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چكيده
رهيافتها و رويكردهاي گوناگون در مطالعه موضوع امنيت برخاسته از نگرشهاي
متفاوت ،تعيينكنندة بايدها و نبايدها ،ضرورتها و اولويتهاي موضوع و مسائل آن
است .پرسش اصلي مقاله اين است كه با توجه به تبيين مفهوم ويژه امنيت در اسالم،
دستيابي به نظريه امنيت پايدار در اسالم چگونه قابل تحقق است .منابع مورد بررسي
و استناد در پژوهش ،آيات نوراني و تفاسير فاخر قرآن كريم است .رويكرد اين پژوهش
اكتشافي است و بر اين اساس با در نظر گرفتن گزارههاي اصلي و كليدي مفهوم امنيت
در اسالم ،موضوع ،ابعاد و بنيانهاي نظري منبعث از آن براي دستيابي به مؤلفههاي
نظريه امنيت پايدار در اسالم مشتمل بر مباني و مفهوم امنيت ،منشأ و منابع توليد
امنيت ،هدف از توليد امنيت ،و روش تحصيل و حفاظت از امنيت ،مورد واكاوي ،تبيين
و بررسي قرار ميگيرد.
واژگان كليدي
امنيت ،سالمت ،آرامش ،سكينه ،ايمان ،هدايت ،ترس ،اندوه

 .1دانشجوي دكتري علوم سياسي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
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مقدمه
امنيت در مطالعات معاصر امري به شدت ذهني ،نسبي و برساخته از اجتماعات
بشري و زمانپرورده و زمينهپرورده معرفي شده است .لذا با گذشت قريب يك قرن
براي تبيين مفهومي آن ،هنوز مفهومي مشترك و جهانشمول حاصل نشده است و
همچنان نيز مجادالت درباره آن در قالب ارائه نظريات متفاوت در رشتههاي روابط
بينالملل ،مطالعات راهبردي و مطالعات امنيتي ادامه دارد .غفلت راهبردي موحدان
يا تعمدي كه مقلدين علوم تجربي خواسته يا ناخواسته به آن دامن زدهاند آن است
كه در ارائه تعاريف علوم انساني و موضوعات مرتبط با انسان به جاي ابتناي تعاريف بر
ماهيت انسان ،ديدگاههاي متفاوت آنان در جوامع مختلف مبناي تجربي تعريف آنان
شده است .بر اين اساس به عدد انسانها و جوامع گذشته و آينده و متناسب با زمانها
و مكانهاي متفاوت ميتوان تعاريفي مختلف از موضوعاتي همچون امنيت ارائه كرد،
اما ابتناي تعاريف انساني بر فطرت ميتواند فصلي مشترك در ارائه تعاريف حقيقي از
علوم انساني ،از جمله امنيت تلقي شود؛ چنان كه بهترين و مطمئنترين روش شناخت
فطرت و خميرمايه انسانها نيز وحي و كالم نوراني آفريدگار است كه در قالب قرآن
كريم براي انسانها نازل شده است .لذا رويكرد مقاله حاضر تبيين اصول و راهبردهاي
حقيقي و مبتني بر آموزههاي وحياني (در مقابل اصول و راهبردهاي مجازي و مبتني
بر آموزههاي جاهليت) در موضوع امنيت است.
در اسالم مجموعه فعاليتهاي انسان براي دستيابي به مقام بندگي و تقرب
به خداوند متعال به پنج بخش مشتمل بر واجب ،مستحب ،حرام ،مكروه و مباح
تقسيم شده است .غير از مباحات كه اولياء اهلل آنها را نيز به مستحبات نزديك
ميكنند ،مجموعه فعاليتها به دو بخش ايجابي (واجب و مستحب) و سلبي (حرام
و مكروه) تفكيك شده است .لذا اين گونه استنباط ميشود كه شارع مقدس براي
تقرب انسان مجموعه اقداماتي را توصيه كرده و از مجموعه اقداماتي باز داشته است.
اين دو دسته از اقدامات با يكديگر موجب تقرب انسان ميشوند و گرچه اقدامات
ايجابي موجب ارتقا و رشد انسان ميشوند ،اما اقدامات سلبي باعث مصونيتبخشي
به اقدامات ايجابي است و چنانچه به امنيتبخشي اعمال بيتوجهي شود ،آفات آن
ابتدا نقش خنثيكننده و در نهايت نقش تخريبي براي انسان در دوري از اعمال
ايجابي و ايجاد مانع در مسير انجام اقدامات ايجابي رقم خواهد زد .با اين نگاه،
چنانچه فردي اعمال ايجابي را انجام دهد و نسبت به اعمال سلبي بيتوجهي كند،
اعمال ايجابي او تباه خواهد شد و در مقابل ،چنانچه نسبت به اعمال سلبي اهتمام
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ورزد ،اما در انجام اقدامات ايجابي كوتاهي كند ،طبعاً رشد ،ارتقا و تقرب الزم را پيدا
نخواهد كرد .بنابراين ،الگوي مذكور ميتواند رهنموني حقيقي براي طراحيهاي
اقدامات مربوط به توسعه و امنيت باشد.
در اين مقاله «روش تفسير جامع» مبتني بر استفاده هر چه بيشتر از امكانات
سهگانه قدرت تفكر و تدبر ،مقدمات علمي تفسير و ارتباط با مجاري وحي استوار
شده است (عميد زنجاني.)315 :1366،
بنا به ماهيت موضوع ،روش تحقيق براي گردآوري دادههاي الزم به منظور
آزمون فرضيه و روش تحليل محتوا براي توصيف عيني ،منظم و كمي محتواي
آشكار ارتباطات به كار ميرود .بنابراين در اين مقاله پس از مطالعه كل متون
به صورت استقرايي و گزارههاي مد نظر در آيات ،گر چه تبيين موضوع امنيت با
همه ابعاد آن ،به لحاظ گستره مفهومي در قرآن كريم در بسياري آيات ساري و
جاري است ،به لحاظ اولويت در ارائه آيات نوراني از قرآن كريم كه به صراحت در
باب اين موضوع بيان شده است ،آيات خاص مرتبط با موضوع امنيت گزينش و
به صورت كيفي تحليل محتوا شده و مبتني بر روش تحقيق تفسيري ،بر اساس
مستندات موجود از متن آيات قرآن و رجوع به آراي مفاخر مفسرين قرآن كريم
مشتمل بر تفسير الميزان و تفسير نمونه ،براي كشف معاني و موضوع از آيات قرآن
و كشف داللتها و احكام قرآني از آنها براي پاسخگويي به پرسش تحقيق ،به اجمال
چارچوب مفهومي امنيت مد نظر در اسالم و نظريه امنيت پايدار در اسالم مورد
واكاوي قرار گرفته شده است.
امنيت پايدار
پايداري 1مفهومي تازه است كه گسترش يافته و با اقبال روبهرو شده است و به سبب
ظرفيتهاي گردآمده در آن ،در پهنههاي گوناگون به ويژه در موضوع «توسعه» ،در
سطح جهان و در محافل گوناگون بسيار مورد توجه قرار گرفته است .بر همين اساس
«امنيت پايدار» ناظر بر درك جامعي است كه برپايه آن به همه عوامل مؤثر سياسي،
اجتماعي ،فرهنگي ،امنيتي و ...در كنار يكديگر و در تعامل با هم توجه ميشود .باور
بر اين است كه مسائل اجتماعي پيچيدهتر از آن است كه در چارچوب نگرشهاي
تكعاملي قرار گيرد و به صورت «يكجانبهنگري» تحليل شود .هيچ بعدي را نميتوان
به زيان ابعاد ديگر ،فروكاست يا برآورد و ...اينكه چاره در شناخت همه عوامل مؤثر
1. Ytilbaniatsus
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و درك همهجانبه شرايط به دست خواهد آمد« .پايداري» به معناي «موازنهاي پويا»
ميان عوامل گوناگون و مؤثر اجتماعي ،فرهنگي ،اقتصادي و ...در جوامع در شرايط
زماني مشخص و متناسب با ويژگيهاي آن جوامع است .در جهاني چنين «ناپايدار»،
تا شكلگيري امنيت پايدار 1راهي دراز در پيش است و تكاپوهاي نظري و عملي
بسيار ميخواهد .تنها به مدد اين تالش انساني ميتوان به وجود «امنيت» در جهان
آينده با اميد نگريست .چنين مينمايد كه «پايداري» به سبب دامنه گسترده مباحث،
فراگيري مفاهيم به ويژه براي پرهيز از گرفتار شدن در تحليلهاي يكسويه و پذيرش
نقش عوامل مؤثر در اين امر و اثر آنها بر يكديگر ،در عرصه امنيت و امنيت ملي نيز
با عناوين «امنيت پايدار» و «امنيت ملي پايدار» با نگاهي به دگرگونيهاي آينده
جهان ،فصلي تازه در برابر ما گشوده است؛ چنان كه امنيت با چشمانداز «پايداري»
به گونهاي فزاينده در حال تبديل شدن به «راهبرد امنيت جهاني» است .اين باور با
اقبال و پذيرش روزافزون نظريهپردازان و پژوهشگران برجسته در جهان روبهرو شده
است .از اينرو ،به نظر ميرسد در آينده راهبرد امنيتي بر عرصه گيتي چيره خواهد
شد (نصيري.)82 :1384 ،
امنيت پايدار امنيتي مبتني بر رعايت مشاركت مردمي ،مالحظات فرهنگي و
مقتضيات بومي است ،به گونهاي كه سختافزار تأمين امنيت مردماند ،محتوا و
مطالبات امنيتي بر اساس فرهنگ شكل ميگيرد و شيوه به كارگيري نرمافزار از
سوي سختافزار درونزا و بومي به شرح ذيل است:
 .1فرهنگمحور :فرهنگ ،محور ،محتوا و نرمافزار جهتدهنده به مطالبات
امنيتي است.
 .2مردمپايه :آحاد مردم تأمينكننده ،ذينفع ،تداومبخش و پاسدار امنيت
پايدارند.
 .3درونزا :روشهاي دستيابي به امنيت توسط مردم با بهرهگيري از فرهنگ،
متناسب با نيازها و مقتضيات بومي و با اتكا به توانمنديهاي دروني ترسيم و محقق
ميشود.
در اين مقاله تالش ميشود فرهنگ به عنوان محور اصلي تأمين امنيت پايدار ،و
نيز محتوا و نرمافزار جهتدهنده به مطالبات امنيتي كه مبتني بر دين مبين اسالم
است ،مورد مداقه قرار گيرد و مباني نظريه امنيت در اسالم تبيين شود.
به نظر فالسفه ،هر امر حادثي نيازمند چهار علت است:
1. Ytiruces Elbaniatsu

امنيت در كالم وحي
تكامل ساختاري و مهندسي عمومي جامعه اسالمي و تنظيم و استقرار اركان حاكميت
ديني ،از جمله امنيت ،مبتني بر معيارها و مالكهاي اسالمي و تنظيم روابط انسان
با محيط اجتماعي بر اساس دين و اتكاي جامعه بر قوانين و ضوابط الهي تبيينگر
جهتگيري نظام اسالمي در مقايسه با ساير نظامهاي فكري و رفتاري است .با توجه
به وجود جامعيت و همهجانبگي مكتب اسالم و توجه اسالم به همه نيازهاي انساني
كه در شموليت دستورهاي ديني در همه ابعاد اعتقادي ،اخالقي و دستورهاي عملي
بروز و ظهور پيدا كرده است ،از طرفي وجود سنتها و قوانين پايدار در نظام جهان و
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 .1علت مادي :عنصري كه زمينه پيدايش معلول است و در ضمن آن باقي
ميماند مانند عناصر تشكيلدهنده گياه.
 .2علت صوري :صورت و فعليتي كه در ماده پديد ميآيد و منشأ آثار جديدي
در آن ميشود مانند صورت نباتي؛
 .3علت فاعلي :معلول از آن پديد ميآيد مانند كسي كه صورت را در ماده ايجاد
ميكند.
 .4علت غايي :انگيزه فاعل براي انجام دادن كار مانند هدفي كه انسان براي
افعال اختياري خود در نظر ميگيرد (مصباح يزدي.)20 :1366 ،
به يك معنا ،وقتي از فلسفه پديدهاي كه نبوده و به وجود آمده است ،پرسش
ميشود ،از اين چهار علت سؤال شده است .از اين منظر ،هرگاه از فلسفه امنيت
پرس و جو ميشود ،چهار پرسش زير مد نظر است .1 :علت مادي امنيت چيست؟
 .2علت صوري امنيت چيست؟  .3علت فاعلي امنيت چيست؟  .4علت غايي امنيت
چيست؟ براي نزديك كردن پرسشهاي فلسفي مذكور ،به ادبيات رايج در متون
امنيتي ميتوان اين پرسش را به شكل نيز مطرح كرد:
الف) پرسشهاي علت مادي .1 :مباني امنيت چيست؟  .2منابع توليد امنيت
چيست؟
ب) پرسشهاي علت صوري .1 :سطوح امنيت چيست؟  .2انواع امنيت چيست؟
ج) پرسشهاي علت فاعلي .1 :افراد و كارگزاراني كه شايستگي دارند توليد و
حفاظت از امنيت به آنها سپرده شود ،چه شرايطي دارند؟  .2نهادها و سازمانهايي
كه شايستگي دارند توليد و حفاظت از امنيت به آنها سپرده شود ،چه شرايطي دارند؟
د) پرسشهاي علت غايي .1 :مرجع امنيت چيست؟  .2هدف از توليد امنيت
چيست؟ (فلسفه امنيت از ديدگاه امام خميني.)5:1389 ،
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قوانين سنتهاي الهي و نيز داعيه جهاني قوانين اسالمي با
تغييرناپذيري و نسخ در
ِ
عدم تعلق به ملتها و قوميتهاي خاص و ابتنا بر فطرت ،به صورت مضاعف ضرورت
كشف قوانين الهي در همه ابعاد فردي و اجتماعي ،از جمله امنيت آشكار ميشود.
براي دستيابي به مفهوم جامع امنيت در اسالم با اتخاذ رويكرد سهجانبه
ايجابي ،سلبي و زمينهاي ،هم مفاهيمي كه در راستاي تحقق مفهوم امنيت كاربرد
دارند (ايجابي) ،هم مفاهيمي كه نقش مانع يا مخرب براي مفهوم امنيت دارند
(سلبي) و هم مفاهيمي كه نقش زمينهساز براي طرح يا تحقق مفهوم امنيت دارند
(زمينهاي) ،مورد شناسايي قرار ميگيرند تا بر اساس آن گزارههاي جامعي استخراج
و ارائه شود.

