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  مقدمه و بیان مسئله
ها و  ها، حکومت رفرازونشیب افراد، ملتاي است که سرگذشت پ ها و آینه انسان ، معلم»تاریخ«

ترین هدف  آموزي، مهم هاي الهی و اجتماعی و عبرت کند؛ کشف سنت هاي گذشته را نمایان می تمدن
: 1383ي، مطهر( است وامعتحول ج علم به قوانینِ، »فلسفه تاریخ«رو  ازاین است ومطالعه تاریخ بوده 

106(.  
که بخش اعظم  الهیترین دین  عنوان آخرین و جامع به» تاریخ اس�م« عۀدر همین راستا، مطال

اهمیت بسیار است  داراي، ضروري و است ترین تواریخ عمومی جهان را به خود اختصاص داده مهم
بینی ویژه و نگاه  شود که بدانیم جهان می زمانی دوچنداناین اهمیت  .: مقدمه)1382یدان، ز(
شده » تمدن اس�م«وردهاي مهم تاریخ بشر یعنی یکی از دستاریزي  ساز پی ساز اس�م، زمینه مدنت

  .است
هاي تاریخ بشریت است. این  ترین تمدن ترین و شکوهمند یکی از باارزش» تمدن اس�م«تردید  بی

 هاي تمدن که در قرون نخست هجري بر مناطق وسیعی از جهان حکومت داشت، در تمام زمینه
تنها دوران زرین جهان اس�م بلکه دوران زرین سراسر جهان  این عصر نه .مادي و معنوي سرآمد بود

تمدنی را  ۀترین تجرب ترین و بزرگ این دوره، وا�). 248: 1375و سراسر زمانه بوده است (فراي، 
عصري ط�یی ) و 1: 1377براي اس�م رقم زد و به تعبیر برخی اندیشمندان، رنسانس اس�می (متز، 

 گشتروم شرقی و ایران ساسانی   هاي قدیمی ) را به ارمغان آورد و جانشین تمدن74: 1386(بورو، 
  ).9: 1386(کورزین،  شدتر از امپراتوري روم  و حتی بزرگ

اوج و شکوفایی  ۀدر قرن چهارم و پنجم هجري که دور ویژه بههاي بالندگی تمدن اس�می  نمود
و اخ�قی وغیره متبلور است؛  فناوريهاي مختلف علمی و  د، در عرصهشو این تمدن محسوب می

گذاري آن بر  اندیشمندان تاریخ از عظمت و شکوه این تمدن، متحیر و همواره بر اثر که طوري  به
 شناس اس�مم)، 1999(متوفی  هونکه یگریدز، دکتر براي نمونه اند. هاي بعدي معترف بوده تمدن
 ئهابا ار(فرهنگ اس�م در اروپا) » ینزم اهللا بر فراز مغرب یدخورش« ثار خود به ناماز آ یکیدر ی، آلمان

 هاي هبراز تج یريگ بهره ۀیجنت، غرب یفعل يها کند دانش می اثبات یخیتار بسیار شواهدمستندات و 
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هد ایشان در یکی از شوا .است می�دي) بوده نهم تا دوازدهمدوم تا پنجم هجري ( مسلمانان در قرون
دنیا بود. این  ۀترین کتابخان دانشگاه طب پاریس، کوچک ۀششصد سال قبل، کتابخان«اند:  آورده

قدر  یکی از دانشمندان اس�م بود. این کتاب آن ۀکتابخانه فقط داراي یک کتاب بود و این کتاب نوشت
خواست این  یایمان و مسیحی بود و م که پادشاهی با لودویگ یازدهمبرایشان ارجمند بود که حتی 

یکصد سکه ط� و دوازده سکه نقره به ودیعه بگذارد... این کتاب گرچه باید  کتاب را به امانت بگیرد،
تمام موجودي این کتابخانه بود، ولی در حقیقت شامل مجموع علوم طب از دوران یونان قدیم تا 

کی از فرزندان تمدن می�دي بود... ارزش این کتاب مهم و باعظمت و مترقی، به قلم ی 920سال 
بها و خرافاتیِ مذهبیِ تمام  هاي کم اس�می (محمد بن زکریاي رازي)، هزار بار بیش از مجموع نوشته

  ).81: 2، ج1361(هونکه، » هاي معابد اروپا بود کتابخانه
آنچه در قرون اولیه تاریخ اس�م حاصل شد، تمدنی برگرفته از تمدن مطلوب اس�می بود که 

بسیار داشت، اما  ۀهاي اس�می فاصل (تمدن مسلمین) و هرچند با آرمان شدن ایجاد توسط مسلمی
در همان مسیر بود؛ بنابراین  شک بیاصول خود را از قوانین اجتماعی و انسانی اس�م گرفته بود و 

ها ارزانی  ترین معارف را به انسان ترین و ماندگار که غنی» تمدن اس�م«فرهنگی و معرفتی  ۀپشتوا
دین اس�م و  هاي ویژگیرو  ازاینرود؛  به شمار می، عامل اساسی بالندگی این تمدن است داشته
ي ها مؤلفهبرآمدن تمدن اس�می و عوامل فراز و فرود و شیوۀ آن و همچنین  ۀبینی ویژ جهان خاصه

هاي  ترین سرفصل از مهم» تمدن اس�م«موضوع  است تا شده سببدوران اوج و بالندگی آن، 
آن امروزه با افول و زوال ظواهر مادي بر  ع�وهقیقاتی مباحث اجتماعی، تاریخی و تمدنی باشد؛ تح
ویژه متفکران آن، بازسازي این تمدن عظیم و  ي فراروي مسلمانان و بهها چالشیکی از » تمدن اس�م«
می در قرون بر این اساس، شناسایی و بینش درست عوامل مؤثر در بالندگی تمدن اس� .رسابقه استپ

به  دستیابی درآوردن نگاهی راهبردي و الگویی عملی  دست بسیار اساسی براي به یاولیه هجري، گام
  است.» تمدن نوین اس�می«

