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چکیده
امنیّت یکی از موضوعهای قابل توجّه در قرآن است .این موضوع در مقاله پیشرو ،با روش معناشناسی
واژگانی ،بررسی و میدان معنایی واژگان مرتبط با امنیّت فردی با توجّه به سیاق آیات و روابط همنشینی و
جانشینی كلمات در آیهها ،ترسیم شده است .این پژوهش درصدد پاسخ به این سؤال است كه حوزۀ مفهوم
امنیّت فردی در قرآن چیست و معناشناسی چگونه به تبیین مفهوم امنیّت كمک میكند؟
با نگاهی به روابط درونمتنی آیات مرتبط با امنیّت فردی و توجّه به میدان معنایی آن ،روشن میشود كه
امنیّت فردی در دنیا و آخرت در گرو ایمان حقیقی به خدا و معرفت نسبت به اوست و آدمی باید در راستای
ایمان ،در گسترش امنیت در ناحیۀ فردی و اجتماعی آن كوشا باشد .به عنوان نمونه ،همنشینی عبارتهای
﴿وَ قَدْ هَدانِ﴾﴿ ،و ال أَخافُ ما تُشْرِكُونَ بِهِ﴾ و ﴿الَّذينَ آمَنُوا وَ لَمْ يَلْبِسُوا إميانَهُمْ ِبظُلْمٍ﴾ با امنیّت و عبارت ﴿أُولئِكَ
لَهُمُ اْلأَمْنُ وَ هُمْ مُهْتَدُون﴾ در سیاق كلمات آیات 08-08سورۀ مباركۀ انعام ،نشان میدهد امنیّت در دنیا و
آخرت از نگاه حضرت ابراهیم (ع) و مؤمنان ،از طریق ایمان به خدای یگانه ،دوری از هرگونه ظلم و شرک
خفی و جلی حاصل میشود و آنها امنیّت را این گونه در زندگی خود گسترش دادند.

واژگان كلیدی:

قرآن كریم ،معناشناسی ،جانشینی ،همنشینی ،امنیّت.

 .1دانشیار گروه علوم قرآن و حديث دانشگاه اصفهان (نويسنده مسئول)A.Parcham88@yahoo.com /
 .2دکترای علوم قرآن و حديث از دانشگاه اصفهان و مدرس دانشگاهS.Emadi64@yahoo.com /
 .3کارشناس ارشد علوم قرآن و حديث دانشگاه اصفهان1.Hatamy@gmail.com /
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 -9طرح مسأله
معناشناسی ( )semanticيکی از روشهای نوين تحقیق و پژوهش در قرآن کريم است .در
مقالۀ حاضر ،موضوع امنیّت با توجّه به مؤلّفههای مطرح در اين دانش و با روش معناشناسی
واژگانی و با توجّه به سیاق و روابط همنشینی و جانشینی مورد توجّه قرار گرفته است.
معناشناسی واژگانی ،برای نخستین بار در مکتب معنايی بُن در آلمان ،توسط لئو وايزگربر
( )Leo Weisgerberطراحی و در مراحل بعد ،با طاليهداری توشیهیکو ايزوتسو
( )Toshihiko Izutsuدر تحقیقات قرآنی حضور يافت (ايزوتسو ،1331 ،ص .)5اين مکتب
سعی دارد از طريق تحقیق در کلمات قرآن ،طرز نگرش قرآن را کشف کند .در اين روش،
کلماتی که نقش قطعی در ساختن جهانبینی قرآن دارد« ،کلمات کلیدی قرآن» خوانده میشود.
هر کدام از کلمات کلیدی قرآن دارای زيرمجموعههايی هستند که با آن کلمه کلیدی در ارتباطاند
(ر.ک .ايزوتسو ،1331 ،صص .)23-1مکتب لندن ،مشهور به رويکرد بافتی (operational
 ،)Approachتأکید زيادی بر بافت و سیاق واژگان دارد .طرفداران آن معتقدند که «معنا» تنها
از خالل قرار گرفتن در «بافت» ،کشف میشود .در نتیجه ،دريافت معانی کلمهها ،تحلیلی از
بافتهای زبانی ،عاطفی ،موقعیتی و فرهنگی را میطلبد (ر.ک .مختار عمر ،1335 ،صص/33-35
پالمر ،1333 ،صص /131-153سلوی محمد ،1332 ،ص.)01
روابط جانشینی ( )paradigmaticبه گزينش و نسبتهای همانندی کلمات ،در يک گفته،
عبارت و يا جمله ،مربوط است و روابط همنشینی ( )sintagmaticبه ترکیب و نسبتهای
همجواری کلمات ،مربوط است .به عبارت ديگر ،روابط همنشینی به ارتباط يک عنصر زبانی با
ساير عناصر تشکیل دهندة زبان میپردازد و اصطالح جانشینی ،رابطۀ يک عنصر با ساير عناصری
است که میتوانند به جای آن به کار برده شوند (صفوی ،1301 ،ص /11پالمر ،همانجا /بارت،
 ،1301ص.)33
عالوه بر امنیّت ،واژگان ديگری نیز در قرآن مطرح است که در حوزة معنايی اين واژه قرار
میگیرد ،واژگانی نظیر :طمأنینه ،اطمینان ،نشاط و شادمانی و فراغ خاطر .در مقالۀ حاضر به جهت
جلوگیری از اطالۀ بحث تنها به بررسی واژة امنیّت در قرآن بسنده شده است .در منابع لغوی و
در قرآن مجید« ،امنیّت» در مقابل «خوف» قرار میگیرد ،از اينرو ،میتوان گفت موضوع آياتی
که در آن خوف نفی شده باشد امنیّت است .به همین دلیل در مقالۀ پیشرو ،عالوه بر امنیّت ،به
آياتی که در آنها از خوف نهی گرديده نیز توجّه مبذول شده است .امنیّت و آرامش از جمله
موضوعهايی است که در زمینههای مختلفی مطرح است و تنها خاص يک حوزه نیست؛ از جمله:
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امنیّت فردی ،امنیّت اجتماعی ،امنیّت اقتصادی و امنیّت حقوقی .رويکرد مقالۀ پیشرو بررسی
امنیّت فردی در دنیا و آخرت است.
«امنیت فردی» حالتی است که در آن فرد ،فارغ از ترس آسیب رسیدن به جان يا مال يا آبروی
خود يا از دست دادن آنها ،زندگی کند (آشوری ،1333 ،ص .)33با حصول امنیّت فردی برای
تکتک افراد اجتماع ،ساير اقسام امنیّت ،به ويژه امنیّت اجتماعی ،خود به خود ،حاصل میشود؛
زيرا از آنجا که امنیّت افراد اجتماع از امنیّت فردی تکتک افراد ساخته میشود ،حصول امنیّت
فردی شخص در اجتماع ،زيرساختی برای شکلگیری امنیّت اجتماعی محسوب میشود.
