-۹امنيت ا روی:دربرخی آينت ک ازامنيت اخروی حکنيت می کند:
ي ْالالَ ِهرينَي ِْن أ َ َح ُّ
هق بِهنأل َ ْم ِن إِن ُانهي ُ ْس ي َ ْعلَ ُمهونَ }
-1کمننی ک ايمنن کنمل دارند:درمهوره انعهنس خداونهد ميعهنل ميالرمنيهد{:فَأ َ ُّ
()81
ترجمه :کداس ي ازدو گروه بت پرمينن وخدا پرمينن شنيمي يرب ايمنی هميند؟درهمنن مورد مننيم بين
مواْ إِي َمننَ ُهس بِ ُ
ظ ْل ٍس أ ُ ْولَـئِكَ لَ ُه ُس األ َ ْم ُن َو ُهس ُّم ْهيَدُونَ }انعنس)82( :
مؤمنين واهل بنطل می فرمنيد {:الَّذِينَ آ َمنُواْ َولَ ْس يَ ْلبِ ُ
يرجم  :کمننی ک ايمنن آورده بنشند وايمنن خود را بن شر نينميخي بنشند مزاوار امن وامنن هميند وآننن راه
ينفي نن راه حق وحنينت هميند.
فوائد امنيت:
 -۱یع دت ج معه:
موجودات بر وبحر و ارمنل يمنس انبينء الهی معندت بشر بوده :ين خدا را عبندت کنند طوريک هللا جل جالل
ُون }الذارينت)56(:
اإل َ
فرموده َ {:و َمن َخلَ ْنتُ ْال ِج َّن َو ْ ِ
نس إِ َّال ِل َي ْعبُد ِ
ترجمه :ونينفريديس جن وانس را م ر برای آنک ينهن مرا عبندت کنند.
َّللاُ ْال َم ِلهههكُ ْال َحه ُّ
عبًًَهههن َوأَنَّ ُاههه ْس إِلَ ْينَهههن َال ي ُ ْر َجعُهههونَ ()115فَيَعَهههنلَى َّ
ههو َربُّ ْالعَه ْ
ههر ِ
{أَفَ َح ِمههه ْبي ُ ْس أَنَّ َمهههن َخلَ ْننَهههن ُا ْس َ
ههق َال إِلَههه َ إِ َّال ُهه َ
ْال َا ِر ِيس}المومنون)116(:
ترجمه:آين پنداشي ايد ک من شمنر را بيهوده آفريده ايس ،واينک بموی من بنز گردانده نمی شويد؛پس بزرگ وبرير
امت هللا ک پندشنه برحق امت جز اومعبود برحق نيمت ،پروردگنر عر بزرگ امت.
-2امنيت ت تث یممتی روحی وروانی انی ال ایت.
م ْل َ
َنج َمن أ َ ْش َر ْاي ُ ْس َوال يَخَنفُونَ أَنَّ ُا ْس أ َ ْش َر ْاي ُ ْس بِ َّ ِ
ي ْالالَ ِرينَي ِْن أ َ َح ُّق بِ ْنأل َ ْم ِن} اآلية
علَ ْي ُا ْس ُ
ْج أَخ ُ
نّلل َمن لَ ْس يُن َِز ْل بِ ِ َ
طننن ً فَأ َ ُّ
{ َو َاي َ
[]81/6
-۳تم م ترک ت ا هی در یق يه امنيقت ميیقر ایقت :م نگونه داونقد در ققرمال کقريم فرمقود  :يحنهق امهن ومهالميی
درجنمع ب جن نمودن شکر نعميهن ی الهی امت طوريک خداوندميعنل ميالرمنيد:
َت ِآمنَةً ُّم ْ
نن فَ َاالَ َر ْ
ب َّللاُ َمًَالً قَ ْريَةً َانن ْ
ط َمئِنَّةً يَأْيِي َهن ِر ْزقُ َهن َر َ
{ َو َ
ض َر َ
غدًا ِمن ُا ِل َم َا ٍ
ت بِهأ َ ْنعُ ِس َّللاِ فَأ َ َذاقَ َههن َّللاُ
صهنَعُونَ }النحل )112(:ترجمقه:خداونهد بهرای اينکه کالهران نعمهت مهی کننهد
نس ْال ُجوعِ َو ْال َخ ْو ِ
ج ِب َمن َاننُواْ يَ ْ
ِلبَ َ
دامينن مردمنن شهری را مًل ميزند ک درامن وامنن بمرمی بردند واز هر طرج روزيشهنن به گونه فهراوان
ب مويشنن مرازير می بنشد امن اننن کالران نعمت خدا کردند وخداونهد به خهنطر کهنری که انجهنس دادندسگرمهن ی
وهراس را بديشنن چشننيد ونعميهنرا از ايشنن ملب گردانيده وبالهن را بداننن رمننيد .
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-4تهر مندی از زندگی امال ومیود و ی از وف و عر :م نگونه هللا در قرمال کريم فرمود ِ {:إ َّن ْال ُميَّنِينَ ِف
م ُر ٍر ُّميَنَنبِلِينَ ( )47الَ
َجنَّن ٍ
مالَ ٍس ِآمنِينَ (َ )46ونَزَ ْعنَن َمن فِ
ت َو ُ
علَى ُ
ُ
ُورهِس ِم ْن ِغ ٍل ِإ ْخ َوانًن َ
ُون ( )45ا ْد ُخلُوهَن بِ َ
صد ِ
عي ٍ
صبٌ َو َمن ُهس ِم ْن َهن بِ ُم ْخ َر ِجينَ }الحجر)48(:
يَ َم ُّ
م ُه ْس فِي َهن نَ َ
ترجمه:شکی نيمت ک پرهيز گنران در مينن بنغهن وچشم منر هن هميند ؛ب آنهن گالي ميشود ب مالميی وامنيت
داخل اين بنغهن شويد؛ وهر نوع کين را از مين هنی شنن دور ميکنيس وبرادران بر يخت هن روين روی
يکدي رمی نشينند.
-5مزادی فردی در ی يه امنيت ميیر ایت:ين بيوانند يمنس افراد واقشنرجنمع ب يمنس حنو شنن دمت رمی پيدا
کنند وهيچ يکی از افراد جنمع در رميدن ب حنوقشنن احمنس نن امنی نکنند.
ضرر ی ن امنی :
-1از بين رفين جنن انمننهن ،مجروحيت هن ومعلوليت هنی بی شمنری از شهروندان .
 -2بی مر پرمت شدن خننواده هن ،يييس ومحروس نمودن اطالنل بی گننه از نعمت والدين.
-3ننبود نمودن زير منخت هن وبني ای اقيصندی کشور.
-۴خمنرت هنی جبران نن پذير ب مننبع ملی  ،محيط زيميی وميميس اقيصندی کشور.
 ۵ننبود منزی اعيمند ملی در بين اقواس ويوده هنی مردس.
 -۶ازبين رفين آًنر ينريخی وفرهن ی ک جزء افيخنرات ي
-7اشنع فرهن

