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مقدمه

ناپذیر هاي اجتنابها در جوامع گوناگون یکی از ضرورتارتباطات اجتماعی و مصاحبت انسان
زیـرا در  ،حیات و قرارگرفتن در مسیر کمال وجود نـدارد يهزندگی است که بدون آن امکان ادام

. خوردهاي زندگی شکست میعرصهيهشود و در همصورت آدمی به انزواي مطلق کشیده میاین
اجتماع يهشک نیست که اسالم تنها دینی است که اساس آئین خود را خیلی صریح و روشن برپای

اي کـه  گونـه توجه نبوده است بهقرار داده است و در هیچ شأنی از شئون خود نسبت به اجتماع بی
هاي مختلف جنسی، نوعی و صنفی او که مطالعـه  چنانچه در گسترش بسیار اعمال انسانی و دسته

آنها عاجز است ولی بـا کمـال تعجـب    يهشود، آنچنان اعمالی که حتّی نیروي فکر هم از شمارمی
آنها حکمـی  بینیم که این دین الهی تمام آنها را با تمام فراوانی خود، برشمرده و براي هریک از می

دارد و تمام این احکام و مقرّرات را نیز در یک قالب اجتماعی بیان داشـته اسـت و تـا آنجـا کـه      
. ممکن بوده روح جامعه و ارتباطات اجتماعی را در تمامی احکام و مقرّرات خود اجرا نموده است

سوي اجتماع شر را بهنخستین ندائی که ب«، بر این عقیده است که المیزانتفسیرعالّمه طباطبائی در 
اسالم است يهدعوت کرده و به جامعه یک شخصیت مستقل واقعی داده است، نداي آسمانی آورند

سوي سعادت حیات اجتماعی و پاکیزگی آن دعـوت کـرده   که با یک سلسله آیات الهی مردم را به
).160ـ161ص : 1363، 4طباطبایی، ج (»است

یعنـی  ،تر بـدان دیگري با مضمون کلّی نزدیکيهبه واژ» تمعاجتماع و مج«از مفهوم قرآن کریم
»ا واژ،فرمایدتعبیر می» الجمعجتمع«يهاموجـود  قـرآن کـریم  معناي جامعه و اجتمـاع در  به» الم

). 95ص .: م2006حکیم،(ندارد 
در آیات کلیدي و مطرحيهرروي این مقاله در حد مجال و البتّه ظرفیت مجاز آن به پنج واژهبه

خواهد پرداخت و چگونگی داللت مصـداق  » ـ قبیله و امتـ شعبـ قومجمع«یعنی ، قرآن کریم
البتّـه در  . این واژگان را بر ارتباطات اجتماعی و روابط میان فـردي و جمعـی شـرح خواهـد داد    

ـ   واژه وجود دارد کـه بـه  72حدود ،انجام شده استقرآنتحقیقی که در کلّ  ات نـوعی بـر ارتباط
هاي مختلف طولی و عرضی داللت دارد کـه بـه پـژوهش    ها در جامعه و در محیطاجتماعی انسان
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يهواژه تنهـا بـه پـنج واژ   72شود و با توجه به گنجایش این مقاله از میان این دیگري موکول می
. شودمهم و پرکاربرد که اشاره شد بسنده می

کـردن یـا   فـراهم ) هـم (گردکردن، گرد: جمع«رِدر لغت، اسم فاعل مؤنّث از مصد» جامعه«لفظ 
. افزاینده و دربرگیرنده استکننده یا آورنده، برهممعناي گردآورنده، فراهم، به»افزودنآوردن و برهم

رود، خـواه  کار میبه» هاگروهی از انسان«ویژه هو ب» گروه«معناي این واژه در عرف و اصطالح به
کننـد خـواه آن   روستا، دهکده، شهر، استان، کشور یا قاره زندگی مـی آن گروه از مردم که در یک

ـ     يهگروه از مردم که یک دین یا مذهب دارند و چه گروهی که یک حرفه و شـغل دارنـد چـه هم
وجه «برند و در کُل در هر موردي که بتوان براي گروهی از مردم سر میهایی که در زمین بهانسان
مصـباح  : ك.ر(بـر آن گـروه رواسـت   » جامعه«ار کرد، اطالق لفظ اعتب» جهت وحدت«و » جامع

). 21ص : 1372یزدي،
:شودپرداخته می،قرآنی یادشده که موضوع این مقاله بر آنها استوار استياینک به پنج واژه

