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 *اسالمیت در قرآن؛ بازخوانی مفهوم تمدن ت و مدنی  ی  م  دوگانه ا  
 1منشابوالفضل خوش

 2مرضیه پوران
 

 چکیده
یم برای موضوعات مختلف از جمله  قرآن گاهاز ن زبان و بیان خود را دارد. برای تبیین تمدن« تمدن»قرآنکر

ت»توان از دو مفهوم می ی  م  ت»و « ا  هستند بهره گرفت.  یآنقر که برگرفته از نظام اصطالح و اشتقاق « مدنی 
ت» ی  م  ت»و « ا  یق وگانهد« مدنی  ای هستند که در این پژوهش حاصل سیری متفاوت در بررسی آیات قرآن، از طر

باشند. سازوکاری که از بررسی این دو فضا در می «رکوعاتمتناظر»و  «سیاق»پرداختن به و «قرآن به قرآن»مطالعه 
ت قرآن حاصل میتحق   د قرآن، هم، شودق مدنی  تواند الگویی برای اکنون نیز میبا در نظر گرفتن زبان فطری و موح 

آنچه تاکنون تمدن اسالمی قلمداد دهد که نتیجه این بررسی نشان میاسالمی باشد. « نوین»دهی تمدن شکل
ت قرآن در مثلث کتابشده سازگار با مؤلفه ت قرآن نبوده و مدنی  ای منسجم و ایدهامام، همانا  -امت -های مدنی 

دار فالح دنیوی و اخروی بشر ای و زمانی و عهدههای منطقهمنحصر در تمدنغیربه گستره انسانیت و  ،یکپارچه
 است.

ت، : واژگان کلیدی ت، جاهلی  ت، مدنی  ی  م   .اسالمی تمدنا 
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 مقدمه-1

ن از طریق رسوال ،آفرینشجزئی از به عنوان  نیز نظام آفرینش دارای مقصد کمال است. برنامه کمال انسان
با  آن در سایه بعثت رسول خاتم و اتمام کمالاای فطری که ؛ برنامهاست دهشعرضه  برگزیده خداوند بهوی

زدایی از جامعه ُاّمّیتمأموریت ایشان برای. سیر رسالت پیامبر حاکی از دحقق شمبا زبان همگانی  یمعجزه کتاب
، با محور قرار دادن تعالیم یحقوق مشترک انسان برادری و برابری وای بر اساس مدینهدادنو شکل خویشعصر 
به جهت انحرافات ،و رویکرد انسانی آن به تدریج پس از ایشانپیامبر خاتم شده عرضهمدنّیت . استقرآن 

، 2، ج1385)نک. والیتی،  رنگ باخت« تمدن اسالمی»مختلف ادواردر قالب داخلی و عوارض خارجی 
شهادت عینی به بازگشت نیز کنونی کشورهای به ظاهر مسلمان بسیاری ازوضعیت  کهی ،تا حّد (997ص

آن چیزی مفهوم در یک بازخوانی ترفت از این جاهلیّ . الزمه بروندهدمی ُاّمّیت و جاهلیت بهمسلماناندوباره
به عنوان  ،قرآن سخ به این سؤال که اساسا  این مقاله با پا. استشناخته شده تمدن اسالمیاست که به عنوان 

 اصطالحاز دو  دوگانه یا فضای متقابلیبه در این خصوص ، پرداختهتمدن له به مسئآخرین برنامه الهی چگونه 
تبیین مدنّیت مورد نظر قرآن فراهم میاین بازخوانی و  امکان عمال  در آن که  یابددست میدر قرآن ُاّمّیت و مدنّیت

 د.گرد
به معنای دقیق  چندان-ها نیستقاله مدعی احصاء کامل آنکه البته این م- های پیشینبررسیتقریبا  غالب 

ناپذیر از جریان شناخت را، به عنوان جزء جدایی« ُاّمّیت»مداّقه در مفهوم  و اندنپرداخته« قرآن»تمدن از نظر 
 افتراقاتدو مورد مذکور  شود عالوه برها اشاره میها که در ادامه به آن. برخی پژوهشانددر نظر نگرفته مدنّیت

 «های فرهنگی و تمدنی آنآموزه امت اسالمی در قرآن و بازاندیشی در قابلیت»دیگری نیز دارند؛ از جمله مقاله 
که  (30-7، صص1399، تابستان 15/ 5تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی،  ،بیات، علی و امیرمحسن عرفان)

است. پژوهش حاضر با نگاه به ظرفیت تمدنی آن پرداخته « امت»عالوه بر تفاوت در روش تنها به بررسی واژه 
از ارکان آن  «یکی»را نه به عنوان تمام موضوع تمدن اسالمی بلکه به عنوان  ، آنامت در عینحفظ این نگاه به

سعیدی روشن، محمدباقر؛ ) «های قرآنزههای تمدن اسالمی بر اساس آموشاخص»مقاله .تبررسی کرده اس
بدون های تمدن اسالمی به بیان برخی شاخص(،82-61، صص1393، بهار و تابستان 19های قرآنی، شآموزه
خانواده و مرتبط با بحث شده که این امر باعث مهمل ماندن بسیاری مباحث همپرداخته روشی مشخصارائه 

هاست.هر یک خانوادگی آنر توجه به بحث تناسب آیات و سور و همدر مقابل، از امتیازات پژوهش حاض است.
، 2/ 48های قرآن و حدیث، منش، ابوالفضل؛ پژوهشخوش) «از جاهلّیت مکه تا مدنّیت مدینه»مقاالت  از 

، 2/ 1همو، فرهنگ رضوی، ) «امامت و موضوع تمدن اسالمی»، (221-195، صص 1394پاییز و زمستان 
/ 48های قرآن و حدیث، همو، پژوهش) «القری، پایگاه جهانی امت وسطُامّ » و (76-41صص، 1392تابستان 

خاصی  ُبعدبه ناظر روش بودن با پژوهش حاضر، تنها نیز با وجود هم(72-53، صص1393، بهار و تابستان 1
همایون، محمدهادی؛ ) «تاریخ تمدن و ملک مهدوی»کتاب . جانبه ندارندو نگاه همه دهستناز تمدن در قرآن 

 اشاراتدر عین استفاده از  نیز (ش1391تهران، دانشگاه امام صادق )ع( و پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، 



 
ت در قرآن؛ بازخوانی مفهوم تمدن اسالمی ت و مدنی  ی  م   27منش/ ابوالفضل خوشدوگانه ا 

متن قرآن و کشف مؤلفه از آن قرار نداده است.  رسد مبنای تحقیق خویش را مستقیما  قرآنی و روایی به نظر می
بیشتر سعی در تطبیق  دانسته و تا آخرالزمان ز زمان هبوط انسانااین کتاب تاریخ تمدن بشری را سیری مستمر

انتها و غایت  سرانجام به مدنّیت مورد نظر قرآن که طبعا   ناخواههداشته و خوا ادعایی خود مقاطع تاریخ با سیر
 .سیر تمدنی مورد نظرش خواهد بود نپرداخته است

و  هاسیاق»و آن مشتقات  )واژه امت(، به مطالعه نظایر و در قرآن مفهوم تمدنیابی معادل با،مقالهاین اما 
پرداخته؛ چرا یک آیه مفهوم حقیقی خود را تنها در همسایگی آیات قبل و بعد خود افاده  شان«رکوعات متناظر

، 1، ج1394خواهد کرد...و اکثر لطائف و دقائق و اشارات قرآن در همین تناسب آیات نهفته است )سیوطی، 
های موقعیت در قدر مشترک کلی یا مطالعه قرآن به قرآن به یافتن غرض ونگری این مجموع(. 386-383صص

های آنجا که اساسا  علت برداشت ،بودهنیز بزرگانی چون عالمه طباطبائی  شیوه انجامد ومی مورد مطالعه
که مالک و معیار در صادق بودن یک اسم و  معتقد بوده استو  مختلف از قرآنرا عدم توجه به این معنا دانسته

دن آن است و نباید نسبت به لفظ اسم جمود به خرج صادق نبودن آن، موجود بودن غرض و غایت و موجود نبو
 سوز را اراده کنیمباز همان پیه گوییمچراغ می [مثال  صورت بدانیم و تا قیامت هر وقت ] داده و آن را نام یک

، 1380امام خمینی )ره(، ) )ره( (. البته بزرگان دیگری همچون امام خمینی9، ص1، ج1390)طباطبائی، 
 .اندبه این روش پرداخته( نیز 24-19تا، ص بی صدر،شهید صدر ) ( و199ص

 چیستی تمدن -2
استگاه و زادگاه آن و اینکه به چه معنایی قرارداد خاصالت واژه تمدن و  در پی ارائه گزارشی ازاین بخش 

 .یستن تماممنقوالتصحت تأیید  در صدد لزوما  و  باشدمیشده

 معنای لغوی -2-1
و از  1ای نداردهای اصیل عرب پیشینهنامهاما در لغت ،ساختاری عربی داردبر وزن تفّعل « تمّدن»لفظ 

را شهرنشینی، به اخالق و آداب شهریان « تمدن(. »244، ص6، ج1371معانی مستحدثه است )قرشی، 
(. 942، ص15، ج1343اند )دهخدا، تعریف کرده مختلفو همکاری افراد یک جامعه در امور  ...خوگرفتن

(. معادل التین تمدن، 10، ص1363پیشینه چندانی ندارد )دانیل، التین های نامهواژه همچنین در لغتاین 
(civilization)از  برگرفته(Civla)و از کلمه  آمدهگری در مقابل وحشی است؛(civitas)  و(civis)  به معنای

یا  (Civ)که خود برگرفته از ماده التین  (civitas)(. 15، ص1390شهر و شهرنشینی گرفته شده است )آذرنگ،
(Cit)  ،شد که بوسیله (، در حقوق روم و یونان به قسمتی از یک سرزمین گفته می133، ص1371است )مارشال

نا، مرکّ  ی بلدی، یک مجلس برای تعیین و اخذ ب از اعضای سناتور بلدی، یک مجلس مشاوریک مجلس س 

