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 رهنام استادنظر 
ة والسالم علی ارشف االنبیاء و املرسلین و العلمین والصال الحمدهلل رب 

  بعد:

 قال هللا سبحانه و تعالی و هو اصدق القائلین: 

)الَِّذیَن آَمُنوا َولَْم یلِْبُسوا إِیاَمنَُهْم ِبظُلٍْم أُولَِئَك َلُهُم اْْلَْمُن َوُهْم 
مخلوط ننمودند،  شان را باظلم آنانیکه ایامن آوردند و ایامن (8).ُمْهَتُدوَن(

 فته گان اند.برای آنان امن است و آنها راه یا

وُه إََِل  ) َوإَِذا َجاَءُهْم أَْمٌر ِمَن اْْلَْمِن أَِو الَْخْوِف أََذاُعوا ِبِه َولَْو َردُّ
ُسوِل َوإََِل أُولِی اْْلَْمِر ِمْنُهْم لََعلَِمُه الَِّذیَن یْسَتْنِبطُونَُه ِمْنُهْم( ا و هرگ (2).الرَّ

به آنها موضوعی از امنیت و ترس بیاید، آنرا پخش میکنند، اگر آنها 
و رهربان خودشان راجع  موضوع را به احکام رشعی)هللا، رسولش(

مینمودند، میشد که کسانی فهمیده ی آنها موضوع را تحلیل درست 
 مینمودند.

 ایامن و اسالم از عمده ترین مبانی امنیت برای  انسان شمرده میشود که 
 خداوند متعال به آن مأمور منوده است.

قرآن کریم از روز آغازین نزولش بر موضوع امن، صلح و مشتقات آن 
رهنمودهای واضح دارد که توسط عمل بر آن انسان میتواند راه امنیت را 
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درک کرد؛ اما متاسفانه مسلامنان امروز در عمل بر آن سهل انگاری میکنند 
 در کشورهای اسالمی گردیده است. که همین کار باعث بد امنیها

تحقیقی  -علمی  ءنام رساله« مبانی امنیت در روشنایی قرآن کریم»
ر ترفیع به رتبه علمی معاون و است که محرتم محقق عبد الوهاب عابد به منظ

رسمحقق به رشته تحریر در آورده است، بنده رساله را از اول تا آخر مطالعه 
 منودم.

له مشتمل بر مقدمه، فصل اول، مروری به گذشته طبق اصول علمی، رسا 
 موضوع، فصل دوم شناخت و انواع امنیت را به بررسی گرفته است.

در فصل سوم جایگاه امنیت اجتامعی، اقتصادی، سیاسی و قضایی در 
 قرآن کریم به بحث و بررسی گرفته شده است.

شمول محقق در فصل چهارم ریشه یابی، اسباب و عوامل امنیت را که م
مباحث امنیت مؤمنان در دنیا، امنیت مؤمنان در آخرت، امنیت غیر مؤمنان 
در دنیا و عدم امنیت روحی و روانی غیر مؤمنان میباشد را بررسی منوده 

 است.

در فصل پنجم رابطه امنیت با ایامن، اسالم و صلح مورد تحقیق قرار 
 گرفته شده.

ده نتیجه گیری و پیشنهادات بعد از امتام و بررسی در فصول سابقه نویسن
به مراجع مربوطه را ارایه کرده است و اخیر پروژه مشتمل برتذکر از منابعی 

 است که محقق از آن در تحقیق خویش استفاده منوده است.



 
 نظر استاد رهنام

 ج
 

 

بنده جهد محرتم عبدالوهاب عابد را مفید دانسته و تحقیق وی را مطابق 
یق خود از منابع اصول و پرنسیپهای اکادمیک میدانم، محقق در تحق

معتربعلمی با رعایت امانتداری استفاده منوده است و بررسی مسایل امنیتی 
را با ذکر دالیل مزین منوده است. به همین علت این تحقیق را برای ترفیع 

از رتبه علمی محقق به رتبه علمی معاون رسمحقق  محرتم عبدالوهاب عابد
رگاه ایزد متعال توفیق مزید کافی میدانم  و برای پژوهشگر محرتم از با

خواهانم، امید با چاپ این رساله کتابخانه های کشور غنی گردیده و 
 مسؤلین امنیتی از آن استفاده اعظمی منایند.

