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قرائت

كُلَّ  يُـِحـبُّ  ال  اهللَ  ِانَّ  آَمـنواط  ذيـَن  الَـّ َعـِن  يُـداِفُع  اهللَ  ِانَّ 
ُظـِلـمواز  ُم  بِاَنَّ يُـقاتَلوَن  ِلـلَّـذيـَن  اُِذَن    38 َكفوٍر   َخـّواٍن 
ِمن  اُخـِروجا  اَلَّـذيـَن     39 َلـَقديـٌر   نرَِصِه  َعـلىّْ  اهللَ  ِانَّ  َو 
اهلِل  َدفُع  َلوال  َو  اهللُط   ُّنَا  َرب يَـقولوا  اَن  ِااّل  َحـّقٍ   بَِغيـِر  ِدياِرِه 
بِيَـٌع َو َصَلـواٌت  َو  َمت َصواِمـُع  َلـُهـّدِ بِبَعـٍض  انلّاَس بَعـَضُهم 
نَّ  َلـيَنرُصَ َو َمـساِجـُد يُذَكُر فيـَها امُس اهلِل َكثيـًراط َو 
ِان  ذيـَن  اَلَـّ   40 َعـزيـٌز   َلـَقِوىٌّ  اهللَ  ِانَّ  هوج   يَنرُصُ َمن  اهللُ 
الةَ َو آتَُوا ازلَّاكةَ َو اََمـروا  َمـكَّنّاُه ِف االَرِض اَقاُموا الصَّ
االُموِر   عاقِبَةُ  ـِه  ِلـّل! َو  الـُمنكَِرط  َعـِن  َنَوا  َو  بِالـَمعـروِف 
َو  نوٍح  قَوُم  قَبَلـُهم  بَت  َكذَّ فََقد  بوَك  يُـكَّذِ ِان  َو   41

َو احَصاُب   43 َو قَوُم ِارباهيـَم َو قَوُم لوٍط     42 َو ثَـمودُ  عادٌ 
ج فَاَمـَلـُت ِللـاكِفيـَن ثُـمَّ اََخذُتُمز  َب موىسّْ َمديَـَنز َو كُّذِ
44 فَكَاَيِّن ِمن َقيَـةٍ اَهـَلكناها َو  فَكَيـَف اكَن نَكيـِر  
َو  ـَلـةٍ  ُمـَعـطَّ بِئـٍر  َو  َعـلىّْ ُعـروِشا  فَِهـَى اخِويَـٌة  ِهـَى ظاِلـَمـٌة 

45 قرٍَص َمـشيـٍد  

ه حّج؛ آيات 38 تا 45  سور
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ترجمه

به يقين، خدا از آنان كه ايمان آورده اند دفاع می كند، البته خدا هيچ خيانت پيشه ناسپاسی 
  38 را دوست نمی دارد 

به كسانی كه مورد هجوم قرار گرفته اند، اجازه ]جهاد [ داده شده است، زيرا بر آنان ستم 
  39 رفته است، و قطعاً خدا بر ياری آنان تواناست 

آنكه  جز  نداشتند(  جرمی  )و  شده اند  رانده  بيرون  خانه هايشان  از  ناحق  به  كه  همانان 
می گفتند: پروردگار ما خداست. و اگر خدا بعضی از مردم را به وسيله بعضی ديگر دفع 
نمی كرد، ديرها و كليساها و معبدهای يهود و مساجدی كه در آنها بسيار ياد خدا می شود، 
سخت ويران می شدند. و قطعاً خدا كسانی را كه او را ياری كنند ياری می كند، بی ترديد 

  40 خداوند نيرومند و شكست ناپذير است 
همانان كه اگر در زمين به آنان فرمانروايی دهيم، نماز برپا می دارند و زكات می دهند و )مردم 
را( به كارهای پسنديده وا می دارند و از كارهای ناپسند باز می دارند و فرجام كارها فقط 

  41 در اختيار خداست 
و اگر تو را تكذيب كنند )امر تازه ای نيست(، پيش از آنان، قوم نوح و عاد و ثمود )هم 

   42 پيامبران خود را( تكذيب كردند 
  43 و همچنين قوم ابراهيم و قوم لوط 

و ]همچنين [ اهل مدين؛ و موسی ]نيز [ تكذيب شد، پس به كافران مهلت دادم، سپس آنان 
  44 را ]به كيفر[ گرفتم. پس ]بنگر كه [ انتقام ]و عذاب [ من چگونه بود؟ 

