
 
  

 

 

 The process of formation of the "Great Good" 

(Civilized reading of the verse "Sunboleh" in the Holy Quran) 
 

Habibollah Baba’ei * 

Fatemeh Moradi **  

 

Abstract 

Civilization has a normative meaning and one of its elements is the norm, the 

dense existence of goodness, fame, and goodness in the process of civilization. 

The central question of this article is what "good" can appear at the level of a 

civilization and play a role in the formation of civilization, and what mechanism 

underlies the birth of "civilized good" and how the micro-good becomes the 

social good. In this article, not all the dimensions of "good" civilization are 

discussed, but only a civilized reading of the "good" element has been focused 

in order to use the verse "Sunboleh" in the Qur'an to determine the process of 

goodness on the scale of a society or civilization. Also, from a theological point 

of view it emphasizes the doctrine that the element of being "in the name of 

God" or "on the way of God", although at first glance it seems a theological and 

behavioral matter, but in the social and civilized sense it can have great 

functions of civilization, which can make a small good effective at the level of a 

civilization. The purpose of this theological-social and theological-civilization 

course in the article is to explain the mechanism of generalization of social 

phenomena on the one hand, and to express the effects of theological elements 

in social fields on the other. In order to achieve such a goal, this article 

emphasizes and focuses on a verse from the Qur'anic verses so that a civilized 

and systematic reading of a verse can show the process of civilization from the 

perspective of Islamic theology and recommend it in the civilization plans of the 

Islamic world. 
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 (یمدر قرآن کر« سُنبُله» ییهاز آ یتمدن ی)خوانش
 

 1*ی اله بابائ یبحب

  2**ی فاطمه مراد

 چکیده
در ها، و خیرها ها، معروفتمدن دارای معنای هنجاری است و یکی از عناصر آن امر هنجاری، وجود متراکم نیکی

تواند در تراز یک تمدن ظاهر شود و در صورتبندی تمدن نیز نقش ایفا کند ی می«خیر»فرایند تمدنی است. اینکه چه 

اجتماعی میشود،  النِکیرِ چه ساز و کاری را طی میکند و خیرِ خُرد چگونه تبدیل به خ «خیر تمدنی»و اینکه زایش 

، بلکه صرفا به خوانشی تمدنی از عنصر «خیر»ابعاد تمدنیِ  یهمهسؤال مرکزی این مقاله است. در این مقاله نه به 

بودگی خیر را در مقیاس یک الندر قرآن، فرایند بزرگشدگی و ک «سُنبُله»پرداخته شده است تا با استفاده از آیه  «خیر»

بودن هر  «اهلل سبیل فی»یا  «اهللفی »عنصر نماید که جامعه و یا تمدن معلوم کند و از منظر الهیاتی بر این آموزه تاکید 

چند در نگاه اولیه یک امر الهیاتی و سلوکی به نظر میرسد، لیکن در معنای اجتماعی و تمدنی میتواند کارکردهای 

هدف از این سیر الهیاتی ـ اجتماعی .بزرگ تمدنی داشته باشد و یک خیر کوچک را در سطح یک تمدن اثربخش سازد

های اجتماعی از یک سو، و بیان آثار عناصر الهیاتی در شدگی پدیدهتبیین مکانیسم کالن و الهیاتی ـ تمدنی در مقاله،

های اجتماعی از سوی دیگر است. در این مقاله برای رسیدن به چنین هدفی بر یک آیه از غُرر آیات قرآنی عرصه

ند تمدنی را از منظر الهیات اسالمی تأکید و تمرکز شده است تا بتوان با خوانشی تمدنی و سیستماتیک از یک آیه، فرای

  های تمدنیِ جهان اسالم توصیه نمود. نشان داد و آن را در برنامه
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 مقدمه

ره با مقوالت هموا ،(950ص، 9711،ی)بابائ«یانسان مناسبات نظام نیترکالن» مثابهبه تمدن

 در مهم یهانکته از یکی. دارد ارتباط یانسان و یاخالق بزرگ یهامسئلهو  یکالن انسان

 ریخ و ،یعقالن ریخ ،یاخالق ری)خ «رِکالنیخ» یمقوله ،یاسالم تمدن یبندصورت در قرآن

 یندیفرا چه در یقرآن منظر از «ریخ» اساسا نکهیا است، آن یِاجتماع یصورتبند و( یرفتار

 یبشر کالن اسیمق در ای و اسالم امت اسیمق در و شودیم «بزرگ ریخ» به لیتبد

 بر دیتأک با تا بود خواهد مقاله نیا یمرکز و یاصل محور پرسش، نیا کند؟یم ینیآفرنقش

 سَبْعَ أَنْبَتَتْ حَبَّةٍ کَمَثَلِ اللَّهِ سَبیلِ فی أَمْوالَهُمْ یُنْفِقُونَ الَّذینَ مَثَلُ» بقره یسوره از 109 هیآ

 ندیفرا9،«عَلیم واسِعٌ اللَّهُ وَ یَشاءُ لِمَنْ یُضاعِفُ اللَّهُ وَ حَبَّةٍ مِائَةُ سُنْبُلَةٍ کُلِّ فی سَنابِلَ

ارائه  یرا نشان داده و از آن خوانش تمدن یو در منطق قرآن اتیدر ادب ریخ یِشدگکالن

 نیا کار و ساز و کالن ریخ به که است یاتیآ نیترشاخص از یکی مزبور یهیآ. کند

 و ریخ یِشدگکالن یچگونگ نییتب به یمثال انیب با ه،یآ نیا. است کرده اشاره یشدگکالن

-یم یمعرف بودن «اهلل لیسب یف» را یشدگ کالن و رشد نیا عامل نیمهمتر و پرداخته یکین

-یم گندم یدانه و حبه یبه انفاق مال در راه خدا پرداخته و آنرا به منزله «سنبله هیآ».کند

 هاخوشه نیا از کی هر از و دیرویم خوشه هفت آن از و کرده رشد دانه نیا که شمارد

 یبرا را مقدار نیا خدا که دهدیم را دینو نیا هیآ آن، از پس. دیآیم بار به گندم دانه صد

 و خدا اراده به ریخ یِشدگکالن نیا هرچند است یگفتن. کندیم برابر چند بخواهد که هر

 .................................................................................................................................................................  
. روایت است که این آیه درباره عثمان بن عفان و عبد الرحمن بن عوف نازل شد. زمانی که پیامبر اکرم برای جنگ 9

ر هزار درهم اهداء کرد و گفت: تبوک، مردم را به دادن صدقه تشویق کرد، عبد الرحمن، نزد پیغمبر )ص( آمد و چها

دهم. ام نگه داشتم و چهار هزار درهم به خدا قرض میهشت هزار درهم داشتم چهار هزار درهم برای خود و خانواده

رسول اهلل )ص( فرمود: خدا به تو برکت دهد در آنچه نگه داشتی و در آنچه بخشیدی. اما، عثمان گفت: تجهیز و 

گیرم. گویند پیامبر اکرم )ص( دست به دعا برداشته و گ تبوک وسایل ندارند بر عهده میبسیج کسانی را که برای جن

کرد، و آیه مذکور فرود گفتند: خدایا من از عثمان بن عفان راضیم تو هم از او خشنود باش و تا طلوع فجر دعا می

 (.40، ص 9، ج 9707( و )ذکاوتی قراگوزلو، 934، ص 9آمد)سمرقندی، ج 
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 اریبس نقش یشدگکالن نیا در یانسان یهااراده کنیل است، وابسته یاله یهاسنت

 و هااراده نیچن یبرا را نهیزم تواندیم امت قامت در انسان تیترب و دارد یابرجسته

برکت  شود،یم انفاق خدا راه در که یمال حبه هر ب،یترت نیبد. سازد فراهم بزرگ یرهایخ

فرد،  یهایکیو ن رهایخ نیو از ا شودیم لیتبد ریو به صدها و بلکه هزاران دانه خ ابدییم

 . دینمایامت رخ م اسیکالن در مق یهاکیو ن یبزرگِ اجتماع راتیخ

 یصورتبند ندیفرا و یتمدن ریخ یستیچ اوال مقاله، نیا در یاصل پرسش سان،نیبد

 ندیفرا و شودیم کالن ریخ ،یریخ چه ااساس نکهیا. است یتمدن اسیمق در کالن یهاریخ

 که است جهت بدان آن یبودگمسئله و پرسش نیا تیاهم است؟ چگونه ریخ یِشدگکالن

 یعناصر بلکه ستند،ین یسیتأس عناصر شهیهم دهدیم شکل را هاتمدن که آنچه اساسا،

 بارهنیا در. ابندی رییتغ ای و بکنند دایپ توسعه ای دیبا اکنون و دارند وجود ترشیپ که هستند

 که دارد وجود اسالم یکنون جهان در یانسان یرهایخ از یفراوان یهانهیزم رسدیم نظر به

 ندیفرا به توانیم د،یبخش تحول بدان تمدن ریمس در ای و داد توسعه را هاآن بتوان اگر

 چند هر ر،یخ عناصر( activation) یِسازفعال گر،ید انیب به. داشت دیام مسلمانان یتمدن

 کند فراهم هایکین از یاوارهنظام و راتیخ تراکم یبرا را نهیزم تواندیم خُرد، و زیر اریبس

 ترکینزد یاسالم تمدن تِیکلّ و یتمدن ریخ یهاآستانه به را ما یعیطب صورتبه آنگاه و

 .کند

 یسوره زا 109 یهیآ بر دیتأک با9یاستنتاج روش با و یاتیاله یکردیرو با مقاله نیا

 شیزا ندیفرا و)تمدن(  «یشدگکالن» و( دی)توح بودن «اهلل لیسب یف» نیب نسبت به بقره،

 .................................................................................................................................................................  
واهیم سه گونه تفسیر استنباطی، تفسیر استنتاجی، و تفسیر استطباقی را در سه مرحله تفسیر تمدنی در نظر . اگر بخ9

بگیریم، و آنگاه در تفاوت بین این سه بگوییم که تفسیر استنباطی متن محور است، تفسیر استنتاجی پرسش محور 

در کتاب « درآمدی بر معنای تفسیر تمدنی»است، و تفسیر استطباقی عینیت محور است)ر.ک: محمدتقی سبحانی، 

توان گفت که آنچه در در حال انتشار در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی(، آنگاه میدرآمدی بر فهم تمدنی از قرآن، 

کار گرفته شده است، نه تفسیر استنباطی و نه تفسیر استطباقی، بلکه تفسیر استنتاجی است که در پی پاسخ این مقاله به
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 به بتوان رهگذر نیا از دیشا تا پردازدیم اهلللیسبیف عمل از یتمدن و کالن راتیخ

