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قرائت

سور ه بقره؛ آيات  142تا 145
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ترجمه

به زودى مردم كم خرد خواهند گفت« :چه چيز آنان [مسلمانان] را از قبلهاى كه بر

آن بودند رويگردان كرد؟» بگو« :مشرق و مغرب از آن خداست ،هر كه را خواهد به

راه راست هدايت مىكند».

142

و بدين گونه شما را ّامتى ميانه قرار داديم ،تا بر مردم گواه باشيد و پيامبر بر شما گواه

باشد .و قبلهاى را كه [چندى] بر آن بودى ،قرار ندادیم جز براى آنكه كسى را كه از

پيامبر پيروى مىكند ،از آن كس كه از عقيده خود برمىگردد ،بازشناسيم و الب ّته [اين
كار] جز بر كسانى كه خدا هدايت [شان] كرده ،سخت گران بود و چنین نیست که

خدا ایمانتان [نمازهایتان را که به سوی قبله اول خوانده اید] تباه سازد ،چرا که خدا

[نسبت] به مردم دلسوز و مهربان است.
ِ
گردانيدن رويت در آسمان را نيک مىبينيم [نگاههاى انتظارآميز تو را
ما [به هر سو]
143

به سوى آسمان (براى تعيين قبله) مىبينيم] .پس [اینک] تو را به سوی قبلهاى كه

بدان خشنود شوى می گردانیم ،پس روى خود را به سوى مسجد الحرام كن و هر
جا بوديد ،روى خود را به سوى آن بگردانيد .در حقيقت ،اهل كتاب نيک مىدانند

كه اين [تغيير قبله] ،حق و از جانب پروردگارشان است و خدا از آنچه مىكنند،

غافل نيست.

144

و اگر براى اهل كتاب هر [دلیل و] نشانه ای [بر درستی قبله خویش] بياورى ،باز

هم قبله تو را پيروى نمىكنند ،و تو نيز پیرو قبله آنها نیستی .خود آنان نیز پيرو قبله

يكديگر نيستند ،و اگر پس از آنکه علم برای تو حاصل شده است ،از خواسته هایشان

جد ًا از ستمكاران خواهى بود.
پیروی کنی ،در آن صورت ّ

145

111

پایه های استوار

از جمله برنامه های یک انسان مسلمان ،مشارکت و تالش او در ایجاد جامعه ای براساس
معیارهای اسالمی است .از این رو ،الزم است ابتدا معیارهای یک تمدن اسالمی را که قرآن کریم
و پیشوایان به ما معرفی کرده اند ،بشناسیم و برای تحقق هرچه بهتر آنها در جامعه ،برنامه ریزی و
تالش کنیم.
اکنون ،در این درس می خواهیم به این سؤال پاسخ دهیم که:
معیارهای تمدن اسالمی کدام اند و ما باید برای تحقق چه نوع جامعه ای تالش کنیم؟

112

شىوه زندگى
گذر از عصر جاهلىت به عصر اسالم نىازمند تغىىر در نگرش انسان ها و ّ
تحولى بنىادىن در ٔ
فردى و اجتماعى مردم بود .رسول خدا
اىن رسالت بزرگ را از شهر مكه آغاز کرد و سپس با
جامعه دینی را بنا نهاد و حرکت به سوی تمدن اسالمی
هجرت به مدینه و با كمک ىاران خود پاىه هاى یک
ٔ
مطالعه قرآن کریم و سیره و روش آن بزرگوار ،ما را به برخی از معیارهای تمدن موردنظر
را آغاز کرد.
ٔ
اسالم می رساند .در اینجا برخی از این معیارها و میزان توجه به آنها را بعد از پیامبر اکرم
و در
تمدنی که به نام اسالم باقی مانده بررسی می نماییم.

معیارهای تمدن اسالمی

از همان ابتدای دعوت مردم را به یکتاپرستی دعوت کرد و فرمود:
1ــ رسول اکرم
1
اى مردم بگوىىد «معبودى جز اللّٰه نىست» تا رستگار شوىد.
محدوده زندگی دنیایی فراتر برد و
٢ــ رسول خدا در کنار دعوت به توحید ،افق نگاه انسان ها را از
ٔ
آنان را با زندگی در آخرت آشنا کرد.
تدبر در قرآن ()1
ّ

ِ
ٰ ِ
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َر ّبِـ ِهـم َو ال َخ ٌ

در این آیه به دو اصل اساسی اعتقادی که دو معیار تمدن اسالمی نیز به حساب می آیند ،اشاره
شده است .آن دو معیار کدام اند؟
اول.......................................... :
معیار ّ
معیار دوم......................................... :
٣ــ رسول خدا
به رسالت برانگیخته شده بود تا جامعه ای بنا نهد که در آن جامعه ،به جای
پایه قوانین و
حکومت ستمگران و طاغوتیان ،والیت الهی حاکمیت داشته باشد و نظام اجتماعی بر ٔ
دستورات الهی استوار گردد.
کبری ،بیهقی ج  ،١ص .٧٦
1ــ مجمع البیان ،طبرسی ،ج  ،١٠ص ٨٥٢؛ مناقب آل ابی طالب ،ابن شهرآشوب ،ج  ١ص ٥٦؛ سنن ٰ
آیه .٦٢
2ــ
سوره بقرهٔ ،
ٔ
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تدبر در قرآن ()٢
ّ

سول َو ُاولِـی االَمـ ِر ِمـنـکُـم...
   الـر َ
َطیـعـوا    الـ ّلٰ َ
آمـنوا ا ُ
ـه َو ا ُ
یا ا َُّی َ
ـهـا ا َّل َ
َطیـعـوا َّ
ـذیـن َ