 .1مباني و مفهوم امنيت
الف) از صفات خاص خداوند
سالمت ،امنيت و حفاظت از صفات خاص خداوندند ،لذا شريك دانستن ديگران
ت خدايي كه جز او
در داشتن اين صفات از درجات شرك محسوب ميشود« :اوس 
معبودي نيست .همان فرمانرواي پاك سالمت[بخش و] مؤمن [به حقيقتحقه خود
كه] نگهبان ،عزيز ،جبار [و] متكبر [است] .پاك است خدا از آنچه [با او] شريك
ميگردانند» (حشر.)23 /
سالم به معناي كسي است كه با سالم و عافيت با تو برخورد كند ،نه با جنگ و
ستيز ،يا شر و ضرر و كلمه مؤمن به معناي كسي است كه به تو امنيت بدهد ،و تو را در
امان خود حفظ كند (طباطبايي ،1374 ،ج  ،19ص  .)382سالم به اين معني است كه هيچگونه
ظلم و ستم بر كسي روا نميدارد ،و همه از ناحيه او در سالمتاند .اصوالً دعوت او به
سوي سالمت است (يونس )25 /و هدايت او نيز متوجه سالمتاست(مائده )16 /و قرارگاهي
را كه براي مؤمنان فراهم كرده نيز خانه سالمت است« :درود و تحيت بهشتيان
نيز چيزي جز «سالم» نيست(واقعه .)26 /سپس ميافزايد« :او دوستانش را امنيت
ميبخشد ،و ايمان مرحمت ميكند» (مكارم شيرازي ،1374 ،ج  ،23ص .)553
ب) از آثار ايمان
امنيت از آثار ايمان معرفي و بيان شده كه امنيت متعلق به مؤمنيني است كه ايمان
خود را با ظلم آلوده نساخته باشند« :كساني كه ايمان آوردند و ايمانشان را به ستمي
نياميختند ،ايمني براي آنان است و آنان راهيافتگانند» (انعام.)82 /
مراد از امن در آيه به معناي مطلق ايمني از شقاوت و عذاب گناهان است .بر
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اين اساس دستيابي به امنيت براي مؤمنين امكانپذير است و دستيابي به امنيت
براي ظالمين مغاير قوانين و سنتهاي الهي است .بنابراين ،امنيت با ايمان محقق
ميشود و نقطه كانوني امنيت را ايمان تشكيل ميدهد .از اين رو ،توسعه ايمان
به توسعه امنيت خواهد انجاميد و در مقابل ناامني با ظلم محقق ميشود و نقطه
كانوني ناامني را ظلم تشكيل ميدهد و رخنه و تفوق در محو ظلم نيز با توسعه
ايمان تحقق مييابد .بنابراين ،توسعه ظلم به توسعه ناامني منجر خواهد شد و
آسيبهاي امنيتي ناشي از مخدوش شدن ايمان است و براي برقراري امنيت با
انواع ظلم بايد مبارزه كرد .ظلم نقطه مقابل ايمان معرفي و الزمه حفظ ايمان
مراقبت دائم از آلوده نشدن به ظلم تبيين شده است .ظلم اصل ايمان را باطل
نميكند ،چون ايمان جزو فطرت انساني و غيرقابل بطالن است ،بلكه باطل تنها
باعث پوشيده شدن ايمان ميگردد ،به طوري كه ديگر نميتواند اثر صحيح
خود را بروز دهد .اما روايت شده است كه رسول اهلل فرمود :مراد از ظلم شرك
به خداست (طباطبايي ،1374 ،ج  ،7ص  .)279منظور از ظلم در اينجا شرك است و
آنچه در سوره لقمان ،آيه دوازده وارد شده كه الشرك لظلم عظيم شاهد بر اين
مدعاست .همانطور كه تأثير ايمان در آرامش و امنيت روحي براي هيچكس جاي
ترديد نيست و ناراحتي وجدان و سلب آرامش رواني به علت ارتكاب ظلم بر كسي
پوشيده نيست ،اگر پايههاي ايمان به خدا متزلزل شود و احساس مسئوليت در برابر
پروردگار از ميان برود و عدالت اجتماعي جاي خود را به ظلم و ستم بسپارد ،امنيت
در چنان جامعهاي وجود نخواهد داشت (مكارم شيرازي ،1374 ،ج  ،5ص .)321
بنابراين در تأمين امنيت تولي (ايمان به خداوند) و تبري (از ظالمين) الزم و
وجود و مراقبت از هر دو ضروري است؛ چنان كه امنيت در بستر جامعه معنا شده
و بالطبع دستيابي به آن نيز منوط به ايمان و پرهيز از ظلم همگاني در جامعه مورد
تأكيد قرار گرفته است .لذا كسي كه خداوند او را هدايت كند از غير او ترسي ندارد.
ترس حق كسي است كه براي خداوند بدون دليل نازلشده از سوي او شريك قائل
امنيت حق كسي است كه براي خداوند شريك قائل نميشود« :و چگونه
ميشود و
ْ
از آنچه شريك [خدا] ميگردانيد بترسم با آنكه شما خود از اينكه چيزي را شريك
خدا ساختهايد كه [خدا] دليلي درباره آن بر شما نازل نكرده است ،نميهراسيد.
پس اگر ميدانيد كداميك از [ما] دو دسته به ايمني سزاوارتر است» (انعام.)81 /
همچنين ناامني از سوي خداوند شامل ظالمين شده و موجب هالكت آنان
ميگردد .عذاب و هالكت خداوند به ستمگران و ظالمين كه همان تكذيبكنندگان
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آيات خداوند و فاسقاناند تعلق ميگيرد ،در حالي كه مؤمنان و نيكوكاران از عذاب
و هالكت خداوند در اماناند و ترس و اندوه شامل حال آنها نميشود« :بگو به نظر
شما اگر عذاب خدا ناگهان يا آشكارا به شما برسد ،آيا جز گروه ستمگران [كسي]
هالك خواهد شد ،و ما پيامبران [خود] را جز بشارتگر و هشداردهنده نميفرستيم.
پس كساني كه ايمان آورند و نيكوكاري كنند بيمي بر آنان نيست و اندوهگين
نخواهند شد ،و كساني كه آيات ما را دروغ انگاشتند به [سزاي] آنكه نافرماني
ميكردند عذاب به آنان خواهد رسيد» (انعام49 /ـ .)47
ج) مقام پرهيزگاران
امنيت مقامي معرفي شده است كه تنها پرهيزگاران به آن دست پيدا ميكنند.
بهرهگيري از ثمرات بهشتي در امنيت از جمله نعمتهاي برجسته خداوند معرفي شده
است .فقدان مرگ به عنوان بزرگترين تهديد انسان از نعمتهاي برجسته بهشتي
معرفي و دستيابي به نعمت امنيت به عنوان فضل خداوند و فوز عظيم خداوند ياد
شده است« :به راستي پرهيزگاران در مقام امين و جايگاهي آسوده[اند] ...در آنجا
هر ميوهاي را [كه بخواهند] آسودهخاطر ميطلبند .در آنجا جز مرگ نخستين مرگ
نخواهند چشيد و [خدا] آنها را از عذاب دوزخ نگاه ميدارد[ .اين] بخششي است از
جانب پروردگار تو .اين همان كاميابي بزرگ است» (دخان57 /ـ .)51
كلمه «مقام» به معناي محل قيام ،يعني محل ثبوت و پابرجايي هر چيز
است ،و به همين علت ،محل اقامت را نيز مقام گفتهاند .كلمه «امين» صفتي
است از «امن» به معني نرسيدن مكروه و معناي جمله اين است :پرهيزگارانـ در
روز قيامتـ در محلي امن از هر مكروه و از مطلق ناماليمات ثابت و مستقرند .با
اين بيان روشن ميشود كه نسبت دادن «امن» به «مقام» و گفتن «مقام امين»
از باب مجاز در نسبت است ،چون امين صفت صاحب مقام است و در ظاهر به
خود مقام نسبت داده شده است (طباطبايي ،1374 ،ج  ،18ص  .)227پرهيزگاران در
جايگاه امن و اماني هستند ،بنابراين ،هيچگونه ناراحتي و ناامني به آنها نميرسد،
و در امنيت كامل از آفات و بالها ،از غم و اندوهها ،از شياطين و طاغوتها به سر
ميبرند (مكارم شيرازي ،ج  ،21ص .)210
بنابراين ،اولياي خدا به عنوان برترين پرهيزگاران ،همواره از ترس و اندوه
به دورند« :آگاه باشيد كه بر دوستان خدا نه بيمي است و نه آنان اندوهگين
ميشوند» (يونس.)62 /

 .2منشأ و منابع توليد امنيت
الف) خداوند بهترين حافظ و تأمينكننده امنيت
همانگونه كه در آيه زير از زبان حضرت يعقوب خطاب به فرزندانش نقل شده ،بهترين
تأمينكننده امنيت و حافظ خداوند است« :پس چون به سوي پدر خود بازگشتند،
گفتند :اي پدر ،پيمانه از ما منع شد .برادرمان را با ما بفرست تا پيمانه بگيريم و ما
نگهبان او خواهيم بود[ .يعقوب] گفت آيا همانگونه كه شما را پيش از اين بر برادرش
امين گردانيدم ،بر او امين سازم؟ پس خدا بهترين نگهبان است و اوست مهربانترين
مهربانان» (يوسف64 /ـ .)63
در تفسير مجمعالبيان آمده است :كلمه «امن» به معناي اطمينان قلب نسبت
َ
ِين» تفريع است
الراحِ م َ
به سالمت است ،و اينكه فرمودَ « :فاللهَّ ُ َخ ْي ٌر حافِظاً َو ُه َو أ ْر َح ُم َّ
بر كالم سابقش كه گفته بودَ « :ه ْل آ َم ُن ُك ْم َعلَ ْيهِ »...كه استنتاج را آماده ميكند و
ميفهماند كه وقتي اطمينان به شما در خصوص اين پسر لغو و بيهوده است و هيچ
اثر و خاصيتي ندارد ،پس بهترين اطمينان و اتكال ،تنها آن اطمينان و توكلي است
كه به خداي سبحان و به حفظ او باشد ،و خالصه وقتي امر مردد باشد ميان توكل
به خدا و تفويض به او ،و ميان اطمينان و اعتماد به غير او ،وثوق به خداي تعالي
َ
ِين» به منزله تعليل براي جمله
الراحِ م َ
بهتر و بلكه متعين است .و جمله « َو ُه َو أ ْر َح ُم َّ
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اولياي خدا كساني هستند كه ميان آنان و خدا حائل و فاصلهاي نيست،
حجابها از قلبشان كنار رفته ،و در پرتو نور معرفت و ايمان و عمل پاك،
خدا را با چشم دل چنان ميبينند كه هيچگونه شك و ترديدي به دلهايشان
راه نمييابد ،و به علت همين آشنايي با خدا كه وجود بيانتها و قدرت بيپايان
و كمال مطلق است ،ماسواي خدا در نظرشان كوچك و كمارزش و ناپايدار و
بيمقدار است .كسي كه با اقيانوس آشناست ،قطره در نظرش ارزشي ندارد و
كسي كه خورشيد را ميبيند نسبت به يك شمع بيفروغ بياعتناست .از اينجا
روشن ميشود كه چرا آنها ترس و اندوهي ندارند .روحشان بزرگتر و فكرشان
باالتر از آن است كه حوادث در گذشته و آينده در آنها اثر بگذارد .به اين ترتيب،
امنيت و آرامش واقعي بر وجود آنها حكمفرماست (انعام )82 /يا به تعبير ديگر ،ياد
خدا مايه آرامش دلهاست (رعد .)28 /خالصه اينكه غم و ترس در انسانها معموالً
ناشي از روح دنياپرستي است .آنها كه از اين روح تهي هستند ،اگر غم و ترسي
نداشته باشند ،بسيار طبيعي است (مكارم شيرازي ،1374 ،ج  ،8ص .)334
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« َفاللهَّ ُ َخ ْي ٌر حافِظاً» است ،و معنايش اين است كه غير خداي تعالي چه بسا در امري
مورد اطمينان قرار بگيرد ،يا در امانتي امين پنداشته شود ،ولي او كمترين رحمي
به صاحب پندار نكرده امانتش را ضايع ميكند ،به خالف خداي سبحان كه او ارحم
الراحمين است ،و در جايي كه بايد رحم كند از رحمتش دريغ نميدارد .او بر عاجز
و ضعيفي كه امر خود را به او واگذار و بر او توكل كرده ترحم ميكند ،و كسي كه
بر خدا توكل كند ،خدا او را بس است .اطمينان به حفظ خداي سبحان بهتر است
از اطمينان به حفظ غير او ،براي اينكه او ارحم الراحمين است ،و به بنده خود ،در
آنچه او را امين در آن دانسته خيانت نميكند ،به خالف مردم كه چه بسا رعايت
عهد و امانت را نكرده ،به مؤتمني كه متوسل به ايشان شده ترحم نكنند و به وي
خيانت بورزند (طباطبايي ،1374 ،ج  ،5ص .)247
ب) نعمتي از سوي خداوند
حضرت آدم و همسر ايشان از ابتدا توسط خداوند در آرامش و نعمت خلق شدند.
سرپيچي از خداوند و نزديكي به آنچه خداوند از آنها منع كرد به تحريك شيطان
موجب خروج آنان از آرامش و ايجاد دشمني بين آنان شد .خداوند وعده برخورداري
از بخشي از آرامش و نعمت را در پي استقرار در زمين به حضرت آدم و حوا تا زمان
معلوم ميدهد ،لذا مشخص است كه آرامش و نعمت حقيقي در زمين دستنيافتني
م اي آدم خود و همسرت در اين باغ سكونت گير[يد] و از هر كجاي آن
است« :و گفتي 
خواهيد فراوان بخوريد و[لي] به اين درخت نزديك نشويد كه از ستمكاران خواهيد
بود .پس شيطان هر دو را از آن بلغزانيد و از آنچه در آن بودند ايشان را به درآورد و
فرموديم فرود آييد .شما دشمن همديگريد و براي شما در زمين قرارگاه و تا چندي
برخورداري خواهد بود» (بقره36 /ـ .)35
آري از بهشتي كه كانون آرامش و آسايش و دور از درد و رنج بود براثر فريب
شيطان اخراج شدند و چنان كه قرآن ميگويد« :ما به آنها دستور داديم كه به زمين
فرود آييد ،در حالي كه دشمن يكديگر خواهيد بود» آدم و حوا از يك سو ،و شيطان
از سوي ديگر (مكارم شيرازي ،1374 ،ج  ،1ص .)186
خداوند درباره اهل سبا كه در يمن به سر ميبردند و با مسافرتهاي پي در پي
به سوي شام ،به كار تجارت و سياحت و غير آن ميپرداختند ،در مقام وصف نعمت
خود به آنان ،امنيت را ذكر و به نوعي به ثبات و پايداري در امنيت اشاره كرده است
با اين وصف كه در تمام روزها و شبهايي كه در اين مسير طي ميشد ،امنيت و

ج) الهام و امداد الهي
آرامش و امنيت در زمره امدادهاي الهي است كه مشمول مؤمنين ميشود و اعطاي آن
نيز كه در پي ايمان و عمل صالح محقق شده است خود موجب افزايش ايمان مؤمنين
ميگردد« :اوست آن كس كه در دلهاي مؤمنان آرامش را فرو فرستاد تا ايماني بر
ايمان خود بيفزايند» (سوره فتح.)4 /
همچنين دستيابي به امنيت با هدايت و امداد از سوي خداوند حاصل ميشود
و موجب دوري از ترس و اندوه خواهد بود« :پس اگر از جانب من شما را هدايتي
رسد ،آنان كه هدايتم را پيروي كنند برايشان بيمي نيست و غمگين نخواهند شد.
و[لي] كساني كه كفر ورزيدند و نشانههاي ما را دروغ انگاشتند ،آنانند كه اهل
آتشاند و در آن ماندگار خواهند بود» (بقره39 /ـ .)38
اين آيه اولين فرماني است كه در تشريع دين براي آدم و ذريه او صادر شده و
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آرامش حاكم بود و اينگونه نبوده است كه روزي چنين باشد و روزي غير آن يا
منطقهاي داراي آن باشد و جاي ديگر فاقد آن« :و ميان آنان و ميان آبادانيهايي
كه در آنها بركت نهاده بوديم شهرهاي متصل به هم قرار داده بوديم و در ميان آنها
مسافت را به اندازه مقرر داشته بوديم .در اين [راه]ها شبان و روزان آسودهخاطر
بگرديد» (سبا.)18 /
سالمت و امنيت نهايي از آن متقين است و در بهشت از آن برخوردار خواهند بود.
سالمت و امنيت به عنوان مهمترين ويژگي و نعمت برجسته خداوند در بهشت به
متقين وعده داده شده است .با توجه به تقدم در ترتيب ذكرشده مقدر است كه امنيت
يكي از آثار و بركات اصلي و از اجزاي سالمت است .بيماري و ترس در سرنوشت
نهايي متقين از آنها دور خواهد بود« :بيگمان پرهيزگاران در باغها و چشمهساراناند.
[به آنان گويند] با سالمت و ايمني در آنجا داخل شويد» (حجر 46 /و .)45
جالب اينكه از ميان تمام صفات روي «تقوا» تكيه شده است ،همان تقوا ،پرهيزگاري،
تعهد و مسئوليت كه جامع تمام صفات برجسته انساني است .ذكر جنات و عيون به
صيغه جمع اشاره به باغهاي متنوع و چشمههاي فراوان و گوناگون بهشت است كه هر
كدام لذتي تازه ميآفريند و ويژگي خاصي دارند .سپس به دو نعمت مهم معنوي كه
«سالمت» و «امنيت» است ،اشاره ميكند .سالمت از هر گونه رنج و ناراحتي ،و امنيت
از هر گونه خطر .ميگويد« :فرشتگان الهي به آنها خوشامد ميگويند و ميگويند كه
داخل اين باغها شويد با سالمت و امنيت كامل (مكارم شيرازي ،1374 ،ج  ،11ص .)92
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دين را در دو جمله خالصه كرده است كه تا روز قيامت چيزي بر آن دو جمله اضافه
نميشود (طباطبايي ،1374 ،ج  ،1ص .)206
با اينكه توبه آدم پذيرفته شد ،ولي اثر وضعي كار او كه هبوط به زمين بود تغيير
نيافت ،و چنان كه آيات فوق ميگويد« :ما به آنها گفتيم :همگي (آدم و حوا) به زمين
فرود آييد .هر گاه از جانب ما هدايتي براي شما آيد كساني كه از آن پيروي كنند ،نه
ترسي دارند و نه اندوهگين خواهند شد ».ولي آنان كه كافر شوند و آيات ما را تكذيب
كنند براي هميشه در آتش دوزخ خواهند ماند (مكارم شيرازي ،1374 ،ج  ،1ص .)197
امنيت از سوي خداوند الهام و توسط فرشتگان الهي نازل ميشود .خوف و اندوه
از كساني كه به امنيت ميرسند زائل ميشود و بهشت خداوند جايگاه نهايي امن
الهي براي انسان ،خالي از هر گونه خوف و حزن معرفي شده است« :در حقيقت،
كساني كه گفتند پروردگار ما خداست سپس ايستادگي كردند فرشتگان بر آنان
فرود ميآيند [و ميگويند] هان بيم مداريد و غمين مباشيد و به بهشتي كه وعده
يافته بوديد شاد باشيد» (فصلت.)30/
بنابراين ،امنيت از سوي خداوند به انسان اعطا ميشود و تكذيبكنندگان
خداوند همانند آنچه بر پيشينيان آشكار شد ،از عذاب آسماني و زميني خداوند در
امان نيستند« :اوست كسي كه زمين را براي شما رام گردانيد ،پس در فراخناي آن
رهسپار شويد و از روزي [خدا] بخوريد و رستاخيز به سوي اوست .آيا از آن كس
كه در آسمان است ايمن شدهايد كه شما را در زمين فرو برد پس بناگاه [زمين]
به تپيدن افتد ،يا از آن كس كه در آسمان است ايمن شدهايد كه بر [سر] شما
تندبادي از سنگريزه فرو فرستد؟ پس به زودي خواهيد دانست كه بيم دادن من
چگونه است ،و پيش از آنان [نيز] كساني به تكذيب پرداختند .پس عذاب من
چگونه بود؟» (ملك18 /ـ .)15
خداوند منشأ سكينه ،آرامش و امنيت است .جايگاه آرامش در قلوب مؤمنين
است و آرامش باعث افزايش ايمان ميشود و كسي كه ايمان بيشتري دارد به
آرامش و امنيت بيشتري نائل ميآيد .سپاهيان آسمان و زمين در تأمين آرامش
براي مؤمنين ايفاي نقش ميكنند و علم و حكمت الهي به عنوان پشتوانه تحقق
عيني و عملي دستيابي به آرامش مؤمنين معرفي شده است« :اوست آن كس كه
در دلهاي مؤمنان آرامش را فرو فرستاد تا ايماني بر ايمان خود بيفزايند و سپاهيان
آسمانها و زمين از آن خداست و خدا همواره داناي سنجيدهكار است» (فتح.)4 /
خداوند منشأ روزي و رفع گرسنگي و ايمني از ترس معرفي شده است .دو نعمت

