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Abstract  
The purpose of the present study is to explore the causes and obstacles for the political security of parties 

from the view of the Noble Qur’an. The method of this research is by extracting thematic interpretation and 

it was comprehended by making a comparison between exegeses in terms of explicit vocabularies, implicit 

and subjunctive vocabularies as well as different concepts. The results showed that the Qur’an in several 

cases by referring to the threats to the political security of parties, has pointed to some historical instances in 

this regard. In the view of the Qur’an, the political security of the parties is acknowledged by accepting and 

allowing the establishment of political associations, the possibility of structural and political participation in 

the form of different groups in order to build the political destiny. In a society in which there is political 

participation of parties and a mutual recognition between them and the political government and the parties 

have an active tendency to the political structures and decision making as well as executive processes, 

parties have security and can penetrate in policies and be effective in decisions.  
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 چکیده

ها از منظر قرآن کریم است. روش این پژوهش، استفاده از رویکرد  هدف پژوهش حاضر بررسی موجبات و موانع امنیت سیاسی گروه
مفاهیم  براساس واژگان مستقیم، واژگان ضمنی و التزامی وتفسیر موضوعی استخراجی بوده و روش این فهم از طریق تطبیق آن 

های  ها، به نمونه ه قرآن در موارد گوناگونی با توصیف تهدیدات مربوط به امنیت سیاسی گروهمخالف صورت گرفت. نتایج نشان داد ک
های سیاسی و امکان مشارکت  ها در قالب پذیرش و اجازه تشکیل مجموعه تاریخی اشاره کرده است. از منظر قرآن، امنیت سیاسی گروه

ای که مشارکت سیاسی   گیرد. در جامعه  وشت سیاسی صورت میهای گوناگونی جهت ساخت سرن  لسیاسی ساختاری در قالب تشکّ
های سیاسی و  شناسایی متقابلی نسبت به نظام سیاسی داشته و گرایش فعال نسبت به ساخت های آن جامعه،   ها وجود داشته و گروه  گروه

ها نفوذ و در تصمیمات  توانند در خط مشی میها دارای امنیت بوده و  گیری و اجرایی دارا باشند، در این جامعه گروه روندهای تصمیم
  تاثیرگذار باشند.

 

  ها. عی، گروهقرآن، امنیت، امنیت سیاسی، تفسیر موضو های کلیدی:  واژه
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 مقدمه. 0

ق: 9090، یراغب اصفهاناست ) ن رفتن ترسیآرامش نفس و از ب یت در اصل به معنایامن و امن
(. 300: ص9339بیمی تعریف شده است )معین،  بودن و بی(. گاهی به معنای ایمن شدن، در امان 20ص

(. بوزان معنای 2910ص ،2: ج9332 در جایی دیگر به معنای ایمن شدن و در امان ماندن است )دهخدا،
)امنیت ذهنی( و رهایی از  )امنیت عینی(، احساس ایمنی لغوی امنیت را عبارت از حفاظت در مقابل خطر

(. با بررسی اجمالی مشخص 02: ص9339 داند )بوزان، ی شخصی( میها )اعتماد به دریافت تردید
(. بوزان 05-23: ص9333تعریف مختلف از امنیت ارائه شده است )افتخاری،  905شود که بیش از  می

باشد. در آغاز،  حداقل سیزده تعریف مختلف را آورده که هر یک از آنها به دنبال ارائه درکی از امنیت می
م تضمین فیزیکی یک شخص، قبیله و یا ملت بود و معمواًل به محیط نظامی اشاره داشت امنیت فقط مستلز

گرفت. اما با پیشرفت  الشعاع آن قرار می شد، هر چیز دیگری تحت و هنگامی که حیات مردم تهدید می
د توجه تر و در ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و... نیز مور جامعه انسانی، امنیت در یک مفهوم گسترده

توان به دو گونه سلبی و ایجابی تعریف نمود. در تعریف سلبی، امنیت وضعیتی   قرار گرفت. امنیت را می
است که منافع بازیگر یا از سوی دیگر بازیگران مورد تهدید واقع نشده و یا در صورت وجود تهدید 

(. در تعریف 99: ص9333ی، )هدف( وجود داشته باشد )افتخار احتمالی، امکان مدیریت آن برای بازیگر
ها در یک واحد سیاسی معین، متناسب با   ها و داشته  ایجابی، امنیت وضعیتی است که در آن بین خواسته

نماید  )آن واحد( تولید رضایت می )آن واحد(، تعادلی وجود دارد که نزد بازیگران ضریب ایدئولوژیک
خوف به مکان و جایگاه مهم و اصلی عبادت و امنیت و عدم (. در قرآن کریم 90: ص9333)افتخاری، 

ی َوَعِهْدَنا ِإَلی ِإبْ » پرستش گفته شده است. ِخُذوا ِمْن َمَقاِم ِإْبَراِهیَم ُمَصلًّ اِس َوَأْمًنا َواتَّ ِإْذ َجَعْلَنا اْلَبیَت َمَثاَبًة ِللنَّ َراِهیَم َو
اِئِفیَن َواْلَعاک َرا َبیِتی ِللطَّ ِإْسَماِعیَل َأْن َطِهِّ ُجودَو کِع السُّ  (.920)بقره،  «ِفیَن َوالرُّ

 امنیت سیاسی. 3

 اقسام از بحث در هراس، و ها  دولت مردم،در کتاب  5باری بوزانن بار یرا نخست اصطالح امنیت سیاسی
در چیستی و مفهوم امنیت سیاسی سه دیدگاه مختلف وجود دارد. در  .داد لیتفص و طرح جامعه تیامن
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 ییها  یدئولوژیو ا یحکومت یها  ستمیها، س دولت یناظر بر ثبات سازمان یاسیت سیامن محور رویکرد دولت
تهدیدهای سیاسی، ثبات سازمانی دولت را  .(33ص :9339بوزان، ) بخشند ت مییاست که به آنها مشروع

ه تواند گوناگون باشد و از تحت فشار گذاشتن حکومت در زمین اند. منظور از این تهدیدها می هدف گرفته
طلبی و از هم گسیخته کردن کالبد سیاسی دولت به  سیاسی خاص تا براندازی حکومت، دامن زدن به جدایی

 منیتا د فردمحور قرار دارد.یکرگیرد. در مقابل این نگاه، رو  قصد تضعیف آن پیش از حمله نظامی را دربرمی
 هر ازبرا و  یگیرربهکا حق: میباشد شناسایی قابل شاخصها ینا بات و موضوعا ینا  یدارا اد،فرا سیاسی

زایی و  ن )لکحاکما دنکرب نتخاا حق ،سیاسی مناصب و ها  سمت  یابر نشدب نتخاا حق ،سیاسی هعقید
های وابسته و  (. استبداد، طاغوت، حاکمان جائر، نظام سلطنتی، حکومت925: ص9310همکاران، 

هایی همچون آزادی، مشارکت مردم در تعیین   ها ارزش  وابستگی، تهدیدهای سیاسی هستند و به جای آن
 یتیوضع یاسیس تیمن(. بنابراین، ا22: ص9312زایی،  سرنوشت سیاسی، انتخابات آزاد و... قرار دارد )لک

