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مسیر دانش و تمدن

مطالب

اسالم و دانش
عناصر مسیر تمدن: 

اعجاز در قرآن و سنت.

https://www.path-2-happiness.com/fa
ht
tp
s:
//w

w
w
.p
at
h-
2-
ha

pp
in
es

s.
co

m
/fa

https://www.path-2-happiness.com/fa/category/%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%B4%D8%A8%D8%AE%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D9%88-%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86
https://www.path-2-happiness.com/fa


252253

مسیر دانش و تمدن
اسالم و دانش

بدون تردید راه سعادت از دروازه های دانش و تمدن می گذرد و به هیچ عنوان امکان 
ندارد مسیر خوشبختی از وادی جهل و عقب ماندگی بگذرد و هیچ دین و اندیشه ای به مانند 
با  نبرده و  باال  اسالم که محمد نبی صلی اهلل علیه و سلم آن را آورده، جایگاه دانشمندان را 
آنان به نیکی وبزرگواری رفتار نکرده است. اسالم به طلب دانش و استفاده از فکر و اندیشه 
فراخوانده و به تدبر و تفکر دعوت کرده است. اسالم تمدن بزرگی بوجود آورد که در شرق 
و غرب زمین گسترش یافت. به همین سبب بعثت رسول خدا محمد صلی اهلل علیه و سلم یک 
انقالب علمی واقعی به شمار می رود. در محیطی که دانش در آن بیگانه بود و فراگیری آن 
امری عادی به شمار نمی رفت. اسالم آمد تا با دانش آغاز کند و دنیا را با نور هدایت ربانی 
روشن سازد. خداوند بلند مرتبه می فرماید: }آیا حکم  ]روزگار[ جاهلیّت   را  مي خواهند! و  براي  

گروهي   که  یقین  دارند، چه  کسي   در  داوري  بهتر  از  خداوند  است  {] سوره مائده آیه 50[
در این دین جایی برای جهالت،  نادانی، شک، تردید و دودلی وجود ندارد و نخستین آیه 
ای که بر پیغمبر درس ناخوانده نازل شد عبارت بود از:} بخوان   به  ]یمن [ نام  پروردگارت   که  
]سراسر هستي   را [ آفرید )1(انسان   را   از  خونپاره هاي  بسته  آفرید )2(بخوان  و پروردگارت  بس  
گرامي   است  )3(کسي   که  ]نوشتن [  با  قلم  آموخت  )4(به  انسان  آنچه   را   که  نمي دانست ، آموخت  

)5({ ] سوره فلق آیه 1-5[

واضح است که این نخستین موضوع؛ کلید شناخت این دین و کلید 
شناخت دنیا و آخرت است. جایی که تمامی انسان ها به سوی آن باز 

می گردند.
به دانش فقط در آغاز  اهتمام اسالم  توان دریافت که  با دقت می 
باشد. همانگونه که  انسان می  از آغاز آفرینش  بلکه  نبوده  نزول قرآن 
و  آفرید  را  آدم  خداوند  کند،  می  حکایت  ما  برای  آیاتش  در  قرآن 
او را خلیفه خود در زمین نهاد و به فرشتگان دستور داد تا بر او سجده 
باال برد. و سپس  او را  او را عزیز و محترم گردانده و جایگاه  کنند و 
برای ما و فرشتگان سبب این عزت و احترام را ذکر کرده که علت آن 
دانش و علم است. خداوند متعال در این موضوع می فرماید: }و چون  
پروردگارت   به  فرشتگان  فرمود:  به  راستي   من  جانشیني   در  زمین  خواهم  
گمارد، گفتند: آیا کسي   را   در  آنجا مي گماري   که   در  آنجا فساد کند 
و خونها بریزد، حال  آنکه   ما  با  ستایش  تو تسبیح  مي گوییم  و تو  را  پاک  
مي شماریم ! فرمود:  به  یقین   من  چیزي   را  مي دانم   که   شما  نمي دانید )30(

و ]خداوند[ همه نامها ]ي  آفریدگان [  را   به  آدم  آموخت ، سپس   آنها   را  
 بر  فرشتگان  عرضه  داشت ،  آن  گاه  فرمود:  اگر  راستگویید، مرا  به  نامهاي  
دانشي  جز آنچه   به   ما آموخته اي ،  یاد مي کنیم :  ما  پاکي   تو  را   به   اینها خبر دهید )31(گفتند: 
نامهاي   آنها  خبر ده ،  پس   اینان   را   به   اي  آدم ،  فرمود:  فرزانه اي  )32(  داناي   تویي   که   نداریم . 
چون  ]آدم [ آنان   را   از  نامهاي   آنها  خبر داد، ]خداوند[ فرمود: آیا  به   شما  نگفته  بودم   که   به  راستي  
 من  غیب  آسمانها و زمین   را  مي دانم  و مي دانم  آنچه   را   که  آشکار مي کنید و آنچه   را   که  نهفته  

مي داشتید )33({ ] سوره بقره آیه 30-33[

بخوان.. فریاد اسالم است

روبرت پیر ژوزف

با  را  خود  به  معتقدین  است،  معرفت  و  دانش  دین  که  اسالم  تردید  بدون   "
فراگیری دانش و عمل به آن فرا می خواند  و این سخن گزافی نیست زیرا 

نخستین آیه قرآن کریم عبارتست از: بخوان به نام خدایت آن که آفرید".

استاد فلسفه در دانشگاههای فرانسه
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موریس بوکای

استاد  دارد که  طبیعی  دانش  پیرامون  و آشکاری  فراوان  آیات  "قرآن 
گرد  کریم"  قرآن  در  طبیعی  دانش  کتاب"  در  را  آنها  مروه  یوسف 
آورده است و دقیقا 774 آیه هستند و به شرح ذیل تقسیم می شوند: 
اتم 8 آیه، شیمی 29 آیه نسبیت  ریاضیات 61 آیه، فیزیک 264 آیه، 
62 آیه ستاره شناسی100 آیه هواشناسی 20 آیه آب و مایعات 14 آیه، 
فضا 11 آیه جانور شناسی 12 آیه دانش زراعت 21 آیه؛ زیست شناسی 
36 آیه؛ جغرافیایی عمومی 73 آیه دانش نژاد های بشری 16 آیه دانش 
 36 هستی  رویدادهای  تاریخ  و  شناسی  هستی   ، آیه   20 زمین  طبقات 

آیه".
دانشمند و پزشک فرانسوی
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و از مواردی که به جایگاه دانش و ارزش 
تنها   نه  قرآن  که  است  آن  کند  می  اشاره  آن 
 - گوید  می  سخن  آن  باره  در  آغاز  در  فقط 
روشی  بلکه  بخوان{،   { گوید:  می  که  آنجا 
تقریبا هیچ  قانون جاویدان است.  این  ثابت در 
سوره ای از سوره های قرآن از بحث فراگیری 
خالی  مستقیم  غیر  و  مستقیم  صورت  به  دانش 
غیر  امر  بزرگترین  برای  متعال  خداوند  نیست. 
ذات  یکتاپرستی  و  توحید  یعنی  انکار  قابل 
می  دعوت  فراگیری  و  دانش  به  تعالی  باری 
کند. خداوند متعال می فرماید:  }پس  بدان   که  
معبود ]راستیني [ جز  خدا  نیست  و  براي  گناهت  
و  بخواه   آمرزش   مؤمن   زنان   و  مردان   و  براي  
} مي داند  قرارگاهتان   را   و  گردشگاه    خداوند 

 ] سوره محمد آیه 19[
و به بزرگی دانش و صاحبان آن امر کرده 
و یکسانی  دانا و نادان را رد می کند: }بگو: آیا 
برابرند!  نمي دانند  آنان   که   و  مي دانند  آنان   که  
تنها خردمندان  پند مي پذیرند { ] سوره زمر آیه 9[

باال  بس  دنیا  در  را  دانش  صاحبان  مقام  و 
می برد. این عالوه از پاداش آخرت می باشد.  
خداوند می فرماید: }خداوند  به  مراتبي  ]منزلت [ 
باال  یافته اند،  علم   کساني   را   که   و  مؤمنانتان  
آنچه  مي کنید آگاه   است  {  برد. و خداوند  به  

 ] سوره مجادله آیه 11[ 
به  کریم  قرآن  در  که  این  از  گذشته 
تشویق  دانش  جز  چیز  هیچ  در  طلبی  زیاده 
فرماید:  می  مرتبه  بلند  خداوند  است.  نشده 
} بیفزاي   دانشي   پروردگارا،  به   من   بگو:   }و 

 ] سوره طه آیه 114[

نبود آن گاه که رسول خدا صلی اهلل علیه  این از جهت مبالغه  به همین سبب 
و سلم فرمودند:" هر کس راهی بپیماید تا در آن دانش بیاموزد خداوند به آن راه 
بهشت را برایش هموار می کند و فرشتگان پرهای خویش را برای خشنودی طالب 
دانش پهن می کنند و هر آن چه در آسمان ها و زمین هست و حتی ماهیان در آب، 
برای او استغفار می کنند و همانا فضل و برتری عالم و دانشمند به نسبت عابد و 
پرهیزکار به مانند برتری ماه بر دیگر ستارگان است. دانشمندان و علماء میراث بران 
پیغمبران اند و آنها نه  دینار و درهمی بلکه دانش را به ارث باقی گذاشته اند. پس 
هرکس از آن بهره ای برده، همانا بهره و نصیب بزرگی به او رسیده است. ) روایت 

در صحیح مسلم( به همین سبب مساجد؛ مراکز دانش و دانشمندان گشتند.
قرآن  در  مشتقات آن  و  علم  تکرار کلمه  تعداد  است که  زمانی  اوج شگفتی 
بار  متوجه می شویم که 779  تحقیق  از  بعد  بشماریم.  را  کریم- کتاب خداوند- 
تکرار شده است. یعنی به طور متوسط هفت بار در هر سوره از سوره های قرآن. این 
فقط کلماتی هستند که از ماده کلمه سه حرفی- ع ل م – مشتق شده اند. اما  کلمات 
دیگری نیز هستند که به علم اشاره می کنند اما از این ماده نیامده اند. کلماتی مانند: 
یقین، هدایت، عقل، فکر، نظر، حکمت، فقه، برهان، دلیل، حجت، آیه و نشانه ، 
بینه و دیگر معانی که زیر عنوان علم قرار می گیرند و به آن تشویق می کنند. اما در 
سنت نبوی به سادگی نمی توان تعداد تکرار این کلمه را مشخص نمود. زیرا این 

معنی بسیار تکرار شده است.
قرآن کتاب فیزیک، شیمی، زیست شناسی و یا ریاضیات نیست بلکه آن "کتاب 
هدایت" است. و با وجود این هر گز با چیزی  که دانش جدید آن را تایید کرده، 

مخالفت ننموده است.

