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یه علمی تمدن اسالمی و دین                                                              یپژوه نشر

 
                              9911 پاییز /پنجم  شماره /دومسال   

       

 واکاوی معنای مدنیت و تمدن؛ مطالعه موردی سوره بقره ،از شهر تا تمدن  
 1ندا جعفری فشارکی

 (91-99 ) 

 چکیده

   ها به غار آغاز شده و امروز با برگزاری ال زندگی بهتر بوده، این تالش از کوچ انسانانسان پیوسته به دنب
های علمی ادامه یافته است. عناصر متعددی چون محیط زندگی و تعالیم ادیان بر تحوالت زندگی بشر کرسی

ها با ز موفقیتها و پیروی ااثر گذار بوده است. شناخت سیر تحوالت زندگی بشر و عبرت آموزی از شکست
ای و روستایی به زندگی ها از زندگی قبیلهشود. تغییر محیط زیست انسانشناخت دقیق و روشمند میسر می

ها در طول ترین عوامل شکل گیری تمدنشهری و تغییر فرهنگ مردم با قوانین عرفی، حکومتی و دینی مهم
های ها و شاخصرد دو واژه مدنیت و تمدن، مؤلفهتاریخ بوده است. در این پژوهش، پس از بررسی معنا و کارب

مرتبط در سوره مبارکه بقره با روش تحلیل کیفی مضمون بررسی و گزارش مختصر آن ارائه شده است. نتیجه 
ست که پیامبر اکرم)ص( با امطالعه اولین سوره نازل شده در شهر مدینه با توجه به رویکرد تمدنی آن، گواه آن 

معه ابتدا باور مردم مدینه نسبت به جایگاه الهی خود را در مقابل شبهات یهودیان تبیین نموده توجه به شرایط جا
و سپس با وضع قوانین جزایی و عبادی وضعیت جامعه را سامان داده و با تعالیم خویش، تالش کرده 

 ها را به دیگر خواهی مبدل کند.خودخواهی

 نیت، معنای تمدن و سوره بقره.قرآن، تمدن اسالمی، معنای مد واژگان کلیدی:

 

 

 

 
                                                                 

 nedajf@gmail.comدانشجوی دکتری رشته علوم قرآن و حدیث دانشگاه قرآن و حدیث قم ـ  ـ8
 نوع مقاله: مفهومی                                     8933/ 73/ 87تاریخ پذیرش:         8933/ 70/ 8تاریخ دریافت: 



 سوره بقره یو تمدن؛ مطالعه مورد یتمدن یمعنا یاز شهر تا تمدن، واکاو

 
 

      

00  

 مقدمه

اند، در دو واژه مدنیت و تمدن، اگر چه از یک ریشه هستند و گاهی مترادف یکدیگر استعمال شده
های اخیر بسیار مورد های تمدنی در سدهحقیقت نسبت مقدم و مؤخر با هم دارند. از آنجا که بحث

-ی اسالم با توجه به وسعت تحوالتی که در دورانتوجه محققین بوده و هست، استخراج نظریه تمدن

یابد. عنوان "عصر جاهلیت" و تصوری که در اذهان از زندگی های مختلف ایجاد کرده، ضرورت می
ای این تعالیم را منحصر به آن بدوی جامعه هم عصر رسول خدا)ص( سایه افکنده، موجب شده عده

نام گذاری شهر یثرب به "مدنیه" توسط رسول  زمان و اقتضائات آن، بدانند. از طرفی، تعارض
خدا)ص( با این ادعا مشهود است. به راستی چه نسبتی میان شهرنشینی و تمدن اسالمی که پیامبر 

 اکرم)ص( با بهره از آیات قرآن تاسیس نمودند، برقرار است؟

بررسی تطبیقی های آن دو و پاسخ این سئوال مستلزم تبیین مفهوم مدنیت و تمدن و استخراج شاخص
با نظام تاسیس شده توسط رسول خدا)ص( است. فهم و تحلیل اقدامات رسول خدا) ص( نیز، نیازمند 

ها و تعالیم ایشان بر زندگی مردم آن توجه به بستر زمانی و فرهنگی عصر ایشان و بررسی تاثیر آموزه
های جزایی فردی و اجتماعی نونروزگار است. تغییر روابط قبیله محور مردم به قواعد نظام شهری با قا

 یکی از اصول اقدامات تمدنی رسول خدا)ص( است.

های آنها، مضامین اولین در این پژوهش پس از بررسی معنای مدنیت و تمدن و استخراج شاخص
های اصلی تمدن توحیدی با استفاده از مدلول و سوره مدنی )سوره بقره( بررسی شده تا شاخص

های گفتمان ت این سوره تبیین شوند. هدف این پژوهش تبیین اولین بارقهمضامین مکنون در آیا
)منظومه فکری( تاسیس تمدن توحیدی است که با روندی پیوسته و متناسب با نیاز مردم عصر نزول در 

 سوره بقره تبیین شده است. 

توجه به هدف تحقیق ها محتاج مطالعه دقیق تفاسیر موجود هستیم، اما با هر چند برای طبقه بندی داده
که توجه به رویکرد تمدن سازی در سوره مبارکه بقره است از پرداختن و بیان نکات تفسیری ذیل آیات 

 اجتناب شده است.
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یف مدنیت و تمدن و نسبت آنها  تعر

باشد، واژه مدینة بر وزن َفِعیَلة به معنای می« م د ن»اصل این واژه عربی و از ریشه  مدنیت:الف( 
و در صورت منسوب ( 104: 41، ج 4141ابن منظور، ی که پیرامون آن حصن ساخته شده )سرزمین

باشد، جمع آن ُمدن و ُمُدن و َمداِئن است. چنانچه به شدن به رسول الله)ص( شهر مدینة مد نظر می
ی نسبت داده شود، َمَدنی و چنانچه به شهر دیگری نسبت داده شود َمِدینِ  -شهر رسول الله)ص(-مدینة 

، 4143؛ فیروزآبادی،  4404:  1، ج4131؛ جوهری،  31:  8، ج4101فراهیدی، شود. )ساخته می
 (431:  1ج

مدعی شده تنها کلمه َمدینة بر وزن َفعیلة مستعمل است « م د ن»ابن فارس در قرن چهارم ذیل ریشه 
های معاصر با تلفظ این واژه در معجم( 101: 3، ج 4101ابن فارس، باشد. )که جمع آن ُمُدن می

ة به معنای پیشرفت و آبادانی استعمال شده  4با هیئت مصدر ِصناعی« م د ن»از ریشه  4َمَدِنیَّ
دهخدا این واژه را با تلفظ ، نسخه الکترونیکی( 8910است.)عبدالقادر، مصطفی، نجار و زباب، 

تبیین کرده. در فرهنگ معین َمَدنیت، مصدر جعلی دانسته و آن را به معنای انتساب به شهر و مدینه 
ت با تشدید  واژه مدنیت در زبان و به معنی شهرنشینی و تمدن گزارش شده است. « یاء»تلفظ َمَدنیَّ

، 4131)یوسفی، گویند.می 1تشکیل شده که به آن مصدر جعلی« یت»و « مدن»فارسی از دو بخش 
در زبان عربی جمع مدینة « مدن»از آنجا که  (401: 4131؛ ذوالنور، 410: 4131؛ شریعت، 11: 4ج

باشد. به کاربردن واژه َمَدنّیت در صورتی است، پس تلفظ صحیح آن در زبان فارسی ُمُدنیت می
مشدد خوانده شود.)معین، « یاء»صحیح است که این واژه به عنوان واژه دخیل شمرده شده و حرف 

 : ذیل کلمه مدنیت(8938

                                                                 
تأنیث و عالئم تثنیه و جمع داشته باشد، بنابراین از واژه ُمُدن « تاء»خت اسم منسوب گفته شده منسوب الیه نباید ر شرایط ساـ د8

نسبت، همواره مکسور است در وزن َفعیلة برای سهولت تلفظ اسم منسوب « یاء»شود. همچنین ما قبل مصدر صناعی ساخته نمی
 (81: 8911داح، شود.)دحَمدینة به صورت َمَدنّي استعمال می

تأنیث معنای مصدری یافته « تاء»تأنیث دارد و پس از افزوده شدن « تاء»فظی است تبدیل شده به اسم منسوبی که ـ ل2
 ( 968: 8911است.)دحداح، 

 های فارسی و عربی و ... تحت تأثیر قواعد ساخت مصدر ِصناعی زبانبه دنبال برخی اسم« یت»مصدری که با افزودن پسوند ـ  9
 عربی در زبان فارسی رایج شده است. 
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گیرد، حقیقت این است که در سی بسیار مورد استفاده قرار میهای فاراین واژه در محاورات و نوشته
علوم مختلف مفهوم آن با قبض و بسط به کار رفته است. اغلب معنا و مفهوم آن را محدود به 

هزار سال قبل اند.شهرنشینی و اقتضائات فرهنگی آن دانسته و برخی آن را همطراز تمدن معنا کرده
در ارتباط با امور مختلف اداره « آراء اهل المدینة الفاضلة»و « اسة المدنیةالسی»های فارابی کتبی با نام

اجتماع نوع انسان، »ابن خلدون نیز، مدنّیت را این گونه تعریف کرده: زندگی مدنی نگاشته است. 
ضروری است و حکیمان این معنی را بدین سان تعبیر می کنند که انسان دارای سرشت مدنی است؛ 

است اجتماعی تشکیل دهد که در اصطالح ایشان آن را مدنّیت گویند و معنای عمران یعنی ناگزیر 
 (441: 4، ج4110ابن خلدون، « )همین است.

