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  چکیده
رو، با روش معناشناسی در مقاله پیش این موضوع .در قرآن است توجّهقابل های یکی از موضوع امنیّت

شینی و نبه سیاق آیات و روابط هم توجّهبا  فردی امنیّتواژگان مرتبط با  بررسی و میدان معناییواژگانی، 

فهوم م ۀاین پژوهش درصدد پاسخ به این سؤال است كه حوزها، ترسیم شده است. جانشینی كلمات در آیه

 كند؟كمک می امنیّتفردی در قرآن چیست و معناشناسی چگونه به تبیین مفهوم  امنیّت

شود كه روشن می، آنمیدان معنایی به  توجّهفردی و  امنیّتمتنی آیات مرتبط با درون با نگاهی به روابط

راستای  در آدمی باید معرفت نسبت به اوست و گرو ایمان حقیقی به خدا و فردی در دنیا و آخرت در امنیّت

های شینی عبارتناجتماعی آن كوشا باشد. به عنوان نمونه، هم فردی و ۀناحی ایمان، در گسترش امنیت در

ُأولِئَك ﴿و عبارت  امنیّتبا  ﴾لَّذيَن آَمُنوا َو َلْم َيْلِبُسوا إمياَنُهْم ِبُظْلمٍ ا﴿ و ﴾و ال َأخاُف ما ُتْشِرُكوَن ِبِه﴿، ﴾َهداِن َقْد َو﴿

در دنیا و  امنیّتدهد نشان می، مباركۀ انعام ۀسور 08-08در سیاق كلمات آیات ﴾َلُهُم اْلَأْمُن َو ُهْم ُمْهَتُدون

شرک  ع( و مؤمنان، از طریق ایمان به خدای یگانه، دوری از هرگونه ظلم و) آخرت از نگاه حضرت ابراهیم

 گونه در زندگی خود گسترش دادند.را این  امنیّتشود و آنها حاصل میخفی و جلی 

 . امنیّت ،ینینشهم ،ینیجانش ،یمعناشناس م،یقرآن كر :دیكلیگان واژ
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 طرح مسأله -9

های نوين تحقیق و پژوهش در قرآن کريم است. در ( يکی از روشsemantic) اشناسیمعن

با روش معناشناسی و های مطرح در اين دانش به مؤلّفه توجّهبا  امنّیتموضوع  مقالۀ حاضر،

قرار گرفته است.  توجّهنشینی و جانشینی مورد به سیاق و روابط هم توجّهواژگانی و با 

 گربروايز آلمان، توسط لئودر  نی بُيبرای نخستین بار در مکتب معنا معناشناسی واژگانی،

(Leo Weisgerber )ايزوتسو داری توشیهیکوبا طاليه ،طراحی و در مراحل بعد 

(Toshihiko Izutsu) اين مکتب(. 5، ص1331ايزوتسو، ) در تحقیقات قرآنی حضور يافت 

 قرآن را کشف کند. در اين روش، سعی دارد از طريق تحقیق در کلمات قرآن، طرز نگرش

ود. شخوانده می« کلمات کلیدی قرآن»بینی قرآن دارد، کلماتی که نقش قطعی در ساختن جهان

 اندهايی هستند که با آن کلمه کلیدی در ارتباطهر کدام از کلمات کلیدی قرآن دارای زيرمجموعه

 operational) رد بافتیرويک(. مکتب لندن، مشهور به 23-1، صص1331ر.ک. ايزوتسو، )

Approach)،  نها ت« معنا»تأکید زيادی بر بافت و سیاق واژگان دارد. طرفداران آن معتقدند که

ز ها، تحلیلی اشود. در نتیجه، دريافت معانی کلمه، کشف می«بافت»از خالل قرار گرفتن در 

/ 33-35صص، 1335ر، مختار عمر.ک. ) طلبدفرهنگی را می بافتهای زبانی، عاطفی، موقعیتی و

 (.01، ص1332سلوی محمد، / 131-153، صص1333پالمر، 

های همانندی کلمات، در يک گفته، به گزينش و نسبت( paradigmatic) روابط جانشینی

های به ترکیب و نسبت( sintagmatic) نشینیمربوط است و روابط هم ،يا جمله عبارت و

نشینی به ارتباط يک عنصر زبانی با روابط هم ،گرمربوط است. به عبارت دي ،همجواری کلمات

ناصری يک عنصر با ساير ع ۀرابط ،پردازد و اصطالح جانشینیزبان می ةساير عناصر تشکیل دهند

بارت، / همانجاپالمر، / 11، ص1301صفوی، ) توانند به جای آن به کار برده شونداست که می

 (.33، ص1301

ی اين واژه قرار يمعناة نیز در قرآن مطرح است که در حوز، واژگان ديگری امنیّتعالوه بر 

هت حاضر به ج ۀطمأنینه، اطمینان، نشاط و شادمانی و فراغ خاطر. در مقال: گیرد، واژگانی نظیرمی

ی و در منابع لغو در قرآن بسنده شده است. امنیّت ةبحث تنها به بررسی واژ ۀجلوگیری از اطال

توان گفت موضوع آياتی می ،روينااز  ،گیردقرار می «خوف»مقابل  در «امنّیت»در قرآن مجید، 

به  ،تامنیّعالوه بر  ،روپیش ۀدر مقال به همین دلیل .است امنیّت باشدکه در آن خوف نفی شده 

و آرامش از جمله  امنیّت مبذول شده است. توجّهنیز گرديده خوف نهی از آياتی که در آنها 

 :نیست؛ از جمله های مختلفی مطرح است و تنها خاص يک حوزهنههايی است که در زمیموضوع
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ررسی رو بپیش ۀحقوقی. رويکرد مقال امنیّت اقتصادی و امنیّتاجتماعی،  امنیّتفردی،  امنیّت

 فردی در دنیا و آخرت است. امنیّت

ی وترس آسیب رسیدن به جان يا مال يا آبر فارغ از ،آن فرد حالتی است که در« امنیت فردی»

فردی برای  امنیّتبا حصول  (.33، ص1333آشوری، ) زندگی کند ،خود يا از دست دادن آنها

ود؛ شاجتماعی، خود به خود، حاصل می امنیّت، به ويژه امنّیتتک افراد اجتماع، ساير اقسام تک

 ّیتنامشود، حصول تک افراد ساخته میفردی تک امنّیتافراد اجتماع از  امنیّتزيرا از آنجا که 

 شود.اجتماعی محسوب می امنّیتگیری فردی شخص در اجتماع، زيرساختی برای شکل

 توّجه« ديشهان»و « رفتار»و چگونگی گسترش و پیدايش آن، به دو بعد  امنیّتدر تبیین مفهوم 