ناپذیر  هاي آن ضروري و اجتناب ساز و ابزار جدید، وجود فرهنگ تمدن یبراي ساخت تمدن
ظرفیت طراحی نقشه راه و شک  بیم)، (فرهنگ متعالی اس�ساز  تمدن یعنوان دین اس�م به .است

برگ  و محتواي راهبردي آن را داراست؛ اما براي راهبري این مسیر ناهموار و پیچیده، اسباب و ساز
  مقصود برساند. منزلِ اي هم �زم است تا جامعه را به سر بایسته



 ه علمی ـ پژوهشی مطالعات الگوي پیشرفت اسالمی ایرانیصلنامفدو ۳۸

 

 1397پاییز و زمستان ، وازدهمد، شماره ششمسال 

اثر این دو گروه زیرا  ،توجه باشد قابلنظر از این » حاکمان«و » دانشمندان«رسد نقش  به نظر می
منْ  صنْفانِ« فرمایند: ها می آن ۀ(ص) دربار قدر مهم است که نبی مکرم اس�م در تحو�ت اجتماعی آن

هاء و    رسولَ اللّه یا یلَاُمتی اذا صلُحا صلُحت اُمتی و اذا فَسدا، فَسدت اُمتی، ق و منْ هما؟ قالَ: اَلْفُقَ
راءامتم  ۀو اگر فاسد شدند همشود  می امتم صالح ۀهم ،و طایفه از این امت اگر صالح گشتندد: »ا�ُْم

 فرمانروایان و دینی دانشمندان: کدامند؟ فرمود طایفه دو آن اهللا شوند، عرض شد: یا رسول فاسد می
  ).41: 1، ج1362(شیخ صدوق، 

است؛ اما بیان اثرگذاري اینان این دو گروه در اجتماع کام�ً مشهود و ملموس  ۀهرچند نقش ویژ
از آن جهت اهمیت بیشتري دارد که وظیفه و تکلیف » تمدن اس�می«گیري و بالندگی  در دوران شکل

تمدن «به  دستیابیخطیر دانشمندان و حاکمان کنونی جوامع اس�می را مشخص و نقشه راه را براي 
  سازد آشکار می» نوین اس�می

  هاي پژوهش اهداف و پرسش
» تمدن نوین اس�می«اي راهبردي و کارآمد براي نیل به  به نظریه دستیابیاصلی این تحقیق  هدف

طرح بحث تمدن نوین  ۀبه واسط ویژه بهاست؛ هرچند در اطوار گذشته و همچنین در عصر حاضر (
ه ناظر بولی  ،نوشته شده است زمینهاي در این  ، مطالب گسترده»)گام دوم انق�ب« ۀاس�می و بیانی

قدر در این باره گفته و نوشته شود که  �زم باشد آن شایدپیش رو  اندازِ اهمیت این موضوع و چشم
کوشش شده در این مقاله  شود.هاي مسلمان تبدیل  به گفتمان غالب نخبگان جامعه و حتی ملت

رائه اي کاربردي ا وردي جدید و ثمرهابا فحص منابع گسترده و نگاه جامع به موضوع، دست است با
که در ذیل آن است  »چیستی عوامل محوري در بالندگی تمدن اس�می«، اصلی ؛ بنابراین پرسششود

  گیرد. مورد واکاوي قرار می» دانشمندان و حاکمان«نقش 

  نظري هاي همالحظ
  . تعریف مفاهیم1
  »تمدن. «1- 1

ن، همکاري افراد شدن، به اخ�ق و آداب شهریان خوگرفت در لغت فارسی به معناي شهرنشین» تمدن«
: ذیل کلمه). 1388ین، معیک جامعه در امور اجتماعی، اقتصادي، دینی، سیاسی و مانند آن است (
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که از همین کلمه گرفته شده را شده و مدینه (شهر)  برداشته» ندم«اصل این کلمه عربی و از ریشه 
  ).244: 6، ج1371 اند که مردم در آن اقامت دارند (قرشی، به این دلیل مدینه گفتهاست 
از ریشه » [الحضاره«در معناي اصط�حی خود از معانی جدیدي است که در عربی به آن » تمدن«

منظور،  ی] (ابننشین در مقابل بدویت و بادیه، قامت در شهرو در لغت به معناي احضر به معنی شهر 
 The Oxford Englishاست ( »civilization«) گفته شده و معادل انگلیسی آن 197: 4ق، ج1414

Dictionary ،2010هاي هفدهم و هجدهم می�دي در معناي مصطلح آن و براي  م: ذیل کلمه) که از قرن
  ).358: 1388پهلوان، رفت ( یافته به کار می توصیف موقعیت یا وضعیتی از زندگی اجتماعی سازمان

این  ۀارد که عمدفراوانی وجود د هاي پژوهان، اخت�ف در تعریف علمی و اصط�حی تمدن
تعاریف متنوع  شود. بازمیها مبنایی نبوده و به رویکردهاي مختلف نسبت به تمدن  اخت�ف
  محور وغیره محصول این رویکردها هستند. محور و تاریخ محور، جامعه محور، فرهنگ انسان

 ،سیطره فراملی، اراده جمعی، سرزمین، عدم انحصار به مرزهاي جغرافیایی، شمولیت فرهنگی
ر ب گذاريخواهی فراگیر و تأثیر سازي جهانی، آرمان اخ�قی، قدرت جریان ،اقتصادي ،سیاسی

همچنین ). 47: 1395هستند (حسینی، » عناصر ساختاري مفهوم تمدن«ترین  تحو�ت تاریخی، مهم
)، احتیاط در امور اقتصادي، سازمان سیاسی، 335: 1، ج1363عصبیت و همبستگی (ابن خلدون، 

)، دین، امنیت و آرامش، تساهل و تسامح، رفاه نسبی، فشار 19: 1331قی و هنر (دورانت، سنن اخ�
به ها  اساسی زایش و بالندگی تمدن» عوامل و ارکان«)، از 43: 1393اقتصادي و اجتماعی (بابایی، 