است. این واژه، در کتب لغت کهن عربی استعمال « م د ن»اصل این واژه عربی و ریشه آن  ب( تمدن:
 (304: 4184حیدری، فته است. )های معاصر، هیئت فعلی و اسمی آن به کار رنشده اما در معجم

برخی آن را خماسی  معجم الرائد و معجم الوسیط(اند )برخی آن را ثالثی مزید و از باب تفّعل دانسته
ن( » معجم الغنياند. )الزم دانسته ِِ ( تمدن به معجم الغنياسم فاعل باب تفّعل می باشد. )« ُمِتمَدّ

در  4کند.میت زندگی مدنی را به فرد و جامعه منتقل معنای برگزیدن نوعی از زندگی است که اقتضائا
دارد که هیچ کدام از این « حضارة»و « ثقافة»، « مدنیت»هایی همچون زبان عربی این واژه مترادف

 ها، در قرآن به کار نرفته است.واژه

ادی و های گوناگون به کار رفته است و گستره مفهومی آن ابعاد ماین واژه در علوم مختلف با تلقی
معنوی را در بر گرفته است. به یقین، تلقی افراد از این واژه، از گذشته تا حال دستخوش تغییرات 
بسیاری بوده و هنگام مطالعه و استعمال این واژه، باید به بستر زمانی و معنایی آن توجه داشته باشیم، 

 شود.می زیرا کاربرد آن از معنای حداقلی تا معانی پیچیده و چند سطحی مشاهده

وارد لغات زبان انگلیسی شد و  4334از سال  4توسط دکتر ساموئل جانسون« civilization»واژه 
مصطلح شده و با توجه به کاربرد تاریخی آن، ابتدا برای جوامعی به کار رفته  ،سپس در سه سده اخیر

ور، این اصطالح به اند اما به مرکه از زندگی کوچ نشینی به زندگی یکجانشینی و شهری روی آورده

                                                                 
 .(211: 8822بستانی، «)به اخالق مردم شهرنشین خوی گرفت، از جهل و نادانی به شهریگری و انسانیت تغییر یافت.» ـ   8

2 - Samuel Johnson. 
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های معنوی های مادی جوامع به جنبههای متعدد، نسبت داده شده و عالوه بر جنبهجوامع دارای نظام
(  این واژه در زبان فارسی به تمدن و در زبان عربی 81-81نیز پرداخته شده است. )یکتایی، بی تا: 

ها قبل در خصوص تمدن در لدون سالحضارة ترجمه شده است. البته مسلمانان مانند فارابی و ابن خ
ی تمدن را اند. خواجه نصیرالدین طوسی نیز در کتاب اخالق ناصری واژهمفاهیم متفاوتی بحث کرده

چون وجود نوع، بی معاونت صورت نمی بندد و معاونت، بی اجتماع محال »به کار برده و گفته: 
نوع اجتماع را ] که[ شرح دادیم، تمدن  است، پس نوع انسان بالطبع محتاج بود به اجتماع، و این

خوانند و تمدن مشتق از مدینه بود و مدینه، موضع اجتماع اشخاص که به انواع حرفه ها و صناعت ها، 
 (218: 8901طوسی، « )کنند.تفاوتی که سبب تعیش بود، می

، عبارت از نظمی توان به شکل کلی آنتمدن را می»در کتاب تاریخ تمدن نوشته:  4ویلیام جیمز دورانت
« کند.شود و جریان پیدا میاجتماعی دانست که در نتیجه وجود آن، خالقیت فرهنگی امکان پذیر می

تمدن دو جنبه دارد، مادی و معنوی. »( شهید مطهری در تعریف تمدن گفته: 1: 4، ج 4131)دورانت، 
افته تا به امروز رسیده است. جنبه مادی تمدن، جنبه فنی و صنعتی آن است که دوره به دوره تکامل ی

( و در جای 411: 4)مطهری،بی تا، ج« جنبه معنوی تمدن مربوط به روابط انسانی انسان ها است.
تمام استعدادات انسانی انسان که ما به االمتیاز وی از حیوان است از قبیل عالم شدن و »اند: دیگر گفته

« تمدن»وضع قوانین و مقررات و باالخره آنچه  تخّلق به فضائل اخالقی و اقسام هنرها و صنایع و
هایی است که تنها در زمینه زندگی اجتماعی به شود، تمام این ها، اموری است و سرمایهنامیده می
 ( 444: 3)مطهری،بی تا، ج « آید.وجود می

 اند، فناغلب، به ویژه در زبان انگلیسی و فرانسوی، تمدن و فرهنگ را معادل یکدیگر دانسته
ها به لحاظ ظاهر و انسانی شدن خلق»آلمانی این دو را متمایز دانسته و تمدن را روند  4هومبولت

(سایر تعاریف 41، 4: ج 4114 ،کند. )راسختعریف می« رسوم، و در پی آن منش و روحیات آنها
ه؛ وجود تمدن نیز، با اندکی کم و بیش نسبت به این تعاریف یا معرفی ارکان و ابعاد تمدن ارائه شد

سازمان و نظم اجتماعی و پیشرفت ماّدی و معنوی در جامعه، نقطه مشترک اکثر تعاریف ارائه شده 

                                                                 
1 . William James Durant. 
2 . von Humboldt. 
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ای بیان خواهد باشد. در ادامه با توجه به قدر مشترک تعاریف، تعریف برگزیده تمدن با ذکر مقدمهمی
 شد.

ریخ گواه آن است که بشر هم ها طی قرون گذشته شاهد تغییر و تحوالت بسیار بوده و تازندگی انسان
در بعد مادی و امکانات زندگی تحول و پیشرفت چشمگیری داشته و هم در بعد روابط انسانی با فراز و 
فرودهای بسیار، دستاوردهایی کسب کرده است. یکی از تحوالت محسوس جوامع انسانی مربوط به 

های زندگی اجتماعی که ز صورتاجتماع را یکی ا 4ها است، فردینلند تونیسجمعیت و روابط آن
فرآورده اراده طبیعی و ارگانیک است و صور اولیه آن در اجتماعات همخون، روابط خویشاوندی، 

شود، و جامعه را فرآورده انتخاب و برقراری روابط اجتماع محلی، همسایگی و ... مشاهده می
و  11: 4111، . )محسنیاست هکند که از گرایش تکامل اجتماعی به وجود آمدقراردادی تعریف می

مشترکی دارند، بنابراین، جامعه و فرهنگ جدای از یکدیگر نیستند.  4( افراد هر جامعه فرهنگ13
 ( 31: 4188)کوئن، 

هرچند این تغییرات در گذشته با عناوین متعددی معرفی شده اما در سه دهه اخیر، اصطالح تمدن 
است. تمدن، اصطالحی با مفهوم انتزاعی است که از یک  ای در میان اندیشمندان داشتهکاربرد ویژه

گیرد و از دیگر سو، جغرافیا و امکانات زیستی بشر سو باورها، منش ها و ارتباطات انسانی را در بر می
کند، را، بنابراین، محدود کردن مفهوم تمدن به بخش دوم، این واژه را با حقیقت خارجی آن بیگانه می

ها پیش به دور از روح معنای کنونی تمدن واژه تمدن بر مدنیت انسان ها در قرن همان گونه که تطبیق
 است.

امروزه اندیشمندان با کاویدن تاریخ، این اصطالح نو پدید را به جوامع مختلف  ج( مصادیق تمدن:
 نسبت داده اند. نخست، برای هر جامعه پیشا تاریخ که تحولی نو در راستای زندگی بهتر یافته تمدن

ها با تراشیدن سنگ سرپناه مناسبی برای زندگی اند، مانند تمدن دوران میانسنگی که انسانگفته
غارنشینی یا جنگلی برای خود فراهم کردند، سپس به جوامعی که متکی به ارکان تمدن )زبان، دین، 

ها ا در کاوشاند مانند: تمدن آریایی که آثاری از آن هخط و عدد نویسی، دانش و هنر و صنعت( بوده

                                                                 
1 . Ferdinand Tönnies. 
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ها که به این شوند. سایر مصداقبه دست آمده و بر اساس محدوده جغرافیایی سکونت شان شناخته می
های هند، روم، یونان، چین و مصر هستند. در تقسیم بندی دیگر، ادیان شوند تمدننام شناخته می

مدن اسالم و ... . و در اند مانند: تمدن یهود، تمدن مسیحیت، تفصل ممیز انواع تمدن شمرده شده
مطالعات نوین، اصطالح تمدن در سطحی کالن تر و با توجه به دو بعد مادی و غیر مادی استعمال 

 (81شده مانند: تمدن اروپایی، تمدن آمریکایی و ... )یکتایی، بی تا: 

و نوع  مهم ترین تحولی که در جوامع انسانی در پیشا تاریخ رخ داده، محلد( رابطه مدنیت و تمدن:
ها بوده، ایشان از مناطق نامناسب به مناطق حاصل خیز کوچ نموده و به مرور به جای سکونت انسان

اند که نتیجه آن، افزایش زندگی کوچ  نشینی، زندگی روستایی و سپس زندگی شهری را برگزیده
واجه نموده که ها، جوامع را با مسائل جدیدی مجمعیت و تغییر سبک زندگی آن ها بوده؛ این انتخاب

توان مدنیت را سنگ بنای تحوالت تمدنی نامید بایست برای آن ها تدابیری بیاندیشند، بنابراین، میمی
زیرا: اصلی ترین تغییری که انسان ها را وادار به اختراع و ابداع در دو بخش سخت و نرم تمدن نمود، 

ها بر اساس روابط غریزی و خویشاوندی شهرنشین شدن افراد بوده زیرا: در جوامع ابتدایی که انسان
کردند. با افزایش ها با یک نوع سبک زندگی، زیست میبا افراد محدودی در ارتباط بودند تا مدت

ها، ضرورت وضع خواهی برخی افراد و گروهجمعیت و بروز وقایعی چون محدودیت منابع یا افزون
یی برای پیشرفت وضعیت جوامع کافی نبود و قانون و صیانت از آن احساس شد. وضع قوانین به تنها

