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چکيده
تسلیم به معنی انقیاد محض در پیشگاه الهی از آموزه های صریح قرآن کریم است .در اتاراو
مراتب الزامات دینی شامل اسالم ،ایمان و یقین؛ تسلیم مرتبه ایمان و یقین ،آثار مهمی دارد که ازجمله
آن ،ایجاد امنی .روانی فردی و اجتماعی اس .در قرآن کریم ،تسلیم رابطته تنگتاتنگی بتا واهه هتایی
مانند ای مان ،استقام .در راه بندگی ،توکل ،تقوا و ذکر خدا دارد که به نحوی از لوازم آن به شمار آمده
و به عنوان نگه دارنده از ترس و غم  -که در نقطه مقابل امنی .روانی هستند  -و باعث آرامش ،نام برده
شده اند تحقیق حاضر ا ز نوع کاربردی و به روش تفسیری قرآن به قرآن بوده که با مراجعه به تفاسیر
معتبر شیعه و سنی ،به تحلیل محتوای کیفی آیات مربوط به تسلیم و لوازم آن پرداختته و نظتر قترآن
کریم ،در راستای نقش تسلیم در تأمین امنی .روانی ،احصاء شده است .و بته منظتور تأییتد روایتی و
پایایی داده ها ،نتایج حاصل از برداش .های محقق از قرآن کریم ،از طریق پرسشنامۀ محقق ساخته ،به
رأی و نظر خبرگان ،در حوزه های دینی و امنیتی رسیده و تأیید گردیده اس .نتایج حاصل از بررسی
و تحلیل داده ها نشانگر آن اس .که رستیدن بته مقتام تستلیم ستبب خواهتد شتد ،در حتوزه فتردی
اضطرا های مختلف با درک درس .فلسفه خلق .و تسلیم در برابر اراده تکوینی و تشریعی خداوند،
جای خود را به امنی .روانی بدهد در سطح جامعه نیز امنی .جانی ،مالی و آبرویی حتاکم شتود کته
به نوبه خود از عوامل اصلی ،تأمین امنی .روانی اجتماعی هستند
کليد واژهها :نقش ،تسلیم ،امنی .روانی ،فردی ،اجتماعی ،قرآن کریم
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مقدمه
هر سه واهه «اسالم» (با

افعا)؛؛ «تسلیم» (با

تفعیل؛ و «استسالم» (با

استفعا)؛ بته

معنای آن اس .که کسى و یا ایزى در برابر کس دیگر حالتى داشته باشتد کته هرگتز او را
نافرمانى نکند و او را از خود دور نسازد ،همچنان که در قرآن کریم آمده «بَلتى مَتن أسسلتلسمَ
وَجلهَهُ لِلَّهِ» (بقتره 112؛ اسالم انسان بتراى ختداى تعتالى یعنتی اینکته انستان نستب .بته هتر
فصلنامه علمی مطالعات بینرشتهای دانش راهبردی ،سا) یازدهم ،شماره  ،45زمستان 1400

سرنوشتى که از ناحیه خداى سبحان برایش تنظیم مىشود ،اه سرنوش .تکوینى ،از قضا و
قدر و اه تشریعى از اوامر و نواهى و غیر آن تستلیم باشتد

(طباطبتایی301 1 1417،؛

استالم در

قرآن ذو مراتب اس .یک مرتبه در حد شهادتین (حجرات 14؛ ولی گاهی عالیترین درجه آن
منظور اس ،.مانند درخواس .مقام تسلیم حضرت ابراهیم(ع؛ از خداوند متعا) که در آخرین
سا)های عمرش اتفاق میافتد

(بقره 128؛

از مراتب باالی تسلیم آن اس .که انسان در مقابتل

کسانی هم که خداوند دستور به تبعی .از آنان داده مطیع محض باشد

(نستاء 65؛

تسلیم آثتار

ارزشمندی مانند رسیدن به مقام اصطفاء و صالحان (بقره  130و 131؛؛ تثبیت .در دیانت ،.اجتر
عظیم و هدای .به صراط مستقیم (نستاء 65-68؛؛ بهترهمنتدى از هتدای ،.رحمت .و بشتارت
الهى(آ)عمتران 20؛؛ قبتولی در آزمتون الهتی (صتافات 103-111؛ استرا 71؛؛ قترار گترفتن در زمتره
اِنعامشدگان از انبیا ،صدیقین ،شهدا و صالحین (نساء 69؛؛ محبو

خدا واقع شدن و آمترزش

گناهان (آ)عمتران 31؛ دارد که ازجمله مهتمتترین آثتار دنیتوی آن ،متأمون بتودن از ختوف و
اندوه(بقره 112؛  -که در نقطه مقابل امنی .روانیاند -اس.
از طرف دیگر قرآن امنی .را نعمتى از سوى خداوند (انفا) 26؛ و فرجتامى حتمتى بتراى
ت سل َیسلتتسخ ِل سف َّن ُه لم فِتی
ن آ َمنوتوا مِتن وک لم َو َع ِملوتوا الصحتالِحا ِ
مؤمنان صالح مىداند « َو َع َد ال َّل ُه الَّتيی س
الأسرلضِ کسمَا اسلتسخلسفَ الَّيینس مِن قسبللِهِمل وَ لسیُمَکِّنسنَّ لسهُمل دینسهُمُ الَّيِی ارلتسضى لسهُمل وَ لسیُبَتدللسنَّهُمل مِتن
بَعلدِ خسولفِهِمل أسملناً » (نتور 55؛ و ستلب امنیت .را از نتتایج کفتران نعمت.هتای ختدا معرفتى
مىکند(نحل 112؛
قطب1412،

مؤلفههاى برپایى امنی .را تسلیم امر خدا بودن

(بقره  112و 208؛ (ر ک سید بتن

211-206 1؛؛ عقیده مشترک بر محور ایمان به خدا (انعام 82؛ پارهاى احکتام فقهتى و

اخالقى دین براى ساماندهى روابط مسلمانان (حجرات  12ت 9؛ و متیدانتد توجته قترآن بته
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امنیتت .در ایتتن گستتتره وستتیع از آیتتات و نیتتز درخواستت .امنیتت .از ستتوى حضتترت


ابراهیم(بقره 126؛ ابتراهیم 35؛ و تأکید بر حرم .جنگ در ماههای حرام و مکه و ارتبتاط بختش
فراوانى از مباحث فقهى مانند حدود و دیات و جهاد و

با مقوله امنی ،.نشتان از اهمیت.

امنی .در اسالم دارد
امنی .بهطور عام و امنی .روانی بتهطتور ختا

از طریتق کتاهش تترس ،اضتطرا

و

نگرانی ،زمینههای شکوفایی فرد و جامعه را در عرصههای مختلف مهیا میکند ،بشر بهطتور
طبیعى در طو) زندگى در این جهان با نگرانىها و اضطرا هاى بسیارى رو در رو بتوده و
قرون گيشته برای تأمین امنی .روانی و درمتان بیمتاران روانتی کته داتار اضتطرا هتای
شخصیتى هستند ،کوشتشهتای زیتادى شتده و در ایتن زمینته روشهتای مختلفتى بتراى
روان درمانی به وجود آمده ،اما آنگونته کته نظرستنجیهتا نشتان داده و ختود روانشناستان
اعتراف کردهاند هیچ کدام موفقی .مورد انتظار در از بین بردن و یا پیشگیرى از بیماریهتای
روانى را کسب نکرده اس.

(ر ک نجاتی1381،

361-365؛؛ زیرا هراند کلیه مکاتب رواندرمانی

در اینکه دلیل اصلى بروز عوارض بیماری های روانى ،اضطرا
تعیین عوامل اضطرا

اس ،.متفقالقولند ولتى در

زا ،اختالف نظر دارند و هتر انتد ایتن مکاتتب متفقت ًا هتدف اصتلى

روان درمانی را ،رهایى از اضتطرا

و بته وجتود آوردن احستاس امنیت .در نفتس انستان

مىدانند ،اما براى تحقق این هدف از روشهای مختلف درمانى پیروى مىکنند که بته اقترار
خود در درمان کامل بیماریهای روانى موفق نبودهانتد

(ر ک جیمتز1356،

178؛ اخیتراً در میتان
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همواره براى فائق آمدن بر آن ها و از میان بردن عوامتل پیتدایش آنهتا کوشتیده است .در

روانشناسان ،گرایشهایی پیدا شده که طرفدار توجه بیشتر بته دیتن بتراى ستالم .روان و
درمان بیماری های روانى هستند آن ها معتقدند ،در ایمان بته ختدا نیتروى ختارقالعتادهای
وجود دارد که نوعى قدرت معنوى به انستان متتدین متىبخشتد و در تحمتل ستختیهتای
زندگى او را کمک مىکند و از نگرانى و اضطرابى که بسیارى از مردم قترن متا در معترض
ابتالى آن هستند دور مىسازد یکى از نخستین کسانى که این مسوله را مطرح کترد ،ویلیتام
جیمز فیلسوف و روانشناس آمریکایی اس ،.وی مىگوید «ایمان ،بتدون شتک متؤثرترین
درمان اضطرا

اس ».و اضافه مىکند «ایمان نیرویى اس .که باید براى کمک به انسان در

زندگى وجود داشته باشد ،فقدان ایمان ،زنگ خطرى است .کته نتاتوانى انستان را در برابتر

299




سختیهای زندگى اعالم مىدارد» و در جایى دیگر مىگوید «میان متا و خداونتد رابطتهاى
ناگسستنى وجود دارد  ،اگر ما خود را تح .اشتراف خداونتد متعتا) درآوریتم و تستلیم او
شویم ،تمام آمتا) و آرزوهایمتان محقتق خواهتد شتد»

(کتارنگى 282 1956،و  292و  298و 301؛

روانکاو دیگرى به نام بریل معتقد اس« .انسان متدین واقعى هرگتز داتار بیمتارى روانتى
نخواهد شد»

(کارنگى1956،

286؛ و اقرارهای متعدد دیگتری از روانشناستان بزرگتی همچتون

فصلنامه علمی مطالعات بینرشتهای دانش راهبردی ،سا) یازدهم ،شماره  ،45زمستان 1400

کار) یونگ و هنرى لینک و که به تأثیر شگرف ایمان در آرامش روانى ،اعتمادبتهنفتس و
قدرت روحى انسان تصریح کردهانتد

(ر ک نجتاتی365-367 1381،؛

عتالوه بتر روانشناستان و

روانکاوان ،بسیارى از اندیشمندان معاصر غربى این مسوله را گوشزد متىکننتد کته مشتکل
انسان معاصر ،اساساً به نیاز وى به دین و ارزشهای معنوى برمىگردد؛ بترای مثتا) متور
معروف ،آرنولو توین بى مى گوید ،بحرانى که اروپاییان در قرن حاضتر داتار آن شتدهانتد،
اساساً به فقر معنوى آنها بازمیگردد او معتقد اس .که تنهتا راه درمتان ایتن فروپاشتیدگى
اخالقى که غر

از آن رنج مىبرد ،بازگشت .بته دیتن است.

(جنتدى195 1977 ،؛

در مقابتل

بررسى تاریخ ادیان به ویژه دین اسالم و مؤمنان به این ادیان نشان مىدهد که ایمان به ختدا،
در تحقق احساس امنی .و آرامش و پیشگیرى از اضطرا

و بیماریهتای روانتى ناشتى از

ال موفق بوده اس .شایان ذکر است ،.درمتان ،معمتو ًال پتس از ابتتالى شتخ
آ ن ،کام ً

بته

بیمارى روانى شروع مىشود ،اما تسلیم اوامر ختدا بتودن اگتر از کتودکى در نفتس انستان
استتتقرار یابتتد نتتوعى مصتتونی .و پیشتتگیرى از آستتیب بیمتتاریهتتای روانتتى بتته شتتخ
مىبخشد(ر ک نجاتی367-368 1381،؛

از این رو در این مقتا) ،بحتث نقتش تستلیم در تتأمین

امنی .روانی فردی و اجتماعی بهعنوان موضوع و مستوله تحقیتق ،بتا بهترهگیتری از روش
تفسیری قرآن به قرآن و تحلیل محتوای کیفی و نظریه خبرگی مورد بررستی و تبیتین قترار
میگیرد
اهميتتت ض وتترضرت تح يت  :امنیتت .روانتتی فتتردی و اجتمتتاعی یکتتی از مهتتمتتترین
دغدغه های عصر حاضر اس .با وجود پیشرف.های قابل توجه در حتوزههتای فنتاوری و
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ایجاد رفاه و آسایش قابل قبو) برای آحاد جامعه ،اضطرا

و استرس جزو الینفک زنتدگی

بشر شده اس.؛ بهنحوی که بیماریهای روانی در جامعه مدرن امروزی بتیش از هتر زمتان


دیگری قابل مشاهده بوده و روزانه آمارهای تکاندهندهای از افسردگیها ،روانپریشیهتا و
حتی سکتهها و دیگر امراض گوناگون در رسانهها مخابره میشود ،در صورتی که ریشهیابی
مشکالت روانی فردی و اجتماعی گویای این مطلب اس .که عامل اصتلی تمتامی ایتنهتا،
دوری از خدا و فراموشی یاد خدا اس .مطلبی که قترآن کتریم بتهصتراح .بته آن اشتاره
کرده(طه 124؛ و در مقابل راه درمان آن نیز یاد خدا (رعد 28؛ و تسلیم بودن در مقابل فرامین او
تيکر داده شده (بقره 112؛؛ بنابراین تبیین و تحلیل مسوله مقاله حاضر برای ترسیم ایتن نقتش

مباني نظری و پيشينهشناسي تحقيق
تسليم
این واهه برگرفته از ریشه «سلم» به معنتای مصتون بتودن از بیمتارى ىتاهرى و بتاطنى
اس .همینطور واهههای «سَلسام و سِلم و سَلسم» در معنى صلح و آشتى اس .و واهه «إسللسام»
دخو) در صلح و خیراس.

