
123



124

قرائت

تى  الَـّ ـُم  قِبَلـِتِ َعن  َوّلُه  ما  انلّاِس  ِمـَن  ِّءُ  َفها السُّ َسيَـقوُل 
َمن  َيـدى  الـَمغـِرُبج  َو  الـَمرِشُق  ـِه 

!
ِلـّل قُل   

ج
َعـَلـها اكنوا 

142  َو َكذ!ِلـَك َجـَعلـناكُم  ِّءُ  ِاىل! ِصاٍط ُمستَقيـٍم     يَـشا
ارلَّسوُل  يَـكوَن  َو  انلّاِس  َعـَلى  َِّء  ـدا ُشَ ِلـتَكونوا  َوَسًطا   ـًة  اُمَّ
تى كُنَت َعـَلـها  ِاّل  َعـَلـكُم َشيـًداط َو ما َجـَعلـنَا الـِقبَلـَة الَـّ
ن يَنَقِلـُب َعـلى! َعـِقبَيـِهج َو ِان  ِلـنَعـَلـَم َمن يَـتَِّبُع ارلَّسوَل ِمـمَّ
ِاّل َعـَلى الَّـذيـَن َهـَدى اهللُط َو ما اكَن  اكنَت َلـكَبيـَرًة  
 143 َلـَرئوٌف َرحيـٌم  بِانلّاِس  ِانَّ اهللَ  ايـمانَكُمج   ِلـيُـضيـَع  اهللُ 
فََلـُنَوّلِـيَـنََّك  ِِّء  ما السَّ ِف  َوجـِهـَك  َب  تََقلُـّ َنٰى  قَد 
َو  الـَحـراِمج  الـَمسِجـِد  َشطـَر  َوجـَهـَك  فََوّلِ  َتضاهاج  قِبَلـًة 
   َو ِانَّ الَّـذيـَن اوتُوا 

ط
َحيـُث ما كُنُت فََوّلوا ُووجَهـكُم َشطـَرهو

بِغاِفٍل  َما اهللُ  َو  ِمط  َرّبِ ِمن  الـَحـقُّ  َُّه  اَن َلـيَعـَلـموَن  الـِكتاَب 
الـِكتاَب  اوتُوا  الَّـذيـَن  اَتَيـَت  َلـئَـن  َو   144 يَعـَمـلوَن  َعـّما 
َو  قِبَلـَتُمج  بِتابِعٍ  اَنَت  ما  َو  قِبَلـتََكج  تَِبعوا  ما  آيَـةٍ  بِكُّلِ 
َِّءُه  ِمن  اَهـوا َّبَعـَت  ات َلـئَـِن  َو  بَعـٍضج  قِبَلـَة  بِتابِعٍ  بَعـُضُهم  ما 

145 الّظاِلـميـَن  َلـِمـَن  ِاًذا  ََّك  ِان الـِعلـِم    ِمـَن  َِّءَك  اج ما  بَعـِد 

ه  بقره؛ آيات 142 تا 145 سور
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ترجمه

به زودى مردم كم خرد خواهند گفت: »چه چيز آنان ]مسلمانان [  را از قبله اى كه بر 
آن بودند رويگردان كرد؟« بگو: »مشرق و مغرب از آن خداست، هر كه را خواهد به 

 142 راه راست هدايت مى كند.«  
و بدين گونه شما را اّمتى ميانه قرار داديم، تا بر مردم گواه باشيد و پيامبر بر شما گواه 
باشد. و قبله اى را كه ]چندى [ بر آن بودى، قرار نداديم جز براى آنكه كسى را كه از 
پيامبر پيروى مى كند، از آن كس كه از عقيده خود برمى گردد، بازشناسيم و البّته ]اين 
كار[ جز بر كسانى كه خدا هدايت ]شان [ كرده، سخت گران بود و چنين نيست که 
خدا ايمانتان ]نمازهايتان را که به سوی قبله اول خوانده ايد[ تباه سازد، چرا که خدا 

