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 چكيده
و مناسب نسل بشر كه سـعادت او را در هـر دو بنيان نهادن يك تمدن عادالنه، كامل

و قرآن كريم اصول بنيادي الزم براي رسـيدن جهان تأمين كند، هدف نهايي اسالم است
و بررسي بنيان به اين هدف ارزشمند را ارائه مي هاي دهد. پژوهش حاضر به دنبال واكاوي

و فـرا انسـاني  از تمدني در قرآن كريم به عنوان يك پديده فرا طبيعي و بـه برخـي بـوده
پرداخته است تا از ايـن روزنـه امكـان» تمدني قرآني«هاي قرآن در جهت ساماندهي ايده

و مناسب در جهت بنا نهادن آن را اثبات نمايـد؛ از ايـن  رو، بـه ارائه يك چارچوب عادالنه
و  و برخي از اصـول كلـي قـرآن كـريم در كنـار قـوانين بررسي مفاهيم اصلي مانند تمدن

و جزئي اين كتاب آسماني در مسير بنا نهـادن تمـدن قرآنـي انسـاني گارهان هاي مصداقي
 مطلوب پرداخته است. 

 هاي تمدني، تمدن اسالمي. قرآن، تمدن، مؤلفه واژگان كليدي:

.15/2/1395و تاريخ تأييد: 11/11/1394. تاريخ دريافت:∗
 halavimehr5@gmail.comدانشيار جامعه المصطفي العالميه:.∗∗
و حديث دانشگاه رضوي. ∗∗∗  manjomshoaa@yahoo.com:(نويسنده مسئول) دانشجوي دكتري علوم قرآني
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 مقدمه
و الهي نقش حياتي در هدايت انسان ايفا مي كند. اين قرآن كريم به عنوان كتابي آسماني

ا نمايـد. هاي عملي ارائه مـي هاي زندگي بشر دستورالعمل رتباط با همه جنبهكتاب آسماني در
مي اين دستورالعمل و نظام اسالمي را شكل دهد؛ بـه هاي مختلف در كنار يكديگر قرار گرفته

و خلق تمدن اسالمي است. اين دستورالعمل،اي كه ايدة اصلي اين نظام گونه هـا تمـام ايجاد
ميعناصر شكل دهنده يك تمد دهد. تبيـين ايـن عناصـر بـه نحـون آرماني را در خود جاي

و عملي جلوه اعجـازآميز قـرآن را نمايـان مـي  سـازد. قـرآن كـريم مفـاهيم صحيح، مناسب
و آنها را اساس سعادت انسان در هر دو جهان قرار تمدن ساز را مرحله به مرحله تجويز نموده

 داده است.
و بدين سبب جست معرفي آنها در جهت ساختار بخشـي بـه جامعـه وجوي عناصر تمدني

مسلمانان از ديرباز مورد توجه قرار گرفته است. آثار پيرامون اين موضوع به دو شكل مسـتقل 
(ابنو غير مستقل در دسترس است. اشاره به اين مباحث را نخست در ضمن تفاسير مي يابيم

و التنوير، بي ؛ مراغـي، 537ـ6/538: 1424ر الكاشف،؛ مغنيه، تفسي25/92تا: عاشور، التحرير
در2/42ق: 1419من هدي القرآن، مدرسي، تفسير؛ 3/204م: 1985تفسير المراغي، و و...)

و اغلـب همـراه بـا كليـد واژه و كتـاب مسـتقل و» تمـدن اسـالمي«ادامه، در قالب مقالـه
مي»�الحضار« (تاريخ التمـدن االسـالمي، جرجـي زيـدان؛ مشاهده يتمـدن االسـالمالكنيم
)�����	�����و مبادوهي،التمدن االسالم، هندي حازم وطن؛ نموذجا) ��� ، مدرسي، سـيد اسسه

و...). هر كدام از اين آثار و جالب توجـه محمد تقي گذارنـد، امـا اي در اختيـار مـي نكات مفيد
و ميزان مشخصي براي بررسي مؤلفه نتوانسته و بـدين هاي تمـدني گـزينش نماينـ اند معيار د

و علمي سامان نيافته سبب اين مؤلفه و اند؛ از ايـن ها در ساختاري منطقي رو، امكـان مقايسـه
و سيطره قرآن كريم بر ساير مكاتب به آساني براي مخاطبان فراهم نمي  شود. اثبات برتري

 شناسي تمدن مفهوم
د مردم اخالقبه در لغت به معناي تخلق» تمدن«واژه و شهر شهر، اقامت كردن ر شهر

(دهخـدا، و ادب نيـز بـه كـار رفتـه اسـت و به صورت مجاز در معنـاي تربيـت نشيني آمده
 ). 348: 1377عميد، فرهنگ فارسي،؛1377 مدخل تمدن،نامه، لغت
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»Civilization «التين برگرفتـه از واژه معادل انگليسي تمدن در زبان»Civis « بـه
درو رايـجميرا فرانسـوي قـد»civil«ن واژه فرهنـگ لغـت النگمـ معناي شهروند اسـت. 

د. واژه كنـ مـي معرفـي»civis«و»civilis«راآن شـهير،دانسـته 1300ــ 1400يسالها
»civil « ــي ــار م ــه ك ــهر ب ــاكنان ش ــردم س ــه م ــوط ب ــور مرب ــاي ام و در معن ــفت رود. ص
»Civilization « م و كـاني همان جامعه كامالً توسعه يافته است كـه در محـدوده زمـاني

ويكي(فرهنگ لغت الكترونگيرد مشخصي مورد توجه قرار مي  ). پنجمشيرايالنگمن،
و يا وضعيتي از زندگي اجتماعي سازمان يافتـه بـه امروزه اين واژه براي توصيف موقعيت

(پهلوان، كار مي علوم اجتماعي براي تمدن چندين معنا ارائه شـده اسـته). در حيط358رود
و پايـان«ناي جامع ميان آنان را چنين دانست: كه شايد بتوان مع تمدن جرياني تكامل يابنده

و گذار از شرايط ابتدايي به مراحل تكامـل يافتـه همـراه بـا  و به پيشرفت انسان ناپذير است
و رفتارهاي متمدنانه اطالق مي  ). 363(همان،» گردد فراگيري آداب، رسوم

و آثار فرهنگي مـي ويل دورانت تمدن را نظمي اجتماعي دانست دره كه نتايج آفرينـد. وي
و» هـاي اخالقـي سـنت«،»نظام سياسي«،»قوانين اقتصادي«ادامه براي تمدن چهار مؤلفة 

و هنر« مي» تعالي علم (دورانت، تاريخ تمدن، ذكر ).1/8: 1991نمايد
و»�حضار«واژه و معناي لغوي آن در زبـان فارسـي معنـاي در زبان عربي برابر با تمدن

و تـاريخ  اصطالحي آن نيز در زبان عربي برابر با تعريـف اصـطالحي آن در علـوم اجتمـاعي
و علمـي قـرن  (با توجه به تفاسير اجتماعي و تفاسـير15تمدن معاصر است هجـري قمـري

 معاصر جهان اسالم).
(زندگي در بيابان) مـي و مخالف بدو و دانـد راغب اصفهاني معناي حضر را سكونت در شهر

(و گواهي دادن براي) انسـان و يا ديدار اين واژه را در استعمال عام خود، حاضر شدن در مكاني
بي يا غير آن معنا نموده (راغب اصفهاني، المفردات في غريب القرآن، ).1/241تا: است

و مرحوم مصطفوي بعد از بررسي مفصل واژه حضـر معنـاي مـاده آن را اسـتقرار، وجـود
(در مقا ميحضور داند كه با توجه به حيثيات مختلف در معاني وارد شـدن، نزديـك بل غيبت)

و... به كار مـي  و اسـتقرار يـافتن در شـهر يكـي از مـوارد شدن، حضور داشتن رود. سـكونت
(مصـطفوي، التحقيـق  [تمدن] مطابقـت دارد استعمال واژه حضر است كه با مفهوم مورد نظر

).2/238: 1402في كلمات القرآن الكريم، 
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 تمدن در قرآن كريم
و»�حضار«واژه يا واژگان ديگري كه امروزه در تعـاريف اصـطالحي علـوم اجتمـاعي

و تكـاپو بـراي تاريخي كه براي تعريف تمدن بيان مي گردد، در قرآن كريم نيامـده اسـت
مي يافتن چنين اصطالحي در قرآن كريم، تالشي بي به ثمر به نظر رسد؛ چرا كه اين مفهوم

(پهلـوان،  ). عـالوه بـر ايـن 358عنوان يك اصطالح از قرن چهاردهم ميالدي رواج يافت
و نبايد از قرآن كريم انتظار داشت كه بـه ارائـ رسالت اصلي قرآن كريم هدايت بشر هاست

اصطالحات تخصصي علوم مختلف بپردازد. با وجود اين، گزافه نيست اگر بگـوييم امكـان
و اصـطالحي تمـدن قـوت اثبات اعجاز تمدني قرآن  كريم با بررسي كوتاه تاريخي مفهوم

و مورد توجه قرار گرفتن همـ مي عناصـر سـازندة يـكهگيرد؛ چرا كه پيش از نظام يافتن
هم تمدن توسط صاحب و انديشمندان، قرآن كريم به عناصر اين مجموعـة عظـيمهنظران
و گزاره و علمي آن را تجويز هاي متعدد سياسي، اقتصادي، فرهنگي، توجه داشته اجتماعي

و با توجه به اينكه بيشتر مفسران قرآن كريم مباحث مربوط به تمدن بشري را  نموده است
مي سوره بقره مطرح نموده 213آيه در ذيل  و»  ��	«توان با رهگيري مفـاهيم قرآنـي اند،

ن تمـدن هاي جهان شمول قرآن كريم پيرامـو هاي ارزشمندي از آموزه به گنجينه»	�!�«
 بشري دست يافت.

