
آشنا « تمدن اسالمی»در این درس با معیارهای 
می شویم و این درس، گذر از عصر جاهلیت به 
عصر اسالم را نیازمند تغییر در نگرش و تحولی
ا بنیادین، شیوه زندگی فردی و اجتماعی انسان ه
.می داند

درس نهم
پایه های استوار



:مقدمه

درجمله برنامه های یک انسان مسلمان، مشارکت و تالش اواز 

مالزاز این رو، . جامعه ای براساس معیارهای اسالمی استایجاد 

است ابتدا معیارهای یک تمدن اسالمی را که قرآن کریم و

ق هرچه به ما معرفی کرده اند، بشناسیم و برای تحقپیشوایان 

.آنها در جامعه، برنامه ریزی و تالش کنیمبهتر 



(ص)چگونگی ایجاد تمدن اسالمی توسط حضرت محمد 

نیازمند « به عصر اسالم« عصر جاهلیت»گذر از 

تغییر در نگرش انسانها -1
تحولی بنیادین در شیوه زندگی فردی و اجتماعی مردم-2

آغاز کرد و سپس با هجرت به مدینه وشهر مکه این رسالت بزرگ را از( ص)رسول خدا 
المی را بنا نهاد و حرکت به سوی تمدن اسجامعه دینی با کمک یاران خود پایه های یک 

.  را آغاز کرد
آن بزرگوار، ما را به برخی از معیارهای تمدن موردمطالعه قرآن کریم و سیره و روش

امبردر اینجا برخی از این معیارها و میزان توجه به آنها را بعد از پی. نظر اسالم می رساند
.و در تمدنی که به نام اسالم باقی مانده، بررسی می نماییم( ص)اکرم

.بود



معیاراهی تمدن اسالمی 

(  نفی شرک ) هب توحید اعتقاد 

.  داز همان ابتدای دعوت، مردم را به یکتاپرستی دعوت می کر( ص)رسول اکرم 

: می فرمودند( ص)اکرم پیامبر 
«.درستگار شویتا « معبودی جز اهلل نیست»: ای مردم بگویید»

(  نفی دنیاطلبی ) اعتقاد هب معاد 

حدیث 

یایی دنانسانها را از محدوده زندگی افق نگاه رسول خدا در کنار دعوت به توحید، 
.در آخرت آشنا کردزندگیفراتر برد و آنان را با 

1

معلولعلت

2



(  نفی دنیاطلبی ) اعتقاد هب معاد  

اعتقاد هب توحید و معاد، از معیاراهی تمدن اسالمی

.  مبنای تمدن اسالمی توحید و خدا محوری است: اولمعیار -1

.  آخرت گرایی و ایمان به معاد در کنار توحید: دوممعیار -2

(دهم-3درس . )نتایج اعتقاد به معاد اشاره داردبه -3

:  ارتباط با حدیث

(.ص)رم از پیامبر اک« .تا رستگار شوید« معبودی جز اهلل نیست»: ای مرم بگویید»

هرکس به خداوند و روز آخرت ایمان(توصيف)من آمن باهلل و اليوم اآلخر و عمل صالحا ... 
بياورد و کار نيکویی انجام دهد، 

پاداش آنان نزد خداوند است و نه ترسی(ثمره)فلهم أجرهم عند ربهم و ال خوف عليهم وال هم یحزنون 
.بر آنان است و نه اندوهگين می شوند

2



ری پذریش  (  نفی حاکمیت طاغوت و خودسری )والیت الهی یا والیتمدا

اسالمیپذریی از معیاراهی تمدن والیت 

دای کسانی که ایمان آورده اید، خدا را اطاعت کنيیا أیها الذین آمنوا أطيعوا اللة

اعت و صاحبان امر را که از شمایند، اط( ص)و پيامبر ...  و أطيعوا الرسول و أولی األمر منکم
...کنيد

.والیت پذیری و تشکیل حکومت اسالمی: سوممعیار -1

(یازدهم-۴درس . )مشخص شده است( ص)مصداق اولی االمر در حدیث جابر توسط پیامبر اکرم -2