143 ]نسبت [ به مردم دلسوز و مهربان است.  
ما ]به هر سو[ گردانيدِن رويت در آسمان را نيک مى بينيم ]نگاه هاى انتظارآميز تو را 
به سوى آسمان )براى تعيين قبله( مى بينيم[. پس ]اينک[ تو را به سوی قبله اى كه 
بدان خشنود شوى می گردانيم، 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 مى دانند 
آنچه مى كنند،  از  قبله [، حق و از جانب پروردگارشان است و خدا  ]تغيير  اين  كه 

  144 غافل نيست.  
و اگر براى اهل كتاب هر ]دليل و[ نشانه ای ]بر درستی قبله خويش[ بياورى، باز 
هم قبله تو را پيروى نمى كنند، و تو نيز پيرو قبله آنها نيستی. خود آنان نيز پيرو قبله 
يكديگر نيستند، و اگر پس از آنکه علم برای تو حاصل شده است، از خواسته هايشان 

145 پيروی کنی، در آن صورت جّدًا از ستمكاران خواهى بود.  
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پایه های استوار

براساس  جامعه ای  ايجاد  در  او  تالش  و  مشارکت  مسلمان،  انسان  يک  برنامه های  جمله  از 
معيارهای اسالمی است. از اين رو، الزم است ابتدا معيارهای يک تمدن اسالمی را که قرآن کريم 
و پيشوايان دين به ما معرفی کرده اند، بشناسيم و برای تحقق هرچه بهتر آنها در جامعه، برنامه ريزی 

و تالش کنيم.
اکنون، در اين درس می خواهيم به اين سؤال پاسخ دهيم که: 

معيارهای تمدن اسالمی کدام اند و ما بايد برای تحقق چه نوع جامعه ای تالش کنيم؟
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، در يک سپيده دم تاريخ ساز، از فراز  بيش از چهارده قرن از فرودآمدن پيامبر مکرم اسالم 
جبل النور، که غارحرا در آن قرار داشت، می گذرد. در آن روزها از اهالی مکه، کسی تصور نمی کرد 
که اين انسانی که در حال پايين آمدن از کوه است، پايه گذار تمدنی در جهان شود که از ساير تمدن های 
عصر خود پيش بيفتد و آثار و برکات خود را به تمدن های بعد نيز برساند. در صبح يکی از همان روزهای 

ـ عموی پيامبرــ بود. او می گويد: آغازين بعثت، يحيی بن عفيف، از اهالی طائف، ميهمان عباسـ 
»در گوشه ای از مسجد الحرام ايستاده بودم و کعبه را نظاره می کردم. ناگاه چهره اى شاداب را 
ديدم كه به پهنٔه آسمان چشم دوخته است. اندكى بعد، سوى كعبه به حركت درآمد و كنار آن ايستاد.

پس از زمانى كوتاه، نوجوانی پيش آمد و در سمت راست او قرار گرفت. آنگاه بانويى از راه رسيد و 
پشت سرشان ايستاد. ديدم كه آن دو به پيروى از آن مرد، تعظيم كردند، برخاستند و به سجده افتادند.

گفتم: اى عباس، اين كارى است عجيب و شگفت.
پاسخ داد: آرى، كارى است شگفت. و ادامه داد: آن مرد را مى شناسى؟

جواب دادم: نه، نمى شناسم.
گفت: نامش محمد است، پسر عبداللّٰه بن عبدالمطّلب و برادرزادهٔ من. سپس پرسيد: مى دانى آن 

نوجوانی که همراه اوست، كيست؟
گفتم: نه.

گفت: نامش على است، پسر ابوطالب. آن زن را چطور؟ او را مى شناسى؟
اين بار نيز پاسخم منفى بود.