 کنند انیها و مواضع خود را ب  دگاهیبتوانند آزادانه د یکار بینفاق و فر هرگونه است که افراد در جامعه بدون
امنیت سیاسی برخورداری از صیانت موثر بازیگران اما در رویکرد تلفیقی، . (955: ص9310)میراحمدی، 

مندی حقوق سیاسی خویش است که جامع تعاریف امنیت  ها و حکومت(، برای عمل و بهره  )افراد، گروه
 مورد سنجش قرار دهد.  ها را از منظر قرآن کریم سیاسی است. تحقیق حاضر تالش دارد تا امنیت سیاسی گروه

 شناسی تحقیق روش. 2

اند.   . تفسیر تنزیلی، ترتیبی و موضوعی از آن جملهداردرویکردهای مختلفی برای فهم از قرآن وجود 
ات هم موضوع و هم مضمون و نه یک موضوع با مالحظه آین ییتب یاست برا یروش ،تفسیر موضوعی

ک موضوع را در یات مختلف درباره یآ ،رن روش، مفسِّ یدر ام موجود در قرآن. یب و تنظیبا ترت ،هماهنگ
، نماید )هاشمی رفسنجانی  ین مییدگاه قرآن را تبیل آنها دیو تحل یبند  دهد و با جمع  یگر قرار میکدیکنار 

آوری   آیات مختلفی درباره یک موضوع که در مواضع مختلف قرآن آمده است، جمع. (31: ص9ج، 9395
بین شیوه این  گردد. میو از مجموع آن، نظر قرآن درباره آن موضوع و ابعاد آن روشن  شدهبندی  و جمع

 .نماید ه میئموضوع اراحول یک کند و یک نظریه واحد را   تجربه بشر و قرآن جمع می
 به سخن درآوردن متن براساس سئواالت زمانه که استنطاقی: دو رویکرد وجود داردموضوعی در تفسیر 

روش تفسیر  باشد. می تعیین موضوع از بیرون و شناسایی مسائل و احکام از متن که اجیاستخراست و 
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 ،زمان نزولو با تاکید بر  براساس تفسیر تنزیلییعنی  ،استخراج زمانیشود:  تقسیم می دو نوعبه  یاستخراج
درون آنها.  های موجود جهت استخراج یک نظام از  یعنی گرد هم آمدن منطقی داده، غیر زمانی)معنایی(

این تحقیق با استفاده از روش تفسیر موضوعی استخراجی غیرزمانی درپی آن است که آیات مربوط به 
  شناسایی و استخراج نماید. ها را  سیاسی گروهامنیت 

 امنیت و واژگان مرتبط با آن در قرآن کریم. 0

چینش آنها در کنار یکدیگر آور واژگان و  های عظمت قرآن، گزینش هدفمند و اعجاب  یکی از جلوه
  یها  واژه یبررس واژه، كی یمفهوم اتیخصوص به یابیگر دستید (. راه33: صق9093 ،ییاست )طباطبا

اما  شود، یم افتی یمشترک وجوه ها  واژه یبرخ انیم هرچند. باشد می واژه هر تیکشف خصوص و آن مشابه
 و کرده خاص را آن یره مفهومیدا که است یتیثیح  یدارا  یا واژه هر و بوده ترادف عدم لغت، وضع در اصل

شود )حمادی و رسولی محالتی،  یم متفاوت زین حکم آن رد،یگ قرار یشرع نیعناو در که یصورت در تبع، به
 .(30: ص9310

 ،گانیواژ معناشناسی. ستا کریم آنقردر  هشوپژو  تحقیق نوین  یهااز روش یکینیز  5معناشناسی
 با ،بعد حلامرو در  حیاطر .یزگربروالئو  توسط ن،لمادر آ بُن معنایی مکتبدر  ربا نخستین  یابر

 مکتب ینا (.0: ص9305 ،تسوویزایافت ) رحضو نیآقر تتحقیقادر  3تسوویزشی هیکو اتو  یدارطالیه
 نقش که کلماتیروش،  ین. در اکند کشفرا  آنقر شنگر زطر آن،قر تکلمادر  تحقیق طریقدارد از  سعی

  یکلید تکلمااز  امکد هر. دنمیشو هنداخو آنقر  یکلید تکلماد، ندار آنقر بینینجها ساختندر  قطعی
 باشند. می طتبادر ار  یکلید کلمهآن  با که هستند یرمجموعههاییز  یدارا آنقر

 واژگان مستقیم . 0-0

ن کلمه یا یو عرب یفارساگرچه صورت ماده ایمنی و امنیت، کاربرد نسبتًا فراوانی در آیات قرآن دارد. 
به  یشه به فراوانین ریمشتق از ا  یها خورد، اما واژه یبه چشم نم یدر متون اسالم هیت و امنیبه َاشکال امن
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ق: 9300بار در قرآن کریم به کار رفته است )عبدالباقی،  931در مجموع « امن»ماده  کار رفته است.
مورد به صورت فعل و اسم ثالثی مجرد)از مصدر امن( و مابقی )به جز یک  00(. از این تعداد 13-99ص

 که فعل ماضی مجهول است از باب افتعال(، همگی اعم از فعل و اسم از باب افعال )از« اوتمن»مورد 
های امن، امانه و امان، مصدر هستند، اما واژه  (. واژه90: ص9390باشند )منصوری،  مصدر ایمان( می

رود. گاهی به چیزی  شود، به کار می امان گاهی اسم است و برای حالتی که بر انسان در امنیت حاصل می
ِذیَن آَمُنواْ »گویند.  شود نیز امان می که باعث امنیت می َها الَّ ُسوَل َوَتُخوُنوْا َأَماَناِتُکْم َوَأنُتْم اَل  َیا َأیُّ َه َوالرَّ َتُخوُنوْا اللِّ

از  و یو آسودگ یمنیدر امان بودن، ا یبه معنا ،«ا م ن» شهیاز ر یمصدر جعل تیامن(. 23)انفال،  «َتْعَلُموَن 
آن ماده  درصد( 0/93)یعنی  909آیه قرآن، در حدود  0230از مجموع  است. یرفتن هراس و نگران نیب

ایمنی و امنیت به کار رفته است که این نکته نشانگر اهمیتی است که به موضوع امنیت از منظر قرآنی برای 
 دتعدا اين زا كهمشتق شده کریم  کلمه در قرآن 02، «امن»از ریشه (. 33: ص9315پور،  آدمی دارد )حمزه

به معنای  اصل درکه « أمن» ماننداست.  نیمدرد در آیات مو 029 و مکیرد در آیات مو 309، دبرركا
 یها در مجموع سه بار در سوره «االمن. »است هراس و بیم رفتن بین از و نفس آرامش و خاطر آرامش
دو بار  «َامَنةً »، 00ه یو در سوره نور، آ 920ه یدو بار در سوره بقره، آ «َامناً »، 93و نساء  92و  99ات یانعام، آ

جمع،  خاطردو بار که به معنای « نآمِ »اند.  به کار رفته 99ه یو انفال، آ 900ه ی، آ آل عمران یها در سوره
َقاُم ِإْبَراِهیَم » ، استفاده شده است،است ایمن  که شهری یا و برد در امنیت به سر می که کسی َناٌت مَّ ِفیِه آَیاٌت َبیِّ