» المجتمـع «ترین واژه بـه  لغوي و نیز معنا و محتوا نزدیکيهاین واژه از نظر ریش: »ألجمع«. 1
» جماعـت و اجتمـاع  «جـايِ  تعابیر خود بهيهدر کلّیقرآن کریمشماري از باشد و در آیات بیمی
).95ص . م2006حکیم،(کار رفته استبه

ص: 1364عبـدالباقی، (قـرآن کـریم  بـار در  146همراه دیگر مشتقّات خود حدود این واژه به
ات مورد نظر تقریباً بـه یـک مضـمون    آیيهکار رفته است و هممعناي گردآوردن بهبه) 175ـ177

اکثر اوقات در اجتمـاع  » اجماع«راغب معتقد است که ) 47ـ48ص :1386، 1قرشی، ج (هستند
» جمع و گرد آمـد ) موضوع(آراءشان بر این : أجمع المسلمون علی هذا«: شودرأي و فکر گفته می

فَلَمـا ذَهبـوا بِـه و اَجمعـوا أَن     «): ع(یوسـف يهمبارکيهسور15يهدر آی» اَجمعوا«يهلذا کلم
بالج تی غَیابف لُوهجعکـه در نهانگـاه   ) رأي شـدند و هم(پس چون او را بردند و تصمیم گرفتند: ی

» أجمعـون «و » أجمع«و » جمیع«معناست و یند، ب»)جنایتشان را انجام دادند(چاهش قرار دهند
).97ص : 1362راغب،(براي تأکید اجماع است
سـیهزَم الجمـع و   «: شریفه استيهاین آی،کار رفتههدر آنها ب» اَلجمع«يهاز جمله آیاتی که واژ

»پشت خواهنـد کـرد  ) به دشمن(خورد و آنها زودي آن اتّحاد و اجتماع شکست میبه: یولُّونَ الدبر
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همچنین ایـن  . صورت کلّی تعبیر شده استبه» جمع«که در آن از اجتماع مشرکان به ) 45/ القمر(
...: إِنَّ الَّذین تَولَّوا منکم یوم التَقَی الجمعانِ إِنَّما استَزَلَّهم الشَّیطان بِبعضِ مـا کَسـبوا  «يهشریفيهآی

روزي که دو گروه با هم برخورد کردنـد بـه دشـمن پشـت     ) جنگ اُحد(البتّه کسانی از شما که در 
» ...سبب برخی از گناهانی که کسب کرده بودند، بلغزانیـد هین نیست که شیطان آنها را بکردند جز ا

شـود در ایـن آیـه از دو اجتمـاع مسـلمانان و      که چنانکه مشاهده می) 95ص .: م2006حکیم، (
.شده است» جمعان«مشرکان تعبیر به 

کار رفته است هاطات اجتماعی بشناسی ارتبدر مفهومقرآن کریماي که در دومین واژه: »قَوم«. 2
بـار در  383این واژه از پرکاربردترین واژگان در آیات قرآنی است که حدود . است» قَوم«يهواژ

).96ص.: م2006حکیم، (کار رفته استههاي مختلف ببه صیغه» ألمجتمع«معنی و مفهوم 
معناي برآنند که این واژه به) 67ـ68ص: 1386، 6قرشی، ج (شناساندانان و واژهبرخی از واژه

شود زیرا قـوم هـر پیـامبري    تبع آن گروه زنان را نیز شامل میاست که گاهی به» جماعت مردان«
گاهی هم . انسان خویشان اوست که در جد و نیا با او یکسانند» قومِ«شامل مردان و زنان است و 

برخی . داندمجاورت آنها را قوم خود میيهقشود و مجازاً به عالانسان در میان بیگانگان واقع می
مردان و زنان اراده شـده  » قَوم«يهاز واژقرآندر تمام «: اندگفته) 418ص : 1362راغب، (دیگر

.»است ولی حقیقت آن براي مردان است
کار رفته کـه پیـامبري بـه آنـان     گروهی از مردم بهيهصورت گسترده دربارقرآنی بهيهاین واژ

طات اجتماعی یکپارچه؛ مثـل ایـن   شده است،حال این انتساب از نوع نَسبی باشد یا ارتبامنسوب
ما هیچ رسولی را و..: و ما أَرسلنا من رسولٍ الّا بِلسانِ قَومه لیبینَ لَهم«:فرمایدشریفه که میيآیه

تـا  ) هـاي دیگـر گسـترده باشـد    هرچند پرتو نبوت او بر اهل زبان(جز به زبان قومش نفرستادیم
است کـه بـدین   قرآن کریمآیات مشابه بسیاري در ). 4/ابراهیم(»براي آنان بیان کند) حقایق را(