کشور اند.

آدس کشی  ،قيل  ،غنرت  ،قصنوت وبی رحمی .

-8ضعج وننيوانی کشور در برابر يجنوزات کشورهنی بي نن .
-۹گمير

نن هنجنری هنی اجيمنعی از قبيل  :بی بند وبنری،فمند اداری  ،فمند اخالقی  ،دزدی  ،اعييند وغيره...

-1۰فرار گميرده جواننن ک مرمني اصلی جنمع اند.
-11فرار نخب نن علمی در بيرون از مرز هنی کشور.
-12خنرج شدن مرمني هنی نند ويجنرملی .
 -13ضعج مينمی ،اقيصندی وفرهن ی در عرص بين المللی .
 -1۴شيوع انواع بيمنری هنی واگيردار وعدس کنيرول آن هن.
-1۵اشنع مرض هنعصبی وروانی در بين جنمع .
-1۶وجود فنر ،بيکنری ،ين دميی وغيره...
-17بيجن شدن خننواده هن مهنجرت هنی يحميلی در داخل وخنرج از کشور.
-18يحنير ويوهين ملت يومط کشورهنی پذيرنده .
 -1۹محروس شدن از امنيت ومالمت ک از بزرگيرين نعمت هنی خداوند امت.
وا یمم تليکم ورحمت هللا وترک ته
6