                                                             
 مقاله آمده است.  1-3. بررسی تفصیلی در مورد ریشه این لفظ در بخش 1
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(. مفهوم تمدن بر پایه دو 984، ص2، ج1363شد )آریانپور، ها و یک مجلس دفاع عمومی، اداره میمالیات

، برای نخستین بار در عصر روشنفکری در سده «متمدن کردن» (civilser)و  «متمدن» (civilise)اصطالح 
 مقابلدر  آن را بار اندیشمندان فرانسوی اولین( و 376ص ،1388هجدهم میالدی پدید آمده )پهلوان، 

یافته و باسواد بود فرق داشت که اسکان ربراند و جامعه متمدن به این دلیل با جامعه بکار بردهه ب« بربریت»
 (. 39، ص1380)هانتینگتون، 

تأمین نیروی انسانی به  برای میالدی بودند که 6-4افراد غیربومی امپراتوری روم در فاصله قرون « بربرها»
 غیر از آن(. 32، ص4، ج1337دادند )دورانت، تن می رومیانبردگی گرفته شده بودند و به ناچار به قوانین 

، 1393منش، خوشنک. )بوده است از نگاه قومیتی و نژادی  اکیح،پیوسته این لفظ در طول تاریخ عمالاست
آن روز  ۀنگاهی به جامعها الزم است نیمفرانسوی همورد اشار بردن به مفهوم بربریت  (. اما برای پی81-79 صص

کشی از در فرانسه قرن تثبیت حکومت مطلقه شاهی و بهره و هجدهم فرانسه نیز انداخته شود. قرن هفدهم
گذراند. اما با وجود همه موانع، تولید و جامعه شرایط اقتصادی و اجتماعی بسیار سختی را می های مردم بودتوده

داری، یعنی تجارت مستعمراتی، توسعه ها بر نوع خاصی از بردهصنعتی وتجاری فرانسه به جهت تکیه فرانسوی
به « بربریت»ی زدودن آن زمان روش نوینی را برا فرانسۀ(. 332و  297-295ص، ص1، ج1366)دالین، یافت 

دادن اجباری آنان در به اسکان ،سازیدادن به روند صنعتیوری از مردم در شتابو کوشید جهت بهره !کار بست
)برای توجیه این کار( ( و 16، ص 9، ج1337د )دورانت، ر  شان روی آو  سازیشهرها و نواحی مستعمره و بومی

تر بلکه به ضعیف ،گاه به مرحله فعلیت نرسیدی وضع کرد که عمال  هیچبرابری و برادر، با نام آزادیهم قوانینی 
 (.47-46، صص2، ج1366انجامید )دالین، ها و بردگی بیشتر افزایش نابرابری ،شدن مردم

که به تکنولوژی  استمحوری گرایی و انسانمقارن با عصر تجددخواهی، عقل« تمدن»در نتیجه وضع واژه 
به استعمار و بردگی بیش از پیش توده ضعیف   ،داری حاکم از طریق آنو صنعتی انجامید که نظام سرمایه

 1ها را از بربریت خارج کند.داری پرداخت تا به قول خود آنمعترض به حکومت سرمایه

 معنای اصطالحی -2-2
، العمران و الحضاره را به معنای «خلدونابن»متفاوتی دارد؛  پژوهان نیز معانی تقریبا  تمدن از دیدگاه تمدن

به نسبت قابل  داند کهمیتفّنن در ناز و نعمت رفاه و حکومت و عبارت از  محصولکار برده و آن را ه تمدن ب
ای تمدن را تالش برای آفریدن جامعه« توین بی(. »328-327ص، ص1، ج1375)گنابادی،  است توسعه

، 1376بی، کامل و جامع زندگی کنند )توین ۀاعضای یک خانواد در آن همچونکل بشریت بتوانند که داند می
داند که با تاریخ، زبان، ترین سطح هویت فرهنگی میها را باالترین و گستردهنیز تمدن« هانتینگتون(. »48ص

                                                             
تاریخی -کم لغوی. فضای اجتماعی فرانسۀ آن زمان زادگاه واژه تمدن است، لذا پرداختن به آن فضا و مفهوم بربریت بحثی دست1

 است و نه صرفا  تاریخی.



 
ت در قرآن؛ بازخوانی مفهوم تمدن اسالمی ت و مدنی  ی  م   29منش/ ابوالفضل خوشدوگانه ا 

البته، (.49-48ص، ص1382شوند )هانتینگتون، تر، مذهب از یکدیگر متمایز میفرهنگ، سنت و از همه مهم
 استهای باستانی های الهی در دستاوردهای تمدنی مورد تأکید محققان تاریخ تمدناهمیت مذهب و آموزه

 (.53-48، صص1391منش، )نک. خوش
ـ که  تمدنمعنا و مفهوم پرداختن به ضرورت، بیان این مطلب الزم است که بحث چیستی تمدنبندی در جمع

اشاره به مبانی  مورد نظر است: اول از جهت حیثدو از  شودـبیشتر یک بحث تاریخی و نه قرآنی قلمداد می
دار سعادتمند و داعیهنام تمدن به خود گرفته اما ،های مدنّیت قرآن هستندبعضا  نقطه مقابل مؤلفهکه  ینظامات

-به ُیمن گره ،اندهم داشته ییدستاوردهاکه این نظامات چنانچه نظراین ماز  دومبوده و هستند؛ و بشرنمودن 

 .باشدمانده  اگرچه این واقعیت مغفولـ بوده است های انبیاء الهیآموزهخوردن به 

ت -3 ی  م   ا 
 تحلیل لغوی -3-1

م»و کلمات دیگری از قرآن از قبیل  است« ُامّ »ُاّمّیت، مصدر جعلی از ریشه  ّما»، «أ  ، «ُاّمی»،1«إّما»، «أ 
ة» مام»، «إمام»، «ُأمَّ  ریشه با آن هستند.هم« آّمین»و « أ 

(. 31، ص12، ج1414منظور، است )ابن« پایه و محل رجوع، اصل»در کتب لغت، « ُامّ »برآیند معنای واژه 
، هموقصد است )گروه و جمع هم« تُام(. »22، صهمو) است گانقصدکنند به معنی«آمّ »جمع « آّمین»

موجود ظرفیت»به  ،که به جامعه مسلمانان در حال ظهور اشاره دارد ،اشاین واژه از معنای اولیه (؛26-23صص
؛ هود: 213/ 2]بقره: داندقرآن ُامت را منحصر به مسلمانان نمییعنی؛یافته وسعهت«شدن مسلمانبرایدر بشریت 

ای سابقهمذهبی بی-ُامت سیستم اجتماعینیز ؛(Bearman,2000,V.10,P.859)[92/ 21؛ انبیاء: 118/ 11
از یهودیان  امتواژه (. McAuliffe,2002,V.1,P.371)است است که تمام ابعاد انسان را در نظر گرفته 

دی است بلکه اکّ  ،است، البته یک واژه بومی سامی نیست« قوم و قبیله»گرفته شده و عبری آن به معنای 
(Ummatuو )  ،128ص، ص1385عبری و آرامی و سریانی آن همگی از سومری گرفته شده است )جفری- 

است و از خارج، چیزی ]مانند  یمادرهای آموختهب به هایش منسوکسی است که دانسته« ُاّمی» (.129
کسی یا چیزی است که مورد « إمام(.»34، ص12، ج1414منظور، کسب ننموده است )ابن خواندن و نوشتن[

جهت پیش  روست که پیوسته مورد توجه انسان « أمام(. »24، صهموقصد واقع شود و دیگران به آن اقتدا کنند )
 (.26، صهمو) است
 

                                                             
ّما از آنجا 140، ص1، ج1368ومصطفوی،  35، ص12، ج1414ور، منظ. در مورد ارتباط دو لفظ اخیر با ریشه ُاّم، نک. ابن1 ّما و ا  . ا 

 ها استفاده نشده است. از آن« ُاّمّیت»در معنایابی  ،شوندکه حرف محسوب می



 1401 پاییز و زمستان، 27شماره ، 12دوره ، دو فصلنامه کتاب قیم30
 

 
م  با یکدیگر وجه ارتباط-3-2  ساختارمندی قرآن نظام اشتقاقی و بر اساس  مشتقات ا 

« کّل »طبعا  این تألیف در  ،ن سوره استکلمات در یک سوره در راستای غرض آهمانطور که تألیف آیات و 
کالم »: به قرآن است «نگرمجموع»داشتن نگاهی ،گاهداین دی است. الزمۀ آن«کل»یز در راستای غرض نقرآن 

به  رااست که به خاطر آن غرض کالم خود  احد غرضیخدا از اول تا به آخرش معنای واحدی دارد و آن معنای و
نگری به قرآن کریم از موضوع مجموع»(. 16، ص1، ج1390)طباطبائی، « بندگان خود القاء کرده است

گروه، تواند شامل مراحل و اجزای خردتر قرآن، نظیر سور همشود و میبرداشت انتزاعی از کلیت قرآن آغاز می
منش، )خوش« ای گرددهای واژهها و نیز گروههای داخل آنها، رکوعات و سیاقسورهتک سور قرینه و نیز تک

ها داشتن نظری جامع و شامل به تمامی و مشتقات آند الفاظ واحد در فهم مرا ،بر این اساس(. 201، ص1390
لزوم توجه به قدر  [از این کار]مقصود ما » ید؛آقرآن، الزم می« استنطاق»ها، با توجه به لزوم استعماالت آن

]بررسی سیستماتیک واژگان قرآنی مورد توجه  معانی است« منسجم»مشترک این استعماالت و تقویت شبکه 
نگاه به »آیات و سور نیز  «تناسب».همچنین از جمله فواید بررسی (204همان، ص« )باشد[ایزوتسو نیز می

است « ساختارمند قرآن در قلب حامل آنحضور »و نیز « قرآن به مثابه قولی واحد و سخنی یکپارچه
که به توسعه مفهوم  ،در کلمات قرآن 1«اشتقاق»(. البته از وجود نظام 23-20، صص1398منش، )خوش

