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 چکيده
یابی با مفاهیمی متنوّع، بازتابی ای وسیع همراه با ارتباطامنیت از مفاهیم کلیدی قرآن است که در گستره

معنادار یافته است. قرآن مفهوم امنیت را در قالب واژگان متفاوت، نظیر أمن، ایمان و استتیمان و... در کنتار   
کنتد کته   ای را ترستیم  کار برده تا روابط معنایی ویتهه  به« عدم خوف»و « اطمینان»، «سالم»مفاهیم محوری 

ای بینی در چگونگی تلقی جامعه از مفهوم امنیت و فرایند رسیدن بته جامعته  آن نوع خاصی از جهان ندیبرآ
آن، فهم معنای امنیتت   بر اساسامن است. در این راستا از روش معناشناسی ایزوتسو استفاده شده است که 

نشینی و جانشینی مورد بررسی قرار گرفته استت. بترای   سیم شبکه معنایی آن در چهارچوب روابط همو تر
و « اطمینتان »، «ستالم »شده امنیت، مانند تبیین تحول معنای امنیت و نیل به معنای نسبی آن، مفاهیم جانشین

و ... « ختوف »، «خستران »، «بأس»، «مکر»نشین با امنیت نظیر تبیین شد. در ادامه، واژگان متضاد هم« سکینه»
استخراج و تبیین گردید. نکته مهم اینکه تأمین امنیت مستلزم لوازمی است، نظیتر داشتتن سترزمین و محتل     

و داشتتن   های دقیق رونتق اقتاتادی و دفتاعی، تحتول باورهتا و رفتارهتا      محور بودن، برنامهاستقرار، دلیل
استحکامات نظامی.

نشین، سالم، اطمینان، خوفجانشین، مفهوم هم امنیت، مفهوم :هاکليدواژه

a. nobari@ut. ac. irعلمی دانشکده معارف و اندیشه اسالمی دانشگاه تهران )نویسنده مسئول( .  عضو هیئت2
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 مقدمه

. (11: 1931)مختتارعمر،  پتردازد  ( دانشی است که به بررسی معنتا متی  Semanticمعناشناسی )

تتری  شناسان قرار گرفته، به دنبال فهم دقیقهای اخیر در کانون توجه زباناین دانش که دهه

 صورتبهیک متن تأسیسی را  است. معناشناسی، های بیانیاز واژگان به کار رفته در ترکیب

کننتده، نتا ر و   کند که هرکتدام از اجتزای تکمیتل   مند و واحد مطالعه مییک مجموعه نظام

های معنایی یک . معنای الزم و کافی یا آنچه مؤلفه(5: 1911)ایزوتستو:  شاهد اجزای دیگر است 

دهند که در رابطته  نایی را تشکیل میشود، در یک حوزه معنایی، یک نظام معواژه نامیده می

پهوه معاصر، با استفاده از ایتن دانتش و مبتانی    متنا ر با یکدیگرند. ایزوتسو، مستشرق قرآن

مفاهیم اخالقی ت دینی در  »و « خدا و انسان در قرآن»معناشناسی فردینال سوسور، در دو اثر 

شناستانه تبیتین کنتد. در ایتن     تالش کرده است تا مباحث قرآنی را با رویکتردی معنا « قرآن

نشینی و جانشینی مورد توجه بوده است. این دو اصل بتر ایتن امتر    روش، دو اصل مهم هم

ای از عناصر جدا و مستقل نیست، بلکه نظامی است متشتکل  مترتب است که زبان مجموعه

-خته متی نشینی شتنا از عناصری که با یکدیگر ارتباط دارند. این نوع ارتباط با نام روابط هم

شود، بلکه در بستیاری از متوارد اجتزای    نشینی کامل نمیشود؛ ولی معنا صرفاً با روابط هم

گیری اصتل دیگتری   یابند و فهم عناصر آن در گرو بهرهجمله با واحدهای غایب ارتباط می

شتود. در روابتط جانشتینی بتا توجته بته مفتاهیم        است که با نام اصل جانشینی شناخته می

 .(225: 1931نیا، )قائمیشود اد، سعی در به دست آوردن معنای مورد نظر میمترادف و متض

هدف مقاله، شتناخت و استتخراج معنتای امنیتت بتا توجته بته دو عناتر جانشتینی و          

تا پاسخی درخور به پرسش از معنای  نشینی برای به دست آوردن شبکه معنایی آن استهم

دست آیتد؛ چراکته مفهتوم امنیتت از مفتاهیم       گیری آن بههای شکلامنیت در قرآن و زمینه

یابی با مفاهیمی متنوّع، بازتابی ای قابل توجه همراه با ارتباطکلیدی قرآن است که در گستره

معنادار یافته است. رسیدن به معنای مورد نظر قرآن در مفهوم کلیدی امنیت نیازمند تمستک  

ردی کردن آن توسط ایزوتستو، بته   محور است؛ روشی که با توجه به کارببه فرآیندی روش

روش معناشناسی ایزوتسو شهرت یافته است. در این فرایند نخست معنتای پایته و اساستی    
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رسیدن به معنای نسبی آن با توجه به مفتاهیم   منظوربهامنیت شناسایی شده و در مرحله بعد 

ایی ایتن  نشین تالش شده است تحتول معنت  شده و همچنین با عنایت به مفاهیم همجانشین

 ی شود.ریگرهمفهوم در دستگاه معرفتی قرآن بر اساس ترسیم ضمنی شبکه معنایی آن 

 

 نياز انسان نیترمهمامنيت، 

ترین گمشده انسان است که برای یتافتن آن چشتم امیتد بته هتر ستوی       مهم« امنیت» 

ی ها و تجاوز به عنت  و هتزاران نتوع جترم و خطتا     ها، دزدیدواند! افزایش آمار قتلمی

یکتی   شک امنیت بدون .ترین دلیل این مدعاستفردی و اجتماعی دیگر بهترین و روشن

کته وجتود آن از نخستتین     بشتر استت   اجتمتاعی نیازهتای   نیتتر یاساست و  تترین از مهم

پتییر  مردم، امکتان  تمامیشود و بدون آن زندگی سعادتمند برای ضروریات محسوب می

 گونته چیآن، هت  فقتدان نای تمامی امور بتوده و بتا   باشد، امری که درواقع منشأ و زیربنمی

انجتام   های دیگتر چه در عرصه فرهنگی و چه در عرصه ههیوبه فعالیت فردی و اجتماعی

 .نخواهد پییرفت

و بته اهمیتت و    امنیت در فرهنگ دینی و اسالمی از جایگتاه بتاالیی برختوردار استت     

آیات نیز، قبل از شده و در برخی اره اشاجتماعی در آیات متعددی، از قرآن  نیاز ارزش این

از پرداختن به امور دیگر این موضوع مورد توجه و مداقه قرار گرفته است. ازجملته در آیته   

درباره سترزمین   )ع(بر دعای پیامبر بزرگ الهی، حضرت ابراهیم مبنیبقره  هسوره مبارک 121

اً آمِناً و ارزق اهله من الثمرات و اذ قال ابراهیم رب اجعل هیا بلد» :دیفرمایمکه و اهل مکه 

ابتراهیم عترک کترد:     کته یو به یاد آور هنگتام  (121بقتره، ) ؛االخر «مَنْ امَنَ منهم باللّه و الیوم

 ها که ایمتان بته ختدا و روز   آن -پروردگارا! این سرزمین را شهر امنی قرار ده و اهل آن را 

 «.روزی فرما از ثمرات ]گوناگون [ -اند آورده قیامت

باشتد، بلکته در   امنیت در فرهنگ اسالمی، منحار بته آیتات قترآن نمتی     مقولهتوجه به 

صادر گردیده نیتز توجته بته ایتن امتر      )ع( احادیث و روایات متعددی که از جانب معاومان

 .ای داردجایگاه ویهه
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، امنیتت »مردم بتدان نیازمندنتد:    تمامیسه چیز است که : فرمودند)ع( حضرت امام صادق

 .(529: 2)معارف، ج  «عدالت معیشت و

کته در تمتامی مکاتتب بشتری و نتزد تمتامی عقتال        بلتنهتا در استالم   موضوع امنیت، نته 

ای را به خود اختااص داده است تتا جتایی کته از نظتر آنتان      عالم جایگاه ویههاندیشمندان و

گونته  ریزی و ایجاد یک تمدن و زندگی انسانی اصیل بدون آن ممکن نیست؛ هماناصوالً پایه

ایتن   «تتاری  تمتدن  »در کتاب ختود   -مورخ و محقق مشهور مغرب زمین  -که ویل دورانت 

ومرج و نتاامنی پایتان   پییر است که هرج هور تمدن هنگامی امکان» :نکته را متیکر شده است

پییرفته باشد؛ چه فقط هنگام از بین رفتن ترس استت کته کنجکتاوی و احتیتاج بته ابتداع و       

کند که او را به شتکل طبیعتی بته راه    ای میافتد و انسان خود را تسلیم غریزهمیاختراع به کار 

 .(5 :1ویل دورانت، ج ) «کسب علم و معرفت و تهیه وسایل بهبود زندگی سوق دهد

 

 شناسي امنيتمفهوم

شناسان . برخی لغت(933: 3ج ، 1241)فراهیدی،  ، معنایی ضد ترس دارد«اَمن»امنیت از ریشه 

دانستتته و کاربردهتتای آن را در ستتکون و آرامتتش قلتتب « سَتتلِمَ»معنتتای را هتتم« اَمتتن»واژه 

. راغب اصفهانی آن را آرامش نفس و از بین رفتن ترس معنا (22: 2ج ، 1212 )فیتومی، اند. دانسته

. در مجموع این واژه به معنای آرامش حتاکی از نبتود   (14: 1ج ، 1212)راغب اصفهانی،کرده است 

