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فرهنگ و تمدن اسالمی

بخش سوم
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تعریف فرهنگ و تمدن 
گوناگونی  تعاریف   ، واژه  دو  این  از  هر یک  برای 
تعاریف می توان  این  اّما در جمع بندی  ارائه شده است. 

آنها را چنین تعریف کرد: 
و  انسان ها  تمایز  »وجه  از  عبارت است  فرهنگ: 
حیوانات«. توضیح آنکه انسان ها در بعضی از ویژگی های 
در چگونگی  اّما  دارند،  مشترکاتی  با حیوانات  جسمانی 
تأمین نیازهای جسمانی، معنوی و روحی با حیوانات تمایز 
دارند. مهم ترین وجوه تمایز معنوی انسان ها و حیوانات 

بدین قرار است:
شناخت و باورها، احساسات و گرایش ها، اخالق، 
ارزش ها،  پرورش،  و  آموزش  زندگی،  شیوه های  هنر، 
شمار  به  فرهنگ  مقولٔه  جزء  همگی  که  رسوم  و  آداب 

هم
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فرهنگ و تمدن اسالمی )١(

مقدمه
تعالیم  که  عظیم  تمدنی  پیدایش  برای  مناسب  زمینه های  بروز  با  بود  همراه  اسالم  دین  ظهور 
یاد  مسلمانان  تمدن  یا  اسالمی  تمدن  عنوان  با  پدیده،  این  از  کرد.  ایفا  آن  در  را  اصلی  نقش  اسالمی 
تمدن  و  فرهنگ  شکوفایی  و  رشد  چگونگی  و  شکل گیری،  عوامل  و  زمینه ها  درس  این  در  می شود. 

اسالمی و دوره های آن بررسی و تحلیل می شود. 

می روند.
اندوخته های  و  دستاوردها  »مجموعه  به  تمدن: 
مادی و معنوی بشر که نموِد بیرونی دارند« اطالق می شود؛ 
این  خودشان  فرهنگ  اساس  بر  انسان ها  آنکه  توضیح 
امکان را می یابند که نیازهای مادی و معنوی خود را تأمین 
کنند. به عبارت دیگر، زمینه  های فرهنگی، چگونگی رفع 
نیازهای مادی و معنوی را تعیین می کند. بنابراین، علوِم 
مختلف، هنرها، معماری ها، مشاغل و دیگر مظاهر زندگِی 
انسان، در جهان بیرونی پدید می آید که از آنها با عنوان 

تمدن یاد می شود.

دوره های تمدن اسالمی 
تمدن اسالمی از بدو پیدایش تاکنون، دوره هایی را 
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پشت سر نهاده است. در سده های آغازیِن اسالمی، این 
برخی  اّما  به رشد و شکوفایی داشت.  تمدن همواره رو 
عوامل بیرونی و درونی، ضربات سهمگینی بر پیکرٔه جهان 
اسالم وارد ساخت و موجب کُندی حرکت تمدن اسالمی 
مقتدر  دولت  چند  پیدایش  رکود،  مدتی  از  پس  شد. 
اسالمی ــ همچون صفویه، عثمانی و گورکانی ــ خیزش 
مجددی برای تمدن اسالمی به دنبال آورد. اّما فروپاشی 
قرن  داشت.  دنبال  به  را  مجددی  رکود  دولت ها،  این 
اخیر ــ و به ویژه بروز انقالب اسالمی ایران ــ را می توان 
نقطٔه خیزش جدیدی برای تمدن اسالمی به شمار آورد. 

این سان  را  اسالمی  تمدن  دوره های  می توان  بنابراین، 
برشمرد1: 

1ــ دورٔه پیدایش و شکوفایی 
2 ــ دورٔه اول رکود 

3 ــ دورٔه خیزش  پس از رکود اولیه 
4 ــ دورٔه دوم رکود 

5 ــ دورٔه خیزش پس از انقالب اسالمی. 
درس  دو  در  نیز  و  درس،  این  مباحث  ادامٔه  در 

آینده، دوره های یاد شده بررسی خواهد شد.

