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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 
فََلـنَُوّلِـيَـنََّك  ماِء  السَّ ِف  َوجـِهـَك  َب  تََقلُـّ َنى!  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  بِتابٍِع  اَنَت  ما  َو  قِبَلـتََكج  تَِبعوا  ما  آيَـةٍ  بِكُّلِ 
َِّءُه  ِمن  اَهـوا َّبَعـَت  ات َلـئَـِن  َو  بَعـٍضج  قِبَلـَة  بِتابٍِع  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 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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گذر از عصر جاهلىت به عصر اسالم نىازمند تغىىر در نگرش انسان ها و تحوّ لى بنىادىن در شىؤه زندگى 
فردى و اجتماعى مردم بود. رسول خدا  اىن رسالت بزرگ را از شهر مكه آغاز کرد و سپس با 
هجرت به مدىنه و با كمک ىاران خود پاىه هاى ىک جامعٔه دىنی را بنا نهاد و حرکت به سوی تمدن اسالمی 
را آغاز کرد. مطالعٔه قرآن کرىم و سىره و روش آن بزرگوار، ما را به برخی از معىارهای تمدن موردنظر 
اسالم می رساند. در اىنجا برخی از اىن معىارها و مىزان توجه به آنها را بعد از پىامبر اکرم  و در 

تمدنی که به نام اسالم باقی مانده بررسی می نماىىم.

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

اى مردم بگوىىد »معبودى جز اللّٰه نىست« تا رستگار شوىد.1 
٢ــ رسول خدا در کنار دعوت به توحىد، افق نگاه انسان ها را از محدودٔه زندگی دنىاىی فراتر برد و 

آنان را با زندگی در آخرت آشنا کرد. 

1ــ مجمع البىان، طبرسی، ج ١٠، ص ٨٥٢؛ مناقب آل ابی طالب، ابن شهرآشوب، ج ١ ص ٥٦؛ سنن کبرٰی، بىهقی ج ١، ص ٧٦.
2ــ سورٔه بقره، آىٔه ٦٢.

تدّبر در قرآن )1(

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

در اىن آىه به دو اصل اساسی اعتقادی که دو معىار تمدن اسالمی نىز به حساب می آىند، اشاره 
شده است. آن دو معىار کدام اند؟ 

معیار اّول: ..........................................
معیار دوم: .........................................

به جای  بنا نهد که در آن جامعه،  تا جامعه ای  برانگىخته شده بود  به رسالت  ٣ــ رسول خدا  
پاىٔه قوانىن و  بر  نظام اجتماعی  باشد و  الهی حاکمىت داشته  حکومت ستمگران و طاغوتىان، والىت 

دستورات الهی استوار گردد. 
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تدّبر در قرآن )٢(

سوَل َو ُاولِـی االَمـِر ِمـنـکُـم...1  یا َایُّـَهـا الَّـذیـَن آَمـنوا َاطیـُعـوا    الـّلٰـَه َو َاطیـُعـوا   الـرَّ

با توجه به آیٔه شریفه و عبارت های درس، معیار سوم تمدن اسالمی کدام است؟ 
معیار سوم: ..............................................

این معیار، یکی از دالیل تشکیل حکومت اسالمی و پذیرش والیت الهی است که در سال گذشته، 
به عنوان یکی از مسئولیت های پیامبر  توضیح داده شد و ادامٔه آن بعد از پیامبر  تبیین گردید. 
همچنین گزارشی از خلفای بنی امیه و بنی عباس ارائه و مشخص شد که آنان از دایرٔه والیت 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 
مظلوم بتواند به آسانى حق خود را از ظالم بستاند و امكان رشد براى همٔه انسان ها فراهم باشد، نه اینكه 
نعمت ها و ثروت هاى زمین در انحصار گروهى محدود باشد. پیامبر از هر فرصتى براى رفع تبعیض هاى 
طبقاتِى حاكم بر نظام جاهلى و برقرارى فرهنگ برابرى و مساوات در جامعه، كمال استفاده را مى نمود 

و از هیچ تالشى در این راه فروگذار نمى كرد.
به طور مثال، به مردم می فرمود: »برترین جهاد، سخن حقی است که انسان در مقابل سلطانی ستمگر 

بر زبان آورد.« 2
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 اند3 و 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 

اطعام مساکین تشویق نمی نمایند.4
به وجود آورد که در آن، فاصلٔه طبقاتی و فقر و  بیانات قرآن کریم فضایی  پیامبر اکرم  و  رفتار 

بی توجهی به محرومان زشت شمرده می شد و مساوات و قسط، ارزشی واال تلقی می گردید.

1ــ سورٔه نساء، آیٔه ٥٩.
2ــ میزان الحکمة، محمد ری شهری، ج ١، ص ٦٥٦ به نقل از کنزالعمال، متقی هندی، حدیث ٤3٥88.

3ــ سورهٔ معارج، آیات 2٤ و 2٥.
٤ــ سورٔه ماعون، آیات ١ تا 3.
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تدّبر در قرآن )٣(
لََقد َارَسلنا ُرُسلَنا بِالبَیِّناِت َو َانَزلنا َمَعُهُم الِکتاَب َو المیزاَن لَِیقوَم الّناُس بِالِقسِط ...1

با توجه به این آیٔه شریفه و عبارات قبل، معیار دیگری از معیارهای موردنظر پیامبر اسالم برای 
تشکیل تمدن اسالمی را ذکر کنید.