ِإْذ َقاَل ِإْبَراِهیُم َربِّ اْجَعْل َهَذا َبَلًدا آِمًنا» (.79 ،عمران آل) «َوَمن َدَخَلُه َکاَن آِمًنا  گاهی ایمان(. 920 ،بقره) «َو
َصاَری َمْن » ،است آورده)ص( پیامبر که باشد می شریعتی و دین اسم اِبُؤوَن َوالنَّ ِذیَن َهاُدوْا َوالصَّ ِذیَن آَمُنوْا َوالَّ ِإنَّ الَّ

ِه َواْلَیْوِم اآلِخِر وَعِم   شریعت که را کسانی تمام»، (01 ،مائده) «َل َصاِلًحا َفاَل َخْوٌف َعَلْیِهْم َواَل ُهْم َیْحَزُنوَن آَمَن ِباللِّ
ه به و پذیرند می را او فارغ از   واژهاما گاهی این . «شود می شاملرا کنند،  می اعتراف و اقرار او پیامبری و اللِّ

معنی ه ب را ایمان، طبرسیچه گرباشد.  می خاطر اطمینان با توأم تسلیم، به معنای شریعت و دین اسم
 ،قرآن. اند گفته خاطر اطمینان با توأم تصدیق راغب و قلب در اعتقاد استقرارو عالمه طباطبایی،  تصدیق

 را آنانقرآن  بینیم می زیرا ،است تسلیم همان آن معنای بهترین ، پسکند نمی تأیید را اعتقاد معنیه ب ایمان
َوَجَحُدوا ِبَها َواْسَتْیَقَنْتَها َأنُفُسُهْم ُظْلًما ». شمارد می کافر، نیستند خویش عقیده تسلیم ولی، دارند اعتقاد که

ا َفانُظْر َکْیَف َکاَن َعاِقَبُة اْلُمْفِسِدیَن  ْنُه َخَلْقَتنِ  َقاَل َما َمَنَعَك َأالَّ »(. 90 ،نمل) «َوُعُلوًّ ِمن  یَتْسُجَد ِإْذ َأَمْرُتَك َقاَل َأَنْا َخْیٌر مِّ
اٍر َوَخَلْقَتُه ِمن ِطیٍن   (.92، اعراف) «نَّ
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 واژگان ضمنی و التزامی. 0-3

توان از آن برای گستره واژه  قات کلمه امن نیست، ولی میتشبه کار رفته که از مژگان متعددی در قرآن وا
مرتبه در قرآن  02بار و سالم  0مشابه امنیت، مانند سکینه  هایی با بار معنایی کلمه امنیت استفاده نمود.

های صلح و سلم و... را  واژه .(909: ص9310 اخوان کاظمی، ) باشد می آنکه حاکی از اهمیت  آمده است
. ماده دست آوردها به  توان از درون منابع اسالمی استخراج نمود و در نهایت استنباطی از مجموع آن نیز می

مرتبه در قرآن بکار رفته است.  905باشد،  با مشتقاتش که دارای گستردگی معنایی بسیار زیادی می «سلم»
َلم»، «سلم»های فارسی و عربی برای این واژه بیان شده است.  معنای کلی در فرهنگ 90بیش از   و «السَّ

اَل » َه ِبَقْلٍب َسِلیٍم » .بودن مصون باطنی و ظاهری بیماری از، یعنی «السَّ  «َیْوَم اَل َینَفُع َماٌل َواَل َبُنوَن ِإالَّ َمْن َأَتی اللَّ
ِذ  ِإالَّ  ِإلهَ  ال»اند:  ، در کنار هم آمده«امن»و « سلم»در دو جای قرآن، کلمات  .(91-99، شعراء) ُه الَّ  یُهَو اللَّ

ُر ُسْبَح  اُر اْلُمَتَکبِّ اَلُم اْلُمْؤِمُن اْلُمَهْیِمُن اْلَعِزیُز اْلَجبَّ وُس السَّ ا ُیْشِرُکوَن اَل ِإَلَه ِإالَّ ُهَو اْلَمِلُك اْلُقدُّ ِه َعمَّ  ،حشر) «اَن اللَّ
ِقیَن فِ   آِمِنیَن  ِبَسالٍم  اْدُخُلوها» (.23 اٍت َوُعُیوٍن اْدُخُلوَها  یِإنَّ اْلُمتَّ کلمه سالم  .(00-00)حجر،  «ِبَساَلٍم آِمِنیَن َجنَّ
معنایی نزدیک به « امن»و « سالم»واژه سوره مدنی است.  0سوره مکی و  29سوره به کار رفته که  20در 

به معنای خود امنیت با « سالم»شود، این است که  هم دارند. تنها فرقی که بین این دو ماده لغوی دیده می
 باشد، ولی کلمه امن به معنای سالمتی و امنیت از فالن خطر است )طباطبائی، میقطع نظر از متعلق آن 

 یاسما از ییک سالم که است باور نیا بر تیامن و کلمه سالم تعامل در .(. عالمه02، ص95ق: ج9093
 یشرِّ  چیه که یریخ است، ریخ نفس یتعال یخدا یمتعال ذات که است نیوجهش ا و بوده یتعال یخدا

 یبرا یضرر شرِّ و چیه بهشت در که است دلیل نیهم به اند، گفته دارالسالم اگر هم را بهشت. ستیاو ن در
 00ه یآ و نور سوره 23 و 09 اتیآ مانند یاتیآ به سالم ریتفس در ییطباطبا ندارد. عالمه وجود آن ساکنان

 هیناح از ظلم و یتعدِّ  از تیامناعالم  قت،یحق در دادن سالم عالمه، ریتعب به. است کرده استناد انعام سوره
 (.999-995: ص9310است )اخوان کاظمی،  سالم رندهیگ به دهنده سالم

ُه َجَعَل »، آرامش محل و آرامشیعنی  سکنمرتبه در قرآن آمده است.  01با مشتقاتش،  ماده سکن َواللِّ
ن ُبُیوِتُکْم َسَکًنا . خاطر اطمینان و قلب آرامشبار در قرآن آمده است، یعنی  0ه سکین(. 95، نحل) «َلُکم مِّ

ِذ ». آمده مصدر اسم جایه بکه  است مصدر گوید می طبرسی ِکیَنَة فِ  یُهَو الَّ ُقُلوِب اْلُمْؤِمِنیَن ِلَیْزَداُدوا  یَأنَزَل السَّ
ُه َعِلیًما َحِکیًما ْرِض َوَکاَن اللَّ

َ
َماَواِت َواْْل ِه ُجُنوُد السَّ َع ِإیَماِنِهْم َوِللَّ  آتشی معنی درنیز  «سکن». (0، فتح) «ِإیَماًنا مَّ

 ،«ُسکَنی»چنین، هم. کنند می استراحت اطرافش در و شوند می گرم و یابند می آرامش آن بوسیله که است
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 .یابند می کرایه، سکونت و اجرت بدون آنجا در که است جایی و خانه

 . مفاهیم مخالف 0-2

 ،ییمعنا اشتراکات وجود با ریتعاب نیا . است شده انیب یمختلف ریتعاب با در قرآن خوف و ترس
 مشتقات و «خوف»گیرند،  ه در قرآن ذیل معنای ترس قرار میبا بررسی واژگانی ک. دارند هم با یهای تفاوت