  .آیند شمار می
ا عصر هاي مادي و معنوي بشر در یک منطقه، کشور، یدستاوردمجموعه «در مجموع، تعریف 

که نشان آن، پیشرفت در علم و  را فکري و فرهنگی هر جامعه ۀیافت معین، یا حالت پیشرفته و سازمان
توان از تعاریف نسبتاً  می، : ذیل کلمه)1381ي، انور» (هاي اجتماعی و سیاسی است هنر و ظهور نهاد

  جامع تمدن و مورد پذیرش این مقاله دانست.
گیرند، همواره مورد توجه  شکل می یر بستر تاریخی مشخصها د است ازآنجاکه تمدنگفتنی 

که بسیاري از کتب تاریخی، به ثبت، شرح و تحلیل  طوري اند، به دانشمندان علم تاریخ نیز قرار گرفته
اند  دانسته» تمام تاریخ«ها را  اند و حتی برخی تاریخ تمدن هاي مختلف پرداخته رویدادهاي تمدن

  ).406: 1388(پهلوان، 
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  »تمدن اسالمی. «1- 2

یا مسلمانان) است و به (لغوي یعنی تمدنی که مربوط و متّصف به اس�م  نظراز » تمدن اس�می«
 ۀهاي نخست هجري و در محدود که در سده» اس�م«هاي مادي و معنوي دستاوردمجموعه 

ه از تمدنی برگرفت» تمدن اس�می«شود؛  می گفتهجغرافیاي سیاسیِ خ�فت اس�می شکل گرفت، 
و به  شدگذاري  هاي قرآن کریم و سنت نبوي پایه بینی توحیدي اس�م است که براساس آموزه جهان

  دنبال تأمین سعادت دنیوي و اخروي جوامع بشري است.
که انسان  ییفضا ی یعنیتمدن اس�م«فرمایند:  مقام معظم رهبري در بیان ماهیت تمدن اس�می می

 يمتعال او را برا يکه خدا یمطلوب یاترشد کند و به غا تواند یم يو ماد يمعنو نظردر آن فضا از 
مجلس  ياعضایدار در د یاناتب: 1392(مقام معظم رهبري، » برسد ،خلق کرده است یاتآن غا

  ي).خبرگان رهبر
و تأسیس حکومت اس�می در مدینه، و  (ص)هجرت نبی مکرم اس�م ، پس از»تمدن اس�م«

؛ تمدنی که مانند هر موجود شدنهضت ترجمه و علوم اس�می ایجاد  هاي فتوحات، گذراندن دوره
تدریج در اثر استعداد و مایه حیاتی که در آن سلول  ، ابتدا به صورت سلول پدید آمد و بهاي زنده

شاخه شد و شکل گرفت و با�خره  قسمت و شاخه نهفته بود، رشد کرد و همراه با رشد خود قسمت
تدریج و طی زمانی در حدود پنج قرن رویید و بالید و بارور  آمد و به در یبه صورت دستگاه متشکل

  1).385: 14، ج1377شد (مطهري، 
مدعیان بزرگ تمامی این تمدن که فراتر از هر نژاد و ملیت و قومیتی بود، در کمتر از یک قرن بر 

 و ی دست یافتزدن و به شکوه و عظمتی مثالکرد تمدنی آن روزگار مانند ایران و روم غلبه 
ي متنوع، هنر و معماري ها فناوريعلمی و پژوهشی،  ۀهاي بالندگی آن در علوم و مراکز گسترد نشانه

در دوران بالندگی آن (قرن چهارم و پنجم » تمدن اس�م«وغیره نمود پیدا کرد. محدوده جغرافیایی 
 و از غرب تا)، 502ق: 1427زاده،  اي در غرب چین (ابن سباهی ، منطقهاز شرق به کاشغرهجري)، 

  ).94: 1361ه است (مقدسی، امتداد داشت شمال غربی افریقا

                                                      
اکبر  ) علی3شناسی؛  ) عبداهللا جوادي آملی، دین2) محمدهادي یوسفی غروي، موسوعه التاریخ ا�س�می؛ 1. ن.گ: 1

  .تاریخ علم) کالین رنان، 5؛ دانفتوح البل) احمد بن یحیی ب�ذري، 4؛ فرهنگ و تمدن اس�میو�یتی، 
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  چهارچوب نظري
اما علل و  ،بوده استساز  تمدنهاي دیگر، متأثر از عوامل کلی  مانند همه تمدن» تمدن اس�می«

داز ان براي اندیشمندان چشم است وهاي دیگر مجزا کرده  داشته که آن را از تمدن هایی ویژگی
و  تشویق به تعقل«، »هاي اس�م آموزه«، »توحیدمحوري« کند. مشخصی را نسبت به آینده ترسیم می

نسبت به دانشمندان  ویژه بهتساهل و تسامح «، »تحمل و بردباري«، »آزاداندیشی«، »آموزي علم تفکر و
، »دانشمندانحمایت حاکمان اس�می از «، »اس�می ملت و همگرایی بسیار همکاري«، »غیرمسلمان

، »هاي دیگر تمدن هاي هگیري از علوم و تجرب بهره«، »توسعه عمومی و اختصاصی مراکز علمی«
 بیشترِبخشی از عوامل شکوفایی تمدن اس�می هستند که در  غیرهو» کارگزاران و دانشمندان ایرانی«

  ها اشاره شده است. منابع تاریخی و تمدنی به آن
به نقش  پژوهان تاریخ بیشترِن اس�می نگرش توحیدي آن است و مایه و اساس تمد  نهرچند ب

در بیان عوامل دیگر و اهمیت و تقدم و تأخر  ، ولیاند داشته اي اس�م و معارف قرآنی آن توجه ویژه
اس�م به تفکر و  حد بی یقتشو، شهید مطهري(ره)، براي نمونه هاي متفاوتی وجود دارد. ها، نظریه آن
دو علت اساسی پیدایش و گسترش  ،ها گذاشت همچنین احترامی را که به عقاید ملت وم و تعلّ یمتعل