مسجد.. دانشگاه است

قرآن و اعجاز علمی آن

ستانلی لین پول

"تاهنوز مساجدی به مانند گذشته دانشگاه 
بود  دانش  طالب  از  پر  مساجد  هستند؛ 
را گرد  آنان  فراگیری  انگیزه  کسانی که 
سخنان  شنیدن  شوق  برای  و  بود  آورده 
و  شریعت  و  دین  باره  در  دانشمندان 
آمده  گرد  ریاضیات  و  پزشکی  فلسفه، 
بودند و دانشمندان هم از انحای عالم می 
گفتند  می  سخن  عربی  زبان  با  و  آمدند 
نژادی مورد  از هر  آنجا هر طالب علمی 

استقبال قرار می گرفت ".

دانشمند بریتانیایی
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این تاثیر بسیار بلند مدتی بر دولت اسالمی، 
که بعد از این تشکیل شد بر جا گذاشت و جنب 
میادین  در  ای  گسترده  بسیار  علمی  جوش  و 
بوجود آورد. چنان جنب  مختلف علم و دانش 
و جوشی که تاریخ نمونه آن را سراغ ندارد. این 
بسیار  تمدنی  شکوفایی  سبب  بزرگ،  تحرک 
بزرگ توسط مسلمانان گشته و میراث انسانی را 
از علم و دانش تقویت نمود.  با توشه ای عظیم 
ساخت.  خود  مدیون  را  دنیا  تمام  که  طوری  به 
ماکس مایرهوف می گوید:" می توان پیشرفت 
علم شیمی در اروپا را به صورت مستقیم به "جابر 
این  بر  دلیل  بزرگترین  و  داد  نسبت  حیان"  بن 
مدعا آن است که تا هنوز بیشتر مصطلحات مورد 
استفاده در زبان های مختلف اروپایی، واژگانی 

هستند که او وضع کرده است".
دانش  به  اگر   " گوید:  می  الدومییلی 
می  پی  کنیم  دقت  شناسی  ستاره  و  ریاضیات 
ای  پایه  بلند  دانشمندان  آغاز  همان  از  که  بریم 
دراین موضوعات در میان مسلمانان وجود دارد. 
موسی  بن  محمد  ابوعبداهلل  آنها  مشهورترین  از 
مجموعه  یک  خوارزمی  است)1(..  خوارزمی 
و  نمود  تربیت  را  بزرگ  بسیار  دانان  ریاضی  از 

در  فراوانی  مباحث  کننده  وضع  و  هند  عددی  نظام  معرف  جبر,   علم  بنیانگذار   )1(
حساب و ستاره شناسی و جغرافیا.

کتابهای او تا قرن شانزدهم در دانشگاههای اروپا تدریس می شد".
زیگرید هونکه در باره  دانش جراحی از کتاب" التصریف لمن عجز عن التالیف)1(" از آن 
زهراوی می گوید:" قسمت سوم این کتاب نقش بسیار مهمی در اروپا ایفا کرد و این قسمت 
از دانش پزشکی را به جایگاه بزرگی رساند. پس بعد از آن دانش جراحی مستقل گشته و در 

اصول خود بر علم تشریح پای گرفت ".
کتاب زهراوی تاثیر بسیاری در نهضت فراگیری دانش در اروپا در طی پنچ قرن بر جای 
گذاشت. این کتاب در دانشگاههای اروپا تدریس می شده و منبع جراحان اروپایی بود و از 

آن بسیار آموختند.
)1( آن عبارت است از یک دانشنامه پزشکی سی مجلدی همراه با تصاویر فراوان و شکل هایی از آالت و ابزارهایی که مولف زهراوی در عمل جراحی از آنها استفاده 
کرده. گیرار کریمونی قسمت جراحی این دانش نامه را در قرن دوازدهم  میالدی به التین ترجمه کرده که بارها چاپ شده است. یکی از این چاپ ها در سال 1497 در 

ونیز بود و چاپ بعدی در بازل در سال 1541 و چاپ سوم در 1778 در اکسفورد و دکتر لوکلیرک در قرن نوزدهم آن را به فرانسه برگزداند.

شور و شوق نسبت به فرهنگ

استانلی لین پول

از  زیباتر  جریانی  تمدن  تاریخ  در  "هرگز 
فراگیری  برای  ناگهانی  شوق  و  شور  آن 
دانش که در انحای جهان اسالم روی داد 
از  مسلمان  هر  گویی  است،  نیامده  بوجود 
شوق  ناگهان  صنعتگران  تا  گرفته  خلیفه 
برای آن  برای سفر  میل  و  دانش  فراگیری 
در وجودشان النه کرد و این بهترین چیزی 
بود که اسالم از هر جهت ارایه کرد، طالب 
دانش از هر جهت رو به سوی بغداد و پس 
گذاشتند  دیگر  شهرهای  سوی  به  آن  از 
شهرهایی که مرکز ادبیات و دانش بودند به 
مانند حرکت جدید در اروپا که دانشمندان 
و دانشجویان در پی دانش به هر سمت می 
روند و البته آن حرکت از این جریان زیباتر 

بود".

شرق شناس بریطانیایی
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احمد  کنند؛  می  بشریت  تقدیم  فراوانی  آوردهای  دست  مسلمان  دانشمندان  هنوزهم  تا 
زویل)1( در کتابش" عصر دانش" می گوید:" کار من جایی در وسط اتم ها قرار دارد، جایی که 

اجزای اتم  به هم می پیوندند و یا از هم فاصله می گیرند..
عجیب نیست که این دانش هدایت و نوری است که محمد صلی اهلل علیه و سلم آن را 
تقدیم کرد وبا آن بشریت را از مرداب های گندیده جهالت بیرون آورد و او را در طول تاریخ 

با دانش و تمدن برافراشت.
اندیشه  بدون  تقلید  از  اسالم  نمونه  برای  داد.  ارایه  را  دانش  فراگیری  اسلوب دقیق  اسالم 
بلکه   از  شیوه اي   ]نه [  باره مشرکان می گوید: }گویند:  برحذر داشته است: خداوند پاک در 
 که  نیاکانمان   را   بر   آن  یافته ایم ، پیروي  مي کنیم . آیا ]چنین  مي کنند[  اگر  چه  پدرانشان  چیزي  

نفهمیده  و راه  نیافته  باشند! { ] سوره بقره آیه 170[
فرماید:  مرتبه می  بلند  باز می دارد. خداوند  بدون روش علمی  پیروی کردن گمان  از  و 
 } ]آنان [ جز  از  گمان  پیروي  نمي کنند و آنان  ]کاري [ نمي کنند جز آنکه  دروغ  مي گویند {

 ] سوره انعام آیه 116[
و از هوس هایی که با علم و منطق و عقل و تحقیق مخالف هستند نهی کرد. خداوند  متعال 
می فرماید: }و بسیاري   با  خواسته هاي  ]نفساني [ خویش  بدون  علم  ]مردم   را [ گمراه  مي کنند. { 

] سوره انعام آیه 119[

)1( شیمیدان مصری که در سال 1999 جایزه نوبل  شیمی را به دست آورد  او دوربینی اختراع کرده بود که می توانست طیف نوری را تجزیه و تحلیل کند. این ابزار می 
توانست با سرعت فمتو ثانیه کار کند.  او همچنین تحقیقاتی  در باره عکس العمل های شیمایی انجام داد . این اختراع بشریت آن چنان گامی به جلو برد که انتظار آن را 
نمی برد.این اختراع به انسان این توان را داد  تا اتم ها را در حین عکس العمل های شیمیایی به وسیله تکنولوژی لیزر سریع ببیند. دکتر احمد زویل سیستم عکس برداری 
بسیار سریع را اختراع کرد که با استفاده از لیزر صورت می گرفت و می توانست اجزای اتم را در هنگام به هم آمیختگی و منفک شدن رصد کند.  آن زمانی که این 

تصویر گرفته می شود را فمتو ثانیه می گویند که آن یک قسمت از یک میلیون میلیاردم ثانیه است.

}و  فرماید:  می  و  دهد  می  هشدار  کند،  می  دور  عدالت  از  که  بیزاری  و  تنفر  از  و 
کنید  که   آن   رفتار  عدالت   نکنید،  به   رفتار  عدالت   ندارد  که   به   قومي   شما   را   بر   آن   دشمني  
  به  تقوي  نزدیکتر  است  و  از  خداوند پروا بدارید،  که  خداوند  به  آنچه  مي کنید آگاه   است  {

 ] سوره مائده آیه 8[
گوید:  می  یهود  باره  در  مرتبه  بلند  خداوند  دانش،  فراگیری  در  موضوعیت  پیرامون  و 
}]گروهي [  از  یهود هستند  که  کلمات   را   از  جایگاهشان  تغییر مي دهند و مي گویند: »شنیدیم  و 

نافرماني  کردیم {] سوره نساء آیه 46[
و از سرکشی و اختالف بر حذر می دارد. خداوند بلند مرتبه می فرماید: }تنها راه  ]نکوهش [ 
 بر  کساني  ]باز  است [  که   به  مردم  ستم  مي کنند و  در  زمین   به  ناحق ّ ]تباهي [ مي جویند. اینانند  که  

عذابي  دردناک  ] در  پیش [ دارند { ] سوره شوری آیه 42[
و امانت داری علمی همراه با عدالت را در میان مردم می ستاید و  می فرماید: }و چون   در  

میان  مردم  حکم  کنید  به  عدل  ]و انصاف [ حکم  کنید{] سوره نساء آیه58[
و به عدل و پابرجایی در حق و قسط و گواهی راستین امر می کند ومی فرماید: }اي  مؤمنان ، 

 به  داد استوار ]و[  براي   خدا  گواه  باشید و  اگر  چه   به  زیان  خودتان   باشد .{ ] سوره نساء آیه 135[
و در باره اهمیت تحقیق  درباره دلیل و برهان می فرماید: .} بگو:  اگر  راست  مي گویید، 

دلیل   خود   را  بیاورید. { ] سوره نمل آیه 64[
را  ایجاد تمدن  فراگیری علم و  بودن راه  مند  ازاین موارد که  روش  نمونه های دیگر  و 

ترسیم می کند.
مسیر تمدن: هیچ قوم یا ملت و یا گروه و دسته ای خواه پیشرفته و یا عقب مانده از داشتن 
را  و ویژگی های خاص خود  آنها شکل  به  و  مرتبط ساخته  به هم  را  آنها  فرهنگ که  یک 

قرآن اعجاز گرتمدن دانش

رینیه گینوگوستاولوبون

هنر  و  اختراعات  و  علمی  های  کتاب  و  عرب  تمدن  در  بیشتر  چند  "هر 
برای ما آشکار  افق های جدیدی  تر  و  تازه  آنان عمیق تر شویم حقایق 
می شود و به سرعت به این پی می بریم که عرب در رساندن دانش قدیم 
دانشگاهای  و  هستند  برتری  و  قرون وسطی صاحب فضل  در  دیگران  به 
غرب به مدت پانصد سال به جز مطالب علمی آنان چیز دیگری برای طرح 
درس وجود نداشت و آنان بودند که اروپا را از جهت ماده و عقل و اخالق 
بسوی تمدن کشاندند و تاریخ هیچ ملتی را نمی شناسد که به مانند آنان 
در  مدت کم، این چنین نتایجی را ببار بیاورند و هیچ قوم دیگر در درک 

هنری به پای آنان نرسید".

