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چکیده
اسالمی دانست .یکی از محورهای موجود در این بیانیه « امنیت» است .بر اساس آموزههای دینی ،
امنیت  ،موهبتی الهی است که کمتر ،ارزش آن دانسته می شود .به دلیل جامعیت دین و نبود نقص در
آن ،اگر الگوی امنیت بر اساس معیارهای اسالمی تدوین گردد ،بیشترین آرامش را برای جامعه به
دنبال دارد .نخستین گام برای ترسیم الگوی امنیت بر اساس معیارهای دینی ،استخراج کلیدواژههای
مرتبط با آن از قرآن و حدیث است .پژوهش کنونی کاری بنیادین در این راستاست که میتواند برای
همه پژوهش های دینی حوزه امنیت سودمند باشد .از آن جا که بیانیه گام دوم بر اساس مبانی اسالمی
تهیه شده ،برای پرداختن به ابعاد آن ،ابتدا با مطالعه چندینباره بیانیه ،واژه های مهم و کلیدی ،
شناسایی شد .سپس واژگان معادل آن د ر آیات و روایات ،شناسایی شده و در پایان ،برخی از ابواب
مرتبط با هر واژه در منابع حدیثی ،معرّفی گردید .این مقاله به ارائه کلیدواژه های امنیتی بیانیه و
تطبیق آن بر قرآن و حدیث میپردازد .کلیدوا ژه های سیاسی ،فرهنگی – اجتماعی و اقتصادی هم در
نوشتارهای جداگانه ای عرضه می شود .با این روش ،همه واژگان کلیدی بیانیه ،استخراج شده و با
منابع اسالمی تطبیق می گردد تا راه را برای پژوهش های آینده هموار کند.

)abbasmahmoodi 1853@yahoo.com( .8
 .1دانش پژوه سطح دو مرکز تخصّصی علوم حدیث حو زه علمیه قم.
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بیانیه گام دوم انقالب اسالمی را که از سوی مقام معظّم رهبری صادر شد ،میتوان راه آینده نظام

واژگان کلیدی
چهل سالگی انقالب اسالمی ،آیت اهلل خامنه ای ،معادل یابی واژگان قرآنی و حدیثی ،علوم سیاسی،
معارف قرآن و حدیث

درآمد
بیانیه گام دوم انقالب اسالمی گزارشی از گذشته و حال کشور و چشم اندازی از آینده را ترسیم
میکند .این سند  ،راهکار اساسی دست یابی به حکومت اسالمی را بیان کرده است .یکی از موضوعات
محوری بیانیه  « ،امنیت» است .قرآن کریم ،امنیت را از نعمت های بزرگ الهی دانسته و آن را یکی
از منّت های خدا بر قریش شمرده است 3 .برای طرّاحی و ارتقای الگوی امنیت اسالمی ،نیاز به واژگانی
است که بر پایه آن ،گزاره های امنیتی قرآن و حدیث ،کشف شود .این پژوهش تالش کرده تا در
کاری تطبیقی ،ابتدا کلیدواژه های مرتبط با امنیت را از بیانیه گام دوم استخراج کند و سپس با
معادل یابی آن در قرآن و حدیث به فهرستی از واژگان امروزین مرتبط با امنیت کالن و واژگان
دانش اه و آموزه اهی

کار بردی معادل آن در متون دینی دست یابد .این فهرست ،راه را برای مطالعات بیشتر و دستیابی

قرآن و حدیث

به مجموعه ای کاملتر از واژگان متناسب ،باز میکند .سپس در هر محور ،به عنوان نمونه ،برخی از
ابواب روایی مرتبط در منابع حدیثی معرّفی میشود.
ویژگی این نگاشته افزون بر استخراج فهرست کلیدواژه های امنیتی از بیانیه و متون اصیل دینی،
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«معادل یابی واژگان» است .این معادلیابی میتواند در کارهای مشابه تکرار شده و راه را برای
فعالیت های مشترک میان کارشناسان علوم سیاسی و امنیتی و پژوهشگران علوم دینی هموارتر سازد.
این مقاله ،با روش کتابخانه ای و بهره گیری از نرم افزارهای جامع االحادیث ،جامع التّفاسیر ،و مکتبة
اهل بیت^  ،تهیه شده است .یادآوری میشود که کلیدواژه های مترادف موجود در بیانیه ،تجمیع
شده و ذیل یک عنوان آمده و عناوین بر اساس حروف الفبا تنظیم گردیده است .همچنین برای
معادل یابی به ریشه یا کاربری های پرتکرار واژه در متون دینی توجّه شده است.

 .3ن .ک :قریش .1 ،
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 .2استبداد
خودرأیی به همراه ستم از ویژگی های مستکبران است .آنها برای تأمین خواستههای غیر عادی خود ،
امنیت دیگران را به خطر می اندازند .در آموزه های دینی ،استبداد ،منفور است .کلیدواژه ها و ابواب
قابل پیگیری در این موضوع عبارت است از:

کلیدواژههای قرآنی  -حدیثی

استأثر
ظلم
باطل
اضطهد
قاصمة

استبدّ
جائر
عاد
اثم
غلة

اثرة
جبت
سلطان
یتیم
تکبّر

مختال

جور
طاغوت
سلّط
فقیر
فخر
عُجب

الکافی :بابُ الظُّلم  1و بابُ الفَخرِ وَ

الكِبرِ 9

عِقابِ حُبِّ الدُّنیا وَ عِبادَة

الطّاغوتِ 1

مکارم االخالق :بابُ صَالةِ

ابواب حدیثی مرتبط

ال مَظلومِ 1

وسائل الشّیعة  :بابُ تَحریمِ الرِّضا بِالظُّلمِ وَ المَعونَةِ لِلظّا لِمِ وَ اِقامَةِ
عُذرِه  5و بابُ وُجوبِ تَوَقّی دَعوَةِ المَظلومِ بِتَركِ الظُّلمِ وَ دَعوَةِ
الوا لِدَینِ بِتَركِ العُقوقِ وَ استِحبابِ دُعاءِ المَظلومِ وَ
تصنیف غرر الحکم :بابُ مَنِ استَبَدَّ بِرَأیهِ

الوا لِدَی نِ 81

زَلَّ 88

 .1استقالل و آزادی
استقالل و آزادی دو واژه ای است که معموال با هم به کار میرود .در بیانیه گام دوم آمده:
استقالل ملّی به معنی آزادی ملّت و حکومت از تحمیل و زورگویی
قدرتهای سلطه گر جهان است و آزادی اجتماعی به معنای حقّ
 .1ج ، 1ص.331
 .9همان  ،ص.311
 .2ص.111
 .1ص.191
 .1ص.331
 .5ج ، 82ص.99
 .81ج ، 1ص.811
 .88ص .113
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ثواب االعمال :بابُ عِقابِ مَن تَعَرَّضَ لِسُلطانٍ جائِرٍ  2و بابُ

تصمیمگیری و عمل کردن و اندیشیدن برای همه افراد جامعه است و
این هر دو از جمله ارزشهای اسالمی اند و این هر دو عطیّه الهی به
انسانهایند.
در جایی دیگر از همین بیانیه آمده:
منزلت آزادی و استقالل را کسانی بیشتر میدانند که برای آن
جنگیده اند.
اسالم همه انسان ها را آزاد خوانده  81و با راه کار روشن ،برای محو بردگی ،تالش کرده است .در قرآن
کریم ،واژه استقالل نیامده؛ امّا از مفاهیم مشابه آن استفاده شده است:
دون الـ م ِ
ِ
ِ
َا ال ین یت ِ
ؤمنیَ َا َیبت َ
اذِخ َ
َغون
ولیاء ِمن
ون الکاف َ
َ َ
ُ
رین َا َ
العزا َة ل ِ الـ ِ
العزا َة َفاِ ان ِ
ِعندَ هم ِ
ـه َُجیعا83 .
ً
ُ ُ
همانها كه كافران را به جاى مؤمنان ،دوست خود انتخاب مىكنند .آیا
عزّت و آبرو نزد آنان مىجویند؟ با اینكه همه عزّتها از آن خداست.