در تبیین مفهوم امنیّت و چگونگی گسترش و پیدايش آن ،به دو بعد «رفتار» و «انديشه» توجّه
شده است .انديشۀ درست ،مبنای رفتار درست محسوب میشود و يک انديشۀ صحیح بايد منجر
به رفتاری صحیح شود .به عنوان نمونه ،در آيۀ (کهف ،)111 /13 :آورده شده که کسانی که به
آخرت ايمان داشته باشند ،بايد اين انديشۀ خود را در رفتار نیز نشان دهند .فردی که آخرت را
شرٌ
باور دارد بايد عمل صالح انجام دهد و هرگز برای خداوند ،شريک قرار ندهد﴿ :قُلْ إنَّما أَنَا بَ َ
ش ِرْْ بِعِباََ ِة
ِمثْلُكُمْ يُوحي إلَيَّ أنَّما إِهلُكُمْ إِلهٌ واحِ ٌد فَ َمنْ كانَ يَ ْرجُوا لِقاءَ رَِّبهِ َفلْ َيعْمَلْ عَ َمالً صالِحًا وَ ال يُ ْ
رَبِّهِ َأحَدا﴾ .امنیّت فرد ،زمانی برای او حاصل خواهد شد که بر مبنای انديشههای صحیح،
رفتارهای درست داشته باشد در غیر اين صورت ،امنیّت او تبديل به ناامنی در دنیا و آخرت
خواهد شد.
در جهت بررسی امنیّت با روش معناشناسی ،در مقالۀ حاضر ،ابتدا با نظر به کلمات همنشین
واژة امنیّت در آيات قرآن و سیاقی که اين کلمه در آن ،مطرح گرديده ،آيات مورد نظر گزينش
شده است و سپس منتخبی از آراء تفسیری ذيل آن آورده شده و در نهايت ،ذيل هر يک از آيات،
نتیجۀ آيه با نظر به کلمات همنشین و جانشین و سیاق ،ارائه شده است .پس از بررسی آيات
منتخب و در پايان پژوهش ،میدان معنايی امنیّت که شامل کلمات و يا موضوعهايی است که با
آن مرتبطاند ،مشخص شده است.

 -8واژۀ «امنیّت» در لغت
واژة امنیّت از ريشۀ «أ م ن» گرفته شده است .اهل لغت «أ م ن» را به سکون و رفع خوف،
وحشت و اضطراب معنا کردهاند (راغب ،1112 ،ج ،1صص /12-11مصطفوی ،1331 ،ج،1
صص .)152-112در مقابل امنیّت« ،خوف» قرار دارد (فراهیدی ،1111 ،ج ،3صص)331-333
که به معنای وحشت و اضطراب و فزع و بیتابی است (ابن منظور ،1111 ،ج ،13صص.)20-21
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در نگاه عرب جاهلیت ،مفهوم امنیّت تنها در چهار ماهی خالصه میشد که جنگ در آن حرام
بود .برای او کافی بود که آسايش و رفاه زندگی و رزق و روزی خانوادهاش فراهم باشد تا در
سکون و آرامش به سر ببرد .قرآن برای اولین بار مفهوم امنیّت را در سطحی عمیقتر به کار برد
و آن را در کنار ايمان به خدای يگانه مطرح کرد (واعظ زاده ،1301 ،ج ،3ص)303

 -3واژۀ «امنیّت» در قرآن
واژة امنیّت و مشتقات آن در سیاقهای متعدد آيات قرآن کريم و اليههای متفاوتی از آن
مطرح شده است که در دستههای زير بدان خواهیم پرداخت:
الف) اين واژه در برترين اليۀ خود ،پیوندی تام با انديشۀ توحیدی دارد؛ چنانکه با نظر به
سیاق آيات قرآن ،مشخص میشود که امنیّت واقعی با انديشۀ توحیدی حاصل میشود (انعام/3 :
.)32-31
ب) امنیّت در يکی از مراتب باالی خود در قرآن ،همنشین خانۀ خدا شده و در آياتی ،موضوع
امنیّت خانۀ خدا (کعبه) خاطرنشان شده است (ابراهیم35 /11 :؛ بقره123 /2 :؛ آل عمران/3 :
.)10
ج) امنیّت در اليهای ديگر در سیاق سخن گفتن از پیامبران قرار گرفته است ،به عنوان نمونه،
«امین» که به شخصی گفته میشود که صفت «امن» در او وجود دارد در آيات قرآن ،يکی از
اوصاف رسوالن الهی است (اعراف33 /0 :؛ شعراء.)110 /23 :
د) امنیّت و مشتقات آن ،عالوه بر اين که در کنار سخن گفتن از پیامبران مطرح شده ،به افراد
وارستۀ ديگر ،نظیر اولیای الهی و تقواپیشگان و انسانهای با ايمان نیز تعلق گرفته است (حجر:
13 /15؛ فصّلت1 /11 :؛ يوسف11 /12 :؛ يونس.)33-32 /11 :
هـ) در اليهای ديگر ،از «امنیّت کاذب» ،سخن به میان آمده است .امنیّت کاذب ،محصول
انديشههای نادرست انسانهای غافلی است که گرفتار دام شرک و کفر شدهاند .به عنوان نمونه،
کافران نسبت به آخرت ،بیتوجّه هستند و نه تنها از اين بیتوجّهی ،هیچ هراسی به دل راه
نمیدهند ،بلکه نفسشان نیز مطمئن و آرام است و چون آنان از چیزی که بايد هراسناک باشند
بیمی ندارند ،خود را در ورطۀ امنیّت کاذب قرار دادهاند که نتیجهای جز خسران به دنبال نخواهد
داشت (ر.ک .مدثر.)53 /01 :
و) در آيات قرآن ،عالوه بر امنیّت ،از ناامنی درون و عوامل آن نیز سخن به میان آمده است.
به عنوان نمونه ،لغزشهايی همچون دچار غفلت شدن و پرداختن به امور بیهوده و به جا نیاوردن
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شکر نعمتهای الهی ،امنیّت درون را از انسان سلب میکنند (نحل112 /13 :؛ اعراف-10 /0 :
 .)11در ادامه ،با بررسی امنیّت بر مبنای عبارات همنشین و جانشین و میدان معنايی آن در آيات
قرآن ،پیوستگی امنیّت با مفاهیم متعالی از قبیل ايمان ،تقوی و واليت در آيات قرآن نشان داده
میشود.