"من تمام آیاتی را که پیرامون دانش طبیعی هستند بررسی کرده ام و به 
این نتیجه رسیدم که تمامی این آیات با دانش جدید  بشری مطابقت دارد. 
پس من به این باور قطعی رسیدم که آن چه محمد صلی اهلل علیه و سلم در 
بیش از هزار سال پیش آورده است دقیقا حق و درست است،  پیش از این 
که در آن جا معلم یا مدرسی باشد، اگر متخصصین هر دانش آیات قرآنی 
را با آن چه دارند مقایسه کنند بدون تردید به حقانیت قرآن اعتراف می 

کنند البته اگر این بررسی از غرض ورزی خالی باشد".

فیلسوف فرانسویمورخ فرانسویی
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می دهد خالی نیستند.  فرهنگ عبارت است از: اسلوب رفتار 
سیستم  یک  آن  هستی،  برابر  در  و  زندگی  در  موضعگیری  و 
به شکل  و  زندگی  های  پدیده  بر  که  است   اجتماعی  ارزشی 
رفتار  و  فعالیت  های  نمونه  در  و  دارد  سیطره  فردی  و  جمعی 
پدیدار می شود و سبب یکپارچگی آنها می گردد. اما 
تمدن یک توصیف اضافی بر وجود فرهنگی یک جمع 
کیفی  برتری  و  پیشرفت  معنی  دربرگیرنده  که  است 
نشانه  و  واقعی  در سطح  دستاوردهایی  و  بوده  و کمی 
در  آن  فعالیت  و  تاریخی  محیط  در  تاثیر  از  آشکاری 
می  آنان  به  دهی  مسیر  و  بزرگ  رویدادهای  ساختن 
باشد. فعالیتی که چه بسا نقطه عطفی روشن در تاریخ  
رود.  می  شمار  به  خاص  زمان  یک  یا  و  کشور  یک 
بدین ترتیب هر تمدن ساختار منحصر به فرد خود  را در 
شکل، طبیعت، سیاست، دین، فرهنگ، دانش و اخالق 
دارد. همه این عناصر در تمدن یک ملت سرشته و در 
هم آمیخته اند و آن همان فرهنگ ملت های مختلف با 

تمام ویژگی ها و نشانه های خاص  می باشد.
دسته  آن  رویکرد  و  روحیه  تغییر  به  موفق   اسالم 
بیابانگردی  از زندگی  را  . آنها  مومنین نخستین گشت 
بود-  چیره شده  آن  بر  ماندگی  عقب  و  تعصب  که   -
برد.  برتر  اصول  و  واال  اخالق  به   آراستگی  سوی  به 
رویکردی که روح مدنیت و تمدن را رواج داد. ودر 
خالل چند دهه دنیا را گشوده و با این تمدن گروههای 
زیرا  کرد.  همراه  خود  با  را  زمان  آن  مردم  از  بسیاری 
دینی که محمد صلی اهلل علیه و سلم به آن مژده داده بود 
دین آسانی و عدالت و برادری و مساوات بود.  تمدن 
به تنگ  پیشین  از سیستم  اسالمی زمانی آمد که مردم 
آمده بودند. زیرا آن بر اساس بندگی و استبداد استوار 
بود. و انتظار سیستمی را می کشیدند که در آن عزت و 
کرامت و انسانیت خود را مشاهده کنند. بعد ازاین که ظلم و ستم را به دست شاهان دیکتاتور 

وکشیشان مستبد چشیده بودند، اسالم یک فرصت طالیی برای 
آنان بود. زیرا اوضاع آنان را اصالح کرده و در شراط جدید 
آن زندگی با عزتی را دیدند، که انتظارش را می کشیدند و در 

عین حال ظلم و جهالت و عقب ماندگی را از آنان برداشت.
تمدن اسالمی نگاه به انسان را تغییر داده و آن را 
به نگاهی بزرگوارانه بدل ساخت و هرگز میان انسان با 
برادرش بر اساس نژاد، یا رنگ و یا زبان تفاوت قایل 
نشد. بلکه همگی در آن با یک رفتار و با یک حقوق 
مواجه بودند. و تمدن اسالمی به شکل فعال در پیشبرد 
جمع بشری به جلو، سهیم گشت. بعد از اینکه سیستم 
قبیله ای را که بر اساس خون و نسب استوار بود،  به 
بنا شده  سیستم گروهی مشترک که بر عقیده و فکر 
بود، بدل کرد.  جامعه ای که ارتباط اجتماعی آن بر 

اساس برادری و مساوات بود.
نخستین هدف در تمدن- به نظر اسالم-  به وجود 
آوردن آرامش و آسایش و امنیت و برپاداشتن جامعه 
ای ممتاز و خوشبخت کردن بشریت  و مبارزه با تمام 
وسایل  تمام  با  تمدن  پیشرفت  زیرا  شراست.   عوامل 
مدنیت در ذات خودش مورد نظر نیست. زیرا هدف 
تمدن درست آن است که سعادت روانی و آرامش 
قلبی انسان را به شکل متوازن و به همراه محقق ساختن 
صلح و پیشرفت جامعه و وطن  برآورده کند و این با 
رسیدن به هر خیر و امر سودمند و دور شدن از هر شر 

و امر زیان مند حاصل می شود.
بر عکس تمدن امروزه که سبب افزایش پریشانی 
مادیگرایی  آسیاب  در  را  آدمی  و  شده  دلواپسی  و 
سرکش، خرد نموده است و از اخالق، فضیلت، دین 
و ارزش های برتر انسانی  به دور ساخته  و آدمی را 
به ابزاری بی روح بدل کرده  که قوی، ضعیف را زیر 

پای خود له می کند.

از نشانه های غروربهترین سیستم

هربرت جورج ولز
مونتگمری وات

بهترین  آن  زیرا  یافت،  سیطره  "اسالم 
توانست  می  بود که روزگار  سیستمی 
آن را ارایه  و منتشر کند. زیرا در هر 
جای دنیا، ملت های تحت ظلم و ستم 
بودند که از جهل و بی سوادی و هرج 
استفاده می شد  آنان سوء  و مرج در  
مستبدی  های  حکومت  همچنین  و 
بودند که میان آنان و مردم هیچ گونه 
ترین  گسترده  اسالم  نبود،  ارتباطی 
ی  اندیشه  ترین  پاک  و  ترین  تازه  و 
به یک فعالیت عملی  سیاسی  بود که 
در جهان آن روز بدل شد و به آدمی 
می  دیگر  سیستم  هر  از  بهتر  سیستمی 
داد و نظام سرمایه داری و بردگی در 
فرهنگ  و  ادبیات  و  رم  امپراطوری 
اروپا  در  اجتماعی  رسوم  و  آداب  و 
پیش  و  بود  رفته  انحالل  به  همگی رو 

از آن که اسالم بیاید نابود شده بود".

پیرامون  تحقیق  که  است  "مناسب 
صورت  اروپا  بر  اسالمی  تاثیرات 
ارتباط  که  زمانی  این  در  بگیرد، 
و  عرب  مسیحیان  با  مسلمانان 
بیشتر  اروپائیان در این جهان واحد 
است  شده  مالحظه  است.  شده 
اروپا  در  مسیحی  نویسندگان  که 
اسالم  از  وسطی  قرون  خالل  در 
ارایه  ریخت  بی  و  ناقص  صورتی 
تحقیقات  فضل  به  اما  دادند،  می 
صورتی  گذشته  قرن  در  محقیقین 
بوجود  به  شروع  اسالم  از  تر  دقیق 
ارتباطات  برای  است،  کرده  آمدن 
ما  باید  مسلمانان  و  عرب  با  خوب 
کامال به بزرگی و فضل مسلمانان بر 
خودمان اعتراف کنیم همانا سعی ما 
در انکار این، نشانه ای از نشانه های 

غرور کاذب است"

نویسنده و ادیب بریطانیایی
شرق شناس بریطانیایی

https://www.path-2-happiness.com/fa
ht
tp
s:
//w

w
w
.p
at
h-
2-
ha

pp
in
es

s.
co

m
/fa



263 262

عناصر مسیر تمدن: 

تمدن اسالمی داری عناصر بارزی است که ویژگی های آن از سایر تمدن ها متمایز است 
والبته وجوه  اهداف و اصول آن مختلف است  باشد،  متفاوت می  و شخصیت هدف در آن 

مشترکی نیز با دیگر تمدن ها  دارد. 
اساس تمدن اسالمی به مانند تمدن یونان تعظیم عقل نیست  وبه مانند تمدن روم، تعظیم 
قدرت و گسترش نفوذ هم نیست و به مانند فارسیان توجه و اهتمام به لذات جسمی و نیروی 
جنگی و تسلط سیاسی هم نیست  وبه مانند هندیان و برخی از چینی ها  فقط آمادگی و پرورش 
روحی هم نبود  و آماده کردن سیطره مردان دین و روحانیت با استفاده از خرافات و افسانه ها 
نبود آن گونه که در تاریکخانه قرون میانه در اروپا روی داد  و نه مفتون شدن به علوم مادی و 
استفاده از گنجینه های هستی و مادیگرایی سرکش، همان گونه که در تمدن امروزه تحت تاثیر 
تمدن یونان و روم مشاهده می شود. اساس تمدن اسالمی توحید، یکتاپرستی، تفکر، دانش، 
عمل، معنویت، ساختن و آباد کردن و احترام به عقل و تکریم انسان است. یعنی تمام آن چه 

که زندگی انسان در بر دارد. بدین ترتیب تمدن اسالمی تمدنی مستقل و دارای قانونی مشخص 
است که به شکل ریشه ای با اصول دیگر تمدن ها تفاوت دارد. تمدن اسالمی با داشتن روح 
جهاد، اجتهاد، انصاف،  عدل، گذشت، تسامح با مخالف، دوستی خیر و خوبی و نشر علوم در 
تمام دنیا، از دیگر تمدن ها برتر بوده و به همین سبب نامزد رهبری دوباره بشریت می باشد. زیرا 

عناصر این تغیر به شکل کامل در آن موجوداند .
تمدن اسالمی دارای ویژگی ها و عناصر متفاوتی است ؛ از آن جمله:

1- ایمان و توحید:
ساختن  و  دانش  فراگیری  به  کننده  دعوت  بزرگترین  و  و خوشبختی  سعادت  راه  جوهر 
تمدن، ایمان است و هر تمدنی که بر اساس ایمان به خداوند و توحید بر پا نشده باشد، تمدنی 
مضمحل  است که اسباب انفکاک و از هم گسیختگی و درگیری و نزاع درونی را در ذات 
خود دارد که سبب نابودی یکدیگر می شوند. در آن تمدن جز خداوند یکتا معبودان دیگری 
پرستیده می شوند  و آن ها را با نام های مختلف نام گذاری می کنند و این سبب فساد زندگی 
بشری و بدبختی او می گردد. خداوند متعال می فرماید: }اگر   در   آن  دو معبوداني  جز خداوند 
بودند تباه  مي شدند.  پس  خداوند، پروردگار عرش ، پاک  و فراتر  است   از  آنچه  بیان  مي کنند { 

] سوره انبیاء آیه 22[
و خداوند می فرماید: }خداوند هیچ  فرزندي   بر  نگرفته   است  و هیچ  معبود ]دیگري [  با   او  
نیست . ] اگر   باشد [  آن  گاه   هر  معبودي  آنچه   را   که  آفریده   بود ، مي برد و قطعا برخي   بر  برخي  
]دیگر[ چیره  مي شدند. خداوند  از  آنچه  وصف  مي کنند پاک  ]و منزه [  است  { ] سوره مومنون 

آیه 91[

خودکشی جهان

دست آوردهای علمی

سده های میانه

امیر چارلزمرمادک بکثول

گوستاولوبن

به  دیگر  وقت  هر  از  بیش  امروزه  "غرب 
آن  در  زندگی  تا  است،  نیازمند  اسالم 
شود  هدف  دارای  تاریخ  و  کند  پیدا  معنی 
ایمان  و  دانش  جدایی  در  غرب  روش  تا 
فاصله  ایمان  و  دانش  میان  اسالم  کند.  تغیر 
ای نمی گذارد و حتی برعکس آن در میان 
یک  را  آنها  و  کند  می  برقرار  ارتباط  آنها 
واحد متکامل و غیر قابل تجزیه می شمارد. 
همانگونه که اسالم می تواند امید را به جامعه 
غربی بیاورد، جامعه ای که شدیدا تحت تاثیر 
فرد گرایی قرار گرفته است و آن را به سمت 

خودکشی سوق می دهد ".