 یرو از ینامطلوب امر ینیب شیپ یمعنا به  و بیشترین کاربرد را دارد قرآن هیآ  992 در مرتبه، 920 جمعاً  آن
ق: 9090 رود )راغب اصفهانی، یم کار به دو هر یاخرو و یویدن امور در و است یقطع ای یظنِّ  یها نشانه

َك  َتَخْف  ال» (.353ص . است رفته کار به قرآن در بار 0 آن مشتقات و« وجله. »(39 قصص،) «اآلِمِنین ِمَن  ِإنَّ
 سلب موجب که قلب، در جنبش و تحرک حالت یعنی باشد، می یباطن شیتشو و اضطراب واژه، نیا اصل

َما»(. 02، ص93ج :9305 ،یشود )مصطفو یم نفس انخفاض و آرامش ِذیَن  اْلُمْؤِمُنوَن  ِإنَّ هُ  ُذِکَر  ِإذا الَّ  َوِجَلْت  اللَّ
 آن از آنچه به علم لیدل به  شتریب و باشد یم میتعظ با ختهیآم خوف یمعنا  ، به«خشیة». (2 انفال،) « ُقُلوُبُهم

ق: 9090 شدند )راغب اصفهانی، خاص خدا، کالم در علما رو، نیا   از. دیآ یم وجود به م،یدار تیخش
ما» (.293ص هَ  َیْخَشی ِإنَّ  به و است آمده هیآ  0 در آن مشتقات و« فزع. »(29 ،فاطر) «اْلُعَلماء ِعباِدهِ  ِمْن  اللَّ
 یناگهان ضرر از دیشد (، خوف030ق: ص9090 مخوف )راغب اصفهانی، امر از نفرت و یگرفتگ یمعان

 َدَخُلوا ِإذْ »است.  خوف از یا مرتبه «فزع» واژه اساس، نیا  بر (.02، ص93ج :9305 ،یباشد )مصطفو یم
 اصل سه نیز در قرآن به کار رفته است. این کلمه «ُرعب». (22 ص،)  «َتَخف ال قاُلوا ِمْنُهْم  َفَفِزعَ  داُودَ   َعلی
 ،یمصطفو ؛300ق: ص9090 )راغب اصفهانی، (دنیبر) قطع و (پر کردن) ملء ،(ترس) خوف: دارد

 که است قلب بر خوف یرگیچ شده، انیب واژه نیا  یبرا که ییمعنا نیتر جامع (.900، ص0ج :9305
ْل ِبِه ُسْلَطاًنا یفِ  یَسُنْلقِ ». کند یم سلب یکل به  را تیامن ِه َما َلْم ُیَنزِّ ْعَب ِبَما َأْشَرُکوْا ِباللِّ ِذیَن َکَفُروْا الرُّ  «ُقُلوِب الَّ

 و اضطراب با همراه ترس یمعان به و است رفته کار به قرآن اتیآ در بار 92« رهب» (.909 ،عمران )آل
، 93ج :9305 ،یباشد )مصطفو یم خوف استمرار ( و300ق: ص9090 )راغب اصفهانی، ینینش گوشه

نُتْم َأَشدُّ َرْهَبًة فِ » (.900ص
َ
ُهْم َقْوٌم الَّ َیْفَقُهوَن  یَْل ِه َذِلَك ِبَأنَّ َن اللَّ  هیآ کی در« روع» (.93 حشر،) «ُصُدوِرِهم مِّ

 از آمده وجود   به ختن، حالِت یبرانگ را یکس ، اعجابیتاب یب و ترس شدت یمعان به و است رفته کار به
 ،«روع» در یسبک و   ینرم. است کمال از اعجاب ای باشد ترس یرو از خواه قلب، بر فیخف رعب یرگیچ
ا َذَهَب َعْن » (.295، ص0ج :9305 ،یشود )مصطفو یم دییتأ رعب خالف بر «نیل» حرف وجود با َفَلمَّ
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ْوُع َوَجاءْتُه اْلُبْشَری ُیَجاِدُلَنا فِ ِإْبَراِهیَم   دو انیم فاصله یمعنا به َفَرَق  شهیر از «َفَرق» (.30 هود،) «َقْوِم ُلوٍط  یالرَّ
ق ز،یچ  و متفرق هم از خواهد یم قلبش که ترسد یم چنان ییگو است. خوف از قلب شیتشو و تفرِّ

ُهْم َقْوٌم » (.030ق: ص9090 شود )راغب اصفهانی، یمتالش نُکْم َوَلِکنَّ ُهْم َلِمنُکْم َوَما ُهم مِّ ِه ِإنَّ َیْحِلُفوَن ِباللِّ َو
 یمعنا به غالباً  و است رفته کار به میکر قرآن در مرتبه 29 آن نیز مشتقات و «حذر» (.00 توبه،) «َیْفَرُقوَن 

باشد  یم یقطع ای یظن ضرر به نسبت ای و یزیچ به نسبت بودن هوش  به و بودن مواظب اط،یاحت
 مطلق نه است، خوف از یناش مراقبت و زیپره ماده، نیا  در اصل (.02، ص93ج :9305 ،ی)مصطفو

، یباشد )مصطفو می اصل نیا  آثار و لوازم از زیتجه و یاریهوش و یآمادگ و خوف، مطلق نه و زیپره
ُرُکُم  َو » (.993-992، ص2ج :9305 هُ  ُیَحذِّ هِ  ِإَلی َو  َنْفَسهُ  اللَّ  مشتقات و «شفق. »(29 عمران، آل) «اْلَمِصیر اللَّ

 است )راغب اصفهانی، ترس با ختهیآم( محبت) توجه اشفاق،. است آمده میکر قرآن اتیآ  در مرتبه 99 آن
اَعةِ  ِمَن  ُهْم  َو » (.001ق: ص9090   .(01 اء،یانب) «ُمْشِفُقون السَّ

 ترین نمونه گروه معرفی شده در قرآن کریم مهم. 5

ها است، هم اسوه مثبت دارد تا مردم آن را سرلوحه قرار دهند و هم الگوی منفی معرفی  قرآن کتاب اسوه
های ای برای پژوهش کند تا از راه و منش آنها پرهیز کنند. توجه به سرگذشت صالحان و اقوام گذشته، زمینه می

نی نیازمند است تا راهنمای او در زندگی قرآنی و تاریخی فراهم کرده است. از آنجا که انسان به الگوهای عی
های شنیدنی و  های مربوط به پیامبران، تنها به منظور خواندن حکایت های قرآن، به ویژه بخش باشند، داستان

افزاید.  ها می های تاریخی است که بر قابلیت الگو بودن قهرمان اصلی این داستان پندآموز نیست، بلکه واقعیت
شکنی، موسی در رهبری و مبارزه  ، نوح)ع( در پایداری و مقاومت، ابراهیم در توحید و بتبرای نمونه در قرآن