(راغب اصفهانی421-424 1412،؛

اسم خداوند متعا) ،به عل .سالم .از عیب و نق
منظتور1414،

برختی تستلیم را مشتتق از ستالم،

گرفتهانتد

(ر ک ابتن اثیتر393 2 1367،؛ ابتن

290 12؛ همین طور گفته شده اسالم همان استسالم به معنای انقیتاد است .و در

شریع .به معنای اىهار خضوع و اىهتار شتریع .و التتزام بته آنچته کته نبتی( ؛ آورده
اس(.ابن منظور293 12 1414،؛

اسالم تسلیم بودن در مقابل امر خدای متعا) است .و آن انقیتاد

بر طاع .خدا و قبو) فرامینش اس.
شده بیشترین با

(فراهیدی1409،

مقاله پژوهشی نقش تسلیم در تأمین امنی .روانی فردی و اجتماعی از منظر قرآن کریم

اهمی .بسیار باالیی دارد

266 7؛ و در یک جمتعبنتدی کلتی گفتته

معنایی واهه «سلم» مربوط به صح .و سالمتی و عافی .اس .اسالم هم

که به معنای انقیاد و تسلیم اس .وجه ربطش به این مفهوم و معنا از این حیتث است .کته
دارنده آن از رویگردانی و امتناع در سالم .اس.

(نک مصطفوی187 5 1368،؛

مفسران نیز در تفسیر آیه شریفه «بَلى مَن أسسلتلسمَ وَجلهَتهُ لِلَّتهِ» واهه «أسسلتلسمَ» را بته معنتای
«أخل

» یعنی کسی که خود را کامالً برای خدا خال

گرداند و یتا بته معنتای «استستلم»

یعنتتی کستتی کتته کتتامالً تستتلیم امتتر پروردگتتارش باشتتد گرفتتتهانتتد

(نتتک طبتتری393 1 1414،؛
301




طبرسی358 1 1372،؛ زمخشری178 1 1407،؛ فخر رازی 6 4 1420،؛ قرطبتی75 2 1364،؛ کته در نهایت .امتر
منافاتی با هم ندارند
در اصطالح علم اخالق ،تسلیم بدان معنا اس .که انسان در برابر فرامین خدای متعا) و
نیز کسانى که فرمان و خواس .آنان به خداوند بتازمىگتردد ،حتتى در نامالیمتات و بالهتا
استوار مانده و بدون اعتراض یا تغییرى در ىاهر و باطن ،با قلبى گشاده به استتقبا) قضتاى
فصلنامه علمی مطالعات بینرشتهای دانش راهبردی ،سا) یازدهم ،شماره  ،45زمستان 1400

الهى برود

(طوسی1373 116،؛ جرجتانی1405 80،؛

اصفهانی1412،

برخى این تسلیم را مرتبهاى فتوق ایمتان

(راغتب

423؛ و برخى دیگر آن را از لوازم مرتبته ستوم استالم (طباطبتایی302 1 1417،؛ و از

گرانبهاترین آثار بندگى خدای متعا) دانستهاند

(همان344 1 ،؛

مقام تسلیم آنگاه دست.یتافتنی

اس .که انسان خود را ،تمام و کما) و در همه ابعاد تحت .والیت .ختدای ستبحان بدانتد،
اعتقاد به والی .خداوند مىطلبد که شخ

خود را هیچکاره دانسته و هیچگونته استتقاللى

براى خود نبیند و خود را زمامدار سود و زیان و مرگ و زندگى خویش
در قرآن کریم آیهاى نیس .که با واهه «تسلیم» بر خصو

نداند(همتان249 11،؛

تسلیم مورد بحث داللت .کنتد؛

اما آیاتى پرشمار با ماده «ست)تم» ،به صورت مطلق ،تسلیم در برابر خداوند را با تمجیتد از
آن ،ترغیب و امر به آن ،دستور به اىهار تسلیم یا درخواست .دستتیابى بته مقتام تستلیم از
سوى پیامبران بیان مى کند که مفسران از بسیارى از این مطلقات ،تسلیم در برابتر تکتوین و
تشریع را استفاده کردهاند
تا 233 1؛

(طباطبایی204 3 1417،؛ طبرسی398 1 1372،؛ ج،4

494؛ حقتی بروستوی ،بتی

«اِذ قا)س لسهُ رَبُّهُ اسسلِم» (بقره 131؛؛ «و نسحنو لسهُ مُسلِمون» (بقتره 136؛؛ «ادخولتوا فِتىالسِِّتلمِ

کافَّۀً» (بقره 208؛؛ «فسلسهُاسسلِموا» (حجّ 34؛؛ «واومِرتُ اسن اوسلِمَ لِرس ِِّ العتتلسمین» (غتافر 66؛؛ «و اسنتا اسوح)و
المُسلِمین» (انعام 163؛؛ «واجعَلنا مُسلِمَینِ لسکَ ومِتن ذورِِّیحتِنتا اومحتۀً مُستلِمَۀً لستکَ»

(بقتره 128؛ (نتک

دائرةالمعارف قرآن کریم528 7 1388،؛

مراتب الزامات ديني ض تسليم
نکتهای که توجه به آن الزم اس .اینکه در ااراو
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مراتب الزامات دینی ،تسلیم مرتبته

ایمانی و یقینی الزم اس .تا اثر روانی آن در فرد و جامعه آشکار شود ،نه استالم ىتاهری و
اینکه عمالً تسلیمی در کار نباشد توضیح اجمالی مطلب اینکه با توجه به آیات متعدد قرآن


کریم که در آنها اسالم یا تسلیم و ایمان با تفاوتهای مفهومی آمده باعتث شتده کته اکثتر
لغ .پژوهان و مفسران قرآنی به ذومراتتب بتودن ایتن متوارد اشتاره و آنهتا را در مراتتب
مختلف با اندک اختالفاتی دستهبندی نمایند راغب اصفهانی یک مرتبۀ اسالم را پایینتتر از
ایمان و مرتبۀ دیگر آن را باالتر از ایمان دانسته اس.
این باره نک مصطفوی191 5 1368،؛

(راغب اصفهانی421-424 1412،؛ همینطتور در

عالمه طباطبایی با تيکر این مطلب که مراتب تسلیم برحسب

شدت و ضعف وارده بر انسان و آسانى و سختى پیشامدها ،مختلف مىشود ،آنکه در برابتر
آنکس که در برابر ناگوارىها و تکالیف آسانتری تسلیم مىشود اهار مرتبه برای اسالم و
ایمان بیان میکند

(ر ک طباطبایی303-301 1 1417،؛

ولی تدبر در آیات قرآن کریم با استضائه از روایات ائمه هدی (ع؛ که در برخی روایتات،
بهمراتب سهگانه «اسالم ،ایمان ،یقین» و در برخی بهمراتب اهارگانه «استالم ،ایمتان ،تقتوا،
یقین» اشاره شده

(ر ک کلینتی 1407،

52-51 2؛ ،بیانگر آن اس .که از قرآن کریم سه مرتبه کلتی

الزامات دینی قابل برداش .اس 1 .دیان .مسلمانان؛ که نظر به الزامات فقهی حقوقی دارد
و شرعاً واجبات و محرمات و نیز صح .و بطالن امور را در برمیگیرد  2دیان .مؤمنتان؛
که به الزامات اخالقی عالوه بر الزامات مسلمانان نظر دارد در این سطح ضرورت دارد کته
حداقل ارزشهای اخالقی به الزامات فقهی حقوقی افزوده شود تا حداقل آثار معنتوی دیتن
اسالم در نفوس انسانی ،خانواده ،جامعه ،حاکمی .و جامعه بشری متجلی شتود  3دیانت.

مقاله پژوهشی نقش تسلیم در تأمین امنی .روانی فردی و اجتماعی از منظر قرآن کریم

پیشامدهاى ناگوارتر و تکالیف دشوارتر تسلیم مىشود ،اسالمش قتوىتتر است ،.از استالم

موقنان (دارندگان مقام یقین؛ و محسنان؛ که به الزامات عرفانی ،عالوه بر الزامات مستلمانان
و مؤمنان تأکید میکند که معصومان (ع؛ و بهتبع ،علمتای ربتانی را در برمتیگیترد الزامتات
مطلو

دینی ،سطح دوم و سوم اس .ولی سطح او) گراه الزم اس ،.اما برای خیر دنیتا و

آخرت کفای .نمیکند

(ر ک نقیپور فر1394،

49-70؛ شایان ذکر است .هرکتدام از ایتن مراتتب

سه گانه ،الزامات خود را داشته و تسلیم مخت
مطلو

خود را میطلبد ،از آنجا کته حتداقل التزام

دینی سطح دوم اس .حداقل تسلیم نیز در این سطح الزم و ضروری اس .تا آثتار

آن هویدا شود وگرنه انتظار اثر در حد تأمین امنی .روانی از اولین مرتبه الزام دینی ،انتظتار
درستی نیس .و کسی که حداقل تسلیم در مرتبه ایمان را نداشته باشد مؤمن تلقی نشده «لسا
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یَکوونو العَبلدُ مُؤمِناً حَتَّى یَعلرِفَ اللَّهَ وَ رَسُولسهُ وَ الأسئِمحۀس کولَّهُمل وَ إِمَامَ زَمَانِتهِ وَ یَترودح إِلسیلتهِ وَ یُسَتلِّمَ
لسهُ »

(کلینی1407،

180 1؛ و آثار ایمان بر او مترتتب نخواهتد شتد؛ بنتابراین مراتتب ایمتانی و

یقینی تسلیم الزم اس .تا در جرگه مؤمنان واقعی و موقنان جای گیرد و اگر حضترت امیتر
(ع؛ تسلیم را مرادف با یقین میگیرد (نهجالبالغه ،حکم652 125 .؛ ناىر بته مرتبته بتاالی تستلیم،
یعنی تسلیم مخت

مرتبه یقین اس .تسلیم در حد یقین را اگر کسی داشتته باشتد نتهتنهتا

فصلنامه علمی مطالعات بینرشتهای دانش راهبردی ،سا) یازدهم ،شماره  ،45زمستان 1400

دارای امنی .روانی ،بلکه خود منبع آرامش و امنی .برای دیگران خواهد بود
رابطه «ايمان»« ،تفويض»« ،توکل»« ،اخبات»« ،روا» با تسليم
این واهه ها با تسلیم رابطه نزدیکی داشته و از لوازم تسلیم بوده و ذومراتباند؛ بهعنتوان
نمونه در مورد ایمان و تسلیم ،هر مرتبهای از ایمان تسلیم خا
قابل انفکاک نیستند

(نک طباطبایی258 1 1417،؛

خود را دارد و از همدیگر

ایمان به خدا صرف این نیس .که انسان بدانتد

خدا حق اس ،.زیرا مجرد علم داشتن مالزم با ایمان نیس ،.بلکه بتا استتکبار و انکتار هتم
مىسازد «وَ جَحَدُوا بِها وَ اسلتسیلقسنستها أسنفوسُهُمل» (نمل 14؛ و اون ایمان با انکار نمىسازد ،نتیجته
مىگیریم ایمان صرف ادراک نیس ،.بلکه عبارت است .از قبتولی ختا

از ناحیته نفتس،

نسب .به آنچه که درک کرده که باعث شود نفس در برابتر آن ادراک و آثتارى کته اقتضتاء
دارد تسلیم شود و عالم .داشتن انین قبولى این اس .که سایر قوا و جوارح آدمى نیتز آن
را قبو) نموده ،مانند خود نفس در برابرش تسلیم شتود

(طباطبتایی354 11 1417،؛

روایتات نیتز

این مطلب را تأیید میکند از امام علی (ع؛ نقل شده اس« .الإِیمَانو أسرلبَعَۀو أسرلکسانٍ الرِّضسا بِقسضساءِ
اللَّهِ وَ التَّوَکُّلو عَلسى اللَّهِ وَ تسفوِیضُ الأسملرِ إِلسى اللَّهِ وَ التَّسللِیمُ لِأسملرِ اللَّهِ»

