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فرهنگ و تمدن اسالمی

بخش چهارمبخش چهارم
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تعريِف فرهنگ و تمدن 
گوناگونی  تعاريف   ، واژه  دو  اين  از  يک  هر  برای 
می توان  تعاريف  اين  جمع بندی  در  اّما  است.  شده  ارائه 

آن ها را چنين تعريف کرد: 
و  انسان ها  تمايز  «وجه  از  است  عبارت  فرهنگ: 
حيوانات». توضيح آنکه انسان ها در بعضی از ويژگی های 
چگونگی  در  اّما  دارند،  مشترکاتی  حيوانات  با  جسمانی 
تأمين نيازهای جسمانی، و همين طور، در نيازهای معنوی 
تمايز  وجوه  مهم ترين  دارند.  تمايز  حيوانات  با  روحی  و 

معنوی انسان ها و حيوانات بدين قرار است:
شناخت و باورها، احساسات و گرايش ها، اخالق، 
ارزش ها،  پرورش،  و  آموزش  زندگی،  شيوه های  هنر، 
شمار  به  فرهنگ  مقولٔه  جزء  همگی  که  رسوم  و  آداب 
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فرهنگ و تمدن اسالمی (١)

مقدمه
تعاليم  که  عظيم  تمدني  پيدايش  برا  مناسب  زمينه ها  بروز  با  بود  همراه  اسالم  دين  ظهور 
ياد  مسلمانان  تمدن  يا  اسالمي  تمدن  عنوان  با  پديده،  اين  از  کرد.  ايفا  آن  در  را  اصلي  نقش  اسالمي 
تمدن  و  فرهنگ  شکوفايي  و  رشد  چگونگي  و   ، شکل گير عوامل  و  زمينه ها  درس  اين  در  مي شود. 

اسالمي و دوره ها آن بررسي و تحليل مي شود. 

می آيند.
اندوخته های  و  دستاوردها  «مجموعه  يعنی  تمدن: 
مادی و معنوی بشر که نموِد بيرونی دارند»؛ توضيح آنکه 
انسان ها بر اساس فرهنگ خودشان اين امکان را می يابند 
که نيازهای مادی و معنوی خود را تأمين کنند. به عبارت 
ديگر، زمينه  های فرهنگی، چگونگی رفع نيازهای مادی و 
معنوی را تعيين می کند. بنابراين، علوِم مختلف، هنرها، 
در  انسان،  زندگِی  مظاهر  ديگر  و  مشاغل  معماری ها، 
ياد  تمدن  عنوان  با  آن ها  از  که  می آيد  پديد  بيرونی  جهان 

می شود.

دوره های تمدن اسالمی 
تمدِن اسالمی از بدو پيدايش تاکنون، دوره هايی را 
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پشت سر نهاده است. در سده های آغازيِن اسالمی، اين 
برخی  اّما  داشت.  شکوفايی  و  رشد  به  رو  همواره  تمدن 
عوامل بيرونی و درونی، ضربات سهمگينی بر پيکرٔه جهان 
اسالم وارد ساخت و موجب کُندِی حرکِت تمدن اسالمی 
مقتدِر  دولت  چند  پيدايِش  رکود،  مدتی  از  پس  شد. 
اسالمی ــ همچون صفويه، عثمانی و گورکانی ــ خيزش 
مجددی برای تمدن اسالمی به دنبال آورد. اّما فروپاشی 
قرن  داشت.  دنبال  به  را  مجددی  رکوِد  دولت ها،  اين 
اخير ــ و به ويژه بروز انقالب اسالمی ايران ــ را می توان 
نقطٔه خيزش جديدی برای تمدن اسالمی به شمار آورد. 

اين سان  را  اسالمی  تمدن  دوره های  می توان  بنابراين، 
برشمرد١: 

١ــ دورٔه پيدايش و شکوفايی 
٢ ــ دورٔه اول رکود 

٣ ــ دورٔه خيزشِ  پس از رکود اوليه 
٤ ــ دورٔه دوِم رکود 

٥ ــ دورٔه خيزشِ  پس از انقالب اسالمی. 
درسِ   دو  در  نيز  و  درس،  اين  مباحِث  ادامٔه  در 

آينده، دوره های ياد شده بررسی خواهد شد.