 -9-3واژگان همنشین با واژۀ «امنیّت»
 -9-9-3همنشینی امنیّت با «هدایت» و «ایمان» به خدای یگانه
اللهِ َو قَ ْد
حاجهُ َقوْ ُمهُ قالَ أَتُحاجُّونِّی ِفی َّ
در آيات  31تا  32سوره انعام چنین آمده است﴿ :وَ َّ
ف ما تُشْرِكُونَ ِب ِه ِإالَّ أَنْ يَشاءَ رَبِّی شَيْئًا وَ ِسعَ رَِّبی كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَ فَال تَ َتذَكَّرُونَ َو
هَدانِ وَ ال أَخا ُ
ن
كَيْفَ أَخافُ ما َأشْرَ ْكتُمْ وَ ال تَخافُونَ أَنَّكُمْ َأشْرَ ْكتُمْ بِاللَّهِ ما لَمْ يُ َنزِّلْ بِهِ َعلَيْكُمْ ُسلْطانًا فَأیُّ الْفَرِيقَيْ ِ
ن وَ هُ ْم ُم ْهتَدُو َن﴾؛
ن إِنْ ُك ْنتُ ْم تَ ْعلَمُو َن الَّذِينَ آ َمنُوا َو لَ ْم َي ْلبِسُوا إِميانَ ُه ْم ِب ُظلْ ٍم أُولِئكَ َلهُ ُم الْأَمْ ُ
أَحَقُّ بِالْأَمْ ِ
«و قومش با او به ستیزه پرداختند .گفت« :آيا با من در باره خدا محاجّه مىکنید و حال آنکه او
مرا راهنمايى کرده است؟ و من از آنچه شريک او مىسازيد بیمى ندارم ،مگر آنکه پروردگارم
چیزى بخواهد .علم پروردگارم به هر چیزى احاطه يافته است .پس آيا متذکّر نمىشويد؟» و
چگونه از آنچه شريک [خدا] مىگردانید بترسم ،با آنکه شما خود از اينکه چیزى را شريک خدا
ساختهايد که [خدا] دلیلى درباره آن بر شما نازل نکرده است نمىهراسید؟ پس اگر مىدانید،
کدام يک از [ما] دو دسته به ايمنى سزاوارتر است؟ کسانى که ايمان آورده و ايمان خود را به
شرک نیالودهاند ،آنان راست ايمنى و ايشان راهيافتگانند».
مشرکان میخواستند تا حضرت ابراهیم (ع) را در ربوبیّت بتها و نفع و ضرر رساندن آنها
در امور مربوط به دنیا ،از قبیل فرزندان و اموال ،قانع کنند ،ولیکن آن پیامبر (ع) در جواب ،به
ايشان فرمود که خداوند مرا هدايت کرده است .به همین دلیل ،از آنچه شما برای خدا شريک
قرار میدهید ،هراسی ندارم (طباطبايی ،1302 ،ج ،0صص 115-111نیز ر.ک .مکارم شیرازی،
 ،1121ج ،1ص.)353
در صدر آيه  31از آيات فوق ،حضرت ابراهیم (ع) به مخاطبان خود میگويد :الزم نیست در
آنچه امر به ترسیدن از آن میکنید بترسم؛ زيرا شما هیچ دلیلی بر نفع و ضرر رساندن آنها بر من
نداريد .با توجّه به اين که بتپرستان ،دلیلی بر شرکشان ندارند ،اين موحّدان هستند که سزاوار
امنیّت و آرامشاند؛ زيرا با ادلّۀ يقینی ،معرفت به توحید پیدا کردهاند .ويژگی طايفۀ سزاوار امنیّت
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از نگاه قرآن ،آن است که به پروردگارشان ايمان دارند و هرگز ايمانشان را با ظلم آلوده نمیکنند؛
يعنی هیچگاه ،راه اعتدال و میانهروی را رها نمیکنند و همواره ،در صراط مستقیم قرار دارند
(طباطبايی ،1302 ،ج ،0ص /113ر.ک .شريف الهیجی ،1303 ،ج ،1ص /035حسینی،1333 ،
ج ،3ص /311نسفی ،1330 ،ج ،1ص /231گنابادی ،1113 ،ج ،2ص.)133
از نگاه آيات قرآن ،ايمان به خداوند نخستین گام بزرگ برای ايجاد تغییرات بزرگ در
شخصیت آدمی است ،زيرا ايمان نیروی عظیم معنوی در انسان به وجود میآورد که نوع برداشت
شخص را از زندگی و کلّ هستی تغییر می دهد و او را به مفهومی جديد از زيستن و رسالت و
مسئولیتش در آن ،معتقد می سازد و قلبش را از محبت خداوند متعال و رسول گرامی اسالم و
دوستدارانش ـ و حتّی کلّ بشريّت ـ ماالمال میکند و نوعی از احساس امنیّت و آرامش را در او
برمیانگیزد (نجاتی ،1330 ،ص.)353
آرامش ،استقرار و امنیّت نفس برای شخص مؤمن ،محقّق میشود ،زيرا ايمان راستینش به
خداوند او را به کمک و حمايت و نظر لطف الهی امیدوار میکند .چنین بندهای بويژه در عبادات
و اعمالی که برای رضای خدا انجام میدهد ،همراهی خدا را با خود احساس میکند و همین
احساس مؤمن که خدا را ياور اوست ضامن استقرار امنیّت و آرامش در نفس او میباشد (نجاتی،
 ،1330ص /333نیز ر.ک .شرقاوی ،1333 ،ص.)352
ايمان دارای مراتب مختلفی از شدّت و ضعف است .مرحلۀ آغازين آن ،پذيرش قلبی دين
اسالم است و مراحل بعدی آن رسوخ ايمان و باور خدای يگانه در جان و دل که خود ،دارای
درجاتی است .انسان بايد در مقابل دستورات رسیده از جانب خدا ،تسلیم باشد تا به تدريج ،به
ايمان در مراتب باال دست يابد (امین ،1331 ،ج ،1صص /13-11نیز ر.ک .طیب ،1303 ،ج،1
صص.)133-133
همنشینی امنیّت با هدايت و ايمان و شريک قرار ندادن برای خداوند در سیاق کلمات (انعام:
 ،)32-31 /3اين نتیجه را به همراه دارد که نعمت امنیّت فردی در دنیا و آخرت به دنبال رفتاری
حاصل میشود که در راستای انديشهای صحیح باشد .خداوند به ابراهیم (ع) و مؤمنان ،امنیّت
درون عطا کرده است؛ به اين دلیل که آنها با رسوخ دادن انديشۀ توحیدی در عمق جانشان ،رفتار
مناسب از خود نشان میدهند هرگز برای خداوند شريک قرار نمیدهند.
در سیاق آيۀ  31سورة فوق ،هدايت الهی و عدم ترس از ضرر رسیدن از طرف شريکان
خداوند با امنیّت همنشین شده است و اين همنشینی روشن کنندة اين مطلب است که امن ّیت در
امور مربوط به دنیا زمانی برای انسان حاصل میشود که او به هدايت الهی دست يافته باشد.
