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 داود غرایاق زندي

  

  چکیده

.  مطالعات امنیتی مطرح کندامنیت را درقرآنی مفهوم مقاله حاضر درصدد است 

 قرآن کریم ز ات مبتنی بر ایمان به خداوند است و ایمانی یا امنی، امنیتمنیتااین نوع 

 مرجع و معیار این ،فرضیه مقالهمطابق . کالم الهی است، استخراج شده استکه 

 است که به نوعی تمام یم قرآناهیترین مف  زیرا ایمان از کانونی،باشد امنیت، ایمان می

 فلسفه نوعی قرآن ،در عین حال. دنیایی بر آن استوار است دنیایی و آن حیات این

در ارتباط است و انسان هبوط و که با فلسفه خلقت کند  ح میرا مطروجودي امنیت 

 مطالعه ابعاد و وجوه امنیت ،آورد که بدون آن پدید میرا شناسی  نوع خاصی از انسان

ی تیاعد امنابعاد و قوبر اساس  مقاله ،همچنین. یا یافتن قواعد امنیتی ممکن نیست

ویژه    به،مطالعات امنیتی موجودا  امکان مقایسه این نوع امنیت را ب،مطروحه در قرآن

از  این نوع از امنیت با مطالعات امنیتی دهد نشان میمقاله . سازد  فراهم می،امنیت ملی

  .اشتراکات بسیاري برخوردار است

  .، فلسفه وجودي امنیتی، امنیت ملیامنیت ایمانی، مطالعات امنیتیقرآن کریم، : ها کلیدواژه

                                                                                                              
 شناسی  و روش پایه دکتراي اندیشه سیاسی از دانشگاه تربیت مدرس، عضو هیأت علمی و مدیر گروه مطالعات

  در پژوهشکده مطالعات راهبردي
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 )4و  2: زخرف(  أُم الْکِتابِ لَدینا لَعلِی حکیم  إِنَّه فیو و الْکِتابِ الْمبینِ

  مقدمه

، مباحثی است که از منظر شود مطالعه می مطالعات علوم قرآنی  درطور معمول  آنچه به

درك بهتر ما در  به ،آنخواننده و بستر معنایی افق دید تن،  فهم مشناسی، معناشناسی، واژه

 به فهم هستند و ی بسیار مهم نه تنها موضوعات،این مباحث. رساند یاري مین م قرآمفاهی

در عین . هستندز مؤثر بلکه براي مطالعه موضوعی قرآن نید، نکن کمک می هاي قرآنی آموزه

در  ،هاي قرآنی در جریان زندگی عملی  آموزه،ا کمک این ابزارهاي تحلیلیب ستالزم ا حال،

 فارابی، همچون ما پیشینیان است که نحوه بررسی، سنتیین  ا.قرار گیرندکنار زندگی نظري 

 روزآن با مباحث ها را  این آموزهبردند و  میکار   در مباحث خود به،سینا، غزالی و دیگران ابن

 مباحث زندگی عملی با توجه به شرایط و زمانه ما تغییرات ،امروزه .دادند میمورد استفاده قرار 

 چندان با مقتضیات ،بردند گان براي مسایل مختلف به کار می و مباحثی که گذشتعی یافتهیوس

 همچنان و همیشه به عنوان منبع الهام راهقرآن  ، با توجه به اینکهبنابراین، .رد تناسب نداامروز

دارد به سنت اسالمی و ایرانی خود بازگردیم و درکی  میو روش زندگی مطرح است، ما را وا

این مقاله در   شودیادآوري براي این است که این اشاره .تر از قرآن داشته باشیم امروزي

 دارد سعی ،چارچوب متعارف علوم قرآنی قرار ندارد و تنها به روال سنت گذشته

 تالش در واقع، این نوشتار. درك کنددر یک حوزه موضوعی را هاي کالم وحی  پیچیدگی

  . متنی الهی استبراي درك انسان امروزي فکري

یکی از امنیت به عنوان .  در قرآن است»امنیت«معنا و مفهوم  ،هاین مقال موضوع

طور که   همان،این موضوع.  انسان بوده است همیشه مورد توجه،هاي انسانیترین نیاز اساسی

 ،با این فرض. ، براي انسان امروزي نیز مطرح است نزول وحی مطرح بودهعصرنسان براي ا

به عبارت دیگر، قرآن نیت از منظر قرآن چیست؟ پرسش اصلی این است که معنا و مفهوم ام

فرضیه اصلی مقاله  ؟براي این مفهوم که دغدغه همیشگی بشر بوده است، چه رهنمودهایی دارد

امنیت «، این است که قرآن کریم به دست آمدهبه آن که با مطالعه اولیه قرآن و آثار مختلف 

آید  ن می معناي امنیت از ریشه امِ،از نظر لغوي. کند مطرح می »معیار« را به عنوان امنیت »ایمانی

 آمن و آمن ، از مشتقات این واژه،در عین حال. بودن است  و ایمننبود  امان که به معناي در
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 به ، این کلمه در آیات مختلف،در قرآن. آوردن است داشتن و ایمان است که به معناي اطمینان

 .ت از هر دو معنی آن استفاده شده اس،به ظرافت ، در برخی از آنهاوطرق خاصی به کار رفته 

 ضمن برشمردن امنیت و وجوه عینی آن، نوع کامل و اصلی امنیت را امنیت مبتنی بر ،قرآن

 هر سه معناي امروزي از امنیت ـ امنیت عینی، ،این مفهوم. داند به خداوند می) آمن(ایمان 

  .کند میامنیت ذهنی و آرامش و اطمینان قلبی ـ را بازنمایی 

که مفاهیم قرآنی  ،که ایننخست .ابتنا یافته است بر دو مفروض اساسی و بنیادین ،این مقاله

انسانی  علوم ينه به رابطه انسان با انسان که مبناد، نپرداز به رابطه خداوند با انسان از باال می

اهبردي قرار  مباحث و مطالعات راننددر چارچوب مطالعه علوم روز مد نتوان میامروزي است، 

مانع  نه تنها ،این مفهوم از امنیت ایمانی، م اینکهدو. دنباز کنمشکالت انسانی از ی د و گرهنگیر

درك و شناخت انسانی از انسان، طبیعت و جهان پیرامون براي یافتن قواعد انسانی نیست، 

 در ، مطالعهاین دو گونه.  براي علوم انسانی به معناي امروزي باشدواند کمک مهمیت میبلکه 

تواند   به این معنا نیز می، این موضوع.قرار دارندلکه در طول هم  نیستند، بعرض و تقابل هم

تواند  گیرد، اما نمی هاي قرآنی کمک می انسان براي یافتن مسیر زندگی خود از آموزهباشد که 

  .دهد، مبرا سازد لیت کارهایی که انجام میوئ، خود را از مسها استفاده از این آموزهبا توجیه 

مالحظات پس از مقدمه، :  هفت قسمت ساخت یافته استبر این مقاله ،بر این اساس

 به ما کمک مالحظاتاین . گردد نظر گرفت، مطرح می روشی که باید براي مطالعه قرآن در

 ،ویژه علوم انسانی   به، براي درك موضوعات مختلفقرآن راچگونه باید کند دریابیم  می

 ونی قرآنی به تعبیر معناشناسیهاي کالن یا مفاهیم کان  به چارچوب،بخش سومدر . دمطالعه کر

علوم هر حوزه از  باور بر این است که مطالعه ،در این بخش. پردازیم هاي الهی می یا سنت

 فلسفه وجودي مفهوم امنیت در قرآن ،پس از این قسمت. شود باید از این نقطه شروع ،انسانی

 توان متصور شد منیت نمی امکانی براي ورود به معناي ا،ون درك این فلسفهبد. شود مطرح می

 در وجه ، یا به تعبیري، وجوه مختلف آنو امنیت ایمانی  درك مفهومو با فهم آن، امکان

استلزامات  شود میگیري سعی   قبل از نتیجه،در نهایت. شود حکمی و کاربردي آن فراهم می

  . با نگاه امنیت ملی نشان دهیم،ویژه   امنیت و بهیناین مفهوم را با معناي امروز
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  شناختی مالحظات روش. الف

   .است شناختی روش متضمن چند مالحظه ،پژوهش قرآنی در زمینه علوم انسانی

 .ها در کل تاریخ فرستاده شده است براي انساناست و  کالم وحی قرآن ،نخست اینکه

آنجا که به کالم  تا «،به عبارتی. ها روشن است م انسانبراي تماآن وجوه و پیام اصلی  بنابراین،

شناختی بشري  شود، وحی امري اسرارآمیز است و وجه مشترکی با رفتار زبان خدا مربوط می

بایستی همه خصوصیات اساسی  کند، می بودن آن ارتباط پیدا می ندارد و تا آن حد که به کالم

  .)196 :1374ایزوتسو، ( »شته باشدکالم بشري را دا

 حامد(» غامض«و » تأویل«، »ظاهر«، »نص«این مقاله به دنبال تفسیر معناهاي ، م اینکهدو

به تعبیر  لوم قرآنی است، بلکه هدفاین امر در حوزه عقرآن نیست که ) 300: 1380ابوزید، 

اي در معن» تدبر«و » تفکر«نوعی  ،)ره(به تعبیر امام خمینی ،و همچنین) 82: نساء(» تدبر «،قرآن

  :روش زندگی بشري استو راه مفاهیم قرآنی به مثابه 

اعتقاد به آن یکی دیگر از حجب که مانع از استفاده از این صحیفه نورانیه است، « 

اند، کسی را حق استفاده از قرآن شریف  رین نوشته یا فهمیدهاست که جز آنکه مفس

ه ممنوع است ـ اشتباه نیست و تفکر و تدبر در آیات شریفه را با تعبیر به رأي ـ ک

اند و به واسطه این رأي فاسد و عقیده باطله، قرآن شریف را از جمیع فنون  نموده

در صورتی که استفادات اخالقی . اند استفاده عاري نموده و آن را به کلی مجهیز نموده

 نقل از  (»أي باشدو ایمانی و عرفانی به هیچ وجه مربوط به تفسیر نیست تا تفسیر به ر

  .)12: 1385رادي زنجانی و لسانی فشارکی، م

به تعبیر . تأکید و اولویت بر خود قرآن است ،، براي تفکر در معناي امنیت در قرآنسوم اینکه

اي که بر حقانیت  معجزه«به معنی » اتحاد دلیل و مدلول« در اینجا قایل به ،علماي علوم قرآنی

در خود قرآن نیز . هستیم) 253: 1380بوزید، ا حامد(» کند، در قرآن نهفته است وحی داللت می

