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  بررسی مناسبات ایمان و امنیت در قرآن 
  ه بر نظریه ادراکات اعتباري عالمه طباطباییبا تکی

  1صدیقه لکزایی
  :چکیده

از دیدگاه قرآن چـه نـسبتی   . ده تا به یک پرسش اساسی پاسخ دهددر این پژوهش نگارنده تالش نمو 
میان ایمان و امنیت برقرار است؟ با تأمل در آیات قرآن ایـن فرضـیه مطـرح شـد کـه ایمـان از طریـق تحقـق             

جهت آزمون فرضـیه فـوق،   .کند امنیت حقیقی را تأمین می   ، و جامعه بویژه عدالت و نفی ظلم       ارزشها در فرد  
ایـشان در کتـاب اصـول فلـسفه و روش     . ي ادراکات اعتباري عالمه طباطبایی بهره گرفته شده است       از نظریه 
 اصلی اساسی ،اجتماععالمه در اعتباریات قبل از . نیز تفسیرالمیزان به شرح این نظریه پرداخته است       و رئالیسم

کند که باعث تشکیل اجتماع مدنی و در واقـع موجـب پیـدایش ادراکـات                به نام اصل استخدام را مطرح می      
افراد براي تأمین نیازهاي اساسی و فردي خویش        : گویدي استخدام می  نظریه. شوداعتباري بعد از اجتماع می    

ام اجتماعی و ایـن سـود رسـانی اگـر بـه صـورت       این استخد . محتاجند که به همدیگر کمک و سود برسانند       
شـود، حـاال سـؤال     طرفه باشد عدالت حاکم می    طرفه باشد، عین ظلم و ناامنی اجتماعی است، اما اگر دو          یک

  اینجاست که چه کنیم که استخدام به انحراف نرود وبتواند مسیر عدالت و امنیت را در جامعه طی کند؟ 
از میـان همـه   . ظریه عالمه آن است که باید بـه یـک قـانون متوسـل شـد               پاسخ این مقاله با استفاده از ن      

توانـد بهتـرین   قوانین موجود، قانون و مقررات شریعت الهی چون سازگار با نیازها و سرشـت بـشر اسـت مـی      
ي انـسانها  بهترین قانونی که ضامن تأمین عدالت و امنیت درجامعه، کـه در واقـع خواسـت همـه               . گزینه باشد 

پس خدا که انسان را آفریده بهتر از هرکسی از نیازهاي او آگاه است لذا قـانونی                 . باشد الهی می  است، قانون 
بر این اساس براي تشریع قانون و اصالح روابط میـان انـسانها    . هم که براي او وضع نموده بهترین قانون است        

مسیر درسـت هـدایت   در  تا جامعه رابا خود، خدا و دیگر مردم، پیامبران، ائمه و جانشینان آنها را تعیین کرد             
  .کنند و اصل استخدام به صورت دو طرفه و بر اساس عدالت و امنیت استوار گردد

  باشدایمان به خداوند و قانون الهی می...  امنیت و  بنابراین بهترین ضمانت اجراي عدالت،
  : واژگان کلیدي

  .ادراکات اعتباري، ایمان، امنیت، عدالت، قانون

                                                 
   .عضو هیات علمی دانشگاه زابل -1
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  :هطرح مسأل
دین اسالم بـا محوریـت قـرآن در بـر دارنـده اصـولی منـسجم و هماهنـگ و نـاظر بـه               

در جوامـع امـروزي و در مقایـسه بـا مکاتـب و         . باشـد   زندگی فردي و اجتماعی انـسانها مـی       
مسالک عصر حاضـر متأسـفانه مباحـث قرآنـی آن چنـان کـه شایـسته اسـت مـورد توجـه و                   

شـود و  هـایی هـم کـه انجـام مـی      ها و پـژوهش  ثعالوه بر این، بح. کنکاش واقع نشده است 
از ایـن   .  عینی و خصوصاً اجتماعی است     _عموماً ذهنی، اعتقادي و دور از حیطۀ تأثیر عملی          

رو نسبت به زندگی جمعی انسانها، چگونگی شکل و اداره جامعـه نیـز تعهـدات و تکـالیف                   
  .اي روشن ارائه نشده است متقابل انسان نظریه

هـاي قرآنـی در بیـشترین مـوارد سـهمی در روشـنگري و          پژوهش به سخن دیگر آنکه   
ها و تعمقات شبه عقلی یا روایات و منقوالت ظنی و یا با              گشایی نیافته و به جاي آن دقت        راه

در نتیجـه بـسیاري از تفکـرات جـدا از           . دار و مسئول شناخته شده اسـت        اعتباري بیشتر میدان    
اعتنـایی یـا احـساس     ارتباطی و بـی  شاید همین بی  . ه است اعتنا به آن نشو و نما یافت        قرآن و بی  

اي صـحیح از هـر یـک، بـه نوبـه خـود معلـول عـواملی          نیازي یا نومیدي از امکان استفاده     بی
هـاي  کارهـا و برنامـه   خاص است و موجب شده که به جاي تدبر و تفکـر، نیـز اسـتخراج راه         

 را به قرائت و تالوتی سـطحی،        جاي خود ... زندگی اجتماعی، سیاسی، اقتصادي، فرهنگی و     
این عوامل دست بـه دسـت هـم         . سرسري، فاقد نتیجه و در جهت ثواب و اجر اخروي بدهد          

رسد با توجـه   لذا به نظر می. ها شده است  مایه عوامی ساز دست   الهی و زندگی  کتاباینتاداده
  : قرار بگیردها سه خصوصیت درمباحث اسالمی و قرآنی مورد توجه متفکرانواقعیتاینبه

معارف و دستگاه فکري اسالمی از تجرد و ذهنیت محض خارج شده و همچون              : الف
همه مکاتب اجتماعی ناظر به تکالیف عملی و بویژه زندگی اجتماعی، سیاسـی، اقتـصادي و           

  باشد؛... 
مسائل فکري اسالم به صورت پیوسته و به عنوان اجزاء یـک واحـد مـورد مطالعـه            : ب

هاي دیـن و بـر ایـن بنـا اسـتوار اسـت،          یک به لحاظ آنکه جزیی از مجموعه      واقع شود و هر     
ابهام و داراي ابعـادي   اي از دین به صوت یک ایدئولوژي کامل و بی    طرح کلی و همه جانبه    
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  شود؛ متناسب با زندگی چندبعدي انسان استنتاج 
 اسـالم  در نهایت در استنباط و فهم این اصول اسالمی مدارك و متون اساسی دیـن        : ج

  ... هاي ذهنی و ها و نظرهاي شخصی یا اندوخته اصل و منبع باشد نه سلیقه
با این توجه، آنچه در این پژوهش آمده، بررسی و کاووشی اسـت در قـرآن، پیرامـون      

اي کـه در نظـر    فرضـیه . ارتباط ایمان و امنیت و نسبتی که بـین ایـن دو مفهـوم برقـرار اسـت                
ا توجه به این که انسان موجودي اجتماعی است، اگر بـه خـدا   ب: گرفته شده از این قرار است  