بایست قدرتی جهت مقابله با قانون شکنان وجود داشته باشد، این قدرت در جوامع اولیه و شکل می
شود. ها مشاهده میسنتی خود به شکل رئیس قبیله و بعدها و در جوامع بزرگتر به صورت دولت

دهنده تمدن هستند که بسته به جمعیت، فرهنگ  جامعه انسانی، قانون و سیستم رهبری اضالع تشکیل
 یابند. جامعه، روابط داخلی و خارجی، نحوه انتخاب رهبر و ... اشکال گوناگونی می

با توجه به تعریف اصطالحی تمدن و مصادیق بیان شده، هر تمدن دارای دو  ه( رابطه تمدن و دین:
عناصر موثر در بهبود و هم افزایی روابط بخش سخت )عناصر موثر در رفاه و بهبود زندگی( و نرم )

ها مشهود است و شاید به همین ها( است. در نگاه اولیه نقش و تأثیر ادیان بر بخش نرم تمدنانسان
ها در مورد همه ادیان اند. در ارتباط با بخش سخت تمدنها با نام ادیان معرفی شدهدلیل، برخی تمدن

، زیرا دسترسی کامل به تعالیم همه ادیان، مقدور نیست و از توان قضاوت یکسانی داشته باشیمنمی
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ها در هر دوره متفاوت بوده است؛ با مقایسه آنچه از کتاب مقدس در طرفی اقتضائات زندگی انسان
ها در بخش دست داریم با تعالیم قرآن پیشرفت چشمگیری در معرفی راه کارهای رشد زندگی انسان

ها، در بخش سخت ان گفت ادیان عالوه بر راهبری در بخش نرم تمدنتوکنیم و میسخت مالحظه می
 اند.نیز، به مرور زمان قواعدی ارائه نموده

 

یخ(  یخ )پسا تار  نسبت تمدن اسالم به تار

گزارش تحقیقات باستان شناسی حاکی از زندگی یک میلیون ساله انسان ها بر روی کره زمین است، 
سال قبل از میالد  1000شود، یدایش خط و تمدن شناخته میدر حالی که عصر نوسنگی که با پ

قدمت دارد و تمرکز مطالعات تمدنی بر این دوره کوتاه تاریخی بنا نهاده شده است. )یکتایی، بی تا: 
سوره  21و  26در آیات باشد. ( نشانه دیگر آغاز این دوران، زندگی حضرت آدم)ع( در زمین می81

بر  1اشاره شده، و پس از خلقت بشر به مالئکه امر شده، سجده کنند. 4و بشر 4حجر به خلقت انسان
ای عده 1اند،ها اشاره کردهاساس گزارش قرآن، مالئکه در برابر این امرالهی به فساد و خونریزی انسان

از مفسرین این سخن مالئکه را ناظر به فساد ساکنین پیشین زمین که پیش از حضرت آدم)ع( در آن 
این دیدگاه، با توجه به آیات سوره حجر و برخی  (11: 4113قمی اند؛ )ته اند، تفسیر کردهسکونت داش

های باستان شناسی نیز منطبق است. با پذیرفتن این دیدگاه تاریخ روایات قابل دفاع است، و بر یافته
تقسیم  باشد،ها خالفت حضرت آدم)ع( میها در زمین به دو دوران که فصل تمایز آنزندگی انسان

سوره ص و ناظر به  26شود. در این جا، تعریف و تبیین معنای خالفت که عالوه بر این آیه در آیه می
به کار رفته، گسترده کاربرد این اصطالح قرآنی را از امری تشریفی به  3حکومت حضرت داود)ع( 

ی قضیه شخصیه دهد و چه بسا، انتساب حضرت آدم)ع( به مقام خلیفه اللهمنصبی مدنی توسعه می
ها در زمین باشد که مصادیق نبوده و به عنوان حقیقتی خارجی ناظر به دوران جدید، زندگی نوع انسان

                                                                 
ْسُنوٍن » ـ4 ْن َحَمٍإ مَّ  (26)حجر:« َو َلَقْد َخَلْقَنا ااْلنَساَن ِمن َصْلَصاٍل مِّ
َك ِلْلَمَلئَکِة ِإنّی » ـ 4 ْسُنوٍن  َو ِإْذ َقاَل َربُّ ْن َحَمٍإ مَّ ن َصْلَصاٍل مِّ  ( 21)حجر:« َخِلُق  َبَشًرا مِّ
ُهْم َأْجَمُعوَن َفِإَذا َسوَّ »ـ 1 وِحی َفَقُعوْا َلُه َساِجِدیَن ؛ َفَسَجَد اْلَمَلئَکُة ُکلُّ  (97و  23حجر:«)ْیُتُه َو َنَفْخُت ِفیِه ِمن رُّ
ْرِض َخلیَفًة قاُلوا َأ َتْجَعُل فیها َمْن ُیْفِسُد فیها َو َیْسفِ » ـ1

َ
َك ِلْلَمالِئَکِة ِإنِّي جاِعٌل ِفي اْْل ُح ِبَحْمِدَك َو ُك اَو ِإْذ قاَل َربُّ ماَء َو َنْحُن ُنَسبِّ لدِّ

ي َأْعَلُم ما ال َتْعَلُموَن  ُس َلَك قاَل ِإنِّ  (97بقرة : «) ُنَقدِّ
ِبِع اْلَهوی» ـ3 اِس ِباْلَحقِّ َو ال َتتَّ ْرِض َفاْحُکْم َبْیَن النَّ

َ
ا َجَعْلناَك َخلیَفًة ِفي اْْل َك َعْن َسبیِل اللَّ  یا داُوُد ِإنَّ وَن َعْن َسبیِل َفُیِضلَّ ذیَن َیِضلُّ ِه ِإنَّ الَّ

ِه َلُهْم َعذاٌب َشدیٌد ِبما َنُسوا َیْوَم اْلِحساِب   (26)ص: « اللَّ
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ها داشته باشد، که آدم)ع( اولین مصداق خارجی آن است، بنابراین، مقام خلیفة متعددی در طول دوران
نهد، هرچند از جهت مقتضیات می الله منحصر در امر تبلیغ نبوده و رسالتی واالتر بر دوش انبیاء

زمان، مأموریت هر یک از انبیاء، محدوده معینی داشته، اما در صراطی مستقیم به سوی آرمانی 
 رو به رشد بوده است. 4مشخص

، اول دعوت فرعون و 4در روایِت قرآن از انتساب حضرت موسی)ع( دو مسئولیت به ایشان ابالغ شده
رای هجرت از مصر، این در حالی است که اگر دعوت اول اجابت شود دوم همراه کردن بنی اسراییل ب

نیازی به اجرای دستور دوم نیست و از طرفی، دستور دوم مقید به ظلم فرعون نشده و از جهت تاریخی 
کنیم، علی رغم غرق شدن فرعون، بنی اسراییل به مصر بازنگشتند و مسیر خود را ادامه مالحظه می

تورات بر موسی)ع( نازل شد تا با دستورالعملی الهی زمینه ایجاد نوع دیگری از  دادند و در این زمان
 زندگی را برای این قوم و آیندگان در سرزمین جدید فراهم سازد.

که به دعوت عمومی و جهانی ایشان اشاره دارند،  1درباره پیامبر اکرم)ص( نیز، عالوه بر آیاتی
دیریتی جامعه نیز، به ایشان ابالغ شده که در سیره ایشان های مای از آیات و دستورالعملمجموعه

متبلور است، مانند احکام جزایی متخلفیِن قوانین مدنی؛ مانند قصاص، حد سارق، مجازات مفسد و 
های فرهنگ، اقتصاد، محارب فی االرض و ... . بنابراین، با توجه به عملکرد پیامبر اکرم)ص( در حوزه

تطبیق آن بر اضالع تمدن سازی )جامعه، قانون و رهبری( قرآن چشم سیاست داخلی و خارجی و 
کند، هر چند تمامی آنچه در این چشم تر از رشد مدنی جامعه ترسیم میانداز ایشان را در افقی کالن

گنجد در عصر حضور ایشان محقق نشده، اما ایشان مؤسس تمدن نوینی هستند که هم در انداز می
اند. چنین تمدنی باید در سه گذاری نمودهسخِت آن، اصول و قواعدی پایهبخش نرم و هم در بخش 

های عرصه بینش، کنش و انگیزش طراحی شده باشد تا بتوان به نتیجه مطلوب دست یافت؛ آموزه

                                                                 
اُس ِباْلِقْسِط َو َأنْ » ـ4 ناِت َو َأْنَزْلنا َمَعُهُم اْلِکتاَب َو اْلمیزاَن ِلَیُقوَم النَّ اِس َو َزْلَنا اْلَحدیَد َلَقْد َأْرَسْلنا ُرُسَلنا ِباْلَبیِّ فیِه َبْأٌس َشدیٌد َو َمناِفُع ِللنَّ

َه َقِويٌّ َعزیٌز  ُه َمْن َیْنُصُرُه َو ُرُسَلُه ِباْلَغْیِب ِإنَّ اللَّ  ( 21حدید: «)ِلَیْعَلَم اللَّ
 ( 80تا  89( و) طه: 80و  86)شعراء: ـ 4
ْنِذَرُکْم ِبِه َو َمْن بَ »...  ـ 1

ُ
َو َکذِلَك ( »32أنعام: ...«) َو َمْن َحْوَلها  َو ِلُتْنِذَر ُأمَّ اْلُقری( »... 83)أنعام: ...« َلَغ َو ُأوِحَي ِإَليَّ هَذا اْلُقْرآُن ِْل

ا ِلُتْنِذَر ُأمَّ اْلُقری ِه ِإَلیْ ( »0)شوری: ...« َو َمْن َحْوَلها  َأْوَحْینا ِإَلْیَك ُقْرآنًا َعَرِبیًّ ي َرُسوُل اللَّ اُس ِإنِّ َها النَّ )أعراف: ...« ُکْم َجمیعًا ُقْل یا َأیُّ
َل اْلُفْرقاَن َعلی( »870)أنبیاء: « َو ما َأْرَسْلناَك ِإالَّ َرْحَمًة ِلْلعاَلمیَن ( »811 ذي َنزَّ   (8)فرقان: « َعْبِدِه ِلَیُکوَن ِلْلعاَلمیَن َنذیراً  َتباَرَك الَّ
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ایشان تبلور وحیانی پیامبر)ص( در این سه عرصه بر اساس جهان بینی توحیدی در قرآن کریم و سیره 
 یافته است.  