گفت: او خدیجه است، همسر برادرزاده ام.
برادرزاده ام می گويد: »پروردگار من ــ كه پروردگار آسمان و زمين است  ــ مرا فرمان داده چنين 
نماز بگزارم.« به خداوند سوگند كه امروز از كران تا كراِن اين سرزمين پهناور، هيچ كس را جز اين سه 

تن نمى شناسم كه بر اين آيين باشد.«1
كمتر از نيم قرن، پس از آغاز دعوت، نام اين پيام آور، سرزمين هاى اطراف مكه را در   نورديد، قلب ها را تسخير 
خود كرد و بر سر زبان هاى بخش عظيمى از مردم متمدِن آن زمان، جارى گشت. و يک قرن بعد، اين گرامى ترين 
نام، از فراز مناره هاى مساجد شهرهاى بزرگ آسيا، آفريقا و اروپا به گوِش مردم جهان می رسيد و آنها را به هيجان 

می آورد. اين چنين بود که پيامبر اکرم  تمدنى عظيم و باشكوه را رقم زد، يعنی تمدن اسالمی.2

1ــ البدايه والنهايه، ابن کثير، ج٣، ص ٢٥.
٢ــ تمدن، عبارت است از زندگی جمعی و مدنی يک يا چند ملت برای رفع نيازهای مادی و معنوی. عظمت و بزرگی تمدن ها وابسته به 
همت، درايت و مجموعٔه توانمندی هايی است که آن جمع در اختيار دارد و به کار می گيرد. يکی از تمدن ها، تمدن اسالمی است که با ظهور دين 

اسالم آغاز شد و در قرونی به اوج رسيد و به داليلی به تدريج ضعيف شد.
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اين تغيير بنيادين و گذر از عصر جاهليت به عصر اسالم، نيازمند تغيير در نگرش انسان ها و تحوّ لى 
بنيادين در شيؤه زندگى فردى و اجتماعى مردم بود. رسول خدا  اين رسالت بزرگ را از شهر مكه 

آغاز کرد و با كمک ياران خود در مدينه، پايه هاى تمدن اسالمى را بنا نهاد.

معیارهای تمدن اسالمی
1ــ رسول اکرم  از همان ابتدای دعوت، مردم را به يکتاپرستی دعوت کرد و فرمود:

اى مردم بگوييد »معبودى جز اللّٰه نيست، تا رستگار شويد.«1
٢ــ رسول خدا در کنار دعوت به توحيد، افق نگاه انسان ها را از محدودٔه زندگی دنيايی فراتر برد و 

آنان را با بُعد ديگری از زندگی، يعنی زندگی در آخرت آشنا کرد. 

٣ــ رسول خدا  به رسالت برانگيخته شده بود تا جامعه ای بنا نهد که در آن، به جای حکومت 
ستمگران و طاغوتيان، واليت الهی حاکميت داشته باشد و نظام اجتماعی بر پائه قوانين و دستورات 

الهی استوار گردد. 

1ــ مجمع البيان، طبرسی، ج 1٠، ص ٨٥٢؛ مناقب آل ابی طالب، ابن شهر آشوب، ج 1، ص ٥٦؛ سنن کبرٰی، بيهقی، ج 1، ص ٧٦.
2ــ سورٔه بقره، آئه ٦٢.
3ــ سورٔه نساء، آئه 59

تدّبر در قرآن )1(

... َمـن آَمـَن بِـالـّلٰـِه َو الـَیـوِم االِۤخـِر َو َعـِمـَل صالِـًحا  َفـلَـُهـم َاجـُرُهـم 
ِعـنـَد َربِّـِهـم َو ال   َخـوٌف َعـلَـیـِهـم َو ال ُهـم َیـحـَزنوَن2

1ــ در اين آيه به دو اصل اساسی اعتقادی که دو معيار تمدن اسالمی نيز به حساب می آيند، 
اشاره شده است. آن دو معيار کدام اند؟ 

2ــ اين دو معيار چگونه بر شکل گيری يک تمدن اثر می گذارد؟

تدّبر در قرآن )٢(
سوَل َو ُاولِـی االَمـِر ِمـنـکُـم...3 یا َایُّـَهـا الَّـذیـَن آَمـنوا َاطیـُعـوا    الـّلٰـَه َو َاطیـُعـوا   الـرَّ

با توجه به آئه شريفه و عبارت های درس، معيار سوم تمدن اسالمی کدام است؟ 
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1ــ سورهٔ معارج، آيات ٢٤ و ٢٥.
٢ـ سورٔه ماعون، آيات 1 تا ٣.