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حضرت ابراهیم (ع) با موهبت دستیابی به انديشۀ توحیدی و شناخت خداوند به يگانگی ،هیچ
هراسی از غیر خدا ندارد؛ زيرا براساس انديشۀ توحیدی او ،هیچ قدرتی غیر از خدای يگانه
وجود ندارد تا بخواهد به او آزاری برساند .از همین رو ،او در دنیا و آخرت در امنیّت مطلق به
سر میبرد.

 -8-9-3همنشینی امنیّت با اولیاءاهلل
﴿أَال إِنَّ َأوْلِياءَ اللَّهِ ال خَ ْوفٌ َعلَ ْيهِمْ وَ ال هُمْ َيحْزَنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ كانُوا َيتَّقُونَ﴾ (يونس/11 :
)33-32؛ «آگاه باشید ،که بر دوستان خدا نه بیمى است و نه آنان اندوهگین مىشوند .همانان که
ايمان آورده و پرهیزگارى ورزيدهاند» .واليت در اصل ،به معنای برطرف شدن واسطه بین دو
چیز است به گونهای که بین آنها واسطهای از غیر نباشد (راغب اصفهانی ،1112 ،ص .)501هر
گاه گفته میشود بندهای «ولیّ» خداست ،به اين معناست که همیشه و در همه حال ،فرمانبر
پروردگار خويش است و قدمی برخالف رضای خدا بر نمیدارد.
يکی از ويژگیهای اولیای الهی اين است که خوف و حزن در آنان راه ندارد .تحقق پیدا
کردن خوف و اندوه زمانی قابل تصور است که آدمی برای خود ،مالکیّت و يا حقّی نسبت به آن
چیزی که از آن خوف و اندوه دارد قائل باشد؛ مانند مال ،فرزند و مقام .اولیای الهی مالک حقیقی
همۀ هستی و تکتک موجودات را تنها و تنها خدا میدانند و خود را مالک چیزی نمیشمرند.
به همین دلیل ،با از دست دادن يا به دست آوردن چیزی از دنیا گرفتار خوف يا اندوه نمیشوند.
در ادامۀ آيات ،از ويژگی های ديگر اولیای الهی ياد شده است که اهل ايمان و دارای تقوای
مستمر هستند (طباطبايی ،1110 ،ج ،11ص /11نیز ر.ک .مکارم شیرازی ،1121 ،ج ،3ص-311
 /313طیب ،1303 ،ج ،3صص.)110 – 113
در اين آيات ،اولیای الهی با «امنیّت»« ،تقوا» و «ايمان» همنشین شدهاند .با نظر به اين همنشینی،
راه حل دستیابی به امنیّت در دنیا مشخص میشود .اگر کسی بخواهد خیالی آسوده نسبت به
امور دنیا داشته باشد ،بايد رفتاری صحیح داشته باشد که قطعاً ،سرچشمه گرفته از انديشهای
صحیح است؛ چنانکه اين موضوع در سیاق آيۀ مورد بررسی با اشاره به ايمان و تقوای اولیای
الهی ،روشن شده است؛ اولیای الهی در همه حال ،مطیع اوامر پروردگار هستند و اين تقوای آنها
از انديشۀ درست ايشان که خدا را به يگانگی شناختهاند منتج شده است.
اولیای الهی از ورای دستورات خداوند ،به اين نتیجه رسیدهاند که سود و ضرر مربوط به
دنیا ،ماندنی معطوف نیست و از بین خواهد رفت .آنها از آنجا که توجّه خود را صرف مسائل
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مهمتر از جمله امور مربوط به آخرت میکنند ،کمتر نسبت به مسائل مربوط به دنیا نگران هستند.
از طرف ديگر ،ايمان به خدا در سطحی باال و ولیّ خدا شدن باعث میشود شخص در همه امور
از جمله ،امور مربوط به دنیا ،از خدا کمک بطلبد و در کارهايش ،به او توکّل کند و اين دعا و
توکّل منجر به کسب آرامش و احساس امنیّت درون او میشود.

 -3-9-3همنشینی امنیّت كاذب با كافران
﴿ َكلّا بَلْ ال يَخافُونَ الْآخِرَة﴾ (مدّ ّثر)53 /01 :؛ «امّا نه چنان است! که از آخرت نمىترسند» .در
سیاق آيات  53-11اين سوره ،بعد از آن که از وعده و وعید پروردگار در حق دو گروه حق و
جب
باطن سخن رفته است ،از اعراض کفار از قرآن و تنفّرشان از حقّ صريح و آشکار ،اظهار تع ّ
میشود؛ زيرا عکسالعمل عقالنی در برابر اين همه نعمت ،پس از روشن شدن وعد و وعیدهای
خداوند ،اجابت دعوت حق است.
آنان از قرآن رويگردان بودند ،به اين دلیل که رسالت پیامبر (ص) را نپذيرفته بودند و انتظار
داشتند که وحی الهی عوض نزول بر يک تن ،بر تکتک ايشان فرود آيد .خداوند در اين آيه،
سبب سرکشی اين گروه و متذ ّکرنشدن آنان را توجّه نکردن به آخرت میداند .تو ّقع نزول کتاب
يک بهانه است تا خود را از قید دعوت دين رها سازند .علّت اصلی کفر و تکذيب رسالت پیامبر
(ص) آن است که نگران امور اخروی خود نیستند و اگر نگران بودند ايمان میآوردند (طباطبايی،
 ،1302ج ،21ص /23نیز ر.ک .امین ،1331 ،ج ،11ص /111شريف الهیجی ،1303 ،ج ،1ص/11
میبدی ،1301 ،ج ،2صص.)212-211
در سیاق کلمات آيه ،خصیصۀ عدم نگرانی در ارتباط با امور آخرت با گروه کافران همنشین
شده است .نگران نبودن حکايت از امنیّت دارد و چون آنان در مورد چیزی که بايد نگران باشند،
بیمی ندارند و نفسشان مطمئن است ،خود را در ورطۀ امنیّتی کاذب قرار دادهاند که نتیجهای جز
خسران به دنبال نخواهد داشت .اين احساس امنیّت آنها سرچشمه گرفته از نقصان انديشۀ ايشان
در امور و آيات جهان آفرينش است .امنیّت خاطر انسان در دنیا از آخرت و سرنوشت نهايی که
در نتیجۀ بیتوجّهی بدان به وجود آمده باعث می شود که شخص در نافرمانی از خدا در دنیا،
جسور شود و رفتارهای نامناسبی از خود نشان دهد و در نتیجه ،از امنیّت راستین خود در دنیا و
آخرت ،فاصله بگیرد .اين نوع از امنیّت که میتوان آن را امنیّت کاذب نامید از نگاه قرآن ،نکوهش
شده است.