آوردهای  دست  گذشته  قرن  هشت  طی  در  "اسالم 
بزرگی داشته  است و این اشتباه است که فکر کنیم 
اسالم فقط یک ناقل تمدن بوده است و یا فکر کنیم 
است  غرب  پرداخته  و  ساخته  کامال  غربی  تمدن 
اسالم فضل فراوانی در مدد و کمک غرب به قواعد 
نخستین دارد قواعدی که این دست آوردها از آن ها 

جوشیده است"

"اگر موسی بن نصیر می توانست اروپا را فتح کند اروپا قاره ای مسلمان 
اروپا  برای ملت های متمدن حاصل می شد و  می شد و یگانگی دینی 
از بدبختی سده های میانه رهایی می یافت، همانگونه که اسپانیا به فضل 

عرب از آن محفوظ ماند".

ولی عهد بریتانیاادیب و اندیشمند انگلیسی

مورخ فرانسوی
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] خود [  چنان   که   بودند،  ]دیگر[  معبوداني   }بگو:  اگر   با   او   فرماید:  می  خداوند  و 
مبارزه [ مي جستند {  مقابله  و  ] براي   ] هر  یک [ سوي  صاحب  عرش  راهي    مي گویند،  آن  گاه  

] سوره اسراء آیه 42[
بازخورد این افکار آن چیزی است که رخ داده و برای بسیاری از تمدن ها روی می دهد 
وآنان از هدف به راهی دیگر می گرایند و منحرف می شوند و سبب بدبختی و سیه روزی 
انسان می گردند. اگر چه برای او قصد خیر و خوبی داشته باشند. خداوند می فرماید: }احبار و 
راهبانشان   را   به  جاي  خداوند،  به  خدایي  گرفته اند. و ]نیز[ مسیح   بن  مریم  ] را   به  خدایي  گرفته اند[ 
حال  آنکه  فرمان  نیافته اند مگر آنکه  معبود یگانه   را  بندگي  کنند. معبود ]راستیني [ جز  او  نیست . 

 او   از  آنچه  شرک  مي آورند، ]بس [ پاک  ]و منّزه [  است  { ] سوره توبه آیه 31[ 

2- جهانی بودن:
اسالم دینی جهانی است. برای اصالح در هر زمان و مکان و برای هر نژاد و زبان  و هر 
رنگ و ملت آمده است. خداوند می فرماید: }و تو  را   براي  همه مردمان  جز مژده  آور و هشدار 

دهنده  نفرستاده ایم . ولي  بیشتر مردم  نمي دانند { ] سوره سباء آیه 28[
نازل  کرد  تا   براي   بنده اش   »فرقان «  را   بر   فرماید: }خجسته   است  کسي   که   و خداوند می 

جهانیان  هشدار دهنده   باشد  { ] سوره فرقان آیه 1[
و خداوند می فرماید: }بگو: اي  مردم ،  من  فرستاده خداوند  به  سوي  همه  شما  هستم ، کسي  

 که  فرمانروایي  آسمانها و زمین   از   آن  اوست ،{] سوره اعراف آیه 158[
} نفرستاده ایم   جهانیان   رحمت   براي   مایه  جز  تو  را   }و  فرماید:  می  خداوند   و 

 ] سوره انبیاء آیه 107[

اسالم عقیده ی ثابتی آورده که با تغییر احوال تغییر نمی کند و قانون و شریعتی عرضه داشته 
که بر اساس عدل و حق  استوار است و با طبیعت بشر در هر زمان و مکان هماهنگ می باشد  
و این فقط به این دلیل است که آن از طرف خدایی است که آنچه را  برای بندگانش شایسته 
بوده  و برای آنان سودمند است، می داند. خدای بلند مرتبه می فرماید: }آیا کسي   که  ]همه  چیز 

 را [ آفریده   است ، نمي داند! و اوست  باریک   بین  آگاه  { ] سوره ملک آیه 14[،
همان گونه که اسالم دین یک گروه خاص یا رنگ یا نژاد معین از انسان ها نیست، اسالم 
در روزگار  آدمیان  برای همه  و  پوستان  زردپوستان، سرخ  پوستان،  سیاه  پوستان،  برای سفید 
پیشین و هم اکنون و در آینده صالحیت دارد. وهیچ محققی هر چند که توانمند باشد نمی تواند 
در آن چه که رسول خدا صلی اهلل علیه و سلم آورده است  رنگ و بوی منطقه ای یا قومی و 
نژادی بیابد و این دلیلی واضح بر این است که دعوت او دعوتی جهانگیربوده و به یک دسته 
معین و یا یک قوم مشخص محدود نمی شود. چرا که تمام  عبادات،  احکام و اخالق اسالمی 

برای همه بشر در هر زمان صالحیت دارند.

شکست خورده فاتح را به اسارت گرفت!!

در زندگی می جوشد!فرمانده مناسب کجاست؟

ارنولد توینبی
مونتگمری وات

کوفهی الل گابا

"در جنگ های صلیبی اسالم شکست خورده فاتحان را به اسارت گرفت و 
تاثیر  و زندگی التینی تحت  وارد کرد  دنیای مسیحی  به  را  تمدنی  هنرهای 
شدید آن قرار گرفت و در برخی از قسمت های فعالیت انسانی مثل مهندسی 
ساختمان تاثیر اسالمی در دنیایی مسیحی شدید است این تاثیر در طول سده 
های میانه آرام آرام  از اندلس و سیسیل وارد جهان مسیحی شد و تاثیر دولت 

جدید غرب از آن دو بسیار فراگیر و شامل بود".

"اگر رهبر مناسب یافت شود که در باره اسالم 
بار  است  ممکن  بگوید  سخن  مناسب  و  دقیق 
نیروهای  از  یکی  عنوان  به  دین  این  دیگر 

اساسی بزرگ در جهان بروز کند".

با  اسالم  است،  بشریت  برای  دین  برترین  "اسالم 
و  جوشد  می  مسلمان  زندگی  در  جزئیاتش  تمام 
دهد  می  انجام  مسلمان  که  فعالیتی  هر  در  بلکه 
فضل و برتری از آن اسالم است و جز اسالم در 
دنیا هیچ دینی وجود ندارد که توان حل مشکالت 
این  و  باشد  داشته  معاصر  جهان  در  را  مردم  تمام 

فقط امتیاز اسالم است".

مورخ بریتانیایی
شرق شناس بریطانیایی

سیاستمدار و روزنامه نگار هندی
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نمی توانیم بگوییم که عدل یا خوش رفتاری برای 
یک قوم یا در یک زمان شایستگی ندارد و این خاص 
گرایش  ها  آئین  و  ادیان  از  برخی  در  اما  است.  اسالم 
منطقه ای یا قومی یا نژادی بسیار واضح و آشکار است.  
برای نمونه یهود وقتی با غیر دین خود  چنان رفتار می 
کنند که خداوند در باره آنان می فرماید: }و کسي   از  
امین   مالي  هنگفت   اهل  کتاب  هست ،  که   اگر   او   را   به  
داري ،  آن   را   به  تو باز  پس  دهد. و  از  آنان  کسي  هست  
باز  تو  امین  داري   آن   را   به   دینار   که   اگر   او   را   به  یک  
نگرداند مگر  تا  وقتي   که   بر  سر  او  ایستاده  باشي .  این  از  
ناخواندگان   ]باره[ کتاب   آنان  گفتند:  در    آن   است   که  
دانسته   بر   و[  ]دیده   و  نیست   گناهي   بر   ما  عرب [  ]قوم  

خداوند دروغ  مي بندند { ] سوره آل عمران آیه 75[

3- تمدن دانش، آبادانی و سازندگی:
را  او  خداوند  که  است  چنان  انسان  به  اسالم  نگاه 
برای خالفت و آبادانی زمین آفریده است. خداوند بلند 
مرتبه می فرماید:  }او   شما   را   از  زمین  پدید آورد و  شما  

 را   در   آن   به  آباد کردن  گمارد،{] سوره هود آیه 61[  

و خداوند می فرماید:  }او  کسي   است   که   شما  
 را   در  زمین  جانشینان  ] خود [ گرداند.  پس   هر  کس  
اوست .  زیان   کفرش   به   آمد[  ]پي   ورزد  کفر   که  
و  در  حق ّ کافران ، کفرشان   در  نزد  خدا  جز خشم  
زیان   جز  کفرشان   کافران   حق ّ  و  در   نمي افزاید. 

افزون  نمي سازد { ] سوره فاطر آیه 39[
برابر با باور اسالمی  همه انسان ها با  واگذاشتن  
سبب  و  است  سودمند  بشریت  برای  که  دانشی  
آبادانی زمین می شود، گناهکار می شوند. محمد 
صلی اهلل علیه و سلم زمانی مبعوث شد که بشریت 
در حضیض عقب ماندگی تمدنی و علمی بوده و 
مردم مشغول فلسفه بافی و مناظره و از آبادانی و 
کار سازنده غافل بودند. رسول خدا صلی اهلل علیه 
و سلم بشریت را از این وضع بیرون کشیده و او 
را با دین اسالم باال برد. دین تمدن و سازندگی و 

انجیل متی

برای  مگر  ام  نشده  فرستاده  "من 
گوسفندان گمراه شده بنی اسرائیل". 
تا  برگزید  را  نفر  دوازده  چون  و 
یهود را دعوت کنند به آنها سفارش 
به  شهر  و  نروید  امم  کرد"به سوی 
سامرین  وارد مشوید بلکه به سوی 
بنی اسرائیل همان گوسفندان گمراه 

شده بروید".