معیار چهارم: ..........................................

وضعیت این معیار در دورۀ تمدن اسالمی
، تا مدتی پس از ایشان توجهی به  با توجه به پیام های مکّرر قرآن کریم و سیره و روش رسول خدا 
این معیار وجود داشت؛ مثالً در هنگام مواجهٔه سپاه مسلمانان با سپاه ساسانیان، گفت وگویی میان رستم 
فرخ زاد، فرمانده سپاه یزدگرد سوم با فرماندهٔ سپاه مسلمانان رخ داد که می تواند نشان دهندهٔ توجه به این 

معیار باشد:
رستم فرخ زاد، که مردی جهان دیده و با تجربه بود، وقتی با سپاه مسلمانان برخورد کرد، شب هنگام، 
سوار بر اسب، روی تپه ای رفت و به ارزیابی آن لشکر پرداخت. با وجود اینکه لشکر مسلمانان را 
پیکی سوی  و  آمد  فرود  تپه  از  اما دچار اضطراب عجیبی شد.  دید،  اندک  تجهیزات  و  نظر عده  از 
َزهرة بن عبداللّه ــ فرماندٔه آن لشکر ــ فرستاد و وی را به مذاکره دعوت کرد. فرمانده آمد و سخنانی 

میانشان رد و بدل شد. 
رستم پرسید: دربارٔه دین خود سخن بگو.

. جواب داد: پایٔه آن دو چیز است: گواهی به یگانگی خدا و رسالت محمد 
رستم گفت: اینکه عیبی ندارد؛ خوب است، دیگر چه؟ 

َزهره ادامه داد: آزاد ساختن بندگان خدا از بندگی انسان ها به سوی بندگی خداوند.2 
رستم گفت: این هم خوب است، دیگر چه چیزی؟ 

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

پاسخ داد: آری، قسم به خدا به سرزمین های شما دیگر قدم نخواهیم گذاشت، مگر برای تجارت. 

١ــ سورٔه حدید، آیٔه 2٥.
2ــ اخراج العباد من عبادة العباد الی عبادة اللّٰه.
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رستم گفت: راست می گويی، اّما در ميان ما مردم ايران، سّنتی از زمان اردشير رايج شده که با دين 
برخوردار  آن  امتيازات  از  و  باالتر روند  به طبقٔه  ندارند  پيشه ور حق  و  نيست. کشاورز  شما سازگار 
شوند. اگر اين طبقات در رديف اشراف قرار گيرند، پا از گليم خود درازتر خواهند کرد و با اعيان و 

اشراف به ستيز برخواهند خواست.
َزهره گفت: پس ما برای مردم بهتر از ديگر حکومت ها هستيم. ما نمی توانيم مثل شما باشيم. ما 
عقيده داريم که بايد امر خداوند را در مورد همٔه طبقات رعايت کنيم. همٔه مردم از يک پدر و مادر آفريده 

شده اند و همه با هم برادر و برابرند.1
، 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 تلقى 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.2 در چنين 
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.
رفتار ايشان با دخترشان، حضرت فاطمه  برای جامعٔه آن روز و نيز امروز بسيار آموزنده است. 
به طور مثال، خانٔه حضرت فاطمه  و خانٔه پدر کنار يکديگر بود. بين اين دو خانه يک حياط خلوت 
دو متری قرار داشت که در آن دو پنجرٔه روبه روی هم، خانٔه پدر و دختر را به يکديگر مرتبط می ساخت. 
هر صبح پدر دريچٔه پنجره را می گشود و به دخترش سالم می کرد. هرگاه قصد سفر داشت، دِر منزل 
فاطمه  را می زد و با او خداحافظی می کرد. هرگاه نيز که از سفر برمی گشت، فاطمه  اولين کسی 

بود که پيامبر  به سراغش می آمد و حال او را می پرسيد.3 
اين پدر همواره دست دخترش را می بوسيد4 و دربارٔه او می فرمود: 

ــ بهترين زنان جهان چهار تن اند: مريم، آسيه، خديجه و فاطمه  5
ــ خداوند از خشنودی فاطمه خشنود و از خشمش به خشم می آيد.6 

١ــ کامل، ابن اثير، ج ٢، صص ٣١٩ تا ٣٢١ )به نقل از کتاب داستان راستان(.
ُه فی التُّراب. 2ــ سورٔه نحل، آئه ٥٩: َأيُمِسکُه َعلَی هُوٍن َأم يَُدسُّ

٣ــ مستدرک علی الصحيحين، حاکم نيشابوری، ج٣، ص ١٨٤، ح ٤٨٠٢.
٤ــ أمالی، شيخ طوسی، ص ٤٠؛ مستدرک علی الصحيحين، حاکم نيشابوری، ج٣، ص ١٨١، ح ٤٧٩٥.

٥ــ خصال، صدوق، ج ١، ص ٢٢٥.
٦ــ امالی، شيخ مفيد، صص ٩٤ و ٩٥.



117

تدّبر در قرآن )٤(

ــ فاطمه پاره ای از تن من است، هرکه او را بيازارد مرا آزرده است و هرکس مرا بيازارد، خدا را 
آزرده است.1 

به طور کلی، در خانوادهٔ پيامبر، زنان، پا   به   پای مردان، تاريخ را رقم زده اند: 
خديجه  حامی بزرگ پيامبر  در دوران اوليه و بسيار سخت بعثت؛

؛  فاطمه  همراه پدر و حامی بزرگ همسرش علی 
و زينب  در کنار برادر و پيام رسان نهضت عاشورا. 