و چه بسيار شهرهايی را كه ]مردم آنها[ ستمكار بودند هالک كرديم، و ]اينک ديوارهای [ 
آنها بر سقف هايشان فروريخته است؛ و ]چه بسيار[ چاه های رها شده و كاخ های برافراشته 

  45 ]كه صاحبانشان هالک شده اند[ 
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عصر شکوفایی

درس  اين  در  شديم.  آشنا  اسالم  موردنظر  تمدن  معيارهای  از  برخی  با  گذشته،  درس  در  ما 
موفق  اندازه  چه  تا  و  کرده اند  تالش  چقدر  معيارها  اين  تحقق  برای  ما  نياکان  ببينيم  می خواهيم 

شده اند و از اين تالش چه درس هايی برای امروز خود می توانيم بگيريم؟ 
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اوضاع اجتماعی و فرهنگی پیش از اسالم
قبل از ورود به دورٔه تمدن اسالمی، نگاهی به اوضاع قبل از اسالم می اندازيم تا بدانيم که مسلمانان 

از چه نقطه ای حرکت کرده و به چه نقطه ای رسيده اند و آن را چراغ راه آينده قرار دهيم.
اميرمؤمنان علی  از آن ايام اين گونه ياد می کند: 

، را زمانی فرستاد که مدتی از بعثت پيامبران پيشين می گذشت.  »خداوند رسول خويش، محمد 
ملت ها در خوابی عميق فرورفته و فتنه و فساد، جهان را فراگرفته بود. رشته ها از هم گسيخته و آتِش 

جنگ، زبانه می کشيد.«1
»مردم آن زمانه، مذاهب پراکنده و خواسته های متناقض و روش های متفاوت داشتند. برخی خدا را 

شبيه ساير مخلوقات می دانستند و برخی نيز غير او را پرستش می کردند.«2
»مردم از شيطان اطاعت می کردند و در راه او گام برمی داشتند. َعلَم  های شيطان توسط اين مردم 
به حرکت درآمده و پرچمش در فتنه هايی که شيطان، مردم را از طريق آن زير پاهايش می کوفت و زير 

سم هايش لگدمال می کرد، برافراشته شده بود.«3
»شما مردم در آن زمان بدترين کيش و آيين را داشتيد. در ميان سنگ های سخت و مارهای زهرآلود 
از  و  می ريختيد  را  يکديگر  می خورديد، خون  ناگوار  غذای  می نوشيديد،  تيره  آب  می کرديد،  زندگی 

خويشان می بريديد. بت ها در ميان شما جای داشت و گناه، شما را فراگرفته بود.«4
بسياری از مردم، داشتن دختر را ننگ می شمردند و وقتی به آنها خبر می دادند که خداوند دختری 
به آنها بخشيده، خشمگين می شدند.5 در داخل قبايل، غارت اموال، دزدی، برده داری، قمار، ربا و 
نيز به پرستش  داد و ستدهای نادرست رواج داشت. کعبه مرکز بت های مختلف شده بود. بسياری 

ارواح و ماه و ستارگان مشغول بودند. 
خارج از شبه جزيرهٔ عربستان نيز، جهان آن روز آميزه ای از تهی دستی، شالق خوردن و سوختن 
و کاهنان و موبدان و تجمل پرستی درباريان  انديشه های خشکيده و غرض آلود کشيشان  محرومان، 
بود. خسرو پرويز، پادشاه ايران در زمان طلوع اسالم خود را آدمی فناناپذير از ميان خدايان و خدايی 
بسيار جليل در ميان مردمان می شمرد.6 در پادشاهی ساسانی حدود يک درصد کل جمعيت آن روز 

1ــ نهج البالغه، خطبٔه 89
2ــ همان، خطبٔه 1
3ــ همان، خطبٔه 2

4ــ همان، خطبٔه 26
5ــ سورٔه نحل، 58

6ــ ايرانيان در زمان ساسانيان، کريستن سن، ترجمه رشيد ياسمی، ص 648
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بیشتر  بدانیم

ايران، همه چيز را در اختيار داشتند و بقئه مردم چون بردگان از حقوق اوليه و اساسی خويش محروم 
بودند.1