سئوليت های ماست که در سال گذشته، به عنوان یکی از دالیل تشکيل حکومت اسالمی این معیار، یکی از 

. توضیح داده شد(ص)پيامبر 

خارج هی دایرة والیت الارائه و مشخص شد که آنان از خلفای بنی اميه و بنی عباس همچنین گزارشی از 

.الهی، بلکه براساس امیال خود حکومت می کردندبراساس دستورات نه شدند 

مگران و به رسالت برانگیخته شده بود تا جامعه ای بنا نهد که در آن جامعه، به جای حکومت ستت( ص)رسول خدا 
. استوار گرددی و دستورات الهقوانين بر پایه نظام اجتماعی طاغوتیان، والیت الهی حاکمیت داشته باشد و 

3



لت  (  نفی ظلم و ستم)محوری عدا

:نبرپایی جامعه ای عدالت محور بود به طوری که در آ( ص)از مهم ترین اهداف پیامبر اکرم یکی 
.مظلوم بتواند به آسانی حق خود را از ظالم بستاند-❖
.امکان رشد برای همه انسانها فراهم باشد-❖
. نعمتها و ثروتهای زمین در انحصار گروهی محدود نباشد-❖
فرهنگ راری حاکم بر نظام جاهلی و برقتبعيض های طبقاتی از هر فرصتی برای رفع ( ص)پیامبر 

فروگذاردر جامعه، کمال استفاده را می نمود و از هیچ تالشی در این راه برابری و مساوات 
:به طور مثال. نمی کرد

برترین جهاد، سخن حقی است که »: به مردم می فرمودند( ص)پیامبر 
«.ستمگر بر زبان آوردمقابل سلطانی در انسان 

...  یا ایها الذین آمنوا اطیعوا اهلل وأطیعوا الرسول و اولی اآلمر منکم »: ارتباط با آیه* 

حدیث 

۴



ها را را بیان می کند، یکی از ویژگی های آناوصاف نمازگزاران قرآن کریم، در آنجا که

قرار نی حق معينیز محرومان و فقيراناین گونه ذکر می کند که آنان در مال خود برای 

کند که دین را معرفی کند، از کسانی یاد میتکذیب کنندگان آنجا که می خواهد و . داده اند

.یتیمان را از خود میرانند و دیگران را به اطعام مساکین تشویق نمی نمایند

ه طبقاتی و و بیانات قرآن کریم فضایی به وجود آورد که در آن، فاصل( ص)رفتار پیامبر اکرم 

ارزشی واال فقر و بی توجهی به محرومان، زشت شمرده می شد و مساوات و قسط، 

.تلقی می گردید

۴



لت اجتماعی از معیاراهی تمدن  لت محوری و عدا اسالمیعدا

.  تحقق عدالت اجتماعی و برپایی قسط و داد: چهارممعیار 

(یازدهم-۴درس )لزوم اجرای احکام اجتماعی اسالم : والیت ظاهری

تادیمبه راستی که پيامبرانمان را همراه با دالیل روشن فرسات لقد ارسلنا رسلنا بالبين

و همراه آنان کتاب آسمانیو آنزلنا معهم الکتاب

سط و الميزان ليقوم الناس بالق
...

.و ميزان نازل کردیم تا مردم به اقامه عدل و داد برخيزند

۴



وضعیت این معیار رد دوره تمدن اسالمی 
معیار وجود تا مدتی پس از ایشان توجهی به این( ص)توجه به پیام های مکرر قرآن کریم و سیره و روش رسول خدا با 

نده سپاه یزدگرد داشت؛ مثال در هنگام مواجهه سپاه مسلمانان با سپاه ساسانیان، گفت و گویی میان رستم فرخ زاد، فرما
:  باشد( عدالت)سوم با فرمانده سپاه مسلمانان رخ داد که می تواند نشان دهنده توجه به این معیار 

.  درباره دین خود سخن بگو: رستم از فرمانده سپاه اسالم، زهره بن عبداهلل پرسید... 
"( ص)و رسالت محمد گواهی به یگانگی خدا : پایه آن دو چیز است: جواب داد