 کند دایپ دست یتمدن یبالقوه راتیخ به یاجتماع بالفعل راتیخ لیتبد در یتمدن یاقاعده

 با. دهد قرار دیتأک و هیتوص مورد مسلمانان یتمدن ندیفرا در سنت کی مثابهبه را آن و

 یانهیشیاساسا پ ریتفاس انیدر م یو تمدن ،یفرهنگ ،یاجتماع یکردهایتوجه به خالء رو

 دهید یقرآن یو کارها ریمزبور در تفاس هیاز آ یخوانش نیچن ایاز قرآن و  یفهم نیچن یبرا

 ،یقرآن یهاو نوشته ریموجود در تفاس یهابتوان با استفاده از تک نکته نکهیجز ا شود،ینم

 و مستند کرد.  لیدر قرآن را تسه یتمدن یهاهیاز قرآن و آ یفهم تمدن

 یمبنا نیا بر یمبتن قرآن، از مستقل یهیآ کی بر دیتأک که است ذکر انیشا

 به«.  است حجت اقیس از نرویب و اقیس در مستقل یهاگزاره مفاد» که است یشناختقرآن

 و اقیس درون در هم( هایعل السکوت صحّی)که  قرآن در مستقل یهاجمله مفاد گر،ید انیب

 هاده بتوان بساچه    مبنا، نیا و اصل نیا یهیپا. بر هستند حجت اقیس از رونیب در هم

 اصول زا یاصل به هاآن از کی هر از و کرده یتمدن لیتحل را قرآن در مستقل یهیآ

 تمدن از ییالگو و افتی دست یاسالم فرهنگ ینهیزم و بستر در تمدن یریگشکل

 .کرد شنهادیپ غرب سکوالر تمدن جمله از بیرق یهاتمدن با اسیق در را یدیتوح

 «ریخ» یِشدگکالن یمعنا و «سنبله» یهیآ

 اصطالح در. است مرغوب و دلپسند یمعنا به لغت در «ریخ» که کرد اشاره دیبا نخست

 که آنچه و فضل ،عدل، عقل مثل کنند،یم رغبت بدان همه که است یزیچ آن ریخ ،هم

 «شر» موارد یبعض در را ریخ مقابل یاصفهان راغب. دارد قرار شرّ ر،یخ مقابل. است دهیپرفا

هستند از  ریکه خ یامور .(789ص، 9491 ،یاصفهان)است دانسته «ضر» موارد یبعض در و

 و دلپسند که است یااندازه در ها_آن بودن خوب که  اندشده دهینام ریآن جهت خ

                                                                                                                        

 

 
از سوره بقره  109رسشی الهیاتی در نسبت بین خلوص عمل و کالن بودگی عمل )یا توحید و تمدن( در آیه به پ

 است.
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 أُوتِیَ َفَقَدْ الْحِکْمَة یُؤْتَ َمَنْ و نظیر. کندیم دایپ رغبت و لیم بدان یآدم و است ندیخوشا

 شده اطالق خیر بدان بنابراین، ،دلپسنداست و مرغوب حکمت چون (.101/بقره)کَثِیراً خَیْراً

 درآیه. است

 ،است اختیاره معنی ب خیر ظاهرا. (10/عمران آل)الْخَیْرُ بِیَدِکَ تَشاءُ مَنْ تُذِلُّ وَ تَشاءُ مَنْ زُّوَتُعِ

 مورد چون ریخ امر که است جهت بدان نیا و ،است تو دست در کارها این اختیاریعنی 

 .(790 و 793 صص، 1 ج، 9739،ی)قرشردیگیم قرار نشیگز مورد ،است ندیخوشا و پسند

 نه شده، ذکر آن در که یمَثَل و مطرح شده  بقره یهسور از 109 ییهآ در که چهآن

 امر آن متعال یخدا که است یقیحق و یواقع امر به معطوف یتیحکا بلکه ه،یتشب صِرف

 رساند یاری نظر مورد یمعنا درک در را شنونده ذهن تا کرده انیب هیتشب قالب در را یواقع

 الَّذِینَ مَّثَلُ» ریتعب مورد در مفسران انیم در. دینما میترس و ریوتص یخوببه را معنا آن و

 نه؟ ای است ریتقد در انیم نیا در یاکلمه ایآ که دارد وجود یاختالف «أَمْوَالَهُم یُنفِقُونَ

 «باذر» ای «زارع» کلمه ای و «یُنفِقُونَ الَّذِینَ» از قبل «صدقه» ای «نفقه» کلمه که معتقدند یبعض

 مَثَلِ ه،یآ در حبه که چرا است؛ ریزناپذیرگریتقد نیا و شده، گرفته ریتقد در «حبّه» از قبل

 ص، 9 ج ،ی)سمرقندکننده انفاق شخص مَثَل نه شودیم انفاق خدا راه در که است یمال آن

 .رندیگینم ریدر تقد انیم نیرا در ا یزیاز مفسران هستند که چ گرید یبرخ یول ،(935

طرز سخن گفتن در قرآن  نینوع صناعت و ا نیمعتقد است ا زانیالم در ییطباطبا عالمه

استفاده کرده است. در  یسبک نیاز چن یاست و قرآن در موارد متعدد عیشا یامر میکر

 از مهم و یاصل بخش ذکر به تنها است، قرآن یفرض یهاقصهگونه موارد که نوعا نیا

 یرازیاهلل مکارم شتیآ ،اما .(700 و 705 ص، 1 ج، 9493 ،ی)طباطبائشودیم اکتفا داستان

 : دیگویپرداخته و م هیآ نیا ریبه تفس یگرید یبه گونه ،نمونه ریدر تفس

-دانه به کننده انفاق افراد هیتشب و ستین هیآ در ریتقد و حذف بر یلیدل چگونهیه»

 هر عمل: دیبگو خواهدیم قرآن ایگو ،است یقیعم و جالب هیتشب برکت پر یها

 در انسان وجود ابد،ی گسترش عمل قدر هر و اوست وجود از یپرتو یسانان
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 جدا او وجود از را انسان عمل قرآن ،گرید ریتعب به. است افتهی توسعه قتیحق

 چگونهیه ،نیبنابرا .شمردیم قتیحق کی از یمختلف اشکال را دو هر و داندینم

   پرتو در کوکارین یهاانانس که است نیا به اشاره و ستین هیآ در یریتقد و حذف

 یپرثمر یبذرها همچون افراد نیا و کنندیم دایپ یمعنو رشد و نمو شانیهایکین

 خود پر و بال ریز را جا همه و گستراندیم شاخه و شهیر طرف هر به که هستند

 .(794 ص، 1 ج، 9734 ،یرازیشمکارم «)ردیگیم

 یشدگکالن نیا ست،ین ریل خمنحصر به عم مقوله، نیذکر است که ا انیشا البته

کالن  یهااسیرا در مق یصادق باشد و شرور بزرگ زیدر مورد اعمال سوء انسان ن تواندیم

 ،انیم نیهمه در انیتمدن فراهم آورد. با ا کیزوال و انحطاط  یرا برا نهیکرده و زم جادیا

به  ریکه عمل خ است نیوجود دارد و آن ا یو عمل شرّ تفاوت اهلللیسب یف ریعمل خ نیب

بعد  نیا کنیکند، ل دایپ یتناهیال یهاهیابعاد و سو تواندیم شاهلل بودن لیسب یجهت ف

 ریخ یکالن بودگ ،نیهم یوجود آورد. براهدر عمل شرّ ب توانیرا نم یشدگتینهایب

 شرّ خواهد بود.  یبودگتر از کالنهمواره بزرگ

 انسان فرد وجود از یپرتو یانسان هر عمل هنکیا مورد در نمونه ریتفس از فوق لیتحل

 ادیازد و برکت موجب تنهانه ،اهلللیسب یف انفاق نگاه، نیا در. ستا اعتنا قابل اریبس ،است

 زین کنندهانفاق فردِ خود یهیناح در برکت و ریتکث موجب بلکه شود،یم شدهدهیبخش مالِ

 در انسان که یاگونهبه است فرد یِشدگبزرگ و یبودگبزرگ فرد، توسعه از منظور. شودیم

 دایپ را یثرترؤم یاجتماع نقش و شود( امت ـ)انسان  امت کی به لیتبد شفردبودن مقام

 یبرا و است، کننده نییتع اریبس بودن اهلللیسبیف یِژگیو البته ی،شدگامت ـ انسان در. کند

 کرد دیتأک ،تیترب یدیتوح نظام در پرورش و تیترب نقش به دیبا ،بودن اهلل لیسبیف نیتمر

 .دانست کنندهنییتع را آن و

 کی به نه ،دیآیم وجودهب اهلل لیسبیف انفاق رهگذر از که یتکثر و برکت ساننیبد

 مال نیا نکهیا و( شده)انفاق  رفته مال ریتکث. 9: دهدیم رخ مختلف صوربه بلکه صورت،
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 فرد شیپ مانده مالِ ریتکث. 1. ندارد یتمام و دکنیم دایپ انتقال مردم انیم در دستبهدست

 انفاق مال که چرا ،کندیم دایپ برکت( کننده)انفاق  مال صاحب یبرا زین آن که کننده انفاق

 نکهیا. 7. شودیم مال یهمه در برکت موجب مال، انفاق و است بوده یاصل مال آن از شده

 ییالگو خود از ،دهدیم صورت که یاقانف و دهدیم انجام که یعمل با کننده انفاق فرد

 حبه هزاران و صدها به لیتبد جامعه در دانه، و حبه کی مثابهبه را خود و کندیم درست

 و تمسک او یمش به او نسل یندهیآ در و جامعه در هاکنندهاز انفاق  یاریو بس کندیم

 موجببه کننده انفاق فرد خود نکهیا. 4. کنندیم اهلللیسبیف انفاق هم هاآن و جسته یتأس

 لیتبد و شودیم تربزرگ و تربزرگ اهلل،لیسبیف عمل ،آن از تربزرگ و انفاق، بزرگ عمل

 کی اسیمق در یفرد و( حبه هفتصد اسیدر مق یا)حبه جامعه کی اسیمق در یفرد به

 در هاامت ـ فرد نیچن اگر. شودیم تربزرگ و شتریب او ینیآفر نقش و شودیم بدل امت

 دایپ سامان زین کالن اسیمق در یاجتماع ساختار کنند، دایپ تراکم و شوند ادیز جامعه

 متوقف شدن برابر هفتصد در هرگز تبرّک و تکثّر و تضاعف نیا ،البته. کرد خواهد

 مفسران از یبرخ هرچند. کند دایپ استمرار و امتداد تینهایب تا است ممکن بلکه ،شودینم

 ،(541 ص، 9 ج، 9490 ،ی)بحرانانددانسته برابر هفتصد تاینها را ریخ سعهتو و رشد تینها

بر نبود حد و اندازه  لیرا دل هیظاهر آ ت،یمحدود نیبا مردود دانستن ا ییاما عالمه طباطبا

 دیبا شدی: اگر تضاعف در هفتصد برابر متوقف مدیگویداند و میدر امر تضاعف و تکثر م

 نیچن آنکه حال و برساند را لیتعل تا شدیم شروع «فاء» با «یَشَاء لِمَن فُیُضَاعِ وَاللَّهُ» جمله