 آور است که سالمت فضا را به همراه دارد.مل ترسهرگونه عا

دربرگیرنده دو بعد ایجابی و سلبی در مفهوم امنیت استت؛  « اَمن»این معانی نا ر بر واژه 

سو مبیّن آرامش و سالمت فضا و وجود اطمینان نسبت به امتور پیرامتون استت و از    از یک

باشتد.  غییر وضتعیت موجتود متی   گر نبود ترس و اضطراب بر اثر تحول و تسوی دیگر بیان

ضد امنیت دانسته شد، تهدید نستبت بته وجتود هتر      عنوانبهمتعلَّق ترس که در معناشناسی 

« Security»زننده وضعیت پایتدار فعلتی باشتد. در زبتان انگلیستی واژه      امری است که برهم

برجا، محکتم  اش، به معنای سخت، پامعادل امنیت است. این کلمه با توجه به کاربرد پردامنه

 .(Oxford. 2005, P.1155)و یا مطمئن و قابل اعتماد و تضمین دانسته شده است 
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نظران حوزه امنیتت، معنتای امنیتت را در جنبته مثبتت آن بته حتوزه        سویین، از صاحب

کند: دهد و با ارائه تبیینی خاص، آن را مفهومی دارای دو طرف معرفی میاجتماع نسبت می

 .(51: 1914)سویین،  سی و دیگری معنای منفی آزادی از تهدیداتیکی معنای مثبت احسا

ای درونی و احساسی تلقتی کترده استت؛ البتته بته      سویین در این تبیین، امنیت را مقوله

ه شتد نته ینهادانحاار معنای امنیت در این نوع از روابط قائل نیست، بلکه سعی دارد مفهوم 

سلبی دارد توسعه دهد و نشان دهد امنیت تنها به از این موضوع را که بیشتر جنبه بیرونی و 

تواند در روابط عتاطفی و  شود، بلکه امنیت میشده اطالق نمیریزیحفا ت سخت و برنامه

احساسی نیز جریان یابد و نباید این نوع دوم را در مفهوم امنیت نادیتده گرفتت. وی ستعی    

در چنبره افتراط ختاص حتبس     دارد دو برداشت فوق را مکمل یکدیگر نشان دهد تا امنیت

ی هتا یگتیار استت یسبا روابط عاطفی همراه است نیز در فرایند  که آننشود و جنبه انسانی 

 .)همان(کالن دیده شود 

، به این نکته «Security»شناختی واژه سویین در این تحلیل، ضمن عنایت به پیشینه روان

البالی بوده است تتا در  ر در جنبه فارغنیز توجه کرده است که گستره استعمالی اولیه آن بیشت

داری. سویین بعد از بررسی لغوی امنیتت در دو فرهنتگ انگلیستی و    مفهوم ترس و دغدغه

در ریشه کلمه امنیت، آسودگی از ناامنی با کستب و تملتک   »گیرد: فرانسوی چنین نتیجه می

ظتم عینتی وجتود    بینتی بتودن امتور و چیزهتا و اطتالع از ن     معرفت، اطمینان به قابل پتیش 

گیری امنیت همراه با معرفت و شناخت معرفتی شتده استت و    . در این نتیجه(14)همان: «دارد

 داند که نادانی رخت بربسته باشد و شناخت جایگزین شده باشد.وجود آن را زمانی می

ای باری بوزان نیز که نگاهی موسّتع بته مفهتوم امنیتت دارد، در تعریت  امنیتت، رابطته       

کند و فراینتد امنیتت را تتالش    پییر برقرار میهای آسیبمیان نوع تهدید و زمینهرا  هیدوسو

هتای آستیب بته حتداقل     دانتد تتا جتایی کته زمینته     بازیگران آن در ارتقابخشی جامعه متی 

 .(192: 1914)ناری، برسد

 ههیت وبته هتا دانستته استت،    پل. دی ویلیامز امنیتت را کتاهش تهدیتد نستبت بته ارزش     

اگتر مهتار نشتوند بقتای موضتوع خاصتی را در آینتده نزدیتک بته خطتر           تهدیتدهایی کته   
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شتود کته   . با دقت در زوایای امنیت، مفهومی به ذهتن متبتادر متی   (91: 191ویلیتامز،  )اندازندمی

فردی است. ایتن مفهتوم   های پیچیده و مرتبط میانها و ویهگیبرآیند روابط اجتماعی انسان

تتوان نتام ایتن مفهتوم را هویتت      گتردد. متی  میجوامع  شدن  یتعرباعث تشخص و قابل 

هایی از جامعه است که این توان را دارد تتا انستجام   جمعی نهاد. هویت دربرگیرنده ویهگی

کلی نظام اجتماعی موجود را حفظ کند و با شتدت و ضتع  آن، جامعته دچتار تحتول و      

 .(15)همان: گردد گست می

از تعامالت و انتختاب جمعتی استت کته     در مفهوم قرآنی، هویت جامعه ایمانی برآمده 

گیترد و رونتد زنتدگی افتراد جامعته متناستب بتا        انجتام متی  ( 94)نمل، نسبت به دین فطری 

ای کته  گونته یابتد، بته  گردد و ماهیتت جدیتدی متی   مند میهای رفتاری آن دین قانونگزاره

« امتت واحتد  »شود. تعابیر متنوّعی مانند وحدت و یکپارچگی برآیند ملموس آن شناخته می

گیتری هویتت   بیانگر تأیید شکل« یا أیّها الیین کفروا»و « یا أیّها الیین آمنوا»و تعابیر خطابی 

 های اجتماعی است.خاص در نظام

نظر در آیات متعدد قرآن مبیّن آن استت کته هویتت و داشتتن ستاختار فکتری و       امعان

مین دلیل است که قرآن بارها ساز دخالت دارد. به هرفتاری قابل تشخیص، در فرایند امنیت

(، تقتوا  114عمتران،  از منکر )آلمعروف و  نهی  هایی مانند امر بهجامعه ایمانی را با ویهگی

 ریت غو در مقابتل، جامعته    شناستد یبتازم و عمل صالح، ایمان جمعی و رفتار متناسب با آن 

ستوره توبته تأکیتد     کند، برای مثتال در آیته ششتم   هایی دیگر معرفی میی را با ویهگیمانیا

شتود  کند فردی که از جامعه کفر برای تحقیق و شناخت حقیقت وارد جامعه ایمانی متی می

ای کته بتا   رسانده شود، یعنی به جامعه «مأمنش»هایش، بدون تعرک، به باید بعد از بررسی

 افکار او هماهنگ است و در آن احساس امنیت دارد.

کنتد  متی  دیت تأکاست که قرآن در موارد متعدد وجود و اهمیت ویهگی هویت در جامعه 

جامعه ایمانی موا ب ماهیت ایمانی خود باشد و در برابر نفوذ یتا پتییرش رفتارهتایی کته     

دهد. اساساً امنیتت اجتمتاعی در   العمل نشان موجب ساختارشکنی است با حساسیت عکس

د کته برآمتده از   گترد های فکری و رفتتاری جامعته برمتی   جامعه ایمانی به استواری ویهگی
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های ایمانی، یعنی دین فطری، است و عدم امنیت نا ر به نابودی این ساختار رفتتاری  زمینه

 گردد.بنابراین باید دانست وجود یا عدم آن موجب وجود یا عدم امنیت می؛ است

 

 سو در قرآنکارکرد واژه امنيت و مفاهيم هم

ای د استفاده قرار داده است تتا شتبکه  قرآن مفهوم امنیت را در قالب واژگان متفاوت مور

های دیگتر  گسترده از معنا را در این موضوع ترسیم کند. اَمن، ایمان، استیمان، مأمن و قالب

، روابتط معنتایی   «عتدم ختوف  »و « اطمینتان »، «ستالم »در این ماده در کنار مفاهیم محوری 

در چگونگی تلقی جامعته از  بینی آن نوع خاصی از جهان ندیبرآکند که ای را ترسیم میویهه

و « ستالم »ای امن است. با تحلیتل مفهتومی دو واژه   مفهوم امنیت و فرایند رسیدن به جامعه

افق با امنیتت هستتند کته    گردد که این دو واژه دربرگیرنده معنایی هممشخص می« اطمینان»

 کند.ها اشاره میبه دو کارکرد متفاوت آن

از آفتات  تاهری و بتاطنی     ختالص شتدن  ی ستالم در لغتت بته معنتا     الف( سالم:

. صاحب التحقیق آن را معنایی مقابل خاومت دانسته (221: 1ج ، 1212)راغب اصفهانی، است

هو ما یقابل الخاومه و هو الموافقه الشدیده فی الظتاهر و البتاطن بحیتث    »گوید: و می

د، صلح و رضایت را از . ایشان مفاهیم انقیا(131: 5ج ، 1922)ماطفوی، « الیبقی خالف البیّن

گوید: چون اصل واژه الزم است، پس مفهومش ایجاد وفاق لوازم این معنا دانسته و می

و رفع اختالف و خاومت در نفس شیء است. پس فضای سالم یعنی فضتایی کته در   

 رود.هیچ شرایطی تاور دشمنی در آن نمی

از محوریتت خاصتی    در امنیت برآمده از قرآن، مفهوم ستالمت و ایجتاد فضتای ستالم    

فتردی  ای که هر نماد دیگری را که بیانگر عدم سالمت محتیط میتان  گونهبرخوردار است به

 .(92: 5، 1212)طباطبایی،تابد برنمی باشد،

های ارتباطی افراد یک جامعه نیز حساس است و چتون بته دنبتال    قرآن نسبت به روش

ان افتراد را بتا آشکارستازی ستالم و     ایجاد فضای امن و سرزمین امن است، نوع ارتباط میت 

کند تا زمینه استقرار سترزمین امتن را در   اعالن وجود امنیت از سوی طرف مقابل تأمین می
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جامعه ایمانی در همه ابعادش فراهم آورد؛ زیرا تا افراد یک جامعه روش امن زندگی کتردن  