هـاي یکسـانی   کار رفتـه اسـت کـه اشـتراك    هگروهی بيههمچنین این واژه دربار. مضمون هستند
و ما خَلَق ... «:مونه در این آیاتعنوان ندارند به» علم و تقوا و فهم«و یا » ایمان به خدا«همچون 

از کُرات و فرشـتگان  (ها و آنچه خداوند در آسمان: ... اهللاُ فی السموات و األَرضِ لَایات لقَومٍ یتَّقونَ
هایی استآفریده، آیات و نشانه) هااز گیاهان و حیوانات و أجنّه و انسان(و در زمین ) و جانداران
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لقَـومٍ  «، )6/ یونس (»ورزندبراي گروهی که تقوا می) قدرت و حکمت خدااز توحید و عظمت و (
»اندیشـند براي گروهی کـه مـی  : لقَومٍ یعقلون«، )32/اعراف(»دانندبراي گروهی که می: یعلَمونَ

یگر آري اینگونه بود و ما آنها را به گروهی د: کَذلک و أورثناها قَوماًَ آخَرینَ«و ) 35/ العنکبوت(
طور هشود این واژه بهمانگونه که مشاهده می. و دیگر آیات مشابه) 28/ الدخان(»به میراث دادیم

این واژه «: اندبرخی از علماي فن گفته. کار رفته استهتمام اجتماع بشري بيهکلی و مطلق دربار
گ و مهـم  ست که این مجموعـه از مـردم مبـادرت بـه کارهـاي بـزر      اجهت آناش بهوجه تسمیه

جا از مردان و زنان است و تفسـیر بـه   راي استوار و پابمجموعهيهنمایند و این واژه دربرگیرندمی
).379ص : 1360، 9مصطفوي، ج (»مردان از باب تغلیب است و نه تخصیص

است، هشناسی ارتباطات اجتماعی دو واژسومین و چهارمین واژه در مفهوم: »شَعب و قبیله«. 3
برخی از اهـل فـن  . کردن آمده استکردن و متفرّق و پراکندهبه هر دو معناي جمع» عبشَ«يواژه

و از ) رودکار میهکه در هر دو ضد ب(این واژه از باب اضداد است«: اندگفته) 81ص : 6همان، ج (
معناي اجتماع هم به) شَعب(باب وسعت زبان عربی است و لغات و عجایب کالم عربی که این واژه 

کردن و این واژه براي اجتمـاع و ائـتالف نامگـذاري شـده     معناي متفرّقکردن آمده و هم بهجمعو
.»است

ـ 97، ص 26طبرسـی، ج  (تفسیر مجمع البیـان صاحب  جمـع آن  (شَـعب يواژهيهدربـار )96ـ
آن بـزرگ و يهمعناي قبیلبه: اول«کند؛سه قول را نقل می) جمعِ آن قبائل(قبیلهيهو واژ) شعوب
بکر از ربیعه و تمیم يهو قبائل از آن کمتر است مثل تیر» مضَر و ربیعه«بزرگی است مثل يطایفه

است ) از نظر تعداد افراد(کمتر از قبیله » شَعب«اینکه : دوم). و این قول اکثر مفسران است(از مضر 
ـ اي اسـت کـه  قبیله» شَعب««: معتقد است که) 261ص(طوري که راغب همان واحـد  يهاز طایف

شـامل اقـوام   » قبائـل «و ) غیر عـرب (شامل افراد عجم» شُعوب«آنکه : سوم. »منشعب شده باشد
. »نقـل نمـوده اسـت   ) ع(از حضرت امام صادق مجمع البیانعرب است که این قول را طبرسی در 

ز طبقات باالترین طبقه ا» شَعب«نیز بر این عقیده است که ) 374، ص 4ج (الکشّافزمخشري در 
و » شعب، قبیله، عماره، بطـن، فَخـذ و فَصـیله   «: ششگانه است که در عرب است و آنها عبارتند از

شَعب جامعِ قبائل، قبیله جامعِ عمائر، عماره جامعِ بطون، بطن جامعِ اَفاخـذ، فَخـذ جـامعِ فصـائل     
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و عبـاس )فخـذ (اشـم ، ه)بطـن (قُصی،)عماره(، قریش)قبیله(، کنانه)شَعب(باشد مثالً خزیمهمی
مراد از شعوب «معتقد است که ) 41ص : 1386، 4قرشی، ج (قاموس قرآنصاحب . است) فصیله(