 بلکه و دانه هفتصد از شیب تا وسعت نیا که دارد آن یاقتضا خداوند تیواسع پس. ستین

 .(703 ص، 1 ج، 9493 ،ی)طباطبائباشد داشته ادامه آن برابر نیچند

 زین ریطور که کنش خهمان ستند،ین فرد شهیهم ،ریخ کنشگران نکه،یقابل توجه ا نکته

متعدد هستند و  ریخ کنشگران. گاه ستین یبُعدکی ریساده و خ ریواحد و خ ریخ شهیهم

امت است. البته الزم به ذکر است  کیجامعه و بلکه  کی ریفاعل خ ایبلکه گاه کنشگر و 

نجام فعل، بلکه در نه فقط در مرحله ا شود،یکالن م ریکه منجر به خ یبودن اهلللیسبیکه ف
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و  کندیم ینیآفرنقش زیو معرفت ن یصدور فعل از جمله مرحله آگاه یمراحل مقدمات

. در گرددیتا در مرحله عمل متراکم م شودیدور آغاز م أمنش اهلل از سرلیسبیآنگاه عمل ف

بلکه در هفتصد  ،یفرد رِیخ کی یِنه در هفتصد برابر ریصورت تضاعف و تبرّک خنیا

و  ه،یچندال ده،یچیامر پ ری. و آنجا که فعلِ خشودیامت )هفتصد امت( ظاهر م ریخ یِبربرا

نور بر  شودیو چند شاخه م دهیچیبه شکل پ زیتضاعف و تکثر آن ن شود،یم یچندبعد

 وجود انیم نیا در که یمهم نکته. گرددیرا موجب م ریدر خ رینور، برکت در برکت، و خ

 و فضل داد، قرار توجه و دیتأک مورد راتیخ تبرک و تکثر نطقم در را آن دیبا و دارد

 کالن ریخ به آن لِیتبد و ریخ یشدگبزرگ و ریخ ریتکب و ریتکث در آن ریتأث و یاله رحمت

 و نهاد کی به لیتبد بلکه ،ماندینم یباق یفرد عمل ،یتمدن کالن ریخدر . است یتمدن

 .شد خواهد ی،تمدن بزرگ ریخ آن از یناش راتیخ از یبزرگ یانسان شبکه و سسهؤم

-رحمت در صورت تیقرآن و اهم یاجتماع ریدر تفس« رحمت» یهباره اساسا مقولنیا در

 یکیاست که  یدر حال نیمنان کمتر مورد توجه قرار گرفته است، اؤم ینظام اجتماع یبند

مورد( است  508از  شیو مشتقات آن )ب« رحمت» یهواژ ،یقرآن یهاآموزه نیاز پرپسامدتر

و در امور  ،یاجتماع ستیدر ز ،یدر سلوک فرد یاز سنن اله یها به سنتاز آن کیکه هر

گاه درتأکید بر امید به رحمت خدا و  ،«رحمت»از  اتیآ نی. اکندیاشاره م یو اخرو یویدن

حِ اللَّهِ إاِلَّ الْقَوْمُ )ال تَیْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ ال یَیْأَسُ مِنْ رَوْ دوری از یأس و ناامیدی

یابد، گاه در نقش ظهور می (57زمر/» اللَهِ رَحْمَةِ مِن تَقْنَطُواْ لَا( و ) 0یوسف/»الْکافِرُونَ، 

 عَلَى أَشِدَاءُ) شودرحمت در ایجاد انسجام و همبستگی اجتماعی و محبت جمعی مطرح می

 مِنَ رَحْمَةٍ فَبِما«و یا  ،19روم/ »رَحْمَةً وَ مَوَدَةً بَیْنَکُمْ وَجَعَلَ، »11فتح/» ،بَیْنَهُمْ رُحَماءُ الْکُفَارِ

وَ  (گاهی در سهم رحمت در تزکیه و تعالیِ فرد و جامعه ، (951آل عمران/« لَهُمْ لِنْتَ اللَهِ

لَّهَ یُزَکِّی مَنْ یَشاءُ وَ اللَّهُ مِنْکُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَداً وَ لکِنَّ ال لَوْ ال فَضْلُ اللَّهِ عَلَیْکُمْ وَ رَحْمَتُهُ ما زَکى

و گاهی هم در جایگاه رحمت در هدایت فرد و جامعه به سمت (، 19سَمیعٌ عَلیمٌ، نور /
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رَحْمَةٍ مِنْهُ وَ فَضْلٍ وَ  یم )فَأَمَّا الَّذینَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَ اعْتَصَمُوا بِهِ فَسَیُدْخِلُهُمْ فیصراط مست

 9مورد توجه قرار گرفته است.( 935راطاً مُسْتَقیماً، نساء/ یَهْدیهِمْ إِلَیْهِ صِ

 بکند، دایپ را الزم برکت که شودیم ظاهر تمدن اسیمق در یزمان یتمدن ریخ ساننیبد

 رحمت نیا ،واقع در. دارد یاله رحمت و فضل به یبستگ ،هم ریخ کار کی افتنی برکت و

 ارینکته بس 1.کندیم لیتبد حبه هزاران و صدها به حبه کی از را انفاق کی که است یاله

رحمت  نیبلکه ا ست،ی( نهیمی)با وصف رح نیمنؤفقط مختص م ،یرحمت اله نکه،یمهم ا

 و مختلف مذاهب از نیمنؤرمیغ انفاق و اعمال شامل و هست، هم( یرحمان صفت)با  یاله

 در هاانسان ریخ و کین اعمال که ستین نیچن ی،عنی. شودیم زین یانسان جامعه از بلکه

 یاجتماع مناسبات در را یمضاعف ثمرات و باشد نداشته یکین امدیپ و پاداش یاسالم جامعه

 ریصرفا برآمده از خ ریکث ریخ ساننیبد .(489  ص، 1 ج، 9493 ،ی)طباطبائنگردد باعث

 ونیمد ،رشیکث یرهایدر خ یبلکه اساسا تمدن اسالم ،ستیمسلمانان ن ایمنان و ؤم

 ،باشد. البته زین رمسلمانانیغ ایاز اهل کتاب و  یحت دیمذاهب مختلف و شامسلمانان از 

 انجام اهلللیسب یف و باهلل مانیاکه از سر  یریخ نیهست ب یطور که گفته شد تفاوتهمان

 .باشد گرفته صورت یانسان و یفطر یهاخواسته یارضا یبرا صرفا که یریخ و باشد افتهی

 .................................................................................................................................................................  
ناگفته نماند که رحمت الهی، گاه رحمت ظاهری است و انسان ممکن است آن را حس و لمس کند، و ممکن است . 1

آن رحمت باشد. خیرهای پنهان خیراتی هستند که رحمتی باشد پنهان که آدمی در ظاهر آن را درک نکند، ولی در واقع 

های انسان هماهنگ و همسو نیستند، اما در درون و یا در نهایت، خیر و نیکی به دنبال ظاهرا با عالیق و خواسته

زم نیست عمل خیر . بدین صورت، همیشه ال91نساء/«شَیْئاً وَ یَجْعَلَ اللَّهُ فیهِ خَیْراً کَثیرا تَکْرَهُواأَنْ  فَعَسى»آورند: می

مورد اقبال و خوشایند انسان باشد )در واقع خوشایندی مالک نیست(، بلکه گاه آنچه در خیر بودن خیر مهم است، 

 توجیه عقالنی و الهی از خیربودگی خیر است.

، هر انفاق و هر طور که اطالق آیه عالوه بر جهاد و انفاق در جهادگوید: همانگونه که عالمه طباطبایی می. البته همان1

شود. مطلق است و شامل امر مضاعف عددی و غیر عددی می« یضاعف»ی شود، کلمهخیر فی سبیل اهلل را شامل می

کند، قدر نیکوکاریش هر جور بخواهد و برای هر کس بخواهد زیاد میمعنا که خدا عمل هر نیکوکار را بهبدین

 (.700، ص 1، ج 9493سازد)طباطبایی، تا هفتصد برابر مضاعف می گران را اگر بخواهدطور که انفاقِ انفاقهمان
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 که است یاله رحمت و وسعت نیهم ،یاتیاله نگرش کی در هرچند نکهیا مهم نکته

 ،شود حل( یادشدگی)ز «برکت» و( یشدگ)کم «انفاق» میان ،انینما تناقض شودیم موجب

 إِلَیْهِ وَ یَبْصُطُ وَ یَقْبِضُ اللَّهُ وَ کَثیرَةً أَضْعافاً لَهُ فَیُضاعِفَهُ حَسَناً قَرْضاً اللَّهَ یُقْرِضُ الَّذی ذَا مَنْ

 را تناسب عدم ای و تناقض نیا توانیم زین یاجتماع نگرش در کنیل(، 145/بقرهجَعُونتُرْ

 شدن کاستهدر ظاهر  افتدیم   اتفاق آنچه انفاق ندیفرا در. کرد هیتوج را آن و داده حیتوض

 تنگاتنگ ارتباط و اتصال و یوستگیپ دارد تیواقع آنچه اما ،است گرانفاق فرد ییدارا از

 در یانسان یهاداشته یهمه ترعیوس ینگاه کی در و است جامعه یهاداشته با فرد ییدارا

 با یمختلف یعضوها واحد، تن که طورهمان و ردیگیم قرار گریکدی با ارتباط در جامعه

 در و هم با همه و هستند جامعه تن جوارح و اعضا هم یانسان افراد دارد، متفاوت یهانام

 و رفت هدر که است مسلم پس. هستند مشترک هدف کی به دنیرس یبرا و هم کنار

 و ریخ تنها و رودیم انیم از ترقیعم نگاه در رسد،یم نظر به ظاهر در که یشدن کاسته

 .ماند خواهد یباق شونده، انفاق چه و کننده انفاق چه اعضا همه یبرا که است برکت

 به منحصر و محدود اصرف راتیخ تضاعف اساسا که داشت توجه دیبا زین نکته نیبد

 هم ایدن نیهم در راتیخ تِیابد یامدهایپ و یابد راتیخ بلکه ست،ین ایدن نیا در راتیخ

 یابد و( امت اسیمق در ری)خ یتمدن ریخ یبودگکالن بر توانیم موضوع نیهم از. هست

 هستند، یتمدن زین یویدن کالن راتیخ که است درست. کرد اشاره آن بودن ماندگار و بودن

 یآدم یبرا و کندیم متأثر تیابد در را یانسان اتیح ،یویدن آثار بر عالوه که یراتیخ کنیل

 و تریارزش ایدن نیهم در یتمدن لحاظ به ریخ آن آورد،یم ارمغان به را یجاودانگ از ینوع

