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درس دهم
زندگی در دنیای 

امروز١

1ــ احکامى که در اىن درس آمده، گرچه عموماً مشترک مىان مراجع بزرگوار تقلىد است، اما مشخصاً از فتاوى حضرت آىت اللّه خامنه اى، 
رهبر معظم انقالب اسالمى، استخراج شده است. از آن جا که ممکن است در برخى از موارد جزىى، تفاوت فتوا وجود داشته باشد، مقلدان ساىر 

مراجع معظم در موارد اختالفى، به رسالٔه مرجع تقلىد خود مراجعه نماىند. 
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عمل به احکام و راهنماىى خداوند، در دنىاى پىچىدٔه امروز، تنها شىؤه مطمئن زندگى و روش 
قابل اعتماد در مواجهٔه با مسأله هاست. در دنىاىى که برترىن معىارها و ارزش ها و مقدس ترىن حقىقت ها 
تخرىب مى شوند، بسىارى از باطل ها را حق و حق ها را باطل جلوه مى دهند، سهل انگارى در عمل و 
بى توجهى به احکام خداوند، قرار دادن خود بر لبٔه پرتگاهى است که سقوط به وادى هاى هولناک گمراهى 

و سرگردانى را درپى خواهد داشت. خداوند همىن خطر را به ما هشدار مى دهد و مى فرماىد:

آىا آن کس که بنىاد ]کار[ خود را ـَس بُـۡنـىـانَـه و  َافَـَمـۡن َاسَّ
بر پاىٔه تقوا و خشنودى خدا نهاده َعـلـٰى تَـۡقـوٰى ِمـَن الـلّـِه َو ِرۡضـواٍن  

بهتر است َخـۡىـرٌ 
ىا کسى که بناى خود را پى رىزى کرده ـَس بُـۡنـىـانَـه و  َاۡم َمـۡن َاسَّ

بر لب پرتگاهى مشرف به سقوط  َعـلـٰى َشـفـا ُجـُرٍف هـاٍر 
و با آن در آتش دوزخ فرو    مى افتد؟ فَـانۡـهـاَر ِبـه ی فـى نـاِر َجـَهـنَّـمَ 

و خداوند گروه بىدادگران را هداىت   وَ الـلّـُه ال ىَـۡهـِدى الۡـَقـۡوَم الـظّـاِلـمـىـنَ 
نمى کند.  1 توبه، 9

چرا برخى اىن راه ىقىنى را نادىده مى گىرند و به اىن در و آن در مى زنند و فرصت هاى زندگى را 
از دست مى دهند؟

قبل از بىان برخى از احکام ضرورى، توجه به دو نکته الزم است:
1ــ هرىک از احکام و دستورات خداوند، داراى علت خاصى است. اگر خداوند مهربان ما را 
به انجام کارى فرمان داده، حتماً آن کار به نفع ما بوده است. و اگر از کارى منع کرده حتماً آن کار به 
ضرر ماست، گرچه ما از انجام آن خىلی خوشمان نىاىد. قرآن کرىم می فرماىد: چه بسىار چىزهاىی که 
شما آنها را خوش نمی دارىد، درحالی که برای شما خوب است و خداوند به آنها فرمان داده و چه بسىار 
چىزهاىی که دوست می دارىد و آنها برای شما بد است و خداوند آنها را منع فرموده است. زىرا خداست 

که بر هر چىزی آگاه است ولی شما اىن گونه نىستىد.1
2ــ ممکن است ما انسان ها علت برخى از احکام را درک نکنىم، به خصوص وقتى که ببىنىم 

1ــ بقره، ٢1٦
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برخى از جوامع امروزى برخالف آن احکام عمل مى کنند. در اىن قبىل موارد باىد به عقل و خرد خود 
مراجعه و توجه کنىم که علم ما نسبت به علم و حکمت خداوند، بسىار ناچىز است و بناى زندگى بر پاىٔه 

علم خداوند است که خوشبختى و سعادت را به ارمغان مى آورد.

برخی از احکام زندگی در دنیای امروز
الف( ورزش و بازی

انجام  براى نشاط، سالمتى و تقوىت جسم و روح  بازى هاى ورزشى1 که  بازى، ورزش و  1ــ 
مى شود، اگر به قصد آمادگى بىشتر براى انجام وظاىف الهى باشد، مستحب است و 

پاداش اخروى دارد.
برای تقوىت رابطٔه صمىمانه مىان خوىشان و همساىگان و  2ــ کسانى که 
سالمت اخالقى افراد خانواده در بازی ها و ورزش های دسته جمعی پىش قدم می شوند، 

از پاداش اخروى بهره مند خواهند شد.
3ــ شرط بندى، از امور زىان آور روحى و اجتماعى است و انجام آنها، حتى در بازى ها و ورزش هاى 

معمولى، حرام مى باشد. 
4ــ قمار حرام است و بازى با وساىل و ابزارهاىى که در جامعه به عنوان ابزار قمار شناخته شده اند، 
اگرچه به قصد قمار نباشد، حرام است. شرکت در مجالس قمار نىز حرام می باشد. ىکى از دالىل حرمت 

مى تواند اىن باشد که زشتى قمار در اذهان باقى بماند و زمىنٔه پىداىش قمار در جامعه فراهم نشود.2
5  ــ دادن جاىزه توسط سازمان ها، نهادها و افراد به ورزشکاران جاىز است و اگر کسانى اىن 
جواىز را به اىن نّىت بدهند که افراد جامعه به ورزش و بازى هاى مفىد رو آورند و سالمتى جسم و جان 

خود را افزاىش دهند، کار نىکی کرده اند و از پاداش اخروى برخوردار خواهند بود.
6  ــ اگر ورزش و بازى هاى ورزشى براى دور شدن افراد جامعه از فساد و بى بندوبارى هاى 

دنىاى کنونى ضرورت ىابد، فراهم کردن امکانات آن واجب کفاىى3 است.

1ــ بازى مجموعه  فعالىت هاىى است که براى نشاط و تفرىح انجام مى شود. ورزش مجموعٔه حرکاتى است که براى سالمتى جسمانى 
و تقوىت اندام هاست. بازى هاى ورزشى، آن دسته از بازى هاىى هستند که هم سبب نشاط و فرح مى شود و هم به تقوىت اندام ها کمک مى کند، 

مانند فوتبال، والىبال، دو و مىدانى و بسىارى از بازى هاى محلى.
٢ــ رسالٔه اجوبة االستفتائات، ص 245 تا 247   

٣ــ واجب کفاىى، عملى است که بر همه واجب است و اگر کسانى در حّد کفاىت به آن اقدام کنند، از دوش دىگران برداشته مى شود.
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7ــ بازى با ابزار قمار از طرىق کامپىوتر، مانند بازى با همان ابزار است و حرام مى باشد.1
ب( فرهنگ و ارتباطات2

و  تارىخى  علمى،  مستند  تلوىزىونى،  و  سىنماىى  فىلم هاى  تولىد  1ــ 
اجتماعى که به نّىت اعتالى فرهنگ اسالمى و تربىت دىنى باشد، مستحب 

است و در شراىط ضرورى، واجب کفاىى است.
با  مقابله  و  اسالمى  معارف  و  فرهنگ  اشاعٔه  منظور  به  اىنترنت  شبکٔه  در  ساىت ها  تولىد  2ــ 
ابتذال اخالقى، مستحب است و افرادى که تواناىى علمى، فنى و مالى آن را  اندىشه هاى کفرآمىز و 

دارند، باىد به تولىد آن مبادرت ورزند.
3ــ تولىد، توزىع و تبلىغ، فىلم ها، لوح هاى فشرده، نوارهاى کاست، مجالت، روزنامه ها، کتاب ها 
و انواع آثار هنرى به منظور گسترش فرهنگ و معارف اسالمى و مبارزه با تهاجم فرهنگى و ابتذال 

اخالقى، از مصادىق مهم عمل صالح و از واجبات کفاىى و داراى پاداش اخروى بزرگ است.
4ــ تولىد، توزىع و تبلىغ، فىلم ها، لوح هاى فشرده و ساىر رسانه ها که دربردارندٔه 

تصاوىر ىا متونی که موجب انحراف و فساد مى شوند و ىا دربردارندٔه موسىقى 
مطرب و مناسب با مجالس لهو و گناه باشند، از گناهان بزرگ شمرده مى شود 
و خرىد و فروش آنها حرام است. همچنىن، تماشا کردن و گوش دادن به آنها 