 و دینِ الْحقِّ لِیظْهِرَه علَى الدینِ کُلِّهِ  هو الَّذي أَرسلَ رسولَه بِالْهدى « است که آمدهبه صراحت 

او کسی است که رسولش را با دین حق براي هدایت فرستاده تا او را بر  /  بِاللَّهِ شَهیداً و کَفى

 همین عبارت .)28: فتح(» ادیان غالب گرداند و بر حقیقت این سخن گواهی خدا کافیستهمه 

  . نیز مورد اشاره قرار گرفت79 در سوره نساء آیه ،»کفی باهللا شهیدا«
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پذیر  به دو صورت امکان ،)ره( به تعبیر عالمه طباطبایی،تفکر و تدبر در قرآن، م اینکهچهار

 ، بر آن حمل شود و دیگريلم انگاشته شود و آیات قرآنی، مسیکی اینکه مسایل علمی: است

در اینجا سعی شده است ابتدا مفاهیم  .)10: 1، ج1363طباطبایی، (تدبر در قرآن با قرآن است 

توضیح  با آیات قرآنی  مباحث امنیتی،بندي گردد و سپس امنیتی در قرآن کریم استخراج و دسته

 ،بودندسیر معتبر در این زمینه  تفمندهایی که نیاز زمینهبراي درك  ،همچنین. و تطبیق داده شود

 داراي عموماً ،نیاز این پژوهش یات مورد آعالوه بر این،.  رجوع شده استتفسیر المیزانبه 

ون شود، به تعبیر اصولی ن مستفاد میسبب خاصی از آ اما در مواقعی هم که ،سبب عام است

 و موضوع خاص، حکم را خاص گردد خصوصیت واقعه موجب محدویت حکم نمی«

  .)39-38: 1378، به نقل از ایازي، زرکشی در البرهان و سیوطی در االتقان(» کند نمی

  یکبار به طور کامل و.بار نازل شده است  دو قرآن،که اینشناختی روشمالحظه آخرین پنجم و 

 توجه این است قابله نکت، اما  سالوسه در بیست ،یا پراکندهپاره   یا پارهزمانی به صورت تنجیم

فَال یتَدبرُونَ أَ«خداوند خود در قرآن اشاره دارد که . آن یکدست و کامل استکه تمام معانی 

 و اگر از کنند قرآن تدبر نمیآیا در / الْقُرْآنَ و لَو کانَ مِنْ عِنْدِ غَیرِ اللَّهِ لَوجدوا فیهِ اخْتِالفاً کَثیراً

  .)82: نساء (»یافتند  بسیار اختالف میجانب غیر خدا بود، در آن

 مجموعه ،شناختی است و از این لحاظ  میدان وسیع معنیواژگان قرآن« ،همچنین

ها از هر منبعی که   همه کلمه،دار و نظام و دستگاه خودبسنده از کلمات است که در آن ن  سازما

 »اند اي پیدا کرده  تازهبیر منظمگرفته شده باشند، یکدیگر را تکامل و تمامیت بخشیده و تع

   .)44: 1374ایزوتسو، (

 و استفاده از آیات سازد ن میابسیار آسرا  یافتن رابطه بین مفاهیم ، حیثاین امر از یک

 پیوستگی بین ،کند و از سوي دیگر  و کلیت متن کمک فراوانی میدیگر به فهم آیات پیشین

اگر درك . سازد ا به غایت مشکل می ایجاد اولویت مفاهیم کانونی ر،تمامی مفاهیم قرآنی

  .شود آسان می، ورود به متن قرآن ه باشدنونی و اصلی قرآن وجود داشتدرستی از مفاهیم کا
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  مفاهیم بنیادین قرآنی. ب

  که مبنا و اصول ورود ما بهوجود داردآن  پنج مفهوم بنیادین و کلیدي در قر،در دید کلی

 حیاتی ،که بسیار براي فرضیه ما در موضوع امنیت مفهوم اول . استامنیت در قرآنبحث 

تمام حیات در   در این راستاست و حتیجهت کلی قرآن.  است»ایمان و کفر« دوگانهاست، 

 نه تنها آن تصورها که مستقیماً با دین و ایمان  «،به تعبیر ایزوتسو. گرفته است قرار مسیراین 

هاي  ترین جنبه حتی تصورهاي نماینده دنیويهاي اخالقی و  ارتباط دارند، بلکه همه اندیشه

بستن و وام و ربا و  زندگی آدمی همچون زناشویی و طالق و ارث و مسایل بازرگانی و قرارداد

  .)46: همان (»اند خدا قرار گرفته در ارتباط مستقیم با تصور ،غیره  وراوزان و مقادی

اند، سپس شک و تردیدى به  دهمؤمنان واقعى کسانى هستند که به خدا و رسولش ایمان آور

 آنها راستگویانند ؛اند هاى خود در راه خدا جهاد کرده خود راه نداده و با اموال و جان

؛ 11: ؛ بروج6: تین( است  و آسمانی مبناي پاداش و عقاب زمینی،ایمان .)15: حجرات(

قرآن اهل  .)35: ات؛ صاف145 و 116: ؛ نساء30: ؛ فاطر10 و 9: ؛ مائده37 و 4: ؛ سبا25: قاقانش

 کسانی که نامه اعمالشان در دست راستشان ،اهل مبارکی و یا به تعبیري(ایمان را اهل میمنه 

) شومی و شقاوت(و کافران را اهل مشئمه ) 684: 20، ج 1363طباطبایی، ) (گیرد قرار می

یافت  باعث سعادت، بهروزي و در،داشتن به خدا و رسولش ایمان .)20-17: بلد(خواند  می

؛ 11: صف(آورند، خردمند هستند  شود، پس افرادي که ایمان می کمک و یاري خداوند می

؛ 13: حشر (شعورند خرد و بی ورزند، نه تنها بی و کسانی که کفر می) 18: ؛ زمر49: عنکبوت

/  عونَصم بکْم عمی فَهم ال یرْجِ « :شوند ، بلکه عین جانوران تصویر می)13: ؛ بقره100: یونس

إِنَّ شَرَّ الدواب عِنْد اللَّهِ الصم الْبکْم  «یا ) 18: بقره(» گردند  بازنمیو الل و کورند و آنان کر

» اندیشند خداوند کسانی هستند که کر و اللند و نمیبدترین جانوران نزد /  الَّذینَ ال یعقِلُونَ

  .خردي است ندي و کفر عین بیبه عبارت دیگر، ایمان عین خردم .)22: انفال(

و در سوره » بصاراولی االیا «اهل بصیرت  نیکوکاران را ، سوره آل عمران13قرآن در آیه  

 ابصار را هم به ، تفسیر المیزان.خطاب قرار داده است» بابلیا اولی اال« آنها را ،10طالق آیه 

 تمییز بین حق و باطل ت ونظر دارد و هم به معناي بصیر معناي چشم ظاهري و فیزیکی مد
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 اولی الباب را  این تفسیر منظور از، همچنین.)179-178: 3، ج 1363طباطبایی، (داند  می

  .)654: 19همان، ج  (داند خردمندان می

دین به این شکل است که نخست خداوند  ،دسته افراد مؤمن و کافر گیري دو فرایند شکل

 و از برکات دهش کنند و هدایت  را تصدیق میآن اي   عده،سپس. دارد ها عرضه می را بر انسان

و  «. بینند افتند و کیفر می د، به ضاللت و گمراهی مینن تکذیب ک و اگرشوند میمند  هالهی بهر

وا فَأَخَذْناهم  آمنُوا و اتَّقَوا لَفَتَحنا علَیهِم برَکاتٍ مِنَ السماءِ و الْأَرضِ و لکِنْ کَذَّب لَو أَنَّ أَهلَ الْقُرى

همانا ما درهاي برکات ند، وردآ میمردم و شهر و دیار همه ایمان و چنانچه / بِما کانُوا یکْسِبونَ

 ما هم آنان را به کیفر کردار . تکذیب کردندگشودیم و لیکن  بر روي آنها میآسمان و زمین را 

لی قرآن را بر اساس دو گیري ک توان جهت می ،بر این اساس .)96: اعراف(» زشت رساندیم

  : به شکل زیر ترسیم کرد،محور ایمان و کفر

   سعادت هدایت پاداشگرایی  عقل تصدیق ایمان: مسیر اول

   شقاوت   ضاللت  کیفرخردي  بی   تکذیبکفر: مسیر دوم

 جریان کلی هر ، نخست اینکه. اهمیت دارداین مقالهمفهوم ایمان از دو منظر براي بحث 

امنیت نیز از این معنا مستثنی مفهوم بنابراین، .  بر مدار ایمان و کفر استوار است، در قرآنچیزي

نقطه برتر تواند  مینه تنها نقطه تمایز مهم و جدي است، بلکه  این ویژگی ،در عین حال. نیست

   . به آن پرداخته خواهد شدیل امنیتی نیز باشد که در استلزامات امروزینگشا در مسا و گره

 تنها به وجه معنوي و آخرت اشاره ندارد، بلکه وجه ،پاداش ناشی از ایمان، م اینکهدو

 امنیت به آن بازخواهیم دارد که باز در پرداختن به استلزامات امروزیننیز  دنیایی مادي و این

  .گشت

براي درك مفهوم  که گیرد می بر را در صفاتی از خداوند ست، ای متأثر از اولمفهوم دوم که

 آن اگر قرار است به خداوند ایمان آورده شود و پاداش ،در واقع. ایمان بسیار مفید است

 این ،در این مفهوم. امري ضروري استبه او  اتکا  دانستن صفات خداوند براي،گردددریافت 

 زیرا چه انسان ،خواهد براي خود نمییک از این کارها را  که خداوند هیچنهفته است نکته 

گردد  دریافت می  موضوع  این،همچنین. اثري ندارد موقعیت خداوند  در، یا نباشددیندار باشد

 ،ویژه از منظر امنیتی   به،این امر. خداوند قادر به انجام کارها و پاداش و عقاب استکه 
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این امر نوعی قوت قلب براي فرد باایمان . است آیین تداوم و انتشار یکتضمین مناسبی براي 

خداوند بسیار آمرزنده و مهربان است :  برخی از این صفات از این قرارند.نیز خواهد بود

جبار ، )65: ؛ یوسف152: اعراف(ارحم الراحمین ، )45: هود(، احکم الحاکمین )14: بروج(

: انعام(صادق ، )196: ؛ بقره2: مائده(، شدید العقاب )131: ؛ نساء267: بقره(، حمید )23: حشر(