حکيم ابوالقاسم فردوسی، نظام طبقاتی آن روز جامعٔه ايران را با ذکر يک داستان به خوبی ترسيم 
می کند. در زمان حکومت انوشيروان که جنگی ميان ايران و روم پيش آمده بود و ذخيرهٔ مالی حکومت 

تمام شده بود، مأموران دولت به شهرهای مختلف می رفتند تا از ثروتمندان و توانگران کمک بگيرند. 
کفشگری که ثروتی از گذشته برای او مانده بود، به مأموران حکومت گفت: »من اين ثروت را به 
شما می بخشم به شرطی که فرزندم اجازه داشته باشد آموزش های مربوط به شغل دبيری2 را بياموزد«:

جای به  رسيده  دارم  پور  رهنمایيکی  همی  جويد  فرهنگ  به 
دستگير بدين  باشد  شاه  دبيراگر  گردد  فرزند  پاک  اين  که 
شاه جان  همی  بخواهم  يزدان  سزاوارگاهز  اين  باد  جاويد  که 

انجام  را  پادشاهان  دفتری  و  اداری  کارهای  که  بودند  ممتاز  طبقه ای  دبيران  روزگار،  آن  در 
می دادند. اين افراد، آموزش های ويژه ای می گذراندند و بعد از ايشان فقط فرزندانشان می توانستند 
اين شغل را به دست بگيرند. در حقيقت، خانوادٔه پادشاهان که اولين طبقٔه جامعه بودند، معتقد 
بودند که افراد معمولی ادب و تربيت الزم را برای معاشرت با آنان ندارند و فقط يک طبقٔه خاص 
به نام دبيران می توانند با آنها آمد و شد داشته باشند و کارهای دفتری و اداری آنان را انجام دهند. 
تلقی  عدل  و  ادب  خالف  را  دبيران  طبقٔه  به  معمولی  فرد  يک  شدن  وارد  درباريان  و  پادشاهان 

می کردند. به همين جهت انوشيروان در جواب کسی که پيغام کفشگر را آورده بود، می گويد:

1  ــ تاريخ اجتماعی ايران، مرتضی راوندی، ج 2، صص 11ـ10 )سرزمين ايران در دورٔه ساسانيان يکی از بزرگ ترين کشورهای جهان بود 
و قلمرو بسيار وسيعی را در برمی گرفت، جمعيت آن هم بسيار زياد بود.(

2ــ در زمان ساسانيان مردم به چهار طبقٔه اجتماعی تقسيم می شدند که يکی از اين طبقات، طبقٔه دبيران بود که کارهای اداری همچون 
محاسبٔه اموال، صدور احکام و قراردادها و… را انجام می دادند.

دانش تکمیلی
آيا در چهارده قرن پيش، ايرانيان به زور شمشير و از روِی اجبار مسلمان شدند؟ 

 http:// quran - dept. talif. sch.ir برای ديدن پاسخ اين سؤال به وبگاه گروه قرآن و معارف اسالمی به نشانی
بخش »دانش تکميلی« مراجعه کنيد.
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امپراتوری روم با استبداد اداره می شد و مسيحيت تحريف شده را، دستاويز حکومت 
و  پی درپی  جنگ های  و  اخالقی  انحطاط  نژادی،  تبعيض های  بود.  داده  قرار  خود 

طوالنی مدت، اين امپراتوری را به افول کشانده بود2.

اين گزارش اجمالی، سيمايی از شرايط فرهنگی و اجتماعی قبل از اسالم بود. 
رسول خدا  آمد تا با همکاری و تالش و همراهی مردم مقدمات تمدنی بر پائه معيارهای الهی و دينی 
را بنا کند. تمام رفتارهای پيامبر اکرم  منطبق بر همين معيارها و معرفی آنها به جامعه و مردم بود. 
البته پيامبر اکرم  واقعيت ها را می دانست و از ميزان توانايی مردم و موانع پيش رو کامالً آگاه بود. 
پيامبر  می دانست جامعه که مجموعه ای از انسان های قوی و ضعيف، موافق و مخالف و مؤمن و 
منافق است، تا چه ميزان او را همراهی خواهد کرد. از همين جهت، همواره جامعه را نسبت به عظمت 

مسئوليت های بزرگشان آگاه می کرد و گاه با شدت به آنان هشدار می داد.
.................................... َفاستَِقم کَما ُاِمرتَ 
.................................... َو َمن تاَب َمَعَك 
.................................... َو ال تَطَغوا 
.................................... ِانَّهو بِما تَعَملوَن بَصیٌر3 

خداوند در اين آيه از پيامبر اکرم  می خواهد که نه تنها خودش، بلکه جامعه را برای برقراری جامعٔه 
توحيدی و تمدن اسالمی به پايداری و استقامت در راه دعوت کند و به چنين مرحله ای از آمادگی برساند.

