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  تمدن� قرآن؛کارکرد 
 اسالم�ی9 بررس� مقدمات� در قلمرو تمدن پیشین 

محسن الويری
*

  

  ده يچك

ادی و در قالب يبن هشيم كه مبتنى بر يك اندييى بدانها مؤلفهاز  ای مجموعهاگر تمدن را 
ن مسلمانان، يشيادی در تمدن پيبن هشين اندي، خاستگاه ايابد مىی گوناگون سامان ها نظام

ن يبه ا. آمده استقرآن  رد ها آموزهن يمركزی ا ههست كهانى اسالم بود يی وحها آموزه
ن اجـزا و ايـم هچگـونگى رابطـ هكننـد ب و تعيينيان معرفتى، منطق تركيقرآن بن ،بيترت

بـا نگـاهى  تـوان مىايـن يافتـه را . اصلى تمدن مسلمانان بـوده اسـت جهت هكنند ميترس
ن از يك سو و نگاهى بيرونى بـه واقعيـت ی تمدنى آها آموزهدرونى به قرآن و بررسى 

اين نوشـتار بـه . های قرآن در آن مستند ساخت ىآفرين نقشكاركردها و  ،تمدن اسالمى
يعنى كاركرد تمدنى قرآن پرداختـه و آن را در دو محـور اصـلى بررسـى  ،موضوع دوم

 های تمدن اسالمى و اثرگذاری گيری اثرگذاری قرآن بر روح كلى و جهت: است كرده
، هنرهـا، فضـاهای كالبـدی ها دانشدر محور دوم . قرآن بر اجزا و مظاهر تمدن اسالمى

نتيجـه اينكـه . ی مسلمانان و زندگى اجتماعى مسلمانان بررسـى شـده اسـتها بوم زيست
و محدود مانـدن آن در سـاحت مسلمانان اجتماع  هی قرآنى از صحنها آموزهكنار رفتن 

خواهد ى تمدن اسالمى يستايآغاز ا هازهای اجتماعى، نقطيغيرمرتبط با ن ای انديشهمسائل 
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ورود  سـاز زمينه ،ها تمدن يىجا به خى جايچ تاريت كنونى تمدنى بشر و پيولى وضعبود، 
  .تمدن و محور قرار گرفتن آن در تمدن جديد اسالمى است هدوباره قرآن به صحن

  ها واژهديكل

  .تمدنى، روح تمدن، مبانى تمدن هشيقرآن، تمدن اسالمى، اند

  مقدمه

ميـراث  .1: دهـد متفاوت قـرار مىموضوعى گفتن از تمدن ما را در برابر دو گستره  سخن
ها و  گسـتره نخسـت نگـاه بـه گذشـته دارد و بـه داشـته. افـق تمـدنى بشـر. 2 ؛تمدنى بشر

هـا و  دهاسـت و گسـتره دوم نگـاه بـه آينـده دارد و بـه نوآورمعطوف های پيشين  سرمايه
خـود  بـرای  هويـژ ىمسـائل ،اين دو قلمـرو. تمدنى بشر معطوف است جديددستاوردهای 
هــای دينــى چگونــه بــر  اينكــه ديــن و آموزه. اند مشــترك نيــزمســائل  برخــىدارنــد و در 

توانـد در زمـره مسـائل مشـترك باشـد، ولـى  د مىنـگذار يك تمـدن اثـر مى گيری شكل
بايد در قالب  ،داريمنظر به گذشته  وگوييم  اسالم سخن مىاز دين گاه كه برای نمونه  آن

سخن بگوييم و وقتى به  پيشين  های خبری از نقش اسالم و قرآن در تمدن اسالمىِ  گزاره
از نقشى كـه اسـالم و قـرآن بايد ى و هنجاری يهای انشا در قالب گزاره ،داريمنظر آينده 

  .كنيم بحثتواند در تمدن اسالمى جديد داشته باشد  مى
ــيده ــن نوشــتار كوش ــتفاده از روش ســندپژوهى، در در اي ــا اس ــش ايم ب ــه پرس ــخ ب  از پاس

تـرين مـتن دينـى مسـلمانان، نگـاهى كلـى بـه نقـش و  تـرين و مهم آفرينى تمدنى اصـلى نقش
گـزاره  ينهای آن، چنـد و بـر اسـاس يافتـه يمفكنـبيجايگاه قرآن در تمـدن پيشـين مسـلمانان 

اين مقاله، تمـدن  پژوهشىقلمرو  ،بنابراين. يماسالمى به دست ده دجديتمدن  دربارههنجاری 
ای از  اذهـانى از مجموعـه در همـان درك بـين بـه اجمـالاسالمى پيشين مسـلمانان اسـت كـه 

هـای  سـازگار بـا آموزهيافـت و دستاوردهای سخت و نرم جامعـه بـزرگ مسـلمانان بازتـاب 
در يك بازه زمانى بـيش از ز اسالم پذيرفت و تأثيرها اشكل گرفت و و مبتنى بر آنها اسالمى 

اگر در جزئيات چنـين برداشـتى از تمـدن اسـالمى . آمدهفت قرن، تمدن برتر جهان به شمار 
ها در سـاختار و محتـوای ايـن  نظر باشد، اين سطح از تفاوت ديدگاه ن انديشمندان اختالفايم

  .كنيم وع درنگ نمىرو، بيش از اين بر اين موض مقاله اثرگذار نيست و از اين
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  بندی تمدن اسالمى نقش قرآن در صورت

 واجـد ىاسـت كـه در قالـب واژگـان ىهـای تمـدن آموزه �قـرآن دربردارنـد ،نگاهى درونى با
نگـری،  عمـران، تشـويق بـه تمـدن ،آثار، بلد، تمكن، حيات طيبـه همچون ،مفهوم كلى تمدن

هـا يـا اقـوام دارای ميـراث  اطالعـاتى دربـاره سـرزمين ارائهها،  های حاكم بر تمدن مندی قانون
ســوز قابــل  سـاز و تمدن های تمدن تمـدنى، اجــزای يـك تمــدن، مظــاهر تمـدنى و شخصــيت

قـرآن افـزون بـر اثرگـذاری در روح كلـى تمـدن  نيـز نگـاهى بيرونـى بـا .بندی است صورت
. رگـذار بـوده اسـتاثهای آن بر دستاوردها و مظاهر تمـدنى مسـلمانان  گيری اسالمى و جهت

فـرض اسـتوار اسـت  دهد بر اين پـيش بندی كه ساختار نوشته حاضر را تشكيل مى اين صورت
 ،ابعـاد و اضـالعى كـه دارد ،افـزون بـر اجـزا -  بسـان هـر مجموعـه زنـده بشـری -  كه تمدن

بخش آن بـه شـمار  هويتبا اعطای منطق تركيب اجزا، برخوردار از يك روح كلى است كه 
  . رود مى

در  ، زيـرامحـوری آن تنـافى نـدارد مسـئلهنگری مقالـه حاضـر بـا  كل شود مىدآور يا
 فراگيـردادن يـك تصـوير كلـى و  دسـت بهدامن گام نخسـت  موضوعاتى نوپديد و فراخ

را به نمايش بگذارد و اين مقالـه ادعـايى  مسئلهاجزای خرد  بندی صورتاست كه بتواند 
  . جز اين ندارد