یا در جایی دیگر میفرماید:
دانش اه و آموزه اهی

َمن َ
کان ُیریدُ

ـه ِ
العزا َة َفلِ الـ ِ
ِ
العزا ُة َُجیعا81 .
ً

قرآن و حدیث

كسى كه خواهان عزّت است (باید از خدا بخواهد چرا كه) تمام عزّت براى
خداست.
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همچنین از این آیه نیز میتوان برای مفهوم استقالل بهره برد:
ذِخرجن اّلَعَزُّ ِمنها اّلَ َذ ال و ل ِ الــهِ
ِ
ِ
َ ِ
َی
َ
َ
قولون َلئن َر َجعنا ا َىل الـ َمدینَة َل ُی ِ َ ا
ِِ ِ
ِ
ِ
لمؤ ِمنیَ َو لــکِ ان الـ ُمنافِقیَ
العزا ُة َو ل َرسوله َو ل ُ

ون89 .
ّل یع َلم َ

َ

آنها مىگویند « :اگر به مدینه بازگردیم ،عزیزان  ،ذلیالن را بیرون مىكنند».
در حالى كه عزّت مخصوص خدا و رسول او و مؤمنان است ولى منافقان
نمىدانند.

درك ِمن ع ٍ
 .81امیر مؤمنان × فرمودند« :ا ِ ان النااس ُک الهم اَحرار ا ِ اّل من اَ َقر ع َ' ن ِ
َفسهِ بِال ُعبود ایةِ َو ُه َو ُم ِ
بد اَ و اَ َمةٍ َو َمن ُش ِهدَ
َ
ا َ
َ
ُ
َ
َع َلیهِ بِالرق صغِ ًیا َ
َبیا ».مردم همه آ زاد و صاحب اختیارند  ،مگر دو دسته :كسى كه به بردگى خود اعتراف نماید  ،خو اه
کان َا و ک ً
غالم باشد یا كنیز و کسی که گواهان به بردگی او گواهی دهند خواه آن شخص کوچک باشد یا بزرگ( .الکافی  ،ج ، 2ص)859
 .83النّساء .835 ،
 .81الفاطر .81 ،
 .89المنافقون .1 ،
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یکی از عرصه های استقالل ،استقالل علمی یک کشور است که عزّت عمومی را در پی دارد .امیر
مؤمنان× میفرمایند:
ِمن َف ِ
نل

ِع ِ
ك82 .
لم َك اِستِقال ُل َك ل ِ ِعل ِم َ

از بزرگی و عظمت علم تو ،استقالل در علمت است.

در منابع حدیثی ،ابواب مختلفی متناسب با این موضوع وجود داشته و کلیدواژههای متعدّدی میتواند
راهنمای پژوهشگران باشد:

کلیدواژه های قرآنی -حدیثی

عزّة
کرامة
حرّیة
حرّ
عتق
عبید
عزّ القدر
مروّة
صیانة النفس

استقالل
فقر
اختیار
فتوّة

الغِنى 81

من ال یحضره الفقیه :بابُ

ابواب حدیثی مرتبط

الحُرِّ یَّة 81

تصنیف غرر الحکم :الفصل الخامس :مدح

الغنى 85

 .9استکبار
یکی دیگر از کلیدواژههای مورد تأکید مقام معظّم ره بری در بیانیه گام دوم ،استکبارستیزی است.
ایشان استکبار را در برابر اسالم قرار دادند .قرآن کریم عامل گمراهی شیطان را استکبار او معرفی
نموده و میفرماید:
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
بلیس َابى َو استَک َ َّب
اسجد وا آل َد َم َف َس َجدوا ا اّل ا َ
لمالئ َکة ُ
َو اذ ُقلنا ل َ
َو

کان ِمن الکافِرین11 .
َ

َ

َ

و یاد كن هنگامى را كه به فرشتگان گفتیم« :براى آدم سجده و خضوع
كنید ».همگى سجده كردند جز ابلیس كه سر باز زد و تكبّر ورزید و به
خاطر نافرمانى و تكبّرش از كافران شد.
 .82عیون الحکم و المواعظ  ،ص .113
 .81ص.899
 .81ج  ، 3ص.818
 .85ص.325
 .11البقرة .31 ،
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الجعفریات :بابُ فَضلِ

غنی
احرار
زهد
عزّ النفس

دوری از کبر به عنوان ریشه استکبار ،همواره مورد توجّه پیشوایان دینی بوده است .امام صادق×
میفرمایند:
ِ
ِ
ااس َ
ص الن َ
َالک ُّب َان تَغم َ

َسف ه ال اق18 .
وت َ

َ

َ

كبر این است كه مردم را خوار شمارى و حق را سفاهت دانى.

امام حسین× استکبار را اینگونه تصویر کرده اند:
ِ ِ
کبار َ
َاّلست ُ

ص َلف11 .

استکبار ،خودبزرگ بینی است.

کلیدواژهها و ابواب متناسب با این موضوع عبارت است از:
کلیدواژههای قر آنی -حدیثی
دانش اه و آموزه اهی

ابواب حدیثی مرتبط

استکبار
فخر
عُجب

مستکبر
مختال
عصبیت

تکبّر
استثمار

کبر
اختیال
جبّار

الكِبرِ 13

الزّهد :بابُ التَّواضُعِ و
الکافی :بابُ الكِبرِ  11و بابُ الفَخرِ وَ

الكِبرِ 19

قرآن و حدیث

 .4اقتدار ،قدرت ،ایستادگی و تسلیمناپذیری
واژگان یادشده ،کلیدهای عزّت یک ملّت بوده و دلگرمی و نشاط جامعه را به همراه دارد .فرد یا
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جامعه ای که اقتدار نداشته باشد رو به ضعف و زوال میرود .این جامعه سست ،به بهانههای مختلف
از مسؤولیت های خود ،کناره گرفته و راه بهانهجویی را در پیش میگیرد .امیر مؤمنان× میفرمایند:
اِذا َق ال ِ
ت الـ َمقدُ َر ُة َک ُث َر الت َاع ُّل ُل

یر12 .
بِالـ معاذ ِ

َ

هرگاه قدرت کم شود  ،توسّ ل جستن به بهانهها در تعلّ ل و سستی امور افزایش
مییابد.
 .18الکافی  ،ج ، 1ص.381
 .11نزهة النّاظر  ،ص.18
 .13ص.99
 .11ج ، 1ص.315
 .19همان  ،ص.311
 .12غرر الحكم  ،ص.111
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یکی از اصول اجتماعی اسالم ،اصل اقتدار و قدرتمندی است:
َو َا ِعدا وا ََلُم َما اس َت َطع ُتم

ِمن قوةٍ11 .

ا

هر نیرویى در قدرت دارید ،براى مقابله با آنها (دشمنان)  ،آماده سازید.

قرآن کریم در نمونههای متعدّد بر کار قدرتمندانه سفارش کرده است؛ مثال خطاب به حضرت
یحیی× میفرماید:
ِ ِ
تاب
یا َییى ُخ الک َ

بِ قوةٍ11 .

ا

اى ی حیى  ،كتاب خدا را با قوّت بگیر.

در جای دیگری خطاب به مؤمنان میفرماید:
ُخ وا ما آت ُ
َیناکم

بِ قوةٍ15 .

ا

همچنین خطاب به حضرت موسی× میفرماید:
َف ُذِخ ها

بِ قوةٍ3 1 .

ا

پس آن دستورات را با جدّیت بگیر.

امیر مؤمنان× ایستادگی در برابر دشمن و حضور در میدان جنگ را ضروری شمرده و خطاب به
سپاهیان خویش میفرمایند:
ُ
غزوکم َف َواهللِ ما ُغ ِز َی َقوم َق ُّط فی
اغزوهم َق َبل َان َی
لت َل ُک ُم
َو ُق ُ
ُ
دار ِهم اِ اّل َذ الوا3 8 .
قر ِ
عُ ِ
و گفتم پیش از آن كه آنها با شما بجنگند با آنان نبرد كنید ،به خدا سوگند،
هر ملّتى كه درون خانه خود مورد هجوم قرار گیرد ،ذلیل خواهد شد.
 .11االنفال .21 ،
 .11مریم .81 ،
 .15البقرة .23 ،
 .31االعراف .819 ،
 .38نهج البالغة  ،خطبه.11
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آن چه برای شما آمده را با قدرت بگیرید.

آن حضرت در روایت دیگری ،داشتن نیروی نظامی قوی را پناهگاه استوار رعیت  ،زینت و وقار
دانسته اند3 1 .