انها به سوی آزاد ساختن بندگان خدا از بندگی انس: اینکه عیبی ندارد؛ خوب است، دیگر چه؟ زهره ادامه داد: رستم گفت
این هم خوب است، دیگر چه چیزی؟ : رستم گفت. بندگی خداوند

.  مردم همه از یک پدر و یک مادر زاده شده اند و همه برادر و خواهر یکدیگرند: زهره گفت
اگر ما اینها را بپذیریم شما باز خواهید گشت؟. این نیز خیلی خوب است: رستم گفت

راست می :آری، قسم به خدا به سرزمینهای شما دیگر قدم نخواهیم گذاشت، مگر برای تجارت رستم گفت: پاسخ داد
یشه ور حق کشاورز و پ. گویی، اما در میان ما مردم ایران، ستی از زمان اردشیر رایج شده که با دین شما سازگار نیست

ا از گلیم خود اگر این طبقات در ردیف اشراف قرار گیرند، پ. ندارند به طبقه باالتر روند و از امتیازات آن برخوردار شوند
.  درازتر خواهند کرد و با اعیان و اشراف به ستیز برخواهند خواست

کهریم ما عقیده دا. ما نمی توانیم مثل شما باشیم. پس ما برای مردم بهتر از دیگر حکومت ها هستیم: وی گفت
همه با هم برادر وهمه مردم از یک پدر و مادر آفریده شده اند و . را در مورد همه طبقات رعایت کنیمامر خداوند باید 

.برابرند

۴



گاه واالی زن و اصالت خانواده  گاه ازباری هب زن)جای (  نفی ن

نوانعبه،خانوادهجایگاهارتقای،(ص)اکرمپیامبرمهماهدافازیکی

.دبوتباهیوفساداصلیمانعوانسانهاتربیتورشدکانون

شمارهببرنامهایناصلیعناصرازاواصيلارزشهایوزنمنزلتاحیای

حقوقکمترینازوشدمیتلقیکاالهمچونزنعصر،آندر.رفتمی

انوادهخدردخترتولد.نبودبرخوردارمالکيتحقحتیاجتماعی،وفردی

اززن،کهشرایطیچنیندر.داشتدنبالبهراخانوادهآنسرافکندگی

تاررفوگفتاربا(ص)خدارسولبود،شدهمحرومجایگاهواحترامگونههر

.آوردپدیدزنوخانوادهجایگاهدرعظيمانقالبیخویش
5



گاه زن ( ص)الگوربداری از رفتار پیامبر  :  پیرامون جای

:مثالطوربه.استآموزندهبسیارامروزنیزوروزآنبرای(س)فاطمهحضرتدخترشان،باایشانرفتار

کهتداشقرارکوچکخلوتحیاطیکخانهدواینبین.بودیکدیگرکنارپدرخانهو(س)فاطمهحضرتخانه
دریچهپدرصبحهر.ساختمیمرتبطیکدیگربهرادختروپدرخانههم،رویروبهپنجرهدوآندر

.کردمیسالمدخترشبهوگشودمیراپنجره

.کردمیخداحافظیاوباومیزدرا(س)فاطمهمنزلدرداشت،سفرقصدهرگاه•

وآمدمیسراغشبه(ص)پیامبرکهبودکسیاولین(س)فاطمهنیز،گشتبرمیسفرازکههرگاه•

.پرسیدمیرااوحال

پدر همواره دست دخترش را می بوسیداین •

5

حدیث 

خودمحارمازرازنیکهنیستمردیهیچ»:فرمودمیخودیارانبهحضرتآن
«.کردخواهدشادرااوقیامتروزخداوند،آنکهمگرکند،شاد

چهدختران»:فرمودمیاست،شدهدختردارکسیگفتندمیایشانبهوقتی

مادر،وپدربهکمکآمادهلطف،ازسرشار،هستندخوبیفرزندان

«.کارظریفوهنرمندوریزبین،برکت،باعثگیرنده،انس



:فرمایندمی(س)فاطمهحضرتدرباره(ص)اکرمپیامبر

ازخداوند»ح«(س)فاطمهوخدیجهآسیه،مریم،:اندتنچهارجهانزنانبهترین
«.آیدمیخشمبهخشمشازوخشنودفاطمهخشنودی