شود و يک انديشۀ صحیح بايد منجر درست، مبنای رفتار درست محسوب می شده است. انديشۀ

آورده شده که کسانی که به  ،(111/ 13: کهف) ۀشود. به عنوان نمونه، در آيبه رفتاری صحیح 

خود را در رفتار نیز نشان دهند. فردی که آخرت را  ۀآخرت ايمان داشته باشند، بايد اين انديش

ٌر نَّما َأَنا َبشَ إُقْل ﴿: باور دارد بايد عمل صالح انجام دهد و هرگز برای خداوند، شريک قرار ندهد

ََِة نَّما ِإهُلُكْم ِإلٌه واِحٌد َفَمْن كاَن َيْرُجوا ِلقاَء َربِِّه َفْلَيْعَمْل َعَماًل صاِلحًا َو ال ُيشْ أَليَّ إ يُلُكْم ُيوحِمْث ْْ ِبِعبا ِر

های صحیح، فرد، زمانی برای او حاصل خواهد شد که بر مبنای انديشه امنیّت .﴾َربِِّه َأَحدا

او تبديل به ناامنی در دنیا و آخرت  امنیّتغیر اين صورت، رفتارهای درست داشته باشد در 

 خواهد شد. 

شین نابتدا با نظر به کلمات همحاضر،  ۀمقال با روش معناشناسی، در امنّیتدر جهت بررسی 

مورد نظر گزينش  اتآيگرديده، مطرح  ،آن قرآن و سیاقی که اين کلمه درآيات در  امنّیت ةواژ

، ذيل هر يک از آيات ،ز آراء تفسیری ذيل آن آورده شده و در نهايتشده است و سپس منتخبی ا

ارائه شده است. پس از بررسی آيات  ،نشین و جانشین و سیاقآيه با نظر به کلمات هم ۀنتیج

ا است که بهايی که شامل کلمات و يا موضوع امنّیتی يمیدان معنا، در پايان پژوهش و منتخب

 ند، مشخص شده است.امرتبط آن

 در لغت« امنیّت»واژۀ  -8

 ،را به سکون و رفع خوف« م ن أ»گرفته شده است. اهل لغت « م ن أ» ۀاز ريش امنیّت ةواژ

، 1، ج1331مصطفوی، / 12-11، صص1، ج1112راغب، ) اندمعنا کرده اضطراب وحشت و

 (331-333، صص3، ج1111فراهیدی، ) قرار دارد «خوف» ،امنّیتدر مقابل (. 152-112صص

(. 20-21، صص13، ج1111ابن منظور، ) است تابیمعنای وحشت و اضطراب و فزع و بیبه ه ک
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شد که جنگ در آن حرام تنها در چهار ماهی خالصه می امنیّتدر نگاه عرب جاهلیت، مفهوم 

اش فراهم باشد تا در بود. برای او کافی بود که آسايش و رفاه زندگی و رزق و روزی خانواده

ار برد تر به کرا در سطحی عمیق امنّیتبه سر ببرد. قرآن برای اولین بار مفهوم  سکون و آرامش

 (303، ص3، ج1301، زاده واعظ) و آن را در کنار ايمان به خدای يگانه مطرح کرد

 قرآن  در «امنیّت»واژۀ  -3

 آن از های متفاوتیو اليهآيات قرآن کريم های متعدد در سیاقو مشتقات آن  امنّیت ةواژ

 : های زير بدان خواهیم پرداختکه در دسته است مطرح شده

ه چنانکه با نظر ب؛ توحیدی دارد ۀپیوندی تام با انديش ،خود اليۀبرترين در اين واژه الف( 

/ 3: امانع) شودحاصل می یتوحید ۀانديشواقعی با  امنّیتشود که مشخص می ،آيات قرآن سیاق

31-32.) 

ع ، موضویآيات و درخدا شده  ۀهمنشین خان ،راتب باالی خود در قرآندر يکی از م امنیّتب( 

/ 3: ؛ آل عمران123/ 2: بقره ؛35/ 11: ابراهیم) استکعبه( خاطرنشان شده ) خانۀ خدا امنیّت

10.) 

، وان نمونهبه عن ،از پیامبران قرار گرفته است گفتن در سیاق سخنای ديگر اليهدر  امنیّتج( 

يکی از  ،در آيات قرآن در او وجود دارد «امن» که صفت شودمی گفته یبه شخص که« امین»

 (.110/ 23: ؛ شعراء33/ 0: اعراف) اوصاف رسوالن الهی است

به افراد  ،مطرح شدهپیامبران کنار سخن گفتن از  که در اين عالوه بر و مشتقات آن، امنیّتد( 

: حجر) با ايمان نیز تعلق گرفته است یهانگان و انساپیشنظیر اولیای الهی و تقواۀ ديگر، وارست

 (.33-32/ 11: ؛ يونس11/ 12: ؛ يوسف1/ 11: لت؛ فص13ّ/ 15

محصول ، کاذب امنیّت، سخن به میان آمده است. «کاذب امنّیت»ای ديگر، از هـ( در اليه

 نه،و. به عنوان نماندکه گرفتار دام شرک و کفر شدهاست  یهای غافلانسانهای نادرست انديشه

 ی، هیچ هراسی به دل راهتوجّههستند و نه تنها از اين بی توجّهکافران نسبت به آخرت، بی

و چون آنان از چیزی که بايد هراسناک باشند  دهند، بلکه نفسشان نیز مطمئن و آرام استنمی

هد ال نخواای جز خسران به دنباند که نتیجهکاذب قرار داده امنیّت ۀخود را در ورط، بیمی ندارند

 (. 53/ 01: مدثر ر.ک.) داشت

 .، از ناامنی درون و عوامل آن نیز سخن به میان آمده استامنّیتو( در آيات قرآن، عالوه بر 

ردن نیاو هايی همچون دچار غفلت شدن و پرداختن به امور بیهوده و به جابه عنوان نمونه، لغزش
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-10/ 0: اعراف؛ 112/ 13: نحل) کنندمی درون را از انسان سلب امنیّتهای الهی، شکر نعمت

يات آن در آ معنايینشین و جانشین و میدان مبنای عبارات هم بر امنیّتدر ادامه، با بررسی  (.11

 شان دادهن با مفاهیم متعالی از قبیل ايمان، تقوی و واليت در آيات قرآن امنّیتقرآن، پیوستگی 

 شود.می

 «نیّتام»نشین با واژۀ واژگان هم -3-9

  به خدای یگانه« ایمان»و « هدایت»با  امنیّتنشینی هم -3-9-9

 َو َقْد اللَِّه یفِ  یَو حاجَُّه َقْوُمُه قاَل َأُتحاجُّونِّ﴿: سوره انعام چنین آمده است 32تا  31در آيات 

ْلمًا َأ َفال َتَتَذكَُّروَن َو ٍء ِعُكلَّ َشْي یَشْيئًا َوِسَع َربِّ  یَهداِن َو ال َأخاُف ما ُتْشِرُكوَن ِبِه ِإالَّ َأْن َيشاَء َربِّ

