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تجليات مفهوم األمن في القرآن الكريم
فيصل الحضرمي
يف مقالته املن�شورة مبجلة التفاهم حتت عنوان «القر�آن الكرمي وم�شاهد الأمن بعد اخلوف يف حياة الإن�سان» ،ي�ستعر�ض الباحث املغربي حممد املنتار جتليات مفهوم
الأمن يف القر�آن الكرمي ،مناق�ش ًا م�ستوياته املختلفة ،وعالقته بكل من اخلوف ،والإميان ،واال�ستقرار واالزدهار.

وي�ستهل املنتار مقالته بتعريف لفظ «الأمن»� ،إذ هو م�صد ٌر
يحمل معنى الطم�أنينة وعدم اخلوف .ويف ل�سان ابن منظور
«ا�ست�أمن �إليه :دخل يف �أمانه ،وقد �أمنته و�آمنه ،وامل�أمن:
مو�ضع الأمن ،و�أمن فالناً على كذا وثق به ،واطم�أن �إليه»،
قال تعاىل {قال هل �آمنكم عليه �إال كما �أمنتكم على �أخيه
من قبل}� .أما الراغب الأ�صفهاين فريى �أن «�أ�صل الأمن
طم�أنينة النف�س وزوال اخل���وف» ،و�أن الإمي���ان ال يقر يف
ال��ن��ف�����س يف غ��ي��اب ال�سكينة واالط��م��ئ��ن��ان ،ف��ه��و «الت�صديق
الذي معه �أمن» ،كما يف قوله تعاىل (�أال بذكر اهلل تطمئن
القلوب) ،وقوله (هو الذي �أنزل ال�سكينة يف قلوب امل�ؤمنني
ل��ي��زدادوا �إمي��ان��اً مع �إميانهم) .هكذا يخل�ص املنتار �إىل �أن
املعنى اللغوي ملفهوم الأمن يتمحور حول ثالثة �أمور ،هي:
ال�شعور باالطمئنان ،واال�ستقرار وال�سكينة ،وعدم اخلوف
والفزع.
وقد جاء ذكر الأم��ن يف القر�آن الكرمي يف ع�شرين �صيغة،
منها� :أمِ ���نَ � ،أمنتكم� ،آم��ن��وا� ،آمنكم ،ت���أم�� ّن��ا ،ت���أ َم�� ْن��هُ ،ي�أمن،
ي���أم��ن��وا .ون��ظ��راً مل��ا ل�ل�أم��ن م��ن �أهمية بالغة فقد ع��ده اهلل
�سبحانه وتعاىل من ًة ونعم ًة من كربيات النعم التي حبا بها
خلقه ،قال تعاىل (وقالوا �إن نتبع الهدى معك نتخطف من
�أر�ضنا �أو مل منكن لهم حرماً �آمناً يجبى �إليه ثمرات كل
�شيء رزق��اً من لدنا ولكن �أك�ثره��م ال يعلمون) .ويالحظ
امل��ن��ت��ار �أن ل��ف��ظ «�أم����ن» مل ي���رد يف ال���ق���ر�آن ال��ك��رمي مقيداً
ٍ
بو�صف �أو �إ�ضافةٍ ،ما يعني �أنه غري قابلٍ للتبعي�ض ،ف�إما �أن
يتنعم النا�س بالأمن كام ً
ال غري منقو�ص ،وب�أنواعه كافةً،
و�إم��ا �أن يعي�شوا يف ٍ
خوف وف��زع ،وخا�ص ًة حني يتعلق الأمر
بامل�ؤمنني� ،إذ �أن اال�ستجابة للتكليف يرتتب عنها حتقق
النتائج الطيبة ،وتوفر اخل�ي�رات .كما �أن ال�سياقات التي
وردت فيها كلمة «�أمن» يف القر�آن الكرمي تدل على �أن الأمن
يتجاوز �إط��ار احلياة الدنيا لي�شمل احلياة الآخ��رة ،كما يف
قوله تعاىل (�إن الذين يلحدون يف �آياتنا ال يخفون علينا
ري �أم من ي�أتي �آمناً يوم القيامة).