٣ــ سورٔه حديد، آئه ٢٥.
ه و ِفی التُّراِب. 4ــ سورٔه نحل، آئه ٥٩: َايُمِسکُه و َعلٰی هوٍن َام يَُدسُّ

داده شد.  توضيح  گذشته،  در سال  که  است  اسالمی  تشکيل حکومت  داليل  از  يکی  معيار،  اين 
همچنين گزارشی از خلفای بنی اميه و بنی عباس ارائه و مشخص شد که آنان از دايرٔه واليت الهی خارج 

شدند و آنان نه براساس دستورات الهی، بلکه براساس اميال خود حکومت می کردند.
٤ــ يکی از مهم ترين اهداف پيامبر اکرم  برپايی جامعه اى عدالت   محور بود به طوری كه در آن 
مظلوم بتواند به آسانى حق خود را از ظالم بستاند و امكان رشد براى همٔه انسان ها فراهم باشد، نه اينكه 
نعمت ها و ثروت هاى زمين در انحصار گروهى محدود باشد. پيامبر از هر فرصتى براى رفع تبعيض هاى 
طبقاتِى حاكم بر نظام جاهلى و برقرارى فرهنگ برابرى و مساوات در جامعه، كمال استفاده را مى نمود 

و از هيچ تالشى در اين راه فروگذار نمى كرد.
قرآن کريم، در آنجا که اوصاف نمازگزاران را بيان می کند، يکی از ويژگی های آنها را اين گونه ذکر 
می کند که آنان در مال خود برای محرومان و فقيران نيز حق معينی قرار داده اند1 و آنجا که می خواهد 
تکذيب کنندگان دين را معرفی کند، از کسانی ياد می کند که يتيمان را از خود می رانند و ديگران را به 

اطعام مساکين تشويق نمی کنند.2
رفتار پيامبر اکرم  و بيانات قرآن کريم فضايی به وجود آورد که در آن، فاصلٔه طبقاتی، فقر و 

بی توجهی به محرومان زشت شمرده می شد و مساوات و قسط، ارزشی واال تلقی می گرديد.
تدّبر در قرآن )٣(

لََقد َارَسلنا ُرُسلَنا بِالبَِیّناِت َو َانَزلنا َمَعُهُم الِکتاَب َو المیزاَن لَِیقوَم الّناُس بِالِقسِط ...3
با توجه به اين آئه شريفه و عبارات قبل، معيار ديگری از معيارهای موردنظر پيامبر اسالم برای 

تشکيل تمدن اسالمی را ذکر کنيد.

، ارتقای جايگاه خانواده، به عنوان كانون رشد و تربيت انسان ها  5 ــ يکی از اهداف مهم پيامبر اكرم 
و مانع اصلى فساد و تباهی بود. احياى منزلت زن و ارزش هاى اصيل او از عناصر اصلى اين برنامه به شمار 
مى رفت. در آن عصر، زن همچون كاال در نظر گرفته مى شد و از كمترين حقوق فردی و اجتماعی، حتی 
حق مالكيت برخوردار  نبود. تولد دختر در خانواده سرافكندگى آن خانواده را به دنبال داشت.4در چنين 
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تدّبر در قرآن )٤(

شرايطى كه زن، از هرگونه احترام و جايگاه محروم شده بود، رسول خدا  با گفتار و رفتار خويش 
انقالبى عظيم در جايگاه خانواده و زن پديد آورد.

آن حضرت به ياران خود می فرمود: هيچ مردی نيست که زنی از محارم خود را شاد کند، مگرآنکه 
خداوند، روز قيامت او را شاد خواهد کرد1.

به ايشان می گفتند کسی دختردار شده است، می فرمود: دختران چه فرزندان خوبی هستند،  وقتی 
سرشار از لطف، آمادهٔ کمک به پدر و مادر، ُانس گيرنده، باعث برکت و ريزبين و هنرمند و ظريف کار2.