ساختن و آبادانی کردن

سر چارلز ادوارد ارشیبالد

"اسالم  نبوغ و هوشمندی و برتری فردی 
و  سازندگی  دین  اسالم  پذیرد،  می  را 
آبادانی است و نه دین تخریب و ویرانی، 
و  دارد  زمینی  فردی  اگر  نمونه  برای 
شده  رها  را  زمین  و  هست  نیز  ثروتمند 
گذاشته است و آن را کشت و زرع نمی 
زمین  به  طبیعی  شکل  به  زمین  آن  کند 
عمومی بدل می شود و شرع بر این اصرار 
دارد که زمین او به نخستین فردی منتقل 

می شود که آن را بکارد".

سیاستمدار انگلیسی
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آبادانی، بدون اینکه میان سازندگی و تابش و درخشش 
روحی تناقضی باشد. در روان فرد مسلمان هیچ تناقضی 
میان عبادت،  کار، سازندگی، معنویت و کار برای رضای 
خدایش وجود ندارد و تمام این ها برای خداوند و در راه 
اوست. خداوند متعال می فرماید: }بگو: بي  گمان  نمازم  
خداوند،  راه   ]همه [  در   مرگم   و  زندگاني ام   و  عبادتم   و 

پروردگار جهانیان   است  { ] سوره انعام آیه 162[

4- تمدن اخالقی:
خدا  رسول  و  است  عبادت  یک  اسالم  در  اخالق 
صلی اهلل علیه و سلم به ما خبر می دهد که برای تکمیل 
برای  فرماید" من  می  و  برانگیخته شده  پسندیده  اخالق 
تکمیل کردن اخالق نیکو برانگیخته شده ام") روایت از 
مالک است( راه تمدن و خوشبختی راهی اخالقی است 
که بر اخالق پسندیده و کارهای شایسته تشویق می کند.  
اخالق در اسالم تمام قسمت های زندگی را فرا می گیرد، 
با  با خداوند و  با خودش،  انسان  قسمت هایی مثل رفتار 
دیگران را  شامل می شود. همانگونه که شامل چگونگی 
زن،  مرد،   بزرگ،  کوچک،  کافر،  مسلمان،  با  رفتار 
موافق و مخالف می شود. اسالم به کرم، شجاعت، عدل، 

رفتار،  در  نیکو  ادب  فروتنی،  و  تواضع  رحمت، 
قلب،  سالمتی  بردباری،  آزرم،  و  شرم  راستی،  
کند.  می  امر  اخالقی  دیگرصفات  و  خیر  محبت 
خداوند بلند مرتبه در اثبات اهمیت و وجوب عدل 
حتی با فرد مخالف می فرماید: }اي  مؤمنان ،  براي  
]گزاردن  حق ّ[  خدا  ] که  مفاد عهد پیش  گفته   است [ 
برخیزید ]و[ گواهان   به  عدل  باشید. و دشمني  قومي  
نکنید،  به   رفتار  عدالت   ندارد  که   به    شما   را   بر   آن  
عدالت  رفتار کنید  که   آن   به  تقوي  نزدیکتر  است  و 
 از  خداوند پروا بدارید،  که  خداوند  به  آنچه  مي کنید 

آگاه   است  { ] سوره مائده آیه 8[
و در باره رسالت محمد صلی اهلل علیه و سلم و 
مردم  تمام  برای  او رحمتی  این مطلب که  توضیح 
جهان بوده و فقط برای کسانی نیست که به او ایمان 
مایه رحمت   جز  تو  را   }و  فرماید:  می  اند،  آورده 

 براي  جهانیان  نفرستاده ایم  {] سوره انبیاء آیه 107[،
این اخالق قسمتی جدا ناشدنی از تمدن اسالمی 
امکان  و  رود  می  شمار  به  آن  در  اصیل  رکنی  و 
ندارد اخالق پسندیده به هر دلیلی از رفتار مسلمان 
رخت بربندد. هیچ مصلحت و یا دلیلی چون آبادانی 
زمین و غیره نمی تواند مانع اخالق پسندیده مسلمان 
شود. خداوند متعال پیغمبرش محمد صلی اهلل علیه و 
سلم را چنان ادب آموخته بود که در ادب و اخالق 
و سرمشق نیکو و در هر چیز نمونه بود. خداوند بلند 
مرتبه می فرماید: }به  راستي   براي   شما ،  براي  کسي  
 که  ]پاداش [ خداوند و روز قیامت   را  امید مي دارد 
مي کند،  در   رسول   خدا   یاد  بسیار  خداوند  را   و 

سرمشقي  نیکوست  { ] سوره احزاب آیه 21[
و خداوند قسمتی از رحمت و حرص و عالقه 
سعادت  راه  سوی  به  مردم  هدایت  برای  را  او 

اصالح کردن نفوس
در جمع گواهان

گوستاولوبن

عبداهلل هیرال گاندی

با  دیگری  دین  هر  از  بیش  "اسالم 
اکتشافات علمی  هماهنگ است و 
اصالح  و  پیراستن  به  همه  از  بیش 
به  و  کند  می  توجه  نفوس  کردن 
می  فرا  تسامح  و  احسان  و  عدل 

خواند".

" همگی شما می دانید که من " هیرال" 
فرزند رهبر بزرگ و دوگانه پرست " 
گواهان  جمع  در  من  هستم   " گاندی 
می  اعالم  مسلمانان  این  حضور  در  و 
کنم که من عاشق و دوستدار اسالم و 
قرآن هستم و به یگانی اهلل و به رسول 
سلم  و  علیه  اهلل  صلی  محمد  او  خاتم 
بعد  اقرار می کنم که  ایمان آوردم و 
از او پیغمبری نیست و آن چه آورده 
های  کتاب  دیگر  همچنین  و  است 
نازل شده همگی حق هستند و انبیاء و 
رسوالن حق هستند من برای اسالم و 
قرآن زنده می شوم و می میرم و برای 
آنها مبارزه می کنم و در راه آنها سعی 
و جهاد می کنم و یکی از ستون های 
آن خواهم بود و از دعوتگران به سوی 
اسالم در میان قوم و قبیله خود  خواهم 
بود. این دین یکتاپرستی دین دانش و 
فرهنگ و عدل و امانتداری و رحمت 

و مساوات است".

مورخ فرانسویی

فرزند مهاتما گاندی
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فرماید:  می  و  کند  می  توصیف  خوشبختی  و 
}بي گمان  رسولي   از  خودتان   به  سوي   شما  آمد، 
رنجتان   بر   او  دشوار،  بر   شما  حریص  ]و[  به  مؤمنان  

رئوف  مهربان   است  { ] سوره توبه آیه 128[. 

5- تمدن عقل و اندیشه:
که  ندارد  وجود  روحانیتی  چنان  اسالم  در 
نتوان او را مورد سؤال قرار داد و در اسالم رازی 
باشد.  آدمی  تفکر  از  بیرون  که  ندارد  وجود 
خداوند متعال آدمی را به تفکر و تدبر در آیات 
است. خداوند  نموده  امر  ها  امت  در  و  آفرینش 
و  ایستاده   }آنان   که   خدا   را   فرماید:  می  متعال 
نشسته  و  بر  پهلوي  خویش  ]آرمیده [ یاد مي کنند 
و  در  آفرینش  آسمانها و زمین  اندیشه  مي کنند. ]و 
نیافریده اي ،  باطل   پروردگارا،  این  را   مي گویند:[ 
آتش   عذاب   توست ،  پس   ما  را   از   پاکي   براي  

]جهنم [ حفظ کن  { ] سوره آل عمران آیه 191[
] خود [  را   }آیات   فرماید:  می  خداوند  و 
مي کنند  به   اندیشه   گروهي   که   بدینسان   براي  

روشني  بیان  مي کنیم  { ] سوره یونس آیه 24[
و خداوند می فرماید: }]آنان   را [  با  دالیل  و 
کردیم   تا   نازل   قرآن   تو  و  به   ]فرستادیم [  کتابها 
 براي  مردم  روشن  سازي  آنچه   را   که   بر  آنان  فرو 
 [  } کنند  اندیشه   و  باشد   که   فرستاده   شده   است  

سوره نحل آیه 44[
ضمیر  خود   }آیا  در   فرماید:  می  خداوند  و 
اندیشه  نکرده اند ] که   در  یابند[ خداوند آسمانها و 
زمین  و آنچه   را   بین  آنهاست  مگر  به  حق ّ و ]تعیین [ 
سر آمد مقرر نیافریده   است ! و  به  راستي  بسیاري  
 از  مردم   به  لقاي  پروردگارشان  ناباورند { ] سوره 

روم آیه 8[

و خداوند می فرماید: }و  این مثلها  را   براي  مردم  مي زنیم   که  آنان  اندیشه  کنند { ] سوره 
حشر آیه 21[

و خداوند پاک به ما می آموزد که دانش فقط ظن و گمان نیست بلکه باید بر دلیل و برهان 
استوار باشد. خداوند متعال می فرماید:  }بگو:  اگر  راستگویید برهانتان   را  ] در  میان [ آورید { ] 

سوره بقره آیه 11[
در این میان اسراری وجود ندارد که کسی از آنها سر در نیاورد و روحانیتی وجود ندارد 

که کسی نتواند راز آن را بگشاید.

عقل و منطق

هارون لیون

" از زیبایی های اسالم آن است که 
هرگز  و  است  استوار  عقل  اساس  بر 
از معتقدین به خود نمی خواهد تا این 
استعداد فعال خدایی را تعطیل سازند 
همان گونه که اسالم دوستدار تحقیق 
و بررسی پیش از ایمان آوردن است، 
اسالم این سخن حکیمانه را تایید می 
کند که می گویید: بر درستی هر چیز 
مطمئن شو و آن گاه به خیر و خوبی 
نیست  این عجیب  البته  و  بزن  چنگ 
چرا که حکمت گم شده مومن است 
مستحق  او  یافت  را  آن  کجا  هر  و 
عقل  دین  اسالم  است،  آن  به  ترین 
اولین  سبب  همین  به  است  منطق  و 
اهلل  نبی صلی  محمد  بر  که  ای  کلمه 
  " علیه و سلم  نازل شد کلمه "بخوان
بود. همان گونه  مشاهده می کنیم که 
شعار اسالم دعوت به تفکر و تحقیق 
اسالم  است،  آوردن  ایمان  از  پیش 
حق است و اسلحه آن دانش و دشمن 

سخت آن جهل و نادانی است". 