امنیتت متورد انتظتار و    درستتی اجترا نکننتد،    را ندانند و چگونگی انتشار مفهوم امنیت را به

 گیرد.گستردگی مورد پییرش، شکل نمی

بته همتدیگر در هنگتام مواجهته در اجتمتاع       گفتن« تحیّت»قرآن با ارائه نوع خاصی از 

 . (31؛ زخرف، 52؛ انعام، 22و  11)نور، گیری این هدف را فراهم آورده است ایمانی، زمینه شکل

« ستالم »کلمته  »گوید: دهی به امنیت میکلعالمه طباطبایی نسبت به جایگاه سالم در ش

رستند را  تحیّتی است که گسترش صلح و سالمت و امنیت در بین دو نفر کته بته هتم متی    

. این برداشت از مفهوم سالم را مفسران دیگر نیز ارائته  (92: 5ج ، 1212)طباطبایی،« دارداعالم می

 .(239: 11و  125: 1تا، )ابن عاشور، بیاند کرده

هتای  گیری از واژه سالم در قترآن، فضتاهای ارتبتاطی متفتاوت و زمینته     گی بهرهگسترد

کند. قرآن در جتایی نشتان   گیری آن، فضای دربرگیرنده سالمتی و امنیت را ترسیم میشکل

های مستمری است که نیازمنتد  دهد فضای امن نتیجه یک فرایند سخت رفتاری و تالشمی

آمتده کته محاتول تحمتل رفتارهتای      دستن فضای به. ای(22و  29)رعتد،  تحمل شدید است 

ریتزی دیتن   ای ختاص کته در فراینتد برنامته    ای است، در یک برنامه رفتاری و اندیشهویهه

گیتری نتاامنی   آید. رفتار مبتنی بر دین فطری اجازه شکلفطری تعبیر شده است به دست می

دیتن، رفتتاری استت کته امنیتت      های ایتن  داده ندیبرآدهد، بلکه را از سوی افراد نادان نمی

 .(19)فرقان، بخشد آمده را استمرار میدستبه

آید این است که فرهنگ مبتنی بر دین فطری فضتای  های قرآن به دست میآنچه از داده

. در (55و  52)قاتص،  کنتد  ملتهب جامعه را به فضایی آکنده از امنیتت و ستالمتی تبتدیل متی    

فَسَتلَام  لتکَ   »توان به آیت   طری برای ایجاد فضای امن میتأثیرگیاری فرهنگ مبتنی بر دین ف

بهره جست؛ بعید نیست بتوان از این آیه چنین برداشتت کترد   ( 11)واقعه، «مِنْ أَصْحَابِ الْیَمِینِ

که فضای دارای امنیت از نگاه قرآن زمانی است که افراد جامعه با فرهنتگ ایتن دیتن رشتد     

یافتگان دیتن فطتری هستتند کته جامعته ایمتانی را       یتکرده باشند؛ زیرا اصحاب یمین، ترب

دهند و پیامبر خدا نیز رهبر این جامعه است. آیته، ستالم را از ستوی ایتن افتراد      تشکیل می
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تا نشان دهد رهبر از سوی جامعه ایمانی خاطری آستوده دارد.   داندمختص رهبر جامعه می

بیانی خاصتی کته از واژه ستالم     سوره احزاب با قالب 51در تکمیل چنین فرایندی، در آیه 

یابتد. در ایتن   گیری امنیت تحقق متی شود که چگونه فرایند شکلساخته شده، نشان داده می

محور در رابطته بتا رهبتری    سازی فضای ماندگار سالمتآیه به جامعه ایمانی دستور جریان

وده استت.  کند؛ دستوری که نسبت به جمله قبل از خود متورد تأکیتد نبت   جامعه را صادر می

ای بتا  اینکه، قرآن به دنبال ستامان دادن بته جامعته    اولدهد این جریان ساختارمند نشان می

احتزاب مطلتب    51باشد. آیه محوریت امنیت است و دوم اینکه، استمرار آن الزمه ایمان می

أَیُّهَتا الَّتیِینَ آمَناتوا صَتلُّوا عَلَیْتهِ       إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِکَتَهُ یُاَلُّونَ عَلَى النَّبِیِّ یَا»دهد: می ارائهرا چنین 

گیری از مفعول مطلق تأکیدی در جمل  نا ر به امنیتت و  در این آیه با بهره«. وَسَلِّمُوا تَسْلِیمًا

 آید.گیری در قسمت قبل، چنین برداشتی به دست میعدم بهره

ظه در قترآن یافتته   گیری امنیت بازتابی قابل مالحهای دین در شکلنقش و کارکرد داده

ها فراینتدی مانتدگار را   دهد چگونه این دادهای که با عبارات متفاوت نشان میگونهاست به

بخشتی بته   دهد. ترتّب سالمتی بر رفتارهای مبتنی بر ایمتان و حیتات  از امنیت به دست می

یافتته  ربیتو تأکید بر ماندگاری امنیت برای کسی که ت سواز یک( 29)ابتراهیم،  ای چنین جامعه

گیتری امنیتت بتا    از سوی دیگر، نشان از محوریت شکل( 15و  12 )مریم،هایی است چنین داده

 فرد این دین در ایجاد امنیت دارد.های دین الهی و برآیند منحاربهداده

فتتردی کتتارکرد بنتتدی امنیتتت در روابتتط میتتان گیتتری قتترآن از واژه ستتالم در نقتتش بهتتره

 29و  13دهد؛ برای مثتال در آیت    واژه برای بیان چنین هدفی نشان میی را در این فردمنحاربه

سوره زمر، طیب خاطر داشتن بیانگر فضایی است که در آن امنیت به معنای نبود  لتم و تعتدی   

و »فردی معرفی شده است. این حالت در بهشت که بتا توجته بته آیتات قبتل ت        در روابط میان

ه عملکرد هر فرد و متناسب با آن است، نشان از وجتود چنتین   ت نتیج« وُفیت کلا نفسٍ ما عَمِلت

از این گستردگی استفاده از واژه ستالم و بتا توجته بته      حالت رفتاری جامعه ایمانی در دنیا دارد.

شود امنیت قرآنی نا ر بته نتوع رفتارهتا و    مندی این واژه، مشخص مینشینی و سیاقمباحث هم

 های دین فطری تحقق خارجی یافته است.نی بر دادهکه مبت هاستآنساز فرایند شخایت
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است. ایتن واژه بته   « اطمینان»از دیگر واژگان کلیدی شبکه معنای امنیت،  ب( اطمینان:

یتا بته معنتای آرامتش بعتد از      ( 222: 2، 1241 )فراهیتدی،  انس گرفتنمعنای سکون و آرامش و 

سو بتا آن  واژه در قرآن و واژگان هم . بازتاب معنادار این(522: 1ج ، 1212)راغتب،  تحرک است 

گیتری قترآن از   نشان از محوریت چنین مفهومی در روابط انسانی دارد. بهتره « سکینه»مانند 

کننده نوعی اطمینان واژه سکینه در موارد خاص، مفهوم خاصی را به آن داده است تا تداعی

گیتری آن  کلشت  چراکته هتای ختاص باشتد؛    و آرامش نفس همراه با خاوصیات و ویهگی

همراه با نوعی منّت و اتفاق ویهه مطرح شده است که از طرف خداوند برای گروه خاصتی  

شود. قرآن کاربرد این واژه را مانند شخص پیامبر و مؤمنان و اصحاب خاص ایشان داده می

 . در جایی نیتز (13؛ فتتح،  24)توبه،معموالً با سیاق خاص از واژگان و اتفاقات همراه کرده است 

و در متواردی  ( 2)فتتح،  دانتد  نتیجه تحقق این نوع از آرامش را ازدیاد ایمان جامعه ایمانی می

گیری زمینه مناسب را در شخایت افراد ایمانی برای تحقتق ایتن منظتور گوشتزد     نیز شکل

 .(21)فتح، کرده است 

و نیاز تحقق سکینت دانستته  عالمه طباطبایی وجود طهارت باطن و صفای درون را پیش

نیاز آن چیزی است که از مجموعه آیات نا ر به این موضوع به دستت  معتقد است این پیش

 .(229: 11ج ، 1212)طباطبایی، آید می

سوره مائده، طهارت، برآمده از انجتام دستتورهای    1باره باید گفت با توجه به آیه دراین

ای قیتاس بیتان شتده    صتغر  عنتوان بهدین فطری است که در این آیه سه دستورالعمل از آن 

این دستورات همان شخایت ایمتانی   ندیبرآگیری . شکل(215: 2ج ، 1922)مکارم شتیرازی،  است 

گیتری نیتز رفتارهتای    زند و عدم شکلی را رقم میفردمنحاربهافراد است که کارکردهای 

یتاران  . در این آیه سخن از فترار گروهتی از   (25)توبته،  رساند متناسب با خود را به  هور می

اند. در تحلیل باید گفت: استتواری و پایتداری   پیامبر در جنگ است که نکوهش شدید شده

نتوعی عملکترد رفتتاری استت کته مبتنتی بتر        )ص( رستول گروهی اندک از یاران حضترت  

رفتتار استت و رفتتار     ندیبرآو شخایت فرد نیز ( 32)اسراء،  های شخایتی افراد استویهگی

ی دین فطری است؛ پتس ایتن افتراد کستانی هستتند کته بیشتترین        هامؤمنان برآمده از داده
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تتر  دهد انسان هرچه به فرهنگ دین نزدیکاند. این مطلب نشان میهمراهی را با دین داشته

ستوره فتتح نیتز     2گیرد. این مطلب با توجه بته آیت    تری قرار میشود جامعه در فضای امن

ب مؤمنان دانسته و حکم را به ویهگی خاصی گردد؛ زیرا آیه نزول آرامش را بر قلوثابت می

معلّق کرده است. این تغییر سیاق ت سیاق قبل بتا ضتمایر مخاطتب      از مخاطبان، یعنی ایمان،

گیری فرایند ایمان استت کته عتدم    دهد سبب نزول سکینه، شکلبیان شده است ت نشان می 

 .(925: 2ج ، 1922)مکارم شیرازی،  تواند مانع نزول چنین آرامشی گرددتحقق آن می

آید؛ زیرا ترکیب این سوره رعد به دست می 23تعلق اطمینان به قلوب خاص نیز از آی  

. ذکتر ختدا فراینتدی    (955: 11ج ، 1212)طباطبتایی،   آیه بیانگر حار اطمینان به ذکر ختدا استت  

 پییری است؛ زیرا در جمتالت پیچیده و دربرگیرنده انجام دستورهای الهی در مسیر هدایت

 قبل این اطمینان را به گروه مؤمنان نسبت داده است.