 یابد یزندگ و دارند ییسوآن ابعاد که یراتیخ است یگفتن. بود خواهد تربزرگ و ترکالن

 خواهند هم یترقیعم و شتریب یجهاننیا و یویدن آثار شکیب شوند،یم شامل هم را

 تا باشد سالم یکار و متفاوت یکار ،یویدن لحاظ به دیبا کار اساسا گر،ید ریتعب به. داشت

 یویدن آثار ،کندیم دایپ یابد یهاهیسو یکار که آنگاه و باشد، داشته را یابد آثار بتواند

 نیهم در بلکه ،جزا روز در نه دارد، که یایاخرو ابعاد با کین فعل و کرده دایپ یمضاعف
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 هیکه در آ هم یمَثَل. کندیم تربسامان را یویدن مناسبات و گذاردیم اثر زین یخاک یایدن

، 1 ج، 9493 ،یبه آخرت نگشته است)طباطبائ دیصورت مطلق ذکر شده و مقمزبور آمده به

 .(700و 703 ص

 یجهان سطح در ریخ هتوسع ساز و کار

 که اندکرده دیتأک ریکث ریخ نه و ریکث ثواب بر سنبله، ییهآ ریتفس در نیمفسر از یاریبس

مَنْ )»کندیم اعطا مضاعف ثواب او به خداوند باشد، داشته اهلل لیسب یف انفاق یهرکس ایگو

 «یُظْلَمُون ال هُمْ وَ مِثْلَها إاِلَّ یُجْزى فَال ةِبِالسَّیِّئَ جاءَ مَنْ وَ أَمْثالِها عَشْرُ فَلَهُ بِالْحَسَنَةِ جاءَ

 یبزرگ جهینت انفاق، و ریخ هر یازا در و است ریخ حاصل ثواب منظر، نیا از(. 908/انعام

 یهیآ رسدیم نظر به انیم نیا در. گرددیم مُنفِق فرد دیعا چندبرابر یثواب و شودیم حاصل

 اشاره زین ریخ خودِ در تضاعف و ریخ اصل بر بلکه مضاعف، پاداش بر فقطنه فهیشر

 و حبه هر « حَبَّةٍکُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ  أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنابِلَ فی حَبَّةٍ کَمَثَلِ» عبارت به توجه با. کندیم

 هادانه نکهیا به توجهبا  .شودیم ریخ دانه هفتصد و حبه هفتصد به لیتبد ریخ یدانه هر

 به شدن لیتبد امکان خود ،دانه هفتصد نیا از کدام هر پس ستند،ه حبه خود حاصل

و  گسترده اریبس یهرم ریتکث و رشد کی بیترت نیا به که دارند را گرید دانه هفتصد

 ،نشود دهیبا خطا و گناه انسان به فساد کش یخواهد شد که تا وقت لیتشک ریاز خ یبزرگ

 ریخ نیو هم ابدییتا ابد گسترش م یلهبر اساس منطق رحمت ا ابندهیشبکه توسعه نیا

 تکثر که یریخ نیچن. شودیم یمنته ریو کب ریکث راتیو به خ دیجد راتیبه خ افتهیتوسعه 

 رسد،یم( یجهان ریخ ای و یاجتماع ری)خ یبودگکالن حد به و رد،یپذیم تنوع ابد،ییم

-و کالن، نه در محدوده ریکب یرهایخ نیآثار ا 9.است  شدهیجهان ریخ ای یتمدن ریخ همان

 و بود، خواهد عیوس و یانسان یقلمروها در بلکه کوچک، یاجتماع ای خانواده ای فرد ی

 .................................................................................................................................................................  
های تمدن بودگی در تمدن و تمدن اسالمی توجه کنید. ر.ک: حبیب اله بابایی، شاخصکالن باره به شاخص. در این9

 . 90-95، ص 9710، های تمدن نوین اسالمیدوفصل نامه پژوهش در دو رویکرد عرفی و قدسی، در مجله
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 یتمدن یهاعرصه در را ریخ از یبزرگ امواج و داشت خواهد متراکم و انباشته، انبوه، یآثار

 .شد خواهد سبب

 یانسان محدود ریخ در یخداوند تینهایب ریخ حلول و ثبوت همان برکت سان،نیبد  

 در برکت و غذا در برکت وقت، در برکت نسل، در برکت یریگشکل موجب که است

 فهیصح 11 یدعا ،یرَزَقتَن مایف یل بارِک)و است داده ما به خداوند که شودیم ییهایروز

 به انسان هیناح از اهلل لیسب یف ریخ یصعود امتداد قتیحق در هابرکت نیا همه(. هیسجاد

 یزندگ و انسان سمت به خدا هیناح از خدا رحمت و یاله برکت نزول و خدا، سمت

    یف ریخ دهد،یم ریخ کار انجام در انسان به که یقیتوف با تنها نه خداوند. است انسان

 از و ورزدیم رتیغ زین خود راه در افتهی تحقق ریخ به بلکه بخشد،یم توسعه را اهلللیسب

 حفظ روزمره اتیح یشلوغ از و یزندگ یالبال در را آن و دشویم مانع آن یگشتگگم

 .(719 ص، 3 ج، 9493 ،ی)طباطبائبخشدیم برکت و وسعت بدان خود رحمت با و کندیم

 ( بزرگ ریخ و وسط، ریخ کوچک، ریخ) انفاق و ریخ مراتب

 توانیم را انفاق و ریخ عمل شد، انیب خداوند به عمل انتساب و اتصال از آنچه به توجه با

 انفاق حاصل کننده،انفاق تین و قصد و زهیانگ به توجه با مراتب نیا. دانست مراتب یدارا

 ای گونه چند در توانیم را یکین و ریخ مراتب نیا. دهدیم رییتغ زین را مختلف مراتب در

(، یتمدن ریخ و ،یاجتماع ریخ ،یفرد ریخ مثال راتیخ یاثرگذار قلمرو ای و تیغا لحاظ با

 تجار، ریخ د،یعب ریخ مانند راتیخ یفاعل حُسن لحاظ)با  ریخ مختلف یهاعامل لحاظ با ای

 دنبال بزرگ ریخ متوسط، ریخ رکوچک،یخ ریخ قلمرو و سطح لحاظ با ای و( احرار ریخ و

 .کرد

 (وسط ریخ) «اهلللیسبیف ریخ». 1

 مرتبه در. است اهلللیسب یف ریخ و متوسط ریخ است، ارزشمند البته که ریخ از مرتبه کی

 تنها است هدف و مقصد آنچه ،ه خواهد شدپرداخت بدان بعد قسمت در که «اهللیف ریخ»

 در نبودن است، توجه مورد «اهلللیسبیف ریخ» در آنچه اما گر،ید زیچ نه و است اهللوجه
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، 9493 ،ی)طباطبائاست گناه و یآلودگ از بودن سالم و انحراف، از بودن دور طاغوت، لیسب

است  یاهلل بودن و سالمت راه کافلیسب یمقدار از ف نیهم یقرآن اتیآ طبق. (75 ص، 9 ج

 . ریخ یدانه هفتصد به ریخ حبه کی یهتوسع و تبدّل یو برا ر،یرشد و تضاعف در خ یبرا

 به شود،یم اهلل لیسب یف رِیخ ر،یخ عمل که زمان همان از گذشت آنچه به توجه با

 چه هر و شودیم شروع تضاعف و ریتکث ندیفرا کند،یم دایپ خداوند اب که یارتباط جهت

( فعل ییغا علت ای) فعل از تیغا و شودیم ترقیعم و شتریب ینامتناه منبع به اتصال نیا

 خواهد شتریب اتصال و تین همان تناسب به زین ریخ رشدِ و گسترش شود،یم یمتعال یامر

 به یشتریب تیاهم و ارزش ،یعمل هر بودن «اهلللیسب یف» یقرآن و یاسالم اتیادب در. شد

 که شده برده نام یویدن و یماد امورات از یمتعدد موارد قرآن اتیآ در. بخشدیم عمل آن

 و یماورائ جهتِ و بُعد و شوندیم خارج یماد و یعاد حالت از شدن «اهلللیسب یف» با

 راه در شدن کشته و قتال خدا، راه در مهاجرت همچون کنند،یم دایپ یفرامکان و یفرازمان

 و «بودن اهلللیسب یف» عنصر به تیعنا با مفسران از یبرخ البته. خدا راه در جهاد خدا،

 صدها ادیازد و هیآ نیا از منظور و مراد آن، یقبل اتیآ ضمن در هیآ نیا اقیس نیهمچن

 یبرابر هفتصد پاداش جهاد که دارند اعتقاد و انددانسته جهاد امر به مربوط را آن یِبرابر

 از یبرخ مقابل، در. دارند برابر ده یپاداش هاطاعت و هاانفاق گرید که یحال در دارد

 ص، 1 ج، 9737 ،ی)طبرسدانندیم ریخ وجوه همه شامل را هیآ که هستند زین گرید مفسران

 یامر هر شامل بودن اهلللیسبیف ن،یبنابرا .(115 ص، 9 ج، 9495 ،یکاشان ضی)ف و( 040

)مکارم باشد افتهی انجام یاله یغرض یبرا و داشته نظر در را یخداوند یرضا که است

 یدیق چگونهیه و استمطلق  اهلللیسبیاز آنجا که ف .(797، ص 1 ج، 9734 ،یرازیش

 بر یلیدل تواندینم اتیآ گرید در و نجایا در قتال و جهاد اتیآ با آن بودن مقارن  ندارد،

 .(700 ص، 1 ج، 9493 ،ی)طباطبائباشد قتال موضوع و جهاد امر به نبلهس هیآ دییتق

 جهان به اتصال و یماد یهاتیمحدود از خروج ی که ذکر شد،موارد یتمام در

 در که یدیشه به دیفرمایم خداوند نکهیا. دارد ریخ فعلِ یجهینت در یمیمستق اثر ماوراء،
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 نیا به اشاره د،یبدان «رزقونی ربهم عند» و زنده ار او بلکه ،دیینگو مرده شده، کشته خدا راه

 خارج مردن و مرگ یِعاد تیوضع از خدا، راه در خود شهادت با دیشه که دارد نکته

 و کندیم آغاز ایدن نیهم در بلکه ،(الرب)عند  ایدن آن در فقط نه ،دیجد یاتیح و شودیم

-نشانه از یکی. شودیم موجب ایدن نیهم در گرانید یزندگ در را یدیجد یهایاثرگذار

. است یاکنون و یینجایا یایدن در آن برکات و دیشه خون جوشش در دیشه بودنِ یح یها

 راه در یعمل اگر. شودیم حاصل یعیطب ماوراء منبع به اتصال همان یپ در یاثرگذار نیا

 جنگ در که شدیم یکس مانندبه هم دیشه نبود، اهلللیسب یف هم دیشه قتل اگر و نبود خدا

 قطع جز ییمعنا یعاد مردن از نگونهیا. است رفته و بسته بر ایدن از رخت شده، کشته

 شدن کشته نیهم اما ،ستین ایدن نیا در او یاثربخش و هاتیفعال شدن تمام و فرد اتیح

جاودان  اتیح کند،یم دایپ اتیح مطلق منبع به که یاتصال با شود،یم «اهلللیسب یف» یوقت