ایمان بیاورد و در جهت اجراي شریعت و عمل به دستورات خدا قدم بر دارد، که مهمتـرین                  
وقتـی  . شـود   آن اجراي عدالت و نفی ظلم است، امنیت حقیقی در جامعه انسانی برقـرار مـی               

ند در واقع در سـه سـطح بـه خودسـازي     ک آورد و دعوت حق را قبول می که انسان ایمان می  
پرداخته است، سطح اعتقادات و باورها، سطح عمل و رفتارها و در نهایت کـسب فـضائل و                  

. گـردد   در این جـا ایمـان پـشتوانه و ضـمانت اجرایـی بـراي اخـالق فاضـله مـی                    . دفع رذایل 
در اجتمـاع   این انسانها هم خودشـان امنیـت دارنـد و هـم             . اي که انسانهاي مؤمن دارد      جامعه
  :فرماید همچنانکه قرآن می. ساز هستند امنیت
دونَ( م مهتَ ه نُ وأَم م الْ لَه ک مٍ أُولئ م بِظُلْ وا إِیمانَهس م یلْبِ   )الَّذینَ آمنُوا و لَ
اند، بـراي آنهـا امنیـت اسـت و            اند و ایمان خود را به ظلم نیالوده         آنها که ایمان آورده   «

  .)82سوره انعام،آیه . (»ان هستندیافتگ آنها هدایت
عالمـه  . براي بررسی و آزمون این فرضیه از نظریه عالمـه طباطبـایی بهـره گرفتـه شـده        

 ادراکات اعتباري، که در ادامه مطلب بـه تبیـین  مختـصر ایـن نظریـه      اي دارد با عنوان      نظریه
  .پردازیم می

  

  نظریه ادراکات 
کـات روبـرو هـستیم، یکـی علـوم و ادراکـات             از نظر عالمه ما با دو نـوع علـوم و ادرا           

دهند و دیگر ادراکـات و علـوم          حقیقی که ما به ازاء خارجی دارند و از واقعیت گزارش می           
اعتباري که در حقیقت ساخته قواي ادراکی انسان بوده و در مقابـل ادراکـات حقیقـی قـرار                   

فـع احتیاجـات حیـاتی    هایی است که ذهن به منظور ردر واقع ادراکات اعتباري فرض   . دارند

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir

 1389پاییز ،  نوزدهم، شمارهپنجم علوم اسالمی، سال پژوهشیفصلنامۀ علمی ـ /         
 

 

88

دهنـد،    آنها را ساخته و جنبۀ وضعی، قراردادي، فرضی و اعتباري دارد از واقع گزارش نمـی               
چنان که آمد محور بحث ما نوع دوم یعنی ادراکـات  هم. کنند ها تصرف میبلکه در واقعیت 
  .اعتباري است

که بـراي تـصرف     اي قرار داده است       بر اساس این نظریه، نظام طبیعت انسان را به گونه         
کند، نیز انسان کـه مـدنی    در جهان خارج و تعامل با آن بر اساس ادراکات اعتباري عمل می    

کنـد و نیازهـاي    بالطبع است به وسیله همین ادراکات اعتباري با افراد جامعه تعامل برقرار می          
اعتباریات در واقع محصول اندیشه صاحبان فکـر اسـت کـه بـه              . سازد  خویش را برطرف می   

در واقـع مفـاهیم اعتبـاري همانگونـه کـه عالمـه             .  گیـرد   نظور و هدف خاصی صورت مـی      م
همانگونه کـه فـرد انـسان قطـع         . گوید زائیده نیازهاي حیاتی و روابط اجتماعی بشر است          می

به طـور کلـی     . نظر از روابط و مناسبات انسانی و اجتماعی هیچ نیازي به این قراردادها ندارد             
اعتباریـات  . کنـد   به دو قسم قبل از اجتمـاع و بعـد از اجتمـاع تقـسیم مـی         عالمه اعتباریات را  

وجوب، حـسن و قـبح، انتخـاب اخـف و اسـهل،            : اقسامی دارند که عبارتند از    گروه نخست   
امـا اعتبـاري بعـد از اجتمـاع         .  همۀ انسانها به طور عمومی وجـود دارد        اصل استخدام، که در   

اند، مثل ملک، تساوي طرفین، امر و نهـی،           ود آمده براي نظم دادن به روابط اجتماعی به وج       
که این اعتباریات ساخته انسان می باشد و در جهت بهتـر زنـدگی              .... ریاست و مرئوسیت و     

در نظریه ادرکاات اعتباري انسان بر اسـاس اصـل      . باشدکردن وضع شده است، لذا متغیر می      
ز ایـن رو اسـت کـه بـه تـشکیل            بـرداري از جهـان پیرامـون اسـت و ا            استخدام در صدد بهره   

گوید انـسانها بـراي اینکـه از ایـن جهـان سـود و فایـده                   قریحه استخدام می  . رسد  اجتماع می 
طرفه نیست و حتی در مورد امور    کسب کنند باید سود و فایده برسانند و این یک اصل یک           

  .کند مادي هم این قضیه صدق می
خواهـد   اي اسـت کـه مـی    ریحـه پس تـا اینجـا روشـن گردیـد کـه هـر انـسانی داراي ق           

حال اگر این نکته را ضمیمه کنیم که افراد انسانها به حکم            . هاي دیگر را استخدام کند      انسان
ضرورت از نظر خلقت، عادات، رسوم و اخالقـی کـه مولـود خلقـت و نیـز منطقـه زنـدگی                      

شود ایـن اسـت کـه اخـتالف طبقـات همـواره یـک                 اي که حاصل می   است، مختلفند، نتیجه  
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بر اساس نظریه استخدام و قاعـده اخـف     . کند  تماع صالح و عدالت اجتماعی را تهدید می       اج
کشی کند و بیـشتر از آنچـه بـه او             خواهد از ضعیف بهره     و اسهل هر فرد و یا گروه  قوي می         

خواهـد از مغلـوب    رسد و حق اوست را تـصاحب کنـد و یـا بـه عبـارتی فـرد غالـب مـی                 می
بدون این کـه چیـزي بـه او بدهـد و مغلـوب هـم بـه حکـم            . کشی کند و بیگاري بکشد      بهره

شود در مقابل ظلم غالب دست به حیله و خدعه بزنـد، تـا روزي کـه بـه             ضرورت مجبور می  
پس بروز اختالف   . قوت برسد، آن وقت تالفی و انتقام ظلم ظالم را به بدترین وجهی بگیرد             

یعنـی فطـرت او   . کشاند  هالکت میسرانجام به هرج و مرج منجر شده و انسانیت انسان را به     
-چنـان هـم . سازد سازد و جامعه را با بحران مواجه می        را از دستش گرفته سعادتش را تباه می       

  :فرماید که خداوند می
دةً( ۀً واحأُم اس یه... کانَ النَّ ف ف ااخْتَلَ م 213 سوره بقره، آیه ).(و(  

قوانینی  که عمل    . ع و وضع قوانین کرد    پیدایش اختالف بود که بشر را ناگزیر از تشری        
نیز هر صاحب حقی به حقش برسـد و  . به آنها باعث رفع اختالف شده و نظم را برقرار سازد       