ریشه در قرآن، کلمات هماین بنابرتوان گذشت.، نیز نمیانجامدها میکلمات و نیز ایجاد ارتباط معنایی میان آن
 نسبت با یکدیگر نخواهند بود. ارتباط و بیبی ،فی باشنداگرچه دارای بستر و مراتب مختل

گرایش به »و ُاّمّیت را  «اصل»قدر مشترک اجزاء ُاّمّیت را به عنوان یک ساختار، مفهوم توان میمقدمهبا این 
 ست.ندا« یا همان بنیادگرایی اصل و ریشه

ی»از واژه « سوادیبی»بازنگری در برداشت معنای -3-3 م  ت» و مفهوم« ا  ی  م   «ا 
از این « سوادیبی»ای راجع به مفهوم ُاّمّیت نیازمند بازنگری است و آن، برداشت معنای در این میان نکته

همانطور که دیدیم باید  . اما باید گفت اواّل  است« ُاّمی»با لفظ  آنتر تصور ارتباط به ظاهر برجسته،با اصطالح
حتی اگر خود کلمه ُاّمی به تنهایی  ثانیا   ،کلیه مشتقات باید با هم در نظر گرفته شوند ُاّمّیتپذیرفت که در تعریف 

رفا  نمی ، بازدر نظر گرفته شود  استعماالتاز  یکیاین معنا تنها  .سوادی از آن داشتبرداشت معنای بی توان ص 
یک هم در معنای که هیچ یابدمی دو معنای ممدوح و مذموم ،در سیاقش بسته به موقعیت کهلغوی واژه ُاّمی است 

/ 62؛ جمعه: 75و  20/ 3عمران: ؛ آل78/ 2)بقره:  ذّم ُاّمّیین در آیات مربوط به لفظ ُاّمی؛ اندسوادی نیامدهبی
سواد بودن. توضیح اینکه: است نه به جهت بی« شان از جریان رسالت و وحیمندیعدم بهره»به جهت  (،2
؛ آن است مفهوم دیگری را نیز تعریف کرده القری و انتساب به ُاّم، قرآنمعنای انتساب به ُامّ دو درباره ُاّمی غیر از »

                                                             
های موجود در حروف کلمات را نیز ن شباهتامحققاز ای از کلمه دیگر است و برخی . اشتقاق در اصل به معنای زایش کلمه1

 (. 11-10، صص1، ج1368اند )مصطفوی، دانند و انواع آن را به صغیر )یا اصغر(، کبیر، اکبر و انتزاعی تقسیم کردهاشتقاق می



 
ت در قرآن؛ بازخوانی مفهوم تمدن اسالمی ت و مدنی  ی  م   31منش/ ابوالفضل خوشدوگانه ا 

گان از کتاب بهرهخودشان که آنها را ُاّمی و بیاهل کتاب در برابر غیر ]خودبرتربینی[ هم در موضوع تبختر
یَن َسِبیل  ﴿اند:خوانده ِی  ای دیگر این تصور رد شده و توانایی خواندن و البته در آیه، که ﴾َلْیَس َعَلْیَنا ِفی األِم 

وَن اْلِکَتاَب ِإال  ﴿: است نوشتن نیز رافع ُاّمّیت قلمداد نشده وَن ال َیْعَلم  یُّ ِم 
 
ْم أ ْم ِإال  َوِمْنه  َماِنی  َوِإْن ه 

َ
وَن  أ نُّ  َیظ 

مَّ یَ  ْیِدیِهْم ث 
َ
وَن اْلِکَتاَب ِبأ ب  ِذیَن َیْکت  وا ِبِه َثَمًنا َقِلیالً َفَوْیل  ِللَّ ِه ِلَیْشَتر  وَن َهَذا ِمْن ِعْنِد اللَّ ول  ا  ق  ْم ِممَّ َفَوْیل  َله 

وَن  ا َیْکِسب  ْم ِممَّ ْیِدیِهْم َوَوْیل  َله 
َ
؛ در این آیه با وجود در اختیار بودن وحی و کتابت کتاب آسمانی ﴾َکَتَبْت أ

و کتابت از موضع خود جابجا و تحریف شده و اثری از  چراکه کتاب ؛همچنان ُاّمّیت به قوت خویش باقی است
 (.247-245ص، ص1390منش، )خوش« ...دارندگان کتاب باقی نمانده است هدایت و نور در دل و جان  

آیات معنای حاصل از بر اساس اما است؛ممدوح  یُاّمّیت مفهوم ،لغوی حلیلتبر اساس 
بلکه مفهومی نسبی  ،نفسه مذموم  مطلق نیستباید گفت ُاّمّیت فی تناقضاین  جیهدر تو.مذموم،شدهبحث
آنچه که باعث  .ندمؤثر آندر تعیین سرنوشت  آن ها و اجزایمؤلفه قاعدتا  همهاست که ی ُاّمّیت ساختار 1.است

در کنار  اشیا قرارگرفتن 2(،115/ 20)طه: است آنهای داخلی حراف مؤلفهشود یا انذّم این ساختار می
در اینصورت با توجه به اینکه  3.ندکنهایی خارجی که آن را از جریان طبیعی و سالم خویش منحرف میمؤلفه

نوع »، آنچه که در کّلیت این ساختار دچار آسیب خواهد شد، است« اصل و ریشه»فصل مشترک تمام مشتقات، 
درستی ندارد و به سوی اصل و ریشه گیری ،جهتساختارمذموم، با اصل است. یعنی در حالت « برخورد

مأمور و امام « دور افتادن انسان از اصل و ریشه خود استانحراف و »طور خالصه ه نیست. پس ُاّمیت مذموم ب
 4.باشداش میشده این نظام به جایگاه اصلیهای منحرفمؤلفهبازگرداندن 

ت درا   هایمؤلفه-3-4 ب   «نظام معنایی سیاق»م 
های معنایی الزمههای مربوطه به دنبال کشف های حاصل از سیاقاز طریق بررسی گزاره در این بخش

و وقتی تحقق  اشتن نیازمند مقدماتی استبرای وجود د ُاّمّیتمفهوم  ( هستیم؛مقدمات، لوازم و آثار)یعنی ُاّمّیت
و پس از تحقق مفهوم نیز  گرددمفهوم محقق نمی ، ایناگر نباشند یابد نیز نیازمند وجود لوازمی است کهمی

گیری، در گزاره مشتقات واژه ُاّم، جهتآیات اصلی حامل برای این کار آید. نتایجی به صورت قطعی به وجود می
سوره  31 مربوط به ،آیاتآیه از قرآن یعنی حدود یک سوم  1769حدود ند.در این بررسی شدبررسیرکوعمربوط

                                                             
 تر است. ملموس اقی. این نسبیت در ادامه و در تعریف سی1
 . طبق این آیه، ضعف در عزم انسان عامل نادیده گرفتن عهدی است که با خداوند بسته است. 2
، 7، ج1388حق در نهاد هر انسانی نهفته است )قرائتی،  زیرا گرایش به دین   ،روم( انحراف یک عارضه است 30. )طبق آیه 3

 .(197ص
ْم .»... 4 ْیه  ل  ر  إ  ات  ُه و  و  ْم ُرُسل  یه   ف 

ث  ع  ب  بْ ف  التَّ ْم ب  ْیه  ل  وا ع  جُّ ْحت  ه  و  ی  ت  ْعم  يَّ ن  ْنس  ُروُهْم م  کِّ ه  و  ُیذ  ت  ْطر   ف 
اق  یث  ْأُدوُهْم م  ْست  ی  ُه ل  اء  ی  ْنب 

ُهْم أ  یُروا ل  ِ  و  ُیث  ی ل 
ن   ائ 

ف   .(43، ص1، خطبه1414، نهج البالغه)«...اْلُعُقول د 
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های مدنی شاهدی بر غلبه سوره نسبت بههای مکی سورهبیشتر سهم 1.مطالعه شدندی سوره مدن 11مکی و 

های حضور پیامبردر مکه مندی از تعالیم وحیانی( در سالجریان ُاّمیت )جاهلّیت و گمراهی حاصل از عدم بهره
ذار های حضور در مدینه نیز مشهود و تأثیرگهای این جریان همچنان در سال، اگرچه دنبالهاست

 ( آمده است. 1های حاصل از این بررسی در جدول )مؤلفه.هستند
 

یت (: مؤلفه1جدول ) م   های اصلی ا 
 صفات الهی آثار لوازم )ممدوح( لوازم )مذموم( اتمقدم

 اسالم عدم باور به معاد عدم توجه به کارکرد صفات الهی
عذاب و خواری 

 مستکبرین
عزت و 
 حکمت

 ربوبیت هالکت و آتش جهنم کتاب آسمانی استکبار آمیزظّن باورهای نامتقن و 

 غفلت و عدم ذکر
تکذیب پیامبر و 

 کتاب
 وحدانیت گمراهی رسول

مندی فراوان از اموال و امکانات بهره
 دنیوی

 مالکیت اختالف انذار دنیاطلبی

   تقوا طلبیبرتری 

 هوای نفس 
ل  ج  باور به ا 

 داشتن
  

   گراییمرکزیت عبودیت غیر خدا 

 
ها پس از کدگذاری در یکی از تک آنتک های فراوانی بدست آمد کهگزاره هاهای آنسیاق و با بررسی آیات

شده عنوانی برگرفته از مضمون خود آیات برای مفاهیم حاصلسه دسته مقدمات، لوازم و آثار ُاّمّیت قرار گرفتند. 
تکرارشان در جدول مرتب شدند؛ به عنوان مثال مؤلفه  بسامدها بسته به نام گرفت. مؤلفه« مؤلفه»انتخاب و 

 داشته است.  «مقدماتی»های عنوانی است که بیشترین تکرار را در بین گزاره« عدم توجه به کارکرد صفات الهی»
 . اندواضح« آثار»و « مقدمات»جدول دو ستون های بین ستوندر 

اند که در این مطالعه حضور چشمگیری داشتند. از آنجا صفاتی ذکر شده« صفات الهی»در ستون مربوط به 
عدم توجه به کارکرد این »های اصلی پیدایش ُاّمّیت یکی از زمینه ،اند و در واقعکه این صفات مرتبط با بحث

