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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.
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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 ّ
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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 دین 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؟
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 ،در یک سپیده دم تاریخ ساز ،از فراز
بیش از چهارده قرن از فرودآمدن پیامبر مکرم اسالم
جبل النور ،که غارحرا در آن قرار داشت ،می گذرد .در آن روزها از اهالی مکه ،کسی تصور نمی کرد
که این انسانی که در حال پایین آمدن از کوه است ،پایه گذار تمدنی در جهان شود که از سایر تمدن های
عصر خود پیش بیفتد و آثار و برکات خود را به تمدن های بعد نیز برساند .در صبح یکی از همان
روزهای آغازین بعثت ،یحیی بن عفیف ،از اهالی طائف ،میهمان عباس ــ عموی پیامبرــ بود .او
می گوید:
«در گوشه ای از مسجد الحرام ایستاده بودم و کعبه را نظاره می کردم .ناگاه چهره اى شاداب
پهنه آسمان چشم دوخته است .اندكى بعد ،سوى كعبه به حركت درآمد و كنار آن
را دىدم كه به ٔ
اىستاد.پس از زمانى كوتاه ،نوجوانی پىش آمد و در سمت راست او قرار گرفت .آنگاه بانوىى از
راه رسىد و پشت سرشان اىستاد .دىدم كه آن دو به پىروى از آن مرد ،تعظىم كردند ،برخاستند و به
سجده افتادند.
گفتم :اى عباس ،اىن كارى است عجىب و شگفت.
پاسخ داد :آرى ،كارى است شگفت .و ادامه داد :آن مرد را مى شناسى؟
جواب دادم :نه ،نمى شناسم.
برادرزاده من .سپس پرسىد :مى دانى آن
گفت :نامش محمد است ،پسر عبداللّٰه بن عبدالمطّلب و
ٔ
نوجوانی که همراه اوست ،كىست؟
گفتم :نه.
گفت :نامش على است ،پسر ابوطالب .آن زن را چطور؟ او را مى شناسى؟
اىن بار نىز پاسخم منفى بود.
گفت :او خدىجه است ،همسر برادرزاده ام.
برادرزاده ام می گوید« :پروردگار من ــ كه پروردگار آسمان و زمىن است  ــ مرا فرمان داده چنىن
كران اىن سرزمىن پهناور ،هىچ كس را جز اىن سه
نماز بگزارم ».به خداوند سوگند كه امروز از كران تا ِ
1
تن نمى شناسم كه بر اىن آىىن باشد».
كمتر از نىم قرن ،پس از آغاز دعوت ،نام اىن پىامآور ،سرزمىنهاى اطراف مكه را در   نوردىد ،قلبها را
تسخىر خود كرد و بر سر زبانهاى بخش عظىمى از مردم ِ
متمدن آن زمان ،جارى گشت .و ىک قرن بعد ،اىن
گرامىترىن نام ،از فراز منارههاى مساجد شهرهاى بزرگ آسىا ،آفریقا و اروپا به ِ
گوش مردم جهان میرسىد
1ــ البدایه والنهایه ،ابن کثیر ،ج ،٣ص .٢٥
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تمدنى عظىم و باشكوه را رقم زد ،یعنی تمدن

و آنها را به هىجان میآورد .اینچنین بود که پیامبر اکرم
1
اسالمی.
شىوه
گذر از عصر جاهلىت به عصر اسالم ،نىازمند تغىىر در نگرش انسان ها و ّ
تحولى بنىادىن در ٔ
زندگى فردى و اجتماعى مردم بود .رسول خدا
اىن رسالت بزرگ را از شهر مكه آغاز کرد و با
كمک ىاران خود در مدینه ،پاىه هاى تمدن اسالمى را بنا نهاد.