  های تمدن اسالمى گيری اثرگذاری قرآن بر روح كلى و جهت )الف

به دليل  نيزترديد اديان  يابد و بى ها سامان مى هر تمدنى مبتنى بر يك سلسله باورها و ارزش
بجز  1.ها نقش داشته باشند گيری تمدن توانند در شكل ها مى دربرداشتن اين باورها و ارزش

ــاريخ تمــدن ــى و حتــى  ويــل دورانــت و تــوين همچــون عالمــان دينــى، پژوهنــدگان ت ب
                                                         

بازرگان . 93-81: 1368؛ رئيس السادات، 120-101: 1387ياريان، : برای چند بحث مقدماتى در اين زمينه، نك. 1
اند  كرده گذاران ايمان و اخالق بوده و افكار و احكامى را ترويج مى پيغمبران چون بنيان«: نويسد در اين زمينه مى

زيستى آنها كه شرط وجود  كه مردم در سايه آن الفت و اطمينان نسبت به يكديگر پيدا كنند و به اين ترتيب، هم
بازرگـان، (» شده است، پيغمبران را بايد حقاً سازندگان اصـلى تمـدن دانسـت مىپذير  و دوام تمدن است امكان

  ).9: تا بى
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صراحت اديان را ويژگى آشكار  پردازان معاصری همچون ساموئل هانتينگتون هم به نظريه
پژوهانى همچون حسين  البته تمدن .)فصل دوم :1380هانتينتگون، (اند  ها شمرده و پايه اصلى تمدن

تـداوم تمـدن در نظـر بـرای ديـن در پيـدايش و   هستند كه جايگـاهى برجسـته نيزمؤنس 
مطالعات ميدانى هم كتاب مشهور ماكس وبـر بـا عنـوان  زمينهدر  .)1419مؤنس، ( اند نگرفته

آشكارا نشان داد كه چگونه تمدن نوين مغرب زمين  داری اخالق پروتستان و روح سرمایه
تـأثير پذيرفتـه های مسـيحى پروتسـتان  داری از اخالق دينى فرقه با محوريت نظام سرمايه

هايى در اين سـطح دربـاره ديگـر اديـان و  بينى كرد كه اگر پژوهش توان پيش مى 1.است
  .صورت پذيرد، دستاوردهايى بسيار ارزشمند در پى خواهد داشت نيزها  تمدن

 یديـمف یهـا ی اسالمى بر شالوده و روح تمدن اسالمى، بررسىها آموزه تأثير هدربار
ولى اگر سهم تمدنى قرآن را جداگانه  2،استكه در نوع خود ارزشمند  ستا  دهشانجام 

هـای انجـام  پژوهشتـوان  در نظر بگيـريم، در يـك ارزيـابى همدالنـه مىو به طور ويژه 
اينكـه قـرآن چگونـه و تـا چـه . های مقدماتى شمرد هايى در سطح گام را فعاليت پذيرفته

همـواره بـه  هايى مختلـف و تقريبـاً  اندازه در تمدن اسالمى نقش داشته اسـت، بـه شـكل
عالمـه طباطبـايى در . اسـت بـودهصورت گذرا و كلى مورد توجه انديشـمندان مسـلمان 

قـرآن مجيـد چـه ارزشـى در ميـان مسـلمانان «، با عنـوان قرآن در اسالمبخش اول كتاب 
ريزی قرآن برای زندگى بشـر را از نقطـه  چگونگى برنامه ،از بيان سه مقدمه پس ،»دارد؟

عالمـه در البتـه  .)18-5: تـا بىطباطبـايى، (عزيمت باورها تا نقطه غايى رفتارها بيان كرده است 
ر زنـدگى بـقـرآن  تأثيرگذاریبرد، ولى نگاه ايشان به چگونگى  مىاينجا نامى از تمدن ن

                                                         
های وبر در باره پيامدهای تمدنى انديشه اسالمى،  همچنين برای يك بررسى انتقادی از ديدگاه. 1374وبر، : نك. 1

  .1380ترنر، : نك
اسـالم بـه «: نويسـد او در ايـن زمينـه مى. 22: 1ج  ،1381ميكـل، : شناسان، نك عنوان يك نمونه از آرای شرق به. 2

ای از آرای  عنوان نمونه و به» كم تا عصر جديد اليتغير باقى مانده است ای بخشيد كه دست تمدن اسالمى شالوده
: 2008مهنـا، : الفصل الثـانى و الفصـل الثالـث؛ نيـز نـك: 1406الخطيب، : انديشمندان معاصر جهان عرب، نك

. 31: 1382كوب،  ؛ زرين23-1: 1384نصر، : ای از آرای انديشمندان ايرانى، نك ن برای نمونه؛ همچني114-117
فرهنگ اسالمى كه فى المثل زبانش عربى بود، : همه جا يك دين بود و يك فرهنگ...«: نويسد زرين كوب مى

 .»فكرش ايرانى، خيالش هندی بود و بازويش تركى، اما دل و جانش اسالمى بود و انسانى
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ايشـان ذيـل  چنـينهم .كمال معطـوف اسـت به نقطه دستيابىفردی و اجتماعى انسان در 
   :آيات شريفه
» ِر  ْم بَِشىكُ َولَنَبْلَُون َمراِت َوبَشٍء مَِن الَْخْوِف َوالُْجوعِ َونَقٍْص مَِن اْألَْمواِل َواْألَنْفُِس َوالث

ابِرينَ  ا إِلَيِه  الص ِ َو إِن   )156-155 :بقره( :»راجِعُونَ الذيَن إِذا َأصابَتُْهْم ُمصيبٌَة قالُوا إِنا ِهللاّٰ
ای ناچيز از ترس و گرسـنگى و كاسـتى  ساختن به پاره گمان شما را با دچار و بى

آنـان كـه  - ورزان را مـژده بـده آزماييم و شـكيب ها مى در دارايى و جان و بهره
مـا از آن خـداييم و بـه سـوی او : گاه سوگى بر ايشان وارد آيد چنين گوينـد هر

  .بازخواهيم گشت
ها و معـارف  كنـد كـه بـر انديشـه اشـاره مى در قـرآن ىای خـاص از تربيـت انسـان گونه به
كنـد كـه  ياد مى شناسان شرقبدون ذكر نام از يكى از  ،ای مبتنى است و به همين مناسبت ويژه

اخالقـى اسـت كـه جـوهره مشـترك امور ای از  معتقد است معارف دينى اسالم تنها مجموعه
دهد و پيوندی بين ايـن معـارف و مـدنيتى كـه در نتيجـه اسـالم  شكيل مىدعوت همه انبيا را ت

كنـد كـه  عالمـه بـا رد ايـن نظريـه اسـتدالل مى. شود ن پيروان اين دين پديد آمد ديده نمىايم
هـا و  های بيرونـى تمـدن اسـالمى، پيامـد طبيعـى دانش نتيجه برآمده از مقدمات است و نشـانه

تمدن از اسالم فرا گرفتـه بودنـد و دينـى كـه انسـان را بـه  هايى است كه سازندگان اين آموزه
  .تواند چنين دستاوردهايى داشته باشد نمى ،سوی كمال حقيقى خود فرا نخواند