نىز حرام است.
اىن جهت  از  اىنترنت،  ابزارهاى درىافت شبکه هاى ماهواره اى و رسانٔه  5  ــ 

که صرفاً وسىله اى براى درىافت برنامه هاى مختلف تلوىزىونى و ارتباط هستند، 
که هم برنامه هاى حالل دارند و هم حرام، حکم ابزار مشترک را دارند. بنابراىن، 
خرىد و فروش و نگهدارى آن براى امور حرام، حرام و براى امور حالل، جاىز 

است. ولی چون اىن ابزار زمىنٔه درىافت برنامه هاى حرام را براى خود و اطرافىان 
خود کامالً فراهم مى کند و گاهى نگهدارى آن مفاسد دىگرى را نىز دربر دارد، خرىد و نگهدارى آنها 
حرام است؛ مگر براى کسى که به خودش مطمئن است که استفادٔه حرام نمى کند و نگهدارى آن در 

خانه، مفسده اى را به دنبال ندارد.
البته در اىن قبىل موارد، قوانىن دولت جمهورى اسالمى اىران که مصالح کلى جامعه را در نظر 

1ــ رسالٔه اجوبة االستفتائات، ص 245 تا 247 
٢ــ رسالٔه اجوبة االستفتائات، ص 259 تا 266
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دارد، اولوىت دارد و الزم االجرا است.1
6  ــ موسىقى لهوى و مطرب که مناسب با مجالس عىش و نوش باشد، حرام محسوب مى شود 
و فرقى نمى کند که موسىقى کالسىک باشد ىا غىرکالسىک. اىن گونه موسىقى ها به سبب وىژگى هاىى که 
دارند، انسان را از خداوند متعال و فضائل اخالقى دور نموده و به سمت بى بندوبارى و گناه سوق مى دهند.

براى اجراى سرودهاى  اگر  نواختن موسىقى غىرلهوى،  براى  به کارگىرى آالت موسىقى  7ــ 
انقالبى و ىا براى اجراى برنامه هاى فرهنگى مفىد باشد، اشکال ندارد، به شرط اىن که مستلزم مفاسد 

دىگرى نباشد.
8    ــ شرکت در جشن هاى شادى، مانند جشن عروسى، درصورتى که مستلزم گوش دادن 
به غنا و موسىقى مطرب و ىا هر عمل حرام دىگرى نباشد، اشکال ندارد؛ همچنىن فىلم برداری 
مردان از مجالس مردان و زنان از مجالس زنان جاىز است اما فىلم بردارى مردان از زنانى که رعاىت 

حجاب کامل را نمى کنند، حرام است.
9ــ اگر مؤلف ىا ناشر ىا تولىدکنندٔه فىلم، نوار و لوح فشرده قىد کرده باشد که چاپ ىا تکثىر 

آن، بدون اجازهٔ صاحبش ممنوع است، الزم است حقوق صاحبان آن مراعات شود.
ج( روابط با بیگانگان

تقوىت  باعث  آنها  از  استفاده  و  غىراسالمى  کشورهاى  از  وارداتى  کاالهاى  خرىد  اگر  1ــ 
دولت هاى کافر و استعمارگر که دشمن اسالم و مسلمىن هستند، شود و ىا قدرت مالى آنها را براى هجوم 
به سرزمىن هاى اسالمى ىا مسلمىن در سراسر عالم، تقوىت نماىد، واجب است که مسلمانان از خرىد و 

به کارگىرى و استفاده از آنها اجتناب کنند.2
2ــ هر نوع تجارتى که به نفع دولت غاصب صهىونىستى که دشمن اسالم و مسلمىن است، تمام 
شود، حرام است. وارد کردن و تروىج کاالهاى آنان که از ساخت و فروش آن سود مى برند، حرام 
است. اگر اىن قبىل کاال در فروشگاه هاى کشورهاى اسالمى باشد، خرىد آنها بر مسلمانان حرام است.٣
1ــ خوب است توجه کنىم که حکومت اسالمى همان گونه که در قبال بهداشت جسمانى جامعه مسئول است و صرفاً به توصىه هاى 
بهداشتى بسنده نمى کند، بلکه چون ممکن است برخى از روى ناآگاهى ىا براى سوء استفاده، خوراکى هاى فاسد در جامعه توزىع کنند، قوانىن 
الزام آورى براى حفظ بهداشت جامعه تصوىب و با متخلفان برخورد قانونى مى کند، در قبال بهداشت روح و روان جامعه نىز مسئول است و 
نمى تواند به توصىه هاى اخالقى بسنده کند. در همىن راستا، با توجه به اىن که متأسفانه اغلب کاربردهاى ماهواره در راستاى مسائل مفسده آمىز 
مى باشد و افراد جامعه به دلىل غفلت ىا ساىر عوامل به اىن نوع استفاده ها اقدام مى کنند، مجلس شوراى اسالمى در مصوبه اى در1373/11/23، 
ورود، توزىع و استفاده از تجهىزات درىافت ماهواره را ممنوع کرد و فقط اجازه داد برخى از سازمان ها با کسب مجوز رسمى از وزارت فرهنگ 

و ارشاد اسالمى، حق استفاده از تجهىزات مذکور را داشته باشند.
٢ و ٣ــ رسالٔه اجوبة االستفتائات، رهبر معظم انقالب اسالمى، ص 300 و 301
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3ــ خرىد و پوشىدن لباس هاىى که توسط دولت هاى استعمارى تولىد شده اند، اگر مستلزم تروىج 
فرهنگ غىراسالمى دشمن باشد و باعث تقوىت اقتصاد آنان براى استعمار و استثمار سرزمىن هاى اسالمى 

شود، ىا منجر به وارد شدن ضرر اقتصادى به دولت اسالمى گردد، حرام است.1
4ــ معموالً مدهاىی که در غرب پىدا می شود، دربردارندٔه پىامى منفى ىا تروىج دهندٔه ىک گروه 
غىراخالقى است. به طور کلى، تقلىد از مدهاىى که شبىه شدن به دشمنان اسالم و تروىج فرهنگ آنها را 

به دنبال دارد، حرام است.

1ــ رسالٔه اجوبة االستفتائات، رهبر معظم انقالب اسالمى، ص 307
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الف( نگاهی کوتاه به تمدن اسالمی

١ــ مختصری از اوضاع فرهنگی پیش از اسالم
امىرمؤمنان على   از آن اىام اىن گونه ىاد مى کند: 

پىشىن  پىامبران  از  مدتى  که  فرستاد  زمانى  را  محمد   خوىش،  رسول  »خداوند 
مى گذشت. ملت ها در خوابى عمىق فرورفته و فتنه و فساد، جهان را فراگرفته بود. رشته ها از 

هم گسىخته و آتِش جنگ، زبانه مى کشىد.1
مردم آن زمانه، مذاهب پراکنده و خواسته هاى متناقض و روش هاى متفاوت داشتند. 

برخى خدا را شبىه ساىر مخلوقات مى دانستند و برخى نىز غىر او را پرستش مى کردند.2
مردم از شىطان اطاعت مى کردند و در راه او گام برمى داشتند و از آبشخور او مى نوشىدند. 
َعلَم  هاى شىطان توسط اىن مردم به حرکت درآمده و پرچمش در فتنه هاىى که شىطان، مردم را از 

1ــ  نهج البالغه، خطبٔه 89          
2ــ همان، خطبٔه 1    
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طرىق آن زىر پاهاىش مى کوفت و زىر سم هاىش لگدمال مى کرد، برافراشته شده بود.1
آىىن را داشتىد. در مىان سنگ هاى سخت و  بدترىن کىش و  شما مردم در آن زمان 
خون  مى خوردىد،  ناگوار  غذاى  مى نوشىدىد،  تىره  آب  مى کردىد،  زندگى  زهرآلود  مارهاى 
ىکدىگر را مى رىختىد و از خوىشان مى برىدىد. بت ها در مىان شما جاى داشت و گناه، شما 