معیارهای تمدن اسالمی

از همان ابتدای دعوت ،مردم را به یکتاپرستی دعوت کرد و فرمود:
1ــ رسول اکرم
2
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 بُعد دیگری از زندگی ،یعنی زندگی در آخرت آشنا کرد.
تدبر در قرآن ()1
ّ

ِ
ٰ ِ
ـه و الـیـو ِم ِ
اخـ ِر و ع ِ
َجـر ُهـم
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ـم َ
ـل صال ً
َ َ
آم َ
َ ...مـن َ
ـن بِـالـ ّل َ َ
َـهـم ا ُ
3
ـوف َعـلَـیـ ِهـم َو ال ُهـم َیـحـ َزنو َن
ـنـد َر ّبِـ ِهـم َو ال    َخ ٌ
ِع َ

1ــ 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؟
2ــ اعتقاد به توحید و جهان آخرت چگونه بر شکل گیری یک تمدن اثر می گذارد؟
٣ــ رسول خدا
به رسالت برانگیخته شده بود تا جامعه ای بنا نهد که در آن ،به جای حکومت
پایه قوانین و دستورات
ستمگران و طاغوتیان ،والیت الهی حاکمیت داشته باشد و نظام اجتماعی بر ٔ
الهی استوار گردد.
1ــ تمدن ،عبارت است از زندگی جمعی و مدنی یک یا چند ملت برای رفع نیازهای مادی و معنوی .عظمت و بزرگی تمدن ها وابسته به
مجموعه توانمندی هایی است که آن جمع در اختیار دارد و به کار می گیرد .یکی از تمدن ها ،تمدن اسالمی است که با ظهور دین
همت ،درایت و
ٔ
اسالم آغاز شد و در قرونی به اوج رسید و به دالیلی به تدریج ضعیف شد.
کبری ،بیهقی ،ج  ،١ص .٧٦
سنن
٥٦؛
ص
،١
ج
آشوب،
شهر
ابن
2ــ مجمع البیان ،طبرسی ،ج  ،١٠ص ٨٥٢؛ مناقب آل ابی طالب،
ٰ
آیه .٦٢
3ــ
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 َُّیـهـا ا َّل َ
َطیـعـوا َّ
ـذیـن َ

1

آیه شریفه و عبارت های درس ،معیار سوم تمدن اسالمی کدام است؟
با توجه به ٔ
این معیار ،یکی از دالیل تشکیل حکومت اسالمی و پذیرش والیت الهی است که در سال گذشته،
به عنوان یکی از مسئولیت های پیامبر اکرم
ادامه آن بعد از آن حضرت تبیین
توضیح داده شد و ٔ
دایره والیت
گردید .همچنین گزارشی از خلفای بنی امیه و بنی عباس ارائه و مشخص شد که آنان از ٔ
الهی خارج 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.
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 2و 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
3
اطعام مساکین تشویق نمی کنند.
رفتار پیامبر اکرم
فاصله طبقاتی ،فقر و
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.
تدبر در قرآن ()٣
ّ

الکتاب و المیزا َن لِیقوم ال ّناس بِ ِ
نات و اَن َزلنا معهم ِ
الق ِ
لَ َقد اَرسلنا رسلَنا بِالب ِی ِ
سط ...
َ ُُ
َ َ ُ
َّ
ََُ ُ
َ َ
َ
آیه شریفه و عبارات قبل ،معیار دیگری از معیارهای موردنظر پیامبر اسالم برای
با توجه به این ٔ
تشکیل تمدن اسالمی را ذکر کنید.
آیه .٥٩
1ــ
سوره نساءٔ ،
ٔ
سوره معارج ،آیات  ٢٤و .٢٥
2ــ
ٔ
سوره ماعون ،آیات  ١تا .٣
3ــ
ٔ
آیه .٢٥
4ــ
سوره حدیدٔ ،
ٔ