از این روي قانونگذاران را ناگزیر کرد که قوانین خـود را            . امنیت و عدالت را تضمین نماید     
 جامعـه یکـی از دو طریـق    در عصر حاضر راه تحمیل قوانین بـر مـردم       . بر مردم تحمیل کنند   

  .زیر است
  

  :هاي اعمال قانون در جامعه راه
اول این که مردم را مجبور و ناچار کنند تا قوانین موضـوعه را کـه بـه منظـور شـرکت         
دادن همه طبقات در حق حیات و تساوي آنان در حقوق وضع شده را بپذیرند، تا آنکـه هـر               

 لیاقت آن را دارد برسـد، حـال چـه ایـن کـه           فردي از افراد به آن درجه از کمال زندگی که         
معتقد به دینی باشد یا نباشد، چـون ایـن طریقـه از تحمیـل، دیـن و معـارف دینـی و اخـالق                     

کنند، به این معنا که این عقاید الهی را منظور نظر ندارنـد، و رعـایتش    فاضله را بکلی لغو می   
داننـد و هـر    تحوالت اجتمـاعی مـی  چنین اخالق را هم تابع اجتماع و شمارند هم را الزم نمی  

مثالً یک روز عفت از اخـالق  . شمارند  خلقی که با حال اجتماع موافق بود آن را فضیلت می          
شـرمی، روزي راسـتی و درسـتی فـضیلت          عفتی و بی    رود، و روز دیگر بی      فاضله به شمار می   
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  ... .شود، و روزي دیگر دروغ و خدعه، روزي امانت، و روزي دیگر خیانت و می
یعنی مردم را طـوري تربیـت کننـد کـه           . طریقه دوم تحمیل قوانین آموزش مردم است      

تـوان از طریـق آمـوزش و    در نـوع دوم مـی  . خود به خود قوانین را محترم و مقدس بشمارند   
اي کـه بـر اسـاس انـسان محـوري اسـت و       پرورش دو نوع جامعه را تصویر کرد؛ اول جامعه  

هـاي آن امـروزه فـراوان اسـت، مثـل      نسان دارد، که نمونـه   فقط توجه به بعد مادي و دنیایی ا       
جوامع و مکاتب لیبرال و غربی که بر اسـاس نظریـه سکوالریـستی و عرفـی شـدن ارزشـها،                     

امـا  . براي دین و معنویات ارزش قائل نیستند و به تعبیر قرآن نمونـه جوامـع طـاغوتی هـستند                 
لهی بنا شـده و آمـوزش مـردم هـم بـر      تواند بر اساس تعالیم و دستورات ا    نوع دوم جامعه می   

ایـن جامعـه بـه تعبیـر     . اساس تعالیم الهی و در بر دارنده دو بعد مادي و معنوي انسان بنا شود       
قرآن جامعه الهی است و در واقع به هر دو نیاز انسان کـه جـسمانی و روحـانی اسـت توجـه                       

توري قـانون را بـه خـورد    از میان این دو نوع قانون کـه یکـی تنهـا از راه زور و دیکتـا                . دارد
پذیرد و البتـه    دهد، و دومی از راه آموزش و تربیت اخالقی، عالمه، نوع دوم را می               مردم می 

از نوع دوم هم توجه به جامعه الهی و دینی داشته و لذا معتقد است، چـون انـسان موجـودي                     
دا آغـاز  است که خداي تعالی او را آفریده لذا هستیش وابـسته و متعلـق بـه خداسـت، از خـ             

گردد، لذا خداي سـبحان انـسانها را بهتـر از خـود انـسانها         شده، و به زودي به سوي او بر می        
از ایـن رو شـرایع و قـوانینی بـراي آنـان تأسـیس کـرد، و                  . شناسد، چون خالق آنان است      می

کنـد،   اساس آن را بر توحید استوار نمود، در نتیجه این شریعت هم عقاید بشر را اصالح مـی          
به عبارتی دیگر اساس قوانین خود را بر این قـرار داد کـه    . الق آنان و هم رفتارشان را     هم اخ 

رود  رود؟ و اگر مـی  نخست به بشر بفهماند حقیقت امر او چیست؟ از کجا آمده؟ به کجا می    
باید در این منزلگاه موقت چه روشی اتخـاذ کنـد کـه بـراي فـردایش سـودمند باشـد؟ پـس                  

ی شریعتی است که اساسش تنها علم نیست بلکه یقین و عمل نیـز در      تشریع دینی و تقنین اله    
  :همچنان که فرموده است. آن وجود دارد

ـونَ       م لَ ع رَ النَّاسِ الی ینُ الْقَیم و لکنَّ أَکْثَ الد ک ذل اه ی وا إِالَّ إِ د بع رَ أَالَّ تَ م لَّه أَ إِالَّ ل کْمنِ الْح  .إِ
  )40یوسف، (
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تواند به نیاز انسانها پاسخ دهد و سعادت، عدالت و امنیـت را  نها قانونی که میبنابراین ت 
براي وي در دنیا و آخرت بر اساس جهانبینی توحیدي  فراهم کند، همان قـانونی اسـت کـه                 
از جانب آفریدگار و خالق انسانها وضع شده است، چرا که خداوند به دلیل ایـن کـه خـالق                    

لـذا اسـتخراج و     . ي او بـیش از هـر شـخص دیگـري آگـاه اسـت              انسانهاست یقینـا از نیازهـا     
خداوند با مخاطب قـرار دادن      . شان برساند تواند انسانها را به اهداف    بکارگیري این قانون می   

هاي مدون در قالب عقاید و احکـام و بیـان نـوع          انسان براي اجراي شریعت و نیز ارائه برنامه       
. دهـد  از عمومی بشر است را بـه آنـان هدیـه مـی    حکومت و جامعه، عدالت و امنیت را که نی        

اسالم با محور قـرار دادن اصـل توحیـد و ایمـان بـه خـدا و در نتیجـه کـسب اخـالق حـسنه                     
ضمانت اجراي احکام الهی را عالوه بر نظام اسالمی بر عهده جامعه و افراد جامعه قرار داده                  

اسـتخدام یکطرفـه نخواهـد بـود و         این اگر جامعه از ایمان به خدا برخوردار باشد          است، بنابر 
  .شود شود و در پی آن امنیت نیز در جامعه حاصل می عدالت در میان آدمیان اجرا می

  

  تحلیل ایمان و امنیت بر اساس نظریه عالمه
رسد براي  در ابتدا به نظر می    . پردازیمدر این قسمت به بررسی رابطه ایمان و امنیت می         

  .ی از هر کدام ارائه شودتبیین بهتر این دو مفهوم تعاریف
  

  مفهوم ایمان
بـه معنـاي ایجـاد اطمینـان و آرامـش در قلـب              » امـن «ایمان مصدر باب افعـال از مـاده         

دستیابی انسان به آرامش و اطمینان با اعتقـاد بـه خـدا و تـصدیق او                 . خویش یا دیگري است   
قریب نهـصد بـار   » منا«مشتقات . براي مفهوم ایمان بوده است» امن«احتماالً سبب استفاده از     