١ــ در تقسيم بندی دوره های تمدن اسالمی و برخی از مباحِث سه درِس مربوط به فرهنگ و تمدن اسالمی به لحاظ دقت و تتبع خوب، از کتاب پويايی 
فرهنگ و تمدن اسالمی، اثر دکتر علی اکبر واليتی استفاده شد.

يک توضيحيک توضيح
تمدن ايده آل

بر اساس باور ما مسلمانان و بسياری از پيرواِن ديگر اديان و مذاهب، بشريت در آينده، ظهور يک منجی جهانی 
و حکومت عادالنه اش را تجربه خواهد کرد. هر چند، در اين باره که آن منجی کيست، ميان پيروان اديان و مذاهِب 
گوناگون، اختالف وجود دارد، اّما همٔه آنان، بهترين نوع زندگی را در آن حکومت جستجو می کنند. به ديگر سخن، 
بشريت قله های رفيِع فرهنگ و تمدن را در حکومت عادالنٔه جهانی فتح خواهد کرد؛ حکومتی که در آن، عقل و دانش، 
رشد و عمق چشمگيری داشته و نمودهای تمدنی در راستای يک زندگی خدايی و عدالت محور بروز خواهد کرد؛ و 
اين، همان تمدِن ايده آِل بشريت است. به اعتقاد شيعيان و بسياری از مسلمانان، آن منجی محمدبن حسن عسکری  

 ــ نهمين فرزند از نسل امام حسين  ــ است.

دورۀ پيدايش و شکوفايی تمدن اسالمی 
اسالم  ظهور  با  را  اسالمی  تمدن  شکل گيری  آغاز 
چند  هر  اسالم،  ظهور  از  پيش  دانست.  هم زمان  بايد 

برخی از دولت های مجاوِر جزيرة العرب ــ همچون ايران 
اّما  بودند،  برخوردار  تمدنی  مظاهر  بعضی  از  ــ  روم  و 
ظهور  با  نداشتند.  آن  از  چندانی  بهرٔه  جزيرة العرب  مردم 
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شکوفايی  و  پيدايش   ساِز  زمينه  عواملی،  دين  اسالم، 
تمدنی جديد شد که مهم ترين آن ها بدين قرار است:

و  قرآن  تمدنی  ــ  فرهنگی  آموزه های  ١ــ 
سنت 

جّدی  طور  به  مسلمانان  اسالم،  دين  ظهور  با 
بس  جايگاهی  از  عالمان  و  شدند  علم آموزی  به  تشويق 
رفيع برخوردار گشتند. در يکی از فراوان آياِت قرآنی که 

دربارٔه علم، عالم و علم آموزی اند، چنين می خوانيم: 
آورده اند  ايمان  که  را  شما  از  کسانی  «خداوند 
شده  داده  دانش  ايشان  به  که  را  کسانی  و  [پايه ای] 
پايه هايی رفعت مقام دهد و خداوند به آن چه می کنيد آگاه 

است»١.
رسول خدا  و سپس امامان معصوم  نيز 
ــ که نقش مفسر را برای آيات قرآن داشتند ــ در رواياِت 
می کردند.  ترغيب  علم آموزی  به  را  مسلمانان  متعددی، 
حتی  بياموزيد  را  «دانش  می فرمود:  خدا   رسول 
اگر در چين باشد، چرا که فرا گيری دانش بر هر مسلمانی 
می فرمود:  نيز  علی   اميرمؤمنان  و  است»٢.  واجب 
می کند  تالش  و  حرکت  دانش  فرا گيری  برای  که  «کسی 

همچون مجاهِد در راه خداست»٣.
از  بهره گيری  بر  اسالم،  دين  آموزه های  عالوه،  به 
نعمت «عقل» برای دستيابی انسان ها به کمال های مادی و 
از  استفاده  با  بشريت  که  می دانيم  و  دارند؛  تأکيد  معنوی 
نيروی عقل می تواند به اختراعات و اکتشافات بزرگ نائل 
شود. در آيات قرآن و روايات معصومين  در اين باره 