با توجه به آنچه گفته شد، امنیت که در مفهوم سالم و اطمینان و سکینت بازتاب یافتته،  

یابتد و  رفتاری خاصی است که متناسب با فرهنگ توحیدمدار دین فطری تحقتق متی   ندیبرآ

 جود ندارد.سونگرانه وراه دیگری برای تحقق امنیت ماندگار و همه

 

 مفاهيم متضاد با امنيت
بته  ؛ کنتد شناخت قیود تأثیرگیار در مفهوم امنیت، بررسی واژگان متضاد را ضروری متی 

افقِ با آن باید بته واژگتان   عبارت دیگر، برای شناخت شبکه معنایی امنیت غیر از واژگان هم

انتد،  امنیتت پیتدا کترده    نشینی معناداری که بتا واژه متضاد نیز توجه شود. این واژگان در هم

توانند زوایای پنهان معنای امنیت را آشکار سازند. برخی از این مفاهیم که بیتانگر تضتاد   می

کنتد  معنایی با مفهوم امنیت هستند دربرگیرندۀ نوعی تهدید بوده و قترآن ابتراز تعجتب متی    

ارنتد. در  محتور د نسبت به اینکه افراد مورد خطاب با وجود چنین فضتایی، پنتداری امنیتت   

 پردازیم.اینجا به تبیین برخی از مفاهیم متضاد می

آور فضایی رعتب « مَکَرَ اهلل»است که در ترکیب « مکر»یکی از واژگان متضاد، «: مکر. »1

اندیشتی بترای   در استتعماالت ختود نتوعی چتاره    « مکتر »کنتد.  و تهدیدساز را ترستیم متی  
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حق باشد یا به باطل و معمتوالً در مفهتوم   باشد اعم از اینکه بازگرداندن کسی از هدفش می

. در (129: 11ج ، 1922 ماتطفوی،  ؛221: 1، ج1922)مکارم شیرازی، آن نوعی نفوذ تدریجی وجود دارد 

دادن فضتایی در  بتا امنیتت بترای نشتان     « مکر»نشینی واژه سوره اعراف، هم 11تا  12آیات 

 استفاده شده است. « امن»برابر فضای 

ین واژه به معنای سختی و ضرر و در بیان ماداقی آن، جنگ و ناامنی است ا«: بأس. »2

. برختتی نیتتز معنتتای آن را تتترس همتتراه بتتا شتتدت و ستتنگینی فضتتا (911: 2، 1241)فراهیتتدی، 

در معنتایی متضتاد بتا    « بأس»سوره اعراف، واژه  12. در آی  (24: 1ج ، 1212منظور، )ابنانددانسته

است تا نشان دهد در مفهوم امنیت باید به دنبتال روابتط ستالم و     همفهوم امنیت استفاده شد

فضای صلح همراه با راحتی و استمرار حرکت جمعی در مسیر هدف ت این مطلب با توجته  

 به این است که لعب را متناسب با فضای بأس دانسته ت بدون هر نوع مانعی بود.

جانشتین مفهتوم   « بتأس »و « مکتر » گفته دو مفهتوم که در آیاتِ پیش آنجااز «: خاسر. »9

و زیتان  ( 231: 1ج ، 1212)راغتب،  سترمایه   کتم شتدن  اند و خاسران نیز بته معنتای   شده« خاسر»

دهتد امنیتت دربرگیرنتده مفهتومی استت کته       است، نشان متی ( 52: 9ج ، 1922)ماتطفوی،  دیدن

لتوازم  دهنده سرمایه انسان و متناسب با کستب ستود استت؛ از اینکته در ایتن آیتات       سامان

توجهی جمعی و پرداختن به امتور غیرضتروری ت لعتب ت        گیری فضای ناامنی را، بیشکل

سو با هم آید فضای امن فضایی است که جریان جمعی جامعه همدانسته است، به دست می

 دارای اهداف قابل دفاع و دارای معرفت مقتضی نسبت به هر اتفاق مهمی است.  

بتا آن   نینشهمدر برخی آیات در مقابل مفهوم امنیت و  این دو واژه«: ترس»و « خوف. »2

ای دیگر از مفهوم محوری امنیت را نشان دهد. برختی از آیتاتی کته مبتیّنِ     آمده است تا گوشه

هتای  گیتری از داده باشند که افراد در بهرهگر فضایی از اجتماع میچنین ساختاری هستند تبیین

 آنچته انتد؛ نظیتر   محوری را جایگزین کردهری انسانهای رفتای کوتاهی کرده و سنتفطر نید

بتا  « خست  »و « تخوّف»ی دو واژه نینشهمسوره نحل آمده است. در این آیه  22و  25در آی  

را نشتان   هتا آن جمع بتودن گر نوعی تضاد معنایی با مفهوم امنیت است که غیرقابل امنیت بیان

« خس »و ( 219: 12، ج1212 )طباطبتایی،  استگیری ترس در دل به معنای جای «تخوّف»دهد. می
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دانتان  است. ماطفوی از برخی لغت( 12: 1، ج1212 منظور،)ابن« ناپدید شدن در زمین»به معنای 

از بتین رفتتن نتور و     گرسنگی، کوری،»این واژه را با معانی  هاآنکند که چنین گزارش می

أَوْ یَتتأْتِیَهُمُ الْعَتتیَابُ مِتتنْ حَیْتتثا ». ترکیتتب (53: 9ج  ،1922 )ماتتطفوی، انتتدتوضتتیح داده «تتترس

دهد ناامنی با وجود تمرکز مدیران جامعه و متورد انتظتار بتودن نتاامنی     نشان می« لَایَشْعُراونَ

توان دفع آن را ندارند. این مطلتب بتا توجته     هاآن کهیدرحالمحقق خواهد شد؛  هاآنبرای 

گیتری  یافتنی است؛ زیرا تخوّف به معنتای جتای  نیز دست« یأخیهم علی تخوّف»به ترکیب 

ای ناخوشایند را در بردارد. این نوع از ناامنی بتر  ترس در دل است که نوعی انتظار از واقعه

زننده امنیت است که قرآن اثر ارتباط فرایند پیچیده رفتار جمعی با حوادث نامتعارف و برهم

کنتد تتا نشتان    های دین الهی تبیین میداده کریم آن را در قالب عدم پییرش رفتار مبتنی بر

دهد اول اینکته، انستان جزئتی از نظتام پیچیتده هستتی استت و دوم اینکته، رفتتار او بتر           

گیری حوادث پیرامون ت اعم از حوادث جوّی و طبیعی و یا حوادث مبتنی بتر روابتط    شکل

 گیارد.  انسانی ت اثر می

دور از محتور و بته   بروز رفتارهای انسانگیری ناامنی را در صورت . قرآن کریم شکل5

 11و  13های مختل  تبیین کترده استت و در آیته    ابتنابخشی آن نسبت به دین الهی، با بیان

گیتری جریتان مانتدگار نتاامنی در     وجود چنین فرایند رفتاری را موجب شکل سوره اسراء،

اش در مفهتوم قرآنتی  بنتابراین نتاامنی   ؛ ای دانستته استت  زمین و دریا بترای چنتین جامعته   

شود دربرگیرنده هر نوع نامالیمتی است که موجب از بین رفتن آرامش جاری در جامعه می

گر کند که بیانو متضمّن گسست روابط و جدایی افراد است؛ زیرا آن را با مفاهیمی بیان می

 مرگ و نیستی افراد است و مرگ نیز عامل جدایی و گسست روابط خواهد بود.

کریم در جای دیگر برای امنیت موجودیتی غیر از رشتد اقتاتادی قائتل شتده     . قرآن 1

در این آیته، حضترت ابتراهیم    ( 121)بقره، ...« وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِیمُ رَبِّ اجْعَلْ هَیَا بَلَدًا آمِنًا »است: 

امنیت برای شهر مکه را درخواست کرده و روزی و رشد اقتاادی نیز برای گتروه خاصتی   

رساند مفهوم امنیتت بتا وجتود ابتزار و     اد آن جامعه خواسته شده است. این مطلب میاز افر

ی که ممکن است رفاه و رشد اقتاتادی نباشتد،   اگونهبهرشد اقتاادی و رفاه متفاوت است 
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 ریت غولی امنیت وجود داشته باشد؛ زیرا در پاست  خداونتد، رفتاه و رشتد اقتاتادی بترای       

خداونتد جامعته کفتار را دارای امنیتت واقعتی       کته یدرحال؛ بینی شده استنیز پیش مؤمنان

در ارتبتاط بتا امتور آخترت بتا      « یعدم نگران»در سیاق کلمات آیه، خایاه . (59)مدثر، داند نمی

شده است. نگران نبودن، بیانگر استقرار امنیتت استت و چتون افتراد ایتن       نینشهمگروه کافران 

نگرانی استت، بیمتی ندارنتد و نفسشتان مطمتئن       جامعه در مورد چیزی که به حکم عقل باعث

 .(2: 1912 حتاتمی،  )پترچم، عمتادی انتدانی،   وجود ندارد  درواقعبینند که است، خود را در فضای امنی می

 یابد.واقعی استقرار نمی صورتبهدهد امنیت در جامعه کفر این آیات نشان می

ستوره توبته جامعته ایمتانی را بته رعایتت حقتوق         5و  2و زندان: آیه « قتل». مفهوم 2

کنتد و استتمرار ایتن    اند مأمور میشهروندی درباره مشرکانی که با جامعه ایمانی پیمان بسته

دانتد. از ستوی دیگتر در آیته بعتد      االجترا متی  فضای امن را تتا پایتان مهلتت قترارداد الزم    

دهد محتوای دستور، رفتاری ضتد  کند که نشان مییگری را صادر میالعمل اجرایی ددستور

امنیت است. این دستورها دربرگیرنده مفاهیم قتل و زندان و پیگیری شتدید جریتان شترک    

جاری نیست. این تقابل در آیه  ادشدهدهد در مفهوم امنیت، امور یاست. این تقابل نشان می

 ی یافته است.ذکر شده، تاویر بیشتر« مأمن»که  لفظ  1

نشتینی بتا واژه   این مفهوم نیز از مفاهیمی است که با هتم «: تخطّ »و « غارت». مفهوم 3

وَقَالاوا إِن نَّتَّبِتعِ  »آیات آتی بیانگر چنین تقابلی است: امنیت، بیانگر تقابل معنایی با آن است. 