کوب، نقش تسامح را عامل  یا عبدالحسین زرین). 394: 24، ج1377داند (مطهري،  تمدن اس�م می
همچنین طبق ). 22: 1362کوب،  شمارد (زرین می» مادر تمدن انسانی اس�م«اصلی دانسته و آن را 

 آمدنِ وجود رايِ سید حسین نصر، جوهر اس�م و روح وحی اس�می عامل اصلی بهگ نظریه سنت
اند  ) که ارکان آن را قرآن، پیامبر و مسلمین تشکیل داده2 :1393(نصر،  است تمدن اس�می بوده

  ).58: 1389(عالمی، 
ه سمت آید، ما را ب اس�می به دست میساز  تمدنآنچه با بررسی دقیق شواهد تاریخی و عوامل 

گیري دقیق و راهبري  هاي دیگر، الگو که در عین جامعیت و فراگیري نظریه کند روانه میاي  نظریه
موارد در این گذار تمدن اس�می را  این انگاره عوامل محوري پایه .مؤثر را هم در نظر گرفته است

  حاکمان کارآمد.، دانشمندان حاذق، فرهنگ متعالی اس�مداند:  می
س آن را فرهنگ أکرد که ر اي تصور توان تمدن اس�می را پرنده دقیق این نظریه، میبراي ترسیم 

  متعالی اس�م و دو بال آن را دانشمندان حاذق و حاکمان کارآمد تشکیل داده باشند.
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  روش پژوهش
از لحاظ  یمتا بتوان یمهست یخیموضوع در گذر تار یک یو چگونگ یستیپژوهش به دنبال چ یندر ا
هاي ک�ن  يگیر تصمیمها و  يگذار مند شده و در سیاست آن بهره یجاز نتا يکاربرد ینو همچن یاديبن

به  »یتمدن اس�م یعوامل بالندگ« یفرو ضمن توص ازاین ؛آن استفاده شود یجاز نتا یاجتماع
. یمربه زمان حال دا یقیتطب ینگاهي، دراهبر ییبه الگو دستیابیبراي پرداخته و  یزوتحلیل آن ن تجزیه

  .شود میارائه  یلیتحلیفی و با روش توصاست و براساس هدف، بنیادي بوده  پژوهش ینمطالب ا

  . عوامل بالندگی تمدن اسالمی1
  . فرهنگ متعالی اسالمی1- 1

دیگر عوامل مؤثر در  و بوده است» فرهنگ اس�می«ترین رکن تمدن اس�می،  ترین و محوري مهم
تنها دلیلی که به این تمدن،  .توان متأثر از این عامل دانست را می گیري و بالندگی تمدن اس�می شکل

  است.اس�م در آن  ۀشود نیز وجود جوهر گفته می» اس�می«
ترین فرامین براي تأمین سعادت  ترین و جامع کامل ۀکنند است که بیانالهی  اس�م آخرین دین
و دیگر پیشوایان  (ص)مکرم اس�م در آیات قرآن مجید و روایات نبی است.بشر در دنیا و آخرت 

جامعیت دین اس�م نقل شده است که اندیشمندان مسلمان به  ۀ، مطالب فراوانی دربار(ع)معصوم
تواند  براساس حکم عقل واضح است که دین خاتم نمیحتی  1اند. ها پرداخته شرح و تفصیل آن

نقض غرض در هدایت بشر  سبب، با دینی که کامل نیست دادن به ادیان ناقص باشد، چراکه خاتمه
  ).214: 1378(جوادي آملی،  به سوي سعادت واقعی است

 هایی ویژگیرشد موجب فرهنگ حاکم بر جامعه اس�می که از متن تعالیم اس�می جوشیده بود، 
 گیري تمدن اس�می داشت و منجر به شکل شد که بیشترین تأثیر را در جریان اجتماعی و فرهنگیِ

  ).20: 1390آن بود (دمیرچی،  ۀبینی ویژ ، جهان اس�می  گی فرهنگ و تمدنترین ویژ اساسی
 .اس�م بود ۀبینی ویژ با ظهور اس�م، فرهنگ جدیدي در عالم رشد کرد که مطابق با جهان

                                                      
) 3؛ انتظار بشر از دین، جامعه در قرآن) عبداهللا جوادي آملی، 2؛ قرآن در اس�محسین طباطبایی،  ) سید محمد1. ن.گ: 1

اس�م و ) مرتضی مطهري، 5؛ جامعیت و کمال دین) علی ربانی گلپایگانی، 4شناسی؛  تقی مصباح یزدي، قرآن محمد
  .مقتضیات زمان



  ۴۳  ییدستنا انیاصغر محمد ق،یشا نژاد یقهرمان نیبهاءالد ،ییرضا رمضان/  یاسإلم تمدن یبالندگ در حاکمان و دانشمندان يراهبر نقش يواکاو

 

 یاسالم تمدن یبالندگ در حاکمان و دانشمندان يراهبر نقش يواکاو

ي نگاه دینی و توحیدي، تکلیف عمومی به کسب علم و ها مؤلفهکه از » فرهنگ متعالی اس�م«
آزاداندیشی، حقوق اجتماعی (اخ�ق اجتماعی، تعاون و همکاري، معرفت و خردورزي، آزادي و 

ساخته کار و ت�ش بسیار و دانشمندان،  بلندوحدت و همگرایی)، تساهل و تسامح علمی، جایگاه 
  بود، شالوده و بناي تمدن عظیم اس�می را به وجود آورد.شده 

اصلی و ستون محوري آن  ۀجوهر ،»توحید«ا�طراف بود، ولی  فرهنگی که اس�م بنا نهاد، جامع
 شد؛ زیرا در جامعه اس�می، هر چیزي بدون استثنا باید همسو و مطابق با توحید باشد، محسوب می

رو  )؛ ازاین4: 1394(یونس، شود  می ومرج و فساد و ناکارآمدي جامعه اس�می دچار هرج وگرنه
وجو کرد نه بیرون از آن. در نظام  مبانی و منابع اصلی تمدن اس�می را باید در خود اس�م جست