 . کندیم دایپ ایدن نیدر هم یو آثار ماندگار دابییم

 (کالن ریخ/ ریکب ریخ) «اهللیف ریخ». 2

 تینهایمطلق و ب ریارتباط را با خ نیترقیعم که است یریخ ر،یخ نیتربزرگ و نیباالتر

مرتبه  نی. در اندیگویم اهلل( لیسبیف ری)نه خ اهللیف ریمرتبه را خ نیبرقرار کرده باشد. ا

خدا  تیبه رضا دنیرس بلکه ،ینعمت اله ایفرد انفاق کننده نه صرفا بهشت و  تِیو ن توجه

 ای و عذاب از ترساست نه برخاسته از  یریاهلل، خیف ریخ گر،ید انیاهلل است. به بو وجه

 نیمسک اطعام و خدا یبرا خالصانهعمل  .است خدا به محبت از برخاسته بلکه ثواب، توقع

 به ازاعتقاد برخاسته م،یریبگ حق یذات صفت را اهللوجه که آنجا اهلل،وجه یبرا ریاس و میتی و

 ،ی)طباطبائاو یرضا زهیانگ با تنها عمل)انجام  شدن عبادت یبرا خدا استحقاق و تیاهل

 الِوَجْهِ اللَّهِ ال نُریدُ مِنْکُمْ جَزاءً وَ ال شُکُور نُطْعِمُکُمْ إإِنَّما». (910و 913 صص، 18 ج، 9493

 از برخاسته خالصانه عمل آن م،یخدا بدان یاهلل را صفت فعل(است، و آنجا که وجه1/انسان«

 پاداش و ثواب کسب در رخدایغ از اِعراض و خدا تیرضا و رحمت طلب و استفاضه

 .(913 ص، 18 ج، 9493 ،ی)طباطبائاست
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 که آنجا چه و باشد یذات صفت اهللوجه که آنجا چه ،اهللوجهبرای  کار و اهللیف عمل

 که دیآیم حساب به عبادت در یآزادگ و یآزاد و «اَحرار عبادت» از ینوع ،یفعل صفت

 به سالک فرد اهللیف عمل در. است «اهلللیسبیف» عمل از شیب آن در عمل بودن یاله ارزش

 است،هدف  اهلللیسبی. آنچه در عمل فشودیم لینا اهلللیسب یباالتر از مقام ف یامرحله

اهلل، وجهبرای ارزشمند است، اما در اعمال  یبه بهشت است که البته خود، مقام دنیرس

مقام از رهگذر خلوص  نیخداوند است. ا تیبه رضا دنیمحض و رس تِیّهدف، عبود

 . دیآیبدست م رخدایو انقطاع از غ شتریب

 و لوصخ تینها در که است ریخ از مرتبه نیهم ،آن تِینها و ریخ اوج بنابراین،

)در  یبزرگ رفتار و ماندگار عمل چنان و یتین نیچن. شودیم حاصل خداوند به تقرب

 که اندمقرب آنچنان که زندیم سر آزاده بندگاناز  (تمدن کی ای و جهان کی اسیمق

 آزاده. کندینم محدود ریخ به عمل در را هاآن یماد یهاتیمحدود و یانسان وداتیق

 رخدایغ یتینارضا از و دادن، حیترج خلق یرضا بر را خدا یرضا داشتن، تیحر بودن،

 قتیحق به عمل اتصال و انتساب که طورهمان دارد، یاجتماع فراوان آثار نداشتن، هراس

 کی از)فراتر  یتینهایب یامدهایپ یوجود لحاظ به زین اهلل لوجه و اهللیف عمل و یتناهیال

 کارش که یفرد عمل ،ساننیبد. داشت خواهد ردرب( مکان و زمان از فراتر یحت ای و تمدن

 بلکه و جامعه که آنگاه حال. ابدییم توسعه تینهایب سطح تا دهدیم انجام «اهلل لوجه» را

 آن در ریخ تصاعد بدهد، انجام اهلل لوجه و هلل را خود یاخالق و یانسان افعال تمدن کی

 در. بود خواهد تینهایب در شرفتهیپ و دهیچیپ اریبس آن یدامنه و بود خواهد تصور از فراتر

 ی)گستردگ فعل بودن یاجتماع عنصر دو از است برآمده انسان فعل شدن یتمدن نقطه، نیا

 ای و اهلل یف که آنگاه یاجتماع راتیخ. است یانسان فعل بودن اهللیفعل( و ف یبودگو کالن

 و ماندیم ماندگار شوند،یم خدا خودِ اسیمق در یریخ رد،یگیم انجام اهلل لیسب یف یحت

 .شودیم اثرگذار جهان از فراتر بلکه و جهان اسیمق در
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 یو تقوا و عمل برا مانینه فقط برخاسته از ا ،یکیو ن ریخ یهبرکت و توسع بنابراین،

است. برکت  یهمگان ریو تضاعف و تراکم خ ریخ یخداست، بلکه برآمده از حرکت جمع

آورده و تقوا  مانیخود ا یبه خدا شانتیکه مردم در جمع دکنیبروز م یهنگام ریخ یِجمع

 «مِنَ السَّماءِ وَ الْأَرْضِ  آمَنُوا وَ اتَّقَوْا لَفَتَحْنا عَلَیْهِمْ بَرَکاتٍ وَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرى)»کنند  شهیپ

 یتقوا و مانیا از برخاسته مردم، بر نیزمبرکات آسمان و  شیگشا ساننی( بد10اعراف/

 و داشته ثرترؤم یکارکرد فرد، کی یتقوا و مانیا با سهیمقا در تواندیم که هاست تیجمع

 نه برکات نیا .(154 ص، 0 ج، 9493 ،یشود)طباطبائ شتریآن به مراتب ب یاثرگذار یهدامن

 سعادت و ریخ به را یآدم که است ییهانعمت آن از ترمهم بلکه ی،زندگ متاع در صرفا

 750 ص، 98 ج، 9493 ،ی)طباطبائدهدیم سوق اشدهیپسند عاقبت یسو به و دهیرسان

 9.(751و

 ییهدرآ ریو خ یکیمتوسط گفته شد، راز تکثر و تبرّک ن ریبزرگ و خ ریآنچه در مورد خ از

و  یمسئله سلوک کیبودن و داشتن خلوص هرچند  اهلللیسبی. فشودیسنبله روشن م

دارد. آنچه که منسوب به  یو تمدن یاد فرهنگو امتد یجهات اجتماع کنیاست، ل یعرفان

. بخشدیرا هم سرعت م یو تحوالت اجتماع کند،یبرکت م شود،یماندگار م شود،یخدا م

 )وَالْباقِیاتُشودیعمل م یتنها موجب ماندگارخالص بودن عمل، نه گر،ید انیبه ب

کُلِّ  فی سَنابِلَ سَبْعَبَتَتْ أَنْ) شودیم کیتنها موجب تضاعف و تکثر کار نالصَّالِحات(، و نه

که در مورد  یاتی. آبخشدیم زیقوت، شدت و سرعت ن کیسُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ(، بلکه به عمل ن

آمده است، صرفا به سرعت  راتیسبقت در خ ایمسارعه در مغفرت، و  ای ر،یمسارعه در خ

ندارد، بلکه سرعت برآمده از حُسن عمل داللت  ایدر انجام عمل و  عیبرآمده از حرکت سر

 . ردیگیدر برم زیرا ن تیتر از همه خلوص عمل و حُسن نعمل و مهم تیفیک

 .................................................................................................................................................................  
یان ذکر است که عملِ خیر، گاه فعل انسان است همچون انفاق، و گاه فعل خداست در حق انسان که از آن جمله شا 1

 مثابه افعال خیر خدا( اشاره کرد. ( )به7قدر/«شَهْر لَیْلَةُ الْقَدْرِ خَیْرٌ مِنْ أَلْفِ)« شب قدر»و یا « قرآن»توان به می
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 (خُرد ریخ/ ریصغ ریخ ای) یانسان و یفطر رِیخ. 3

( و یبه قصد عمل انسان ری)خ یانسان ریبه خ توانیم اهلللیسبیف ریو خ اهللیف ریبر خ عالوه

باهلل و قبل از باور به  مانیقبل از ا ریخ ایانسان(  یر ابعاد فطرب دیبا تأک ری)خ یفطر ریخ ای

ممکن است صرفا از  ریخ نی)قبل از اثاره دفائن عقول( اشاره کرد. ا نیو عمل به د نید

از آن  ریخ مرتبه، نیرخ بدهد. در ا یو انسان یفطر یهزیانسان و صرفا با انگ کی یسو

 زهیفاقد انگ دیشا ریمرتبه از خ نیاست. ا یو اخالق یانسان یاست، عمل ریجهت که خ

و سود  یبودن آن فعل )و نه ابعاد ماد یباشد و تنها انسان یو معنو یاله یهخودآگاهان

هرچند در همان  یریخ نیرا موجب گشته باشد. چن بودن آن ریفرد و جامعه(، خ یشخص

 انیاز اد یادیبان زمخاط تواندیاش مبودن یبه جهت انسان کنیل ،متوقف است یحد انسان

بشر را  یابنا انیدر م یفطر یوستگیو پ یکند و اشتراک انسان دایمختلف پ دیمختلف با عقا

 موجب شود. 