 ها نیز اشاره شد. در جدول به آن ،است« ناحیه انسان صفات از

                                                             
ها بر اساس روش ها و سیاقاند و لذا انتخاب آیات، سورهها مطالعه شدههش در آنهای پژوها به دلیل وجود کلیدواژه. این محدوده1

 سجاوندی بوده است.« الوقوف»پژوهش و بدون اعمال سلیقه و برگرفته از کتاب 



 
ت در قرآن؛ بازخوانی مفهوم تمدن اسالمی ت و مدنی  ی  م   33منش/ ابوالفضل خوشدوگانه ا 

در دو ساحت متناقض است: یکی فردی که  ایفرد یا جامعهکننده موقعیتتداعی ،«لوازم»ستون دقت دراما 
ی الهی اش رسولاش کتاب آسمانی است؛ جلودار زندگیو قوانین زندگیحدود است؛ مرجع  تسلیم خداوند

پیوسته متوجه و بیدار  ،او به ا جلکند و با توجه دادن را در دایره تقوا حفظ می ویدائما   انذاریاست که با کارکرد 
گردد؛ و دیگری فردی الهی و فطری می او که رویکرد کلی زندگیطوریهدارد بمی اشنسبت به اصل خویش نگه

اش حدود زندگیکه  طاغیدنیوی و خالی از معنویت قرار دارد؛ انسانی از خدا جدا شده و  که در وضعیتی کامال  
تی است و عاقبتش و دنیا و بیشتر رسیدن به آن به هر قیماگیرد و هّم و غّم را از غیر خدا و هوای نفس خویش می

 . ه شدکه قبال  به آن اشار است ُاّمّیتاین همان نسبیت و هالکت است. گمراهی و عذاب
قلمداد و انطباق با اصول فطری ه جریان ُاّمّیت با توجه به اینکه منظور از ُاّمّیت ممدوح، ُاّمّیت نبّی است که قلّ 

رفت از ُاّمّیت تنها راه برون.(71-39صص، 1399پوران،  و منشدرباره ُاّمّیت ممدوح نک. خوش)شودمی
 . شکل گیردبرای سعادت همگانی با محوریت قرآن تا نظامی مذموم بازگشت به لوازم آن در ساحت نبّی است

توان آن را به های حاصله میکه با توجه به مؤلفه است« مذموم»ُاّمیت مّد نظر در این مقاله ُاّمیت 
 کرد:  ذیلتعریفشکل

خوردن به ُاّمیت وضعیتی است که در آن باورهای فرد یا جامعه با قطع اتصال از منبع حقیقی آن و گره
، (43و  38/ 16نحل: ) «عدم تفکر و تعقل»و ، (116/ 6)انعام:  «تکیه بر ظّن »، (8/ 42)شوری: « تبعیت کور»

، (127/ 7)اعراف: « وحدانیت»اندازی در صفات انحصاری خداوند نظیر او را به خطا کشانیده و به دست
نحوی که خود را  به]کند دچار می «حکمت»و  (139/ 4)نساء: « عزت»، (78و  60/ 28قصص: ) «مالکیت»

برخورداری از »همچنین . [کندو تمّلکش فرض می اودهی به ، برنامهخلقمدیریت و هدایت در جایگاه تدبیر، 
باورهای خطای این فرد  شدیدعامل ت (32/ 53نجم: ) «غفلت»در کنار مؤلفه  (4/ 40)غافر: « امکانات مادی

 است. 
استکبار و »و از آنجا به(32-31/ 45)جاثیه: « معاد فراموشی»شود کهفرد بهسبب می باوری چنین زمینه

آورد و دچار روی  (6-5/ 40)غافر:  «تکذیب رسالت پیامبران و کتب آسمانی»و  (43/ 35)فاطر:  «طغیان
 مطیع»فرد عمال   ،.در اینصورتگردد (13-12/ 7)اعراف:  «خواهیامتیاز»و  (36/ 43)زخرف: « دنیاطلبی»

 .(17-13/ 41فصلت: ) داده است«عبودیت غیر خدا»بهو در واقع تن ( 23/ 45)جاثیه: گشته«هوای نفس
نهایتا  و (14-13/ 42)شوری:  «تشّتت»، (90-86/ 3عمران: )آل فرد«گمراهی»رویکردی چنین اثر 

 . است(49-24/ 23)مؤمنون: « هالکت»و  (20/ 46)احقاف: « عذاب»

ت -4  مدنی 
مشتمل بر لفظ مدینه و نیز « سیاق آیات  »، بررسی «مدینه»یابی واژه طریق مفهومسه در این بخش از 

ر شود. مدنّیت، جریانی پیوسته، با مقدمهبه معنای مدنّیت پرداخته می« های مدنیسوره»یابی گزاره سازی سو 
ر مدنی استمّکی و تداوم های موردنظر ؛ اما از آنجا که مؤلفه(34-27، صص1392)نک. تیجانی،  بخشی سو 
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البته با  گیرند.ها مورد بررسی قرار میتنها فضای این سوره ،های مدنی ظهور دارنداین پژوهش بیشتر در سوره

 قرآن کریمو  است «تعریف به تقابل»مفهوم  تعریف یکهای ُاّمّیت و مدنّیت و اینکه یکی از راه« تقابل»توجه به 
در سوره « عّلیون»و « سّجین»؛ از جمله در معرفی دو فضای است از این شیوه در موارد بسیاری بهره برده نیز

های مکی نیز ]در بخش عمال  در معنایابی مدنّیت، سوره ،(231، ص20، ج1390مطففین )نک. طباطبائی، 
 ند.اهُاّمّیت[ مورد مطالعه قرار گرفت

 «مدینه»مفهوم لغوی  -4-1
ن»دانان عرب این واژه را از دو ماده لغت د  ن ماندگاری و استقرار را میگرفته« دان»و « م  د  رساند اند. ماده م 

( و ماده دان )دین( به معنای دارا و مالک 402، ص13، ج1414منظور، ؛ ابن53، ص8، ج1409)فراهیدی، 
و مدینه در این وجه، مکانی است که مردم در آن مملوک هستند ( 170، ص13، ج1414منظور، بودن است )ابن

 آمده« جزی»همچنین به معنای  «دین»ماده  کنند.یعنی تحت چارچوب و مقررات خاصی زندگی می
را از « اهل مدینه»دانسته و « قضی»معنای فارس در این حالت آن را هم( و ابن72، ص8، ج1409)فراهیدی، 

، 1، ج1404فارس، متقاضی و متجازی گفته است )ابن ،داخت جزیه و مالیات هستنداین جهت که ملزم به پر
 (.303ص

مدینه مکانی بزرگ با برج و بارو و غیر از بیابان است که سه شاخصه نظم و تدبیر و استقرار، آن را از  ،بنابراین
 (.55، ص11، ج1368کند )مصطفوی، ای محدود از زمین( متمایز میقریه )محل تجمع( و بلد )قطعه

،در درجه اول به معنای ایالت «madita»داند. صورت آرامی آن، جفری اصل واژه را آرامی و سریانی می
واژه از آرامی وارد فارسی میانه شده و . باشداست و سپس به معنای شهر، و در سریانی نیز به معنای شهر می

کار رفته است ه ب« شهر بزرگ دارای برج و بارو»، به معنای «Madina»آن در این زبان،  1صورت هزوارشی
 (. 376، ص1385)جفری، 

 (1نوشت پی ر.ک:)آیات مربوطه «سیاق»در « واژه مدینه»های بررسی مؤلفه-4-2
مدنی بودن  یامکی در این بخش است  «رکوعاتتناظر »و  «سیاق»پژوهش توجه به این از آنجا که روش 

 است: ذیل قرار. بر این اساسنکات حاصل شدهبه کلی استبررسی و  نظر قرار نگرفته مّد آیات 
بحث مدنّیت منحصر به  (الف: استاز سه نکته  حاکیکار رفته که ه های مکی بدر سوره واژه مدینه غالبا   -1
با توجه به تقدم (ب.ندهستهایی از مدنّیت های مکی نیز دربردارنده مؤلفهبلکه سوره ،های مدنی نیستسوره

 تدارکو  یک استراتژی مهمسازی برای در حال زمینه هادر این سورهقرآن کریم  ظاهرا  های مکی نزول سوره

                                                             
ت. به شده اسآمده و به زبان رانده نمی. در پهلوی به معنای شرح و تفسیر و توضیح و بیان است؛ الفاظی که فقط در کتابت می1

ای بوده به هیئت یک کلمه آرامی، که به جای آن در خواندن، یک کلمه ایرانی عبارت دیگر هزوارش ایدئوگرام یا عالمت و نشانه
 نشاندند.می



 
ت در قرآن؛ بازخوانی مفهوم تمدن اسالمی ت و مدنی  ی  م   35منش/ ابوالفضل خوشدوگانه ا 

های با داستان این واژه در آیات مکی عموما   (ج. استآل آن در آینده گیری صورت ایدهاذهان عمومی برای شکل
ست که ناداصالت این واژه در زبان آرامی و سریانی بط با تمرتوان ؛ علت را، هم میاست اسرائیل همراه شدهبنی

 .آرمانیای مدینه برایایجاداسرائیل و یهود بنی مرتبط با آرزوی دیرینهزبان عبری هستند و هم  هایریشه
طلبی، اختالف طبقاتی و نظامی غیر از نظام مرسلین با شاخصه برتری ،های مکیسوره ی«مدینه»در  -2

و  (49-48/ 27)نمل:  و رسول الهی در حاشیه و نسبتی حداقلی با جامعه (19-15/ 36یس: ) ظلم حاکم بوده
 در مخالفت با نظام حاکم و در جهت تغییر آن قرار داشته است.