هـا هسـتند کـه    ها و فرقههاي مختلط است که تیره و طایفه در آنها ملحوظ نیست و شعبهجماعت
برنـد و  کار مـی هبرا براي ملّت استعمال عرب فعالً چنین است و آن. یمیگومی» ملّت«را امروز آن

هـاي  هـا و خـانواده  ها و طایفههمان تیره» قبائل«و » اَلشَّعب اإلیرانی؛ اَلشَّعب المصري«: گویندمی
جمع قبیله است » قبیل و قبائل««: گویدباره میدر این) 207ص : همان(علّامه مصطفوي. »بزرگند

آینـد  سـوي برخـی دیگـر مـی    رخی بـه اي از دوستانِ گرد هم آمده که بو آن عبارت است از عده
یا اَیها النّاس «حجرات، عبارت يهمبارکيهسیزده سوريهلذا در ابتداي آی«جمعی صورت دستههب

ها ، عربقرآنهنگام نزول ها و بهفقط عربکند که خطاب به عموم جهانیان است نهروشن می» ...
اي مـردم  «: ست کهاشریفه آنيمعناي این آیه. ندها بودقبیله بودند و دیگران ملّتصورت قبیلههب

ها گرداندیم تا یکدیگر را بشناسید و معامالت و مواصالت داشته باشید و ها و قبیلهما شما را ملّت
شریفه ظاهراً نفی تفاخر به انساب و احسـاب  يهغرض آی. »...ایم همه را از یک نر و ماده آفریده

یا اَیها النّاس انّا خَلَقناکُم منْ ذَکَـرٍ و  «: احترام و اکرام به تقوي استمردم یکسانند و يهاست و هم
/ الحجـرات (» اُنثی و جعلناکم شُعوباً و قَبائل لتعارفوا انَّ أکرَمکُم عنداهللاِ أتقیکُم أنَّ اهللا علـیم خَبیـر  

ختلفـی از جملـه نسـب و    منظور بیان اجتماعات بشري است که عوامل مشریفه بهيهاین آی). 13
زبان آنان را به هم مرتبط و پیوند داده است که این عوامل باعث ایجاد ارتباطات طبیعی اسـت کـه   

شعوب «يهشریفه هدف از دو واژيهبشر است و در این آیيهوجودآمدن جامعهبيهاساس و پای
و تمایز در نهایت باعث استواري اما با این شرایط که این اختالف،هاستتمایز بین انسان» و قبائل

و استحکام ارتباطات انسانی براساس شناخت متقابل و تعاون در مسیر زندگانی و تکامل آن گردد
: دو قیـد وجـود دارد  » شَعب«يهیابیم که در واژدرمی،رواز این). 97-98ص : م2006حکیم،(

اکندگی و الزم است هر دو با هم درنظر آمدن و یا تجمع پس از پریکی پراکندگی و دیگري گرد هم
معنـاي  شوند که در آن صورت بهتنهایی و بدون دیگري درنظر گرفته نمیکدام بهگرفته شوند و هیچ
منسجم و متّحـد  يهشریفه نیز همان جامعيهمقصود اصلی از این واژه در آی. دو ضد خواهند بود

در واقع عبارت است از آنچه کـه از اصـل   » شُعوب«گشته است و دیگر جدايهاست که از جامع
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به اعتبار » شعوب«يهشود همچون سیاه و قرمز و سفید و زرد و اطالق واژنوع انسان منشعب می
به اعتبار کسب » قبائل«يهگونه که واژبرخورداري از برخی امتیازهاي طبیعی خارجی است همان

یک از این امتیازات موجب برتـري و شـرفی در   باشد اما هیچآمده از نسب میدستههاي بویژگی
شود که این دو واژه تنها میيو یادآور) 82ص: 6،1360مصطفوي، ج(شودمقامات معنوي نمی

.آمده استقرآن کریمبار در یک
شناسـی ارتباطـات   مورد بحث در ایـن مقالـه و در مفهـوم   ي هپنجمین و آخرین واژ: »اُمت«. 4

معناي گروهی آمده است کـه در امـوري وجـه مشـترك     این واژه به. است»امت«ي هاجتماعی واژ
49ایـن واژه در  . شود که قصد و فکر مشترك دارنـد به کسانی گفته می» امت«دارند و در حقیقت 

ایـن واژه  يهدربارمفرداتراغب در ). 118ص : 1386، 1ج قرشی،(کار رفته استهبقرآنجاي 
جماعتی است که یک چیز مثل دین، زبان، زمان یا مکان واحد آنها را امت هر«: چنین آورده است