زمامداران ،شكوه دین و راه تحقّق امنیت كشور
در منابع روایی شیعه  ،ابواب و کلیدواژههای متعدّدی برای این موضوع وجود دارد:

کلیدواژه های قرآنی -حدیثی

دانش اه و آموزه اهی

سلّط
قامَعًا
قوّة
دفاع
مِحرَبًا
عزیز
استقامة
حزم
غنی
جبن
مِقنَب

تسلّط
قاصمة
قدرة
شجاع
قیام
عزّة
ذُلّ
مقاومة
استقالل
ضعیف
خمیس
جند

قرآن و حدیث
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ابواب حدیثی مرتبط

غلبة
قویّ
شجاعة
حرب
عزّ
ذ لّة
استقیموا
حلم
ضعف
عسکر
امنیة

سداد
هاشم
غیرة
جهاد
اَبطال
ذلیل
استقم
صبر
کرامة
جبان
جَحفَل
جیش

الکافی :بابُ الرِّضا بِمَوهِبَةِ االیمانِ وَ الصَّبرِ عَلىٰ كُلِّ شَیءٍ
بَعدَهُ  3 3و بابُ الحِلم 3 1
وقعة صفّین :ص 811و812
تصنیف غرر الحکم :الفصل السابع :فِی الصَّبرِ وَ الحِلمِ وَ
االِ ستقامَةِ 3 9
بحار االنوار :بابُ الصّبرِ وَ الیُسرِ بَعدَ العُسرِ  3 2وَ بابُ الحِلمِ وَ العَفو ِ
وَ كَظمِ الغَیظِ  3 1و بابُ الغیرَةِ وَ الشَّجاعَةِ 3 1

ِ
 .31نهج البالغة  ،نامهَ :91فاجلنو د بِا ِ ِ
الوّلةِ َو عِ ُّز الدا ین َو ُسبُ ُل اّلَ ِ
ذن اهللِ ُح ُ
الرعیا ُة ا ِ اّل ِِهِم.
یس تَقو ُم ا
من َو َل َ
الرعیاة َو َزی ُن ُ
صون ا
ُ ُ
( پس سپاهیان به فرمان خدا  ،پناهگاه استوار رعیّت و زینت زمامداران  ،شكوه و عزّت دین  ،و راههاى تحقّق امنیت كشورند و امور
مردم جز با سپاهیان استوار نگردد).
 .33ج ، 1ص.119
 .31همان  ،ص.888
 .39ص.111
 .32ج 21ص.92
 .31همان  ،ص.351
 .31همان  ،ص.311
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 .5امنیت
امنیت  ،پایه آسایش است .بر اساس آموزه های دینی ،امنیت  ،نعمتی الهی است  3 5که همه به آن نیاز
دارند .امام صادق× میفرمایند:
و ِ
اخلص ب11 .

ِ
ٍ
الع ُ
دل َ
من َو َ
اس ُط ار ًا ا َلیها َاّلَ ُ
تاج النا ُ
َثال َث ُة َاشیاء َی ُ

ُ

سه چیز است که همه مردم به آن احتیاج دارند؛ امنیت ،عدالت و آسایش.

از ریشه « امن»  21واژه مشتق شده که  115بار در قرآن کریم به کار رفته است 18 .برخی کلیدواژهها
و ابواب مرتبط با این موضوع عبارت است از:

کلیدواژه های قرآنی  -حدیثی

امن
البلد االمین

ال امن فیه
االَم نِ 11

ابواب حدیثی مرتبط

تصنیف غرر الحکم :الفصل السابع :فی
وسائل الشّیعة :بابُ جَوا زِ نَقلِ الزَّكاةِ اَو بَعضِها مِن بَلَدٍ اِلى آخَرَ
مَعَ االَمنِ وَ وُجوبِهِ مَعَ عَدَمِ المُستَحِقِّ هُناكَ  13و بابُ
زیارَةِ الحُسَینِ وَ االَئِمَّةِ فی حالِ الخَوفِ وَ االَمنِ  11و بابُ
اشتِراطِ الوُجوبِ بِالعِلمِ بِالمَعروفِ وَ المُنكَرِ وَ تَجویزِ التَّأثیرِ وَ
االَم نِ مِ نَ الضَّرَرِ 19
دانشنامه قرآن و حدیث :اَلفَصلُ االَوَّلِ :مَوقِعُ االَمنِ فِی
النِّظامِ االِسالمیِّ 12

تان مکفور ِ
ِ
ِ
تان :اَّلَ م ُن َو العافیَ ُة( ».الخصال  ،ج ، 8ص)31
عم َ َ
 .35رسول خدا|« :ن َ
 .11تحف العقول  ،ص.311
 .18ن .ک :المعجم االحصایی اللفاظ القرآن الکریم  ،ج ، 8ص.311
 .11ص.111
 .13ج ، 5ص.111
 .11ج ، 81ص.192
 .19ج ، 82ص.812
 .12ج ، 1ص.151
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خِصب

امان
وحشة
رفاهیة
العیش

سکون القلب
خوف

شَرُّ البِال ِد
منع الثّغور
شَرُّ
االَوطان

 .6انقالب
انقالب و انقالبیگری یکی از پرکاربردترین کلیدواژه های بیانیه گام دوم بوده و  11بار تکرار شده
است .معنای انقالب با مفهوم جهاد ،گره خورده است .امیر مؤمنان× در تشویق به جهاد فرمودند:
ِ
ِ
ِ
ناص ُه َو
َص ُه َو َ
ا ان اهللَ عَزا َو َج ال َف َر َض اجلها َد َو عَ اظ َم ُه َو َج َع َل ُه ن َ
ا هللِ ما ص ُلح ت د نیا و ّل دین اِ اّل بِ ِه11 .
ُ َ
َ َ
خداوند ،جهاد را واجب گردانید  ،آن را بزرگ داشت و مایه پیروزی و یاور
خود قرار داد .به خدا سوگند ،كار د نیا و دین ،جز با جهاد سامان نمییابد.

ابواب و واژگان مرتبط با این موضوع عبارت است از:
کلیدواژههای قرآنی  -حدیثی

ثورة
مُشاقَّة

انبعاث
قیام

ثوریّة
قتال

نهضة
منازعة

جهاد
الجِهادِ 15

دانش اه و آموزه اهی

ابواب حدیثی مرتبط

الکافی :بابُ وُجوهِ الجِهادِ  11و بابُ فَض ِ
ل
عوالم العلوم :بابُ عَزمِهِ عَلَى الثَّورَةِ ضِدَّ الطُّغیا ِ
ن
االَمَویِّ 91

 .8ایران

قرآن و حدیث

واژه ایران در بیانیه گام دوم بیش از چهل بار تکرار شده است .همراهی این واژه با کلماتی چون
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قدرتمند ،سربلند ،باقدرت و  ...موجب شد تا به عنوان یکی از کلیدواژه های امنیتی ،بررسی شود.
آیات متعدّدی در قرآن به ایران و ایرانیان تفسیر شده است ؛ مانند سوره محمّد ،آیه  ، 31سوره نساء،
آیه  ، 833سوره مائده ،آیه  ، 91سوره جمعه ،آیه  3و سوره شعراء  ،آیه  .851روایات متعدّدی هم درباره
سرزمی ن ایران و ایرانیان وارد شده است؛ مانند این حدیث از پیامبر|:
َل َ
ین ُم َع ال ًقا
وکان الدا ُ

بِال ُّثریا َلتَناو َله ُاناس ِمن َا ِ
بناء فارس98 .
َا

َ ُ

َ

اگر دین به ثریّ ا آویخته باشد مردمانى از ایرانیان آن را به دست خواهند
آورد.
 .11ال کافی  ،ج ، 9ص.1
 .11ج ، 9ص.5
 .15همان  ،ص.5
 .91ج ، 85ص.391
 .98كنز العمّال  ،ح.31831

31

در روایت دیگری از ایشان آمده:
اس نَصیبا فِی ِ
َاع َظ ُم النا ِ
اّلسال ِم َا ُ
هل
ً

فارس91 .

َ

بزرگترین سهم را در اسالم ،مردم ایران دارند.

این روایت نیز از پیامبر| نقل شده:
َاسعدُ العج ِم بِ ِ
اّلسال ِم َا ُ
هل
َ َ َ

فارس93 .

َ

خوشبخت ترین ملّت غیر عرب به واسطه اسالم ،مردم ایرانند.

در گزارش دیگری آمده :روزی رسول خدا| این آیه را تالوت میکردند:

ای کسانی که ایمان آورده اید اگر از دینتان روی برگردانید به زودی خدای
متعال جای شما را به مردمی غیر از شما خواهد داد که خداوند را دوست
دارند و خداوند نیز آنها را دوست دارد.