(کلینی56 2 1407،؛

ذکر این

مطلب از آن حیث اس .که در آیات متعدد قرآنی ایمان از عوامل اصلی دور نگتهدارنتده از
خوف و اندوه و به تعبیری تأمینکننده امنی .روانی آحاد جامعه به شتمار آمتده است .کته
عجین بودن آن با تسلیم بیانگر آن خاصی .برای تسلیم نیز هس.
همین طور تسلیم با واهه های دیگر مانند «تفویض»« ،توکتل»« ،اخبتات»« ،رضتا» ارتبتاط
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معنایی عمیقی دارد و قاعدتاً دارنده مراتبی از هرکدام این مقامها ،مراتبتی از مقتام تستلیم را
نیز دارد هر اند تمام معارفی که در آموزههای دینی مطرح شده و به آنها بنتدگان دعتوت


شدهاند ،تسلیم در برابر آنها از شاخصه های دارندگان مقام تسلیم اس.؛ بنابراین اگر از آثار
قطعی آن معارف ،امنی .روانی فرد و جامعه نتیجه گرفته شود درواقع مطلب ،بترای دارنتده
مقام تسلیم نیز آن اثر ثاب .اس ،.مانند ایمان ،توکل ،تقوا و
امنيت
امنی .برگرفته از واهه «أمن» اس« .أمتن» ضتد تترس و بته گفتته برختى نقتیض آن
اس .و امن ،أمانۀ ،امان ،هر سه در اصل مصدر هستند
در قرآن کریم افزون بر واهه امن و مشتقات آن

(راغب اصفهانی90 1412،؛

(نتور 55؛ دختان 51؛ بقتره 196؛ نحتل 112؛

؛ از

کلیدواهههایی ماننتد ستلم (بقتره 208؛ ،ستالم (رعتد 24؛ ،ستکینه (توبته 26؛ ،صتلح (نستاء 128؛ و
واهگانى در طرف مقابل امنی .مانند خوف (بقتره 112؛ ،رعب (حشتر 2؛ ،حتزن (بقتره 38؛ و نیتز
آیات جهاد (بقره 193؛ نستاء 91؛ ،قصا

(نحتل 126؛ بقتره 179؛ و حتدود (نتور 4؛ موضتوع امنیت.

برداش .مى شود ،افزون بر این ،آیات دیگرى نیز در ترسیم حوزه معنایى امنیت .نقتش دارد
که عبارت اس .از آیاتى که با بیان پارهاى احکام فقهى و اخالقى ،امنیت .عقیتده(بقتره 256؛،
جان (مائده 32؛ انعام 151؛ ،ما)

(مائده

38؛ و آبروى

(نساء 58؛ حجرات 12

ت 11؛ انستانهتا را محتترم

شتتمرده و پیونتتد میتتان مؤمنتتان را بتتر پایتته بتترادرى (حجتترات 10؛ ،صتتلح (حجتترات 9 -10؛،
احسان(نساء 36؛ و قسط و عد) (حجرات 9؛ دانسته اس .و بر آمادگى دفاعى مسلمانان
و جهاد

(براى نمونه نک

نساء 84؛ تأکید کرده و بر حرم .جنگ در مکانهتای ختا

آ)عمران 97؛ و زمانهای ویژهاى (توبه 36؛ دالل .دارد

(انفتا) 6؛

مقاله پژوهشی نقش تسلیم در تأمین امنی .روانی فردی و اجتماعی از منظر قرآن کریم

اس(.ابن منظور21 13 1414،؛

به گفته راغب اصل «أمن» طمأنینه نفس و از بین رفتن ختوف

(بقتره ،125

(ر ک مرکز فرهنگ و معارف قترآن 1383،ش ،ذیتل

واهه امنیتت.؛ و نیتتز تفستتیر عبتتاراتی اتتون حیتتات طیبتته (نحتتل 97؛؛ بلتتده طیبتته (ستتبأ 15؛؛
دارالقرار(غافر 39؛ اعالم امنی .اس.

(هاشمیانفرد1390 22،؛

امنی .از نظر قرآن مفهومى وسیع و فراگیر اس .و افزون بر موارد ایمنى از عيا

الهتى

در آخرت ،در دو سطح روانشناختی و جامعهشناختی قابل بررسى اس .در سطح نخست.
به آرامش روحى افراد و کسب مدارج معنوى آنان ارتباط مىیابد کته از حتوزه اصتطالحى
امنی .در علوم اجتماعى بیرون بوده و به موضوع آرامش و اضطرا

در روانشناسى ارتبتاط
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دارد در سطح دیگر امنی .با گونه های فراوان خود ابعاد گوناگون زندگى فردى ،اجتمتاعى،
سیاسى و اقتصادى را در برمیگیرد و بتا اقتتدار و انستجام و وحتدت جامعته پیونتد دارد
همانگونه که مشاهده می شود ،هم نظریه تسلیم و هتم امنیت .از نگتاه قترآن بحتث بستیار
گسترده ای اس .ولی آنچه که این مقاله متکفل تحقیق و بررسی آن است .نقتش تستلیم در
تأمین امنی .روانی فردی و اجتماعی اس.
فصلنامه علمی مطالعات بینرشتهای دانش راهبردی ،سا) یازدهم ،شماره  ،45زمستان 1400

پيشينه تحقيق
نظریه تسلیم و آثار آن اغلب در مباحث اعتقادی جزو مباحث فرعی تلقی گردیده و بته آن
پرداخته نمیشود و اگر هم این نظریه توسط اندیشمندان اسالمی مورد بررسی قترار گرفتته -
برای مثا) در تفاسیر و ذیل آیات مربوطه -اغلب به زوایایی از آن بهصورت پراکنتده پرداختته
شده اس.

(نک فخر رازی4 1420،

 63و 129-127 10؛ طباطبتایی300-308 1 1417،؛ و تا آنجا کته بررستی

گردید ،هیچ مقالهای با عنوان نقش تسلیم در تتأمین امنیت .روانتی مشتاهده نشتد و مقتاالت
قریب به موضوع مقاله حاضر مانند رواندرمانی در قلمرو دین از حسین سلیمانپور مقدم کته
نقش ایمان را در رواندرمانی مورد بررسی قرار داده اس.

(تربی 1376 .شماره 118

28-31؛؛ قترآن

و بهداش .روان از احمد صادقیان که راهکارهای شناختی و رفتاری را از منظر قترآن بترای
بهداش .روان ارائه نموده اس.

(قرآن و علم 1387

شماره 90-69 2؛ و نقش والی.پيیری اهلبی.

(ع؛ در امنی .فردى و تحلیل روانشناختی از محمد زارعى توپخانه که به این نتیجته رستیده
اس .آسیب ناپيیری از کارکردهاى اساسى والی .پيیری اس .که موجب شکلگیری امنی.
فردى در ابعاد دنیوى (جسمانى ،مالى ،معنوى ،روانى؛ و اخروى میگردد
191

 27ت 44؛؛ و

از زاویهای خا

همانگونه که مشخ

(معرف 1392 ،.شماره

اس .هرکدام از این مقاالت یا بهصورت کلی و یا

به مقوله تأمین امنیت .روانتی پرداختتهانتد ولتی اینکته در یتک تحقیتق

روشمند موضوعی ماهی .نظریه تسلیم و نقتش آن در تتأمین امنیت .روانتی بررستی شتود
مشاهده نگردید از این رو پژوهش حاضر واجد نوآوری علمی اس.
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روششناسي تحقيق
به روش تفسیری و تحلیل محتوای کیفی آیات و روایات و نظریه خبرگی اس .به ایتن
صورت که در رابطه با آثتار روانتی تستلیم و لتوازم آن ،آیتاتی از قترآن کتریم بتهصتورت
موضوعی انتخا

و به روش تفسیری قرآن به قرآن با مراجعه به تفاستیر معتبتر فتریقین بته

تحلیل محتوای آن ها پرداخته و نظر قرآن کریم در راستتای نقتش تستلیم در تتأمین امنیت.
روانی ،احصاء شتده است.؛ و بتهمنظتور تأییتد روایتی و پایتایی دادههتا نتتایج حاصتل از
رأی و نظر خبرگان در حوزههای دینی و امنیتی به تعتداد  20نفتر رستیده و تأییتد گردیتده
اس.
اهداف تحقيق
هدف اصلي :تبیین نقش تسلیم در تأمین امنی .روانی فردی و اجتماعی
اهداف فرعي:
 1آشنایی با ماهی .و مراتب تسلیم از منظر قرآن کریم
 2تبیین رابطه مراتب الزامات دینی با تسلیم و الزامات آن
 3آشنایی با ماهی ،.جایگاه و عوامل سازنده امنی .از منظر قرآن کریم
سؤاالت تحقيق
سؤال اصلي :در نگاه قرآن تسلیم اه نقشی در تأمین امنی .روانتی فتردی و اجتمتاعی

مقاله پژوهشی نقش تسلیم در تأمین امنی .روانی فردی و اجتماعی از منظر قرآن کریم

برداش .های محقق از قرآن کریم از طریق پرسشنامۀ محقق ستاخته در قالتب  25گویته بته

دارد؟
سؤاالت فرعي:
 1ماهی .و مراتب تسلیم ایس.؟
 2رابطه مراتب الزامات دینی با تسلیم اگونه اس.؟
 3عوامل سازنده امنی .در قرآن کریم اه اس.؟
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یافتهها و تجزیهوتحليل دادهها
الف :يافتههاي تح ي
نقش تسليم و واژههای مرتبط با آن (ملزومات آن) در تأمين امنيت رواني فردی

همان گونه که اشاره شد ،تسلیم حداقل مرتبه ایمانی در نگاه قرآن کریم آثار ارزشتمندی
دارد که ازجمله آن تأمین امنی .روانی اس .به تعبیری ،زندگی انسان متن ،حاشیه و اصتل
فصلنامه علمی مطالعات بینرشتهای دانش راهبردی ،سا) یازدهم ،شماره  ،45زمستان 1400

و فرعی دارد؛ اصل و متن خود اوس .و حواشی و فروع ،آنچه به او تعلق دارد ماننتد متا)،
مقام ،همسر ،فرزند و بستگان حب و عالیق ذات زندگی انسان را با دو آف .غم و اندوه و
نگرانی و ترس به هم آمیخته اس.؛ غم و غصه برای آنچه که ندارد تا به آن برسد و ترس و
نگرانی از اینکه مبادا حوادث روزگار آنچه را که دارد از او بگیرد ایمتان بته ختدا  ،هتر دو
آف .را ریشهکن می کند ،اون ایمان به خداوند عالم ،قادر ،حکتیم و رحتیم ،او را وادار بته
انجام وىایفی می کند که برای او مقرر شده و با انجام وىایف بندگی میداند که خداوند بته
عنای .حکم .و رحم ،.او را به آنچه خیر و سعادت اوس .میرساند و از آنچه مایه شتر
و شقاوت اوس .بازمی دارد ،بلکه با یافتن حقیقتی که حقایق دیگر در برابر او مجاز اس.
دیگر گمشدهای ندارد و با ایمان به «ما عِندَکومل یَنفسدُ وَ ما عِندَ اللَّهِ باقٍ » (نحل 96؛ آنچه فتانی
و ناپایدار اس .برای او جاذبهای ندارد که از داشتنش غمگین و از باختنش نگران باشد «أسال
إِنَّ أسوللِیاءَ اللَّهِ ال خسولفٌ عَلسیلهِمل وَ ال هُمل یَحلزسنوونس *الَّيینس آمَنووا وَ کانووا یَتَّقوتونس * لسهُتمُ البُشترى
فِی الحَیاةِ الدُّنیا وَ فِی الآخِرسةِ ال تسبلدیلس لِکسلِماتِ اللَّهِ ذلِکَ هُوَ الفسولزُ العَظیمُ»
وحید خراستانی12-13 1386،؛

(یتونس 62-64؛ (ر ک

خاصی .ایمان و پایداری بر تقوا که قاعدتاً تسلیم خا

ختود را

میطلبد آن اس .که ترس و حزن را از صاحبش میزداید بشارت بر انتین کستی اته در
دنیا و اه در آخرت از سن.های قطعی ختدا است .و در نتیجته جتایی بترای اضتطرا

و

استرس باقی نمیماند ،این مطلبی اس .که در آیات متعددی از قرآن کتریم و در ارتبتاط بتا
واهههایی مانند تسلیم ،ایمان ،توکل ،استقام .در راه بندگی ،تقوا ،ذکر خدا و کته همگتی
ارتباط تنگاتنگی با تسلیم دارند تيکر داده شده اس.؛ ازجمله
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تسليم و امنيت رواني

قرآن کریم میفرماید «بَلى مَن أسسللسمَ وَجلهَهُ لِلَّهِ وَ هُوَ مُحلسِتن فسلستهُ أسجلتروهُ عِنتدَ رَبلتهِ وَ ال
خسولفٌ عَلسیلهِمل وَ ال هُمل یَحلزسنوونس» (بقره 112؛ ،در این آیه شتریفه بته صتراح .نقتش تستلیم در
زدودن خوف و اندوه که در نقطه مقابل امنیت .روانتیانتد ،تتيکر داده شتده است .عالمته
طباطبایی درباره این آیه میگوید در این جمله براى نوب .سوم این جمله را بر اهتل کتتا
متوجه مىکند که سعادت واقعى انسان دائر مدار نام گياری نیس .و احدى در درگتاه ختدا
در آیه «إِنَّ الَّيِینس آمَنووا وَ الَّيِینس هادُوا» (بقره 62؛ ،بود و نوب .دومش در آیه «بَلى مَن کسسَتبَ
سَیلوسۀً وَ أسحاطس.ل بِهِ خسطِیوستوهُ» (بقره 81؛ بود و سومش در همین آیه و از تطبیق این سه آیه با هم
تفسیر ایمان و احسان ،استفاده میشود و به دس .مىآید که مراد به ایمان تستلیم شتدن در
برابر خدا اس .و مراد به احستان عمتل صتالح است.