الـذین  «در قرآن به کار رفته است که در موارد فراوانی در ساختار بـاب افعـال و بـا عبـارت                      
مراد از ایـن گـروه در بیـشتر مـوارد مـسلمانان بـه معنـاي خـاص، پیـروان دیـن                   . است» آمنوا
  ) .82 و 104 و 183سوره بقره، آیه . (اند اسالم

هـاي   را که بـه موضـوع ایمـان پرداختـه بـه گـروه      با توجه به این که قرآن کریم آیاتی      
بندي کرده است، اما این مقاله در راستاي بررسی فرضیه تنها به نظر و تعریـف                متعددي دسته 
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پـذیرد و التـزام     ایشان تعریف ایمان به تصدیق را نمی      . کندعالمه در تفسیر المیزان بسنده می     
کنـد کـه در    او به آیاتی اسـتناد مـی    . ماردشعملی دست کم به برخی لوازم ایمان را الزم می         

از نظـر او فـرد       ) 82 و 62 و   25بقره،  . (آنها به پیوستگی ایمان و عمل صالح اشاره شده است         
البتـه وي ایـن واقعیـت    . الجمله به ایمانش عمل کند شود که فی در صورتی مؤمن خوانده می  

ما بـه برخـی از لـوازم فرعـی     پذیرد که ممکن است کسی به چیزي ایمان داشته باشد، ا      را می 
 از این رو است که عالمه در تفسیر المیزان معتقد           6)، ص   15المیزان، جلد    (.آن پایبند نباشد  

است، ایمان به مفهوم عمل به دستورات الهی است و این عمل به فرامین الهی شـکل دهنـده                   
ایمانی موجـب میـشود   و این چنین    . شودو اصالح کننده اعتقاد، اعمال و رفتار در انسانها می         

 عدالت و نه ظلم شکل بگیـرد و رابطـه اسـتخدام بـه               -که روابط میان انسانها براساس امنیت       
وقتی روابط بر اساس ایمـان بـه خـدا شـکل گرفـت قطعـا عـدالت و               . صورت دو طرفه باشد   

 امـا اگـر ایمـان بـه خـدا در جامعـه و افـراد آن       . آوردرا نیز در اجتماع بوجود می... امنیت و  
  .نباشد، هیچ تضمینی براي عادالنه بودن روابط وجود ندارد

  

  مفهوم امنیت
بـه معنـاي در امـان بـودن، ایمنـی و           » امـن «امنیت در عربـی از مـصدر جعلـی از ریـشه             
  )90مفردات، ص . (آسودگی و از بین رفتن هراس و نگرانی است

یز فلسفه آفرینـشی کـه   مفهوم امنیت و مفاهیمی از این قبیل با توجه به انتزاعی بودن و ن           
کنـد، متفـاوت اسـت، انـسان امنیـت را بـراي        هر مکتب یا ایدئولوژي براي انسان تعریف می   

اسـت و چـه مرجعـی    » هـایی حیـاتی   ارزش«اما این که چه . خواهدحفظ ارزشهاي حیاتی می   
اغلب جنگها و درگیریها هم براي رسیدن به همـان          . کند، محل نزاع است   آن را مشخص می   

  .کند لی و غایت الغایاتی است که هر مکتبی براي خود تعریف میهدف اص
شـود، ایـشان از آغـاز بعثـت، میـان             بینی اسالمی که با پیامبر اسالم شروع مـی          در جهان 

ایمان به خدا، فالح و رستگاري که امنیت نیز از مـشتقات آن اسـت ارتبـاط برقـرار کـرده و                  
  »قولوا ال اله االّ اهللا تفلحوا« :فرمود

  .آید  همین راستا با توجه به آیات قرآن این تعاریف از امنیت بدست میدر
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آسـایش، اطمینـان و   .  اولین تعریفی که از امنیت در قرآن، بـه آن اشـاره شـده اسـت               -
زندگی بدون ترس و هراسی بود که خداوند آن را براي آدم و حوا در آغاز آفـرینش آنـان         

  :در بهشت فراهم کرد و به آنان فرمود
)ئْتُماوثُ شیغَداً حنْها رکُال م نَّۀَ والْج کجوزو کُنْ أَنْتاس م؛) قُلْنا یا آد  
و گفتیم اي آدم تو با همسرت در بهشت سکونت کن و از نعمتهاي آن از هـر جـایی      «

  )35بقره (.»که بخواهید گوارا و در آسایش بخورید
ترس و اندوه براي کسانی است کـه        دومین تعریف در قرآن از امنیت، زندگانی بدون         

  .اند در این دنیا ایمان آورده و عمل صالح انجام داده
صارى منْ آمنَ            ابِئُونَ و النَّ الص وا وینَ هادالَّذ نُوا وینَ آمنَّ الَّذ ـرِ و         إِ مِ اآلخـو ی اللَّه و الْ بِ

زَ        حی ـم ال ه و م ـیهِ لَ صالحاً فَال خَوف علَ م ـونَ ع  کـسانی کـه بـه اسـالم ایمـان      .)62بقـره،  ( .نُ
اند و نصاري و صابئان، هـر گـاه بـه خـدا و روز              اند و کسانی که به دین یهود گرویده         آورده

رستاخیز ایمان آورند و عمل صالح انجام دهند پاداششان نـزد پروردگارشـان هـست و هـیچ       
  .»گونه ترس و اندوهی براي آنان نیست

زیـرا در زمـانی کـه تمـام ملتهـاي           . یا و آخرت امنیت وجود دارد     براي این گروه در دن    
خداپرست و صاحبان ادیان به خدا و روز قیامت ایمان داشته باشند و جز کارهاي شایـسته از       

  . گیرد زند و در این دنیا امنیت و آسایش سراسر کره خاکی را فرا می آنها سر نمی
کـه بـراي نمونـه و الگـو         . ر امن است  سومین تعریف از امنیت در قرآن، نشان دادن شه        

شهري که در آن امنیـت و آسـایش اسـت و روزي گـواراي اهـل آن از                   . بیان گردیده است  
  :رسد همه جا می

کـان                  " ـلِّ م ـنْ کُ ـداً م قُهـا رغَ یها رِز ت أْ نَّۀً یئم  ". و ضَرَب اللَّه مثَالً قَرْیۀً کانَت آمنَۀً مطْ
دهد که داراي امنیـت و آسـایش اسـت و             نمونه شهري را نشان می    خداوند به عنوان الگو و      «

  )112،   نحل(.»رسد همواره روزیش گوارا و گسترده از هر جا می
این از نظر قرآن امنیت مفهومی وسیع و فراگیر است و افـزون بـر مـوارد ایمنـی از                    بنابر

. اهمیـت اسـت  شـناختی نیـز داراي        عذاب الهی در آخرت، در دوسطح روانشناختی و جامعه        
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در سطح نخست به آرامش روحی افراد و در پی آن کسب مدارج معنوي آنان ارتبـاط پیـدا           
کند که از حوزه اصطالحی امنیت در علوم اجتماعی بیرون بوده و به موضـوع آرامـش و       می