از آن حضرت پرسیدند:
کسانی که اگر ما روی برگردانیم خداوند آن ها را به جای ما قرار
میدهد چه کسانی هستند؟
رسول خدا| در حالی که با دست بر دوش سلمان فارسی زدند  ،فرمودند:
این مرد و قوم او

هستند99 .

 .91همان  ،ح.31812
 .93همان  ،ح.31819
 .91المائدة .91 ،
 .99مجمع البی ان  ،ج  ، 3ص.318
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ین َآمنوا َمن َیرتَدا ِم ُ
ف َیأتِی اهللُ بِ َقو ٍم
نکم عَن دین ِ ِه َف َسو َ
یا َا ُّ َیا ا ال َ
ُیِب هم و ُیِبو َن ه91 .
ُّ ُ َ ا ُ

م ِ
ؤمنیَ 92 ».

ِ
عجمیَ َف َق َر َا ُه عَ َل ِ
همچنین در تفسیر آیه « َو َلو َنزا لنا ُه عَ َ َب ِ
عض اّلَ َ
یهم ما کانوا بِه ُ

یعنی و اگر آن را بر برخى از غیر عرب زبانان نازل مىكردیم و پیامبر آن را برایشان مىخواند  ،عربها
به آن ایمان نمى آوردند ؛ از امام صادق× روایت شده:
ِ
الق ُ
َلو ُا ِنز َل ُ
الع َر ِب
الع َر ُب َو َقد ُنز َل عَ ََ َ
الع َج ِم ما َآمنَت به َ
رآن عَ ََ َ
ِ
ِ
م91 .
الع َج ِ
الع َج ُم َفهــ ه َفنی َل ُة َ
َف َآمنَت به َ
اگر قرآن بر غیر عربها نازل مىشد ،عربها به آن ایمان نمى آوردند؛ در
حالى كه بر عربها نازل شد و عجمها به آن ایمان آوردند و این فضیلتى
است براى عجمها.

برای تحقیق و پژوهش در مورد ایران و ایرانیان از منظر آموزههای دینی میتوان کلیدواژهها و ابواب
زیر را بررسی کرد:

دانش اه و آموزه اهی

کلیدواژههای قرآنی  -حدیثی

قرآن و حدیث
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ابواب حدیثی مرتبط

فرس
اعجمین
قریة
بالمشرق

فارس
اعاجم
اعاجم
تربة

اغتراب
اوطان
اوطان

مَوالی
عجم
عجم
بلد

میزان الحکمة :بابُ الفُرسِ وَ العِل ِم  91و بابُ الفُرسِ وَ
االیمانِ 95

 .7بازرسی و نظارت
یکی از حیاتیترین ارکان مدیریت سالم و کارآمد  ،وجود نظارت و بازرسی دقیق است .نظارت درست
میتواند جلو فساد را بگیرد .بر اساس آموزه های اسالمی ،نظارت از سنّت های الهی است ؛ چنانکه
قرآن کریم میفرماید:

 .92الشّعراء .851 ،
 .91تفسیر القمی  ،ج ، 1ص.811
 .91ج ، 5ص.11
 .95همان  ،ج ، 5ص.11

811

ُق ِل اعملوا َفسیى اهللُ عَ م َل ُکم و رسو ُله و الـ م ِ
ون َو َس ُ َرت اد َ
ؤمن َ
ون
َ َ ُ ُ َ ُ
َ
َ
َ َ
ِ
ون21 .
عال ال َغ ِ
َعمل َ
یب َو ا
اِىل ِ ِ
الشها َدة َف ُینَب ُئ ُکم بِام ُکن ُتم ت َ
بگو :عمل کنید؛ خداوند و فرستادگان او و مؤمنان ،اعمال شما را می بینند و
به زودی به سوی دانای نهان و آشکار ،باز گردانده میشوید.

فرشتگان ،اعضای بدن انسان ،زمان و زمین از دیگر شاهدان بر انسان هستند .واژه نظارت با مشتقّات
آن  15بار در قرآن کریم آمده است .این نظارت ،همیشگی و همهجایی است:
ٍ ِ
ٍ
یا ُبن اَی اِ اَنا اِن َت ُك ِم َ
ذِخرةٍ َا و فِی
ثقال َح ابة من َخر َدل َفت َُکن فی َص َ
ضی ِ
ِ
ِ
ن ا هللَ َلطیف َخبی28 .
أت ِ َِها اهللُ اِ ا
الساموات َا و فی اّلَر ِ َ
ا

برخی از ابواب و واژگان متناسب با این موضوع عبارت است از:
کلیدواژه های قرآنی  -حدیثی

تجسّس
شهید
یسال

تفتیش
شاهد
باعیننا

ناظر
یعلم

نظارت
شهداء
مراقبة

نهج البالغة :الکتاب  38و21
میزان الحکمة :بابُ جَ وا زُ التَّجَسُّسِ لِكَشفِ المُآمِراتِ 21و با ُ
ب
النّهیِ عَن تَفتیشِ االَدیانِ 23
ابواب حدیثی مرتبط

دانشنامه امیر المؤمنین× :بابُ مُراقَبَةِ السّوقِ مُباشَرَةً و
المُراقَبَةِ لِدَفعِ مَظا لِمِ الجُنودِ وَ الرَّقابَةِ عَلَى المَواقِفِ القَضائِیَّ ِة
دانشنامه قرآن و حدیث :بابُ الرَّقابَةِ عَلىٰ اَخذِ الحُقوقِ المالیَّةِ و
بابُ مُراقَبَةِ العُمّالِ

 .21التّوبة .819 ،
 .28لقمان .82 ،
 .21ج ، 1ص.111
 .23همان  ،ج ، 1ص.111
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پسرم ،اگر به اندازه سنگینى دانه خردلى عمل خوب یا بد باشد و در دل
سنگى یا در گوشه اى از آسمانها یا زمین پنهان گردد  ،خداوند آن را در روز
قیامت براى حسابرسى خواهد آورد.

 .3بیگانه
مقام معظّم رهبری همیشه دنبالهروی بیگانگان را ممنوع شمرده اند .بیانیه گام دوم  ،دو بار از این واژه
استفاده کرده است .آموزههای دینی پیروی از بیگانگان و کافران را ناپسند دانسته تا جایی که
شبیهشدن به آنها در لباس ،خوراک و شکل ظاهری ممنوع شده است .در روایتی از امیر مؤمنان×
آمده:
نبیاءُ ،قل ل ِ َق ِ
َا وحى اهللُ تَبار َك و تَعاىل اِىل نَبی ِمن اّلَ ِ
وم َك ّل َیل َبسوا
َ
َ َ
َ
لِباس َاعدائی و ّل یطعموا م ِ
طاع َم َاعدائی َو ّل َیت ََش اکلوا بِ َمشاکِ ِل
َ َ َ
َ
َ
َاعدائی َف َیکونوا َاعدائی َکام ُهم

َا عدائی21 .

خداوند عزّ و ج لّ به پیامبرى از پیامبران ،وحى فرمود كه به قومت بگو جامه
دشمنان مرا نپوشند و خوراكِ دشمنان مرا نخورند و خود را به شك لِ دشمنان
من درنیاورند؛ زیرا اگر چنین كنند ،اینها نیز همانند آنان ،دشمن من خواهند
بود.

دانش اه و آموزه اهی

واژگان و ابواب زیر با این موضوع ،ارتباط دارد:

قرآن و حدیث
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کلیدواژه های قرآنی  -حدیثی

اعداء
ثوائر
معاندة
خصوم
تعدّى

عد ّو
مناصبة
شنىء
خاصم
ناواه
بعید

عداوة
تشاجر
معاندین
لدد
کفّار
لِلبعد

العَدوِّ 29

ابواب حدیثی مرتبط

ابغض
شاقّ
تكالبهم
وتر
مشرک

الکافی :بابُ الدُّعاءِ عَلَى
وسائل الشّیعة :بابُ عَدَمِ قَبولِ شَهادَةِ الفاسِقِ وَ المُتَّهَمِ وَ
الخَصمِ 22

 .21الجعفریات  ،ص.131
 .29ج ، 1ص.88
 .22ج ، 11ص .313

811

 .21توطئه و خباثت
مقام معظّم رهبری  ،توطئه را هم ردیف شقاوت ،خصومت و خباثت دانسته است .در ادبیات دینی،
توطئه و خدعه نسبت به مسلمانان ،نکوهش شده است .امیر مؤمنان× فرمودند:
َا ِ
لفتن َُة َمقرونَة

الفن ِ
اء21 .
بِ َ

فتنه با نابودی همراه است.