 دهیپسند است یامر بودن، یانسان جهت به ریخ عمل نفس ،یانسان ریخ تیوضع در

 یهاهفاصل از کاستن با و مردم انیم در یمهربان و مودت از یموج جادیا با تواندیم و

وجود آورد و همردم را ب انیم یو چسبندگ یوستگیاز پ یافراد جامعه، نوع انیم یطبقات

 یهایدلبستگ دادنانفاق با کاهش  یاز منظر انسان مردم شود. یهادل انیموجب الفت در م

 یسو از و کندیم رها گرانید با اصطکاک و تنش عوامل از را او کننده، انفاق فردیِ ویدن

 را یاجتماع وندیپ و انسجام از ینوع شوندگان انفاق و انیمددجو به رساندن یاری با گرید

 .شودیم موجب

 یاعضا منزله به یانسان افراد و واحد تن منزلهبه یانسان جامعه چون نکهیا مهم نکته

 جادیا یانسان یاعضا نیا از کی هر در که یمشکل گونه هر شوند،یم محسوب تن نیا

 .(700ص، 1 ج، 9493 ،ی)طباطبائشد خواهد تن نیا کُلّ در اشکال و اختالل موجب شود

در  دهیدر هم تن شربودنیصرفا به جهت خ ،ریبما هو خ ریخ رسدیم نظر به ب،یترتنیبد
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 راتیمولّد خ خودیمنظر، به خود نیدر ا ریبه هم است. فعلِ خ یهدیو چسب گریکدی

را  یاو انباشته یکمّ راتی( خیاظ وجود)به لح ریمتراکم و انباشته گشته و نفس عمل خ

صرفا نه  ریمنظر، توسعه خ نیرا باعث خواهد شد. از ا یریفراگ یموجب شده و اثرگذار

 ریو هم در مس یخط ریکه هم در مس یادارد به گونه یحلزون ریبلکه س ی،خط ریس کی

 . ندیآفریرا م راتیاز خ یموج یچرخش

 ( باطن فساد و ظاهر ریخ) باطل ریخ ای فاسد ریخ

. شودیم جادیا یطانیش و فاسد و پست یازهیانگ با که است یریخ ر،یخ یهاگونه از یبرخ

 یفزون ریخ عمل ی،طانیش یهازهیانگ بواسطه اما است، دهیپسند یامر ذاتا ریخ از نگونهیا

-ینم شده فاسد که یریخ. کندینم دایپ تضاعف ریخ تیفاعل در زین ریخ فاعل و ردیگینم

 یحد تا مرتبه نیا در ریخ فساد. کند آشکار هم را خود( یذات)حُسن  یذات برکات تواند

 حسرت به لیتبد صاحبش یبرا بلکه ،گذاردینم جا به خود از مثبت یاثر تنهانه که است

 ثُمَّ فَسَیُنْفِقُونَها لَّهِال سَبیلِ عَنْ لِیَصُدُّوا أَمْوالَهُمْ یُنْفِقُونَ کَفَرُوا الَّذینَ إِنَّ»؛ گرددیم زین ندامت و

 کفر که یکسان(. 70)انفال/«یُحْشَرُونَ جَهَنَّمَ إِلى کَفَرُوا الَّذینَ وَ یُغْلَبُونَ ثُمَّ حَسْرَةً عَلَیْهِمْ تَکُونُ

 ییهما عمل نیا کنند،یم نهیهز خدا راه از یریجلوگ جهت در را اموالشان و ورزندیم

 را کافران انفاق که است یازهیانگ خدا راه انسداد و کردن مسدود. شد خواهد هاآن حسرت

 عمل در یانسان ابتذال از برآمده و خدا از انقطاع و انفصال حاصل فساد، نیا. کندیم فاسد

 تضاعف و برکت موجب خداوند به تقرب و انتساب که طورهمان ساننیبد. است یانسان

اثر معکوس خواهد داشت و فساد و  از خداوند هم ییانفصال و جدا شود،یم عمل در

 عمل را به دنبال خواهد آورد.  یتباه

 فیها ریحٍ کَمَثَلِ الدُّنْیا الْحَیاةِ هذِهِ فی یُنْفِقُونَ ما مَثَلُ»:دیفرمایم یگرید هیآ در خداوند

 آل«یَظْلِمُونَ أَنْفُسَهُمْ لکِنْ وَ هُاللَّ ظَلَمَهُمُ ما وَ فَأَهْلَکَتْهُ أَنْفُسَهُمْ ظَلَمُوا قَوْمٍ حَرْثَ أَصابَتْ صِرٌّ

 یسرما با ختهیآم یباد مانند به دهندیم انجام ایدن یزندگ در کافران که یانفاق.  993/عمران

 خدا و کند، نابود را آن و برسد اندکرده ستم خود بر که یقوم کشتزار به که است سخت
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 ریخ یهبار در گرید ییهآ. رزندویم ستم شتنیخو به آنان یول است، نکرده ستم آنان به

وَ الَّذینَ یُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ رِئاءَ النَّاسِ وَ ال یُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ »: است نساء یهسور از 70 هیآ باطل

 و ایر یرو از را اموالشان که آنان  و «ال بِالْیَوْمِ الْآخِرِ وَ مَنْ یَکُنِ الشَّیْطانُ لَهُ قَریناً فَساءَ قَریناً

 آنان همدم طانی]ش ندارند مانیا امتیق روز و خداو به  کنند،یم انفاق مردم به ییخودنما

 است.  یبد همدم دیتردیب ،باشد او همدم طانیش کس هر و[. است

انجام  یمانیا زهیبا انگ یو گاه حت یانسان زهیگاه با انگ ر،یذکر است که عمل خ انیشا

 نیناپاک موجب حبط عمل و از ب یهاتین ایادرست و شدن عمل ن مهیضم یول شود،یم

را مختل  یشرّ کرده و نظام مناسبات انسان یبه عمل لیرا تبد ریرفتن آن شده و گاه عمل خ

 آورد،یرا به دنبال م ریکه تکثر کار خ ستین هیاول یزهیانگ و تین تنها سان،نیبد. کندیم

الَّذینَ »کند.  دایامتداد پ ریالزم است تا عمل خ زیکار نبودن  «اهللیف» ایو « اهلللیسب یف»بلکه 

ما أَنْفَقُوا مَنًّا وَ ال أَذىً لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَ ال  سَبیلِ اللَّهِ ثُمَّ ال یُتْبِعُونَ یُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ فی

اموالِ خود را در راه خدا انفاق  )کسانى که 101بقره/« خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَ ال هُمْ یَحْزَنُونَ 

دارند، پاداش آنان برایشان اند، منّت و آزارى روا نمىکنند، سپس در پىِ آنچه انفاق کردهمى

در  ایشوند( و نزد پروردگارشان ]محفوظ[ است، و بیمى بر آنان نیست و اندوهگین نمى

کَالَّذی یُنْفِقُ  طِلُوا صَدَقاتِکُمْ بِالْمَنِّ وَ الْأَذىیا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا ال تُبْ: »دیفرمایم یگرید هیآ

عَلَیْهِ تُرابٌ فَأَصابَهُ وابِلٌ  مالَهُ رِئاءَ النَّاسِ وَ ال یُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ کَمَثَلِ صَفْوانٍ

. )اى 104بقره/«وا وَ اللَّهُ ال یَهْدِی الْقَوْمَ الْکافِرینَءٍ مِمَّا کَسَبُشَیْ فَتَرَکَهُ صَلْداً ال یَقْدِرُونَ عَلى

هاى خود را با منّت و آزار، باطل مکنید، مانند کسى که اید، صدقهکسانى که ایمان آورده

کند و به خدا و روز بازپسین ایمان ندارد. پس مالش را براى خودنمایى به مردم، انفاق مى

[ است، و رگبارى به رایى است که بر روى آن، خاکى ]نشستهمَثَلِ او همچون مَثَلِ سنگ خا

[ نیز از آنچه [ را سخت و صاف بر جاى نهاده است. آنان ]ریاکارانآن رسیده و آن ]سنگ

 کند(. برند؛ و خداوند، گروه کافران را هدایت نمىاى نمىاند، بهرهبه دست آورده
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از  یخواهد داشت و تا زمان یبخشاثر ییجا تا ،اهلللیسبی ف ایو  اهللیف ریخ ساننیبد

 دایاختالط پ زیآمو شرک یاله ریغ یامر چیتکثر برخوردار خواهد بود، که با ه تیخاص

تا عمل همچنان رشد و  دیحفظ نما یو بستر رحمت اله نهینکند و همواره خود را در زم

قبل از  یاله قین توفو از دست داد یرحمت اله یاز خدا و فراموش یبکند. دور دایتوسعه پ

سوء و  یموجب ظهور رفتارها ر،یو بعد از انجام عمل خ ر،یانجام کار خ نیح ر،یانجام خ

و  یتباه زین نیو هم شودیم یاکاریشرک و ر ایمنت نهادن  جهیناپاک و در نت یاتین

شروط  نینتوان ا دی. هر چند شاآوردیم یدر پ یرا در سلسله مناسبات انسان ریفسادکار خ

آن را  توانیو پرورش انسان ـ امت م تیکم در مقام تربدست کنیرا به سنجش گذاشت، ل

 و تمرکز قرار داد.  دیمحل تأک

 یتمدن ریخ و ر،یکث ریخ ر،یکب ریخ

 توانیمعنا م کیدارد و در  یهنجار یمعنا کیآنچه که گفته شد، اوال تمدن  براساس

آن در ظهور  ندیو برآ یانسان یهایکیو ن راتیخ یتمدن را حاصل تراکم و انباشتگ

 یخُرد است، ول ریکالن در مقابل خ ریکالن دانست. البته الزم به ذکر است که خ یرهایخ

کالن نه  ریخاوقات  یبلکه گاه شود،ینم جادیخُرد ا راتیکالن ضرورتا از تراکم خ ریخ

. شودیائر حاصل مشع یهاقام ایحکومت  یهمانند اقام یبزرگ یرهایخُرد، بلکه از خ ریخ

و  راتیاز خ یااست که منجر به شبکه ریکالن و کب ریاز امام خ تیباره، خود تبعنیدر هم

نَحْنُ أَصْلُ کُلِّ خَیْرٍ، وَ مِنْ فُرُوعِنَا کُلُّ )»( که عاز امام صادق ) تیروا نی. اشودیم هایکین

ءِ وَ رَحْمَةُ الْفَقِیرِ وَ یَامُ وَ کَظْمُ الْغَیْظِ وَ الْعَفْوُ عَنِ الْمُسِیبِرٍّ، فَمِنَ الْبِرِّ التَّوْحِیدُ وَ الصَّلَاةُ وَ الصِّ

وَ فَاحِشَةٍ،  قَبِیحٍ کُلُ تَعَهُّدُ الْجَارِ وَ الْإِقْرَارُ بِالْفَضْلِ لِأَهْلِهِ؛ وَ عَدُوُّنَا أَصْلُ کُلِّ شَرٍّ، وَ مِنْ فُرُوعِهِمْ

وَ أَکْلُ مَالِ الْیَتِیمِ بِغَیْرِ حَقِّهِ وَ تَعَدِّی  خْلُ وَ النَّمِیمَةُ وَ الْقَطِیعَةُ وَ أَکْلُ الرِّبىفَمِنْهُمُ الْکَذِبُ وَ الْبُ

وَ السَّرِقَةُ وَ کُلُّ مَا  الْحُدُودِ الَّتِی أَمَرَ اللَّهُ وَ رُکُوبُ الْفَوَاحِشِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَ مَا بَطَنَ وَ الزِّنى

، 9411 ،ینیکل«()مِنَ الْقَبِیحِ، فَکَذَبَ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ مَعَنَا وَ هُوَ مُتَعَلِّقٌ بِفُرُوعِ غَیْرِنَا وَافَقَ ذلِکَ

 شود.  یو بررس لیتحل یکردیرو نیو در چن جهت نیدر هم تواندیم( 557،ص 95ج
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 یفیبه جهت ک ایمتکثر و متراکم هستند و ثان یمتراکم، اوال به جهت کمّ راتیخ نیا