د) الحاد نسبت به آيات خداوند منشأ ترس
امنيت در مقابل ترس ،و الحاد و كژي نسبت به آيات خداوند منشأ ترس در روز قيامت
بيان شده است« :كساني كه در [فهم و ارائه] آيات ما كژ ميروند بر ما پوشيده نيستند.
آيا كسي كه در آتش افكنده ميشود بهتر است يا كسي كه روز قيامت آسودهخاطر
ميآيد؟ هر چه ميخواهيد بكنيد كه او به آنچه انجام ميدهيد بيناست» (فصلت.)40 /
سياق اين آيه شريفه سياق تهديد ملحدين اين امت است؛ چنان كه آيه بعدي
نيز اين معنا را تأييد ميكند .الحاد به معناي انحراف است .اين آيه شريفه جزاي
روز قيامت را اعالم ميكند كه عبارت است از اينكه اهل جهنم را به زور و بدون
اينكه دستشان به مأمني برسد و انتظار مأمني از قبيل شفيع يا ناصر يا عذر مقبول
داشته باشند ،در آتش مياندازند .در نتيجه غير از افتادن در آتش هيچ سرنوشت
ديگري ندارند .ظاهرا ً جمله «ام َم ْن يَ ْأت ِي آمِناً يَ ْو َم الْقِيا َمةِ» در اين مقام باشد كه
بفرمايد مردم در قيامت دو طايفهاند ،و طايفه سومي ندارند .اول ،طايفهاي كه در
ايمان به خدا و به آيات او استوارند .دوم ،طايفهاي كه در آيات خدا الحاد و انحراف
ميورزند .با اين تقسيم روشن ميشود كه اهل استقامت در روز قيامت در ايمني
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مذكور چنان كليدي و اساسي است كه خداوند در معرفي خود به آنها اشاره ميكند:
«پس بايد خداوند اين خانه را بپرستند همان [خدايي] كه در گرسنگي غذايشان
داد و از بيم [دشمن] آسودهخاطرشان كرد» (قريش4 /ـ .)3
اين آيه اشاره است به منت واضحي كه در ايالف دو رحلت وجود دارد ،و نعمت
ظاهري كه نميتوانند آن را انكار كنند ،و آن تأمين معاش قريش و امنيت آنان
است كه در سرزميني زندگي ميكردند كه نه نانشان تأمين بود و نه جانشان،
و نه سرزمين خرمي بود كه ديگران بدانجا آيند ،و نه جان ديگران در آنجا تأمين
ميشد .پس بايد ربي را بپرستند كه اين چنين به بهترين وجه امورشان را تدبير
كرد ،و او همان رب بيت است (طباطبايي ،1374 ،ج  ،2ص « .)631همان خداوندي كه آنها
را از گرسنگي نجات داد و اطعام كرد ،و از ناامني رهايي بخشيد و امنيت داد ».از
يك سو به آنها رونق تجارت عطا فرمود ،و جلب منفعت كرد و از سوي ديگر ،ناامني
را از آنها دور كرد و دفع ضرر فرمود ،و اينها همه با شكست لشكر ابرهه فراهم آمد
و در حقيقت ،استجابت دعاي ابراهيم ،بنيانگذار كعبه بود .ولي آنها قدر اين همه
نعمت را ندانستند ،و اين خانه مقدس را به بتخانهاي تبديل كردند ،و عبادت بتان
را بر پرستش خداي خانه مقدم داشتند ،و سرانجام ثمره شوم اين همه ناسپاسي را
ديدند (مكارم شيرازي ،1374 ،ج  ،27ص .)353
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قرار دارند (طباطبايي ،1374 ،ج ،17ص  .)601آنها كه در سايه ايمان محيط امن و اماني
براي جامعه بشري آفريدند بايد در قيامت در نهايت امنيت به سر برند .از اين
گذشته با اينكه بايد در مقابل دوزخ ،بهشت قرار گيرد ،در اينجا امنيت از «عذاب»
را در مقابل «دوزخ» قرار داده ،اشاره به اينكه مهمترين مسئله در آن روز همين
«امنيت» است (مكارم شيرازي ،1374 ،ج  ،20ص .)296
بنابراين ،منشأ ايجاد ترس و امنيت خداوند است و ترس نيز از القائات خداوند
است كه بر قلوب كفار به واسطه شرك به خداوند وارد ميشود« :به زودي در
دلهاي كساني كه كفر ورزيدهاند بيم خواهيم افكند» (آل عمران.)151 /
همچنين شيطان منشأ القاي ترس به نزديكانش است و شيطان ميتواند ترس
را به دوستان خود القا كند ،در حالي كه مؤمنين از هيچكس غير خداوند ترس
ندارند« :در واقع اين شيطان است كه دوستانش را ميترساند .پس اگر مؤمنيد ،از
آنان مترسيد و از من بترسيد» (آل عمران.)175 /
هـ) خداوند مدافع مؤمنين
خداوند دوستدار و مدافع مؤمنين است و دفاع و در مقابل حفاظت خداوند مشمول
مشركين و خيانتكاران ناسپاس نميشود« :قطعاً خداوند از كساني كه ايمان آوردهاند
دفاع ميكند ،زيرا خدا هيچ خيانتكار ناسپاسي را دوست ندارد» (حج.)38 /
در اين آيه براي مطالب آيه بعد كه اذن به قتال ميدهد زمينهچيني شده است
و ميفرمايد خدا از كساني كه ايمان آوردهاند دفاع و شر مشركين را از ايشان دفع
ميكند ،چون او ايشان را دوست ميدارد ،و مشركين را دوست نميدارد ،براي اينكه
مشركين خيانت كردند .پس اگر او مؤمنين را دوست ميدارد ،بدين علت است كه
مؤمنين امانت را رعايت ميكنند و نعمت خدا را شكرگزارند .در حقيقت ،خدا از
دين خود (كه امانت نزد مؤمنين است) دفاع ميكند (طباطبايي ،1374 ،ج .)543 :14
اين وعده الهي مخصوص مؤمنان عصر پيامبر (ص) در برابر مشركان نبود.
حكمي است جاري و ساري در تمام اعصار و قرون .مهم آن است كه ما مصداق
ِين آ َم ُنوا باشيم كه دفاع الهي به دنبال آن حتمي و تخلفناپذير است .آري خدا
الَّذ َ
از مؤمنان دفاع ميكند (مكارم شيرازي ،1374 ،ج .)112 :14
افرادي كه ايمان نياورند هدايت نميشوند و به دنبال ستيز و شقاقاند و خداوند
از پيامبر و مؤمنين در مقابل كفار ،كفايت و حفاظت ميكند« :پس اگر آنان [هم]
به آنچه شما بدان ايمان آوردهايد ،ايمان آوردند ،قطعاً هدايتشدهاند .ولي اگر روي
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برتافتند ،جز اين نيست كه سر ستيز [و جدايي] دارند و به زودي خداوند [شر] آنان
را از تو كفايت خواهد كرد كه او شنواي داناست» (بقره.)137 /
اين جمله وعدهاي است از خداي عزيز به رسول گرامياش كه به زودي او را
ياري خواهد كرد؛ چنان كه به اين وعده وفا كرد ،و اگر بخواهد اين وعده را درباره
امت اسالم نيز وفا ميكند ،انشاءاللهَّ تعالي (طباطبايي ،1374 ،ج  .)472 :1خداوند به
مسلمانان دلگرمي ميدهد كه از توطئههاي دشمنان نهراسند و ميگويد« :خداوند
دفع شر آنها را از شما ميكند و او شنونده و داناست ».سخنانشان را ميشنود و از
توطئههاشان آگاه است (مكارم شيرازي ،1374 ،ج .)469 :1
فرشتگان نيز از سوي خداوند مأمور حفاظت مؤمنين هستند و به فرمان خداوند
از پيش و پشت روي مؤمنين آنها را حفاظت و پاسداري ميكنند .خداوند سرنوشت
هيچ قومي را تغيير نميدهد مگر آنكه خودشان تغيير دهند و غير از خداوند هيچ
حمايتكنندهاي براي اقوام در مقابل آسيبها نخواهد بود« :براي او فرشتگاني است
كه پي در پي او را به فرمان خدا از پيش رو و از پشتسرش پاسداري ميكنند .در
حقيقت ،خدا حال قومي را تغيير نميدهد تا آنان حال خود را تغيير دهند و چون
خدا براي قومي آسيبي بخواهد هيچ برگشتي براي آن نيست و غير از او حمايتگري
براي آنان نخواهد بود» (رعد.)11 /
براي آدمي كه بر حسب اين ادله به سوي پروردگارش برميگردد ،تعقيبكنندگاني
است كه از پيش رو و از پشت سر مراقب او هستند .اين هم از مشرب قرآن معلوم
و پيداست كه آدمي تنها اين هيكل جسماني و اين بدن مادي محسوس نيست،
بلكه موجودي است مركب از بدن و نفس و شئون و امتيازات عمده كه همه مربوط
به نفس اوست .نفس اوست كه اراده و شعور دارد ،و به علت داشتن آن ،مورد
امر و نهي قرار ميگيرد و پاي ثواب و عقاب ،راحت و الم ،و سعادت و شقاوت به
ميان ميآيد ،و كارهاي زشت و زيبا از او سر ميزند ،و ايمان و كفر را به او نسبت
ميدهند .هر چند نفس بدون بدن كاري نميكند ،اما بدن جنبه آلت و ابزاري دارد
كه نفس براي رسيدن به هدفهاي خود آن را به كار ميبرد .بنابراين ،معناي جمله
«م ِْن ب َ ْي ِن يَ َديْ ِه َو م ِْن َخلْ ِفهِ» توسعه مييابد ،هم امور مادي و جسماني را شامل
ميشود و هم امور روحي را .پس همه اجسام و جسمانياتي كه در طول حيات به
جسم انسان احاطه دارد بعضي پيش روي او قرار گرفته ،و بعضي پشت سر او واقع
شدهاند .همچنين جميع مراحل نفساني كه آدمي در مسيرش به سوي پروردگارش
ميپيمايد ،و جميع احوال روحي كه به خود ميگيرد ،و ُقرب و بُعدها ،سعادت و
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شقاوتها ،اعمال صالح و طالح و ثواب و عقابهايي كه براي خود ذخيره ميكند،
همه آنها يا پشت سر انسان قرار دارند يا پيش رويش .اين معقباتي كه خداوند از
آنها خبر داده در اينگونه امور از نظر ارتباطشان به انسانها دخل و تصرفهايي
دارند ،و اين انسان كه خداوند او را توصيف كرده به اينكه مالك نفع و ضرر ،مرگ
و حيات ،و بعث و نشور خود نيست و قدرت بر حفظ هيچيك از خود و آثار خود
ندارد ،چه آنها كه حاضرند و چه آنها كه غايباند ،و اين خداي سبحان است كه
او و آثار حاضر و غايب او را حفظ ميكند ،و در عين اينكه فرموده« :اللهَّ ُ َحف ٌ
ِيظ
ي ٍء َحف ٌ
َعلَ ْي ِه ْم» و نيز فرمودهَ « :و َرب ُّ َ
ِيظ» ،در عين حال ،وسايطي را
ك َعلي ُك ِّل شَ ْ
ين» .،پس
هم در اين حفظ كردن ،اثبات ميكند و ميفرمايدَ « :و إ ِ َّن َعلَ ْي ُك ْم لَحافِظِ َ
اگر خداي تعالي آثار حاضر و غايب انساني را به وسيله اين وسايط كه گاهي آنها
را حافظين ناميده و گاهي معقبات خوانده حفظ نميفرمود ،هر آينه فنا و نابودي
از هر جهت آنها را احاطه ميكرد و هالكت از پيش رو و پشت سر به سويشان
ميشتافت .همانطور كه حفظ آنها به امري از ناحيه خداست ،فناي آنها و فساد و
هالكتشان به امر خداست (طباطبايي ،1374 ،ج  .)422 :11براي انسان مأموراني است
كه پي در پي از پيش رو و از پشت سر او را از حوادث (غيرحتمي) حفظ ميكنند،
(اما) خداوند سرنوشت هيچ قوم (و ملتي) را تغيير نميدهد مگر آنكه آنها خود را
تغيير دهند ،و هنگامي كه خدا اراده سويي به قومي (به علت اعمالشان) كند ،هيچ
چيز مانع آن نخواهد شد ،و جز خدا سرپرستي نخواهند داشت .خدا به حكم عالم
الغيب و الشهاده بودن ،از پنهان و آشكار مردم با خبر و همه جا حاضر و ناظر است.
در آيه مورد بحث اضافه ميكند كه خداوند عالوه بر اين ،حافظ و نگاهبان بندگان
خويش است« :براي انسان مأموراني است كه پي در پي از پيش رو و پشت سر او
قرار ميگيرند و او را از حوادث حفظ ميكنند» (مكارم شيرازي ،1374 ،جلد .)141 :10
همچنين خداوند راه هر گونه تسلط و ناامني از سوي كفار بر مسلمانان را
مسدود كرده است« :و خداوند هرگز بر [زيان] مؤمنان براي كافران راه [تسلطي]
قرار نداده است» (نساء.)141 /
معناي آيه اين است كه حكم از امروز به نفع مؤمنين و عليه كافران است و تا ابد
نيز چنين خواهد بود و هرگز به عكس نميشود و اين خود اعالمي است به منافقين
كه ديگر براي ابد از اينكه به هدف شوم خود برسند مأيوس باشند و به حكم اين
آيه در همه دورهها باالخره فتح و فيروزي از آن مؤمنين و عليه كافران خواهد بود.
احتمال هم دارد كه نفي «سبيل» اعم از تسلط در دنيا باشد ،يعني كفار نه در دنيا