 اش تجلیکه است  آنفرهنگی اس�م، دین عنصري در کنار سایر عناصر نیست، بلکه محور و اساس 
داب و رسوم قابل مشاهده است آدر تمامی مظاهر فرهنگی، از معماري تا ادبیات و از پزشکی تا 

  ).93: 1392ي، مفتخر(
 یند ینا یامپ بینیم یمیم، کن تاگر دق است. یرهنگ اس�مدر ف» معرفت«اس�م وجود  یگرد ۀیزمم

ي خَلَقَ، ( »بخوان«آن، با  ۀیآنخستین که است شده  یانب یاز روز اول در قالب کتاب ک الَّذبمِ ر اقْرَأْ بِاس
که در اس�م  يو تأکید یههمه توص یناست. ا آغاز شده )1 :علقـ  بخوان به نام پروردگارت که آفرید

است. در هاي آن  ویژگیو  هایازاز امت یکی ،شود یتفکر و تدبر و علم و استد�ل و برهان م رن بو قرآ
که از جنس  يگاه مردود شناخته نشود، هر دستاورد امر هیچ ینباشد و ا» معرفت«که اساس آن  ینید

علت در اس�م، علم و دانش ). 18: 1386یوضی، ع( خواهد بود یزعز یروانشپ يبرا ،معرفت باشد
) و جایگاه 42: 1386شود (شهید ثانی،  هاي هستی دانسته می پدیدهتمامی کلی و اساسی آفرینش 

حتی عامل اصلی اشتغال مسلمانان به علوم است؛ رفیع علم و عالمان در ذیل این فرهنگ جاي گرفته 
ن در نفوس که اس�م و قرآاست فرهنگی دانسته شده  ۀریاضیات و طبیعیات، همان انگیزمانند عقلی 

در اس�م مهم است که قدري  به). فرهنگ آموزش 98: 1369مسلمانان فراهم کرده بود (طباطبایی، 
، با آموختن دنفدیه بپرداز ندتوانست را که نمی یاز جنگ بدر اسیران پس، (ص)حتی پیامبر اس�م

  .)14: 2، ج1365سعد،  ند (ابنساخت آزاد می، مدینهنفر از نوجوانان  ده نوشتن به
در این تمدن  .فرهنگ جامعه و تمدن اس�می است ۀي برجستها ویژگیآزادي و آزادگی از دیگر 

فرزندان آن از بردگی، استثمار و  ۀرهایی هم ياساسی است و بالندگی آن در گرو یآزادي اصل
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ها و  قرآن مجید، مبارزه با طاغوترو  ؛ ازایناسارت فکري، فرهنگی، سیاسی و اقتصادي است
هاي اسارت را  سازي آنان از زنجیر ها و آزاد ن بار سنگین رسوم سخت جاهلیت از دوش انسانبرداشت

رَهم والْأَغْلَالَ الَّتی کانَت علَیهِم«داند:  میالهی  هاي انبیاي از نخستین رسالت إِص منْهع یضَعاعراف» و): 
ن در جامعه را شگرد طاغوتیان و ي و برقراري خفقادهاي خدادا دیگر، سلب آزادي ). ازسوي157

ها علَی أَنْ عبّدت بنی  إلوتلْک نعم«دانند:  بردگی و اسارت مردم میبراي هاي زمان  فرعون تَمنُّ
قدر وا� بوده است که  نگاه اس�م به آزادي آن). 61: 1393روشن،  یديسع). (22 :(شعرا» إِسرَائیلَ

گذارند، از مسلمانان  آنچه امروزه نام آن را آزادي فکري می ، ریشۀدحتی متفکران غربی اعتراف دارن
  ).551: 1358گرفته شده است (گوستاولوبون، 

گیري تمدن اس�می نقش  مطلب کلیدي دیگري که برگرفته از فرهنگ اس�م بود و در شکل
و » ه ل س«تساهل در لغت از ریشه عربی  .، فرهنگ تسامح و تساهل بوده استکردبسزایی ایفا 

: ذیل 1385(معلوف، هستند پوشی  به معناي م�یمت، مدارا و چشم» س م ح«تسامح از ریشه عربی
قصد و  يدادن از رو اجازه ایعدم مداخله و ممانعت  ياصط�ح، تساهل و تسامح به معنا درکلمه). 
). 12: 1379(فتحعلی،  و پسند شخص نباشد رشیاست که مورد پذ يدیبه اعمال و عقا یآگاه

بدان سفارش شده  زین یکه در فرهنگ اس�م یو اصط�ح يلغو یو تسامح با توجه به معان تساهل
خاستگاه آن، خدامحوري و خداباوري  که است ي، مدارا و رواداريبردبار، مترادف با حلم، است

جنس این معنی با مفهوم  .گري و تصویب ک�می وجود ندارد است و در معناي آن اباحی
»Tolerance «تفکر  1.گرایی است، اخت�ف اساسی دارد در غرب که برگرفته از مکتب نسبیت و انسان

تساهل و تسامح در اس�م با ظهور اس�م متولد شده است و لطف و رحمت پروردگار است که دین 
بعثْت «: (ص)؛ روایت نبوي116: 8ق، ج1409(حر عاملی،  استاس�م، حنیف و سهله و سمحه 

نبِالْحإلییف حلَ إلالسمام استوار و بدون انحراف و راحت و آسان مبعوث شده یینمن به آ، إلالسه.(  
، درباره نقش »مادر تمدن اس�م«ضمن توصیف تسامح به  کارنامه اس�مکوب در کتاب  زریندکتر 

حه اس�م نف ،دینی و قومی بود هاي دنیایی که اسیر تعصب در«نویسد:  این عامل در تمدن اس�می می

                                                      
تساهل و تسامح از ) حسین عبدالمهدي، 2، ترجمۀ عباس باقري؛ تساهل در تاریخ اندیشه غرب) ژولی سادا، 1. ن.گ: 1