1

آیه شریفه و عبارت های درس ،معیار سوم تمدن اسالمی کدام است؟
با توجه به ٔ
معیار سوم.............................................. :
این معیار ،یکی از دالیل تشکیل حکومت اسالمی و پذیرش والیت الهی است که در سال گذشته،
ادامه آن بعد از پیامبر تبیین گردید.
به عنوان یکی از مسئولیت های پیامبر توضیح داده شد و ٔ
دایره والیت الهی خارج
همچنین گزارشی از خلفای بنی امیه و بنی عباس ارائه و مشخص شد که آنان از ٔ
شدند و آنان نه براساس دستورات الهی ،بلکه براساس امیال خود حکومت می کردند.
٤ــ یکی از مهم ترین اهداف پیامبر اکرم برپایی جامعه اى عدالت   محور بود به طوری كه در آن
همه انسان ها فراهم باشد ،نه اىنكه
مظلوم بتواند به آسانى حق خود را از ظالم بستاند و امكان رشد براى ٔ
نعمت ها و ثروت هاى زمىن در انحصار گروهى محدود باشد .پیامبر از هر فرصتى براى رفع تبعىض هاى
ِ
طبقاتى حاكم بر نظام جاهلى و برقرارى فرهنگ برابرى و مساوات در جامعه ،كمال استفاده را مى نمود
و از هىچ تالشى در اىن راه فروگذار نمى كرد.
به طور مثال ،به مردم می فرمود« :برترین جهاد ،سخن حقی است که انسان در مقابل سلطانی ستمگر
2
بر زبان آورد».
قرآن کریم ،در آنجا که اوصاف نمازگزاران را بیان می کند ،یکی از ویژگی های آنها را این گونه ذکر
می کند که آنان در مال خود برای محرومان و فقیران نیز حق معینی قرار داده اند 3و آنجا که می خواهد
تکذیب کنندگان دین را معرفی کند ،از کسانی یاد می کند که یتیمان را از خود می رانند و دیگران را به
4
اطعام مساکین تشویق نمی نمایند.
فاصله طبقاتی و فقر و
رفتار پیامبر اکرم و بیانات قرآن کریم فضایی به وجود آورد که در آن،
ٔ
بی توجهی به محرومان زشت شمرده می شد و مساوات و قسط ،ارزشی واال تلقی می گردید.
آیه .٥٩
1ــ
سوره نساءٔ ،
ٔ

2ــ میزان الحکمة ،محمد ری شهری ،ج  ،١ص  ٦٥٦به نقل از کنزالعمال ،متقی هندی ،حدیث .43588
سوره معارج ،آیات  ٢٤و .٢٥
3ــ
ٔ

سوره ماعون ،آیات  ١تا .٣
4ــ
ٔ
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1

آیه شریفه و عبارات قبل ،معیار دیگری از معیارهای موردنظر پیامبر اسالم برای
با توجه به این ٔ
تشکیل تمدن اسالمی را ذکر کنید.
معیار چهارم.......................................... :

وضعیت این معیار در دورۀ تمدن اسالمی

مکرر قرآن کریم و سیره و روش رسول خدا  ،تا مدتی پس از ایشان توجهی به
با توجه به پیامهای ّ
مواجهه سپاه مسلمانان با سپاه ساسانیان ،گفتوگویی میان رستم
این معیار وجود داشت؛ مثال ً در هنگام
ٔ
دهنده توجه به این
فرخزاد ،فرمانده سپاه یزدگرد سوم با
فرمانده سپاه مسلمانان رخ داد که میتواند نشان ٔ
ٔ
معیار باشد:
رستم فرخ زاد ،که مردی جهان دیده و با تجربه بود ،وقتی با سپاه مسلمانان برخورد کرد ،شب هنگام،
سوار بر اسب ،روی تپه ای رفت و به ارزیابی آن لشکر پرداخت .با وجود اینکه لشکر مسلمانان را
از نظر عده و تجهیزات اندک دید ،اما دچار اضطراب عجیبی شد .از تپه فرود آمد و پیکی سوی
فرمانده آن لشکر ــ فرستاد و وی را به مذاکره دعوت کرد .فرمانده آمد و سخنانی
َزهرة بن عبداللّه ــ
ٔ
میانشان رد و بدل شد.
درباره دین خود سخن بگو.
رستم پرسید:
ٔ
پایه آن دو چیز است :گواهی به یگانگی خدا و رسالت محمد .
جواب دادٔ :
رستم گفت :اینکه عیبی ندارد؛ خوب است ،دیگر چه؟
2
َزهره ادامه داد :آزاد ساختن بندگان خدا از بندگی انسان ها به سوی بندگی خداوند.
رستم گفت :این هم خوب است ،دیگر چه چیزی؟
َزهره گفت :مردم همه از یک پدر و یک مادر زاده شده اند و همه برادر و خواهر یکدیگرند.
رستم گفت :این نیز خیلی خوب است .اگر ما اینها را بپذیریم شما باز خواهید گشت؟
پاسخ داد :آری ،قسم به خدا به سرزمین های شما دیگر قدم نخواهیم گذاشت ،مگر برای تجارت.
آیه .٢٥
1ــ
سوره حدیدٔ ،
ٔ