زبان شناس بریتانیایی
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6- تمدن صلح درونی و برونی:
صلح درونی یعنی خوشبختی داخلی انسان و رهایی او از درگیرهای درونی که در تمدن 
امروزی بسیاری از مردم را در هم می نوردد، به طوری که اندیشه دنیا و آخرت در نزد او با  
همزیستی بسر می کنند و عبادت، کار، آبادانی و سازندگی، روح و ماده، دین و دانش با هم و 
کنار هم بسر می برند. صلح و آرامش درونی نشانه ی تمدن اسالمی و نکته ای واضح است که 
از توحید برمی خیزد و تمام موارد فوق را در نفس مومن به سادگی و آسانی گرد می آورد. 
در اسالم دنیا هدف و یا به ذات خودش مقصد نبوده بلکه آن کشتکار آخرت و محل عبور و 
گذرگاهی به سوی آن است و این در کالم باری تعالی واضح است، آنجا که می فرماید: }و  در  
آنچه  خداوند  به  تو داده   است  ]اصالح [ سراي  آخرت   را  بجوي  و بهره ات   از  دنیا  را  ]نیز[ فراموش  
مکن  و چنان   که  خداوند  به  تو نیکي  کرده   است  نیکي  کن  و  در  زمین   در  پي  فساد مباش .  که  

خداوند فساد پیشگان   را  دوست  نمي دارد { ] سوره قصص آیه 77[
و خداوند می فرماید:  }آن  گاه  چون  نماز گزارده  شود،  در  زمین  پراکنده  شوید و  از  فضل  

 خدا  بجویید و خداوند  را  بسیار یاد کنید  تا   شما  رستگار شوید { ] سوره جمعه آیه 10[،
آن  که  زمانی  تا  برو  خودت  دنیوی  کار  سوی  به  شدی  فارغ  نماز  از  که  گاه  آن  یعنی: 
قرار  نظر  مد  را  تعالی  باری  رضایت  و  باش  اخالص  پی  در  آن  در  و  باشد  درست  و  حالل 
بده.  همانگونه که رسول خدا به یکی از یارانش فرمود:" تو هیچ چیزی هزینه نمی کنی وقتی 
در  را که  بری، حتی آن چه  می  پاداش  از آن  اینکه  مگر  باشد،  تعالی  باری  هدفت رضایت 

مالک  از  دهان زنت می گذاری") روایت 
است(، یعنی هرآن چه را که برای همسرت 
آن  برابر  در  کنی  می  تهیه  غیره  و  غذا  از 
پاداش می بری. در دین ما جدایی میان دین 
و دنیا وجود ندارد، به شرطی که دنیا ما را از 
آخرت غافل نسازد. همانگونه که خداوند 
و  اموالتان   مؤمنان ،  }اي   فرماید:  می  متعال 
و  نکند.  غافل   یاد  خدا   اوالدتان   شما   را   از  
آنانند  که   کند  ]کاري [   هر  کس   که  چنین  

زیانکارند { ] سوره منافقون آیه 9[
آنچه   }و  در   فرماید:  می  همچنین  و 
سراي   ]اصالح [  داده   است   تو  خداوند  به  
]نیز[  بهره ات   از  دنیا  را   آخرت   را  بجوي  و 
تو  خداوند  به   چنان   که   و  مکن   فراموش  
نیکي  کرده   است  نیکي  کن { ] سوره قصص 

آیه 77[
فرزندان  با  بازی  و  دوستی کار، همسر 
و توجه به آنان و دیگر کارهای این چنینی 
که در حدود ضوابط شرع باشند و برابر با 
راهنمائی های رسول خدا صلی  و  هدایت 
دست  به  آنها  از  هدف  و  سلم  و  علیه  اهلل 

راه حل های هوشمندانه

مونتگمری وات

ای  هوشمندانه  بسیار  های  حل  راه  قرآن 
و  اجتماعی  و  اقتصادی  مشکالت  برای 
به  گذارد  می  پا  پیش  عصر  این  اخالقی 
قرآن  حکمت  در  توان  نمی  سبب  همین 
تردید کرد زیرا محمد در رساندن آن چه 
از طرف خداوند امر شده بود موفق شد و 
بر ما الزم است – به نظر من – موضعگیری 
ما هر چه باشد باید پیام قرآن را جوششی 

خالق در وضعیت مکی بشماریم".

شرق شناس بریتانیایی
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آوردن رضایت باری تعالی باشد مورد تشویق و امر 
شرع هستند. خداوند بلند مرتبه می فرماید: }بگو: بي  
گمان  نمازم  و عبادتم  و زندگاني ام  و مرگم  ]همه [  در  
انعام  ] سوره   } پروردگار جهانیان   است   راه  خداوند، 

آیه 162[
مواردی  حتی  است،  خداوند  برای  زندگی  تمام 
که نفس بشری نیز از آن لذت می برد.  آن نیز اطاعت 
و پیروی از خداوند به شمار می رود، زمانی که نیت 

درست باشد.
دور  افراد  و  مردم  با  بیرونی  سازش  و  صلح  و 
که  کالمی  نخستین   مخالف.  و  موافق  و  نزدیک  و 
مسلمان به برادرش می گوید: السالم علیکم و رحمة 
سعادتی  آن  به  بشریت  هرگز  است.  برکاته  و  اهلل 
است،  رسیده  آن  به  اسالمی  فرمانروایی  ایام  در  که 
نیز  ادیان  به سایر  این سعادت و راحتی  نشده و  نائل 
زیان  فراوان  مسلمانان  انحطاط   با  دنیا  و  بود  رسیده 
دشمني   }و  فرماید:  می  متعال  خداوند  است.  دیده 
الحرام   مسجد  روي [  که   شما   را   از   ] از   آن   گروهي  
و  بر   بگذرید.  حّد  ندارد  که   از   آنتان   داشتند،  بر   باز 
پرهیزگاري   با  همدیگر همکاري  کنید  نیکوکاري  و 
 و  بر  گناه  و ستم  همکاري  مکنید و  از   خدا  پروا بدارید، بي  گمان  خداوند سخت  کیفر  است  { 

] سوره مائده آیه 2[

7- تمدن صفاء و صمیمیت:
تمدن اسالمی بر افراد خود الزم می گرداند تا دارای قلب هایی سالم و نفوسی صاف و 
خالص باشند. خداوند متعال دعای مومنان را چنین بازگو می کند: }و ]نیز[ آنان  راست   که   پس  
 از  اینان  آمدند. ]انصار[ مي گویند: پروردگارا،  ما  را  و  آن  برادرانمان   را   که   در  ایمان  آوردن   از   ما 
پیشي  گرفتند، بیامرز. و  در  دلهاي   ما هیچ  کینه اي   در  حق  کساني   که  ایمان  آورده اند، قرار مده . 

پروردگارا تویي   که  بخشنده مهرباني  { ] سوره حشر آیه 10[
و خداوند می فرماید: }روزي   که  مال  و فرزندان  سود نبخشد )88(بلکه  کسي  ]فائده  مي بیند 

 که [ دلي  پاک  نزد خداوند آورد )89({ ] سوره شعراء آیه 88-89[

زندگی پاک
و رسول خدا صلی اهلل علیه و سلم می فرماید: "با هم کینه ورزی 
نکنید و برادر و بندگان خداوند باشید.  مسلمان را نشاید که برادرش 
روی  هم  با  دیدار  در  که  به طوری  کند  ترک  روز  سه  از  بیش  را 
برگردانند و بهترین آنها کسی است که به سالم دادن آغاز کند") 

و  دوستی  تشویق  وبرای  است(.  مسلم  صحیح  در  روایت 
به  روانم  که  آن  به  سوگند  فرماید:"  می  الفت  و  محبت 
دست اوست به بهشت وارد نمی شوید تا زمانی که ایمان 
بیاورید و مومن نمی شوید تا یکدیگر را دوست بگیرید، 
آیا شما را خبر ندهم چه چیزی این را برای شما ثابت می 
کند؟ سالم دادن را در میان خودتان رواج دهید") روایت 
از ترمذی است( و به رسول خدا صلی اهلل علیه و سلم گفته 
شد، کدامین مردم برتر است؟ فرمود:" هرفردی که دارای 
قلبی مخموم و زبانی راستگو باشد، گفتند راستگویی زبان 
فرد  هر  فرمودند:  چیست؟  مخموم  قلب  اما  دانیم  می  را 
پرهیزکار و پاک سیرت که در او گناه و سرکشی و فریب 

و حسدی نباشد") روایت از ابن ماجه است(
8- تمدن روحی و مادی:

تمدن اسالم سبب درخشندگی روح گشت و در عین 
است.  نشده  اعتناء  بی  آن  به  و  نبرده  یاد  از  را  ماده  حال 
خداوند پاک آدمی را از ماده و روح آفریده و او را با تمام 

اسباب مادی و روحی یاری داده است. برای جسم محیط نیکو را فراهم کرده است تا در آن در 
روی زمین زندگی کند و برای قسمت روحی غذایی از وحی آسمان برایش مهیا ساخته که به 
وسیله فرستادگانی از جنس فرشته برای انسان فرو فرستاده شد. خداوند متعال پیرامون آفرینش 
انسان از ماده و روح می فرماید: }و  آن  گاه   که  پروردگارت   به  فرشتگان  فرمود: بي  گمان   من  
آفریننده بشري   از  گل  خشک   از  ]جنس [ سیاه  گل  بویناک  هستم  )28(پس  چون   به   او  سامان  

دادم  و  از  روح   خود   در   آن  دمیدم ، برایش   به  سجده  درافتید )29({ ] سوره حجر آیه 28-29[
روح  و جسم دو چیز به هم پیوسته هستند که جز با مرگ از یکدیگر جدا نمی شوند و هر 
یک از روح و جسم نیازهای خاص خود را دارند.  جسم با خورد و نوش و لباس زندگی می 
کند و پابرجا می ایستد. و اگر فقط به یک طرف اکتفا شود تمام وجود تحت تاثیر آن قرار می 
گیرد. اگر آدمی از خورد و نوش غفلت کند ضعیف و الغر می شود و نمی تواند زندگی را با 

گولد زهیر

گولد زهیر

" اگر ما نسبت با اسالم منصف باشیم باید 
بپذیریم که در تعالیم آن نیروی بسیار قوی 
با  برابر  و فعال بسوی خیر است و زندگی 
پاکیزه  تواند زندگیی  نیرو می  و  توان  این 
باشد که هیچ گونه غباری بر آن از جهت 
تمام  برای  ها  آموزه  این  نباشد.  اخالقی 
و  خواهد  می  را  خوبی  و  خیر  مخلوقات 
خواهان امانتداری  و محبت و اخالص در  
روابط فیمابین مردم است  و خواهان از بین 
بردن غرایز تحریک کننده بر علیه یکدیگر 
است. همانگونه که دیگر خصائل پسندیده 
را تشویق می کند و نتیجه تمام این ها آن 
می شود که مسلمان صالح دارای زندگی 
اخالقی  قواعد  ریزترین  با  که  شود  می 

هماهنگ می گردد".