در عين حال، اين خانواده الگوی تمام عيار عفاف، حيا و پوشش اسالمی بودند تا به ديگر مؤمنين 
بياموزند که توجه به مقام و منزلت زن به معنی بی بند و باری، نگاه ابزاری به او و متزلزل ساختن بنيان 

خانواده نيست.

با تفکر در اين آيه معيار پنجم تمدن اسالمی را ذکر کنيد.
ًة َو َرحَمًة   َان َخلََق لَکُم ِمن َانُفِسکُم َازواًجا لِتَسکُنوا ِالَیها َو َجَعَل بَینَکُم َمَودَّ

ٰ
َو ِمن آیاتِه

ِانَّ فی ذٰلَِک آَلیاٍت لَِقوٍم َیتََفکَّروَن2
معیار پنجم: ..........................................

وضعیت این معیار در دورۀ تمدن اسالمی
با توسعٔه سرزمين های اسالمی و شکل گيری حکومت هايی که پيامبر و يارانش را اسوه و سرمشق 
خود قرار نمی دادند، بار ديگر برخی از رفتارهای جاهلی نسبت به زن پديدار شد. حاکمان بنی اميه و 
بنی عباس و بسياری ديگر از حاکمانی که در سرزمين های اسالمی بودند، حرمسرا تشکيل دادند و زنان 
زيادی را به دربار خود آوردند و حقوق الهی آنان را ناديده گرفتند. با وجود اين، موقعيت زن و خانواده 

در تمدن اسالمی بسيار برتر از موقعيت زن در اروپا و ساير مناطق جهان بود.
پدر  يا  تعلق داشت و در اختيار همسر  به خودشان  آنها  زنان حق مالکيت و کار داشتند، دسترنج 
به همين جهت می توانستند ثروت خود را وقف امور عام المنفعه کنند. بسياری از  قرار  نمی گرفت،3 

١ــ مناقب، ابن شهرآشوب، ج ٣، ص ٣٨٠.
2ــ سورٔه روم، آئه ٢١.

3ــ در اروپا تا نيمه دوم قرن نوزده، زنان حق مالکيت نداشتند و تمامی اموال آنان متعلق به شوهرشان بود.
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موقوفه های قديمی کشور ما مربوط به زنان خّيری است که ثروت خود را وقف امور خيريه کرده اند.
تحصيل برای زنان آزاد بود و دانشمندان بزرگی از زنان در جهان اسالم پيدا شدند که قبالً سابقه 
نداشت. قرآن کريم، اصوالً تلقِی درجه دوم بودن زن را به شدت نفی کرد و با اينکه در آن عصر و حتی 
تا همين دوره های اخير، در اروپا زن را براساس تورات، موجود درجه دوم تلقی می کردند، آيات قرآنی 

با اين نگاه مبارزه کرد.
٦ ــ رسول خدا  دعوت خود را در جامعه اى جاهلی آغاز كرد كه نشانه هايى بسيار اندک از 
تعقل و تفكر و دانايى داشت. آن جامعه سرشار از خرافات و مظاهر جهل بود. شعر مى سرودند، اّما 
براى شراب، شكار، غارت، عشق حيوانى و بت پرستی. 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 جامعه را متحول كند و مردم را به سوى زندگى مبتنى بر تفكر و علم سوق 
دهد. اولين آياتى كه بر رسول خدا  نازل شد و آغازگر رسالت وى بود، دربارٔه دانش و آموختن بود.1
نزول  آسمانى مشاهده مى شود.  كتاب  اين  در جاى جاى  و خردورزى  تدبر  تعقل،  تفكر،  به  دعوت 
تدريجى آيات قرآن كريم و دعوت مكرر اين كتاب به خردورزى و دانش از يک طرف و تشويق هاى دائمى 
رسول خدا از طرف ديگر، سّد جاهليت و خرافه گرايى را شكست و يكى از جاهل ترين جوامع آن 
روز را مشتاق علم ساخت. رسول خدا  نه تنها همه را دعوت به علم آموزى كرد، بلكه آموختن علم 

را برای مردم واجب دانست و فرمود: »طلب علم بر هر مرد و زن مسلمان فريضه است.«2  
آن حضرت روزی به يارانش فرمود: »کسی که دوست می دارد نگاهش به چهرٔه کسانی افتد که از 
آتش دوزخ در امان اند، به جويندگان علم بنگرد. سوگند به کسی که جان من در دست قدرت اوست، 
هر شاگردی که برای تحصيل علم ]نه به قصد شهرت و نه برای تظاهر و تفاخر[، به خانٔه عالمی رفت و آمد 
کند، در هر گامی، ثواب و پاداش عبادت يک سالٔه عابد برای او منظور می گردد و برای هر قدمی که در 
اين مسير می نهد، شهر آبادی در بهشت برای او آماده می سازند. بر روی زمين که راه می رود، زمين نيز 

برای او طلب آمرزش می کند …«3
به اين واقعه توجه کنيد که هم بيانگر منزلت علمی و بينش روشن حضرت فاطمه  زهرا   است و هم 

1ــ سورٔه علق، آيات ١ تا ٥.
2ــ بحاراالنوار، مجلسی، ج ١، ص ١٧٧.