 معاون رسمحقق
 سید حبیب شاکر
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 تقریظ
الحمد هلل الذی توأم االیامن واالسالم، واذاع االمن واالمان بین االنام، و 

ن الصلح واالستسالم، والصالة والسالم علی خیراالنام محمد صیر االسالم دی
 صاحب لواء السالم وعلی آله و اصحابه رواد السالم والوئام.

قبل از مبعوث شدن پیامرب آخر الزمان )صلی هللا علیه وسلم(،  وبعد: 
 ییجهان را ظلم، جهل، بی عدالتی و نا امنی فرا گرفته بود، حتی سخن به جا

انسانها اطفال معصوم خویش را زنده به گور می کردند، اهل  رسیده بود که
زمین از بیدادگری به ستوه آمده بودند و هر لحظه از خداوند فرشتۀ نجات را 
آرزو می کرد، در چنین رشایط هللا متعال محمد )صلی هللا علیه و سلم( را به 
از  ارمغان فرستاد و از برکت دعوت الهی ایشان چنین شد که مثل سلامن
فارس، صهیب از روم، بالل از حبشه و ابوبکر، عمر، عثامن و علی و غیره 
صحابه کرام )رضی هللا عنهم( با هم برابر و برادر شدند و امن و امان جهان 

)صلی هللا علیه وسلم(  رسول هللارا فرا گرفت، لکن متأسفانه بعد از رحلت 
لیه اسالم وسپری شدن دوران خالفت راشده، دشمنان شیطان صفت ع

درکمین نشستند و به مکر و حیله خویش خواستند تا آب را گل آلود و 
ماهی دلخواه خود را بدست بیاورند که تاجایی چنین هم شد و جهان را پر 

 آشوب و یکرسه ناآرام منودند.

در رشایط حساس امروزی که جامعۀ ما نسبت به هر چیز، به امنیت نیاز 
زمینه دانشمند محرتم محقق عبدالوهاب عابد  مربم دارد، خوشبختانه در این

همت گامشته و طبق پالن دورمنایی ریاست مرکز تفسیر وحدیث رسالۀ 
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تحقیقی خویش را زیر عنوان )مبانی امنیت در روشنایی قرآن کریم(  -علمی
 به امتام رسانیده است.

رسالۀ هذا دارای مقدمه و پنج فصل می باشد: مروری به گذشتۀ 
ت وانواع امنیت، جایگاه امنیت در قرآن کریم، ریشه یابی موضوع، شناخ

 اسباب و عوامل امنیت و رابطه امنیت با ایامن، اسالم و صلح.

نویسنده محرتم مباحث رسالۀ خویش را با شیوه اکادمیک مورد تحقیق 
و تحلیل قرار داده، با نتیجه گیری، پیشنهادهای ارزنده و فهرست مآخذ معترب 

 امتام رسانیده است. اثر خویش را به

اینجانب تحقیق موصوف را مثبت ارزیابی منوده و زحامت ایشان را در 
تحقیقی قابل قدر دانسته برای ترفیع به  -به اکامل رسانیدن این اثر علمی

رتبۀ علمی معاون رسمحقق بسنده میدانم  وچاپ آن را عند املوقع پیشنهاد 
یم و توفیقات مزید علمی را در منوده به جناب ایشان از هللا متعال اجرعظ

 راه خدمت به دین مقدس اسالم و کشور عزیز مان استدعا دارم.