(طباطبتایی258 1 1417،؛

در متورد «وَ ال

خسولفٌ عَلسیلهِمل وَ ال هُمل یَحلزسنوونس» گفته شده این جمله تصتریح بته الزم ذاتتى تستلیم قلبتى و
انقیاد جوارحى دارد ،یعنی مقتضاى فرمان بری و تعلق به آفریدگار ،استقرار خاطر و اطمینان
قلب اس ،.حرف ال نافیه و شبیه به «لیس» و بیان امتناع ذاتى اس .ختوف استم مصتدر و
عبارت از حال .بیم و هراس از تبعات اعما) و پیشامدهاى ناگوار و حزن حال .انکستار و
اندوه خاطر اس.

(حسینی همدانی297 1 1404،؛

شایان ذکر اس .همانگونه کته در معناشناستی

واهه امنی .توضیح داده شد و در قرآن کریم نیز در مواقعی (نساء 83؛ نور 55؛ به همتین شتکل
آمده« ،خوف» در نقطه مقابل «أمن» اس.؛ بنابراین یکی از نتتایج تستلیم ،بته وجتود آمتدن

مقاله پژوهشی نقش تسلیم در تأمین امنی .روانی فردی و اجتماعی از منظر قرآن کریم

احترامى ندارد مگر در برابر ایمان واقعى و عبودی ،.نوب .اولى که این معنا را تيکر میداد،

امنی .روانی اس.
ایمان و امنيت رواني

ایمان در جایگاه جامعترین مفهوم دینى در اسالم ،از ریشه «أمن» به معناى طمأنینه نفس
و از بین رفتن خوف اس.

(راغب اصفهانی90 1412،؛ ابن منظور21 13 1414،؛

قرآن کریم ،امنیت .و

آرامشى را که ایمان در نفس مؤمن ایجاد مىکند ،انین توصیف مىفرماید «الَّتيِینس آمَنوتوا وَ
لسمل یَلبِسُوا إِیمانسهُمل بِظولمٍ أوولوِکَ لسهُمُ الأسملنو وَ هُمل مُهلتسدُونس»

(انعام 82؛

«کسانى که ایمتان آورده و

ایمان خود را به شرک نیالودهاند ،برای آنان اس .ایمنى و ایشتان راهیافتگتانانتد» ایتن آیته
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شریفه که در خال) بحثهای توحیدی حضرت ابراهیم (ع؛ با مشرکان و از زبتان مبتارک آن
حضرت صادر شده

(ر ک طوسی ،بی تا 191 4؛ طبرسی4 1372،

همه ادات تأکید آمده

(نک

505؛ فخر رازی49 13 1420،؛ و بتا ایتن

طباطبتایی200 7 1417،؛ امنیت .مطلتق را بترای دارنتدگان دو وصتف

تضمین کرده او) ایمان که به تعبیری کما) قوه نظری اس .و دوم عدم پوشاندن ایمتان بتا
ىلم که کما) قوه عملی اس.
فصلنامه علمی مطالعات بینرشتهای دانش راهبردی ،سا) یازدهم ،شماره  ،45زمستان 1400

توحید و ایمان خال

(ر ک فختر رازی49 13 1420،؛

با توجه بته ستیاق قبتل ایتن آیته،

 ،عامل احساس امنی .درونى اس .و مسلماً هتر دو از لتوازم تستلیم

اس.
آنچه اعصا

آدمی را در این زندگی فرسوده میکند اضطرا ها و هیجانهایی اس .که

از شادمانی رسیدن به عالیق مادی و افسردگی از نرسیدن به آنها حاصل میشتود و ایمتان
اس .که در این شرایط به مؤمن آرامش و اطمینان میدهد «ما أسصا َ مِن مُصیبَۀٍ فِی الأسرلضِ
وَ ال فی أسنفوسِکومل إِالَّ فی کِتا ٍ مِن قسبللِ أسن نسبلرسأسها إِنَّ ذلِکَ عَلسى اللَّهِ یَسیر * لِکسیلال تسأسَتولا عَلتى
ما فاتسکومل وَ ال تسفرسحُوا بِما آتتاکومل » (حدیتد 22-23؛ در تفستیر ایتن آیته شتریفه آمتده ،کلمته
«مصیب ».به معناى واقعه و حادثهاى اس .که به انسان یا هر ایتز اصتاب .کنتد و متراد از
«برء» که مصدر فعل «نبرأها» اس .خلق .از عدم اس .و ضمیر در فعل ميکور به مصتیب.
برمیگردد و مراد از «کتا » لوحى اس .که در آن همه آنچته بتوده و هست .و تتا قیامت.
خواهد بود نوشته شده اس .جمله «إِنَّ ذلِکَ عَلسى اللَّهِ یَسِیر» دالل .میکند بر اینکته تقتدیر
حوادث قبل از وقوع آن و راندن قضاى حتمتى آن بتراى ختداى تعتالى صتعوبتى نتدارد و
جمله «لِکسیلال تسأسَولا عَلى ما فاتسکومل وَ ال تسفرسحُوا بِما آتاکومل » تعلیلی است .کته بته آیته قبتل
برمی گردد و معنایش این اس .که اینکه ما به شما خبر مىدهیم که حوادث را قبل از اینکه
حادث شود نوشتهایم ،براى این اس .که از این به بعد دیگر به خاطر نعمتى کته از دستتتان
مىرود اندوه مخورید و به خاطر نعمتى که خدا به شما مىدهتد خوشتحالى مکنیتد ،بتراى
اینکه انسان اگر یقین کند که آنچه فوت شده باید مىشد و ممکن نبتود کته فتوت نشتود و
آنچه عایدش گش .باید مىشد و ممکن نبود که نشود ،ودیعهاى اس .که خدا به او سپرده،
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انین کسى نه در هنگام فوت نعم ،.خیلى غصه مىخورد و نته در هنگتام فترج و آمتدن
نعم.

(طباطبایی167-166 19 1417،؛


مطموناً اگر کسی انین جهان بینی داشته و در ایتن راستتا بته مقتام تستلیم دست .یابتد،
نگرانی از اه ایزی میتواند او را مضطر

کند؟ کسی که میداند اگر هتم مصتیبتی بته او

می رسد با اذن خدا اس .و اگر ایمان به او داشته باشد ،خدا هتدایتش متیکنتد و وىیفته او
صرفاً تسلیم بودن در برابر اوامر خدا و رسو) اس« .ما أسصا َ مِن مُصتیبَۀٍ إِالَّ بِتإِذنِ اللَّتهِ وَ
یءٍ عَلتیمٌ * وَ أسطیعُتوا اللَّتهَ وَ أسطیعُتوا الرَّسُتو)س
ل شست ل
مَن یُتؤمِن بِاللَّت ِه َیهلت ِد قسلبَت ُه َو اللَّت ُه ِبکوت ِّ
»(تغابن 11-12؛

زمخشری549 4 1407،؛ ابن کثیر161 8 1419،؛ و به قضای الهی

(محلتی و ستیوطی1416،

560؛ معنتا شتده

اس .و هدای .قلبى هم معنى وسیعى دارد که «صتبر» و «شتکر» و «رضتا» و «تستلیم» و
گفتن «إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلسیلهِ راجِعُونس» هرکدام یکى از شاخههاى آن است .و اینکته بعضتى از
مفسران (به نقل از طبرسی452 10 1372،؛ قرطبی139 19 1364،؛ خصو

یکى از این موضوعات را

نقل کردهاند در حقیق .تمام مفهوم آیه نیس ،.بلکه بیان مصداق روشن اس .این هتدای.
الهى هنگامى که به سراغ انسان آید در نعم.هتا شتاکر و در مصتیب.هتا صتابر و در برابتر
قضاى الهى تسلیم میشود (مکارم شیرازی199 24 1374،؛؛ بنابراین برای یک انسان مؤمن ،تستلیم
و متوکل که هر سه از لوازم هماند ،دیگر جایی برای اضطرا

و تشویش نمیماند

استقامت در راه بندگي و امنيت رواني

ب ه تعبیر قرآن کریم ،بندگی و استقام .در این راه که تحمتل نامالیمتات وارده از لتوازم

مقاله پژوهشی نقش تسلیم در تأمین امنی .روانی فردی و اجتماعی از منظر قرآن کریم

«اذن» در ایتتتن آیتتته شتتتریفه بتتته تقتتتدیر و مشتتتی .ختتتدا

(فتتتیض کاشتتتانی184 5 1415،؛

آن اس .از اوصاف بارز یک انسان تسلیم اس .که تشویق به عدم خوف و غتم و بشتارت
به بهش .از طرف فرشتگان را در همین دنیا در پی داشته و به امنیت .روانتی فترد کمتک
شایانی میکند «إِنَّ الَّيینس قالووا رَبُّنسا اللَّهُ ثومح اسلتتسقامُوا تستسنستزَّ)و عَلستیلهِمُ المَالئِکستۀو أسالَّ تسختافووا وَ ال
تسحلزسنووا وَ أسبلشِرووا بِالجَنَّتۀِ الَّتتی کونتتومل تووعَتدُونس * نسحلتنو أسوللِیتاؤوکومل فِتی الحَیتاةِ التدُّنیا وَ فِتی
الآخِرسةِ

»(فصل30-32 .؛

«به یقین کسانى که گفتند پروردگار ما خداوند یگانته است .ستپس

استقام .کردند ،فرشتگان بر آنان ناز) مىشوند که نترسید و غمگین مباشید و بشارت بتاد
بر شما به آن بهشتى که به شما وعده داده شده اس !.ما یاران و مددکاران شتما در زنتدگى
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باز بهعنوان یک اصل کلی ،نتیجه عبودی .و استقام .در راه ختدا را امنیت .از تترس و
غم مطرح میفرماید «إِنَّ الَّيینس قتالووا رَبُّنستا اللَّتهُ ثوتمح اسلتتسقامُوا فستال خستولفٌ عَلستیلهِمل وَ ال هُتمل
یَحلزسنوونس»(احقاف 13؛

«کسانى که گفتند پروردگار ما اللَّه است ،.ستپس استتقام .کردنتد ،نته

ترسى براى آنان اس .و نه اندوهگین مىشوند»
ذکر خدا و امنيت رواني
فصلنامه علمی مطالعات بینرشتهای دانش راهبردی ،سا) یازدهم ،شماره  ،45زمستان 1400

نکته بعدی در این راستا اینکه روح انسان از جنس ماده نیس .که با فراهم کردن وسایل
آسایش مَرکب آن (جسم؛ آرام بگیرد روح ملهِم به شناخ .فجور و تقوا از طرف ختدا «وَ
نسفسٍ وَ ما سَوحاها * فسأسلهَمَها فوجُورَها وَ تسقواها» (شمس 7-8؛ نمتیتوانتد بتا استبا

متادی آرام

بگیرد خالق روح برای آرامش آن ،یاد و ذکر خودش را تتيکر داده است« .الَّتيینس آمَنوتوا وَ
تسطمَوِنُّ قولووبُهُمل بِيِکرِ اللَّتهِ أسال بِتيِکرِ اللَّتهِ تسطمَتوِنُّ القولوتو ُ» (رعتد 28؛ واهه «تسطمَتوِنُّ» از ریشته
«طسمَنس»(ابن منظتور204 1414 8،؛ به معناى آرامتش و استتقرار جتان پتس از نگرانتى و نتاراحتى
اس(.راغب اصفهانی524 1412،؛

به زمین پس .و هموار و فرورفتهاى که آ

می گردد ،زمین مطمون گفته مىشود

(طباطبایی377 2 1417،؛

در آن بیحرکت.