2ــ اخراج العباد من عبادة العباد الی عبادة اللّٰه.
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رستم گفت :راست می گوییّ ،اما در میان ما مردم ایران ،س ّنتی از زمان اردشیر رایج شده که با دین
طبقه باالتر روند و از امتیازات آن برخوردار
شما سازگار نیست .کشاورز و پیشه ور حق ندارند به ٔ
شوند .اگر این طبقات در ردیف اشراف قرار گیرند ،پا از گلیم خود درازتر خواهند کرد و با اعیان و
اشراف به ستیز برخواهند خواست.
َزهره گفت :پس ما برای مردم بهتر از دیگر حکومت ها هستیم .ما نمی توانیم مثل شما باشیم .ما
همه مردم از یک پدر و مادر آفریده
همه طبقات رعایت کنیمٔ .
عقیده داریم که باید امر خداوند را در مورد ٔ
1
شده اند و همه با هم برادر و برابرند.
 5ــ یکی از اهداف مهم پىامبر اكرم  ،ارتقای جاىگاه خانواده ،به عنوان كانون رشد و تربىت انسان ها
و مانع اصلى فساد و تباهی بود .احىاى منزلت زن و ارزش هاى اصىل او از عناصر اصلى اىن برنامه
به شمار مى رفت .در آن عصر ،زن همچون كاال تلقى مى شد و از كمترىن حقوق فردی و اجتماعی ،حتی
حق مالكىت برخوردار نبود .تولد دختر در خانواده سرافكندگى آن خانواده را به دنبال داشت 2.در چنین
شراىطى كه زن ،از هرگونه احترام و جایگاه محروم شدهبود ،رسول خدا
با گفتار و رفتار خوىش
انقالبى عظىم در جایگاه خانواده و زن پدىد آورد.
جامعه آن روز و نیز امروز بسیار آموزنده است.
رفتار ایشان با دخترشان ،حضرت فاطمه برای
ٔ
خانه پدر کنار یکدیگر بود .بین این دو خانه یک حیاط خلوت
به طور مثالٔ ،
خانه حضرت فاطمه و ٔ
خانه پدر و دختر را به یکدیگر مرتبط می ساخت.
دو متری قرار داشت که در آن دو
پنجره روبه روی همٔ ،
ٔ
دریچه پنجره را می گشود و به دخترش سالم می کرد .هرگاه قصد سفر داشتِ ،در منزل
هر صبح پدر
ٔ
فاطمه را می زد و با او خداحافظی می کرد .هرگاه نیز که از سفر برمی گشت ،فاطمه اولین کسی
3
به سراغش می آمد و حال او را می پرسید.
بود که پیامبر
درباره او می فرمود:
این پدر همواره دست دخترش را می بوسید 4و
ٔ
5
ــ بهترین زنان جهان چهار تن اند :مریم ،آسیه ،خدیجه و فاطمه
6
ــ خداوند از خشنودی فاطمه خشنود و از خشمش به خشم می آید.
1ــ کامل ،ابن اثیر ،ج  ،2صص  319تا ( 321به نقل از کتاب داستان راستان).
آیه َ :٥٩أی ِ
مسکُه َعلَی هُ ٍ
ون َأم ی َ ُد ُّس ُه فی ال ُّتراب.
2ــ
سوره نحلٔ ،
ُ
ٔ
3ــ مستدرک علی الصحیحین ،حاکم نیشابوری ،ج ،3ص  ،184ح .4802

4ــ أمالی ،شیخ طوسی ،ص 40؛ مستدرک علی الصحیحین ،حاکم نیشابوری ،ج ،3ص  ،181ح .4795
5ــ خصال ،صدوق ،ج  ،1ص .225

6ــ امالی ،شیخ مفید ،صص  94و .95
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ــ فاطمه پاره ای از تن من است ،هرکه او را بیازارد مرا آزرده است و هرکس مرا بیازارد ،خدا را
1
آزرده است.
خانواده پیامبر ،زنان ،پا   به   پای مردان ،تاریخ را رقم زده اند:
به طور کلی ،در
ٔ
خدیجه حامی بزرگ پیامبر
در دوران اولیه و بسیار سخت بعثت؛
فاطمه همراه پدر و حامی بزرگ همسرش علی ؛
و زینب در کنار برادر و پیام رسان نهضت عاشورا.
در عین حال ،این خانواده الگوی تمام عیار عفاف ،حیا و پوشش اسالمی بودند تا به دیگر مؤمنین
بیاموزند که توجه به مقام و منزلت زن به معنی بی بند و باری ،نگاه ابزاری به او و متزلزل ساختن بنیان
خانواده نیست.
تدبر در قرآن ()٤
ّ

با تفکر در این آیه معیار پنجم تمدن اسالمی را ذکر کنید.
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
حم ًة
َو من آیاته اَن َخل ََق لَکُم من اَن ُفسکُم ا ً
َزواجا لتَسکُنوا الَیها َو َج َع َل بَینَکُم َم َو َّد ًة َو َر َ
2
ک َٰ ٍ
آلیات لِ َقو ٍم َیتَ َفکَّرو َن
ِا َّن فی ذٰلِ َ
معیار پنجم.......................................... :

وضعیت این معیار در دورۀ تمدن اسالمی

توسعه سرزمین های اسالمی و شکل گیری حکومت هایی که پیامبر و یارانش را اسوه و سرمشق
با
ٔ
خود قرار نمی دادند ،بار دیگر برخی از رفتارهای جاهلی نسبت به زن پدیدار شد .حاکمان بنی امیه و
بنی عباس و بسیاری دیگر از حاکمانی که در سرزمین های اسالمی بودند ،حرمسرا تشکیل دادند و زنان
زیادی را به دربار خود آوردند و حقوق الهی آنان را نادیده گرفتند .با وجود این ،موقعیت زن و خانواده
در تمدن اسالمی بسیار برتر از موقعیت زن در اروپا و سایر مناطق جهان بود.
زنان حق مالکیت و کار داشتند ،دسترنج آنها به خودشان تعلق داشت و در اختیار همسر یا پدر
قرار  نمی گرفت 3،به همین جهت می توانستند ثروت خود را وقف امور عام المنفعه کنند .بسیاری از
1ــ مناقب ،ابن شهرآشوب ،ج  ،3ص .380
آیه .٢١
2ــ
سوره رومٔ ،
ٔ