 ،از بندگان صـالح انبوهىدين اسالم كه عالمه بر اساس قرائتى ويژه بر اين باور است 
است و  كشانيدهيافته  كمال مقرب را به ساختن يك اجتماع انسانى یعالمان ربانى و اوليا

ربـوبى  هدوستى و برتر نهادن جنبـ ی قرآنى خداپرستى و عبادتها آموزههمين امر كه در 
: 1، ج 1417طباطبـايى، (خاص از تمدن را رقـم زده اسـت  ای گونهبر جنبه بشری ريشه دارد، 

ی قرآنـى مبنـای تمـدن ها ارزشكدام دسته از باورها و  به طور ويژهاينكه البته  .)359-361
داده است، همانند ديگر مباحث هنوز بـه روشـنى و گسـتردگى  اسالمى پيشين را تشكيل 

بـر جايگـاه پژوهشگران اين حـوزه،  ههم تقريباً ولى  ،قرار نگرفته است ىموضوع پژوهش
مفاهيمى همچـون معـاد، عـدالت، گاهى بر . اند تكيه كرده قـرآنتوحيد و  همحوری انديش
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مسلمانان هم مانند  ،به هر حال 1.است شدهاشاره  نيزن، جايگاه و اهميت علم آزادی انسا
و   هبـه زنـدگى نگريسـت ای گونه بهشان،  كتاب مقدس دينى تأثيرپيروان ديگر اديان تحت 

 ىيها گونـهو از  انـد هژه از رفتارهـا روی آورديـو ای گونـه بهو  اند هزيستخاص  ای گونه به
 ای گونـهو از  انـد هاز بناها عالقـه نشـان داد ای گونهو به ساختن  اند هديگر روی برگرداند

 ؛در پـى داشـته اسـتخاص از تمدن را  ای گونهاينها  هكه مجموع اند هديگر چشم پوشيد
و شايسـت و  هابايد و نبايـد هی قرآنى را دربارها آموزهر يثتأ توان مىچگونه  برای نمونه،

پـاكى و طهـارت و ماننـد  ،آالت پوشش و زينت ،ها ها و نوشيدنى خوراكى های نشايست
  . آن نهادهای تمدنى را ناديده گرفت در پىدر زيست اجتماعى مسلمانان و اينها 

هــا و نهادهــای خــود را متــأثر از باورهــا و  نظام ،هــا برســاخت ،هــا هــر تمــدنى زيرســاخت
ن فراينـد متـأثر از همي نيزسازد و در تمدن پيشين مسلمانان  تدريج مى های بنيادی خود به ارزش
 تـر بـدان پيشهـای تمـدنى قـرآن كـه  اين نكته را حتى به آموزه. بوده استهای قرآنى  آموزه

توان تسری داد؛ بدين معنا كـه كوشـش مسـلمانان بـرای فهـم قـرآن، آنهـا را  مى نيز اشاره شد
رآن ها و مباحث تمدنى قرآن كرده است؛ برای مثـال، اگـر قـ هرچند ناخودآگاه متوجه آموزه

صـنايع  ،های يك تمدن مانند معادن ساز و يا مؤلفه های تمدن يا شخصيت ،های پيشين به تمدن
ها  طبيعى نظر مسـلمانان را بـه ايـن پديـده طورآموزی اشاره كرده است، اين موضوع به  و علم

از  ای خـود ســرآغاز سلســله شــان، زندگى و توجـه مســلمانان بـه محــيط طبيعـى هدكــرجلـب 
  . های تمدنى ناميد توان آنها را فعاليت كه مى ه استهای علمى شد فعاليت

                                                         
، 1419؛ همـو، 1379مدرسـى، : آفرين قرآن، برای نمونه، نك ساز و تمدن هايى درباره تعاليم جامعه برای بررسى. 1

ها به سوی تمدن بر  دادن انسان اين كتاب، در بردارنده بحثى درباره روش پيامبر برای حركت. 379-374: 15ج 
، شـامل سـه محـور اصـول 417-402: 8، ج دائـره المعـارف بـزرگ اسـالم�اساس قرآن است؛ مـدخل اسـالم در 

تعـاليم و نهادهـای «ويژه محور فرعى با عنـوان  اعتقادی، عبادات و آداب دينى و مناسبات و روابط اجتماعى، به
: 1373، در بحثى با عنوان اسالم و تمـدن اسـالمى؛ ويـل دورانـت، 16و  15: 1، ج 1381؛ ميكل، »اساسى اسالم

؛ فصـل 151-142: ؛ فصـل دوم142-128: فصـل اول: ، باب دوم1334لوبون،  ؛236-225: بخش اول، فصل نهم
؛ 180-143: و مقالـه پـنجم 44-15: ويژه مقالـه اول ، به1379؛ خرمشاهى، 33-31: 1386؛ بورلو، 163-156: نهم

 در اين كتاب، بيانگر رويكرد اجتماعى» تأثير قرآن كريم در حماسه ملى ايران«مبحث . 22-19: 1384جعفری، 
  .42-35: ويژه فصل دوم ، به1388پور،  ؛ بهجت124-101: 1386و تمدنى مؤلف است؛ خاكرند، 
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  اثرگذاری قرآن بر اجزا و مظاهر تمدن اسالمى )ب

بـر های اساسـى آن،  گيری بر روح كلى تمدن اسالمى و جهتقرآن افزون بر اثرگذاری 
وع در قالب چهار به بررسى اين موضدر ادامه . اثر گذاشتاجزا و مظاهر تمدن اسالمى نيز 

پيوسـتگى  هـم های اين بخش از مقاله، به فرض يكى از پيشالبته . ايم پرداختهمحور اصلى 
يعنـى ايـن دو، دو موضـوع كـامًال متفـاوت از يكـديگر  ؛توسعه و پيشرفت با تمدن است

پيشرفت و توسعه فرايندی  .نيستند، بلكه تفاوت آنها با يكديگر تنها در فرايند و نتيجه است
تمـدن از انباشـت  .انجامد و تمدن نتيجه و خروجى اين فرايند است ست كه به تمدن مىا

در . ها و مراحل تشكيل يك تمدن است آيد و پيشرفت و توسعه نيز گام توسعه به دست مى
نگاه قرآن در زمينه توسـعه و پيشـرفت باشـد، در بيشـتر  بيانگراگر يك آيه بتواند  ،نتيجه

محورهای مورد نظر . تواند مستند قرار گيرد گاه تمدنى قرآن هم مىموارد همان آيه برای ن
  :های مطالعات متعارف تمدنى عبارت است از بر اساس يافته ،برای اين بخش

  ؛تمدن اسالمى هی رايج در گسترها دانشقرآن بر  تأثير: يك
  ؛تمدن اسالمى هقرآن بر هنرهای رايج در گستر تأثير: دو
  ؛تمدن اسالمى هی مسلمانان در گسترها بوم ای كالبدی زيستقرآن بر فضاه تأثير: سه

  .تمدن اسالمىه ن بر زندگى اجتماعى مسلمانان در گسترآقر تأثير: چهار
توجهى به ديگر محورها، تمركز بر قلمروهای اصـلى  منطق گزينش اين محورها و بى