) بهاءالدین 5؛ تفاوت و تساهل) رامین جهانبگلو، 4؛ تساهل و تسامحتقی اس�می،  ) محمد3؛ دیدگاه قرآن و عترت
  .مدارا در قرآنخرمشاهی، 
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 هاي تعصب) نه شام و نه عراق(اي دمید. چنانکه با ایجاد دارا�س�م که مرکز واقعی آن قرآن بود  تازه
دینی نصارا و مجوس،  هاي تعصب چاره کرد، و در مقابلِ» وطنی جهان« یقومی و نژادي را با نوع

پس ن درخت شگرف ای ۀتسامح و تعاهد با اهل کتاب را توصیه کرد و ع�قه به علم و حیات را. ثمر
بود که مشک�ت سیاسی زمانی تا  ویژه بهفتوح اس�می حاصل شد و توسعه و ترقی آن  گسترشاز 

از بین نبرده  ،داد رشد می ۀتساهل و تسامحی را که اس�م برخ�ف دنیاي بیزانس و ایران به آن اجاز
قومی و محلی فرو  هاي تعصبآغاز شد که قدرت کلیسا به نفع زمانی  بود. در واقع، رنسانس اروپا از

قومی و  هاي تعصب به رکود و انحطاط افتاد کهزمانی از تنها که تمدن اس�می  درصورتی ؛کاست
اهل «از میان برد. این تسامح نسبت به  ،پدید آمد و وحدت و تسامحی را که در آن بوددر آن محلی 
» آمیز مسالمتهمزیستی « یبر نوع مبتنی ،شدند که نزد مسلمین اهل ذمه و معاهد خوانده می» کتاب

در واقع تمدن ). 23: 1362، کوب زرین» (شناخت وجه آن را نمی هیچ بود که اروپاي قرون وسطی به
 یهداد، شب یم يجا هاي زندگی را در خود یاب خود و دیانتی که تمام جنبه اس�م براساس اصول آسان

: 1، ج1393افزود (آدلر،  بر وسعت آن میریخت و  راوان در آن فرو میف يبود که نهرها یاییدر
236.(  

که است قرار داشته » فرهنگ متعالی اس�م«اي از عوامل بسیاري بود که در ذیل  ها نمونه این
گیري تمدن  نقش اس�م در شکل ۀ؛ هرچند دربارکردنددر تأسیس تمدن اس�می ایفا نقشی محوري 

 ۀقدر به این مطلب پرداخته شود تا ملک دارد آننوشته شده است، اما جا  فراوانیاس�می، مطالب 
  و روشنایی آن، راه را براي احیاي مجدد تمدن اس�می فراهم کند. شودها  ذهن
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شود، امکان ندارد از علم و دانش، مساجد و مدارس، مراکز علمی و  وقتی از تمدن اس�می گفته می
ها و  خانهکتابها،  ها و نظامیه العلم ها و دار همالحک ها، بیت لهها و رسا پژوهشی، نهضت ترجمه، کتاب

ها مورد دیگر حرفی به میان نیاید، زیرا یکی از  کاغذ و ده ۀها و حتی تهی ها و رصدخانه بیمارستان
مظاهر و نمودهاي تمدنی، علم و دانش است؛ اما آنچه در این بخش باید به آن توجه داشت و نقش 

  هستند.» دانشمندان«این مصادیق دارد،  ۀري نسبت به هممرکزي و قطب محو
توان آن را منشور  اي که می اشتر به فرمانداري مصر در نامه هنگام نصب مالک (ع)ینمؤمنامیرال

و دلیل آن را  کنند میحکومتی اس�م نامید، دستور به همنشینی با دانشمندان را به مالک گوشزد 
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ارس«دانند:  نظم و قانون می ۀآبادانی و اص�ح شهرها و اقام درْ مکث ماء و منَاقَشَ إلو أَ الْحکماء فی  إلالْعلَ
إِقَام ك ورُ بِلَادأَم لَیهع لَحا صم لَک إلتَثْبِیتقَب النَّاس بِه تَقَاما اسوگو کن و  با دانشمندان، فراوان گفت :م
و اص�ح شهرها و برقراري نظم و قانونی است که در  آبادانی ۀبا حکیمان فراوان بحث کن که مای

  .»گذشته نیز وجود داشت
به همین دلیل  .اند در تمدن اس�می، دانشمندان، برترین رکن نهضت علمی و نظام آموزشی بوده

اي براي تعلیم  نیز در این تمدن، از جایگاه بسیار وا� و فاخري برخوردار بودند و آداب و رسوم ویژه
معتضد خلیفه عباسی  ۀاي از جایگاه و منزلت دانشمندان، مطلبی است که دربار داشتند. نمونه و تربیت

از دانشمندان را در دست داشت و در باغ بهیکی  ثابت بن قُره نقل شده است که روزي خلیفه دست 
 دستم رويگفت  گردش مشغول بود، ناگهان خلیفه دست او را رها کرد و چون ثابت علت را پرسید

  ).1019: 2، ج1381ي، حموباشد (  با�ترینباید  دست تو بود؛ حال آنکه دست دانشمند همیشه
ادب مؤثر بود که از کاخ خلیفه تا مسجد، تا خانه وزیر و  تمدن اس�می طوري در پیشرفت علم و

من و و همه جا براي تحقیقات علمی و ادبی انجآمدند  می ی پدیددانشمندان و نویسندگان وغیره،امیر 
فرض و  ،و تحصیل علم را بر نوجوانان و پیران و کنیزان و غ�مان و زنان شد میتشکیل  یمحفل

علمی و صنعتی و همچنین پیشرفت  هاي و اختراع ها اکتشاف). 594: 1382نمود (زیدان،  واجب می
چشمگیر علوم مختلف از جمله ک�م، حکمت، تاریخ، جغرافیا، طب، ریاضیات، نجوم، شیمی، 

اند  ، همه مدیون دانشمندان حاذق اس�می بودهت و حتی موسیقی و معماري و صنعتدسه، مثلثاهن
  ).24: 1393(نصر، 