ُبَودبه ما بر پس از مرگ، نفرين ُبَود اين  روزگار  اين  آيين  چو 
داد گنج  از  روزی جز  يادنخواهيم  هيچ  مکن  و  مخواه  زو  درم 
راه به  بازگردان  شتر  درم خواه َوز موزه دوزان مخواههم اکنون 
درم با  شد  و  برگشت  دل کفشگر گشت پر درد و غم1فرستاده 

1ــ شاهنامٔه فردوسی، بخش 12: وفات يافتن قيصر روم و رزم کسری
2ــ برای مطالعه بيشتر در اين خصوص به کتاب »انحطاط و سقوط امپراتوری روم«، نويسنده: ادوارد گيبون، ج 2 مراجعه کنيد.

3ــ سورٔه هود، آئه 112.
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به اين ترتيب، پس از پيامبر اکرم  در طول چند قرن، تمدنی پديد آمد که جنبه های مثبت فراوانی 
داشت و دستاورد بزرگی برای بشريت به شمار می آمد؛ گرچه جنبه های منفی غيرقابل انکاری هم در آن 
وجود داشت. در اين درس با مروری اجمالی بر اين تمدن می خواهيم مشخص کنيم که اين تمدن تا چه 

اندازه به معيارهای تعيين شده از جانب خداوند نزديک شده است.

گزارشی از تالش مسلمانان صدر اسالم برای تحقق برخی معیارها
الف( تحکیم بنیان خانواده

در جامعه ای با آن فرهنگ منحط، پيامبر خدا  با رفتار خود بسياری از سنت های جاهلی را 
نابود ساخت. رفتار ايشان با دخترشان، حضرت فاطمه  برای جامعٔه آن روز و نيز امروز بسيار 
آموزنده است. او پيامبری بود که پسری برايش نمانده بود و فقط چهار دختر داشت که سه دختر 
بزرگ تر قبل از رحلت پيامبر  از دنيا رفته بودند و فقط کوچک ترين آنها که فاطمه  بود، برای 
پيامبر باقی مانده بود. از اين رو، برخی از اعراب، پيامبر را »ابتر« )بی دنباله( صدا می کردند تا تحقيرش 
نمايند. اّما اين پدر بزرگوار، همراه با دختر خردسالش، رسالت تغيير و انقالب در نگرش انسان ها را 
برعهده گرفتند. فاطمه زهرا پس از رسول خدا  چشمه   سار هميشه جاری خوبی ها و ارزش ها 
در جامعٔه اسالمی شد. قبل از او نيز، حضرت خديجه   که پشتيبانی صميمی برای پيامبر  بود؛ 
ثروت فراوان و شخصيت اجتماعِی خود را فدای تالش های رسول خدا  کرد و نقش ممتاز خود 

را در شکل گيری بزرگ ترين تحول جهانی ايفا نمود.
به تدريج، رفتارهای پيامبر و تنها دخترش فاطمه  جهت احيای ارزش های فراموش شدٔه انسانی 
به بار نشست و فروريختن سنت های جاهلی آغاز شد. حضرت فاطمه  وارث و ترويج کنندٔه همٔه 
ارزش هايی شد که پيامبر اکرم  به ارمغان آورده و پيامبران بزرگ الهی همچون نوح و ابراهيم  

و موسی  و عيسی  برای آنها مبعوث شده بودند.
خانٔه فاطمه  و خانٔه پدر کنار يکديگر بود. اين دو خانه با يک حياط خلوت کوچک از هم جدا 
می شد و دو پنجرٔه روبه روی هم، خانٔه پدر و دختر را به يکديگر متصل می کرد. هر صبح پدر دريچٔه 
پنجره را می گشود و به دخترش سالم می کرد. هرگاه قصد سفر داشت، به منزل فاطمه  می رفت، و 
با او خداحافظی می کرد؛ و هرگاه نيز که از سفر برمی گشت، فاطمه  اولين کسی بود که پيامبر  