و) ايجاد الگوي شهر امن در اسالم
ويژگيهاي شهر و كشور نمونه و الگوي امن در اسالم زندگي ساكنين در آرامش
(روحي) و برخوردار از رزق همهجانبه (مادي و معنوي) ترسيم شده است .براي تعيين
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مسلط بر مؤمنين ميشوند و نه در آخرت ،و مؤمنين به اذن خدا دايماً غالباند،
البته مادام كه ملتزم به لوازم ايمان خود باشند (طباطبايي ،1374 ،ج .)190 :5
كافران نه تنها از نظر منطق بلكه از نظر نظامي ،سياسي ،فرهنگي و اقتصادي
و خالصه از هيچ نظر بر افراد با ايمان چيره نخواهند شد .اگر پيروزي آنها را بر
مسلمانان در ميدانهاي مختلف با چشم خود ميبينيم ،به علت آن است كه بسياري
از مسلمانان مؤمنان واقعي نيستند و راه و رسم ايمان و وظايف و مسئوليتها و
رسالتهاي خويش را به كلي فراموش كردهاند (مكارم شيرازي ،1374 ،ج .)175 :4
همچنين دشمنان آشكار و پنهان خداوند و مؤمنان در جهاد دفاعي شايسته
ارهاب و ترساندن هستند و به آن توصيه شده است« :و هر چه در توان داريد از نيرو
و اسبهاي آماده بسيج كنيد تا با اين [تداركات] دشمن خدا و دشمن خودتان و
[دشمنان] ديگري را جز ايشان كه شما نميشناسيدشان و خدا آنان را ميشناسد
بترسانيد» (انفال.)60 /
َ
اين قسمت از آيه شريفه در مقام بيان تعليل جمله « َو أ ِع ُّدوا ل َ ُه ْم» است ،و به
اين معناست كه اين قوا و امكانات دفاعي را تدارك ببينيد تا به وسيله آن دشمن
خدا و دشمن خود را ترسانده و از آنان زهر چشم گرفته باشيد ،و اگر دشمن دين را
هم دشمن خدا و هم دشمن ايشان خواند ،براي اين بود كه هم واقع را بيان و هم
اينكه ايشان را تحريك كرده باشد (طباطبايي ،1374 ،ج .)153 :9
قرآن ميگويد هدف اين نيست كه مردم جهان و حتي ملت خود را به انواع
سالحهاي مخرب و ويرانگر درو كنيد ،و آباديها و زمينها را به ويراني بكشانيد؛
هدف اين نيست كه سرزمينها و اموال ديگران را تصاحب كنيد؛ هدف اين نيست
كه اصول بردگي و استعمار را در جهان گسترش دهيد ،بلكه هدف اين است
كه «با اين وسايل دشمن خدا و دشمن خود را بترسانيد» ،زيرا غالب دشمنان
گوششان بدهكار حرف حساب و منطق و اصول انساني نيست و چيزي جز منطق
زور نميفهمند! اگر مسلمانان ضعيف باشند ،همه گونه تحميالت به آنها ميشود.
اما هنگامي كه كسب قدرت كافي كنند ،دشمنان حق و عدالت و دشمنان استقالل
و آزادي به وحشت ميافتند و سرجاي خود مينشينند (مكارم شيرازي ،1374 ،ج .)226 :7
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سنجش ميزان امنيت در يك جامعه و يك كشور الزم است به ابعاد مادي و معنوي
هر دو با هم توجه كرد و سه شاخصه آرامش ،برخورداري از رزق مادي و برخورداري
از رزق معنوي بايد مورد توجه قرار گيرند .اصل و خلقت خداوند بر امنيت و آرامش
استوار شده است و ناشكري و ناسپاسي انسانها موجب ايجاد ناامني ،فقر و ترس
ميگردد .امنيت در بستر جامعه تعريف شده و مؤلفههاي ايجابي و سلبي آن نيز
مشتمل بر آرامش ،رزق ،ترس و فقر در ابعاد جامعه مورد تأكيد قرار گرفته است« :و
خدا شهري را مثل زده است كه امن و امان بود [و] روزيش از هر سو فراوان ميرسيد.
پس [ساكنانش] نعمتهاي خدا را ناسپاسي كردند و خدا هم به سزاي آنچه انجام
ميدادند طعم گرسنگي و هراس را به [مردم] آن چشانيد» (نحل.)112 /
در اينجا سه صفت براي قريه مورد مثل بيان ميكند كه متعاقب هم هستند.
اما ،ويژگي ميانه كه مسئله اطمينان باشد به منزله رابط ميان دو صفت ديگر
است ،چون هر قريهاي كه تصور شود وقتي امنيت داشته باشد و از هجوم اشرار و
غارتگران و خونريزيها و اسير رفتن زن و بچه و چپاول رفتن اموال و همچنين
از هجوم حوادث طبيعي از قبيل زلزله و سيل و امثال آن ايمن باشد ،مردمش
اطمينان و آرامش پيدا ميكنند و ديگر مجبور نميشوند جالي وطن كنند و
متفرق شوند .از كمال اطمينان ،صفت سوم پديد ميآيد ،و رزق آن قريه فراوان و
ارزان ميشود ،چون از همه قرا و شهرستانهاي اطراف آذوقه بدانجا حمل ميشود،
ديگر مردمش مجبور نميشوند زحمت سفر و غربت را تحمل كنند و براي طلب
رزق و جلب آن به سوي قريه خود بيابانها و درياها را زير پا بگذارند و مشقتهاي
طاقتفرسايي تحمل كنند .پس اتصاف قريه به اين سه صفت كه عبارت است
از :امن و اطمينان و سرازير شدن رزق بدانجا از هر طرف ،تمام نعمتهاي مادي
و صوري را براي اهل آن جمع كرده است و به زودي خداي سبحان نعمتهاي
معنوي را در آيه بعدي كه ميفرمايدَ « :و ل َ َق ْد جا َء ُه ْم َر ُس ٌ
ول ِم ْن ُه ْم» بر آن نعمتها
اضافه ميكند .پس اين قريه قريهاي است كه نعمتهاي مادي و معنوي آن تام و
كامل بوده است (طباطبايي ،1374 ،ج .)523 :12
در آيات فوق براي اين منطقه آباد ،خوشبخت و پربركت سه ويژگي بيان شده
است كه نخستين آنها امنيت ،سپس اطمينان به ادامه زندگي در آن ،و بعد از آن
مسئله جلب روزي و مواد غذايي فراوان است كه از نظر ترتيب طبيعي به همان
شكل كه در آيه آمده صورت حلقههاي زنجيري علت و معلول دارد ،زيرا تا امنيت
نباشد كسي اطمينان به ادامه زندگي در محلي پيدا نميكند ،و تا اين دو نباشند
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كسي عالقهمند به توليد و سر و سامان دادن به وضع اقتصادي نميشود .اين درسي
است براي همه ما و همه كساني كه ميخواهند سرزميني آباد و آزاد و مستقل
داشته باشند .بايد قبل از هر چيز به مسئله «امنيت» پرداخت ،سپس مردم را به
آينده خود در آن منطقه اميدوار كرد و به دنبال آن چرخهاي اقتصادي را به حركت
درآورد .ولي اين نعمتهاي سهگانه مادي هنگامي به تكامل ميرسند كه با نعمت
معنوي ايمان و توحيد هماهنگ شوند .به همين دليل ،در آيات فوق بعد از ذكر
نعمتهاي سهگانه ميگويد« :پيامبري از جنس آنها براي هدايتشان مأموريت پيدا
كرد ».جالب اينكه در آيات فوق هنگامي كه سرنوشت اين كفرانكنندگان نعمت را
بيان ميكند ،ميگويد« :خداوند لباس گرسنگي و ترس را به آنها چشانيد ،يعني از
يك سو ،گرسنگي و ترس تشبيه به لباس شده ،و از سوي ديگر ،به جاي پوشاندن
چشاندن آمده است» (مكارم شيرازي ،1374 ،ج .)433 :11
لذا امنيت اجتماعي نعمتي است كه بايد از خداوند تقاضا كرد.
منشأ امنيت اجتماعي خداوند است؛ چنان كه مقصود از امنيتي كه آن جناب
درخواست كرده امنيت تشريعي است نه تكويني و مقصود اين است كه قانوني
امنيت اين شهر [مكه] را تضمين كند (طباطبايي ،1374 ،ج .)99 :12
حضرت ابراهيم نخستين تقاضايي را كه در سرزمين مكه از خداوند كرد تقاضاي
امنيت بود« :و [ياد كن] هنگامي را كه ابراهيم گفت :پروردگارا اين شهر را ايمن
گردان» (ابراهيم.)35 /
اين نشان ميدهد كه نعمت امنيت نخستين شرط براي زندگي انسان و سكونت
در يك منطقه و براي هر گونه عمران و آبادي و پيشرفت و ترقي است .اگر جايي
امن نباشد ،قابل سكونت نيست ،هر چند تمام نعمتهاي دنيا در آن جمع باشد.
همچنين خداوند دعاي ابراهيم را درباره امنيت مكه از دو جهت اجابت كرد :هم
امنيت تكويني به آن داد ،زيرا شهري شد كه در طول تاريخ حوادث ناامنكننده
كمتر به خود ديده و هم امنيت تشريعي يعني خدا فرمان داده كه همه انسانها و
حتي حيوانات در اين سرزمين در امن و امان باشند (مكارم شيرازي ،1374 ،ج  .)366 :7لذا
سرزمين امن توسط خداوند بنا شده است« :و طور سينا و اين شهر امن [و امان]
است» (تين4 /ـ .)3
مراد از «هذا البلد االمين» مكه مشرفه است و بلد امينش خواند ،چون امنيت
يكي از خواصي است كه براي حرم تشريع شده ،و هيچ جاي ديگر دنيا چنين
حكمي برايش تشريع نشده ،و اين حرم سرزميني است كه خانه كعبه در آن واقع
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است .اگر آن را امين خوانده يا به اين علت است كه كلمه امين را به معناي آمن
گرفته ،و آمن معناي نسبت را افاده ميكند ،و در نتيجه به معناي ذياالمن داراي
امن است يا به اين علت است كه فعيل در اينجا به معناي مفعول است ،يعني
شهري كه مردم در آن ايمن هستند ،و كسي از اهالي آن اين ترس را ندارد كه
بر سرش بريزند و آسيبش برسانند (طباطبايي ،1374 ،ج  .)539 :20سرزمين مكه حتي
در عصر جاهليت به عنوان منطقه امن و حرم خدا شمرده ميشد ،و كسي در آنجا
حق تعرض به ديگري نداشت ،حتي مجرمان و قاتالن .وقتي اين سرزمين در اسالم
اهميت فوقالعادهاي دارد ،حيوانات و درختان و پرندگان آن ،تا چه رسد به انسانها،
از امنيت خاصي بايد در آنجا برخوردار باشند (مكارم شيرازي ،1374 ،ج .)142 :27
و) حاكميت صالحان
امنيت به عنوان يكي از نعمتهاي خداوند در حاكميت صالحان ارزاني ميشود« :پس
چون بر يوسف وارد شدند پدر و مادر خود را در كنار خويش گرفت و گفت ان شاء اهلل
با [امن و] امان داخل مصر شويد» (يوسف.)99 /
يوسف به منظور استقبال از ايشان از مصر بيرون آمد و خارج مصر ايشان را در
آغوش گرفت و آنگاه به منظور احترام و رعايت ادب گفت« :داخل مصر شويد».
ِين» ادبي را رعايت كرده كه بيسابقه و بديع است ،چون
در جمله «إ ِ ْن شا َء اللهَّ ُ آ ِمن َ
هم به پدر و خاندانش امنيت داده ،و هم رعايت سنت و روش پادشاهان را كه حكم
صادر ميكنند كرده و هم اين حكم را مقيد به مشيت خداي سبحان كرده است تا
بفهماند مشيت آدمي مانند ساير اسباب ،اثر خود را نميگذارد مگر وقتي كه مشيت
الهي هم موافق آن باشد ،و اين خود مقتضاي توحيد خالص است .ظاهر اين سياق
ميرساند كه خاندان يعقوب بدون داشتن جواز از ناحيه پادشاه نميتوانستند وارد
مصر شوند ،و به همين علت ،يوسف در ابتداي امر به ايشان امنيت داد (طباطبايي،
 ،1374ج  .)336 :11يوسف از ميان تمام مواهب و نعمتهاي مصر انگشت روي مسئله
«امنيت» گذاشت و به پدر و مادر و برادران گفت :وارد مصر شويد كه انشاءاللهَّ در
امنيت خواهيد بود و اين نشان ميدهد كه نعمت امنيت ريشه همه نعمتهاست،
و حقا چنين است ،زيرا هر گاه امنيت از ميان برود ،ساير مسائل رفاهي و مواهب
مادي و معنوي نيز به خطر خواهد افتاد .در محيطي ناامن ،نه اطاعت خدا مقدور
است نه زندگي توام با سربلندي و آسودگي فكر ،و نه تالش و كوشش و جهاد براي
پيشبرد هدفهاي اجتماعي (مكارم شيرازي ،1374 ،ج .)84 :10
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در همين راستا در صدر اسالم بيعت مؤمنان با پيامبر به عنوان حاكم برگزيده
اسالمي موجب خشنودي خداوند و انزال آرامش در قلوب آنان معرفي ميشود« :به
راستي خدا هنگامي كه مؤمنان زير آن درخت با تو بيعت ميكردند از آنان خشنود
شد و آنچه در دلهايشان بود بازشناخت و بر آنان آرامش فرو فرستاد و پيروزي
نزديكي به آنها پاداش داد» (فتح.)18 /
آنچه در مقام ما رضايت از آن انتزاع ميشود مجموع علم خداست به آنچه در
دلهاي مؤمنين است ،و به انزال سكينت بر آن دلها ،و به ثوابي كه به صورت
فتح قريب و مغانم كثيره به آنان داد .رضايت از مجموع اينها انتزاع شده است .پس
َ
السكِي َن َة »...متفرع است بر جمله «ل َ َق ْد َرضِ َي اللهَّ ُ
جمله « َف َعل َِم ما فِي ُق ُلوب ِ ِه ْم َفأن ْ َز َل َّ
ِين» تا كشف كند حقيقت آن رضايت چيست ،و داللت كند بر مجموع
َع ِن ال ْ ُم ْؤ ِمن َ
َ
السكِي َن َة
اموري كه با تحقق آنها رضايت متحقق ميشود و آنگاه جمله « َفأن ْ َز َل َّ
َعلَ ْي ِه ْم» متفرع شده است بر جمله « َف َعل َِم ما فِي ُق ُلوب ِ ِه ْم» و همچنين جمله معطوف
بر آن ،يعني جمله « َو أَثاب َ ُه ْم َف ْتحاً َق ِريباً( »...طباطبايي ،1374 ،ج  .)427 :18خداوند از
مؤمناني كه زير درخت با تو بيعت كردند راضي و خشنود شد .هدف از اين «بيعت»
انسجام هر چه بيشتر نيروها ،تقويت روحيه ،تجديد آمادگي رزمي ،سنجش افكار ،و
آزمودن ميزان فداكاري دوستان وفادار بود .خداوند به اين مؤمنان فداكار و ايثارگر
كه در اين لحظه حساس با پيامبر(ص) بيعت كردند سه پاداش بزرگ داد كه از
همه مهمتر همين پاداش سخت يعني رضايت و خشنودي او بود .سپس ميافزايد:
«خداوند ميدانست آنچه درون قلب آنها از صداقت و ايمان و آمادگي وفاداري
نسبت به اين پيمان نهفته است ،و لذا سكينه و آرامش را بر آنها نازل كرد ».چنان
آرامشي كه در ميان انبوه دشمنان در نقطه دوردستي از شهر و ديار خود ،در ميان
سالحهاي آماده آنها ،با نداشتن اسلحه كافي (چون براي زيارت آمده بودند نه براي
جنگ) ترس و وحشتي به دل راه نميدادند ،و همچون كوه استوار و پابرجا ايستاده
بودند و اين دومين موهبت الهي نسبت به آنها بود .اصوالً الطاف خاص و امدادهاي
الهي شامل حال كساني ميشود كه داراي خلوص نيت و صدق و صفاي باطن باشند
و در پايان اين آيه به سومين موهبت اشاره ميكند و ميفرمايد« :و فتح نزديكي به
عنوان پاداش نصيب آنها فرمود» (مكارم شيرازي ،1374 ،ج .)67 :22
در تداوم اين مسير و در تكامل آن ،نعمت واليت به عنوان كاملكننده دين و
تمامكننده نعمت و دين مورد رضايت اسالم ،تأمينكننده امنيتي است كه باعث
ميشود از كفار ايمني حاصل آيد و خداوند امنيت را اعطا فرمايد .مؤمنين برخوردار
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از نعمت واليت ،غير از خداوند از كس ديگري ترس ندارند .چنان كه با تكميل
رسالت و دين مبين اسالم با ابالغ و به بركت واليت اميرالمؤمنين(ع) كه در همه
ائمه معصومين(س) ،از جمله در زمان معاصر در وجود مبارك حضرت ولي عصر(عج)
تسري پيدا كرده است ،جوامع اسالمي از گزند كفار مصون و محفوظ شدهاند و
تنها آسيبهاي داخلي اين جوامع همواره قابل تصور است .راهكار برونرفت از اين
آسيب داخلي ،نابساماني و عدم تعادل دروني در جوامع اسالمي نيز ترس از خداوند
و تقوي الهي برشمرده شده است« :امروز كساني كه كافر شدهاند از [كارشكني در]
دين شما نوميد گرديدهاند .پس از ايشان مترسيد و از من بترسيد .امروز دين شما
را برايتان كامل و نعمت خود را بر شما تمام گردانيدم و اسالم را براي شما [به
عنوان] آييني برگزيدم» (مائده.)3 /
تماميت يأس كفار حتماً بايد به عامل و علتي برگردد كه عقل و اعتبار صحيح
آن را تنها عامل نااميدي كفار بداند ،مبني بر اينكه خداي سبحان براي اين دين
كسي را نصب كند كه قائم مقام رسول خدا(ص) باشد ،و در حفظ دين و تدبير امر
آن و ارشاد امت متدين كار خود آن جناب را انجام دهد ،به نحوي كه خلئي براي
آرزوي شوم كفار باقي نماند ،و كفار براي هميشه از ضربه زدن به اسالم مأيوس
شوند .آري مادام كه امر دين قائم به شخص معيني باشد ،دشمنان آن ميتوانند
اين آرزو را در سر بپرورانند كه با از بين رفتن آن شخص دين هم از بين برود،
ولي وقتي قيام به حاملي شخصي ،مبدل به قيام به حاملي نوعي شد ،آن دين به
حد كمال ميرسد ،و از حالت حدوث به حالت بقا متحول و نعمت اين دين تمام
ميشود .اما جمله « َفال ت َْخشَ ْو ُه ْم َو ْ
اخشَ ْو ِن» نهي در آن ارشادي است ،نه مولوي ،و
به اين معناست كه ديگر جايي براي ترسيدن شما باقي نمانده زيرا با نوميدي كفار
آن خطر كه قب ً
ال از آن ميترسيديد بر طرف شدـ و اين پر واضح است كه انسان بعد
از آنكه از چيزي مأيوس شد ،ديگر آن را تعقيب نميكند ،چون در چنين حالتي
ميداند كه هر چه زحمت بكشد هدر ميرودـ به همين علت ،شما مسلمانان از
امروز از ناحيه كفار ايمن خواهيد بود .ديگر جا ندارد كه از آنان بر دين خود بترسيد،
پس از آنان مترسيد و از من بترسيد.
َ
اين سه وعده در روز غدير خم با نزول آيه «ال ْ َي ْو َم أ ْك َملْ ُت ل َ ُك ْم دِي َن ُك ْم »...جامه
عمل به خود پوشيد ،زيرا نمونه كامل فرد با ايمان و عمل صالح ،يعني علي(ع) به
جانشيني پيامبر(ص) نصب شد و مسلمانان در آرامش و امنيت نسبي قرار گرفتند و
آيين مورد رضايت پروردگار ميان مسلمانان استقرار يافت .البته اين تفسير منافاتي