تأکيدات زيادی صورت گرفته است. در قرآن کريم، ضمن 
برشماری آيات و نشانه های خداوند در طبيعت، بشريت به 
تعقل در اين نشانه ها فراخوانده شده، تا ضمن پی بردن به 
خداونِد خالِق هستی، انسان ها به وسيلٔه قدرت عقل بتوانند 
در طبيعت تصرف کرده و زندگی بهتری برای خود فراهم 

سازند؛ به يکی از اين آيات توجه می کنيم:
و  آمد  و  زمين،  و  آسمان ها  خلقت  در  راستی  «به 
رفِت شب و روز، و ِکشتی هايی که در دريا به نفع مردم در 
زمين  و  فرستاده  فرو  آسمان  از  خدا  که  آبی  و  حرکت اند 
را پس از ُمردنش به وسيله آن زنده ساخته، و در آن از هر 
و  بادها،  دادن  تغيير  در  و  کرده،  پراکنده  جنبنده ای  نوع 
ابرهای مسّخر شده ميان آسمان و زمين، برای مردمی که 
عقل خود را به کار می گيرند، نشانه هايی [عظيم از قدرت 

خدا] است»٤.
٢ــ مراکز آموزشی 

در کنار توصيه ها و تأکيداِت موجود در آموزه های 
پديد  عقل،  از  بهره گيری  و  علم  فراگيری  به  نسبت  دينی 
آمدِن نهادها و مراکز آموزشی، زمينٔه بسيار مناسبی برای 
رشد دانش و پرورش دانشمندان، و در نتيجه، شکوفايِی 
آموزشی  مراکز  و  نهادها  شد.  اسالمی  نوپای  تمدِن 
مدارس،  مساجد،  از:  بودند  عبارت  اسالم  جهان  در 
برخی  و  بيمارستان ها  دانشمندان،  خانه های  کتابخانه ها، 

نقاط ديگر.
مساجد: بهره گيری از مسجد به عنوان يک مرکز 
آموزشی، برای اولين بار توسط رسول خدا  به اجرا 

١ــ «يَـْرفَِع اللُّٰه الَِّذيَن آَمنُوا ِمنْکُْم َو الَِّذيَن ُاوتُوا الِْعلَْم َدَرجٰاٍت َو اللُّٰه ِبٰما تَْعَملُوَن َخِبيٌر»؛ مجادله، ١١.
يِن، فَإنَّ طَلََب الِْعلِْم ِفـَريَضٌة َعلٰی کُلِّ ُمْسِلٍم»؛ فّتال نيشابوری، روضه الواعظين، ص ١١. : «ُاطْلُبُوا الِْعلَْم َولَْو ِبالصِّ ٢ــ َقاَل َرُسوُل اللِّٰه 

٣ــ همان، ص ١٠.
٤ــ بقره، ١٦٤.
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                                                                     مسجد فهرج يزد                                                                                                      محراب مسجد فهرج  

مسجد چهل ستون کرمان
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نبوی  مسجِد  تأسيس  از  پس  حضرت،  آن  شد.  گذاشته 
در  را  پرورشی  و  آموزشی  فعاليت های  عمدٔه  مدينه،  در 
از  پس  مسلمانان  شد  سبب  امر  اين  می داد.  انجام  آن جا 
آن حضرت، به مسجد سازی اهتمام خاصی داشته باشند 
و محافل آموزشی خود را در مساجد برپا نمايند. اماماِن 