راسـتی ابـراهیم خـود   بـه : قانتاً للّه حنیفاً و لَم یـک مـنَ المشـرکین   اُمۀانَّ ابراهیم کانَ«: جمع کند
یی تنهـا امت بود و یا در مدتی از عصر خـود بـه  ) سان یکاش بهلحاظ کماالت انسانیتنهایی بهبه(

. »گـاه از مشـرکان نبـود   گـرا بـود و هـیچ   مصداق یک امت اسالمی بود، فروتن و مطیع خدا و حق
روز فقـط او  تنهایی یک امت بود، او امتی بود که فقط یک نفر داشـت زیـرا کـه آن   به) ع(ابراهیم 

تنهـایی  گویند؛ فالنی بههمچنانکه می.یعنی او در عبادت خدا در مقام یک جماعت بود،موحد بود
.یک قبیله است

داللـت  » «امـت «يهمعتقد اسـت کـه واژ  اَلتَّحقیقدر ) 149ص : 1360، 1ج (عالّمه مصطفوي
شامل افراد طور محدود و معین، اعم از اینکه هگیرد، البتّه بکند بر آنچه مورد قصد و نظر قرار میمی

یا شامل روابط فکري و عقیدتی باشـد و  هایی از زمان گردد برههيبرگیرندهو جمعیتّی گردد یا در
فرهنـگ  صاحب . »یا شامل فردي مشخص باشد که مورد توجه دیگران است در مقابل سایر مردم

سوي ایشان پیامبري امت جماعتی است که به«:گویدمی) 3329ص: 3،1377دهخدا، ج (دهخدا
شـاید  . »گوینـد امت می) ع(روان انبیاءاند و نیز به پیآمده باشد؛ گروهی که به پیامبري ایمان آورده

» ألمجتمـع «هایی باشد که بتوان در مضمون اصطالحی ترین واژهبتوان گفت که این واژه از نزدیک
دو قـرآن کـریم  معناي جدید و معروف از جهت اجتماعی و سیاسی تعبیر نمود و لذا این واژه در به
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اي از مـردم کـه   یعنـی مجموعـه  ،»جماعت«عناي ممفهوم لغوي به) الف:کاربرد مهم و اساسی دارد
جماعـت و  «اي که معناي آن صرفاً گونهکند بهارتباطات اجتماعی آنها را به هم مرتبط و متصل می

شود و ظاهراً از نظر کاربرد معناي اصلی واژه، همین باشد می» امت«است که از آن تعبیر به » جمع
آنهـا را بـه دوازده   : و قَطَّعناهم اثْنَتَی عشْرة أَسباطاً اُمـما«رماید؛ فباره میمثالً خداوند متعال در این

عبارتی از آیه به). 160/ االعراف(» ...تقسیم کردیم که هریک امتی بود) یعقوب(قبیله از نوادگان 
از .صورت قبیله تقسیم کرده و به شکل جامعه قـرار داد آید که خداوند متعال آنان را بهچنین برمی

سوي دیگر مفهوم آیه در بیان بعد اجتماعی و معنوي جماعت اسـت همـانطوري کـه در برخـی از     
به یقین ) اي مردم: (انَّ هذه اُمتکم اُمۀ واحدة و اَنا ربکم فَاعبدونِ«يهآیات چنین است از جمله آی

دگار شمایم، پس تنها امت شمایند و هریک طایفه و یک ملّت هستید و من پرور) نوع انسانی(این 
شماري از مردم مختلف از جهت زبان و تاریخ شریفه بهيدر این آیه). 92/ االنبیاء(»مرا بپرستید

هـاي فکـري، عقیـدتی و    دهـد، ارتبـاط  هم پیوند مـی اما آنچه آنان را به،و ملّیت اشاره شده است
ـ    اي کـه از مجمـوع  گونـه هاي سیاسی و پویـا، بـه  رفتاري است و هدف يهاینهـا بـا عنـوان جامع

تبلور یافته است و در ) ع(شود که در حکومت انبیاء الهی تعبیر می) با روابط اجتماعی(یافتهتکامل
هـاي  ها در زبـان، قومیـت، مکـان و تـاریخ از ارتبـاط     طول تاریخ انسانی با وجود اختالف انسان

و وحی الهـی و فراخوانـدن بـه اخـالق     مبناي ایمان به خداوند متعال و اعتقاد به غیب اجتماعی بر
طبرسـی،  (مجمع البیانصاحب تفسیر . باشندسوي کمال انسانی برخوردار میپسندیده و حرکت به