به سراغش می آمد و حال او را می پرسيد.1 

1ــ مستدرک علی الصحيحين، حاکم نيشابوری، ج ٣، ص 1٨٤، ح ٤٨٠٢. 
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مورخان گواهی داده اند که پيامبر  همواره دست دخترش را می بوسيد1 و دربارٔه او می فرمود: 
2 ــ بهترين زنان جهان چهار تن اند: مريم، آسيه، خديجه و فاطمه 

ــ خداوند از خشنودی فاطمه خشنود و از خشمش به خشم می آيد.3 
ــ فاطمه پاره ای از تن من است، هرکه او را بيازارد مرا آزرده است و هرکس مرا بيازارد، خدا را 

آزرده است.4
در اين خانواده، زنان، پا   به   پای مردان، تاريخ را رقم زده اند: 

 ، خديجه  حامی بزرگ پيامبر 
 ، فاطمه  همراه پدر و حامی بزرگ علی 

و زينب  در کنار برادر و پيام رسان نهضت عاشورا. 
در عين حال، اين خانواده الگوی تمام عيار عفاف، حيا و پوشش اسالمی بودند تا به ديگر مؤمنين 
بياموزند که توجه به مقام و منزلت زن به معنی بی بند و باری، نگاه ابزاری به او، و يا به معنی هوس رانی 

و متزلزل ساختن بنيان خانواده نيست.
با توسعٔه سرزمين های اسالمی و شکل گيری حکومت هايی که ديگر پيامبر و ياران پيامبر را الگوی 
خود قرار نمی دادند، بار ديگر برخی از رفتارهای جاهلی نسبت به زن پديدار شد. حاکمان بنی اميه و 
بنی عباس و بسياری ديگر از حاکمان سرزمين های اسالمی با تشکيل حرمسرا، زنان زيادی را به دربار 
خود آوردند، حقوق الهی آنان را ناديده گرفتند. با همه اين احوال، موقعيت زن و خانواده در تمدن 
اسالمی بسيار برتر از موقعيت زن در اروپا و ساير مناطق جهان بود5: زنان  حق مالکيت و کار داشتند، 
دسترنج آنها به خودشان تعلق داشت6، در عين حال که وظيفٔه هزينٔه خانواده را بر عهده نداشتند، به 
همين جهت می توانستند ثروت خود را وقف امور عام المنفعه کنند. بسياری از موقوفه های قديمی 

کشور ما مربوط به زنان خّيری است که ثروت خود را وقف امور خيريه کرده اند.7
تحصيل برای زنان آزاد بود و انديشمندان بزرگی از زنان در جهان اسالم پيدا شدند که سابقه نداشت8. 

1ــ أمالی، شيخ طوسی، ص ٤٠؛ مستدرک علی الصحيحين، همان، ج ٣، ص 1٨1، ح ٤٧٩٥. 
2ــ خصال، صدوق، ج 1، ص ٢٢٥. 

3ــ امالی، شيخ مفيد، صص ٩٤ و ٩٥. 
4 ــ مناقب، ابن شهر آشوب، ج ٣، ص ٣٨٠. 

5 ــ در درس بعد به جايگاه زنان در تمدن غرب خواهيم پرداخت.
6ــ زنان مسلمان از 1400 سال پيش حق مالکيت برای اموال خود را داشتند در حالی که اروپا در نيمه دوم قرن 19 اين حق را به زنان داد.

7  ــ برای مطالعه در اين خصوص رجوع کنيد به: درآمدی بر موقوفات زنان، مهدی مهريزی، مجله ميراث جاودان، شماره 69.
8 ــ زنان دانشمند و راوی حديث، احمد صادقی اردستانی، انتشارات دفتر تبليغات اسالمی.
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با اينکه در آن عصر و حتی تا همين دوره های اخير در اروپا، زن را براساس تورات، موجود درجه دوم 
تلقی می کردند1، قرآن کريم، تلقی موجود درجه دوم بودن زن را به شدت نفی و با آن مبارزه کرد. البته با 
اينکه مسلمانان همچنان تحت تأثير برخی انديشه های خرافی دربارهٔ زن که از دورهٔ جاهلی باقی مانده بود، 

قرار داشتند؛ در عين حال تحول عظيمی نسبت به گذشته پديد آمده بود.
ب( رشد و بالندگی علم و فرهنگ