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 -4-9-3همنشینی كفران نعمتهای الهی با ناامنی
﴿وَ ضَ َربَ اللَّهُ مَ َثالً قَرَْيةً كاَنتْ آ ِمنَةً مُ ْط َمئ َِّنةً يَأْتِيها رِزْقُها َرغَدًا ِمنْ كُلِّ مَكانٍ فَكَفَرَْْ بِأَنْعُمِ اللَّ ِه
صنَعُونَ﴾ (نحل)112 /13 :؛ «و خدا شهرى را مثل
فَأَذا َقهَا اللَّهُ لِباسَ الْجُوعِ َو الْ َخ ْوفِ بِما كانُوا يَ ْ
زده است که امن و امان بود [و] روزيش از هر سو فراوان مىرسید ،پس [ساکنانش] نعمتهاى
خدا را ناسپاسى کردند ،و خدا هم به سزاى آنچه انجام مىدادند ،طعم گرسنگى و هراس را به
[مردم] آن چشانید».
خداوند در اين آيه ،شرحی از احوال قريهای را میدهد که تمام احتیاجات ساکنان آن را
تأمین میکرد ،به گونهای که جان ،مال و ناموس آنها در امنیّت کامل بود .آنان به دلیل وجود
همین نعمت سکون و آرامش ،مورد توجّه سرزمینهای اطراف قرار گرفتند و در نتیجۀ تجارت
و نفع حاصل از آن ،رزق و روزی آنها فراوان شد .آنگاه ،آنان از دهندة نعمت غافل شدند و به
نعمتهای او کفر ورزيدند و در برابرش ،سرکشی و طغیان در پیشگرفتند .نتیجه آن شد که
پروردگار نعمت را تبديل به نقمت نمود .کافران به خدا توجّه نکردند و در نتیجه ،خداوند عذاب
جسمانی و روحی خود را به آنها چشانید .مقصود از عذاب جسمانی ،گرسنگی و منظور از
عذاب روحی ،ترس و ناامنی است (طباطبايی ،1302 ،ج ،12صص /333-332نیز ر.ک .شبّر،
 ،1112ج ،2ص /200طیّب ،1303 ،ج ،3ص /111قشیری ،بیتا ،ج ،2ص /321گنابادی،1113 ،
ج ،2ص.)123
در صدر آيه ،صفت امنیّت يادآوری شده و از میان نعمتهای گوناگون که خداوند به اين
سرزمین ارزانی داشته ،در سیاق آيه ،جانشین همگی شده است و اين گزينش از آن روست که
امنیّت نعمتی است که باعث زايش نعمتهای فراوان ديگر میشود؛ چنانکه در آيه اشاره شده
که امنیّت آنها باعث شده بود تا مورد توجّه قريههای ديگر قرار گیرند و در نتیجه ،رزق و روزی
آنها فراوان شود .از همنشینی موضوعهای «امنیّت»« ،کفران نعمت» و «ناامنی و وحشت» ،اين
نتیجه به دست میآيد که يکی از داليل پراهمّیّت و تأمّل برانگیز ريزش نعمت ،همان رفتار
ناشايست کفران نعمت است که به دنبال شکل نگرفتن انديشۀ توحیدی و فقدان ايمان به خدای
يگانه در وجود شخص کافر به وقوع میپیوندد.
با توجّه به سیاق کلمات آيه ،بايد گفت که امنیّت درون انسانها و آسايش افراد ،ارتباط
تنگاتنگی با ايمان به خدا و شکر نعمتهای او دارد و طريق حفظ امنیّت فردی و اجتماعی در
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زندگی دنیا ،توجّه به منعم و شکر نعمت است که با در نظر گرفتن خدای يگانه و ايمان به او
حاصل میشود.

 -1-9-3همنشینی افکنده شدن در آتش با سلب امنیّت و افتادن در ورطۀ وحشت
﴿إِنَّ الَّذِينَ ُيلْحِدُونَ فِی آياتِنا ال يَخْ َفوْنَ َعلَيْنا أَ فَ َمنْ ُيلْقي فِی النَّارِ خَيْرٌ َأْْ َمنْ يَأْتِی آمِنًا َيوْ َْ
الْقِيامَةِ اعْ َملُوا ما ِش ْئتُمْ إَِّنهُ بِما تَعْ َملُونَ بَصِريٌ﴾ (فصّلت)11 /11 :؛ «کسانى که در [فهم و ارائه] آيات
ما کژ مىروند بر ما پوشیده نیستند .آيا کسى که در آتش افکنده مىشود بهتر است يا کسى که
روز قیامت آسودهخاطر مىآيد؟ هر چه مىخواهید بکنید که او به آنچه انجام مىدهید بیناست».
خداوند خطاب به منحرفان ،چنین میگويد که هیچ گونه انحرافی از نگاه خداوند پنهان
نمیماند و همه چیز مسطور خواهد شد و در ادامه ،با بیان اينکه سرانجام ملحدان ،آتش است و
فرجام مؤمنان ،امنیّت و بهشت ،انسانها را در آخرت به دو طايفه تقسیم میکند؛ طايفهای که به
آيات الهی ايمان دارند و گروهی که به انکار آيات الهی میپردازند .از نگاه قرآن ،برتری گروه
مؤمن بر گروه ملحد ،واضح و مسلم است؛ چنانکه در سیاق استفهام انکاری ،از مخاطبان
میخواهد تا خود در اين رابطه ،قضاوت کنند .در ذيل آيه نیز تهديد قبلی را تشديد میکند و
آنها را مورد خطاب قرار میدهد که خدا بر هر چه میکنید ناظر است و همه را ثبت خواهد کرد
(طباطبايی ،1302 ،ج ،10ص /310-313نیز ر.ک .مکارم شیرازی ،1121 ،ج ،15ص /110قرائتی،
 ،1333ج ،11ص.)351
سلب امنیّت در آيه با الحاد و افتادن در آتش جهنّم ،همنشین شده است .ملحدان ،آيات الهی
را انکار میکنند و اين رفتار آنها از آنجا نشأت میگیرد که نسبت به پروردگار خود ،شناخت و
اعتقاد درستی ندارند و به او ايمان نیاوردهاند و از همین رو ،نتیجۀ عمل آنها جز افتادن در آتش
و سلب امنیّت نخواهد بود .فقدان انديشۀ صحیح نسبت به پروردگار و در نتیجه ،ايمان نیاوردن
به او منجر به سرکشی در پیشگاه حضرت حق میشود و نتیجۀ اين نافرمانی سلب امنیّت شخص
در آخرت است.