3ــ در اروپا تا نیمه دوم قرن نوزده ،زنان حق مالکیت نداشتند و تمامی اموال آنان متعلق به شوهرشان بود.
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خیری است که ثروت خود را وقف امور خیریه کرده اند.
موقوفه های قدیمی کشور ما مربوط به زنان ّ
تحصیل برای زنان آزاد بود و دانشمندان بزرگی از زنان در جهان اسالم پیدا شدند که قبال ً سابقه
نداشت .قرآن کریم ،اصوال ً ِ
تلقی درجه دوم بودن زن را به شدت نفی کرد و با اینکه در آن عصر و حتی
تا همین دوره های اخیر ،در اروپا زن را براساس تورات ،موجود درجه دوم تلقی می کردند ،آیات قرآنی
با این نگاه مبارزه کرد.
دعوت خود را در جامعه اى جاهلی آغاز كرد كه نشانه هاىى بسىار اندک از
 ٦ــ رسول خدا
تعقل و تفكر و داناىى داشت .آن جامعه سرشار از خرافات و مظاهر جهل بود .شعر مى سرودندّ ،اما
براى شراب ،شكار ،غارت ،عشق حىوانى و بت پرستی .براى آمدن باران آتش مى افروختند .شتر
سالم را با آهن حرارت دىده داغ مى زدند تا شتر دىگرى كه مرىض است بهبود ىابد .گفته اند در مىان
اىن مردم فقط هفده نفر بودند كه خواندن و نوشتن مى دانستند.
آمد تا اىن جامعه را متحول كند و مردم را به سوى زندگى مبتنى بر تفكر و علم سوق
پیامبر اکرم
1
درباره دانش و آموختن بود.
نازل شد و آغازگر رسالت وى بود،
دهد .اولىن آىاتى كه بر رسول خدا
ٔ
دعوت به تفكر ،تعقل ،تدبر و خردورزى در جاى جاى اىن كتاب آسمانى مشاهده مى شود .نزول
تدرىجى آىات قرآن كرىم و دعوت مكرر اىن كتاب به خردورزى و دانش از ىک طرف و تشوىق هاى دائمى
سد جاهلىت و خرافه گراىى را شكست و ىكى از جاهل ترىن جوامع آن
رسول خدا از طرف دىگرّ ،
روز را مشتاق علم ساخت .رسول خدا
نه تنها همه را دعوت به علم آموزى كرد ،بلكه آموختن علم
2
را برای مردم واجب دانست و فرمود« :طلب علم بر هر مرد و زن مسلمان فریضه است».
چهره کسانی افتد که از
آن حضرت روزی به یارانش فرمود« :کسی که دوست می دارد نگاهش به
ٔ
آتش دوزخ در امان اند ،به جویندگان علم بنگرد .سوگند به کسی که جان من در دست قدرت اوست،
خانه عالمی رفت و آمد
هر شاگردی که برای تحصیل علم [نه به قصد شهرت و نه برای تظاهر و تفاخر] ،به ٔ
ساله عابد برای او منظور می گردد و برای هر قدمی که در
کند ،در هر گامی ،ثواب و پاداش عبادت یک ٔ
این مسیر می نهد ،شهر آبادی در بهشت برای او آماده می سازند .بر روی زمین که راه می رود ،زمین نیز
3
برای او طلب آمرزش می کند …»
به این واقعه توجه کنید که هم بیانگر منزلت علمی و بینش روشن حضرت فاطمه زهرا   است و هم
سوره علق ،آیات  ١تا .٥
1ــ
ٔ

2ــ بحاراالنوار ،مجلسی ،ج  ،١ص .١٧٧
3ــ آداب تعلیم و تعلّم در اسالم ،ترجمه منیة المرید شهید ثانی ،نگارش سیدمحمدباقر حجتی ،ص .٥٥
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توجه به معرفت و تفکر را نشان می دهد:
زنی نزد فاطمه زهرا آمد و گفت مادری دارم که در باب نماز سؤال هایی داردّ ،اما چون بیمار
است مرا نزد شما فرستاد تا آن سؤال ها را مطرح سازم .حضرت فاطمه به پرسش های آن زن پاسخ
پاسخ آن را
داد .زن از این فرصت مناسب استفاده کرد و سؤال دیگری را مطرح ساخت .آن حضرت ِ
نیز بیان فرمود .همین گونه ،آن زن پرسش های متعددی را در میان می گذاشت و حضرت زهرا  ،به
تمام سؤاالت جواب های الزم را می داد تا تعداد سؤال ها به  10رسید .زن از کثرت سؤال ها احساس
شرمندگی کرد و گفت :بیش از این مزاحم شما نمی شوم.
صدیقه کبری  ،در حالتی که نشان می داد هیچ منتی بر او ندارد ،فرمود« :هر سؤالی که به نظرت
می آید ،بپرس ».و سپس برای تشویق وی فرمود« :اگر فردی در مدت یک روز باری سنگین را به
دوش کشیده ،آن را به باالی بام حمل کند و در ازای آن حق  الزحمه ای معادل هزار سکه طال دریافت
کند ،با توجه به این مزد ،آیا آن کار برای او سخت خواهد بود؟»
زن پاسخ داد :خیر.
حضرت فاطمه فرمود« :من هم کارگزارم و خود را خادم خداوند قرار داده ام .مزد من در برابر
فاصله میان زمین و آسمان را پر کند بیشتر است.
هر سؤالی که پاسخ دهم ،از مجموع مرواریدهایی که
ٔ
1
پس سزاوار است که از پرسش های تو احساس رنج و زحمت نکنم».
تدبر در قرآن ()٥
ّ

ِ
َّـر ُاولُـوااال ِ
َلـباب
ـذىن َىـعلَـمو َن َو ا َّل َ
ُ ...قل َهـل َىـسـتَـ ِوى ا َّل َ
ذىن ال َىعلَمو َن ا َّنما َىـتَ َذك ُ

2

آیه شریفه و عبارات قبل ،معیار دیگری از تمدن موردنظر پیامبر اسالم را ذکر
با توجه به این ٔ
کنید:
معیار ششم.......................................... :