"مسلمانان آن گونه که نمایان می 
شود از مسیحیان مردان کامل تری 
بوده اند، آنان بیش از مسیحیان بر 
عهد خود پابرجا ماندند و بیش از 
بر شکست خوردگان  رحم  آنان 
تاریخشان  در  کم  بسیار  و  داشتند 
مسیحیان  های  وحشیگری  آن 
در  شدن  چیره  و  حمله  زمان  در 
بیت المقدس در سال 1099 م. را 

مرتکب شده اند"

شرق شناس یهودی

شرق شناس یهودی

اخالق مردان
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9- تمدنی که به انسان و حقوق او توجه دارد
و  انصاف  و  عدل  اصول  به  دولت  هر  التزام  معیار  انسان  حقوق  تطبیق  که  است  معروف 
اندازه درک  برای  معیاری  آن  که  همان گونه  است.  ها  آزادی  و  حمایت حقوق شهروندان 
و آگاهی آن ملت به شمار می رود. حتی می توان گفت که مهمترین عنصر دمکراتیک در 

سیستم ها رعایت حقوق بشر است.
تمدن اسالمی نمونه ای فرید از رعایت حقوق بشر در میدان واقع ارایه داده است و این از 
آثار عظمت تمدن اسالمی بوده نه  فقط یک مشت شعار.  بارزترین نشانه های رعایت حقوق 

بشر در اسالم عبارتند از:
1- مصدر این حقوق بر اساس سیادت وحاکمیت ذات باری تعالی استوار است. خداوند 
بهترین   و  او   مي کند  بیان   نیست ، حق ّ  را   جز  به  دست  خداوند  فرماید: }حکم   می  مرتبه  بلند 

داوران   است . { ] سوره انعام آیه57 [
فرآیند قانون گذاری اسالمی به این حقوق به نگاه خدایی و مقدار مصلحت آن برای این 

مخلوق می نگرد.
2- ثبات و پابرجایی: با تغییر زمان و حاالت و اوضاع ، تغییر نمی کند.

3- رعایت نمودن این اصل که این حقوق باید به احسان و نیکی همراه باشند: حقوق در 
اسالم ازاین اندیشه سرچشمه می گیرند که بنده زیر نگاه خداوند بوده و باید از او خوف داشته 
باشد و این مقام و جایگاه احسان است. چنانکه رسول خدا صلی اهلل علیه و سلم در باره آن 
فرموده اند :"خداوند را چنان عبادت کن که گویی او را می بینی اگر تو او را نمی بینی،  بدان 

که او حتما تو را می بیند") روایت در صحیح مسلم است(.
4- انسجام و هماهنگی و تکامل میان حقوق بشر و طبیعت این دین: اسالم حقوق را به شکل 
مجرد و خالی رها نساخته بلکه آن ها را در چهارچوب و جو اسالم و برابر با مقاصد شرعی قرار 

آرامش و با ثبات ادامه بدهد و همچنین است 
در دیگر نیازهایش.

کوتاهی در هر یک از نیازهای این جسم 
بر تمام وجود آن تاثیرداشته و او قادر نخواهد 
بود تا زندگی را به شکل درست و با آرامش 
و آسایش ادامه دهد. روح نیز نیازهای خود را 
بدون دوستی و عالقه و دهش و  دارد. روح 
باشد.  فداکاری نمی تواند آرام و قرار داشته 
که  حالی  در  یابد  می  استقرار  روح  چگونه 
معبودی را نمی یابد تا او را بپرستد و به او عشق 
ورزد و دل او از دوستی و محبت خالی بوده و 
کسی را نمی یابد تا با او آرامش یافته و در نزد 
او آرام گیرد و یا این که او دهش و سالمتی 
نمی  را مشاهده  مردم  میان  قلب و محبت در 
به  بشر  روح  نیازهای  تهیه  در  کوتاهی  کند؟ 
مانند کوتاهی در نیازهای جسم است. چگونه 
آدمی آرام می گیرد وقتی غذا و آب او فراهم 
نیست؟ چگونه آدمی آرام می گیرد در حالی 
نالد؟ متاسفانه  از درد می  او  که نصف دیگر 
تمدن غرب درخشندگی و اشواق روح را از 
دنیا  در  آن  بدبختی  امر سبب  این  و  برده  یاد 
گشته است، در حالی که در دنیا در اوج رفاه 
است. تمدن امروزه تمدنی متمایز در خدمت 
جسم و ماده می باشد  اما از یاد برده و یا از یاد 
او برده اند که جسم بدون روح صاحب هیچ 
گونه آرامش و خوشبختی نخواهد شد، حتی 

تمدن واقعی هم بدون آن شکل نمی گیرد.

دیل گارنگی

نصری سلهب

یوبولدفایس

دهد  می  من  به  دین  که  هایی  نعمت  اکنون  "هم 
است  مهم  برایم  که  گونه  همان  دقیقا  هستند.  مهم 
آن چه را نیروی برق و غذای خوب و آب تمیز به 
ما می دهند؛ این به ما  کمک می کند که زندگی 
خوب و با رفاهی داشته باشیم، اما دین بیش از این 
به من می دهد آن به من لذت روحی می بخشد یا 
به قول ولیام جیمس به من انگیزه می دهد تا زندگی 
را ادامه بدهم، زندگی پر و مملو از شادی و سعادت 
شجاعت  و  امید  و  ایمان  به  مرا  دین  خشنودی،  و 
تقویت می کند و اضطراب و پریشانی را از بین می 
برد و برای من در زندگی هدف و راحتی را سبب 
می شود و در پیش روی من افق های خوشبختی را 
در  واحه سرسبز  در ساختن یک  مرا  و  می گشاید 

وسط صحرای زندگی یاری می دهد".

ما  قلم  که  هرچند  ندارد،  ما  قلم  به  نیازی  "اسالم 
به اسالم  ما  اما قلم  باشد.  دارای بالغت و فصاحت 
و  روحی  ثروت  دارای  آن  زیرا  است..  نیازمند 
به  ما عطا کند.. و  به  از آن چیزی  تا  اخالقی است 
قرآن دلکش آن نیاز داریم تا چیزی از آن بیاموزیم".

نه  و  مسلمانان،  سستی  که  شود  آشکار  و  واضح  ما  برای  "باید 
حاضر  وقت  در  گسترده  فساد  سبب  اسالمی  های  آموزه  نقص 

شده است".

نویسنده امریکایی

ادیب لبنانی

اندیشمند اتریشی

لذت و بهره 
روحی

عظمت و بزرگی 
اسالم

عیب در ماست

https://www.path-2-happiness.com/fa
ht
tp
s:
//w

w
w
.p
at
h-
2-
ha

pp
in
es

s.
co

m
/fa



279 278

داده و آنها را در کنار آداب و اخالق نهاده است و اخالل در این آداب را اخالل به این حقوق 
با دین مرتبط ساخته و مصدر و سرچشمه آنها را خدایی  انتها آن ها را  برشمرده است و در 
دانسته است. به همین سبب آنها واجباتی بر فرد مسلمان هستند و نه فقط حقوق خالی.  ساختمان 

و بنای حقوق در اسالم بنایی متکامل است که با طبیعت خدایی این دین هماهنگ است.
5- حقوق بشر در اسالم از آن جا سرچشمه می گیرند که سیادت و حکمرانی در جامعه 
بشری فرعی از سیادت و سروری افراد آن بوده  و به مانند سیستم های قراردادی بر عکس آن 
نیست. خداوند بلند مرتبه می فرماید:  }به  همین  سبب   بر  بني  اسرائیل  مقّرر داشتیم   که   هر  کس  
یا   ]جز  به  سبب [ فسادي  ] که [  در  زمین  ]مرتکب   شده   کسي   را  جز ] در  مقام  قصاص [ کسي    
 باشد [ بکشد، چنان   است   که  گویي  همه مردم   را  کشته   است  و  هر   آن  کس   که  ]سبب [ زنده  
ماندن  کسي  شود، چنان   است   که  گویي  همه مردم   را  زنده  داشته   است  و بي  گمان  فرستادگان  
 ما نشانه هاي  روشن   براي   آنها  آوردند.  آن  گاه ،  پس   از   آن  بسیاري   از   آنها   در  زمین  زیاده  روي  

مي کنند{  ] سوره مائده آیه 32[
6- موضوع حقوق بشر در اسالم پیش از همه مطرح شده است. این حقوق بعد از درگیری 
های فکری یا شورش ها و انقالبات در تاریخ بشر در باره حقوق بشر در سیستم های دمکراتیک 
ودیگر  امریکا  و  فرانسه  در  مانند آن چه  نیستند.  موارد  این  آنها  علل خاستگاه  و  نداده  روی 
کشورها روی داده است. بلکه استقرار اصول و احکام آن وحی خداوندی است که از طرف 
او نازل شده است. بدون اینکه پیش از این کسی در باره آن، سخن بگوید یا انتظار آن را داشته 

باشد یا برای بدست آوردن آن مبارزه کند.
7-این حقوق واقعی هستند و به زندگی واقعی انسان مرتبط اند و نیازهای آدمی را بر آورده 

می سازند. بر خالف حقوق در قوانین بیگانه که بر اساس رنگ فلسفی پی ریزی شده اند.
8- عناوینی  از حقوق وجود دارند که فقط اسالم در آن ها وارد شده است و از جمله 
مهمترین این موارد عبارتند از: حقوق پدر و مادر، خویشان،  حق جنین، حق فرد در تربیت 
دینی و دنیوی, حق کسب مشروع و ممنوعیت ربا و حق دعوت به خیر و امر به معروف و نهی 

از منکر.
اساس  بر  و  انسان  کرامت  بر  حقوق  قضیه  در  اسالمی  پروژه  و  طرح  اساسی  طور  به   -9
برانگیختن احساس  عاطفه نسبت به ایمان به خداوند عزوجل پی ریزی شده است. بر خالف 
اندیشه ها و بر مفهوم تسخیری استوار است که خداوند برای بشر مهیا ساخته است. و  دیگر 
تمام این هستی را به تسخیر او در آورده است و همچنین بر اساس مصلحت بشربرابر با انسجام 
متکامل در منظومه زندگی  شکل یافته است و از این نمی ترسد که تاریخ گواهی بدهد که  
این حقوق را بدون رعایت مصالح بشری اجرا  نبوده که روزی تمدنی  این  بشر هرگز شاهد 

کات ستیفنز

"تعریف قرآن از خالق هستی مرا تکان داد، من اسالم را از قرآن کشف کردم و نه از کارهای مسلمانان، 
ای مسلمانان، مسلمان واقعی باشید تا اسالم در تمام جهان گسترده شود چرا که اسالم سبب صلح در تمام 

جهان است".

خواننده بریتانیایی

صلح برای تمام جهان

https://www.path-2-happiness.com/fa
ht
tp
s:
//w

w
w
.p
at
h-
2-
ha

pp
in
es

s.
co

m
/fa



280281

کرده باشد. و گرنه شعار دادن بسیار آسان است به ویژه آن گاه که آن را بیارایند و برای آن 
تبلیغات گسترده به راه انداخته و در هر جا پالکارد و تابلوها با این شعارها برافرازند . اما پیدا 
کردن اهداف پنهان پشت سر این شعارها مشکل نیست، آن گاه که صاحبان آن پایین تر از 

سطح شبهه و ایراد باشند.
با  وجود تمدنی که با بعثت رسول خدا صلی اهلل علیه و سلم بر تمام بشریت فراگیر شد، 
باقی ماندن مسلمانان در  اما برخی از علت عقب ماندگی مسلمانان و سبب وضعی که باعث 
وضع و حال فعلی شده است؟ می پرسند. با وجود این که تمدن اسالمی بسیار به پیش رفت؟ 
اما این شگفتی و سؤال با این واقعیت از بین می رود که واقعیت مسلمانان گویای حقیقت دین 
آنها نیست. بلکه  بسیاری از آنان زمانی عقب ماندند که از اصول دین خود و آن چه در کتاب 
و سنت پیغمبرشان صلی اهلل علیه و سلم آمده بود، کوتاهی ورزیدند و گرنه تمام  دنیا تمدنی 
را که بهتر از اسالم آدمی را خوشبخت سازد، نمی شناسد. در این زمینه کافی است تا سخنان 
و نظرات افراد منصف غیر مسلمان را مطالعه کنید تا پی ببرید که بشریت با انحطاط مسلمانان 

چقدر زیان برده است؟ 

اعجاز در قرآن و سنت.