اْلَفِريَقْيِن  یُّْيُكْم ُسْلطانًا َفأِبِه َعَل ِباللَِّه ما َلْم ُيَنزِّْل َرْكُتْمَكْيَف َأخاُف ما َأْشَرْكُتْم َو ال َتخاُفوَن َأنَُّكْم َأْش

 ؛﴾اْلَأْمُن َو ُهْم ُمْهَتُدونَ  ا َو َلْم َيْلِبُسوا ِإمياَنُهْم ِبُظْلٍم ُأولِئَك َلُهمُ َأَحقُّ ِباْلَأْمِن ِإْن ُكْنُتْم َتْعَلُموَن الَِّذيَن آَمُنو

 او هآنک حال و کنیدمى محاجّه خدا باره در من با آيا»: گفت. پرداختند ستیزه به او با قومش و»

 وردگارمپر آنکه مگر ندارم، بیمى سازيدمى او شريک آنچه از من و است؟ کرده راهنمايى مرا

 و «شويد؟نمى متذکّر آيا پس. است يافته احاطه چیزى هر به پروردگارم علم. بخواهد چیزى

 داخ شريک را چیزى اينکه از خود شما آنکه با بترسم، گردانیدمى[ خدا] شريک آنچه از چگونه

 د،نیدامى اگر پس هراسید؟نمى است نکرده نازل شما بر آن درباره دلیلى[ خدا] که ايدساخته

 به را خود ايمان و آورده ايمان که کسانى است؟ سزاوارتر ايمنى به دسته دو[ ما] از يک کدام

 .«يافتگانندراه ايشان و ايمنى راست آنان اند،نیالوده شرک

و نفع و ضرر رساندن آنها ها ت بتع( را در ربوبیّ) خواستند تا حضرت ابراهیممشرکان می

به  ،ع( در جواب) پیامبرآن ولیکن  ،قانع کنندقبیل فرزندان و اموال، در امور مربوط به دنیا، از 

از آنچه شما برای خدا شريک است. به همین دلیل، ايشان فرمود که خداوند مرا هدايت کرده 

مکارم شیرازی، نیز ر.ک.  115-111ص، ص0، ج1302، يیطباطبا) دهید، هراسی ندارمقرار می

 (.353، ص1، ج1121

الزم نیست در : گويدع( به مخاطبان خود می) حضرت ابراهیم، از آيات فوق 31 آيه صدر در

زيرا شما هیچ دلیلی بر نفع و ضرر رساندن آنها بر من  ؛کنید بترسمآنچه امر به ترسیدن از آن می

سزاوار  دان هستند کهدلیلی بر شرکشان ندارند، اين موحّ ،پرستانکه بت به اين توجّهبا  نداريد.

 امنّیتزاوار س ۀاند. ويژگی طايفمعرفت به توحید پیدا کرده، يقینیۀ با ادلّزيرا  ؛نداو آرامش امنیّت
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 ؛نندکاز نگاه قرآن، آن است که به پروردگارشان ايمان دارند و هرگز ايمانشان را با ظلم آلوده نمی

 تقیم قرار دارنددر صراط مس ،کنند و هموارهروی را رها نمیراه اعتدال و میانه ،يعنی هیچگاه

، 1333حسینی، / 035، ص1، ج1303شريف الهیجی، ر.ک. / 113، ص0، ج1302ی، يطباطبا)

 (.133، ص2، ج1113گنابادی، / 231، ص1، ج1330نسفی، / 311، ص3ج

نخستین گام بزرگ برای ايجاد تغییرات بزرگ در  خداوندايمان به از نگاه آيات قرآن، 

 آورد که نوع برداشتوی عظیم معنوی در انسان به وجود میزيرا ايمان نیر ،شخصیت آدمی است

دهد و او را به مفهومی جديد از زيستن و رسالت و هستی تغییر می شخص را از زندگی و کلّ

سازد و قلبش را از محبت خداوند متعال و رسول گرامی اسالم و معتقد می ،مسئولیتش در آن

و آرامش را در او  امنیّتکند و نوعی از احساس ل میماالما ـ تبشريّ کلّحتّی و  ـ ارانشددوست

 (.353، ص1330نجاتی، ) انگیزدبرمی

زيرا ايمان راستینش به  ،شودمحقّق می ،نفس برای شخص مؤمن امنیّتآرامش، استقرار و 

ت ابويژه در عباد ای. چنین بندهکندامیدوار میالهی لطف  به کمک و حمايت و نظر را خداوند او

کند و همین با خود احساس میرا دهد، همراهی خدا که برای رضای خدا انجام میی اعمالو 

ی، نجات) باشدو آرامش در نفس او می امنیّتياور اوست ضامن استقرار را مؤمن که خدا  احساس

 (.352، ص1333شرقاوی،  .ک.نیز ر/ 333، ص1330

پذيرش قلبی دين  ،ن آنآغازي ۀ. مرحلاست ت و ضعفاز شدّ مختلفی ايمان دارای مراتب

دارای  ،آن رسوخ ايمان و باور خدای يگانه در جان و دل که خود یاسالم است و مراحل بعد

به ، دريجتبه انسان بايد در مقابل دستورات رسیده از جانب خدا، تسلیم باشد تا است.  یدرجات

، 1، ج1303، طیبر.ک. نیز / 13-11، صص1، ج1331امین، ) ايمان در مراتب باال دست يابد

 (.133-133صص

: امانع) با هدايت و ايمان و شريک قرار ندادن برای خداوند در سیاق کلمات امنیّتنشینی هم

فردی در دنیا و آخرت به دنبال رفتاری  امنیّتاين نتیجه را به همراه دارد که نعمت  ،(31-32/ 3

 امنّیتع( و مؤمنان، ) راهیمخداوند به اب ای صحیح باشد.شود که در راستای انديشهحاصل می

توحیدی در عمق جانشان، رفتار  ۀدرون عطا کرده است؛ به اين دلیل که آنها با رسوخ دادن انديش

 دهند. دهند هرگز برای خداوند شريک قرار نمیمناسب از خود نشان می

سورة فوق، هدايت الهی و عدم ترس از ضرر رسیدن از طرف شريکان  31 آيۀدر سیاق 

در  تامنیّ اين مطلب است که  ةنشینی روشن کنندنشین شده است و اين همهم امنیّتند با خداو

شود که او به هدايت الهی دست يافته باشد. امور مربوط به دنیا زمانی برای انسان حاصل می
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توحیدی و شناخت خداوند به يگانگی، هیچ  انديشۀدستیابی به  موهبت( با ع) حضرت ابراهیم

هیچ قدرتی غیر از خدای يگانه  ،توحیدی او ۀانديش اساسزيرا بر ؛یر خدا نداردهراسی از غ