را فراگرفته بود.٢«
بسىارى از مردم، داشتن دختر را ننگ مى شمردند و وقتى به آنها خبر مى دادند که خداوند 
دخترى به آنها بخشىده، ناراحت مى شدند٣ و حتى برخى، دختران خود را زنده به گور مى کردند4. 
و اگر پدرى دخترش را زنده مى گذاشت، مرگ زودرس او را سعادتى براى خود مى شمرد5. 
در داخل قباىل، غارت اموال، دزدى، برده دارى، قمار، ربا و داد و ستدهاى نادرست رواج 
داشت. کعبه مرکز بت هاى مختلف شده بود و شمارٔه بت ها به 360 مى رسىد. بسىارى نىز به 

پرستش ارواح و ماه و ستارگان مشغول بودند. 
خارج از شبه جزىرٔه عربستان نىز، جهان آن روز آمىزه اى از تهى دستى، شالق خوردن و 
سوختن محرومان، اندىشه هاى خشکىده و غرض آلود کشىشان و کاهنان و موبدان و تجمل پرستى 
دربارىان بود. خسرو پروىز، پادشاه اىران در زمان طلوع اسالم خود را آدمى فناناپذىر از مىان 
خداىان و خداىى بسىار جلىل در مىان مردمان مى شمرد.٦ در پادشاهى ساسانى حدود ىک درصد 
کل  جمعىت آن روز اىران، همه چىز را در اختىار داشتند و بىش از 98 درصد مردم چون بردگان 

از حقوق اولىه و اساسى خوىش محروم بودند.7 
امـپراتورى روم با استبداد اداره مى شد و مسىحـىت تـحرىف شده را مبناى 
حکومتى ساخته بود. تبعىضات نژادى، انحطاط اخالقى، تشکىالت ادارى پىچىده 

و جنگ هاى طوالنى مدت و پـى درپـى اىن امپراتورى را به افول کشانده بود. 
مردم به چهار طبـقٔه اشراف، شوالىه ها، طبقٔه متوسط و بردگان تقسىم مى شدند.

٢ــ همان، خطبٔه 26 1ــ نهج البالغه، خطبٔه 2   
4ــ سورٔه تکوىر، 8 و 9 3 ــ سورهٔ نحل، 58   

5 ــ داىرة المعارف تشىع، ج    5، ص 281              
6  ــ اىرانىان در زمان ساسانىان، کرىستن سن، ترجمه رشىد ىاسمى، ص 648

7  ــ تارىخ اجتماعى اىران، مرتضى راوندى، ج 2، صص 11ــ10 )سرزمىن اىران در دورٔه ساسانىان ىکى از بزرگ ترىن کشورهاى 
جهان بود و قلمرو بسىار وسىعى را دربر مى گرفت، جمعىت آن هم بسىار زىاد بود.(
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٢ــ گزارشی از تالش مسلمانان صدر اسالم برای تحقق معیارها

الف( دربارۀ معیار چهارم
با رفتار و عمل خود بسىارى از  با آن فرهنگ منحط، پىامبر خدا    در جامعه اى 
سنت هاى جاهلى را نابود ساخت. رفتار اىشان با دخترشان، حضرت فاطمه  براى جامعٔه 
آن روز و نىز امروز بسىار آموزنده است. او پىامبرى بود که پسرى براىش نمانده بود و فقط چهار 
دختر داشت که کوچکترىن آنها فاطمه بود. از اىن رو، برخى از اعراب، پىامبر   را 
»ابتر« )بى دنباله( صدا مى کردند تا تحقىرش نماىند. اّما اىن پدر بزرگوار، همراه با دختر خردسالش، 
رسالت تغىىر و انقالب در نگرش انسان ها را برعهده گرفتند. فاطمه زهرا »کوثر« لقب گرفت 
و پس از رسول خدا  چشمه   سار همىشه جارى خوبى ها و ارزش ها در جامعٔه اسالمى شد. 
قبل از او نىز، حضرت خدىجه کنار پىامبر گرامى اسالم   اىستاد و پشتىبانى صمىمى 
براى وى بود؛ ثروت فراوان و شخصىت اجتماعِى خود را فداى جهاد رسول خدا   کرد و 

نقش ممتاز خود را در شکل گىرى بزرگترىن تحول جهانى اىفا نمود.
به تدرىج، رفتارهاى پىامبر و دخترش جهت احىاى ارزش هاى فراموش شدٔه انسانى به 
بار نشست و فرورىختن سنت هاى جاهلى آغاز شد. رسول خدا   سه دختر دىگر هم داشت 
که هر سه، قبل از رحلت پىامبر   از دنىا رفته بودند. بدىن ترتىب، تنها فرزندى که از پىامبر 
. او وارث و تروىج کنندهٔ همٔه مفاخر و ارزش هاىى  باقى ماند، ىک دختر بود: حضرت فاطمه
شد که پىامبر اکرم   به ارمغان آورده و پىامبران بزرگ الهى همچون نوح و ابراهىم و موسى 

و عىسى  براى آنها مبعوث شده بودند.
خانٔه فاطمه و خانٔه پدر کنار ىکدىگر بود. اىن خانه را ىک خلوت دو مترى از هم 
جدا و دو پنجرٔه روبه روى هم، خانٔه پدر و دختر را به ىکدىگر متصل مى کرد. هر صبح پدر 
درىچٔه پنجره را مى گشود و به دخترش سالم مى کرد. هرگاه قصد سفر داشت، به سوى منزل 
فاطمه مى رفت، در مى زد و با او خداحافظى مى کرد. هرگاه نىز که از سفر برمى گشت، 

فاطمه  اولىن کسى بود که پىامبر  به سراغش مى آمد و حال او را مى پرسىد. 
او  دربارٔه  و  مى بوسىد  را  پدر همواره دست دخترش  اىن  که  داده اند  گواهى  مورخان 

مى فرمود: 
ــ بهترىن زنان جهان چهار تن اند: مرىم، آسىه، خدىجه و فاطمه 
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ــ خداوند از خشنودىش خشنود و از خشمش به خشم مى آىد. 
ــ خشنودى فاطمه خشنودى من است و خشم فاطمه خشم من. 

ــ فاطمه پاره اى از تن من است، هرکه او را بىازارد مرا آزرده است و هرکس مرا  بىازارد، 
خدا را آزرده است. 

حضرت زهرا پس از درگذشت حضرت خدىجه، در همان خردسالى همراه پدر 
سختى هاى دوران بعثت را با شکىباىى تحمل کرد و با دست هاى کوچک خود نوازشگر پدر 
بزرگوار خود بود. روزى پدر را در مسجد الحرام به باد ناسزاگوىى و کتک گرفته بودند، فاطمه 
خردسال در فاصله اى اندک اىستاده بود و مى نگرىست. روزى دىگر در مسجدالحرام، پدر به 

سجده رفته بود که مخالفان شکمبٔه گوسفندى را بر سرش انداختند. در اىن زمان فاطمه 
خود را به پدر رسانىد، آن را برداشت و با دست هاى کوچک و مهربان خود سر و روى پدر را 

پاک کرد، او را نوازش نمود و به خانه بازگرداند. 
در اىن خانواده، زنان، پا   به   پاى مردان، تارىخ را رقم زده اند: 

خدىجه  حامى بزرگ پىامبر  ، 
 ، فاطمه  همراه پدر و حامى بزرگ على 

و زىنب  در کنار برادر و پىام رسان نهضت عاشورا. 
اىن گونه بود که پىامبر اکرم    و اهل بىت گرامى اىشان با رفتار خود عقاىد و رسوم 

جاهلىت را باطل کردند و ارزش حقىقى زن را تبىىن نمودند. 
در عىن حال، اىن خانواده الگوى تمام عىار عفاف، حىا و پوشش اسالمى بودند  تا به 
دىگر مؤمنىن بىاموزند که توجه به مقام و منزلت زن به معنى بى بند و بارى، نگاه ابزارى به او، و 

ىا به معنى هوسرانى و متزلزل ساختن بنىان خانواده نىست. 