بیازارد،مراهرکسواستآزردهمرابیازاردرااوکههراست،منتنازایپارهفاطمه»
«.استآزردهراخدا

:اندهزدرقمراتاریخ،مردانپایپابهزنان،،(ص)پیامبرخانوادهدرکلی،طوربه

سختبسیارواولیهدوراندر(ص)پیامبربزرگحامی(س)خدیجه✓
بعثت؛

(ع)علیهمسرشبزرگحامیوپدرهمراه(س)فاطمه✓

عاشورانهضترسانپیاموبرادرکناردر(س)زینب✓

ودندباسالمیپوششوحیاعفاف،عیارتمامالگویخانوادهاینحال،عیندر
دیگربهتا

گاهنبندوباری،بیمعنیبهزنمنزلتومقامبهتوجهکهبیاموزندمؤمنین
واوبهابزاری

.نیستخانوادهبنیانساختنمتزلزل

حدیث 

5



گاه واالی خانواده  اسالمیمنزلت زن از معیاراهی تمدن احیای / جای

.استتفکربرایمهمیموضوعآناهدافوخانواده

ارتقای جایگاه خانواده به عنوان کانون رشد و تربیت: معیار پنجم

من أنفسکمو من آیاته أن خلق لکم 
فطرت مشترک-یکسانی مقام زن و مرد

(  نوع)و از نشانه های خدا آن است که همسرانی از 
خودتان برای شما آفرید

إلیها و جعل بینکملتسکنواازواجا 
انس با همسر از اهداف ازدواج

تا با آنها آرامش یابید 

إن فی ذلک آلیات مودة ورحمة 
.(خانواده محیط دوستی و محبت است)

.  و میان شما دوستی رحمت قرار داد

القوم یتفکرون
خانواده و اهداف آن موضوع مهمی برای تفکر است

اهمانا که در این مورد، نشانه هایی است برای کس
.نی که تفکر می کنند

علت

معلول

5



:وضعیت این معیار رد دوره تمدن اسالمی 

و(ص)پیامبرکههاییحکومتگیریشکلواسالمیهایسرزمینتوسعهبا

ارهایرفتازبرخیدیگربار،دادندنمیقرارخودعلتسرمشقواسوهرایارانش

.شدپدیدارزنبهنسبتجاهلی

درکهحاکمانیازدیگربسیاریوعباسبنیوامیهبنیحاکمانمعلول

اردرببهرازیادیزنانودادندتشکیلحرمسرابودند،اسالمیهایسرزمین

وزنموقعیتاین،وجودبا.گرفتندنادیدهراآنانالهیحقوقوآوردندخود

جهانمناطقسایرواروپادرزنموقعیتازبرتربسیاراسالمیتمدندرخانواده

.بود

5

علت

معلول



:وضعیت این معیار رد دوره تمدن اسالمی 

.داشتندکارومالکیتحقزنان✓

بهفت،گرنمیقرارپدریاهمسراختیاردروداشتتعلقخودشانبهآنهادسترنج✓
.کنندالمنفعهعاماموروقفراخودثروتتوانستندمیجهتهمین

راخودثروتکهاستخیریزنانبهمربوطماکشورقدیمیهایموقوفهازبسیاری✓
.اندکردهخیریهاموروقف

شدندپیدااسالمجهاندرزنانازبزرگیاندیشمندانوبودآزادزنانبرایتحصیل✓
.نداشتسابقهقبالکه

آندرهاینکباوکردنفیشدتبهرازنبودندومدرجهتلقیاصوالکریم،قرآن✓
موجودتورات،براساسرازناروپادراخیر،هایدورههمینتاحتیوعصر