مطلق به  امنّیت. از همین رو، او در دنیا و آخرت در بخواهد به او آزاری برساند تاوجود ندارد 

 برد.سر می

 اولیاءاهللبا  امنیّتنشینی هم -3-9-8

/ 11: يونس) ﴾َنُقوَيتَّ كاُنوا َو آَمُنوا الَِّذيَن َيْحَزُنوَن ُهْم ال َو ِهْمَعَليْ  َخْوٌف ال اللَِّه َأْوِلياَء ِإنَّ َأال﴿

 که همانان. شوندمى اندوهگین آنان نه و است بیمى نه خدا دوستان بر که باشید، آگاه»؛ (32-33

به معنای برطرف شدن واسطه بین دو  ،واليت در اصل .«اندورزيده پرهیزگارى و آورده ايمان

. هر (501، ص1112راغب اصفهانی، ) ای از غیر نباشدای که بین آنها واسطهت به گونهچیز اس

فرمانبر  ،به اين معناست که همیشه و در همه حال ،خداست «یّول»ای شود بندهگاه گفته می

 .داردقدمی برخالف رضای خدا بر نمیو  پروردگار خويش است

خوف و حزن در آنان راه ندارد. تحقق پیدا اولیای الهی اين است که  هایويژگی يکی از 

آن  ی نسبت بهيا حقّ و ، مالکیّتکردن خوف و اندوه زمانی قابل تصور است که آدمی برای خود

 مالک حقیقیاولیای الهی مانند مال، فرزند و مقام.  ؛چیزی که از آن خوف و اندوه دارد قائل باشد

 .دنمرشخود را مالک چیزی نمی دانند ومی تک موجودات را تنها و تنها خداهستی و تکهمۀ 

. دنوشنمیگرفتار خوف يا اندوه از دنیا  چیزی با از دست دادن يا به دست آوردنبه همین دلیل، 

های ديگر اولیای الهی ياد شده است که اهل ايمان و دارای تقوای آيات، از ويژگی ۀدر ادام

-311، ص3، ج1121مکارم شیرازی، .ک. رنیز / 11، ص11، ج1110ی، يطباطبا) مستمر هستند

 (.110 – 113، صص3ج ،1303طیب، / 313

نشینی، اند. با نظر به اين همنشین شدههم« ايمان»و « تقوا»، «امنّیت»، اولیای الهی با اتدر اين آي

شود. اگر کسی بخواهد خیالی آسوده نسبت به در دنیا مشخص می امنیّتراه حل دستیابی به 

ای هسرچشمه گرفته از انديش ،شته باشد، بايد رفتاری صحیح داشته باشد که قطعاًامور دنیا دا

صحیح است؛ چنانکه اين موضوع در سیاق آيۀ مورد بررسی با اشاره به ايمان و تقوای اولیای 

الهی، روشن شده است؛ اولیای الهی در همه حال، مطیع اوامر پروردگار هستند و اين تقوای آنها 

 اند منتج شده است.ست ايشان که خدا را به يگانگی شناختهاز انديشۀ در

اند که سود و ضرر مربوط به اولیای الهی از ورای دستورات خداوند، به اين نتیجه رسیده

مسائل صرف خود را  توجّهدنیا، ماندنی معطوف نیست و از بین خواهد رفت. آنها از آنجا که 
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ند، کمتر نسبت به مسائل مربوط به دنیا نگران هستند. کنمهمتر از جمله امور مربوط به آخرت می

همه امور  شود شخص دراز طرف ديگر، ايمان به خدا در سطحی باال و ولیّ خدا شدن باعث می

اين دعا و  ل کند ودر کارهايش، به او توکّ امور مربوط به دنیا، از خدا کمک بطلبد و ،از جمله

 شود. درون او می تامنیّل منجر به کسب آرامش و احساس توکّ

 كافرانكاذب با  امنیّتنشینی هم -3-9-3

در  .«ترسندنمى آخرت از که! است چنان نه امّا» ؛(53/ 01: رثّ مدّ) ﴾َبْل ال َيخاُفوَن اْلآِخَرة اَكّل﴿

که از وعده و وعید پروردگار در حق دو گروه حق و  بعد از آناين سوره،  53-11سیاق آيات 

ب جّ تع اظهار ،صريح و آشکار رشان از حقّ، از اعراض کفار از قرآن و تنفّباطن سخن رفته است

های پس از روشن شدن وعد و وعید ،العمل عقالنی در برابر اين همه نعمتزيرا عکس ؛شودمی

 است.خداوند، اجابت دعوت حق 

انتظار  و پذيرفته بودندنص( را ) به اين دلیل که رسالت پیامبر ،آنان از قرآن رويگردان بودند

 ،تک ايشان فرود آيد. خداوند در اين آيهبر تک ،عوض نزول بر يک تنالهی وحی  کهداشتند 

تاب ع نزول کتوقّ . داندآخرت می نکردن به توجّهرا  آنان نشدنرسبب سرکشی اين گروه و متذکّ 

 یامبرپت اصلی کفر و تکذيب رسالت علّ د.دعوت دين رها سازن قید يک بهانه است تا خود را از

ی، ياطباطب) آوردندايمان می نگران امور اخروی خود نیستند و اگر نگران بودندص( آن است که )

/ 11، ص1، ج1303شريف الهیجی، / 111، ص11، ج1331امین، ر.ک. نیز / 23، ص21، ج1302

 (.212-211، صص2، ج1301میبدی، 

نشین با گروه کافران هم تعدم نگرانی در ارتباط با امور آخر ۀخصیصدر سیاق کلمات آيه، 

 ،در مورد چیزی که بايد نگران باشنددارد و چون آنان  امنیّتحکايت از  نگران نبودنشده است. 

ی جز ااند که نتیجهقرار دادهکاذب  یامنیّت ۀ، خود را در ورطنفسشان مطمئن است و بیمی ندارند

 ايشان ۀه گرفته از نقصان انديشآنها سرچشم امنیّتاحساس اين خسران به دنبال نخواهد داشت. 

خاطر انسان در دنیا از آخرت و سرنوشت نهايی که  امنیّت در امور و آيات جهان آفرينش است.

شود که شخص در نافرمانی از خدا در دنیا، ی بدان به وجود آمده باعث میتوجّهبی در نتیجۀ

 راستین خود در دنیا و امنیّتاز های نامناسبی از خود نشان دهد و در نتیجه، جسور شود و رفتار

 کاذب نامید از نگاه قرآن، نکوهش امنیّتتوان آن را که می امنّیتآخرت، فاصله بگیرد. اين نوع از 

 شده است. 



