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Islam is a comprehensive global religion, and its full-fledged realization demands 

a civilizational framework (as the largest system for human relations), which can 

supply such a large-scale social unit. Because of its conceptual and cultural 

accumulations in the West, the term, “civilization,” has come to have a secular 

essence, which might lead to reservations and cautions as to its use in our context. 

Thus, we need to pinpoint an alternative term within the Islamic culture. In this 

paper, we employ a descriptive method and concept analysis, in order to recover 

Quranic terms that might serve as candidates for such a socially wide concept. Of 

the five terms discussed in this paper, which have a socially wide connotation, it 

seems that terms, “balad” (city), “qarya” (village), “madīna” (polis), and “mulk” 

(territory), do not qualify as alternatives to “civilization.” However, the general 

word, “Umma,” provides the widest and most comprehensive system of human 

relations, which, with its meta-civilizational additions, might picture the most 

appropriate bedrock for human perfection in order to provide universal material 

and spiritual needs of the individual and the society. With added notions such as 

peacefulness, hasting in good things, domestic monitoring, as well as elements 

such as unity and typical sovereignty of humans, comprehensiveness, width, 

systematicity, balance, and purposefulness, “Umma” is characteristically of a 

larger scale and is more comprehensive than other Quranic terms, as well as 

“civilization.” 
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 ، فراتر از تمدن در آینه قرآن»امّت«

  *كوثر قاسمى
**زاده فتحيه فتاحى

 

***حبيب اّهللاٰ بابايى
 

  چكيده

مثابـه  به(جانبـه آن، مسـتلزم قـالبى تمـدنى  اسالم دينى جامع و جهـانى اسـت و اجـرای همه

اصـطالح . كننده چنين واحد كالن اجتماعى اسـت و تأمين) ترين نظام مناسبات انسانى كالن

با انباشـت مفهـومى و فرهنگـى آن در غـرب، حـاوی جـوهری سـكوالر اسـت كـه  تمدن،

بــدين ســان بايــد در پــى . شــود ه از ايــن اصــطالح مىدموجــب ترديــد و احتيــاط در اســتفا

در ايـن پـژوهش بـا روش توصـيفى و . اصطالحى جايگزين در بستر فرهنگ اسـالمى بـود

دارای  د كـه در مظـان ايـن معنـا، شـو كـريم واكـاوی مى هايى از قرآن تحليل مفهومى، واژه

در ميان پـنج واژه مطـرح در ايـن مقالـه كـه دربردارنـدۀ معنـای . گستردگى اجتماعى است

ظاهر واژگان بلد، قريه، مدينـه و ُملـك جـايگزين مناسـبى بـرای  گسترده اجتماعى باشد، به

م مناسبات انسـانى ترين نظا ترين و جامع كالن» اّمت«در اين ميان، واژه فراگير . تمدن نيستند

ترين بسـتر تكامـل انسـان  كنندۀ مناسـب بسا ترسـيم اش، چه های فراتمدنى است كه با افزوده

هـايى همچـون  اّمت بـا افزوده. برای تأمين نيازهای فراگير مادی و معنوی فرد و جامعه باشد

نظارت درونى و نيز عناصری همچون وحدت و حاكميت  ،زايى، سبقت در خيرات آرامش

تـر  مندی به جهت مـاهوی، كالن مندی، تعادل و هدف ى انسانى، جامعيت، وسعت، نظامنوع

  .های قرآنى و نيز اصطالح تمدن است مندتر از ديگر اصطالح و نظام

  ها واژه كليد

  .تكامل انسانىقرآن كريم، تمدن، اّمت، ملت حنيف، 

                                                            
 05/08/1398: تاريخ پذيرش  12/03/1397 :تاريخ دريافت

  K.ghasemi@alzahra.ac.ir  .، تهران، ايران3دانشجوی دكتری علوم قرآن و حديث دانشگاه الزهرا *

  f_fattahizadeh@alzahra.ac.ir   .)نويسنده مسئول( ، تهران، ايراند دانشكده الهيات دانشگاه الزهرااستا **

 h.babaei@isca.ac.ir  .، قم، ايراناستاديار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمى ***

  

 االهيات پژوهشى فلسفه و علمىفصلنامه 
  1398، پاييز )95پياپى (سال بيست و چهارم، شماره سوم 
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 رسـيدن بـه 

ى وسـيع بـه 

رگير كـرده 

رسد  نظر مى

ـتلزم قـالبى 

پوشش ى را 

اسـت   مهـم

ن بـه معنـای 

و همواره در 

نديشـمندان 

ديـن اسـالم 

ـن جـامع را 

   

تحقـق  هـت

مـدنِى خـود 

قابـل رحـى 

جامعيت  گاه

كه برای هـر 

الن جهـانى 

ى چيسـت؟ 

چـار ترديـد 

ن حقـوق و 

هم مــيالدی 

بـرای . سـتهـان ا

جـامع و در مقياسـى

زندگى را در های

سان به نظ بدين. شد

ا تمدن غرب، مسـ

ين قلمرو اجتماعى

های بشری، بسيار 

تمـدن.)108ص: 139

است و) به فرايند

انر حاضـر برخـى 

برپايى جامع د ظور

ـا هـم بتواننـد ديـ

. غرب داشته باشند

در جهی حركت 

ص در انديشـۀ تم

طر، »مدن اسالمى

گ سامان برسد، آن

ك ای گونه  كنند؛ به

آن را در سطح كال

بـه لحـاظ تـاريخى

، دچآنسـتفاده از 

 جامعـه كـه در آن

هجــده ســدۀدوم 

ت همـه مـردم جه

 را بـه صـورت جـ

ه نبه غرب، همه ج

ی و غيرتمدنى باش

 و تمام و كمال با

تري  وسعت، كالن

  .برخيزد

ه ان آن در جامعه

94نـوروزی فيـروزی،  

تمدن به مثا(كامل 

در عصـر. )89ص: 1

منظ هبرا »  اسالمى

تـ كننـد كرده و مى

با تمدن غ فراگير 

ن اسالمى برایفكرا

ه يك خط شـاخص

تم«ى پروژه اجرای 

به س» مدن اسالمى

مدن غرب مقابله 

مى ارائه دهند و آ

لفظ تمـدن ب ۀيشين

ه نظر افكنيم، در ا

معنای طراحـى  به(

ــه نيمــه د ،) شــود ب

دار هـدايت و داعيه

م، بايد ايـن ديـن 

تمدن سكوالر زه

بعدی تواند تك نمى

و رويارويى جدی

قالبى كه از نظر. ت

 بزرگ به رقابت ب

گستردگى و سريا

katzenstein, 2010: ؛ 

ر حال تحول و تك

1395بابـايى، : نـك(ت 

تمدن«حتى احيای 

كسازی آن تالش 

ای  و هم مواجهه 

 نقطه عزيمت متف

مثابه يرد و آن را به

يعنى ،شده كار ارائه

تم«كنند كه اگر  ى

توانند با تم نان مى

، نسخۀ اسالىغرب

پي ى آنجاست كه

 تاريخى اين واژه

(  تمدن در غرب

ن قــوانين نظــامى 

 

شمول و ينى جهان

دايتى كالن اسالم

مروزا.  عرضه كرد

مواجهۀ با آن نيز نم

دين اسالم و كامل

ا شبه تمدنى است

های   ديگر تمدن

شمولى تمدن و گ  ن

p.1-2 ؛1026ص: 138

مناسبات انسانى در

كت و شدن است

ژه اجرا و يا حپرو

س  ده و برای فعالدا

تحقق بخشندجامع 

هش حاضر هر دو

گي سالمى را پى مى

راهكا؛ ولى كند ى

آنها گمان مى. ست

و مسلمايافته حقق 

های تمدن غ آورده

پرسش اصلى. سازند

تكى در سرگذش

مفهوم جديد.  شد

شــهری جــايگزين
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جهانيان 
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بــه سرگذشــت  ىبــا نگــاه. )Giddnes, 1991: p.162و  62-53ص: 1396بابــايى، : نــك(د گــرد برمى

زمـانى از  تنها پـس از انـدك يابيم كـه ايـن واژه نوظهـور، نـه تاريخى مفهوم تمدن درمى

های انسانى تهى شده و در تقابل با فرهنگ قرار گرفتـه، بلكـه از تيـررس  اخالق و ارزش

ا هـ تطور مفهومى ايـن واژه از آموزه. رخنه سكوالريزاسيون غربى نيز در امان نبوده است

توان به اين  های دينى و بلكه انسانى بيگانه است و از جهت ارزشى و انسانى نمى و ارزش

 و »civilization« اصـطالحشايد بتـوان گفـت ارتبـاط عميقـى ميـان دو . لفظ اعتماد كرد

»secularization « ،وجود دارد و تمدن امروزی، مفهومى از مدرنيته غربـى عـاری از ديـن

  .)همان( های اخالقى است شمعنويت و احيانا ارز

هاسـت، شـكى قابـل اعتناسـت و در كـاربرد  ترديد در لفظى كه تراكمى از سكوالريته

پيشنهاد پژوهش حاضر برای متفكـران . بايد بيش از پيش احتياط كرد »تمدن اسالمى«تعبير 

شـده در تمـدن  های ياد ای جايگزين تمدن در قـرآن اسـت كـه آسـيب مسلمان، يافتن واژه

كـريم  ای مناسـب در قـرآن جوی واژهو ايـن مقالـه در جسـت .يته غربى را نداشته باشدمدرن

تـرين  اجتمـاعى قـرآن، كالنهـای  هواژ است كه بتوان آن را اوالً در مقايسه بـا ديگـر كليـد

احتمال همـان را بـه جـای  بهثانياً آن را با لفظ تمدن مقايسه كرده و  ؛واحد اجتماعى دانست

ای  گـام در مسـير يـافتن واژه ننخسـتينگری،  در اين پژوهش، كالن. داد تمدن پيشنهاد واژۀ

تمدنى كه در پِى آن هسـتيم، بايـد مفهـوم  به عبارتى قالب تمدنى يا شبه. معادل تمدن است