٣ــ آداب تعليم و تعلّم در اسالم، ترجمه منية المريد شهيد ثانی، نگارش سيدمحمدباقر حجتی، ص ٥٥.
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توجه به معرفت و تفکر را نشان می دهد: 
زنی نزد فاطمه زهرا  آمد و گفت مادری دارم که در باب نماز سؤال هایی دارد، اّما چون بیمار 
است مرا نزد شما فرستاد تا آن سؤال ها را مطرح سازم. حضرت فاطمه  به پرسش های آن زن پاسخ 
داد. زن از این فرصت مناسب استفاده کرد و سؤال دیگری را مطرح ساخت. آن حضرت پاسِخ آن را 
، به  نیز بیان فرمود. همین گونه، آن زن پرسش های متعددی را در میان می گذاشت و حضرت زهرا 
تمام سؤاالت جواب های الزم را می داد تا تعداد سؤال ها به 10 رسید. زن از کثرت سؤال ها احساس 

شرمندگی کرد و گفت: بیش از این مزاحم شما نمی شوم.
، در حالتی که نشان می داد هیچ منتی بر او ندارد، فرمود: »هر سؤالی که به نظرت  صدیقه  کبری 
می آید، بپرس.« و سپس برای تشویق وی فرمود: »اگر فردی در مدت یک روز باری سنگین را به 
دوش کشیده، آن را به باالی بام حمل کند و در ازای آن حق  الزحمه ای معادل هزار سکه طال دریافت 

کند، با توجه به این مزد، آیا آن کار برای او سخت خواهد بود؟«
زن پاسخ داد: خیر.

حضرت فاطمه  فرمود: »من هم کارگزارم و خود را خادم خداوند قرار داده ام. مزد من در برابر 
هر سؤالی که پاسخ دهم، از مجموع مرواریدهایی که فاصلٔه میان زمین و آسمان را پر کند بیشتر است. 

پس سزاوار است که از پرسش های تو احساس رنج و زحمت نکنم.«1

ـُر ُاوُلـوا االَلـباِب2 ... ُقل َهـل َیـسـتَـِوى الَّـذیَن َیـعلَـموَن َو الَّذیَن ال یَعلَموَن ِانَّما َیـتََذكَّ

با توجه به این آیٔه شریفه و عبارات قبل، معیار دیگری از تمدن موردنظر پیامبر اسالم را ذکر 
کنید:

معیار ششم: ..........................................

وضعیت این معیار در دورۀ تمدن اسالمی
تالش پیامبر اکرم  و پیشوایان ما سبب عالقٔه مسلمانان به علم و دانش شد، به طوری که توجه 

١ــ آداب تعلیم و تعلّم در اسالم، ترجمه منیة المدید شهید ثانی، ص ٧٤.
2ــ سورٔه زمر، آیٔه ٩.
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نياکان ما به انديشه و تفکر و ارزشمندی علم روزافزون شد و ثمرات آن در تمدن اسالمی مشاهده گرديد.
پانصد  به  از چند شاخٔه محدود  را  بشری  دانش  و  توانستند علوم  ما در جهان اسالم  نياکان  مثالً 
شاخه برسانند1 و اين، به معنای توسعه زياد علم بود که ناچار بودند آن را شاخه شاخه کنند و به صورت 
تخصصی بدان بپردازند. شوق و عالقٔه آنان به دانش سبب شد که در بسياری شهرها در کنار هر مسجد، 
اسالمی  دانشگاه های  به  تحصيل  برای  اروپايی  دانشجويان  روزگار،  آن  در  کنند2.  بنا  نيز  مدرسه ای 

می شتافتند و پادشاهان آنان، برای معالجه به بيمارستان های مسلمانان مراجعه می کردند. 
يکی از بزرگ ترين دانشمندان در تمدن اسالمی ابن سينا بود که به حق، آثار وی 

يکی از عوامل اصلی تحول انديشه در اروپا و توجه بيشتر اروپاييان به تفکر فلسفی 
و دانش طبيعی محسوب می شود.

طبيعی  علوم  رياضيات،  منطق،  در  دايرة المعارف  يک  بو علی  »شفا«ی  کتاب 
و فلسفه است و بخش فلسفی آن هنوز هم از مهم ترين کتاب های فلسفی جهان 

محسوب می شود.
عقلی  تفکر  و  دين  ميان  هماهنگی  دربارٔه  اسالمی  بزرگ  فيلسوف  مالصدرا، 
و  روشن  خورشيد  چون  که  الهی،  حقّ   بر  ديِن  اين  قوانين  »نمی شود  می گويد: 
آن  باد  نيست  باشد.  داشته  مخالفت  يقينی  استداللی  دانش  با  است،  درخشان 
فلسفه ای که قوانينش با کتاب قرآن و سنت رسول خدا  و ائمٔه اطهار  

مطابقت نداشته باشد.«3
بسيار  بهداشت و سالمتی، وضع مسلمانان  به  مربوط  امور  در  اوليه،  قرون  در  تمدن اسالمی،  در 
درخشان بود؛ اگر شرايط قبل از اسالم را درنظر بگيريم، يا اوضاع دوره شکوفايی تمدن اسالمی را با 
اروپا، که هنوز حتی با حمام آشنا نبودند موردتوجه قرار دهيم، درمی يابيم که چگونه دستورات ساده ای 
مانند وضو و غسل و ديگر آموزه های بهداشتی اسالم مانند طهارت و نجاست و نيز دستورات پيشوايان 

دين در مورد سالمتی و درمان4، دنيای اسالم را متحول کرد. 
يکی از ويژگی های فرهنگ علمی دورهٔ اسالمی منحصر نبودن تحصيل علم به طبقه يا قشری خاص 

١ــ تاريخ تمدن اسالم، جرجی زيدان، ج ٣، ص ٢٦٤.
٢ــ فجراالسالم، احمد امين، ج ١، ص ١٤٢.
٣ــ االسفاراالربعه، مالصدرا ج ٨، ص ٢٠٣.