 .3هدف از توليد امنيت
الف) بسترساز عبادت
نعمت امنيت از سوي خداوند براي اجتماع انسانها در اطراف خانه خداوند اعطا شد.
هدف ايجاد امنيت از سوي خداوند در سرزمين كعبه ،عبادت خداوند و فراهم كردن
بستر براي طوافكنندگان و معتكفان و ركوع و سجودكنندگان تبيين شده است.
امنيت از سوي خداوند به عنوان محوريترين دعا در اين آيه مباركه از زبان حضرت
ابراهيم(ع) از خداوند تبارك و تعالي درخواست شده است« :و چون خانه [كعبه]
را براي مردم محل اجتماع و [جاي] امني قرار داديم [و فرموديم] در مقام ابراهيم
نمازگاهي براي خود اختيار كنيد و به ابراهيم و اسماعيل فرمان داديم كه خانه مرا
براي طوافكنندگان و معتكفان و ركوع و سجودكنندگان پاكيزه كنيد» (بقره.)125 /
آنجا كه خانه كعبه مركزي بوده است براي موحدان كه همه ساله به سوي آن
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با رواياتي كه ميگويد آيه سوره نور درشأن مهدي(ع) نازل شده است ،ندارد ،زيرا
آمنوا منكم ...داراي معني وسيعي است كه يك نمونه آن در روز غدير خم انجام
يافت و سپس در مقياسي وسيعتر و عموميتر در زمان قيام مهدي(ع) انجام خواهد
يافت (مكارم شيرازي ،1374 ،ج .)269 :4
بنابراين ،ايمني و ترس به جاي انتشار از سوي مردم ،بايد به پيامبر و اولياالمر
ارجاع شود تا مورد استنباط قرار گيرد ،در غير اين صورت ،اگر فضل خداوند شامل
نشود ،همگان جز اندكي از شيطان پيروي ميكردند« :و چون خبري [حاكي] از
ايمني يا وحشت به آنان برسد انتشارش دهند و اگر آن را به پيامبر و اولياي امر
خود ارجاع كنند ،قطعاً از ميان آنان كسانياند كه [ميتوانند درست و نادرست]
آن را دريابند و اگر فضل خدا و رحمت او بر شما نبود ،مسلماً جز [شمار] اندكي از
شيطان پيروي ميكرديد» (نساء.)83 /
در نهايت حاكميت مطلق صالحان روي زمين به امامت ولي عصر(عج) نيز زمينهساز
امنيت مطلق براي مؤمنين خواهد شد« :خداوند به كساني از شما كه ايمان آورده
و كارهاي شايسته انجام دادهاند ،وعده ميدهد كه قطعاً آنان را حكمران روي زمين
خواهد كرد؛ همانگونه كه به پيشينيان آنها خالفت روي زمين را بخشيد و دين و
آييني را كه براي آنان پسنديده است پابرجا و ريشهدار خواهد كرد و ترسشان را به
امنيت و آرامش تبديل خواهد كرد .چنان كه تنها مرا بپرستند و چيزي را شريك من
قرار ندهند و كساني كه پس از آن كافر شوند فاسقاناند( ،نور.)55 /
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رو ميآوردند ،و نه تنها از نظر جسماني كه از نظر روحاني نيز بازگشت به توحيد
و فطرت نخستين ميكردند ،از اين رو ،به عنوان «مثابه» معرفي شده ،و از آنجا
كه خانه انسان كه مركز بازگشت هميشگي اوست ،محل آرامش و آسايش است،
در كلمه «مثابه» نوعي آرامش و آسايش خاطر نيز وجود دارد و اين معني با كلمه
«امنا» كه پشت سر آن ذكر شده تأكيد ميشود .به خصوص كلمه «للناس» نشان
ميدهد كه اين مركز امن و امان پناهگاهي است عمومي براي همه جهانيان و
انسانها و تودههاي مردم .اين در حقيقت اجابت يكي از درخواستهايي است كه
ابراهيم از خداوند كرد .طبق آيه فوق ،خانه خدا (خانه كعبه) از طرف پروردگار به
عنوان يك پناهگاه و كانون امن و امان اعالم شده است و ميدانيم در اسالم مقررات
شديدي براي اجتناب از هر گونه نزاع و كشمكش و جنگ و خونريزي در اين
سرزمين مقدس وضع شده است ،به طوري كه نه تنها افراد انسان در هر قشر و
گروه و در هر گونه شرايط بايد در آنجا در امنيت باشند بلكه حيوانات و پرندگان
نيز در آنجا در امن و امان به سر ميبرند و هيچكس حق ندارد مزاحم آنها شود .امن
بودن اين منطقه سبب ميشود كه مردم با تمام اختالفاتي كه دارند در جوار آن در
كنار هم بنشينند ،و به مذاكره بپردازند ،و به اين ترتيب ،يكي از مهمترين مشكالت
كه معموالً براي فتح باب مذاكرات براي رفع خصومتها و نزاعها وجود دارد ،حل
ميشود .در آيه فوق از خانه كعبه به عنوان «بيتي» (خانه من) تعبير شده ،در
حالي كه روشن است خداوند نه جسم است و نه نياز به خانه دارد .منظور از اين
اضافه همان «اضافه تشريفي» است .به اين معني كه براي بيان شرافت و عظمت
چيزي آن را به خدا نسبت ميدهند .ماه رمضان را «شهر اللهَّ » و خانه كعبه را «بيت
اللهَّ » ميگويند .قرآن ميگويد« :به خاطر بياوريد هنگامي كه ابراهيم عرض كرد
پروردگارا اين سرزمين را شهر امني قرار ده» و همانگونه كه در آيه قبل خوانديم،
اين دعاي ابراهيم به اجابت رسيد .خدا اين سرزمين مقدس را كانون امن و امان
قرار داد ،و امنيتي از نظر ظاهر و باطن به آن بخشيد (مكارم شيرازي ،1374 ،ج .)448 :1
فلسفه امنيت و فراهم شدن ايمني را خداوند زمينهاي براي ياد خود ميداند:
«بر نمازها و نماز ميانه مواظبت كنيد و خاضعانه براي خدا به پا خيزيد .پس اگر بيم
داشتيد ،پياده يا سواره [نماز كنيد] و چون ايمن شديد خدا را ياد كنيد كه آنچه
نميدانستيد به شما آموخت» (بقره239 /ـ .)238
و لذا ثمره و آثار جامعه امن دوري از شرك و بتپرستي خواهد بود« :و [ياد كن]
هنگامي را كه ابراهيم گفت :پروردگارا اين شهر را ايمن گردان و مرا و فرزندانم را
ازپرستيدن بتان دور دار» (ابراهيم.)35 /
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ب) تعلق وفور نعمت
امنيت تنها از سوي خداوند تأمين ميشود .پس از اعطاي امنيت سرازير شدن
محصوالت همه نعمتهاي خداوند به انسان تعلق ميگيرد .چگونگي تأمين امنيت و
نيز تعلق وفور نعمت به انسانها مورد غفلت اكثريت مردم است« :و گفتند اگر با تو از
[نور] هدايت پيروي كنيم ،از سرزمين خود ربوده خواهيم شد .آيا آنان را در حرمي
امن جاي نداديم كه محصوالت هر چيزي كه رزقي از جانب ماست به سوي آن سرازير
ميشود ولي بيشترشان نميدانند» (قصص.)57/
اين آيات عذر ديگر از بهانههاي مشركين مكه را در ايمان نياوردن به كتاب
خدا بيان ميكند؛ چنان كه آيات قبل عذر اولشان را بيان ميكرد كه «چرا آيات
و معجزاتي چون معجزات موسي نياوردي؟» در اين آيات متذكر ميشود كه اين
عذر را بهانه كردهاند كه اگر ما به كتاب تو ايمان آوريم ،و به دين توحيد بگرويم،
مشركين عرب ما را از سرزمينمان بيرون ميكنند ،ما را ميكشند ،و اسير ميكنند،
و اموالمان را غارت ميكنند و امنيت و صلح ما را به خطر مياندازند .آنگاه خداي
تعالي سخن ايشان را رد ميكند ،به اينكه ما شهر ايشان را برايشان حرم امن
عرب مكه را مقدس و محترم ميدانند ،و ميوه هر درختي را بدانجا
كرديم .تمامي ْ
حمل ميكنند .ديگر موجبي براي ترس ايشان كه آنان را از شهر بيرون كنند،
نيست (طباطبايي ،1374 ،ج .)85 :16
از كساني سخن ميگويد كه در دل به حقانيت اسالم معترف بودند ،ولي روي
مالحظات منافع شخصي ،حاضر به قبول ايمان نبودند .ميفرمايد« :آنها گفتند
اگر هدايت را همراه تو پذيرا شويم و از آن پيروي كنيم ،ما را از سرزمينمان
ميربايند!» در تفاسير آمده است كه اين سخن را «حارث بن نوفل» بيان كرد.
خدمت پيامبر(ص) رسيد ،عرض كرد :ما ميدانيم كه گفتار تو حق است اما چيزي
كه مانع ميشود از برنامه تو پيروي كنيم و ايمان بياوريم ترس از هجوم عرب بر
ماست كه ما را از سرزمينمان بربايند ،و ما قدرت مقابله با آنها را نداريم!» اين
سخن را كسي ميگويد كه قدرت پروردگار را ناچيز ميشمرد و قدرت مشتي
عرب جاهلي را عظيم .اين سخن را كسي ميگويد كه هنوز به عمق عنايتها و
حمايتهاي الهي آشنا نيست ،و نميداند چگونه او يارانش را ياري و دشمنانش
را درهم ميشكند .لذا قرآن در پاسخ آنها چنين ميگويد« :آيا ما حرم امني در
اختيار آنها قرار نداديم كه ثمرات و محصوالت هر شهر و دياري به سوي آن آورده
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ميشود؟!» «ولي اكثر آنها نميدانند» .خداوندي كه سرزمين شورهزار و سنگالخ
بيآب و درختي را حرم امن قرار داد ،و آن چنان دلها را متوجه آن كرد كه
بهترين محصوالت از مناطق مختلف جهان را به سوي آن ميآورند ،قدرت خود را
به خوبي نشان داده است .كسي كه چنين قدرتنمايي كرده و اين همه «امنيت»
و «نعمت» را در چنين سرزميني قرار داده و با چشم خود آثار آن را ميبينيد
و سالها از آن بهره گرفتهايد ،چگونه قادر نيست شما را در برابر هجوم مشتي
اعراب بتپرست حفظ كند؟! شما در حال كفر مشمول اين دو نعمت بزرگ الهي
«امنيت» و «مواهب زندگي» بوديد ،چگونه ممكن است خداوند پس از اسالم شما
را از آن محروم سازد؟ دل قوي داريد و ايمان بياوريد و محكم بايستيد كه خداي
كعبه و مكه با شماست (مكارم شيرازي ،1374 ،ج .)118 :16
همچنين امنيت و روزي از سوي خداوند به عنوان محوريترين دعا در اين آيه
مباركه از زبان حضرت ابراهيم(ع) از خداوند درخواست شده است .روزي اهل و
ساكنان سرزمين امن از سوي خداوند منوط به مؤمنين به خداوند و روز قيامت شده
است و نيز كافرين به خداوند و روز قيامت جزء برخورداري اندك و موقت از نعمت
روزي و امنيت ندارند« :و چون ابراهيم گفت :پروردگارا ،اين [سرزمين] را شهري
امن گردان و مردمش را هر كس از آنان كه به خدا و روز بازپسين ايمان بياورد از
فرآوردهها روزي بخش .فرمود و[لي] هر كس كفر بورزد اندكي برخوردارش ميكنم.
سپس او را با خواري به سوي عذاب آتش [دوزخ] ميكشانم و چه بد سرانجامي
است» (بقره.)126 /
اين جمله حكايت دعايي است كه ابراهيم كرد ،و از پروردگارش خواست به
اهل مكه امنيت و رزق ارزاني بدارد ،و خداوند دعايش را مستجاب كرد ،چون خدا
بزرگتر از آن است كه در كالم حقش دعايي را نقل كند كه مستجاب نكرده باشد.
بعد از آنكه از پروردگار خود امنيت را براي شهر مكه درخواست كرد ،و سپس براي
اهل مكه روزي از ميوهها را خواست ،ناگهان متوجه شد كه ممكن است در آينده
مردم مكه دو دسته شوند :دستهاي مؤمن ،و دستهاي كافر ،و دعايي كه درباره اهل
مكه كرد ،كه خدا از ميوهها روزيشان كند ،شامل هر دو دسته ميشود ،و او قب ً
ال از
كافران و آنچه غير خدا ميپرستيدند بيزاري جسته بود؛ چنان كه از پدرش وقتي
فهميد دشمن خداست ،بيزاري جست .خدا در اين آيه گواهي داد كه وي از هر
كسي كه دشمن خدا باشد ،هر چند پدرش باشد ،بيزاري جسته است .لذا در جمله
مورد بحث عموميت دعاي خود را مقيد به قيد « َم ْن آ َم َن ِم ْن ُه ْم» كرد ،و گفت :خدايا
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روزي را تنها به مؤمنين از اهل مكه بده با اينكه آن جناب ميدانست كه به حكم
ناموس زندگي اجتماعي دنيا ،وقتي رزقي به شهري وارد ميشود ،ممكن نيست
كافران از آن سهم نبرند ،و بهرهمند نشوند ،در عين حال (و خدا داناتر است) دعاي
خود را مختص به مؤمنين كرد تا تبري خود را از كفار همه جا رعايت كرده باشد.
اما جوابي داده شد كه شامل مؤمن و كافر هر دو شد .منظور ابراهيم(ع) اين بود كه
كرامت و حرمتي براي شهر مكه كه بيتالحرام در آنجاست از خدا بگيرد ،نه براي
اهل آن ،چون بيتالحرام در سرزميني واقع شده كه كشت و زرعي در آن نميشود،
و اگر درخواست ابراهيم نبود ،اين شهر هرگز آباد نميشد ،و اص ً
ال كسي در آنجا دوام
نميآورد .لذا ابراهيم(ع) خواست با دعاي خود شهر مكه را معمور ،و در نتيجه خانه
خدا را آباد كند .در اين جمله به اكرام و حرمت بيشتري براي خانه خدا اشاره شده
است تا ابراهيم(ع) نيز خشنودتر شود؛ چنانكه فرمود :آنچه تو درخواست كردي
كه (من با روزي دادن مؤمنين اهل مكه اين شهر و خانه كعبه را كرامت دهم) ،با
زياده مستجاب كردم .پس كفاري كه در اين شهر پديد ميآيند ،از زندگي مرفه و
رزق فراوان خود مغرور نشوند ،و خيال نكنند كه نزد خدا كرامتي و حرمتي دارند،
بلكه احترام هر چه هست از خانه خداست و من چند صباحي ايشان را بهرهمندي
از متاع اندك دنيا ميدهم ،و آنگاه به سوي آتش دوزخ كه بد بازگشتگاهي است،
مضطرش ميكنم (طباطبايي ،1374 ،ج .)426 :1
جالب اينكه ابراهيم نخست تقاضاي «امنيت» و سپس درخواست «مواهب
اقتصادي» ميكند ،و اين خود اشارهاي است به اين حقيقت كه تا امنيت در شهر يا
كشوري حكمفرما نباشد ،فراهم كردن اقتصادي سالم ممكن نيست! در اينكه منظور
از ثمرات چيست؟ مفسران گفتوگوها دارند ،ولي ظاهرا ً ثمرات معني وسيعي دارد
كه هر گونه نعمت مادي ،اعم از ميوهها و مواد غذايي ديگر ،و نعمتهاي معنوي
را شامل ميشود .در حديثي از امام صادق(ع) ميخوانيم كه فرمود« :هي ثمرات
القلوب :منظور ميوه دلهاست!» اشاره به اينكه خداوند محبت و عالقه مردم را به
مردم اين سرزمين جلب ميكند .اين نكته نيز قابل توجه است كه ابراهيم اين تقاضا
را تنها براي مؤمنان به توحيد و روز جزا ميكند ،شايد به علت اينكه از جمله ال يَ ُ
نال
َع ْهدِي َّ
ِين در آيات گذشته به اين حقيقت پي برده بود كه گروهي از نسلهاي
الظالِم َ
آينده او ،راه شرك و ظلم و ستم ميپويند ،و او در اينجا ادب را رعايت و آنها را
از دعاي خود استثنا كرد .به هر حال ،خداوند در پاسخ اين تقاضاي ابراهيم چنين
فرمود« :اما آنها كه راه كفر را پوييدهاند بهره كمي (از اين ثمرات) به آنها خواهم
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داد» (و به طور كامل محروم نخواهم كرد!) اما در سراي آخرت «آنها را به عذاب
آتش ميكشانم و چه بد سرانجامي دارند» .اين در واقع صفت «رحمانيت» همان
رحمت عامه پروردگار است كه از خوان نعمت بيدريغش همه بهره ميگيرند ،و از
خزانه غيبش خوبان و بدان وظيفهخور باشند ،ولي سراي آخرت كه سراي رحمت
خاص اوست ،رحمت و نجاتي براي آنها نيست (مكارم شيرازي ،1374 ،ج .)449 :1