از قابليت شمول انسـانى آن مطمـئن  نخستتری نسبت به ديگر واژگان داشته باشد تا  وسيع

  .در همان واژه بررسى كنيمشويم و سپس ديگر توقعات تمدنى را 

های اجتماعى در هر تمدنى مورد تأكيد  جامعيت نظامنيز نگری و گستردگى و  كالن

هـای تمـدنى در برابـر  گويى نظام پاسخ. )(Tiryakian, 2001: p.281 نظران تمدنى است صاحب

ها و مسائل كالن اجتماعى و تـأمين نيازهـای بـزرگ انسـانى، از رهگـذر نگـرش  پرسش

وسـيعى، تمـامى  ۀنظـام تمـدن بايـد بتوانـد در گسـتر. شـود جانبه حاصل مى  و همهجامع 

ها را پوشش دهـد و بـرای همـه آنهـا  های زندگى فردی و اجتماعى انسان و زمينه ها جنبه

در ارتبـاطى مـنظم بـا ديگـر  كـدامها و الگوهای زيستى مختلفى را تعبيه كنـد تـا هر نظام

ای معادل تمدن با تأكيد بر  برای دستيابى به واژه .ته باشدها، كاركردهای الزم را داش نظام



همچـون  ى

ی اجتماعى 

هـا   پژوهش

انـد؛  رداخته

چنين هدفى 

فاهيم قرآنى 

گان اسـتفاده 

دن، امكـان 

منظـور از . ت

هايى  واژهت 

 كــه بــاای  ژه

را بـرآورده 

  :دنشو ى

هـر . اسـت 

 بلـد ناميـده 

ـد، عبـارت 

؛ 342ص: 13ج

ــده و  دود ش

هـايى ه، شـايد واژن

های اين واژهر ادمه 

رغم وجود  به .شد

ز ديـدگاه قـرآن پر

 تمدن نبوده و با چ

ى الفاظ و مفاررس

ی هر يك از واژگ

بـو بـودن، كـالن ع

زرگ انسانى است

  .تاريخى است

م، رصد و فهرست

واژس تأكيــد بــر 

ی و معنـوی آن ر

 و اّمت بررسى مى

رآن كـريم آمـده

عـاری ازسـكنه،  

در معنـای بلـ سـان

ج ،1421؛ ابـن سـيده، 1

ــد« را  ــى مح زمين

  .»كريم ر قرآن

واژگـانيان ديگـر 

در. هم به نظر آيند

خواهند شررسى  ب

موضوع تمـدن از

ای جايگزين  واژه

نوان شاخص در بر

ر وزن تمدنى برای

م بـه لحـاظ جـامع

آن در جامعه بز د

، ارتباطى و تاواری

  عادل با تمدن

كريم مدن در قرآن

ســپس ؛كنــد ــت مى

بتواند نيازهای ماد

ريه، مدينه، ملك 

از قـرسـوره  15و 

 آبـاد و آباد يا غير

شناس تك بيان لغ

42ص: 1ج ،1412 ب،

ــه ــن واژه م ها، اي

م؛ مهدويت و تمدن در

م اجتماعى، در مي

، مه»اّمت«و  »لك

و تتبع در آيات  ی

نوعى به م  به كدامر

ك از آنها، ارائه 

عن  در اين مقاله به

عيار عنوان بهز آن 

ك از ايـن مفـاهيم

مند نظامى و سريان 

و نظامجغرافيايى،  

ن واژه قرآنى مع

ای معادل تم  واژه

ــيع انســانى حكايــ

ب ،های اجتماعى م

پنج واژه بلد، قرمه 

آيـه و 18صور، در 

ی از زمين اعم از آ

قدر مشترك. )42ص: 

راغب(است » الرض

ــتر . )38 نا لغتبيش

                     
ملك عظيم«و » كريم آن

بودن نظام  و كالن

ملك«، »مدينه«، »ريه

های لغوی پژوهش

كه هر 1ت متعددی

يك يد و تمركز هيچ

آنچه . اند ل نگرفته

شود و از گرفته مى

 گنجايش هر يـك

گى زمانى و مكانى

 ۀتمدن، گستر گى

ترين وی مناسب

ه برای دستيابى به

ــه از اجتمــاع وســ

گى و جامعيت نظام

در ادامين منظور 

  د

معنای زمينى محص

دیشخص و محدو

:8، ج1409فراهيدی، (

ضع مستحيز من اال

5ص: 1، ج1415دی، 

                        

امت واحده در قرآ«اله 

  

  

 

جامعيت

قر«، »بلد«

قرآن با پ

و مقاالت

ولى تأكي

نيز شكل

در نظر گ

شود، مى

گستردگ

دگگستر

واكاو. 1

گام اوليه

اســت كــ

گستردگ

بد. سازد

بلد. 1-1

به م» بلد«

مكان مش

(شود  مى

كل موض«

ــروز ــا في آب

             

مانند مقا. 1
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مانند مصطفوی  ؛درآن، الزامى ندارد» سكونت انسان«ند كه قيد ا همعنا كرد» كشيده حصار

قطعـه  ؛او غيرهـا ةً عـامر قطعـه محـدوده مـن االرض مطلقـاً «كه ريشه و اصل اين مـاده را 

» بلـد« .)354ص: 1، ج1430طفوی، مص( كند بيان مى» محدودی از زمين خواه آباد باشد يا نباشد

كـه در معنـای بلـد وجـود آبـادانى و  طـور همـان. ها داللت نـدارد بر سكونت انسان لزوماً 

اطالق بدون انسـان  ، چونبلد وسيع باشد ۀمحدود رچهرو ه اين عمران ضرورت ندارد؛ از

  . دشو ای همچون تمدن نمى ها در آن ساكن نباشند، جايگزين مقوله دارد، اگر انسان

آب و علـف  بـرای بلـد بـى »اماتـه«برای بلـد سرسـبز و  »احياء«در قرآن كريم صفت 

شـهرهای مقدسـى بـا عنـوان . شود ای به حضور ضروری انسان در بلد نمى و اشاره 1آمده

در قرآن آمده و شرافت اين شهرها به دليـل حضـور پيـامبر خـدا، خانـه كعبـه و يـا » بلد«

مين ذكر شده است و بلد، بـه خـودی خـود شـرافتى دعای انسان بزرگى در حق آن سرز

كنـد كـه در زمانـه خـود، نظيـری  ای ياد مى آياتى در سوره فجر، از بالد پيشرفته 2.ندارد

های  دارای سـتون؛ ِإَرَم ذاِت الْعِمـاد«ذات يگانه ربوبى، اين شـهر را بـا وصـف  3.نداشتند

ل طغيـان مردمانشـان نـابود كنـد كـه بـه دليـ معرفـى مى» كنايه از عظمت و شـكوه 4بلند؛

نـاظر بـه بسـتر و  تنهـايعنى عامل اصلى تمدن نظـر نـدارد و  ،بنابراين بلد به انسان 5؛شدند

  .مكانى استو زمينه جغرافيايى 

  قريه .2-1

 .)669ص: 1، ج1412؛ راغـب، 78ص: 5، ج1404ابـن فـارس، ( اسـت» اجتماع مردمى«معنای  به »قريه«

مطلق جمعيت بدون درنظرگرفتن نظم و تـدبير در آن «ه و آيه بيان شد 48سوره و  26 در

سـكونت «برخالف معنای لغـوی واژه بلـد، قيـد . )282ص: 9، ج1430مصطفوی، ( »مدنظر است

                                                            
يبُ «. 1 ِذی َخبَُث ...الْبَلَُد الط58: اعراف(» ...وال.(  

  .2: ؛ بلد3: ؛ تين35: ابراهيم. 2

  ).8: فجر(» التِى لَْم يخْلَْق مِثْلُها فِى الْبِالد«. 3

  .7: فجر. 4

ِذيَن َطغَْوا فِى الْبِالدِ «. 5   ).11: فجر(» ال



ـای انسـانى 

ود، بـه نظـر 

كشـد؛ زيـرا 

البتـه . سـت

شود كه   مى

 امـا بـا ايـن 

ـون كفـران 

و  6كنندگان

در قـرآن » ه

مكـر  دن بـه

قـوم از . ـت

از  پـيشيـز 

، ها ينـهـن قر

 كـه قـرآن 

كـه اسـت ی 

هـ از مجتمعن واژه 

شـو اطـالق نمى ن

ك را بـه تصـوير مى

الكـت اهـل آن ا

نيز مشاهده  )96: ف

شـده،  بينـى   پيش

هـايى همچـ يژگى

ك سـرپيچى 5گران،

قريـه« ـويرپردازیِ 

شـدگرفتار 8كـت،

هـا بيـان نشـده اسـ

ني 7ضرت يونس

همه ايـن12.ده است

هايى اسـت ر قريه

ای حل درباره قريـه

 98.(  

ايـنن كـريم نيـز 

ـان خـالى از انسـا

  .باشدبلد 

رسيده ر ه هالكت

ه، در مـذمت و هال

اعراف( »...آَمنُوا  یر

ت نيكويى برايشان 

وي .ره شـده اسـت

انگطغيـ 4ظالمـان، 

تصـی روشنى از 

رانجامى جـز هالك

برای آنه10،عذاب

قوم حضاز  11.ست

ه، قريه ناميده نشد

يافته در جام و زوال

نحسورۀ مباركۀ  1

 123.(  

  

1.(  

13.(  

  ).74: ء

ا آَمنُوا يونس( » ...س لَم :

ر قـرآدود دارد و 

كه تمدن به مكـ ى

ه باالتری از واژه ب

از جامعۀ به ادینم

تمل بـر واژه قريـه

 » َأْهَل الْقُرو لَْو َأن

ل قريه، سرنوشت

كـذيب آنهـا اشـار

3گر، سـران حيلـه

ها نمونه 7،د متعال

سـر ،هـا ن ويژگى

هنگام نزول عبه ور 

اس  ياد شده» قريه« 

پس از توبه لىو ،ه

فرج های بى جتماع

112آيه ه نخست 

                     
  ).113: نحل(»  ...ت 

  ).16:سراء

: انعام(» ...مِيها لِيْمكُُروا

  ).11: انبياء(» ...َمةً 

 ).58: قصص(» ...يَشتَها

  ).8 :القط(» ... َربها

63: اعراف(»  ... يعُْدونَ 

  ).58: اسراء(» ..