براى اطمینان نیز درجات و مراتبى

گفتهاند  -1اطمینان قلب به یاد خدا که شامل آرامش امیتد بته رحمت .الهتى بتراى انستان
هراسان از خداوند ،آرامش تسلیم در برابر قضا و قدر الهى و آرامش یاد پتاداش خداونتدى
هنگام سختى و رنج زندگانى اس -2 .اطمینان جتان ،هنگتام کشتف حقیقت .و یقتین بته
حصو) وعده ها و وصو) از حا) تفرقه به مقام جمع  -3اطمینان ناشى از شهود ذات جامع
استتما و صتتفات الهتتى کتته ستتالک را بتته مقتتام فنتتا متتىرستتاند

(أنصتتاری99-100 1 1417،؛ ابتتن

قیم 486 1416 2،ت 482؛

در تفسیر آیه شریفه «أسال بِيِکرِ اللَّهِ تسطمَوِنُّ القولوو ُ» گفته شده ،تنبیهى اس .براى مردم بته
اینکه متوجه پروردگار خود بشوند و با یاد او د)های خود را راح .سازند ،اون آدمتى در
زندگى خود هدفى جز رستگارى بته ستعادت و نعمت .نداشتته و بیمتى جتز از برختورد
ناگهانى شقاوت و نقم .ندارد و تنها سببى که ستعادت و شتقاوت و نعمت .و نقمت .بته
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دس .اوس .همان خداى سبحان اس ،.اون بازگش .همه امور بته اوست .و اوست .کته
فوق بندگان و قاهر بر آنان و فعا) ما یشاء و ولى مؤمنین و پناهندگان به اوس ،.پس یاد او




براى نفسى که اسیر حوادث اس .و همواره در جستجوی رکن وثیقى اس .که ستعادت او
را ضمان .کند و نفسى که در امر خود متحیر اس .و نمىداند به کجا مىرود و به کجتایش
مىبرند و براى اه آمده ،مایه انبساط و آرامش اس( .طباطبتایی355 11 1417،؛؛ بنتابراین قلتو
صرفاً و منحصراً (همتان356 11 ،؛ با یاد خدا آرام میگیرد و هر ایز دیگری را حتی اگتر تمتام
دنیا را به کسی دهی ،بدون یاد خدا آرام نشده و زندگی برای او سخ .خواهد بود «وَ مَتن
أسعلرسضَ عَن ذِکری فسإِنَّ لسهُ مَعیشسۀً ضسنکاً وَ نسحلشوروهُ یَولمَ القِیامَۀِ أسعلمى» (طته 124؛ و مسلماً ذکتر و
یاد خدا بوده و لحظهای از او غافل نمیشود و در نتیجه طبق آیه شریفه انین کسی همواره
با اطمینان قلب بوده و امنی .روانی خواهد داش.
توکل و امنيت رواني

«توکل» برگرفته از ریشه «وکل» ،گفتته شتده بتر دو وجته است -1 .تسوَکَّلت ُ.لفتالن؛ یعنتى
سرپرستى و وکال .او را پيیرفتم  -2توکل .علیه -بر او اعتماد کتردم
برخی هم «وکل» را به معنتای «فتوّض» گرفتتهانتد

(راغتب اصتفهانی882 1412،؛

(نتک فراهیتدی405 5 1409،؛ فیتومی670 2 1414،؛

مرحوم طبرسى توکل بر خداوند را رضا به تدبیر او به همراه تفویض امور بتر او و تمستک
بتته طاعتت .او متتیدانتتد
ختتدا(مجلستتی1403،
ابنبابویه1403،
آمدی1410،

(طبرستتی287 5 1372،؛

در روایتتات نیتتز توکتتل بتته نترستتیدن از غیتتر

156 68؛ ،ناامیتتدى از خلتتق و توجتته بتته خداونتتد

(مجلستتی138 68 1403،؛

261؛ و کنتار گياشتتن همته قتدرتهتا و در انتظتار مقتدر الهتى بتودن

(تمیمتی

مقاله پژوهشی نقش تسلیم در تأمین امنی .روانی فردی و اجتماعی از منظر قرآن کریم

یاد خدا از شاخصه های اصلی یک انسان تسلیم اس .که همواره از بُعد فکری و عملتی بته

105؛ معنا شده اس .به نظر می رسد تفاوت معنایى توکل بر اثر تشکیک مفهتومى

آن باشد که برحسب اختالف موقعی .افراد و نوع بینش آنان درباره خداونتد ،گونته توکتل
آنان نیز فرق می کند و سرِّ آن ،وابستگى این صف .به ایمان و اعتقاد انسان است .و طبیعتى
اس .که ایمان انسانها داراى مراتب اس ،.پس هراه ایمان و اعتقاد قتویتتر و راستختتر
باشد ،توکل نیز به همان میزان باالتر و مستحکمتر اس( .همتان470 ،؛؛ بنتابراین توکتل نیتز از
نشانه های مؤمنان و تسلیم شوندگان اس .و قابل انفکاک از آنها نیس .در قرآن کریم نیتز
وابستگی توکل ،ایمان و تسلیم به صراح .مطرح گردیده است« .وَ عَلستى اللَّتهِ فستسوَکَّلوتوا إِن
کونتومل مُؤمِنینس»

(مائتده 23؛
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«و اگر مؤمنید ،به خدا توکِّل کنید»؛ «وَ قا)س مُوسى یتا قستولمِ إِن کونتتومل




آمَنتومل بِاللَّهِ فسعَلسیلهِ تسوَکَّلووا إِن کونتومل مُسللِمینس»

(یونس 84؛

«و موسى گف .اى قتوم متن ،اگتر بته

خدا ایمان آوردهاید و اگر اهل تسلیم هستید بر او توکِّل کنید»
توکل آثار مهمی دارد که به تأمین امنی .روانی فردی و اجتماعی کمک شایانی میکنتد
آدم متوکل هیچ نیازی به دیگران نداشته و تنها خدا او را کفای .میکند «وَ مَن یَتسوَکَّل عَلستى
اللَّهِ فسهُوَ حَسلبُهُ» (طالق 3؛؛ نصرت و خيالن صرفاً در دس .خدا اس« .إِن یَنصُرکومُ اللَّتهُ فستال
فصلنامه علمی مطالعات بینرشتهای دانش راهبردی ،سا) یازدهم ،شماره  ،45زمستان 1400

غالِتتبَ لسکوتتمل وَ إِن یَختتيولکومل فسمَتتن ذسا الَّتتيی یَنصُتتروکومل مِتتن بَعلتتدِهِ وَ عَلستتى اللَّتتهِ فسلیَتسوَکَّتتلِ
المُؤمِنوونس»(آ)عمران 160؛

«اگر خدا شما را یارى کند ،هیچکس بر شما غالتب نخواهتد شتد و

اگر دس .از یارى شما بردارد ،اه کسى بعد از او شما را یارى خواهد کرد؟ و مؤمنان بایتد
تنها بر خدا توکل کنند» مسلماً ایمان و تسلیم در مقابل این معارف به تأمین آرامش روانتی
منجر میشود
تقوا و امنيت رواني

یکی دیگر از مواردی که تسلیم خا

ختود را متی طلبتد و نقتش اساستی در تتأمین

امنی .روانی دارد تقوا بوده که در آیات متعددی بته آن دعتوت و آثتار آن گوشتزد شتده
اس .تقوا اسم مصدر از ریشه «وقى»  ،در لغ .به معناى پرهیز ،حفاى .و مراقب .شدید
اس.

(ابن منظور378 15 1414،؛ فیومی1414،

669 2؛ تقوا خصوصیاتى دارد که بته حستب متوارد،

مختلف میگردند و قدر جامع آن ها پرهیز از محرمات شترعى و عقلتى ،توجته بته حتق و
التفات به پاکسازی عمل اس.

(مصطفوی1368،

184 13؛ و از آغاز پیدایش ایمان در د) متؤمن

تا آخرین درجه کما) ،همواره مالزم مؤمن اس .و در هتر مرحلتهای اقتضتایى دارد؛ ماننتد
محافظ .نفس از عيا

و آتش ،پرهیز از سخط خدا و مخالف .با وى و اجتنتا

و محجوبی .از خداوند

(مصطفوی186-185 13 1368،؛

از دورى

تقوا از منظر قرآن آثار ارزشمندی دارد که به دنیوى و اخروى و آثار دنیوى به فتردى و
اجتماعى تقسیم میشوند؛ برخى آثار فردى تقوا عبارتاند از هدای.پيیری «ذلِکَ الکِتتا ُ
ال رَیلبَ فیهِ هُدىً لِلمُتَّقینس» (بقره 2؛؛ قدرت تشخی
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حق از باطل «یتا أسیُّهَتا الَّتيینس آمَنوتوا إِن

تستَّقووا اللَّهَ یَجلعَل لسکومل فورقانا» (انفتا) 29؛؛ بترونرفت .از تنگناهتا «وَ مَتن یَتَّتقِ اللَّتهَ یَجلعَتل لستهُ
مَخرسجاً»(طتالق 2؛ که گفته شده منظور راه بیرون رفتنى از هر ناراحتى در دنیتا و آخترت و از




پیتتامبر

(

؛ نقتتل شتتده منظتتور از شتتبهات دنیتتا و از غمتترات متترگ و ستتختیهتتای روز

قیام(.طبرسی460 10 1372،؛؛ آسان شدن کارها و مشکالت «و مَن یَتَّقِ اللِّهَ یَجعَل لسهُ مِتن اسمترِهِ
یُسرا» (طالق 4؛؛ «فساسمّا مَن اسعطى واتَّقى * وصَدحقس بِالحُستنى * فسسَنویَسِِّتروهُ لِلیُسترى» (لیتل 5 -7؛؛
رزق ال یحتستتب «و مَتتن یَتَّ تقِ اللِّ تهَ

* و یَرزُق تهُ مِتتن حَی تثو ال یَحتسسِ تبُ» (طتتالق 2 -3؛؛

بشارتهای الهى در دنیا و آخرت «اسلَّيینس ءامَنوا و کانوا یَتَّقون * لسهُتمُ البُشترى فِتى الحَیتوةِ
الدُّنیا »

(یونس 63-64؛

بعضى آثار اجتماعى تقوا که گاهى در کنار صتبر بتر آن تأکیتد شتده

عَلسیهِم بَرسکات مِنس السحماءِ واالسرضِ ولتکِن کسيَّبوا فساسخسينتهُم بِمتا کتانوا یَکسِتبون» (اعتراف 96؛؛
برخوردارى از امداد الهى « بَلى اِن تسصبِروا وتستَّقوا و یَأتوکوم مِن فسورِهِم هتيا یُمتدِدکوم رَبُّکوتم
بِخسمسَۀِ ءالتف مِنس المَلتائِکسۀِ مُسَوِِّمین * وما جَعَلسهُ اللِّهُ اِالِّ بُشرى لسکوتم ولِتسطمَتوِنَّ قولتوبُکوم بِتهِ
ومَا النَّصرو اِالِّ مِتن عِنتدِ اللِّتهِ العَزیتزِ الحَکتیم»

(آ)عمتران  125-126و نیتز بقتره 194؛ توبته 36 - 123؛

نحتل 128؛؛ حفظ و حراس .الهى و خنثی شدن توطوتههتای دشتمنان «اِن تسمسَستکوم حَسَتنسۀ
تسسُؤهُم واِن توصِبکوم سَیِِّوسۀ یَفرسحوا بِها واِن تسصبِروا وتستَّقوا ال یَضورُّکوم کسیدُهُم شیتتًا اِنَّ اللِّتهَ بِمتا
یَعمَلونس مُحیط» (آ)عمران 120؛ و آثار متعدد اخروی

(ر ک پژوهشتگاه علتوم و فرهنتگ استالمی -مرکتز

فرهنگ و معارف قرآن454 8 1389 ،؛

همانگونه که مالحظه میشود ،آثار تقوا به طور مستقیم و یا غیرمستقیم در تأمین امنیت.
روانی اه در حوزه فردی و اه در حوزه اجتماعی نقش بسیار مهمی دارنتد و از آنجتا کته
تقوا ،تسلیم خا

مقاله پژوهشی نقش تسلیم در تأمین امنی .روانی فردی و اجتماعی از منظر قرآن کریم

عبارتاند از بهرهمندی از برکات آسمان و زمین «ولسو اسنَّ اسهلس القوترسى ءامَنتوا واتَّقستوا لسفستسحنتا

خود را داشته و از لوازم مراتب باالی تسلیم به شمار متیرود ایتن آثتار

برای دارنده مقام تسلیم نیز ثاب .اس.
عوامل نگراني و تسليم

سیری در بین آحاد جامعه بیانگر آن اس .که عوامل اضطرا

و نگرانى؛ گاهى به خاطر

آینده تاریک و مبهمى اس .که در برابر فکر انسان خودنمایى مىکنتد ،ماننتد احتمتا) زوا)
نعم .ها ،گرفتارى در انگا) دشمن ،ضعف و بیمتارى و نتاتوانى و درمانتدگى و احتیتاج؛
گاهی گيشته تاریک زندگى ،مانند نگرانى از کوتاهیها ،لغزشها و گناهان گيشتته؛ گتاهی
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ضعف و ناتوانى انسان در برابر عوامل طبیعى یا در مقابل انبوه دشمنان داخلتى و ختارجى؛




گاهى احساس پواى زندگى و بىهدف بودن آن؛ گاهی ناسپاستی در مقابتل زحمتاتی کته
کشیده و احیاناً به نتیجهای هم نرسیده؛ گاهی سوءىنها و توهمها و خیاالت پتو؛؛ گتاهی
دنیاپرستی و دلباختگى در برابر زرق وبرق زندگى مادى اس .که یکى از بزرگترین عوامتل
اضطرا

و نگرانى انسان ها اس .و گاهی عامل مهم دیگر براى اضتطرا

مرگ و مواردی دیگر از این قبیل اس.