1ــ در تقسیم بندی دوره های تمدن اسالمی و برخی از مباحث سه درس مربوط به فرهنگ و تمدن اسالمی به لحاظ دقت و تتبع خوب، از کتاب پویایی 
فرهنگ و تمدن اسالمی، اثر دکتر علی اکبر والیتی استفاده شد.

یک توضیح
تمدن ایده آل

بر اساس باور ما مسلمانان و بسیاری از پیروان دیگر ادیان و مذاهب، بشریت در آینده، ظهور یک منجی جهانی 
پیروان ادیان و مذاهب  باره که آن منجی کیست، میان  این  و حکومت عادالنه اش را تجربه خواهد کرد. هر چند، در 
گوناگون، اختالف وجود دارد، اّما همٔه آنان، بهترین نوع زندگی را در آن حکومت جست وجو می کنند. به دیگر سخن، 
بشریت قله های رفیِع فرهنگ و تمدن را در حکومت عادالنٔه جهانی فتح خواهد کرد؛ حکومتی که در آن، عقل و دانش، 
رشد و عمق چشمگیری داشته و نمودهای تمدنی در راستای یک زندگی خدایی و عدالت محور بروز خواهد کرد؛ و این، 

 همان تمدِن ایده آل بشریت است. به اعتقاد شیعیان و بسیاری از مسلمانان، آن منجی محمدبن حسن عسکری  
 ــ است.  ــ نهمین فرزند از نسل امام حسین 

دورۀ پیدایش و شکوفایی تمدن اسالمی 
با ظهور اسالم  آغاز شکل گیری تمدن اسالمی را 
چند  هر  اسالم،  ظهور  از  پیش  دانست.  هم زمان  باید 

برخی از دولت های مجاوِر جزیرة العرب ــ همچون ایران 
اّما  بودند،  برخوردار  تمدنی  مظاهر  بعضی  از  ــ  روم  و 
با ظهور  مردم جزیرة العرب بهرٔه چندانی از آن نداشتند. 



  113  

شکوفایی  و    پیدایش  ساِز  زمینه  عواملی،  دین  اسالم، 
تمدنی جدید شد که مهم ترین آنها بدین قرار است:

و  قرآن  تمدنی  ــ  فرهنگی  آموزه های  1ــ 
سنت 

جّدی  طور  به  مسلمانان  اسالم،  دین  ظهور  با 
بس  جایگاهی  از  عالمان  و  شدند  علم آموزی  به  تشویق 
رفیع برخوردار گشتند. در یکی از فراوان آیاِت قرآنی که 

دربارٔه علم، عالم و علم آموزی اند، چنین می خوانیم: 
آورده اند  ایمان  که  را  شما  از  کسانی  »خداوند 
]پایه ای[ و کسانی را که به ایشان دانش داده شده پایه هایی 
رفعت مقام دهد و خداوند به آنچه می کنید آگاه است«1.

 نیز   و سپس امامان معصوم  رسول خدا 
ــ که نقش مفسر را برای آیات قرآن داشتند ــ در روایات 
می کردند.  ترغیب  علم آموزی  به  را  مسلمانان  متعددی، 
حتی  بیاموزید  را  »دانش  می فرمود:    خدا  رسول 
اگر در چین باشد، چرا که فرا گیری دانش بر هر مسلمانی 
می فرمود:  نیز    علی  امیرمؤمنان  است«2.  واجب 
می کند  تالش  و  دانش حرکت  فرا گیری  برای  که  »کسی 

همچون مجاهِد در راه خداست«3.