  ).123: انعام(»  ...مِيها

3: محمد(» َأْهلَكْناُهمْ ..

انبياء(» ...تَعَْمُل الَْخبائَِث 

ها ِإيمانُها ِإال قَْوَم يونَُس

ربـاره قريـه وجـو

آنجايى از. كند  مى

 كه قريه، در مرتبه

 در قرآن كريم، ن

يمى از آياتِ مشت

 دكى همچون آيه

 ايمان و تقوای اهل

 انتهای آيـه بـه تك

2حضـور متـرفين،

ن از فرمان خداوند

در مقابـل ايـن. ست

شدن بدون ياو رها

ر لوط نيز با عنوان

نوان قريه ياد شده

ای از اج چهره ۀنند

ی نمونه؛ براكند ى

                        

ُ َمثًَال قَْريًة  فَكَفََرْت ...اّهللاٰ

اس(» ...قَْريًة َأَمْرنا ُمتَْرفِيها

ل قَْريٍة َأكابَِر ُمْجِرمِى كُ 

صْمنا مِْن قَْريٍة كانَْت ظالَِم

كْنا مِْن قَْريٍة بَطَِرْت َمعِيش

 مِْن قَْريٍة َعتَْت َعْن َأْمِر

ِإذْ  ...ْم َعِن الْقَْريِة التِى 

.قَْريٍة ِإال نَْحُن ُمْهلِكُوها
ى كُل قَْريٍة َأكابَِر ُمْجِرمِ

ًة  مِْن قَْريٍة هِى َأشَ  قُو د.

َ  مَِن الْقَْريِة التِى كانَْت ت

 كانَْت قَْريٌة آَمنَْت فَنَفََعه

  

  

 

در» انسان

حكايت 

رسد ك مى

قريه 

خيل عظي

آيات اند

به شرط 

حال در 

ح1نعمت،

متجاوزان

كريم اس

و ر9الهى

اهكارگن

توبه با عن

كن ترسيم

معرفى مى

             

َضَرَب ا«. 1

نُْهلَِك قَ«. 2

َجَعلْنا فِى«. 3

كَْم قََص«. 4

كْم َأْهلَك«. 5

َو كََأيْن«. 6

َو ْسئَلُْهم«. 7

ِإْن مِْن قَ«. 8

َجَعلْنا فِى«. 9

كََأيْن «. 10

يناُه«. 11 نَج

فَلَْو ال «. 12
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اما به دليل كفران نعمـت، خداونـد  بود،دارای سه صفت امنيت، اطمينان و روزی فراوان 

ُ مثًال قَْريـًة «: پوشانيد و هالك شدند انلباس گرسنگى و ترس را بر آن انَـْت كَو َضَرَب اّهللاٰ

ِ «دومين آيه . )112: لنح( »...آمِنًَة ُمْطَمئِنةً  ْرناها ...قَْريـًة َأَمْرنـا ُمتَْرفِيهـا كَ واذا َأَرْدنا َأْن نُْهل فَـَدم

هـای  برخالف تصور كسانى كه رفـاه را يكـى از نشـانهاست كه در آن  )16: اسراء( »تَْدمِيراً 

كريم فرهنگ مترفين را مـانع سـعادت، خوشـبختى و رشـد جوامـع  دانند، قرآن تمدن مى

بـه . طلبانـه متـرفين عمـل كـرد های رفاه كه نبايد بر مبنای خواسته ای گونه كند؛ به ذكر مى

، 1412سيد قطـب، ( عقيده سيد قطب، كثرت مترفين در جامعه، يكى از اسباب هالكت است

سنجى هرچند بلد هم  بلد و قريه، بايد گفت در اين نسبت واژۀبا بررسى دو . )2218ص: 4ج

ای  شـده ی از اجتماع هالكادقريه، نماست، ولى ته گذشته های پيشرف سرزمين گرحكايت

ای از زمان، اقتدار و شكوهى داشته و با كفـران نعمـت اهـل آن، نـابود  است كه در برهه

؛ ای نهـاد تـوان مهـر تمـدنى بـر واژه در هرحال به صـرف پيشـرفت ظـاهری نمى. اند شده

محـدود و ناپايـدار و  ىجتمـاعقريـه غيـر از مفهـوم ا ۀبررسى لغوی و قرآنـى واژ بنابراين

  .دده معنای ديگری به ما نمى ،پذير انسانى نايافته و آسيب توسعه

  مدينه .3-1

مشاهده از قرآن كريم آيه  16سوره و  11در  )763ص: 1، ج1412راغب، (مدينه به معنای شهر 

كـل ارض يبنـى بهـا حصـن فـى «: كند آن را چنين معنا مى العينصاحب كتاب . شود مى

هر دژی كه در ميانه زمينى ساخته شود در حكـم مدينـه آن زمـين ؛ تها فهو مدينتهااصطم

صاحب، ( های ديگر نيز بيان شده است نامه اين معنا در لغت .)53ص: 8، ج1409فراهيدی، (» است

ها بـر  نامـه كيد لغتاند؛ ولى تأ كردهشهری بزرگ معنا  را هرچند مدينه. )327ص: 9، ج1414

ظاهر اين كلمـه بـر . )20ص: 1386؛ زمخشری، 2201ص: 6، ج1376جوهری، ( ستآن ا» بودن مكان«

فـرض ارتبـاطى ميـان  هاگر هـم بـ. اما فاقد معيارهای تمدنى است ؛شهرنشينى داللت دارد

تمدن و مدينه برقرار باشد، جايگزين يكديگر نخواهند بود؛ زيرا بنابر نظر لغويان، مدينـه 

كه لفظ تمدن به فراتـر از  درحالى ؛شود اطالق مى كنبر مكان حضور انسان يا منزل و مس

  .مكان و مسكن داللت دارد



بـه ،  تمـدن

ای  مان قريـه

ك خواهنـد 

اسـت؛ شـده 

ـن واقعيـت 

 بـه شـرافت 

پيامبر خـدا  

 بـارِ  عـه زيان

تش شـتر آيـا

 ؛ودی نيست

ل شـده، در 

مدينـه از ژۀ 

. ن را نـدارد

تنهـا . اسـت

؛ زيـرا سـت

 واژۀجايگـاه 

سـتانه تمـدن 

 

 هفتـه اسـت

ملـك در . )

گ همچـون 

بـاآن راك لفظى 

ا جامعه مدينه، هم

ير رسـالت، هـالك

، مدينـه ناميـده ش

ايـ. )20-13: يس( شد

پيامبران كه  ت از

. رسند سعادت مى

كنـد تـا جامع ى مى

 قريـه كـه در بيش

شت اهل مدينه نابو

وی از انبيـا حاصـل

همچنـان واژ ،حـال

تمـدنبـا واژۀ ينى 

اع مردمـى قريـه ا

اس پيامبر مزين شده

ج ،قرآنـى های ـى

ظ مفهومى بـه آس

  .شود شاهده نمى

نه» تسـلطقوت و «

)351ص :5ج ،1404س، 

از پيـامبران بـزرگ

و اشتر )مدن(واژه 

 چنين نيست؛ زيرا

ى و تخطى از مسي

حضـور پيامبرخـدا

ش ياد مىاز آن » يه

با اطاعت. جود دارد

، مردم به سه استد

ل صالح راهنمـايى

خـالف  بـر ، اوالً 

م از آيات، سرنوش

مانش كه در پيرو

با اين ح. تر است ك

و توانـايى جـايگزي

يفيتش همان اجتما

 شرافت حضور پ

بررسـىمطـابق  اين 

به لحاظ ست؛ ولى

تمدن در مدينه مش

« اصل آن، معنای 

ابـن فـارس؛ 647ص: 1

 الهـى بـه برخـى 

  ).42: نور(»  ... ُملْكُ 

ووجه به ريشه اين 

ل تمدن باشد، اما 

انين الهىچى از قو

ای بـه محـض ح ه

قري« پيامبر، با لفظ 

وجآمده  در آنها 

 مدينه خطاب شد

عمل دادن  به انجام

در نگـاه قـرآن. د

كدام شتند، در هيچ

ظ سعادتمندی مرد

ى به تمدن نزديك

دنى خالى است و

بلكه گستره و كي 

 است كه مدينه به

 ؛ بنابرن قريه است

اولى از بلد باالتر 

معيت و وحدت ت

ده و در آمآيه  4

13ج، 1414زبيدی، ؛ 1

و بـه اذن  1دهآمد 

                     
ِ«؛ )102: بقره(»  ْرض ِهللاّٰ

با توو  نخستگاه 

معادل» مدينه«رسد 

 در صورت سرپيچ

سـوره يـس، قريـه

از ورود پپيش كه 

ى آياتى كه مدينه

شان، قريه با عنوان 

ت الهى، مردم را ب

يابـدابودی نجات 

باری داش  هالكت

معه مدينه به لحاظ

های انسانى  ارزش

ی تمدها و شاخص

 ،تنها تمدنى نشده

مدينه با قريه، اين 

ى از پيامبر، همان

 قريه و به طريق او

جا زياد،گستره . د

 ك

0سوره و  26 در 

177ص: 11، ج1430، 

خداوندويژۀ ريم، 

                        

ماواِت َواْألَر ُه ُملُْك الس

  

  

 

در نگ

ر نظر مى

است كه

در س. شد

ك درحالى

در تمامى

حضورش

با مديريت

قريه از نا

سرانجام 

جام ،انياً ث

برآوری 

ها و سازه

ت مدينه نه

تفاوت م

شهر خالى

از مدينه 

رسد نمى

ملك .4-1

اين واژه

مصطفوی،(

قرآن كر

             