ست که امقصود این آیه آن«فرماید؛ انبیاء میيهسور92يهشریفيهدر ذیل آی) 191، ص 16ج 
شریعت و ،رواز این. واحدي باشداصل امت جماعتی است که در مسیر ) این دین شما یکی است(

برخی گویند مقصود . زیرا پیرامون یک دین، یک هدف را دارند،خوانده است) امت واحده(دین را 
ها اقتدا کنیـد کـه آنهـا اجتمـاع بـر حـق       ست که این پیامبران از خود شمایند و شما باید بداناآن

ـ يه، سورقرآن کریمهاي شاید در میان سوره. »دارند » امـت «يهواژ) 143تـا  130(ره آیـات  بق
تلک اُمۀٌ قَـد خَلَـت لَهـا مـا     «: بار تکرار شده استشریفه دويهبیشترین کاربرد را دارد و این آی

دسـتاورد  . آنها گروهی بودند که درگذشـتند : کَسبت و لکُم ما کَسبتُم و ال تُسألُونَ عما کانُوا یعملون
هـم از آن شماسـت و شـما هرگـز از آنچـه آنهـا       ) اهل کتاب(اورد شما آنها از آنِ آنهاست و دست
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اُمتی که پیرو آئـین ابـراهیم  يه، یکی دربار)141و143/ البقره(»شویدکردند بازخواست نمیمی
بودند و دیگري اُمتی بودند که پس از این امت آمدند و از پیروان یهود و نصـاري گشـتند کـه    ) ع(

شود و کدام از عملکرد دیگري بازخواست نمیو امت از آنِ خود اوست و هیچدستاورد هریک از د
ج اعمـال  یعقیـده و رفتـار و آثـار و نتـا    : هاي اجتماعی میان این دو امت عبارت اسـت از ارتباط
معرّفـی  » امـت وسـط  «نمایـد کـه آن را   معرفی میقرآن کریمافزون بر این امت سومی را . هریک

جـا در خـود جمـع کـرده اسـت چنانکـه       هـا را یـک  هاي تمام امتها و نیکیفرماید که خوبیمی
و کذلک جعلناکُم اُمۀ وسطاً لتَکُونوا شهداء علَی النّاس و یکُون الرَّسولُ علـیکم شَـهیداً   «: فرمایدمی
میان افـراط  و معتدل(شما را امتی میانه) مستقل تعیین کردیميهکه براي شما قبل(گونه و همان...: 

بر مردم گواه باشید و این پیـامبر هـم بـر شـما گـواه      ) در روز قیامت(قرار دادیم تا شما ) و تفریط
شـریفه هویـت و شخصـیت ایـن امـت را      يهکه خداوند در این آی) 143/ البقره(» ...خواهد بود 

لتَکُن مـنکم اُمـۀٌ یـدعونَ    و«يشریفهيهیا بنا بر آی. فرمایدمشخص نموده و بر این معنا تأکید می
هـاي اجتمـاعی   ارتبـاط » إِلَی الخَیر و یأمرونَ بِالمعروف و ینْهون عنِ المنکر و اولئک هم المفلحونَ

دعـوت  : ست ازاداند که عبارتبین افراد این امت را سلوك و رفتار اجتماعی در سطح جامعه می
هـاي اعتقـادي و معنـوي    قوام این امت به همین ارتباط. کربه کار خیر، أمر به معروف و نهی از من

ها بر آن نهاده شده است و مانند بسیاري دیگر از آیات قرآنی است کـه  است که اساس این ارتباط
هاي اجتماعی معنوي در آنهـا تبیـین شـده اسـت     یعنی مفهوم آن با ارتباط،امتيهمعناي دوم واژ

گزینند و مقصود گروهی هستند که علم و عمل صالح را برمی) رانعمآليهسور104يهمانند آی(
).23ص: 1362راغب،(و براي دیگران الگو و اُسوه هستند

»قَوم«و » امت«يتفاوت دو واژه

يهواژ. شـود روشـن مـی  » قَوم«و » امت«يهتفاوت اساسی بین دو واژ،از آنچه تاکنون یاد شد
رود که بین آنهـا روابـط نَسـبی و تـاریخی مـادي و      کار میهوهی بدر اصل و ابتدا براي گر» قوم«

هـاي اجتمـاعی   این واژه بر جماعتی اطالق شد که با یکدیگر ارتبـاط ،زمینی برقرار است و سپس
جز معناي لغوي آن که جمع و جماعـت اسـت، در کـاربرد قرآنـی     » امت«يهمعنوي دارند اما واژ
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هاي اجتماعی، فکري، اعتقـادي و رفتـاري داللـت    یی آن بر ارتباطاي است که بار معناخود، واژه
).103ص: همان(کندمی