از  بهره گیری  بر  اسالم،  دین  آموزه های  عالوه،  به 
نعمت »عقل« برای دستیابی انسان ها به کمال های مادی و 
از  استفاده  با  بشریت  که  می دانیم  و  دارند؛  تأکید  معنوی 
نیروی عقل می تواند به اختراعات و اکتشافات بزرگ نائل 
 در این باره  شود. در آیات قرآن و روایات معصومین 
تأکیدات زیادی صورت گرفته است. در قرآن کریم، ضمن 
برشماری آیات و نشانه های خداوند در طبیعت، بشریت به 
تعقل در این نشانه ها فراخوانده شده، تا ضمن پی بردن به 
خداونِد خالِق هستی، انسان ها به وسیلٔه قدرت عقل بتوانند 
در طبیعت تصرف کرده و زندگی بهتری برای خود فراهم 

سازند؛ به یکی از این آیات توجه می کنیم:
و  آمد  و  زمین،  و  آسمان ها  خلقت  در  راستی  »به 
رفت شب و روز، و کشتی هایی که در دریا به نفع مردم در 
حرکت اند و آبی که خدا از آسمان فرو فرستاده و زمین 
را پس از ُمردنش به وسیله آن زنده ساخته، و در آن از هر 
و  بادها،  دادن  تغییر  در  و  کرده،  پراکنده  جنبنده ای  نوع 
ابرهای مسّخر شده میان آسمان و زمین، برای مردمی که 
عقل خود را به کار می گیرند، نشانه هایی ]عظیم از قدرت 

خدا[ است«4.

1ــ »یَـْرفَِع اللُّٰه الَِّذیَن آَمنُوا ِمنْکُْم َو الَِّذیَن ُاوتُوا الِْعلَْم َدَرجٰاٍت َو اللُّٰه ِبٰما تَْعَملُوَن َخِبیٌر«؛ مجادله، 11.
 ُمْسِلٍم«؛ فّتال نیشابوری، روضه الواعظین، ص 11.  طَلََب الِْعلِْم ِفـَریَضٌة َعلٰی کُلِّ یِن، فَإنَّ : »ُاطْلُبُوا الِْعلَْم َولَْو ِبالصِّ 2ــ َقاَل َرُسوُل اللِّٰه 

3ــ همان، ص 10.
4ــ بقره، 164.

فکر کنید و پاسخ دهید

به نظر شما تأکید بسیار قرآن کریم بر نقش عقل و بهره گیری از آن، نشانٔه کدام ویژگی های دین اسالم است؟

2ــ مراکز آموزشی 
در کنار توصیه ها و تأکیدات موجود در آموزه های 

پدید  از عقل،  بهره گیری  و  علم  فراگیری  به  نسبت  دینی 
آمدن نهادها و مراکز آموزشی، زمینٔه بسیار مناسبی برای 
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مسجد چهل ستون کرمان
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رشد دانش و پرورش دانشمندان، و در نتیجه، شکوفایِی 
آموزشی  مراکز  و  نهادها  شد.  اسالمی  نوپای  تمدِن 
مدارس،  مساجد،  از:  بودند  عبارت  اسالم  جهان  در 
برخی  و  بیمارستان ها  دانشمندان،  خانه های  کتابخانه ها، 

نقاط دیگر.
مساجد: بهره گیری از مسجد به عنوان یک مرکز 
 به اجرا  آموزشی، برای اولین بار توسط رسول خدا 
نبوی  مسجد  تأسیس  از  پس  آن حضرت،  شد.  گذاشته 

در  را  پرورشی  و  آموزشی  فعالیت های  عمدٔه  مدینه،  در 
از  پس  مسلمانان  شد  سبب  امر  این  می داد.  انجام  آنجا 
آن حضرت، به مسجد سازی اهتمام خاصی داشته باشند 
و محافل آموزشی خود را در مساجد برپا نمایند. اماماِن 
 نیز مجالس و حلقه های درسی خود را در  معصوم 
در  می کردند.  برگزار  ــ  نبوی  ویژه مسجد  به  ــ  مساجد 
رونق  از  مختلف،  در شهرهای  جامع  مساجد  میان،  این 

بیشتری برخوردار بود.