پيش از ورود به بخش اصلي اين پژوهش ضروري است كه به تبيين ديدگاه كلـي قـرآن
و تمدن بشري بپردازيم.  كريم پيرامون انسان

��*Pـ $ � 0 �6� -�0� p �6�  ! ' �O� �� ` � 0 gf� R!@�0 gh� ;� E � �! ' � �� �� �� �� ` i)* �� � �� �*$� � �&� �*�� �Q�* �� �� 6�"� G �"
 �  ! '� �� �� �N� �� � � %v � *
� *%! / � ��@��� �n� � 0 ! K! $ � %&� �� ��7� � i)* �� � *
� �&� �*�� � 0 1,�7! E � 0 1�9�W� e 14�-! � ��� 6

1���8� �O/را جفـتشو آفريد»واحدى نفس«ازرا شماكه پروردگارتاناز مردم،اى«)؛1(نساء
 بـهكه خدايىازو داريد پروا كرد، پراكنده بسيارى زنانو مردان دو،آنازو آفريداواز] نيز[
 خـدا كـه مبريـد خويشـاونداناز زنهـارو نماييـد پروا كنيد،مى درخواست همديگرازاو] نامِ[

 ». است نگهبان شمابر همواره
مي انسانهاين آيه هم و تفاوتي از اين جهت ميان هيچ عضـو ها را در خلقت مساوي داند

قهجامع (ر.ك: طباطبايي، الميزان، ائل نميانساني تفاوتي ؛ مكـارم 134ــ 4/136: 1385شود
).1/574: 1412؛ سيد قطب، في ظالل القرآن، 244ـ3/246: 1374شيرازي، تفسير نمونه،
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�" �{gu� ���! ���� �! �O/اختالفو زمينوها آسمان آفرينشاو] قدرت[ هاى نشانهازو«)؛22(روم 

.»است هايى نشانه دانشوران براى] نيز امر[ ايندر قطعاً. شماست رنگهاىو شما زبانهاى
و راهـي بـراي و مليتي از منظـر قـرآن كـريم پذيرفتـه شـده طبق اين آيه تفاوت زباني

بي خداشناسي است و التنوير، ).21/35تا:(ابن عاشور، التحرير
�� "�Pــ 6�"� G�Q�* �� �* E! /� �� e� � �� �� `� �! 'g9� e� . � 0>W� E� G� 0� �� e� � �� �� -1�$&� �� � � 0� �! Z��� 8�&� �� ���� ?! �*%! /

� �� �� '�9� e� G� R�  ! �! *
� � �� e��� �� G*%! /� *
� ����� ��9��� `O/و مردازرا شماما مردم،اى«)؛13(حجرات
 حاصل متقابل شناسايى يكديگرباتا گردانيديم قبيله قبيلهو ملّت ملّترا شماو آفريديم زنى

 دانـاى خداونـد ترديـد، بـى. شماست پرهيزگارترين خدا نزد شما ارجمندترين حقيقتدر. كنيد
.»است آگاه

در طبق اين آيه برتري انسان و نه تفـاوت ها نسبت به يكديگر تنها هـاي زبـاني، تقواست
(طباطبايي، الميزان،  و جنسيتي  ). 18/326: 1385نژادي

مي چنان كه مالحظه مي توان شود، چارچوب بينش تمدني قرآن كريم را در امور ذيل
 بر شمرد:

 ها در آفرينش شرافت يكساني قائل است. انسانهخداوند متعال براي هم
زب تفاوت و جسمي ميان انسانها طبيعي چون تفاوت  ها پذيرفته شده است. اني

و و امتي نسبت بـه امـت ديگـر، تنهـا در تقـوا معيار برتري يك انسان نسبت به ديگري
و تفاوت خويشتن  هاي طبيعي، معيار برتري نيست. داري است

و مؤلفه1  هاي تمدني ) قرآن كريم

بر در اين بخش با توجه به چهار مؤلفه مـدها رسي سير تطور تمدناي كه ويل دورانت در
مي نظر قرار داده است، گزاره را نماييم. ايـده هاي تمدني قرآني را واكاوي هـاي قـرآن كـريم

و كلي ايده«بايستي در دو مجموعة  و مصداقي«و» هاي بنيادين وجـو جسـت» قوانين جزئي
و رنـگ كمـال طلبـيهمفاهيم قرآن كريم همراه با رايحهكرد. هم ارائـه خـداجويي مطـرح

 هاي مختلف تمدني از منظر قرآن كريم به قرار ذيل است. هايي از مؤلفه گردد. نمونه مي
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 الف) اقتصاد

و حياتي تمدن انساني است. اقتصاد ارتباط بخش هاي مختلـف اقتصاد يكي از اركان مهم
و تعريف مي و اجتماع را با يكديگر تعيين تـ تمدن أمين كند. قرآن كريم از آنجا كه به دنبـال

و اخروي انسان است، اقتصاد را در همين مسير مـورد توجـه قـرار مـي  دهـد؛ سعادت دنيوي
كاركردهاي آن، ابزاري براي تعيـينهبنابراين، نظام اقتصادي در بينش اسالمي به همراه هم

و قدرت طبقه و برتري اي بر طبقة ديگر نيست، بلكه ابزاري است كه بايد عادالنه ميان اقشار
و خوشبختي تمام اعضاي جامعه را طبقات  مختلف اجتماع به كار گرفته شود تا امكان سعادت

 تأمين نمايد.
 ايدة بنيادين اقتصادي قرآن كريمـيك

P� 0!�� ?� $� �� ��! ��DF� ��� ,� *
� � �� *R�� � f� 9! �̀ 4� � 0�4�h � ��D� �� !c� E� �! '�� �� E �R�� � 0�!7� @� G�N� �� e
� ��7� @� G� *
� ! /�D� �� �� 0�4!�� �� �� j��7� ;� �� ! >� !m��� �n� *%! /� *
� �4�d�P" � �"! R!7� ;� �� ��O)/؛77قصص(

 هـمو مكـن فرامـوش دنيـاازرا خود سهمو بجوىرا آخرت سراى داده خدايت آنچهباو«
تدوسرا فسادگران خداكه مجوى فساد زميندروكن نيكى كرده نيكىتوبه خداكه چنان
 ». دارد نمى

و ثروت اندوزي وي مطرح شده است. برخي مخاطب اينهدر ادامهاين آي ماجراي قارون
(طبرسي، تفسير جوامـع الجـامع، ميjآيه را حضرت موسي ؛ طوسـي، 3/232: 1377دانند

مي8/177تا: التبيان في تفسير القرآن، بي توان مخاطـب ايـن آيـه را تمـام نسـل بشـر)، اما
و  ميدانست و مسلمانان نكرد. اين آيه چنين فرماينـد حتي مخاطبان آن را محدود به مؤمنان

كه ... باقيماندة آنچه كه ارزانيت شده است را انفاق كن همانگونه كه خداوند از جهت احسـان 
و بدون اينكه مستحق آن باشي به تو عطا نموده است. ثروتت را براي فسادگري در زمين به 

(طباطبـايي، الميـزان، كار نگير چرا كه ). 16/112: 1385خداوند مفسـدان را دوسـت نـدارد
و در مسير آخرت به كار گرفته شود، بهتـرين  ثروتي كه از مسير مورد تأييد شرع به دست آيد

و صرف آن در مسـيري كـه خداونـد آن را نمـي  پسـندد ثروت است؛ چرا كه جمع آوري مال
و روزي فـراوانآو چيزي جز مسئوليت باقي به بار نمي رد. آگـاهي بـر ايـن مسـئله كـه رزق