وضعیت این معیار در دورۀ تمدن اسالمی
تالش پیامبر اکرم

عالقه مسلمانان به علم و دانش شد ،به طوری که توجه
و پیشوایان ما سبب
ٔ

1ــ آداب تعلیم و تعلّم در اسالم ،ترجمه منیة المدید شهید ثانی ،ص .٧٤
آیه .٩
2ــ
سوره زمرٔ ،
ٔ
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نیاکان ما به اندیشه و تفکر و ارزشمندی علم روزافزون شد و ثمرات آن در تمدن اسالمی مشاهده گردید.
شاخه محدود به پانصد
مثال ً نیاکان ما در جهان اسالم توانستند علوم و دانش بشری را از چند
ٔ
شاخه برسانند 1و این ،به معنای توسعه زیاد علم بود که ناچار بودند آن را شاخه شاخه کنند و به صورت
عالقه آنان به دانش سبب شد که در بسیاری شهرها در کنار هر مسجد،
تخصصی بدان بپردازند .شوق و
ٔ
مدرسه ای نیز بنا کنند .2در آن روزگار ،دانشجویان اروپایی برای تحصیل به دانشگاه های اسالمی
می شتافتند و پادشاهان آنان ،برای معالجه به بیمارستان های مسلمانان مراجعه می کردند.
یکی از بزرگ ترین دانشمندان در تمدن اسالمی ابن سینا بود که به حق ،آثار وی
یکی از عوامل اصلی تحول اندیشه در اروپا و توجه بیشتر اروپاییان به تفکر فلسفی
و دانش طبیعی محسوب می شود.
کتاب «شفا»ی بو علی یک دایرة المعارف در منطق ،ریاضیات ،علوم طبیعی
و فلسفه است و بخش فلسفی آن هنوز هم از مهم ترین کتاب های فلسفی جهان
محسوب می شود.
درباره هماهنگی میان دین و تفکر عقلی
مالصدرا ،فیلسوف بزرگ اسالمی
ٔ
می گوید« :نمی شود قوانین این ِ
دین بر حقّ الهی ،که چون خورشید روشن و
درخشان است ،با دانش استداللی یقینی مخالفت داشته باشد .نیست باد آن
ائمه اطهار
فلسفه ای که قوانینش با کتاب قرآن و سنت رسول خدا
و ٔ
3
مطابقت نداشته باشد».
در تمدن اسالمی ،در قرون اولیه ،در امور مربوط به بهداشت و سالمتی ،وضع مسلمانان بسیار
درخشان بود؛ اگر شرایط قبل از اسالم را درنظر بگیریم ،یا اوضاع دوره شکوفایی تمدن اسالمی را با
اروپا ،که هنوز حتی با حمام آشنا نبودند موردتوجه قرار دهیم ،درمی یابیم که چگونه دستورات ساده ای
مانند وضو و غسل و دیگر آموزه های بهداشتی اسالم مانند طهارت و نجاست و نیز دستورات پیشوایان
دین در مورد سالمتی و درمان ،4دنیای اسالم را متحول کرد.
دوره اسالمی منحصر نبودن تحصیل علم به طبقه یا قشری خاص
یکی از ویژگی های فرهنگ علمی ٔ
1ــ تاریخ تمدن اسالم ،جرجی زیدان ،ج  ،3ص .264
2ــ فجراالسالم ،احمد امین ،ج  ،1ص .142

3ــ االسفاراالربعه ،مالصدرا ج  ،8ص .203

«طب الرضا» گردآوری شده اند.
«طب الصادق» و ُّ
4ــ برخی از این دستورات در مجموعه هایی مانند َُّ
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بود .در همان ِ
زنان به حضور ایشان می رسیدند و سؤال های علمی خود را طرح
زمان رسول خدا
می کردند .حضرت فاطمه یک کالس علمی تشکیل داده بود و زنان مدینه برای علم آموزی در آن
شرکت می کردند .برخی از همسران رسول خدا
نیز جزو راویان حدیث به شمار می روند.
برداشت

متن زیر گزیده شده از چندین کتاب است که توسط دانشمندان مسلمان و غیرمسلمان
دربارۀ علم در تمدن اسالمی نوشته شده است( .محتوای این گزارش فقط برای پاسخ به
سؤال های پایانی است و نیازی به حفظ کردن آنها نیست و در هیچ امتحانی نباید از آنها سؤال
داده شود).
مسلمانان ما در هر شهری ،ابتدا به ساختن مسجد و آموزشگاه اقدام می کردند 1.یکی
از نویسندگان اروپایی می گوید :فرهنگی در دنیای اسالم پدید آمده بود که حتی پایین ترین و
جامه کهنه قناعت می کردند
تشنه خواندن بودند و گاهی کارگران به غذای کم و ٔ
معمولی ترین افراد ٔ
2
برای اینکه بتوانند با پول خود کتاب بخرند.
با اینکه در آن زمان ماشین چاپ اختراع نشده بود ،در کشورهای اسالمی به حد کافی کتاب و
کتابخانه طرابلس در شام
کتابخانه وجود داشت .دانشگاه بیتالحکمه در بغداد با  4/000/000جلد،
ٔ
رصدخانه مراغه با 400/000
کتابخانه سلطنتی قاهره با  1/000/000جلد،
با  3/000/000جلد،
ٔ
ٔ
دارالحکمه قرطبه در اندلس (کوردوبای فعلی در اسپانیا) با  400/000جلد و سه دارالکتب
جلد،
ٔ
3
جمله کتابخانههایی هستند که تعداد کتابهای آنها ثبت شده است.
ری با  300/000جلد از ٔ
4
عالوه بر مدرسه های کوچک و بزرگ در شهرهای مختلف دنیای اسالم ،مدارس جامعی
مانند مدارس جامع قاهره ،بغداد ،قسطنطنیه ،قرطبه ،اسکندریه و جندی شاپور ،با بهترین امکانات
تحقیق و مطالعه ،پذیرای دانشجویان از نقاط مختلف دنیا بود .در این مدارس رشته های مختلف
علمی تدریس می شد و امکاناتی از قبیل لباس ،مسکن ،کتاب ،بهداشت و حتی کاغذ و قلم مجانی
دراختیار دانشجویان قرار می گرفت.
1ــ تمدن اسالم و عرب ،گوستاو لوبون فرانسوی ،صص  557و .558