 

 

 

91 در قرآن كریم ییت فردامن یمعناشناس                                                                         
 

 با ناامنی الهی های نعمت انی كفریننشهم -3-9-4

ْْ ِبَأْنُعِم اللَِّه ْزُقها َرَغدًا ِمْن ُكلِّ َمكاٍن َفَو َضَرَب اللَُّه َمَثاًل َقْرَيًة كاَنْت آِمَنًة ُمْطَمِئنًَّة َيْأِتيها ِر﴿ َكَفَر

 مثل را شهرى خدا و»؛ (112/ 13: نحل) ﴾َفَأذاَقَها اللَُّه ِلباَس اْلُجوِع َو اْلَخْوِف ِبما كاُنوا َيْصَنُعوَن

 هاىنعمت[ ساکنانش] پس رسید،مى فراوان سو هر از روزيش[ و] بود امان و امن که است زده

 به را هراس و گرسنگى طعم دادند،مى انجام آنچه سزاى به هم خدا و کردند، ناسپاسى را خدا

 .«چشانید آن[ مردم]

دهد که تمام احتیاجات ساکنان آن را ای را میشرحی از احوال قريه ،خداوند در اين آيه

به دلیل وجود آنان کامل بود.  امنّیتجان، مال و ناموس آنها در ای که ، به گونهکردمیتأمین 

تجارت  ۀهای اطراف قرار گرفتند و در نتیجسرزمین توجّهمورد  ،همین نعمت سکون و آرامش

به نعمت غافل شدند و  ة. آنگاه، آنان از دهندرزق و روزی آنها فراوان شدحاصل از آن، و نفع 

د که آن ش . نتیجهگرفتنددر برابرش، سرکشی و طغیان در پیش ند وهای او کفر ورزيدنعمت

عذاب  خداوند ،نکردند و در نتیجه توجّهکافران به خدا  .پروردگار نعمت را تبديل به نقمت نمود

گرسنگی و منظور از  ،مقصود از عذاب جسمانی .جسمانی و روحی خود را به آنها چشانید

ر، شبّر.ک. نیز / 333-332ص، ص12، ج1302ی، يطباطبا) ترس و ناامنی است ،عذاب روحی

، 1113گنابادی، / 321، ص2تا، جقشیری، بی/ 111، ص3، ج1303طیّب، / 200، ص2ج ،1112

 (.123، ص2ج

ی گوناگون که خداوند به اين اهيادآوری شده و از میان نعمت امنیّتصفت  ،در صدر آيه

شده است و اين گزينش از آن روست که همگی جانشین  ،در سیاق آيه ،سرزمین ارزانی داشته

چنانکه در آيه اشاره شده  ؛شودهای فراوان ديگر میست که باعث زايش نعمتنعمتی ا امنیّت

وزی رزق و ر ،های ديگر قرار گیرند و در نتیجهقريه توجّهآنها باعث شده بود تا مورد  امنّیتکه 

، اين «ناامنی و وحشت»و « کفران نعمت»، «امنیّت» هاینشینی موضوعآنها فراوان شود. از هم

تار رفل برانگیز ريزش نعمت، همان ت و تأمّیّيکی از داليل پراهمّ کهآيد می نتیجه به دست

که به دنبال شکل نگرفتن انديشۀ توحیدی و فقدان ايمان به خدای  کفران نعمت استناشايست 

 پیوندد.يگانه در وجود شخص کافر به وقوع می

اط ارتب، و آسايش افراد هادرون انسان امنیّتبه سیاق کلمات آيه، بايد گفت که  توجّهبا 

فردی و اجتماعی در  امنیّتطريق حفظ  و های او داردتنگاتنگی با ايمان به خدا و شکر نعمت
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به منعم و شکر نعمت است که با در نظر گرفتن خدای يگانه و ايمان به او  توجّهزندگی دنیا، 

 شود. حاصل می

 وحشت ۀافتادن در ورط و امنیّتنشینی افکنده شدن در آتش با سلب هم -3-9-1

ْْ َمْن َيْأِتالنَّاِر َخْيٌر یِف يآياِتنا ال َيْخَفْوَن َعَلْينا َأ َفَمْن ُيْلق یِإنَّ الَِّذيَن ُيْلِحُدوَن ِف﴿ َْ  ی َأ آِمنًا َيْو

 آيات[ ارائه و همف] در که کسانى» ؛(11/ 11: فصّلت) ﴾اْلِقياَمِة اْعَمُلوا ما ِشْئُتْم ِإنَُّه ِبما َتْعَمُلوَن َبِصرٌي

 که کسى اي است بهتر شودمى افکنده آتش در که کسى آيا. نیستند پوشیده ما بر روندمى کژ ما

  .«بیناست دهیدمى انجام آنچه به او که بکنید خواهیدمى چه هر آيد؟مى خاطرآسوده قیامت روز

ه خداوند پنهان گويد که هیچ گونه انحرافی از نگاچنین می ،خداوند خطاب به منحرفان

آتش است و  ،با بیان اينکه سرانجام ملحدان ،در ادامه و ماند و همه چیز مسطور خواهد شدنمی

ه به ای ککند؛ طايفهها را در آخرت به دو طايفه تقسیم میو بهشت، انسان امنیّت ،فرجام مؤمنان

برتری گروه  ،ز نگاه قرآنپردازند. اآيات الهی ايمان دارند و گروهی که به انکار آيات الهی می

از مخاطبان  ،چنانکه در سیاق استفهام انکاری ؛مؤمن بر گروه ملحد، واضح و مسلم است

ند و کتهديد قبلی را تشديد مینیز در ذيل آيه  .قضاوت کنند ،خواهد تا خود در اين رابطهمی

 را ثبت خواهد کرد کنید ناظر است و همهمیدهد که خدا بر هر چه آنها را مورد خطاب قرار می

قرائتی، / 110، ص15، ج1121مکارم شیرازی، ر.ک. نیز / 310-313، ص10، ج1302ی، يطباطبا)

 (.351، ص11، ج1333

 آيات الهی ،ملحدان نشین شده است.هم ،مجهنّآتش افتادن در الحاد و در آيه با  امنّیتسلب 

نسبت به پروردگار خود، شناخت و  که یردگاز آنجا نشأت می رفتار آنهاو اين  کنندمیرا انکار 

 افتادن در آتش جزعمل آنها  ۀنتیج از همین رو، واند نیاوردهو به او ايمان  اعتقاد درستی ندارند

فقدان انديشۀ صحیح نسبت به پروردگار و در نتیجه، ايمان نیاوردن  بود. نخواهد امنیّتو سلب 

شخص  یّتامناين نافرمانی سلب ۀ و نتیجشود به او منجر به سرکشی در پیشگاه حضرت حق می

 در آخرت است. 