: ؛ حج52: انفال(قوي و ) 61 و 18: انعام(، قاهر )54: روم(قدیر  ،)2: اخالص( صمد ،)147

  . هستند  از آن جمله)40

.  به خداوند است»اعتماد و توکل«آید،  مفهوم سوم که به ترتیب پس از دو مفهوم قبلی می

اگر کسی به خداوند ایمان دارد و او را قادر، . توکل نوعی اعتماد به خداوند در تمام امور است

ت یافرا ک او ه او توکل کند که از هر جهتداند، پس باید به او دل بندد و تنها ب ا و قوي میدان

 در صورت توکل به نیازي  در معناهاي بی، توکل در عین حال.)48: ؛ احزاب129: توبه(کند  می

، صبر در برابر )30: رعد(داشتن به خداوند  ، امید)36: ؛ شوري3: ؛ طالق67: یوسف(خداوند 

زنده همیشه و توکل به خداوند یکتا، عزیز، رحیم و ) 59: ؛ عنکبوت12: ابراهیم(الت مشک

به عبارت دیگر، توکل به خداوند خود عین . آمده است) 13: ؛ تغابن217: ؛ شعرا58: فرقان(

  . استينظرمامنیت براي انسان از هر 

توجه به موضوع سه سنت الهی با . هاي الهی است  ایمان به سنت،بنیادین چهارممفهوم 

. گریزناپذیري پاداش و عذاب الهی استنخست، : بحث ما از اهمیت بیشتري برخوردار است

 .)28: ص(هدف از این سنت الهی این است که بین نیکوکاران و بدکاران تفاوت وجود دارد 

ي خداوند برا. نبودشد و دوام و قوامی  مرج بر جهان حاکم میو  نوعی هرج،اگر غیر از این بود

أَ و لَم یسیرُوا فِی الْأَرضِ فَینْظُرُوا کَیف  «کند که  این موضوع تجربه عملی پیشینیان را مطرح می

 بِذُنُوبِهِم اللَّه مضِ فَأَخَذَهآثاراً فِی الْأَر ةً وقُو ممِنْه أَشَد مکانُوا ه لِهِمۀُ الَّذینَ کانُوا مِنْ قَبکانَ عاقِب

کنند تا عاقبت کار پیشینیان را  آیا مردم در روي زمین سیر نمی/ نَ لَهم مِنَ اللَّهِ مِنْ واقٍو ما کا

شان در روي زمین بیشتر بود،  تر و آثار وجودي ببینند که آنها را با آنکه بسیار از اینان قوي

» شان نبودکس نگهدار شان بگرفت و از قهر و انتقام خداوند هیچ سرانجام خدا به کیفر گناهان

؛ 18-16: ؛ ملک7: فتح (ند هستنداو آسمان و زمین لشگر خد،براي انجام این کار .)21: غافر(

 در .)22: جاثیه(کند  نمیو خداوند در پاداش و عقاب هر کسی، ستمی به کسی ) 62: احزاب



 13 ـــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ معنا و مفهوم امنیت ایمانی در قرآن کریم

سِک لَها و ما یمسِک فَال ما یفْتَحِ اللَّه لِلنَّاسِ مِنْ رحمۀٍ فَال مم « :فرماید  خداوند می،عین حال

کیمزیزُ الْحالْع وه دِهِ وعمِنْ ب رْسِلَ لَهکس   هیچ،گشاید دري که او از رحمت به روي مردم می/ م

: فاطر (»اند رها کند و اوست عزیز و داناکس جز او نتو نتواند بست و آن را که او ببندد، هیچ

 نتیجه اعمال خود را خواهد دید، امري مقدر و از ،خرتپس اینکه کسی در این دنیا و در آ .)2

نظام جهان بر اساس نظم و قاعده استوار  بنابراین،. هاي الهی است که در آن شکی نیست وعده

  .است

بل نقذف بالحق علی الباطل فید مغه فاذا «. دوم، غلبه نهایی حق بر باطل استسنت الهی 

گردانیم تا باطل را  ا همیشه حق را بر باطل غالب میبلکه م/ هوزاهق و لکم الویل مما تصفون

» محو و نابود سازد و واي بر شما که خدا را به وصف کار باطل و بازیچه متّصف گردانید

 قَد خَلَت مِنْ قَبلُ و  سنَّۀَ اللَّهِ الَّتی «. این سنت الهی است که در آن تغییري نیست .)18: انبیاء(

و ابداً در این ] که حق بر باطل غالب شود[سنت الهی بر این بوده /  اللَّهِ تَبدیالًلَنْ تَجِد لِسنَّۀِ

 .)456-455: 18، ج 1363طباطبایی، : گرید به؛ همچنین بن23: فتح(» سنت خدا تغییري نیست

 ،غلبه نهایی حق بر باطل. نهاد ماً رو به باطل و فساد می شاید جهان تما، از این بوداگر غیر

را به همراه  ظالمان راي ناامیدي و هشدار بمیان نیکوکاران و طرفداران حق وي در امیدوار

  .دارد

 این دنیا و آخرت از آنِ نیکوکاران است و این ،سنت الهی سوم این است که در نهایت

ةِ و اللَّه فَآتاهم اللَّه ثَواب الدنْیا و حسنَ ثَوابِ الْآخِرَ «. وعده خداوند سرشار از امیدواري است

شان گردانید که خدا  پس خداوند پیروزي در دنیا و ثواب در آخرت نصیب/ یحِب الْمحسِنینَ

و أَورثَکُم أَرضَهم و دِیارهم و   «،و همچنین) 148: عمران  آل(» دارد نیکوکاران را دوست می

ع کانَ اللَّه تَطَؤُها و ضاً لَمأَر و موالَهلىأَم و شما را وارث سرزمین و دیار و / ءٍ قَدیراً  کُلِّ شَی

اموال آنها کرد و نیز سرزمینی را که هیچ بر آن قدم ننهادید، نصیب شما گردانید و خدا بر هر 

  .)27: احزاب(» یز بخواهد تواناستچ

یر  که در قرآن تصوییخدا. گرایی خداوند در امور جهان است  اراده،آخرین مفهوم بنیادین

 به عبارت دیگر، .در امور دنیا دخالت و مشارکت بسیاري داردشود، خدایی است که  می

ها   زمین و آسمان را مسخر انسان،ه استطور که در قرآن بارها تأکید کرد خداوند همان
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پس از نیست که » ساز الهوتی ساعت«همانند  و اوها خداوند را بپرستند  گردانیده تا انسان

 کاري ندارد تا زمانی که با مشکلی مواجه گردد، بلکه خدا در تمام آنر با دیگساختن ساعت 

 مهم این موضوعاما  ، استتر ها از رگ گردن نزدیک جهانی شرکت دارد و به انسان امور این

: ؛ انعام25: یونس(کند  کند و هرکه را نخواهد نمی خداوند هر که را خواهد هدایت می کهاست 

گرداند و  روزي می هد وسیعیگر آورده است که خداوند هر که را خوایا در چند جاي د) 149

گردد و هر که نباشد،  روزي می روزي و یا هر که خداپرست باشد، وسیع  نخواهد تنگهرکه را

 باعث راین تعابی .)26: ؛ رعد62: ؛ عنکبوت39 و 36: ؛ سبا52: زمر(گردد  روزي وي سخت می

گرایی را در جهان براي انسان  ی خداوند باشند و نقش عقلگرای قایل به اراده برخی تشده اس

  :کمرنگ ببینند

.  استوندافتد، در آخرین تحلیل نتیجه اراده خدا هر آنچه بر روي زمین اتفاق می «

دهد یا کسی که از راه  گزیند، و اهتدا را بر ضالل ترجیح می آن که راه راست را برمی

 به اختیار ،کند، در حقیقت  اهتدا انتخاب میشود و ضالل را به جاي راست منحرف می

واکنشی که به هر یک از دو صورت . خویش چیزي را براي خود انتخاب نکرده است

است و مشیت خداوند است و ودهد، نتیجه ضروري خ در برابر هدایت الهی نشان می

تدا و به عبارت دیگر، اه. کند که خدا خواسته است که او چنین کند  چنین میرو  از آن

   .)179: 1374ایزوتسو،  (»به مشیت الهی است هر دو بسته ،ضالل

اگر قرار داشتن چگونه قابل فهم است؟  معنا و مفهوم ایمان اگر این برداشت درست باشد،

معنی آخرت و پاداش و عقابی که دهد،  هدایت یا گمراهی سوق به است خدا هر که را خواهد 

آید که پس  دیرگرایی پدید می نوعی تق،در اینجاشود؟  یکنون در مورد آن بحث شد، چه م تا

  .جه رفتار مستقیم ما نیست، پس عذري هم بر آن نباید باشدیدهیم، نت هرآنچه ما انجام می

  :آمده است که، 149ه انعام آیه در مورد سور ،در تفسیر المیزان

کس به  وقت و از هیچ هیچ وکند  خداوند بندگان خود را مجبور به ایمان نمی« 

مشیت تکوینی خود ایمان را نخواسته تا مجبور به آن شود، بلکه به خالف آن نیز اذن 

شرك و کفر برداشته و بندگان را هم  اذن تکوینی، به این معنا که موانع ،البته. داده است
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 سنسبت به فعل قدرت داده و هم نسبت به ترك و این همان اختیار است که اسا

   .)560-559: 7، ج 1363طباطبایی، ( »وعد و وعید استتکلیف و امر و نهی و 

ذیري انسان و پ لیتوئراده خداوند است، منافاتی با مسمسیر کلی جهان و حیات به ااینکه 

یابد، تغایري  یابد و چه کسی نمی هدایت میداند چه کسی  یا اینکه خدا می گرایی او ندارد عقل

این موضوع بازگویی شود، این تعابیر در جاي گر اگر یکبار دی. جریان هدایت الهی نداردبا 

جریان و مسیر حیات به اراده خداست . گردد خود معنادار خواهند بود و از سوءتعبیر پرهیز می

روزي فراوان و تنگی . و اوست که این جهان را آفریده و در اختیار انسان گذاشته است

 یا کفرورزیدن آوردن در ایمانفتار افراد  تابعی از ر، نتیجه کار افراد،معیشت افراد و همچنین

 بینند و از دیگر ها نتیجه رفتار و اعمال خود را  انسانسو،   شود از یک این امر باعث می. است

ایمان به خدا سنجه اراده خدا که وعده داده تنها با و جریان پاداش و عقاب به خواست  ،سو

ها و نظم  ها و خوراکی رستنیجمله  از اهب،و موخدا تمام شرایط . شود، تناسب داشته باشد می