و در یک مفهوم کلی امنیت درونی و ذهنـی را شـامل             . اضطراب در روانشناسی ارتباط دارد    
هـاي فـراوان خـود ابعـاد گونـاگون زنـدگی فـردي،                ح دیگر امنیت با گونـه     در سط . شود  می

شود و بـا اقتـدار، انـسجام و وحـدت جامعـه پیونـد                 اجتماعی سیاسی و اقتصادي را شامل می      
  .دارد

همراه بودن امنیت با آفرینش انسان و توجـه شـدید وي بـه ایـن نیـاز آن را در ردیـف                     
 که آمد عالمه نیـز عـدالت و امنیـت را در نظریـه              نیازهاي فطري بشر درآورده و همان گونه      

داند که همواره انسان در پـی         ادراکات اعتباري از جمله نیازهاي قبل االجتماع یا عمومی می         
ادراکات اعتباري قبـل از اجتمـاع نیـاز بـه قـشر خـاص و یـا زمـان                    . رسیدن به آن بوده است    

 از اجتماع نیز بیانگر همین مطلب       و عمومی بودن نظریه ادراکات اعتباري قبل      . خاصی ندارد 
فقـه  . در واقع همۀ انساها خواهان برآورده شدن این نیازها و ضروریات زندگی هستند           . است

شیعه که برگرفته از قرآن و سنت اسـت از آن جـایی کـه از سـوي خـالق و بوجـود آورنـده          
را بـا تمـام     فقـه انـسان     . انسان است با فطرت و نیازهـاي او سـازگاري و تناسـب کامـل دارد               

. هایش در نظر گرفته و براي رسانیدن او به اوج کمال و سعادت تالش نموده است                 نیازمندي
فقه اسالمی مسیر زندگی واقعی انسان را که بر اساس مـصالح و منـافع واقعـی و بـه اقتـضاي                   

کند و بر این پایه است که فقه نیاز بـه امنیـت را                گذاري شده است ترسیم می      آفرینش او پایه  
  .همانند دیگر نیازهاي ضروري بشر در نظر گرفته و در تمام احکام و ابعاد آن کارایی دارد

سـازد   عمل به دستورات خداوند و دقت در احکام صادره، این حقیقـت را نمایـان مـی               
که براي بشر امروز و تألماتی که دارد، اساساً هیچ امکان دیگري بـراي رسـیدن بـه امنیـت و         

نیـست جـز رو     ...   اجتمـاعی و    -  روانی و چه در ابعـاد سیاسـی           -ی  آسایش چه در بعد روح    
  .آوردن به احکام و دستورات الهی

اي بـا شـرایط آن یعنـی اعتقـاد بـه             ارائه شده این بود که، وقتی ایمان در جامعـه            فرضیه
آورد که این عدالت پایه     اصول اعتقادي خاص و عمل به دستورات، عدالت را به ارمغان می           
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اي کـه ایمـان حـاکم         پس در جامعـه   .  براي حضور و وصول امنیت در جامعه شود        و اساسی   
باشد و دسـتورات شـریعت در آن بـه اجـرا درآیـد ایـن جامعـه عـدالت و امنیـت را دارد  و                    

. هاي فالح و رستگاري انسان و آرامش روحی، روانی و اجتماعی در آن حـاکم اسـت            زمینه
دانـد و در    را فقط در سـایه ایمـان بـه خـدا مـی     همچنان که قرآن آرامش و آسایش و امنیت     

  :فرماید جاي جاي قرآن افراد با ایمان را مورد لطف قرار داده و می
صارى منْ آمنَ           " ابِئُونَ و النَّ الص وا وینَ هادالَّذ نُوا وینَ آمنَّ الَّذ یومِ اآلخرِ و       إِ اللَّه و الْ بِ

لَ صالحاً فَال خَوف علَ     م نُونَ  ع زَ حی م ال ه و م ؛ انعـام،  69مائده، : همچنین نک. 62بقره،  (."یهِ
  ).63/62؛ یونس، 49؛ اعراف، 48

اي است و با توجه به نظریه ادراکات اعتباري عالمه عدالت             امنیت داراي ابعاد گسترده   
اخـف و  اي بودند که بـر اسـاس اعتبـار     و امنیت همواره در جوامع با خطر مواجه بوده و عده  

عـدالتی و   تر، کـه در واقـع موجـب بـی           هاي ساده   اسهل در جهت رسیدن به منافع خود از راه        
در . شد به اهـداف خـود برسـند         سلب امنیت براي دیگران اعم از فرد یا اجتماعات دیگر می          

این بخش از بحث سعی بر این است که ارتباط ایمان و امنیت، نیز راهکارهاي ایجاد امنیـت                   
 با دقت در قرآن و استفاده از نظریه عالمه بررسی نموده و در واقع صـحت و یـا         در جامعه را  

  .نادرستی فرضیه ارائه شده را به آزمایش بگذاریم
  

  ها در رابطه ایمان و امنیت نگرش
اصـغر  ( .ایمان و امنیت را طبق یک تقسیم بندي به چهار وضعیت می توان تصور کـرد            

که نگارنده آنهـا را     ).34، ش   85مه علوم سیاسی، تابستان     ، فصلنا »امنیت در اسالم  «افتخاري ،   
  :این تقسیمات به این صورت هستند. مورد بررسی قرار می دهد
در این رابطه به طـرح و بررسـی کارکردهـایی از ایمـان پرداختـه                 :امنیت سازي ایمان  

 ایمـان در ایـن وضـعیت    . رسـاند   اش یـاري مـی      شود که انسان را در تقویت ضریب ایمنی         می
بخـشد، لـذا مـانع     شناختی به فرد اعتماد به نفس می از حیث روان  . کارکردهاي متعددي دارد  

کنـد   ااین گونه ایمان قدرت نرم تولید مـی . یأس و ناامیدي و تولید کننده امید به آینده است     
ایمـان احـساس امنیـت تولیـد        . باشـد   و باعث افزایش قدرت انسان در عرصـۀ عمـل نیـز مـی             
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  .دهد د را پوشش میکند و این بع می
که جنبه درونـی امنیـت را تـأمین     شوددر این قسمت کارکردهایی براي ایمان ارائه می    

ي مـسأله . در حالی که ایمان داراي کارکردهاي فراوان عینی و اجتمـایی مـی باشـد            . کندمی
آیـد در چـه فـضا و محیطـی حاصـل مـی              دیگر این که همین احساس امنیتی که بوجود مـی         

 کـه افـراد و جامعـه بـه      اسـت رف داشتن ایمان کافی است یا شرایط خاصی نیاز     ص آیا شود،
  ساسی برسند؟ حچنین ا

التزام به اصول ایمـانی در عرصـه عملیـاتی پیوسـته تولیـد امنیـت                : امنیت سوزي ایمان  
دلیل  این  امر، عدم مساعد بودن محیط بیرونی براي پذیرش ایمان و تبعات ناشـی     .  کندنمی

با بررسی تاریخ مکاتب الهی و حتی نحله هاي ایمانی بشري مالحظه مـی شـود                . از آن است  
انـد وآن بـه کـاهش ضـریب      که، مؤمنان به دلیل ایمانشان دچـار مـصائب و مـشکالتی شـده         