2ــ عظمت مسلمین در اسپانیا ،ژوزف ماک کاپ ،ترجمه ابوالقاسم فیضی ،ص .170

3ــ تاریخ تمدن اسالم ،جرجی زیدان ،ج  ،3ص 318؛ عظمت مسلمین در اسپانیا ،ص .428

4ــ مدارس جامع ،شبیه دانشگاه های امروز بودند که محل آموزش رشته های مختلف علمی محسوب می شدند.
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در ریاضیات ،مسلمانان آثار دانشمندان بزرگ ریاضی مانند اقلیدس و بطلمیوس را ترجمه
کردند و سپس شروع به نوآوری نمودند .هیچ کس در تاریخ ریاضی نمی تواند شخصیت استثنایی
خلیفه عباسی
محمد بن موسی خوارزمی (236ــ 166هـ.ق) را نادیده بگیرد .او معاصر مأمون
ٔ
کتابخانه بزرگ بغداد بود .وی علم «جبر» را به عنوان یک علم مستقل تأسیس کرد.
و رئیس
ٔ
نام کتاب وی «الجبر و     المقابله» بود که وقتی این کتاب به اروپا رفت ،اروپائیان براساس نام این
کتاب ،علم جبر را « »Algebraنامیدند .همچنین الگوریتم « »Algorithmیا الگوریسم که فن
ترجمه کتاب وی به زبان های اروپایی این
محاسبه است ،از نام «الخوارزمی» گرفته شده که پس از
ٔ
1
نام گذاری پدید آمده است.
حوزه پزشکی و دارویی نیز دانشمندان نامداری ظهور کردند که شهرت
در
ٔ
جهانی دارند؛ محمد بن زکریای رازی یکی از دانشمندان بزرگ این دوره
است که  220جلد کتاب و رساله نوشته که نیمی از آنها در طب بوده
است .کتاب های وی در آبله و سرخک ،بیانگر دقت علمی اوست و بیش
از چهل  بار به زبان های گوناگون ترجمه شده است.
در اوایل قرن چهارم هجری تنها در شهر بغداد  850پزشک دارای
اجازه درمان بودند 2و تعداد دانشجویان پزشکی دانشگاه بغداد بالغ
ٔ
بر  6000نفر بوده است .پزشکی ،شامل رشته هایی مانند پزشکی
عمومی ،چشم پزشکی ،جراحی ،مامایی ،پزشکی زنان و اعصاب
3
و روان بوده است.
بوعلی سینا تا مدت ها در شرق و غرب با نام امیر پزشکان
شناخته می شد .مهم ترین کتاب وی در طب ،کتاب «قانون»
است که فرهنگ جامعی در پزشکی و داروشناسی است.
زنده دنیا ترجمه شد و تا شش
کتاب های بوعلی به اکثر زبان های ٔ
قرن ،اصل و مبنای پزشکی جهان بود و تا مدتی پیش نیز ،از کتاب های
1ــ دانش مسلمین ،محمدرضا حکیمی ،ص .150
  2ــ تاریخ تمدن ،ویل دورانت ،ج  ،١١ص .158

  3ــ تاریخ تمدن اسالم ،جرجی زیدان ،ج  ،3ص .276
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درسی فرانسه به شمار می رفت 1.ویل دورانت گزارش کرده است که ابن سینا اولین کسی بود که فلج
سکته مغزی را که خود از زیادی خون در مغز ناشی می شد تشخیص و به خوبی
صورت ناشی از ٔ
توضیح داد .وی همچنین مسری بودن سل ریوی را تبیین کرد ،انتقال بیماری ها از طریق آب و
خاک را بیان داشت و عوارض سنگ مثانه را به گونه ای توصیف کرد که برخی از پزشکان گفته اند
2
مشکل است بتوان به آن چیزی اضافه کرد.
3
جراحان چشم پزشک با مهارت انواع آب  آوردگی چشم را با عمل جراحی معالجه می کردند.
حتی داروی بیهوشی که از اکتشافات جدید شمرده می شود ،بر جراحان اسالمی پوشیده نبود .آنان
4
با دارویی گیاهی بیماران را بیهوش می کردند.
ابوالقسیس جراح ماهری بود که رساله های او را
ّ
باید اساس جراحی جدید به حساب آورد .کتاب های وی تا یک قرن پیش بارها در اروپا چاپ شده
است 5.جراحان مسلمان ،انواع عملیات ،مانند جراحی دندانُ ،خرد  کردن و بیرون آوردن سنگ
6
مثانه و کلیه ،سزاریَن در هنگام وضع حمل و شکسته بندی استخوان ها را انجام می دادند.
تالش علمی مسلمانان ،دیگر حوزه های علوم تجربی را نیز در بر می گرفت.
یک دانشمند اروپایی میگوید :اینکه در کتابهای شیمی مینویسند الوازیه مؤسس علم شیمی
است ،درست نیست .اگر آزمایشگاههای هزار سال پیش مسلمانان و اکتشافات مهم آنان نبود هیچگاه
الوازیه نمیتوانست قدمی به جلو بردارد 7.هنوز حدود صد رساله در شیمی از جابربن حیان در دست
است 8.پیش از آنکه گالیله حرکت زمین به دور خورشید را اعالم کند ،ابوریحان بیرونی و پیش از وی
9
سجزی این عقیده را ابراز کرده بودند.
ابوسعید ْ
زمانی که اروپا در آغاز پیشرفت قرار گرفته بود ،تاجران اروپایی برای فروش کاالی خود،
دهنده تولید آن کاال در جهان اسالم بود استفاده می کردند .حتی
از مارک های قالبی که نشان ٔ
1ــ تمدن اسالم و عرب ،گوستاو لوبون ،ص .633

فالسفه شیعه ،عبدالله نعمه ،ترجمه جعفر غضبان .صص  93و .94
  2ــ
ٔ
کارنامه اسالم ،صص  46تا .52
3ــ
ٔ
4ــ تمدن اسالم و عرب ،ص .637