  . مظاهر يك تمدن از جمله تمدن اسالمى است

  تمدن اسالمى  هی رايج در گسترها دانشقرآن بر  تأثير :يك

يكـى از رويكردهـای . با هر تعريفى از تمدن، نقش علم در پيدايى و پايايى آن برجسته اسـت
پژوهى رويكردی است كه بيشترين سهم را برای علم قائـل اسـت و شـايد بتـوان از ايـن  تمدن

نظومـه معـارف علـم در م 1.انگارانـه علـم و تمـدن يـاد كـرد رويكرد با عنوان رويكرد يكسان
انـد و عالمـان را  علـم را ارج نهاده ،از آيـات قـرآن بسـياریقرآنى نيز جايگـاهى بلنـد دارد و 

                                                         
 .هاست ای از اين دست پژوهش به قلم سيدحسين نصر نمونه علم و تمدن در اسالمكتاب . 1
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اسـت و مربوط های مختلف علوم  به شاخهنيز از آيات قرآن  بسياری ،افزون بر اين 1.اند ستوده
ى برخـ ،بـه هـر حـال 2.اند آيـه برشـمرده 1322تـا  675آيـات علمـى قـرآن را از  برخى شمار

هـای قرآنـى  نويسندگان بر اين باورند كه حركت بزرگ علمى مسـلمانان متـأثر از ايـن آموزه
را ويـژه  قـرآن در اسـالمعالمه طباطبايى بخش چهارم از پـنج بخـش كتـاب . ه استشد آغاز

ايشان پس از مـروری بـر مفـاد  .)140- 132: تا بىطباطبايى، (ساخته است » ن مجيد با علومآرابطه قر«
به تعلم علوم طبيعى و رياضـى و فلسـفى و ) قرآن(بدين ترتيب « :فرمايد برخى آيات قرآن مى

فنون ادبى و باالخره همه علومى كه در دسترس فكر انسانى است و تعلم آنهـا بـه نفـع جهـان 
ش قـرآن در نقـ. )134: همـان(» كنـد باشـد دعـوت مى بخش جامعـه انسـانى مى بشری و سعادت

  : توان به سه دسته تقسيم كرد پيدايش علوم را بر اساس نوع تأثير قرآن مى
 :شـد ايجـادمستقيم برای خدمت به مطالعه و فهم قرآن به طور علومى كه ) الف

 و شناسـى قرائت قرآن، تجويـد، تفسـير، لغـت انندهايى م گيری دانش نقطه عزيمت شكل
. يعنى علوم بالغى قرآن بـوده اسـت ،های زبانى های مربوط به آرايه صرف و نحو، دانش

 واژگـانىالفاظ قرآن، شناخت سـاختار و زيبايى ها در اصل برای تلفظ درست  اين دانش
های قرآنى و شناخت درسـت معـانى قـرآن پديـد آمدنـد و  قرآن، شناخت ساختار جمله

گرفتند و در  هرچند برخى از آنها مانند صرف و نحو بعدها از اين خاستگاه اصلى فاصله
بـه طـور خـود  مباحـثحـال در  درعين ،خدمت فهم زبان عربى به صورت عام درآمدند

 . كنند به آيات قرآن استناد و استشهاد كرده و مى گسترده

                                                         
ن دو آيه برای نمونه، به اي. های مربوط های علم، فقه، عقل، فكر، لّب و ديگر مدخل عبدالباقى، ذيل مدخل: نك. 1

ما يَتََذكُر ُأولُوا اْألَلْباِب ... «: توجه نماييد يَْرفَـِع ... «و ) 9: زمـر(» قُْل َهْل يَْستَِوی الذيَن يَعْلَُموَن َوالذيَن ال يَعْلَُموَن ِإن
ُ بِما تَعَْملُو ُ الذيَن آَمنُوا ِمنْكُْم َوالذيَن ُأوتُوا الْعِلَْم َدَرجاٍت َواّهللاٰ  ).11: مجادله(» َن َخبيرٌ اّهللاٰ

  :در »آيات علمى قرآن چه تعداد است؟«مقاله : نك. 2
www.miracleofquran.net/News/ShowNews.aspx?newsID=24. 

؛ مـروه، 1418الحبـال، محمـدجميل، : های زيـر قابـل دسترسـى اسـت های تكميلى در اين زمينه در كتاب بحث
همچنين . 1392؛ رضايى اصفهانى، 1381؛ رفيعى محمدی، 2002؛ هميمى، 1414؛ مهدی، 1424؛ بيضون، 1387

هـای قرآنـى و  رابطـه گزاره«در اين زمينـه سـودمند اسـت، از جملـه مقالـه  قرآن و علممقاالت برگزيده فصلنامه 
.  8و  7  های و بيشتر مقاالت شـماره 2در ش » های علمى قرآن اهداف گزاره«و مقاله  1در ش » های علمى گزاره

 . منبع را بازشناسانده است 408كه  7در ش » شناسى اعجاز علمى قرآن منبع«ه ويژ به
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ــه  صــراحت  به مفــردات الفــاظ القــرآن فــ� غریــب القــرآنراغــب اصــفهانى در مقدم
به علوم قرآنى بدان نياز اسـت، م نخستين چيزی كه برای پرداختن ا همن دريافت« :گويد مى

يافتن به معانى الفاظ واژگـان  های زبانى هم دست های زبانى است و در ميان دانش دانش
هايى كه  دانش .)6: 1362راغب اصفهانى، ( »مثابه خشت برای ساختن بناست قرآنى است كه به

ناسـخ و  رونـد ماننـد دانـش محكـم و متشـابه، امروز جزوی از علوم قرآنى به شـمار مـى
بـه طـور روشـنى و  بـه ،هـايى مسـتقل بودنـد كه در آغاز دانش نيزمنسوخ و اسباب نزول 

   1.)135: تا بىطباطبايى، (متأثر از قرآن پديد آمده بودند  مستقيم
نقطـه  :ندو پيوندی عميق با قرآن داشت ندلومى كه در خدمت فهم دين بودع) ب

تقيم قـرآن نبـوده اسـت، ولـى ايـن علـوم در مسـبـه طـور  آغاز اين دسته از علوم الزاماً و
های مختلف خود پيوندی عميق با قرآن داشتند و در مبانى و مسـائل خـود وامـدار  بخش

توان از دانش كالم، اخالق، فقه، اصول فقه، تـاريخ، عرفـان و  مى جادر اين .اند قرآن بوده
  .حتى فلسفه نام برد

اين علوم نه بـرای  :اسالمى بودعلومى كه در خدمت برآوردن نيازهای جامعه ) ج
خاسـتگاه  ، بلكـه بيشـترفهم قرآن پديـد آمـده بودنـد و نـه در خـدمت فهـم ديـن بودنـد

در خـدمت مـردم و معطـوف بـه  و اند و پيش از اسالم هم وجود داشته داشتنددينى  برون
هـايى ماننـد نجـوم، جغرافيـا، طـب و حتـى فلسـفه و  دانش. برآوردن نيازهای آنها بودنـد

قـرآن هـم در تشـويق . ها نام برد های اين دانش ترين نمونه عنوان مهم توان به ادبيات را مى
هم مسائلى به فراگيری و رواج اين علوم اثر داشت و هم مبانى آنها را باز تعريف كرد و 