ا هایی براي هدایت ارسال کرده ت امور زمین و آسمان را مسخر انسان کرده و پیامبران و کتاب

تنها انسان باید به راه راست برود و  ، در این شرایطبنابراین، .انسان به راه راست هدایت گردد

ها  به انسانخداوند معتقد است مصایبی که  . گردندتشوند، باید مجازا کسانی که منحرف می

خدا هیچ قومی را هالك نکرد مگر در  .)31: اشور(نتیجه اعمال زشت خودشان است  ،رسد می

  .)117: هود(کند  هیچ قومی را به ظلم هالك نمیخداوند و ) 4: حجر(شرایط معین 

 ما بِأَنْفُسِهِم و إِذا أَراد اللَّه بِقَومٍ سوءاً فَال مرَد لَه و ما إِنَّ اللَّه ال یغَیرُ ما بِقَومٍ حتَّى یغَیرُوا... « 

خدا با آن همه مهربانی به خلق حال هیچ قومی را دگرگون نخواهد ... / لَهم مِنْ دونِهِ مِنْ والٍ

 به بدي کرد تا زمانی که خود آن قوم حالشان را تغییر دهد و هرگاه خدا اراده کند که قومی را

ي آنکه آن بال بگرداند، ااعمالشان عقاب کند، هیچ راه دفاعی نداشته و هیچ کس را جز خدا یار

/ إِنَّ اللَّه ال یظْلِم النَّاس شَیئاً و لکِنَّ النَّاس أَنْفُسهم یظْلِمونَ  «،و یا در نهایت) 11: رعد(» نیست

  .)44: یونس (»کنند در حق خویش ستم می ولی مردم ،کند خدا هرگز به هیچ کس ستم نمی

فلسفه امنیت در قرآن داشته کند ورود مناسبی به بحث   کمک می،این پنج مفهوم بنیادین

  .باشیم
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  امنیت در قرآن فلسفه وجودي. ج

یکی توجه :  پرداختن به دو نکته اساسی است،براي دریافتن فلسفه وجودي امنیت در قرآن

 نوع تلقی یا ،یابد و دیگري  سخت با موضوع امنیت پیوند میهبوط انسان که در اینجابه 

  .کند شناسی که قرآن مطرح می نسانا

. کند  خلقت زمین و هبوط انسان اشاره می به فلسفه،قرآن در دو سوره بقره و اعراف

. د کندانسان را خلیفه خوگیرد که   خداوند بر این قرار میارادهگونه که در قرآن آمده است،  آن

آنگاه به فرشتگان . و اسماء خود را به او آموخت) 29: حجر(در او روح خود را دمید پس 

به  فرشتگان پرهیز کردند و گفتند چرا کسی را آفریدي که ،در بدو امر. گفت به او سجده کنند

 اسماء خدا به انسان گفت. یمده این کار را بهتر انجام میما  در حالی که ،ستایش تو بپردازد

. فراگیردتواند اسماء الهی را   انسان بهتر می،آنها دریافتند که در این کار. به آنها بیاموزالهی را 

این خلیفه زمینی قدرت بر تحمل اسرار و حقایقی دارد که از توانایی مالئکه خارج است و «

 نقطه ضعف را جبران ،یکنوع حکایتی از وجود خداوند دارد که آنها ندارند و با این وسیله

ان خدا را  برابر انسان سر فرو آوردند و فرمپس در .)149: 1، ج 1363طباطبایی، (» ندک می

در .  تنها شیطان از فرمان خداوند سر بتافت و از درگاه الهی بیرون شد،در این میان. پذیرفتند

خدا به . انسان را از جایگاه باالیی که در نزد خداوند داشت، بیرون کندبر آن شد  ،عین حال

این نازپرورده خدا تنها باید از . زندگی کند حوا ،ن بهشت را عطا فرمود تا با جفت خودانسا

 هیوه درخت ممنوعبا دسیسه شیطان از م اما ،کرد دوري مییک درخت که نهی شده بود، 

دو هر مبادا  خیرخواه اوست و خدا آنها را نهی نکرده است، بلکه  گفتشیطان به آدم. خورد

خوردن میوه آن . یا عمر دوباره یابید، از خوردن آن منع شدید) 44: 8ج  همان،( شوید فرشته

تمایل حیوانی است که مستلزم تغذیه و «که به تعبیري همان زشتی  درخت همانا با پدیدارشدن

آنها همراه بود که مجبور شدند خود را با برگ درخت ) 167: 1همان، ج (» باشد نمو می

ایمان و اعتماد خود را به خداوند فرستاد تا زمانی دیگر  به زمین خداوند نیز آنها را. بپوشانند

 جایی که محل امن غایی و شان درست بود، دوباره به مه اعمالنا ،نشان دهند و اگر در آخرت

  .)25-10: ؛ اعراف38- 30: بقره(د نقصواست، باز گرد
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 چون اما ،هشت باشد جایگاه انسان در بهشت بوده و جایگاه درخور وي نیز باید بدر واقع،

، به زمین آمد تا آن را )23: اعراف (خطا کرد و خود نیز به خطاي خود اعتراف کرده است

که تنها گردند، بل ها به بهشت بازنمی نسان پس از این کار دیگر تمام ا،در عین حال. جبران کند

و آسایش باز برخی از آنها که از این آزمایش سربلند بیرون آمدند، به منزلگاه ابدي امن 

 زمین تبعیدگاه انسان است و انسان براي امن و آسایش اصلی و ابدي به ، پس.خواهند گشت

دادن آزمایش و  هر آنچه خدا براي انسان فراهم آورده، تنها براي پس. این دنیا نیآمده است

  تنها گمراهی دیگرباره انسان را نشان،بستن بیش از حد به این دنیا دل. امتحان وي است

یست در دهند، درخور ز شان نشان می  اعمالهایی که خود با  انسان،)64: عنکبوت( دهد می

خلقت زمین بازیچه نیست و هر  خدا بارها اشاره کرده است که ، بر همین اساس.بهشت نیستند

 کُلُّ نَفْسٍ  جزىو خَلَقَ اللَّه السماواتِ و الْأَرض بِالْحقِّ و لِتُ «. رسد کس به نتیجه اعمال خود می

 بلکه به حق آفریده ،و خدا آسمان و زمین را بازیچه خلق نکرده/ بِما کَسبت و هم ال یظْلَمونَ

: جاثیه(»  پاداش هر عملی که کرده است، خواهد یافت،هیچ ستمی  هر نفسی بی،است و عاقبت

لَو أَردنا أَنْ نَتَّخِذَ لَهواً الَتَّخَذْناه مِنْ . هما العِبینَو ما خَلَقْنَا السماء و الْأَرض و ما بینَ «یا  ،)22

اگر . ما آسمان و زمین و آنچه بین زمین و آسمان است، به بازیچه نیآفریدم/ لَدنَّا إِنْ کُنَّا فاعِلینَ

 لیکن .کردیم، احدي را هم بر ما قدرت اعتراض نبود خواستیم بیهوده انجام دهیم، می ما می

  .)8:  روم؛17-16: انبیاء( »چنین نیست

  .چند نکته باید مورد توجه قرار گیردنیز  شناسی مورد نظر قرآن انساندر خصوص 

 براي پس .شد انده نمیر خطاکار نبود از بهشت راگ. ، انسان از نظر قرآن خطاکار استیک

هاي   وسوسهچون .شیطان دوري کندهاي  از وسوسهباید اینکه دوباره به گرفتاري دچار نشود، 

روي انسان  تري از قبل در پیش دنیایی قابل مقایسه با آن دنیا نیست، پس باید آزمایش آسان این

  .)78: حج(فرماید که در دین مشقتی براي انسان نیست  خدا خود می. باشد

 باید خود راه نجات خود را ،)23: اعراف ( به خود ستم کردهش انسان خودچون، دو

؛ 10: ؛ شوري34: ؛ مائده22: محمد( براي اینکه از خطا دور گردد، باید توبه کند انسان. دریابد

طلبد  را می» توبه نصوح« و آن هم  انسان تواب است،نظر قرآن  انسان مورد،پس .)37: بقره

اي است که صاحبش را از برگشتن به طرف گناه   توبه، منظور از توبه نصوح.)8: تحریم(
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اگر این کار را نکند، ممکن است هم در این دنیا . )677: 19،ج 1363 طباطبایی،(دارد  بازمی

  . پدید آیدواتر براي   عذابی سخت، در آخرتدچار عذاب گردد و هم

: عصر(، همیشه در خسران و زیان است  زمین فرستاده شدهبهواسطه اینکه انسان به ، سه

داند و آن را خسرانی  ی و آبرو می این خسران را فراتر از خسران مال،تفسیر شریف المیزان .)2

تواند از این خسارت به  پس تنها زمانی می .)818: 20، ج 1363طباطبایی، (نامد  عظیم می

جبران آن را  اینکه انسان دچار ضرر و زیان است، آگاهی از. درآید که به خدا ایمان آورد

  .رسد یی به نظر معقالن ،ك این تذکر براي بهبود شرایطدر. سازد منطقی می

إِنَّا عرَضْنَا الْأَمانَۀَ علَى السماواتِ و الْأَرضِ و  «.  استنادان ،نظر قرآن انسان مورد، چهار

ها و  ما به آسمان/ الْجِبالِ فَأَبینَ أَنْ یحمِلْنَها و أَشْفَقْنَ مِنْها و حملَها الْإِنْسانُ إِنَّه کانَ ظَلُوماً جهوالً

ا عرض امانت کردیم، همه از تحمل آن امتناع کردند و از آن هراس داشتند تا ه زمین و کوه

انسان در اینجا بدون  .)72: احزاب (»ان هم بسیار نادان و ستمکار استانسان پذیرفت و انس

طباطبایی،  ()که همان والیت الهی است(اینکه از امکان و توان خود براي پذیرش امانت الهی 

 در پذیرش آن اجباريپذیرد؛ این درحالی است که  آن را میاه باشد، آگ )547: 16ج : 1363

توجه به این   پیشنهاد شد و نپذیرفتند، باز بیدیگران پیش از انسان به ،رغم اینکه به نداشت و 

  .فتپذیررا لیت وئمس ،شواهد

د، رس هرگاه مصیبتی به او می. استو ناسپاس کار   بسیار فراموش،انسان در نظر قرآن، پنج

 از یاد خدا غافل ،خواهد، اما پس از گذر از بحران سخت با تضرع به درگاه خدا گشایش می

و إِذا مس الْإِنْسانَ ضُرٌّ دعا ربه منیباً إِلَیهِ ثُم إِذا  «. این انسان ناسپاس استدر واقع، . گردد می