5ــ میراث اسالم ،ژوزف ماک کاپ ،ص .117
6ــ تمدن اسالم و عرب ،ص .634
7ــ همان ،صص  611تا .615
8ــ میراث اسالم ،ص .115
فالسفه شیعه ،ص .115
9ــ
ٔ
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صلیب هایی با نشان «اللّٰه» مربوط به آن دوره دیده شده تا تولیدکنندگان به خریداران بقبوالنند که
این جنس از سرزمین اسالمی آمده است!1
با توجه به اطالعاتی که در این بخش داده شد ،به سؤال های زیر پاسخ دهید:
1ــ اوضاع علمی و فکری بعد از اسالم چه تفاوتی با قبل از اسالم پیدا کرده بود؟
اجازه بیشتری برای تحصیل داشتند؟
2ــ آیا در تمدن اسالمی ،طبقه یا طبقاتی از مردم امکان و
ٔ
3ــ منشأ و علت اصلی توجه مردم به علوم مختلف چه بود؟
………………………………………………………………………........
تکمیل

اکنون که معیارها را استخراج کرده اید ،به ترتیب اولویتی که خودتان تشخیص می دهید ،آنها را
شماره یک تا شش قرار دهید.
در ردیف های
ٔ
١ــ ...................................................................
٢ــ ...................................................................
٣ــ ...................................................................
٤ــ ...................................................................
  ٥ــ ...................................................................
 ٦ــ ...................................................................
دانش تکمیلی

وجودآورنده یک تمدن باشد ،چرا عموم کشورهای اسالمی از تمدنی
اگر اسالم می تواند به
ٔ
ضعیف برخوردارند؟
پاسخ به این سؤال را در سایت گروه قرآن و معارف به آدرس http://quran _ dept.talif.sch.ir
در بخش «دانش تکمیلی» مالحظه کنید.
   1ــ ویژگی های قرون جدید (مجموعه آثار ،ج  ،)٣١علی شریعتی ،صص 111و.112
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برداشت

با توجه به مطالبی که تا اینجا خواندید ،گزارش زیر را بخوانید و به سؤال هایی که در
پایان مطرح شده است پاسخ دهید( .محتوای این گزارش فقط برای پاسخ به سؤال های پایانی
است و نیازی به حفظ کردن آنها نیست و در هیچ امتحانی نباید از آنها سؤال داده شود).
فرهنگ قوی اسالم توانست سرزمین های بزرگی مانند ایران ،عراق ،مصر ،شام ،عربستان،
یمن ،آسیای میانه ،بخش های وسیعی از آفریقا و بخش هایی از اروپای شرقی را به صورت یک
کشور درآورد و در قالب حکومت واحد ،در چند قرن اداره کند .آنچه که در ابتدا قلب مردم
سرزمین هایی مانند ایران را به اسالم پیوند داد ،عدالت اسالمی بود که متأسفانه حاکمان بنی امیه و
شیوه حکومت داری به تدریج به جدایی
بنی عباس مسیری در جهت خالف آن پیش گرفتند .این ٔ
مردم از حکومت انجامید و حکومت مرکزی اقتدار خود را از دست داد .در گوشه و کنار کشور
پهناور اسالمی ،حکومت هایی محلی سربرآوردند که یا با حکومت مرکزی و یا با خودشان درگیر
نتیجه این نابسامانی ها ،خستگی و درماندگی مردم مسلمان و کاهش انگیزه های آنان برای
بودندٔ .
جهاد و دفاع از قلمرو اسالمی شد.
همین خستگی ها و کاهش انگیزه ها ،به تدریج زمینه ساز بی توجهی به تفکر و تعقل و همچنین
بسته شدن بسیاری از مراکز علمی و منزوی شدن شخصیت های ادبی ،هنری و علمی گردید.
حمله وسیع
دوره بنی عباس و پس از آن ،دو ٔ
دو تهاجم بزرگ :در چنین شرایطی و در اواخر ٔ
و ویران کننده ،یکی به غرب دنیای اسالم و دیگری به شرق آن صورت گرفت .امپراتوری روم به
تحریک کلیسا از سال  489هجری (1096م) به قسمت غربی دنیای اسالم ،یعنی شام ،فلسطین،
آسیای صغیر و برخی دیگر از سرزمین های مجاور هجوم آورد .این تهاجم آغازی بر هشت جنگ
طوالنی و شدید بود که آخرین آن در سال 668هجری (1270م) رخ داد .این جنگ ها که به قصد
فتح بیت المقدس از طرف اروپاییان آغاز شد ،باالخره با فرماندهی بی نظیر سردار بزرگ مسلمانان
به نام صالح الدین ایوبی با پیروزی مسلمانان پایان یافت؛ ّاما بسیاری از امکانات مادی و معنوی
دنیای اسالم را از بین برد .از آنجا که در این جنگ ها اروپاییان صلیب با خود حمل می کردند،
این جنگ ها را جنگ های صلیبی می نامند.
حمله مغوالن به بخش شرقی و مرکزی دنیای اسالم بود که به تصرف
تهاجم ویرانگر دیگرٔ ،
ِ
وسیله ایرانیان،
مغوالن حاکم بر ایران بعد ًا به
قسمت های وسیعی از جمله ایران انجامید .با اینکه
ٔ
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مسلمان شدند و آداب تمدن آموختندّ ،اما ویرانگری های ابتدایی آنان
به قدری وسیع و عمیق بود که توان تجدید حیات را برای مدتی طوالنی
از مسلمانان گرفت؛ به خصوص که بیشتر این حمالت به سرزمین ها و
شهرهایی بود که مرکز علم ،فرهنگ و دانش در دنیای آن روز بودند.
چنگیز فرمانروای قوم مغول ،به نیروهایش گفته بود به هر شهری که
می رسند ،کسی را باقی نگذارند؛ مرد و زن ،پیر و جوان ،کودک و بالغ،
1
آزاد و بنده را بکشند.
همه
شهر بلخ ،یکی از شهرهای زیبای جهان اسالم بود .درآمد آن با شهر مکه که زیارتگاه ٔ
مسلمانان بود مقایسه می شد .مغوالن این شهر را تصرف کردند .مردم را در دسته های صد
تا   هزار  نفری به صحرا راندند و همه را از دم تیغ گذراندند .سپس کتابخانه ها ،کاروان سراها،
قلعه ها ،قصرها و تمامی بناها را به توده ای از خاک تبدیل کردند.
نیشابور ،ابر شهری بود با چهار دروازه و چهل و دو محله؛ برخی از محالت آن برابر با برخی
هره آسمان و یا چشم در چهره
از شهرهای متوسط امروزی بود .یکی از نویسندگان ،آن را به ُز ٔ
تشبیه کرده بود .مردم شهر ،پس از مقاومت های شدید ،شکست خوردندِ .
داماد چنگیز ،تمام مردم
و جانداران شهر ،حتی سگ ها و گربه ها را قتل عام کرد .سپس دستور داد شهر را چنان ویران
کنند که بتوانند روی آن کشاورزی نمایند.
این ویرانگری ها در بسیاری از شهرهای دیگر مانند سمرقند ،مرو ،کابل ،غزنین ،قوچان،
2
هرات ،دامغان ،سمنان و آمل اتفاق افتاد و سپس به استان های دیگر سرزمین اسالمی کشیده شد.
وحشیانه آنان ،شیوع روح افسردگی ،عزلت،
حمله مغول ها و کشتار
یکی از پیامدهای
ٔ
ٔ
جامعه اسالمی شد.
گوشه گیری ،درون گرایی ،تصوف و بیزاری از دنیا بود که وارد
ٔ
با توجه به اطالعاتی که در این قسمت داده شد ،به سؤال های زیر پاسخ دهید:
1ــ چه عواملی زمینه ساز افول تمدن درخشان اسالمی در قرون میانه شد؟
2ــ آیا این عوامل به دین اسالم مربوط می شد یا به رفتار مسلمانان؟
3ــ این عوامل مربوط به داخل جهان اسالم بود یا بیرون آن؟
1ــ مجمع االنساب ،محمدعلی شبانکاره ای ،ص 234