 )ص( استاکرم  لنبی است که در آن حاکمیت با پیامبراةمدین های مدنی اختصاصا  ی سوره«مدینه» -3
محور مناسبات، قرآن و  از ایشان هستند؛مردم در اطاعت و تبعیت  ؛(9-5/ 63: ؛ منافقون60/ 33)احزاب: 

 و البته دشمنانی نیز در حاشیه حضور دارند. استسّنت 

ت در سیاق مؤلفه-4-3  «های مدنیسوره»های مدنی 
دست ه های فراوانی بسوره( در قالب رکوعات متعدد، گزاره 28های مدنی )بررسی سورهدر این بخش با 

متعال دارای  خداوندجانبه هد که نظام مدنّیت در سایه نظارت مستقیم و همداها نشان آمد. نتایج حاصل از گزاره
ل این سه مؤلفه «یبنیاد»سه مؤلفۀ ب  گیرد شکل می« امت ـ امامت»نظامی به نام  ،است: کتاب، امت و امام. از ق 

است که این مطالعه،  ذکرالزم به ت شود.که سایر مناسبات مدنّیت در ذیل و چارچوب آن تعریف و محقق می
باشد و از ها حاکم میسیاقی است و منبع و محل استناد مطالب خود آیات و سور قرآن و تناسبی است که بین آن

ها مواجه توان مدعی شد که هر پژوهشگر دیگری اگر با همین روش با آنموضوعات میحیث تغییرناپذیری این 
ین سه رکن اساسی و همچنین محورهای کلی ذیل آن را استخراح خواهد کرد؛ اگرچه ممکن است الزوما   ،گردد

بندی متفاوتی را تاولوی ،ها نظر شودای به آنبنا به اینکه از چه زاویه ،گیردروابطی که ذیل هر محور شکل می
موضوعی در « اشتراک»و هم از جهت « تکرار»ها، ارکان و محورهای یادشده هم از جهت در واقع مؤلفهبیابند. 

ها، در و به دلیل پرداختن  بیشتر خود قرآن به آن اندتری داشتهبسامد فراوان،رکوعات، به نسبت دیگر موضوعات
 ند.ااین مطالعه نیز به عنوان اصل ذکر شده

 کتاب، امت، امام -4-3-1
نیاز ای بیداند و بشر را در هیچ دورهرحمت عامه الهی می یقرآن کریم ارائه برنامه الهی و آسمانی را اقتضا

ای را جز از طریق انبیاء الهی و (. قرآن همچنین دستیابی به چنین برنامه3-1/ 55ن:ارحم) از آن ندانسته است
تواند به تعداد تمام های بشری به جای برنامه الهی میداند، چراکه تبعیت از برنامهها نمیبر آن «کتاب»عرضه 
از (. 213/ 2 کشاند )بقره:ببه سرگردانی  ها را از دایره توحید خارج ساخته،آنها منهج و روش تولید کند و انسان

مصدق کتب پیش از  قرآن و( 4/ 2 ایمان به قرآن در راستای ایمان به دیگر کتب آسمانی ذکر شده )بقره: سویی،
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(. از این جهات، در زمانه حاضر جز 48/ 5)مائده:استهیمنهفرقانیت و  دارایها و نسبت به آن خود

 باشد. ند برنامه و قانون مورد رجوع بشرتواقرآننمی
که به  استکند. امت موجودی حّی یاد می« امت»، از عنصر اساسی دیگری به نام «کتاب»قرآن در کنار 

. این موجود (28/ 45جاثیه: ) تک افراد و اعضای آن استسوی هدفی در حرکت است و حیاتش بسته به تک
نگ ای خاص که در فرهالزم است از برنامه و نقشه ،برای اینکه در حرکت خویش دچار اشکال و انحراف نگردد

دین در عرصه زندگی انسان داخل است و  ؛ پس اواّل  (49-48/ 5)مائده:  قرآن کتاب آسمانی است، تبعیت کند
.امت در فرهنگ قرآن بر (25/ 41 )فصلت: گرددوجه فردی و شخصی ندارد و شامل اجتماع و امت نیز می ثانیا  

ها را اما گاهی قصدی که انسان ،ستقصدی، حّقانی بودن اگیرد. اصل در همقصدی جمعی شکل میاساس هم
روابط ی . بروز فردگرایی در امت زمینه سست(33/ 43)زخرف:  کند کفر و ناحق استدور هم جمع می

)فاطر:  آورد. امت و امام فرع وجود یکدیگرند و بدون یکدیگر امکان ندارنداجتماعی و ضعف آن را فراهم می
ّر باشد؛ البته امام می(24/ 35  گرایدیا جائر؛ اما امتی که از امام برحق و ولّی الهی جدا گردد به فساد می تواند ب 

. کمال امت در فرهنگ قرآن، وحدت آن است که با ربوبیت رّبی واحد (40، خطبه82، ص1414، نهج البالغه)
 .(93/ 16؛ نحل: 52/ 23منون: ؤ)م درسپذیر است و به عبودیت و تقوا میو حاکمیت تعالیم وحیانی امکان

 ationn»1»اکنون در فضای تعریف شده بشر از تمدن، در جایگاه امت قرار گرفته مفهوم اما آنچه که هم
واضح  با مفهوم قرآنی اشتفاوت ماهویحتی اگر تنها از ُبعد واژگانی به آن پرداخته شود که  است
یا « کولونیالیسم»اروپایی و غربی و از صادرات  را موضوعی دقیقا  آن، منتقد این سیستم، «گارودی»؛است

که از ریشه التین این کلمه « متولد شدن»معنای  .(534، ص1363داند )گارودی، استعمار اروپایی می
کند. این در حالی است که در پرستی، با در نظر گرفتن موقعیت جغرافیایی خاص را القا میآید تنها، وطنبرمی

شود که محل رجوع، ریشه و اصل انسان است و با فطرت مشترک ریشه ُاّم گرفته می از« امت»سیستم الهی، 
قصدی و ها را به نوعی همکند و اینگونه تمام انسانها بدون هیچ حّد و مرز جغرافیایی برابری میتمام انسان
 شود.   بخشی نیز رهنمون میها را به غایت عالی و کمالگی، آنریشهرساند که عالوه بر این هماشتراک می

الهی در میان  «کتاب»مصدر و مرجع و ضامنی برای اجرا و بقای حدود « امام»در کنار این دو رکن اساسی، 
 گیرد )انبیاء:سرچشمه می لهیا« عامه». نعمت امامت از رحمت (3-2/ 62)جمعه:  شودمی قلمداد «امت»

رسانی فراگیر، جعل و گردد و برای این فیضمندی از آن نصیب تمام بشریت می( و بر این اساس بهره107/ 21
 (. 124/ 2گیرد )بقره:نصب از ناحیه خداوند صورت می
که عملکرد فرد نسبت به او تنظیم  است ، یعنی کسی یا چیزی«امام»نیازمند انسان در هر امری ولو جزئی 

که از گله و چوپان  استانسان بدون امام همچون گوسفندی . (25، ص12، ج1414منظور، )ابن شودمی
برد و چون جایگاه و صاحب اصلی خود را ای پناه میای به گلهخویش رها شده و سرگردان و ترسان از گله

                                                             
1 .nation ]از ریشه التین ]به معنای ملتnaitre/ nasci  ،(1877، ص2، ج1386است )طیار. 



 
ت در قرآن؛ بازخوانی مفهوم تمدن اسالمی ت و مدنی  ی  م   37منش/ ابوالفضل خوشدوگانه ا 

خداپرستی که تحت والیت امام عادل نیست هم به  شود. عبادات و جهد انسان  یابد سرانجام طعمه گرگ مینمی
، 1403و تنها زحمتی برای اوست! )نک. مجلسی،  استر فایده و نامقبول و پیوسته در تحیّ همان صورت بی

در مدنّیت قرآنی نقش معیار و محور برای امورات «امام»(. با توجه به این روایت 29، حدیث 86، ص23ج
 .بخش اعمال اوست انسان را دارد و رکن قابلیت

ل آن «علم»همچنین جایگاه امام در امت، جایگاه حصول  ب  متقن و هماهنگی  «لعم»،قطعی است که از ق 
کند و این باعث خود عمل میدر صورت فقدان این علم قطعی، هر فردی به تشخیص د. شومی حاصلنیز 

در اشاره به  «هشام بن حکم»و هرج و مرج در هر سیستم و ساختاری است. این امر در استدالل دقیق  تشّتت
در بین اعضای بدن که در موارد تردید جهت امام را به قلب او . مشهود استجایگاه و ضرورت وجود امام 

از (.367، ص2، ج1403)نک. طبرسی، است کنند، تشبیه نمودهحصول تشخیص و یقین به دل مراجعه می
بری شایسته انسان تنها در گرو امکانی است که خداوند در اختیار بشر نهاده است؛ یعنی بعثت رسول راه ،سویی

در این بخش قابل ذکر است که .گانه از نسل ایشانالهی و خلفایی از امامان دوازدهای از سایر انبیاء خاتم با عقبه
کنیم )از جمله  نک. های امام را به خواننده واگذار میدر پی بیان کلیات هستیم و رجوع به تفصیل ویژگی

 .(4، حدیث 120، ص25، ج1403مجلسی، 
آیه دوم سوره جمعه  ی فعالیت او که بر اساسدر بیان وظایف امام باید به روح حاکم بر تمام محورها

ساز مدنّیت ای که زمینهاست اشاره نمود؛ محورهای چهارگانه« تزکیه و تعلیم کتاب و حکمت تالوت آیات،»
شهر قرآن و الگوی مدنّیت جهانی شد. عالمه طباطبائی آیه مذکور را جزء النبی، به عنوان آرمانةقرآن در مدین

کنند ، اثبات میوندرا در راستای همان والیت تشریعی خدااکرم)ص( پیامبر «والیت تشریعی»داند که آیاتی می
 داری، والیت و قانونگذاری رسولدر امور دنیوی و اخروی امت حمل نمودهرفته آیه را بر امر حکومتهمو روی

، 4، ج1390اطبائی، )طب است و این چهار مرحله را جزئی از همان مسئله و برای تحقق آن والیت دانسته
 (.123ص

 : امام محور تمام مناسبات امت«امت ـ امامت»گیری نظام شکل -4-3-2
تعریف  (استکه حاصل سه رکن مذکور )در بیان بخش دیگری از وظایف امام، که ذیل نظام امت ـ امامت 

اند و مدنی واقع شدههای توان عنوان کرد که مشخصا  در فضای سورهر محور کلی را میچهاکم دستشود، می
باشند، در حال بیان مناسبات راهبردی مدنّیت نیز هستند؛ میاگرچه مربوط به محتوای کل دین  ،از این جهت