 مِنْ قَبلُ و جعلَ لِلَّهِ أَنْداداً لِیضِلَّ عنْ سبیلِهِ قُلْ تَمتَّع خَولَه نِعمۀً مِنْه نَسِی ما کانَ یدعوا إِلَیهِ

عا و انابه دو انسان را هرگاه رنجی پیش آید، در آنحال به / بِکُفْرِك قَلیالً إِنَّک مِنْ أَصحابِ النَّارِ

خواند، فراموش  به درگاه خدا رود و چون نعمت به او عطا کند، خدایی را که پیش از این می

 ، با چنین کس.کند و براي خدا همتا و شریک قرار دهد تا خلق را از راه خدا گمراه کند می

 از 49آیه : ؛ همچنین بنگرید به8: زمر(»  عصیان لذت ببر که عاقبت از اهل آتش استازبگو 

  .)69-67: ا؛ اسرهمین سوره
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د اللَّه أَنْ یخَفِّف عنْکُم و خُلِقَ یری «. ضعیف است، انسانی که به زمین فرستاده شده، شش

» خواهد کار را بر شما آسان کند که انسان ضعیف خلق شده است خدا می/ الْإِنْسانُ ضَعیفاً

فرماید ما انسان را از نطفه آفریدیم، ولی او به  در جایی دیگر میخدا  ،همچنین .)28: نساء(

و یاوري داشته   براي زیست مناسب خود یارپس انسان نیاز دارد .)4: نحل(خصومت پرداخت 

و موال خداوند تنها یاریگر خداوند نه تنها دین را بر انسان ضعیف آسان گرفته، بلکه . باشد

یطان را و اگر خدا یاري کند، ش) 31: ؛ شوري40: ؛ انفال78و 40: ؛ حج11 و 7: محمد(است 

ی نسان بهتر است چنگ به دامن اله اپس براي .)160: عمران  آل( یاراي گمراهی انسان نیست

  .)22: لقمان(بزند 

توان استنباط کرد آیا انسان ذاتاً  دقیقاً نمیاز مجموع مباحثی که قرآن در مورد انسان آورده، 

داشته انسان داراي روح خدایی است، قاعدتاً باید ذات نیک  چوناما  ،موجود نیکی است یا نه

 او را به گمراهی خواهد که می نام شیطان نیز وجود دارد موجودي به ،در کنار این مسأله. باشد

 نکته .ت برسد و کفر عین ناامنی استینانسان باید تنها با ایمان به ام ، در نهایت،پس. بکشاند

ها دیگر به این  انساندیگر  این است که اشتباه آدم باعث شد ،آید مهمی که در اینجا پیش می

 برخی از آنها اصالً امکان بازگشت به بهشت را نداشته ،دنیا فرستاده شوند و در عین حال

 وضعیت آدم در بهشت برین ،همچنین. باشند و به منزلگاهی بدتر ـ دوزخ ـ افکنده شوند

ی از زمین و مجازات آن تر بود یا وضعیت انسان در زمین؟ آدم در بهشت تصور مناسب حساس

آنچه در این بین .  بهشت برین نداردتصور مناسبی ازشاید  و انسان روي زمین نیز نداشت

هیا کرده تا هم زیست  زمین و آسمان را م، این است که خداوند براي انسان،تفاوت آشکار دارد

 کتاب، نبوت ، خدا،در کنار این مباحث. ندیشد از چه روي باید زیست مناسب کندکند و هم بی

 ،در نهایت. راه درك کند  از بی حکومت را براي انسان فرستاده تا راه را،و حتی در مواردي

 این است که زندگی خود را در این دنیا و آخرت سامان ،آنچه در حال حاضر اهمیت دارد

توانند خلیفه خداوند در روي زمین  هایی که به خداوند ایمان آورند، می انسان بنابراین،. بخشیم

وا الصالِحاتِ لَیستَخْلِفَنَّهم فِی الْأَرضِ کَما استَخْلَف وعد اللَّه الَّذینَ آمنُوا مِنْکُم و عمِلُ «. گردند

   لَهم و لَیبدلَنَّهم مِنْ بعدِ خَوفِهِم أَمناً یعبدونَنی الَّذینَ مِنْ قَبلِهِم و لَیمکِّنَنَّ لَهم دینَهم الَّذِي ارتَضى

از شما و خدا به کسانی که / کَفَرَ بعد ذلِک فَأُولئِک هم الْفاسِقُونَ شَیئاً و منْ  ال یشْرِکُونَ بی



 50ــــــ فصلنامه مطالعات راهبردي شمارهـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ20

نکه امم صالح پیامبران  در زمین خالفت دهد، چنا و نیکوکار گردند، وعده فرموده ایمان آرند

 دین پسندیده آنان را بر همه ادیان ،سلف جانشین پیشینیان خود شدند و عالوه بر خالفت

 کند و به همه مؤمنان پس از خوف اندیشه از دشمنان ایمنی کامل دهد که تمکین و تسلط عطا

 به حقیقت ، هر که کافر شود،هیچ شایبه شرك و ریا پرستش کنند و بعد از آن مرا به یگانگی بی

  .)55: نور(» همانا فاسق و تبهکارانند

  

  سازوکار امنیت ایمانی در قرآن. د

اصول امنیت  ،سپسو گردد   قرآن معرفی مینظر مکان امن مورد نخست، ،در این بخش

 پس از آن، ابزارهایی که خداوند براي تأمین امنیت در اختیار انسان قرار .شود ایمانی آورده می

بر آنها برخی از مهمترین قواعد امنیت جمعی که در قرآن به  و در نهایت، گردد احصا میداده 

   .شود تأکید شده است، اشاره می

  

  دنیایی دنیایی و آن نمحل امن ای .1

است که بارها خداوند آن را یا دارالسالم  در آخرت و آن هم در بهشت ، محل امن نهایی

: زخرف ( استتوصیف کردهبودن نهرها  جاريو درختان فراوان به واسطه در آیات مختلف 

هاي   قرآن نعمات زمینی را در مقابل نعمت، در عین حال.)15-9: ؛ غاشیه22-12: ؛ دهر69-73

و ما هذِهِ الْحیاةُ الدنْیا إِالَّ لَهو و   «:داند  مینفسوشمارد و این دنیا را بازیچه و  الهی ناچیز می

این زندگانی چند روزه دنیا فسوس و / لَعِب و إِنَّ الدار الْآخِرَةَ لَهِی الْحیوانُ لَو کانُوا یعلَمونَ

 در کنار .)64: عنکبوت(» دانند به حقیقت دار آخرت استاي بیش نیست و اگر مردم ب بازیچه

 به ،قراردادن مکه به محل امن. باشد  در دنیا نیز محل امن قرار داده شد که مکه می،این موضوع

 .)35: ابراهیم(اش را از پرستش بتان دور دارد  درخواست حضرت ابراهیم بود که او و خانواده

یم را پذیرفت و مکه را نه تنها محل امن که باید از قتل خداوند نیز این تقاضاي حضرت ابراه

و غارت و فتنه و فساد و هرگونه پلیدي دور باشد و گناه بزرگی براي قتال در آنجا درنظر 

گرفته شده، بلکه روزي فراوان نیز در دنیا و آخرت براي این محل مهیا گردیده است 
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 اینکه این محل به عنوان .)217 و 126-125: ؛ بقره35: ؛ ابراهیم112: ؛ نحل67: عنکبوت(

ترین محل در این دنیا در نظر گرفته شده و محل زیارت ساالنه مسلمانان جهان است،  امن

) 101: 7، ج 1363طباطبایی، (پرستی  و دوري از بتمهمترین نماد زمینی امنیت مبتنی بر ایمان 

   .است

  

  اصول امنیت ایمانی .2

قرآن نوعی فرایند دوگانه را در ، نخست: استل حیاتی  چند اصامنیت ایمانی متضمن 

/ سیهدیهِم و یصلِح بالَهم«.  در مقابل فتنه و فساد اصالح و هدایت:یات قرار داده استجریان ح

اي سعی   عده،در این جریان .)5: محمد(» شان کند و کارشان را اصالح فرماید تزودي هدایه ب

توان اصالح را از   چگونه می، اما در این بین،)11: بقره(شان دهند دارند فساد خود را اصالح ن

فرماید عدم انجام دستور خداوند در زمین باعث فتنه و فساد  قرآن میفتنه و فساد شناخت؟ 

شما مسلمین اگر آن را که خدا دستور داده / ... تَکُنْ فِتْنَۀٌ فِی الْأَرضِ و فَساد کَبیرٌ ...«. گردد می

؛ همچنین 73: انفال (»بزرگ روي زمین را فراخواهد گرفت نبندید، همانا فتنه و فساد به کار

  .)56: اعراف: بنگرید به

 رفتار مبتنی بر عدالت است که خیر و ،راه رسیدن به اصالح و هدایت که، ایناصل دوم 

اي اهل ایمان .../ سطِ شُهداء لِلَّهِیا أَیها الَّذینَ آمنُوا کُونُوا قَوامینَ بِالْقِ « :برکت به همراه دارد

ایجاد فتنه و فساد، و راه ) 135: نساء(» ...نگهدار عدالت باشید و براي خدا گواهی دهید 

هاي  هاي فراوانی از قوم خداوند مثال. پی دارد سرکشی و تکبر است که عذاب الهی را در

برخی مثل .  عذاب الهی شدندآورد که دچار مختلف که در روي زمین به فساد پرداختند، می

مند شدند، ولی سرکشی و ناسپاسی آنها  در ابتدا از لطف و مرحمت خداوند بهره ،اسراییل بنی

-4: ؛ سبا145-75: صافات؛ 45 و 26 و 22: غافر؛ 17- 13: فصلت(باعث نابودي آنها گردید 

  .)43: ؛ فاطر117-6: هود؛ 82-5: ؛ قصص16

 خدا نماد اصالح و هدایت است :کند اشاره میسیر دوگانه به نمادهاي این دو م ،اصل سوم 

مگر شیطان که غرور و / إِالَّ إِبلیس استَکْبرَ و کانَ مِنَ الْکافِرینَ« :و شیطان نماد تکبر و غرور

  .)74: ص(» تکبر ورزید و از زمره کافران گردید
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دارد انسان را به فساد ی در حالی که شیطان سع.  اشاره به امداد الهی دارد،اصل چهارم 

در کار دنیا نیز به دهد، بلکه  روي انسان قرار می  بکشاند، خداوند نه تنها راه و مسیر را پیش