 -8-3واژگان جانشین در سیاق سخن از «امنیّت»
 -9-8-3جانشینی تقوا در سیاق سخن از امنیّت الهی
ْ َو عُيُونٍ اَُْ ُخلُوها بِسَال ٍْ آمِ ِننيَ وَ نَ َزعْنا ما فِی صُ ُدورِهِمْ ِمنْ ِغلٍّ إِخْوانًا
﴿إِنَّ الْ ُمتَّ ِقنيَ فِی َجنَّا ٍ
صبٌ وَ ما هُمْ ِمنْها ِبمُ ْخرَ ِجنيَ﴾ (حجر)13-15 /15 :؛ «بىگمان،
َسهُمْ فِيها نَ َ
عَلي ُسرُ ٍر ُمتَقابِ ِلنيَ ال يَم ُّ
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پرهیزگاران در باغها و چشمهسارانند[ .به آنان گويند ]:با سالمت و ايمنى در آنجا داخل شويد.
و آنچه کینه [و شايبههاى نفسانى] در سینههاى آنان است برکَنیم ،برادرانه بر تختهايى روبروى
يکديگر نشستهاند .نه رنجى در آنجا به آنان مىرسد و نه از آنجا بیرون رانده مىشوند».
در سیاق آيات فوق  ،هشت پاداش بهشتی برای اهل تقوی بیان شده است که شامل :باغها،
چشمهها ،سالمتی ،امنیّت ،کدورت زدايی ،اخ ّوت ،نشستن رو به روی يکديگر ،دوری از هرگونه
رنج ونیز جاودانگی میشود .تقوا به معنای پیروی از اوامر و نواهی خداوند و عدم مخالفت با
رسول خداست (طباطبائی ،1110 ،ج ،11ص /101نیز ر.ک .گنابادی ،1113 ،ج ،1ص.)152
تقواپیشگان در آخرت ،در سالمتی و امنیّت کامل خواهند بود« .سالم» در آيۀ  13اشاره به صحت
و سالمتی جسمی و روحی آنها دارد و ايمن بودن ايشان بدين معناست که از عذاب الهی و
غضب پروردگار و سخط خداوند در اماناند (طباطبائی ،1302 ،ج ،12ص /101نیز ر.ک .میبدی،
 ،1301ج ،5ص /32قشیری ،بیتا ،ج ،2ص /203طبرسی ،1113 ،ج ،3ص.)521
در دو آيۀ بعد ،امنیّت را بتفصیل ،بیان میکند که اهل بهشت از ناحیۀ نفس و درونشان ،در
امنیّت هستند ،چنانکه هیچگونه کینه و حسدی در دلهای آنها وجود ندارد .بعالوه ،آنان از ناحیۀ
پروردگارشان نیز ايمن هستند و خداوند هرگز آنان را از بهشت اخراج نمیکند (طباطبايی،
 ،1302ج ،12ص /203نیز ر.ک .ابن عربی ،1122 ،ج ،1ص /355طیّب ،1303 ،ج ،3ص/15
حسینی ،1333 ،ج ،0ص.)210
در سیاق آيه از میان ويژگیهای مختلف انسان مؤمن ،صفت «تقوا» جانشین شده و با «امنیّت»
همنشین شده است .اين جانشینی و همنشینی يک برنامۀ عملی برای دستیابی به امن ّیت را ـ که
با توجّه به سیاق آيه مورد بحث مربوط به آخرت است ـ نشان میدهد .متقین کسانی هستند که
تسلیم محض اوامر مواليشان هستند و امنیّت مقامی است که با دستیابی به آن ،روان و درون
آدمی از هر گونه تشويش و نگرانی خالی میشود.
امنیّت به عنوان پاداش در نظر گرفته شده برای اين گروه ،نتیجهای است که از اعتقاد و عمل
آنها حاصل شده است؛ اين طبیعی است که هر کسی که خدای خود را به درستی بشناسد و در
برابر دستورات خداوند تسلیم باشد  ،در دنیا و آخرت مطمئن و آرام است و در نتیجه ،در امنیّت
کامل به سر میبرد و از چیزی نمیهراسد؛ زيرا او میداند که قدرت خدا از همه بیشتر است و
هر قدرتی از او سرچشمه میگیرد.
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 -8-8-3جانشینی انفاق در سیاق سخن از امنیّت درون
ف َعلَ ْيهِمْ َو
ل َو النَّها ِر سِرًّا َو عَالنِيَ ًة َف َلهُ ْم َأجْرُهُ ْم ِعنْ َد رَِّبهِ ْم وَ ال َخوْ ٌ
ن ُينْفِقُو َن أَمْواَلهُ ْم بِاللَّيْ ِ
﴿الَّذِي َ
ال هُمْ يَحْزَنُون﴾ (بقره)201 /2 :؛ «کسانى که اموال خود را شب و روز ،و نهان و آشکارا ،انفاق
مىکنند ،پاداش آنان نزد پروردگارشان براى آنان خواهد بود و نه بیمى بر آنان است و نه
اندوهگین مىشوند» .سیاق آيات در ارتباط با انفاق است و از اجر و پاداش بزرگ در نظر گرفته
شده برای ايشان سخن رفته است (طباطبائی ،1302 ،ج ،2ص .)332در آيه مورد بحث بیان شده
است که آنانی که دارايیهای خود از قبیل اموال ،اوالد ،علم ،آبرو و مقام را در شب و روز انفاق
میکنند ،درحالی که گاهی انفاق خود را پنهان داشته و گاهی اظهار میکنند ،اجر و پاداش ايشان
نزد خداوند است .پاداش عمل انفاق گران نزد خداوند محفوظ است .مؤمنان خوف و ترسی از
فقر ندارند و نیز از اين ناراحت نیستند که با انفاق کردن ،مالشان تلف میشود؛ چرا که دارايی
خود را به امید پاداش چند برابر میدهند (امین ،1331 ،ج ،2ص /130نیز ر.ک .طبرسی،1113 ،
ج ،2ص /333حسینی ،1333 ،ج ،1صص /511قرائتی ،1333 ،ج ،1ص /111قشیری ،بیتا ،ج،1
ص .)211برخی از مفسّران نداشتن خوف و حزن را مربوط به آخرت دانستهاند .البته ،اين مسلم
است که چنین کسی هراسی از آتش دوزخ ندارد؛ زيرا میداند خداوند در آخرت جايگاهش را
امن گردانده است (رازی ،1121 ،ج ،0ص.)03
در سیاق کلمات آيه رفتار عبادی ـ اجتماعی انفاق از میان ديگر اوصاف مؤمن ،گزينش و در
آيه جانشین شده و با عبارت ﴿ال خَ ْوفٌ َعلَ ْيهِمْ وَ ال هُمْ َيحْزَنُون﴾ همنشین شده است .گرچه
ويژگی انفاق تنها يک صفت است و ممکن است برخی مواقع اين صفت در میان افرادی پیدا
شود که بسیار نافرمانی خدا را میکنند ،با اين وجود علّت جانشین شدن انفاق در سیاق سخن
از امنیّت ،آن است که انفاق در آيۀ مورد بحث در سیاق استمرار قرار گرفته و انفاق مستمر از
ويژگیهای مؤمنانی است که ايمان آنها در درجات باال قرار دارد.