 «امنیّت»واژگان جانشین در سیاق سخن از  -3-8

 الهی امنیّتدر سیاق سخن از تقوا  جانشینی -3-8-9

ٍْ َو ُعُيوٍن ُا یِإنَّ اْلُمتَِّقنَي ِف﴿ ٍْ آِمِننَي َو َنَزْعنا ما ِفَجنَّا ِإْخوانًا  وِرِهْم ِمْن ِغلٍُّصدُ  یَُْخُلوها ِبَسال

 گمان،بى»؛ (13-15/ 15: حجر) ﴾ُسُرٍر ُمَتقاِبِلنَي ال َيَمسُُّهْم ِفيها َنَصٌب َو ما ُهْم ِمْنها ِبُمْخَرِجنَي يَعل
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. دشوي داخل آنجا در ايمنى و سالمت با[ :گويند آنان به] .سارانندچشمه و باغها در پرهیزگاران

 روبروى تختهايى بر برادرانه ،برکَنیم است آنان هاىهسین در[ نفسانى هاىشايبه و] کینه آنچه و

  .«شوندمى رانده بیرون آنجا از نه و رسدمى آنان به آنجا در رنجى نه. اندنشسته يکديگر

ها، اغب: ، هشت پاداش بهشتی برای اهل تقوی بیان شده است که شاملفوقآيات سیاق در 

ونه گدوری از هربه روی يکديگر،  ت، نشستن روی، اخوّ ي، کدورت زداامنیّتها، سالمتی، چشمه

تقوا به معنای پیروی از اوامر و نواهی خداوند و عدم مخالفت با  شود.می جاودانگی نیزرنج و

 (.152، ص1، ج1113گنابادی، ر.ک. نیز / 101، ص11، ج1110طباطبائی، ) رسول خداست

اشاره به صحت  13 ۀدر آي «سالم». کامل خواهند بود امنّیتدر سالمتی و  ،در آخرت تقواپیشگان

بدين معناست که از عذاب الهی و  ايشانو سالمتی جسمی و روحی آنها دارد و ايمن بودن 

میبدی، ر.ک. نیز / 101، ص12، ج1302طباطبائی، ) دانغضب پروردگار و سخط خداوند در امان

  (.521، ص3، ج1113طبرسی، / 203، ص2تا، جقشیری، بی/ 32، ص5، ج1301

در  ،نفس و درونشان ۀکند که اهل بهشت از ناحیبیان می ،را بتفصیل امنیّتبعد،  ۀدر دو آي

 ۀآنان از ناحی ،عالوهب. ی آنها وجود نداردهاگونه کینه و حسدی در دلچنانکه هیچ ،هستند امنیّت

 ،یيطباطبا) کندپروردگارشان نیز ايمن هستند و خداوند هرگز آنان را از بهشت اخراج نمی

/ 15، ص3، ج1303طیّب، / 355، ص1، ج1122ابن عربی، ر.ک. نیز / 203، ص12، ج1302

 (.210، ص0، ج1333حسینی، 

 «امنیّت» جانشین شده و با «تقوا»صفت مؤمن، انسان مختلف  هایويژگیدر سیاق آيه از میان 

که  ـ را تنیّ امۀ عملی برای دستیابی به نشینی يک برناماين جانشینی و همنشین شده است. هم

که  متقین کسانی هستنددهد. نشان می ـ مورد بحث مربوط به آخرت است به سیاق آيه توجّهبا 

که با دستیابی به آن، روان و درون مقامی است  امنّیتتسلیم محض اوامر مواليشان هستند و 

  شود.آدمی از هر گونه تشويش و نگرانی خالی می

ل ای است که از اعتقاد و عمرفته شده برای اين گروه، نتیجهبه عنوان پاداش در نظر گ امنیّت

خدای خود را به درستی بشناسد و در اين طبیعی است که هر کسی که  ؛ها حاصل شده استآن

 منّیتادر  ،، در دنیا و آخرت مطمئن و آرام است و در نتیجهبرابر دستورات خداوند تسلیم باشد

داند که قدرت خدا از همه بیشتر است و میزيرا او  ؛راسدهبرد و از چیزی نمیکامل به سر می

 گیرد. هر قدرتی از او سرچشمه می
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 درون امنیّتجانشینی انفاق در سیاق سخن از  -3-8-8

 َخْوٌف َعَلْيِهْم َو ال الَِّذيَن ُيْنِفُقوَن َأْمواَلُهْم ِباللَّْيِل َو النَّهاِر ِسرًّا َو َعالِنَيًة َفَلُهْم َأْجُرُهْم ِعْنَد َربِِّهْم َو﴿ 

 انفاق آشکارا، و نهان و روز، و شب را خود اموال که کسانى»؛ (201/ 2: بقره) ﴾ال ُهْم َيْحَزُنون

 نه و است آنان بر بیمى نه و بود خواهد آنان براى پروردگارشان نزد آنان پاداش کنند،مى

اجر و پاداش بزرگ در نظر گرفته  سیاق آيات در ارتباط با انفاق است و از .«شوندمى اندوهگین

مورد بحث بیان شده  (. در آيه332، ص2، ج1302طباطبائی، ) شان سخن رفته استاي شده برای

های خود از قبیل اموال، اوالد، علم، آبرو و مقام را در شب و روز انفاق یياست که آنانی که دارا

کنند، اجر و پاداش ايشان اهی اظهار میکنند، درحالی که گاهی انفاق خود را پنهان داشته و گمی

گران نزد خداوند محفوظ است. مؤمنان خوف و ترسی از پاداش عمل انفاق .نزد خداوند است

ی ياراد ؛ چرا کهشودمالشان تلف می ،فقر ندارند و نیز از اين ناراحت نیستند که با انفاق کردن

، 1113طبرسی، ر.ک. نیز / 130، ص2، ج1331امین، ) دهندمیخود را به امید پاداش چند برابر 

، 1تا، جقشیری، بی /111، ص1، ج1333قرائتی، / 511، صص1، ج1333حسینی، / 333، ص2ج

سلم اين م ،البته د.اننداشتن خوف و حزن را مربوط به آخرت دانسته مفسّران(. برخی از 211ص

را  شدر آخرت جايگاهداند خداوند زيرا می ؛ندارددوزخ است که چنین کسی هراسی از آتش 

 (.03، ص0، ج1121رازی، ) امن گردانده است

انفاق از میان ديگر اوصاف مؤمن، گزينش و در رفتار عبادی ـ اجتماعی در سیاق کلمات آيه 

چه رگ نشین شده است.هم ﴾َيْحَزُنون ُهْم ال َو َعَلْيِهْم َخْوٌف ال﴿ آيه جانشین شده و با عبارت

است و ممکن است برخی مواقع اين صفت در میان افرادی پیدا  ويژگی انفاق تنها يک صفت

جانشین شدن انفاق در سیاق سخن عّلت  کنند، با اين وجودشود که بسیار نافرمانی خدا را می

مورد بحث در سیاق استمرار قرار گرفته و انفاق مستمر از  يۀآن است که انفاق در آ، امنیّتاز 