: نويسـد مىصـراحت  ا ب قرآن در اسالمعالمه طباطبايى در كتاب . نو برای آنها پديد آورد
توان گفت كه عامل اصلى اشتغال مسلمانان به علوم عقلى از طبيعيـات و  ت مىئو به جر«

رياضيات و غير آنها به صورت نقل و ترجمه در آغاز كار و به نحو استقالل و ابتكـار در 
                                                         

گيری دانـش  برای بحثى درباره نقـش قـرآن در شـكل. شمارد گذار علوم قرآنى مى عالمه طباطبايى قرآن را پايه. 1
نيز بـرای بررسـى ؛ 440-437: تا خلدون، بى ابن: خلدون آن را فن القراءآت ناميده است، نك قرائات كه گاه ابن

فصل اول اين كتاب به علـم صـرف و نحـو، فصـل دوم آن بـه . 1389ميرجليلى، : تأثير قرآن در علوم ادبى نك
  .موضوع لغت و فصل سوم آن نيز به موضوع بالغت اختصاص يافته است
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» همان انگيزه فرهنگى بود كه قرآن مجيد در نفوس مسلمانان فـراهم كـرده بـود سرانجام
و  هـاايـن علـوم بـه قـرآن و اسـتفاده از تعبير یاهو اسـتناد هـا ارجـاع 1.)139: تا بىطباطبايى، (

گيـری از  مانند آنچه در گستره شعر و ادب عربى و فارسى در بهـره ،قرآنى یها اصطالح
تواند شاهدی بـر  مى ،ات و استعارات و َمجازات قرآنى شاهديمها، كناي سوگندها، تمثيل

 . ها باشد اثرگذاری قرآن بر اين دسته از دانش

  تمدن اسالمى هقرآن بر هنرهای رايج در گستر أثيرت :دو

ای ديگـر از  ای از علوم و تأثير بـر چگـونگى تـداوم پـاره اگر تأثير قرآن در پيدايش پاره
ترديد پـس از آن بايـد  يم، بىه شمار آورقرآن در مظاهر تمدنى بترين تأثير  علوم را مهم

توان هنرها را بـه  نيز مى زمينهدر اين . از تأثير قرآن بر هنرهای رايج نزد مسلمانان ياد كرد
  :دو دسته تقسيم كرد

ايـن هنرهـا  :مستقيم برای خـدمت بـه قـرآن پديـد آمدنـدطور  بههنرهايى كه ) الف
ای  هرچنـد پـاره ؛پيدايش خود، هدفى جز ارائه زيباتر قرآن نداشـتند كم در مرحله اوليه دست

تـرين و سـرآمد ايـن  مهم. ديگـر هـم پرداختنـد یها از آنها در مراحل تحول خود به موضـوع
بــه اعتقــاد  .)439- 438: تــا بىخلـدون،  ابــن(هنرهـا كتابــت و خوشنويســى رســم الخـط قــرآن اســت 

بــه صــورت رســانه هنــری زيبــا و «قــرآن  هنرپژوهــان، در پــى تحــول خــط عربــى، نگــارش
از ابزاری كه تنهـا بـرای نوشـتن  ،و خط عربى كه در خدمت قرآن بود» انگيزی درآمد حيرت

از سـوی كاتبـان هنرمنـد بـه يـك ابـزار هنـری مهـم  يافتندر آمد و با جنبه خوشنويسى  اشدب
ای كـه در راه خـدا  ديـهاين گونه بود كه برخى حاكمان برترين ه .)14: 1377، ويلسون(تبديل شد 

ظهيرالـدين بـابر حـاكم مشـهور برای نمونه،  ؛شده قرآن بود نسخه خوشنويسى ،كردند عطا مى
                                                         

وتـاه در بـاره برای بحثـى ك. قرآن و علمنامه  مقاالت برگزيده فصل: در زمينه سرچشمه قرآنى علوم مختلف، نك. 1
: شناسى دربـاره قـرآن و طـب، نـك و برای يك منبع 213و  422-209: 1، ج 1377سرمدی، : طب قرآنى، نك

، در بخشى با عنـوان قـرآن و ای میان تورات، انجیل، قرآن و علم مقایسه؛ در كتاب 188-181: 1391نورمحمدی، 
های نباتى و  ها و زمين، نجوم، زمين، سلسله نآفرينش آسما: دانش نو، پنج محور زير در قرآن بررسى شده است

  ).281-182: 1368بوكای، : نك(حيوانى و توليد مثل حيوانى 
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  .)125: 1377حكمت، (گوركانى هند، قرآن را با خط زيبا نوشت و به كعبه هديه كرد 

ای از نگارگری كه بايد بين آن و هنر تـذهيب فـرق نهـاد،  عنوان شاخه تذهيب هم به
دارد، ولى در دوره اسالمى در اصل برای قرآن پديد ريشه هرچند در دوران پيش از اسالم 

بـه  انـد گفته .)801-796: 6، ج دانشنامه جهـان اسـالم؛ 733-726: 14، ج المعارف بزرگ اسالمى ة دائر(آمد 
 ،دومين خليفه فـاطمى ،مصر در كتابخانه العزيز باّهللاٰ  ى براستيالی صالح الدين ايوب هنگام

. نگاشته بودند يىسه هزار و چهارصد قرآن موجود بود كه همه را با آب طال، به خط زيبا
هايى ارزشمند از قرآن با خطـوط  ها به دليل دربرداشتن گنجينه ای از موزه امروزه نيز پاره
 ،نقـره ،های طـال نگارش قرآن روی صفحه. لندبا كاری جاودانه به خود مى زيبا و تذهيب

. رود های حرير و ابريشم از ديگر كارهای هنری در خدمت قرآن به شمار مى پارچه ،عاج
مثابه يك هنر  قرائت قرآن به. قدر اين نوع هنرهاست های گران خوشنويسى از جمله ميراث

لحن و صدای خوش برای خوانـدن  ،از صوت گيری بهرهمعنای  مثابه يك دانش به نه بهو 
   1.بايد در زمره همين هنرهای ويژه قرآن ياد كرد نيزقرآن را 

 :گرفتنـد هنرهايى كه در خدمت جامعه اسالمى بودند و از قرآن الهام و بهره مى) ب
كــاری،  نويســى، معــرق تــرين ايــن هنرهــا معمــاری اســت و هنرهــايى همچــون كتيبــه مهم

ســازی،  دار، كاشــى گــری بــا تــزيين لعــاب افى، شيشــهبــ كــاری، نگــارگری، فــرش منبــت
اسـتفاده از تصـويرپرداری و . گيـرد از آن قـرار مى نيـز پـسگری  كاری، سفال يكيموزا

ها از يك ديگر  های قرآن و جدا كردن سوره بندی سوره ای برای قاب نگارگری غيرچهره
تصاوير  :؛ نيز نك141-140و  93-84و  31-30 :باره در و يادداشت انتقادی مترجم در اين16: 1377، ويلسون: نك(

 هـای استفاده گسترده از آيـات و الفـاظ قرآنـى در ظرف ،)57و  53 ،52 ،51 ،50 ،48 های مارهشـ
ِ «كردن آيه شريفه  ، نقش)41و  25: همان(كاری روی چوب  ها و كنده سفالى و بشقاب ِ  سمِ ب  اّهللاٰ