 
 فی تمدن اسالمی در قرآنمعر 

های آن در قرآن استعمال نشده اما با توجه همان گونه که در تعریف تمدن گفته شد، این واژه و مترادف
توان آیات تمدن ساز قرآن که دستاورد شود، میهای تمدن و مباحثی که ذیل آن مطرح میبه مؤلفه

قرآن به عنوان یک منبع وحیانی که گاهی با بیرونی آن مشهود است را استخراج و شرح و تفسیر نمود. 
فضای تحوالت آن دوران را ترسیم نموده، باید مورد توجه و  )ص(گزارش وقایع عصر رسول خدا

 مطالعه قرار گیرد.

یکی از اقدامات مهم و تاثیر گذار پیامبر اکرم)ص( هجرت به یثرب و ایجاد تحوالت بنیادین در آنجا 
ه مدینه تا تاسیس بناهای نوین و وضع قانون و... . سوره مبارکه بقره اولین سوره بوده، از تغییر نام یثرب ب

مدنی است که با بیان برخی وقایع، اساسی ترین اقدامات پیامبر اکرم)ص( را به تصویر کشیده است. 
ساز های آن و تطبیق بر فضای جامعه آن روزگار، در ادامه با مطالعه محتوای این سوره با توجه به سیاق

و کار اقدامات زیربنایی پیامبر اکرم)ص( را بررسی خواهیم نمود. روند گزارش سوره از اقدامات آن 
دوران، هم از جهت تاریخی و هم از جهت هدایتی قابل توجه است، زیرا برخی آیات ناظر به یک 

به نظریه  بنابراین، با توجه ،دغدغه اجتماعی نازل شده و با رفع آن متوجه دغدغه بعدی شده است
های سوره بقره به ترتیب مصحف گزارش خواهند شد؛ هر تفسیر ساختاری قرآن کریم مضمون سیاق

چند مطالعه موضوعی در عناوین مختلف مانند الگوی دفاعی، الگوی عمرانی و ... نیز، بسیار سودمند 
 است، در این مقاله، به روند ارائه مباحث در این سوره اکتفا شده است.

پس از نشان دادن و ملموس ساختن  23تا  8آیات های سوره بقره: صیف مضمون سیاقالف( تو 
این که سعادت در تنها صراِط مستقیم و راه مّتقیان؛ و خسران و ضاللت در کژراهه کافران است، با 

با اشاره به  و 28در آیه  "خطاب "یا أیها الناس اعبدوا رّبکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تّتقون
های الهی و تثبیت حقانیت رسول مکّرم و آنچه بر آن حضرت نازل شده با تحّدی کردن برخی از نعمت

شکنی ایشان و اشاره به حسن عاقبت ایمان و عمل و اشاره به عاقبت سوء انکار، لجاجت، پیمان
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هایی چون ایراد انه تراشیاما کافران با به کند،صالح، بر لزوم پیروی از مسلک پرهیزکاران تأکید می
های قرآن در راستای خنثی کردن مثلهای معرفی مدعیان دروغین ایمان از پذیرفتن دعوت گرفتن به مثل

 (11: 4، ج4144زنند. )قطب، پیامبر اکرم )ص( و دستور العمل قرآن سرباز می

این سوره مطرح  11تا  10انتخاب خلیفة الله در زمین ضمن داستان حضرت آدم)ع( تنها در آیات 
ها در زمین و فساد و خونریزی آن ها، اراده شده است. پس از گذشت سالیان دراز از زندگی انسان

ها، خلیفة الله در زمین قرار دهد تا با رهنمود ایشان از تزاحم و خداوند بر آن قرار گرفت تا برای انسان
رشکنی برخی ساکنان دیگر زمین )ابلیس( نزاع نجات یابند. آدم)ع( اولین خلیفه الهی است که با کا

این آیات در ضمِن طرح قّصه آدم)ع( اشاره به کرامت انسان نموده و با یادآوری شود. مواجه می
پذیری او به بازبودن راه توبه اشاره نموده و عالوه بر لزوم پیمودن راه مّتقیان، خطرها و آسیب های آسیب

: 81، ج 8820؛ حبنکه، 18: 8، ج8882؛ قطب، 889: 8ج  ،8882گردد. )حوی، این راه گوشزد می
 (826: 8، ج 8883؛ مدرسی، 812:  6، ج8828؛ دروزه، 871

اسرائیل از زمان حضرت تقوایی را در ضمن بیان سرگذشت بنینمونه روشنی از بی 829تا   87آیات 
قابل توجه می باشد  دارد. این قسمت از آیات به دو جهتموسی)ع( تا عصر رسول خدا)ص( بیان می

چرا که یهودیان نیز مأمور بودند با ارشاد حضرت موسی)ع( که خلیفه الهی هم عصر ایشان بود در 
مسیر عبودیت حرکت کنند اما به دلیل کارشکنی به این هدف نائل نشدند از دیگر سو، یهودیان عصر 

)ص( از عهد الهی که رسوال الله)ص( علی رغم منطبق یافتن نشانه های موعود بر حضرت محمد
ایمان آوردن و یاری ایشان بود سرباز زدند و به این نکته نیز، اکتفا ننموده قصد منحرف ساختن جامعه 

اختصاص بخش قابل توجهی از آیات این سوره به معرفی بنی اسرائیل با چند نوپای اسالمی را داشتند. 
که اصلی ترین مانع در راه تحقق آرمان های  فایده عمده همراه است: اول، تاثیرگذاری بر بنی اسرائیل

اسالمی و سرافرازی اسالم و مسلمانان هستند. دوم، اعطای بینش دشمن شناسی به مسلمانان که 
موظف به برافراشتن پرچم توحید در عالم هستند. سوم، آسیب شناسی طی مسیر امت اسالم به سمت 

یخی بنی اسرائیل را تکرار نکنند و در شکل دهی تحقق آرمان الهی، تا بار دیگر تجربه های تلخ تار
 (18:  4، ج 4133جامعه و حکومت اسالمی کامیاب شوند. )بازرگان، 
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با طرح امامت ابراهیم)ع(، او و خاندان پاک او را نمونه عینی خلیفة الله دانسته و ، 888تا  828از آیه 
انتصاب در این جایگاه معرفی کرده پیامبر اسالم)ص(  را با توجه به روش و منش ایشان، شایسته 

است. این بخش از آیات در عین حال با یادآوری بنای کعبه به دست توانای ابراهیم و اسماعیل)ع( و 
های ابراهیمی دین مبین اسالم را بیان کرده و  دعای ایشان در حق شهر مکه و فرزندان شان ریشه

ت و یادآوری نموده که همه انبیاء پیرو آیین راستین انتساب یهود به ابراهیم)ع( را زیر سئوال برده اس
:  4، ج 4144؛  حوی، 413:  4، ج4114؛ مسلم، 401: 4، ج4144توحیدی هستند. )سید قطب، 

ذکر این دو قّصه )بنی اسراییل و حضرت ابراهیم)ع(( دو روی سّکه اختیار افراد در انتخاب مسیر (431
روی سّکه که مورد سوال فرشتگان بود و با بیان"أتجعل فیها من اسرائیل برای آن زندگی است؛ قّصه بنی

یفسد فیها..." به آن، اشاره شد و قّصه ابراهیم و پیامبران نسل او برای روی دیگر که در جواب ایشان با 
 بیان شده است. "جمله"إّنی أعلم ما التعلمون

هیم)ع( و اسماعیل)ع(در آیات پس از بیان داستان بنیان گذاری و تطهیر کعبه به دست حضرت ابرا
سازی کرده است و از اعتراضات برای حادثه بزرگ تغییر قبله و بیان این حکم مهم زمینه 414قبل، آیه 

باره خبر داده، پاسخ اعتراض های آنان را به رسول اکرم)ص( آینده یهود و مشرکان حجاز در این
براهیم)ع( و اسماعیل)ع(هنگام باال بردن ، از دعاهای حضرت ا441تا  443آموزد. مطابق آیات می

دیوارهای کعبه این بود که پروردگارا این کار را از ما بپذیر و از دودمان ما امتی مسلمان و فرمانبردار 
خویش قرار ده. طبق آیه مورد بحث و آیات پس از آن، خداوند بنای کعبه را از آنان پذیرفت و آن را قبله 

ودمان آن ها امتی مسلمان پدید آورد که در مسئله قبله و مانند آن، تسلیم فرمان مسلمانان قرار داد و از د
اسرائیل با آن همه کفر و ظلم و اسرائیل با خاندان ابراهیم)ع( گواه آن است که بنیاو هستند. مقایسه بنی

ن جایگاه، تقوایی شایسته خلیفة الله شدن در زمین نیستند. پیامبر اکرم)ص( شایسته انتصاب در ایبی
رو، خداوند سبحان و مصداق تحقق دعای اوست، ازاین می باشد که پیرو آیین حنیف حضرت ابراهیم

کند و با این امتحان در صدد خط کشی رسمی بین با تغییر قبله، استقالل مسلمانان را از یهود اعالم می
ب برآمده است و در پایان، آیه مومنان به اسالم و مدعیان دروغین ایمان یعنی بنی اسرائیل و اهل کتا