دارد،  تیاهم یها علم و تکنولوژکه در تمدن ستین یهستند. البته شک قیو عم نیسنگ

 ندیاز فرا رد،یقرار نگ یکالن انسان ریخ ریهم در مس یکه علم و تکنولوژ یتا زمان کنیل

و متکثر  ابدییم نیدر جامعه که در نسبت با خدا تع ریبودن خ نی. سنگافتدیم رونیب یتمدن

که توسط افراد  یراتیتعداد خ ایفرد و  کیانجام شده توسط  راتیتعداد خدر  زیبودن آن ن

 شودیاثر گذار م هایکیو امواج ن راتیانبوه خ یریگهمه در شکل شود،یم جادیدر جامعه ا

 یهاو آستانه ،یمل یهاآستانه ،یاجتماع یهادر جامعه به آستانه راتیخ شودیو باعث م

 بشود.  یتمدن راتیبه خ لیتبد یو اجتاع یفرد راتیشود و خ ترکینزد یتمدن

 ایفرد و  یاست که از سو ییکویو افعال ن راتیخ دهدیم رخ ریکث ریخ نیا در آنچه

نه فقط  انیمنی. در اکندیم ترکیتمدن نزد یهارا به آستانه راتیو خ شودیافراد انجام م

ها در ظهور جوامع و بلکه امت هیافراد بلکه افعال بزرگ از ناح ییهبزرگ از ناح یکارها

و  نیو تع تیامت بتواند آنچنان هو نکهی. اکنندیم ینینقش آفر اریبس یکالن تمدن راتیخ

بتواند در عملِ  نکهی)عمل امت( بکند و ا زیبکند که بتواند اقدام به عمل متما دایپ یگانگی

و  یاجتماع راتیخ اهلل انجام دهد،یاهلل و فلیسبیخود خلوص بورزد و آن را ف یامت

در تمدن  یهرگز ندیفرا نی. چنکنندیم دایپ یتمدن یو معنا یوزن تمدن یانسان راتیخ

 . ستین یدادنسکوالر غرب رخ یایو در دن یستیتالیکاپ

و  اهللیف یِو تمدن یاهلل و عمل اجتماعلیسبی ف ایاهلل و یف یِبر عمل فرد عالوه

به سرعت در عمل  دیبا ،یتمدن ریبزرگ و خ ریمل خع یدر ساخت و صورتبند اهلللیسبیف

اهلل  یعمل را ف دینه فقط با ،یتمدن ریتحقق خ یباره برانیکرد. در ا دیتوجه و تأک زین ریخ

 ریدر انجام فعل خ دیفعال کرد، بلکه با یانجام داد، و نه فقط عمل را در سطح اجتماع

واره سرعت موجب تراکم و تضاعف اهلل سرعت به خرج داد. هم لیسب یف ریو خ یاجتماع

 . کندیم لیرا تسه ریکب ریخ رورتیو ص شودیم ریخ
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به عنصر  یمتعدد قرآن اتیآ ،یخیو حرکت تار یسرعت در حرکت اجتماع یهمقول در

ها در جامعه یکیتراکم و انباشت ن جادیآن در ا یامدهایو پ «کیسبقت و سرعت در کار ن»

 أ» و  ،«977آل عمران/« من ربکم مغفره یال سارعوا و»، «40/مائده «راتیفاستبقوا الخ)»

 فِی الْخَیْراتِ وَ هُمْ لَها سابِقُون أُولئِکَ یُسارِعُونَ

 و «سرعت». است کرده اشاره جامعه در بزرگ راتیخ یریگشکل آنگاه( و 09/مومنون «

 حرکت در بلکه است، دیتوح و حق یهجبه در فقط نه یفرهنگ و یاجتماع ی«مسارعه»

« فِی الْکُفْرِ  الَّذینَ یُسارِعُونَ)» دارد وجود زین باطل و کفر جبهه یهااراده و یخیتار

 کفر جهان و اسالم جهان انیم در رقابت ات،یآ از دسته دو نیا به توجه عطف با(. 49/مائده

 .است «یفرهنگ و یاجتماع کالن یهامسئله برابر در عیسر واکنش و سرعت در رقابت»

سبقت در انجام  طورنیسرعت در ارتکاب شرّ و هم ایو  ریسا سرعت در انجام کار خاسا

 رییتغ ایکالن و  یهایکیخُرد به ن یهایکین لیمهم و اثرگذار در تبد ساز و کاردو  هایکین

 است. یشرور جزء به شرور کُلّ

 دهیداساسا نا یرا در تحوالت اجتماع یچون اراده انسان یذکر است که برخ انیشا

 ،کنندیآهسته و کُند تصور م اری( و بسیجبر دی)و شا یعیطب یریتمدن را س ریس رند،یگیم

رشد خود وجود  یهاآن در دوره عیسر ریس یبرا یآن و امکان عیکه امکان تسر یاگونهبه

دست  یهبلکه ساخت خ،یدست پنهان تار یهها را نه ساختکه تمدن ییهاندارد. در مقابل، آن

 یها تلقعملکرد انسان یهها را ساختطور زوال تمدن)همان دانندیها مانسان آشکارِ

. هر چند دانندیم یرا ممکن و شدن زوال تمدن ایظهور و  ریبه س دنی( سرعت بخشکنندیم

وجود نداشته  یاپرش و حفره خیتار یهادر سلسله دوره یخیـ تار یدر نگاه فلسف دیشا

متصل و  ریس نیهم یباشد، ول گریر ارتباط و اتصال با همدحوادث د یهباشد و سلسل

 یتمدن ریس تواندیگرفتن را دارد و مسرعت تیقابل یمتراکم انسان یهامرتبط به هم با اراده

 تر کند. الوصولو سهل تر،کیتر، نزدرا کوتاه
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 اسالم یکنون جهان در کالن یرهایخ نمونه

 یرهایاز خ یمتعدد یهاآن، نمونه یمسائل تمدن لیدر تحوالت جهان اسالم و تحل تأمل

 یفرد یرهایمهم خ قیاز مصاد یکی. دهدیما قرار م یرا فرارو اهلللیسبی و ف اهللیف یجمع

مشاهده  نیاربع یروادهیپ یهدر واقع توانیرا م اهلللیسبی اهلل و فیف یِجمع ریو آنگاه خ

از اعمال  یو احسان، و انباشت ثاریمل اعمل عشق و محبت، ع ر،یکرد که چگونه عمل خ

زمان در گذشته به  کیاز  کند،یم تیسرا گریفرد به فرد د کیاز  نیدر اربع گرید کین

و جهان اسالم و  رانیدر ا گرید یدر عراق به مکان یمکان کیو از  ندهیدر آ گرید یزمان

( توسعه یفارس )مثال گرید ی( به فرهنگی)مثال عرب یفرهنگ کیبلکه جهان غرب و از 

. شودیشمول منظم جهان کیو  یاخالق جهان کی ،یتفکر جهان کیبه  لیو تبد ابدییم

در  توانیاهلل گفته شد را ملیسب یف ریاهلل و خیف ریدر مورد خ نیاز ا شیآنچه که پ یتمام

ت ذکر اس انیشاامروز مشاهده کرد.  یایآن را در دن یو تضاعف هزاران برابر نینمونه اربع

عشق و محبت است که  ر،یو توسع و توسعه در خ یشدگکالن یهااز خاستگاه یکی

حرکت  وستهیطور پمعطل و متوقف نشود و به یبستر چیدر ه یریخ چیه شودیموجب م

عنصر  نیهم ن،یاربع رِیکب رِیخ یبنداز عوامل صورت یکیبکند.  دایکند و رشد و توسعه پ

از رشد و حرکت  یو هم نوع کندیم درستو تراکم  یوستگیاست که هم پ تیحبّ و وال

 ندهیاهلل در آلیسب یف ریاهلل و خیف ریخ یو هم ضامن بقا گرددیرا موجب م یو تسر

 . کندیم دایپ تیمصون ایشرک و ر یاحتمال یهابیاز آس ریو عمل خ شودیم

 در اومتمق عنصر توانیم را اسالم جهان در کالن راتیخ یبندصورت در دوم نمونه

 اهلللیسب یف. کرد مشاهده یاسالم یجمهور در سلطه نظام با آن تقابل و یاسالم انقالب

إِنَّما  قُلْ) ةفیشر یةآ بر او دیتأک و ینیخم امام منطق و حرکت در توانیم را مقاومت بودنِ

/سبا( مشاهده کرد که موجب 40وا، ثُمَّ تَتَفَکَّرُ وَ فُرادى أَعِظُکُمْ بِواحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنى

 و تراکم از ینوع و شود ریتکث یکنون یایدن در بلکه و اسالم جهان در مقاومتشد 
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 نیب یتمدن تضاد و یجهان مناسبات و دیآ بوجود( ستم برابر در)مقاومت  ریخ یانباشتگ

 سیرئ( Tim Anderson) اندرسون میت. ببخشد شدت را غرب جهان و مقاومت جهان

( )شهر Center for Counter Hegemonic Studies) «یهژمون ضد مطالعات کزمر»

بودن  یکی نیبه هم ،(Axis of Resistance) مقاومت محور( در کتاب ایاسترال ،یدنیس

طور که همان دیگویو م کندیمقاومت اشاره م یایمقاومت به رغم تکثر و تنوع آن در دن

استعمار  یهستند )جنگ کل یکیآن همه  یو نظام ،یگفرهن ،یامروزه جنگها و انواع اقتصاد

( همه ینیو د یامنطقه یهایژگیها هم )فارغ از ورود(، مقاومتیم شیکه با منطق قدرت پ

همه را  دیرود( و بایجلو م نیو عدم تمک یستادگیکه با منطق ا یهستند )مقاومت کل یکی

هنر ما »را که  یاز مقام معظم رهبرجمله  نیارائه کرد. اندرسون ا یعلم نظم کیبه صورت 

را جمله  «میبکن دایخودمان پ طیرا متناسب با شرا شرفتیپ یمدل بوم میاست که بتوان نیا

مقاومت در  یبلکه در همه کشورها ،و منطق مقاومت نه فقط در جهان اسالم یراهبرد یا

سر  «میریم یم ایو  میساز یم ای»)آنجا که شعار  یجنوب یکایآمر یجهان از جمله کشورها

و آن را متعلق به روح  کندیم یبندنگاه طبقه کیدو را در  نیو ا کندیم میدهند( ترس یم

 9. کندیم یواحد مقاومت تلق

 و هاشهادت توانیم اهلللیسبیف و اهللیف کالن رِیخ مثابه به مقاومت گرفتن نظر در با

 نمونه. کرد دنبال اسالم جهان و یجهان طحس در هم را اهلللیسبی ف و اهللیف بزرگِ یشهدا

 او از شهادتش که بودی مانیسل دیشه داشت، که یماندگار آثار با بزرگ یشهدا نیا از ریاخ