ایشان در جایی دیگر فرمودند:

ِ
ا ای َ
دیع َة
دیع َة َفا ان اخلَ َ
اك َو اخلَ َ

یم21 .
ِمن ُخ ُل ِق ال الئ ِ

از نیرنگ بپرهیز ؛ به راستی که خدعه از اخالق افراد پست است.

برخی از کلیدواژه ها و ابواب مرتبط با این موضوع عبارت است از:

کلیدواژههای قرآنی  -حدیثی

خدعة
مکر
فتنة
تزویر
بائقة
غائلة
خبث
خبیث
غدر
ارجاس
بحار االنوار :بابُ ال مَكرِ وَ الخَدیعَةِ وَ الغِشِّ وَ السَّعیِ فِ ی ا لف ِتن َة ِ25
الفِتنَةِ 25
وسائل الشّیعة :بابُ جَوا زِ الحَلفِ عَلىٰ غَیرِ الواقِعِ جَهرًا وَ استِثناء ِ
مَشیَّةِ ا هللِ سِرًّا لِلخُدعَةِ فِی الحَربِ 11

 .22تهدید
تهدید و تطمیع از ابزا رهای شیطانی دشمنان برای به شکستکشاندن مسلمانان بوده است .از نخستین
روزهای اعالن اسالم ،کافران و منافقان با ابزار مختلف به تهدید رسول خدا| پرداختند و هنگامی
که از تهدید ناامید شدند به تطمیع روی آوردند .کلیدواژه ها و ابواب مرتبط با این موضوع عبارت است
از:

 .21غرر الحکم  ،ص.121
 .21غرر الحکم  ،ص.158
 .25ج ، 11ص .113
 .11ج  ، 13ص .113
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حیلة
غشّ
فاسد

وعید
کلیدواژه های قرآنی  -حدیثی

ابواب حدیثی مرتبط

تطمیع

تخویف
تحذیر
سرّحتُ الیه
جزاکم اهلل
جیشا
انذار

تهدید
و قد كان من
انتشار حبلكم

نهج البالغة :خطبه  11و 32و819
الوافی :بابُ خُطبَتِهِ× فی مُعاتَبَةِ االُمَّةِ وَ وَعیدِ

بَنی اُمَیَّةَ 18

 .21جاسوس
جاسوس  ،کسی است که برای بیگانگان اطالعات گرد آوری میکند .امام صادق× درباره تجسّس
در امور مردم فرمودند:

ّل ُت َفت ِ
ااس َفتَبقى
ش الن َ

یق11 .
بِال صد ٍ

َ

از نهان مردمان بازرسى مكن تا بىدوست نمانى.

برای تحقیق در این موضوع ،بررسی کلیدواژهها و ابواب زیر سودمند است:
دانش اه و آموزه اهی

کلیدواژه های قرآنی  -حدیثی

جاسوس
عین

قرآن و حدیث

ال تَحَسَّسو ا

جواسیس
خیانة
عَثَراتِ
المسلِمین

تجسّس
سمّاع
عَوراتِ
المُؤمِنین

تَجَسَّسوا
س مّاعون
ال تُفَتِِّش
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االِغضاءِ 13

الکافی :با ُ
ب
سیره ابن هشام :حكایت جاسوسى نعیم بن مسعود 11
ابواب حدیثی مرتبط

میزان الحکمة :بابُ حُكمِ الجاسوسِ 19وَ بابُ جَوا زِ التَّجَسُّسِ فِی
الحُروبِ 12وَ بابُ جَوا زِ التَّجَسُّسِ لِكَشفِ المُآمِراتِ 11وَ بابُ النَّهیِ
عَن تَفتیشِ االَدیانِ 11وَ بابُ النَّهیِ عَن تَعَقُّ بِ عُیوبِ النّاسِ15

 .18ج ، 12ص.15
 .11الکافی  ،ج ، 1ص.291
 . 13ج ، 1ص.298
 .11ج  ، 3ص.111
 .19ج ، 1ص.181
 .12همان  ،ص.115
 .11همان  ،ص.111
 .11همان  ،ص.112
 .15همان.

814

 .29حصر و تحریم
حصر و تحریم از ابزارهای فشار دشمن است  .تحریم ،امنیت سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی
جوامع را تهدید میکند .اسالم ،الگوی مبارزه با تحریم ارائه کرده است .دشمنان رسول خدا|
ایشان و پیروانشان را تحریم کردند؛ به گونه ای که محاصره ای سخت در شعب ابیطالب رقم خورد.
در برابر ،خداوند ،راه مقابله با تحریم و محاصره را به پیامبرش نشان داد و ایشان توانستند سختترین
تحریم ها را در مدّت سه سال پشت سر بگذارند .همچنین کافران ،مسلمانان مدینه را تحریم کردند؛
ولی پیامبر| توانستند با تحریم قریش ،آنها را نیازمند مسلمانان کنند و تحریمهایشان را بی اثر
سازند .برای تحقیق در این موضوع ،جستجو و مطالعه کلیدواژه ها و ابواب زیر مناسب است:
ص ّد
احاطوا

کلیدواژه های قرآنی  -حدیثی

الکافی :بابُ مَن مَنَعَ مُؤمِنًا شَیئًا مِن عِندِهِ اَو مِن عِندِ
دعائم االسالم :بابُ ذِكرِ الصَّدِّ وَ االِحصارِ 18

غَیرِهِ 11

 .24خیانت
خیانت ،ویژگی ناپسندی است که گاهی ضربات جبران ناپذیری به جامعه اسالمی وارد میکند .رسول
خدا| فرمودند:
یس ِمناا َمن َ
خان
َل َ

بِاّلَمان ِ
َة11 .

کسی که در امانت  ،خیانت کند از ما نیست.

در روایت دیگری از آن حضرت آمده:

و اخلیان َُة فِی النا ِ
ار13 .

دیع ُة َ
کر َو اخلَ َ
َالـ َم ُ

مکّار ،نیرنگباز و خائن در آتشند.

برای تحقیق در این زمینه ،جستجوی کلیدواژهها و ابواب زیر ،مناسب است:

 .11ج ، 1ص.321
 .18ج ، 8ص.331
 .11مشكاة االنوار  ،ص.91
 .13الجعفریات  ،ص.818
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ابواب حدیثی مرتبط

حصر
استقالل

احاطه
منع
شعب ابیطالب

کلیدواژههای قرآنی  -حدیثی

خائن
منافق
کذب

خیانة
نفاق
خدیعة

شقیّ
مکر
غدر

اشرار
خدعة
افك

الخَد یعَةِ 11

ابواب حدیثی مرتبط

الکافی :بابُ المَكرِ وَ الغَدرِ وَ
تهذیب االحکام :بابُ الحَدِّ فِی السَّرِقَةِ وَ الخیانَةِ وَ الخُلسَةِ وَ
نَبشِ القُب ورِ وَ الخَنقِ وَ الفَسَادِ فِی االَرَضی نَ 19
وسائل الشّیعة  :بابُ عَدَمِ جَوا زِ ائتِمانِ الخائِنِ وَ ال مُضَیِّعِ وَ اِفسادِ
المالِ 12
میزان الحکمة :بابُ الخیانَةِ  11وَ بابُ النَّهیِ عَنِ الخیانَةِ وَ لَو
بِالخائِ نِ  11وَ بابُ غا یَةِ الخیانَةِ 15

 .25خصومت
خصومت  ،و یژگی دشمن است .برای مقابله با خصومت دشمنان ،قرآن کریم و اهل بیت^ راهکار
دانش اه و آموزه اهی

ارائه کرده اند .با بررسی کلیدواژهها و ابواب زیر میتوان بسیاری از گزاره های مرتبط با این موضوع را
یافت:

قرآن و حدیث

کلیدواژههای قرآنی  -حدیثی
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ابواب حدیثی مرتبط

اَعداء
ثوائر
معاندة
ناواه
تكالبهم

عداوة
خصوم
شنىء
مناصبة
مشارّة

خاصم
تشاجر
معاندین
تعدّى
لَدَد

الصّحیفة السجّادیة :الدّعاء 81
الکافی :بابُ ال مِر اءِ وَ الخُصومَةِ وَ مُعاداةِ الرِّجال 51

 .11ج ، 1ص.332
 .19ج ، 81ص.55
 .12ج ، 85ص.11
 .11ج  ، 3ص.931
 .11همان  ،ص.918
 .15همان  ،ص .913
 .51ج ، 1ص.311

816

خصومة
شاقّ
وتر
شحناء
ابغض

بحار االنوار :بابُ القَسوةِ وَ الخَرقِ وَ المِراءِ وَ الخُصومَةِ وَ

العَداو َة ِ58

وسائل الشّیعة :بابُ استِحبابِ اجتِنابِ شَحناءِ الرِّجالِ وَ عَداوَتِهِم
وَ مُالحاتِ هِم وَ مُشارَّتِ هِم وَ التَّباغُضِ51
میزان الحکمة :بابُ حُكمِ قَتلِ مَن نَصَبَ العَداوَةَ  53وَ بابُ
العَداوَةِ 51

 .26دفاع و جهاد
قرآن کریم ،دفاع را وسیله حفظ دین دانسته و میفرماید:

ض ََلدمت ص ِ
وام ُع َو بِ َیع َو
ااس َب َ
َ
َو َلو ّل َدف ُع اهللِ الن َ
عن ُهم بِ َبع ٍ ُ َ

َص َلوات َو م ِ
اسم اهللِ
ساجدُ ُی َک ُر َ
فیها ُ
َ

َکثیا59 .