و ما مـنْ دابـه فـی األَرضِ و ال طـائرٍ یطیـرُ      «: فرمایدخداوند متعال می. جمع امت است» اُمم«
کند، نیسـت  بال خود پرواز میاي که با دواي در زمین و پرندهو جنبنده...: بِجناحیه الّا اُمم اَمثالُکم 

در هـدف خلقـت و تعیـین عمـر و بقـاء نسـل و کیفیـت        (هایی همانند شما هستندمگر اینکه امت
شریفه تصریح شده به اینکـه جنبنـدگان و طیـور نیـز داراي     يهدر این آی). 38االنعام، (»)زندگی

امروزه نیز ایـن مسـئله   . ندهایی هستند و در زندگی اهداف مشترك و مقرّرات مخصوصی دارنظام
ها، ماهیان و غیـر آنهـا برقـرار اسـت واقعـاً      کامالً روشن شده است و نظام زندگی که میان مورچه

ص: 1386، 1قرشـی، ج  (یادشده بسیار قابل تأمـل و دقـت اسـت   يهشگفتی است لذا آیيهمای
).118ـ119

ـ قرآن کریمله و اُمت در یعنی واژگان جمع، قوم، شعب، قبی،واژگان کلیدي یادشده کـار  هفراوان ب
يهامـا از ایـن میـان واژ   . هـاي اجتمـاعی  داللت دارد بر جوامع بشري و ارتباطاین خود. اندرفته

یعنـی بـه جامعـه و    ،تر استنزدیک» جمع«يهو مفهوم واژامعناز نظر مضمون و محتوا به» امت«
» المجتمـع «يهدر لفـظ بـه واژ  » جمـع «يهواژکـه هاي اجتماعی موجود در آن، درحـالی ارتباط
گفتـه  » امت«يهاز مجموع آنچه در مورد واژ). 103-104ص .: م2006حکیم، (تر است نزدیک

در . 1: کار رفته استهبقرآن کریمتوان نتیجه گرفت که این واژه در معانی و مفاهیم زیر در می،شد
در . 4در مفهوم مقتـدا و پیشـوا   . 3کیش گروه هم. 2هاي اجتماعیمعناي گروه و اجتماع و ارتباط

جامعـه و  (گیـرد معناي جامعه درنظـر مـی  را به) امت(این واژه شهید مطهري. معناي اجل و زمان
يه، سرنوشت مشترك، نام)هاجامعه(ها »امت«براي قرآن کریم«و معتقد است که ) 28، ص تاریخ

اگـر وجـود   » امت«بدیهی است که . یان قائل استعمل مشترك، فهم و شعور، عمل، طاعت و عص
ست کـه  ااینها دلیل آن. عینی نداشته باشد سرنوشت و فهم و شعور و طاعت و عصیان معنی ندارد

نوعی حیات قائل است که حیات جمعی و اجتماعی است و این حیات جمعی صـرفاً یـک   بهقرآن
. مـرگ جمعـی نیـز یـک حقیقـت اسـت      تشبیه و تمثیل نیست، بلکه یک حقیقت است، همچنانکه 

و لکُلِّ اُمۀٍ اَجلٌ فَاذا جـاء أَجلُهـم ال یسـتأْخرونَ    «: فرمایدمی34ي هأعراف آیيهخداوند در سور
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است پس چـون  ) معین از زندگی دنیا(مدتی ) ايهر جامعه(و براي هر ملّت : ساعۀً و ال یستَقْدمونَ
در این آیه سـخن  . »گیرندی از آن تأخیر نخواهند کرد و پیشی نیز نمیسر رسید، ساعتشان بهمدت

افتادنی است و نـه  ناپذیر است، نه پیشاز یک حیات و زندگی است که لحظه پایان دارد و اجتناب
بدیهی است که افراد امت با یکدیگر و در . تعلق دارد نه به افراد» امت«افتادنی و این حیات به پس

عالّمه طباطبـائی  . »دهندطور متناوب و متفرّق حیات فردي خود را از دست میه بهیک لحظه بلک
اُمم و جوامع هم مانند افراد داراي عمري «فرماید؛ می) 34/األعراف(شریفهيهنیز در ذیل این آی

).119، ص8ج (»معین و أجلی محدود هستند

نتیجه

. هـاي قرآنـی دارد  انش اجتماعی مسلمانان ریشهدهد، دحاضر گواهی میيهگونه که نوشتهمان
زندگی اجتماعی بشـر مطـرح شـده و    يهو احادیث اسالمی مسائل متنوع و گستردقرآن مجیددر 