يکی از ويژگی های فرهنگ علمی دورٔه اسالمی عدم اختصاص علم به طبقه يا قشر خاص بود. در 
ادامه به نمونه هايی از اين توّجه به علم و علم آموزی اشاره می شود:

1ــ رسول مکّرم اسالم  روزی به يارانش فرمود: »کسی که دوست دارد نگاهش به چهرهٔ کسانی 
افتد که از آتش دوزخ در امان اند، به جويندگان علم بنگرد. سوگند به کسی که جان من در دست قدرت 
اوست، هر شاگردی که برای تحصيل علم )نه به قصد شهرت و نه برای تظاهر و تفاخر(، رفت و آمد کند، 
در هر گامی، ثواب و پاداش عبادت يک سالٔه عابد برای او منظور می گردد؛ و برای هر قدمی که در اين 
مسير می نهد، شهر آبادی در بهشت برای او آماده می سازند. و زمين نيز برای او طلب آمرزش می کند …«2
2ــ زنان مدينه برای علم آموزی در کالسی که حضرت فاطمه  تشکيل داده بود شرکت می کردند. 

به اين واقعه توجه کنيد: 
زنی نزد حضرت فاطمه  آمد و گفت مادری دارم که در باب نماز سؤال هايی دارد؛ اّما چون بيمار 
است، مرا نزد شما فرستاد تا آن سؤال ها را مطرح سازم. حضرت فاطمه  به پرسش آن زن پاسخ داد. 
زن از اين فرصت مناسب استفاده کرد و سؤال ديگری را مطرح ساخت. آن حضرت پاسِخ آن را نيز 
، به تمام  بيان فرمود. همين گونه، آن زن پرسش های متعددی را در ميان می گذاشت و حضرت زهرا 
سؤاالت جواب های الزم را می داد تا تعداد مسئله ها به عدد 10 رسيد. زن از کثرت سؤال ها احساس 

شرمندگی کرد و گفت: بيش از اين مزاحم شما نمی شوم.
، در حالتی که نشان می داد هيچ منتی بر او ندارد، فرمود: »هر سؤالی که به نظرت  صديقه  کبری 
می آيد، بپرس.« سپس برای تشويق وی فرمود: »اگر فردی در مدت يک روز باری سنگين را به دوش 
کشيده، آن را به باالی بام حمل کند و در ازای آن حق  الزحمه ای معادل هزار سکه طال دريافت کند، با 

توجه به اين مزد، آيا آن کار برای او سخت خواهد بود؟«
پاسخ داد: خير.

1ــ به طور مثال در سفر پيدايش تورات آمده که حّوا از دندٔه چپ آدم خلق شد و او بود که آدم را گمراه کرد و به خوردن ميؤه درخت ممنوعه 
تشويق نمود. سفر پيدايش، اصحاح 25ــ23 و اصحاح 3، 7ــ1.

2ــ آداب تعليم و تعلّم در اسالم، ترجمٔه منية المريد شهيد ثانی، نگارش سيد محمدباقر حجتی، ص 55
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فرمود: »من هم کارگزارم و خود را خادم خداوند قرار داده ام. مزد من در برابر هر سؤالی که پاسخ 
دهم، از مجموع مرواريدهايی که فاصلٔه ميان زمين و آسمان را پر کند، بيشتر است. پس سزاوار است 

که از پرسش های تو احساس رنج و زحمت نکنم.«1
تالش پيامبر اکرم  و پيشوايان دينی سبب عالقٔه مسلمانان به علم و دانش شد، به طوری که توجه 

به انديشه و تفکر و ارزشمندی علم روزافزون شد و ثمرات آن در تمدن اسالمی مشاهده گرديد.
پانصد  به  از چند شاخٔه محدود  توانستند علوم و دانش بشری را  ما در جهان اسالم  نياکان  مثالً 
شاخه برسانند2. و اين، به معنای توسعه زياد علم بود که ناچار بودند آن را شاخه شاخه کنند و به صورت 
تخصصی بدان بپردازند. شوق و عالقٔه آنان به دانش سبب شد که در بسياری شهرها در کنار هر مسجد، 