ً

اگر خداوند بعضى از مردم را به وسیله بعضى دیگر دفع نكند ،دیرها و
مىشود ،ویران مىگردد.

رسول خدا| کسی که از خود دفاع نکند را مبغوض پروردگار شمرده و میفرمایند:
و ّل ی قاتِ ُل52 .

ِِ
ِ
اِ ان اهللَ عَزا َو َج ال ُیب ِغ ُض َر ُج ًال ُی َ
دخ ُل عَ َلیه فی َبیته َ

ُ

خداوند  ،دشمن میدارد مردى را كه دشمن  ،داخل خانه او شود ولی او با
دشمنش جهاد و مقاتله نكند.

در موضوع جهاد آیات و روایات فراوانی وجود دارد .امیر مؤمنان× میفرمایند:
اِ ان ِ
اجلها َد باب

َفتَحه اهللُ ِ
خلاص ِة َا ولیائِ ِه51 .
َ ُ

ا

جهاد ،دری است که خدای متعال برای دوستان خاصّ خود گشوده است.
 .58ج ، 11ص.352
 .51ج ، 81ص.131
 .53ج ، 8ص.911
 .51ج ، 1ص .813
 .59الحج .11 ،
 .52عیون اخبار الرّضا علیه السالم  ،ج ، 1ص.11
 .51الغارات  ،ج ، 1ص.312
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صومعهها و معابد یهود و نصارا و مساجدى كه نام خدا در آن بسیار برده

با بررسی کلیدواژهها و ابواب زیر میتوان به بخشی از آیات و روایات این موضوع دست یافت:
یدفع
منع
قتال
منازعة
یحامی

کلیدواژههای قرآنی  -حدیثی

دفع
یمنع
حرب
مُشاقَّة
یذبّ

دفعه
امتناع
جهاد
نهضة
تناقح

دونَ اهلِه

دفاع
یقاتل
قیام
غزوة
دونَ ما لِه
سیف

الکافی :بابُ اَنّ ا هللَ یَدفَعُ بِالعامِلِ عَن غَیرِ العامِلِ  51وَ بابُ وُجوهِ
وُجوهِ الجِهادِ  55وَ بابُ فَضلِ الجِهادِ  811وَ بابُ اَنَّ الفَرائِضَ ال
تُقامُ اِ لّا بِالسَّیفِ 818
میزان الحکمة :بابُ ثَوابِ الدِّفاعِ عَن عِرضِ المُسلِمِ  811وَ بابُ
الدِّفاعِ عَ نِ الوَ طَ نِ 813

ابواب حدیثی مرتبط

 .28شکست و عقبنشینی
دانش اه و آموزه اهی

یکی دیگر از واژه های به کار رفته در بیانیه ،کلمه «شکست» و «عقبنشینی» است .امیر مؤمنان×
فرمودند:

قرآن و حدیث

الص ِّب
ِف ا

ظ َفر811 .
ال ا

ُ
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در صبر  ،پیروزی است.

بخشی از واژگان و ابواب قابل بررسی در این موضوع عبارت است از:
کلیدواژه های قرآنی  -حدیثی

هزموا
مبهور
ضعیف

هزیمة
مغلوب
ضعف

 .51ج ، 1ص.198
 .55ج ، 9ص.5
 .811همان  ،ص.1
 .818ج ، 1ص.11
 .811ج ، 1ص.811
 .813ج  ، 83ص.118
 .811غرر الحکم  ،ص.111

811

غلب
مبهورا
مقموع

غالب
كبت
قعس

نکص
ذ لّة
ابواب حدیثی مرتبط

عزّة
ذلیل

عزّ

عزیز
ذُلّ

الغارات :بابُ غارَةِ الضَّحّاكِ بنِ قَیسٍ وَ لَقیَهُ حُجرُ بنُ عَدیّ وَ
هَزی مَتُهُ 819
معانی االخبار :بابُ مَعنَ ى االَغلَ بِ وَ ال مَغلوبِ 812

 .27فتنه
مقام معظّم رهبری همواره درباره فتنهها سخن گفته و نسبت به آن هشدار میدهند .قرآن کریم ،
فتنه را از مرگ بدتر شمرده است 811 .در آیات و روایات علل پیدایش فتنه و راهکار مقابله با آن بیان
شده است .بررسی تحلیلی این گزارهها برای بهرهگیری از آموزه های دینی جهت تدوین الگوی
اسالمی شناسایی و مبارزه با فتنه ضروری است .بررسی ابواب و کلیدواژه های زیر ،برای پژوهش در
این موضوع سودمند است:
فتنة
خدعة
اشرار

ابواب حدیثی مرتبط

نهج البالغة :خطبه  9و 91و  23و898
التّشریف بالمنن فی التعریف بالفتن یا المالحم و الفت ن (ابن
طاووس)
بحار االنوار :بابُ ال مَكرِ وَ الخَدیعَةِ وَ الغِشِّ وَ السَّعیِ فِی الفِتنَةِ 811
وَ بابُ عِلَّةِ عَدَمِ تَغییرِ اَمیرِ المُؤمِنینَ× بَعضَ البِدَعِ فی
زَمانِهِ815 .

 .23فساد
مقام معظّم رهبری در بیانیه گام دوم بارها از فساد سخن گفته اند .در آموزههای دینی  ،علل متعدّدی
برای پیدایش فساد بیان شده که یکی از آنها انجام کار بدون علم است881 .
 .819ج ، 1ص.111
 .812ص.811
 .811البقرة  :181 ،اَلفِتنَةُ اَكبَرُ مِنَ القَت لِ( .فتنه ا ز قتل بزرگ تر است).
 .811ج ، 11ص .113
 .815ج ، 31ص.812
کان ما ی ِ
 .881رسول خدا| « :من ع ِم َل ع َ' َغ ِ ِ
فسدُ اَکثَ َر ِ اما ُیصلِ ُح ».کسی که کاری را بدون آگاهی انجام دهد ،
َ
َ َ
ی ع ل ٍم َ ُ
خرابی آن بیش ا ز اصالحش است( .الکافی  ،ج ، 8ص)11
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کلیدواژههای قرآنی  -حدیثی

فتن
ارجاس

بَلیّتكم
اهل غوغاء
اهل البدع

مکر
شقىّ

برای تحقیق در موضوع فساد میتوان از این کلیدواژهها و ابواب بهره گرفت:
سوء الدّار
تفسدوا
مفسدین
فساد
اصلح
آفة
طغیان
سرقة
جائر
جور
فاجر
خبیث
جائر
معصیة
سفک الدّماء
فاحشة
کلیدواژههای قرآنی  -حدیثی
باطل
عذاب
قتل النّفس
زنا
هلک
هالکت
خائن
خیانة
هلک
صلح
ظلم
ظالم
قتل
ثبور
رشوة
تهذیب االحکام :بابُ الحَدِّ فِی السَّرِقَةِ وَ الخیانَةِ وَ الخُلسَةِ وَ
نَبشِ القُبورِ وَ الخَنقِ وَ الفَسادِ فِی االَرَضی نَ888
بحار االنوار :بابُ الظُّلمِ وَ اَنواعِهِ وَ مَظا لِمِ العِبادِ وَ مَن اَخَذَ المالَ
مِن غَیرِ حِلِّهِ فَجَعَلَهُ فی غَیرِ حَقِّهِ وَ الفَسادِ فِی االَرضِ  881وَ بابُ
دانش اه و آموزه اهی