 حمنِ الر  نگارش آيات قرآن در تزيينات لعاب )43و  25 :همان(های فوالدی  در ترنج »حيمالر ،
ــس، (ها  شيشــه ــوير1375راي ــرآن در )135و  134 ،11 ،10 های ، تص ــات ق ــتفاده گســترده از آي ، اس

 ،هــا زيارتگاه ،هــا محــراب ،تــاالر مســاجد ،شبســتان ،هــای چــوبى و كتيبــه ســردر ضــريح
                                                         

  :ای كوتاه در و اشاره 1381؛ مهاجر، 1389؛ نلسون، Nelson, 2001: نك. 1
http://en.wikipedia.org/wiki/Qira%27at. 
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شده و  كاری كاری و معرق منبتهای  ها و نيز در نوشته ها و حتى كاخ رصدخانه ،ها كتابخانه
اثرگذاری قرآن بر تمـدن  ،ای با كتابت و تصوير ارتباط داشتند گونه ديگر هنرهايى كه به

در گذشـته  نيـزهمچنين در هنرهای آيينى ماننـد تعزيـه  1.گذارند ه نمايش مىاسالمى را ب
دو (راهيم شـدن حضـرت ابـ های قرآنى مانند هابيل و قابيل، به آتش افكنده برخى داستان

، ذبح حضرت اسماعيل، داستان ايوب، يحيى، زكريا، سليمان و بلقيس، )مجلس متفاوت
دزدی سليمان و چهار مجلس متفاوت درباره مراحل مختلف زندگى حضرت يوسف  خاتم

و  333 :الگ گرابار مضمون آيـات فـاطرباور به  2.شده است به صورت تعزيه خوانده مى
ى كه هاي سيم بانوان خدمتگزار در بهشت و جامه آنان و ظرفدر تر 215و  174-15 :انسان

بخش نگارگران ايرانى در تصاويری است كه بهشت را بـه كمـك  الهام ،در دست دارند
آغاز هنـر  سربرخى نويسندگان . )65: 1384، گرابار(كشند  نمادهای اين جهانى به تصوير مى

آيات سـى و يكـم و سـى و دوم  اسالمى را دعوت قرآن به دو عنصر زيبايى و زينت در
هرچنـد  7؛)13-12: 1377، الرفاعى( اند دانسته نحلپنجم تا هشتم سوره  و آيات 6سوره اعراف

                                                         
: 1377؛ الرفاعى، 71-63: 1382؛ بلخاری، 44-26: 1365بوركهارت، : برای شواهدی پراكنده در اين زمينه، نك. 1

اتينگهاوزن معتقد است از قرآن و يا ديگر منابع اوليه اسـالمى در . 1347؛ پرايس، 1381؛ محمد خزائى، 12-13
گويد بعـدها بـرای تـزيين  درنگ مى البته همو بى). 6: 1378اتينگهاوزن، (شود  مورد معماری چيزی حاصل نمى

های  بارهـا در كتيبـه) 35: نـور(های مسجدها و بناهای ديگر از آيات خاص قرآن مانند آيه نـور  بعضى از بخش
به باور او، اين موضوع بيش از آنكه به معنـای تـأثير مسـتقيم . ها استفاده شده است ويژه كتيبه محراب مختلف به

  ).7-6: 1378اتينگهاوزن، (اسالمى باشد، به معنای پيوند بين قرآن و بناهاست  قرآن در معماری
  :در نشانى زير فهرست شده است 88تا شماره  77اين مجالس از شماره . 2

http://salam3000.blogfa.com/post/61. 
3 .» ُ   .»ْؤلُؤاً َولِباُسُهْم فيها َحريرٌ َجناُت َعْدٍن يَْدُخلُونَها يَُحلْوَن فيها مِْن َأساِوَر مِْن ذََهٍب َول
ٍة َوَأكْواٍب كانَْت قَواريَرا«. 4 نِيٍَة مِْن ِفضĤُِروها تَقْـديراً َويُْسـقَْوَن فيهـا كَأْسـاً كـاَن . َويُطاُف َعلَيِْهْم ب ٍة قَد قَواريَرا مِْن ِفض

  .»ِمزاُجها َزنَْجبيالً 
5 .» ْ ُهْم َشراباً َطُهوراً عالِيَُهْم ثِياُب ُسنُدٍس ُخْضٌر َوِإْستَب ٍة َوَسقاُهْم َرب وا َأساِوَر مِْن ِفضَرٌق َوُحل«. 

ُه ال يُِحب الُْمْسِرفينَ   يا بَنى«. 6 ِ . آَدَم ُخُذوا زينَتَكُْم ِعنَْد كُل َمْسجٍِد َوكُلُوا َواْشَربُوا َوال تُْسِرفُوا ِإن َم زينَـَة اّهللاٰ قُْل َمْن َحـر
تى ِ  َأْخَرجَ   ال نْيا خالَِصـًة يَـْوَم الِْقياَمـِة كَـذل ذيَن آَمنُوا ِفى الَْحياِة الـد ْزِق قُْل ِهَى لِل باِت مَِن الري ـُل لِِعباِدِه َوالط َك نُفَص

 .»اْآلياِت لِقَْوٍم يَعْلَُمونَ 

َ . ٌء َوَمنافُِع َوِمنْها تَأْكُلُونَ  َواْألَنْعاَم َخلَقَها لَكُْم فيها ِدْف «. 7 َوتَْحِمـُل . كُْم فيها َجمالٌ حيَن تُريُحـوَن َوحـيَن تَْسـَرُحونَ َول
َوالَْخيَْل َوالْبِغاَل َوالَْحميَر لِتَْركَبُوها َوزينًَة . بَلٍَد لَْم تَكُونُوا بالِغيِه ِإال بِِشق اْألَنْفُِس ِإن َربكُْم لََرُؤٌف َرحيمٌ   َأثْقالَكُْم ِإلى

  .»ونَ َويَخْلُُق ما ال تَعْلَمُ 
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تـوان گفـت ايـن آيـات در  حـداكثر مى و اثبات اين نكته از نظـر تـاريخى آسـان نيسـت
 . آوردن مسلمانان به اين هنرها و رونق آنها نقش داشته است روی

  های مسلمانان در گستره تمدن اسالمى بوم تأثير قرآن بر فضاهای كالبدی زيست :سه

سومين تأثير قرآن بر مظاهر تمدن اسـالمى را بايـد در تـأثير قـرآن در فضـاهای كالبـدی 
معماری هنری است كه در . جو كرد و شهرها و روستاهای محل سكونت مسلمانان جست

ها و بناهای  مراد از فضای كالبدی همان ساختمانشود و  فضاهای كالبدی به كار برده مى
رو، با معمـاری  ايجاد شده در گستره تمدن اسالمى و چينش فضای شهری است و از اين

بناهـای در خـدمت . 1: توان بـه دو دسـته كلـى تقسـيم كـرد اين بناها را مى. تفاوت دارد
بـرای آمـوزش علـوم  ها كـه در اصـل و مسـتقيم قيم قرآن، مانند ساختمان دار القرآنتمس

 ۀبـرای نمونـ نيـزهـا  از دروازه قـرآن. شـده اسـت ويژه قرائت قـرآن تأسـيس مى به ىقرآن
دسته ديگر بناهای در خدمت برآوردن نيازهـای  .2. توان نام برد ديگری در اين زمنيه مى