مدارس: هر چند، مساجد همواره نقش مهم خود 
در  اّما  کرده اند،  حفظ  را  آموزشی  مرکز  يک  عنوان  به 
سده های اولئه پيدايِش تمدن اسالمی، رفته رفته، مدارس 
صورت  به  علوم  مدارس،  اين  در  گرفتند.  شکل  نيز 
از  علوم،  فـراگيراِن  و  می شد  داده  آموزش  تخصصی 
امکاناتی همچون کمک هزينٔه تحصيلی و خوابگاه و غذا 
مدارس،  اين  بودند.  برخوردار  رفاهی  امکانات  ديگر  و 
مرغوب  اثاثئه  و  تزيينات  و  زيبا  معماری های  از  غالباً 
اسالم  جهان  مـدارس  مهم تـرين  از  بودند.  برخوردار 
می تـوان به مدارس موجود در بغداد، ايران، شام، مصر، 
يکی  بغداد  مهم  مدرسه های  کرد.  اشاره  اندلس  و  مغرب 
نظاميه و ديگری مستنصريه بود که اولی را وزير دانشمنِد 
سلجوقيان، خواجه نظام الملک و دومی را خليفه عباسی 
تأسيس کرد . وی نظير اين مدرسه را در شهرهای مختلف 

معصوم  نيز مجالس و حلقه های درسی خود را در 
در  می کردند.  برگزار  ــ  نبوی  مسجد  ويژه  به  ــ  مساجد 
رونق  از  مختلف،  شهرهای  در  جامع  مساجد  ميان،  اين 

بيشتری برخوردار بود. 

يک توضيحيک توضيح

بزرگ ترين مساجِد شهرها بوده اند که در مرکز شهر قرار داشته و مراسم مهِم عبادی و  مساجد جامع، معموالً 
فعاليت های  کانون  مساجد  اين  است.  می شده  برگزار  آن  در  درسی  محافل  و  عيد  نماز  جمعه،  نماز  همچون  فرهنگی 
مهم ترين  از  است.  تأسيس می شده  آن ها  کنار  در  نيز  کتابخانه  بعد،  چندی  يا  تأسيس  آغاز   همان  از  بودند و  فرهنگی 
مساجد جامع، به مسجد کوفه، مسجد جامع بصره، مسجد جامع دمشق، مسجداالقصی و مسجد جامع فسطاط در 

مصر می توان اشاره کرد.

مدرسۀ شيرزاد سمرقند
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در  دانشمند  افراد  که  بلخ  و  اصفهان  نيشابور،  همچون 
آن ها حضور داشتند نيز بنا کرد. 

                                               مدرسۀ مالصدرا شيراز                                                                                                  مدرسۀ مستنصريۀ بغداد

آموزشی  مراکِز  مهم ترين  از  يکی  کتابخانه ها: 
عنوان  با  آن ها  از  که  بوده  کتابخانه ها  اسالمی،  تمدن  در 
کتابخانه های  دارالعلم ها،  است.  می  شده  ياد  «دارالعلم» 
عمومی به شمار می آمده اند و توسط دولت هايی همچون 
در  بنی َحْمدان  و  مصر  در  فاطميون  بغداد،  در  عباسيان 

موصل تأسيس شدند.
هر  در  دانشمندان  خانه های  دانشمندان:  خانۀ 
اماماِن  بود.  دانش  فراگيری  برای  مناسبی  مکان  دوره ای، 
ـ بسياری از  معصوم  ــ عالوه بر مسجد نبوی در مدينهـ 
محافل درسِی خود را در خانٔه خود برگزار می کردند. دربارٔه 
ابوحيان،  غزالی،  ابن سينا،  همچون  ــ  بزرگی  دانشمنداِن 

ـ نيز چنين  شيوه ای نقل شده است. ابن مسکويهـ 
بيمارستان ها: بيمارستان های جهان اسالم ــ که 
«مارستان» ناميده می شدند ــ ضمن درماِن بيماران، مراکِز 

تحقيق و مطالعٔه پزشکان به شمار می آمدند و کتابخانه های 
تخصصی نيز داشتند. برخی از مهم ترين بيمارستان های 
بغداد،  مقتدرِی  بيمارستاِن  از:  بود  عبارت  اسالم  جهان 
شد،  بنا  ــ  بالله  المقتدر  ــ  عباسی  خليفه  دستور  به  که 
بيمارستاِن َعُضدِی بغداد، که به دستور عضدالدولٔه ديلمی 
بنا شد و بيمارستان منصوری قاهره که به دستور خلفای 

فاطمِی مصر بنا شد.
رصدخانه ها: از ديگر مراکِز علمِی جهان اسالم، 
پيشرفته ترين  که  بودند  بزرگی  و  متعدد  رصدخانه های 
پژوهش های رياضی و نجومی در آن ها صورت می گرفت 
اين  در  اسالمی  دانشمنداِن  يافته های  از  بسياری  و 
تحليل  و  بررسی  اروپا  در  بعد،  سده ها  تا  رصدخانه ها، 
رصدخانٔه  به  می توان  رصدخانه ها  مهم ترين  از  می شد. 