 ت چیزی غیر از حاکمیت کامل دین نیست. چراکه اساسا  مدنیّ 

 محور قانونگذاری -4-3-2-1
خداوند است که قوانین خود را از طریق رسوالن خویش در  ،قانونگذار حقیقی زندگی بشراز دیدگاه قرآن، 

ها را ملزم به حکمرانی بر اساس کتاب آسمانی و نه هواهای بشری که و آن (213/ 2)بقره:  اختیار انسان قرار داده
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به عنوان آخرین ـ  . اطاعت از رسول خاتم را(50-47/ 5)مائده:  شود، ساخته استحکمی جاهلی قلمداد می

ردیف اطاعت و آن را هم (7/ 49)حجرات:  شده در نهاد انسان مؤمن دانستهامری قلبی و واقع ـاین سلسلهحلقه 
 و نیل به حیات واقعی، هدایت، نور و سعادت را در گرو تبعیت از او رقم زده است (59/ 4)نساء:  خود ساخته

ت اوست و جعل و نصب اولواالمراز . الزمه جایگاه خاتمیت، امتداد جریان مرجعیت و هدای(54/ 24)نور: 
. بنابراین محوریت امام جریانی ممتد و غیرمنقطع است؛ انسان بدون (67و  3/ 5)مائده:  آیدناحیه او الزم می

، 1414، نهج البالغه) ای میان زندگان استمرده)ع( امام محکوم به ضاللت و هالکت و به تعبیر امیرالمؤمنین 
 .(119، ص87خطبه

 
 . سازوکار کلی محور قانونگذاری1نمودار

 سیاسیمحور -4-3-2-2
ناپذیری ذلت ،(16-15/ 8)انفال:  در برابر دشمناز جمله خطوط کلی این محور حفظ وحدت و ایستادگی 

 نقض کرده آن را دشمنتوانند پای عهدی بمانند که ترس است؛ مؤمنین نمیسر از  دشمنو عدم مصالحه با 
 است ضرررسانی دشمن طراحی شده بیمتوانند تن به تصویب قراردادی بدهند که از نمی و (8-7/ 9)توبه: 
)فتح:  بیند؛ دیپلماسی مدنّیت اسالم دیپلماسی عزت است که دست خدا را باالی هر دستی می(52/ 5 )مائده:

شدت و ، (10-9/ 49)حجرات:  حفظ وحدت خانواده بزرگ اسالم ،منینمؤ . تالش برای اصالح بین(10/ 48
 هایشاخصهاز دیگر  (54/ 5)مائده:  مؤمناننسبت بهوع شخضوع و خ ،و نرمی ان کافرسختی در برابر دشمن

به ـ ( 57و 51/ 5)مائده:  «اهل کتاب»پذیری از قرآن به سه امر عدم والیت سوییاز اصلی این محور است.
 که خصوصا  درصدد تضعیف جایگاه امام هستندـ « منافقین»، عدم غفلت از ـ اصلی نظامعنوان دشمنان 

)توبه:  «کافر محارب»و نیز عدم غفلت از  ـشان را تأمین کند حاضرندو هر جا که منافع (8-5/ 63)منافقون: 
و سیره حاکمیتی  ؛سه گروهی که هر یک به دنبال تثبیت و تقویت منافع خود بودردای داویژهتأکید (1-6/ 9

را به عنوان یک راهبرد اساسی « جهاد»قرآن در مواجهه با این سه گروه  آمد.خوش نمی انبه مذاقش اکرمپیامبر 
آن نه  هدفامامت است و ـ  در قالب دفاع از نظام امت ،نصرت خداوندبرای مطرح نموده است. سیاست جهاد 

 اهلل
رسول خاتم: مرجع 

و قانوتگذاری حکم  

 اطاعت از رسول در حکم اطاعت از خدا

 اطاعت از رسول عامل سعادت بشر

نصب 

 امام

اش: امتداد جریان رسولالزمه  

امام  محور 

 است حیات

و جدایی از 

او موجب 

مرگ و 

 ضاللت



 
ت در قرآن؛ بازخوانی مفهوم تمدن اسالمی ت و مدنی  ی  م   39منش/ ابوالفضل خوشدوگانه ا 

و از این حیث سیاستی نامنقطع  (193/ 2)بقره:  بلکه رفع کامل فتنه و حاکمیت جهانی اسالم است ،دیکتاتوری
شود که پیش از جان توان گذشت از مال نصیب کسانی می و (111/ 9)توبه:  باشد. جهاد معامله با خداستمی

پذیر است.والیتمداری در امکان« انفاق»و لذا رونق سیاست جهاد از طریق رونق  (10/ 57)حدید:  را دارند
 .(56-54/ 5)مائده:  کندو متوجه امام می داشتهمحور سیاسی نیز اصل است چراکه نگاه انسان را از خودش بر

 محور اجتماعی-4-3-2-3
 و(22/ 58مجادله: ) زندرقم می نیزدر این محور نیز امام اصل است و نوع رابطه با او روابط بین مؤمنین را 

 ردیف توحید استجان انسان همارزش در این نظام .(1/ 49حجرات: ) تقدم بر امام در هیچ امری جایز نیست
، لقب جزئی در مواردی چون پرهیز از تمسخر صورت کامال  ه که ب- افراد و حرمت حقوق (151/ 6انعام: )

حجرات: ) تالش برای اصالح وآشتی ،ـ نمود یافته(12-11/ 49حجرات: ) و تجّسس غیبت وجویی عیب ،دادن
ریشه توحیدی و مطرح نبودن هرگونه جنسیت، نژاد و ،(85/ 4نساء: ) های نیکووساطت،(1/ 8؛ انفال: 9/ 49

که عالمه آن را یکی – داندنظامی که برتری را تنها در تقوا می است؛ آنافراد از دیگر اصول رنگ و زبان در رابطه با 
جز  هدفیو (125-124، صص4، ج1390طباطبائی، ) -است ها برشمردههای اسالم با دیگر رژیماز تفاوت

 . (10/ 49حجرات: ) کندوحدت، برابری و برادری را دنبال نمی
قرآن آنجا که به  است؛ هدف مذکورامنی برای حفظ ض «امر به معروف و نهی از منکر»در این میان 

آورد که امر به وحدت و ای میآن را دقیقا  بین دو آیه ،کندامر و نهی در جامعه اشاره می ضرورت وجود یک نظام  
سنجش مدنّیت خوانده و برتری و امتیاز  را وسیلهاین امر و  (105-103/ 3عمران: آل) کننددوری از تفرقه می

عامل اصالح  نیز آن را روایات. (110/ 3عمران: آل) داندا عدم اجرای آن میجوامع نسبت به یکدیگر را در اجرا ی
، 374، حکمت1414، نهج البالغه) انددانستهآن « مرگ»به منزله را حاکمیت ناسالم یک جامعه و فقدانش 

 (. 543ص

 اقتصادیمحور -4-3-2-4
/ 49حجرات: ) ستوند اایمان به خدا و رسول و جهاد با مال و جان در راه خدا قرآنزیربنای نظام مالی 

/ 57حدید: ) باشداموالش می درجانشین خدا او بلکه  ،داندهایش نمیخود را مالک دارایی مؤمن اساسا  ؛(15
اهداف  ،به آن دستیابی ورایرسد غایت اصلی این نظام حفظ جایگاه امامت و والیت است که از به نظر می.(7

چراکه در این مسیر نظر افراد امت از  ؛شودرفع تبعیض و اختالف طبقاتی حاصل می دیگری همچون عدالت،
سازی شود و در این چرخش نگاه، ناخوداگاه طیبتری جلب میشان برداشته شده و به سطح کالنخود و منافع

طبق ؛ افتداتفاق می و عدم امساک ، مواساتانفاقنظام مالی شامل توجه به خمس و زکات، بیع حالل، بّر و 
والیت و امامت را پذیرفته  کهباشد، یعنی کسی  داشتهباید به کسی پرداخت شود که اهلّیت آن را  زکات روایات

ـ نصاری را )ص( پیامبردر روز مباهلهچنانچه (. 1413، حدیث49، ص3، ج1363، بهبودینک. د )باش
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 «رباخواریعدم »و «زکاتپرداخت »: مقید کردندبه دو امر  ـکننداسالم زندگی میمادامیکه در سایه مدنّیت 

زکات باید به ولّی جامعه پرداخت شود و امام است که تقسیم ضمن اینکه . (294ص ،2، ج1385اثیر، )ابن
سائل و مؤمنین نیز مأمورند که در م (60و  103/ 9توبه: ) اوستای از ثروت در جامعه بر عهده بخش عمده

قصد به »که سوره  اما کلیدی در سوره حج ،ظریف این نکته.(7/ 59حشر: ) باشند ویمالی گوش به فرمان 
سوره به آن اشاره این بیشترین بخش از مناسک حج که در  باشد.میملموس  ،است (27/ 22)حج:  «سوی امام

نیز توجه به این نکته در کنار بحث  (3/ 5)مائده:  «اکمال دین»هاست. در آیه ها و حلّیت آنشده بحث قربانی
از دو امری نام برده شده که تأثیر شدیدی بر نظام امت ـ رساند؛ در سیاق این آیه امامت، تناسب شدید آیه را می

 و از قضا هر دو امر هم در ارتباط با یهود مطرح شده که اساسا   «رزق حالل»و دیگری  «نکاح»امامت دارد: یکی 
خواری و حرام، (جودائیکاالمعارف یهود )دائرۀطبق نقل منش هستند و ارباب جو و، برتریپرست، حریصپول

توان ها در طول تاریخ عمرشان بوده و به نوعی میسیستم ربا زائیده همین طرز تفکر و البته حقارت همیشگی آن
. روابط ناسالم و (Skolnik, 2007, vol. 12, p. 254)ها دانست داری را هم از ابداعات آنبانکداری و بنگاه
دهند و قدرت تخریبی باالیی در هستند که انسان را مقابل امام خویش قرار می اموریخواری زنازادگی و حرام