فکر کنید و پاسخ دهید

به نظر شما در عصر حاضر، مساجد چگونه می توانند نقش گذشتٔه خود را بازیابند؟

یک توضیح

مساجد جامع، معموالً بزرگ ترین مساجِد شهرها بوده اند که در مرکز شهر قرار داشته و مراسم مهّم عبادی و 
فرهنگی همچون نماز جمعه، نماز عید و محافل درسی در آن برگزار می شده است. این مساجد کانون فعالیت های 
مهم ترین  از  است.  می شده  تأسیس  آنها  کنار  در  نیز  کتابخانه  بعد،  یا چندی  تأسیس  آغاز  همان  از  و  بودند  فرهنگی 
مساجد جامع، به مسجد کوفه، مسجد جامع بصره، مسجد جامع دمشق، مسجداالقصی و مسجد جامع فسطاط در 

مصر می توان اشاره کرد.
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مدارس: هر چند، مساجد همواره نقش مهم خود 
در  اّما  کرده اند،  حفظ  را  آموزشی  مرکز  یک  عنوان  به 
سده های اولیٔه پیدایش تمدن اسالمی، رفته رفته، مدارس 
صورت  به  علوم  مدارس،  این  در  گرفتند.  شکل  نیز 
از  علوم،  فـراگیران  و  می شد  داده  آموزش  تخصصی 
امکاناتی همچون کمک هزینٔه تحصیلی و خوابگاه و غذا 
مدارس،  این  بودند.  برخوردار  رفاهی  امکانات  دیگر  و 
مرغوب  اثاثیٔه  و  تزیینات  و  زیبا  معماری های  از  غالباً 
اسالم  جهان  مـدارس  مهم تـرین  از  بودند.  برخوردار 
می تـوان به مدارس موجود در بغداد، ایران، شام، مصر، 
یکی  بغداد  اشاره کرد. مدرسه های مهم  اندلس  و  مغرب 
نظامیه و دیگری مستنصریه بود که اولی را وزیر دانشمند 
سلجوقیان، خواجه نظام الملک و دومی را خلیفه عباسی 
تأسیس کرد . نظام الملک نظیر این مدرسه را در شهرهای 
مختلف همچون نیشابور، اصفهان و بلخ که افراد دانشمند 

در آنها حضور داشتند نیز بنا کرد. 

مدرسۀ شیرزاد سمرقند

                                               مدرسۀ مالصدرا شیراز                                                                                                  مدرسۀ مستنصریۀ بغداد
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آموزشی  مراکز  مهم ترین  از  یکی  کتابخانه ها: 
عنوان  با  آنها  از  که  بوده  کتابخانه ها  اسالمی،  تمدن  در 
کتابخانه های  دارالعلم ها،  است.  می  شده  یاد  »دارالعلم« 
عمومی به شمار می آمده اند و توسط دولت هایی همچون 
در  بنی َحْمدان  و  مصر  در  فاطمیان  بغداد،  در  عباسیان 

موصل تأسیس شدند.
خانۀ دانشمندان: خانه های دانشمندان مکان مناسبی 
 ــ عالوه بر  برای فراگیری دانش بود. اماماِن معصوم 
مسجد نبوی در مدینه ــ بسیاری از محافل درسی خود را 
در خانٔه خود برگزار می کردند. دربارهٔ دانشمنداِن بزرگی ــ 
ـ نیز چنین   همچون ابن سینا، غزالی، ابوحیان، ابن مسکویهـ 

شیوه ای نقل شده است.
بیمارستان ها: بیمارستان های جهان اسالم ــ که 
»مارستان« نامیده می شدند ــ ضمن درمان بیماران، مراکز 

تحقیق و مطالعٔه پزشکان به شمار می آمدند و کتابخانه های 
تخصصی نیز داشتند. برخی از مهم ترین بیمارستان های 
بغداد،  بیمارستان مقتدری  بود از:  جهان اسالم عبارت 
شد،  بنا  ــ  بالله  المقتدر  ــ  عباسی  خلیفه  دستور  به  که 
بیمارستان َعُضدی بغداد که به دستور عضدالدولٔه دیلمی 
بنا شد و بیمارستان منصوری قاهره که به دستور خلفای 