4

129

 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 در نظر گرفته 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 1.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.
با گرویدن مردم به اسالم ،زن منزلت انسانی خود را کسب کرد و استقالل مالی بهدست آورد 2.حضور
رابطه زناشویی در چارچوب خانواده و بهشکل ازدواج قرار
زن در جامعه با عفاف و پاکدامنی توأم شدٔ ،
مودت گردد و
گرفت و
استفاده ابزاری از زن لغو شد تا خانواده کانون رشد فضایل اخالقی ،دوستی و ّ
ٔ
محیط جامعه از فساد و بیبند و باری محفوظ بماند و حریم عفاف و ع ّزت زن حفظ شود.
تدبر در قرآن ()٤
ّ

ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
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 َ
3
ک َٰ ٍ
آلیات لِ َقو ٍم َیتَ َفکَّرو َن
ِا َّن فی ذٰلِ َ
1ــ با تفکر در این آیه معیار دیگر تمدن اسالمی را ذکر کنید.
2ــ این آیه در   بردارنده چه نشانه ها و پیام هایی برای اهل اندیشه است؟

  6ــ از اقدامات مهم رسول خدا
تحول در روابط
اىجاد نگرشى جدىد در جامعه بود كه موجب ّ
بىن ملت ها گردىد .تا پىش از آن ،پادشاهان ،رؤساى قباىل ،اشراف و بزرگان ،معموال ً روابط خود با
دىگران را بىشتر براساس منافع مادى ،زىر سلطه درآوردن قباىل و سرزمىن هاى ىكدىگر تنظىم مى كردند
و مردم را به سوی این اهداف سوق مى دادند.
اىن صف بندى ها و جبهه گىرى ها را مردود اعالم كرد وآموخت که دو جبهه اى
رسول خدا
جبهه ىكتاپرستان،
جبهه حقٔ ،
جبهه باطل استٔ .
جبهه حق و ٔ
كه واقعاً در مقابل ىكدىگر قرار دارندٔ ،
جبهه مشركان ،کافران ،ستمگران و مفسدان است.
جبهه باطل،
عدالت خواهان و صالحان است.
ٔ
ٔ
مسلمانان باید میان خود پیوند برادری برقرار کنند و با ظالمان و مفسدان مبارزه نمایند.
آیه َ :٥٩أی ِ
مسکُه َعلَی هُ ٍ
ون َأم ی َ ُد ُّس ُه فی ال ُّتراب.
1ــ
سوره نحلٔ ،
ُ
ٔ
سوره نساء.
آیه 32
2ــ اشاره به ٔ
ٔ
آیه .٢١
روم،
سوره
3ــ
ٔ
ٔ
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تدبر در قرآن ()5
ّ

1
سول الـ ّلٰ ِ
ـهـم
ـه َو ا َّل
ـد َر ُ
ـعـهو ا َِش ّ
ـماء بَـىـنَ ُ
ُم َ
ـذىـن َم َ
ـح َّم ٌ
َ
اء َعـلَی الـ ُكـ ّفـا ِر ُر َح ُ
ـد ُ

2

آیه شریفه و عبارات فوق الذکر ،یکی از معیارهای تمدن اسالمی را ذکر کنید.
1ــ با توجه به این ٔ
2ــ نمونه هایی از مهربانی ای که بایستی بین پیروان پیامبر باشد و نیز نمونه هایی از سخت گیری
بر کافران را ذکر کنید.
3ــ اگر به این آیه در جوامع اسالمی عمل شود ،چه آثاری به دنبال خواهد داشت؟
 7ــ رسول خدا  ،تالش کرد جامعهای بنا نهد که مردم آن جامعه در عىن توجه به رستگارى اخروى
به  عنوان هدف اصلى زندگى ،براى رشد و تعالى زندگى دنىوى خود نىز تالش كنند .یعنی افرادی تربیت شوند
بهره صحىح را مى برند و هم با بندگى و راز و نىاز با
كه هم از زىباىى هاى جهان آفرىنش و نعمت هاى خداوند ٔ
خداوند متعال و پاىبندى به اخالق ،خود را براى تقرب الهى و رستگارى جاودانه آماده مى سازند.
تدبر در قرآن ()6
ّ