بحث امامت است، در و کلیدی نظام امت ـ امامت دارند و از این جهت در سوره مائده که حاوی آیات مهم 
بندی اهل ایمان به حدود عدم اختالط با یهود و پای بهبه بحث رزق حالل و اشارات مکرر ای کید ویژهتوجه و تأ

های قبض سرمایه یا بخل هم که به عنوان یکی از شاخصه .(63-51و  5-1)از جمله آیات  و عقود شده است
 . (142/ 4)نساء:  باشدمی )خودمحوری(« تکّبر»اش عامل اصلی ،(67/ 9)توبه:  منافقین مطرح شده

 

 
 اقتصادیمحور های کلی . مؤلفه2نمودار

 امام

 امت

یرباخوارمقابله با  ایه(بخل )قبض سرممقابله با    

انفاق و بر  سیستم   و بیع حاللسیستم  

 قرض الحسنه

توجه به ضعفای 

امعهج  

خمس و زکات  های عمومی و واجب نظیراهمیت پرداخت  

 تجارت حقیقی
 عدم وابستگی به دنیا

ا مال و جان در راه خداجهاد ب  



 
ت در قرآن؛ بازخوانی مفهوم تمدن اسالمی ت و مدنی  ی  م   41منش/ ابوالفضل خوشدوگانه ا 

شود که همه تک آحاد امت سبب میفوق والیتمداری و توجه به جایگاه امام از ناحیه تکنمودار در چرخه 
 را مال او بدانند. این امر ناخوداگاه به حذف دنیاطلبی و توجه به ضعفای جامعه از طریق اموال خود

ها به ابزاری برای مقابله مستقیم با قبض سرمایه و انجامدو اینگونه گذشت از داراییهای عمومی میپرداخت
بسیار کارکرد « گذشت از خود»و « توجه به غیر».بطور کلی در این نظام شوداقتصادی بدل می هایکشیبهره

 .است دارد و این گذشت در جهت توجه به سیستم امت ـ امامت  و تقویت آن

 امامت-نمایی کوچک از نظام امت« نماز»و « حج  »-4-3-3
اما ،طلبدتر میدر نظام مدنّیت اسالمی مجالی بس گسترده نمازو  همیت دو رویداد اجتماعی حّج بیان ا

ی اسالمی را در نمایی کوچک های اصلی جامعهای از پایهمجموعه حّج،»که توان این مهم را یادآور نشد نمی
 . هر یک از احرام و طواف و سعی و وقوف و رمی و حرکت و سکون در اعمال حج، یک اشارهدهدمینشان 

 نیز، خصوصا   نماز 1.«است که اسالم از اجتماع مطلوب خود ارائه کردهتصویری است  نمادین به بخشی از بدنه
کید قرآن بیشتر خود که  «جمعی»در شکل  و تقویت نظام رای ایجاد نماینده و تمرینی جّدی ب 2استمورد تأ

دهد. این بهتر نشان می ها راجایگاه آنهای کلی این دو نظامتوجه به شاخصه آن است. مناسباتامامت و -امت
جماعت و »، «خشوع و دوری از کبر»، (35-32/ 22)حج:  «اتقو»3،«رجوع به امام»ها عبارتند از شاخصه
 )دو مورد اخیر خاّص حّج هستند(.  «شمولیت»و  «امنیت»، «وحدت

ای دارد و جایگاه ویژه 4با توجه به حضور برجسته و چشمگیرش در فضای مدنّیت« تقوا»در این میان 
برانداز بر تمام محورها و ارکان مدنّیت و به بیان بهتر، عامل ، سایهنمازتوان از آن به عنوان روح جاری حّج و می

و  حدود، نیروی خدامحوریتقوا نیروی مراقبت از خود در برابر خطوط قرمز و یاد کرد.  آن« قوام و استواری»
نامه نیست، بلکه ، برخالف مدل قانونگذاری غرب، بخشنامه و آیینآن نیزمحوری است. راه ایجاد عدم خود

اور به قیامت( و گرایی )بباشد که با آخرت« خوف درونی»سیستم جامعه ایمانی باید بر اساس ایجاد و تقویت 
مداری امروز بشر در واقع توهین به شأن انسانی انسان است و مقرراتی شود. قانونایمان به غیب حاصل می

به عنوان دو منسک  نمازحّج و شده از سوی بشری همانند او به اوست تا از گزند یکدیگر در امان باشند! تحمیل
 جمعی هستند.هخود تمرین بزرگی برای تقوای دستجمعی با تمام حرکات و سکنات و چارچوب و حدود 

                                                             
 شمسی 1398الله الحرام در مراسم برائت از مشرکین سال بیت. بخشی از پیام رهبر انقالب به حجاج 1
]یعنی مدیریت فرهنگی جامعه با نماز و عمومی کردن فرهنگ « اقامه»در قرآن به اقدام جمعی آن، یعنی  ةبیشتر موارد کاربرد صلو. 2

 شود.آن[ مربوط می
ام  ». 3 م  اُء اْْل  ق  جِّ ل  اُم اْلح  م   (549، ص4، ج1407)کلینی،  «ت 
بار از این موارد تنها مربوط به 132(. 447، ص8، ج1382بار کاربرد است )خراسانی،  258از پرتکرارترین الفاظ قرآن با « تقوا. »4

 سوره است. 114سوره مدنی از بین  21
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ت  «دوگانگی»-5 ت و مدنی  ی  م   ا 

های مختلف زندگی انسان امری غیر قابل انکار رویارویی مداوم حق و باطل در طول تاریخ و البته در صحنه
طلبی و خداخواهی و گاه به خودخواهی و هواپرستی و در حقیقت به هایی که گاه انسان را به حقاست. کشش

دهد. از همین روست که میبندگی و عبودیت سوق « عهد»خداجوی خویش و « فطرت  »کارزار انسان علیه 
ل طلبی میجریان ذکر الهی مأمور فعال نگهداشتن انسان در صحنه حق ث  و «خودخواهی»گردد. ُاّمّیت و مدنّیت م 

البالغه، )نهج است؛ همان چیزی که در کالم امیر مؤمنان به دشمنی دنیا و آخرت تعبیر شده «خداخواهی»
دو امر متغایر و متقابل  معنایبه (، 1580، ص20، ج1364)معین، 1«دوگانه»توان از آن به و می (103حکمت

 .با یک وحدت محض مواجه نخواهیم بودیاد کرد که طبعا  در آن 
 اسالمی« نوین»مدنّیت و میزان است ،قرآن، به عنوان آخرین کتاب وحیانی،در تقابل فضای ُاّمّیت و مدنّیت

روح مسّما و جسدی بیهمچون اسمی بی آنو بدون  بودهگیری، استقرار و استمرار خود وابسته به آن در شکل
پردازی به عنوان منبع تفکر و نظریه-نظام اصطالحی قرآنهمانطور که در سطور گذشته دیدیم طبق .است

توان میرا یامبر تاکنون ضعف تدریجینظام تزکیه و تعلیم قرآن پس از پ-مسلمین و در واقع تمام بشر
مادامی که نوع بشر قرار داده است؛ « مدنّیت»اش یعنی راه خروج از آن را مصاف با دوگانهخواند که قرآن«ُاّمّیت»

های ُاّمّیت قرار دارد، رو به سوی گمراهی و هالکت خواهد داشت و آنگاه که تحت در فضایی آمیخته با شاخصه
دوگانه رسد. مصداق یابد و به هدایت و فالح میارچوب مدنّیت درآید، حیات گرفته، رشد و تعالی میهچ

ای و بندی منطقه. فضای ُاّمّیت کنونی فارغ از هرگونه تقسیمهمین فضای کنونی جامعه جهانی است، مذکور
ر این اساس حتی تمدن اسالمی و ب گرددمی های مذکور را دارا باشدکه شاخصهزمانی، شامل هر فرد و جمعی 

 گیرد چه رسد به نظامات غیردینی و غیر الهی.را نیز در بر می

 گیرینتیجه
در واقع  ،بر اساس تحلیل فضایی که از آن برخاسته و باشداصیلی و تواند لفظ دقیقنمی «نتمّد »لفظ  .1

تر و بامحتواتری دقیققرآنی، کاربرد « مدنّیت» ،در عوضاست؛ « ُاّمّیت»بربریت و وحشیگری و به تعبیر قرآن، 
 .است
گردد؛ ُاّمّیت مفهومی نسبی است که به میزان محور قرارگرفتن تعالیم وحی ممدوح یا مذموم می«ُاّمّیت».2

ی از تعالیم گبهرهبیندارد؛ بلکه طبق تعریف قرآن به معنای  «سوادیبی»مفهوم  شایعبرخالف تصور مذموم

                                                             
3 . dual 1388)آذرنوش، « ُثناء»(؛ در عربی: 862-861، صص1، ج1386)طّیار، « دارای دو جنبه»و « دوقطبی»: به معنای ،
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و در دوگانگی و تقابل با مدنّیت  یستبر این اساس منحصر به زمان، مکان و افراد مشخصی نوحیانی است و 
 .استقرآنهای مدنّیت که هماهنگ با مؤلفه ُاّمّیت نبّی است ،ممدوحُاّمّیت  و منظور از گیرد؛قرار می

و وجهه « تمدن»های قرآن، اصل طبق آموزه نای آنچه تاکنون شناخته شده نیست.مع به«تمدن اسالمی».3
توان آن چیزی دانست که در قرون اولیه زندگانی بشر ـ ولو با حضور نه می را «اسالمی»خاص آن، یعنی تمدن 

بویه، و دوران آل های ناصالح اموی و عباسیحکومتانبیاء الهی ـ ظهور داشته و نه آن چیزی که به نام اسالم در 
طبق گواهی های مورد نظر قرآن بودند یا چرا که یا اساسا  فاقد مؤلفهحاکم بوده است. مابعد آن عثمانی، صفویه و

 آمیز را ارائه کردند. منحرف و بدعت، اسالمی ناقصتاریخ، 
ناپذیر دو مفهوم ُاّمیت و مدنّیت در کنار مدنّیت در فرهنگ قرآن حاصل توجه به دوگانگی گسست. 4