مسلمین بر جاي نهاد که  ویژه بهبالندگی تمدنی خود، میراثی را براي بشریت و  ۀاس�م در دور
توان صدها دانشمند  میعد علمی خود کرده است. تنها در بدار  وام هاي بعدي را تا ابد تمدن تمامی

دانش  ۀرا نام برد که برآورد ارزش آنچه دانشمندان اس�م بر گنجینبسیاري جهانی  هاي مطرح و ابداع
جورج ). 61: 1390کند (جان برنال به نقل از آذرکسب،  اند را با مشکل مواجه می بشري افزوده

گذاري  آور جهانی نام دانشمندان نامقرن را به نام یکی از  ، هر نیم»تاریخ علم«که در کتاب  سارتن
، قرون دوم تا پنجم هجري (از نیمه دوم قرن هشتم تا قرن دوازدهم می�دي) را در انحصار کرده است

جابر بن حیان، خوارزمی، رازي، مسعودي، ابوالوفا، ابوریحان، خیام همچون  یدانشمندان مسلمان
گ چندان فراوان بودند، از ابن یونس، ابن هیثم، رهبران بزر«نویسد:  داند و در ادامه می وغیره می
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: 1، ج1383(سارتن، » سازد اي مورخ را مبهوت می بیرونی، ابن سینا وغیره که دست کم براي لحظه
هاي علمی همین دانشمندان دستاوردرو راز حیات تمدن اس�می در جاودانگی آثار و  ازاین ؛)677

، 661: 1379(شریف الرضی، » باقون مابقی الدهرالعلماء «حاذق اس�می است که حکمت موجز 
  این پایایی است. ۀکنند ، بیان(ع)ینمؤمنامیرالزبان )، از 147 حکمت

دانشمندان دار  وام در تکمیل این مطلب نباید فراموش شود که هرچند حیات علمی تمدن اس�می
راه را براي جریان علم و  اند که بوده يکنار ایشان همواره نخبگان و حاکمان کارآمد اما در ،است

  کردند. دانش در جامعه اس�می هموار می

  . حاکمان کارآمد1- 3

است و حاکم است که جامعه  یهاي اجتماع یتترین مسئول ینامور جامعه از سنگ ۀو ادار يحکومتدار
 یو لوازم حاکم اس�م یطاس�م به شرا ینهم در د یلدل ینکشاند؛ به هم یم یتباه یارا به ص�ح 

آورد  فراهمرشد فرد و جامعه را  ۀینزم یدحکومت، با يعنوان عنصر محور بهکه پرداخته شده است 
 یعتشکوفا سازد. اقتصاد، صنعت و طب یو اس�م یبه کمال انسان یدنرس يو استعدادها را برا

امکانات خود را تمامی موظف است  یانسان نمونه و کامل است و حکومت اس�م یتترب یازن یشپ
  ).162: 1392، باباپوریرد (هدف به کار گ ینبه ا یدنرس يبرا

هاي مختلف تمدنی تحت تأثیر حاکمانی  دوره دهد میحتی جهان) نشان  بررسی تاریخ اس�م (و
شدند.  ي خود موجب رشد یا انحطاط علم و فرهنگ و تمدن میها سیاستبوده است که با نگرش و 

 تنها اما این عامل ،کرد حاکمان براي مردم و جامعه استهرچند تاریخ شاهد صدها مورد از آثار عمل
طعم آن را  ها نسانابیشترِ  است کهالهی  یقت و سنتیبلکه حق، نشده استهاي تاریخی بیان  در کتاب
 (ع)حضرت علیداشته است. نیز  (ع)پیشوایان معصوم هاي تبسیاري در روایشواهد اند و  چشیده

ها از  پذیري آن شان، از تأثیر شباهت مردم به رهبران :ه منهم بآبائهمالناس بامرائهم أشب«د: نفرمای می
اندیشمند شیعی در کتاب خود  طقطقی ابن). 207ق: 1404شعبه،  (ابن »تشان بیشتر اس پدران و مادران

سلطان چیزي را دوست بدارد مردم نیز آن را دوست  هرگاه«نویسد:  آداب حاکمان می ۀدربار
شمارند و چنانچه چیزي مورد پسند وي  از چیزي بدش بیاید مردم نیز آن را بد میدارند، و هرگاه  می

شمارند،  گرفتن در دل وي از این راه، آن را پسندیده می یا از روي تظاهر و براي جاي افتد، مردم طبعاً
و  ترتیب پادشاهان پیوسته در هر زمان زي بدین ؛اند: الناس علی دین ملوکهم روست که گفته این از



 ه علمی ـ پژوهشی مطالعات الگوي پیشرفت اسالمی ایرانیصلنامفدو ۴۸

 

 1397پاییز و زمستان ، وازدهمد، شماره ششمسال 

این خود از  و کنند میآورند و به آنان اظهار ع�قه  ، مردم نیز بدان رو میاند فنی را برگزیده
نگار مشهور  تاریخ یعقوبی). 32: 1360طقطقی،  (ابن» دولت و اسرار پادشاهی استهاي  ویژگی

داخته و پر» ها با حاکمان عصر خود شکلی یا تطابق انسان هم« موضوعِبه ي ها سالاس�می نیز در ر
و کان «نویسد:  مون خلیفه عباسی میأعلمی، رفتاري، اخ�قی و سیاسی مهاي  ویژگیضمن برشمردن 

نزدیکان، وزیران،  :ه و کتّابه و قواده یتقبلون فعله و یسلکون سبیله و یذهبون مذهبهئصحابه و وزراا
کردند  او رفتار می ۀطریقپسندیدند و بر سیره و  فرماندهان خلیفه، شیوه و کار وي را می و کاتبان

  ).30م: 1980(یعقوبی، 
ن، تأسیس مراکز مختلف علمی و تحقیقاتی (مدرسه، ان و متعلمادوستی، حمایت از معلم علم

هاي علمی، تساهل و تسامح  )، نگارش و تکثیر رسالهغیرهبیمارستان، آزمایشگاه، رصدخانه، کتابخانه و
هاي مختلف  و دیوان ها سازمانایجاد  سو، و ازیکر و دانشمندان ادیان و مذاهب دیگ نخبگانبا 