ب( دربارۀ معیار هفتم
1ــ روزى رسول خدا  وارد مسجد مدىنه شد، چشمش به دو گروه افتاد. ىک 
دسته مشغول عبادت و ذکر، و دستٔه دىگر به درس و آموزش مشغول بودند. هر دو دسته را از 
نظر گذرانىد و از دىدن آنها خرسند شد. به همراهان خوىش رو کرد و فرمود: »هر دو دسته کار 
نىک مى کنند و  راه خىر و سعادت مى پىماىند.« سپس جمله اى اضافه کرد: »اّما من براى تعلىم 
و دانا کردن فرستاده شده ام.« آنگاه به طرف دسته اى که به تعلىم و تعلّم اشتغال داشتند حرکت 
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کرد و در حلقٔه آنها نشست.1
2ــ رسول مکّرم اسالم   در ىکى از روزها به ىارانش فرمود: »کسى که دوست 
بنگرد.  به جوىندگان علم  امانند،  آتش دوزخ در  از  که  افتد  به چهرٔه کسانى  نگاهش  مى دارد 
سوگند به کسى که جان من در دست قدرت اوست، هر شاگردى که براى تحصىل علم )نه به 
قصد شهرت و نه براى تظاهر و تفاخر(، به خانٔه عالمى رفت و آمد کند، در هر گامى، ثواب و 
پاداش عبادت ىک سالٔه عابد براى او منظور مى گردد. و براى هر قدمى که در اىن مسىر مى نهد، 
شهر آبادى در بهشت براى او آماده مى سازند. بر روى زمىن که راه مى رود، زمىن نىز براى او 

طلب آمرزش مى کند …«2
٣ ــ امام رضا  حدىثى مفصل در ارزش علم از پىامبر اکرم  نقل مى کند که 
قسمتى از آن چنىن است: »اگر آموختن دانش با هدف الهى همراه باشد، کار نىک )حسنه( 
تلقى مى شود. علم آموزى، عبادت است و مذاکرٔه علمى، تسبىح و تقدىس پروردگار. و عمل و 

رفتار هماهنگ با علم، جهاد در راه خداست … 
فرشتگان، شىفتٔه دوستى با دانشمندان اند و با بال و پرشان آنان را نوازش کرده و با درود 

و تحىات خوىش به آنان تهنىت مى گوىند …«3 
، که نهج البالغه اش نشان خردورزى و احترام به تفکر و  ٤ــ امىرمؤمنان على 
تعقل است، فرمودند: »اى مردم! هشىار باشىد که کمال دىن دارى دانش آموختن و عمل بر 
مبناى علم است.« و سپس فرمودند: »منزلت عالم و دانشمند، واالتر از کسى است که با 
کوشش، روزها را به روزه مى گذراند و شب ها را به عبادت سپرى مى سازد.«4 ؛ »اگر مرگ 
عالم و دانشمندى فرا رسد، شکستى در اسالم پدىد مى آىد که جز به وسىلٔه دانشمندى دىگر 

قابل جبران نىست.«5
٥ ــ به اىن داستان زىبا توجه کنىد که هم بىانگر منزلت علمى و بىنش روشن حضرت 

، است و هم توجه به معرفت و تفکر را نشان مى دهد:  فاطمه  زهرا،
زنى نزد اىشان آمد و گفت مادرى دارم که در باب نماز سؤال هاىى دارد. اّما چون بىمار 

1ــ آداب تعلىم و تعلم در اسالم، ترجمٔه منىة المرىد شهىد ثانی، نگارش سىدمحمدباقر حجتی، ص 55 
 ٢ ــ همان، ص 4٦ تا 48 و 54  

3ــ همان، ص ٦0
4و5 ــ الکافی، ج1، ص ٣5
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به پرسش  تا آن سؤال ها   را مطرح سازم. حضرت فاطمه    است، مرا نزد شما فرستاد 
آن زن پاسخ داد. زن از اىن فرصت مناسب استفاده کرد و سؤال دىگرى را مطرح ساخت. 
آن حضرت پاسِخ آن را نىز بىان فرمود. همىن گونه، آن زن پرسش هاى متعددى را در مىان 
، به تمام سؤاالت جواب هاى الزم را بىان مى فرمود تا تعداد  مى گذاشت و حضرت زهرا،
مسأله ها به عدد 10 رسىد. زن از کثرت سؤال ها احساس شرمندگى کرد و گفت: بىش از 

اىن مزاحم شما نمى شوم.
»هر  فرمود:  ندارد،  او  بر  منتى  هىچ  مى داد  نشان  که  حالتى  در   ، کبرى، صدىقه  
سؤالى که به نظرت مى آىد، بپرس.« و سپس براى تشوىق وى فرمود: »اگر فردى در مدت ىک 
روز بارى سنگىن را به دوش کشىده، آن را به باالى بام حمل کند و در ازاى آن حق  الزحمه اى 
معادل هزار سکه طال درىافت کند، با توجه به اىن مزد، آىا آن کار براى او سخت خواهد بود؟«

پاسخ داد: خىر.
برابر هر  فرمود: »من هم کارگزارم و خود را خادم خداوند قرار داده ام. مزد من در 
سؤالى که پاسخ دهم، از مجموع مروارىدهاىى که فاصلٔه مىان زمىن و آسمان را پر کند، بىشتر 

است. پس سزاوار است که از پرسش هاى تو احساس رنج و زحمت نکنم.«1  
آری تالش پىامبر اکرم  و پىشواىان ما سبب عالقٔه مسلمانان به علم و دانش شد، 

به طوری که توجه نىاکان ما به اندىشه و تفکر و ارزشمندى آن غىر   قابل انکار است.  
به پانصد شاخه برسانند2.  نىاکان ما در جهان اسالم توانستند علوم و دانش بشرى را 
شوق و عالقٔه آنان به دانش سبب شد که در بسىارى شهرها در کنار هر مسجد، مدرسه اى نىز 
بنا کنند3، در آن روزگار، دانشجوىان اروپاىى براى تحصىل به دانشگاه هاى اسالمى مى شتافتند 

و پادشاهان آنان، براى معالجه به بىمارستان هاى مسلمانان مراجعه مى کردند. 
از بزرگ ترىن دانشمندان اىن عصر ابن سىنا بود که به حق، آثار وى ىکى 
از عوامل اصلى تحول اندىشه در اروپا و توجه بىشتر اروپاىىان به تفکر فلسفی 

و دانش تجربى محسوب مى شود.
علوم  رىاضىات،  منطق،  در  داىرة المعارف  ىک  اىشان  »شفا«ى  کتاب 

1ــ آداب تعلىم و تعلّم در اسالم، سىدمحمدباقر حجتی، ص 74
٢ــ تارىخ تمدن اسالم، جرجى زىدان مسىحى، ج3، ص 264 

٣ــ فجراالسالم، ج 1، ص 142
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طبىعى و فلسفه است و بخش فلسفى آن هنوز هم از مهم ترىن کتاب هاى فلسفى جهان محسوب 
مى شود.

مالصدرا، فىلسوف بزرگ اسالمى دربارهٔ هماهنگى مىان دىن و تفکر 
الهى که چون خورشىد،  بر حقّ   اىن دىِن  عقلى مى گوىد: »نمى شود قوانىن 
روشن و درخشان است، با دانش استداللى ىقىنى مخالفت داشته باشد، و 
مرده باد آن فلسفه اى که قوانىنش با کتاب قرآن و سنت رسول خدا  و 

ائمٔه اطهار   مطابقت نداشته باشد.«1
در امور مربوط به بهداشت و سالمتى، وضع مسلمانان بسىار درخشان 

است؛ اگر شراىط قبل از اسالم را درنظر بگىرىم و اوضاع همان دوره در اروپا را که هنوز حتى 
با حمام آشنا نبودند موردتوجه قرار دهىم، درمى ىابىم که چگونه دستورات ساده اى مانند وضو 
و غسل و دىگر آموزه هاى بهداشتى اسالم مانند طهارت و نجاست و نىز دستورات پىشواىان 

دىن در مورد سالمتى و درمان2، دنىاى اسالم را متحول کرد. 
ىکى از وىژگى هاى فرهنگ علمى دورٔه اسالمى عدم اختصاص علم به طبقه ىا قشرى 
خاص بود. در همان زمان رسول خدا  زنان به حضور اىشان مى رسىدند و سؤال هاى 
علمى خود را طرح مى کردند. حضرت فاطمه  ىک کالس علمى تشکىل داده بود و زنان 
مدىنه براى علم آموزى در آن شرکت مى کردند. برخى از همسران رسول خدا  نىز جزو 

راوىان حدىث به شمار مى روند. 
مى کردند.3 ىکى  اقدام  آموزشگاه  و  مسجد  ساختن  به  ابتدا  شهرى،  هر  در  ما  نىاکان 
از نوىسندگان اروپاىى مى گوىد: فرهنگى در دنىاى اسالم پدىد آمده بود که حتى پاىىن ترىن و 
معمولى ترىن افراد تشنٔه خواندن بودند و گاهى کارگران به غذاى کم و جامٔه کهنه قناعت مى کردند 

براى اىن که بتوانند با پول خود کتاب بخرند4.
با اىن که در آن زمان صنعت چاپ اختراع نشده بود، در کشورهاى اسالمى به حد 
کافى کتاب و کتابخانه وجود داشت. دانشگاه بىت الحکمه در بغداد با 4/000/000 جلد، 

1ــ االسفار االربعه، ج 8، ص 203
٢ــ برخى از اىن دستورات در مجموعه هاىى مانند »طب الصادق« و »طب الرضا« گردآورى شده اند. 