1 .» َ لَه َأن اّهللاٰ
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ال ينبغـى الحـد «، »عظـيم«های  ملك با صفت. نيز اعطا شده است ابراهيم، داود و سليمان

اصل معنای ملك، به هيچ يك از اين معـانى محـدود ولى ده، آمدر قرآن ... و» بعدیمن 

ملـك سـليمانى . )1277ص: 3، ج1420راغب، ( تر در آن منظور بوده است نبوده و مفهومى عام

ياد شده و ملك عظـيم كـه بـا توجـه بـه آيـات و » ال ينبغى الحد من بعدی«كه با صفت 

: 1395؛ دژآبـاد، 289ص: 5ج: 1375طريحـى، (اسـت عبيـر شـده ت» امامـت و واليـت«ها بـه  روايت

اما معنای تمدنى در ايـن  ؛تر است ملك از واژگان قبلى گستردهكه دهد  ، نشان مى)75ص

  .های اجتماعى را نيز ندارد اشباع نشده و جامعيت نظام واژه

را  شود، ملك محقق مى )عج(بعضى با عقيده به اينكه تمدن در زمان ظهور امام زمان

عامـه مـردم و بدنـه ، زيـرا اوالً  ؛، اما چنين نيسـت)5ص: 1394همايون، ( دانند معادل تمدن مى

سـت و نـه ن ارايـو ام نامـكاوصـف ح »ملك«يعنى  ؛جامعه در اين ملك شراكتى ندارند

نـه بـه حاكمـان و  ؛گـردد كه تمدن به كل جامعـه اطـالق مى درحالى ؛وصف كل جامعه

فرض اين تفكر آن است كه امكان ايجاد تمـدن  پيش ،انياً ث ؛صاحبان قدرت در آن تمدن

كه احيـا و ايجـاد تمـدنى نـو در عصـر  است، درحالى )عج(در زمان ظهور امام زمان تنها

هـای فراوانـى  تفاوت ،ن تمدن مهدوی بـا تمـدن غيبـتميا گمان بى. غيبت، ممكن هست

هـای  خيلى از نقصكند،  شك تمدن عصر غيبت كه قرآن آن را معرفى مى هست، اما بى

های بلد، قريه، مدينه و مفهوم  رسد اجتماع سان به نظر مى بدين .های بشری را ندارد تمدن

، جـايگزين مناسـبى ه اسـتن كريم سرنوشت اهالى آن را بيـان كـردآكالن ملك كه قر

  1.برای تمدن نباشند

  اّمت .5-1

در ت و مشـتقاتش اّمـ .معنای جماعتى در حال حركت به سوی هدفى خـاص اسـت اّمت به

 5سـوره و  4در و ائمـه  آيه 5سوره و  5امام نيز در . آمده استاز قرآن آيه  53سوره و  25

: 1م، ج1988دريـد،  ابـن( اسـت» قصـد چيـزی كـردن«به معنـای » م م ا«ريشه آن . وجود دارد آيه

                                                            
  .شود معنای تمدنى استخراج نمى... ، تمكّن و)به معنای خانه(ظاهر از ديگر واژگان قرآنى مانند ديار  به. 1



 »دارد وجـود

دف خاصى 

ز معنـا شـده 

  .د

ر هم جمـع 

سپری كـرده 

: زخـرف( »مـةٍ 

كه برگشـت 

كه است تى 

فرقى نـدارد 

يـن فـرض، 

. جـود نـدارد

ده شـمطرح 

 ت پذيرفتـه

را رای اّمت 

 مقـداری از 

 

، هواژل ايـن 

هـدف و «، 

در » مقصـد«

ى بـه سـوی 

) الـف :سـت

ـد در كنـار 

بـه ذهـن ش 

ن كلمه همـواره و

ی واحد به سوی هد

ماعـت و ديـن نيـز

ف خاصى نظر دارد

هايى كه دو انسان

س نسبت طوالنى ه

ُأم  ىَجْدنا آباَءنا َعل

يابيم ك ، درمى»ت

اّمت هر جماعتى« :د

كند و ف ا جمع مى

بـا اي. )86ص: 1، ج14

  .ص هستند

 ريشـه واحـد وج

م تلف از اّمت مخ

 ريشـه واحـد اّمـت

معنای واحدی برد 

ها،  اعتى از انسان

 .)91ص: 1396پور،  ى

 وحـدت در اصـل

فرود اسـت و فراز

«توجـه بـه . شـت

نـوعى  هريـك بـه

ز قابـل مناقشـه اس

بايـ ،)همـان( )120: ل

پرسـشايـن  ،ورت

 تمامى مشتقات اين

ماعتى كه با فكری

به مرجـع، جم» ت

نها به قصد و هدف

ا) 1( به سه معنای 

بهزمان  )2( ؛)23: ص

ا َوَج« ملت و دين ِإن

اّمت«لغوِی  و ريشه 

گويد مى اغب نيز

كانى واحد آنها را

412راغب، ( »اختيار

سوی مقصدی خاص

 بـه يـك اصـل و

با بيان معانى تنهاو 

شناسـان دربـاره ت

وجودرآن كريم، 

را گروه و جما» ت

مصاليى( كند عنا مى

تأكيد بـر و با ت، 

ن كريم و دارای ف

بايد بدان دقت داش

شـود؛ زيـرا ده مى

نى اصـطالحى نيـز

ـةً كـيَم  نحـل(» اَن ُأم

ايـن صـو در. شود

در  ااين معن« و )26

اّمت به فرد يا جم 

اّمت«ريشه . شود  مى

؛ زيرا همه آن)21ص

د اّمت در قرآن، 

قصص( » ًة مَِن الناس

م )3(و  ؛)45: وسف

ت در معنای اصلى 

ر. ی اصلى است

 زمانى واحد يا مك

ر باشد يا از روی ا

به سيان مردم يشوا

تقدند كه پايبندی 

چ دليل محكمى و

نظر لغت چند اتفـاق

ی اصطالحى در قر

اّمت«ات مختلف، 

ن، دين و رهبر مع

آياتبررسى سان و 

پركاربرد در قرآن

كه ب  عطفى است

ن در قرآن مشاهد

از طرفى اين معانى 

ان ِإبْراهِي«ر از آيه 

ديده ش 7 ابراهيم

6ص :16، ج1414دی، 

.)149ص: 1، ج1430، 

ت هستند، اطالق 

ص: 1ق، ج1404ن فارس، 

درس به نظر مى غاز

ًة«: ند َوَجَد َعلَيِه ُأم

 ةكَ و اد يو( »َر بَعَْد ُأم

اما با دقت ه است؛

ورد، به همان معنا

حد، دينى واحد، 

به اجبار شدن جمع

مع آن ائمه نيز، پي

ين ميان برخى معتق

بدون هيچ ىدگاه

اين ديدگاه هرچر 

 با ذكر پنج معنای

با توجه به آيا رد و

دارا روهى از جان

شناس يه آرای لغت

ين واژه مفهومى پ

ه، نقطهواژدر اين 

عانى اصطالحى آ

. ر حركت هستند

 معنای امام و رهبر

بودن حضرت  ت

  

  

 

زبيد ؛59ص

مصطفوی،(

در حركت

ابن( است

آ در

شده باشن

َو«: باشند

آمده )23

هر سه مو

امری واح

كه اين ج

امام و جم

در اي

ين ديدچن

در. است

،شود مى

پذير نمى

زمان، گر

پاي بر

هرچند اي

د» مقصد

تمامى مع

هدفى در

برداشت 

معنای اّمت
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بودن  اّمـت! امـام در ايـن آيـه اسـتفاده نكـرده اسـت؟ ۀرسد كـه چـرا خداونـد از واژ مى

تنهايى كـار جمـاعتى را در  به حدی رسيده است كه بهبدين معناست كه وی  7ابراهيم

واژۀ بار معنـايى خاصـى جـدای از  ،»اّمت«گمان  بى. دهد الهى انجام مى رسيدن به مقصد

داران  ها و جـان جمـاعتى از انسـان) ب ؛دو مقام اسـت دارای هر 7و ابراهيمدارد » امام«

خـاص دين و روش هم آدمى را به سوی هـدفى ) ج ؛ندا به سوی مقصدی در حركت نيز

دهد در استفاده  نيز نشان مى )45: يوسف( »بَعَْد ُأمة رَ كَ َو اد « اّمت در آيه) د شود؛ رهنمون مى

 یمـاجرا ۀ؛ اينكه زمان به هـدفى كـه دربـاراست ، منظوری نهفته»زمان«برای واژه از اين 

زمانى كه به نهايت مقصد خود رسيد و آن فرد زنـدانى . آمده باشداست،  نظردر يوسف 

 ،7توسـط يوسـف بـهواب پادشاه خ افتاد و تعبير 7بعد از مدتى، به ياد سخنان يوسف

  .گناهى و آزادی او از زندان شد ای برای اثبات بى مقدمه

  ، اصطالحى جامع»اّمت« .1-5-1
، گستردگى است، سنجه و مالك تعيـين  های مهم تمدن كالن كه يكى از شاخص آنجا از

ــرای    تمــدن در ايــن پــژوهش، وســعت و جامعيــت اســت واژۀمعــادل مناســب قرآنــى ب

Tiryakian, 2001: p.281)( . هر واژه قرآنى كه اين دو شاخصه)را توامـان ) وسعت و جامعيـت

ها و آيات مختلـف،  نامه با بررسى لغت. تر خواهد بود دربربگيرد، به معنای تمدن نزديك

رسد واژه اّمت، از وسعت و جامعيت بسياری نسبت به ديگر واژگان برخوردار  به نظر مى

  .نمايد تر مى فراتر و مهم ،و نسبت به آنها عامتر است

  »اّمت«وسعت انسانى و مفهومى  .1-1-5-1

ايـن . گوينـده اسـت ۀاز نظر عموميت و وسعت، تابع مورد استعمال يـا اراد »اّمت«معنای 