 اسالم جهان در یکین و ریخ یهدان هزاران به را آن و کرد درست کین سراسر یتیشخص

 متفکر ریتعب به او دِفر کنیل شد، ظاهر فرد کی قامت در یمانیسل دیشه هرچند. کرد بدل

، 9410 ل،)ابولفضبود امت با ارتباط در و امت اسیمق در فرد ،ابوالفضل یمُن دکتر یمصر

 یبرا یریمس راجمع و جماعت شد و او  کیبه  لی، تبدتش( که با شهاد10 ص

 .................................................................................................................................................................  
در پژوهشگاه « مقاومت و همگرایی در جهان اسالم»تمدنی با عنوان  . ارائه شده در ششمین نشست راهبردی و1

 Habibollah_Babai@علوم و فرهنگ اسالمی. ر.ک به کانال ایتای نویسنده به آدرس: 
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 دیشه» و «دیاَبَرشه» به یادهیپد نیچن از پناهزدانی دالهی. داد قرار امت ـ جماعت یریگشکل

نظر البته  نیاز ا .(918 ص، 9711 ،پناهزدانی)کندیم ریتعب«یاسالم تمدن تراز در یمتعال

 السالمهیعل نیدر مورد امام حس توانیدارند که اوج آن را م یدر اسالم مراتب دانیاَبَرشه

 را یروانیپ و اندکرده هموار را ریمس زین ائمه ریسا و دیشه امام آن کنیل کرد، مشاهده

 و بزرگ دانیشه و اثرگذار یشهدا به لیتبد ریمس همان در زین هاآن که اندداده پرورش

 چگونه یاسالم تمدن تراز در یمتعال دیشه و دیاَبَرشه. بشوند سازتمدن و سازخیتار دانیشه

 چنان به را یشخص نیچن که است یوجود ابعاد چه و یاضالع چه اساسا است؟ یتیشخص

 پناهزدانی نظر از الؤس نیا به پاسخ کند؟یم لیتبد دیابرشه کی به را او و رساندیم یمقام

 مانند بزرگ دانیشه شهادت عمل در نهفته یمعنا در بتوان که شودیم ممکن یزمان

 اهلللیسب یف شهادت یگاه شان،یا نظر از. افتیدر یدرست به را آن و کرده تأمل یمانیسل

 به رفتن حد در دیشه کی قامت و قد یهگا. است اهللیف و هلل  شهادت یگاه و است

، 9711 پناه،زدانی)است اهللیف و هلل و یاحرار شهادت شهادت، یگاه یول است، بهشت

 ،هستم دارتید خواهان من»: سدینویم که یمانیسل دیشه آخر نوشته دست نیا. (919 ص

 دیشه برتر منطق نیهم «نمود دنیکش نفس و ستادنیا از ناتوان را (ع) یموس که یدارید

که  یکس .کندیم دیاَبَرشه به لیتبد را دیشه و کند یم    دایپ عمق درجه نیا در که است

 انیپا هیچگاه کنشش و فعل رفت،یپذ را اهللیف شهادت منطق و نیالحسنیمنطق احد

 یلیخ هنوز داند یم کند،ینم تصور یانیپا بشود اهللیف دیشه خواهد یم که یکس. ابدیینم

،ص 9711 پناه،زدانی)شودیم انیپا یب اشیاجتماع کنش و اخالص قامتش و قد د،دار کار

919). 

 یمختلف تمدن یهانهیاز زم توانیرا هم م یگرید یها، مثالبر اساس آنچه ذکر شد

برشمرده و به  گرید یهاهمچون ساحت علم، ساحت هنر، ساحت ورزش، و ساحت

 در هانمونه نیا از یکیپرداخت.  هانهیاز زم کیدر هر ریابعاد تکثر و تضاعف خ لیتحل

 موضوع در اسالم یهمبستگ روز مثابهبه قدس روز یمعرف توانیم را استیس عرصه
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 ندیفرا در آشوب نقطه مثابه)به سمیونیصه برابر در اسالم امت یدادخواه روز و نیفلسط

 و میترس اسالم امت انیم در مستمر ریخ و کالن ریخ کی مثابهبه زین را( مسلمانان یتمدن

و توسعه آن در « حجاب و عفاف» یهمقولباره،  نیدر ا گرید یه. نمونکرد فیتعر

آن را  توانیاست که م یالمللنیو ب یجهان یهاو ساحت یو اجتماع یفرهنگ یهاعرصه

به  «یتمدن ریو خ ریکب ریخ»برجسته در باب  اریبس یهاجرأت از جمله نکات و نمونهبه

 9118زنان مسلمان، از سال  یهایمثال موضوع حجاب در ورزش و در باز آورد.حساب 

حفظ حجاب  یبرا رانیا یستادگیو با ا یاسالم یجمهور شنهادیطرف به ابتکار و پ نیبه ا

 یالمللنیب یهایاز آن در باز شیپ یامسئله نیکه چنی. در حالشودیشناخته م تیبه رسم

 یجمهور یزنان از سو یهایمسئله حجاب در بازنداشت. با طرح  ییمحل و معنا

 15از  شیب کیالمپ یهایکشور، و در باز 95حدودا  ییایآس یهایحجاب در باز ،یاسالم

در سطح  یکشور به حجاب کیمسئله حجاب از  بیترتنیکشور را با خود همراه کرد. بد

 باره نیا در هالبت و شد لیتبد یجهان یرخدادها نیترمهم از یکی در هم آن یجهان

 و یفرهنگ اعتبار کی به یالملل نیب یهاورزش در را حجاب امر ز،ین حجاب یهامدال

 9.کرد بدل یتمدن

کالن در جهان اسالم اشاره شده، منحصر و محدود  یرهایمربوط به خ یهااز نمونه آنچه

ها، از آن کیوجود دارد که تأمل و توجه در هر  یمختلف یها. مثالستیچند مورد ن نیبه ا

و سهم و وزن  کندیجهان اسالم معلوم م اسیهرکدام را در مق یو اجتماع یابعاد وجود

 . سازدیها را روشن مآن یتمدن

 .................................................................................................................................................................  
های همبستگی در کشورهای اسالمی و موضوع المپیک در جهان بازی».بیان دکتر نصراهلل سجادی با موضوع 9

و فرهنگ اسالمی برگزار شد. ر.ک: به گزارش نشست در کانال ایتا به آدرس: که در پژوهشگاه علوم «اسالم
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 گیریجهینت

 یفیبلکه در کثرت ک ینه فقط در کثرت کمّ ریکث ریدر قرآن، خ «سنبله» ییهاساس آ بر

باشد و چه آنجا  یفرد رینگاه که خچه آ ،ری. خشودیم یتمدن رِیکب ریبه خ لیاست که تبد

ی ف یریکه خ شودیماندگار م ریو خ یتمدن ریبه خ لیتبد یباشد، زمان یجمع ریکه خ

 کند،یم دایپ ییو خدا یاله یهاهیسو ریباشد. آنجا که عمل خ اهللیف یریو بلکه خ اهلللیسب

 یتمدن ریو خ یجهان ریمرز خ آن را به زین ریعمل خ تِینهایو ابعاد ب ابدییم تینهایابعاد ب

-لیسب یف ریاهلل و خیف ریکه پس چون خ ستیهرگز بدان معنا ن نی. البته اکندیم ترکینزد

 نید ایو  انیمنحصر به اد زیها نپس تمدن شود،یاسالم ممکن م نیدر د ایو  انیاهلل در اد

)آنجا که ما آن  یسانو ان یفطر کِیاشاره شد، عمل ن نیاز ا شیطور که پاسالم است. همان

در اثر تراکم  تواندیم شود،ی( آنگاه که متکثر و متراکم ممیکوچک قلمداد کرد کیرا عمل ن

 نیبه ا تواندیم یاتیاز آ یرا خلق کند. اطالق کالم در برخ یبزرگ یرهایخ ،یانسان راتیخ

لْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ مَنْ جاءَ بِام»اشاره داشته باشد:  رینفس کار خ افتنی معنا و خصلت کثرت

بر اساس آنچه از اما، . 78نحل/«هذِهِ الدُّنْیا حَسَنَةٌ  لِلَّذینَ أَحْسَنُوا فی» ایو  908انعام/«أَمْثالِها 

 راتیکه برآمده از خ یکالن راتیو فلسفه آن اشاره شد، خ «سنبله» یهیدر آ یقرآن یمبان

  یو اله ییخدا یهاهیکه سو اهلللیسبی و ف اهللیف یِفیک راتیمتفاوت است از خ ،است یکمّ

 .کندیبزرگ و بزرگ م وندخود خدا اسیو  آن را در مق دهدیم ریبه کار خ
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 کتابنامه

 .میکر قرآن

 .هیسجاد فهیصح

 :القاهره ،االسالم یلمفهوم االمه ف یمنهاج لیاالمه القطب نحو تأص (،9410) مُنا، ابوالفضل،

 .هیالدول الشروق مکتبه

دوفصل نامه  ،«یقدس و یعرف کردیرو دو در تمدن یهاشاخص» (،9710) اله، بیحب ،ییاباب
 . 43-99 ص،1 شماره اول، سال ،یاسالم نینو تمدن یهاپژوهش

 فرهنگ و علوم پژوهشگاه :قم ،یاسالم شهیتنوع و تمدن در اند (،9711) -----------

 ی.اسالم

 .بعثت ادیبن انتشارات :تهران القرآن، ریستف یالبرهان ف (،9490) هاشم، دیس ،یبحران

  ی.ن نشر: تهران ،اسباب نزول (،9707) رضا،یعل قراگزلو، یذکاوت

: روتیب دمشق ،القرآن بیغر یالمفردات ف (،9491) بن محمد، نیحس ،یاصفهان راغب

 .هیالشام الدار انتشارات

حقیق عمروى، عمر، دار ، تسمرقندى، نصر بن محمد، تفسیر السمرقندى المسمى بحر العلوم

 هـ ق.  9490، بیروت -الفکر، لبنان

 یاسالم انتشارات دفتر :قم ،القرآن ریتفس یف زانیالم (،9493) ن،یحس محمد دیس ،ییطباطبا

 .قم هیعلم حوزه نیمدرس جامعه

 ناصر انتشارات: تهران ،القرآن ریتفس یف انیمجمع الب (،9737) حسن، بن فضل ،یبرسط

 .خسرو

 .الصدر انتشارات :تهران، یالصاف ریتفس ،(9495)محسن، مال ،یشانکا ضیف

 .هیاالسالم دارالکتب انتشارات :تهران ،قاموس قرآن (،9739) اکبر، یعل دیس ،یقرش

 .ثیدارالحد :قم ،یکاف اصول (،9411) عقوب،ی بن محمد ،ینیکل

 .هیب االسالمانتشارات دارالکت :تهران ،نمونه ریتفس (،9734) ناصر، ،یرازیش مکارم

 دیس اهتمام به ،سرخ عقل کتاب در آن، یاجتماع امتداد و شهادت (،9711) داله،ی پناه،زدانی

  (.ع) صادق امام دانشگاه انتشارات :تهران ان،یکوئین آرزو و یامام دیمج