ا آَسُفوَنا انَتَقْمَنا ِمْنُهْم َفَأْغَرْقَناُهْم َأْجَمِعیَن َفَجَعْلَناُهْم َسَلًفا َوَمَثاًل »اند.  با استکبار، به عنوان اسوه معرفی شده َفَلمَّ
ها و ویژگی آنها بستگی دارد. با  فهم درست مطالب به بررسی دقیق شخصیت(. 00-00)زخرف،  «ِلآلِخِریَن 

ها در قرآن با  ها، اقوام و حکومت تر از چهرهتوان تصاویری روشنای از وقایع تاریخی می گردآوردن مجموعه
ن قصص اسرائیل بیشترین تکرار و تاکید را در بی توجه به نیازهای جامعه، به تصویر کشید. داستان قوم بنی

قرآنی به خود اختصاص داده است. مردم مصر در دوران حکومت فرعون وقت، به دو دسته کاماًل متمایز 
اسرائیل خداپرست بودند و دیگران، قبطیان و فرعونیان که بت و فرعون را  ای از بنی شدند. عده تقسیم می

اسرائیل و سرگذشت  رباره بنی(. قرآن کریم حاوی آیات زیادی د235: ص9312پور،  پرستیدند )ناصری می
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باشد.  ترین قصه درباره حضرت موسی می آنان است، به نحوی که در میان سرگذشت پیامبران الهی، طوالنی
های مختلفی سخن رانده و بیش از همه اقوام دیگر، از  آموزی، از اقوام و گروه قرآن کریم به منظور عبرت

وسی)ع( بیش از همه پیامبران برده شده است. حوادث مربوط به اسرائیل حکایت کرده است. چنانکه نام م بنی
بار  920بار و موسی  09ای در قرآن کریم پرداخته شده است، چنان که لفظ فرعون  اسرائیل به طور گسترده بنی

لْ  یَوَأنِّ »ذکر شده است و این نشان از اهمیت و کثرت ذکر این داستان در قرآن دارد. قرار گرفتن ترکیب  ُتُکْم َفضَّ
و تکرار در سه جای قرآن بیانگر  «َعَلی اْلَعاَلِمیَن »(، در سیاق جمله اسمیه، اطالق 03)بقره،  «َعَلی اْلَعاَلِمیَن 

اسرائیل بر عالمیان است. این بیان برای هیچ گروهی بدین شکل نیامده  تاکید و اهمیت موضوع برتری بنی
ْلُت »است، به طوری که واژه  اسرائیل  اسرائیل آمده است. بنی به بنی  دسته از آیات، آن هم راجع فقط در این «َفضَّ

بار در قرآن تکرار شده است. بنی جمع ابن، و با ولد، نسل و ذریه  09مرکب از بنی و اسرائیل بوده و این ترکیب 
شود.  طالق میاز نظر معنا متقارب است، جز آنکه ابن به پسر، ولد به پسر و دختر و نسل و ذریه به همه اینها ا

اصل ابن از بناء بوده و آن نهادن چیزی بر چیزی است. ابن از اب گرفته شده و از این جهت با اصل خود 
باشد. این لفظ  (. اسرائیل نام حضرت یعقوب به زبان عبری می903ق: ص9090تشابه دارد )راغب اصفهانی، 

رو اسرائیل به معنای عبدالله است.  ت. از اینمرکب از دو جزء اسرا به معنای بنده و ایل به معنای الله اس
(. از 901: ص9339نظر دارند )رازی،  مفسران در اینکه نام حضرت یعقوب، به معنای عبدلله است، اتفاق

(، برخوردار شدن از امکانات 05 توان به نجات از بردگی فرعون )بقره، اسرائیل می های فراوان بنی جمله نعمت
ها  بست گانه، سایه افکن شدن ابرها، غذاهای رنگارنگ، رها شدن از بن های دوازده زندگی، جاری شدن چشمه

. اسرائیل سالیان متمادی تحت شکنجه و آزار فرعونیان بودند المقدس اشاره کرد. قوم بنی و وارد شدن به بیت
(. 09م، ی؛ مر13، عقوب دو بار به کار رفته است )آل عمرانیم به عنوان نام حضرت یل در قرآن کریواژه اسرائ

ن رخ ناآندگی در زثی که ادحوت و تفاقااهرچند ، ندا شتهاوان دافرود فراز و فر، ئیل همانند هر قومیاسرا بنی
را ئیل اسرا بنیم ند سرگذشت قواوبه همین علت خدو ست ام اقوایگر از دتر زموآ تعبرو بیشتر ر بسیاداده، 

اسرائیل، به دوازده  بنیست. ده اکرن به تفصیل بیاآن قرن در مانایت مسلاهد یابر، مختلف یها جنبهو از ها ربا
اند. آنها بعد از آنکه  گذاری شده )یعقوب( نام شود که به نام پدر و جدشان اسرائیل فرزند یا قومی گفته می

  ها، پرستی روی آوردند. خداوند در قرآن از نعمت موسی)ع( به طور سینا رفت و مدتی غایب بود، به گوساله
برد. هدف از برگزیده شدن این قوم و  اسرائیل داده است، نام می های فراوانی که به بنی دستورات و توبیخ

برخورداریشان از مواهب گوناگون مادی و معنوی، آزمایش الهی بوده و حفظ این برتری مشروط به حفظ عهد 
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ر ها به طو ی»خدیو« که مصرد مانند بو بلکه لقبید، مصر نبوه شادسم پان نیز افرعوو میثاق با خداوند است. 
َناِت َفْسَأْل َبِنی ِإْسراِئیَل  َوَلَقْد . »ندنداخو لقب میآن به د را خون شاهادکلی پا )اسراء،  «آَتْیَنا ُموَسی ِتْسَع آَیاٍت َبیِّ

فرعونی که نام  البته«. آنگاه که موسی بن عمران را نزد فرعون فرستادیم، ُنه نشانه روشنگر به وی دادیم»(، 999
ق: 9093، ست )طباطباییه انیامدآن قر، در شدق یا غرد و در درکر حکومت میع( موسی) یپیامبردر دوران 

ب و یعقود. بون نااز آیوسف یکی و ندند اخو میط سبان را اناآشت که داپسر ب دوازده (. یعقو292، ص9ج
از پس ده و به مصر برن کنعاا از پرماجرر ستانی بسیاداند. یوسف طبق دکر ندگی مین زکنعادر نش اندزفر

یعقوب و پسران او به دلیل دعوت برادرشان یوسف که در آن عزیز مصر شد. م نجااسرر زیاد، بسیات تفاقاا
نفر  35روند، تعدادشان  ها به مصر می کنند. وقتی آن زمان عزیز مصر بوده، به سرزمین مصر مهاجرت می

از قدرت گرفتن جدید مصر( ه شاد)پا یابند. فرعون فر افزایش مین 055555است که در چهار نسل به 
ها را از  ها را بکشند. در این زمان خدا آن دهد که تمامی فرزندان پسر آن فرزندان یعقوب ترسیده و دستور می

ین دهد. اما دارای ایمان کافی نیستند و اجازه ورود به سرزم ها می اسارت نجات داده و قوانین خود را به آن
شوند و اختیار آن  یابند. بعد از مرگ موسی و نسل او، نسل بعدی به رهبری یوشع وارد کنعان می موعود را نمی