با گرويدن مردم به اسالم، زن منزلت انسانی خود را کسب کرد و استقالل مالی به دست آورد.3 حضور 
زن در جامعه با عفاف و پاکدامنی توأم شد، رابطٔه زناشويی در چارچوب خانواده و به شکل ازدواج قرار 
گرفت و استفادهٔ ابزاری از زن لغو شد تا خانواده کانون رشد فضايل اخالقی، دوستی و موّدت گردد و 

محيط جامعه از فساد و بی بند و باری محفوظ بماند و حريم عفاف و عّزت زن حفظ شود.

ًة َو َرحَمًة،   َان َخلََق لَکُم ِمن َانُفِسکُم َازواًجا لِتَسکُنوا ِالَیها َو َجَعَل بَینَکُم َمَودَّ
ٰ
َو ِمن آیاتِه

ِانَّ فی ذٰلَِک آَلیاٍت لَِقوٍم َیتََفکَّروَن4
1ــ با تفکر در اين آيه معيار ديگر تمدن اسالمی را ذکر کنيد.

2ــ اين آيه در   بردارنده چه نشانه ها و پيام هايی برای اهل انديشه است؟

6  ــ از اقدامات مهم رسول خدا  ايجاد نگرشى جديد در جامعه بود كه موجب تحّول در روابط 
بين ملت ها گرديد. تا پيش از آن، پادشاهان، رؤساى قبايل، اشراف و بزرگان، معموالً روابط خود با 
ديگران را بيشتر براساس منافع مادى، زير سلطه درآوردن قبايل و سرزمين هاى يكديگر تنظيم مى كردند 

و مردم را به سوی اين اهداف سوق مى دادند.
رسول خدا  اين صف بندى ها و جبهه گيرى ها را مردود اعالم كرد وآموخت که دو جبهه اى 
كه واقعاً در مقابل يكديگر قرار دارند، جبهٔه حق و جبهٔه باطل است. جبهٔه حق، جبهٔه يكتاپرستان، 
است.  مفسدان  و  ستمگران  کافران،  مشركان،  جبهٔه  باطل،  جبهٔه  است.  صالحان  و  عدالت خواهان 

مسلمانان بايد ميان خود پيوند برادری برقرار کنند و با ظالمان و مفسدان مبارزه نمايند. 

َحُه اللُّٰه تَعالٰی يَوَم الِقياَمِة. کافی، ج 6، ص 6. 1ــ ما ِمن َرُجٍل يُدِخُل فَرَحًة َعلَی امَرَاٍة بَيَنه و َو بَيَنها ُحرمٌة ِااّل فَرَّ
زاٌت موِنساٌت ُمباَرکاٌت ُمَفِلّياٌت. کافی، ج 6، ص 5. 2ــ ِنعَم الَولَُد َالبَناُت ُملِطفاٌت ُمَجِهّ

3ــ اشاره به آئه 32 سورٔه نساء.
4ــ سورٔه روم، آئه ٢1.
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1ــ منظور از اين همراهی، همراهی در انديشه و عمل است، يعنی کسانی که آن حضرت را به عنوان رسول خدا پذيرفته اند و پيرو ايشان هستند.
2ــ سورٔه فتح، آئه 29.

3ــ حسنه مفهوم گسترده وسيعی دارد که هر خير و خوبی را شامل می شود و تمام مواهب مادی و معنوی را شامل می شود.
4ــ سورٔه بقره، آئه 201.

تدّبر در قرآن )5(

ـدٌ َرسوُل الـّلٰـِه َو الَّـذیـَن َمـَعـهو1 َاِشـّداُء َعـلَی الـُكـّفـاِر ُرَحـماُء بَـیـنَـُهـم2  ُمـَحمَّ

1ــ با توجه به اين آئه شريفه و عبارات فوق الذکر، يکی از معيارهای تمدن اسالمی را ذکر کنيد.
2ــ نمونه هايی از مهربانی ای که بايستی بين پيروان پيامبر باشد و نيز نمونه هايی از سخت گيری 

بر کافران را ذکر کنيد.
3ــ اگر به اين آيه در جوامع اسالمی عمل شود، چه آثاری به دنبال خواهد داشت؟

، تالش کرد جامعه ای بنا نهد که مردم آن جامعه در عين توجه به رستگارى اخروى  7 ــ رسول خدا
به  عنوان هدف اصلى زندگى، براى رشد و تعالى زندگى دنيوى خود نيز تالش كنند. يعنی افرادی تربيت شوند 
كه هم از زيبايى هاى جهان آفرينش و نعمت هاى خداوند بهرهٔ صحيح را مى برند و هم با بندگى و راز و نياز با 

خداوند متعال و پايبندى به اخالق، خود را براى تقرب الهى و رستگارى جاودانه آماده مى سازند. 