أَوَلَمْ یَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًتا  »آیه و همچنین ( 52)قاص، ...« الْهُدَى مَعَکَ ناتَخَطَّ ْ مِنْ أَرْضِنَا 

به « خط » (12)عنکبتوت،   «.وَیُتَخَطَّ ُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَبِالْبَاطِلِ یُؤْمِناونَ وَ بِنِعْمَ ِ اللَّهِ یَکْفاراونَ

ز واژه . استتفاده آیته ا  (231: 1ج ، 1212)راغتب اصتفهانی،    معنای ربودن و گرفتن باسترعت استت  

بترای   - (31: 9ج ، 1922 )ماتطفوی،  تخط  ت که به معنای پییرش ناامنی از سوی جامعه استت  

مثابه استعاره استفاده شتده استت. استتعاره    کند از این واژه بهبیان مفهوم ناامنی، مشخص می

. ایتن  (51: 11ج  ،1212 )طباطبتایی، و کشتن و استیر کتردن استت     غارت کردنموجود برای بیان 

تقابل هم در آیه نخست که از زبان مشرکان بیان شده و هم در آیه دوم که ستخن خداونتد   

 دارد.« غارت»توان دریافت که امنیت مفهومی در مقابل است تأیید شده است؛ بنابراین می
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نشتین  مفهوم دیگری که در تقابل با امنیت و در ستاختاری ویتهه هتم   «: افشای اسرار. »1

وَإِذَا جَتاءَهُمْ  »شاگرانه اسرار است. این تقابل در این آیه آمده استت:  امنیت شده، عملکرد اف

. این مفهوم که بیانگر افشا و برمالکردن اسرار (39)نساء، ...« أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ 

 دادن فضتای نتاامنی استتفاده شتده استت. طبتق تفستیری،        سازمانی است، برای نشاندرون

محتوای این افشاگری، دستاوردهای جامعه ایمانی یا کمبودهای تأثیرگیار این جامعه استت  

. این (51: 11ج  ،1212 )طباطبایی،تحریک کند  هاآنتواند دشمن را علیه که در صورت انتشار می

دهتد و بتر   مطلب، گستره مفهوم امنیت را در ستاختار اجتمتاعی جامعته ایمتانی نشتان متی      

کند کته متضتمّن رازداری   هایی در جامعه ایمانی تأکید میت صفات و ویهگیضرورت تقوی

 است.

 112این مفهوم نیز که در تقابل از امنیت آمده استت، در آیته   «: عدم آرامش». مفهوم 14

 سوره نحل مورد تأکید قرار گرفته است.

 

 مفاهيم دربرگيرنده لوازم امنيت

گیتری فضتای   گردد شکلبر امنیت، مشخص میبا بررسی آیاتِ دربرگیرنده مفاهیم نا ر 

 امن با لوازمی همراه است. برخی از این لوازم عبارت است از:

 

 . داشتن سرزمین و محل استقرار9

گیری امنیتت  توان نخستین الزمه از لوازم شکلسرزمین مشخص و استقرار در آن را می

 تلقی کرد؛ برای مثال در آیات زیر آمده است:

 .(52)قاص، ...« ا إِن نَّتَّبِعِ الْهُدَى مَعَکَ ناتَخَطَّ ْ مِنْ أَرْضِنَا وَقَالاو»آی  

 .(12)عنکبوت، ...«   أَوَلَمْ یَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَ یُتَخَطَّ ُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ»و آی   

)ربتوده  « تخطّت  » و« استتقرار در سترزمین  »در این آیات، با ایجاد تقابل میان دو مفهوم 

دهد که مفهوم امنیت دربرگیرنده داشتن فضای مناسب زندگی و شدن از سرزمین( نشان می

 سرزمین مستقل است.  
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تترس از  »نیز با ایجاد تقابل میان ( 21)انفال، ...« ... تَخَافاونَ أَن یَتَخَطَّفَکامُ النَّاسُ فَآوَاکامْ »آی  

شان داده است که ناامنی الزمه نداشتن سرزمین و دور ن« کردندادن و یاریمکان»و « تخطّ 

به عبارت دیگر، این آیه در مقام بیان این نعمت است کته مستلمانان تتا    ؛ ماندن از آن است

النبی، استقرار نیافته بودند، پیوسته با ترس و عتدم  زمانی که در سرزمین مستقلی، یعنی مدینه

ین سرزمین، به اَشکال مختل  مورد یتاری قترار   کردند، اما با سکونت در اامنیت زندگی می

 گرفتند.  

یَتا أَیُّهَتا الَّتیِینَ    »فهمانتد:  را آیه دوم سوره مائتده نیتز متی    «استقرار در سرزمین»استلزام 

خداوند در این آیه جامعه ایمانی را از برخی امور باز داشتته استت. نهتی خداونتد      .«...آمَناوا

که به گفتته عالمته طباطبتایی،    « ای مؤمنان حالل مشمارید»مبنی بر نفی اِحالل است؛ یعنی 

نتوعی منستوب بته خداونتد     یعنی حرمت این امتور را نگته داریتد؛ چراکته ایتن امتور بته       

استت؛ یعنتی   « آمین البیت الحرام»های این دستور . یکی از متعلَّق(5/112 همان؛ )طباطبایی،هستند

به دنبال کستب روزی و فضتل الهتی هستتند      کهیدرحالکسانی که قاد خانه خدا را دارند 

. اِحالل این گروه به معنتای ممانعتت از انجتام اعمتال در سترزمین مکته       (3: 9ج ، 1222 )مغنیه،

ی مفهوم امنیتت بته کتار رفتته استت. ایتن جتایگزینی        جابه درواقعاست؛ پس عدم اِحالل 

کننتده  ن استت کته بیتان   دربرگیرنده امر به استمرار امنیت نسبت به این گروه در این سرزمی

گیری امنیت است. شایان ذکر است که از نگاه قرآن مکه سرزمینی جایگاه سرزمین در شکل

انتد بترای   است. این افراد که از سرزمین خود کته در آن امنیتت داشتته    همه مردمامن برای 

بتا   اند خداوند دستور استمرار آن امنیتت را اهداف عبادی یا تجاری وارد سرزمین مکه شده

گیری اهداف هتدایتی  کند. وجود امنیت سرزمینی در شکلمحوریت سرزمین مکه صادر می

محتوری درخواستت حضترت     خداوند از چنان جایگتاهی برختوردار استت کته موضتوع     

. ایتن نکتته بتا توجته بته ایتن استت کته         (121)بقتره،  از خداوند قرار گرفته استت   ع()میابراه

دهنتد؛  ستازی فضتای هتدایتی قترار متی     را ستالم  های ختود گران، محور درخواستهدایت

 -حضرت ابراهیم محور درخواست خود را امنیتت شتهر مکته قترار داده استت      کهیدرحال

و ایتن، مبتیّن جایگتاه      -شهری که قرار است در آن جریان عمیق هدایت الهی شکل گیترد 
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منیت بتا شتکل   امنیت سرزمینی در فرایند استقرار هدایت و رشد معنوی است. در این آیه، ا

طور مستتقیم  صرفی اسم فاعل نشان داده شده تا بر این نکته تأکید شود که ویهگی امنیت به

نیتز  ( 12؛ عنکبتوت،  52قاص،  ؛9و  2 )قریش،به سرزمین مربوط است. این نوع بیان در آیات دیگر 

ی اگونههبشود؛ تکرار شده است. استقرار امنیت سرزمینی منجر به استقرار عمومی امنیت می

. بازتتاب چگتونگی   ردیت گیدر برمت که همه ساکنان سرزمین را اعم از متؤمن و غیتر متؤمن    

 .(121)بقره،  دهداستجابت دعای حضرت این برداشت را به دست می

محوریت سرزمین در موضوع امنیت از آیه هیجده سوره سبأ نیز قابل فهم است. این آیه 

 وم امنیت بیان کرده است.آمدوشد بدون دغدغه در کشور را با مفه

 

 محوری. امنیت و دلیل0

ای است که با ادله و برهان گردد امنیت مقولهبا بررسی آیات نا ر بر امنیت مشخص می

 .(25)نحل، پییری تناسب ندارد همراه است و با رفتارهای خارج از برهان

آنچه در امنیتت تاتور   ای دیگر نیز به همراه دارد و آن اینکه هر محوری امنیت نتیجهدلیل

هتای تاورشتده را امنیتت کتاذب     تتوان برختی از انتواع امنیتت    شود لزوماً امنیت نیست. متی 