نیکوکاران را در بعد اعتقادی و رفتاری معرفی کرده است. شاید مدعیان دروغین ایمان حداقل به  433
، 4144؛ شرف الدین، 101: ص 4، ج4114موازین اخالقی و انسانی پایبند شوند. )یوسفی غروی، 

 (80: 4ج
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صاص، روزه، قتال و حج دو مورد نخست را به با طرح چهار موضوع اصلی ق 441تا  438سپس، آیات 
و دو مورد اخیر را به عنوان راه کار تقوای اجتماعی « لعلکم تتقون»عنوان راه کار تقوای فردی با تکیه بر 

بیان کرده است. نظم خاص این چهار موضوع، می فهماند که برای تحقق « و اتقوا الله»و با تکیه بر 
وای فردی است. نکته دیگری که می توان از این نظم استفاده کرد، این تقوای اجتماعی حق تقدم با تق

است که قتال در بعد اجتماعی، مانند قصاص در بعد فردی است، چنانکه حج در بعد اجتماعی نظیر 
روزه در بعد فردی است. این مجموعه آیات پس از دسته آیات قبل که چشم انداز فرهنگ مشترک 

سیم نمود و با بیان رفتارهای ناشایست بنی اسرائیل آنها را نقد نموده و به توحیدی همه انبیاء را تر
مسلمانان هشدار داد، اصول قواعد فردی و اجتماعی این فرهنگ را معرفی نموده و در ادامه آیات دسته 

ذیَن ِمن َقبِلُکم َلَع  ذی َخَلَقُکم والَّ ُکُم الَّ قون" مردم را به ورود اول که با بیان"یَایَها الّناُس اعُبدوا َربَّ ُکم َتتَّ لَّ
تقوا فرا خوانده بود، به صورت عملی با چگونگی تحقق تقوای فردی و اجتماعی فراخوانده  در زمره اهل

 است.

ها را از نظر منطق و سیرۀ عملی به دو گروه در بخش پایانِی آیات مربوط به حج، خداوند متعال انسان
و آخرت تقسیم کرد؛ به همین مناسبت در ادامه به تقسیم دیگری از خواهان در دنیا دنیاطلبان و نیک

تقوا ها را از جهت صفات و نتایج اعمال شان نیز به دو گروه با تقوا و بیها پرداخته است و آنانسان
کند که، کند. سپس در آیات بعدی راه حفظ وحدت دینی در جامعه انسانی را بیان میبندی میدسته

بسنده کردن به دین خدا در اندیشه و رفتار است. تنها در این صورت است که وحدت و  ورود در سلم و
گونه شود وگرنه با خروج از سلم و دخل و تصرف در آیات الهی همانسعادت دنیا و آخرت تأمین می

شود و سعادت دنیا و آخرت رخت بر که از بنی اسرائیل و دیگران سرزد، وحدت دینی از هم گسسته می
 (433: 4، ج4144رسد. )سید قطب، بندد و هالکت عمومی فرا میمی

های حرام، های مردم در رابطه با مصارف انفاق، جنگ در ماهبه پاسخ گویی پرسش 414تا  443آیات 
است تا مسلمانان را که به شراب و قمار، نحوه ارتباط صحیح با یتیمان و مسائل مربوط به زنان پرداخته

ها رنگ گرفته بودند با تعالیم روح بخش این دین اهل کتاب از روش و منش آن دلیل همجواری با
های مالی و جانی، ها، زیانآسمانی آشنا سازد. مؤمنان مانند هر انسان دیگر، از جنگ به خاطر سختی

د ها کراهت داشتند، این آیات معیار محّبت و کراهت و خیر و شر را رهنموناامنی و از بین رفتن دارایی
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داند و کند نه خواستۀ طبع، زیرا تنها خداست که عالم مطلق است و همه چیز را میالهی معرفی می
انسان، در تشخیص خیر و شر نیازمند رهنمودهای الهی است تا با عمل به آن به خیر برسد و از شر 

سو به و قتال را از یک برهد. متقین در پرتو ایمان به خدا و دل کندن از مظاهر فریبندۀ دنیا دشواری انفاق
آسانی، و کراهِت طبیعی جنگ و ترس از فقر را از سوی دیگر، به محبوبیت جهاد و انفاق، تبدیل 

 (441: 4، ج4144کنند. )قطب، می

پس از پاسخ گویی به پاره ای از پرسش ها و اعتراضات ناشی از بیان احکام در  481تا  411آیات 
سئله جهاد و روابط اقتصادی، در پی تحقق رفتارهای اجتماعی برآمده بخش پیشین، با آسیب شناسی م

ها بوده و حال این مسئولیت بر دوش مسلمانان نهاده شده است، زیرا: هدف همه انبیاء تحقق این آرمان
است. این مجموعه از آیات ضمن پاسخگویی به سئواالت مردم، فرهنگ ایثار و از خودگذشتگی در 

-کند و ایشان را به دیگر خواهی به جای خودخواهی تشویق میبرای مردم تبیین میبعد جان و مال را 

کند تا بنیادهای این نظام که ریشه در شناخت فطرت انسانی دارد، به نحو احسن پایه گذاری شود. 
شاید آن چیزی که مالئکه در اعتراض به جعل خلیفه در زمین داشتند، همین خودخواهی بشر بوده که 

بنی اسرائیل آن را تایید و نهی می نماید و اجتناب از این امر تنها با تأسی از روحیه ایثار که داستان 
 باشد. روش و منش بزرگ مردانی چون ابراهیم)ع( و ذریه شایسته اوست، امکان پذیر می

ستان در این بخش ابتدا با یادآوری دو داستان از بنی اسرائیل )داستان قومی که از مرگ گریختند و دا
با یادآوری مالکیت  431سپس در آیه کند. طالوت و جالوت( مردم را تشویق به جهاد در راه حق می

ها و نیازمندی ایشان در قیامت، امر به انفاق نموده و جهت تقویت انگیزۀ خداوند بر روزی انسان
اثبات  یم)ع( و نمرودابراهانفاق، ابتدا ربوبیت خدا را با مباحث معرفتی آیة الکرسی و داستان محاجه 

با بیان داستان عزیر)ع( و زنده شدن کرده و سپس به اثبات رستاخیز و قدرت خدا بر احیای مردگان 
-پرداخته و پس از آن، برای تشویق مؤمنان به انفاق و بیان شرایط آن با مثل پرندگان به امر ابراهیم)ع(

این بخش نیز، در صدد نهادینه سازی فرهنگ آیات پایانی هایی به تبیین مسئلۀ انفاق پرداخته است. 
قرآن کریم، جهاد مالی )انفاق( را در کنار جهاد جانی انفاق بی ریا و تجارت بی ربا در جامعه است. 

جهاد از خودگذشتگی جانی و انفاق از خودگذشتگی مالی آورده است که نشان پیوند آن دو است، 
و اقتصاد سالم در جامعه است. فرهنگ از خودگذشتگی است، زیرا حفظ کیان جامعه وابسته به امنیت 
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و عدم تعلق به دنیا، امری موثر در زیر بنای جامعه اسالمی است، تا نیازی به اجرای احکام جزایی در 
 (410: 4، ج4144)سید قطب، جامعه نباشد. 

( 481و  483ی )کند، دو آیۀ پایانها، خالصه آن را بیان میقرآن کریم معمواًل در پایان برخی سوره
بندی معارف سوره در سه اصِل ایمان به خدا، یقین به معاد و قبول همۀ ، چکیده و جمع«بقره»سورۀ 
درباره ایمان به اصول و اجرای « بقره»آیات نخستین سورۀ های آسمانی و رسوالن الهی است. در کتاب

بتدای سوره بیان شده، رسول دستورات الهی سخن گفته شده و آیات پایانی مصداق متقیانی که در ا
رسول خدا)ص(و مؤمنان دیگر، به رسالت همۀ انبیا  و اند. خدا)ص( و همراهان ایشان معرفی شده

کنند. مؤمنان گوش شنوا دارند و اهل یک را انکار نمیآنچه بر ایشان نازل شده ایمان داشته و هیچ
تکامل و صیرورت نظام هستی تنها به سوی اند و تشنۀ مغفرت الهی و بر این باور هستند که اطاعت

خداست. این آیات در قالب دعا و مناجات با خداوند اصول تفکر اسالمی را که برگرفته از تعالیم انبیاء 
ای بیان داشته که خبر از باشد را به گونهسلف و پیامبر گرانقدر اسالم)ص( در پرتو تعالیم قرآن می

 الح را به همراه دارد.تحقق آن آرمان ها توسط این خلف ص

این سوره نورانی در کالم معصومین: با اسامی مختلفی  ب( تأثیر متقابل سوره بقره و فضای نزول:
یاد شده که هر کدام به وجهی از وجوه این سوره اشاره دارند. پیامبر اکرم)ص( این سوره را خیمه قرآن، 

و سید القرآن  (434: 4، ج4144سیوطی، قله بلند قرآن ) (34: 4، ج4101سیوطی، )
سیوطی، اند، همچنین سوره مبارکه بقره و آل عمران را زهروان )( نامیده97: 68، ج8871)مجلسی،

باشد. تا ها، حاکی از جایگاه رفیع این سوره میاند. همه این نامنام گذاری کرده( 434: 4، ج4144
ن برای انتخاب اسامِه جوان به فرماندهی کنیم مالک ایشاآنجا که در سیره پیامبر اکرم)ص( مشاهده می

طبرسی باشد. )سپاه اسالم از میان سرداران مسن و با تجربه، مأنوس بودن این جوان با این سوره می
 (444: 4، ج4134

روایات متعددی از معصومین در فضیلت تالوت این سوره بیان شده اما به روایت پیامبر اکرم)ص( که 
، 4108رازی « )ها از خیر، خانه ای است که در آن سوره بقره تالوت نشود.هترین خانتهی»فرمودند: 

 (13: 4ج
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امین سوره نازل شده و اولین سوره مدنی است، آخرین سوره مکی که قبل از این  10سوره مبارکه بقره 
بر باشد که به فضای بیمار فرهنگی و اقتصادی مکه و فشارهای وارد سوره نازل شده، سوره مطففین می

نماید. پس از این سوره مبارکه، سوره مبارکه انفال نازل شده که به رخدادهای جنگ مسلمانان اشاره می
کند و نیز، سوره مبارکه آل عمران که به مواضع اهل کتاب و مشرکین در برابر مسلمانان و بدر اشاره می

  4پردازد، نازل شده است.چگونگی تعامل با ایشان می

باشد. سوره مبارکه حمد قبل از آن و سوره ه در چینش کنونی قرآن دومین سوره قرآن میسوره مبارکه بقر
 مبارکه آل عمران پس از آن، قرار گرفته است. سوره مبارکه بقره در مجموعه سور طوال قرار گرفته اند.