. هـای قرآنـى متـأثر بـوده اسـت هـايى از آن از آموزه اسـت كـه بخش مسـلمانانعمومى 
های قرآنـى، مسـجد  متأثر از آموزه بيشترال در اين زمينه خود شهرهاست كه ترين مث مهم
در نقطـه مركـزی  ها مدرسـه ،هـای دينـى شد و يا متـأثر از آموزه آنها ساخته مى مركزدر 

، هماننــد مدرســ هايى هايجــاد موقوفــ 1.شــد شــهر و در كنــار يــا داخــل بازارهــا ســاخته مى
متـأثر از  نيـزها  خانـه رودهای داخل شهرها و غسـال ها، آب خانه شوی ها، رخت بيمارستان

نيز ها و جهت آنها  جايگاه گورستان. ويژه در زمينه وقف بوده است به ،های قرآنى آموزه
  .راستا قابل بررسى است  در همين

  تمدن اسالمى ه ن بر زندگى اجتماعى مسلمانان در گسترآقر تأثير :چهار

نى تمـدن اسـالمى را بايـد در زنـدگى اجتمـاعى قرآن بر مظـاهر تمـد تأثيرگذاری ديگر
كـه كمتـر از ديگـر گذاری نيـز تأثيراين . كرد جو و جستمسلمانان و سبك زندگى آنها 

                                                         
  .1379؛ مالزاده، 80-51: 1384گرابار، : هايى در اين زمينه، نك برای بررسى. 1
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ی تــاريخى نـو اســت، بــه هــا پژوهشفــراخ بـرای ای  شـده و زمينــهتوجــه  بــدانمحورهـا 
  :شود مىی مختلفى تقسيم ها هدست

امـدهای اجتمـاعى قـرآن پيـدايش يكـى از پي :پيدايش اقشار اجتماعى جديد) الف
های اجتماعى جديدی در جامعه اسالمى بود كه هويت آنها وابستگى تمام به قرآن  گروه

در  داممانند قاريان، حافظان، مدرسان و شارحان و مفسران قرآن هر ك يىها گروه. داشت
آنها ند كه واكاوی اشتای د كاركردهای اجتماعى ويژه ،های گوناگون تاريخ اسالم دوره

آفرينى قرآن در تمـدن اسـالمى در  دادن سازوكار نقش هايى تازه برای نشان تواند افق مى
  .بگشايد پژوهشگرانبرابر 

قرآن منشأ پيـدايش يـا گسـترش  :های درآمدی جديد و پايگاه ها يدايش شغلپ) ب
ر د  تـرين نمونـه روشن. های درآمدی در تمدن اسالمى بوده است و پايگاه ها ای شغل پاره

تـرين كتـاب دينـى  پرفروش وارهقرآن است كه هم - هديه يا - اين زمينه خريد و فروش
بخـش قابـل  ،تا پيش از پيدايش صنعت چاپ نيزوراقى و استنساخ قرآن  ،صحافى. است
گرچـه . را به خود اختصاص داده بود نويسان نسخهوراقان و  ،از فعاليت صحافان ىتوجه

ن را آها كه دريافت حق الزحمه برای آموزش قر ايتى روخربآموزش قرآن را بر اساس 
ترديد يك پايگاه درآمدی بـوده اسـت،  ولى بى ،توان شغل ناميد ممنوع كرده است، نمى

هـای مـالى خـوبى حتـى از  های مختلـف از حمايـت معلمان قرآن همواره و به شكل زيرا
ا بــه ه هفـاختصــاص بخشـى از موقو. انـد سـوی طبقـات فرودسـت جامعــه برخـوردار بوده

ها يا كنار قبر بزرگان از ديگر مواردی است كه در ايـن زمينـه  خواندن قرآن در زيارتگاه
خوانـدن . تـوان شـاهد آورد تاريخى برای آن مى یها ها نمونه از متن توان نام برد و ده مى

دريافــت پــول از  در ازایدر مجــالس تــرحيم و در مراســم مهــم  ،قــرآن بــر ســر مزارهــا
  .رواج داشته و دارداكنون  تاهای دور  گذشته
ويژه در  ای از قوانين رايج نزد مسلمانان به پاره :ت خاصايدايش قوانين و مقررپ) ج

روش مسـلمانان در . مستقيم برگرفته از قرآن اسـتبه طور حقوق مدنى و حقوق جزايى 
مـان، چگـونگى ازدواج، مـرز هايى مانند سـرقت، قصـاص مجر تقسيم ارث، مجازات بزه
هـايى از مقـررات خريـد و فـروش و  ن زنـان و مـردان، بخشايـممحرميـت و نامحرميـت 
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  . از قرآن بوده است الهام گرفتههايى از اين دست  نمونه
های رايج نزد مسلمانان متـأثر  برخى آداب و آيين :يدايش آداب و رسوم خاصپ) د

ايـن  بـهك جسـتن است كه مسلمانان برای تبـرّ احترام و قدسيت قرآن  ۀاز جايگاه شايست
بـرای نمونـه،  ؛انـد تمام يا بخشى از آيين خود را در پيوند با آن قرار داده ،كتاب آسمانى

گونـه آداب و رسـوم در گذشـته و حـال جامعـه  هايى از اين عنوان نمونـه بـهرا موارد زير 
عنوان بخشى  ردادن قرآن بهبدون وضو دست به قرآن نزدن، قرا: نام بردتوان  مسلمانان مى

های مهم،  دادن قرآن در مناسبت از مهريه زنان، بردن قرآن در كنار آينه به منزل نو، هديه
سفرهای پرمخاطره، خواندن قرآن در كنار محتضـر و يـا  از زير قرآن گذراندن مسافر در

اهـل  های قدر در محافل پيروان مكتـب در مراسم شبقرآن جنازه متوفى، بر سر گرفتن 
مثابه يك آيين، قراردادن تمام يا بخشى از قرآن در داخل تعويذ و  ، ختم قرآن به:بيت

 شصـت و دوماعتقاد به خواص برخى از آيات قرآن از جمله پنج يا ده بار خوانـدن آيـه 
 2سوره مباركـه كهـف نهمشدن حاجت و خواندن آيه  برای برآوردن 1سوره مباركه نمل

و  ی بيمـاراندشـمنان و خوانـدن سـوره حمـد بـرای شـفا زخم ماندن از چشم برای پنهان
   3.سوره مباركه قلم برای دور ماندن از چشم زخم پنجاه و يكم و دومخواندن آيات 

. توان در زمره همين آداب و رسوم قـرار داد مى نيزسوگند به قرآن برای امور مهم را 
آن را توصــيه  :يعنــى معصــومان ؛دينــى دارد خاســتگاهبرخــى از ايــن آداب و رســوم 

 ،)12، باب 385-383 :1ج ، 1409الحر العاملى، ( زدن به الفاظ قرآن دستلزوم با وضو مانند  ؛اند كرده
بـر و نيـز  )5، بـاب 465 :2ج  همـان،(در كنار كسى كه در حال جان دادن است خواندن قرآن 

 هـای قـدر در شـبقـرآن بـر سـر گـرفتن ، )28 :1ج ، 1408، )محقـق(الحلـى ( متـوفىسر جنازه 
و برخــى ديگــر ســاخته و پرداختــه  )امــام صــادق عليــه السـالم :بــه نقــل از .293-292 :1414 الطوسـى،(

الـزام بـه شود و  عنوان يك رسم محلى شناخته مى بهبيشتر  ،به همين دليل .مسلمانان است
  .در سراسر جهان اسالم رواج ندارد

                                                         
ِ قَليًال م«. 1 وَء َويَْجعَلُكُْم ُخلَفاَء اْألَْرِض َأ ِإلٌه َمَع اّهللاٰ ِإذا َدعاُه َويَكِْشُف الس ْن يُجيُب الُْمْضَطر ُرونَ َأما تََذك«. 