هتای  هتای نادرستت انستان   امنیت کاذب محاول اندیشته ( 14: 1912)پرچم و عمادی و حاتمی، نامید

افران دهد ت کت   اند؛ برای نمونه ت قرآن گزارش می غافلی است که گرفتار دام شرک و کفر شده

دهنتد، بلکته   توجهی، هیچ هراسی در دل راه نمتی تنها از این بیتوجه هستند و نهبه آخرت بی

کنند. از منظتر قترآن، ایتن    نفسشان نیز مطمئن و آرام است و خود را در فضای امن تاور می

 .(59)مدثر، باشد امنیت تاورشده امنیت کاذبی است که محاول آن خسران می

 

 های دفاعياقتصادی و برنامه. امنیت و رونق 9

 21های دقیق اقتاادی و نظامی است. با توجه به آیته  از دیگر لوازم تأمین امنیت، برنامه

جانشین مفهوم امنیتت  « آسودگی اقتاادی»و « پشتیبان داشتن»، «پناه داشتن»انفال سه مفهوم 

ست ت آمده استت. از  ای مقابل امنیت اشده است؛ زیرا این سه مفهوم در مقابل خوف ت واژه
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فَمااستطاعَوا  »و ...« قَتالاوا یَتا ذَا الْقَترْنَیْنِ   »سوره کهت    12و  12سوی دیگر با توجه به آیات 

گیری امنیت ملی مبتنی بر داشتن برنامه دفاعی متنظم و  شکل« یَظهروه و مَااستطاعَوا له نقباًأن

های کتالن در  گونه برنامهینمتناسب با تهدیدها قلمداد شده است که بیانگر جایگاه خاص ا

 استقرار امنیت است.

 

 . امنیت و تحول باورها و رفتارها4

گیری امنیت در ساختار معرفتی قترآن، تحتول در باورهتا و تنظتیم     از لوازم قطعی شکل

 صورت مستقل تبیین خواهد شد.آن است. این مبحث در ادامه به بر اساسروابط رفتاری 

آیتات متعتددی بته تبیتین      نگاه قرآن؛ تحتول در بتاور و رفتتار   ی امنیت از گیرزمینه شکل

آن بترای استتقرار امنیتت در     بر استاس گیری رفتارها ضرورت تحول در باورها همراه با شکل

ستازد کته بترای    اند. تأمل در این آیات نکات تأثیرگیاری را نمایتان متی  جامعه ایمانی پرداخته

متناسب با آن ضروری است. در ادامه، برای تقریتب  رسیدن به امنیت ماندگار و ترسیم الگویی 

مثابه مولّد امنیت، ابتدا همه آیاتی که نا ر بتر  کلی نگاه قرآن به تحول در باور و رفتار به شاکله

 شود:و سپس تبیین آن در جهت تأمین امنیت آورده می این تحوّل هستند را ذکر نموده

 . (55)نور، ...« مْ ... وَلَیُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا وَعَدَ اللَّهُ الَّیِینَ آمَناوا مِنکا. »1

 .(31)نمل، « مَن جَاءَ بِالْحَسَنَ ِ فَلَهُ خَیْرٌ مِّنْهَا وَهُم مِّن فَزَعٍ یَوْمَئِیٍ آمِناونَ. »2

  .(32)انعام، ...« الَّیِینَ آمَناوا وَلَمْ یَلْبِسُوا إِیمَانَهُم بِظالْمٍ . »9

 . (243)بقره، یَا أَیُّهَا الَّیِینَ آمَناوا ادْخالاوا فِی السِّلْمِ ... . 2

 .(12)اعراف، ...« أَفَأَمِنَ أَهْلا الْقارَى . »5

 .(11)اعراف، « أَفَأَمِناوا مَکْرَ اللَّهِ فَلَا یَأْمَنا مَکْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِراونَ. »1

 .(14)انفال،...« ا اسْتَطَعْتام مِّن قاوَّۀٍ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّ. »2

 .(13)سبأ، « ... وَأَیَّامًا آمِنِینَ. »3

 .(121و  122)شعرا، « إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخاوهُمْ صَالِح  أَلَا تَتَّقاونَ... أَتاتْرَکاونَ فِی مَا هَاهُنَا آمِنِینَ. »1

 .(112)نحل، ...« مِنَ ً مُّطْمَئِنَّ ً وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْیَ ً کَانَتْ آ. »14
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 مثابه مولّد امنيتتبيين آیات ناظر بر تحول باور و رفتار به
گیری و استتقرار امنیتت و از   نور فراگرد ایمان و عمل صالح را عامل شکل 55ال ( آیه 

داند. با توجه به این آیه و آیتات ستوم و چهتارم ستوره قتریش، فراینتد       بین رفتن ترس می

ای یابد. نکتهها شکل میشینی امنیت با ترس و ناامنی در جامعه بر پایه تحول در اندیشهجان

رساند توجه ختاص بته خداونتد و توحیتدگرایی در عبتادات      که جامعه را به این حالت می

مفهتوم   کنتد؛ چراکته  تأیید متی ( 23)رعد، « أَلَا بِیِکْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقالاوبُ»است. این نکته را آیه 

گیتری  بنابراین نخستین اقدام در ایجاد فضای مناسب شتکل ؛ جانشین امنیت است« اطمینان»

امنیت، تحول عمیق در باورهای جامعه است. یاد خدا و عبادت او پیامد شناخت و معرفتت  

متانع  قتدرت بتی   ازجملته نسبت به اوست؛ معرفتی که بیانگر شناخت تفایلی صفات الهی 

پروراند و ختود را بته دستت متدیریت چنتین      باوری را در قلب میاوست. کسی که چنین 

یابتد و روابتط انستانی ختود را در     سپارد، نسبت به رفتار خود توجته ویتهه متی   خدایی می

دهد که بازخورد آن کسب رضایت پروردگار ای رشد میاندیشه بر اساسبرخورد با جامعه 

گتردد. عمومیتت چنتین رفتتاری،     د متی باشد. این تحول رفتار در پی تحول در اندیشه ایجا

سازد و بایرت را در شناخت دشتمن فعتال   اعتماد و احترام را در جامعه ایمانی نهادینه می

 انگیزد.کند و در فرد  احساس مسئولیت را نسبت به افراد ایمانی برمیمی

 سازی، ساختار جامعه ایمانی را با پشتوانه تفکر در قتدرت فراگیری چنین فرهنگ تحول

کنتد. اختتالل   الهی مستحکم کرده و از رسوخ اختالل در نظام رفتاری جامعه جلوگیری متی 

فرهنتگ   بر اساسهای دشمن باشد؛ ولی جامعه رشدیافته تواند شامل پییرش درخواستمی

 گیرد.های دشمن میتوحیدی، قابلیت نفوذ را از دسیسه

و « بَتدِّلَنَّهُم مِّتن بَعْتدِ خَتوْفِهِمْ أَمْنًتا     وَلَیُ»سوره نور و نیز آیتاتِ:   55ب( ساختار بیانی آیه 

اول اینکته، امنیتت را نتیجته    ( 2و  9)قریش، « فَلْیَعْبُدُوا رَبَّ هَیَا الْبَیْتِ، الَّیِی أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ»

داند؛ دوم اینکه، موضوع این فرایند انسان است؛ سوم اینکه، مبتنتی  فرایند مبتنی بر رفتار می

خدامحور است؛ رفتاری که فقط بر تعالیم الهی تمرکز دارد. در این حالت است کته  بر رفتار 

فردی، امنیت در سطح جامعه انتشار شوند و بر اثر تعامالت میانافراد، خود محور امنیت می
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یابد. تا زمانی که چنین تمرکزی در رفتتار افتراد شتکل نگیترد امکتان امنیتت بتا چنتین         می

ای که نوعی منّت الهی بر شد؛ زیرا در غیر این صورت چنین وعدهای محقق نخواهد گستره

توانستت  جامعه ایمانی است، جایی ندارد؛ چراکه هر جامعه انسانی با هر راهکار معرفتی می

 به چنین هدف بزرگی برسد.

ها به تقدیر الهی نسبت داده شده است. تقتدیر  سوره سبأ امنیت شهرها و راه 13ج( در آیه 

. (125: 15ج ، 1212 ؛ طباطبتایی، 223: 5ج ، 1222)مغنیته،  اتفاقات استت  ریم بیانگر فرایند عِلّی در قرآن ک

بتودن  دهنتده وجتودی   اینکه خداوند امنیت در تعامالت روزمره را مبتنی بر تقدیر کرده، نشان

ریتتزی دقیتق و متناستب بتتا   امنیتت و فراینتدمحوری آن استت؛ فراینتتدی کته مستتلزم برنامته      

شده که دربرگیرنتده   باشد. این امنیت در شهرهایی گزارشری در موضوع امنیت میگیاهدف

( 11)اعتراف،  ...« لَ الْقارَى آمَناتوا وَاتَّقَتوْا  وَلَوْ أَنَّ أَهْ»از سوی خداوند است. با توجه به آیه « برکت»

مدارانته  بنتابراین امنیتت نتیجته رفتارهتای دیتن     ؛ برکت نتیجه ایمان و تقوای مبتنی بر آن است

کنتد. همچنتین آیته متیکور     است که با گیشت زمان عدالت رفتاری را در جامعه نهادینته متی  

در ایجاد امنیت بر آن ابتنا دارد باید برآمتده  بیانگر این نکته است که برنامه دقیقی که نظام عِلّی 

گیتری شخاتیت و   های دین الهی باشد؛ زیرا تمرکز بتر رفتتاری ختاص عامتل شتکل     از داده

لزوماً رفتارها بتر پایته   ( 32)استراء،  «کلٌ یَعمل علی شاکلته» لکات رفتاری است و با توجه به آیهم

 یافته، استوار است.صفات شخایت

سوره شعراء مبتّین آن استت کته پایبنتد نبتودن جامعته دینتی بته          121و  122د( آیات 