 (عادل)معاون رسمحقق عبدالرحمن



 

 
 

 

 

 تقریظ
الحمد هلل و الصلوة و السالم علی رسول هللا و علی آله و اصحابه و من 

  . وااله

ن به وبعد : بدون شك كه تأمین امنیت به معنای واقعی آن در گرو ایام
هللا متعال و عمل مطابق به هدایات او ست ؛ زیرا او ذاتیست كه به اساس 
قدرت كامله و حكمت بالغه اش انسان را آفریده و به كنه آفرینش او دانا 
است . این یكی از مقتضیات حكمت هللا )جل جالله(است كه انسان را 

زندگی ، خود توأم با محدودیت آفریده و با آنهم او را در صحرای بیكران 
رس ،حیرت زده و رسگردان رها ننموده است؛ بلكه او را از هدف زندگی، 
چگونه زیسنت و رسانجام آن آگاهی داده است . به یقین كه زندگی حقیقی 
و بایسته انسانی با امنیت رابطۀ محكمی دارد ، از این رو خداوند متعال آنرا 

ده و آگاهی می دهد كه یكی از مهمرتین نیاز های حیات برشی معرفی منو 
انسان ها جهت رسیدن به امنیت واقعی و آسایش روحی و جسمی ، فردی و 
اجتامعی باید موجبات آنرا كه هامنا ایامن به هللا )جل جالله( و تعمیل 
دستورات اوست ، فراهم سازند ؛ از این جاست كه با تدبر و تعمق به مقاصد 

ابیم كه مآل عمل به همه دستورات احكام و تعالیم دین مبین اسالم در می ی
خالق الیزال، تأمین مصالح و امنیت انسان بوده و تخطی از آن سبب بد 
بختی و مبتال شدن به ناامنی و ایجاد فساد و بحران در جوامع انسانی می 
باشد ؛ چنانكه خداوند علیم و حكیم طی آیۀ هشتاد و دوم سورۀ مباركۀ " 

ِذیَن آَمنُوا َولَْم یلِْبُسوا إِیاَمنَُهْم ِبظُلٍْم أُولَِئَك لَُهُم االنعام " فرموده است : )ال  
 (اْْلَْمُن َوُهْم ُمْهتَُدونَ 
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كسانی كه ایامن آورده و ایامن خود را به ظلم و رشك نیالوده اند آنان 
  . راست ایمنی و ایشان راه یافته گان اند

مخصوصاٌ در   دانشمند محرتم با درك عمیقی كه از اهمیت امنیت داشته
رشائط كنونی كه مردم كشور ما با نا امنی های گونا گون دست و پنجه نرم 
می كنند ، موضوع  را تحت عنوان : )مبانی امنیت در روشنایی قرآن كریم ( 
به بررسی گرفته ، عوامل ناامنی ها را تشخیص و راه های جلوگیری آنرا در 

ده است.  اینجانب  به حیث روشنایی تعالیم واالی قرآن كریم معرفی منو 
تقریظ دهنده ، رسالۀ نامربده را از اول تا به آخر مورد مطالعه قرار دادم و در 
یافتم كه موصوف هلل الحمد طبق مأمول پژوهش خویش را در زمینه با معیار 
های علمی و اكادمیك به پایۀ اكامل رسانیده است، لهذا بنده زحامت ایشان 

قابل قدر دانسته و آنرا برای ترفیع موصوف به  را جهت غنای علمی كشور
رتبۀ عملی معاون رسمحقق كافی می دانم و از بارگاه هللا الیزال اجر بزرگ و 

 توفیق خدمات مزید را  در این راه برای شان خواهانم .

 با احرتام

 معاون رسمحقق ویس الدین "نوری "



 

 
 

 

 

 تقریظ
ریم( کـه در یـک چنـین پژوهش هذا )مبانی امنیت در روشنائی قرآن کـ

رشایطی، دانشـمند محـرتم محقـق عبـدالوهاب "عابـد" بـه تحریـرش همـت 
گامشته است یک انتخاب مناسب و مفید می باشد. نویسنده محـرتم تحقیـق 
خود را مطابق مفردات مصوب شورای علمی اکادمی علوم که حـاوی یـک 

باشـد، بـه مقدمه، پنج فصل، نتیجه و پیشنهادها و معـرف مأخـذ و منـابع مـی 
 رشح زیر به پایه اکامل رسانیده است.