ا فَأَغَْشيْناُهْم فَُهْم ال يُبِْصُرونَ َوَجعَلْنا مِْن بَيِْن َأيْ «. 2 ا َومِْن َخلْفِِهْم َسد ديِهْم َسد«. 

ُه لََمْجنُوٌن َوم«. 3 كَْر َويَقُولُوَن ِإن ا َسِمُعوا الذ ذيَن كَفَُروا لَيُْزلِقُونََك بِأَبْصاِرهِْم لَمِذكٌْر لِلْعالَمينَ َوِإْن يَكاُد ال ا ُهَو ِإال«.  
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قرآن در زنـدگى روزانـه  آنچه گذشتافزون بر  :سلمانانأثير در زندگى روزانه مت) هـ
روزانـه آيـاتى  قرائت: عبارتند ازها در اين زمينه  ترين نمونه مهم. مسلمانان نيز جاری بوده است

گيری از برخى الفـاظ  بهره ؛همين بوده است نيزاز قرآن كه علت تقسيم قرآن به جزء و حزب 
 ۀشـدن فاتحـ همانند تعبير اسـتعاری خوانـد ؛روزمره وگوهای گفتخاص قرآن در  هایو تعبير

، سـوگندهای مردگـانزش رخواندن سوره حمد بـرای آمـ ،آن رفتن نايم ی ازافالن چيز به معن
 هاحتـرام ويـژه بـادای روزمـره،  وگوهـای گفتجا به قرآن و سى جزء كالم اّهللاٰ در  جا و نابه هب

بـه ويژه  در آغاز هر كاری به »الرحمن الرحيم بسم اّهللاٰ «ذكر  ،كار دارند و كسانى كه با قرآن سر
 .خوردن غذا و نوشيدن آب ،خروج از منزلهنگام 

هـا و  ی مذهبى گونـاگون آكنـده از مثـالها گرايشمنابع تاريخ اجتماعى مسلمانان با 
ايـن  تـرين مهم. قرآن در زندگى اجتماعى مسلمانان اسـت تأثير دادن نشانشواهدی برای 
ردان خـارجى، گ ی جهـانها هی مسـلمانان، سـفرنامها همحلـى، سـفرنام های منابع را تاريخ

هـا و  ، ُجنگها هی خودنوشت و ديگرنوشت، متون ادبى اعم از اندرزنامها هنام سرگذشت
بـا عنـوان تـاريخ  امـروزهدر آثاری كـه . دهد مىفقهى تشكيل  یها متنشعر و  های وانيد

شناسى فرهنگى نگاشـته شـده اسـت هـم  فرهنگ عامه و مردم ،تاريخ فرهنگى ،اجتماعى
 گونـه اينبـه دليـل زيـادبودن نسـبى . در اين زمينه به دست آوردمهم يى ها هنمون توان مى

  .شود ها بسنده مى لزوم رعايت اجمال به همين نمونهمنابع و 

 ریيگ جهينت

دهى و تعيين روح كلـى تمـدن اسـالمى  جهتگذشت نشان داد كه قرآن افزون بر  آنچه
چهار قلمرو علم، هنر، معماری و زندگى اجتماعى مسـلمانان نيـز  ويژه به مظاهر تمدنىبر 

بررسى مقدماتى آشكار ساخت كه چگونـه از صـورت ظـاهر و  اين. ه استاثرگذار بود
ی آشـكار و نهـان ها هو اليـ ها جنبـه هالفاظ قرآن گرفته تا مفاهيم و معانى آيـات آن همـ

قـرآن بـا الفـاظ سـاده و روان و  ،ديگر نايبه ب. قرار دادخود  تأثيرتمدن اسالمى را تحت 
يى وارسـته و ها انسـاننيافتنى خود، افـزون بـر كاركردهـای فـردی و تربيـت  ژرفای پايان

طلـب و بالنـده بسـازد كـه در  كمـال ای جامعـهاجتماعى نيـز توانسـت  هجو، در جنب كمال
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معلوم است كه « طباطبايىمه به تعبير عال. زمانى كوتاه تمدنى بزرگ را محقق سازد مدت
قسمت معظـم معمـوره را ) پيامبر(مدنيت وسيع اسالمى كه كمى بعد از هجرت و رحلت 

 .يكى از آثار بارزه قرآن مجيد بود ، ...تحت تسلط خود گرفت و در آن حكومت نمود 
پادشــاهان كــارگردان ايـن مــدنيت از جهــت  ديگـراگرچـه مــا بـه نــام شــيعه بـه خلفــا و 

اعتـراض  انـد هقـوانين آن كرد یق ديـن و اجـرايسـاختن حقـا يى كه در روشنها همسامح
از قــرآن  ترديــد بى ]اســت[«از پرتــو اسـالم هرچــه بــه جهــان تابيـده  حــال درعينداريـم، 

  . )140: تا بىطباطبايى، ( »باشد مى
آغـاز  هگفت نقط توان مىاگر قرآن موجب و موجد تمدن پيشين اسالمى بوده است، 

اجتماع و محدود ماندن  هی قرآنى از صحنها آموزهكناررفتن  به نيزاسالمى  ى تمدنيستايا
بـر . دگـرد مىبر هازهـای اجتمـاعى جامعـيغيرمـرتبط بـا ن ای انديشهآن در ساحت مسائل 

ن همسان خود قرآن جاودانه اسـت، امـروزه نيـز آی تمدنى قرها آموزهاگر  ،همين اساس
نو، مـورد بـازخوانى و بـازفهمى قـرار گيرنـد و  یهاند متناسب با نيازتوان مى ها آموزهاين 
سازی وجود داشـته  اجتماعى و تمدن هى قرآن در صحنآفرين نقشر دموفق  ای تجربهاگر 

د منشـأ تحـول توان مى های حفظ شده نيز همچنان همان قرآن با همان آموزهاست، اكنون 
 يىبـزرگ جـا بـه جـا خىيچ تـاريدر يك پ امروزهمسلمانان كه . باشد جانبه همهعميق و 

 ويژه بهدوباره به قرآن و محور قراردادن آن  بازگشتند با توان مى ،برند به سر مى ها تمدن
محوريـت دوبـاره  ساز زمينهبرای علوم، هنرها، فضاهای كالبدی و زندگى اجتماعى خود 

د توانـ مىمسـلمانان گذشته  هواكاوی تجرب ترديد بى .قرآن در تمدن جديد اسالمى باشند
  .دور سازدموجود در اين مسير  های بيما را از آس
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