که مدنّیت )اسالمی( شکل نخواهد گرفت مگر با اصالح فضای ُاّمی موجود در جامعه  یکدیگر است به این معنا
با قرآن  آنکننده حقیقی تنها اقامهها، که عنوان فصل مشترک تمامی انسان به ،بازگشت به فطرتاز طریق  جهانی

ت قرآن همچون مدنیّ .است« نوع انسان»مأمور تعامل و گفتگو با  وفارغ از جنس و رنگ و نژاد  و «موّحد یزبان»
امام نمودی از کلیت آن -امت-مثلث کتاب .معنای عرفی تمدن مفهومی بسته و منحصر به منطقه و زمان نیست

است؛ روابط « کتاب»م جری و معلّ ی است که مُ «امام»مداری و نظر دوختن به است که تکیه شدیدش بر والیت
است. روح و  دیگریت، یعنی مواسات و خود را ندیدن در تعامل با تر از اخّو چیزی برتر و ظریف «تام»افراد 

و  «حّج »و  [نامهنه بخشنامه و آیینشود]گرایی حاصل میدرونی و آخرت قوام این نظام به تقواست که از خوف
 نمایی کوچک از مناسبات این اجتماع مطلوب هستند. «ةصلو»

 هانوشتپی
 : آیات مشتمل بر لفظ مدینه و مدائن(2)جدول . 1
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 61-79 ةمدین حجر/ 67 10 13-32 ةمدین یس/ 20 1
 30-35 ةمدین یوسف/ 30 11 14-21 ةمدین قصص/ 20 2
 109-126 ةمدین اعراف/ 123 12 14-21 ةمدین قصص/ 18 3
 109-126 مدائن اعراف/ 111 13 14-21 ةمدین قصص/ 15 4
 1-8 ةمدین منافقون/ 8 14 45-58 ةمدین نمل/ 48 5
 59-73 ةمدین احزاب/ 60 15 52-68 مدائن شعراء/ 53 6
 119-122 ةمدین توبه/ 120 16 24-51 مدائن شعراء/ 36 7
 100-110 ةمدین توبه/ 101 17 71-82 ةمدین کهف/ 82 8
     18-22 ةمدین کهف/ 19 9



 1401 پاییز و زمستان، 27شماره ، 12دوره ، دو فصلنامه کتاب قیم44
 

 
 منابع و مآخذ

یم-  .قرآن کر
یخ تمدن. آذرنگ، عبدالحسین؛1  ش. 1390، نشر کتابدار :تهران ؛تار
 ش. 1388، نشر نی :تهران ؛فارسی -فرهنگ معاصر عربی. آذرنوش، آذرتاش؛2
 ش. 1363، امیرکبیر :تهران ؛فرهنگ انگلیسی به فارسی. آریانپور کاشانی، عباس؛3
یخرم؛ابن اثیر، ابوالحسن علی بن ابی الک. 4  ق. 1385دار صار، : ؛بیروتالکامل فی التار
 ق. 1404مکتب االعالم االسالمی،  :قم ؛ةمعجم مقاییس اللغ. ابن فارس، احمد؛5
 ق. 1414دار صار، : بیروت ؛لسان العرب. ابن منظور، محمدبن مکرم؛6
 ش. 1363مرکز انتشارات علمی و فرهنگی،  :؛ تهرانگزیده کافی. بهبودی، محمدباقر؛ 7
 ش. 1388، نشر نی :تهران ؛فرهنگ و تمدن. پهلوان، چنگیز؛ 8
یخبی، آرنولد؛. توین9  امیرکبیر، :ترجمه محمدحسین آریا، تهران ؛(تمدن )خالصه دوره دوازده جلدی بررسی تار

 ش. 1376
؛ ترجمه و تعلیق مهران اسماعیلی و مشتاق الُحلو، مبانی اندیشه سیاسی در آیات مکی. تیجانی، عبدالقادر حامد؛ 10
 ش. 1392پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی،  :قم
 ش. 1385، توس :ای، تهرانترجمه فریدون بدره ؛قرآن مجیدواژگان دخیل در . جفری، آرتور,11
یمةر دائ، «تقوا». خراسانی، محمدمهدی؛12 کتاب، بوستان :، مرکز فرهنگ و معارف قرآن، قمالمعارف قرآن کر

 ش.1382
ت نبی  »منش، ابوالفضل، مرضیه پوران؛ . خوش13 ی  م  ؛ «تحقیقات علوم قرآن و حدیث»فصلنامه علمی  ،«نگاهی نو به ا 

 .39-71؛ صص48پیاپیشماره ؛ 1399زمستان 
پژوهشگاه حوزه  :تهران؛شناسی تعلیم و تحفیظ قرآن مجیدپژوهشی در روش، حمل قرآنمنش، ابوالفضل؛. خوش14

 ش. 1390، و دانشگاه
مرکز طبع و نشر قرآن : تهران های حزب مفصل(؛سورهها )تنظیر و تدبر در تناسب سوره؛ . ـــــــــــــــــــ15

 .ش1398کریم، 
بنیاد فرهنگی هنری امام :مشهدابراهیم )ع( و حضرت رضا )ع(؛دو پیشوای ملل، حضرت ـ؛ ـــــــــ. ــــــــــ16

 ش. 1391رضا )ع(، 
پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، : تهران؛های فرهنگی و هنری زبان قرآندرآمدی به ظرفیت؛ـــــــــ. ــــــــــ17

 ش. 1393
یخ فرانسه. دالین، و. و دیگران؛18  ش. 1386انتشارات پیشرو، : ترجمه فریدون شایان، تهران ؛تار
موسسه مطالعات و  :ترجمه هایده معیری، تهران ؛هاشناسی خاستگاه آنهای اولیه و باستانتمدن. دانیل، گلین؛19

 ش. 1363، تحقیقات فرهنگی
یخ تمدنورانت، ویلیام؛. د20  ش. 1337، نشر اقبال )فرانکلین(: ترجمه احمد آرام، تهران ؛تار
 ش. 1343، نامه دهخداسسه لغتمؤ :تهران ؛نامه دهخدالغت؛. دهخدا، محمد21



 
ت در قرآن؛ بازخوانی مفهوم تمدن اسالمی ت و مدنی  ی  م   45منش/ ابوالفضل خوشدوگانه ا 

دانشکده  :حسینی )دشتی(؛ قممه سیدمحمود طیبج؛ تراالتقان فی علوم القرآن؛ بکربن ابی رحمنعبدالسیوطی، . 22
 ش. 1394الدین،اصول

 ق. 1414، هجرت :قم ؛(صبحی صالحتصحیح ) ةنهج البالغ. شریف رضی، محمدبن حسن؛23
یمةالقرآنیةالمدرس. صدر، سیدمحمدباقر؛24  :بیروت ؛: التفسیرالموضوعی و التفسیر التجزیئی فی القرآن الکر

 .تا، بیدارالتعارف
 ق. 1390 االعلمی للمطبوعات،ةموسس: ؛ بیروتتفسیرالقرآنالمیزان فی طباطبائی، محمدحسین؛ . 25
 ق. 1403نشر مرتضی،  :مشهد ؛االحتجاج علی اهل اللجاج. طبرسی، احمد بن علی؛26
یشه. طّیار، خسرو؛27  ش. 1386آییژ،  :تهران؛(شناختیفرهنگ طیار انگلیسی )ر
 ق. 1409نشر هجرت،  :قم ؛کتاب العینبن احمد؛. فراهیدی، خلیل 28
 ش. 1388هایی از قرآن، مرکز فرهنگی درس :؛ تهرانتفسیر نور. قرائتی، محسن؛29
 ش. 1371، ةدارالکتب االسالمی :تهران ؛قاموس قرآن.  قرشی، علی اکبر؛30
 ق. 1407، ةدارالکتب االسالمی:؛تهرانالکافی. کلینی، محمد بن یعقوب؛31
 1363، انتشاراتی هاشمی و نشر ویسموسسه :اکبر کسمایی، تهرانترجمه علی ؛هشدار به زندگان؛گارودی، روژه. 32
 ش.
یخ ابن خلدون. گنابادی، محمد پروین؛33  ش. 1375، انتشارات علمی و فرهنگی: تهران ؛ترجمه مقدمه تار
 ش. 1371، نشر قومس :ترجمه امیر دیوانی، تهران ؛های اختصاریفرهنگ نشانهانسی؛. مارشال، ن34
 ق. 1403دار احیاء التراث العربی،  :؛ بیروتبحاراالنوارمجلسی، محمدباقر؛  .35
یمالتحقیق فی کلمات القرآن. مصطفوی، حسن؛36  ش. 1368وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی،  :تهران ؛الکر
 ش. 1364، امیرکبیر :تهران ؛فرهنگ معین. معین، محمد؛37
 ش. 1380سسه تنظیم و نشر و آثار امام خمینی )ره(، مؤ:تهران؛ةالصلو آدابالله؛موسویخمینی، روح)امام( . 38
امور خارجه، وزارتمرکز چاپ و انتشارات:؛ تهرانپویایی فرهنگ و تمدن اسالم و ایراناکبر؛ . والیتی، علی39

 ش.1386
 ش. 1380، کتابسرا :ترجمه مینو احمدسرتیپ، تهران ؛ها و بازسازی نظم جهانیتمدن. هانتینگتون، ساموئل؛40
یه برخورد تمدن؛ـــــــــــــ. ــــــــ41 ترجمه مجتبی  ؛ها و بازسازی نظم جهانی، هانتینگتون و منتقدانشنظر

 ش. 1382، وزارت امور خارجهمرکز چاپ و انتشارات:امیری، تهران
42. Denny, F. M.; “Community and Society”;The Encyclopedia of the Qoran 

(EQ),JaneDammen McAuliffe, Boston, 2002. , Brill, lieden 
43. Denny, F. M; “UMMA”;The Encyclopedia of Islam (EI2), P. J. Bearman and others, The 
Netherlands, Brill, lieden., 2000. 

.Macmillan Refrence nd2 ;Encyclopaedia Judaica;. Skolnik, Fred, Berenbaum,Michael44
USA, 1945. 