و سرمايه مي موهبتي الهي است، مسير هزينه كنـد؛ چـرا كـه تنهـا گذاري آن را نيز مشخص
مي آنچه صرف آخرت  بي شود، باقي (طيب، اطيب البيان في تفسير القرآن، ). 10/277تا: ماند
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و و نياز از ثروت استفاده كرد بخشـي از آن را بـه ديگـران انفـاق نمـود بايد به ميزان احتياج
شـود، ايـن ). چنان كه مالحظه مـي 3/232: 1377(طبرسي، مجمع البيان في تفسير القرآن، 

آيه دربردارنده مفهوم اعتـدال در رفتـار اسـت تـا ثـروت را در مسـير آخـرت بـه كـار گيـرد. 
و تلذذها كناره و نقطه مقابل آن، غوطه خوردن در ثروت ي مادي هـر دو تـوبيخ گيري از دنيا

و اجتمـاعي مي اش شود؛ زيرا دل مشغولي انسان نسبت به مـال دنيـا او را از تكـاليف فـردي
و اين امر خارج از اعتدال فطري اوست. مالي كه در اختيار انسان قرار گرفته موهبت وامي دارد

و شكر اين احسان، احسان كردن شايسته آن است. فساد نسبت  به مـالو احسان الهي است
بي خرج كردن بي و و شايسـته آن اسـت مورد و دريغ كردن مال از محل خرج مناسـب دليل

).5/2711: 1412(سيد قطب، في ظالل القرآن، 
 بررسي

 سازد: توجه به اين آيه ما را به كشف اين مضامين رهنمون مي
و روزي براي خود)؛ (استفاده بخشي از ثروت  كاركرد فردي ثروت

(انفاق بخشي ديگر از ثروت در راه خداوند)؛كاركرد اجتما  عي ثروت
(فراموش نكردن سهم خود از دنيا)؛  توجه به رفاه زندگي دنيوي

(آباد كردن محل اقامت خود در آخرت)؛  توجه به آباداني حيات اخروي
و بخشيدن بخشي از مال). (انفاق، احسان و نيكوكاري  خير خواهي

و توجه به و هرگـز از انسـان خداوند متعال رسيدگي زندگي زمينـي را ضـروري دانسـته
و نيازهاي دنيوي خـود بشـويد، امـا در كنـار توجـه بـه نخواسته است كه دست از خواست ها

شود تا بداند حيات وي در اينجـا زندگي اين جهاني، زندگي آن جهاني را نيز به وي يادآور مي
و ثروت امروز او بايد خان (كـاركرد فـرديو ابديآخرتهپايان نخواهد يافت اش را آباد سازد

ثروت). راهكار خداوند براي سـاخت سرنوشـت نيكـو، دسـتگيري انسـان از نيازمنـدان اسـت 
و در  (الگوي قرآني هزينه كردن ثروت). اين فرمان خداوند به بهبود توان اقتصادي نيازمندان

(كـاركرد اجتمـاعي ثـروت) نتيجه رفع فقر از كل اجتماع منجر مي ـ شـود ه. مضـامين ايـن آي
و دارايي ها در مسير غلط بـه كـار راهكاري است تا ثروت در دستان يك طبقه انباشته نگردد

و  (كـاركرد اجتمـاعي و اجتمـاعي گـردد و تخريب فـردي گرفته نشود تا مبادا منجر به فساد
 فردي ثروت).
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و اخـروهخالصه اينكه ثروت از منظر قرآن كريم بايستي سازند ي انسـان حيـات زمينـي
و خيـر خـواهي بـههباشد، مشكالت طبق و در مسير پيشرفت، صالح نيازمند را برطرف نمايد

 كار گرفته شود.
 اي از قوانين جزئي اقتصادي قرآن كريمهنمونـ2

P� �"! )* �� � %&� �]� 3� "� �&� $ H9�� �4� %&� '&� �� "*4! /�� �� e� �&� �� "T!)* �� � K� =*�� M� ?� "� %�� =� � *U�� � �! '	h� �� �� �D! ��� . 
� �� 6* E� 3! $� �&� ��� 8�� �* E! /� <� �� �� �� � �� W! '� �&� $ H9�� � 0*�� @� G� *
� � <� �� �� �� � 0� � *9� @� �&� $ H9�� �� �� �� s� ,�� -�a� q! �� &� '� H'! KH$ *�

>� 6� ?E�� �� K� �� ��� '��� �� ��0� s�9� '� G� >�! /! *
� � 0� �� '� j�� ��DF� ��0� 3� �� P�Y� G�d! ��* �� � �� B�� 6�! �%0�R! �� `O

 شـيطانكه كسى برخاستن همانند مگر خيزند نمىبر خورند،مى رباكه كسانى«)؛ 275(بقره/
:گفتنـد آنـان كـه اسـت سـبب بـدان اين،. است كرده سرش) آشفتهو( ديوانه تماس، اثر بر
. است نموده حرامرا رباو كرده حاللرا معامله خدا آنكه حالو» رباست همانند فقط معامله«
از( آنچـه پـس دهـد، پايان) رباخوارىبه(و رسداوبه پروردگارش جانباز پندىكسهرو

 بـه[ كـه كسانى]لى[و خداستبا كارشو اوست آنِاز فقط) آورده به دست( گذشته)در سود
[آتشند اهل آنانپس گردند، باز] خوارى ربا ».ماندگارند آنجادر آنان]و.

ميهاين آي و احكام آن مورد استناد فقها و مبنايي بـراي از آياتي است كه در بحث بيع باشد
مي قانون آن گذار مسلمان است. عالمه طباطبايي اين آيه را تأكيدي بر حرمت ربا خواري و دانند

ر گويد، تفسير نموده را در ارتباط با آيات پيشين كه در مورد انفاق سخن مي با خواري اند؛ چرا كه
و فاصـلة طبقـاتي مـيهنقط و صدقه است. ربا خواري ايجـاد دشـمني و آثـار مقابل انفاق كنـد

و اختالفـي كـه از  و دستگيري از نيازمندان است. دشـمني نامطلوب آن مقابل آثار نيكوي انفاق
ميهناحي و دشمني در اجتماع را به وجـود مـي ربا خواري به وجود وآو آيد، در نهايت، اختالف رد

و مسابقه ربا خواران جنگ امنيت جامعه را از بين مي و زنـدگي ها بـر مـي برد. ربا خواري افـروزد
مي انسان راهكشد. آثار سوء ربا خواري آثاري فراگير است كه پاي ها را به آتش نظامات اجتمـاعي

و در انتها آن را نابود مي (طباطبايي، الميزان، سست ).409و 2/408: 1385نمايد
و با توجه به آيـه پـيش گفتـه آن را سيد قطب نيز ربا را نقطه مقابل صدقه دانسته است

و قتل در زمين معرفي مي هاي جاهلي كند. مقابله خداوند با سنت يكي از عوامل فساد، تباهي
و نابودگر ربـا آگـاه هيچ و تهديد نسبت به ربا ندارد. خداوند از حقيقت شوم كدام شدت مبارزه

و و شوم را امروز بـه وضـوح مشـاهده مـي است كنـد. در جامعـه جامعه جهاني اين ذات پليد



هم
م

تر
ن
ي

بن
ان
ي

ها
ي

دن
تم

ي
كر
آن
قر
در

يم

59

جاهلي آثار ناميمون ربا آن گونه كه امروز نمايان است، مشخص نبود. گويا دو نظام در مقابل
و اين دو نظام در هيچ موردي بـا يكـديگر هم قرار مي و نظام رباخواري گيرند؛ نظام اسالمي

و مالـك همـه هسـتي خداونـد سازش ندارند. پا يه نظام اقتصاد اسالمي، توحيد است. خـالق
و او با شرايطي خاص به انسان خالفت مي دهد تـا در مقـام جانشـيني در مقابـل متعال است

و مطابق فرامين پروردگار رفتار نمايد. بر انسان ها الزم اسـت كـه قوانين خداوند قد علم نكند
ادرانه داشته باشند؛ زيرا مالكيت اسالم، مالكيت خصوصي مقيـد در اجتماع با يكديگر روابط بر

و انساني بكوشد، اما است. انسان بايد در بهره و افزايش آن از طريق وسايل مشروع وري مال
و ميانه مصرف مالي و در تضاد بـا اش محدود به اعتدال روي باشد. ربا نقطه مقابل اين بينش

ف بيني الهي جهان (سيد قطب، ).318ـ1/319: 1412ي ظالل القرآن، است
 بررسي

 نقطه نظرات محوري آيه شريفه:
(نظام اسالمي نقطه مقابل نظام رباخواري)؛  ربا خواري جنگ با خداوند