112

ج) مقدمه هدايت
از آثار ديگر ايمان كه پس از دستيابي به امنيت محقق ميشود هدايت است و به بيان
ديگر ،همه آثار و اهدافي كه از نعمت امنيت بيان شده اعم از ذكر و عبادت و تعلق
وفور نعمت (مادي و معنوي) ،زمينهساز و مقدمه دستيابي به هدف عالي خلقت يعني
هدايت انسانهاست« :كساني كه ايمان آوردند و ايمانشان را به ستمي نياميختند،
ايمني براي آنان است و آنان راهيافتگانند» (انعام.)82 /
بنابراين ،امنيت مقدمهاي براي هدايت است و ظالمين بدان علت كه قادر به
دستيابي به امنيت نيستند ،از هدايت الهي محروم ميشوند؛ چنان كه در قرآن كريم
وارد شدن به خانه مبارك خداوند نيز كه به منظور هدايت عالميان ايجاد شده ،عامل
دستيابي به امنيت معرفي شده است« :در حقيقت ،نخستين خانهاي كه براي [عبادت]
مردم نهاده شده همان است كه در مكه است و مبارك و براي جهانيان [مايه] هدايت
است .در آن نشانههايي روشن است [از جمله] مقام ابراهيم است و هر كه در آن درآيد
در امان است» (آل عمران97 /ـ .)96
امن و اهتدا از خواص و آثار ايمان است (طباطبايي ،1374 ،ج  .)279 :7همچنين آيه
درصدد بيان حكم تشريعي است نه اخبار از واليت خاص تكويني .پس حق مطلب اين
است كه جمله «و من دخله كان آمنا» حكمي تشريعي را بيان ميكند ،نه خاصيتي
تكويني را .همچنين حضرت ابراهيم از خداي تعالي درخواست ميكند مكه را بلد امن
كند ،و خداي تعالي به زبان تشريع دعايش را مستجاب ميكند و همواره دلهاي بشر
را به قبول اين امنيت سوق ميدهد (طباطبايي ،1374 ،ج .)549 :3
خداوند دعاي ابراهيم را اجابت كرد و آن را مركزي امن قرار داد كه هم مايه آرامش
روح و امنيت اجتماع مردمي است كه به آن ميآيند و از آن الهام ميگيرند و هم از
نظر قوانين مذهبي ،امنيت آن چنان محترم شمرده شده كه هر گونه جنگ و مبارزه
در آن ممنوع است .به خصوص در اسالم كعبه به عنوان يك مأمن و پناهگاه شناخته
شده است و افرادي كه به آن پناه ميبرند نيز در اماناند (مكارم شيرازي ،1374 ،ج .)30 :3
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 .4روش تحصيل و حفاظت از امنيت
الف) ايمان و عمل صالح
دستيابي به امنيت در جامعه در فرايندي منطقي قابل حصول خواهد بود .اشاره صريح
آيه مباركه در معرفي و تبيين سنت و قانون الهي و قديم بودن آن در منوط بودن
دستيابي به آثار و بركات خالفت ،پايداري ديني ،امنيت و توحيد به ايمان و عمل صالح
متجلي شده و در آينده نيز اشاره به بقاي اين قانون و سنت الهي كرده است .وعده
خداوند در دستيابي به آثار و بركات مذكور در آيه مباركه مشتمل بر خالفت روي
زمين ،پايداري ديني ،امنيت و توحيد همگي در بستر ايمان و عمل صالح جمعي و
همگاني مورد تأكيد قرار گرفته و ايمان و عمل صالح و دوري از شرك و كفر به نوعي
تضمينكننده بقا و پايداري امنيت معرفي شده است« :خداوند به كساني از شما كه
ايمان آورده و كارهاي شايسته انجام دادهاند ،وعده ميدهد كه قطعاً آنان را حكمران
روي زمين خواهد كرد؛ همانگونه كه به پيشينيان آنها خالفت روي زمين را بخشيد و
دين و آييني كه براي آنان پسنديده است پابرجا و ريشهدار خواهد ساخت و ترسشان
را به امنيت و آرامش تبديل خواهد كرد .چنان كه تنها مرا بپرستند و چيزي را شريك
من قرار ندهند و كساني كه پس از آن كافر شوند ،فاسقاناند» (نور.)55 /
در اين آيه در واقع بايد ميفرمود «ترس ايشان را مبدل به امنيت كرديم»
ولي فرموده «ايشان را بعد از ترس ،مبدل به امنيت كرديم» و تبديل را به خود
آنان نسبت داد ،حاال يا از باب مجاز عقلي است ،يا آنكه مضاف را چون معلوم بوده
حذف كرده ،زيرا جمله «م ِْن ب َ ْع ِد َخ ْوفِ ِه ْم» ميفهماند كه آن محذوف خوف ،و تقدير
«ليبدلن خوفهم» بوده ،يا آنكه از اين باب نبوده ،بلكه كلمه «امنا» به معناي آمنين
بوده كه در اين صورت معنا اين ميشود :خدا ايشان را بعد از ترسشان مبدل كرد
به ايمنان .به هر حال ،مراد از خوف آن ترسي است كه مؤمنين صدر اسالم از
ون ب ِي شَ ْيئاً» را با
كفار و منافقين داشتند .اگر بخواهيم جمله «يَ ْع ُب ُدونَنِي ال يُشْ ِر ُك َ
سياق آيات بهتر وفق دهيم ،بايد حال از ضمير در جمله «ل َ ُي َب ِّدل َ َّن ُه ْم» بگيريم ،كه
معنا چنين ميشود« :خدا ترس ايشان را مبدل به امنيت كرد ،در حالي كه ايشان
مرا پرستش كنند ،و چيزي شريك من ندانند ».اگر در اين آيه التفاتي از غيبت
«يبدلنهم» به تكلم «مرا عبادت كنند» به كار برده و جمله «يعبدونني» را با جمله
«چيزي را شريك من ندانند» تأكيد كرده ،و كلمه «شيئا» را نكره آورده ،كه خود
داللت ميكند بر نفي شريك به طور اطالق ،همه اين نكات حكم ميكند بر اينكه
مراد از عبادت ،خداپرستي خالص است ،به طوري كه هيچ شايبهاي از شركـ چه
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شرك جلي و چه شرك خفيـ در آن راه نداشته باشد ،و خالصه معنا اين ميشود
كه خدا مجتمع آنان را مجتمعي ايمن ميسازد ،تا در آن جز خدا هيچ چيز ديگري
پرستش نشود ،و به هيچ ربي غير از خدا قائل نباشند .كلمه «ذلك» در جمله « َو َم ْن
َك َف َر ب َ ْع َد ذل َِك» به طوري كه سياق شهادت ميدهد ،اشاره است به موعود .بنابراين،
مناسبتر آن است كه كلمه «كفر» را به معناي كفران ،و در مقابل شكر بدانيم ،و
چنين معنا كنيم« :و هر كس كفران كند و خدا را شكر نگويد ،و بعد از تحقق اين
وعده ،عوض شكر با كفر و نفاق و ساير گناهان مهلكه ،كفران نعمت كند ،چنين
كساني كام ً
ال در فسقاند» و فسق هم عبارت است از بيرون شدن از زي بندگي.
وعدهاي را كه به ايشان داد ُم َن ّجز كرد ،و زمين را در اختيار ايشان قرار داد ،و دين
ايشان را تمكين داد ،و ترس ايشان را مبدل به امنيت كرد .مراد از تبديل خوفشان
به امنيت اين است كه امنيت و سالم بر مجتمع آنان سايه بيفكند ،به طوري كه
نه از دشمنان داخلي بر دين و دنياي خود بترسند ،و نه از دشمنان خارجي ،نه از
دشمني علني ،و نه پنهاني .خداي سبحان به كساني كه ايمان آورده و عمل صالح
انجام ميدهند ،وعده ميدهد كه به زودي جامعهاي برايشان تكوين ميكند كه
جامعه به تمام معنا صالح باشد ،و از لكه ننگ كفر و نفاق و فسق پاك باشد ،زمين
را ارث برد و در عقايد افراد آن و اعمالشان جز دين حق ،چيزي حاكم نباشد ،ايمن
زندگي كنند ،ترسي از دشمن داخلي يا خارجي نداشته باشند ،از كيد نيرنگبازان،
و ظلم ستمگران و زورگويي زورگويان آزاد باشند (طباطبايي ،1374 ،ج .)213 :15
از مجموع آيه چنين برميآيد كه خداوند به گروهي از مسلمانان كه داراي اين
دو صفت «ايمان» و «عمل صالح»اند سه نويد داده است:
 .1استخالف و حكومت روي زمين؛
 .2نشر آيين حق به طور اساسي و ريشهدار در همه جا (كه از كلمه «تمكين»
استفاده ميشود).
 .3از ميان رفتن تمام اسباب خوف و ترس و وحشت و ناامني.
نتيجه اين امور آن خواهد شد كه با نهايت آزادي خدا را بپرستند و فرمانهاي
او را گردن نهند و هيچ شريك و شبيهي براي او قائل نشوند و توحيد خالص را در
همه جا بگسترانند (مكارم شيرازي ،1374 ،ج .)528 :14
بر ايمان به خداوند و استقامت در اين راه به عنوان دو عامل دوري از ترس
و اندوه و شرط الزم در دستيابي به امنيت تأكيد شده است« :محققاً كساني كه
گفتند پروردگار ما خداست سپس ايستادگي كردند ،بيمي بر آنان نيست و غمگين
نخواهند شد» (احقاف.)13 /

ب) نزديكي و ياد خداوند
امنيت با نزديك شدن به خداوند از طريق ايمان و عمل صالح حاصل ميشود .اموال و
فرزندان قادر به تأمين امنيت انسان نيستند« :و اموال و فرزندانتان چيزي نيست كه
شما را به پيشگاه ما نزديك گرداند مگر كساني كه ايمان آورده و كار شايسته كرده
باشند .پس براي آنان دو برابر آنچه انجام دادهاند پاداش است و آنها در غرفهها[ي
بهشتي] آسودهخاطر خواهند بود» (سبا.)37 /
يعني آنان در قبههاي بلند ،از عذاب ايمناند ،پس چنين افرادي عذاب
نميشوند (طباطبايي ،1374 ،ج .)580 :16تعبير به آمنون (كساني كه در امنيت به سر
ميبرند) در مورد بهشتيان تعبير بسيار جامعي است كه آرامش روح و جسم آنها را
از هر نظر منعكس ميكند ،زيرا نه ترس فنا و زوال و مرگ دارند ،نه ترس هجوم
دشمن ،و نه بيماري و آفت و اندوه ،و نه حتي ترس از ترس .نعمتي برتر از اين
نيست كه انسان از هر نظر در امنيت به سر برد؛ همانگونه كه باليي بدتر از ناامني
در جنبههاي مختلف زندگي وجود ندارد (مكارم شيرازي ،1374 ،ج .)119 :18
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مراد از ربنا الهلّ اقرار و شهادت به انحصار ربوبيت در خداي سبحان و يگانگي
او در آن است .مراد از استقامتشان در مقابل شهادت خود ،اين است كه از
آنچه شهادت به حقانيتش ميدهند منحرف نميشوند ،و رفتاري برخالف آن و
برخالف لوازم آن نميكنند .فال خوف عليهم و ال هم يحزنون يعني پيش روي
خود هيچ خطر محتملي ندارند ،و هيچ عقابي حتي احتمالي در انتظارشان نيست
و به همين علت خوف ندارند .همچنين هيچ مكروه قطعي و محققي ندارند و به
همين علت اندوهي نخواهند داشت ،چون هميشه خوف جايي پيدا ميشود كه
پاي احتمال خطري در بين باشد ،و اندوه وقتي به دل ميآيد كه خطري واقع
شده باشد (طباطبايي ،1374 ،ج  .)299 :18در واقع ،تمام مراتب ايمان و همه اعمال صالح
در اين دو جمله جمع است ،زيرا توحيد اساس همه اعتقادات صحيح است و تمام
اصول عقايد به ريشه توحيد برميگردد و استقامت و صبر و شكيبايي نيز ريشه همه
اعمال صالح است .بديهي است اين گونه افراد نه ترسي از حوادث آينده دارند و نه
غمي از گذشته (مكارم شيرازي ،1374 ،ج.)322 :21
همچنين استقامت در راه حق و اقبال و روي آوردن به خداوند موجب رفع ترس
و دستيابي به امنيت ميشود« :و [فرمود] عصاي خود را بيفكن .پس چون ديد آن
مثل ماري ميجنبد پشت كرد و برنگشت.اي موسي ،پيش آي و مترس كه تو در
اماني» (قصص.)31 /
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آرامش و اطمينان قلوب تنها با ياد خداوند محقق ميشود .اطمينان قلوب
مشمول مؤمنيني ميشود كه به سوي خداوند توبه و انابه كرده و هدايت يافتهاند.
ويژگي كساني كه به اطمينان قلب ميرسند آن است كه ايمان آورند و عمل صالح
انجامدهند .عاقبت به خيري و حسن سرانجام نيز از آثار اطمينان قلب است« :در
حقيقت خداست كه هر كس را بخواهد بيراه ميگذارد و هر كس را كه [به سوي
او] بازگردد به سوي خود راه مينمايد .همان كساني كه ايمان آوردهاند و دلهايشان
به ياد خدا آرام ميگيرد .آگاه باش كه با ياد خدا دلها آرامش مييابد .كساني
كه ايمان آورده و كارهاي شايسته كردهاند خوشا به حالشان و خوش سرانجامي
دارند» (رعد29 /ـ .)27
از ناحيه پروردگارش آيتي بر او نازل نشد كه ما ببينيم و با ديدنش هدايت شويم
و از شرك به سوي ايمان بگراييم .خداوند پاسخ ميدهد كه هدايت و ضاللت اثر
آيت و مستند به آن نيستند ،بلكه مستند به خود خدايند .خداست كه هر كه را
بخواهد هدايت و هر كه را بخواهد گمراه ميكند .سنت او بر اين جريان يافته كه
كساني را هدايت كند كه به سوي او بازگشت كنند ،و داراي قلبي باشند كه به ياد
او آرامش و اطمينان داشته باشد .اين دسته داراي سرانجامي نيك و عاقبت خيرند،
و كساني را گمراه كند كه به آيات واضح و روشن او كفر بورزند ،كه ايشان را عذاب
در دنياست ،در حالي كه عذاب آخرتشان دشوارتر است ،و غير از خدا هم كسي
نگهدار ندارند .اطمينان به معناي سكون و آرامش است ،و اطمينان به چيزي به
اين معني است كه آدمي با آن دلگرم و خاطر جمع شود .از ظاهر سياق برميآيد
كه صدر آيه بيان ذيل آيه قبل است ،يعني بيان جمله «من اناب» ،و ميفهماند
انابه همان ايمان و اطمينان قلب است با ذكر خدا .البته اين از ناحيه عبد است
كه او را آماده و مستعد ميسازد براي اينكه مشمول عنايت و عطيه الهي گردد؛
چنان كه فسق و اعراض از حق در طرف ضاللت ،خود زمينه را آماده براي اضالل
خدايي ميكند .پس هدايت از ناحيه خداي سبحان اقتضاي امري را از قلب يا صدر
يا نفس آدمي دارد كه نسبت آن امر با آن هدايت نسبت قبول و انفعال است به امر
مورد قبول ،كه در آيه  125سوره انعام از آن به شرح صدر و توسعه سينه تعبير
كرده ،و در آيه مورد بحث آن را ايمان و اطمينان قلب ناميده ،و آن عبارت از اين
است كه آدمي خود را در قبول امر ،مقبول در امنيت ببيند و قلبش با آن تسكين
و آرامش يابد ،و آن امر در قلبش راه پيدا كند و در آن جايگزين شود ،بدون اينكه
قلب مضطرب يا رويگردان شود .از همين جا معلوم ميشود كه جمله « َو ت َْط َمئ ُِّن
ُق ُلوب ُ ُه ْم ب ِ ِذ ْك ِر اللهَّ ِ» عطف تفسيري بر جمله «آمنوا» است ،و در نتيجه ميفهماند كه