اسرائیل از خدا  شوند. بنی گیرند، ولی باز ایمان کافی ندارند و دچار مشکالت می سرزمین را به دست می
دهد. داوود نبی بعد از طالوت قدرت را به  )شائول( را می ها طالوت کنند و خدا به آن درخواست یک شاه می

آورند. فرزند داوود به نام سلیمان،  اسرائیل حکومت خدا را به دست می گیرد. در زمان داوود، بنی دست می
شود. پادشاهی  سازد. پس از درگذشت وی پادشاهی او به دو بخش تقسیم می معبدی برای پرستش خدا می

رو خدا اجازه  خورند. از این دهند و در توحید شکست می پرستی می زه بتکنند و اجا شمال اسرائیل گناه می
ها غلبه کرده و جایگزین آنان شوند. در جودا )پادشاهی جنوب(، بعضی به  های دیگری بر آن دهد که قوم می

کنند. از  پرستی می پرست شده و حتی در معبد سلیمان بت آورند، ولیکن بعضی دیگر بت توحید روی می
 دهد که جودا شکست خورده و در بابل به اسارت گرفته شود و معبد سلیمان نابود گردد. رو خدا اجازه می این

 ها اصل پذیرش تشکیل گروه. 5-0

ها در فرایندهای گوناگون سیاسی و اجتماعی وجود ندارد  براساس مبانی قرآنی، منعی برای حضور گروه
ُقوْا ِدیَنُهْم َوَکاُنو». و خداوند امنیت آنها را در جامعه خواسته است ِذیَن َفرَّ ْسَت ِمْنُهْم فِ ِإنَّ الَّ َما  یْا ِشَیًعا لَّ َشْيٍء ِإنَّ

هِ  ها با حاکمیت و  هایی از برخورد گروه اسرائیل و فرعون نمونه (. مواجهه قوم بنی901 )انعام، «َأْمُرُهْم ِإَلی اللِّ
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های مشروعیت نظام فرعونی نزد آنها پس از رسالت  تهدید امنیت نسبت به آنها است. از سویی دیگر، پایه
کند که  موسی)ع( متزلزل شده است. خداوند در ادامه سوره اعراف به انواع امکانات و آیاتی اشاره می

وفاَن »برای برخورد با بحران امنیت ناشی از فرعون استفاده کرده است.  حضرت موسی)ع( َفَأْرَسْلنا َعَلْیِهُم الطُّ
الٍت َفاْسَتْکَبُروا َو کاُنوا َقْومًا ُمْجِرمین و اْلَجرادَ  َم آیاٍت ُمَفصَّ فاِدَع َو الدَّ ل َو الضَّ پس طوفان »(، 933)اعراف،  «َو اْلُقمَّ

ها و خون را که معجزاتی از هم جدا بودند، بر ایشان فرستادیم، باز هم سرکشی کردند  و ملخ و شپش و وزغ
 (.30ص: 9310)قزی، « و قومی بزهکار بودند

 ها نفی استضعاف گروه. 5-3

ت حضرت موسی)ع(، بعد از ماجرای بحران امنیت، مجموعه اقداماتی انجام شد که هر یک نقش  در سنِّ
هایی است  مهمی در حل بحران امنیت داشتند. همین امر سبب اهتمام به این نعمت و ذکر آن در صدر نعمت

هایی که از چنگال و استبداد رهایی یافته و آزاد و مستقل شدند،  اسرائیل ارزانی شده است، زیرا انسان که بر بنی
های اعتقادی، اخالقی و رفتاری پیامبران را  در پرتو شکوفایی استعدادهای گوناگون خود قابلیت پذیرش برنامه

به  اسرائیل را به استضعاف بکشاند و از نیرومند شدن آنان و در نهایت کنند. فرعون برای اینکه بنی پیدا می
برید و زنان آنها را  حکومت و قدرت رسیدن آنها و ظهور و شوکت حق جلوگیری کند، پسران آنان را سر می

ْرِض َو َمَغاِرَبَها»گرفت.  زنده نگه داشته و به اسارت می
َ
ِذیَن َکاُنوا ُیْسَتْضَعُفوَن َمَشاِرَق اْْل )اعراف،  «َو َأْوَرْثَنا اْلَقْوَم الَّ

تواند هم قتل و اسارت پیش از تولد موسای کلیم و هم قتل و اسارات پس از قیام  ارت، می(. این قتل و اس933
آن حضرت را دربرگیرد. استحیای نساء، به لحاظ آثار سوء آن، یعنی تحمیل ذلت بندگی و لوازم بندگی و کنیز 

 بود.بودن، از مصادیق عذاب است، وگرنه صرف زنده نگه داشتن زنان و دختران عذاب نخواهد 

 ها عوامل استضعاف گروه. 6

 تهدید از سوی حکومت. 6-0

 تیرجلسه مشو تشکیل یبه جا نفرعو، کندمی کیدتأآن، در داستان حضرت موسی)ع( و فرعون قر
 شیپاوبه فر دیاستبداکمیت يند اين حاآفر نتیجه درکند. میتهديد  نندازا به ر)ع( سیمو، مانند ملکه سبأ

هیم ابر مقو عاجتما وست سیافت آ، گذشتههای باطل  پیروی کورکورانه از رویه د.شو میختم  تطاغو منظا
گرايش  ییتوانا نانسا فطرت، يدگاهداين  ز. احقیقت وجودی انسان نظر داردبه  نآ(. قر٣3ء، )شعرااست 
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را در پی خواهد  نفرعو گر مانند نطغیا نیانساستیالی ا ،نداشتنطغیان را دارد و در صورت کنترل به سمت 
ای را طرح کرد و با  اسرائیل نقشه (. فرعون برای استضعاف بنی.55، ص5١جق: 9093)طباطبایی، داشت 

برد و دختران و زنان را که به تنهایی قدرت بر  این برنامه شوم نسل ذکور آنها را که توان قیام داشتند، از بین می
ِإنَّ »(. 99ص ،90ج :9392 شیرازی، مکارمگذاشت ) قیام و مبارزه نداشتند، جهت خدمتکاری زنده می

ْرِض َو َجَعَل َأْهَلها ِشیعًا یْسَتْضِعُف طاِئَف 
َ
ُح َأْبناَءُهْم َو یْسَتْحیی ِنساَءُهم ةً ِفْرَعْوَن َعال ِفی اْْل (. 0)قصص،  «ِمْنُهْم یَذبِّ

کند؛ چراکه در  شاره میها باشد، ا ترین روش مستکبران، که شکاف بین ملت کلیدی از یکی به آیه این
تواند بر آنان استیالء پیدا کند. لذا، فرعون برای موفقیت  مردم، استکبار نمی های صورت یکپارچه شدن توده

های ضعیف تقسیم کند، و از طرفی با کشتن پسران و  ها و دسته اسرائیل را به گروه بنی در کار خود کوشید تا
حضرت  و با این روش قدرت و سیطره خویش را عظمت بخشد. قوای مردان را تضعیف کرده حفظ دختران،

موسی)ع( در طول زندگی خود با سه قدرت طاغوتی تجاوزگر مبارزه کرد. فرعون که مظهر قدرت حکومت 
 بود، قارون که مظهر ثروت بود و بلعم باعورا که مظهر فریب و اغفال بود.