 آنها در درجات باال قرار دارد. مؤمنانی است که ايمانهای ويژگی

نشین و حزن و اندوه نداشتن ايشان هم امنیّتگران در نزد خدا با محفوظ بودن اجر انفاق

وان ر امنیّتدهد که ر نشان مینشینی و تقّدم و تأخّشده و بر آن پیشی گرفته است. اين هم

روست که او بر اين موضوع  شخص منفق در دنیا و هراس نداشتن او از فقر و اتالف مال از اين

واقف است که انفاق او به معنای تباهی و از بین رفتن مالش نیست و اجر و پاداش عملش در 

روانی در  تامنیّ های دستیابی به بايد گفت يکی از برنامه ،بنابراين .نزد پروردگار محفوظ است

را  هايیخدا قوی کند و وعده زندگی دنیا آن است که آدمی بُعد انديشۀ خود را در پرتو ايمان به
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 ۀای انديشکند تا بر مبندهد باور داشته باشد. اين باور قلبی به او کمک میکه پروردگار به آنها می

 هیچ نگرانیتوحیدی خود رفتاری مناسب از خود نشان دهد و واجبات و مستحبات خود را بی

 و تشويش خاطر، انجام دهد.

 درون امنیّتبه امور بیهوده در سیاق سلب سرگرمی غفلت و  جانشینی -3-8-3

 يَأْن َيْأِتَيُهْم َبْأُسنا ُضحً  يَأْن َيْأِتَيُهْم َبْأُسنا َبياتًا َو ُهْم ناِئُموَن َأَو َأِمَن َأْهُل اْلُقر يَأ َفَأِمَن َأْهُل اْلُقر﴿

ُْ اْلخاِسُرونَو ُهْم َيْلَعُبوَن َأ َفَأِمُنوا َمْكَر اللَِّه َفال َيْأَمُن َمْكَر اللَّ   آيا»؛ (11-10/ 0: عرافا) ﴾ِه ِإالَّ اْلَقْو

 ـ اندرفته فرو خواب به که حالى در ـ شامگاهان ما عذاب اينکه از اندشده ايمن شهرها ساکنان

 ازىب به که حالى در ـ نیمروز ما عذاب اينکه از اندشده ايمن شهرها ساکنان آيا و برسد؟ آنان به

 ارزيانک مردم جز[ آنکه با] دانستند؟ ايمن را خود خدا مکر از آيا رسد؟ در ايشان به ـ سرگرمند

 .«داندنمى ايمن خدا مکر از را خود[ کسى]

که ايمان و تقوی معیار و مدار نزول  کند و اينآثار خارجی گناه را بیان می فوق سیاق آيات

، 3، ج1302طباطبائی، ) ايمانی و کفر منشأ نقمت و عذاب برای آدمیان استنعمت است و بی

شود که آيا پرسیده می ،(. در مقام انکار و در سیاق استفهام253، ص5، ج1331امین، / 115ص

که عذاب الهی آنان را دربرگیرد در حالی که آنان در خواب به  ايمن هستند از اين هااهل قريه

هستند از اينکه عذاب  ايمن هاآبادیشود که آيا اهل پرسیده می ،برای بار دوم؟ برندمی سر

در حالی که آنان  آنان را فراگیردد در وسط آسمان پهن شده است یدر هنگامی که خورشخداوند 

شود که دا را يادآور میايمن نبودن از مکر خ، 11 در پايان در آيه؟ اندسخت مشغول امور بیهوده

انسان معصیتی کند که است که  از مکر خدا آن مقصود .زدگان از آن ايمن نیستندجز خسران

طباطبائی، ) عذاب کند ،بردکه گمان نمی جايیمستحق عذاب شود و خداوند آن شخص را از 

 (.322، ص11، ج1121رازی، / 253، ص5ج، 1331، امینر.ک. نیز / 212-211، ص3، ج1302

 ۀاست. در سیاق آي بیان شدهها درونی انسان امنّیتموانع سلب  ،اعراف 13 و 10در آيات 

، گويای اين مطلب است که «غفلت از خدا»جانشین شده است و تفسیر نوم به  «نوم» ةواژ ،10

در  پشت کردن به خداست.رفتار مبتنی بر الهی،  امنیّتيکی از موانع پراهمیت و اساسی جذب 

بدان به معنای پرداختن به امور بیهوده، جانشین شده است و اين  «لعب» ةواژ، 13ذيل آيه 

ها که از عذاب الهی ايمنی ندارند کسانی يک گروه ديگر از انسان ،نگاه قرآن از معناست که

 ند.لبه کارهای بیهوده مشغو ،هستند که در هنگام روز
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و پرداختن به امور بیهوده در سیاق اين آيات که سخن از ناامنی از فرود « غفلت»جانشینی 

قرآن، راه نجات از ناامنی و قرار گرفتن  دهد از نگاهنشان می ،عذاب خدا در دنیا بر انسان است

در سکون و آرامش، دستیابی به يک انديشۀ صحیح نسبت به خداست که همان ايمان به اوست. 

شود عمل انسان در راستای اعتقادش، درست و صحیح باشد. از نگاه ايمان به خدا باعث می

ی است، ولیکن چنانچه آدم برای شخص امنیّتقرآن، نتیجه اين اعتقاد و رفتار صحیح، حصول 

 انديشه و عمل خود را اصالح نکند، بايد هر لحظه منتظر رسیدن عذاب خداوند باشد. 

 در قرآن امنیّتی یترسیم میدان معنا -4

شود که با تعدادی کلمه و موضوع ديگر به کانونی محسوب می کلمه امنّیتحاضر،  ۀدر مقال

نشین مت هابه عبار توجّه ونگاهی گذرا به آيات منتخب  باعنوان میدان معنايی، در ارتباط است. 

ترين کلمات يا برخی از مهم شود.ی اين کلمه در قرآن روشن میيو سیاق آيات، میدان معنا

 : ند به شرح زير استادر ارتباط امنیّتموضوعاتی که با 

در درجات باال با ايمان به خدا  از نگاه قرآندر دنیا و آخرت  حقیقی امنّیتحصول : توحید

 (.32-31/ 3: انعام) شودتوحیدی حاصل می ۀو کسب انديش

یای اول امنیّتاسماء ديگر را شامل است و  ۀکه معانی هم استاسم جامع حق تعالی « اهلل»: اهلل

 (.32/ 11: يونس) شودحاصل می يیبه چنین خدا و اعتقاد با ايماندر دنیا و آخرت الهی 

 ، در عمل،ا که خدا را شناخته است و به يگانگی او پی برده استولی خدا از آنج: خدا ولیّ

از هیچ چیزی در اين دنیا و در دنیای باقی هراسی ندارد و در  تسلیم اوامر پروردگار است و