(نک

و نگرانتى ختود

مکارم شیرازی214 -210 10 1374،؛ که مستلماً ایمتان

فصلنامه علمی مطالعات بینرشتهای دانش راهبردی ،سا) یازدهم ،شماره  ،45زمستان 1400

ی قاد ِر علی ِم حکی ِم رحتیم و تستلیم در برابتر فترامین و قضتا و قتدر او تمتام ایتن
به خدا ِ
نگرانیها را از بین میبرد برای اینکه تکتک این نگرانیهتا در منطتق قترآن و جهتانبینتی
توحیدی پاسخهای روشن و بسیار امیدبخشی دارند؛ بهطوری که جای کواکترین نگرانتی
را برای یک شخ

تسلیم باقی نمیگيارند

انسان مؤمن به آیات الهی و تسلیم در برابر فرامین و قضا و قدر او بهجای ىاهر قضتایا،
به باطن آن ها نگریسته و جهان و اتفاقات آن را صرفاً از دید ابتال و آزمایش و برای تکامتل
انسانها مینگرد «أس حَسِبَ النَّاسُ أسن یُترسکووا أسن یَقوولووا آمَنَّتا وَ هُتمل ال یُفتسنوتونس * وَ لسقستدل فستسنَّتا
الَّيینس مِن قسبللِهِمل فسلسیَعللسمَنَّ اللَّهُ الَّيینس صَتدَقووا وَ لستیَعللسمَنَّ الکتاذِبینس»

(عنکبتوت 2-3؛

«آیتا متردم

پنداشتند که تا گفتند ایمان آوردیم ،رها مىشوند و مورد آزمتایش قترار نمتىگیرنتد؟ و بته
یقین ،کسانى را که پیش از اینان بودند آزمودیم تا خدا آنان را که راس .گفتهاند معلوم دارد
و دروغ گویان را [نیز] معلوم دارد» و با نگاه به آیات قرآن و سیره ائمه معصوم (ع؛ و تستلیم
در برابر آنها ،اسبا

نگرانی و اضطرا

در پیش آنها رنگ میبازد

بهعنوان نمونه یکی از عوامل مهم نگرانی و اضطرا

در متورد رزق و روزی و کمتی و

فراوانی آن اس ،.اما برای یک مؤمن تسلیم در برابر آیات الهی اه جتای نگرانتی در متورد
رزق و روزی وجود دارد با وجود اینکه به صراح .در قرآن آمده «وَ فِی السحماءِ رِزلقوکوتمل وَ
ما تووعَدُونس * فسوَ رَ ل السحماءِ وَ الأسرلضِ إِنَّهُ لسحَقٌّ مِثتلس متا أسنَّکوتمل تسنطِقوتونس»

(ذاریتات 22-23؛

«و

روزى شما و آنچه وعده داده شدهاید در آسمان اس .پس سوگند بته پروردگتار آستمان و
زمین که واقعاً او حق اس .همانگونه که خود شما سخن مىگویید»
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 یا این آیه شریفه که با اند تأکید ،خدای متعا) را رزّاق علی االطالق معرفتی فرمتودهاس« .إِنَّ اللَّهَ هُوَ الترَّزحاقو ذوو القوتوحةِ المَتتینو»

(ذاریتات 58؛

«خداست .کته ختود روزىبختش

نیرومند استوار اس».
 یا این آیه شریفه که قبض و بسط رزق را صرفاً به خدا مرتبط دانسته و حیات دنیتا رادر آخرت متاعی بیش نمیداند «اللَّهُ یَبلسُطو الرِّزلقس لِمَن یَشاءُ وَ یَقدِرُ وَ فسرِحُوا بِالحَیاةِ الدُّنیا وَ
مَا الحَیاةو الدُّنیا فِی الآخِرسةِ إِالَّ

مَتاعٌ» (رعد 26؛

«خدا روزى را براى هر کته بخواهتد گشتاده یتا

بهرهاى [ناایز] نیس».

(همینطور نک اسراء 30؛ قص

82؛ عنکبتوت 62؛ روم 37؛ ستبأ  36و 39؛ زمتر 52؛

شوری 12؛

 و یا این آیه شریفه که روزیِ نهتنها انسانها ،بلکه تمام جنبنتدگان را بتر عهتده ختدامیداند «وَ ما مِن دَابحۀٍ فِی الأسرلضِ إِالَّ عَلسى اللَّهِ رِزلقوها وَ یَعللسمُ مُسلتسقسرَّها وَ مُسلتتسولدَعَها کوتلٌّ فتی
کِتا ٍ مُبینٍ»

(هود 6؛

«و هیچ جنبندهاى در زمتین نیست .مگتر [اینکته] روزیاش بتر عهتده

خداس .و [او] قرارگاه و محل مُردنش را مىداند همه [اینهتا] در کتتابى روشتن [ثبت].
اس ».و یا این آیه شریفه «وَ کسأسیلن مِن دَابحۀٍ ال تسحلمِلو رِزلقسهَا اللَّهُ یَرزُقوها وَ إِیحاکومل وَ هُوَ السحمیعُ
العَلیمُ»

(عنکبتوت 60؛

«و اه بسیار جانتدارانى کته نمتىتواننتد متحمتل روزى ختود شتوند

خداس .که آنها و شما را روزى مىدهد و اوس .شنواى دانا» و آیات فراوانی که در قرآن
کریم در رابطه با روزی خدا ،نحوه تقسیم آن و قبض و بسط آن وجود دارد
بقره 212؛ طالق 3؛ نحل 71؛ اسراء 30؛ قص

(نتک یتونس 31؛

مقاله پژوهشی نقش تسلیم در تأمین امنی .روانی فردی و اجتماعی از منظر قرآن کریم

تنگ مىگرداند و [لى آنان] به زندگى دنیا شاد شدهاند و زندگى دنیا در [برابر] آخترت جتز

82؛ طه 131؛ عنکبوت  17و ؛

 -یا این حکم .از حضرت امیر (ع؛ ،آیا جایی برای نگرانی و اضطرا

در مورد کستب

روزی برای کسی که خود را پیرو او میداند و بایستی عقال و شترعاً تستلیم او باشتد بتاقی
میگيارد؟ « به یقین بدانید خداوند براى بنده خود هر اند با سیاس .و ستخ.کتوش و در
طرح و نقشه نیرومند باشد ،بیش از آنچه که در ذکر حکیم (ذکر حکتیم را بته قترآن ،علتم
الهى ،لوح محفوظ تفسیر کردهاند؛ وعده فرمود ،قترار نخواهتد داد و میتان بنتده ،هتر انتد
ناتوان و کم سیاس .باشد و آنچه در ذکر حکیم براى او رقم زده حائلی نخواهتد گياشت،.
هرکس این حقیق .را بشناسد و به کار گیرد ،از همه مردم آسودهتر اس .و ستود بیشتترى
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خواهد برد و آنکه آن را واگيارد و در آن شک کنتد ،از همته متردم گرفتتارتر و زیانکتارتر
اس ،.اهبسا نعم .دادهشدهای که گرفتار عتيا

شتود و بستا گرفتتارى کته در گرفتتارى

ساخته شده و آزمایش گتردد ،پتس اى کستى کته از ایتن گفتتار بهترهمنتد متىشتوى ،بتر
شتتکرگزاری بیفتتزاى و از شتتتا

بتتیجتتا دستت .بتتردار و بتته روزى رستتیده قناعتت.

کن»(نهجالبالغه 1380،حکمت697 273 .؛

در جای دیگر متیفرماینتد «اى فرزنتد آدم ،انتدوه روز

فصلنامه علمی مطالعات بینرشتهای دانش راهبردی ،سا) یازدهم ،شماره  ،45زمستان 1400

نیامده را بر امروزت میفزا ،زیرا اگر روز نرسیده ،از عمر تو باشد خدا روزى تتو را خواهتد
رساند»

(نهجالبالغه 1380،حکم695 267 .؛

باز از آن حضرت نقل شده «الشَّیلءُ شسیلوسانِ فسشسیلءٌ لِغسیلرِی لسمل أورلزَقهُ فِیمَا مَضستى وَ لستا آمُلوتهُ
فِیمَا بَقِیَ وَ شسیلءٌ لسا أسنسالوهُ دُونس وَقتِهِ وَ لسول أسجللسبل ُ.عَلسیلهِ بِقووحةِ السحمَاوَاتِ وَ التأسرلضِ فسبِتأسیل هَتيسیلنِ
أوفنِی عُمُرِی»

(حرِّانی212 1404،؛

«یکی از دو ایز اس .ایزى کته بترای غیتر متن است ،.در

گيشته روزیم نشده و در آینده هم آرزویش را نتدارم و ایتزى کته در غیتر وقتتش بته آن
نخواهم رسید و لو اینکه نیروى آسمانها و زمین را جلب کنم پس بتراى کتدام از ایتن دو،
عمرم را تلف کنم»
در جهان بینی توحیدی برگرفته از قرآن ،تمام نگرانیها به همین شکل قابل حل بتوده و
برای انسان تسلیم جایی برای نگرانیهای اینگونهای باقی نمیماند آنان اگر غمی هم دارند
درد آخرت اس .که بهنوبه خود در دنیا موجب حتس بتیارزش بتودن اتفاقتات دنیتا و در
آخرت باعث ترقی آنان به مدارج باالتر بوده و از نتایج آن در دنیا تأمین امنی .روانی اس.
نقش تسليم در تأمين امنيت رواني اجتماعي

به تحقیق در جامعه ای که آحاد آن تسلیم امر ختدا بتوده و بته لتوازم آن پایبنتد باشتند،
امنی .روانی حاصل از آن به سطح عمومی جامعه نیز کشیده شده و جامعه امنی بته وجتود
خواهد آمد؛ زیرا آنچه امنی .روانی یک جامعه را به هم میریزد پیروی از هواهای نفستانی
و زیادهخواهی عدهای اس .که باعث سلب آرامش از جامعه میشتود؛ بته تعبیتری ،انستان
دارای شهوت و غضبی اس .که با غریزه افزونطلبی بته هتیچ حتدی قتانع نشتده و هتوای
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سرکشش با شهوت شکم ،دامن ،متا) و مقتام و استتخدام قتوه غضتب بترای اقنتاع هتوس
پایانناپيیر خود هیچ مرزی نشناخته و از پایما) کردن هیچ حقی صترفنظتر نمتیکنتد در




مقابل قدرتی که نفس سرکش را مهار و شهوت و غضب انسان را تعتدیل و حقتوق فترد و
جامعه را تضمین و تأمین میکند ایمان به مبدأ و معتاد و ثتوا
خراستانی13-14 1386،؛

و عقتا

است.

(ر ک وحیتد

بهطور کلی سیری در آیات قرآن کریم مبین آن اس .که مسائل مربوط

به امنی .به طور عام در ساح .اجتماعى انسان ،به شتکل نمایتانی تتيکر داده شتده کته در
صورت تسلیم در مقابل این معارف وحیانی امنی .روانی منحصربهفردی بتر جامعته حتاکم
خواهد شد؛ به عنوان نمونه قرآن کریم ،رابطه مؤمنتان را بتر پایته بترادرى «اِنَّمَتا المُؤمِنتونس
التسفسرَّقوا»(آ)عمتران 103؛ ترسیم مىکند و ضمن دعوت به اطاع .و تسلیم ختدا و رستو)( ؛،
نزاع و درگیرى را مایه ضعف و از بین رفتن عزت و کرام .مؤمنان مىداند «وَ أسطیعُوا اللَّتهَ
وَ رَسُولسهُ وَ ال تسنازَعُوا فستسفشسلووا وَ تسيهَبَ ریحُکومل وَ اصلبِرووا إِنَّ اللَّهَ مَتعَ الصحتابِرینس» (انفتا) 46؛ و
اون مؤمنان با هم برادرند از آنان مىخواهد اختالفات پیش آمده بین همتدیگر را براستاس
قستتط و عتتد) حتتل کتترده « فسأسصلتتلِحُوا بَیلنسهُمتتا بِالعَتتدل)ِ وَ أسقسِتتطووا إِنَّ اللَّتتهَ یُحِتتبُّ
المُقسِطین»(حجرات 9؛ ،در جامعه مؤمنان اصالح برقرار کنند «إِنَّمَا المُؤمِنوونس إِختوَة فسأسصلتلِحُوا
بَتیلنس أسخستوَیلکومل » (حجتترات 10؛ و زمینتته را بتتراى تعتتاون و همکتتارى «و تسعتتاونوا عَلستتى البِترِِّ
والتَّقوى»(مائده 2؛ فراهم آورند
داشتن روحیه تسلیم در برابر خواسته های خدا در تأمین امنی .روانی اجتماعی که آن را
بیشتر مربوط به سه حوزه جانى ،مالى و آبرویی دانستهانتد