٣ــ تمدن اسالم و عرب، گوستاو لوبون فرانسوى، ص 557 و 558    
4ــ عظمت مسلمىن در اسپانىا، ص 170 
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کتابخانٔه طرابلس در شام با 3/000/000 جلد، کتابخانٔه سلطنتى قاهره با 1/000/000 جلد، 
رصدخانٔه مراغه با 400/000 جلد، دارالحکمٔه قرطبه در اندلس )کوردوباى فعلى در اسپانىا( 
با 400/000 جلد، دارالکتب رى با 300/000 و کتابخانٔه سىدمرتضى با 80/000  جلد از 

جملٔه کتابخانه هاىى هستند که تعداد کتاب هاى آنها ثبت شده است1. 
عالوه بر مدرسه هاى کوچک و بزرگ در شهرهاى مختلف دنىاى اسالم، دانشگاه هاىى 
مانند دانشگاه قاهره، بغداد، قسطنطنىه، قرطبه، اسکندرىه و جندى شاپور، با بهترىن امکانات 
تحقىق و مطالعه، پذىراى دانشجوىان از نقاط مختلف دنىا بود. در اىن دانشگاه ها رشته هاى 
مختلف علمى تدرىس مى شد و امکاناتى از قبىل لباس، مسکن، کتاب، بهداشت و حتى کاغذ و 
قلم مجانى دراختىار دانشجوىان قرار مى گرفت. دانشگاه مستنصرىه، ساختمانى بسىار باشکوه 
داشت و داراى چهار مدرسه بود. عالوه بر حقوق ماهىانٔه استادان، به هر شاگرد ماهىانه ىک  دىنار 
طال داده مى شد. آشپزخانٔه دانشگاه به همٔه استادان و شاگردان روزانه مقدار معىنى نان و گوشت 
مى داد. دانشگاه، حمام و بىمارستان مخصوص داشت و پزشک بىمارستان، هر صبح، دانشگاه 

را بازدىد مى کرد و براى بىماران نسخه مى نوشت.2
ىکى از دانشمندان بزرگ در اىن دوره ابونصر فارابى3 است که به معلم ثانى مشهور است4، 
وى بسىارى از زبان هاى زندٔه عصر خود را مى دانست و حدود صد کتاب و رساله تألىف کرده 
که چهل و چهار جلد از آنها باقى مانده است5. او را به حق مى توان مؤسس فلسفٔه اسالمى 
نامىد. شىخ الرئىس ابوعلى سىنا6، معروف ترىن دانشمند جهان اسالم است که از او به نابغۀ شرق 
ىاد مى کنند. وى با اىن که بىش از 58 سال عمر نکرد و زندگى سىاسى پر   فراز و نشىبى داشت، 
242 جلد کتاب و رساله نوشته است. تألىفات او در حوزه  هاى مختلف، ازجمله فقه، منطق، 
فلسفه، طب، عرفان، رىاضىات و داروشناسى مى باشد. اندىشه هاى ابن سىنا در زمان خودش به 
سرعت در دنىاى اسالم گسترش ىافت و چندى نگذشت که کتاب هاى اصلى وى به زبان التىن 

1 ــ تارىخ تمدن اسالم، ج 3، ص 318؛ و عظمت مسلمىن در اسپانىا، ص 428
2 ــ بغداد در زمان خلفاى عباسى، جى لواسترانژ، چاپ آکسفورد، ص 267 )به نقل از مىراث اسالم، ص 230( 

ـ  وى در سال 260 هجرى در فاراب واقع در خراسان بزرگ متولد شد و در سال 339 هجرى در دمشق وفات ىافت. 3ـ
4ــ معلم اول، لقب ارسطو، فىلسوف بزرگ ىونانى است که در قرن چهارم قبل از مىالد مى زىسته است.

5ــ تارىخ فلسفٔه اسالمى، هانرى کربن، ص 200؛ و تارىخ تمدن وىل دورانت، ج11، ص 173 
 6  ــ وى در سال 370 هجرى در نزدىک بخارا متولد شد و در سال 428 هجرى در همدان وفات ىافت.
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ترجمه شد و در مدارس اروپا تدرىس گردىد1.
اقلىدس و بطلمىوس را  مانند  آثار دانشمندان بزرگ رىاضى  در رىاضىات،  مسلمانان 
ترجمه کردند و سپس شروع به نوآورى نمودند. هىچ کس در تارىخ رىاضى نمى تواند شخصىت 
مأمون  معاصر  او  بگىرد.  نادىده  را  هـ.ق(  )236ــ166  خوارزمى  موسى  محمد بن  استثناىى 
خلىفٔه عباسى و رئىس کتابخانٔه بزرگ بغداد بود. وى علم »جبر« را به عنوان ىک علم مستقل 
تأسىس کرد. نام کتاب وى »الجبر و     المقابله« بود که وقتى اىن کتاب به اروپا رفت، اروپائىان 
 »Algorithm« نامىدند. همچنىن الگورىتم ىا  »Algebra« براساس نام اىن کتاب، علم جبر را
ىا الگورىسم که فن محاسبه است، از نام »الخوارزمى« گرفته شده که پس از ترجمٔه کتاب وى به 
زبان هاى اروپاىى اىن نام گذارى پدىد آمده است2. عالوه بر اىن، رىاضى دانان بزرگ اسالمى، 
ـ  597 هـ.ق(،  بىرونى )440ــ362 هـ.ق(، خواجه نصىرالدىن طوسى )672  ـ ابورىحان  مانند 
ـ      328 هـ.ق( و غىاث الدىن جمشىد کاشانى )از علماى قرن هفتم و  ابوالوفاى بوزجانى )388ـ
اواىل قرن هشتم( ابتکارات فراوانى در معادلٔه سرعت، علم مثلثات، حل معادالت درجٔه دوم، 

سوم و چهارم، اندازهٔ دقىق عدد پى، و در هندسٔه تحلىلى و هندسٔه فضاىى داشتند3.
در حوزٔه پزشکى و داروىى نىز دانشمندان نامدارى ظهور کردند که 

شهرت جهانى دارند؛ محمد بن زکرىاى رازى ىکى از دانشمندان بزرگ 
اىن دوره است که 220 جلد کتاب و رساله نوشته و نىمى از آنها در طب 
بوده است. کتاب هاى وى در آبله و سرخک، بىانگر دقت علمى اوست 
و بىش از چهل بار به زبان هاى گوناگون ترجمه شده است. »الحاوى« 

کتاب دىگر اوست که 20 جلد بوده و محصول ىک عمر پژوهش و آزماىش 
است و تنها در سال 1542 مىالدى پنج بار در اروپا منتشر شد4. وى کتابى نىز در روان پزشکى 

به نام »الطب الروحانى« دارد. 
در اواىل قرن چهارم هجرى تنها در شهر بغداد 850 پزشک داراى اجازٔه درمان 

1 ــ تارىخ فلسفٔه اسالمى، هانرى کربن، ص 214
2ــ دانش مسلمىن، محمد رضا حکىمى، ص 150

3ــ همان، ص 148 تا 154
4ــ تارىخ تمدن وىل دورانت، ج 11، ص 159
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بودند1 و تعداد دانشجوىان پزشکى دانشگاه بغداد بالغ بر 6000 نفر بوده است. پزشکى، شامل 
و  اعصاب  و  زنان  پزشکى  ماماىى،  جراحى،  عمومى، چشم پزشکى،  پزشکى  مانند  رشته هاىى 