و سربازان اويند)؛ (رباخواران شيطان  ربا خواري يك عمل شيطاني
اهتجارت نقط (اقتصاد پاك نقطه مقابل و مطلوب شريعت قتصاد كثيـف مقابل ربا خواري

(ربا خواري))؛
(رباخواري فاسد كننده روابط اجتماعي) و اجتماعي .رباخواري به مثابه يك بيماري فردي

و ربا خواري يكي از انحرافات مهلك اقتصادي تمدن انساني است. ربا خواري در نقطه ربا
ـ  و گسـترش اي و خير خواهي است. آغاز ن بيمـاري مقابل توليد ثروت، دستگيري از نيازمندان

(فاصـله (دشمني)، تأثيرات مخرب اجتمـاعي اقتصادي عالوه بر آلوده نمودن مناسبات فردي
آي طبقاتي) نيز به بار مي و خونريزي است. و حتي زمينه ساز جنگ راهآورد شريفه ربا خـواري

و نمونه عملي شيطاني مي و شيطان نماد و پليدي اسـت كـه همچـون داند اي تمام از پلشتي
مي آفتي  گزيند. در درون هر عمل ناصحيح خانه بر

ب) سياست

و تعامالت متقابل بخش هاي مختلـف يـك سياست ابزاري است كه سازمان يك اجتماع
و رويكردهـاي مختلـف كند. ايده نظام اجتماعي را تعريف مي هاي بنيادين يك نظام سياسـي

و سياستهآن، رفتارهاي نظام اجتماعي را در زمين ميهاي داخلي نمايـد. قـرآن خارجي تعيين
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كند آن را در مسير هدايت انسان كريم سياست را همانند ساير عناصر تمدني خنثي تصور نمي
هم قرار مي و تكامل براي افـراد اجتمـاعهدهد. قوانين سياسي متناسب با ايجاد فضاي تعالي

و تضمين كنند وهتصويب شده روابـط خـارجي امنيت نظام اجتماعي در روابـط درونـي خـود
و منشأ الهي دارد. و متناسب با خلقت انسان است  است. قوانين اين نظام سياسي عادالنه

 ايدة بنيادين سياسي قرآن كريمـ1

P� R� �� ���  � �� �� �� G��  � �� �� �!u��  H�� �� ��! $� 0��  � �� SE� G� �� 6� �� '��� ?! �� �� � 0� %�� S�! �� �� � �&� �� �! ��Q�* �� !��7! �� ��! $� 0
E� G��  � �� S� R"! R� P�� ! K�! ��Q� 3� $�R"! R� � � 0�  � '�� <! �!Q�* �! �� 0� �� �� �� �! �� *
� �� '� s�9�c � "� 0� K� �� �� �!d� �� 5� ��! $*%! /� *
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�T! &� 8�S"! S� �O/آسـا معجـزه( روشـن هـاى دليـل بـارا فرسـتادگانمان به يقـين«)؛25(حديد (
و برخيزنـد دادگـرىبه مردمتا فرستاديم فرورا رازوتو) الهى( كتاب آنان همراهو فرستاديم

 معلـوم خـدا تـاو اسـت مردم براى سودهايىو شديد نيرويىآندركه فرستاديم فرورا آهن
 نيرومنـدى خـدا بـه راسـتى كنـد. مـى يـارى نهـاندررااش فرستادهواو كسىچهكه دارد

 ». است ناپذير شكست
آسماني از جانب خداوند عادت دادن مـردم كتب تادنفرو فرسوآمدن رسوالن هدف نهايي

پيشه زندگي كنند. خداوند متعال با ارزاني داشتن نعمت فلـز به عدالت است تا در جوامعي عدالت
و كلمه حق در  و همچنين گستراندن عدالت و آهن، بندگان خود را در دفاع از جوامع صالح خود

و منافع ديگري نيز در آهن قرا ر داد تا مردم از آن سود برند. سنت هميشگي خداوند زمين آزمود
بـه سـوي مـردم گسـيل دارد. خواسـت نهـاييها امتهمه اين بوده كه هميشه رسوالني را در

منـد شـوند. خداوند از مردم، استحكام بخشيدن ايمان خود است تا از رحمت خداوند بيشتر بهـره 
وي استمقصود از فرستادن كتاب در اين آيه بيان دستورات كه به صورت كتاب در خواهـد آمـد

و مقصود از نازل كردن ميـزان، اعمالوحق عقايد جملهاز دينى معارفىبر مشتمل صالح است
و ضرري نبينند؛ چرا كه  عادت دادن مردم براي رعايت عدالت در معامالت خود است تا خسارت

ن و پويايي اجتماع يز دائر مدار معامالت رايج درون استحكام جامعه قوام بخش زندگي بشر است
(طباطبايي، الميزان، آن است. برخي ميزان را دين يا عقل معنا كرده ). آهـن 19/171: 1385اند

در كنار منافع بسياري كه براي بشر دارد، ابزاري كارآمد در دستان مردان خداست تا با جهـاد در 
و با ياري فرستادگان خداوند از اجتماع خو و يـاري خداونـد، تنهـا عـزت راه خداوند د دفاع كنند

و هيچ ذلتـي در عـزت او راه بخش مسلمانان است؛ چرا كه هيچ ضعفي در قدرت خداوند متعال
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(همان، و روش قـيم اسـت. 19/179ندارد و اساس بنا شدن راه و عدل، گوهر ). دعوت به حق
ميشود، اگر در دستان مردان خدا قرار گيرد آنجا كه از حديد ياد مي شود، منافع بسيار آن آشكار

در هـا خواهـد بـود همـانو اگر در دستان نا اهل باشد منشأ سختي در زندگي انسان گونـه كـه
و كشتار بي (مغنيـه، تفسـير الكشـاف، استفاده اشرار زمان، وسيله قتل /7: 1424گناهـان اسـت

و ). هدف از آمدن همه پيامبران برپاداشتن ميزان ثابتي است كـ 256ـ257 ه براسـاس آن منـافع
و... تـأمين شـود. هاي مختلف فرهنگي، اعتقادي، سياسي، منطقه مصالح همه مردم با تفاوت اي

و عدل رهنمون مي و اين ميزان مردم را به حق سازد. مراد از فروفرستادن آهن نيز همان تقـدير
م  و يـزان تقـدير خواست خداوند است كه هيچ قدرتي فرادست آن نيست. همان گونه كه كتـاب

و ويژگي و چه در جنـگ بـه كـار خداوند است، آهن هاي آن نيز تقدير اوست. آهن چه در صلح
(سيد قطب، فـي ظـالل القـرآن، مي و اساس امكانات تمدن بشري از آن شكل گرفته است آيد

 ). 3494ـ6/3495: 1412 
 بررسي

مي ايده ا هاي كليدي كه از اين آيه به دست  ست:آيد، به قرار ذيل
 اجراي عدالت هدف از بعثت انبياء؛

(كتاب) با رسالت انبياء؛  همراهي هميشگي قوانين الهي
و حفظ امنيت جامعه اسالمي؛  به كارگيري قدرت نظامي در جهت اجراي عدالت

و سرفراز.هآهن بازوي نظامي جامع  اسالمي، خدايي، مقتدر
و هدف نهايي مكاتب، ميان آنها تمايز ايجاد مي آنهـا، همـه مشتركهند، اما نقطك مقصد

و رفتاري اسالم پيگيري ايـن آرمـان در مسـير شـكوفا  آرمان عدالت است. معماري اعتقادي
شدن استعدادهاي نسل بشر است تا بتواند با استفاده از اين استعداد دنياي خود را به درسـتي 

ا و سعادت اخروي خود را نيز تضمين نمايد. تفاوت و نظامند كند ساسي ميـان مكتـب ساخته
و اجـراي  و از مسـير آن تحقـق (كتـاب) و ساير مكاتب، پيگيري قوانين الهي سياسي اسالم

اش بـراي تواند عدالت را در سيطرة جهاني عدالت است. قوانين الهي با منشأ آسماني خود مي
سي شود، نظام سيا همه فراهم نمايد. قوانين الهي كه در جهت اجراي عدالت به كار گرفته مي

و مقتدر تحقـقو قانوني جامعه اسالمي را شكل مي دهد. عدالت تنها در بستر يك نظام امن
و در ساي مي و مقتدرانههيابد. ايجاد عدالت و اجراي دقيق آن امنيت، مراقبت از امنيت اجتماع
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و امنيتي امكان پذير نيست. منشـأ تكنيكـي» آهن«قوانين بدون وجود بازوي محكم نظامي
و حفـظ ابزارآ و امنيتي در كنار ساير كاركردهاي آن، نماد اقتدار نظـامي در ايجـاد الت نظامي