٤ــ برخی از اين دستورات در مجموعه هايی مانند »طبَُّ الصادق« و »طبُّ الرضا« گردآوری شده اند.
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برداشت

بود. در همان زماِن رسول خدا  زنان به حضور ايشان می رسيدند و سؤال های علمی خود را طرح 
می کردند. حضرت فاطمه  يک کالس علمی تشکيل داده بود و زنان مدينه برای علم آموزی در آن 

شرکت می کردند. برخی از همسران رسول خدا  نيز جزو راويان حديث به شمار می روند.

متن زیر گزیده شده از چندین کتاب است که توسط دانشمندان مسلمان و غیرمسلمان 
به  پاسخ  برای  اين گزارش فقط  )محتوای  دربارۀ علم در تمدن اسالمی نوشته شده است. 
سؤال های پايانی است و نيازی به حفظ کردن آنها نيست و در هيچ امتحانی نبايد از آنها سؤال 

داده شود.(
يکی  می کردند.1  اقدام  آموزشگاه  و  مسجد  ساختن  به  ابتدا  شهری،  هر  در  ما  مسلمانان 
و  پايين ترين  حتی  که  بود  آمده  پديد  اسالم  دنيای  در  فرهنگی  می گويد:  اروپايی  نويسندگان  از 
معمولی ترين افراد تشنٔه خواندن بودند و گاهی کارگران به غذای کم و جامٔه کهنه قناعت می کردند 

برای اينکه بتوانند با پول خود کتاب بخرند.2
با اينکه در آن زمان ماشين چاپ اختراع نشده بود، در کشورهای اسالمی به حد کافی کتاب و 
کتابخانه وجود داشت. دانشگاه بيت الحکمه در بغداد با 4/000/000 جلد، کتابخانٔه طرابلس در شام 
با 3/000/000 جلد، کتابخانٔه سلطنتی قاهره با 1/000/000 جلد، رصدخانٔه مراغه با 400/000 
جلد، دارالحکمٔه قرطبه در اندلس )کوردوبای فعلی در اسپانيا( با 400/000 جلد و سه دارالکتب 

ری با 300/000 جلد از جملٔه کتابخانه هايی هستند که تعداد کتاب های آنها ثبت شده است.3
جامعی4  مدارس  اسالم،  دنيای  مختلف  شهرهای  در  بزرگ  و  کوچک  مدرسه های  بر  عالوه 
مانند مدارس جامع قاهره، بغداد، قسطنطنيه، قرطبه، اسکندريه و جندی شاپور، با بهترين امکانات 
تحقيق و مطالعه، پذيرای دانشجويان از نقاط مختلف دنيا بود. در اين مدارس  رشته های مختلف 
علمی تدريس می شد و امکاناتی از قبيل لباس، مسکن، کتاب، بهداشت و حتی کاغذ و قلم مجانی 

دراختيار دانشجويان قرار می گرفت. 

١ــ تمدن اسالم و عرب، گوستاو لوبون فرانسوی، صص ٥٥٧ و ٥٥٨.
٢ــ عظمت مسلمين در اسپانيا، ژوزف ماک کاپ، ترجمه ابوالقاسم فيضی، ص ١٧٠.

٣ــ تاريخ تمدن اسالم، جرجی زيدان، ج ٣، ص ٣١٨؛ عظمت مسلمين در اسپانيا، ص ٤٢٨.
٤ــ مدارس جامع، شبيه دانشگاه های امروز بودند که محل آموزش رشته های مختلف علمی محسوب می شدند.
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ترجمه  را  بطلميوس  و  اقليدس  مانند  رياضی  بزرگ  دانشمندان  آثار  مسلمانان  رياضيات،  در 
کردند و سپس شروع به نوآوری نمودند. هيچ کس در تاريخ رياضی نمی تواند شخصيت استثنايی 
ناديده بگيرد. او معاصر مأمون خليفٔه عباسی  محمد بن موسی خوارزمی )236ــ166 هـ.ق( را 
کرد.  تأسيس  مستقل  علم  يک  به عنوان  را  »جبر«  علم  وی  بود.  بغداد  بزرگ  کتابخانٔه  رئيس  و 
نام کتاب وی »الجبر و     المقابله« بود که وقتی اين کتاب به اروپا رفت، اروپائيان براساس نام اين 
يا الگوريسم که فن   »Algorithm« ناميدند. همچنين الگوريتم  »Algebra« کتاب، علم جبر را
محاسبه است، از نام »الخوارزمی« گرفته شده که پس از ترجمٔه کتاب وی به زبان های اروپايی اين 

نام گذاری پديد آمده است.1 
در حوزٔه پزشکی و دارويی نيز دانشمندان نامداری ظهور کردند که شهرت 

جهانی دارند؛ محمد بن زکريای رازی يکی از دانشمندان بزرگ اين دوره 
بوده  طب  در  آنها  از  نيمی  که  نوشته  رساله  و  کتاب  جلد   220 که  است 
است. کتاب های وی در آبله و سرخک، بيانگر دقت علمی اوست و بيش 