مدرسه ای نيز بنا کنند3. 
در امور مربوط به بهداشت و سالمت، وضع مسلمانان بسيار درخشان بود؛ اگر شرايط قبل از اسالم 
و اوضاع آن دوره را در اروپا که هنوز حتی با حمام آشنا نبودند4 موردتوجه قرار دهيم، درمی يابيم که 
چگونه دستورات ساده ای مانند وضو و غسل و ديگر آموزه های بهداشتی اسالم مانند طهارت و نجاست 

و نيز دستورات پيشوايان دين در مورد سالمتی و درمان5، دنيای اسالم را متحول کرد. 
3ــ اميرمؤمنان علی  که نهج البالغه اش نشان خردورزی و احترام به تفکر و تعقل است، فرمودند:  
»منزلت عالم و دانشمند، واالتر از کسی است که با کوشش، روزها را به روزه می گذراند و شب ها را 

به عبادت سپری می سازد.«6 
از  قسمتی  که  می کند  نقل  اکرم   پيامبر  از  علم  ارزش  در  مفصل  حديثی  رضا   امام  4 ــ 
می شود.  تلقی  )حسنه(  نيک  کار  باشد،  همراه  الهی  هدف  با  دانش  آموختن  »اگر  است:  چنين  آن 
علم آموزی، عبادت است و مذاکرٔه علمی، تسبيح و تقديس پروردگار. و عمل و رفتار هماهنگ با علم، 
جهاد در راه خداست … فرشتگان، شيفتٔه دوستی با دانشمندان اند و با درود و تحيات خويش به آنان 

1ــ آداب تعليم و تعلّم در اسالم، ترجمٔه منية المريد شهيد ثانی، ص 74.
2ــ تاريخ تمدن اسالم، جرجی زيدان مسيحی، ج 3، ص 264.

3ــ فجراالسالم، احمدامين، ج 1، ص 142.
4ــ ويل دورانت در کتاب تاريخ تمدن می گويد: »چون به طور کلی در تعاليم مسيحيت سخن از نکوهش بدن و ترک آن بود، رعايت اصول 
بهداشتی، دربردارندٔه اجر و پاداشی نبود ... يکی از ثمرات جنگ های صليبی رواج حمام های عمومی در اروپا به تقليد از گرمابه های مسلمانان 
بود... در فرانسه مردم در حياط ها، پلکان ها و از باالی خانه ها، حتی در کاخ لوور، ادرار می کردند. بعد از بروز طاعونی درسال 1٥٣1 م، به 
موجب فرمانی مخصوص، به عموم مالکان و خانه داران پاريسی، اخطار داده شد که برای هر خانه مستراحی احداث کنند، لکن اکثر مردم زير 

بار نرفتند.« تاريخ تمدن، ج 4، ص 1125.
5  ــ برخی از اين دستورات در مجموعه هايی مانند »طب الصادق« و »طب الرضا« گردآوری شده اند.

6  ــ کافی، کلينی، ج 1، ص 35.
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تهنيت می گويند …«1
ج( توجه به عدالت و حقوق مردم

شمرده  اسالمی  تمدن  معيارهای  مهم ترين  از  و  پيامبر   رسالت  اهداف  از  عدالت  برقراری 
به  که  می فرمود  آن دعوت  ابعاد  همٔه  در  به عدالت  را  مردم  اکرم   پيامبر  دليل  همين  به  می شود، 

مواردی از آن اشاره می شود:
1ــ يکی از ابعاد عدالت، عدالت اقتصادی است که قرآن کريم تفاوت انسان دين دار و بی دين را در 

آن دانسته و فرموده است:
.................................... َاَرَایـَت الَّـذی 
.................................... ُیـکَـذِّ ُب بِـالـّدیِن 
 .................................... َفـٰذلِـکَ الَّـذی 
.................................... َیـُدعُّ الـَیـتـیَم  
.................................... وَ  ال َیـُحـضُّ  
.................................... َعلٰی طَـعاِم الـِمسـکیِن2 

2ــ رسول خدا  به مردم می فرمود: 
»برترين جهاد، سخن حقی است که انسان در مقابل سلطانی ستمگر بر زبان آورد.«3

3 ــ رستم فرخ زاد، فرماندٔه سـپاه يزدگرد، آخرين شاه ساسانی، در راه جنگ با مسلمانان بود. وی 
که مردی جهان ديده و با تجربه بود، در قادسيه با طاليه داران سپاه مسلمانان برخورد کرد. شب هنگام، 
سوار بر اسب، روی تپه ای رفت و به ارزيابی آن لشکر پرداخت. با وجود اينکه لشکر مسلمانان از نظر 
عده و تجهيزات اندک بودند، در قلب خويش اضطراب عجيبی احساس می کرد. از تپه فرود آمد و 
پيکی سوی َزهرة بن عبداللّٰه، فرمانده لشکر مسلمانان، فرستاد و وی را به مذاکره دعوت کرد. فرمانده 

آمد و سخنانی ميانشان رد و بدل شد. 
رستم به َزهره گفت: دربارٔه دين خود سخن بگوی.