و گاه بر تمـامى گرويـدگان بـه يـك  2گروهى اندكگاه بر  1بر يك فرد،تنها گاه واژه 

حضـرت  تنهـاخداونـد متعـال . )297ص :1ج ش،1374طباطبـايى، ( نيز اطالق شده اسـت 3آيين

                                                            
ة«. 1 ِإبْراهِيَم كاَن ُأم 120:نحل(» ...ِإن.(  

2 .» 110: آل عمران( »...ةٍ كُنْتُْم َخيَر ُأم.(  

ٌة قَْد َخلَْت «. 3 141و  134: بقره( »...تِلَْك ُأم.(  



ت كـه او را 

 فهـم اسـت 

يـه فطـرت ا

رچند بعضى 

 يا معتقدنـد 

ى و مسـلمان 

به ديـن  ّمت

ميـت ايجـاد 

شـدن  ی اّمت

بنای عقيـده 

واحــد و آن 

ت بـه ديـن 

مـه پيـامبران 

مراهـان، در 

  . برپا كنند

به هالكـت  

قى اسـت و 

وح اّمـت در 

؛ ـاوت دارد

قـايق متعـالى اسـت

مت، زمـانى قابـل 

افـرادی كـه بـر پا

هر .شوند آيين مى

و  )49ص: 1388 هير،

 بـه جامعـه دينـى

اّم ،ی اين پژوهش

اهم 2.جود دارنـد

 پيـامبران را بـرای

جامعه انسانى، بر مب

ده و دارای ربــى و

دعـوت. )322ص: 14ج

دف مشـترك هم

شدگان و انذار گم

عدل را در جامعه 

  تكذيب كرده و

خداونـد بـاقتنهـا  

و روح 6دارد) مدی

تفـ» هالكـت قريـه

ای از حق گسـتره 7

وسيع اّم ۀگستر. ت

يم؛ زيـرا تمـامى ا

تند، مشمول اين آ

؛ ظه96ص: 1381تسو، 

نهايـت ولـى در ،ه

دستاوردهایمطابق 

افرادی برتر نيز و 

م تكذيب مـردم، 

حدت نوعى به ج

متــى اســت واحــد

، ج1417طباطبـايى، ( 

وحدت رويه و هـد

ش شارت به هدايت

كردند تا قسط و ع

قت اّمت واحد را

فت بـاالی اّمـت، 

سـرآم( تـى، اجـل

ه«بـا » اجل اّمـت«

  ).5: حجر( »َجلَها

7ابـراهيم .است

ها قرار داده است ن

حنيـف بـداني) ـين

گرا هست رده و حق

ايزو( كنند الصه مى

شده ى را شامل مى

Eliade, 1986:( م، اما

  . شده است

 1بر مردم ت، افزون

رغم داوند متعال به

واعطای امبران با 

بشــر اّم«. كننــد مى

»آن توحيـد اسـت

وت واحده، نشان 

رسوالن با بش 4.رد

ك تالش خود را مى

 اّمت واحد، حقيق

نظير و شراف بىگِى 

هـر اّمت.  هموسـت

«. شود م خارج مى

                     

.(  

  ).44: مومنون

.( 

  

ٍة َأج« ؛)34 ْن ُأم
ما تَْسبُِق مِ

ا را اّمت ناميده 7

ا جماعتى از انسان

آيـ( را دارای ملت

ی خويش عمل كر

در دين اسالم خال

خست دايره وسيعى

p.862 :(است شده 

خاصى محدود نش 

اّمت معنايىگستره 

حدی است كه خد

پيا 3.فرستاده است

 توحيــدی عمــل م

 و دين واحد و آ

رای رسيدن به اّمت

ر اّمتى، رسولى دا

ت واحد، نهايت ت

شدگان از مسير ج

گستردگرغم  به 5.

اّمت نيز به سوی  

عين از كالبد جسم

                        

 23.  

)113: آل عمران( » ...مةٌ 

بُوهُ  ًة َرُسولُها كَذ م( »...ُم

)47: يونس( » ...ٍةَرُسولٌ 

 ).63: نحل( »...َأْرَسلْنا د 

ٍة َأَجلٌ  4: اعراف( » ... ُأم

  

  

 

7ابراهيم

همتراز با

كه آن ر

توحيدی

اّمت را د

اّمت، نخ

محدود ش

 ۀيا عقيد

در گ

اّمت تا ح

ت فبشري

و روش 

خداست

واحد، بر

هر. است

ايجاد اّمت

خارج

رسند مى

سرانجام 

زمانى مع

             

: قصص. 1

ٌة قائَِم«. 2 ُأم

جاَء ُأ...«. 3

ة«. 4 ُأم لِكُل

ِ لَقَدْ «. 5 تَاّهللاٰ

6 .»ُ  َو لِكُل

42 

و 
ت 

س
بي

ل 
سا

رم
ها
چ

ه 
ار
شم

 ،
وم
س

 )
ى 
اپ
پي

95( ،
ز 
يي
پا

13
98

  



43  

 

 

»
ت
اّم

«
 آ
در

ن 
د
تم

ز 
ر ا
رات
 ف
،

ي
 نه

ن
رآ
ق

  

های  دو واژه در قـرآن كـريم، نشـان از تفـاوتى واضـح ميـان كلمـه زيرا اوالً تفاوت ايـن

 ؛اجـل امـری طبيعـى اسـت. معنـای هالكـت نيسـت ثانيـاً اجـل بـه ؛هالكت و اجل اسـت

) هالكـت( معنای نـابودی به رسد و هر انسانى در موعدی مقرر فرا مىاجل گونه كه  همان

كه به سوی هدفى واحد در  اّمت متشكل از جماعتى است. او نيست، اّمت نيز چنين است

بسا در اين مسير، اجل آنها فرا رسد و خداوند اّمتـى  چه. ندا مسيری واحد در حال حركت

است كه بـا اجـل  آن  نابودی قريه به دليل كفران اهالى ثالثاً  ؛دسازديگر را جايگزين آنها 

اجـل بـرای  دكـاربر رابعـاً  ؛كند و خداوند برای قريه، اجل را به كار نبـرده اسـت فرق مى

رسد هـر  به نظر مى. اّمت، نشان از حيات اّمت، حركت و پويايى آن در طول عصرهاست

اّمتى كه سرآمدش برسد، اّمت بعدی در شكل و ظاهری ديگـر، همـان مسـير صـحيح را 

  .دهد ادامه مى

اوالً قرآن از هالكـت : تكذيب اّمت با هالكت قريه نيز بايد گفتۀ تفاوت ميان دربار

قرآن از لفـظ . رسد هالكت با تكذيب متفاوت باشد و به نظر مىاست ى نگفته اّمت سخن

لفظ تكذيب برای اّمت استفاده كرده و دو لفظ متفاوت، نشـانگر از هالكت برای قريه و 

، اسـباب هالكـت نعمـتثانيـاً مردمـان قريـه بـا كفـران  ؛دو معنا و مفهوم متفـاوت اسـت

در طول تـاريخ كـم نبودنـد . تكذيب متفاوت استكنند كه البته با  خودشان را فراهم مى

گرايى كه تكذيب شدند و تكذيب اّمت نيز چنين اسـت؛ افـرادی كـه بـه  های حق جريان

اّمت،  كنند، همواره وجود دارند و از حركت عظيم مخالفت برخاسته و سنگ اندازی مى

همـه اهـالى  نـهو (ن ادامـن مكـذب تنهـابار تكـذيب،  عاقبت هالكت ثالثاً  ؛شوند خارج مى

خالف هالكت قريه كه بـه دليـل كفـران بيشـتر مردمـانش، عاقبـت  بر ؛گيرد را مى )اّمت

اشاره بار از هالكت قريه سخن گفته و  دو1قصص، ۀسور 59آيه  .اش، نابودی است اهالى

اهالى قريه نيست، بلكه هر قومى مسـئول سرنوشـت خـويش  ۀكنند كه خداوند نابوددارد 

دهـد، در تأييـد همـين  ام قريه خبر مى بهيه نيز كه از ارسال رسول قسمت ميانى آ 2.است

عنوان شاهد مثالى است كه مردمان قريه هم اگر توبه كننـد، از  قوم يونس به. مطلب است

                                                            
ا ُمْهلِِكى الْقُری... ما كاَن َربَك ُمْهلَِك الْقُری«. 1   . )59: قصص(» ... ما كُن

َ ال يغَيُر ما بِقَْوٍم َحتى يغَ «. 2   ).11: رعد( » يُروا ما بَِأنْفُِسِهمِإن اّهللاٰ



ت قريه، اگر 

ودی نجـات 

  رد قريـه، ام

تر و  نزديك

 59 در آيـه 

، نيـز يـسۀ 

در  ـا، اّمـت

اشد، نياز به 

. كنـد  دايت

نيـز مسـتلزم 

شـد، اساسـاً 

ته و به پيش 

آن صـحيح 

از كثرت به 

اّمتـى  آغـاز

ـب منفعتـى 

 ،1417 طبايى،ا

گى حقيقـى 

 بـرای رفـع 

دينـى كـه . 