و عنصري كارآمد در حراست از امنيت اجتماع اسـت. بـازوي نظـامي همه عدالت در ابعاد آن
و سرافرازي مي توانـد جامعه اسالمي در زير پرچم حكومت خداوند است كه با دو صفت اقتدار

 لت قرار گيرد.در خدمت تحقق عدا
 اي از قوانين جزئي سياسي قرآن كريمهنمونـ2

P� 0� *'! /*�� ��� M� �! 'g�� &� 81a� E�� �!`� )! �E�� �� �! 6� �� �! /� >�� �g,�� &� �*%! /� *
� �4�d�P" � ��!  ��� M��O/انفال)
! نـدازبي سويشـان بـه عادالنـه)را پيمانشان(پس دارى، خيانت ترس گروهى،از اگرو«)؛ 58

».ندارد دوسترا كاران خيانت خداكه] چرا[
و در معناي خـاص اش شكسـتن خيانت در معناي عام خود نقض هر حق قراردادي است

و پيمان است. آيه شريفه چنين بيان مي و گروهـي عهـدي بسـته عهد كند كه اگر ميان شما
و با پيش و پيما آمد نشانه شد و خيانت ايشان مضطرب هايي از خيانت آنها، از شكستن عهد ن

و مسـاوي و به آنان نيز اعالم كن تا در اين امر با يكديگر برابر گشتي، پيمان خود را لغو كن
و ستيز بپردازي، چنين مي گوينـد كـه خيانـت باشيد. اگر بدون اعالم قبلي با ايشان به جنگ

و خدا خيانتكاران را دوست ندارد. كرده  اي
كليكوريحكم فراگكي انگريبهيآ بسـته شـد امـا مـانيپياست. اگر با گروهياصل

خييرفتار آنها نشانگر دورو د انتيو و به عبارت خ،گريبود پ انتيترس از آنهـايشـكن مانيو
پ ن مانيرفت، آن نتؤميچرا كه برا؛ستيالزام آور و سـودآور نخواهـد بـود.جهيمنان بخـش

نيها نشانهكه است همان نقض عهد،در مقابل امانت انتيخ . در معـادالت سـتدايهوزيآن
خ،يو نظامياسيس چرا كـه در صـورت؛استيآن ضروريهاو توجه به نشانه انتياحتمال

بياليخ خوش و و فرماندهان پ،انتيخيها نسبت به نشانهيتوجهيرهبران يشكن مانيمسلماً
معهو عزت جامتيو امندهدمييرو يكه جامعـه اسـالميم. هنگاروديمسلمانان از دست
با مانيپ افتنيبه ادامه دواريام پدينباشد را به گـروه مقابـل اعـالم مانيآشكارا كنار گذاشتن

ب و به بيرا جلو مانشانيپيقرآنانيكند پاهيآ،! سرانجامفكنديخود آنها يبنديتنفر خداوند از
پيجامعه اسالم بيخ مانيبه بـ كنـديمانيانتكاران را به وضوح گوشـزديه جامعـه اسـالمو

خدينمايم خ انتيكه از پيدوريشگيپ انتيو و و در عهد و مـانيكنند خـود صـادق باشـند
(ابن عاشور، بي آشكارا رفتار كنند ).141ـ9/143 تا: التحرير والتنوير،
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 بررسي

و قرار دادهايي گره خورده اسـت زندگي سياسي جامعه اسالمي با تعامالت، توافقات
و گروهوركه با كش از ها، اقوام هاي مختلف بسـته اسـت. مـديريت ايـن توافقـات يكـي

و تمدن است. قرآن كريم در ايـن آيـه بـاهترين رموز موفقيت سياسي يك جامع كليدي
و با فرياد و رعايت حقوق هر دو طرف قرارداد كه حتي در زمان حاضر نگاهي همه جانبه

از المللي به راحتي نقـض مـي قراردادهاي بينهرعايت حقوق بشر، در حيط گـردد، يكـي
 دارد. راهكارهاي مديريتي آن را بيان مي

هاي خارجي نظام اسالمي را بيان نمـوده توان چنين گفت كه اين آيه يكي از سياست مي
و توان اين سياست را در روابط دروني بخش است؛ هر چند مي هـاي مختلـف نظـام اسـالمي

 قرار داد. حتي روابط فردي، الگوي رفتاري

ج) اخالق

و سنت و نظـام اسـت. معرفي،هاي اخالقي يك تمدن اخالق نامة تمام افراد يك اجتماع
مي سنت و نيكو هاي اخالقي چارچوب فرهنگي نظام اجتماعي را ترسيم نمايد. اخالق شايسته

و حيات ابدي اخروي خواهـ  و تعالي انسان در زندگي دنيوي د است كه در انتها موجب تكامل
و براي تمامي مخاطبين شد. قرآن كريم به گزاره هاي اخالقي توجه بسيار زيادي نموده است

 نمايد. خود، رفتارهاي خاص اخالقي تجويز مي
 ايدة بنيادين اخالقي قرآن كريمـ1

P� &� BT! )* �� ��� �� $! >� � �H� H'� �n� 14&� �� �� �6 H'� �&� �� ?� "� �6�� �� �! K! ��� "�� ,� 0! 6�He� S� "� �� 0� �� 6� �H�� �� "��� ?! �� �� 
� 0� a� �� �P�� � 0%! /� �&� E� v�! '� �� �� 8>! ;� �g[��� zg��! � �'O)/ميـاندر كـه است كسىاو«)؛2جمعه 

 پيـروىو[ خوانـدمى آنانبررا آياتشكه برانگيخت خودشانازاى فرستاده ناخواندگان درس
 آموزد،مى آنانبه فرزانگىو] خدا[ كتابو] گرداندمى پاكشانو[ دهدمى رشدشانو] كند مى
».بودند آشكارى گمراهىدر]آن[از پيش قطعاًكه حالى در

اي مصلح در ميان امتي مستضـعف خداوند متعال در اين آيه نعمت مبعوث كردن فرستاده
مي را يادآور مي ي بـه نمايد: تعلـيم آيـات الهـ شود. اين آيه وظايف اصلي اين فرستاده را بيان

و اعتال بخشيدن آنها. تزكيه و به رشد رساندن در لغت بـه معنـاي رشـد نيكوسـت كـه امت
و بركت است. مراد از تزكية مردم، عادت دادن ايشان به اخـالق  همواره پيوسته با خير، فايده
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(طباطبـايي، الميـزان، و حسنات فردي است تا در انسانيت خود به كمال برسند : 1385فاضله
كر شتريب). 265/ 19 آميمفسران قرآن جزهيمورد و معاصررهيرا فراتر از مردم شبه عربستان

پ پ؛اند دانستهaامبريزمان كراميچرا كه پم،يقرآن و برا امبرانيپيآسماناميادامه يگذشته
پ همه مردم جهان در همه زمان آ امبرانيهاست. همه ـ خداوند مبعوث شدند تا رااتي خداونـد

ب صـ ند،خوانبر مردم و و رفتار آنهـا را پـاك كننـد نقليروح، روان ويكـيدهنـد تـا بتواننـد
بيستگيشا و رفتار و اخالق و . دو بال پرواز ملتاموزنديرا در فكر ها، فهـم سـخن، خواسـت

دققيعمشهيدر كنار انديالهنيقوان (ر.ك: فخرهايخوبقيو فهم و رفتار براساس آن است
ــد ــاتيح،يرازنيال ــل،،ي؛ قاســم30/538: 1420 الغيــب، مف ؛ 9/228: 1418محاســن التأوي

بي،يطوس ).10/4 تا: التبيان،
 بررسي

و كمـال و انگيزة اصلي خداوند از فرستادن پيامبران، فراهم نمودن مقدمات تعـالي هدف
و انسان است. خداوند همان  گونه كه انسان را خلق نموده، امكانات رفع تمامي نيازهاي روحي

و عطشـي كـه هـر و تعالي جسمي انسان را نيز در اختيار وي قرار داده است. تمايل به كمال
و چه نباشد، يكي از خواست و نيازهاي روحي انسان در اين مسير دارد، چه به آن آگاه باشد ها

و مقدمات نايل شدن به اين خواسته را نيز براي انسـان  و خداوند متعال امكانات انسان است
 نمايد.مي فراهم

و كمال حقيقي در كنـار» تعلـيم«و» تربيـت«،»آيات پروردگار«سه عنصر اصلي تعالي
يكديگر است كه به عنوان يك مجموعه لحاظ شده است. آيات پروردگار، منبع معرفتي است 

و طبيعت شكل مي دهـد. خاسـتگاه حقيقـي كه بينش انسان را نسبت به خود، خداوند، حيات
و  ميانسان، ارزش و مسـير كند، نيازهاي وي را بر مـي فضيلتش را به خود او گوشزد شـمارد

مي صحيح برطرف نمودن آنها را بيان مي گويد كه از كجا آمـده دارد. آيات پروردگار به انسان
و چگونه بايد اين مسير را طي كند. پيامبر است، به كجا مي در كنـار مـردم، اخـالقaرود

و الگـويي مـي ناپسند آنان را گوشزد مي و خود نمونـه شـود تـا مردمـان بداننـد چگونـه كند
و عمل كنند. هنگامي كه بينش مردم در كنار اخالقشان رشد يافـت،  بينديشند، سخن بگويند

و فضليت است. زماني كه در مسير تكامل قرار گرفت، مي دانـد وجودشان آماده درك حكمت
و در چه مسيري گام   بردارد. چه بخواهد، چگونه بخواهد
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و تعـالي قرآن كريم در كنار توجه به اخالق، آن را وسيله اي قرار داده اسـت كـه تكامـل
و با بيان اهميت اخالق، جايگاه آن را نسبت به ساير مؤلفه هاي تكاملي انسان را تأمين نمايد.