آسایش و امنیت، آبادانی و رونق شهرها و روستاها، ساخت جاده تأمین اداري، برقراري رفاه عمومی، 
هاي  ي اقتصادي و فنی و صنعتی، بناي جلوهها زیرساختو پل و ایجاد وسایل ارتباطی، ایجاد 

تنها مصادیقی از عملکرد  دیگر، ي حاذق و کارآمد ازسويوزرا کارگیري مختلف هنري و معماري، به
  است.شده حاکمان اس�می بوده است که در تاریخ رشد و بالندگی تمدن اس�می ثبت و ضبط 

فرهنگ اس�می، دوره ط�یی اس�م را در قرن تحت تأثیر ودند که ب کارآمد خلفاياین دراساس، 
تبدیل شد  پژوهشو  دانش قطبم به اس� جهانچهارم و پنجم هجري رقم زدند و در زمان ایشان، 

ندان بنام اس�می همواره به . تاریخ اس�م در کنار دانشمیافتفنون مختلف رونق  و علوم و
که با عملکرد خود در راه اعت�ي تمدن اس�می افتخار کرده است فرمانروایان و حاکمان مسلمانی 

اي از این فرمانروایان  وزیر سلجوقی نمونه الملک خواجه نظامو  وله دیلمیدعضدال .درخشیدند
  هستند.

یشرفت تمدن اس�می و ترقی و تعالی یکی از عوامل مؤثر در سرعت پ«نویسد:  می جرجی زیدان
این بود که خلفا در راه ترجمه و نقل علوم، از بذل هر چیز گران  ،علوم و ادبیات در نهضت عباسیان

ت و مذهب و نژاد، دانشمندان و مترجمان را احترام دریغ نداشتند و بدون توجه به ملی یو ارزان
رو دانشمندان مسیحی، یهودي، زرتشتی،  ازآن ؛کردند گذاشتند و همه نوع با آنان مساعدت می می

دیگري از عملکرد  ۀ). نمون582: 1382(زیدان، » آمدند میهم صائبی و سامري در بارگاه خلفا گرد 
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هاي امروزي تطابق داشته و شامل  که با پژوهشگاه استاي  هاي ویژه تمدنی حاکمان تأسیس کتابخانه
مث�ً براي  اند؛ چاپ و حتی رصدخانه بوده ،برداري نسخه ،مباحثه ،هعمخزن کتاب و محل مطال

و براي کتابخانه حاکم اموي اندلس  هزار 160براي کتابخانه حاکم فاطمی  چهل هزار، الحکمه بیت
کتاب از مشخص است این حجم گسترده  .)26: 1380(مرعشی، اند  کتاب برشمرده چهارصد هزار

حاکمان  ۀاز عهدتنها مالی بسیاري بوده است که  ۀافراد خبره و صرف هزین ،نیازمند مکان وسیع
  آمد. می بر

ترین عوامل شکوفایی و رشد تمدن اس�م، وجود حاکمان کارآمد  ک�م اینکه یکی از مهم ۀخ�ص
مناسب و بهینه از امکانات، مسیر تعالی و بالندگی را هموار  ۀو مدیران توانمندي بود که با استفاد

  ).5: 1385(پیروز،  روند به شمار میعظیم یک تمدن و رمز موفقیت آن سرمایه  ،اغراق و بی کردند
شود؛ هرچند این موضوع  نقش راهبري حاکمان در تمدن اس�می به همین مقدار بسنده می ۀدربار

  بسیار است. هاي هها و تدوین مقال نیازمند نگارش کتاب

  گیري نتیجه
به مدینه و تأسیس حکومت  (ص)س�مبناي آن با هجرت نبی مکرم ا که سنگ» تمدن اس�می«

ترین نمودهاي تمدنی  هاي نخستین اس�م به بالنده شده بود، دیري نپایید که در سده گذارده اس�می
  در قرون چهارم و پنجم هجري دست یافت و فصل درخشانی را براي تاریخ جهان رقم زد.

زمان با آن، دو عامل اساسی  د و هممایه و محور ایجاد تمدن اس�می بو ن، ب»فرهنگ متعالی اس�م«
دانشمندان «این دو عامل  کردند.اي را ایفا  دهی این تمدن نقش راهبري ویژه دیگر در کارزار شکل

هاي تمدن اس�می را  ، پایهزدنی مثال یبودند که با صبر و ت�ش و همت» حاکمان کارآمد«و » حاذق
اتی و اثرگذار در شکوفایی و بالندگی این تمدن، بیان تمثیلی عوامل حیدر  .کردند یکی ایجاد  یکی
هاي آن را  و بال» فرهنگ متعالی اس�م«س آن را أاي تشبیه کرد که ر توان آن را به پرنده می
  اند. شکل داده» حاکمان کارآمد«و » دانشمندان حاذق«

د به است و تمدن اس�می محدوساز  تمدناس�م، دینی  که اهمیت بسیار دارد نکته یندرك ا
 فراوانیهاي نخستین اس�م نبوده است؛ بلکه در قرون مختلف جاري بوده ولی فراز و فرودهاي  قرن

تمدن دوبارۀ هایی از احیاي  هدایت الهی، نشانه ۀرا تجربه کرده است تا اینکه در زمان حاضر به واسط
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  شود. میدر آن دیده اس�می 
را  »تمدن نوین اس�می«به  دستیابیراه ه، در گذشتتمدن عظیم  ۀتجرببا اینک جامعه اس�می 
 شک ولی بیباشد،  يبسیار ۀفاصلشاید به آرمان تمدنی اس�م  دستیابیتا  پیش رو دارد. هرچند شاید

  .کند میرا کوتاه  دستیابیمسیر  ،ت�ش دانشمندان و حاکمان مسلمان در پرتو فرهنگ متعالی اس�م
  »و لج ولج ، و من قرع بابامن طلب شیئا و جد وجد«
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