محقق محرتم در فصل نخسـت، مـروری بـه گذشـته موضـوع، در فصـل 
دوم: شناخت و انواع امنیت، در فصل سوم:جایگاه امنیت در قرآن کریم، در 
فصل چهارم: ریشه یـابی اسـباب و عوامـل امنیـت و در فصـل پـنجم: رابطـۀ 

 مورد بحث و پژوهش قرار داده است.امنیت با ایامن، اسالم وصلح را 

اینجانب که رسالۀ مذکور را از اول تا آخر مطالعه منوده ام، در حالی که 
زحامت محقق محرتم را ارج گزاریده و آن را در بارور شدن فرهنگـی پربـار 
اسالمی قابل قدر و مفید تلقی می منایم، نوشـته موصـوف را بـرای ترفیـع از 

ۀ علمـی )معـاون رسمحقـق( کـافی مـی دانـم و رتبۀ علمـی )محقـق( بـه رتبـ
موفقیتهای مزید ایشان را در راستای خدمت به مسلمین از بارگاه خالق منـان 

 مسئلت می دارم.

 با احرتام

 معاون رسمحقق محمد یوسف "حازمی"
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 مقدمه
، نحمُده ونستعینُه ونستغفرُه، ونعوُذ باهلله من رشور أنفِسنا ومـن إِ  ن  الحمَد هلله
یئات أعاملِنا، من یهده هللا فال ُمِضل  له، ومن یضلِْل فـال هـادی لـه، وأشـهد س

  أْن ال إِله إاِل هللا وحده ال رشیَك له، وأشهد أن  محمداً عبده ورسوله.
)الَّـِذیَن آَمُنـوا َولَـْم یلِْبُسـوا إِیاَمنَُهـْم ِبظُلْـٍم  هللا متعال می فرمایـد: وبعد:

كساىن كه ایامن آورده و ایامن خود را  (1.)ُن َوُهْم ُمْهَتُدوَن(أُولَِئَك لَُهُم اْْلَمْ 
 ند.ا یافته گان ایمنى و ایشان راه ،اند آنان راستبه رشك نیالوده
انســانها در طــول تــاریخ، از خلقــت آدم )علیــه الســالم ( تــا ع ــ           

، حارض همواره در تالش برای امنیت خویش بوده اند، که بدون آن  آرامـش
اطمینان، استقرار، شگوفایی و سعادت ممکـن نیسـت. از ایـن رو، امنیـت از 
جملۀ اساسی تـرین رضوریـات، و از مهمـرتین نیازمنـدیهای انسـانی و همـۀ 

 شامرمی رود.به مخلوقات روی زمین 
بناًء امنیت که به مثابۀ یکی از نیازهای اولیه و اساسی برش به شـامر مـی 

رآن کریم بسیار مورد توجه قرار گرفتـه و ابعـاد رود، در تعالیم و ارشادات ق
طـور گسـرتده بیـان گردیـده بـه و انواع مختلف آن در این کتاب آسـامنی 

است. پیامربان، مصلحان، فیلسـوفان، سیاسـت مـداران و همـه کسـانی کـه 
برای حاکمیت ارزش هـای معنـوی تـالش دارنـد، امنیـت را رشط رضوری 

اصلی آسـایش، آرامـش و رفـاه مـی  اجرای احکام، تأمین عدالت و عامل
 دانند. 

                                                           
 .97االنعام/ -1 
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با در نظر داشت تأثیرگذاری امنیت برهمۀ عرصـه هـای توسـعه  در زنـده 
گی انسان، اکرثیت  دانشمندان علوم سیاسی ازگذشـته هـای دور تـا اکنـون، 
آن را بــه عنــوان یکــی از مباحــث قابــل تأمــل و مطــرح مــدنظر داشــته انــد. 