نخسـت بـه  

  ).19: يونس( 

در معرض هالكت

ـام دهنـد، از نـابو

هر سه مـورظاهر  ه

 به آستانه تمدنى ن

ای برقـرار كـرد؛ 

سـورۀ 20-13ات 

هـ ميان همه كثرت

بيشتر بامعنايى عت 

كسان و منظم هـد

New(. ايجاد نظـم ن

وجـود نداشـته باش

ك محور قرارگرفت

ق عنوان تمدن بر آ

حدت به كثرت و ا

آيعـت مـدنى، در 

تخدام، بـرای كسـ

طبا( الف ايجاد شد

ف، از آن يكپـارچگ

ان قسـط و عـدل

.دم گسـيل داشـت

. ثابت داشته باشد

ًة واِحَدًة فَاْختَلَفُوا ُأم...« 

اهالى د. رهند ، مى

عمـل صـالح انجـ 

به. كنند  را پيدا مى

شان،  عمال اهالى

ا همدينـه نيـز رابطـ

آيـادر آمـده و  »الً 

  .است

كند كه چگونه م ى

د؟ هر مقدار وسع

ن را در مسيری يك

 )wman, 1979: p.476

دت و همسـويى و

تمدن بايد در يك 

ين صورت اطالق

حركت از وحسير 

ها به مقتضای طبي ن

اصـل اسـتخ اعمـال

مال كرده و اختال

ها بر اثر اختالف ن

مناديـا عنوان را به 

ی بـه سـوی مـرد

يد روح و جوهر ث

َوما كاَن الناُس ِإال ُأ« ؛)2

رای خود ساختند،

 ينه پيروی كنند و

كت در مسير اّمت 

بوده كه براساس ا

ن ميان ام قريـه و م

سوالً ا رَ هَ مّ أُ فى  ُث 

اشده مدينه ناميده 

  »اّمت« ۀتر

رسش را ايجاد مى

دهد  خود ادامه مى

وحدتى كه همگا

 يدار نخواهد بود

اگر وحـد« :ت است

. )55ص: 1388ابايى، 

غير ا ؛ زيرا در)14

تاريخ را س ;بايى

انسان. )49ص: 1393

در نتيجـه امـدتى 

وق يكديگر را پايم

انسان. )53ص: 1391 

 خداوند رسوالن

منسـجم و توحيـدی

ى را ايجاد كند، باي

                     
ُ النبِيينَ  213: بقره( »...ّهللاٰ

باری كه بر هالكت

های پيامبران مدي ه

 و شايستگى حركت

دينه، يك مكان ب

توان مى. شوند  مى

ّ «  عبارت َ حت ثبعَ ى ي

س از ارسال پيامبر م

وحدت در گست .-2

اّمت اين پر عنايى

مستقيم به حركت 

تر است؛ و ملموس

م هرگز تمدنى پا

اّمترويه در بدنه 

با( »گيرد شكل نمى

8-147ص: 1382وان، 

عالمه طباطبا« .بود

3عبدالهى، ( »داند مى

اما پـس از م 1ند،د

حقو ،)نه حقيقى( 

نژاد،  بـوذری ؛14-150

حد خارج شدند و

 و تشكيل اّمتـى م

ىهد وحدت حقيق

                        
ًة واِحَدًة فَبََعَث اّهللاٰ اُس ُأم

  

  

 

عاقبت ه

از آموزه

يابند  مى

قريه و مد

يا دورتر

قصص، 

قريه پس

-1-5-1

معگستره 

مداری م

وحدت م

بدون نظم

ر  وحدت

تمدنى ش

پهلو( رود

خواهد بن

وحدت م

واحد بود

 اعتباری

44ص: 4ج

اّمت واح

اختالف 

خواهد مى

             

كاَن النا«. 1
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اما در حقيقـت دعـوت همـه  ؛رسد دين واحد با فراوانى پيامبران سازگاری ندارد نظر مى

اخـتالف از  زوالپيامبران با اصول مشترك فكری به هدف و مقصـد مشـترك توحيـد و 

ها در مسير اّمت  ت انسانخالف ديگر مخلوقات عالم، حرك بر. صحنه جامعه بشری است

بلكه ساخت اّمت واحد آزمايشـى الهـى اسـت كـه بـه خواسـت و  1؛واحد اجباری نيست

و هدايت شوند و  تهتوانند در اين مسير گام برداش آنها مى .است تالش مردم، محول شده

مندی اّمـت، بعثـت متـوالى  بودن يا زمان به دليل فرايندی 2.ندسازيا خود را از آن محروم 

  .نبيا برای دعوت به توحيد و تشكيل اّمت واحد ضرورت داردا

به معنای » ملت«. تر ساخت روشن»ملت حنيف«قرآنى  ۀتوان وحدت دين را با واژ مى

و حنيف به معنای  )324ص: 8، ج1409فراهيدی،  ؛252ص: 15، ج1421 ازهری،( سنت، آيين و روش

فَـاتبِعُوا « سيد قطب در تفسير آيه. )344ص :2، ج1430مصطفوی،( اعتدال در مسير مستقيم است

سـيد ( دانـد گونه شـركى مى از هر گردانى روی، حقيقت دين ابراهيم را »مِلَة ِإبْراهِيَم َحنِيفا

بـر ايـن مطلـب »  ينكِ اَن مِـَن الُْمْشـرِ كما « در ادامه آيه نيز با عبارت. )434ص: 1،ج1412قطـب،

ِ « :شود مىمعرفى  گونه شده و بهترين دين اين تأكيد ْن َأْسلََم َوْجَهـُه ِهللاّٰ م
َوَمْن َأْحَسُن ِديناً مِ

  .)125: نساء( »َو ُهَو ُمْحِسٌن َواتبََع مِلَة ِإبْراهِيَم َحنِيفاً 

در قرآن كريم هشت بار از آيين ابراهيم ياد شده و خداونـد همگـان را بـه پيـروی از 

سيد ( تفسير شده است» م الخالص الصريحاالسال«نيز به ملت ابراهيم  3.آن فراخوانده است

: بقـره(»  َوَمْن يْرغَُب َعْن مِلِة ِإبْـراهِيَم ِإال َمـْن َسـفَِه نَفَْسـه« ۀمطابق آي. )115ص :1، ج1412قطب، 

هدايت را در آيـين  4بقره 135گردانند و آيه  برمىی سفيهان از آيين ابراهيم روتنها  )130

همـه  م به توصيف قرآن، خالص، توحيدی و حنيـف اسـت وملت ابراهي. داند ابراهيم مى

                                                            
ًة واِحَدًة َو لكِ ...«. 1 لََجَعلَكُْم ُأم ُ ـًة واِحـَدًة َو ال ...« ؛)48: مائده( »ْن لِيبْلَُوكُمْ َو لَْو شاَء اّهللاٰ اَس ُأم َك لََجَعـَل النـ لَْو شاَء َربـ

ًة واِحَدةً « ؛)118: هود( » يزالُوَن ُمخْتَلِفِين لََجَعلَكُْم ُأم ُ ـًة واِحـَدًة َو « ؛)93: نحل( »...َو لَْو شاَء اّهللاٰ لََجَعلَُهْم ُأم ُ لَْو شاَء اّهللاٰ

ْحمِن « ؛)8: شوری( »ْدِخُل َمْن يشاُء فِى َرْحَمتِهِ لِكْن ي ـًة واِحـَدًة لََجَعلْنـا لَِمـْن يكْفُـُر بِـالر اُس ُأمَو لَْو ال َأْن يكُوَن الن

  ).33: زخرف( »...لِبُيوتِِهْم 

ا كَفُورا«. 2 ا شاكِراً َوِإم بِيَل ِإم ا َهَديناُه الس   ).3: انسان( »ان

  ).123: نحل( »َأِن اتبِْع مِلَة ِإبْراهِيَم َحنِيفا« ؛)95: عمران آل( »مِلَة ِإبْراهِيَم َحنِيفا فَاتبِعُوا«. 3

  ).135 :بقره( »قُْل بَْل مِلَة ِإبْراهِيَم َحنِيفاً « .4



ـليقه در هـر 

يـك قـانون 

 به وحـدت 

ى، بر اساس 

ف ابراهيمـى 

گرا  نى حـق

 روش حـق 

پِى حقيقتـى 

تِـ ِ ال ى َت اّهللاٰ

  . ست

د، در ريشـه 

در . د نـدارد

بـا توجـه . ت

 بـوبى بـوده

 َ ْم َأال كُ  َوبَيـن

َأ «و  )64: ـران

 اهل كتاب 

فِـى  كَ سـلْنا

 ،)30: رعـد( » 

يد ميـان د نبا

رسـد  ظـر مى

كان وجـود 

ـه و مفصـلى را 

اخـتالف سـ. رنـد

ی، بدون تأسى به ي

ای از تاريخش  حله

هر تمدنى. )35-128

رآن، ملـت حنيـف

های فرهنگى و دين

ت و پيرو ملت يا 

گيرند، بايد در پ ى

يِن َحنِيفاً فِْطـَرت  لِلد

اسك الهى در انسان 

شـود  مشـاهده مى

وجـود هـا هگـر واژ

ّمت ياد شده است

ر ن بر سر توحيـد

لَِمٍة َسـواٍء بَينَنـا كَ  

 ِ آل عمـ( »ْن ُدوِن اّهللاٰ

نمياقت مشتركى 

ِ كَـ«ۀ آي  َأْرَس كَ ذل

  لُْت َو ِإلَيِه َمتابك

هرچند. كند ن مى

ر كـرد، امـا بـه نظـ

حد باشد، ديگر امك

بحـث جداگانـ ،مـدنى

گير هيمى قـرار مى

منسجم و توحيدی

مرحل هر تمدن در 

5ص: 1370آشـوری، ( 

شده در قر  معرفى

ها ر با همه گرايش

گرا عضو اّمت ی حق

ت حنيف قرار مى

ِ كَ فََأقِْم َوْجهَ «يه 

مشتركفطرت ن 

دعوت بـه توحيـد 

سـت كـه در ديگ

و مقصد ا» ربّ «ن 

ی مردم با پيامبران

  ىتَعالَْوا ِإل«ۀ و آي

ُضنا بَعْضاً َأْرباباً مِـْن

، به حقيق)39: وسف

آ. واحد است  ربّ 

 ِإلَه ِإال ُهَو َعلَيِه تَوَ 

 تمامى عصرها بيان

ت مشابهت برقرار

همگى واح... ن و

ن انسـانى و وحـدت تم

ير لوای آيين ابراه

اد و تداوم اّمتى من

 ،بى به گفته توين

» گرايد جهانى مى

 و زيربنای تمدن

، تمامى افراد بشر

های همه انسان 1.د

 مردم زير چتر ملت

مطابق آي. يت بود

هماناين حقيقت،  

، د»ملك«و  »دينه

نقطه عطفـى اس» صد

با عنوان بيشتر وند

ها نظر شتر اختالف

د. يابد بيشتری مى

 َشيئاً َوال يتِخَذ بَعُْض

ار يو( »ُ الْواِحُد الْقَه

ه همانا كند ك  مى

قُْل ُهَو َربى ال ...  