.کردمبارزهنگاهاینباقرآنیآیاتکردند،میتلقیدومدرجه

5



نشانهکهکردآغازجاهلیایجامعهدرراخوددعوت(ص)خدارسول
ازرسرشاجامعهآن.داشتداناییوتفکروتعقلازاندکبسیارهایی

،غارت،شکارشراب،برایامامیسرودند،شعر.بودجهلمظاهروخرافات
ترش.افروختندمیآتشبارانآمدنبرای.پرستیبتوحیوانیعشق
ت،اسمریضکهدیگریشترتامیزدندداغدیدهحرارتآهنباراسالم
خواندنهکبودندنفرهفدهفقطمردماینمیاندراندگفته.یابدبهبود

.میدانستندنوشتنو

سویبهرامردموکندمتحولراجامعهاینتاآمد(ص)اکرمپیامبر
خداسولربرکهآیاتیاولین.دهدسوقعلموتفکربرمبتنیزندگی

.بودآموختنودانشدربارهبود،ویرسالتآغازگروشدنازل(ص)

6



کتاباینجایجایدرخردورزیوتدبرتعقل،تفکر،بهدعوت

اینمکرردعوتوکریمقرآنآیاتتدریجینزول.میشودمشاهدهآسمانی

اخدرسولدائمیهایتشویقوطرفیکازدانشوخردورزیبهکتاب

اهلجازیکیوشکستراگراییخرافهوجاهلیتسددیگر،طرفاز(ص)

.ساختعلممشتاقراروزآنجوامعترین

نآموختبلکهکرد،آموزیعلمبهدعوتراهمهتنهانه(ص)خدارسول

.دانستواجبمردمبرایراعلم

2علت 1علت 

3علت 

3و1،2معلول 
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".استواجبمسلمانزنومردهربرعلمطلب":فرمودند(ص)خدارسول

تدافکسانیچهرهبهنگاهشمیدارددوستکهکسی»:فرمودیارانشبهروزیحضرتآن

دستردمنجانکهکسیبهسوگند.بنگردعلمجویندگانبه،انداماندردوزخآتشازکه

بهاخر،تفوتظاهربراینهوشهرتقصدبهعلمتحصیلبرایکهشاگردیهراوست،قدرت

د،کنآمدورفتعالمیخانه

.گرددمیمنظوراوبرایعابدسالهیکعبادتپاداشوثوابگامی،هردر.1

.دسازنمیآمادهاوبرایبهشتدرآبادیشهرنهد،میمسیرایندرکهقدمیهربرای.2

«...کندمیآمرزشطلباوبراینیززمین،رودمیراهکهزمینرویبر.3

حدیث 

2علت 1علت 

3علت 

3و1،2معلول 
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است(س)زهرافاطمهحضرتروشنبینشوعلمیمنزلتبیانگرهمکهکنیدتوجهزیرواقعهبه
:دهدمینشانراتفکرومعرفتبهتوجههمو

استبیمارچونامادارد،سؤالهایینمازبابدرکهدارممادریگفتوآمد(س)زهرافاطمهنزدزنی

.اددپاسخزنآنهایپرسشبه(س)فاطمهحضرت.سازممطرحراسؤالهاآنتافرستادشمانزدمرا

زنیراآنپاسخحضرتآن.ساختمطرحرادیگریسؤالوکرداستفادهمناسبفرصتایناززن

به،(س)زهراحضرتوگذاشتمیمیاندررامتعددیپرسشهایزنآنگونه،همین.فرمودبیان

احساسسؤالهاکثرتاززن.رسید1۰بهسؤالهاتعدادتادادمیراالزمجوابهایسواالتتمام

نشانکهحالتیدر،(س)کبریصدیقه«.نمیشومشمامزاحماینازبیش»:گفتوکردشرمندگی

شویقتبرایسپسو«.بپرسآید،مینظرتبهکهسؤالیهر»:فرمودندارد،اوبرمنتیهیچدادمی

کندحملبامباالیبهراآنکشیده،دوشبهراسنگینباریروزیکمدتدرفردیاگر»:فرمودوی

اوبرایکارآنآیامزد،اینبهتوجهباکند،دریافتطالسکههزارمعادلایالزحمهحقآنازایدرو

«خیر»:دادپاسخزن«بود؟خواهدسخت
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.گراییعقلودوستیعلم:ششممعیار.1
.داردعالمانبرتریبهاشارهآیه.2