ِ
ِ ِ
ِ 3
ذاب ال ّنا ِر.... 4
َو ِم ُنهم َمن َی ُ
ـقول َر َّبـنا آتِنا ِفی ُّ
الدنیا َح َسنَ ًة َو  فی اآلخ َرة َح َسنَ ًة َو قنا َع َ
آیه شریفه و عبارات قبل ،معیار دیگری از تمدن اسالمی را ذکر کنید.
1ــ با توجه به این ٔ
2ــ بگویید که چرا قرآن هم به دنیای مردم توجه دارد و هم به آخرت آنان؟

دعوت خود را در جامعه اى آغاز كرد كه نشانه هاىى بسىار اندک از تعقل و
  8ــ رسول خدا
تفكر و داناىى در آن ىافت مى شد .زندگىشان سرشار از خرافات و جهل بود .شعر مى سرودندّ ،اما
براى شراب ،شكار ،غارت ،عشق حىوانى و بت .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
آمد تا اىن آداب جاهلى را نابود
فقط هفده نفر بودند كه خواندن و نوشتن مى دانستند .پیامبر اکرم
نازل
كند و مردم را به سوى زندگى مبتنى بر تفكر و علم سوق دهد .اولىن آىاتى كه بر رسول خدا
1ــ منظور از این همراهی ،همراهی در اندیشه و عمل است ،یعنی کسانی که آن حضرت را بهعنوان رسول خدا پذیرفتهاند و پیرو ایشان هستند.
آیه .29
2ــ
سوره فتحٔ ،
ٔ
3ــ حسنه مفهوم گسترده وسیعی دارد که هر خیر و خوبی را شامل می شود و تمام مواهب مادی و معنوی را شامل می شود.
آیه .201
4ــ
سوره بقرهٔ ،
ٔ
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درباره دانش و آموختن بود.
شد و آغازگر رسالت وى بود،
ٔ
دعوت به تفكر ،تعقل ،تدبر و خرد  ورزى در جاى جاى اىن كتاب آسمانى مشاهده مى شود .نزول
مكرر اىن كتاب به خردورزى و دانش از ىک طرف و تشوىق هاى
تدرىجى آىات قرآن كرىم و دعوت ّ
دائمى رسول خدا
سد جاهلىت و خرافه گراىى را شكست و ىكى از
به علم آموزی از طرف دىگرّ ،
جاهل ترىن جوامع آن روز را مشتاق علم ساخت .رسول خدا
نه تنها همه را دعوت به علم آموزى
2
كرد ،بلكه فرمود« :طلب علم بر هر مرد و زن مسلمانی واجب است».
1

تدبر در قرآن ()7
ّ

ِ
َّـر
ـذىـن َىـعـلَـمو َن َو ا َّل
ُقـل َهـل َىـسـتَـ ِوى ا َّل
َ
َ
ـذىـن ال َىـعـلَـمو َن ا َّنـما َىـتَـ َذك ُ
ِ 3
ُاولُـوا االَ  لـباب
آیه شریفه و عبارات قبل ،معیار دیگری از تمدن موردنظر پیامبر اسالم را ذکر کنید:
با توجه به این ٔ
تکمیل

اکنون که معیارها را استخراج کرده اید ،به ترتیب اولویتی که خودتان تشخیص می دهید ،آنها را
شماره یک تا هشت رتبه بندی کنید.
از
ٔ
.....................................................................
.....................................................................
دانش تکمیلی

آورنده یک تمدن باشد ،چرا عموم کشورهای اسالمی از تمدنی
اگر اسالم می تواند به وجود
ٔ
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.
سوره علق ،آیات  ١تا .٥
1ــ
ٔ
2ــ بحاراألنوار ،مجلسی ،ج  ،١ص .١٧٧
آیه .٩
3ــ
سوره زمرٔ ،
ٔ
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