گرچه . شان منتهی شده است و این طور نیست که ایمان صرفاً تولید امنیت کرده باشد              ایمنی
شـود، امـا    تولید کننده امنیت حقیقی ارزیابی می     ) یديگفتمان توح ( ذات و گوهرة ایمان در    

به عنـوان نمونـه، جریـان هـاي         . شودمی توان حاالتی را نیز تصور کرد که ناامنی حاصل می          
ـاس  "،هاي الهی وجود دارد  اي که بین ایمان و آزمایش     غیر ایمانی  همچنین رابطه     سب النَّ اَح

       ا و قُولُوا آمنَّ ن ی کُوا أَ ن یترَ فتَنُون  أَ م ال ی انـد،  ه آیـا مـردم گمـان کـرد        )15عنکبـوت آیـه    ("ه
 لذا ایمـان   "گیرند؟شوند و مورد آزمایش قرار نمی     ، رها می  مایمان آوردی : همین که بگویند  

پـس مـی تـوان نـوعی     .  در مقام تصدیق به فتنه آزموده گردد و البته این کاري دشوار اسـت     
  .امنیت سوزي را از این ناحیه تصور کرد

حتـی  . اگر ما تعریف قرآن از امنیت را بپذریم، ایمان در هر شرایطی امنیت ساز اسـت               
 در صورتی   نگارندهها و امتحانات الهی هم در افزایش ضریب امنیت است،  به نظر              آزمایش

که، ایمـان فقـط امنیـت اجتمـاعی      این نظریه می تواند درست باشدکه ما تصورمان این باشد         
 در  مثـال بـه عنـوان  . گرفته شـود  روانی امنیت در نظر      -  روحی که بعد دون این کند ب تولید می 

انـد کـه پنهـان    اند که چه بسا امنیت اجتماعی نداشته و مجبـور بـوده           صدر اسالم کسانی بوده   
 امـا بـه لحـاظ روانـی از آرامـش و ثبـات            ،شوند یا کارهاي دیگري مثـل تقیـه انجـام  دهنـد            
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 را منتقـل  اي ارزنـده اسـالمی  اند کـه خـدمات علمـی و    از این روي توانسته و برخوردار بوده 
 هـستند کـه در      ی مؤمنان نیزمؤید این مطب و نمونه آشکار آن پیامبران، امامان معصوم           . کنند
.  انـد ترین شرایط اجتماعی هم به وظایف خود عمل نموده و داراي آرامشی الهی بوده سخت

 هـم بـه لحـاظ روحـی و هـم بـه         . باشـند  لذا اگر افراد یک  جامعه از ایمان  خوبی برخوردار          
-و جامعه هاي دینی چون بر پایه ایمان به امنیت رسـیده . لحاظ اجتماعی و عینی امنیت دارند 

اما در جوامع غیر دینی چون      . اند با توجه به مکانیزمهاي موجود در دین همواره امنیت دارند          
  . داردامنیت پایه خاصی ندارد هر آن امکان از بین رفتن امنیت وجود

از آنجا که امنیت  نیازي اصیل و فطري به شمار می آیـد احتمـال               :ایمان سازي امنیت  
مندي از آن بتواند دلیل روشن و قاطع بر نیاز انـسان بـه خـداي متعـال باشـد اصـالً        اینکه بهره 

وقتی انسان درك کند که امنیـت واقعـی جـز از ناحیـه قـدرتی برتـر در ایـن                    . ضعیف نیست 
پر بال حاصل نمی آید به راحتی می تواند ایمان بیاورد در این نگاه امنیت پلـی                 دنیاي فانی و    

م        ": براي نیل به ایمان می شود، آنجا که خداوند می فرماید           ـنَه آم ـوعٍ و ن جم م هم الَّذي اَطع
 ن خُوفاي اسـت کـه     دنیا هماننـد کـره    : و یا در حدیثی از معصوم آمده است        .4قریش،   "م

 انـد از هر سوي به جانب آن روانند پس گریزگاه کجاست؟ که در پاسخ فرموده             تیرهاي بال   
  . در نتیجه امنیت می تواند ایمان سازي نماید. به سوي خدا پناه ببرندفقط

 دراین مورد هم، همیشه این گونه نیست که امنیت ایمان تولید کند در خیلی از مـوارد         
شده است؛ نیز در این تعریـف درك و فهـم           نتیجه عکس داشته و موجب از بین رفتن ایمان          

یعنـی  . شود در حالی که مقابل علم، جهل قـرار دارد ومقابـل ایمـان، کفـر               منجر به ایمان می   
ها یش را بـه خـصوص      شود فرد به مطلبی علم داشته باشد ولی ایمان نداشته باشد و نمونه            می

بـه  : گویـد  نمونه آورده مـی    حدیثی هم که به عنوان    . کنیمدر این دوران به وفور مشاهده می      
در واقع باز هم گرایش به سوي خدا و نزدیکـی بـه او   . سوي خدا پناه ببرید تا  در امان باشید 

ـن  "،  نیز با توجه به آیه مورد اسـتناد       . کندامنیت سازي می   م م نَهآم وعٍ ون جم م هم الَّذي اَطع
کنـد، بایـد بتـوانیم بگـوییم         تولید می   وقتی ما بتوانیم بگوییم امنیت، ایمان      .4 قریش،   "خُوف

 یـا بـه عبـارتی       ،نیـازي حال آنکـه قـرآن اسـتغنا و بـی         . کندرفع گرسنگی هم ایمان تولید می     
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نعمت را علت از بین رفتن و سوختن ایمان مطرح فرموده است، که نسبت                آسایش و  ،امنیت
      .چهارم بیانگر همین مورد است

 و زوال ایمان از ناحیه امنیت  داللت دارد که بـه     امنیت  به ضعف    :ایمان سوزي امنیت  
نَّ االنـسان   ".دلیل شکل گیري وضعیت استغنا و آرامـش مطلـق در انـسان پدیـد مـی آیـد                   ا

ن رءاه استغنی      مطابق حدیث الهی در احوال امم قبلی کـسانی بودنـد           "7و6علق،   ...لیطغی اَ
د را از یاد بردنـد، نتیجـه امـر      که چون به نعمت امنیت رسیدند به خود غره شده و خداي خو            

توانـد نـوعی    مـی ،هالذا نیل به امنیت مطلق و رهایی از تمامی دغدغه. عذاب الهی بوده است 
.  پیوسته توصیه شده اسـت  ا به همین دلیل مراجعه به سوي خد       .خطر براي انسان ضعیف باشد    

متقـابال ًامنیـت    این گونه نیست کـه ایمـان علـت امنیـت و    ،رسدبندي به نظر میدر یک جمع 
در این تقسیم بندي  نوعی تزلزل و  نگاه نسبی بـه رابطـۀ ایمـان و امنیـت حـاکم      . علت ایمان 

ها مبهم است نیز بیشترین تأکید بر امنیـت ذهنـی بـوده و ابعـاد              است ونقاط اشتراك و افتراق    
  .عینی واجتماعی مغفول واقع شده است

دانـد و آن  ن ایمان و امنیت حـاکم مـی    تري را میا  با این توضیحات نگارنده نسبت قوي     
 ،حـضور  امنیت فرد و یـا جامعه      وجودبدین معنا که یکی از علل       . نسبت علت به معلول است    