مراغه و سمرقند اشاره کرد. 
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برج رصدخانۀ بسطام نيشابور 

اسطرالب (وسيلۀ نجومی) که توسط دانشمندان مسلمان اختراع شده

۱

فكر كنيد و پاسخ دهيدفكر كنيد و پاسخ دهيد

از اينکه مسلمانان از امکاناِت ساده و ــ در عين حال ــ متنوع برای آموزِش علوم بهره می بردند، شما به چه 
نتايجی می رسيد؟ 
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٣ــ ترجمۀ متون علمی از تمدن های مجاور
برای  مسلمانان   ، اسالم  دين  آموزه های  اساس  بر 
ببرند،  بهره  می توانند  ممکن  راِه  هر  از  دانش،  فراگيری 
اّما مشروط به اينکه هر چيزی را نپذيرند و بتوانند دانِش 
در  کريم  قرآن  دهند.  تشخيص  را  نادرست  از  درست 

اين باره چنين فرموده:
سخن  به  همانان که  ده،  مژده  بندگانم  به  پس   ...»
گوش فرا می دهند و بهتريِن آن را پيروی می کنند. اينان اند 
صاحبان  که  اينان اند  و  است  کرده  هدايتشان  خدا  که 

خردند»١.
مسلمانان  آشنايِی  و  اسالمی  قلمرو  گسترش  با 
ــ  روم  و  هند  ايران،  همچون  ــ  مجاور  تمدن های  با 
دست  به  مناطق  اين  دانشمنداِن  علمِی  دستاوردهاِی 
مسلمانان رسيد؛ اّما برای تحقق اين امر، دو اقداِم اساسی 

بايد صورت می گرفت:
١ــ انتقاِل آثار علمِی ديگر ملت ها به قلمرو اسالمی 

٢ــ ترجمٔه اين آثار به زبان عربی 
دولتی  حمايت های  بدون  کار،  اين  که  است  بديهی 

امکان پذير نبود.
هر چند در اواخِر دورٔه بنی اميه، اقدامات محدودی 
اين  در  اساسی  اقداِم  اّما  گرفت،  صورت  راستا  اين  در 
زمينه، مربوط به اوائل عصر عباسی است. از اين اقدام، 
در منابِع تاريخ تمدِن اسالمی با عنواِن «نهضت ترجمه» ياد 

شده است. 

ِبُعوَن َاْحَسَنُه، ُاولِئَک الَِّذيَن َهديُٰهُم اللَُّه َو ُاولِئَک هُْم ُاولُوااْالٔلْٰباِب»؛ زمر، ١٧ و ١٨.  ر ِعٰباِد الَِّذيَن يَْسَتِمُعوَن اْلَقْوَل فََيتَّ ١ــ «... فَبَشِّ