حدیث 

دادهقرارخداوندخادمراخودوکارگزارمهممن»:فرمود(س)فاطمهحضرت
هکمرواریدهاییمجموعازدهم،پاسخکهسؤالیهربرابردرجدیدمنمزد.ام

ازهکاستسزاوارپس.استبیشترکند،پرراآسمانوزمینمیانفاصله
«.نکنمزحمتورنجاحساستوپرسشهای

برابرند؟ بگو آیا کسانی که می دانند و کسانی که نمی دانندقل هل یستوی الذین یعلمون و ...

.خردمندان هستند که پند می گیرند( فقط)تنها الذین ال یعلمون انما یتذکر أولو األلباب
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:

دانشولمعبهمسلمانانعالقهسبب،ماپيشوایانو(ص)اکرمپيامبرتالش
ثمراتودشروزافزونعلمارزشمندیوتفکرواندیشهبهمانیاکانتوجهکهطوریبه،شد
:مثالطوربه.گردیدمشاهدهاسالمیتمدندرآن

بهدمحدوشاخهچندازرابشریدانشوعلومتوانستنداسالمجهاندرمانیاکان✓
راآنبودندناچارکهبودعلمزیادتوسعهمعنایبهاینوبرسانندشاخهپانصد

.بپردازندبدانتخصصیصورتبهوکنندشاخهشاخه

د،مسجهرکناردرشهرهاازبسیاریدرکهشدسببدانشبهآنانعالقهوشوق✓
.کنندبنانيزایمدرسه

یکیویثارآحق،بهکهبودسيناابناسالمیتمدندردانشمندانبزرگترینازیکی✓
دانشوسفیفلتفکربهاروپاییانبیشترتوجهواروپادراندیشهتحولاصلیعواملاز

.شودمیمحسوبطبیعی

استلسفهفوطبیعیعلومریاضیات،منطق،درالمعارفدایرةیکبوعلیی«شفا»کتاب
.شودمیمحسوبجهانفلسفیهایکتابترینمهمازهمهنوزآنفلسفیبخشو

معلولعلت
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شودنمی»:گویدمیعقلیتفکرودینمیانهماهنگیدربارهاسالمیبزرگفیلسوف،مالصدرا✓
یقینییاستداللدانشبااست،درخشانوروشنخورشیدچونکهالهی،حقبردیناینقوانین

(ص)خدارسولسنتوقرآنکتابباقوانینشکهایفلسفهآنبادنیست.باشدداشتهمخالفت
«.باشدنداشتهمطابقت(ع)اطهارائمهو

انانمسلموضع،سالمتوبهداشتبهمربوطاموردراولیه،قروندراسالمی،تمدندر✓
.بوددرخشانبسیار

باراالمیاستمدنشکوفاییدورهاوضاعییا،بگیریمنظردررااسالمازقبلشرایطاگر✓
ستوراتدچگونهکهیابیممیدردهیم،قرارتوجهموردنبودند،آشناحمامباحتیهنوزکهاروپا

زنیونجاستوطهارتماننداسالمبهداشتیهایآموزهدیگروغسلووضومانندسادهای
.کردمتحولرااسالمدنیایدرمان،وسالمتیمورددردینپیشوایاندستورات

بابقهطبهعلمتحصيلنبودنمنحصراسالمیدورهعلمیفرهنگویژگیهایازیکی✓
سؤالورسیدندمیایشانحضوربهزنان،(ص)خدارسولزمانهماندر.بودخاصقشری

.کردندمیطرحراخودعلمیهای

آندرآموزیعلمبرایمدینهزنانوبوددادهتشکیلعلمیکالسیک(س)فاطمهحضرت-
.روندمیشماربهحدیثراویانجزءنیز(ص)خدارسولهمسرانازبرخی.کردندمیشرکت
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