لذا هر جـایی ایمـان   . آیداگر جامعه ایمان داشته باشد امنیت در آن به وجود می      . ایمان است 
شـریعتمداري   د یـن  الـ نـور .( باشد امنیت نیز خواهد بود و ایمـان علـت وجـود امنیـت اسـت               

بـا   نمایـد و  و این ضرورت ایمان به خدا را در جامعـه روشـن مـی             ) 17پیشین، ص   : جزایري  
 اهداف دیگر در جهت رسیدن بـه آن هـدف           ،کنندتوجه به هدفی که جوامع دینی دنبال می       

از آن جایی که امنیت مطلق و رهایی از دغدغه هاي روحی، روانی             . یابند می بزرگ سازمان 
رسـد بهتـرین راه   اعی براي انسان از بزرگترین مواهب و نیاز اساسی است به نظـر مـی         و اجتم 

امري کـه  . حل براي داشتن امنیت دنیوي  و اخروي  مراجعه به سوي خدا و ایمان به او باشد            
 :براي تبین و توضیح با مراجعه به قرآن این موارد را بیان نمود. پیوسته توصیه شده است

دونَالَّذینَ آمنُ " م مهتَ ه نُ واألَم م لَه ک ـئ لَ مٍ أُو م بِظُلْ انَه واْ إِیمس م یلْبِ لَ کـسانی کـه    "واْ و
  .82 انعام،.ایمان آورده اند و آن را به ظلم آلوده نکردند، براي آنها ایمنی و امنیت است
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ستَخ        " ی الحات لَ لُوا الصم ع م و د اهللاُ الَّذینَ آمنُوا منکُ عو      ف ما اسـتَخلَ م فی االَرضِ کَ فَنَّه ل
م اَمنـاً                       ـوفهِ عـد خَ ـن ب م م لَنَّه ـد بی ـم و لَ ضَی لَه م الَّذي ارتَ ینَهم د کِّنَنَّ لَه م ی م و لَ الَّذینَ من قَبلهِ

ـیئاً      کُونَ بِی شَ شرِ ی ال یونَند عب خداونـد بـه کـسانی از شـما کـه ایمـان آورده و کارهـاي                  "ی 
انجام دادهاند وعده می دهد که آنها را قطعاً حکمران روي زمین خواهد کرد همـان          شایسته  

گونه که به پیشینیان آنها خالفت روي زمین را بخشید و دینی را که براي آنـان پـسندیده پـا                     
برجا خواهد کرد و ترسشان را به امنیت و آسایش مبدل  مـی کنـد  آن چنـان کـه تنهـا مـرا                          

  .55نور . ک من قرار ندهیدبپرستید و چیزي را شری
ایمان پایه امنیـت اسـت   . در فرهنگ اسالمی ایمان هم پایه امنیت است و هم هدف آن     

کْرِ اللّـه  (.از این جهت که آرامش و امنیت اصلی، واقعی و حقیقی در گرو ایمان است            أَالَ بِذ
 قُلُوب مئنُّ الْ ابطـه در حیطـه امنیـت      یاد خدا به انسان آرامش مـی دهـد و ایـن ر            .)28رعد  . تَطْ

فردي از سویی می تواند به لحاظ روحی و روانی فرد را به آرامش برساند و از سـوي دیگـر     
 هویـت فلـسفی انـسان در گـرو درك     زیـرا  . در این هستی پیـدا کنـد    را جایگاه حقیقی خود  

نیـز بـا  فلـسفه آفـرینش خـود کـه در متـون         .  درست انسان از جایگاه خود در هـستی اسـت         
  .                                                             به خوبی تبیین شده واقف گردداسالمی 
دون" عب ی ال لانسِ ا ال الجِِِِِِِنِّ و قت   ).56، اتیِذار("و ما خَلَ

. شود زیرا برخی از انواع و سطوح امنیت ابزار ایمان تلقی می           .ایمان هدف امنیت است   
تواننـد خـدا را عبـادت    اگر امنیت نباشـد بنـدگان خـدا نمـی      .  به خدا است   زمینه ساز ایمان  و  

- اجتمـاعی از ضـرر      نیـز  توجه به ابعاد  امنیت توسط دولت اسالمی چه به لحاظ فردي           . کنند

هاي فکـري، فرهنگـی و تـرویج احکـام الهـی            وریات زندگی بشر است و اگر نباشد فعالیت       
 پس  .شودمن موجب گسترش ایمان به خدا می      لذا فراهم نمودن یک محیط ا     . شودمختل می 

دارند به تقویـت   موانع توجه و قرب الهی را از سر راه مردم بر می        ،زمانی که ابزارهاي امنیتی   
  :فرماید  خداوند می.رسانندو گسترش ایمان مدد می

"م یهِ أَغْاللَ الَّتی کانَت علَ م و الْ ه م إِصرَ نْهع ضَع 157/ اعراف ."ی.  
کانون مبارزه اولیـاء الهـی بـوده        ... رداشتن موانع فکري، فرهنگی، سیاسی، اقتصادي و      ب
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  .است
  

  جمع بندي 
 دولـت اسـالمی     در ایـن اسـت کـه،      مایز اساسی دولت اسالمی با دولت غیر اسـالمی          ت

ها به دنبـال تحقـق و تـأمین اهـداف و آرمانهـاي الهـی         عالوه بر کارکرد عمومی تمام دولت     
ان در جامعه افزایش پیدا کند و مردم مراحل بیـشتري از درجـات ایمـان را                   هر چه ایم   .است

هایی دولت اسالمی با دولتهاي غیر دینی و دولت    . شوندتر می طی کنند به این هدف نزدیک     
- آزادي هستند و امنیت را بـراي بـه دسـت آوردن  آزادي مـی            قدرت، جويوکه در جست  

 امنیـت ابـزاري اسـت بـراي نیـل بـه آن              هستند،ي  وي اهداف دیگر  جو یا در جست   ،خواهند
در نظـام اسـالمی عـدالت، قـدرت،         . یا حتی ممکن است امنیت خودش هدف باشـد        . هدف

خواهنـد بـه    شوند که مـی   آزادي و امنیت تماماً جزء اهداف مقدماتی و متوسط محسوب می          
ی اسـت کـه    امنیتـ ،گوییم امنیت بدون ایمانلذا می. کمک کنند) قرب به خدا(هدف اصلی  

ها حاضـرند در    بر اساس همین نظر است که بسیاري از انسان        . هدف حکومت طاغوت است   
هاي الهی است جانشان را نیز فدا کنند و ایـن     جهت حفظ هدف واالي خود که همانا ارزش       

. باشـد مـی  است که براي هر انسانی امنیت جان و حفظ آن یک امر مهـم و حیـاتی              حالیدر  
دهـد  هـشدار مـی   بر این اساس است که خداوند    . اعتقاد هر مکتب و ملتی     گردد به   میاین بر 
 اگر ایمان آن طور که خداوند فرموده در جامعه اسالمی رعایت شود، امنیت همـه جانبـه      که