فاطمی مصر بنا شد.
رصدخانه ها: از دیگر مراکز علمی جهان اسالم، 
پیشرفته ترین  که  بودند  بزرگی  و  متعدد  رصدخانه های 
پژوهش های ریاضی و نجومی در آنها صورت می گرفت 
این  در  اسالمی  دانشمنداِن  یافته های  از  بسیاری  و 
تحلیل  و  بررسی  اروپا  در  بعد،  سده ها  تا  رصدخانه ها، 
رصدخانٔه  به  می توان  رصدخانه ها  مهم ترین  از  می شد. 

مراغه و سمرقند اشاره کرد. 

اسطرالب )وسیلۀ نجومی( که توسط دانشمندان مسلمان اختراع شده
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برج رصدخانۀ بسطام 

فکر کنید و پاسخ دهید

از اینکه مسلمانان از امکانات ساده و ــ در عین حال ــ متنوع برای آموزش علوم بهره می بردند، شما به چه 
نتایجی می رسید؟ 

3ــ ترجمۀ متون علمی از تمدن های مجاور
برای  مسلمانان   ، اسالم  دین  آموزه های  اساس  بر 
ببرند،  بهره  می توانند  ممکن  راه  هر  از  دانش،  فراگیری 
اّما مشروط به اینکه هر چیزی را نپذیرند و بتوانند دانش 
در  کریم  قرآن  دهند.  تشخیص  نادرست  از  را  درست 

این باره چنین فرموده است:
سخن  به  همانان که  ده،  مژده  بندگانم  به  پس   ...«
می کنند.  پیروی  را  آن  بهترین  و  می دهند  فرا  گوش 
که  اینان اند  و  است  کرده  هدایتشان  خدا  که  اینان اند 

صاحبان خردند«1.

ِبُعوَن َاْحَسَنُه، ُاولِئَک الَِّذیَن َهدیُٰهُم اللَُّه َو ُاولِئَک هُْم ُاولُواااْلٔلْٰباِب«؛ زمر، 17 و 18.  ر ِعٰباِد الَِّذیَن یَْسَتِمُعوَن اْلَقْوَل فََیتَّ 1ــ »... فَبَشِّ

مسلمانان  آشنایِی  و  اسالمی  قلمرو  گسترش  با 
ــ  روم  و  هند  ایران،  همچون  ــ  مجاور  تمدن های  با 
دست  به  مناطق  این  دانشمنداِن  علمی  دستاوردهای 
مسلمانان رسید؛ اّما برای تحقق این امر، دو اقداِم اساسی 

باید صورت می گرفت:
1ــ انتقاِل آثار علمِی دیگر ملت ها به قلمرو اسالمی 

2ــ ترجمٔه این آثار به زبان عربی 
بدیهی است که این کار، بدون حمایت های حکومتی 

امکان پذیر نبود.
هر چند در اواخر دورٔه بنی امیه، اقدامات محدودی 
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این  در  اساسی  اقدام  اّما  گرفت،  راستا صورت  این  در 
زمینه، مربوط به اوایل عصر عباسی است. از این اقدام، 
در منابع تاریخ تمدن اسالمی با عنوان »نهضت ترجمه« یاد 

شده است. 
بیشترین مطالب تـرجمه شده در عهد بنی امیه، اسناد 
اداری، دیوانی، سیاسی و بازرگانی بود. اّما با آغاز خالفت 
مهدی،  منصور،  همچون  خلفایی  آن،  تثبیت  و  عباسی 
هارون و مأمون عباسی، اقداماتی جّدی در این باره انجام 
به  سرانجام  عباسی،  مهدی  و  منصور  تالش های  دادند. 
تأسیس مکانی به نام »بیت الحکمه« در عصر هاروِن عباسی 
منجر شد که اختصاص به جمع آوری و ترجمٔه کتاب های 
عباسی  مأموِن  دوستِی  علم  ویژگِی  داشت.  ملت ها  دیگر 
او،  به دستور  نقاط گوناگون  از  بسیاری  آثاِر  موجب شد 
به بغداد آورده و ترجمه شود. این حرکت، پس از مأمون، 