بنی اميه،  عهد  در  شده  تـرجمه  مطالب  بيشترين 
اسناد اداری، ديوانی، سياسی و بازرگانی بود. اّما با آغاز 
منصور،  همچون  خلفايی  آن،  تثبيِت  و  عباسی  خالفِت 
در  جّدی  اقداماتی  عباسی،  مأموِن  و  هارون  مهدی، 
اين باره انجام دادند. تالش های منصور و مهدی عباسی، 
عصر  در  نام «بيت الحکمه»  به  مکانی  تأسيس  به  سرانجام 
و  جمع آوری  به  اختصاص  که  شد  منجر  عباسی  هاروِن 
ترجمٔه کتاب های ديگر ملت ها داشت. ويژگِی علم دوستِی 
مأموِن عباسی موجب شد آثاِر بسياری از نقاط گوناگون 
به دستور او، به بغداد آورده و ترجمه شود. اين حرکت، 
يافت.  ادامه  نيز  عباسی  متوکِل  دورٔه  در  مأمون،  از  پس 
از آن پس نيز هر چند کم و بيش، ترجمٔه آثار ادامه داشت 
اّما هرگز به رونق پيشين بازنگشت. دليل بروِز رکود در 
نهضِت ترجمه، فقداِن آثار قابل اعتنا برای ترجمه، و نيز 
رونِق کتابخانه ها و علم آموزی در قلمرو فاطميان در مصر، 
سامانيان و آل بويه در ايران و دولت های حاکم در اندلس 
بـود. از مهم تـرين مترجمان می تـوان از نوبـخِت منجم، 
ع، ابـويعقوب بـن اسحاق کندی، حنين بـن  عبدالله بـن مقفَّ
اسحاق و خاندان خوارزمی نام برد. آثار ترجمه شده نيز 
به رشته های گوناگوِن علمی همچون: پزشکی، هندسه و 
رياضی، نجوم و هيئت، فلسفه و ادبيات مربوط بود. از 
مهم ترين آثاِر ترجمه شده می توان از کليله و دمنه، اصوِل 
حکمای  فـلسفِی  مشهوِر  کتاب هـای  و  اقـليدس  هندسٔه 

يونان نام برد.
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١ــ فرهنگ و تمدن را تعريف کنيد.
٢ــ دوره های تمدن اسالمی را ذکر کنيد.

٣ــ عوامِل زمينه ساِز پيدايش و شکوفايی تمدن اسالمی را بيان کنيد.
٤ــ آموزه های فرهنگی ــ تمدنی قرآن و سنت چه نقشی در ايجاد و شکوفايی تمدن اسالمی داشت؟

٥ــ مراکز آموزشی در تمدن اسالمی را نام برده و يکی از آن ها را توضيح دهيد.
٦ــ نهضت ترجمه چه بود و چگونه انجام گرفت؟

نيد
بدا

شتر 
بي

نيد
بدا

شتر 
بي

نقش تمدنی امامان شيعه 
نويسندگان کتاب های تاريخ تمدن، کمتر به نقش مهم امامان شيعه  در پيشبرد تمدن اسالمی توجه کرده اند؛ 
کوتاه ــ  مدتی  امام حسن  در  اميرمؤمنان علی  و  معصوم ــ به جز  اماماِن  بايد توجه داشت که هر چند  اّما 
عهده دار حکومت نبودند، اّما با اقداماِت فرهنگِی خود، نه تنها در ميان شيعيان، که در مجموع جهان اسالم، اثرگذار 
شدند. آنان شاگردان زيادی تربيت کردند، احاديِث فراوانی را بيان کردند، قرآن را به درستی تفسير کردند، حتی عالمان 
و انديشمنداِن غير شيعی را تحت تأثيِر تعاليم خود قرار دادند. تعاليم اماماِن شيعه، مسير تمدِن درست و مطلوب اسالمی 
تعاليم، آموزه هايی از علوم دينی و علوم  ترسيم می کرد. در اين  بايد بنا می شد ــ  را ــ که بر اساس توحيد و عدالت 
غير دينی تبيين می شد؛ علومی همچون شيمی، علوم سياسی، جامعه شناسی، روان شناسی، فلسفه، حقوق، تفسير، کالم، 
ادبيات، شعر و ... در ميان تعاليم امامان معصوم  آموزه هايی جالب دربارٔه  روابط و قوانين اجتماعِی مطلوِب 

اسالم به چشم می خورد.  

١١١١١١١ـــ فففففففرررررههههههههههههنننننننننننگگگگگگگگگگگگ وو تمدن را تعريف
ال ا اااا ٢٢٢٢

پرسش های منونهپرسش های منونه

انديشه و جست و جوانديشه و جست و جو

١ــ  نظاميه ها، مدارس مشهوری در تمدن اسالمی بوده اند، در اين باره پژوهشی فراهم نماييد.
٢ــ دربارٔه نقش مساجد ــ به ويژه مساجد جامع شهرها ــ در تمدن اسالمی، مطالب فراوانی وجود دارد. شما 

نيز در اين زمينه تحقيق بيشتری انجام دهيد. 