از چهل  بار به زبان های گوناگون ترجمه شده است.  
دارای  پزشک   850 بغداد  شهر  در  تنها  هجری  چهارم  قرن  اوايل  در 

اجازٔه درمان بودند2 و تعداد دانشجويان پزشکی دانشگاه بغداد بالغ 
بر 6000 نفر بوده است. پزشکی، شامل رشته هايی مانند پزشکی 
عمومی، چشم پزشکی، جراحی، مامايی، پزشکی زنان و اعصاب 

و روان بوده است.3 
بوعلی سينا تا مدت ها در شرق و غرب با نام امیر پزشکان 
»قانون«  شناخته می شد. مهم ترين کتاب وی در طب، کتاب 
است.  داروشناسی  و  پزشکی  در  جامعی  فرهنگ  که  است 

کتاب های بوعلی به اکثر زبان های زندٔه دنيا ترجمه شد و تا شش 
قرن، اصل و مبنای پزشکی جهان بود و تا مدتی پيش نيز، از کتاب های 

١ــ دانش مسلمين، محمدرضا حکيمی، ص ١٥٠.
٢  ــ تاريخ تمدن، ويل دورانت، ج ١١، ص ١٥٨.

٣  ــ تاريخ تمدن اسالم، جرجی زيدان،  ج ٣، ص ٢٧٦.
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درسی فرانسه به شمار می رفت.1 ويل دورانت گزارش کرده است که ابن سينا اولين کسی بود که فلج 
صورت ناشی از سکتٔه مغزی را که خود از زيادی خون در مغز ناشی می شد تشخيص و به خوبی 
توضيح داد. وی همچنين مسری بودن سل ريوی را تبيين کرد، انتقال بيماری ها از طريق آب و 
خاک را بيان داشت و عوارض سنگ مثانه را به گونه ای توصيف کرد که برخی از پزشکان گفته اند 

مشکل است بتوان به آن چيزی اضافه کرد.2
جراحان چشم پزشک با مهارت انواع آب  آوردگی چشم را با عمل جراحی معالجه می کردند.3 
حتی داروی بيهوشی که از اکتشافات جديد شمرده می شود، بر جراحان اسالمی پوشيده نبود. آنان 
با دارويی گياهی  بيماران را بيهوش می کردند.4 ابوالقّسيس جراح ماهری بود که رساله های او را 
بايد اساس جراحی جديد به حساب آورد. کتاب های وی تا يک قرن پيش بارها در اروپا چاپ شده 
است.5 جراحان مسلمان، انواع عمليات، مانند جراحی دندان، ُخرد  کردن و بيرون آوردن سنگ 

مثانه و کليه، سزاريَن در هنگام وضع حمل و شکسته بندی استخوان ها را انجام می دادند.6 
تالش علمی مسلمانان، ديگر حوزه های علوم تجربی را نيز در بر می گرفت. 

يک دانشمند اروپايی می گويد: اينکه در کتاب های شيمی می نويسند الوازيه مؤسس علم شيمی 
است، درست نيست. اگر آزمايشگاه های هزار سال پيش مسلمانان و اکتشافات مهم آنان نبود هيچ گاه 
الوازيه نمی توانست قدمی به جلو بردارد.7 هنوز حدود صد رساله در شيمی از جابر بن حيان در دست 
است.8 پيش از آنکه گاليله حرکت زمين به دور خورشيد را اعالم کند، ابوريحان بيرونی و پيش از وی 

ابوسعيد سْجزی اين عقيده را ابراز کرده بودند.9 
برای فروش کاالی خود،  اروپايی  تاجران  بود،  قرار گرفته  پيشرفت  آغاز  اروپا در  زمانی که 
استفاده می کردند. حتی  بود  آن کاال در جهان اسالم  توليد  نشان دهندٔه  که  مارک های قالبی  از 

١ــ تمدن اسالم و عرب، گوستاو لوبون، ص ٦٣٣.
٢  ــ فالسفٔه شيعه، عبدالله نعمه، ترجمه جعفر غضبان. صص ٩٣ و ٩٤.

٣ــ کارنامٔه اسالم، صص ٤٦ تا ٥٢.
٤ــ تمدن اسالم و عرب، ص ٦٣٧.

٥ــ ميراث اسالم، ژوزف ماک کاپ، ص ١١٧.
٦ــ تمدن اسالم و عرب، ص ٦٣٤.

٧ــ همان، صص ٦١١ تا ٦١٥.
٨ــ ميراث اسالم، ص ١١٥.
٩ــ فالسفٔه شيعه، ص ١١٥.
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صليب هايی با نشان »اللّٰه« مربوط به آن دوره ديده شده تا توليدکنندگان به خريداران بقبوالنند که 
اين جنس از سرزمين اسالمی آمده است1!

با توجه به اطالعاتی که در این بخش داده شد، به سؤال های زیر پاسخ دهید:
1ــ اوضاع علمی و فکری بعد از اسالم چه تفاوتی با قبل از اسالم پيدا کرده بود؟

2ــ  آيا در تمدن اسالمی، طبقه يا طبقاتی از مردم امکان و اجازهٔ بيشتری برای تحصيل داشتند؟
3ــ منشأ و علت اصلی توجه مردم به علوم مختلف چه بود؟

………........………………………………………………………………

اکنون که معيارها را استخراج کرده ايد، به ترتيب اولويتی که خودتان تشخيص می دهيد، آنها را 
در رديف های شمارٔه يک تا شش قرار دهيد. 