در اینجاست که خداوند خود نیز در امر اصالح به مداخله یا . رساند انسان کمک و یاري می

تند علیه لشگر فراوان  دفرستادن با مانند يپردازد؛ امور  با انسان در روي زمین میمشارکت

اعطاي ، )26: همان(شان یرس در دل دشمنان حتی در پس حصارهاتایجاد ، )9: احزاب(دشمن 

دادن  ، اندك نشان)26: انفال(شمار نیرومندي و نصرت به مؤمنان اندك در برابر دشمنان بی

ن در جنگ داد  غلبه،)113: نساء(توجه به فضل الهی ، )44-43: همان(دشمنان در چشم مؤمنان 

در جایی حضور خدا براي کمک به جریان اصالح بسیار ). 123: عمران  آل(علیه دشمن 

  فَلَم تَقْتُلُوهم و لکِنَّ اللَّه قَتَلَهم و ما رمیت إِذْ رمیت و لکِنَّ اللَّه رمى« :شود ملموس نشان داده می

ح الءب ؤْمِنینَ مِنْهالْم لِیبلِی ولیمع میعس ناً إِنَّ اللَّهنه شما بلکه خدا آنها را کشت و چون تو / س

 و ی بیازماید که خدا شنواآمد خوش  نه تو بلکه خدا افکند که مؤمنان را به پیش،تیر افکندي

  .)17: انفال(» ست دانا

  

   ایمانی امنیتتحققابزارهاي . 3

خداوند براي  نخست. کند نهاد می وسایل الزم را نیز پیش، امنیتتحققخداوند براي  

میزان و « ،این کتاب .)25: حدید(هدایت آنها فرستاده است  براي  کتاب راهنما،فمردمان مختل

 قرآن ،در این میان.  تحقق امنیت و ایجاد برادري و برابري و کسب رحمت خداوند است»معیار

ادله و معجزات در  ، ابزاردومین .)2: زخرف( است گاه واالیی براي خداوند برخورداراز جای

 پیام الهی که مبناي امنیت ایمانی شتا مردم را در پذیراست درستی پیام و دستور خداوند تأیید 

پیامبرانی  سوم، .)همان( به ایمان خداوند درآیند ،یاري دهد و با اطمینان و اعتماد مناسب ،است

این پیامبران نه تنها . زام شدند و اقوام مختلف اعترویج آیین خداوند به جانب مردمانبراي 

تا تحقق عینی پیام براي ارسال پیام الهی ارسال شدند، بلکه با ادله و معجزاتی تجهیز شدند 

 در ،روایی برخی پیامبران ، حکومت و فرمانچهارم .)16: ؛ جاثیه25: حدید(الهی را دنبال کنند 

این موضوع در مورد  .ایجاد ساختار سیاسی و اجتماعی نمونه و عملی استراستاي 

 ،ویژه براي جنگیدن   به،الزم ابزار آخرین .)16: جاثیه(اسراییل مورد اشاره قرآن بوده است  بنی
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 داراي منافع زیادي براي ،آهن که چیزي سخت در قرآن تصویر شده است. ه استرزآهن و 

 است میره در قامت انسان براي حفاظت از زخم شمشرز ساختن ،مردم در جنگیدن و همچنین

 و 470-469: 14، ج 1363 تفاسیر این آیات در طباطبایی، .نک؛ همچنین 80: ؛ انبیاء11: سبا(

  .)568-567: 16ج 

  

  ت ایمانییقواعد امن. 4

برخی به در ادامه، ند که ک  مطرح میایمانی ت امنیدر خصوصخداوند در قرآن قواعدي  

   :شود آنها اشاره میاز 

 .)84: بقره( پرهیز کرد ریزي و راندن ضعیفان از خانه و کاشانه باید از خون،  جهاددر ،اول

 خداوند نهی کرده است که براي ،همچنین. ریزي پرداخت بدون دلیل نباید به جنگ و خون

 باید تحقیق و ، از جهاد و حتماً قبلاده شودان افراد به آنها نسبت کفر دکردن مال و ج حالل

 به جاي دادن نسبت ناروا بنابراین، .)94: بقره (است یا نه که آیا طرف مقابل کافر دشوجستجو 

   .)21-19: فتح(دهد  خداوند خود غنیمت و پاداش جهاد را میبراي کسب اموال و دارایی، 

 است و ، واجبکنند خدا، رسولش و روز قیامت را انکار میکسانی که جهاد با  ، دوم

 و 58: حج( بینند میو روزي و سرافرازي شوند، اجر عظیم، رزق  راه شهید این کسانی که در 

تنها کسانی که و ) 15: انفال( مؤمنان نباید به جنگ پشت کنند ،در این راه .)89 و 74: ؛ نساء78

باید آنقدر با کافران بجنگند تا  .)17: فتح(  از جنگ معاف هستند،نابینا، مریض و لنگ هستند

، آنها را نفی )29: توبه( به مسلمانان جزیه بدهند ذیرند کهبپدشمنان آنها را خوار و ذلیل کنند و 

د، ببرنشان را  دست و پاي ،)4: محمد( دشان را به سختی به بند کشن اسراي، دبلد و تبعید کنن

   .)33: مائده(د نرسانو به قتل ) 4: محمد (د یا آنها گردن زنننها را به دار کشندآ

 آمادگی و مهیابودن ، در قرآن.استواجب  آمادگی دفاعی در زمان جنگ و صلح، سوم

 هرچه ،در این راه.  بسیار توصیه شده است،براي جنگ و جهاد و استفاده از تجهیزات دفاعی

   :ند عوض آن را جبران خواهد کردمسلمانان هزینه کنند، ضرر نخواهند کرد و خداو

یلِ تُرْهِبونَ بِهِ عدو اللَّهِ و عدوکُم و و أَعِدوا لَهم ما استَطَعتُم مِنْ قُوةٍ و مِنْ رِباطِ الْخَ«

ما تُنْفِقُوا مِنْ شَی و مهلَمعی اللَّه مونَهلَمال تَع ونِهِمءٍ فی آخَرینَ مِنْ د  فوبیلِ اللَّهِ یس 
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 کنید و تا آن حد که و شما در مقام مبارزه با آنها خود را مهیا /إِلَیکُم و أَنْتُم ال تُظْلَمونَ

 از آذوقه و آالت جنگی و اسبان سواري براي تهدید دشمنان خداوند و دشمنان ،بتوانید

خودتان فراهم سازید و بر قوم دیگري که شما بر دشمنی آنان مطلع نیستید و خدا به 

 خدا تمام به شما عوض ،کنید آنها آگاهست نیز مهیا باشید و آنچه در راه خدا صرف می

   .)60: انفال (»اد و هرگز به شما ستم نخواهد شدد دخواه

 همان سیاست دفاعی و مرزداري است و در آن پیرامون ،ظاهراً منظور از رباط الخیل

و أَنْزَلْنَا الْحدید ...« .)98-97: 1381شاکري، ( شود جغرافیاي سیاسی و وطن اسالمی بحث می

اي مردم است، و آهن را که در آن سختی شدید و منافع بر /...فیهِ بأْس شَدید و منافِع لِلنَّاسِ

 سبیلِ اللَّهِ  انْفِرُوا خِفافاً و ثِقاالً و جاهِدوا بِأَموالِکُم و أَنْفُسِکُم فی«یا ) 25: حدید (»نازل کردیم

یرون شوید و در راه بار و مجهز ب براي جنگ با کافران سبک /ذلِکُم خَیرٌ لَکُم إِنْ کُنْتُم تَعلَمونَ

: توبه (» با دانش باشید هد بود اگرخدا با مال و جان جهاد کنید، این کار شما را بسی بهتر خوا

41(.  

   .، نباید کارزار کرد)34: مائده( اند هکرد یا توبه )90: نساء( اند  که پناهنده شدهآنهابا  ،چهارم    

 به خداوند ، باید صلح کرد و در این راه با کافرانی که با مؤمنان قصد جنگ ندارند،،پنجم

   .تا راهی براي آنها به سوي حق بگشاید) 61: انفال(اعتماد و توکل کرد 

دستی  خداوند دوستی، هم.  با دوستی گرفتن آنها اشتباه گرفتنبایدرا صلح با کفار ، ششم 

نان قدیمی  همان دشمکافران هرگاه سلطه یابند، زیرا ،نهی کرده استرا  کفاربا نهانی و پیمان پ

عدم سلطه غیرمسلمانان بر مسلمانان تأکید شده بر  ، در جاهاي مختلف،در قرآن و خواهند شد

 ،حاکم هستندبر آن از سرزمینی که کفار توصیه شده است  به مسلمانان ،حتی در مواردي. است

و خدا هرگز براي کافران  / سبیالًو لَنْ یجعلَ اللَّه لِلْکافِرینَ علَى الْمؤْمِنینَ...« :هجرت کنند

فَال تُطِعِ الْکافِرینَ و جاهِدهم بِهِ  «.)141: نسا(»  ایمان راه تسلط باز نخواهد کردنسبت به اهل

 همچنین، .)52: فرقان (»پس تو هرگز تابع کافران مباش و با آنها سخت کارزار کن /جِهاداً کَبیراً

 از آنِ خداوند است و کسانی که به این کار اقدام کنند، در دوستی با کفار عزتی نیست و عزت

  .)144 و 139: ؛ نساء9 و 1: ممتحنه(خرند  میضرر خود را از جانب خداوند 
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گري با مسلمانان است،   براي حمله و فتنه خرید زمانبا هدفطلبی کفار  اگر صلح، مهفت 

  .)91: نساء (مجال دادبه آنها نباید 

 خداوند آنجا را محل امن قرار زیرا ، نباید جنگ کرد،ه مکرمه و مکّدر مسجدالحرام ،مشته 

نگیدن که دشمن در جاست تنها در یک زمان این مجوز داده شده و آن زمانی . داده است

   .)191: بقره(دستی کند  پیش

 باید قتال کرد ،ولی به خدا و روز آخرت ایمان ندارند ، کسانی که اهل کتاب هستندبا ،مهن

   .)29: توبه( ذلیل گردند ر وتا خوا

 روابط مؤمنان با هم این است که با هم برادر باشند، رفتار عادالنه داشته اصل در ،مده

   .)12: حجرات(باشند، از ظن بد به یکدیگر بپرهیزند و در کار یکدیگر تجسس و غیبت نکنند 

ارد و اگر گروهی  د اختالفی پیش آمد، ایجاد صلح اولویت اگر بین دو گروه مؤمن،همیازد

   .)9: حجرات(ظالم به جنگ پرداخت گروه ، باید با ظالم باشند

 خشم و ، گناهی نابخشودنی است و در این کار، خداونددر نزد کشتن مؤمن ،همددواز

   .)93: نساء(عذاب الهی مقرر شده است 

آن را به یعنی غرامت  ، باید دیه و غرامت آن را دادکشته شد، به سهو ی مؤمناگر ،همسیزد