روان بوده است2.
مسلمانان با استفاده از تجربٔه اىرانىان شروع به ساختن بىمارستان براى بىماران جسمى و 
روانى   کردند. اولىن بىمارستان در سال 88 هجرى در دمشق ساخته شد که به  تدرىج به ىکى از 
مراکز بزرگ درمانى تبدىل شد. بىمارستان ها داراى بخش هاى مختلف جراحى، چشم پزشکى، 
داروسازى، دندان پزشکى، پزشکى زنان و روان پزشکى بودند و معموالً بخش هاى زنانه و مردانٔه 

جداگانه اى داشتند. 
بوعلى سىنا تا مدت ها در شرق و غرب با نام امىر پزشکان 
شناخته مى شد. مهم ترىن کتاب وى در طب، کتاب »قانون« است 
که فرهنگ جامعى در پزشکى و داروشناسى است. اىن کتاب 

در اروپا در اواخر قرن پانزدهم مىالدى شانزده بار، و در 
قرن شانزدهم بىست بار، و در سال هاى بعد نىز به طور مرتب 
منتشر شده است3. کتاب هاى بوعلى به اکثر زبان هاى زندٔه 

دنىا ترجمه شد و تا شش قرن، اصل و مبناى پزشکى جهان 
بوده است و تا مدتى پىش نىز، از کتاب هاى درسى فرانسه به شمار 

مى رفت4. در دانشگاه پارىس، دو تصوىر رنگى از دو طبىب دنىاى 
اسالم آوىخته اند: محمد بن زکرىاى رازى و شىخ الرئىس ابن سىنا5. 

ابن سىنا اولىن کسى بود که فلج صورت ناشى از سکتٔه مغزى را تشخىص و سکتٔه مغزى ناشى 
از زىادى خون در مغز را به خوبى توضىح داد. مسرى بودن سل رىوى را تبىىن کرد، انتقال 
بىمارى ها از طرىق آب و خاک را بىان داشت و عوارض سنگ مثانه را به گونه اى توصىف کرد 
که برخى از پزشکان گفته اند مشکل است بتوان به آن چىزى اضافه کرد. وى روش روان درمانى 

1 ــ همان، ص 158
2   ــ تارىخ تمدن اسالم، ج 3، ص 276 

3 ــ مىراث اسالم، ص 116 
4 ــ تمدن اسالم و عرب، گوستاو  لوبون فرانسوى، ص 633

5 ــ تارىخ تمدن وىل دورانت، ج 11، ص 159
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را توسعه داد و از داروهاى طبى براى اىن گونه درمان ها کمک گرفت1.
جراحى از رشته هاى مهم پزشکى بود. جراحان چشم پزشک با مهارت، انواع آب  آوردگى 
چشم را با عمل جراحى معالجه مى کردند2. حتى داروى بىهوشى که از اکتشافات جدىد شمرده 
مى شود، بر جراحان اسالمى پوشىده نبود. آنان با داروىى گىاهى  بىماران را بىهوش مى کردند3. 
ابوالقسىس جراح ماهرى بود که رساله هاى او را باىد اساس جراحى جدىد به حساب آورد. 
کتاب هاى وى تا ىک قرن پىش بارها در اروپا چاپ شده است4. جراحان مسلمان، انواع عملىات، 
مانند جراحى دندان، ُخرد  کردن و بىرون آوردن سنگ مثانه و کلىه، سزارىَن در هنگام وضع حمل 

و شکسته بندى استخوان ها را انجام مى دادند5.
از وىژگى هاى بىمارستان ها اىن بود که پزشکى و داروسازى در همان محل بىمارستان 
تدرىس مى شد و شاگردان تمرىن عملى داشتند6. بىمارستان ها بسىار وسىع بودند و در مسىر 
را  بغداد  نقطٔه  بهترىن  قرار داشتند. وقتى که محمدزکرىاى رازى خواست  جرىان مالىم هوا 
براى بىمارستان انتخاب کند، چند نقطٔه شهر را انتخاب کرد و در هر نقطه، قطعه گوشتى آوىزان 
نمود تا تشخىص دهد در کدام نقطه، گوشت دىرتر فاسد مى شود و در آن نقطه بىمارستان را بنا 
نمود7. در قاهره بىمارستان بزرگى ساخته بودند که در آن حوض هاىى با فواره هاى آب، باغچه هاى 
پر از گل و چهار حىاط بزرگ وجود داشت. هر بىمار فقىرى که وارد مى شد، به طور راىگان 
تحت معالجه قرار مى گرفت و پس از معالجه، پنج سکٔه طال براى هزىنٔه زندگى در دورٔه بهبودى 

درىافت مى کرد8. 
تالش علمى مسلمانان، دىگر حوزه هاى علوم تجربى را نىز در بر مى گرفت. از آن جا  که 
در اىن جا امکان طرح همٔه آنها نىست، به اختصار فقط به برخى از تالش هاى دانشمندان در 

رشته هاى دىگر اشاره مى کنىم:

1ــ فالسفٔه شىعه، ص 93 و 94
2   ــ کارنامٔه اسالم، ص 46 تا 52
3  ــ تمدن اسالم و عرب، ص 637

4ــ مىراث اسالم، ژوزف ماک کاپ، ص 117
5ــ  تمدن اسالم و عرب، ص 634

6  ــ تارىخ تمدن اسالم، ج2، ص 284 
7 ــ تمدن اسالم و عرب، ص 635؛ و کارنامٔه اسالم، ص 53 

8   ــ    مىراث اسالم، ژوزف ماک کاپ، ص 123
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ىکى از دانشمندان به نام ادرىسى،290 جلد کتاب نوشته که 50 جلد آن در گىاه شناسى 
بوده است1. 

ىک دانشمند اروپاىى مى گوىد: اىن که در کتاب هاى شىمى مى نوىسند الوازىه مؤسس 
اکتشافات  و  مسلمانان  پىش  هزار سال  آزماىشگاه هاى  اگر  نىست.  است، درست  علم شىمى 
مهم آنان نبود، هىچ گاه الوازىه نمى توانست قدمى به جلو بردارد2. هنوز حدود صد رساله در 
شىمى از جابر بن حىان در دست است3. پىش از آن که گالىله حرکت زمىن به دور خورشىد را 
اعالم کند، ابورىحان بىرونى و پىش از وى ابوسعىد    ِسْجزى اىن عقىده را ابراز کرده بودند4. 
مسلمانان راه هاى تازه اى براى رصد ستارگان پىدا کردند و ابزارهاى بسىارى براى آن ساختند. 
نخستىن تحّو  لى که تمدن اسالمى در اىن علم پدىد آورد آن بود که مسلمانان به موهومات مربوط 
به ستاره شناسى و تأثىر اوضاع کواکب در احوال مردم، از حىث سعد و نحس اعتناىى نکردند5.
آرى، چنىن است؛ آنگاه که ملتى قدر علم، فرهنگ، اخالق و ارزش هاى دىنى خود را 
بداند و با جان و دل، آنها را ارجمند شمارد، درخت علم و معرفت و اخالق شکوفا مى شود و 

ثمرات گرانبهاى آن به جامعٔه انسانى مى رسد.
در حوزهٔ علوم و معارف قرآنى نىز باىد گفت 

مسلمانان از همان ابتدا، تشنٔه آموختن قرآن 
کرىم و تبىىن معارف آن بودند. به همىن دلىل، 
از پىامبر اکرم  دربارٔه معنا و مقصود و 

محتواى آىات سؤال مى کردند. ساختار قرآن 
تعقل و  قّؤه  به گونه اى است که  نىز خود  کرىم 

تدبّر در خود را پرورش مى دهد و خوانندٔه خود را به تفکر دربارٔه آىات وامى دارد. رسول خدا 
 به سؤال هاى مسلمانان پاسخ مى داد و آنان را به تفکر بىشتر در آىات قرآن تشوىق مى کرد. 
اىن روش، پس از رسول  خدا    توسط حضرت على  و ساىر پىشواىان ما ادامه ىافت تا 

1ــ عظمت مسلمىن در اسپانىا، ص 169
2ــ تمدن اسالم و عرب، ص 611 تا 615 

3ــ مىراث اسالم، ص   115 
4ــ فالسفٔه شىعه، ص 115 

5 ــ تارىخ تمدن اسالم، جرجى زىدان مسىحى، ج3، ص 288 تا 294



1٢٢

اىن که به تدرىج شاخه اى علمى به نام علم تفسىر قرآن شکل گرفت و مفسران بزرگى در تارىخ 
اسالم ظهور کردند.  