در دورهٔ متوکل عباسی نیز ادامه یافت. از آن پس نیز کم 
و بیش، ترجمٔه آثار ادامه داشت اّما هرگز به رونق پیشین 
بازنگشت. دلیل بروز رکود در نهضت ترجمه، فقدان آثار 
قابل اعتنا برای ترجمه، و نیز رونق کتابخانه ها و علم آموزی 
ایران  در  آل بویه  و  در مصر، سامانیان  فاطمیان  قلمرو  در 
و دولت های حاکم در اندلس بود. از مهم ترین مترجمان 
ع،  عبدالله بـن مقفَّ منجم،  نوبـخِت  از  می توان  بیت الحکمه 
خاندان  و  اسحاق  حنین بن  کندی،  اسحاق  ابویعقوب بن 
خوارزمی نام برد. آثار ترجمه شده نیز به رشته های گوناگون 
علمی همچون: پزشکی، هندسه و ریاضی، نجوم و هیئت، 
فلسفه و ادبیات مربوط بود. از مهم ترین آثار ترجمه شده 
می توان از کلیله و دمنه، اصوِل هندسٔه اقلیدس و کتاب های 

مشهور فلسفی حکمای یونان نام برد.

نید
بدا

تر 
یش

ب

نقش تمدنی امامان شیعه 
 در پیشبرد تمدن اسالمی توجه کرده اند؛  نویسندگان کتاب های تاریخ تمدن، کمتر به نقش مهم امامان شیعه 
 در مدتی کوتاه ــ   و امام حسن  اّما باید توجه داشت که هر چند اماماِن معصوم ــ به جز امیرمؤمنان علی 
عهده دار حکومت نبودند، اّما با اقدامات فرهنگی خود، نه تنها در میان شیعیان، که در مجموع جهان اسالم، اثرگذار 
شدند. آنان شاگردان زیادی تربیت کردند، احادیث فراوانی را بیان کردند، قرآن را به درستی تفسیر کردند، حتی عالمان 
و اندیشمندان غیر شیعی را تحت تأثیر تعالیم خود قرار دادند. تعالیم امامان شیعه، مسیر تمدن درست و مطلوب اسالمی 
را ــ که بر اساس توحید و عدالت باید بنا می شد ــ ترسیم می کرد. در این تعالیم، آموزه هایی از علوم دینی و علوم 
غیر دینی تبیین می شد؛ علومی همچون شیمی، علوم سیاسی، جامعه شناسی، روان شناسی، فلسفه، حقوق، تفسیر، کالم، 
 آموزه هایی جالب دربارٔه  روابط و قوانین اجتماعی مطلوب  ادبیات، شعر و ... در میان تعالیم امامان معصوم 

اسالم به چشم می خورد.  
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1ــ فرهنگ و تمدن را تعریف کنید.
2ــ دوره های تمدن اسالمی را ذکر کنید.

3ــ عوامل زمینه ساِز پیدایش و شکوفایی تمدن اسالمی را بیان کنید.
4ــ آموزه های فرهنگی ــ تمدنی قرآن و سنت چه نقشی در ایجاد و شکوفایی تمدن اسالمی داشت؟

5ــ مراکز آموزشی در تمدن اسالمی را نام برده و یکی از آنها را توضیح دهید.
6ــ نهضت ترجمه چه بود و چگونه انجام گرفت؟

پرسش های منونه

اندیشه و جست و جو

1ــ  نظامیه ها، مدارس مشهوری در تمدن اسالمی بوده اند، در این باره پژوهشی فراهم نمایید.
2ــ دربارٔه نقش مساجد ــ به ویژه مساجد جامع شهرها ــ در تمدن اسالمی، مطالب فراوانی وجود دارد. شما 

نیز در این زمینه تحقیق بیشتری انجام دهید. 