زد. آیات میکور بیتان  تواند زمینه بروز آسیب در حوزه امنیت را فراهم ساهای دین میآموزه

شود تتالش جامعته در راستتای تقویتت     دارد عاملی که موجب قوام و استمرار امنیت میمی

گتردد. چنتین   شناسی نیز تقویتت متی  مدارانه است؛ باورهایی که در آن دشمنباورهای دین

عه داند. جامای از رفتار مبتنی بر کفران نعمت دوری گزیده و وجود امنیت را قدر میجامعه

آمده دستتواند نعمت بهمیکور این باور را به دست آورده است که عبور از شکر نعمت می

کند. این آیه سرزمینی را بته تاتویر   سوره نحل نیز تأکید می 112را بستاند. این نکته را آیه 

ستازی را تجربته کترده    مداری، امنیت اطمینانکشد که بر اثر فرایند شکرمحوری و ایمانمی
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هتای بتروز و   آمتده، زمینته  دستولی با گیشت زمان و بر اثر دور شدن از فرهنگ بهاست؛ 

گردد؛ این ناامنی بنا به تاریح آیه، دستاورد افراد جامعته و متردم آن    هور ناامنی آشکار می

باشد؛ یعنی جایگزینی فرهنگ کفتران  شهر است؛ دستاوردی که نتیجه تحول فرهنگی آن می

شده از گیری از نعمات الهی در جای مناسب و خواستههمان بهره نعمت با فرهنگ شکر که

 .(93: 2ج ، 1212)طباطبایی، سوی خداوند است 

شتده بایتد محاتول رفتتار     تتوان گفتت امنیتت حاصتل    در توضیح بیشتر نکته فوق متی 

دین الهی باشتد کته بتر اثتر کفتراِن بعتد از فراینتد         بر اساسدرازمدت ساکنان آن سرزمین 

از آنان سلب گردید. از آنجا که زندگی شاکرانه پیامد شناخت دقیتق نعمتت و    شکرگزاری،

متداری در آن سترزمین   گتردد دیتن  مشخص می( 212: 5ج ، 1241)فراهیدی، دهنده است نعمت

آن شکل  بر اساسمدت داشته است، به طوری که با گیشت زمان رفتارها جریانی طوالنی

ختار یافته است. از زمانی که کفران ت که محاتول  گرفته و شخایت افراد مبتنی بر آن سا

دهنده است ت جایگزین گردید پیامد مبتنی بر آن یعنی ناامنی  عدم شناخت نعمت و نعمت

وجود یا عتدم امنیتت   « بما کانوا یَانعون»نیز آن سرزمین را فراگرفت. با توجه به عبارت 

 «قریته »منیتت و نتاامنی بته    محاول رفتار جمعی جامعه است. از آنجا که در آیه فتوق، ا 

آنچته   درواقتع اند. های مختل شود آن دو محاول فرهنگنسبت داده شده، مشخص می

ساز است و آنچه آن را از بین برده، فرهنگ مخال  آن امنیت را ایجاد کرده فرهنگ امنیت

 است.

خص ایجاد امنیت و زوال آن را در دو فرمول مش شعراسورۀ  121و  122دو آیه  درواقع

دارد کته   دیت تأکارائه نموده و در یک ساختار عِلّیِ قابل لمس چینش کرده است. آیه بتر آن  

شده به دست آمده است و هر رفتتاری کته در   ای دقیق و فرمولهامنیت موجود بر پایه برنامه

جریانی رفتاری، شکل گیرد در تحوالت بعد بتا محوریتت امنیتت، دخالتت      عنوانبهجامعه 

بودن و نبودن امنیت ماننتد هتر اتفتاق وجتودی دیگتر پیامتد علتل         درواقعد. یابمستقیم می

گردد. ادامته آیته استتمرار    مشخای است که با عبور از آن علل، معلول نیز دچار اختالل می

باورهای خدامحور منتوط کترده استت و از     بر اساسامنیت را به تقوای الهی و تنظیم رفتار 
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امنتی نتیجته    گردد چنین جامعهه یکی هستند مشخص میآنجا که علت مُبقیه با علت موجد

 رفتار جمعی تقوامحور بوده است.

اعراف، امنیت امری واقعی است که بتا احستاس وجتود     11تا  12هت( با توجه به آیات 

امنیت را امری ختارج از   11گردد. آیه امنیت یا باور بدون پشتوانه متناسب با آن، ایجاد نمی

دهتد و چنانچته نستبت بته آن     آن را پیامد عوامل مقتضی نشان می احساس صرف دانسته و

 رود.از بین برود، امنیت نیز از دست می هاآنعوامل شناخت نباشد و تالش برای بقای 

بنتابراین  ؛ افتتد دیده )خاسران( اتفاق متی نگاه احساسی به امنیت تنها از سوی افراد زیان

ت کته بتا      هتا یتوانمنتد گیری از این و عدم بهره هاستیتوانمندگیری از امنیت نتیجه بهره

کنتد.  گیتری نتاامنی ایجتاد متی    عبارت خسران معرفی شده ت فضای مناسبی را بترای شتکل   

ی افتراد  هتا یتوانمنتد گیتری از  هاست. عتدم بهتره  وری از داشتهخسران به معنای عدم بهره

وع رفتار عامتل ایجتاد   درافتادن در فضای بازی و رفتارهای بدون هدف است. این ن درواقع

دور از بنتابراین بترای استتمرار امنیتت بایتد رفتتاری هدفمنتد و بته         ؛ ناامنی اجتماعی است

محور به معنای رفتار بدون برنامه و هدف قابتل دفتاع و   بندوباری انجام گیرد. رفتار بازیبی

ص بترای  دیتن بته معنتای برنامته مشتخ      کهیدرحال( 121: 11، ج1212 )طباطبتایی، مشخص است 

. پتتس رفتتتار (191: 14ج و  112: 2ج و  133: 1ج )همتان،  باشتتد دستتتیابی بتته هتتدف مشتتخص متتی

 مدارانه است.محور در نظام معرفتی توحیدی به معنای رفتار غیر دینبازی

و( ایجاد امنیت ماندگار و فراگیر نتیجه هماهنگی باورها با نظام قانونمنتد هستتی استت    

انستان را از   کند. رفتارهای برآمتده از چنتین بتاوری،   اقتضا می که رفتارهای مناسب خود را

کند. ایتن نکتته در   دارد و صدق رفتاری را در او نهادینه میسقوط در عملکرد  المانه بازمی

انعکاس یافته است. در این آیه،  ...«الَّیِینَ آمَناوا وَلَمْ یَلْبِسُوا إِیمَانَهُم بِظالْمٍ » سوره انعام 32آیه 

گزارش داده شده است. این نوع بیتان   «لَم یَلبسوا إیمانهم بظلمٍ»ی رفتار  المانه با عبارت نف

مبیّن آن است که رفتار  المانه تناسبی با ایمان ندارد، زیرا لباس جزء بدن نیستت؛ بنتابراین   

انعام، تقدم جار و مجترور   32شرط قطعی تحقق امنیت عمل متناسب با ایمان است )در آیه 

 کند(.داللت بر حار امنیت در این گروه می «األمن»بر 
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در آیه مورد بحث، هدایت محاول ایمان بدون رفتار  المانه تلقی شده و محاول این 

نوع ایمان انحاار امنیت برای آن جامعه است؛ پس اول اینکته، ایمتان همتراه بتا عملکترد      

ی هدایت استت کته آن هتم    گیر المانه فاقد نتیجه مطلوب است؛ زیرا هدف از ایمان شکل

بخش و اثرگیار در رفتار دانسته شده است. دوم اینکته، در آیته، عتدم    محاول ایمان نتیجه

گیترد. پتس زمتانی     لم در سیاق نفی آمده است و این نوع بیان، هر نوع  لمی را در برمتی 

حتور و  می روابط ایمانسوبهگردد که بتوان جامعه را از نظر فرهنگی امنیت کامل محقق می

نشتینی آن بتا نفتی  لتم،     اینکه، امنیت در آیه بتا توجته بته هتم     سوم مدار رهبری کرد.دین

ی تاویر شده است که هر رفتار یتا افکتاری کته ماتداق  لتم باشتد آن را دچتار        اگونهبه

کند. پس امنیت ضد  لم است و از آنجا که  لم مفهومی مقابتل عتدل   اختالل و نابودی می

همان جریان عدالت کلی در جامعه است. عدل سه محور  درواقعمنیت توان گفت ااست می

بنتابراین امنیتت همتان    ؛ : عدل نظری و فکری، عدل عملی و عدل گفتتاری ردیگیدر برمرا 

 عدالت در سه محور یادشده است.