گـرفتن دانشـمندان مسـلمان در    هاي باارزشی براي الهام و ایـده این دو منبع نورانی همواره گنجینه
مهم، کلیدي و اساسـی در  يهدر این مقاله به پنج واژاند و هاي علوم انسانی و اجتماعی بودهزمینه

هاي اجتماعی در جوامع بشري دارد کـه در  که داللت مطابق و روشنی بر مفهوم ارتباطقرآن کریم
72ها که حدود ها بود و دیگر واژهتر از دیگر واژهاشاره شد که برجسته» امت«يهاین میان به واژ

ایـن  . شـود کنند به مجالی دیگر موکـول مـی  هاي اجتماعی داللت میواژه احصاء شده و بر ارتباط
لحاظ منابع ناب خود، قابلیت گسـترش بسـیاري   به) الهیات اجتماعی(بیانگر آن است که این رشته

مـدد  وکار دارد، بـه جتماع در یک عصر و دوره بـا آن سـر  تواند در پیوند به مسائلی که ادارد و می
بـر ایـن   . کار گرفته شودی آمده و در بهبود و ارتقاي اوضاع اجتماعی بهکارشناسان مسائل اجتماع

اي تابـد و نظریـه  انـدیش مـی  پرداز ژرفمنوال است که پرتوي بر ذهن پویا و اندیشمند یک نظریه
.نمایدهاي اجتماعی نفیس پدید آمده و رخ میاجتماعی برگرفته از آن آموزه

خذآمنابع و م

.اهللا مشکینیتآیيهترجم. قرآن کریم
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.انتشارات دانشگاه تهران: تهران. چاپ دوم. ي دهخدانامهلغت). 1377. (اکبردهخدا، علی
.التراث الشهید حکیمۀمؤسس: نجف. المجتمع اإلنسانی فی القرآن الکریم.). م2006. (حکیم، محمدباقر

.انتشارات مرتضوي: تهران. مفردات الفاظ القرآن فی غریب القرآن). 1362(.راغب اصفهانی
. الکُتّاب المصریهدار: مصر. المعجم المفهرس أللفاظ القرآن الکریم). 1364. (عبدالباقی، محمد فؤاد

.الکتّاب االسالمیهدار: تهران. قاموس قرآن). 1386(.اکبرقرشی، علی
.طبائیبنیاد علمی و فکري عالمه طبا: تهران. تفسیر المیزان). 1363. (طباطبائی، محمدحسین

.تادار األحیاء التراث العربی، بی: بیروت. مجمع البیان لعلوم القرآن.)تابی(.نسطبرسی، فضل بن ح
مرکز چاپ و نشـر  : تهران. چاپ دوم. جامعه و تاریخ از دیدگاه قرآن). 1372. (مصباح یزدي، محمدتقی

.سازمان تبلیغات
.نشر کتاب: تهران. کریمالتحقیق فی کلمات القرآن ال). 1360. (مصطفوي، حسن
. انتشارات صدرا: تهران. جامعه و تاریخ). 1385. (مطهري، مرتضی



از اینجا ببرید 

برگ درخواست اشتراك فصلنامه
سراج منیر

نام و نام خانوادگی
/

عنوان موسسه
................................................................................... :

.....................................................................................................

درخواست اشتراك از شمارة 
 ...........................................

تا شمارة 
 ................................................

و تعداد مورد نیاز از هر شمار
ه 

 .......
نسخه دارد
.

نشانی
........................................................................................................................... :

.........................................................................................................
.....

تلفن
................................................................... :

؛ کد پستی
......................................................... :

؛ صندوق پستی
.............................................................. :

نشانی پست الکترونیکی
.......... :

.............................................................................................................................
.....................................................................

تاریخ
...................................................... :

..

لطفاً حق اشتراك را به شمارة حساب 
98722890

ک تجارت، شعبۀ شهید کالنتري به نام درآمد اختصاصی دانشگاه عالمه طباطبایی واریز 
، بان

نمایید
 .

ش بانکی را به همراه فرم تکمیل شدة فوق به نشانی دفتر مجله 
اصل فی

"
سراج منیر

"
ارسال فرمایید

 .
حق اشتراك ساالنه چهار شماره با 

احتساب هزینه ارسال 
80000

ریال است
 .

براي استادان و دانشجویان با ارسال کپی کارت شناسایی پنجاه 
درصد تخفیف لحاظ خواهد شد
.



سفید