�أفمن يلقى يف النار خ ٌ
وي�شري املنتار �إىل االرت��ب��اط الوثيق ب�ين الأم��ن وب�ين قيم
التوحيد والإمي��ان والعمل ال�صالح يف القر�آن الكرمي ،كما
يف الآية الكرمية (و�إذ قال �إبراهيم رب اجعل هذا البلد �آمناً
وبني �أن نعبد الأ�صنام) التي يرد فيها ذكر �أحد
واجنبني ّ
م�ستويات �أو �أن��واع الأم��ن ،وهو الأمن العقدي �أو الروحي،

وكما يف قوله تعاىل (و�إذ قال �إبراهيم رب اجعل هذا بلداً
�آمناً وارزق �أهله من الثمرات من �آم��ن منهم ب��اهلل واليوم
الآخ��ر قال ومن كفر ف�أمتعه قلي ً
ال ثم ا�ضطره �إىل عذاب
ال��ن��ار وبئ�س امل�صري) حيث يدعو �إب��راه��ي��م رب��ه ب���أن يحقق
لقومه م�ستوىً �آخ��ر من الأم���ن� ،أال وه��و الأم��ن الغذائي.
وب��الإ���ض��اف��ة �إىل ه��ذي��ن ال��ن��وع�ين ،ي����ورد ال���ق���ر�آن ال��ك��رمي
�أنواعاً �أخ��رى من الأم��ن من قبيل الأم��ن النف�سي ،والأمن
االجتماعي ،والأم��ن االقت�صادي ،والأم��ن الديني ،والأم��ن
ال�سيا�سي .وهذه الأن��واع جميعها مت�صلة ببع�ضها البع�ض
بحيث ال مي��ك��ن لأح��ده��ا �أن يتحقق يف ظ��ل غ��ي��اب الآخ���ر.
و ُيجمل املنتار امل��ع��اين التي يحيل عليها لفظ «الأم���ن» يف
ال��ق��ر�آن الكرمي يف ثالثة ،ه��ي :الأم��ان��ة؛ و�ضدها اخليانة،
واملكان الآمن ،والأمن املقابل للخوف.
ويف معر�ض حديثه عن اخلوف ونظائره يف القر�آن الكرمي،
ي�شري ال��ب��اح��ث امل��غ��رب��ي حم��م��د امل��ن��ت��ار �إىل �أن اخل���وف لغ ًة
ه��و النق�صان ،فقد ج��اء يف معاجم اللغة «خ��وف��ت ال�شيء:
�إذا �أنق�صته ،ودينار خم��وف :ناق�ص ال��وزن» .كما قد ي�أتي
ُ
اخلوف مبعنى العلم ،مثلما يف قوله تعاىل (� ّإل �أن يخافا � ّأل
يقيما حدود اهلل)� .أما نظائر اخلوف يف القر�آن الكرمي فقد
حددها �أهل الوجوه والنظائر يف خم�سة �أوجه ،هي :القتل،
كما يف الآية الكرمية (ولنبلونكم ب�شيء من اخلوف) يعني:
القتل ،واحل���رب ،كما يف ق��ول��ه ت��ع��اىل (ف����إذا ذه��ب اخل��وف)
يعني :احل��رب ،والعلم ،كما يف قوله عز وج��ل (فمن خاف
مو�ص جنفاً �أو �إثماً) �أيَ :ع ِل َم ،واخلوف نف�سه ،كما يف
من ٍ
ٌ
الآية الكرمية (ال خوف عليهم وال هم يحزنون) ،والتخوف،
مبعنى التنق�ص ،كما يف قوله (�أو ي�أخذهم على تخوف) �أي
�أن يبتليهم بنق�صان �أموالهم وثمارهم �إىل �أن يهلكوا.
وح���ول طبيعة ال��ع�لاق��ة اجل��ام��ع��ة ب�ين مفهوم الأم���ن وبني
�شيوع اال�ستقرار وال�سكينة ،واالزدهار احل�ضاري والعمراين،
ي�ؤكد املنتار �أ�سبقية الأمن على اال�ستقرار واالزدهار ،وكونه
�شرطاً لهما ،ال نتيج ًة تابعة .فالأمن يف ال��ر�ؤي��ة القر�آنية
«�شرط �أ�سا�سي لقيام الإن�سان ب��دوره اال�ستخاليف ،و�إقامة
����ض���روري���ات ال���دي���ن» ،ك��م��ا �أن����ه حم���دد ج���وه���ري ل�ل�ازده���ار
وال��ت��ن��م��ي��ة واال���س��ت��ق��رار وال��ن��م��اء .وي�����ض��ي��ف امل��ن��ت��ار �أن ه��ذه
الأ�سبقية التي للأمن على اال�ستقرار واالزده���ار اقت�ضت
�أن تكون العبادة معلل ًة بتحققه ،ويف هذا يقول ال�شوكاين

«ول��وال الأم��ن بجوارهم البيت مل ي��ق��دروا على الت�صرف.
�أمرهم �سبحانه بعبادته بعد �أن ذكر لهم ما �أنعم به عليهم».