 (.32/ 11: يونس) بردکامل به سر می امنیّت

 امنیّت ،از همین رواست.  شکل گرفته ،است که از پی معرفت راستین رفتاریتقوی : تقوی

 (.13-15/ 15: حجر) را به دنبال دارددر دنیا و در آخرت مطلق 

شخص مؤمن در دنیا و در آخرت  امنیّتايمان به خدا منجر به رسیدن به  ،از نگاه قرآن: ایمان

 (.32-31/ 3: انعام) شودمی

که شکر نعمت، باعث  است آسايش و رفاه درجات باالترين ايمنى، از و امن: شکر نعمت

 (.112/ 13: نحل) شوداری آن در دنیا میپايد

انسان در  تامنیّبرای دستیابی به ای برنامهانفاق به عنوان يک رفتار عبادی و اجتماعی : انفاق

 (.201/ 2: بقره) شوددنیا و در آخرت محسوب می
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نشان شده است  خاطرتعلق گرفته و فرد به جان و مال و ناموس  امنیّت: جان، مال و ناموس

/ 13: حلن) از بین برودصحیح نسبت به خدا  ۀنداشتن انديشممکن است بر اثر  امنّیتين که ا

112.) 

زندگی را از مفاهیم عالی و  ،ناشی از ايمان، فقدان ايمان به خدا امنیّتدر مقابل : خسران

قرآن  شود.و سرگردانی شخص می کند و منجر به اضطرابهای شريف انسانی تهی میارزش

کند و با سوگند برند ياد میلت خودباختگی و خسرانی که کافران از آن رنج میمجید از حا

 امنّیتکسانی که گرفتار  (.121-123/ 21: ؛ طه3-1/ 113: عصر) ورزدخوردن بر آن تأکید می

فرصت رشد و  ،زيرا با اين احساس کاذب ،خسران زده هستند ،اند، از ديدگاه قرآنکاذب شده

دن فرصت مثل آن است که شخص ادهند و اين از دست ددنیا از دست میکمال خود را در اين 

 (.11-10/ 0: اعراف) خود را از دست داده باشد ۀسرماي ۀهم

آخرت و به فکر آن روز نبودن منجر به دوری از ی به توجّهبیو  وندغفلت از خدا: غفلت

 (.11-10/ 0: اعراف؛ 53/ 01: مدثر) شودکاذب می امنّیت ۀواقعی و قرار گرفتن در ورط امنیّت

سلب ، کفران نعمتقرار دارد و از نتايج  هانعمت رأس در آرامش و امنیّت: كفران نعمت

 (. 112/ 13: نحل) است فرد در دنیا و آخرت امنیّت

، کاذب است؛ پس امنیّتحقیقی و رسیدن به  امنیّتشرک، دور شدن از يک از نتايج : شرک

 (.32-31/ 3: انعام) شودمحقق می عدالت و ايمانۀساي در واقعى امنیّت

هايش، منجر به افتادن در آيات الهی و ايمان نیاوردن به پروردگار و نشانهمنکر : آتش جهنم

 (.11/ 11: فّصلت) شودسلب میشخص در آخرت  امنیّتشود و در نتیجه، آتش دوزخ می

توحید، ايمان، تقوی، شکر : عبارتند ازکند، را تأمین میفردی  امنیّتعواملی که بنابراين 

و  امنّیتغفلت، شرک، کفران نعمت از جمله موانع حصول همچنین مسائلی چون  .نعمت، انفاق

 ود.شمیبه آتش درافتادن  ،ساز ناامنی هستند و اين موانع منجر به خسران و در نتیجهزمینه

 گیرینتیجه

توحید،  :عبارتند از است، ر ارتباطد امنیّتی که با ياهبرخی از مهمترين کلمات يا موضوع -1

ن، خسران، غفلت، شرک، کفر ه آولی خدا، ايمان، تقوی، انفاق، شکر نعمت، آخرت و ايمان ب

فردی در قرآن را  امنّیتمعناشناسی واژگانی و روابط درون متنی، مفهوم  .نعمت و آتش جهنم

 دهد.دهد و چگونگی پیدايش و گسترش آن را نشان میتوضیح می
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 ( و تقوی32-31/ 3: انعام) هدايت و ايمان به خدای يگانه ،امنّیتاز جمله عوامل حصول  -2

(؛ اگر کسی 32/ 11: يونس) ( است؛ واليت يکی ديگر از اين عوامل است13-15/ 15: حجر)

. او بايد را شناخته باشد امنّیتبخواهد خیالی آسوده نسبت به امور دنیا داشته باشد، بايد مفهوم 

ای اين شناخت، معرفت راستین به خدا داشته باشد و در عمل، مطیع محض دستورات در راست

 (.201/ 2: بقره) گیردخدای يگانه باشد. انفاق نیز در اين زمره قرار می

او  های، به خدا ايمان داشته باشد و وعدهامنیّتمؤمن بايد بر مبنای فهم درست از معنای  -3

ش زندگی خود گستردر  را امنیّتکند تا درست به او کمک میرا باور داشته باشد. اين شناخت 

انفاق مستمر  ،هیچ نگرانی انجام دهد و به عنوان نمونهدهد و واجبات و مستحبات خود را بی

 داشته باشد.

و عوامل سلب آن ذکر  ،راستین امنیّت، دوری از امنّیتدر مقابل حصول در آيات قرآن  -1

شناخت صحیحی نداشته باشد و حوزة  امنیّتنسبت به مفهوم  هرگاه انسان گزارش شده است.

را در آسايش ناشی از تأمین زندگی دنیا خالصه کند، هرگز نخواهد توانست در گسترش  امنیّت

اين مانع به دلیل  ؛(10/ 0: اعراف) آن در زندگی خود اقدام کند؛ يکی از اين عوامل غفلت است

و در نتیجه ايمان نیاوردن به خدا، ايجاد شده  نّیتامنداشتن شناخت صحیح نسبت به مفهوم 

 است.

( که به دنبال شکل نگرفتن 112/ 13: نحل) است امنّیتکفران نعمت از ديگر عوامل سلب  -5

ز از پیوندد. کفر نیايمان نیاوردن به خدا، به وقوع می و امنیّتمعرفت صحیح نسبت به معنای 

در مورد  اند ورا در کنار ايمان معنا نکرده امنّیت؛ کافران (53/ 01: مدثر) است امنیّتجمله موانع 

ای جز اند که نتیجهقرار داده یامنیّت ۀخود را در ورطو  بیمی ندارندچیزی که بايد نگران باشند، 

 افکنده شدن در آتشو  امنیّتو سرانجام کافران چیزی جز سلب  خسران به دنبال نخواهد داشت

 امنّیت که یردگیملحدان از آنجا نشأت مانکار آيات الهی توسط  ؛(11/ 11: فصلت) جهنم نیست

 اند و به خدا ايمان ندارند. را در تأمین آسايش در دنیا خالصه کرده
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