هر پیغمبری آیه و نشانه ای داشته که درستی و صحت نبوت او را ثابت می کرد است. برای 
مثال عالمت نبوت موسی علیه السالم عصا و نشانه نبوت عیسی علیه السالم آن بود که به امر 
خداوند کور را بینا می ساخت و بیمار مبتال به پیسی را شفا داده و مردگان را زنده می کرد. و 
نشانه و معجزه پیغمبر خاتم چنان بود که برای هر زمان و مکان تا زمانی که بشریت در زمین 
است، صالحیت داشته باشد و آن این قرآن عظیم است. اگر قرآن کتاب هدایت باشد پس این 
کتاب مبارک همه اش معجزه بوده و اعجاز این قرآن تا هنوز نشانه درستی و صحت رسالت 
و نبوت رسول خدا محمد صلی اهلل علیه و سلم است و اینکه او پیغمبری از طرف خالق، رازق 
زنده پابرجاست. و کتاب فرستاده شده به همراه او برای هر زمان و مکانی صالحیت دارد. عالوه 
بر انواع اعجاز که پیش از این گفته شد؛ قرآن همچنین در زمینه طرح اخبار علمی  معجزه است، 
همان گونه که تحقیقات محققین معاصر در علوم طبیعی آن را کشف کرده است مباحثی که 
فقط در عصر جدید برای بشر هویدا شده اند برای نمونه: مراحل آفرینش انسان و آفرینش جنین 
با دقیق ترین توصیفات، صدها سال پیش از اینکه انسان از آن خبری داشته باشد. خداوند بلند 
مرتبه می فرماید: }و  به  راستي  انسان   را   از  چکیده گل  آفریدیم  )12( سپس   او   را   در  قرارگاهي  
استوار نطفه اي  قرار دادیم  )13(سپس  نطفه   را  خون  بسته  گردانیدیم ،  آن  گاه  ] آن [ خون  بسته  
 را  ] به  صورت [ گوشت  پاره اي   در  آوردیم .  آن  گاه  ] آن [ گوشت  پاره   را  استخوانهایي  ساختیم . 
سپس   بر   آن  استخوانها گوشت  پوشاندیم .  آن  گاه   او   را  ] به [ آفرینشي  دیگر آفریدیم . بزرگ  

 است  خداوند، بهترین  آفرینندگان . )14({ ] سوره مومنون آیه 12-14[
پیاپي   در  تاریکیهاي   و خداوند می فرماید: }شما   را   در  شکمهاي  مادرانتان   با  آفرینشهاي  
معبود  اوست .  فرمانروایي   از   آن   پروردگارتان   این  است   که   خداوند،  مي آفریند.  سه گانه  

]راستیني [ جز  او  نیست ،  پس  ] از  حق ّ[  به  کجا برگردانده  مي شوید! { ] سوره زمرآیه 6[
یافتند که  را همان گونه  بازگشتند، آن  اکتشافات خود  منابع و  به  و آن گاه که پزشکان 
خداوند دانای باریک بین خبر داده بود و عالوه بر آن مکان احساس در جسم را نیز مشخص 
کرده بود. خداوند بلند مرتبه می فرماید: }آنان   که   به  آیات   ما کفر ورزیدند، زودا  که  آنان  
 را   به  آتش  ]جهنّم [  در  آوریم .  هر  گاه  پوستهایشان  پخته  شود، پوستهایي   غیر   از   آن   براي  آنان  
] سوره   } فرزانه   است   پیروزمند  بي گمان  خداوند  بچشند.  ]طعم [ عذاب   را   کنیم   تا   جایگزین  

نساءآیه 56[
بي  گمان   ما  و  نهادیم   بنا  توانمندي   آسمان   را   با   فرماید: }و  می  فضا  باره گسترش  در  و 

تواناییم  { ] سوره ذاریات آیه 47[ مارمادیوک باکتال

به شرطی  بار نخست منتشر کردند بگسترانند؛  با همان سرعتی که در  توانند تمدن خود را  "مسلمانان می 
که به اخالق پیشین خود بازگردند. زیرا این جهان توخالی نمی تواند در برابر معنویت تمدن آنان مقاومت 

کند".

نویسنده انگلیسی

جهان توخالی و تهی
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می  خود،  محور  در  خورشید  سیر  و  حرکت  باره  در  و 
روز  ]روشنایي [  نشانه اي   است .  برایشان   ]نیز[  شب   }و  فرماید: 
 را   از   آن  جدا مي سازیم .  آن  گاه  آنان   به  تاریکي   در  آیند )37(و 
آفتاب  ] در  مسیري   که [ قرارگاهش   است  سیر مي کند.  این تقدیر 

]خداوند[ پیروزمند داناست  )38({ ] سوره یس آیه 37-38[. 
المومنین  ام  از  نیست،  خالی  اعجاز  این  از  نیز  نبوی  سنت 
رسول خدا  که  است  روایت شده  عنها  اهلل  عائشه رضی  سیده 
و شصت  از سیصد  انسان  هر  فرمودند:"  سلم  و  علیه  اهلل  صلی 
مفصل آفریده شده است پس هر کس اهلل اکبر یا الحمدهلل یا 
الاله اال اهلل یا سبحان اهلل یا استغفراهلل بگوید و یا اینکه سنگی و 
یا خاری و یا استخوانی را از راه مردم بردارد و یا امر به معروف 
و نهی از منکر کند، به اندازه تعداد آن مفاصل)1( او نفس خود 
را از آتش جهنم رهانده است") روایت در صحیح مسلم است(
امروزه از جهت علمی ثابت شده است که بدون این مفاصل 
در جسم آدمی، او نمی توانست از زندگی بهره ببرد و قادر نبود 
به وظیفه خالفت در زمین قیام کند. از این جهت بر انسان الزم 
است تا وظیفه شکرگذاری نسبت به خداوند رابرای این نعمت 
ها در هر روزانجام بدهد.  نعمت هایی که به زیبایی آفرینش 
تعداد  این حدیث،  در  اعجاز  نکته  دهند.  می  گواهی  خداوند 
دقیق مفاصل آدمی در این روایت است و این اندازه دقیق در 
این  در  دانشی  کمترین  کس  هیچ  که  است  شده  گفته  زمانی 
باره نداشته است و حتی اکثریت قاطع مردم در این ابتدای قرن 
از  ندارند. حتی تعدادی  این موضوع خبر  از  نیز  بیست و یکم 

اساتید دانش پزشکی نیز از این مطلب خبر ندارند.
تعداد  دقیق مشخص شد که  به طور  اواخر  اینکه همین  تا 
اهلل  صلی  مصطفی  که  همانطور  دقیقا  آدمی  جسم  در  مفاصل 
علیه و سلم پیش از چهارده قرن شمرده است، سیصد و شصت 
مفصل است از این تعداد 147 بند در ستون فقرات و 24 بند در 
سینه و 86 بند در نیمه تنه باال بدن و 88 بند در نیم تنه پایین بدن 
از  قسمتی  آن  مفاصل  و  است.  شده  استفاده  بدن  های  استخوان  تمام  برای  و  است  مفصل  معنی  به  )1(سالمی 

استخوان است که محل التقای استخوان ها با هم است

پرفسور یوشیودی کوزان

صعوبتی  گونه  هیچ  این  در  "من 
کالم  قرآن  بپذیرم  که  یابم  نمی 
اساس  بر  زیرا  است،  خداوند 
توان  نمی  هفتم  قرن  دانش 
تعریف  را  جنین  های  ویژگی 
کرد و تنها نتیجه معقول آن است 
که این اوصاف از طرف خداوند 

بر محمد وحی شده اند". 

مدیر رصدخانه توکیو

ویژگی های جنین

و 15 بند در لگن خاصره قرار دارد.
پرسشی که در اینجا مطرح می شود آن است که چه کسی 
جز خداوند آفریننده و خالق ممکن است خاتم پیغمبران صلی 
اهلل علیه و سلم  را به این موضوع خبر داده باشد؟ موضوعی که 
یک حقیقت علمی بسیار دقیق است که بشریت فقط در انتهای 

قرن بیستم به آن دست یافته است.
به  تا  و سلم خواست  علیه  اهلل  از مصطفی صلی  چه کسی 
چنین موضوع گمنامی بپردازد؟ اگر خداوند بلند مرتبه با علم 
از  این فهم دقیق  به  انسان روزی  فراگیر خود نمی دانست که 
این  در  نورانی  ی  نقطه  این  و  یافت.  خواهد  دست  خود  بدن 
حدیث شریف، گواهی بر راستی نبوت این رسول خاتم خواهد 

شد و گواهی خواهد بود بر درستی ارتباط او با وحی آسمان.
اما اگر راه دانش و تمدن در مسیر اخالق نباشد، آن تمدن 
نابودگر و آن دانش برای نابودی  و سیه روزی و هالکت و دور 
کردن مردم از سعادت وبدور از خدمت برای آنها خواهد بود!

پس مسیر دانش و تمدن هم مسیر اخالق است. همانگونه 
و  خرافه  تمدن،  و  دانش  بدون  خوشبختی  و  سعادت  راه  که 
بدعت گذاری خواهد بود. پس راه و مسیر دانش و تمدن بدون 

اخالق، نابودگر افراد و ملتها وجامعه بشری خواهد بود..
هنری دی کاستری

که  ماند  می  حیران  "عقل 
این  است که  چطور ممکن 
چنین آیاتی از مردی درس 
ناخوانده گفته شده باشد در 
بر  شرق  تمامی  که  حالی 
ذهن  کند که  می  اقرار  این 
آنها   مانند  آوردن  از  آدمی 
در لفظ و معنا ناتوان است".

سرهنگ پیشین در 
ارتش فرانسه

پیغمبری درس ناخوانده

دبیورا بوتر

رشد  جاهلی  محیط  یک  در  که  ناخوانده  درس  مرد  آن  محمد  "چگونه 
کرده بود توانست معجزات هستی را آن سان که قرآن توصیف می کند، 
ها  آن  کشف  برای  جدید  دانش  امروز  به  تا  حتی  که  معجزاتی  بشناسد. 
سعی می کند؟ پس بدون تردید این سخنان از طرف پروردگار عز و جل 

هستند".
روزنامه نگار امریکایی

معجزات هستی
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