يف املقابل ف�إن �أياً من م�ستويات الأمن املختلفة ال يتحقق �إال
بح�صول الإميان والعمل ال�صالح ،وهو ما ت�شري �إليه الآية
الكرمي (وكيف �أخاف ما �أ�شركتم وال تخافون �أنكم �أ�شركتم
ب��اهلل م��ا مل ي��ن��زل ب��ه عليكم �سلطاناً ف����أي الفريقني �أح��ق
بالأمن �إن كنتم تعلمون .الذين �آمنوا ومل يلب�سوا �إميانهم
بظلم �أولئك لهم الأمن وهم مهتدون).
ويختم املنتار مقالته ب���إي��راد �ست ٍة من م�شاهد الأم��ن بعد
اخلوف يف حياة الإن�سان كما جاء ذكرها يف القر�آن الكرمي.
�أول ه���ذه امل�����ش��اه��د ه���و م���ا وق���ع لإب���راه���ي���م ع��ل��ي��ه ال�����س�لام
م��ع امل�لائ��ك��ة ال��ذي��ن ج���اءوا لتب�شريه ب���إ���س��ح��اق ،ق��ال تعاىل
( َو َن ِّب ْئ ُه ْم َعن َ�ض ْي ِف �إِ ْبراَهِ ي َم� .إِ ْذ َدخَ ُلواْ َعلَ ْي ِه َفقَا ُلواْ َ�سال ًما
َق��ا َل ِ�إ َّن��ا مِ ن ُك ْم َوجِ �� ُل��و َنَ .ق��ا ُل��واْ َال َت�� ْو َج ْ��ل ِ�إ َّن��ا ُن َب ِّ�ش ُر َك ِب ُغال ٍم
ِيمَ .قا َل �أَ َب َّ�ش ْر ُ ُ
ِب َف ِب َم ُت َب ِّ�ش ُرو َن.
ون َعلَى �أَن َّم َّ�سن َِي ا ْلك َ ُ
َعل ٍ
ت ِ
��الَ��قِّ َف َ
َق��ا ُل��واْ َب َّ�ش ْر َن َ
اك ِب ْ
�لا َت ُكن ِّم��نَ ا ْلقَانِطِ نيََ .ق��ا َل َو َم��ن
َي ْق َن ُط مِ ن َّر ْح َم ِة َر ِّب ِه ِ�إ َّال َّ
ال�ض�آ ُّلو َن) ،وثانيها م�شهد حتقيق
َ
الأم���ن م��ع ل��وط عليه ال�����س�لام ،ق��ال ت��ع��اىل ( َو َلَّ���ا �أن َج���ا َءتْ
ُر ُ�س ُل َنا ُل ً
وطا �سِ ي َء ِب ِه ْم َو َ�ضا َق ِب ِه ْم َذ ْر ًعا َو َقا ُلوا َل تَخَ فْ َو َل
َ
َ
تزَنْ �إِنَّا ُم َن ُّج َ
َْ
وك َو�أهْ لَ َك �إِ َّل ْام َر�أ َت َك َكا َنتْ مِ نَ ا ْل َغا ِب ِرينَ )،
وثالثها م�شهد عالقة الأمن باخلوف يف �سرية مو�سى عليه
ال�����س�لام ،ك��م��ا يف ق��ول��ه ت��ع��اىل (ي���ا م��و���س��ى �أق��ب��ل وال تخف
�إن��ك م��ن الآم��ن�ين) ،ورابعها م�شهد ق�صة ثمود م��ع �صالح
عليه ال�سالم ،ق��ال تعاىل (�أت�ترك��ون يف ما هاهنا �آمنني يف
ج��ن��ات وع���ي���ون وزروع ون��خ��ل طلعها ه�ضيم وتنحتون من
اجل��ب��ال ب��ي��وت��ا ف��ره�ين ف��ات��ق��وا اهلل و�أط���ي���ع���ون وال تطيعوا
�أم��ر امل�سرفني الذين يف�سدون يف الأر����ض وال ي�صلحون)،
وخ��ام�����س��ه��ا م�شهد �أم���ن الأوط�����ان يف دع���وة �إب��راه��ي��م عليه
ال�سالم ،ق��ال تعاىل (و�إذ ق��ال �إبراهيم رب اجعل ه��ذا بلداً
�آمناً وارزق �أهله من الثمرات من �آم��ن منهم ب��اهلل واليوم
الآخ��ر قال ومن كفر ف�أمتعه قلي ً
ال ثم �أ�ضطره �إىل عذاب
النار وبئ�س امل�صري) ،و�ساد�سها م�شهد الأم��ن بعد اخلوف
يف جتربة قري�ش ،كما يف قوله تعاىل (�أومل يروا �أنا جعلنا
حرماً �آمناً ويتخطف النا�س من حولهم).
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