 .................................................................. ١ــ 
 .................................................................. ٢ــ 
 .................................................................. ٣ــ 
 .................................................................. ٤ــ 
٥  ــ .................................................................. 
٦ ــ .................................................................. 

تکمیل

دانش تکمیلی

تمدنی  از  اسالمی  باشد، چرا عموم کشورهای  تمدن  به وجودآورندٔه يک  می تواند  اسالم  اگر 
ضعيف برخوردارند؟

  http://quran _ dept.talif.sch.ir پاسخ به اين سؤال را در سايت گروه قرآن و معارف به آدرس
در بخش »دانش تکميلی« مالحظه کنيد.

١   ــ ويژگی های قرون جديد )مجموعه آثار، ج ٣١(، علی شريعتی، صص ١١١و١١٢.
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برداشت

با توجه به مطالبی که تا اینجا خواندید، گزارش زیر را بخوانید و به سؤال هایی که در 
پایان مطرح شده است پاسخ دهید. )محتوای اين گزارش فقط برای پاسخ به سؤال های پايانی 

است و نيازی به حفظ کردن آنها نيست و در هيچ امتحانی نبايد از آنها سؤال داده شود.(
عربستان،  عراق، مصر، شام،  ايران،  مانند  بزرگی  توانست سرزمين های  اسالم  قوی  فرهنگ 
يمن، آسيای ميانه، بخش های وسيعی از آفريقا و بخش هايی از اروپای شرقی را به صورت يک 
ابتدا قلب مردم  کشور درآورد و در قالب حکومت واحد، در چند قرن اداره کند. آنچه که در 
سرزمين هايی مانند ايران را به اسالم پيوند داد، عدالت اسالمی بود که متأسفانه حاکمان بنی اميه و 
بنی عباس مسيری در جهت خالف آن پيش گرفتند. اين شيؤه حکومت داری به تدريج به جدايی 
مردم از حکومت انجاميد و حکومت مرکزی اقتدار خود را از دست داد. در گوشه و کنار کشور 
پهناور اسالمی، حکومت هايی محلی سربرآوردند که يا با حکومت مرکزی و يا با خودشان درگير 
بودند. نتيجٔه اين نابسامانی ها، خستگی و درماندگی مردم مسلمان و کاهش انگيزه های آنان برای 

جهاد و دفاع از قلمرو اسالمی شد.
همين خستگی ها و کاهش انگيزه ها، به تدريج زمينه ساز بی توجهی به تفکر و تعقل و همچنين 

بسته شدن بسياری از مراکز علمی و منزوی شدن شخصيت های ادبی، هنری و علمی گرديد.
دو تهاجم بزرگ: در چنين شرايطی و در اواخر دورٔه بنی عباس و پس از آن، دو حملٔه وسيع 
و ويران کننده، يکی به غرب دنيای اسالم و ديگری به شرق آن صورت گرفت. امپراتوری روم به 
تحريک کليسا از سال 489 هجری )1096م( به قسمت غربی دنيای اسالم، يعنی شام، فلسطين، 
آسيای صغير و برخی ديگر از سرزمين های مجاور هجوم آورد. اين تهاجم آغازی بر هشت جنگ 
طوالنی و شديد بود که آخرين آن در سال 668هجری )1270م( رخ داد. اين جنگ ها که به قصد 
فتح بيت المقدس از طرف اروپاييان آغاز شد، باالخره با فرماندهی بی نظير سردار بزرگ مسلمانان 
به نام صالح الدين ايوبی با پيروزی مسلمانان پايان يافت؛ اّما بسياری از امکانات مادی و معنوی 
دنيای اسالم را از بين برد. از آنجا که در اين جنگ ها اروپاييان صليب با خود حمل می کردند، 

اين جنگ ها را جنگ های صلیبی می نامند.
به تصرف  بود که  دنيای اسالم  به بخش شرقی و مرکزی  ويرانگر ديگر، حملٔه مغوالن  تهاجم 
قسمت های وسيعی از جمله ايران انجاميد. با اينکه مغوالِن حاکم بر ايران بعدًا به وسيلٔه ايرانيان، 
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آنان  ابتدايی  ويرانگری های  اّما  آموختند،  تمدن  آداب  و  شدند  مسلمان 
به قدری وسيع و عميق بود که توان تجديد حيات را برای مدتی طوالنی 
و  سرزمين ها  به  حمالت  اين  بيشتر  که  به خصوص  گرفت؛  مسلمانان  از 
بودند.  روز  آن  دنيای  در  دانش  و  فرهنگ  علم،  مرکز  که  بود  شهرهايی 
که  شهری  هر  به  بود  گفته  نيروهايش  به  مغول،  قوم  فرمانروای  چنگيز 
می رسند، کسی را باقی نگذارند؛ مرد و زن، پير و جوان، کودک و بالغ، 

آزاد و بنده را بکشند.1
با شهر مکه که زيارتگاه همٔه  آن  بود. درآمد  بلخ، يکی از شهرهای زيبای جهان اسالم  شهر 
صد  دسته های  در  را  مردم  کردند.  تصرف  را  شهر  اين  مغوالن  می شد.  مقايسه  بود  مسلمانان 
کاروان سراها،  کتابخانه ها،  سپس  گذراندند.  تيغ  دم  از  را  همه  و  راندند  صحرا  به  تا   هزار  نفری 