را سنت جاريه در 

با وحدت اّمت» حده

ين، هدف رسوال

                     
مبر خـاتم در ارائـه ديـن

و پيروانشان در زي

اما ايجا ؛جود دارد

ب«. پذير نيست كان

وای يك دولت ج

قانونى واحد است

سعت ملت حنيف

گيرد ی را دربرمى

سان اگر همه دين

 در ميان همه بشر

 )30: روم( »س َعلَيها

مد«ۀ واژدو چند در 

مقص«توجه به » ت

، خداو»اّمت« ربارۀ

ای بيش در هر دوره

ن مطلب اهميت ب

َ َوال نُْشرِ  بِِه  كَ اّهللاٰ

ُ قُوَن َخيٌر َأِم اّهللاٰ تَفَر

مامى مردم اشاره 

خلَْت مِْن قَبْلِها ُأَمم 

ها به توحيد ر ّمت

اّمت واح«قرآنى  

كه مقصد اّمت، د

                        

ت حنيف و نقش پيـامب

.  

  

  

 

پيامبران و

قومى وج

واحد امك

در زير لو

آيين و قا

وس. است

توحيد و

بد. هستند

مشترك 

فََطَر الناَس

هرچن

اّمت« واژۀ

در آيات

به آنكه د

، ايناست

 ا نَعْبَُد ِإال

َأْرباٌب ُمتَ

و بلكه تم

ٍة قَْد َخ ُأم

دعوت اّم

اصطالح

ك هنگامى

             

1 . ّ ترابطه مل

طلبد مى
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واحـد شـروع  اّمت در مسير نظم حـاكم بـر جهـان، از ربّ  .نمايد مىارباب متفرق محال 

  .شود ختم مىواحد  شده و به همان ربّ 

  های اجتماعى جامعيت و اشتمال اّمت بر نظام .3-1-5-1

هـای  ای متشـكل از نظام و وحـدت، از جامعيـت ويـژه ويژگى گسـتردگىبر  اّمت، افزون

شـود كـه  هنگامى تمـدن گفتـه مى ،به يك نظام اجتماعى« .برخوردار استنيز اجتماعى 

ــايى، ( »باشــد هــم در ســطح كــالن داشــته كاركردهــای دنيــوی الزم را آن . )53ص: 1388باب

شــود كــه  بيــان مى... كاركردهــای دنيــوی در قالــب نظــام اقتصــادی، سياســى، امنيتــى و 

هرچند اين ويژگى در ديگر واژگان نيز مشـاهده . ترين آنها، نظام اقتصادی است شاخص

ِ « ۀمطابق آيشود،  مى ٍة َعَملَُهمْ كُ َزينا ل ُأم مطلبى فراتر وجـود » اّمت«درباره ، )108: انعـام( »...ل

اسـت داده  خداوند تأمين نيازهای مادی انسان را برای او زينت قرار اينكه اوالً و آن  دارد

، ها تلـذ خداونـد. م بـردارد و از آن لـذت ببـردگـاتا در جهت تكامل جسمانى خويش 

 دهـد تـا از ايـن طريـق، نيازهـای زيبـا جلـوه مى شرا در نظـراو اعمال انسان و متعلقـات 

ثانيـاً ديـن، محـدوده و ؛ )315ص: 7ج، ق1417طباطبـايى، : نـك( دسـازاش را بـرآورده  جسمانى

منـدی  در بهره ثالثـاً  ؛طبيعى را تبيين كرده است های تمندی از لذ چارچوب صحيح بهره

از مطامع دنيوی، دو بعد مادی و معنوی وجود انسان در تعامل و تعـادل بـا يكـديگر طـى 

، نـه )زيـرا روح بـاقى اسـت( هرچند اصالت با روح استاين مبنا، مطابق  .كنند طريق مى

 .شود و نه جسم فدای روح روح فدای جسم مى

ًة كُ َو لَْو ال َأْن ي«: شود روشن مى آيهاين اهميت آسايش مادی با دقت در  اُس ُأموَن الن

ْحمِن لِبُيوتِِهْم ُسقُفاً مِ كْ واِحَدًة لََجَعلْنا لَِمْن ي ٍة َو َمعاِرَج َعلَيهـا يْظَهـُرونَ فُُر بِالر و اگـر ؛ ْن فِض

همانـا  ،)ننـدكاتفـاق  كفر و شـركو همه بر (اّمت شوند  كه مردم همه يكبيم آن نبود 

از نقـره و  ىهـاي سـقف ،ورزنـد ىفـر مـكرحمـان  یه بـه خـداكـ ىسـانكهای  خانه یبرا

يـن آيـه، رفـاه مـادی، مطـابق ا .)33: زخـرف( »سـاختيم ىه بر آن باال روند مـك ىهاي نردبان

دانـد و  های اّمـت اسـت كـه خداونـد آن را اليـق كـافران مى ترين سطح از ويژگى پايين

ــه ارزش ــرای مؤمنــان خــويش مى رســيدن ب البتــه . خواهــد هــای توحيــدی و انســانى را ب



دادن  ت قـرار

مــردم را در 

   1.ند

 » ِ ـٍة كُـل ُأم ل

ها را  انسـان 

و » ت حنيف

. ـتقيم اسـت

ـًة َوَسـطاً  ُأم 

 »بودن گواه«

بسـا  چه، نان

 ميـان افـراد 

 ؛ونـه هسـتيد

 ىـود گـواه

بـودن  ىماع

 ىگواه ،ها ه

در خدمت  

ضور مردم، 

راد ديگـری 

ّمـت مـورد 

هـدف از ـه 

 ۀو بحـث دربـار

دُعوا كُل ُأنـاٍس 

بر آنكـه بـا زينـت

اده اســت، همــه م

ا هن نكنند رها شد

 ِ ؛)34: حـج( » ...َم اّهللاٰ

 ح آدمى هستند و

ّ «شايد ميان  .د تمل

ـت در مسـير مسـت

ِ كَـ ْم كُ َجَعلْنـا كَ ذل

« تعبير به. )143: بقره

مسلمان برای همۀ 

دان را هميشـه از 

نمو ى، اّمتـهـا وزه

 عمل و برنامه خـو

در عين اجتم ؛باشد

د و برنامهياين عقا

كىه يكبل ؛ندارند

كه با حض 2ت هستند

، اما افرهستند :

آن برای ساخت ا

كـدهـد  نشـان مى

  .ت

وشـده نشـان داده صـار 

  .ده استش موكول 

يْوَم نَْد«و ) 84: نحل( »

ب افزون  و خداوند

ی مــادی ســوق د

اده تا مؤمنان گمان

ُروا اْسمكُ اً لِيذْ كنْسَ 

اسك، غذای روح

كنند ش را تأمين مى

 معنايشـان، حركـ

كَوَ « : اّمت هستند

بق( »...ْم َشِهيداكُ َعلَي

9پيامبر »بودن واه

گواهـان و شـاهدا 

باورهـا و آمو ايـن 

شما با . مونه است

ن و هم مرد دنيا ب

شما با ا .ندكحفظ 

با هم ن ینها تضاد

گواهان، امام اّمت 

:مل گواهان، ائمه

زيرا اوالً تالش قرآ

، ن)74: فرقـان( »مامـا

حوريت امام است

اختص بهها در نظام امت 

ای  های جداگانه وهش

ٍة َشِهيدا  ُأم ُث مِْن كُل...

كافران نيست ص

ت رفــع نيازهــایهــ

نيا، مساوی قرار دا

 ِ ْكُ َول ٍة َجَعلْنا َمن ُأم ل

اين منا. )67: حج( » .

اش نيازهای معنوی

د؛ زيـرا در اصـل

ط، گواهان هادی

ُسوُل َعكُ  َوي وَن الر

گو« ن و همچنين

؛ زيـران بوده باشد

شما با داشتن  ىن

فرد نم كن شما ي

تواند هم مرد دين ى

امًال حكخود را  ى

تن دنيا و آخرت، نه

گ. )483ص :1، ج1374

مصداق كام. دهند

تگر اّمت باشند؛ ز

 ْ نا لِلُْمتقِيَن ِإمَواْجَعل

د اّمتى مردمى با مح

                     
ه ی مادی و معنوی انسان

ك از اعمال دينى به پژو

َم نَبَْعُثَويوْ « ؛)41: نساء(

مخصوصی دنيوی، 

در جها ها ر  انســان

های دني ی از زينت

َو«: ، مناسكى دارد

...وهُ كُ اً ُهْم ناسِ كسَ 

 واحد هدايت و ن

ارتباطى باشـد» سط

ّمت وسطی كامل ا

 َ الناِس ىُشَهداَء َعل

بر مردم جهان ىالم

 اسوه و الگو بودن

يعن ؛نندك ىخاب م

ه پيامبر در ميانك ر

ىانسان م كه يك 

ىو روحان یمعنو ی

ه دين و علم، دك 

4رم، مكا: نك( است

د سى را شكل مى

وانند گواه و هدايت

َ...« ۀآيداللت  ،نياً 

ت در قرآن، ايجاد

                        

توجه به نيازهایوشتار 

 دنيوی و جايگاه هريك

ٍة بَِشِهيد ُأم مِْن كُل ...« )

  .)71: اسراء( »

  

  

 

های زينت

اعمــال، 

مندی بهره

اّمت،

 ْ نا َمنَْسَجَعل

به مقصد

اّمت وس«

های نمونه

 َ ونُوا ُشكُ لِت

اّمت اسال

اشاره به 

نمونه انتخ

طور همان

يد ده ىم

یها جنبه

دهيد  ىم

ا یديگر

نظام سياس

تو نيز مى

نظر و ثاني

تبيين اّمت

             

نواين در . 1

نيازهای 

جِئْنا ... «. 2

» بِِإمامِِهم
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نظـام «. سـازد معيارهای اخالقى مشترك برخاسته از فطـرت، نظـام اخالقـى اّمـت را مى