تدّبر در قرآن )6(

 ... نیا َحَسنًَة3 وَ  ِفی اآلِخَرةِ َحَسنًَة َو ِقنا َعذاَب الّناِر4  َو ِمنُهم َمن َیـقوُل َربَّـنا آتِنا ِفی الدُّ

1ــ با توجه به اين آئه شريفه و عبارات قبل، معيار ديگری از تمدن اسالمی را ذکر کنيد.
2ــ بگوييد که چرا قرآن هم به دنيای مردم توجه دارد و هم به آخرت آنان؟

8  ــ رسول خدا  دعوت خود را در جامعه اى آغاز كرد كه نشانه هايى بسيار اندک از تعقل و 
تفكر و دانايى در آن يافت مى شد. زندگيشان سرشار از خرافات و جهل بود. شعر مى سرودند، اّما 
براى شراب، شكار، غارت، عشق حيوانى و بت. براى آمدن باران آتش مى افروختند. شتر سالم را 
با آهن حرارت ديده داغ مى زدند تا شتر ديگرى كه مريض است بهبود يابد. گفته اند در ميان اين مردم 
فقط هفده نفر بودند كه خواندن و نوشتن مى دانستند. پيامبر اکرم  آمد تا اين آداب جاهلى را نابود 
كند و مردم را به سوى زندگى مبتنى بر تفكر و علم سوق دهد. اولين آياتى كه بر رسول خدا   نازل 
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شد و آغازگر رسالت وى بود، دربارٔه دانش و آموختن بود.1
دعوت به تفكر، تعقل، تدبر و خرد  ورزى در جاى جاى اىن كتاب آسمانى مشاهده مى شود. نزول 
تدرىجى آىات قرآن كرىم و دعوت مكّرر اىن كتاب به خردورزى و دانش از ىک طرف و تشوىق هاى 
دائمى رسول خدا  به علم آموزی از طرف دىگر، سّد جاهلىت و خرافه گراىى را شكست و ىكى از 
جاهل ترىن جوامع آن روز را مشتاق علم ساخت. رسول خدا  نه تنها همه را دعوت به علم آموزى 

كرد، بلكه فرمود: »طلب علم بر هر مرد و زن مسلمانی واجب است.«2  

1ــ سورٔه علق، آىات ١ تا ٥.
2ــ بحاراألنوار، مجلسی، ج ١، ص ١٧٧.

3ــ سورٔه زمر، آىٔه ٩.

تدّبر در قرآن )7(

ـُر  َىـتَـَذكَّ ِانَّـما  َىـعـلَـموَن  ال  الَّـذىـَن  َو  َىـعـلَـموَن  الَّـذىـَن  َىـسـتَـِوى  َهـل  ُقـل 
ُاوُلـوا االَ  لـباِب 3

با توجه به اىن آىٔه شرىفه و عبارات قبل، معىار دىگری از تمدن موردنظر پىامبر اسالم را ذکر کنىد:

اکنون که معىارها را استخراج کرده اىد، به ترتىب اولوىتی که خودتان تشخىص می دهىد، آنها را 
از  شمارٔه ىک تا هشت رتبه بندی کنىد. 

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

تکمیل

دانش تکمیلی

اگر اسالم می تواند به وجود آورندٔه ىک تمدن باشد، چرا عموم کشورهای اسالمی از تمدنی 
ضعىف برخوردارند؟

  http://quran _ dept.talif.sch.ir پاسخ به اىن سؤال را در وبگاه گروه قرآن و معارف اسالمی به نشانی
در بخش »  دانش تکمىلی  « مالحظه کنىد.