اند امنیت را رشط رضوری آن دانسـته و  فیلسوفانی که دغدغه عدالت داشته
کسانی که به رفاه جامعه اندیشیده اند آن را عامل اصـلی آسـایش خوانـده و 
آنهایی که بر توسعۀ سیاسی یا اقتصادی تکیه کرده، امنیت را عامل و حاصل 
آن، تلقی می منایند و همه کسانی کـه بـرای حاکمیـت ارزش هـای معنـوی 

 این واجب می دانند.تالش دارند، آن را مقدمۀ 
امنیت از نیازهای نخست و خواسته های برحق جامعۀ برشـی بـه حسـاب 
می آید، چرا که در سایۀ امنیت، شگوفایی استعدادها، خالقیت ها و رشـد و 

ها، متحقق مـی شـود و در فقـدان آن متـدن هـا بـه زوال مـی  بالندگی متدن
 گرایند.

صورت وسیع وگسرتدۀ آن به کـار  برخی از دانشمندان، امنیت را به          
برده اند که شامل صلح، آرامش روحی و روانی، آزادی و سالمتی می باشـد 
که فرد و یا گروهی ازمردم احساس نگرانی، ترس، خطـر و تهدیـدات ناشـی 
ازداخل و خارج را نداشته باشند. برخی دیگر، آن را حفاظت از شـیوه هـای 

نیازها و آرمان های مرشوع مـردم سـازگار پذیرفته شدۀ زنده گی دانسته که با 
می باشد. امنیت  شامل فارغ بودن از حملۀ نظامی یا فشـار، آزادی از انهـدام 
کیان داخلـی و رهـایی از زوال ارزش هـای سیاسـی، اقتصـادی و اجتامعـی 

 است که  رکن اصلی برای داشنت یک زنده گی بهرت می باشد.
ت در فرهنگ قرآن و از دید آیـین گذشته از نظریاتی که مرور شد، امنی  
ساز اسالم از یک مفهوم وسیع و عمیقـی برخـوردار اسـت کـه شـامل  انسان

فــردی و اجتامعــی، داخلــی و متــام حــوزه هــای زنــدگی )مــادی و معنــوی ،
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می شود. امنیت در مفهوم قرآنی آن  انسان  خارجی، سیاسی و اقتصادی ... (
به حقوق دیگران، اجرای قسط و عدالت احرتام  در سایۀ ایامن، تقوا، توکل،

برابری و برادری، دفاع و حامیـت از مظلـوم  و محـروم، برخـورد بـا مفسـد و 
مجرم، دفع فقر و مسکنت، تأمین معیشت و رفاه، حفظ آزادی هـای مرشـوع 
مردم و حاکمیت معیارهای انسانی و الهـی امکـان پـذیر اسـت. قـرآن مقولـۀ 

رح منـوده، اهمیـت و رضورت آ ن را بــه امنیـت را در مـوارد گونـا گـون مطـ
عنوان سنگ بنای مؤلفه های تکامل انسان معرفی می مناید، تأکیـد و توجـه 
قرآن به مقولۀ امنیت خود نشان دهنده این واقعیت است کـه رشـد، توسـعه و 
شگوفایی در متام عرصه های زندگی جز در سایۀ امنیـت و آرامـش، امکـان 

 پذیر نخواهد بود.
سیر و حدیث معاونیت بخش علوم اسالمی با توجه به مربمیـت مرکز تف   

مبـانی امنیـت در تحقیقـی را تحـت عنـوان " -موضوع امنیت، پروژۀ علمی
جهت ترفیع به رتبه علمی معاون رسمحقق انتخـاب و روشنایی قرآن کریم" 