و هدف نهايي از به كارگيري آن را نيز تبيين مـي مشخص مي نمايـد. بـه راسـتي كـدام كند
ميمك و تفكر و تكامل حقيقـي انسـان تب و چينش نظامندي براي تعالي تواند چنين سيستم

 بيان دارد؟!
 اي از قوانين جزئي اخالقي قرآن كريمهنمونـ2

P� 0��  � � *Y�0� %�7� E! ��� ! K� "� R! ��&! $� K� ?� �� �� @ �E�7�@! /� K �'� G1�B�9� e� 0� K� ?� �� z�01�B�9� e� 0� K� �� �� @�0� K� ��c! �
� 2� %&� 2� 1�9� 6� � >*?� @�.! /� �� �� $� s *R� �� G� 0� �� �� $� ���� $� �� G1a�  � �� [�8 H� �A � �! p�0� G� %� G� 9� �� �� G�D� ?� �� �! EA?* �� 

�L� �� �� E� G*A� �� �� 0>�� �*i� R! ��0 � 0� %� G� �� �� �� G1�P! ��Y � s�z�9� �� 0� _! ��Y� GA�oA?*" H�� . H}! /�L� �� ��D� �� �! /
� 0H}! /� �! '� ���! ��7� �� ��O)/نيكـى مادرشو پدربهكه كرديم سفارش انسانبهو«)؛15احقاف 

 بـاز شـيرازواو بـاردارىو بـزاد،رااو ناگوارىباو كرد باردارىرااو ناگوارىبا مادرش كند
! اراپروردگـ: گويد رسد، سالگى چهلبهو برسد رشدش حدبه اينكهتا است ماهسى گرفتنش

و كـنم، سپاسگزارى داشتى، ارزانى مادرمو پدربرومنبركهرا نعمتتكه كن، الهاممن به
 پديـد شايستگى نسلمدرمن براىو دهم انجام پسندى،مىراآنكه اى، شايسته] كار[ اينكه

».هستم شدگان تسليمازمن حقيقتدرو بازگشتمتو سوىبهمن واقعدر آور
 از احكام عمومي خداوند است كه نه تنها مخاطـب آن مسـلمانان، بلكـه نيكي به والدين

و انسانهمه و در همه شرايع اين حكم جاري بوده است. اين آيـه بـا اشـاره بـه رنـج هاست
و  و عواطـف و پرورش كودك، مالك اين دستور را بيـان نمـوده محنت مادر در دوران حمل

بر احساسات انسان را بر مي اين، آيه متضـمن مـدت زمـان دورة شـيرخوارگي انگيزد. عالوه
هاي پروردگار به همراه بيان شكرگزاري، خاتمه بخش اين كودك نيز هست. درخواست نعمت

(طباطبايي، الميزان،  ).202ـ18/200: 1385فراز است
و انسانمهيكرهيآ قتيانسان (فارغ از هر وصف، رنـگ،ت،يچـون جنسـيو نسبتدياو را

وت،يمل م. ...)مذهب ا.دهديمخاطب قرار وصياو را به امر،نيعالوه بر  كنـديمـتيمطلق
و ذات والدنيكه احترام به والد هزيننياست قچيبدون و ايديوصف انـد. احتـرامنيمتعلق

د هس،سخنگريبه و مادريتهركه بهديباي،كه داريو هر پدر همه جوانب احترام را نسبت
ب. خانوايكنتيآنها رعا و اركان آن در نيچـرا كـه اولـ؛داردتيـ اهماريبسـياسالمنشيده
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م،ستينشيبيانسان آن هنگام كه طفلنشيب آن شوديمتولد جـز فهـم محبـتيزيـچ،و
فهـم محبـت محـروم گـردد، از را داشته باشد اماتهمه امكاناي. انسان اگر در كودكنيست

ماتيح و اجتماع را به خطر آاندازديخود اوهي. به شوديم ادآوريفطرت انسان را به و فرمان
بر دهديمنيمحبت به والد و زحمت والد ادكرديتا عالوه و رشـد كـودك تـانيرنج در تولد

و به فرزندا و استقاللش، به او و قـدردان والـد آموزديمنشمرحله بلوغ خـودنيتا سپاسگزار
(س  ). 3261ـ1412:6/3262في ظالل القرآن، بن قطب،ديباشد

 بررسي

و آگاهي از نعمت و احتـرام فراگيـر اجتمـاعي، مثبـت انديشـي و امكانـات، قدرشناسـي هـا
و رشيد، همگي بقاي يك تمـدن را تضـمين  خيرخواهي، به وجود آوردن نسلي شايسته، توانمند

و مادر، در قدم نخست، اين فرهنگ را در خانواد مي و توجه به زحمات پدر هـاهنمايد. قدرشناسي
مي آموزش مي و نهادينه و در ادامه آن را به دايره وسيع زندگي اجتمـاعي مـي دهد كشـاند. سازد

و نعمت مي هاي الهي روحية تعالي طلب خير، بركت و خدامحور را زنده نگه دارد. شـكرگزاري جو
ن هاي خداوند به انسان همراه با طلب نعمت نعمتهمه براي سـل هاي بيشتر كه برخـورداري از

و روان يك تمدن اسـت؛ چـرا كـه بـا  و صالح يكي از آنهاست، نمادي از سالمتي روح شايسته
و نيروي انساني سالم پايه مي توجه به اينكه سرمايه مادي  نهد. هاي اصلي يك تمدن را بنا

مي آموزه  آيد، چنين است: هاي كليدي كه از اين آيه به دست
و بنا نهادن فرهنگ قدرشناسي؛احترام به والدين منشأ استحكام بنياد  خانواده

و فرزندان؛  توجه دادن به مسؤليت متقابل والدين
و شكرگزاري براي آنها؛ يادآوري نعمت و امكانات  ها

(زيـاده طلبي براي نعمت فزون خـواهي هاي بي دريغ خداوند به همراه شـكرگزاري مـداوم
و سازنده)؛  مثبت

ر و  شيد.توجه به داشتن نسلي شايسته، سالم

و هنر د) علم

و پيشرفت و شكوفايي يك تمدن است. توجه به علم و هنر دو بال پرنده عزت هـاي علم
و افتخار براي هر ملتي مي و علمي، قدرت، نفوذ و هنر مـنعكس كننـدة ثبـات، امنيـت آفريد

 اقتدار يك تمدن است.
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در مسير تكامـل قرآن كريم كتابي علمي يا اثري هنري نيست، بلكه كتاب هدايت انسان
و بـر اهميـت  و هنر نه تنها توجه داشـته و جسمي است، اما اين كتاب آسماني به علم روحي

 آنها تأكيد نموده، حتي اين دو را در مسير صحيح خود به كار گرفته است. 
از همان ابتدا استفاده از ابزارهاي مـادي بـراي تحقـق اهـداف دينـي مـورد توجـه قـرار

و بنا نهاد مي هاست. عالوه بر اين توليـداتن مراكزي چون مساجد از اين همين نمونهگرفت
و زيبايي علمي جهان اسالمي ظرافت كه ها هاي مختلفي را در طول تكامل خود تجربه نموده

مي گوشه و نسخه توان در كتيبه هاي فراوان آن را هاي مهذب خطي يافـت. پيشـرفت هنـر ها
و دورتـرين منـاطق غـرباش اسالمي تا بدانجا بود كه دامنه و تركمنستان تا اسپانيا از چين

(الرفـاعي، تـاريخ هنـر در سـرزمين  ).9: 1377هـاي اسـالمي، اقيانوس اطلس كشـيده شـد
و شـهر سـازي در هـر جلوه و نقاشـي هاي هنر اسالمي عالوه بر خط، در معماري، نگارگري