 های دیگر تهدید از سوی گروه. 6-3

بار، رکن  93بار، مأل  23اند، با تعابیر قوم  رأی وی بوده بر ِگرد فرعون، کارگزار و همقرآن از کسانی که 
فرعون همان قوم،   فرعون، تقارب مفهومی و مصداقی دارند. آل  بار یاد کرده که با آل 0یک بار، ُجند و جنود 

دادند.  ا مورد تهدید قرار میاسرائیل ر کیشان فرعون هستند. آل فرعون گروه مهمی بودند که بنی پیروان و هم
بار در قرآن آمده که در یک مورد از مأموریت موسی)ع( به سوی آنان و در موارد دیگر از  93آل فرعون نیز 

بار   گری و در نهایت، عذاب آنان در دنیا، برزخ و آخرت سخن رفته است. قرآن، سه  کفر، تکذیب، شکنجه
گفته است. واژه دأب در اصل، استمرار و اصرار در کاری تا حدِّ فرعون و پیشینیان آنان سخن   از دأب آل

، 9ق: ج9093 خستگی است. سپس معنای آن به شأن، امر و عادت منتقل شده است )طباطبائی،
ها با اوایل تشکیل  عمران و انفال آمده و نزول آن  های آل فرعون، در سوره   دأب آل (. آیات مربوط به 229ص

ع جنگ بدر مقارن است که مسلمانان در ضعف بودند و دشمنان آنان شوکت حکومت اسالمی و وقو
ه کافران، سخن از دأب آل   ظاهری داشتند. در سوره آل ه و ُعدِّ فرعون رفته است.  عمران، پس از اشاره به ِعدِّ

ِذیَن َکَفُروا َلْن ُتْغِنَي َعْنُهْم َأْمَواُلُهْم َو اَل َأْواَلُدُهْم ِمَن ال» اِر ِإنَّ الَّ ِه َشْیئًا َو ُأوٰلِئَک ُهْم َوُقوُد النَّ ِذیَن * لَّ َکَدْأِب آِل ِفْرَعْوَن َو الَّ
ُه َشِدیُد اْلِعَقاِب  ِبِهْم َو اللَّ ُه ِبُذُنو ُبوا ِبآَیاِتَنا َفَأَخَذُهُم اللَّ . پس از این دو آیه (95-99، عمران  آل) « ِمْن َقْبِلِهْم َکذَّ
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ذیَن »فرماید:   می م کفروا َسُتغَلبوَن و ُقل ِللَّ . در سوره انفال نیز در دو آیه (93، عمران  آل) «ُتحَشروَن ِإلی َجَهنِّ
صورت اسم  عمران که به   آل 99در آیه « ذنوبهم»فرعون سخن رفته است. لفظ  نزدیک به هم، از دأب آل 

اند. در غیر  ی نیز شدهدهد که آل فرعون مرتکب گناهان دیگر  ظاهر )به جای ضمیر( و جمع آمده، نشان می
ه به»فرمود:  این صورت می ه بذنبهم»یا  «فأخذهم اللِّ ت و یا . مالء به جماعتی که به خاطر کمیِّ «فأخذهم اللِّ

: 2ق، ج9093 شود )طباطبائی، شان همانند اشراف و بزرگان چشم پرکن هستند، اطالق می کیفیت
 (.290ص

 تهدید از سوی افراد. 6-2

 قارون. 6-2-0

پرداختند که از آنها به آل فرعون تعبیر شده  اسرائیل می قرآن کریم افراد مختلفی به تهدید بنی از منظر
ران در گستره شمول آل ه به گوناگونی معانی آل، مفسِّ که قارون   فرعون بر یک رأی نیستند. چنان  است. با توجِّ

رای لفظ قارون معنی خاصی ذکر شناسان ب اسرائیل )قوم موسی( نیز از آنان شمرده شده است. لغت از بنی
اش به خاطر این باشد که او قرین )نزدیک( فرعون  اند، به گفته بعضی از آنان ممکن است وجه تسمیه نکرده

(. قارون از افرادی است که از منظر قرآن عامل به وجود آورنده 209ص :9305بوده است )مصطفوی، 
(. چهار بار در سه 30)قصص،  «َقاُروَن َکاَن ِمن َقْوِم ُموَسی َفَبَغی َعَلْیِهْم ِإنَّ . »اسرائیل است تهدیداتی علیه بنی

َوَلَقْد َأْرَسْلَنا ُموَسی »سوره قرآن از قارون نام آمده و در بدکاری در ردیف فرعون و هامان شمرده شده است. 
ِبیٍن ِإَلی ِفْرَعْوَن َوَهاَماَن َوَقاُروَن  اٌب  ِبآَیاِتَنا َوُسْلَطاٍن مُّ (. برخی منابع، قارون را 20-23)غافر،  «َفَقاُلوا َساِحٌر َکذَّ

(. سرانجام 003، ص3ج :9300اند که بر ایشان ظلم بسیار کرد )بغوی،  اسرائیل دانسته عامل فرعون بر بنی
ْرَض »او، عذاب خداوند در صحرای سینا و عبرتی برای دیگران است. 

َ
ِبَداِرِه اْْل  (.99)قصص،  «َفَخَسْفَنا ِبِه َو

 بلعم باعورا. 6-2-3

رسید. باعورا  دانست و دعایش به استجابت می اسرائیل بود که اسم اعظم را می بلعم باعورا از علمای بنی
ران  اسرائیل می نماد حیله و فریب علیه قوم بنی باشد. نام وی صریحًا در قرآن نیامده است، لکن بسیاری از مفسِّ
ِذ »اند.  ا درباره او دانستهمضمون آیاتی از سوره اعراف ر ْیَطاُن  یَواْتُل َعَلْیِهْم َنَبَأ الَّ آَتْیَناُه آَیاِتَنا َفانَسَلَخ ِمْنَها َفَأْتَبَعُه الشَّ

َبَع َهَواُه َفَمَثُلهُ  ْرِض َواتَّ
َ
ُه َأْخَلَد ِإَلی اْل ِل اْلَکْلِب ِإن َتْحِمْل َعَلْیِه َیْلَهْث َأْو َکَمثَ  َفَکاَن ِمَن اْلَغاِویَن َوَلْو ِشْئَنا َلَرَفْعَناُه ِبَها َوَلِکنَّ

ُهْم  ُبوْا ِبآَیاِتَنا َفاْقُصِص اْلَقَصَص َلَعلَّ ِذیَن َکذَّ ِلَك َمَثُل اْلَقْوِم الَّ ُروَن  َتْتُرْکُه َیْلَهث ذَّ (. در این 930 -930 )اعراف، «َیَتَفکَّ
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ًا باالیی از علم و معنویت، از برخی مواهب آیات، سخن از فردی است که به سبب دست یافتن به مراتب نسبت
توانسته براساس آن به مراتب برتری نیز دست یابد، اما پیروی از شیطان و  خاص الهی برخوردار بوده و می

خواهش نفسانی، وی را به تکذیب آیات الهی واداشت و در نتیجه او مواهب یاد شده را از دست داد و در جرگه 
زند. چه او را طرد کرده و برانند یا  له می این آیه به سگ تشبیه شده است که در هر حال لهگمراهان درآمد. او در 