ابواب حدیثی مرتبط

اَنَّهُم^ وَ وِالیَتَهُمُ العَدلُ وَ المَعروفُ وَ االِحسانُ وَ القِسطُ وَ

قرآن و حدیث
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المیزانُ وَ تَركُ وِالیَتِهِم وَ اِعداءُهُمُ الكُفرُ وَ الفُسوقُ وَ العِصیانُ
وَ الفَحشاءُ وَ ا ل مُنكَرُ وَ البَغیُ  883وَ بابُ الفَسادِ 881
حكم النّبى االعظم صلى اهلل علیه و آله :بابُ ما یوجِ بُ الفَسادَ 889
وَ بابُ ما یُدفِعُ الفَسادَ  882وَ بابُ فَسادِ الخاصَّةِ  881وَ بابُ فَسادِ
العَق لِ  881وَ بابُ فَسادِ الدّی نِ 885

 .11کشور
واژه کشور بیش از پنجاه بار در بیانیه گام دوم ،تکرار شده و از آن مفاهیمی چون وطن  ،سرزمین و
زادگاه مورد نظر بوده است .همراهی این کلمه با واژگانی چون مستقل  ،آزاد ،مقتدر ،باعزّت،
سلطهناپذیر  ،نفوذناپذیر و امنیت ،موجب گزینش آن به عنوان یکی از کلیدواژههای امنیتی شده است.
 .888ج ، 81ص.55
 .881ج ، 11ص.319
 .883ج ، 11ص.811
 .881ج ، 11ص.359
 .889ج ، 2ص.915
 .882همان  ،ص.919
 .881ج  ، 3ص.811
 .881همان  ،ص.319
 .885همان  ،ص.311
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وطن مكانی برای حفظ مال ،ناموس ،عزّت و شرف انسان است به همین جهت یكی از نشانههای
خردمندان ،دوستداشتن وطن است 811 .امام خمینی (ره ) درباره عالقه خود به وطن میگوید:
من همیشه در فكر ایران و در فكر وطن خودم قم بودم818 .
عشق به وطن از موهبت های الهی اس ت که موجب توزیع و تناسب جمعیت در نقاط مختلف جهان
میشود .در حدیثی از امیر مؤمنان× آمده:
ِمن َکر ِم الـ م ِ
رء ُبکا ُه عَ َ ما َمض ِمن زَ مانِ ِه َو َحنینُ ُه اِىل َا وطانِ ِه َو
َ
َ
ِ
ظ ه َقدیم اِخوانِ ِه811 .
حف ُ ُ َ
از بزرگواری انسان ،گریستن بر زمان سپرىشده اش و عالقه او به میهنش
و نگهداشتن دوستان دیرینه اش است.

همچنین آن حضرت فرمودند:

لدان بِحب اّلَ وط ِ
ِ
ان813 .
عُ م َرت ال ُب ُ ُ

برای پژوهش در این موضوع میتوان از کلیدواژهها و ابواب زیر بهره برد:
تربة
قریة
اوطان
مصر
بُلدان
بالد
کلیدواژه های قرآنی  -حدیثی
دار
بیت
مدینة
مسقط رأسه سیاحة
دیار

ابواب حدیثی مرتبط

بلد
مولد
ارض
اغتراب

حكمت نامه پیامبر اعظم صلى اهلل علیه و آله :بابُ الدِّفاع عَنِ
الوَ طَ نِ 811
دانش نامه قرآن و حدیث :بابُ مَسؤولیَّةِ الوُالةِ فی اَم نِ البِالدِ819
موسوعة معارف الكتاب و السّنة :بابُ الدِّفاعِ عَنِ البِالدِ 812وَ اَلفَصلُ
الرّابِعُ :واجِباتُ ال مُسلِمی نَ تُجاهِ بَلَدِهِم811

 .811ن .ک :امل اآلمل  ،ج ، 8ص.88
 .818صحیفه امام  ،ج ، 2ص 188و نیز ن .ک :ج  83ص.821
 .811کنز الفوائد  ،ج ، 8ص.51
 .813تحف العقول  ،ص.111
 .811ج ، 81ص.111
 .819ج ، 1ص.911
 .812ج ، 5ص.819
 .811همان  ،ص .813
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سرزمینها با وطندوستى ،آباد شدند.

 .12مرز
جمهوری اسالمی ایران هزاران کیلومتر مرز زمینی و دریایی با چندین کشور دارد .مقام معظّم رهبری
در بیانیه گام دوم بیش از ده بار از واژه مرز استفاده کردند .در این بیانیه آمده:
( انقالب) ثبات و امنیت کشور و تمامی ت ارضی و حفاظت از مرزها را
که آماج تهدید جدّی دشمنان قرار گرفته بود ضمانت کرد.
قرآن کریم میفرماید:

ین َآمنُوا اص ِّب وا َو صابِروا َو رابِطوا َو ات ُاقوا اهللَ َل َع ال ُکم
یا َا ُّ َیا ا ال َ

ون811 .
ُتفلِح َ

اى كسانى كه ایمان آورده اید ( ،در برابر مشكالت و هوسها) استقامت كنید
و در برابر دشمنان (نیز ) پایدار باشید و از مرزهاى خود ،مراقبت كنید و از
خدا بپرهیزید ،شاید رستگار شوید.

در حدیثی از پیامبر| آمده:
دانش اه و آموزه اهی

ِ
بیل اهللِ َخی ِمن قیا ِم َش ٍ
اط َیو ٍم فی َس ِ
ِرب ُ
مات
صیام ِه َو َمن َ
هر َو
کان َله َاجر ُِم ِ
اه ٍد اِىل یو ِم القیام ِة815 .
ُمرابِ ًطا فی َس ِ
َ
َ
بیل اهللِ َ ُ ُ

قرآن و حدیث

یک روز مرزداری در راه خدا از یک ماه شب زندهداری و روزه برتر است و
مرزداری که در راه خدا بمیرد تا روز قیامت اجر مجاهد دارد.

برای بررسی این موضوع میتوان از ابواب و واژگان زیر استفاده کرد:
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حَدّ

ثُغُور
کلیدواژه های قرآنی  -حدیثی
حِراسَة

رِباط
مُرابطَة

الصّحیفة السّجّادیة :الدّعاء 11
ابواب حدیثی مرتبط

نهج البالغة :الخطبة  11و الکتاب 12
میزان الحکمة :بابُ المُرابَطَةِ 83 1وَ بابُ فَضلِ

الحِراسَةِ83 8

موسوعة معارف الكتاب و السّنة :بابُ عِمارَةِ الطُّرُقِ و
 .811آل عمران .111 ،
 .815عوالی ال لّآلی  ،ج ، 8ص.11
 .831ج ، 1ص.319
 .838ج ، 1ص.319
 .831ج ، 5ص.811
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اِصالحِ ها83 1

 .11نفوذ
هر یک از افعالی که قرآن کریم به شیطان نسبت داده  ،به یکی از جنبههای نفوذ اشاره دارد؛ مانند
وحی  ،وسوسه  ،القاء  ،مسّ  ،نزغ  ،اغواء  ،استحفاظ  ،تسلّط  ،والیت  ،تزیین  ،کید  ،دعوت  ،وعده  ،تخویف ،
تغریر  ،تمنّی  ،تسویل  ،انساء  ،اضالل  ،مشارکة  ،استفزاز و اجالب .قرآن کریم در آیه ای  ،به طور صریح،
لفظ « َشیاطیَ ِ
اّلن ِ
س» را به کار برده که به صورت مخفیانه بین مردم نفوذ میکنند:
و َک ل ِ َک جعلنا ل ِ ُکل َنبی عَدو ًا َشیاطیَ ِ
نس َو ِ
اّل ِ
اجلن یوحی
ا
َ َ
َ
ف َ ِ
عن ُهم اِىل َب ٍ
شاء َر ُّب َک ما َف َعلو ُه
خر َ
َب ُ
رورا َو َلو َ
القول ُغ ً
عض زُ ُ
ون83 3 .
فرت َ
و ما ی َ

َف َ ُ
رهم َ

َ

کلیدواژهها و ابواب زیر ،برای این موضوع ،قابل بررسی است:

کلیدواژههای قرآنی  -حدیثی

سرائر
شقىّ
ضمیر

جاسوس
غوغاء
مكنون

س ّر
اشرار
ارجاس

معاقل
ابواب حدیثی مرتبط

مكائد
فتنة
نفذ
خیانة

نهج البالغة :الخطبة  1و11
میزان الحکمة :بابُ االِسالمُ اَمنَعُ

ال مَعاقِ لِ83 1

نتیجه
بیانیه گام دوم انقالب اسالمی گزارشی تحلیلی از تاریخ گذشته جمهوری اسالمی و وضعی ت کنونی
آن و چشم اندازی تحلیلی از آینده کشور است .در این بیانیه تالش شده تا همه موضوعات اساسی
پیش روی نظام اسالمی مطرح شود .موضوعات مطرح شده در این سند قابل تطبیق با گزارههای
 .833االنعام .881 ،
 .831ج ، 9ص.329
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این چنین در برابر هر پیامبرى ،دشمنى از شیاطین انس و جنّ قرار دادیم.
آنها براى اغفال مردم  ،به طور سّرى و در گوشى به یکدیگر سخنان فریبنده
و بى اساس مىگفتند.