ایل پیامبر اکرم)ص( به دعوت مردم یثرب برای پایان دادن به جنگ های خونین صد و بیست ساله قب
اوس و خزرج به همراه پیروان راستین خود به رغم تهدید و تعقیب قریش به آنجا مهاجرت کردند. 
اولین و مهم ترین دغدغه هر رهبر دینی پس از هجرت از جامعه آلوده به ظلم و جور و دستیابی به 

نظام فرصت آزادی، پایه گذاری جامعه ای بر اساس ارزش های مکتبی می باشد تا در پرتو این 
ارزشی، مردم قسط و عدل را در جامعه به پا دارند و از کیان جامعه خود در مقابل متجاوزین دفاع 
نمایند. البته وضع و رعایت اصول و ارزش های نو برای همگان خوشایند نخواهد بود لذا، تالش های 

زرج با ارشاد این مردان الهی با مشکالت و موانعی روبرو بوده است. هرچند اکثر مردم اوس و خ
مصعب بن عمیر طی یک سال قبل از هجرت مشرف به دین اسالم شده بودند اما سایر ساکنان یثرب 
که سه قبیله یهودی بودند به رغم ادعای ایمان به پیامبر آخر الزمان)ص( به بهانه های مختلف از 

ای الهی: تسلیم امر خدا همراهی پیامبر آخر الزمان شانه خالی کردند، حال آن که دین مشترك همه انبی
یَن ِعنَد ٱبودن است:"ِإنَّ  ِه ٱلدِّ ْساَلُم" از این جهت اصوِل ارزشی همه مکاتب الهی در آیه ٱللَّ چنین  14ْْلِ

بیان شده است:" إّن الذین امنوا والذین هادوا والنصاری والصابئین َمن امن بالله والیوم االخر وعمل 
وف علیهم وال هم یحزنون" یعنی، تنها راه نجات برای هر مّلتی صالحًا فلهم أجرهم عند ربهم وال خ

                                                                 

حدود نیمی از سوره بقره سوره انفال با بیان وقایع جنگ طبق نظر آقای یوسفی غروی در کتاب تاریخ تحقیقی اسالم پس از نزول ـ 4
بدر در ماه رمضان سال دوم هجرت نازل شده است. اگر نظر ایشان را بپذیریم و با توجه به اینکه سوره انفال هشتاد و هشتمین سوره 

نیمه اول آیات سوره بقره نازل شده است. و  نازل شده شمرده شده است، نزول سوره بقره و انفال توام با یکدیگر بوده اال اینکه در ابتدا
باشد. این سوره امین سوره نازل شده می 13باشد که سوره ای که پس از سوره بقره نازل شده است، سوره مبارکه آل عمران می
 کند. چگونگی تعامل با سایر ملل، اعم از مشرکان، یهودیان و مسیحیان را بیان می
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همان اسالم است و اسالم مجموع اعتقادبه مبدأ و معاد و وحی و نبّوت و آراسته شدن به عمل صالح 
 است. 

در چنین فضایی که پیامبر)ص( به همراه مهاجران رنج کشیده به مدینه هجرت نموده و به تازه 
ه یاری ایشان برخواسته اند )انصار( پیوسته و با مدعیان دروغین ایمان )یهودیان( مسلمانان مدینه که ب

که از نظر مسلماناِن رنج کشیده و نداِر مهاجر و تازه مسلماناِن مدینه صاحب کماالت مادی و معنوی 
هستند، مواجه شده به مدد سوره مبارکه بقره ضمن بیان چشم انداز قرآن کریم برای برخورداری از 
حیات طیبه، کافران و مدعیان دروغین ایمان )یهودیان( را معرفی و نقد نموده تا موجب عبرت مسمانان 

 باشد و سپس به ارائه الگوی سبک زندگی اسالمی پرداخته است.

از آنجا که همه هّمت دشمنان مسلمین این بود که آنان را از اصول ارزشی خویش منحرف و از تمدن 
چنین آمده است:"... وال یزالون یقاتلونکم حتی یرّدوکم  443؛ چنانکه در آیه دینی خود منصرف سازند

گاه سازی مسلمانان از چنین خطر  عن دینکم إن استطاعوا..." یکی از محورهای اصلی این سوره آ
و پس از آن، به تبیین فرهنگ اصیل فکری و اعتقادی و تشویق به نبرد با آن و فرونشاندن فتنه می باشد 

ی و بستر سازی فرهنگی برای تحقق این فرهنگ غنی که ریشه در آیین حنیف ابراهیم)ع( دارد، اسالم
 شوند.پردازد و با ارائه دستور العمل اجرایی مردم مدینه وارد مرحله جدیدی از زندگی توحیدی میمی

بدان که به دنبال سوره مبارکه بقره ابتدا هدف و چشم انداز ایشان را ترسیم نموده، تا عا 800تا  8آیات 
هادی هستند، با منش و روش ایشان آشنا و آن را برگزینند. سپس جریان فکری و عملی بنی اسراییل از 

سازد. سپس های پنهانی ایشان را بر مال میعصر موسی)ع( تا عصر معاصر را بررسی و برخی توطئه
ه صالح او، مردم را دعوت به با یادآوری انتخاب ابراهیم)ع( پس از ابتالئات و وعده انتخاب ذری

ارزیابی مدعیان رهبری )از یک سو پیامبر اکرم)ص( و از سوی دیگر یهودیان( نموده تا مخاطبین با 
بینش، مسیر صحیح را انتخاب کنند. در این زمان، یهودیان با پذیرش اصل وجود منجی، تطبیق این 

زعامت جامعه تا ظهور منجی هستند. رسالت الهی بر شخص پیامبر اکرم)ص( را نفی نموده و مدعی 
روش مدعیان دروغین را  800های تقوا در آیه این آیات با برشمردن راه و روش ابراهیم)ع( و شاخص

ترین فرد برای این منصب نقد نموده و به گواهی تاریخ محمد امین)ص( از سوی مردم مدینه، شایسته
 شناخته شده است.
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باشد که توسط خداوند ی مستلزم پیروی از قوانین و مقرراتی میگیری یک نظام اجتماعی توحیدشکل
ها و امکانات او طراحی شود. در چنین تبارک و تعالی با توجه به مبدأ و معاد انسان و نیز، سرمایه

ها به رعایت این حقوق، ها محترم شمرده شود و عالوه بر تشویق انسانبایست حقوق انساننظامی، می
جهت رفع اختالفات محتمل وضع شود تا مردم بدون نزاع به اختالفات خود خاتمه قوانین کاربردی 

قوانین مدنی و جزایی و نیز احکام عبادی را جهت سامان دهی اوضاع جامعه  218تا  801آیات دهند. 
نماید و با ترسیم جامعه عاری از خودخواهی که در سطح خانواده و جامعه در بعد جانی و تبیین می

 نماید.یابد، مردم را دعوت به عملگرایی با دستور العمل هدایتی و تربیتی قرآن میلور میمالی تب

عصاره و جان کالم است که چارچوب بینشی و انگیزشی و کنشی مؤمنین بر محور  216و  211آیات 
 نماید.توحید را تبیین می

مانی و خواست هر جامعه برحسب موقعیت مکانی و زهای تمدن سازی سوره بقره:ج( شاخص
دهد و افراد آن، آداب و رسومی دارد که بخش مهمی از فرهنگ غیر مادی و معنوی ایشان را تشکیل می

تأثیرات چشمگیری بر رفتارها و سبک زندگی مردم آن جامعه دارد. عوامل متعددی مانند منابع مادی، 
جامعه عصر رسول  ها مؤثر هستند. درلذت جویی، خودخواهی، ترس و ... در شکل گیری سنت

دار بار گناه افراد و جرایم نظام قبیله محور حاکم بود، در این فرهنگ پدر یا رئیس قبیله عهده )ص(خدا
-ایشان بود. پرداخت غرامت و دیه، اصوال کیفر جمعی بود نه فردی. تفاخر به کارها و اقدامات شکوه

ده شده است. پیروی بی چون و چرا از مند قبیله یک اصل بود که در اشعار آن دوران به تصویر کشی
سنت اجداد و نیاکان )درست یا نادرست( بر همه اعمال و رفتارها سلطه داشت. این قوانین نانوشته آن 

( 14: 4114نمود. )امانی، ها محال میدار بود که تغییر آنریشه )ص(چنان در مردم عصر رسول خدا
با یهودیان، شیفته سواد، ثروت و قدرت ایشان بودند و  مردم یثرب عالوه بر این ها به دلیل همجواری

ساله بسوس میان  10ایشان را مرجع پاسخگویی سواالت فکری و عملی خود قرار داده بودند. جنگ 
تأسف برانگیزی از فرهنگ آن دوران است که برای بسیاری از مردم  دو قبیله بنی بکر و بنی تغلب نمونه