ـ خشيت الهي
آزمايش و امتحان الهي شامل پنج مصيبت محوري بشر (ترس ،گرسنگي ،نقص در
اموال ،نقص در محصوالت و نقص در جانها) ميشود .از مقابله خوف با از دست دادن
امنيت جاني است ،و از قرار گرفتن
ساير سرمايهها برميآيد كه مقصود از دست دادن
ْ
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ايمان به خدا مالزم اطمينان قلب به وسيله ياد خداست .و اين با آيه سوره انفال
ِين إِذا ُذك َِر اللهَّ ُ َوجِ لَ ْت ُق ُلوب ُ ُه ْم» منافات ندارد ،زيرا
ون الَّذ َ
كه ميفرمايد« :إِن ََّما ال ْ ُم ْؤ ِم ُن َ
ترسي كه در اين آيه آمده ترسي نيست كه با اطمينان منافات داشته باشد ،بلكه
حالتي است قلبي كه طبعاً قبل از آمدن اطمينان عارض قلب ميشود؛ چنان كه
آيه «اللهَّ ُ ن َ َّز َل أَ ْح َس َن ال ْ َحد ِ
ِين يَ ْخشَ ْو َن
ِيث كِتاباً ُم َتشاب ِهاً َمثان َِي تَ ْقشَ ِع ُّر ِم ْن ُه ُج ُلو ُد الَّذ َ
ِين ُج ُلو ُد ُه ْم َو ُق ُلوب ُ ُه ْم إِلي ِذ ْك ِر اللهَّ ِ ذل َِك ُه َدي اللهَّ ِ يَ ْهدِي ب ِ ِه َم ْن يَشا ُء»
َرب َّ ُه ْم ثُ َّم تَل ُ
هم اين معنا را افاده ميكند .توضيح اينكه :هر نعمتي از ناحيه خداي سبحان نازل
ميشود ،و اما نقمت و عذاب و ناراحتي هر چه باشد در حقيقت چيزي نيست كه از
ناحيه او نازل شده باشد ،چون امر وجودي نيست ،بلكه امري است عدمي ،و عبارت
است از افاضه نكردن خدا و امساك او از رساندن نعمت و انزال رحمت؛ چنان كه
اس م ِْن َر ْح َم ٍة َفال ُم ْمسِ َ
ك لَها َو ما يُ ْمسِ ْ
ك َفال ُم ْرسِ َل ل َ ُه
آيه شريفه «ا يَ ْف َت ِح اللهَّ ُ ل ِل َّن ِ
م ِْن ب َ ْع ِدهِ» هم آن را افاده ميكند .وقتي مسلم شد هيچ شري از ناحيه خدا نازل
نميشود ،و چون ترس هميشه از شري است كه ممكن است پيش بيايد ،نتيجه
ميگيريم كه حقيقت ترس از خدا همانا ترس آدمي از اعمال زشت خويش است
كه باعث ميشود خداوند از انزال رحمت و خير خود امساك ورزد و خودداري كند.
بنابراين ،هر وقت دل آدمي به ياد خدا بيفتد ،اولين اثري كه از خود نشان ميدهد
اين است كه متوجه قصورها و گناهان خود شده و چنان متأثر شود كه واكنش آن
در جوارح ،لرزه اندام باشد .اثر دوم اين است كه متوجه پروردگارششود كه هدف
نهايي فطرت اوست ،و در نتيجه خاطرش سكون يابد و به ياد او دلش آرامش گيرد.
دلهاي آدميان كه همان نفوس مدركه باشد هيچ هدفي جز رسيدن به سعادت
و امنيت از شقاوت ندارد ،و به همين علت ،دست به دامن اسباب ميزند و چون
هيچ سببي از اسباب نيست مگر آنكه از جهتي غالب و از جهتي مغلوب است ،و
تنها سبب غالب و غيرمغلوب خداي سبحان و خداي غني و ذوالرحمه است ،تنها
به ياد او دلها آرامش مييابد ،و اگر دلي به ياد غير او آرامش يابد ،دلي است كه از
حقيقت حال خود غافل است و اگر متوجه وضع خود شود ،بدون درنگ دچار رعشه
و اضطراب ميگردد (طباطبايي ،1374 ،ج .)482 :11

117

فصلنامه علمی  -پژوهشی آفاق امنیت  /سال پنجم  /شماره چهاردهم  -بهار 1391

118

آن در صدر موارد يادشده استفاده ميشود كه امنيت ،به ويژه در بعد جاني آن ،بر
ساير نعمتهاي الهي مقدم است و از كف دادن آن نيز مصيبتي بزرگتر نسبت به از
دست دادن ساير نعمتهاي مادي خداوند به حساب ميآيد .تنها صابرين از آزمايش
و امتحانهاي مذكور سربلند بيرون ميآيند .ويژگي صابران آن است كه هنگامي كه
مصيبتي به آنان وارد ميشود خود را منتسب به خداوندي ميكنند كه به سوي او
بازميگردند .تنها صابران مشمول درود ،رحمت و هدايت خداوند ميگردند .صبر بر
هر مصيبت به همراه اتكال به خداوند ميتواند آن را به فرصتي براي درود ،رحمت
و هدايت خداوند تبديل كند« :و قطعاً شما را به چيزي از [قبيل] ترس و گرسنگي
و كاهش در اموال و جانها و محصوالت ميآزماييم و مژده ده شكيبايان را[ .همان]
كساني كه چون مصيبتي به آنان برسد ميگويند ما از آن خدا هستيم و به سوي او باز
ميگرديم .بر ايشان درودها و رحمتي از پروردگارشان [باد] و راهيافتگان [هم] خود
ايشانند» (بقره157 /ـ .)155
در اين آيه به مسئله «آزمايش به طور كلي» و چهرههاي گوناگون آن اشاره
ميكند و به عنوان امري قطعي و تخلفناپذير ميفرمايد« :به طور مسلم ما همه
شما را با اموري همچون ترس و گرسنگي و زيان مالي و جاني و كمبود ميوهها
آزمايش ميكنيم» و از آنجا كه پيروزي در اين امتحانات جز در سايه مقاومت و
پايداري ممكن نيست ،در پايان آيه ميفرمايد« :و بشارت ده صابران و پايداران
را» كه از عهده اين آزمايشهاي سخت به خوبي بر ميآيند و بشارت پيروزي
متعلق به آنهاست ،اما سستعهدان بياستقامت از بوته اين آزمايشها سيهروي
درميآيند (مكارم شيرازي ،1374 ،ج .)525 :1
تنها كساني كه از خداوند در آشكار و نهان ميترسند مشمول انذار و هشدار او
ميشوند كه موجب رستگاري آنان ميگردد[ « :تو] تنها كساني را كه از پروردگارشان
در نهان ميترسند و نماز برپا ميدارند هشدار ميدهي و هر كس پاكيزگي جويد
تنها براي خود پاكيزگي ميجويد» (فاطر.)18 /
يعني تكذيبكنندگان تو از انذار تو سود نميبرند و اص ً
ال انذار حقيقي نسبت به
آنان محقق نميشود ،زيرا دلهايشان مهر شده است .تو تنها كساني را به حقيقت
انذار ميكني و انذارت به آنان سود ميدهد كه از پروردگار ناديده خود خشيت دارند،
و نماز به پا ميدارند ،كه بهترين عبادات و مهمترين آنهاست (طباطبايي ،1374 ،ج .)49 :17
تا در دلي خوف خدا نباشد ،و در نهان و آشكار احساس مراقبت نيرويي معنوي بر
خود نكند ،و با انجام نماز كه قلب را زنده ميكند و به ياد خدا ميدارد به اين احساس
دروني مدد نرساند ،انذارهاي انبيا و اوليا بياثر خواهد بود (مكارم شيرازي ،1374 ،ج.)227 :18
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ـ توبه و استعاذه
براثر دنياطلبي و واليتگريزي غم و اندوه مشمول مؤمنان ميشود ،اما با توبه و
بازگشت به خداوند و با تفضل الهي قابليت دستيابي به امنيت را پيدا خواهند كرد« :و
[در نبرد احد] قطعاً خدا وعده خود را با شما راست گردانيد آنگاه كه به فرمان او آنان
را ميكشتيد تا آنكه سست شديد و در كار [جنگ و بر سر تقسيم غنايم] با يكديگر
به نزاع پرداختيد و پس از آنكه آنچه را دوست داشتيد [يعني غنايم را] به شما نشان
داد ،نافرماني كرديد .برخي از شما دنيا را و برخي از شما آخرت را ميخواهد .سپس
براي آنكه شما را بيازمايد از [تعقيب] آنان منصرفتان كرد و از شما درگذشت و خدا
نسبت به مؤمنان با تفضل است[ .ياد كنيد] هنگامي را كه در حال گريز [از كوه] باال
ميرفتيد و به هيچكس توجه نميكرديد و پيامبر شما را از پشتسرتان فرا ميخواند.
پس [خداوند] به سزاي [اين بيانضباطي] غمي بر غمتان [افزود] تا سرانجام بر آنچه
از كف دادهايد و براي آنچه به شما رسيده است اندوهگين نشويد و خداوند از آنچه
ميكنيد آگاه است .سپس [خداوند] بعد از آن اندوه آرامشي [به صورت] خواب سبكي
بر شما فرو فرستاد كه گروهي از شما را فرا گرفت» (آل عمران154 /ـ .)152
اين آيه وعدهاي است به مؤمنين و ،مايه دلخوشي است به اينكه خداي تعالي
به زودي با رعب و وحشتي كه از آنان بر دل كفار مياندازد ياريشان خواهد كرد و
همانطور كه در روايات شيعه و سني آمده ،رسول خدا (ص) مسئله رعب را يكي
از ويژگيهاي خود دانسته است .خداي تعالي بين همه انبيا(ع) اين ويژگي را تنها
به آن جناب داده و به وسيله آن ،او را ياري و دشمنانش را از بين برده است .جمله
بما اشركوا ...به اين معناست كه مشركين به جرم شركي كه ورزيدند و هيچ برهان
خدايي بر آن نداشتند ،دچار اين رعب شدند .كلمه أَ َم َنه (با فتحه همزه و فتحه
ميم و نيز فتحه نون) به معناي آرامش خاطر از جهت داشتن امنيت است ،و كلمه
نعاس به معناي گرم شدن پلك چشم و سست شدن بدن قبل از خواب رفتن است
كه در حقيقت خوابي خفيف است و در فارسي آن را چرت زدن ميگوييم .اين
كلمه در آيه مورد بحث بدل است از كلمه اءمنه ،چون عادتاً مالزمهاي است ميان
امنيت و نعاس ،و چه بسا احتمال داده باشند كه كلمه امنه جمع كلمه آمن است و
در اين صورت ،حال از ضمير در عليكم خواهد بود و كلمه نعاسا مفعول كلمه انزل
است و مصدر «غشيان» كه فعل يغشي مشتق از آن است به معناي احاطه است،
و معناي آيه اگر كلمه امنه به معناي امنيت باشد ،اين ميشود كه خداي تعالي
پس از مبدل كردن اندوهتان به اندوهي ديگر ،امنيتي بر شما نازل كرد كه دنبالش
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خواب بر طايفهاي از شما مسلط شد ،و اگر كلمه امنه جمع اسم فاعل باشد ،معنا
چنين ميشود :خداي تعالي پس از مبدل كردن اندوهتان به اندوهي ديگر ،در حالي
كه شما ايمن بوديد ،نعاسي نازل كرد كه بر طايفهاي از شما احاطه يافت .اين آيه
داللت دارد بر اينكه نعاسي كه در گيراگير اين جنگ (احد) نازل شده ،همه افراد را
نگرفته بلكه بعضي از ايشان را گرفته است (طباطبايي ،1374 ،ج  .)64 :4بتپرستان مكه
با اينكه در جنگ احد پيروزي چشمگيري پيدا كرده بودند و لشكر اسالم ظاهرا ً
از هم متالشي شده بود ،بايد در بازگشت به سوي ميدان و از بين بردن باقيمانده
قدرت مسلمين و حتي غارت مدينه و كشتن شخص پيامبر كه از بياساس بودن
شايعه شهادت او آگاه شده بودند ،كمترين ترديدي به خود راه ندهند .اما خداوند
ترس و وحشت عجيبي در دلهاي آنها افكند كه خاصيت كفر و بتپرستي و
خرافهپرستي بود (مكارم شيرازي ،1374 ،ج .)148 :3
براي دستيابي به امنيت و برخوردار شدن از كمك و نصرت خداوند بايد ابتدا
به خداوند پناه برد .مستضعفين به ياري خداوند نيرومند ميشوند و ترس آنان به
امنيت بدل ميگردد .نعمت امنيت مقدم بر بهرهگيري از روزيهاي پاك خداوند
است« :و به ياد آوريد هنگامي را كه شما در زمين گروهي اندك و مستضعف
بوديد ،ميترسيديد مردم شما را بربايند .پس [خدا] به شما پناه داد و شما را
به ياري خود نيرومند گردانيد و از چيزهاي پاك به شما روزي داد .باشد كه
سپاسگزاري كنيد» (انفال.)26 /
ـ اتكا به خداوند
كساني كه به خداوند اتكا داشته باشند ،خداوند نعمت و فضل خود را شامل آنان
ميكند و امنيت آنها را تأمين مينمايد« :همان كساني كه [برخي از] مردم به ايشان
گفتند :مردمان براي [جنگ با] شما گرد آمدهاند پس از آن بترسيد .و [لي اين سخن]
بر ايمانشان افزود و گفتند :خدا ما را بس است و نيكو حمايتگري است .پس با نعمت
و بخششي از جانب خدا [از ميدان نبرد] بازگشتند ،در حالي كه هيچ آسيبي به آنان
نرسيده بود و همچنان خشنودي خدا را پيروي كردند و خداوند داراي بخششي عظيم
است» (آل عمران174 /ـ .)173
كلمه «ناس» به معناي افرادي از انسان است ،اما نه از هر جهت ،بلكه افرادي
از انسان را ناس ميگويند كه از يكديگر متمايز نيستند( ،و گوينده كاري به تمايز
و خصوصيات افراد ندارد) .در آيه شريفه كلمه ناس دو بار آمده كه ناس اول غير
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ناس دوم است .منظور از ناس اول منافقين ،و منظور از ناس دوم دشمنان است.
منافقين كه از ياري اسالم مضايقه كردند ،براي اينكه مسلمانان را هم از رفتن به
جنگ بازدارند و سست كنند ،به ايشان گفتند :ناس (مشركين) جمعيت بسياري
براي جنگ با شما جمع كردهاند .معلوم ميشود ناس دوم مشركين و ناس اول
سر اينكه ميفرمايد
ايادي و جاسوساني هستند كه مشركين بين مؤمنين داشتندّ .
گفتار منافقين ايمان مؤمنين را بيشتر كرد ،اين است كه در طبع آدمي نهفته است
كه وقتي از ناحيه كسي يا كساني نهي ميشود از اينكه تصميمي را كه گرفته عملي
سازد ،در صورتي كه به آن اشخاص حسن ظن نداشته باشد ،نسبت به تصميم خود
حريصتر ميشود و همين حريصتر شدن باعث ميشود كه نيروهاي خفتهاش بيدار
و تصميمش قويتر شود ،و هر چه آنان بيشتر منعش كنند و در منع اصرار بورزند،
او حريصتر و در عملي كردن تصميم خود جازمتر شود .اين مسئله در مورد كسي
كه خود را محق و سزاوار و در كارهايش خود را معذور بداند ،تأثير بيشتري دارد تا
در مورد ديگران (طباطبايي ،1374 ،ج  .)99 :4اين خاصيت ايمان به هدف است كه هر
قدر انسان مشكالت و مصائب را بيشتر و نزديكتر ببيند ،پايمردي و استقامت او
بيشتر ميشود و در حقيقت ،تمام نيروهاي معنوي و مادي او براي مقابله با خطر،
بسيج ميگردد .اين دگرگوني عجيب در اين فاصله كوتاه ،انسان را به سرعت و عمق
تأثير تربيتي آيات قرآن و بيانات گيرا و مؤثر پيغمبر اسالم(ص) آشنا ميسازد كه
اين خود در سر حد يك اعجاز است (مكارم شيرازي ،1374 ،ج .)178 :3
تسليم بودن در مقابل خداوند و نيكوكاري موجب دوري از ترس و اندوه ميشود:
«آري هر كس كه خود را با تمام وجود به خدا تسليم كند و نيكوكار باشد پس مزد
وي پيش پروردگار اوست و بيمي بر آنان نيست و غمگين نخواهند شد» (بقره.)112 /
ذكر جمله «و هو محسن» بعد از بيان مسئله تسليم ،اشاره دارد تا ايمان
راسخ وجود نداشته باشد ،نيكوكاري به معني وسيع كلمه حاصل نخواهد شد.
ضمناً اين جمله نشان ميدهد كه نيكوكاري براي اين افراد با ايمان جنبه
فعلي زودگذر ندارد ،بلكه وصف آنها شده و در عمق جانشان نفوذ كرده است.
دليل نفي خوف و غم از پيروان خط توحيد ،روشن است ،زيرا آنها تنها از خدا
ميترسند ،و از هيچ چيز ديگر وحشت ندارند .ولي مشركان خرافي از همه چيز
ترس دارند ،از گفتههاي اين و آن ،از فال بد زدن ،از سنتهاي خرافي و از بسيار
چيزهاي ديگر (مكارم شيرازي ،1374 ،ج .)405 :1
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نتيجهگيري
مباني و مفهوم امنيت در اين مقاله تبيين شد كه از صفات خاص خداوند و از آثار ايمان
و مقام پرهيزگاران است؛ خداوند ضمن اينكه بهترين حافظ و تأمينكننده امنيت
است ،به عنوان يگانه منشأ و منبع توليد امنيت معرفي ميشود كه به صورت نعمت،
الهام و امداد الهي اعطا ميكند و به صورت خاص مدافع مؤمنين است و در حاكميت
صالحان امنيت را برقرار ميكند؛ چنان كه سرزمين مكه را به عنوان الگويي از شهر
امن معرفي ميكند .در مقابل ،هر گونه الحاد نسبت به آيات خداوند منشأ ترس است.
هدف از توليد امنيت به عنوان بسترساز عبادت ،تعلق وفور نعمت (مادي و معنوي) و
در نهايت ،مقدمه هدايت تبيين شده است و روش تحصيل و حفاظت از امنيت ،ايمان
و عمل صالح و نزديكي و ياد خداوند احصا شده است .لذا با بهرهگيري از گزارههاي
مذكور ميتوان به پرسشهاي بنيادين در طراحي نظريه امنيتي اسالم به شرح ذيل
مبادرت ورزيد:
مفهوم امنيت :امنيت براي مخلوقات از آثار ايمان خداست ،به گونهاي كه
متناسب با درجات ايمان از آن برخوردار ميشوند .امنيت با ايمان محقق ميشود
و نقطه كانوني امنيت را ايمان تشكيل ميدهد .لذا توسعه ايمان به توسعه امنيت
خواهد انجاميد و در مقابل ،ناامني با ظلم محقق ميشود .سالمت و امنيت ناشي از
ايمان و دستيابي به نعمت امنيت به عنوان فضل خداوند و فوز عظيم خداوند و نيز
در زمره امدادهاي الهي است .الهام توسط فرشتگان الهي نازل و از سوي خداوند
به انسان اعطا ميشود .امنيت ،به ويژه در بعد جاني آن ،بر ساير نعمتهاي الهي
مقدم است و از كف دادن آن نيز مصيبتي بزرگتر در مقايسه با از دست دادن ساير
نعمتهاي مادي خداوند به حساب ميآيد.
منشأ امنيت :امنيت از صفات خاص خداوند است و شريك دانستن ديگران در
داشتن اين صفات از درجات شرك محسوب ميشود .خداوند منشأ سكينه ،آرامش
و امنيت و نيز منشأ ايمني از ترس معرفي شده است .اين نعمت چنان كليدي و
اساسي است كه خداوند در معرفي خود به آن اشاره ميكند .لذا امنيت تنها از سوي
خداوند تأمين ميشود.
منشأ ترس :نقطه كانوني ناامني را ظلم تشكيل ميدهد ،لذا توسعه ظلم به
توسعه ناامني ميانجامد .همانگونه كه آسيبهاي امنيتي ناشي از مخدوش شدن
ايمان است ،رخنه و تفوق در محو ظلم نيز با توسعه ايمان محقق ميشود .ترس و
اندوه ناشي از الحاد و شرك به خداوند است .شرك منشأ ايجاد ترس و كژي نسبت
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به آيات خداوند و نيز منشأ ترس در روز قيامت بيان شده است .لذا خداوند منشأ
امنيت براي مؤمنين و منشأ القا و ايجاد ترس براي كفار به واسطه شركشان است.
از طرفي شيطان نيز منشأ القاي ترس براي نزديكانش است و ميتواند ترس را به
دوستان خود القا كند ،در حالي كه مؤمنين از هيچكس غير خداوند ترس ندارند.
برخورداران امنيت :امنيت متعلق به مؤمنيني است كه ايمان خود را با ظلم
آلوده نكرده باشند .كسي كه خداوند او را هدايت كند از غير او ترسي ندارد .امنيت
حق كسي است كه براي خداوند شريك قائل نميشود .مؤمنان و نيكوكاران از
عذاب و هالكت خداوند در اماناند و ترس و اندوه شامل حال آنها نميشود .امنيت
مقامي معرفي شده است كه تنها پرهيزگاران به آن دست پيدا ميكنند .بنابراين،
اولياي خدا به عنوان برترين پرهيزگاران ،همواره از ترس و اندوه به دورند و بهترين
تأمينكننده امنيت و حافظ ،خداوند است .خداوند وعده برخورداري از بخشي از
آرامش و نعمت را در پي استقرار در زمين به حضرت آدم و حوا تا زمان معلوم
ميدهد ،لذا مشخص است كه آرامش و نعمت حقيقي در زمين دستنيافتني است
و سالمت و امنيت نهايي از آن متقين است و در بهشت از آن برخوردار خواهند
بود .سالمت و امنيت به عنوان مهمترين ويژگي و نعمت برجسته خداوند در بهشت
به متقين وعده داده شده است .بيماري و ترس در سرنوشت نهايي متقين از آنها
دور خواهد بود .امنيت مشمول مؤمنين ميشود و اعطاي آن نيز كه در پي ايمان
و عمل صالح محقق شده خود موجب افزايش ايمان مؤمنين ميگردد .جايگاه
آرامش در قلوب مؤمنين است و آرامش باعث افزايش ايمان ميشود .كسي كه
ايمان بيشتري دارد به آرامش و امنيت بيشتري ميرسد .سپاهيان آسمان و زمين
در تأمين آرامش براي مؤمنين ايفاي نقش ميكنند و علم و حكمت الهي به عنوان
پشتوانه تحقق عيني و عملي دستيابي به آرامش مؤمنين معرفي شده است ،به
گونهاي كه خداوند دوستدار و مدافع مؤمنين است و دفاع و در مقابل حفاظت
خداوند مشمول مشركين و خيانتكاران ناسپاس نميشود .افرادي كه ايمان نياورند،
هدايت نميشوند و به دنبال ستيز و شقاقاند و خداوند از پيامبر و مؤمنين در
مقابل كفار ،كفايت و حفاظت ميكند .فرشتگان نيز از سوي خداوند مأمور حفاظت
مؤمنين هستند و به فرمان خداوند از پيش و پشت روي مؤمنين آنها را حفاظت
و پاسداري ميكنند .همچنين خداوند راه هر گونه تسلط و ناامني از سوي كفار
بر مسلمانان را مسدود كرده است .مؤمنين همواره از عذاب الهي دورند و در
حريم امنيت خداوند به سر ميبرند .ساكنين شهرهاي مؤمنين و متقيان شاهد
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گشايش بركات آسماني و زميني خواهند بود .وارثين روي زمين از مكر خداوند
ايمن هستند .كساني كه به بشارتها و انذارهايي كه خداوند توسط پيامبران ارسال
كرده است ايمان داشته باشند و عمل صالح انجام دهند ،مؤمنين و صاحبان عمل
صالح كه همان اقامهكنندگان نماز و پرداختكنندگان زكاتاند و نيز كساني كه
پرهيزگاري كنند ،پس از ارسال آيات الهي توسط پيامبران و گرايش به اصالح و
همچنين انفاقكنندگان در راه خداوند و پرهيزكنندگان از منتگذاري از اين عمل
از ترس و اندوه دورند .اطمينان قلوب مشمول مؤمنيني ميشود كه به سوي خداوند
توبه و انابهكننده و هدايتيافتهاند .ويژگي كساني كه به اطمينان قلب ميرسند آن
است كه ايمان ميآورند و عمل صالح انجام ميدهند .تنها صابرين از آزمايش و
امتحانهاي خداوند سربلند بيرون ميآيند .ويژگي صابران اين است كه هنگامي
كه يكي از مصيبتهاي مذكور به آنان وارد ميشود خود را منتسب به خداوندي
ميكنند كه به سوي او بازميگردند .تنها صابران مشمول درود ،رحمت و هدايت
خداوند ميشوند .صبر بر هر مصيبت به همراه اتكال به خداوند ميتواند آن را به
فرصتي براي درود ،رحمت و هدايت خداوند تبديل كند .تنها كساني كه از خداوند
در آشكار و نهان ميترسند مشمول انذار و هشدار او ميشوند و موجب رستگاري
آنان ميگردد .كساني كه به خداوند اتكا كنند ،خداوند نعمت و فضل خود را شامل
آنان ميكند و امنيت آنها را تأمين ميكند.
مشموالن ناامني :ترس حق كسي است كه براي خداوند شريك قائل ميشود.
ناامني از سوي خداوند شامل ظالمين ميشود و به هالكت آنان ميانجامد .عذاب
و هالكت خداوند به ستمگران و ظالمين كه همان تكذيبكنندگان آيات خداوند
و فاسقاناند ،تعلق ميگيرد .لذا تكذيبكنندگان خداوند همانند آنچه بر پيشينيان
آشكار شد ،از عذاب آسماني و زميني خداوند در امان نيستند .خداوند سرنوشت
هيچ قومي را تغيير نميدهد مگر آنكه خودشان تغيير دهند و غير از خداوند هيچ
حمايتكنندهاي براي اقوام در مقابل آسيبها نخواهد بود .همچنين دشمنان آشكار
و پنهان خداوند و مؤمنان در جهاد دفاعي شايسته ارهاب و ترساندن هستند و به آن
توصيه شده است .ساكنين شهرهاي تكذيبكننده خداوند همواره در معرض عذاب
الهي هستند و مكر خداوند شامل آنان خواهد شد.
شاخصههاي سنجش امنيت :در تأمين امنيت تولي (ايمان به خداوند) و تبري
(از ظالمين) الزم مينمايد و وجود و مراقبت از هر دو الزم است؛ چنان كه امنيت
در بستر جامعه معنا شده و بالطبع دستيابي به آن نيز منوط به ايمان و پرهيز از
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ظلم همگاني در جامعه است .سرزمين امن توسط خداوند بنا شد و نعمت امنيت
از سوي او براي اجتماع انسانها در اطراف خانه خدا اعطا شد .ويژگيهاي شهر و
كشور نمونه و الگوي امن در اسالم زندگي ساكنين در آرامش (روحي) و برخوردار
از رزق همهجانبه (مادي و معنوي) ترسيم شده است .براي تعيين سنجش ميزان
امنيت در يك جامعه و يك كشور الزم است به ابعاد مادي و معنوي هر دو با توجه
كرد و سه شاخصه آرامش ،برخورداري از رزق مادي و برخورداري از رزق معنوي را
مدنظر داد .اصل خلقت خداوند بر امنيت و آرامش استوار شده است و ناشكري و
ناسپاسي انسانها موجب ايجاد ناامني ،فقر و ترس ميشود .امنيت در بستر جامعه
تعريف شده است و مؤلفههاي ايجابي و سلبي آن نيز مشتمل بر آرامش ،رزق ،ترس
و فقر در ابعاد جامعه مورد تأكيد قرار گرفته است .لذا براي تعيين سنجش ميزان
امنيت در يك جامعه و يك كشور الزم است به ابعاد مادي و معنوي آن توجه كرد
و پنج شاخصه ايمان ،آرامش ،عمل صالح ،وفور نعمت (مادي و معنوي) و هدايت به
عنوان محورهاي اصلي نظريه امنيت در اسالم بايد مورد توجه قرار گيرند.
آثار امنيت :دستيابي به امنيت موجب دوري و زايل شدن ترس و اندوه خواهد
بود .بهشت خداوند جايگاه نهايي امن الهي براي انسان ،خالي از هر گونه خوف
و حزن معرفي و بهرهگيري از ثمرات بهشتي در امنيت با فقدان مرگ ،به عنوان
بزرگترين تهديد انسان ،از جمله نعمتهاي برجسته خداوند در بهشت معرفي شده
است .مؤمنين و هدايتشدگان در اسالم و ايمانآورندگان به خداوند و روز قيامت و
نيز پيروان مسيحيت و يهوديت كه عمل صالح انجام دهند ،ترس و اندوه نخواهند
داشت .بنابراين ،ايمان به خداوند و روز قيامت و عمل صالح موجب دستيابي به
امنيت و دوري از ترس و اندوه ميشود .عاقبت به خيري و حسن سرانجام نيز از
آثار اطمينان قلب است .خداوند با هر كس باشد قرين امنيت است و ترس از او دور
خواهد شد .لذا تسليم بودن در مقابل خداوند و نيكوكاري موجب دوري از ترس و
اندوه ميشود.
اهداف دستيابي به امنيت :فلسفه امنيت و فراهم شدن ايمني را خداوند
زمينهاي براي ياد خداوند ميداند و لذا ثمره و آثار جامعه امن دوري از شرك
و بتپرستي خواهد بود .هدف ايجاد امنيت از سوي خداوند در سرزمين كعبه،
عبادت خداوند و فراهم كردن بستر براي طوافكنندگان و معتكفان و ركوع و
سجودكنندگان تبيين شده است .پس از اعطاي امنيت و سرازير شدن محصوالت،
همه نعمتهاي خداوند به انسان تعلق ميگيرد .چگونگي تأمين امنيت و نيز تعلق