ستازی آن و  ای مشتخص در راستتای مقتاوم   ز( داشتن استحکامات نظامی و برنامته 

دفاعی موجود و تهدیدات دشمن همراه با زمینته درونتی افتراد    ایجاد تناسب میان ابزار 

ناپییر است. شاید چنین تالشی ماتداقی  گیری امنیت ماندگار اجتناب)ایمان( در شکل

« متا استتطعتم  »شده است. تعبیر  دیتأک( 14)انفال،از عمل صالحی باشد که در آیات دیگر 

محتور افتراد   دهد عملکرد صتالح نشان می( 14)انفال، «وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتام...»در آیه 

کتاری و  باید با همه توان باشد؛ بنابراین امنیت در حوزه اجتماع و نظام سیاسی بتا کتم  

محتور  امنیتت پیامتد عملکترد  برنامته     درواقعیابد. امید بستن به امور واهی تحقق نمی

او و تالش مضاع  در  یهایتوانمندجامعه ایمانی است که با شناخت کامل دشمن و 

بیانگر « واعدوا... من قوه و رباط الخیل»گیرد. تعبیر عام رفع نیازهای جامعه صورت می

ریزی دقیق آورد، اعم از برنامهی جامعه را فراهم میتوانمندآن است که هر آنچه زمینه 

هتر  ابزار جنگی بازدارنده  دست آوردنساز و ترسیم روابط انسانی سالم و به و فرهنگ

قرار گیرد. این مطلب با توجه بته جداستازی دو مفهتوم     دیتأکنوع تهدیدی، باید مورد 
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کننده امنیت است اعتم  آید. به عبارتی آنچه زایلبه دست می «رباط الخیل»و « من قوّه»

ای ایمتن استت کته    از حمله نظامی و تهدیدات فرهنگی است، پس باید گفتت جامعته  

 باشد.نگری نظامی دارای انسجام فرهنگی و آینده

 

 گيرینتيجه

مقاله حاضر با هدف شناخت و استخراج معنای امنیتت و ارائته شتبکه معنتایی آن بتا      

نشینی نگاشته شده است. امنیت از مفاهیم کلیدی قترآن  توجه به دو عنار جانشینی و هم

ادار یافتته  یابی با مفاهیمی متنوّع، بازتابی معنت ای وسیع همراه با ارتباطاست که در گستره

ای گسترده است. قرآن مفهوم امنیت را در قالب واژگان متفاوت به کار برده است تا شبکه

های دیگر در این از معنا را در این موضوع ترسیم کند. اَمن، ایمان، استیمان، مأمن و قالب

ا ای ر، روابط معنایی ویتهه «عدم خوف»و « اطمینان»، «سالم»ماده در کنار مفاهیم محوری 

بینی در چگونگی تلقی جامعته از مفهتوم   آن نوع خاصی از جهان ندیبرآکند که ترسیم می

نظر در آیات متعتدد نتا ر بتر مستئله     ای امن است. امعانامنیت و فرایند رسیدن به جامعه

ای بتوده کته   دهنده آن است که این مفهوم دربرگیرنده عناصتر معنتایی ویتهه   امنیت، نشان

گیرد و بدون وجود آن بستر، امکان تحقق امنیت به شخص شکل میضرورتاً در بستری م

ی قرآنتی مستتلزم تمستک بته     بته معنتا  معنای قرآنی آن وجود ندارد. دستیابی به امنیتت  

( مبتنتی بتر   Synchronicزمتانیِ ) محور است. در این راستا به رویکترد هتم  فرآیندی روش

، فهم معنا در چهتارچوب روابتط   روش معناشناسی ایزوتسو توسّل جستیم. در این فرایند

گردد. میتان  یک واژه در سیاق خاص تعیین می قرار گرفتننشینی و جانشینی بر مبنای هم

ای افقی و عمودی برقرار استت. رابطته افقتی همتان     لفظ و معنا در زنجیره کالمی، رابطه

ی رابطته  نشینی( میان لفظ و معناهای زنجیره کالم است و رابطه عمتود هم) یبیترکرابطه 

تواننتد جتایگزین شتوند. در ایتن     انتخابی )جانشینی( میان لفظ و معناهایی است کته متی  

راستا، نخست معنای پایه و اساسی امنیت در قترآن شناستایی گردیتد و در مرحلته بعتد،      

تحول معنایی مفهوم امنیت در دستگاه معرفتی قرآن بر اساس ترسیم ضمنی شبکه معنایی 
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گتردد ایتن دو   مشخص می« اطمینان»و « سالم»یل مفهومی دو واژه آن پیگیری شد. با تحل

افق با امنیت هستند کته بته دو کتارکرد متفتاوت از آن اشتاره      واژه دربرگیرنده معنایی هم

 کنند. می

گیتری فضتای   گردد شکلبا بررسی آیاتِ دربرگیرنده مفاهیم نا ر بر امنیت، مشخص می

لوازم مهم عبارت است از: داشتن سترزمین و محتل    امن مستلزم لوازمی است. برخی از این

هتای دقیتق رونتق    محور بودن امنیت و همراهی آن بتا برهتان و ادلته، برنامته    استقرار، دلیل

و  اقتاادی و دفاعی، تحول باورها و رفتارها و هماهنگی باورها بتا نظتام قانونمنتد هستتی    

 سازی آن.ومای مشخص در راستای مقاداشتن استحکامات نظامی و برنامه

 توان گفت:شناسی امنیت میگیری از مباحث مفهومبنابراین درنتیجه

ساز و بتا تشتکیل روابتط معنتاداری در     . قرآن کریم مفهوم امنیت را در فرایندی تحول1

ی آن با مفاهیمی مانند سالم، اطمینان، سکینت، نبود ترس و عدم  لم معنایی ویهه ریکارگبه

 ست.را از آن ترسیم کرده ا

گیتری نظتامی   گیری امنیت نیازمند تحولی عمیق در باورها و شکل. از نگاه قرآن شکل2

 منسجم از رفتار مبتنی بر آن باورها است.

شده ارائهگیری امنیت را بدون پشتوانه دالیل متقن که در دین . قرآن کریم تاور شکل9

ی نادرستت از مفهتوم امنیتت    اند، امنیت ندانستته و آن را تاتور  از سوی قرآن بازتاب یافته

 داند.می
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 ومآخذ منابع فهرست

 فارسي منابع الف.

 .قرآن کریم 

 ( ،التحریر و التنویر، چاپ دوم، تونس، داراللحنون النشر و ق 1221ابن عاشورا، محمد بن طاهر ،)

 التوزیع.

 ،عبد الوهاب لسان العرب، ماحح امین محمد  (،ق 1211الدین محمدبن مکرم، )جمال ابن منظور

 و محمد الاادق العبیدی، بیروت، دار احیاء التراث العربی و مؤسسه التاری  العربی.

 ،ا و انسان در قرآن، ترجمه احمد آرام، چاپ هشتتم، تهتران،   (، خد1911، )توشی هیکو ایزوتسو

 شرکت انتشار.

 ( ،مردم، دولت1914بوزان، باری ،)     ها و هراس، ترجمه پهوهشتکده مطالعتات راهبتردی، چتاپ

 سوم، تهران، پهوهشکده مطالعات راهبردی.

  یتت فتردی در   معناشناستی امن »(، 1912زار، )پرچم، اعظم و عمادی اندانی، سمیه و حاتمی، اللته

 .12کتاب قیم، سال پنجم، ش  ،«قرآن کریم

 ( ،المفردات فی غریب القرآن، تحقیق: داوود صفوان ق 1212راغب اصفهانی، حسین بن محمد ،)

 عدنان، بیروت، دارالشامیه.

 ،ترجمه محمدعلی قاسمی و محمدرضا آهنی،  شناسی امنیت،ای بر جامعهمقدمهبیل مک،  سویینی

 .1914م انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، پهوهشگاه علو

 مجلته  «نقد و بررسی آرای ایزوتسو در حوزه معناشناستی قترآن کتریم   »(، 1912) ،شریفی، علی ،

 .1912، پاییز 9، ش 2حکمت معاصر، سال 

 ( المیزان فی تفسیر القرآنق 1212طباطبائی، سید محمد حسین ،) ،دفتتر انتشتارات استالمی    ، قم

 جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ پنجم.

 های امنیت، چاپ دوم، تهران، مؤسسه ابرار معاصر.(، نظریه1912خانی، علی، )عبداهلل 

 ( ،کتاب العین، تحقیق: مهدی مخزومی و ابراهیم سامرائی، قتم،  1241فراهیدی، خلیل بن احمد ،)

 دارالهجره.

 ( ،ماباح المنیر، قم، دارالهجره.ق 1212فیومی، احمدبن احمد ،) 

 شناسی و تفسیر قرآن، تهران، پهوهشگاه فرهنتگ  (، بیولوژی نص؛ نشانه1931نیا، علیرضا، )قائمی

 و اندیشه اسالمی.

 ( ،معناشناسی، ترجمه سید حسن سیدی، مشهد، دانشگاه فردوسی.1931مختارعمر، احمد ،) 

http://ketabnak.com/persons/%D8%AA%D9%88%D8%B4%DB%8C+%D9%87%DB%8C%DA%A9%D9%88+%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88%D8%AA%D8%B3%D9%88
http://ketabnak.com/persons/%D8%AA%D9%88%D8%B4%DB%8C+%D9%87%DB%8C%DA%A9%D9%88+%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88%D8%AA%D8%B3%D9%88


 211 / گیری آن با تأکید بر روش معناپهوهشی ایزوتسوهای شکلشناسی امنیت در قرآن و زمینهمفهوممقاله پهوهشی:  تتتتتتتت 

 

 ( ،التحقیق فی کلمات 1922ماطفوی، حسن ،)چاپ اول، تهران، وزارت فرهنتگ  القرآن الکریم ،

 و ارشاد اسالمی.

 هتای  درآمتدی بتر استتفاده از روش   »(، 1933) ،بهمن ،نامور مطلق ؛احمد ،پاکتچی ؛مطیع، مهدی

 .1933، بهار و تابستان 13، مجله پهوهش دینی، ش «معناشناسی در مطالعات قرآنی

 ( ،1222مغنیه، محمدجواد،) .تفسیر الکاش ، چاپ اول، تهران، دارالکتب االسالمیه 

  تفسیر نمونه، چاپ اول، تهران، دارالکتب االسالمیه.(1922و همکاران، )مکارم شیرازی، ناصر ، 

  ،هتا(، تهتران،   ها و نظریهمؤلفه ای )مفاهیم،(، درآمدی نظری بر امنیت جامعه1914) ،ریقدناری

 هشگاه علوم و مطالعات فرهنگی.پهو

 ( ،درآمدی بر بررسی1914ویلیامز، پل. دی ،)   های امنیت، ترجمه علیرضا طیب، تهتران، مؤسسته

 انتشارات امیرکبیر.

 های ، مجله پهوهش«های قرآنیروشی نوین در معناشناسی مفاهیم و واژه»(، 1911) ،هادی، اصغر

 .1911، زمستان 22قرآنی، ش 
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