-دادند. امیرالمومنین)ع( این دوران را این گونه توصیف کردهبه آن تن می آن روزگار امری عادی بود که

شما ملت عرب در آن وقت دارای بدترین دین، و در بدترین خانه بودید، منزل تان در میان » ... اند: 
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خوردید، خون نوشیدید، غذای خشن میسنگ های سخت، و در بین مارهای زهردار بود، آب تیره می
 (14: 4181)سید رضی، « کردید...ریختید، قطع رحم میمییکدیگر را 

با توجه به گزارش سوره مبارکه بقره رسول خدا)ص( مأمور شد ابتدا  برای اصالح باورهای مردم تالش 
نماید تا مردم آماده پذیرش و اجرای قوانین الهی شوند. تعصبات ریشه دار قومی و شبهات یهودیان که 

سوره بقره با مخاطب  441تا  10ترین موانع این دوران بود که آیات کردند. مهمینبوت ایشان را انکار م
های ایشان را برای مردم مندی از نعمات الهی به مرور نقشهقرار دادن یهود و اخذ تأیید ایشان در بهره

نیز  414تا  441تازه مسلمان بر مال نموده و مردم را از مراجعه و اعتماد به ایشان منع کرده است. آیات 
با یادآوری اخالق حسنه ابراهیم)ع( بازگشت به روش و منش ایشان با پیروی ذریه صالح او را توصیه 

های خانمان سوز دوران جاهلی را برای مردم یثرب تداعی نموده است. آغاز جنگ بدر، خاطرات جنگ
دند از حضور در جنگ امتناع نمود و اکثرشان که برای رهایی از جنگ به پیامبر اکرم)ص( پناه آورده بو

نفر از مسلمانان که اکثر آنها مهاجرین بودند، تصویر  141کردند. پیروزی در این نبرد با رشادت 
جدیدی از نبرد دفاعی با رعایت اصول اخالقی و امداد الهی برای ایشان ترسیم نمود و زمینه را برای 

 441تا  438اکرم)ص( با تالوت آیات  وضع قوانین جزایی اسالم در جامعه فراهم کرد. پیامبر
مسئولیت فردی هر کس در جامعه برای اقامه امنیت را یادآوری نمود و به خالف فرهنگ جاهلیت که 

داری روحیه انداخت، با امر به روزهمسئولیت فردی را سلب نموده بود و قبایل را به جان یکدیگر می
ارتکاب معاصی که مجازات سخت قصاص را در پی خویشتنداری را در مسلمانان تقویت نمود تا از 

داشت، پیشگیری نماید. ایشان با تشویق به اقامه حج ابراهیمی و رعایت محرمات آن خویشتن داری 
های ظالمانه جاهلی تکرار نشود و فقط به اجتماعی را تقویت نمود تا در کارزارهای پیش رو سنت

 ستادگی کنند.منظور رفع فتنه در مقابل دشمنان شجاعانه ای

پس از ساماندهی افکار و رفتار تازه مسلمانان مدینه زمان آن فرارسیده که تعالیم دینی در عمق جان 
های های زیادی را بر زمین ریخته و حقایشان نفوذ کند، و بیماری مزمن خودخواهی را که خون

به سئواالت مخاطبین  ضمن پاسخ گویی 481تا  443بسیاری را پایمال نموده درمان کند. در آیات 
نظام حقوق خانواده در اسالم را که بر محور دیگر خواهی بنا شده تبیین نموده و سپس با تبیین فرهنگ 



 سوره بقره یو تمدن؛ مطالعه مورد یتمدن یمعنا یاز شهر تا تمدن، واکاو

 
 

      

21  

ایثار و شهادت و فرهنگ انفاق زمینه درمان خودخواهی را فراهم نموده تا جامعه در بعد جانی و مالی و 
 ا بچشد.در سطح خانواده و اجتماع طعم شیرین آرامش و آسایش ر

از آنجا که در سوره بقره افکار و رفتار مدعیان دروغین )یهودیان( نقد شده، در دو آیه پایانی این سوره، 
افکار و عقاید صحیح مسلمانان گزارش شده تا به این اخالق حسنه آراسته شوند و از ثمرات آن در 

 مند شوند.زندگی دنیا و آخرت بهره
 

 نتیجه گیری

اند. مدنیت مصدر صناعی به معنای شهر و شهرنشینی مشتق شده« م د ن»یشه مدنیت و تمدن از ر
عربی به معنی پیشرفت و آبادانی یا مصدر جعلی فارسی به معنای منسوب به شهر و شهرنشینی است. 

-میتمدن به معنای برگزیدن نوعی از زندگی است که اقتضائات زندگی مدنی را به فرد و جامعه منتقل 

در جامعه شود. عربی برای انتقال این مفهوم بیشتر از واژه حضارة و ثقافة استفاده می کند، در زبان
هاست که به شهرنشینی و ای از زندگی انسانشناسی و تاریخ، اغلب مقصود از مدنیت مرحله

ها و نهادهای تر دارد و نظاماند، اما تمدن مفهومی چند سطحی و گستردهاقتضائات آن روی آورده
جامعه انسانی، قانون و سیستم رهبری اضالع تشکیل دهنده تمدن گیرد. عی را نیز، در بر میاجتما

هستند که بسته به جمعیت، فرهنگ جامعه، روابط داخلی و خارجی، نحوه انتخاب رهبر و ... اشکال 
ها تمدنهای تاریخی، ادیان به عنوان عاملی تأثیر گذار یا پدیدآورنده یابند، در گزارشگوناگونی می
در زمین است، فرضیه  )ع(ساله که مقارن زندگی حضرت آدم 1000اند. آغاز تاریخ شناخته شده

کند. رسالت انتقال بنی اسراییل به سرزمین مقدس توسط ارتباط ماهوی ادیان و تمدن را تقویت می
تمدنی  حضرت موسی)ع( آیات و احکامی که رسالت پیامبر اکرم) ص( را دعوتی جهانی و با ابعاد

 کنند از دیگر مؤیدات این فرضیه هستند. معرفی می

هر تمدن دارای دو بخش سخت )عناصر موثر در رفاه و بهبود زندگی( و نرم )عناصر مؤثر در بهبود و 
باشد. سوره بقره به عنوان اولین سوره مدنی دو مسئله اساسی جامعه آن ها( میهم افزایی روابط انسان
برای پذیرش جایگاه نبوت پیامبر اکرم)ص( و ایجاد امنیت جانی و مالی و روانی زمان )کارشکنی یهود 

در جامعه مدینه( را مطرح نموده و با تصحیح بینش و تبیین و اجرای دستورالعمل برخواسته از جهان 
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بینی توحیدی برای رفع آنها و رسیدن جامعه به شرایط مطلوب تالش نموده است. بر اساس گزارش 
که بقره رسول خدا)ص( در سال اول هجرت بینش تازه مسلمانان مدینه را تصحیح و تقویت سوره مبار

دار جاهلی بود، فراهم های ریشهنمود تا آمادگی پذیرش و اجرای قوانین الهی را که بر خالف سنت
نماید؛ و در سال دوم هجرت قوانین جزایی فردی مانند قصاص و وصیت و قوانین جزایی اجتماعی 

هاد را برای ساماندهی ارتباطات افراد و جامعه در کنار قوانین عبادی )روزه و حج( که موجب چون ج
تقویت روحیه خویشتن داری در بعد فردی و اجتماعی است را وضع نمود. ایشان با بیان احکامی برای 

ا و تعصبات هتنظیم روابط افراد در خانواده نظام رحمانی خانواده اسالمی را که به دور از خودخواهی
قومی است تبیین نمود و با تشویق به جهاد و انفاق روحیه دیگرخواهی را در مقابل روحیه خودخواهی 

ها که از امتناع سجده کردن ابلیس آغاز دوران جاهلیت ترویج نمود تا ریشه اختالفات دیرینه انسان
 شده بود، خشکانده شود.

 

 کتابنامه

مان: بازشناسی تمدن مسلمین، قم،مرکز پژوهش های اسالمی صدا و (. شکوه ای8918آقاجانی قناد، علی)
 سیمای جمهوری اسالمی ایران.

(. مقدمه ابن خلدون، ترجمه محمدپروین گنابادی،تهران،انتشارات علمی و 8937ابن خلدون، عبدالرحمن)
 فرهنگی.

 (. لسان العرب،بیروت، دار صادر.8888ابن منظور، محمد بن مکرم)
 (. معجم الغني الزاهر،دمشق، مکتبه شامله.2788د الغني)أبو العزم، عب

(." رابطه دین و تمدن در اندیشه مالک بن نبی،" تاریخ و تمّدن 4114الویری، محسن و مهدی نژاد، سید رضا)
 .48اسالمی، پاییز و زمستان، شماره 

 .40ن، شماره (."رابطه اسالم و ایران؛ رویکرد تمدنی،" تاریخ اسالم،زمستا4181الویری، محسن)
 .14(." اندیشه مهدویت و تمدن نوین اسالمی،" انتظار موعود، پاییز، شماره 4114الویری، محسن)
(. کارکرد تمدنی قرآن؛ یک بررسی مقدماتی در قلمرو تمدن پیشین اسالمی،" نقد و 4111الویری، محسن)

 .1نظر،زمستان، شماره 
خورد قرآن کریم،تهران، انتشارات دانشگاه امام صادق (. سنن جاهلی عرب و روش بر8932امانی، محمدعلی)

 علیه السالم.
 .8(. نظم قرآن، تهران، انتشارات قلم ،ج8901بازرگان، عبدالعلی)

 (. تاریخ زبان فارسی،تهران، نشر قطره.8906باقری، مهری)
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 (. المنهج البنائی فی التفسیر، قم، دارالهادی.8822بستانی، محمود)
 ، تهران، اسالمي.(. فرهنگ ابجدي8901)بستانی، فواد افرام

 بیروت، (. نظم الدرر فی تناسب االیات و السور، عبدالرزاق غالب المهدی،8898البقاعی، برهان الدین)
 دارالکتب العلمیه.