. زهره پاسخ داد: پائه دين ما دو چيز است: گواهی به يگانگی خدا و رسالت محمد 
رستم گفت: اينکه عيبی ندارد؛ خوب است، ديگر چه؟ 

1ــ آداب تعليم و تعلّم در اسالم، همان، ص 60.
2ــ سورٔه ماعون، آيات 1 تا 3.

3ــ ميزان الحکمة، محمد محمدی ری شهری، ج 1، ص 656 به نقل از کنزالعمال، متقی هندی، حديث 43588.
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َزهره ادامه داد: آزاد ساختن بندگان خدا از بندگی انسان ها به سوی بندگی خداوند.1 
رستم گفت: اين هم خوب است، ديگر چه چيزی؟ 

َزهره گفت: مردم همه از يک پدر و يک مادر زاده شده اند و همه برادر و خواهر يکديگرند. 
رستم گفت: اين نيز خيلی خوب است. اگر ما اينها را بپذيريم، شما باز خواهيد گشت؟ 

پاسخ داد: آری، قسم به خدا به سرزمين های شما ديگر قدم نخواهيم گذاشت، مگر برای تجارت. 
رستم گفت: راست می گويی، اّما در ميان ما مردم ايران، سّنتی از زمان اردشير رايج شده که با دين 
برخوردار  آن  امتيازات  از  و  باالتر روند  به طبقٔه  ندارند  پيشه ور حق  و  نيست. کشاورز  شما سازگار 
شوند. اگر اين طبقات در رديف اشراف قرار گيرند، پا از گليم خود درازتر خواهند کرد و با اعيان و 

اشراف به ستيز برخواهند خواست.
زَهره گفت: ما نمی توانيم مثل شما باشيم. ما عقيده داريم که بايد امر خداوند را در مورد همٔه طبقات 

رعايت کنيم. همٔه مردم از يک پدر و مادر آفريده شده اند و همه با هم برادر و برابرند.2 

اللِّٰه. 1ــ ِاخراُج الِعباِد ِمن ِعباَدِة الِعباِد ِالٰی ِعباَدة ِ
2ــ کامل، ابن اثير، ج 2، صص 319 تا 321 )به نقل از کتاب داستان راستان(.

هم اندیشی

برای اينکه ما مسلمانان بتوانيم بار ديگر تمدن اسالمی را احيا کرده، به جايگاه مناسب خود در 
جهان برسيم، چه اقداماتی بايد انجام دهيم؟

1ــ ............................................................. 
2ــ ............................................................. 
3ــ ............................................................. 
4ــ ............................................................. 
 ............................................................ 5   ــ 
 ................................................................
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باور کنيم رجعت سرخ ستاره1 را
ميعاد دستبرد2 شگفتی دوباره را

باور کنيم رويش سبز جوانه را
ابهاِم مردخيز غباِر کرانه را

باورکنيم ملک خدا را که سرمد است
است باورکنيم سکّه به نام محّمد 

راوی به فتح، فتح نمايان به آسمان
راوی به تين و زيت به افسانٔه زمان3

راوی بخوان به خواندن احمد  در اعتال
بر بام آسمان، شب معنا، شب »حرا«

راوی بخوان که افسر سّيارگان مه است
راوی بخوان که مهدی موعود  در ره است٤

1ــ منظور از ستاره، حضرت مهدی  است.
2ــ هنرنمايی.

يتوِن و َوالَعصِر  ماِء ،  َو الّتيِن َو الزَّ 3ــ کلمات فتح، آسمان، تين، زيت و افسانٔه زمان اشاره به عبارت های قرآنی ِاذا جاَء نَصُراللِّٰه، َوالَفتُح، و السَّ
دارد. افسانه در اينجا به معنی امر عظيم و شگفت است.

4  ــ رجعت سرخ ستاره، علی معلم.