 ،ر بوداگر مقتول از قبیله مؤمن دیگ. اي را آزاد کند  بنده،خانواده مقتول بدهد و براي کفاره آن

اي  بها داده شود و بنده  وجود داشت، باید خونآمیز روابط مسالمت  وکه بین آن دو قبیله پیمان

بیله مؤمن محارب با اگر مقتول از ق. اي نباشد، دو ماه روزه گرفته شود آزاد گردد و اگر بنده

  .)92: ساءن(هاي توبه است  اینها راه. اي را آزاد کند قبیله قاتل بود، فقط باید بنده

 آنها را از عذاب خداوند گریزي ، ولی در نهایت،ترند  از کافران خطرناك منافقان،همچهارد

 شک و تردید  اما در دل،کنند  در ظاهر خود را مسلمان معرفی می،منافقین. )14: احزاب(نیست 

 از ،کنند  با شیطان خلوت می. و نفاق پنهانی دارندشان مریض و ناپاك استیها دل. دارند

 که د تا هر زماننبند  با مسلمانان و کفار توأمان پیمان می،ها بیشتر از خداوند واهمه دارند انسان

جهاد با غنیمت در ورزند و تنها براي کسب   به مسلمانان حسد می،به نفع آنها بود، اقدام کنند

کنند،  پراکنی می افکنند، شایعه در میان سپاه اسالم شک و تردید می ،کنند مسلمانان همراهی می

 ترسانند کنند، مردم را از جنگ می گري می کنند، فتنه جاسوسی میدشمن براي کنند،  خیانت می



 50ــــــ فصلنامه مطالعات راهبردي شمارهـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ26

: ؛ فتح14: ید؛ حد14 و 13 و 11: حشر(گردند  و اگر فرصتی پیش آید، به شرك خود بازمی

   .)14: ؛ بقره45: ؛ توبه60 و 19 و 17 و 14 و 13 و 12: ؛ احزاب29: ؛ محمد15

 که در نیکویی است و تنها زمانی مجاز شده نجواکردن علیه خدا و رسولش نهی ، همپانزد

کنند تا  منافقین معموالً از چهار حربه فتنه، مکر، نجواکردن و جاسوسی استفاده می. و تقوا باشد

 منفی از جمله کارهاي شیطان است تا مؤمنان را غمگین سازد ،رازگفتن.  مقاصد خود برسندبه

کنند و فتنه   در سپاه جاسوسی میو در کار مسلمانان فتنه ،منافقان .)114: ؛ نساء10-8: مجادله(

 باید در برابر آن صبر پیشه کرد که از ،در نظر خداوند از جنگ بدتر است و حتی در مواردي

؛ 110: ؛ نحل14: حدید؛ 43: اشور(شود  ترین کارها در نزد خداوند محسوب می ه راسخجمل

 استمکر بد و زشت علیه مسلمانان  ،آخرین حربه مهم منافقین .)193 و 191: ؛ بقره47: توبه

گرداند   بازمیش، را به صاحبآندارد و  که خداوند وعده داده مسلمانان را از آن مصون می

  .)142: ؛ نساء62: ؛ انفال38: ؛ حج43: فاطر(

خیانت به آن  عهد و پیمان خود را نقض و ، در صورتی که طرف مقابل مسلمانان،همشانزد

یا زمانی که ظلمی بر کسی ) 58: انفال(توان آن پیمان را نقض کرد  کرد، با لحاظ عدالت می

کند  صیه می هرچند خداوند صبر را بیشتر تو،رفت، حق انتقام براي فرد مظلوم مجاز است

 حتی جنگ و قتال با کسانی که اول بار پیمان شکستند و ظلمی ، در نهایت.)43 و 41: شوري(

: توبه(مانند راندن حضرت رسول از شهر و کاشانه خود انجام دادند، مجاز شمرده شده است 

  . ل استله به مثل یا عمل متقابباقاصل م که در ارتباط با )13

لش باشند و از اختالف و تنازع دوري کنند تا در و خدا و رسومسلمانان باید پیر، دهمهف

  .)46: انفال(ت آنها نابود نگردد اثر آن ضعیف نشوند و قدرت و عظم

در برابر دشمن حتی در حین نمازگزاردن و از غفلت گردد رعایت اصول حفاظتی  ،دهمجه

   :فرماید خداوند می. پرهیز شود

»تفَأَقَم فیهِم إِذا کُنْت و متَهلِحأْخُذُوا أَسلْی و کعم مطائِفَۀٌ مِنْه الةَ فَلْتَقُمالص ملَه 

 لَم یصلُّوا فَلْیصلُّوا معک و  فَإِذا سجدوا فَلْیکُونُوا مِنْ ورائِکُم و لْتَأْتِ طائِفَۀٌ أُخْرى

 کَفَرُوا لَو تَغْفُلُونَ عنْ أَسلِحتِکُم و أَمتِعتِکُم لْیأْخُذُوا حِذْرهم و أَسلِحتَهم ود الَّذینَ

و هرگاه شخص تو در میان سپاه اسالم باشی و نماز بر  .../  فَیمیلُونَ علَیکُم میلَۀً واحِدةً
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 باید سپاهی با تو مسلح به نماز ایستند و چون سجده نماز به جاي ،آنان به پاي داري

 ،به نماز آیند و البته ،اند اي حفاظت رفته و گروهی که نماز نخوانده این سپاه بر،آرند

 زیرا کافران آرزو و انتظار دارند شما از اسلحه و اسباب خود ،با لباس جنگ و با اسلحه

   .)102: نساء( »... غفلت کنید که ناگهان یکباره به شما حمله آورند

  

  استلزامات امروزین امنیت ایمانی. ح

، منیت ادارد؟ مرجعی چه ،مورد نظر امنیت اولین پرسش این است که ،امنیتیه در هر مطالع

منظور از مرجع امنیت این است  ؟ است المللی اي و بین  اجتماعی، ملی یا منطقه، فرديمتعلق

 در امنیت فردي، ،براي مثال ؟شود  میهکه امنیت براي چه کسی و چه چیزي در نظر گرفت

 باید مبتنی بر ایجاد شرایط مناسب امنیتی ،کار اجتماعیتمام سازوامنیت فرد اولویت دارد و 

عمده نظریات مهم در این زمینه . باشدهاي اساسی فردي  براي زیست فرد همانند تأمین آزادي

  . استدیشه سیاسی غرب در انویژه تامس هابز   به ،از آنِ اصحاب قرارداد

نی که مرجع زما. کند لی معنا پیدا می امنیت م،اگر مرجع امنیت، دولت و حفظ دولت باشد

ت بین امنیاگر . ا دولت حفظ گردد باید بسیج شوند تی امنیتدیگر مراجع دولت است، ،امنیت

  .حفظ دولت است ،اولویت در امنیت ملید، یفرد و امنیت دولت تزاحم پدید آ

یا   چیست،مرجع امنیت در امنیت ایمانیپرسش این است که  ،با این توضیح مقدماتی

 این ؟ایمانبراي حفظ سعادت انسان است یا  واقع، امنیت مورد نظر قرآن براي در ت؟کیس

خطاي حضرت آدم در  سعادت انسان باشد، ،پرسشی سترگ است؛ زیرا اگر مرجع امنیت

حال فرض کنیم خداوند این . سرگردانی و بحران براي بشر گردد قاعدتاً نباید مبناي ،بهشت

 درست را با کمک خداوند راهر کرده و به او مجالی داده تا دوباره براي سعادت بشرا کار 

 تمام ،عین حالدر اما گاه و قرارگاه اصلی امنیت بازگردد،  دریابد و به بهشت برین و آرامش

گاهی است نزل بدم،هاي خطاکار به جهنم که به تعبیر قرآن انسانروند و  به بهشت نمیها  انسان

مخیر در پذیرش آن، انسان ، اما ند راه سعادت انسان را نشان دادهداو خاز سوي دیگر،. روند می

در . ستوابا خود  ،درستی در آخرتولیت خطا و ئ مس،ین اساس ابر .است و صاحب اراده
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فقط عده کمی کند،  شناسی که خداوند در قرآن مطرح می  با توجه به نوع انسانعین حال،

با توجه . هاي مؤمن است انسان بهشت تنها از آنِ ،این تعبیربا . در این راه گام بردارند توانند می

 از این ،نسانروي ا  فضاي پیشکند، آیا   علیه انسان شرارت میشیطان نیز در این راهکه به این

به همین دلیل است ممکن است اینجا این نکته مورد اشاره قرار گیرد که  ؟منظر امیدوارانه است

نهادن در بهشت برین  یی از مشکالت و ناامنی و راه درست گامایمان را راه رها ،که خداوند

،  دیگربه عبارت. ایمان استمرجع امنیت از منظر قرآن،  ، در این صورت،پس. قرار داده است

 طور  همان. نیستند هم مغایر ، ولی در عین حال،لزوماً سعادت بشر استایمان مهمتر از داشتن 

همه باید   ومسیر کلی حیات در راه ایمان قرار داردمد، که در بحث مفاهیم بنیادین قرآن آ

آسمان و زمین و هرچه در آن اینکه . گیرند در این مسیر قرار ،جاندارموجودات جاندار و غیر

نشان شوند،  یا عذاب بشر به خدمت گرفته می مسخر خداوند است و براي کمک ،است

 تنها در مسیر این راه الهی ،نسانا . رکن رکین حیات این دنیا و آخرت است، ایماندهد می

قرار  را پذیرفت، لهی ـ خلیفه خداوند ـ از زمانی که بار امانت اوا. تواند به سعادت برسد می

 ،در اینجا. و آرامش زندگی کند امنیت ،نظمدر انگیزي کند، بلکه قرار بود   فساد و فتنهنبود

 ،وح خدایی اوست و به همین دلیل رنمادکه انسان است  اختیار و اراده ،مهمترین موضوع

 وگرنه با ،روح الهی خود را ارتقا بخشد و به سعادت برسدتواند   با اختیار خود می،انسان

 .رسد و شقاوت در انتظار اوست خیانت در امانت که در آن مخیر بوده است، به سعادت نمی

بودن انسان  مخیرنافی  ،مراین ا و  در نهایت باید خود را در مسیر اراده الهی قرار دهد،انسان