 (.مقاصد القرآن الکریم، کویت، دارالوثیقه.8821البنا، حسن)
 بی.(. همگام با وحی، قم، سبط الن8910پور، عبدالکریم)بهجت
(. تفسیر تنزیلی)به ترتیب نزول( مبانی، اصول، قواعد و فواید، قم، سازمان 8932پور، عبدالکریم)بهجت

 انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی.
 (. جامعه شناسی، ترجمه ناصر رحیمی، تهران،ابن سینا.8919بی رز، کارولین)

 بی جا، موسسه تحقیقات و نشر معارف اهل البیت. پسندیده، عباس)بی تا(. دولت کریمه و مدنیت اسالمی،
(." بازخوانی مراحل حیات شهری پیامبر 4111جان احمدی، فاطمه و منتظر القائم، اصغر و کرمی، رضا)

 .44صلی الله علیه و آله وسلم،" تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی، زمستان،شماره 
 ر العلم للمالیین.(. الرائد معجم لغوي عصري،بیروت، دا8332جبران مسعود)

 جوادی آملی، عبدالله)بی تا(.تسنیم، ترجمه حسین صافی، قم،مرکز بین المللی نشر اسراء.
 .(.الصاح، مصحح احمد عبد الغفور عطار،بیروت،دارالعلم للمالیین8906جوهری، اسماعیل بن حماد)

 ات دارالقلم.(. قواعد التدبر االمثل لکتاب الله، دمشق، انتشار8821حبّنکه، عبدالرحمن)
 .81(. معارج التفکر و دقائق التدبر، دمشق،دارالقلم،ج8820حبّنکه، عبدالرحمن)

(."متفکران مسلمان و شناسایی تمدن اسالمی،" تاریخ 4113حضرتی، حسن و دهقانی، سید امیرحسن)
 .41فرهنگ و تمدن اسالمی، پاییز،شماره 

آن کریم، ترجمه موسی دانش، مشهد، بنیاد پژوهش (. جامعه انسانی از دیدگاه قر8910حکیم، محمد باقر)
 های اسالمی.
 .87(. االساس فی التفسیر، قاهره،داراالسالم،ج8882حوی، سعید)

 (.معجم اْلفعال المتداولة، قم، المرکز العالمي للدراسات االسالمیه.8918حیدری، محمد)
 تبلیغات اسالمی. (. ساختار هندسی سوره های قرآن، تهران،سازمان8916خامه گر، محمد)

 .مفاهیم جامعه شناختی در پنج سوره اول قرآن کریم،همدان، دانشگاه بوعلی سینا.89383خطیبی، اعظم)
(.فرهنگ اصطالحات صرف و نحو عربی، ترجمه ابوالفضل عاّلمی و صفر 8911دحداح، آنتوان)
 سفیدرو،قم،ظفر.

 السالمی.(.التفسیر الحدیث، قاهره،دارالغرب ا8828دروزه، محمد عزه)
(.مشرق زمین، مترجمان احمد آرام، ع. پاشایئی و امیرحسین آریان پور، 8906دورانت، ویلیام جیمز)
 تهران،علمی و فرهنگی.

 نامٔه بزرگ دهخدا،تهران،دانشگاه تهران.(. لغت8982دهخدا، علی اکبر)
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 (. رفتارشناسی زبان، تهران،زّوار، تهران.8909ذوالّنور، رحیم)
(. روض الجنان و روح الجنان فی تفسیرالقرآن، تحقیق دکتر محمدجعفر یاحقی و دکتر 8871وح)رازی، ابوالفت

 محمد 
 (. فرهنگ جامع جامعه شناسی و علوم انسانی،جهرم،دانشگاه آزاد اسالمی.8938راسخ، کرامت اله)

 ل.(." نوسازی تمدن اسالمی،" تاریخ در آینه پژوهش، بار، شماره او4110زمانی محجوب، حبیب)
 (. تاریخ تمدن اسالم، ترجمه علی جواهر کالم،تهران، امیرکبیر.8903زیدان، جرجی)

های (." شاخص های تمدن اسالمی بر اساس آموزه های قرآن کریم،" آموزه4111سعیدی روشن، محمدباقر)
 .41قرآنی، بهار و تابستان، شماره 

 یام آزادی.(. نهج البالغه، ترجمه حسین انصاریان،تهران،پ8916سید رضی)
 سیوطی، جالل الدین)بی تا(.تناسق الدرر فی تناسب السور، بیروت،عالم الکتب.

 .2،جاالتقان فی علوم القرآن، بیروت، دارالکتاب العربی (.4144جالل الدین) سیوطی،
 (. در المنثور فی تفسیر المأثور، قم، کتابخانه آیة الله مرعشی نجفی.4101سیوطی، جالل الدین)

 .8عبدالله محمود) (. اهداف و مقاصد سوره ها،قم، دفتر نشر فرهنگ اسالمی،جشحاته، 
 .43(."ترابط اآلیات و أغراضها فی سورة البقرة،" المعارج، شعبان، العدد 4144شرف الدین، جعفر)

 (.دستور ساده زبان فارسی همراه با تجزیه و ترکیب، تهران،اساطیر.8906شریعت، محمدجواد)
های تمدن نبوی، قم،مرکز پژوهش های اسالمی صدا و سیمای (.اصول و شاخصه8910صمیمی، رشید)

 جمهوری اسالمی ایران.
 (. تمدن زایی شیعه،اصفهان، لب المیزان.8913طاهرزاده، اصغر)

(. المیزان فی تفسیر القرآن، قم،دفتر انتشارات اسالمی جامعه مدرسین حوزه 8880طباطبایی، محمدحسین)
 .27علمیه ،ج

 .87(.مجمع البیان فی تفسیر القرآن،تهران، ناصر خسرو،ج8902، فضل بن حسن)طبرسی
 .97،ج(. جامع البیان فی تفسیر القرآن، بیروت، دارالمعرفه8882طبری، ابو جعفر محمد بن جریر)

 (. اخالق ناصری، تهران،شرکت سهامی انتشارات خوارزمی.8910طوسی، نصرالدین)
(. معجم الوسیط،قم، موسسه 8910یم؛ نجار، محمد و زباب، أحمد)عبدالقادر، حامد؛ مصطفی، ابراه

 فرهنگی و اطالع رسانی تبیان.
های امت اسالمی در قرآن و بازاندیشی در قابلیت های (. آموزه4111عرفان، امیر محسن و بیات، علی)

 .43فرهنگی و تمدنی آن،" تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی، تابستان،شماره 
(. معجم مقاییس اللغه، مصحح عبدالسالم محمد هارون،قم، مکتب 8878احمد بن) فارس)ابن فارس(،
 االعالم االسالمي.

 .(. کتاب العین، قم،نشر هجرت8873فراهیدی، خلیل بن احمد)
 (. القاموس المحیط،بیروت، دار الکتب العلمیة.8881فیروز آبادی، محمد بن یعقوب)
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 .8دارالشروق،ج(. فی ظالل القرآن، قاهره،8882قطب، سید)
 .دارالکتاب،قم، (. تفسیر قمی،تحقیق سیدطیب موسوی جزایری8960قمی، علی بن ابراهیم)

(. مبانی جامعه شناسی ، ترجمه و اقتباس غالمعباس توسلی و رضا فاضل،تهران،سازمان 8911کوئن، بروس)
 مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها )سمت(.

تمدن اسالم و عرب،ترجمه سیدمحمد تقی فخر داعی گیالنی،تهران، بنگاه مطبوعاتی (. 8998لوبون، گوستاو)
 علی اکبر علمی.

(. بحار اْلنوار الجامعة لدرر أخبار اْلئمة اْلطهار) علیه السالم(، 8871مجلسی، محمد باقر بن محمد تقی)
 .68،جبیروت، دار إحیاء التراث العربي

 جا.شناسی، دیبا، بی (. مقدمات جامعه8963محسنی، منوچهر)
 (. سوره های قرآن دورنمایه ها و محورها، مشهد، آستان قدس رضوی.8916مدرسی، سیدمحمد تقی)
 .8(. من هدی القرآن، تهران،دار محبی الحسین،ج8883مدرسی، سیدمحمد تقی)

 .8(. التفسیر الموضوعی، ابوظیی،جامعه الشارقه،ج8898مسلم، مصطفی)
(. جامعه و تاریخ از دیدگاه قرآن، تهران، شرکت چاپ و نشر بین الملل 8903مصباح یزدی، محمدتقی)

 سازمان تبلیغات اسالمی.
 .2و  0(. مجموعه آثار استاد شهید مطهری،تهران،صدرا، 8906مطهری، مرتضی)

(. مدنّیت بالطبع انسان از چشم انداز فالسفه، فصلنامه الهیات و حقوق، 4181مظفری، سید محمد)
 .1تیر،شماره 

 (. فرهنگ فارسی معین، تهران،امیر کبیر.8938معین، محمد)
 .8،ج، مشهد، بنیاد پژوهش های اسالمی آستان قدس رضویمهدی ناصح

 یکتایی، مجید)بی تا(. تاریخ تمدن و فرهنگ،تهران، گوتنبرگ.
ی و (. تاریخ تحقیقی اسالم، ترجمه حسین علی عربی، قم، مؤسسه آموزش4114یوسفی غروی، محمدهادی)

 .4پژوهشی امام خمینی،ج
 ، تهران، نشر روزگار.2و  8(. دستور زبان فارسی 8903یوسفی، حسین علی)

 

 

 

 

 