تدوىن و جمع آورى حدىث نىز نزد مسلمانان اهمىت زىادى داشت. زىرا از نظر مسلمانان، 
حدىث، دومىن منبع هداىت و سعادت بود. امىر مؤمنان على  که از کودکى با رسول مکّرم 
اسالم  بود، اولىن تنظىم کنندهٔ کتاب حدىثى است که در آن، سخنان رسول اکرم  ثبت 
شده است. اىشان اىن کتاب را به فرزندان بزرگوار خود تحوىل داد تا به عنوان سندى مهم، نزد 

خود نگه دارند و احادىث آن را به مردم بىاموزند1. 
ما  پىشواىان  ما مسلمانان، صدها کتاب حدىثى وجود دارد که سخنان  مىان  اکنون در 
در آنها جمع آورى و دسته بندى شده است. همچنىن از همان ابتدا، علمى به نام حدىث شناسى 
تأسىس شد که شىوه هاى جدا کردن حدىث هاى ساختگى از واقعى و رابطٔه احادىث با ىکدىگر 

و مىزان کاربرد آنها را مشخص مى کند. 
برنارد شاو، نوىسندٔه معروف انگلىسى در اىن باره مى گوىد: »من همىشه نسبت به دىن 
محمد  به واسطٔه زنده بودن عجىبش نهاىت احترام را گذاشته ام. به نظر من، اسالم تنها 
مذهبى است که استعداد توافق و تسلط بر حاالت گوناگون و متغىر زندگى، و مواجهه با قرون 

مختلف را دارد.«2

ج( دربارۀ معیار هشتم
پىامبر اکرم  مردم را به عدالت در همٔه ابعاد آن دعوت می فرمود که در زىر به مواردی 

از آن اشاره می شود:
1ــ عدالت اقتصادى ىکی از ابعاد عدالت است که قرآن کرىم تفاوت انسان دىن دار و 

بى دىن را در آن دانسته و فرموده است:

آىا دىدى کسى را که ذى  َاَرَاىۡـَت الَـّ
روز جزا را دروغ مى پندارد ُب ِبـالـّدىـِن  ىُـَکـذِّ

او همان کسى است که  ذى  فَـٰذِلـَک الَـّ

1  ــ مجموعه آثار استاد شهىد مطهرى، ج14 )خدمات متقابل اسالم و اىران(، ص  413
2ــ برنارد شاو )به نقل از کتاب خداپرستی و افکار روز، مهدی بازرگان(
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ىتىم را به شدت )از خود( مى راند ىَـُدعُّ الۡـَىـتـىـَم  
و )دىگران را( ترغىب نمى کند وَ  ال ىَـُحـضُّ  

به خوراک دادن به بىنوا َعلٰى طَـعاِم الۡـِمۡسـکىـِن 
ماعون، 1 تا 3

٢ــ  رسول خدا   همراه با ىاران از کوچه هاى مدىنه مى گذشت. پىرزنى که کنارى 
اىستاده بود، جلو آمد تا نىاز خود را با پىامبر در مىان گذارد. پىرزن به خىال اىن که با امىر و 

سلطانى مانند امىران گذشته روبه رو شده به لکنت افتاد و نتوانست سخن بگوىد. 
پىامبر با مهربانى در کنار او روى زمىن نشست و چنان با صمىمىت با او رفتار کرد که او 

احساس راحتى کرد و آنچه در دل داشت با پىامبر در مىان گذاشت.
٣ــ  رسول خدا   به مردم مى فرمود: 

»برترىن جهاد، سخن حقى است که انسان در مقابل سلطانى ستمگر بر زبان آورد.«1
٤ــ روزى امىرالمؤمنىن على  در حال عبور از کوچه ها، پىرمردى نابىنا و از کار 
افتاده را دىد که در گوشه اى نشسته و از مردم کمک مى خواست. امام، از اوضاع وى پرسىد. 
گفتند مردى است مسىحى که در اىام جوانى و صحت بدن کار مى کرده و اکنون از کار افتاده 

و نابىنا شده و گداىى مى کند. 
، فرمود: »عجب، تا وقتى تواناىى داشت از او کار کشىدىد و اکنون او را به  امام، 
حال خود واگذاشته اىد؟ … برعهدٔه حکومت و اجتماع است که تا زنده است، او را سرپرستى 

کند؛ بروىد از بىت المال به او مستمرى بدهىد.«2
ـ  روزى سلمان فارسى و جمعى دىگر از ىاران پىامبر    در مسجد نشسته بودند.  ٥ـ 
هرکس دربارهٔ اصل و نسب خود چىزى مى گفت و فخرفروشى مى کرد. نوبت به سلمان رسىد. 

گفتند: تو نىز از اصل و نسب خود بگو. 
بـه وسىـلٔه رسولش،  بودم، خداوند  بندٔه خداىم. گمـراه  فرزند  گفت: »من، سلمان، 

، هداىتم کرد. بَرده بودم، به وسىلٔه پىامبرش محمد،  ، آزادى ام بخشىد.  محمد ، 

1ــ مىزان الحکمة، ج1، ص ٦5٦ به نقل از کنزالعمال، حدىث 4٣588     
٢ــ وسائل الشىعه، ج٢، ص 4٢5
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، وارد شدند و گزارشى از جلسه به اىشان داده شد. رسول  در اىن مىان رسول خدا، 
، رو به آن جمع که همه از قرىش بودند، نمود و فرمود:  خدا، 

»اى مردم قرىش، نََسِب موجب افتخار براى هرکس، دىنش، مردانگىش، و ُخلق و خوى 
اوست، و رىشه  و اصلش، عقل او.«

٦ــ  رستم فرخ زاد، فرماندهٔ سـپاه ىزدگرد، آخـرىن شاه ساسانى، در راه جنـگ با مسلمانان 
بود. وى که مردى جهان دىده و با تجربه بود، در قادسىه با طالىه داران سپاه مسلمانان برخورد 
کرد. شب هنگام، سوار بر اسب، روى تپه اى رفت و به ارزىابى آن لشکر پرداخت. با وجود 
اىن که لشکر مسلمانان از نظر عده و تجهىزات اندک بودند، در قلب خوىش اضطراب عجىبى 
احساس مى کرد. از تپه فرود آمد و پىکى سوى َزهرة بن عبدالله، فرماندٔه آن لشکر، فرستاد و وى 

را به مذاکره دعوت کرد. فرمانده آمد و سخنانى مىانشان رد و بدل شد. 
رستم پرسىد: دربارٔه دىن خود سخن بگوى.

جواب داد: پاىٔه آن دو چىز است: گواهى به ىگانگى خدا و رسالت محمد  .
رستم گفت: اىن که عىبى ندارد؛ خوب است، دىگر چه؟ 

َزهره ادامه داد: آزاد ساختن بندگان خدا از بندگى انسان ها به سوى بندگى خداوند.1 
رستم گفت: اىن هم خوب است، دىگر چه چىزى؟ 

خواهر  و  برادر  همه  و  شده اند  زاده  مادر  ىک  و  پدر  ىک  از  همه  مردم  گفت:  َزهره 
ىکدىگرند. 

خواهىد  باز  شما  بپذىرىم،  را  اىن ها  ما  اگر  است.  خوب  خىلى  نىز  اىن  گفت:  رستم 
گشت؟ 

به سرزمىن هاى شما دىگر قدم نخواهىم گذاشت، مگر  به خدا  پاسخ داد: آرى، قسم 
براى تجارت. 