های تمـدنى،  زهماننـد ديگـر سـا ؛اخالقى كه متضمن نهاد اخالق و عقالنيت اخالقى اسـت

های  بخشى به سازه ، نقش محوری را در وحدت)دين اخالقى( اگر تبديل به دين شده باشد

تتبع در آيات اّمت و مقايسه آن با تمـدن، برتـری  .)64ص: 1388بابايى، ( »تمدنى خواهد داشت

؛ از هرآنچـه تمـدن دارد، اّمـت نيـز همـان را دارد ،زيرا اوالً  ؛دهد اّمت بر تمدن را نشان مى

هـای گونـاگون دنيـوی،  ، وحدت، خاسـتگاه عقالنـى تـا نظاممعنايىنظم اجتماعى، گستره 

نظيـر  نظـم اّمـت در چرخـه نظـم بى. موجود است نيز اّمتاصطالح همگى در  ،...معنوی و 

، مقصـد و أوحدت آن از مبـد. گيرد گرا را دربرمى آن تمامى افراد حق گسترۀ. جهان است

اش، ملت حنيف ابراهيمى است و نيازهای  خاستگاه عقالنى. ندك مسيری واحد حكايت مى

تنها هرآنچه را تمـدن  ثانياً اّمت نه ؛كند وجه برآورده مى مادی و معنوی افرادش را به بهترين

 ;عالمـه جعفـری. های بيشتری نيز دارد كه تمدن فاقد آنهاست دارد داراست، بلكه افزوده

اّمت، . )162ص: 1359جعفری، ( كند محور تقسيم مى انسانمحور و  ها را به دو دسته قدرت تمدن

طـى فراينـدی تـاريخى حيـات . محور است كه آن را فراتمـدن سـاخته اسـت تمدنى انسان

انسـانى بـه  »ۀاّمت واحـد«عنوان  باای واحد  اجتماعى نوع انسانى را سرانجام در قالب جامعه

های متعـالى اسـت كـه  ت انسـانتالش قرآن برای تربيت و هداي. رساند كمال و وحدت مى

. هايى كه با قدرتشان، حقوق افراد ضعيف را پايمـال كننـد سازند، نه انسان اّمت واحد را مى

امـا همـه  ؛كنـد آفرينى مى باشد، نقش ی داشتهزور بيشتر ى كهمحور هركس در تمدن قدرت

توجـه . كننـد ىمحور، به فراخور خويش نقشـى ايفـا م افراد جامعه در مسير تعالى اّمت انسان

سـبب آزادی  ،آزادی معنـوی. ويژه تمدن به برآوری نيازهای مادی و رفاه اجتماعى اسـت

؛ در اّمت، با توجه ويژه بـه بعـد روحـانى، همـه نيازهـای )18ص: 1387مطهری، ( اجتماعى است

اراده اّمت، تأمين حداكثری نيازهای معنوی افراد است  .شود مادی و معنوی انسان تأمين مى

تـأمين آرامـش روحـى و معنـوی . شـود اساس آن نيازهای مادی هم پوشش داده مى بركه 

تنها خودخـواهى  آرامش فردی و اجتماعى در نظـام اّمـت، نـه. افراد اّمت، در اولويت است

های اجتماعى است كه نمونه بـارز آن در  بلكه همراه با ديگرخواهى ؛فردی را در پِى ندارد

  .)4ص: 1395بابايى، (شود  ىروی اربعين مشاهده م پياده



. شـود يم مى

در . ى اسـت

كنـد و  ل مى

هـر دو بعـد 

حفـظ نظـم 

بـر  ت، افزون

ت كه تمدن 

ايـه منفعـت 

 اسـاس آيـه

ـا سـوددهى 

خادمـان ل، 

 7 حسـين

ه در تمـدن 

. اری اسـت

 در خيـرات 

دش، سـبب 

ها را به  نسان

مـت بـا قيـد 

شـده و   آور

ويای تمـدن 

ها تنظـيم ـت انسـان

ت مشـترك انسـانى

ست خودش اعمال

كنـد كـه بـه ه  مى

ی و قوانين برای ح

در اّمت. ديده است

فرماست اّمت حكم

پا داری و بـر رمايه

برا.  ديگران است

فراد اّمـت بـاا ،)26

بـرای مثـال ؛كننـد ى

در راه امـام  ههرچ

درحالى اسـت كـه

د از نظـام سـرمايه

ها بـه سـبقت  سـان

عالى روحـى خـود

شتگى مضاعف، انس

تـوان از اّم  كه مى

  

يستن بشـر را يـادآ

يك گو د، اما هيچ

سـت كـه بـه دسـ

فطـرت ۀپاي  كه بر

ارد، قانونى به دس

ها حكـم  مه انسان

به حقوق شهروندی

دارد كه البته پسند

ر خدا بر افراد اضو

مـدن بـا نظـام سـر

س سودرسانى به 

1: بقره( »...َحبةٍ  ثَلِ مَ 

رابـر دريافـت مى

ه ر اين باورند كه

ين دا ؛دهد آنها مى

ـودبری خـودش ا

در اّمـت، انسولى 

بر تع ی خير، افزون

هد شد و اين انباش

مفهوم است  اين 

  .سخن گفت» ى

زي ورت اجتماعىر

ندا هدكرن روشن 

  ).48: مائده( » ...تِ 

ی قـوانين بشـری اس

ف ابراهيمى است 

بعدی به انسان د ك

هنگ با فطرت هم

در تمدن، احترام ب

وجود د ،ت بيرونى

رونى احساس حض

لت تأمين رفـاه تم

ه نظام اّمت، براسا

ِ  ىفِ  مْ  ِ  لِ يَسب مَ كَ  اّهللاٰ

سـودی چنـدين بر

، برروی اربعين اده

ين برابرش را به آ

ـردی بـه فكـر سـ

ودن وجود دارد، 

هر فرد در كارهای

ها خواه شت نيكى

مطابقر اين مبنا و 

اّمت انسانى«نسانى 

مدينه و ملك ضر

نگاه قرآن به تمد 

                     
فَاْستَبِقُوا الَْخيرات... ِحَدًة 

ی تمدن بر اجرای

ه اّمت، ملت حنيف

شری كه نگاه تك

ونى الهى هماه قان

د. دمى توجه دارد

ى و به دليل نظارت

يرونى، نظارت در

برترين حال.  است

كه درحالى ؛ است

ُ  نَ ي َأْموالَُهم نْفِقُونَ ي

ن، از خالق خود س

سير پيامحسينى در 

نند، خداوند چندي

زيبای غرب، هر فـ

كار خير در تمد ن

سبقت ه 1.شوند مى

انباش ر افراد و ديگ

بر. كند تر مى يك

و ا» اّمت اسالمى«

  يری

قرآنى بلد، قريه، م

 ۀی مهمى را دربار

                        

ًة واِح لََجَعلَكُْم ُأم ُ شاَء اّهللاٰ

  

  

 

ادعای

خاستگاه

تمدن، بش

در اّمت،

وجود آد

اجتماعى

نظارت بي

فاقد آن 

شخصى 

يالذِ  َمثَلُ «

به ديگرا

زائران ح

هزينه كن

ظاهر ز به

داد انجام

تشويق مى

پيشرفت 

اّمت نزد

«اسالمى 

گي نتيجه

واژگان ق

های نكته

             

َو لَْو ش...« .1
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وسـعت . گيـرد ها را دربرمى وسيعى از يك نفر تا همـه انسـان ۀاّمت داير. ندا هانسانى نبود

بر مدار وحـدت اسـت، بـه  ويژگى ذاتى اّمت. طلبد نظير را نيز مى عظيم اّمت، وحدتى بى

آيين واحـدی  ۀپاي هم بر  سوی رب واحدی در حال حركت بوده و خاستگاه عقالنى آن

نظـم حـاكم بـر . خيـزد به نام ملت حنيف است كه از حقيقت واحدی به نام فطرت برمـى

شـود و فقـط  ای تخلـف در آن مشـاهده نمى جهان گويای همين وحـدت اسـت كـه ذره

حال اگر انسان همگـام بـا مسـير نظـم حـاكم بـر . داردار يختاش در اعمالاست كه انسان 

در » اّمـت«شـود كـه خداونـد آن را بـا واژه  نظير ايجـاد مى جهان پيش رود، فراتمدنى بى

برهـان  ۀمنـدی و برپايـ اّمت منسجم توحيدی با وحدت و هدف .قرآن معرفى كرده است

ه مبدأ و مقصـد آن، ذات شود كه در يك قوس صعودی و نزولى ك نظم خلقت تبيين مى

آفرينـى  های ديگـر و طبيعـت، نقش يگانه ربوبى است، انسان در ارتباط با خداوند، انسان

بر نظارت ظـاهری و بيرونـى، نظـارت درونـى نيـز بـر  در نظام كالن اّمت، افزون. كند مى

ماننــد و  شـدگان در مسـير صــحيح اّمـت بـاقى مى هدايت. هـای افـراد، حـاكم اســت قلب

ُ براساس  تنها تزاحمـى بـا  ايـن عمـل آنهـا، نـه. كننـد عد روحانى خويش عمل مىمنفعت ب

های جسمانى و روحانى ديگر افراد ندارد، بلكه سبب رشـد و تعـالى ديگـر افـراد  منفعت

چنـان از شـود،  اّمـت مشـاهده مىواژۀ گنجـايش عظيمـى كـه در . شـد اّمت نيـز خواهـد

تنها جامعـه  جـامعيتى برخـوردار اسـت كـه نـهچنان  نيز از آننظير و  بى گستردگِى معنايى

  .بر آن نهاد» فراتمدنى«توان لقب  بلكه مى ؛كند نياز مى مسلمان را از واژه تمدن بى

  

    



عبدالحميـد  

: هـارون، قـم

وم و معـارف 

  

: ـى، متـرجم

  :آدرس ، بـهت

هـای  پژوهش 

، 28، سهش

و فرهنــگ   م

های  نظریـه، »

 .اسالمى گ 

: ، بيــروتةبیــ

:مصـحح  االعظـم،
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