محفوظ بودن اجر انفاقگران در نزد خدا با امنیّت و حزن و اندوه نداشتن ايشان همنشین
شده و بر آن پیشی گرفته است .اين همنشینی و تقدّم و تأخّر نشان میدهد که امنیّت روان
شخص منفق در دنیا و هراس نداشتن او از فقر و اتالف مال از اين روست که او بر اين موضوع
واقف است که انفاق او به معنای تباهی و از بین رفتن مالش نیست و اجر و پاداش عملش در
نزد پروردگار محفوظ است .بنابراين ،بايد گفت يکی از برنامههای دستیابی به امن ّیت روانی در
زندگی دنیا آن است که آدمی بُعد انديشۀ خود را در پرتو ايمان به خدا قوی کند و وعدههايی را
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که پروردگار به آنها میدهد باور داشته باشد .اين باور قلبی به او کمک میکند تا بر مبنای انديشۀ
توحیدی خود رفتاری مناسب از خود نشان دهد و واجبات و مستحبات خود را بیهیچ نگرانی
و تشويش خاطر ،انجام دهد.

 -3-8-3جانشینی غفلت و سرگرمی به امور بیهوده در سیاق سلب امنیّت درون
ض ًحي
ل الْقُري أَ ْن يَأْتِ َيهُ ْم بَ ْأسُنا ُ
ن أَهْ ُ
ل الْقُري أَ ْن يَأْتِ َيهُ ْم بَ ْأسُنا بَياتًا َو هُمْ نائِمُو َن أَ َو أَ ِم َ
ن أَهْ ُ
﴿ َأ فَأَ ِم َ
اللهِ ِإالَّ الْ َق ْوُْ الْخا ِسرُون﴾ (اعراف)11-10 /0 :؛ «آيا
وَ هُمْ َيلْ َعبُونَ أَ فَأَ ِمنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَال يَأْ َمنُ مَكْرَ َّ
ساکنان شهرها ايمن شدهاند از اينکه عذاب ما شامگاهان ـ در حالى که به خواب فرو رفتهاند ـ
به آنان برسد؟ و آيا ساکنان شهرها ايمن شدهاند از اينکه عذاب ما نیمروز ـ در حالى که به بازى
سرگرمند ـ به ايشان در رسد؟ آيا از مکر خدا خود را ايمن دانستند؟ [با آنکه] جز مردم زيانکار
[کسى] خود را از مکر خدا ايمن نمىداند».
سیاق آيات فوق آثار خارجی گناه را بیان میکند و اين که ايمان و تقوی معیار و مدار نزول
نعمت است و بیايمانی و کفر منشأ نقمت و عذاب برای آدمیان است (طباطبائی ،1302 ،ج،3
ص /115امین ،1331 ،ج ،5ص .)253در مقام انکار و در سیاق استفهام ،پرسیده میشود که آيا
اهل قريهها ايمن هستند از اين که عذاب الهی آنان را دربرگیرد در حالی که آنان در خواب به
سر میبرند؟ برای بار دوم ،پرسیده میشود که آيا اهل آبادیها ايمن هستند از اينکه عذاب
خداوند در هنگامی که خورشید در وسط آسمان پهن شده است آنان را فراگیرد در حالی که آنان
سخت مشغول امور بیهودهاند؟ در پايان در آيه  ،11ايمن نبودن از مکر خدا را يادآور میشود که
جز خسرانزدگان از آن ايمن نیستند .مقصود از مکر خدا آن است که انسان معصیتی کند که
مستحق عذاب شود و خداوند آن شخص را از جايی که گمان نمیبرد ،عذاب کند (طباطبائی،
 ،1302ج ،3ص /212-211نیز ر.ک .امین ،1331 ،ج ،5ص /253رازی ،1121 ،ج ،11ص.)322
در آيات  10و  13اعراف ،موانع سلب امنیّت درونی انسانها بیان شده است .در سیاق آيۀ
 ،10واژة «نوم» جانشین شده است و تفسیر نوم به «غفلت از خدا» ،گويای اين مطلب است که
يکی از موانع پراهمیت و اساسی جذب امنیّت الهی ،رفتار مبتنی بر پشت کردن به خداست .در
ذيل آيه  ،13واژة «لعب» به معنای پرداختن به امور بیهوده ،جانشین شده است و اين بدان
معناست که از نگاه قرآن ،يک گروه ديگر از انسانها که از عذاب الهی ايمنی ندارند کسانی
هستند که در هنگام روز ،به کارهای بیهوده مشغولند.
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جانشینی «غفلت» و پرداختن به امور بیهوده در سیاق اين آيات که سخن از ناامنی از فرود
عذاب خدا در دنیا بر انسان است ،نشان میدهد از نگاه قرآن ،راه نجات از ناامنی و قرار گرفتن
در سکون و آرامش ،دستیابی به يک انديشۀ صحیح نسبت به خداست که همان ايمان به اوست.
ايمان به خدا باعث می شود عمل انسان در راستای اعتقادش ،درست و صحیح باشد .از نگاه
قرآن ،نتیجه اين اعتقاد و رفتار صحیح ،حصول امنیّت برای شخص است ،ولیکن چنانچه آدمی
انديشه و عمل خود را اصالح نکند ،بايد هر لحظه منتظر رسیدن عذاب خداوند باشد.