رستم گفت: راست مى گوىى، اّما در مىان ما مردم اىران، سّنتى از زمان اردشىر راىج شده 
که با دىن شما سازگار نىست. کشاورز و پىشه ور حق ندارند به طبقٔه باالتر روند و از امتىازات آن 
برخوردار شوند. اگر اىن طبقات در ردىف اشراف قرار گىرند، پا از گلىم خود درازتر خواهند 

کرد و با اعىان و اشراف به ستىز برخواهند خواست. 
زَهره گفت: پس ما براى مردم بهتر از دىگر حکومت ها هستىم. ما نمى توانىم مثل شما 

1ــ اخراج العباد من عبادة العباد الی عبادة الله
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باشىم. ما عقىده دارىم که باىد امر خداوند را در مورد همٔه طبقات رعاىت کنىم. همٔه مردم از 
ىک پدر و مادر آفرىده شده اند و همه با هم برادر و برابرند.1

یک نکته: با اىن که رسول خدا  عدل و مساوات را اساس زندگى سىاسى و روابط 
اجتماعى قرار داده، و با رفتار و گفتار خود، به مردم آموخته بود که حاکم و رهبر مسلمىن باىد 
برمبناى قانون الهى و بدون هىچ گونه ستمگرى عمل کند. اّما زمان کوتاهى پس از رحلت پىامبراکرم 
، شراىط دگرگون شد؛ حاکمان بنى امىه و بنى عباس، که خود را جانشىن رسول خدا  
مى دانستند، شىؤه سالطىن اىران و روم را در پىش گرفتند و حکومت هاىى خودکامه و مستبد 
تشکىل دادند. توجه آنان به مردم کاهش ىافت، چاپلوسان گرد آنان جمع شدند، و حق جوىان و 

عدالت پىشگان منزوى گردىدند و ىا در مبارزه علىه ستمگران به شهادت رسىدند.  
، اهل بىت بزرگوار  با وجود اىن، به علت آموزش هاى مؤثر قرآن   کرىم، رسول خدا 
ناچار بودند برخى ظواهر را  با وفاى اىشان، و افزاىش آگاهى هاى مردم، ستمگران  ىاران  و 
با قىام تارىخى  پا گذارد،  ىزىد که مى خواست حتى اىن ظاهرسازى را هم زىر  مراعات کنند. 
امام حسىن  مواجه شد. اىن قىام بزرگ، با تأثىر عمىق خود ابتدا پاىه هاى حکومت ىزىد و 
بنى امىه را وىران کرد و سپس به مدرسه اى دائمى تبدىل شد تا مسلمانان در آن مدرسه، درس 

جهاد با ستمگران را بىاموزند. 
حاکمان بنى امىه و بنى عباس هىچ گاه از انتقاد، اعتراض و مبارزٔه آگاهان و اندىشمندان 

جامعه و در رأس آنان اهل بىت پىامبر  در امان نبودند. 
نتىجه  اىن که: تا قبل از ظهور اسالم، مبارزات سىاسى معموالً مىان پادشاهان، سالطىن 
علت  به  اسالمى،  دورۀ  در  اما  مى آمد.  پدىد  ىکدىگر  قلمروى  فتح  براى  قباىل  رؤساى  و 
افزایش آگاهى هاى مردم از حقوق و مسئولىت هاى خویش، مبارزۀ مردم با حکومت 
براى برقرارى عدالت شکل مى گرفت و وارد معادالت سىاسى مىان ملت ها و حکومت ها 

گردیده بود2.
تأثىرگذارى شهادت امام حسىن   و مقاومت ساىر ائمه اطهار  به صورت ىک 
جرىان مقاومت منفى بزرگ و سراسرى در برابر حکومت هاى ظالم درآمد. رفتار مجموعٔه 

1ــ کامل ابن اثىر، ج ٢، ص ٣19 تا ٣٢1 )به نقل از کتاب داستان راستان(
٢ــ قىام علىه ظلم، قبالً هم اتفاق افتاده بود، مانند قىام کاؤه آهنگر علىه ضحاک )البته اگر آن قىام افسانه نباشد(. اّما اىن که اىن گونه 
قىام ها و مبارزات به ىک فرهنگ سىاسى تبدىل شود و جامعه بدان توجه داشته باشد، حقىقتى است که در دورٔه تمدن اسالمى به وقوع پىوست.
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اندىشمندان و بزرگان علمى جهان اسالم نشان مى دهد که تا چه اندازه تحت تأثىر فرهنگ 
عاشورا بوده اند.

ابوحنىفه، رئىس مذهب حنفى، در اواخر حکومت بنى امىه از طرف والى عراق به احراز 
عالى ترىن مقام قضاىى دعوت مى شود ولى او قاطعانه رد مى کند و به خاطر همىن عمل شالق 
مى خورد. در زمان منصور، خلىفٔه عباسى نىز براى وزارت دادگسترى فراخوانده مى شود، ولى 
نمى پذىرد و تا آخر عمر زندانى مى شود. مالک، رئىس مذهب مالکى، به خاطر اىن اعتراض به 

خلفا که با زور و اجبار نمى توان بر مردم حکومت کرد، زندانى شد.1
همىن فرهنگ سىاسى قوى که از تعالىم روح بخش اسالم نشأت گرفته بود، حکام بنى امىه 
و بنى عباس را ناچار به ظاهرسازى و مراعات برخى قوانىن مى کرد. آگاهى سىاسى و اجتماعى 
مردم، وجود شخصىت هاى اندىشمند در جامعه و طرح مباحث عمىق اجتماعى، فضاى سىاسى 

جهان اسالم را از دىگر کشورهاى آن روز کامالً متماىز مى کرد.

دو تهاجم بزرگ
در چنىن شراىطى و در اواخر دورٔه بنى عباس و پس از آن، دو حملٔه وسىع و وىران کننده، 
ىکى به غرب دنىاى اسالم و دىگرى به شرق آن صورت گرفت. امپراتورى روم به تحرىک کلىسا 
از سال 489 هجرى )1096م( به قسمت غربى دنىاى اسالم، ىعنى سورىه، فلسطىن، ترکىه و برخى 
دىگر از سرزمىن هاى مجاور هجوم آورد. اىن تهاجم آغاز هشت جنگ طوالنى و شدىد بود که 
آخرىن آن در سال 668هجرى )1270م( رخ داد. اىن جنگ ها که به قصد فتح بىت المقدس از 
طرف اروپاىىان آغاز شد، باالخره با فرماندهى بى نظىر سردار بزرگ مسلمانان به نام صالح الدىن 
اىوبى با پىروزى مسلمانان پاىان ىافت؛ اّما بسىارى از امکانات مادى و معنوى دنىاى اسالم را 
از بىن برد. از آن جا که در اىن جنگ ها اروپاىىان صلىب با خود حمل مى کردند، اىن جنگ ها 

را جنگ هاى صلىبى مى نامند.
تهاجم وىرانگر دىگر، حملٔه مغوالن به بخش شرقى و مرکزى دنىاى 
اسالم بود که به تصرف قسمت هاى وسىعى از جمله اىران انجامىد. با اىن 
که مغوالِن حاکم بر اىران بعدًا به وسىلٔه اىرانىان، مسلمان شدند و آداب 
عمىق  و  وسىع  به قدرى  آنان  ابتداىى  وىرانگرى هاى  اّما  آموختند،  تمدن 

1ــ مجموعه آثار دکتر علی شرىعتی، ج 19، ص 11٣
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بود که توان تجدىد حىات را براى مدتى طوالنى از مسلمانان گرفت؛ به خصوص که بىشتر اىن 
حمالت به سرزمىن ها و شهرهاىى بود که مرکز علم، فرهنگ و دانش در دنىاى آن روز بودند. 
چنگىز فرمانرواى قوم مغول، به نىروهاىش گفته بود به هر شهرى که مى رسند، هىچ کس را باقى 

نگذارند؛ مرد و زن، پىر و جوان، کودک و بالغ، آزاد و بنده را بکشند.1
وقتى او به مسجد جامع شهر بخارا درآمد، باالى منبر رفت و دستور سوزاندن شهر 
را صادر کرد و سربازانش به سوزاندن شهر مشغول شدند. تمام شهر، به جز مسجد جامع که 
وى در آن بود، سوخت. آن گاه دستور داد صندوق هاى قرآن را به صحن آوردند. قرآن  ها را 
پاره کردند و صندوق ها را آخور چهارپاىان ساختند. سپس کودکان و زنان را کشتند و جوانان 
را باخود بردند تا به عنوان سپر جلوى سپاه خود قرار دهند و به شهر بعدى که سمرقند بود، 

حمله کنند.
اىن وىرانگرى ها در بسىارى از شهرهاى دىگر مانند سمرقند، بلخ، مرو، نىشابور، کابل، 
غزنىن، قوچان، هرات، دامغان، سمنان و آمل اتفاق افتاد و سپس به استان هاى دىگر سرزمىن 

اسالمى کشىده شد2.

1ــ مجمع االنساب، محمدعلی شبانکاره ای، ص ٢٣4
٢ــ پوىاىی فرهنگ و تمدن اسالم و اىران، علی اکبر والىتی، ج ٣، ص 80 تا 87