125

فصلنامه علمی  -پژوهشی آفاق امنیت  /سال پنجم  /شماره چهاردهم  -بهار 1391

126

وفور نعمت به انسانها مورد غفلت اكثريت مردم است .روزي اهل و ساكنان در
سرزمين امن از سوي خداوند منوط به مؤمنين به خداوند و روز قيامت شده است
و نيز كافرين به خداوند و روز قيامت جزء برخورداران اندك و موقت از نعمت
روزي و امنيتاند .از آثار ديگر ايمان كه پس از دستيابي به امنيت محقق ميشود،
هدايت است و به بياني ديگر ،همه آثار و اهدافي كه از نعمت امنيت بيان شد ،اعم
از ذكر و عبادت و تعلق وفور نعمت (مادي و معنوي) زمينهساز و مقدمه دستيابي
به هدف عالي خلقت يعني هدايت انسانهاست .امنيت مقدمهاي براي هدايت است
و ظالمين از آن جهت كه قادر به دستيابي به امنيت نيستند از هدايت الهي محروم
ميشوند .در مجموع امنيت در اسالم ابزار است نه هدف .ابزاري در خدمت سير
الي اهلل و دستيابي به هدايت است و دستيابي آن براي مؤمنين امكانپذير است و
ظالمين بدان علت كه قادر به دستيابي به امنيت نيستند از هدايت الهي محروم
ميشوند.
نحوه دستيابي به امنيت :روش تحصيل امنيت انسان در ابعاد فردي و
اجتماعي دستيابي ،حفظ و توسعه تولي (ايمان به خداوند) و تبري (از ظلم و
ظالمين) است .لذا دستيابي به امنيت براي ظالمين مغاير قوانين و سنتهاي الهي
و غيرممكن است .با توجه به ذكر عام از ايمان و ظلم و گستره اين دو مفهوم در
همه ابعاد فردي و اجتماعي ،در نتيجه ابعاد امنيت را نيز متناسب با عناصر كليدي
تشكيلدهنده آن ميتوان فراگير و در همه ابعاد قابل تصور در ايمان و ظلم و
نيز همه سطوح دنيا و آخرت تبيين كرد .دستيابي به امنيت با هدايت و امداد از
سوي خداوند حاصل ميشود .لذا امنيت اجتماعي نعمتي است كه بايد از خداوند
تقاضا كرد .امنيت به عنوان يكي از نعمتهاي خداوند در حاكميت صالحان ارزاني
ميشود .در همين راستا در صدر اسالم بيعت مؤمنان با پيامبر به عنوان حاكم
برگزيده اسالمي موجب انزال آرامش در قلوب آنان معرفي ميشود .در تداوم اين
مسير و در تكامل آن ،نعمت واليت به عنوان كاملكننده دين و تمامكننده نعمت و
دين مورد رضايت اسالم ،تأمينكننده امنيتي است كه باعث ميشود از كفار ايمني
حاصل آيد و خداوند امنيت را اعطا فرمايد .مؤمنين برخوردار از نعمت واليت ،غير از
خداوند ،از كس ديگري ترس ندارند؛ چنان كه با تكميل رسالت و دين مبين اسالم
با ابالغ و به بركت واليت اميرالمؤمنين(ع)ـ كه تسري در همه ائمه معصومين(س)،
از جمله در زمان معاصر در وجود مبارك حضرت ولي عصر(عج) پيدا كرده استـ
جوامع اسالمي از گزند كفار مصون و محفوظ شدهاند و تنها آسيبهاي داخلي اين
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جوامع همواره قابل تصور است .راهكار برونرفت از اين آسيب داخلي ،نابساماني
و عدم تعادل دروني در جوامع اسالمي نيز ترس از خداوند و تقوي الهي برشمرده
شده است .بنابراين ،ايمني و ترس به جاي انتشار از سوي مردم ،بايد به پيامبر
و اولياالمر ارجاع شود تا مورد استنباط قرار گيرد ،در غير اين صورت ،اگر فضل
خداوند شامل نگردد ،همگان جز اندكي از شيطان پيروي ميكردند .دستيابي به
امنيت در جامعه در فرايندي منطقي قابل حصول خواهد بود .وعده خداوند در
دستيابي به آثار و بركات مذكور مشتمل بر خالفت روي زمين ،پايداري ديني،
امنيت و توحيد همگي در بستر ايمان و عمل صالح جمعي و همگاني مورد تأكيد
قرار گرفته و ايمان و عمل صالح و دوري از شرك و كفر به نوعي تضمينكننده بقا و
پايداري امنيت معرفي شده است .ايمان به خداوند و استقامت در اين راه به عنوان
دو عامل دوري از ترس و اندوه و شرط الزم در دستيابي به امنيت تأكيد شده است.
همچنين استقامت در راه حق و اقبال و روي آوردن به خداوند موجب رفع ترس و
دستيابي به امنيت ميشود .امنيت با نزديك شدن به خداوند از طريق ايمان و عمل
صالح به دست ميآيد .اموال و فرزندان قادر به تأمين امنيت انسان نيستند .آرامش
و اطمينان قلوب تنها با ياد و ذكر خداوند محقق ميشود .بر اين اساس براي ايجاد
و تداوم نزديكي به خداوند الزم است همواره خشيت الهي ،توبه و استعاذه و اتكا به
خداوند در صدر برنامههاي مؤمنين قرار گيرد .براثر دنياطلبي و واليتگريزي غم
و اندوه مشمول مؤمنان ميگردد كه با توبه و بازگشت به خداوند و با تفضل الهي
قابليت دستيابي به امنيت را پيدا خواهند كرد .براي دستيابي به امنيت و برخوردار
شدن از كمك و نصرت خداوند بايد ابتدا به خداوند پناه برد .مستضعفين به ياري
خداوند نيرومند ميشوند و ترس آنان ،به امنيت بدل ميگردد.
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