 -4ترسیم میدان معنایی امنیّت در قرآن
در مقالۀ حاضر ،امنیّت کلمه کانونی محسوب میشود که با تعدادی کلمه و موضوع ديگر به
عنوان میدان معنايی ،در ارتباط است .با نگاهی گذرا به آيات منتخب و توجّه به عبارات همنشین
و سیاق آيات ،میدان معنايی اين کلمه در قرآن روشن میشود .برخی از مهمترين کلمات يا
موضوعاتی که با امنیّت در ارتباطاند به شرح زير است:
توحید :حصول امنیّت حقیقی در دنیا و آخرت از نگاه قرآن با ايمان به خدا در درجات باال
و کسب انديشۀ توحیدی حاصل میشود (انعام.)32-31 /3 :
اهلل« :اهلل» اسم جامع حق تعالی است که معانی همۀ اسماء ديگر را شامل است و امنیّت اولیای
الهی در دنیا و آخرت با ايمان و اعتقاد به چنین خدايی حاصل میشود (يونس.)32 /11 :
ولیّ خدا :ولی خدا از آنجا که خدا را شناخته است و به يگانگی او پی برده است ،در عمل،
تسلیم اوامر پروردگار است و از هیچ چیزی در اين دنیا و در دنیای باقی هراسی ندارد و در
امنیّت کامل به سر میبرد (يونس.)32 /11 :
تقوی :تقوی رفتاری است که از پی معرفت راستین ،شکل گرفته است .از همین رو ،امنیّت
مطلق در دنیا و در آخرت را به دنبال دارد (حجر.)13-15 /15 :
ایمان :از نگاه قرآن ،ايمان به خدا منجر به رسیدن به امنیّت شخص مؤمن در دنیا و در آخرت
میشود (انعام.)32-31 /3 :
شکر نعمت :امن و ايمنى ،از باالترين درجات رفاه و آسايش است که شکر نعمت ،باعث
پايداری آن در دنیا میشود (نحل.)112 /13 :
انفاق :انفاق به عنوان يک رفتار عبادی و اجتماعی برنامهای برای دستیابی به امنیّت انسان در
دنیا و در آخرت محسوب میشود (بقره.)201 /2 :
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جان ،مال و ناموس :امنیّت به جان و مال و ناموس فرد تعلق گرفته و خاطر نشان شده است
که اين امنیّت ممکن است بر اثر نداشتن انديشۀ صحیح نسبت به خدا از بین برود (نحل/13 :
.)112
خسران :در مقابل امنیّت ناشی از ايمان ،فقدان ايمان به خدا ،زندگی را از مفاهیم عالی و
ارزشهای شريف انسانی تهی میکند و منجر به اضطراب و سرگردانی شخص میشود .قرآن
مجید از حالت خودباختگی و خسرانی که کافران از آن رنج میبرند ياد میکند و با سوگند
خوردن بر آن تأکید میورزد (عصر3-1 /113 :؛ طه .)121-123 /21 :کسانی که گرفتار امنیّت
کاذب شدهاند ،از ديدگاه قرآن ،خسران زده هستند ،زيرا با اين احساس کاذب ،فرصت رشد و
کمال خود را در اين دنیا از دست میدهند و اين از دست دادن فرصت مثل آن است که شخص
همۀ سرمايۀ خود را از دست داده باشد (اعراف.)11-10 /0 :
غفلت :غفلت از خداوند و بیتوجّهی به آخرت و به فکر آن روز نبودن منجر به دوری از
امنیّت واقعی و قرار گرفتن در ورطۀ امنیّت کاذب میشود (مدثر53 /01 :؛ اعراف.)11-10 /0 :
كفران نعمت :امنیّت و آرامش در رأس نعمتها قرار دارد و از نتايج کفران نعمت ،سلب
امنیّت فرد در دنیا و آخرت است (نحل.)112 /13 :
شرک :يک از نتايج شرک ،دور شدن از امنیّت حقیقی و رسیدن به امنیّت کاذب است؛ پس،
امنیّت واقعى در سايۀايمان و عدالت محقق میشود (انعام.)32-31 /3 :
آتش جهنم :منکر آيات الهی و ايمان نیاوردن به پروردگار و نشانههايش ،منجر به افتادن در
آتش دوزخ میشود و در نتیجه ،امنیّت شخص در آخرت سلب میشود (فصّلت.)11 /11 :
بنابراين عواملی که امنیّت فردی را تأمین میکند ،عبارتند از :توحید ،ايمان ،تقوی ،شکر
نعمت ،انفاق .همچنین مسائلی چون غفلت ،شرک ،کفران نعمت از جمله موانع حصول امنیّت و
زمینهساز ناامنی هستند و اين موانع منجر به خسران و در نتیجه ،به آتش درافتادن میشود.

نتیجهگیری
 -1برخی از مهمترين کلمات يا موضوعهايی که با امنیّت در ارتباط است ،عبارتند از :توحید،
ولی خدا ،ايمان ،تقوی ،انفاق ،شکر نعمت ،آخرت و ايمان به آن ،خسران ،غفلت ،شرک ،کفر
نعمت و آتش جهنم .معناشناسی واژگانی و روابط درون متنی ،مفهوم امنیّت فردی در قرآن را
توضیح میدهد و چگونگی پیدايش و گسترش آن را نشان میدهد.
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 -2از جمله عوامل حصول امنیّت ،هدايت و ايمان به خدای يگانه (انعام )32-31 /3 :و تقوی
(حجر )13-15 /15 :است؛ واليت يکی ديگر از اين عوامل است (يونس)32 /11 :؛ اگر کسی
بخواهد خیالی آسوده نسبت به امور دنیا داشته باشد ،بايد مفهوم امنیّت را شناخته باشد .او بايد
در راست ای اين شناخت ،معرفت راستین به خدا داشته باشد و در عمل ،مطیع محض دستورات
خدای يگانه باشد .انفاق نیز در اين زمره قرار میگیرد (بقره.)201 /2 :
 -3مؤمن بايد بر مبنای فهم درست از معنای امنیّت  ،به خدا ايمان داشته باشد و وعدههای او
را باور داشته باشد .اين شناخت درست به او کمک میکند تا امنیّت را در زندگی خود گسترش
دهد و واجبات و مستحبات خود را بیهیچ نگرانی انجام دهد و به عنوان نمونه ،انفاق مستمر
داشته باشد.
 -1در آيات قرآن در مقابل حصول امنیّت ،دوری از امنیّت راستین ،ذکر و عوامل سلب آن
گزارش شده است .هرگاه انسان نسبت به مفهوم امنیّت شناخت صحیحی نداشته باشد و حوزة
امنیّت را در آسايش ناشی از تأمین زندگی دنیا خالصه کند ،هرگز نخواهد توانست در گسترش
آن در زندگی خود اقدام کند؛ يکی از اين عوامل غفلت است (اعراف)10 /0 :؛ اين مانع به دلیل
نداشتن شناخت صحیح نسبت به مفهوم امنیّت و در نتیجه ايمان نیاوردن به خدا ،ايجاد شده
است.
 -5کفران نعمت از ديگر عوامل سلب امنیّت است (نحل )112 /13 :که به دنبال شکل نگرفتن
معرفت صحیح نسبت به معنای امنیّت و ايمان نیاوردن به خدا ،به وقوع میپیوندد .کفر نیز از
جمله موانع امنیّت است (مدثر)53 /01 :؛ کافران امنیّت را در کنار ايمان معنا نکردهاند و در مورد
چیزی که بايد نگران باشند ،بیمی ندارند و خود را در ورطۀ امنیّتی قرار دادهاند که نتیجهای جز
خسران به دنبال نخواهد داشت و سرانجام کافران چیزی جز سلب امنیّت و افکنده شدن در آتش
جهنم نیست (فصلت)11 /11 :؛ انکار آيات الهی توسط ملحدان از آنجا نشأت میگیرد که امنیّت
را در تأمین آسايش در دنیا خالصه کردهاند و به خدا ايمان ندارند.
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