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مبانی مکتب قضایی اسالم
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تحقق امنيت در جامعه
امنيت ،یکی از بزرگترین نعمتهای خدا•

ی هاخداوند در قرآن کریم یکی از بزرگترین نعمت•
خود را نعمت امنیت به شمار می آورد و آن را به رخ 

و می کشدمردمی که مخاطب این معنا بودند، می
) الَّذی أَطعَمَهُم مِن جوعٍ وَآمَنَهُم مِن خَوفٍ:فرماید
همان کس که آنها را از گرسنگی نجات داد و :ترجمه

(۴قریش ،)(.از ترس و ناامنی ایمن ساخت
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امنيت در قرآن

ُ الهِذیَن آَمنُوا مِ  اِلَحاِت ْنُكْم َو َعِملُوا الصه َوَعَد َّللاه
 الهِذیَن ِمْن ْرِض َكَما اْستَْخلَفَ لَیَْستَْخِلفَنهُهْم فِي اْلَ 
نَنه لَ  َضى لَُهْم َو ُهْم ِدینَُهُم الهِذي اْرتَ قَْبِلِهْم َو لَیَُمك ِ

لَنهُهْم ِمْن بَْعِد خَ  ُدونَنِي الَ یَْعبُ أَْمنا  ْوفِِهْم لَیُبَد ِ
َك فَأُوٰلئَِك  َكفََر بَْعَد ٰذلِ یُْشِرُكوَن بِي َشْیئاً َو َمنْ 
النور﴾55ُهُم اْلفَاِسقُوَن ﴿
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امنيت در قرآن

﴾   ﴿أَِمین  ي َمقَاٍم إِنه اْلُمتهِقیَن فِ 
فِي َجنهاٍت َو ُعیُونٍ 

﴾51-52﴿ الدخان 
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امنيت در قرآن

ُ َمثاَلً  آِمنَة  قَْریَةً َكانَتْ َو َضَرَب َّللاه
 ُكل ِ ْزقَُها َرَغداً ِمنْ ُمْطَمئِنهةً یَأْتِیَها رِ 
 َ َ َمَكاٍن فََكفََرْت بِأ ِ فَأ ُ ْنعُِم َّللاه َذاقََها َّللاه

ا ْوِف بَِما َكانُوِلبَاَس اْلُجوعِ َو اْلخَ 
النحل﴾112یَْصنَعُوَن ﴿   
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Security
• Etymology

• The word 'secure' entered the English 
language in the 16th century.[1]

• It is derived from Latin securus, 
meaning freedom from 
anxiety: se (without) + cura (care, 
anxiety).[1]

1. Online Etymology Dictionary. "Origin and meaning of 
secure". www.etymonline.com. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Security#cite_note-:0-1
https://en.wikipedia.org/wiki/Security#cite_note-:0-1
https://www.etymonline.com/word/secure
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Security
• Security is protection from, or resilience 

against, potential harm (or other 
unwanted coercive change) caused by 
others, by restraining the freedom of 
others to act. Beneficiaries 
(technically referents) of security may 
be of persons and social groups, objects 
and institutions, ecosystems or any 
other entity or phenomenon vulnerable 
to unwanted change.

https://en.wikipedia.org/wiki/Security#cite_note-:0-1

https://en.wikipedia.org/wiki/Potential
https://en.wikipedia.org/wiki/Coercion
https://en.wikipedia.org/wiki/Referent
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