دینی است .با معادل یابی واژگان این بیانیه در قرآن و حدیث میتوان آغازگاه های پژوهشی را بر ای
مطالعات بیشتر یافت .یکی از محورهای بیانیه « ،امنیت» است .در نگاشته کنونی  11موضوع مرتبط
با امنیت ،مورد توجّه قرار گرفته و ابواب و کلیدواژه هایی جهت جستجو و مطالعه بیشتر ،پیشنهاد شده
است.

کتابنامه
 .8قرآن کریم ،ترجمه مکارم شیرازی ،قم ،دار القرآن الکریم ،دوم8313 ،ش
.1

الصّحیفة السّجادیة ،امام س جّاد×  ،قم ،نشر الهادی8312 ،ش.

.3

امل اآلمل ،محمّد بن حسن حرّ عاملی ،تحقیق سیّد احمد حسینی ،بغداد ،مکتبة االندلس.

 .1بحار االنوار ،محمّد باقر بن محمّد تقى مجلسى  ،بیروت ،دار احیاء التّراث العربی ،دوم،
8113ق.
 .9تحف العقول ،ابن شعبه حرّانی ،تحقیق علی اکبر غفاری ،قم ،جامعه مدرّسین8323 ،ش.

دانش اه و آموزه اهی

 .2التّشریف بالمنن فی التّعریف بالفتن (المالحم و الفتن)  ،على بن موسى ابن طاووس ،تحقیق
مؤسّسه صاحب االمر ،قم ،مؤسّس صاحب االمر×  ،اوّل8182 ،ق.

قرآن و حدیث

 .1تصنیف غرر الحكم و درر الكلم  ،قم ،بوستان کتاب ،اوّل8322 ،ش.
 .1تفسیر القمی ،علی بن ابراهیم قمى ،قم ،دار الكتاب ،سوم8111 ،ق.
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 .5تهذیب االحكام ،محمّد بن حسن طوسی  ،تهران ،دار ا لكتب االسالمیه  ،چهارم8111 ،ق.
 .81ثواب االعمال و عقاب العمال ،محمّد بن على ابن بابویه صدوق ،قم ،دار الرّضی ،دوم،
8112ق.
 .88الجعفریات (االشعثیات) ،محمّد بن محمّد بن اشعث ،تهران ،مكتبة النینوى الحدیثة ،اوّل.
 .81حکم النّبی االعظم ،محمّد محمّدی ریشهری و همکاران ،قم ،دار الحدیث8311 ،ش.
 .83حکمت نامه پیامبر اعظم ،محمّد محمّدی ریشهری و همکاران ،قم ،دار الحدیث8311 ،ش.
 .81الخصال ،محمّد بن علی ابن بابویه صدوق ،تحقیق علی اکبر غفاری ،قم ،جامعه مدرّسین،
اوّل8321 ،ش.
 .89دانش نامه قرآن و حدیث ،محمّد محمّدی ریشهری و همکاران ،ترجمه حمید رضا آژیر و
حمید رضا شیخی ،قم ،دار الحدیث8358 ،ش.

884

 .82دعائم االسالم ،نعمان بن محمّد مغربی ،تحقیق آصف فیضی ،قم ،مؤسّسه آل البیت ،دوم،
8319ش.
 .81الزّهد ،حسین بن سعید كوفى اهوازى ،قم ،المطبعة العلمیة ،دوم8111 ،ق.
 .81سیرة ابن هشام ،عبد الملک بن هشام حمیری ،تحقیق محمّد م حی الدّین عبد الحمید ،قاهره،
مکتبة محمّد علی صبیح8313 ،ق.
 .85صحیفه امام  ،سیّد روح اهلل موسوی خمینی ،تهران ،مؤسّسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى،
چهارم8312 ،ش.
 .11عوالم العلوم و المعارف و االحوال ،عبداهلل بن نوراهلل بحرانى اصفهانى ،تحقیق محمّد باقر
موحّد ابطحى ،قم ،مؤسّسة االمام المهدى×  ،دوم8311 ،ش.
 .18عوالی اللّآلی العزیزیة فی االحادیث الدینیة ،ابن ابی جمهور احسائی ،قم ،دار سیّدالشّهداء،
اوّل8119 ،ق.

 .13عیون الحكم و المواعظ ،علی بن محمّد لیثى و اسطى ،قم ،دار الحدیث ،اوّل8312 ،ش.
 .11الغارات ،ابراهیم بن محمّد ثقفی  ،قم ،دار الكتاب االسالمی  ،اوّل8181 ،ق.
 .19غرر الحكم و درر الكلم  ،عبد الواحد بن محمّد تمیمى آمدى ،تحقیق آقا جمال خوانسارى و
جالل الدّین محدّث ارموى ،تهران ،دانشگاه تهران 8322 ،ش.
 .12الکافی  ،محمّد بن یعقوب کلینی ،تحقیق علی اكبر غفاری ،تهران ،دارالکتب االسالمیه،
چهارم ،سال8111ق.
 .11کنز العمّال ،متّقی هندی ،تحقیق صفوة سقّا ،بیروت ،مؤسّسة الرّسالة8115 ،ق.
 .11کنز الفوائد ،ابوالفتح محمّد بن علی کراجکی ،قم ،متبة المصطفوی ،دوم8325 ،ش.
 .15مجمع البیان ،تهران  ،انتشارات ناصر خسرو 8311 ،ش.
 .31مشكاة االنوار فی غرر االخبار ،على بن حسن طبرسی ،نجف ،المكتبة الحیدریة ،دوم،
8319ق.
 .38معانی االخبار ،محمّد بن علی ابن بابویه صدوق ،تحقیق علی اکبر غفاری ،قم ،جامعه
مدرّسین ،اوّل8113 ،ش.
 .31المعجم االحصایی اللفاظ القرآن الکریم (فرهنگ آماری کلمات قرآن کریم) ،محمود روحانی.
 .33مکارم االخالق ،حسن بن فضل طبرسی ،قم ،دار الرّضی8311 ،ش.
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 .11عیون اخبار الرّضا×  ،محمّد بن علی ابن بابویه صدوق  ،تهران ،نشر جهان 8311 ،ق.

 .31من الیحضره الفقیه ،محمّد بن علی ابن بابویه صدوق ،تحقیق علی اکبر غفاری ،قم ،جامعه
مدرّسین ،دوم8183 ،ق.
 .39موسوعة معارف الکتاب و السّنّة ،محمّد محمّدی ریشهری و همکاران ،قم ،دار الحدیث،
8351ش.
 .32میزان الحکمة ،محمّد محمّدی ریشهری ،قم ،دار الحدیث8311 ،ق.
 .31نزهة النّاظر و تنبیه الخاطر ،حسین بن محمّد حلوانی ،قم ،مدرسة االمام المهدی×  ،اوّل،
8111ق.
 .31نهج البالغة ،سیّد محمّد بن حسین رضی ،تحقیق صبحی صالح ،ترجمه فیض االسالم ،قم،
نشر هجرت ،اوّل8181 ،ق.
 .35الوافی  ،محمّد محسن فیض کاشانی ،اصفهان ،كتابخانه امام امیر المؤمنین×  ،اوّل،
8112ق.
 .11وسائل الشّیعة ،محمّد بن حسن حرّ عاملى ،قم ،مؤسّسه آل البیت  ،اوّل8115 ،ق.
 .18وقعة صفّین ،نصر بن مزاحم ،تحقیق هارون عبد السالم محمّد ،دوم ،مکتبة آیة اهلل المرعشی،

دانش اه و آموزه اهی

قم8111 ،ق.

قرآن و حدیث

سال دوّم ،شمارۀ هفتم ،زمستان 8351
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