و اقليمي، نمونه به منطقه و منحصر به فرد گذاشته اسـت. هنـر اسـالمي در جاي اي متناسب
و صفات مشترك است كه در همه آثار آن تجلي مـي  يابـد. ايـن عين تنوع فراوان داراي روح

مي اشتراك جلوه هاسـت. باشد كه شعار اصلي دين اسـالم در همـه قـرن اي از همان يگانگي
مي عالوه بر اين، هنر اسالمي تحت تأثير مستقيم دين زاده مي و شود، رشد بـه تكامـل يابـد

و سرعت بخشـيدن بـه مي و نهايت آن، خدمت به دين و اهداف ديني رسد. خاستگاه آن دين
تكامل انسان است. هنر اسالمي به طور گسترده، عناصر تزئيني را بـه خـدمت خـود در آورده 

و استفاده از شكل بـري اسـت، اي از اين بهره هاي گياهي نمونه است، طراحي اشكال هندسي
حريتصاويحاما از طرا و ).19ـ20(همو، كنديميدور وانيموجودات زنده چون انسان

خوشنويسي هنر خالصي است كه به علـت كراهـت هنرمنـدان مسـلمان از تصـويرگري
و در قرون ابتدايي از هنرهاي پر طرفدار به شمار مي از موجودات زنده تقويت شد رفت. يكـي

ساختن كالم خداوند بـود. ايـن هـدف در كنـار داليل چنين اهميتي، هدف آن، يعني جاودانه
�Pبيان قرآن كريم چون  %0�9� =�7� " �� '� 0 ! �� �� �� ��� 0 %OوP� �� 9� e� �n� �D�$� �� 0� G� 9� 8� *! �� �� �� ��! $ � �*�� � i!)* ��O

(همو، موجب شد تا جايگاه خطاطان اهميت فزون ).96تري يابد

 قرآن كريم، معجزه هنريـ1
معاصـرهزمـان خـود بـود. دوريادبه، معجزaجاودان رسول اكرمهمعجزم،يقرآن كر
و خالق بانيادي، هماوردaرسول اكرم تيـو شاعران بزرگ عرب است كه با سـالح هنـر

ارزشـمندزيو جـواييمراسـم بـزرگ شـعر سـراي. برگـزار رونـديمگريكديبه مصافيادب
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پ جايهمگ،روزيهنرمندان پتيـ جاهلهنر در عصر رگذاريتأث گاهيگواه اعجـاز رامـونياسـت.
كريادب و مقاالت متعددميقرآن قطب در كتابديس،نمونهبراي نگاشته شده است.يكتاب
ولشيمختلف آن را به نمايها جلوه» القرآنيفيالفنريتصو« مغديـ گذاشته است. رهيـ بـن

ا پ مانيآنگاه كه نه كرهآوردaامبريبه و نه قرآن كتابنيافيتوصدر،را باور داردمياست
«ديگويمنيچنيآسمان ال: و و اللّه لقد سمعت من محمد آنفا كالما ما هو مـن كـالم اإلنـس

و و إن أسـفله لمغـدق، و ان أعاله لمثمـر، و إن عليه لطالوة، و إن له لحالوة، من كالم الجن،

و ما يعلى علي ازدميشنيسخن]a[كه از محمدند؛ به خدا سوگإنه ليعلو جنس سـخن كه
ن و جن بس ست،يانسان و و دامنـهيبلندا باست،يزاريگوارا ح آن ثمر بخـش نيآفـراتيـ اش

مياست، براست چرديگيكه اوج گستينيزيو جوامـع،ي(طبرسـ»رديـ كه بر آستان او قرار
تب1377:4/392الجامع،  و وضـع گاهيجانيي). و دانـش ازتيعلم علـوم در عربسـتان قبـل
ن و مفصليبه بررسازياسالم و روحيياما شـكوفا،دارديجداگانه علـمهيـو گسـترش علـم

كريآموز اريغميبعد از نزول قرآن رايو انقـالب علمـييشـكوفانيقابل انكار است. علت
 جو كرد.و جستيو نبويقرآنيها در آموزهديبا

ازيبرخـيهنـر دهـي حضـور اسـالم در سـامانجيو نتا راتياز تأثيا ادامه به گوشه در
.ميپردازيمياسالميكشورها

 معماري شهريالف)
از آنجا كه مفهوم تمدن ارتباطي نزديك با مفهوم شهرنشيني دارد، نخستين نمود فرهنگ

و معماري شهري رخ مي نمايد. پـيش از ورود بـه بحـث در تمدن همگام با شيوه شهرنشيني
هاي جهان اسـالم در جهـت بيـان،ه تالشبايد يادآور شد كه منظور از هنر اسالمي، مجموع

(الرفـاعي، تـاريخ هنـر در سـرزمين  و آفرينش آثار هنري است هـاي اسـالمي، تعريف زيبايي
و پايگاه ديني12: 1377 وـ ). مسجد نخستين منزل اجتمـاعي مسـلمانان براسـاس نمادهـا
و فروع دين دارد، بنا مـي سمبل در زيباسـازي شـود. اسـتخدام هنـر هايي كه ريشه در اصول

و مقصدي آسماني هـدايت مـي  كنـد. انتخـاب اشـكال مساجد نگاه دنيايي را به مفاهيم الهي
و متوازن، رنگ و آرامش متعادل و بخش، سـاختمان مـوزون بـه هندسـه آميزي زنده همگـرا

و رو به آسمان گوشه و وحـدت، نظـم، عـدل، اجزاي بلند اي از توجه به اصولي چـون توحيـد
و پو  يايي است.تكامل
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 عناصر طبيعي در هنر اسالميب)
و همان گونه كـه خداونـد متعـال در آيـات قـرآن كـريم انسـان را بـه تماشـاي طبيعـت

مي زيبايي پي هاي آن دعوت و يگانگي او و كاشي كند تا به وجود خداوند كاري ببرد، نگارگري
و اماكن نيز از عناصر موجود در طبيعت چون طرح ( مساجد و برخـي از هـاي گيـاهي نبـاتي)

(چون پرندگان) بهره طرح  برد.مي هاي حيواني
P�L� �! �� ` ��� �� e ! �! $ �4� � >�! / � %0�9� q � " ��� �� G�L� �! �� � ��� �� e ! ,�� � *7�� � >�! / � 0! :�� � >�! / � 0��� �� e ! [�� �
�L� � !c� E�L�P! =� � ��� �� e !m��� �n� � >�! / � 0O/كننـد كـهو آيا به شتر نظر نمى«)؛17ـ20(غاشيه

و به سـوى كـوه  و به سوى آسمان كه چگونه بر افراشته شده؟! هـا كـه چگونه آفريده شده؟!
و به سوى زمين كه چگونه هموار گشته اس  ». ت؟!چگونه نشانده شده؟!

و روشنايي معرفي مي و ايمان را بسان نور سـوره نـور35كند. در آيه قرآن كريم هدايت
و توصيفات لبريز از عناصر طبيعي است. نكته جالب توجه بيان اين حقيقت مزين به تشب يهات

و نگارهـاي  اينكه در طراحي محراب اغلب مساجد نيز آيات سوره نور به همراه توجه به نقش
و نورپردازي مناسب به كار رفته است. قوسي شكل، رنگ  آميزي

P��U! �� e ! s! �&� E � �� W� ' !m��� �n� � 0 !u�0�� *7�� � �&� E � *
�o �C��N�c! �� �� �C���c! ' �6�� gfgaN� -�-� p
� j�� " ga*�! $�9� r 4 �0 ga*�! 8�9� � 4 ga� E&� ?� "� p ga� e� ���� ' gf� 9� :� � � �! ' � R� 8&� " �i H�� j �d� e� &� e �6* E� 3� e � a� -�- �S�� �6� ?� "� p

�� ">�� � ��&� E ���E � K�7�7� �� � � �� � � &� � � 0 � ,! s! �&�  ! � � *
� i!R� 6� " g�&� E� [�NW� '� �n� � *
� �! 9��� " � 0 � ,�U� " � �� '
� �� H ��! $ � *
� � 0 !Q�* �! ������ � g,O/و زمين است خدا نورِ آسمان«)؛35(نور مثال نور او هماننـد.ها

[آن كه گويى ] بلور چنان[آنـ ] چراغ در بلورى است چراغدانى است كه در آن چراغى باشد كه
و نـهـ اى درخشان است سياره (و اين چراغ با روغنى) از درخت خجسته زيتونى كه نـه شـرقى

و گر چـه هـيچ آتشـى بـدان.شود غربى است، افروخته مى نزديك است روغنش روشنى بخشد
(و شايسته بداند) به نور خـود  (اين) نورى است بر فراز نور خدا هر كس را بخواهد نرسيده باشد.