اما  ،تأثیر قرار دهد و مخیر است برخی مسایل این جهانی را تحت یت داردانسان محدود .نیست

اراده خود را در مسیر و بزرگراه  ، اگر انسان.جهت کلی حیات در اختیار اراده الهی است

. انتظار اوستشقاوت در  ،صورت  در غیر اینو شود  می، سعادتمند هدالهی قرار دسعادت 

  . روشن و مبرهن است، و مسیروجود نداردگزینه دیگري 

مرجع امنیت ایمانی با مراجع  تفاوت  با توجه به، ایمانیامنیت این است که ،دیگرپرسش 

  باید گفت، باشد؟ در پاسخداشته  امروزيکارکرداند تو امنیت ملی، میویژه    به،جدید امنیت

حفظ ایمان به خداوند است و  ،ظ حکومت نیست، بلکه اولویتاي امنیت ایمانی، لزوماً حفنمب

از قرآن  امنیت ملی به معناي امروزي ،از این منظر. آن غایت قصواست ابزاري براي ،حکومت
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 نقاط نبود اما این به معناي ،هستند از جنس و نوع متفاوت ،آنهایرا مراجع ؛ زشود مستفاد نمی

  :توان به چند مورد اشاره کرد ، مین دوای نقاط اشتراك در خصوص.  نیستمشترك

بودن تنها در  این عام. دن را دارپذیري  قابلیت و استعداد تعمیم،امکان،  قرآنیهاي آموزه ،یک

ها و  قرآن براي تمام زمان. داردتعمیم زمانی نیز قابلیت  قرآنو  یستمحدوده موضوعی ن

ه و رز نزدیک است، همانند ساختن ه خودبه سازوکار زمانها آمده و هرچند در مواردي  مکان

  .ماندگاري و تازگی خود را حفظ کرده است ،در کلیت امر ،نقش آهن

 در تعارض با مطالعات انسانی کنونی و ،مطالعات قرآنی در مورد موضوعات مختلف، دو

 ،بین این دواین نکته درست است که . گیرد  مطالعات راهبردي و امنیتی قرار نمی،در اینجا

با توجه به کلیات قرآنی براي مراتبی وجود دارد و باید مبناي مطالعات انسانی  سلسلهبطه را

توجهی به نکات جانبی دیگر  بیباشد، اما » مستحدثات« به تعبیر فقها  با مسایل روز یاهمواجه

دانش قرآنی بر دانش انسانی  ،ست مشکالتی را درپی داشته باشد؛ از جمله اینکهممکن ا

هاي خود باید به قرآن رجوع کند و با کلیات قرآنی به   بشر براي یافتن پاسخاولویت دارد و

روي با توجه به نوع   نگاه صرفاً انسانی به مسایل پیش. مسایل زندگی خود بپردازد

 نیست که دانش قرآنی مجالی  معنیدانباشد، اما این ب  نمی  چندان امیدبخش،شناسی قرآن انسان

  . کند نمیانسانی فراهم براي دانش 

 به کرات انسان را به تعقل ،قرآن. گرایی نیست  عقلمقابل ،نظر قرآن گرایی مورد اراده، سه

نظر   ایمان مورد،کند و حتی در محیط پیرامون و پذیرش و تبعیت عقلی از مباحث دعوت می

رش و ساز پرو تواند زمینه هاي قرآنی می بر این اساس، آموزه.  ایمان مبتنی بر تعقل است،قرآن

  .و به رشد و گسترش آن کمک کندتبلور دانش انسانی باشد 

. دارد کاربرد یت قابل،، در هر سه وجه کلی مفهوم امنیتدر قرآنمفهوم امنیت ایمانی ، چهار

بودن از مکر،  مثل وسعت رزق و روزي یا امن ، نتیجه امنیت ایمانی را هم در وجه عینی،قرآن

 با تأکید بر موضوعات کلیدي چون ،د و هم در وجه ذهنیده حیله و فتنه مورد بحث قرار می

 در وجه روانی نیز یاد ، در نهایت.کند  جامعه منتقل میبهنگاه امیدوارانه را  نوعی ،صبر و توکل

 دانش قرآنی را  مزیت، فراتر از وجه عینی، وجوه دوم و سوم.ها خواهد بود بخش دل خدا آرام
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تواند یار و یاور باشد، امیدوارکننده است و   کسی که میاد، یدر شرایط ناامنی. دنده نشان می

  . متوقف نگردد و همچنان در جریان باشدش انسان از جانب خودحیاتشود  میباعث 

تواند   یکی از اصول حیاتی اسالم است که می، در جهان»گري عدم فساد و فتنه«، پنج

  .باشداي براي دانش راهبردي کنونی  پایه

 انسان  کشتن،در قرآن. گناه است هاي بی  انسان»کشتار  صلح و عدم«بر  قرآن تأکید، شش

دفاعی ) دکترین (يتواند یکی از اصول راهنما این اصل می. شود  عرش میباعث لرزش ،گناه بی

است  »جهاد«از مفهوم هاي غربی  رسانهتصویرسازي   همچنین، ناقض.کشورهاي اسالمی باشد

  . قرار داردلر هماهنگی کامارف بشري نیز دموازین متعبا و 

هاي عینی  مثال. هاي کلیدي عصر حاضر است از آموزه، » در جنگنکردن دستی پیش«، هفت

 تأکیدقرآن . و حمله آمریکا به عراق است ایران علیه جنگ تحمیلی عراق در این خصوص،

 در اقدام نظامی تهدیدآمیز انجام نداده، نبایداقدام عینی اول بار  ،طرف مقابلی که زمان دارد تا

  . داد ساله رخ نمی بود، جنگ هشت اگر این اصل مورد توجه عراق می. دستی کرد پیش

دانسته نیز روا را  قوم مؤمن ظالم باجنگ  کرده و بسیار تأکید »رفع ظلم«بر ، قرآن، هشت

 صلح توانند در کنار هم در  می،چه مؤمن چه کافر و ،ها  انساندهد  این امر نشان می .است

 رفع ،به عبارتی. اشته باشندآمیز د توانند زندگی مسالمت اقوام مؤمن با ظلم نمیزندگی کنند، اما 

  .»الملک یبقی مع الکفر و الیبقی مع الظلم «به بیان رسول اکرم،.  رفع کفر اولویت داردبرظلم 

ي هاي امنیت فرد  از مهمترین ویژگی، در میان مسلمانان»عدم تجسس، ظن بد و غیبت«، نه

 تأکیدمورد  در قرآن نیزخانه  بدون اذن صاحب ورود به منازل نهی از. استجامعه اسالمی در 

  .شود طرح می تجسس در امور و احوال شخصی افرادحث مبذیل  ،امروزه که  استقرار گرفته

گیري پایگاه بیگانگان در جامعه   منافقین و ایجاد رخنه در صفوف مسلمین و شکلکید، ده

جنگ « چیزي که امروزه به.  مختلف در قرآن مورد توجه قرار گرفته استهاي شکل به ،اسالمی

  .استاز ابزارهاي عملیات روانی نیز پراکنی   شایعه،همچنین.  موسوم است»یا تهدید نرم

 در جامعه »انسجام داخلی«و گرایش به ایجاد  »پرهیز از تفرقه« تأکید قرآن بر، یازده

بلکه ، بخشد  میارتقاکشورها دیگر  با هابطرا در راسالمی  ايهنه تنها عظمت کشور ،اسالمی
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این موضوع از جمله محورهاي اساسی . دهد  میکاهش در آن کشور و جامعه را امکان نفوذ

  . است1اجتماعیملی و امنیت امنیت 

 از ،غفلت از دشمن  عه اسالمی و عدمجام حفاظتی در اصول، توجه به رعایت دوازده

  .گیرد قرار میاطالعات مورد توجه و بررسی از در حفاظت آن است که جمله تأکیدات قر

 اسالمی جوامعو همبستگی  مودت موجب ، به دشمنياعتماد بیا ی نکردن دوستی  سیزده،

  .شود میدر برابر کشورها و جوامع غیراسالمی 

أکید  تف در جهان کنونی است و قرآن باکه امري متعاراست  »اصل مقابله به مثل« چهارده،

 این .تر از مباحث کنونی در این زمینه است  مترقیکه آن را مطرح کرده ،بر عدالت و انصاف

  .الملل و حقوق کنسولی است  از جمله اصول تعامل در روابط و حقوق بین،اصل

  

  گیري نتیجه

 امنیت از جمله ،از میان موضوعاتی که امروزه در حوزه علوم انسانی مطرح است

اگر براي مثال، . بیشترین توجه را در قرآن به خود اختصاص داده استموضوعاتی است که 

 بنابراین،. رسد اي به نظر می امنیت، حاشیهآزادي یا قدرت را در قرآن در نظر بگیرید، به نسبت 

امنیت روابط انسانی،  ترین موضوع انونیترین مفهوم در قرآن ایمان است، شاید ک اگر کانونی

  .یق قرار دادثت الهی در ارتباط و هبوط و امان،خلقت زیرا با فلسفه ،باشد

 این بود که مفهوم اصلی و کانونی امنیت از نظر ،آنچه این مقاله سعی در فهم آن داشت

 یا امنیت معیار در قرآن چه نوع  مرجع امنیت در قرآن چیست،قرآن چیست یا به تعبیر امروز

در   ایمان و خشوع و خضوع،بر پرستشات این دنیا و آن دنیا  مدار حیچونامنیتی است؟ 

نظر  امنیت مورد ،اساساین بر  .باید مبتنی بر ایمان باشدامنیت نیز  پروردگار قرار دارد، برابر

گیري امنیت  ودي شکلفلسفه وجدراین چارچوب، نویسنده کوشید  . استامنیت ایمانی ،قرآن

در ی در قرآن مشخص و م مهم امنیتیمفاه تالش شد ،پس از آن. طرح کندرا در قرآن 

  . دشو ارایه معینبندي  دسته

                                                                                                              
1. societal security 
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چه نسبتی بین این نوع  بررسی شود آورد تا این امکان را فراهم  ، مذکوراحصاء مفاهیم

 ، حالدر عین. وجود دارد است، مطرحامنیت با انواع امنیتی که در مطالعات امنیتی کنونی 

 ، نشان دهدیمنیت را در مطالعات امنیتهاي مهم این نوع ا استعداد و قابلیت کوشید نویسنده

  چیزي،گوهر امکان دستیابی به آن مقدور نیست و آن ، که در مطالعات امنیتی کنونیاي مسأله

  .باشد نمیزدن به دامن الهی   به خدا و چنگجز ایمان
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