لذا  الزم اسـت کـه جامعـه اسـالمی از امنیـت همـه جانبـه مبتنـی بـر ایمـان                        .  شودبرقرار می 
  .سیر الی اهللا موفق شودتا بتواند در مسیر  برخوردار باشد،

برترین دلیل براي امکان گزارهاي ذکر شـده وجـود امنیـت روانـی و اجتمـاعی در در           
در روز عاشورا  هر چـه بـه لحظـه شـهادت نزدیـک         ) ع(امام حسین  قصص گذشتگان است،  

به اتکاي چـه نیرویـی   ) ع(ابراهیم. تر و آرامتر می شد  تر و بشاش  شان نورانی می شدند، چهره  
تش شد و احساس ناامنی نکرد، حضرت موسی با چه اطمینانی و بدون ترس به همراه             وارد آ 

اصحابش دل به دریا زد و نمونه بارز آن پیامبر اسالم که وقتـی خـود یـا مؤمنـان نگـران مـی          
  .داد به آنها آرامش نمیو چیزي جز وعدهاي الهی. شدند تنها به خدا پناه می بردند

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir

 ...  /                     بررسی مناسبات ایمان و امنیت در قرآن با تکیه برنظریه ادراکات اعتباري 
 

 

101

دخُ   " ن تَ م أَ سبتُ ح ـاء           أَم أْس الْب م تْهـس م م کُ لـب ـن قَ اْ مینَ خَلَولُ الَّذ م مثَ کُ ت أْ ا ی م لَ نَّۀَ وج لُواْ الْ
                      رَ اللّـهـص نَّ نَ ـصرُ اللّـه أَال إِ ـى نَ ـه متَ ع ـواْ م قُولَ الرَّسولُ والَّذینَ آمنُ تَّى یلُواْ ح زِ لْ زالضَّرَّاء وو

هایى مانند حوادث گذشتگان شما را نیامده،        حالى که هنوز حادثه    اید در یا پنداشته آ "قَرِیب
ضطرب مـ  چنـان متزلـزل و   هـایى رسـید و   آسـیب و  هـا   شوید؟ به آنان سختى   وارد بهشت می  

یـارى خـدا چـه      : گفتنـد  او ایمـان آورده بودنـد مـی        هکسانى که ب   شدند تا جایى که پیامبر و     
  214، بقره .یک استیقیناً یارى خدا نزد! زمانى است؟ آگاه باشید

"  کُمامــد ــت أَقْ ثَبیو رْکُمــص ــه ین ــصرُوا اللَّ ــوا إِن تَن ــذینَ آمنُ ــا الَّ هــا أَی ــد"ی     .7  محم
هایتـان را محکـم و   کنـد و گـام    مؤمنان، اگر خدا را یاري کنید، خدا هم شـما را یـاري مـی              

اسالم متفاوت از دیگر نظامهـا  بر همین اساس سازوکارهاي تأمین امنیت در        . سازداستوار می 
در واقع در این نظام پیوستگی عمیقی میان نظام باورها، رفتارهـا، نظـام              . و جوامع خواهد بود   

خداوند متعـال دسـتور   . ها و سازکارهاي مادي که تجسم نظام باورها و رفتارها هستند       محمل
هـاي دینـی خـود محـافظ      دهد انبیاء و پیروان آنها ولو با گذشتن از جـان و مـال از ارزش    می
  ).20، ص 34زایی، اقتراح امنیت در اسالم، فصلنامه علوم سیاسی، ش  نجف لک. (کنند

"اغُوت دوا اللَّه و اجتَنبواالطَّ بنِ اع لِّ أُمۀٍ رسوالً أَ عثْنا فی کُ ب د قَ   .39/ نحل).و لَ
"د بع ی إِالَّ ل نْس جِنَّ و الْإِ قْت الْ   .56/  ذاریات).ونِو ما خَلَ
"لَّهوا لقُوم نْ تَ دةٍ أَ بِواح م کُ ما أَعظُ نَّ لْ إِ   .46/سبا. مثْنى و فُرادى  قُ

تعریفی که از ایمان ارائه شد این بود که اعتقاد به اصول اساسی که از جانـب خداونـد               
و عمـل  به ما رسیده نیز عمل به دستورات شریعت در پرتو این باورهـا، کـسی کـه از اعتقـاد          

چنین کسی در کارها، اعمال     . الهی برخوردار باشد از اخالق حسنه نیز برخوردار خواهد بود         
باشـد بلکـه اراده، اختیـار و آگـاهی بـر تمـام          و رفتار خویش تابع هـوي و غرایـز خـود نمـی            

در صورتی که شـخص ایمـان داشـته باشـد پیـرو ایمـان               . باشد  اش حاکم می    امورات زندگی 
اي فرد اصالح شد به تبع جامعـه نیـز اصـالح        وقتی درجامعه . باشد   نیز می  داراي اخالق حسنه  

بر ایـن اسـاس مبـانی امنیـت در جامعـه همـان       . رسد و به سعادت و امنیت واقعی می    . شود  می
  . شناسی الهی است شناسی، و غایت شناسی، هستی مبانی انسان
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  :نتیجه گیري
ه اسـتخراج میـشود عبارتنـد از        پس در یک نتیجه گیري، با توجه بـه آیـات نکـاتی کـ              

 دیگـر امنیـت بـه    ايدر دسـته دانند،  گروهی از آیات امنیت را ثمره و جزاي ایمان می          :اینکه
 کـه ایمـان بیاورنـد و عمـل صـالح انجـام       شود داده می به افراديباشد و میمنزله وعده الهی  

و شما را به آرامـش      اي دیگر از آیات گوشزد شده که یاد خداوند و مدد از ا             در دسته  .دهند
دهنـد،     وقتی افراد اعتقاد به خدا و معاد داشته باشند، اعمال صالح انجام می             .می رساند و بس   

شـود کـه      اعتقاد به توحیـد باعـث مـی       . نمایند  و از کارهاي ناشایست علیه همدیگر پرهیز می       
دیگـر از  . انسانها به همدیگر احترام بگذارند و بر اساس قسط و عدل در جامعـه رفتـار کننـد            

کند، دزدي، غیبـت، تهمـت و کارهـاي ناپـسند دیگـر را                هاي آنی پیروي نمی     هوي و هوس  
انسانها بـه  . شود اي حاکم باشد، حقوق افراد پایمال نمی وقتی ایمان در جامعه . دهد  انجام نمی 

کنند، امر به معروف و نهی از منکـر رواج یافتـه نیـز در کارهـا همکـاري مـی                هم محبت می  
و هیچ برتري در جامعه وجود نـدارد مگـر در تقـوي و عمـل صـالح و لـذا در چنـین                        نمایند  
  گردد جانبه برقرار می اي عدالت و امنیت همه جامعه

امنیـت   نتیجه همه این آیات و اعتقاد به آن در واقع یک مطلب است که؛ ایمان علـت                  
- قـدرت ایجـاد مـی   اعتقاد به خدا در انسان   . باشدبوده و هدف آفرینش انسان قرب الهی می       

  .باشدمی نجات و امنیت چنگ زدن به ریسمان الهی هپس تنها را. کند
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