قلعه ها، قصرها و تمامی بناها را به توده ای از خاک تبديل کردند.
نيشابور، ابر شهری بود با چهار دروازه و چهل و دو محله؛ برخی از محالت آن برابر با برخی 
از شهرهای متوسط امروزی بود. يکی از نويسندگان، آن را به ُزهرٔه آسمان و يا چشم در چهره 
تشبيه کرده بود. مردم شهر، پس از مقاومت های شديد، شکست خوردند. داماِد چنگيز، تمام مردم 
و جانداران شهر، حتی سگ ها و گربه ها را قتل عام کرد. سپس دستور داد شهر را چنان ويران 

کنند که بتوانند روی آن کشاورزی نمايند.
قوچان،  غزنين،  کابل،  مرو،  سمرقند،  مانند  ديگر  شهرهای  از  بسياری  در  ويرانگری ها  اين 
هرات، دامغان، سمنان و آمل اتفاق افتاد و سپس به استان های ديگر سرزمين اسالمی کشيده شد.2
عزلت،  افسردگی،  روح  شيوع  آنان،  وحشيانٔه  کشتار  و  مغول ها  حملٔه  پيامدهای  از  يکی 

گوشه گيری، درون گرايی، تصوف و بيزاری از دنيا بود که وارد جامعٔه اسالمی شد.
با توجه به اطالعاتی که در این قسمت داده شد، به سؤال های زیر پاسخ دهید: 

1ــ چه عواملی زمينه ساز افول تمدن درخشان اسالمی در قرون ميانه شد؟ 
2ــ آيا اين عوامل به دين اسالم مربوط می شد يا به رفتار مسلمانان؟ 

3ــ اين عوامل مربوط به داخل جهان اسالم بود يا بيرون آن؟ 

١ــ مجمع االنساب، محمدعلی شبانکاره ای، ص ٢٣٤
٢ــ پويايی فرهنگ و تمدن اسالم و ايران، علی اکبر واليتی، ج ٣، صص ٨٠ تا ٨٧
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هم اندیشی

بیشتر  بدانیم

برای اینکه ما مسلمانان بتوانیم بار دیگر تمدن اسالمی را احیا کرده به جایگاه مناسب خود در 
جهان برسانیم چه اقداماتی باید انجام دهیم؟

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

شکل گیری طرح اولیۀ هواپیما در دوران تمدن اسالمی
امروزه، کم و بیش با داستان های علمی ــ تخیلی، مانند داستان های ژول ورن، جان کریستوفر، 
لستردل ری و ایزاک آسیموف آشنا هستیم. این داستان ها نشانٔه روحیٔه علمی و اشتهای فراوان 

برای رسیدن به کشفیات علمی جدید بوده است.
با  زیادی  تفاوت  داستان ها  این  بوده اند.  کشف هایی  چنین  زمینٔه  داستان ها،  همین  از  برخی 
داستان های افسانه ای دارند. در این داستان ها راه حل هایی علمی که هنوز تجربه نشده، پیشنهاد 
می شود، نه راه حل های جادویی و غیرممکن؛ مانند زیردریایی های کنونی که قبالً در داستان های 

علمی مطرح شده بود.
روحیٔه علمی مسلمانان سبب شده بود که آنان نیز به این گونه داستان ها بپردازند و پیشتاز داستان 
علمی ــ تخیلی دربارٔه هواپیما باشند. طرحی که گرچه ساده است اّما کامالً از علم مکانیک کمک 
می گیرد و دربردارندٔه این پیام است که با توسعٔه علم مکانیک می توان به هواپیما رسید. در داستان 
»ملک و شاهزاده خانم« که قصه های 22 تا 29 کتاب »هزار و یک شب« را شامل می شود، صندوق 
پرنده ای به شکل کبوتر و با بال های باز ساخته می شود که درازای بال آن حدود سه متر و پهنای 
آن حدود چهارمتر است و چرخ ها و فنرهایی در آن به کار رفته است. در آن می نشینند، آن را به 
به  این کتاب می خوانیم: »روز ششم که کار صندوق  پرواز درمی آورند. در  به  کار می اندازند و 
پایان رسید، آن را با یک قالی ایرانی فرش کردند و به صحرا بردند.چون سازندٔه صندوق در آن 
نشست، فنری را به حرکت درآورد. دستگاه بالفاصله از زمین بلند شد و با سرعتی باورنکردنی 

هوا را شکافت و باال رفت«.
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سازنده طرز کار آن را به شاه چنين آموخت: »اگر اين پيچ را بگردانيد، به جانب راست خواهيد 
رفت و با گرداندن آن يک، به جانب چپ حرکت خواهيد کرد. با دست زدن به اين فنر، به سمت 

باال اوج می گيريد و با دست زدن به آن يک، فرود خواهيد آمد«.
آينده  در  بايد  که  اختراعی  دربارٔه  »پيش بينی  می گويد:  فرانسوی  نويسندٔه  وو،  کارادو  بارون 
صورت بگيرد از اين بهتر نمی شود. از توجه به اين گونه داستان ها در تاريخ علم نبايد غفلت شود. 
از اينها، طرز کار انديشه در جست وجوی پيشرفت و تخّيل پيش از واقعيت آشکار است و نمايندٔه 

ميل شديد ذهنی آدمی است که راه اکتشافات آينده را هموار می کند.«1 

١ــ متفکران اسالم، بارون کارادو وو، جلد اول از بخش دوم، صص ١٨٦و ١٨٧.