(ر ک علیتزاده1389،

101-99؛ نقتش

مقاله پژوهشی نقش تسلیم در تأمین امنی .روانی فردی و اجتماعی از منظر قرآن کریم

اِختتوَة»(حجتتترات 10؛ و وحتتتدت و تتتترک تفرقتتته «واعتسصِتتتموا بِحَبتتلِ اللِّتتهِ جَمیعتتتًا و

بهسزایی ایفا میکند
امنيت جانى

یکی از مسائلی که امنی .روانی یک جامعه را به هم میریزد نبود امنی .جانی است .از
عوامل تهدیدکننده حوزه امنی .جانى میتوان به ستتیزهجتویى ،انتقتامجتویى ،رقابت.هتاى
شدید و ناسالم ،کارشکنى و ماجراجویى و اشاره کرد که در ریشهیابی این دس .پدیدهها،
ناهنجارى هتاى اعتقتادی و اخالقتى متعتددی از قبیتل خشتم و غضتب ،شتهوت قتدرت،
کینهتوزى ،تنفر ،تعصبات جاهلی ،ستنگدلى ،حستادت ،ستعای ،.بتدزبانى ،بتىحرمتتى و
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دخیل اس .در مقابل موارد متعددی از قبیتل دلستوزى ،بخشتش ،خویشتتندارى ،صتبر و




بردبارى ،دورى از تعصب و نفرت ،رعای .حرم .افراد و رعای .اد

کالم و که همگی

از آثار تسلیم در برابر آیات الهی اس ،.بزرگترین تضمینهتایى هستتند کته امنیت .جتانی
افراد جامعه را به بهترین شکل تأمین میکنند در جامعهای که تسلیم در برابر این آیه قرآنی
سرلوحه آنان باشد « مَن قستسلس نسفساً بِغسیلرِ نسفسٍ أسول فسسادٍ فِی الأسرلضِ فسکسأسنَّما قستسلس النَّاسَ جَمیعاً
وَ مَن أسحلیاها فسکسأسنَّما أسحلیَا النَّاسَ جَمیعا »

(مائده 32؛

«هرکس کسى را  -جز به قصا

قتتل،

فصلنامه علمی مطالعات بینرشتهای دانش راهبردی ،سا) یازدهم ،شماره  ،45زمستان 1400

یا [به کیفر] فسادى در زمین -بکشد ،انان اس .کته گتویى همته متردم را کشتته باشتد و
هرکس کسى را زنده بدارد ،انان اس .که گویى تمام مردم را زنتده داشتته است ».امنیت.
جانی همگان تضمین شده و در نتیجه امنیت .روانتی در ایتن حتوزه بتر آن جامعته حتاکم
میشود
قرآن کریم در راستای سالمسازی فرد و جامعه ،همگان را به «سلم» یا همان تستلیم امتر
خدا بودن و پرهیز از پیروی گامهای شیطان ،فرامیخواند «یا أسیُّهَا الَّيینس آمَنوتوا ادلخولوتوا فِتی
السللمِ کسافَّۀً وَ ال تستَّبِعُوا خوطوواتِ الشَّیلطانِ إِنَّهُ لسکومل عَدُوٌّ مُبین»

(بقره 208؛

گفته شتده مقصتود از

«دخو) در سلم» داخل شدن در فرمان خدا و اطاع .از امر اوس« .کافه» هم یعنی همگتى
داخل اسالم ،اطاع .و تسلیم شوید

(طبرسی537 2 1372،؛

کلمات سلم و استالم و تستلیم هتر

سه به یک معنا اس .و کلمه «کافه» مانند کلمه «جمیعا» تأکیتد را افتاده متىکنتد ،پتس امتر
متعلق به مجموع و بر تکتک افراد جامعه اس .که در آن اختتالف نکننتد و امتر را تستلیم
خدا و رسو) او کنند؛ بنابراین بر مؤمنین واجب اس .با تستلیم امتر بته ختدا ،بتراى ختود
صالح دید و استبداد به رأى قائل نباشند و به غیر آن طریقى که خدا و رسو) بیان کتردهانتد
طریقى دیگر اتخاذ ننمایند که هیچ قومى هالک نشد مگر به خاطر همین که راه خدا را رهتا
کرده ،راه هواى نفس را پیمودند ،راهى که هیچ دلیلى از ناحیه خدا بر آن نداشتند و نیز حق
حیات و سعادت جدى و حقیقى از هیچ قومى سلب نشد مگر به خاطر اینکه در اثر پیتروى
هواى نفس ایجاد اختالف کردند

(ر ک طباطبایی101 2 1417،؛

بنابراین زمانی که جامعه مؤمنین بهطور کلی و همه جانبه تسلیم اوامر الهی شوند مستلماً
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در انین جامعه ای ،سلم و سالمتی رفتار و گفتار حتاکم شتده ،ایرگتی شتهوت قتدرت و
غضب باعث برهم زدن امنی .جانی نخواهد شد غریزه افزونطلبی جای خود را به تعتاون


و همیاری و دستگیری از نیازمندان خواهد داد که افتخار بزرگی برای آحاد جامعه به شتمار
خواهد آمد و نتیجه قطعی انین زندگیای به وجود آمدن امنی .روانی برای تکتتک افتراد
و کل جامعه اس.

(ر ک سید قطب206-211 1 1412،؛

امنيت مالى

امنی .اقتصادى از شرایط اصلى استمرار حیات اجتماعى و از عوامل مهم تتأمین امنیت.
روانی در جامعه اس .از آسیبهاى تهدیدکننده آن متىتتوان بته متواردی از قبیتل دزدى،
کرد در واکاوى ریشههاى اخالقی این پدیدهها به ناهنجارىهتایى اخالقتی ماننتد حتر

،

دنیادوستى ،بىتقوایى ،ضعف توکل ،ناشکرى ،خودخواهى ،نبود احساس مسوولی .در برابر
دیگران و آرزوهاى دور و دراز و برمیخوریم که همگی در عدم تسلیمپيیری ریشه دارد
هیچگاه انسان مؤمن و خودساخته اسیر حب ما) و پو)پرستى نمىشود کستانی کته ایمتان
محکمی دارند و از توکلی سترگ برخوردارند ،همواره در آرامش خاطرنتد و متىداننتد کته
خداى مهربان نیازهاى ایشان را نادیده نمىگیرد اینان با اعتقاد بته برکت .کستبوکتار-کته
عاملى معنوى اس -.هرگز کمفروشى ،گرانفروشى و احتکار نمىکنند و از سویى با اعتقتاد
و تسلیم در برابر معارفی اون اهره باطنى و حقیق .ختوردن متا) یتتیم کته ایتزى جتز
ن یَتأکلوو سن سأملتوَا س) ال َیتستامَی ىولمًتا ِإ َّنمَتا یَتأکلوو سن فِتی ُبطوتونِه لم
خوردن آتش نیستِ « .إ َّن الَّتيِی س
نساراً»(نساء 10؛؛ رباخوارى اعالم جنگ به خدا و رسو) اس« .یَتا أسیُّهَتا الَّتيِینس آمَنوتوا اتَّقوتوا اهللس

مقاله پژوهشی نقش تسلیم در تأمین امنی .روانی فردی و اجتماعی از منظر قرآن کریم

ارتشا ،کالهبردارى و تقلب ،رباخوارى ،پو)شویى ،احتکار ،کمفروشى و گرانفروشى اشتاره

وَذسرُوا مَتتا بَقِتتیَ مِتتن الرِّبَتتا إِن کنتتتومل مُتتؤمِنِینس* فستتإِن لستتمل تسفعَلوتتوا فستتأذسنووا بحَتتر ٍ مِتتن اهللِ
وَرَسُولِهِ»(بقره 278-279؛؛ رشوهگیرنده و رشوهدهنده هر دو ملعونانتد «الرَّاشِتی وَ المُرتسشِتی وَ
المَاشِی بَیلنسهُمَا مَلعُونوون» (شعیری ،بی تا 156؛ زندگی خود را در راه ما)انتدوزی تبتاه نمتیکنتد
انسان تسلیم در برابر تيکار قرآن که جمع ما) به او عمر جاودانه نتداده «وَیلتل لِکتلِ هُمَتزسةٍ
لومَزسةٍ* الَّيِی جَمَعَ مَالًا وَعَدحدَهُ* یَحلسَبُ أسنَّ مَالسهُ أسخلسدَهُ» (همتزه 1-3؛ و متا) و اوالد از وستایل
آزمایشاند «إِنَّمَا أسملوَالوکمل وَأسوللسادُکمل فِتنسۀ» (تغتابن 15؛ هرگز با ما)اندوزى صرفاً بته فکتر ختود
نبوده و از دیگران غافل نمی شود؛ اراکه در غیر این صورت از مسلمانی و تسلیم جدا شده
اس .به تعبیر امام صادق

(ع؛

«مَن لسمل یَهلتسمح بِأومُورِ المُسللِمِینس فسلسیلسَ بِمُسللِم»
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(کلینتی164 2 1407،؛




از طرف دیگر با تسلیم در برابر کالم پیامبر
او میداند « وَ حُرمَۀو مَالِهِ کسحُرمَۀِ دَمِهِ»

(

؛ که حرم .ما) مؤمن را مانند حرم .ختون

(کلینتی1407،

360 2؛ کواتکتترین تعتدی را در ایتن

زمینه برنمیتابد
امنيت عِرض و آبرو

صیان .از آبروى افراد جامعه نقش بهسزایی در تأمین امنی .روانی اجتماعی دارد حفظ
فصلنامه علمی مطالعات بینرشتهای دانش راهبردی ،سا) یازدهم ،شماره  ،45زمستان 1400

(ع؛

عرض و آبرو تا آنجا مهم اس .که حتی خرج ما) برای حفظ آن در لسان حضترت امیتر
از افضل کارها شمرده شتده «إِنَّ أسفضستلس الفِعَتا)ِ صِتیَانسۀو العِترضِ بِالمَتا)»

(کلینتی49 4 1407،؛

ازجمله عواملی که بىاعتمادى گستتردهاى در جامعته پدیتد متىآورد و آبتروى اشتخا

،

اصناف و قشرهاى اجتماع را در معرض تهدید قرار مىدهد میتوان سخناینى ،بتدگویی،
بهتان و افترا ،تجسس و هتک حریم خصوصى ،افشاى سر ،بتزرگنمتایى و غلتو ،شتهادت
دروغ ،قضاوت بىمدرک و شایعه پراکنی و را نام برد که همگی ریشه در امراض روحتی و
روانی فردی داشته و از بیماریهای اخالقی مانند حستادت ،کینتهتتوزى ،خشتم و نفترت،
جاهطلبى ،خودخواهى و حر

و پتو)پرستتى و سراشتمه متیگیرنتد و مستلماً آنچته

اینجور بیماریها را درمان و اساساً از بروز آنها پیشگیری مینماید داشتن روحیته تستلیم
در برابر آیات الهی اس .قرآن کریم جه .جلوگیری از تعتدّی جاهالنته و هتتک حرمت.
کسی ،به تحقیق و تبیین خبر فاسق دستور میدهد «یا أسیُّهَا الَّيینس آمَنووا إِن جاءَکومل فاسِق بِنسبَتإٍ
فستسبَیحنووا أسن توصیبُوا قسولماً بِجَهالسۀٍ فستوصلبِحُوا عَلى ما فسعَلتومل نادِمینس» (حجرات 6؛ و دستورات اخالقتی
منحصربهفرد دیگری در همین سوره ازجمله نهى از ستخریه ،عیتبجتویی ،القتا

زشت،.

گمان بد ،تجسس ،غیب« .یا أسیُّهَا الَّيینس آمَنووا ال یَسلخسر قسولمٌ مِن قسولمٍ عَستى أسن یَکوونوتوا خسیلتراً
مِنهُمل وَ ال نِساءٌ مِن نِساءٍ عَسى أسن یَکونَّ خسیلراً مِنهُنَّ وَ ال تسلمِزووا أسنفوسَکومل وَ ال تسنتابَزووا بِالأسلقتا ِ
بِوسَ االِسلمُ الفوسُوقو بَعلدَ الإیمانِ وَ مَن لسمل یَتوبل فسأوولوِکَ هُمُ الظَّالِمُونس * یتا أسیُّهَتا الَّتيینس آمَنوتوا
اجلتس نِبُوا کسثیراً مِنس الظَّنِّ إِنَّ بَعلضَ الظَّنِّ إِثمٌ وَ ال تسجَسحسُوا وَ ال یَغتستبل بَعلضوتکومل بَعلضتاً أس یُحِتبُّ
أسحَدُکومل أسن یَأکولس لسحلمَ أسخیهِ مَیلتاً فسکسرِهلتومُوهُ وَ اتَّقووا اللَّهَ إِنَّ اللَّتهَ تستوحا ٌ رَحتیمٌ»
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(حجترات 11-12؛

میدهد که هرگاه بهطور کامل در یک جامعه پیاده شود آبرو و حیثی .افراد جامعه را از هتر
نظر بیمه نموده و به امنیت .روانتی آنهتا کمتک متیکنتد ،نته کستى متىتوانتد بتهعنتوان




خودبرتربینی دیگران را وسیله تفریح و سخریه قرار دهد و نه مىتواند زبان به عیتبجتویی
زش .حرم .و شخصی .افراد را درهم بشکند نه حق دارد

این و آن بگشاید و نه با القا

حتى گمان بد ببرد ،نه در زندگى خصوصى افراد به جستجو پردازد و نه عیب پنهانى آنهتا
را براى دیگران فاش کند به تعبیر دیگر انسان اهار سترمایه دارد کته همته آنهتا بایتد در
دههاى این قانون قرار گیرد و محفوظ باشد جان و ما) و ناموس و آبرو اسالم مىخواهتد
در جامعه اسالمى امنی .کامل حکمفرما باشد نهتنها مردم در عمل و با دست .بته یکتدیگر
باشند این امنیتى اس .در باالترین سطح که جز در یک جامعه ميهبى و متؤمن کته تستلیم
اوامر الهی هستند امکانپيیر نیس.