بعد از تصویب هیأت رئیسه، کار تحقیق آنرا برای بنده محول منودند، که هلل 
ت پروردگار عاملیان، اینک پروژۀ مذکور را بـه نصـر  توفیق، یمن و الحمد به

 پایۀ اکامل رسانیدم . 
البته بنده دراین تحقیـق، از روش هـای توصـیفی، تحلیلی،اسـتقرائی بـر  

اســاس نــوع کتابخانــه یــی کــار گــر فتــه و کوشــیده ام تــا از مآخــذ و منــابع 
ی موضوع )مبانی امنیت معترباسالمی استفاده منایم، و در راستای تحقیق رو 

در روشنایی قرآن کریم( که ایجاب پـژوهش ژرفـی را مـی منـود، بـا وجـود 
سکته گی هایی که در کار پروژه پیش آمد؛ ولـی بـا آن هـم تـا حـد تـوان بـا 
مشکالت و موانع، مقابله منوده و از صرب و ثبات ممکن کـار گـرفتم و خـود 

ا به خـوبی ادا کـرده باشـم را به هدف تعیین شده رسانیدم، اگرحق موضوع ر 
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توفیق وعنایتی از جانب هللا الیزال بوده و اگر اشتباه و نواقصـی در آن دیـده 
شود امیدوارم در روشنایی نظریات سایر اندیشمندان بتـوانم آن را در آینـده 
تکمیل منایم. اثر مذکور دارای یک مقدمه، پنج فصـل، نتیجـه و پیشـنهادها 

      می باشد.
ل نگــاهی بــه ســیر تــاریخی و ارزش امنیــت از خلقــت آدم در فصــل او   

)علیه السالم( تـا دیـدگاه هـای ادیـان آسـامنی،  آراء و نظریـات دانشـمندان 
مکاتب فکری معارص و گذشته،  صورت گرفته و از تحقیقات انجام شده در 

 این راستا یاد آوری شده است.
صــل ســوم ف در فصــل دوم راجــع بــه شــناخت امنیــت و انــواع آن و در  

جایگاه امنیت در قـرآن کـریم بـا مباحـث چهـار گانـۀ آن، اعـم از: جایگـاه 
 امنیت اجتامعی، اقتصادی، سیاسی، و قضایی به بحث گرفته شده است.

فصل چهارم به ریشه یابی اسباب و عوامـل امنیـت، بـا مباحـث: امنیـت   
ان در برای مؤمنان در دنیا، امنیت برای مؤمنان در آخـرت، امنیـت غیـر مؤمنـ
 دنیا و عدم امنیت روحی و روانی برای غیر مؤمنان اختصاص یافته است.

در فصل پنجم رابطـۀ امنیـت بـا ایامن،اسـالم و صـلح، بـا مباحـث            
ذیل: رابطۀ امنیت با ایامن، رابطۀ امنیت بـا اسـالم، و رابطـۀ امنیـت بـا صـلح، 

 مورد پژوهش قرارگرفته است.
مباحـث مطـرح شـده، ارایـه پیشـنهادها و ذکـر تحقیق با نتیجـه گیـری از 

 منابعی که مورد استفاده قرار داشتند، به پایان رسیده است.
در اخیر الزم میدانم تا از همکاری و رهنامیی های بی شائبۀ استاد      

محرتم معاون رس محقق سید حبیب شاکر که در تهیه، تصحیح و تکمیل این 
ن بهای خویش را در اختیار بنده قرار پژوهش منحیث استاد رهنام وقت گرا

دادند از صمیم قلب سپاس گزاری منایم و از بارگاه رب العاملین برای شان 
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دارد تا از همۀ دوستان و باالخص  اجر جزیل متنا می منایم. همچنان جا
استادان و تقریظ دهنده گانی که با بنده در راستای تکمیل این پروژه به 

مکاری منوده اند اظهار امتنان منایم و از هللا نحوی از انحاء کمک و ه
 متعال برای تک تک شان پاداش عظیم را خواهانم.
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