له زدن سگ برخالف بعضی دیگر از حیوانات، ویژگی ذاتی آن است و به زمان  به حال خود رهایش سازند، له
عظه و دعوت به حق و اند که مو تشنگی، خستگی و بیماری آن اختصاص ندارد. تشبیه را کنایه از این دانسته

روند. پستی و زبونی و  عدم آن برای بلعم و منکرانی چون او یکسان است و آنان در هر صورت به گمراهی می
نیز آزار و اذیت مؤمنان پس از گمراهی از سوی بلعم نیز به عنوان وجه شبه یاد شده است. از این منظر عوامل 

هنگی هستند که مثلث استبداد، استعمار و استکبار را تشکیل داده ناامنی مثلثی از دالیل سیاسی، اقتصادی و فر
 شان را ایفا نمایند. ها بتوانند حقوق سیاسی و مانع از آن است که گروه

 ها امنیت رقابت در میان گروه. 6-0

توان به تشکیل اجتماعات، پرداخت. اگر این تشکیالت  برای انجام رقابت سیاسی سازمان یافته می
آیند. واژه حزب به معنای رفتن و قسمت کردن گرفته شده  تر و قدرتمندتر باشند، احزاب به وجود می منسجم

د از دیگران مجزا ای که برای رفتن به صحنه نبر است. در قرون وسطی معنای نظامی داشته و به دسته
(. در قرآن کریم مباحث رقابت را 93: ص9339زاده،  گردید )نقیب اند، اطالق می رفته شدند و می می
(، شعوب و مانند آن دست یافت. کلمه 32)روم،  «ُکلُّ ِحْزٍب ِبَما َلَدْیِهْم َفِرُحوَن »های حزب  توان ذیل واژه می

ر آمده است که معنای لغوی آن مانند جماعت و گروه، مراد بار به صورت دیگ 92بار تکرار شده و  9حزب 
ْکَرَمُکْم َیا َأیُّ »باشد.  می ًبا َوَقَباِئَل ِلَتَعاَرُفوا ِإَنِّ َأ ا َخَلْقَناُکْم ِمْن َذَکٍر َوُأْنَثی َوَجَعْلَناُکْم ُشُعو اُس ِإَنِّ ِه َأْتَقاُکْم ِإَنِّ  َها الَنِّ ِعْنَد الَلِّ

َه َعِلیٌم َخِبیٌر  بًا (. 93)احزاب،  «الَلِّ ها است. جمع عظیمی از مردم که دارای  ها و ملت ، تیرهَشْعبجمع ُشُعو
: تا یکدیگر را بشناسید و از هم جدا کنید. «ِلَتَعاَرُفوا»گردد.  ها از آن منشعب می اصل واحدی بوده و قبیله

است و اگر همه یکسان و ها سبب شناسائی آنان  های بیرونی و درونی انسان اشاره به این است که تفاوت
ه به سه اصل مهم اشاره ین آیگردد. در ا شبیه همدیگر باشند، زندگی اجتماعی مردمان مختل و ناممکن می

که تقوا مالك  نیهای بشری و اصل ا ژگیینش زن و مرد، اصل تفاوت در ویشده است: اصل مساوات در آفر
ه در آ ز به چشم یی و هجرت نیل علم، سابقه، امانت، توانایقب ی ازیها گر قرآن، مالكیات دیبرتری است. البتِّ
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ی فطری را تقوا قرار داده است.  ن خواستهیر ایباشد و اسالم مس ی، در فطرت انسان مییجو برتری .خورد می
ِه َأْتقاُکْم » ْکَرَمُکْم ِعْنَد الَلِّ  .«ِإَنِّ َأ

 گیری نتیجه. 7

 معارف تبیین در توجهی قابل و عظیم های  ظرفیت بشر برای هدایت پیام باالترین مثابه کریم به قرآن
 با و آن درونی منطق کشف و الهی آیات مطالعه براساس کرد تالش تحقیق حاضر رو، این از. دارد انسانی

امنیت در زمره  .نماید تبیین قرآن منظر از ها را گروه سیاسی امنیت استخراجی، موضوعی تفسیر رویکرد
آن تالش کند و عوامل آشکار و  نیمأت یبرا دیو باهای اصولی و پایدار جامعه است   اهداف، منافع و ارزش

فقدان  ،قرآنی یها نظر آموزه از .جویدک عوامل تمسِّ  نیتحقق آن به ا یو در جستجو یینهان آن را شناسا
د، و تردیدی نیست که بدون آن شکوفایی اقتصا بودهبشر  یکمبودها در زندگ نیبدتر سیاسی یکی تیامن

پیشرفت و هرگونه فعالیتی که به زمینه آرام و امن در سطوح مختلف جامعه نیاز داشته باشد، قابل اجرا 
به طور  ن کند.یرا تأم سیاسی تیامن یستیبا ،مطلوب یبه نظام یابیمنظور دست ، بهیاسیهر نظام سنیست. 

از منظر قرآن کریم استنباط کرد.  ها امنیت سیاسی گروه نهیدر زم قرآنرا از  یتوان نظر مساعد  یم یکل
های گروهی به اهداف مورد نظر نزدیک شد  توان برای کارهای سخت و مشکل با تشکیل گروه و فعالیت می

های گوناگونی را در اختیار بشر قرار داده است که پیامبران  و به نتایج بهتری دست یافت. قرآن کریم مثال
َثاًل َأْصَحاَب اْلَقْرَیِة ِإْذ َجاءَها »اند.  به فعالیت پرداخته برای انجام وظائف خود، به صورت گروهی َواْضِرْب َلُهم مَّ

(. بنابراین، قرآن کارهای گروهی را در مواردی نه تنها ممکن، بلکه در مواردی الزم و 93 )یس، «اْلُمْرَسُلوَن 
می را یداند. خدا دو پ ضروری می فرستاد. بنابراین، برای انجام امبر را به سوی مردم مبعوث کرد، سپس سوِّ

کارهایی مانند دعوت به حقِّ و امر به معروف، در مواردی، باید به صورت گروهی انجام شود. در قرآن کریم 
های جمعی باعث تقویت و زمینه قدرتمند شدن است و در زمانی که نتوان به تنهایی و انفرادی  فعالیت

ِإْذ َأْرَسْلَنا »افراد با شدت و قدرت بیشتری زمینه الزم را بدست آورد. توان با افزایش  فعالیتی را انجام داد، می
ْرَسُلوَن  ا ِإَلْیُکم مُّ ْزَنا ِبَثاِلٍث َفَقاُلوا ِإنَّ ُبوُهَما َفَعزَّ سوی  (. هنگامی که دو نفر از رسوالن به 90 )یس، «ِإَلْیِهُم اْثَنْیِن َفَکذَّ

ت آن دو، شخص سومی فرستاده شد. یب کردند، پس، برای تقویآنها فرستاده شد، اما آنان رسوالن را تکذ
ِقیَل . »د که این افراد به دست مردم کشته و به آنان وعده بهشت داده شدیآ ات برمییهرچند از لحن ادامه آ

َة َقاَل َیا َلْیَت َقْومِ   (.20)یس،  «َیْعَلُموَن  یاْدُخِل اْلَجنَّ
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