و خدا براى مردم راهنمايى مى مىمثل كند و خدا به هر چيزى داناست ها .»زند
درخاي، هاي الجوردي، فيروزه رنگ و زمين اسـت كـه و سبز نمادي كلي از آسمان اكي

هايي عالوه بـر روشـني بخشـيدن بـه رود. استفاده از چنين رنگ زيباسازي مساجد به كار مي
مي چشم، زمينه و شادابي درون انسان و روان (ر.ك: معماريان، حبيبـي، گردد ساز آرامش روح

).1376، كياني
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و انسـان چه شگفت است كه قرآن كريم به تأثير رنگ بر روان انسان توجه داشته است
مي هاي متنوع كه نشانه را به مشاهده رنگ  نمايد: اي از عظمت پرودگار است، دعوت

P� K* E! / � [�8 �6� E� &� � �' � � � � �H�� �� " �D*$� � � � � � ~� j� �&� ��8 �9N�7� � �6� E� &� � �<! 8�� � ,�9� ;�Y �f�9� �� $ �6* E! / � [&� �� "
� �"9! ��* ��O/گفتند: براى ما از پروردگارت بخواه تا براى ما روشن بيان كنـد كـه«)؛69(بقرة

(موسى) گفت كه او مى (گاو) چگونه است؟ گويد: در حقيقت آن گاوى زرد است كـه رنگ آن
».شاد سازدرنگش يك دست است كه بينندگان را 

P! [�N�! :� �� � �! ' � 0 �6� E�&� �� G 1�;! �� ?� M� ' gu�9� �� 2 ! K! $ � � -�9� �̀ 3� � 1,�' ! ,�� *7�� � �! ' � [� S� E� G � *
� *%� G � 9� � � �� �� G
�j&� � �d�$�9� r � 0 �6� E�&� �� G ��! �� ?� M� ' �9� �� @ �0 ���$ �j� R� -O/اى كه خدا آيا نظر نكرده«)؛27(فاطر

باز آسمان آبى فرو فرست آنه اد، (از زمـين) محصوالتى كه رنگ،وسيله هايش متفاوت اسـت
و از كوه (و رگه ها راه خارج ساختيم و سرخ كه رنـگ ها ى سپيد و ها) هـايش متفـاوت اسـت
(آفريديم)؟! ».سياه سياه

و هنرهايدـ2  قرآن كريم پيرامون علم
P... !<� ��9� "� *
� � �")* �� �&�  � 'V � �� ��  ! '� 0")* �� � ��&� �0� G� �� �! �� �� gu�-� �� j� 0� *
� ��! $� %&� �� �� �� ��9��� `O

 داده دانـش آنـان بـهكهرا كسانىو اند آورده ايمانكهرا شمااز كسانى خدا«)؛11مجادله/(
.»است آگاه دهيدمى انجام آنچهبه خداو بردمى باال هايى رتبهبه شده،

و گـروه ديگـر مؤمنـان كه يك طايفه تنها مؤمنداند اين آيه مؤمنان را دو طايفه مي انـد
و گروه دوم به واسطة علم بر گروه اول برتري داده شده و دانشمندند اند. اين آيه بيـانگر عالم

و قرب بيشتر اين گروه به خداوند نيز مي (طباطبايي، الميزان، نزديكي ).19/188: 1385باشد
 بررسي

و عالم را مصاديق ايـن آيـه عالمه در تفسير الميزان با توجه به سياق آيه، مؤمنان دانشمند
ايم، اين آيه در معنـاي خـارج از سـياق خـود، آموختهbداند، اما همان گونه كه از اهل بيت مي

و  و منزلـت افـراد و دانش مـوهبتي اسـت كـه قـدر و فراگير است. علم بيانگر فضيلتي عمومي
مي ملت ب بخشد. اندك توجه ها را ارتقا و زندگي انسان معاصر، اين واقعيـت را اي ه شرايط كنوني

و ملت آشكار مي و دانش ميان مردمان و كشورها تفاوت محسوسـي بـه وجـود سازد كه علم ها
و دانش به انسان هاي اسـالميو تمدن آورده است. همان گونه كه در آيه آمده، برتري كه علم

اس مي و بر همين  اس واژه درجات بيان شده است. بخشد، محدود به يك درجه نيست



هم
م

تر
ن
ي

بن
ان
ي

ها
ي

دن
تم

ي
كر
آن
قر
در

يم

71

 هاي كليدي اين آيه چنين است: آموزه
و موهبت الهي؛ و دانش نعمت  علم
و ارزش؛ و دانش معيار برتري  علم

و دانش؛  هدفمندي علم
و نزديكي به خداوند. و دانش، قرب  مقصد نهايي علم

و تعقـل دعـوت مـي قرآن كريم در آيات بي در نخسـتين كنـد. شماري، انسان را به تفكر
مي» خواندن«خود نازل نمود، وي را بهaاي كه خداوند متعال بر پيامبر آيه در فرا و خوانـد

مي انسان» معلم«ادامه نيز خداوند خود را  (علق/ ها معرفي گونه)؛ بنابراين، جاي هيچ1-5كند
ـ  و كليـد عل و تعقل بـه عنـوان مقدمـه و ترديدي باقي نيست كه قرآن كريم به تفكر م شك

و علم آموزي تأكيد كرده اسـت. قـرآن و اهميت دانش و بر جايگاه آموزي توجه بسيار نموده
اي ادبي بود كه در گام نخست هنرمندان معجزهaجاويد رسول اكرمهكريم به عنوان معجز

و ايشان را به زانو درآورد. و سخنوران زمان خود را به هماوردي دعوت نمود

 نتيجه
و تعالي نازل شده است. هدايت بشر تنها با قرآن كريم براي هد ايت بشر در مسير تكامل

و لوازم آن امكان پذير است. قرآن كريم چارچوب و ايده ايجاد مقدمات هاي تفكري ها، قوانين
و اجتماعي را ارائه مي و عملي كردن آنها با توجـههنمايد. مجموعو رفتاري فردي اين قوانين

و نظام قرآني  مي آن، در نهايت، به شكلبه ساختار بر گيري تمدن اسالمي منجر شود. عالوه
و دستورالعمل و تمـدن قابـل اين، بسياري از قوانين هاي قرآن كريم تنها در بستر يك نظـام

و پيگيري است؛ لذا گزاره و نظـام اجرا هاي قرآني از دو بعد، ارتباط مستقيم با تمـدن انسـاني
 اجتماعي دارند.

كه گزاره و عملي كردن آنها، ساختار نظام هايي مند بـراي مجموعـه انسـاني توجه به آنها
و رعايـت ارائه مي (مواردي چـون توجـه بـه علـم آمـوزي كند؛ به عبارت ديگر، تمدن سازند

 قوانين فرعي اقتصادي مانند ممنوعيت ربا)؛
و دستورالعمل گزاره و تمدن انس ها اني به ثمـر هاي قرآني كه تنها در بستر نظام اجتماعي

و اجرايي مي (مانند اجراي عدالت اجتماعي)؛ نشسته  شوند
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هاي هدفمند اسـت. قـرآن از آموزه اي به هم پيوسته ساختار معرفتي قرآن كريم، منظومه
و جاهالنـ كريم با صراحت، به مبارزه با گزاره حـاكم بـر نظامـاتههـاي ناصـحيح، ظالمانـه

و در مقابل، نظام پيش و پايهاجتماعي برخاست و نهادي خود را به سرعت پيگيري ريزي نمـود
و نخستين مفسر قرآن كريم، تالشيaدر اين مسير پيامبر اسالم به عنوان فرستاده خداوند

و نتايجي كه در اندك زمان بـه دسـت آمـد  طاقت فرسا مبذول داشت. توجه به اين مقدمات
مت اسالمي، متحد شدن قبايل(همچون انقالب تمدني در شبه جزيره عربستان، تشكيل حكو

و ...)، حتـي مختلف عرب، شكست امپراطوري و امنيت در كشوري وابسـته ها، برقراري ثبات
هاي ديگر از اعجاز قرآن كريم را اثبـات نمايـد، جايگـاه قابـل قبـول منظومـ اگر نتواند جلوه

و سعادت تمامي انسان ايـد. عـالوه بـرنم ها تبيين مـي معرفتي قرآن كريم را در مسير تكامل
و معاصر، تفاوت اين، نظام تمدني قرآن كريم با نظام هاي كليدي بسـياري هاي تمدني گذشته

و دارد. يكي از اين تفاوت ها توجه نظام تمدني قـرآن بـه ادامـه حيـات انسـان بعـد از مـرگ
و به  اي كه بسيار انـدك روزي انسان در مسير زندگي جاويد خود است؛ مسئله پيگيري سعادت

 هاي تمدني غير قرآني مورد توجه قرار گرفته است يا يك سره مغفول مانده است. در نظام
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