(نک

مکارم شتیرازی186 22 1374،؛ و در ادامه نیز با تيکر ایتن

حقیق .که اختالفات جنسیتی و نژادی مایه برتری کسی بر دیگری نبتوده ،بلکته آنچته کته
مایه امتیاز و احترام کسی در نزد خدا اس .صرفاً تقتوای افتراد است« .یتا أسیُّهَتا النَّتاسُ إِنَّتا
خسلسقناکومل مِن ذسکسرٍ وَ أونثى وَ جَعَلناکومل شوعُوباً وَ قسبائِلس لِتسعارَفووا إِنَّ أسکرسمَکومل عِنتدَ اللَّتهِ أستقتاکومل إِنَّ
اللَّهَ عَلیمٌ خسبیر»

(حجترات 13؛

خط بطالنی بر اسبا

برهمزننده آرامش روانی همگان کشتیده

و دریچه نورانی آرامبخشی را به روی انسانها میگشاید مسلماً نتیجه تسلیم در مقابل ایتن
معارف وحیانی به ایجاد امنی .روانی در یک جامعه کمک شایانی خواهد کرد
همان گونه که خاصی .ایمان به آیات الهی و تستلیم در برابتر اوامتر و قضتا و قتدر او،
اعطای امنی .روان ی به انسان در دنیا اس ،.در آخرت هم خاصی .آن در امان نگه داشتن از
عيا

الهی اس.

مقاله پژوهشی نقش تسلیم در تأمین امنی .روانی فردی و اجتماعی از منظر قرآن کریم

هجوم نکنند ،بلکه از نظر زبان مردم و از آن باالتر از نظر اندیشه و فکتر آنتان نیتز در امتان

(نک فصل40 .؛ نمل 89-92؛

ب :تجزيهضتحليل يافتهها
همان گونه که مالحظه گردید ،در نگاه قرآن کریم ازجمله آثار مهتم دنیتوی تستلیم (بته
مفهوم انقیاد محض در پیشگاه الهی و اولیای معصتوم او؛ و ملزومتات آن ،ازجملته ایمتان،
تقوا ،استقام .در راه بندگی ،توکل و ذکر خدا؛ دور نگه داشتتن از تترس و غتم و موجتب
آرامش اس .که این امر بهطور مستقیم ،باعث تثبی .و نهادینهسازی امنی .روانی در ستطح
فرد و جامعه میشود
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بهمنظور تأیید روایی و پایایی دادهها نتایج حاصله از طریق پرسشتنامهی محقتق ستاخته
در قالب  25گویه به رأی و نظر خبرگان در حوزههتای دینتی و امنیتتی رستید کته همگتی
بالاستثنا برداش.های محقق از قرآن کریم را در خصتو

نقتش مهتم و قطعتی تستلیم در

تأمین امنی .روانی فردی و اجتماعی تأیید نمودند
برای این منظور بیس .نفتر ا ز خبرگتان حتوزه دینتی و امنیتتی بتا تحصتیالت دکتترا و
فصلنامه علمی مطالعات بینرشتهای دانش راهبردی ،سا) یازدهم ،شماره  ،45زمستان 1400

کارشناسی ارشد طبق جدو) ذیل انتخا

و نتایج پژوهش در قالب بیست.وپتنج گویته بته

رأی آنان گياشته شد
جدضل مربوط به تخصص ض تحصيالت پاسخدهندگان
تخصص /فراواني

متغير
تحصیالت

خبره دیني

خبره امنيتي

کارشناسی ارشد

3

2

دکترا

7

8

جمع

20

سپس جه .تحلیل نتایج پرسشنامه توسط نرمافزار  ،Spssاز آزمون میانگین یک جامعته
آماری1استفاده شد؛ نتیجه آزمون تی ،شامل دو خروجتی است .خروجتی او) شتامل آمتار
توصیفی مربوط به آزمون را ارائه میکند و اعداد محاسبهشده به ترتیتب شتامل تعتداد داده،
میانگین ،انحراف معیار و خطای معیار میانگین اس.؛ اما خروجتی دوم ایتن آزمتون شتامل
آمار استنباطی آزمون اس .که به ترتیب از سم .اپ شامل شتماره گویته در ستتون او)،
آماره تی در ستون دوم ،ستون سوم درجه آزادی برای هر گویه ،ستتون اهتارم معنتیداری،
ستون پنجم اختال ف میانگین هر متغیر با عدد سه و دو ستون آخر نیز حتد بتاال و پتایین را
نشان میدهد
در خصو

این خروجیها تيکر دو نکته ضروری اس .او) اینکته بته کمتک آزمتون

کولموگروف  -اسمیرنوف که جه .بررسی توزیع دادههای یک متغیر کمی متورد استتفاده
قرار می گیرد( ،برای مثا) آیا توزیع متغیر مورد بررسی نرما) است.؟؛ نرمتا) بتودن توزیتع
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تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
1
.One-sample t-test.




دادههای تحقیق اثبات می شود؛ در این تحقیق براساس خروجتی نترمافتزار

SPSS

و مقتدار

معنیداری1که به اختصار با  sigنشان داده شده ،ادعای نرما) بودن توزیع متغیرهتای تحقیتق
اثبات شده اس.؛ زیرا مقدار  sigکمتر از آلفا (سطح خطایی اس .که محقق در نظر میگیترد
که معموالً  0.05اس.؛ اس .و بنابراین فرضیه صفر رد میشود (اگر مقدار سطح معنیداری
بزرگ تر از مقدار خطا (آلفا؛ بود فرض صفر نتیجه گرفته میشد؛ با توجه به جتدو) ذیتل،
اون مقدار سطح معنیداری همه متغیرها کواکتتر از مقتدار خطتا  0.05است ،.بنتابراین
دوم اینکه در بررسی تأثیر تسلیم و لوازم آن بر تأمین امنی .روانتی فتردی و اجتمتاعی،
تأثیر به وضعیتی گفته میشود که در آن میتانگین امتیتاز متغیتر بتزرگتتر از عتدد  3باشتد
(براستتاس گزینتتههتتای پرسشتتنامه و میتتزان تتتأثیر التتف -خیلتتی زیتتاد 5؛

 -زیتتاد 4؛ ج-

متوسط 3؛ د -کم 2؛ ه -خیلی کم 1؛ و در مقابل عدم تأثیر به وضعیتی گفته میشتود کته در
آن میانگین امتیاز متغیر کواکتر از عدد  3یا مساوی با آن باشد.
در جدو) ذیل اکیده آزمون در قالب شش متغیر مربوط به پرسشنامه نشتان داده شتده
اس .شایان ذکر اس ،.متغیر او) در قالب دو گویه؛ متغیر دوم در قالب پتنج گویته؛ متغیتر
سوم در قالب شش گویه؛ متغیر اهارم در قالب یک گویه؛ متغیر پنجم در قالب شش گویته
و متغیر ششم در قالب پنج گویه در پرسشنامه مطرح گردیده بود

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

مقاله پژوهشی نقش تسلیم در تأمین امنی .روانی فردی و اجتماعی از منظر قرآن کریم

نتیجه میگیریم توزیع آنها نرما) اس.
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1
.Significance.




جدضل مربوط به خرضجي آزمون تي
ميانگين

انحراف معيار

آزادی1

آماره t

درجه

سطح
معنيداری2

هر متغير با عدد
3

اختالف ميانگين

متغير

فاصله اطمينان
حد
پایين

حد باال

نتيجه

تسلیم به معنی انقیاد

فصلنامه علمی مطالعات بینرشتهای دانش راهبردی ،سا) یازدهم ،شماره  ،45زمستان 1400

محض در مقابل فرامین

4.5750

0.59706

11.810

19

0.000

1.425

1.29555

1.85445

تأیید

مقام عصم.
ارتباط تسلیم با واهههای
مرتبط
نقش تسلیم و لوازم آن
در تأمین امنی .روانی

4.4800

0.66954

10.258

19

0.000

1.480

1.16664

1.79336

تأیید

4.5000

0.61739

11.249

19

0.000

1.500

1.21105

1.78895

تأیید

نقش تسلیم ىاهری در
تأمین امنی .روانی

3.6000

0.99472

2.698

19

0.014

0.6000

0.13450

1.06550

تأیید

فردی و اجتماعی
نقش تسلیم ایمانی و
یقینی در تأمین امنی.

4.2916

0.85914

7.1536

19

0.000

1.2916

0.8896

1.69378

تأیید

روانی
نقش تسلیم در کاهش
عوامل برهم زننده امنی.

4.0900

0.82707

6.0868

19

0.000

1.0900

0.7029

1.4771

تأیید

روانی

همانگونه که مالحظه می شود ،با توجه به خروجی آزمون ،میانگین میزان تأثیر در مورد
همه متغیرها ،باالی عدد سته را نشتان متیدهتد ،ستطح معنتیداری3کواتکتتر از  0.05و
عالم .حد باال و پایین فاصله اطمینان بهدس .آمده هر دو مثب .اس .که نشان متیدهتد از
نظر خبرگان ،برداش.های محقق از قرآن کریم در خصو

نقش قطعتی تستلیم در مقابتل

فرامین مقام عصم .و همین طور ملزومات آن بر تتأمین امنیت .روانتی فتردی و اجتمتاعی
مورد تأیید خبرگان هر دو حوزه دینی و امنیتی اس.
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
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نتيجهگيری و پيشنهاد
 1نظریه تسلیم به معنای انقیاد محض در برابر فرامین و قضا و قتدر الهتی و تبعیت .از
فرامین اولیای معصوم او از مسلمات قرآن کریم اس .همینطور امنی .بهطور عام و امنی.
روانی بهطور خا

اهمی .فراوانی در قرآن کریم دارند

 2تسلیم با واهه هایی مانند ایمان ،استقام .در راه بندگی ،توکل ،تقوا و ذکر خدا ارتباط
معنایی عمیقی داشته و تمام اینها که در قرآن کریم بهعنوان نگهدارنده از ترس و غتم -کته
 3داشتن حال .تسلیم آثار مهمی دارد که ازجمله اثر مهم دنیوی آن تأمین امنی .روانی
فردی و اجتماعی اس.
 4با توجه به مراتب الزامات دینی شامل اسالم ،ایمان و یقین؛ تسلیم تأمینکننتده امنیت.
روانی از مرتبه دوم به باال بوده و اهل یقین نهتنها امنی .روانی خاصتی داشتته ،بلکته ختود
منبع امنی .روانی آحاد جامعه خواهند بود و تسلیم در حد مرتبه او) تأثیر کمتی در تتأمین
امنی .روانی دارد
 5تمام عوامل نگرانی و ترس در برابر انسان مؤمن تستلیم در برابتر آیتات الهتی رنتگ
باخته و جای خود را به آرامش فکری خواهد داد
 6عوامل برهمزننده امنی .فرد و اجتماع ماننتد تترس و اضتطرا

در حتوزه فتردی و

هواهای نفسانی و افزونطلبی برخی در حتوزه اجتمتاعی ،در صتورت تستلیم بتودن آحتاد

مقاله پژوهشی نقش تسلیم در تأمین امنی .روانی فردی و اجتماعی از منظر قرآن کریم

در نقطه مقابل امنی .روانیاند -و دلیل آرامش قلو

نام برده شدهاند ،از لوازم تسلیماند

جامعه اصالً مجا) ىهور و بروز نمییابد
 7داشتن روحیه تسلیم در برابر فرامین الهی باعث میشود که در ستطح جامعته امنیت.
جانی ،مالی و آبرویی حاکم شود که بته نوبته ختود از عوامتل اصتلی تتأمین امنیت .روانتی
اجتماعی هستند
 8در جامعه تسلیم ،خودخواهیها جای خود را به همکاری و تعاون ،هواهتای نفستانی
و زیاده خواهی جای خود را به عقالنی .و همیاری ،شهوت و غضب جای خود را به ستلم
و سالمتی ،اختالف و تضاد طبقاتی جای خود را به اتحاد و عدال .خواهد داد که نتیجه آن
تأمین امنی .روانی در سطح فرد و جامعه اس.
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