2ــ پویایی فرهنگ و تمدن اسالم و ایران ،علی اکبر والیتی ،ج  ،3صص  80تا 87

126

هماندیشی

برای اینکه ما مسلمانان بتوانیم بار دیگر تمدن اسالمی را احیا کرده به جایگاه مناسب خود در
جهان برسانیم چه اقداماتی باید انجام دهیم؟
.................................................................
.................................................................
.................................................................
بیشتر بدانیم

شکل گیری طرح اولیۀ هواپیما در دوران تمدن اسالمی
امروزه ،کم و بیش با داستان های علمی ــ تخیلی ،مانند داستان های ژول ورن ،جان کریستوفر،
روحیه علمی و اشتهای فراوان
نشانه
ٔ
لستردل ری و ایزاک آسیموف آشنا هستیم .این داستان ها ٔ
برای رسیدن به کشفیات علمی جدید بوده است.
زمینه چنین کشف هایی بوده اند .این داستان ها تفاوت زیادی با
برخی از همین داستان ها،
ٔ
داستان های افسانه ای دارند .در این داستان ها راه حل هایی علمی که هنوز تجربه نشده ،پیشنهاد
می شود ،نه راه حل های جادویی و غیرممکن؛ مانند زیردریایی های کنونی که قبال ً در داستان های
علمی مطرح شده بود.
روحیه علمی مسلمانان سبب شده بود که آنان نیز به این گونه داستان ها بپردازند و پیشتاز داستان
ٔ
درباره هواپیما باشند .طرحی که گرچه ساده است ّاما کامال ً از علم مکانیک کمک
علمی ــ تخیلی
ٔ
توسعه علم مکانیک می توان به هواپیما رسید .در داستان
دربردارنده این پیام است که با
می گیرد و
ٔ
ٔ
«ملک و شاهزاده خانم» که قصه های  22تا  29کتاب «هزار و یک شب» را شامل می شود ،صندوق
پرنده ای به شکل کبوتر و با بال های باز ساخته می شود که درازای بال آن حدود سه متر و پهنای
آن حدود چهارمتر است و چرخ ها و فنرهایی در آن به کار رفته است .در آن می نشینند ،آن را به
کار می اندازند و به پرواز درمی آورند .در این کتاب می خوانیم« :روز ششم که کار صندوق به
سازنده صندوق در آن
پایان رسید ،آن را با یک قالی ایرانی فرش کردند و به صحرا بردند.چون
ٔ
نشست ،فنری را به حرکت درآورد .دستگاه بالفاصله از زمین بلند شد و با سرعتی باورنکردنی
هوا را شکافت و باال رفت».
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سازنده طرز کار آن را به شاه چنین آموخت« :اگر این پیچ را بگردانید ،به جانب راست خواهید
رفت و با گرداندن آن یک ،به جانب چپ حرکت خواهید کرد .با دست زدن به این فنر ،به سمت
باال اوج می گیرید و با دست زدن به آن یک ،فرود خواهید آمد».
درباره اختراعی که باید در آینده
بارون کارادو وو،
نویسنده فرانسوی می گوید« :پیش بینی
ٔ
ٔ
صورت بگیرد از این بهتر نمی شود .از توجه به این گونه داستان ها در تاریخ علم نباید غفلت شود.
نماینده
تخیل پیش از واقعیت آشکار است و
از اینها ،طرز کار اندیشه در جست وجوی پیشرفت و ّ
ٔ
1
میل شدید ذهنی آدمی است که راه اکتشافات آینده را هموار می کند».

1ــ متفکران اسالم ،بارون کارادو وو ،جلد اول از بخش دوم ،صص 186و .187
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