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چکیده: اسالم در دوران حیات خود فراز و نشیب بسیاری 
را تجربه کرده و در این میان عصر طالیی و تمدن بی بدیل 
آن در دوره ای طوالنی، بسیاری را بر آن داشت تا به مطالعه و 
پژوهش در زوایای مختلف آن پرداخته، به تبییبن و استخراج 
مؤلفه های الگوی تمدنی اسالم در آن دوران برآیند. برخی از 
تمدن پژوهان غربی در دنبالۀ شناخت خود از اسالم، به این 
دوران نگاهی ویژه داشته، بر این باورند که این الگوی بی نظیر 
می تواند بازسازی، تقویت و احیاء شده، بشر امروز و دنیای 
کتاب  پیش رو،  نوشتار  در  برساند.  ویژه  جایگاهی  به  را  فردا 
سهم اسالم در تمدن بشری نوشتة استن وود کاب، که گذری 
است به عصر طالیي مسلمانان و تأثیر شگرف و گستردة 
به  شده،  گذاشته  نظر  و  نقد  به  جهاني،  تمدن  بر  اسالم 
مواردی چون؛ مقایسۀ عصر روشنگری و انقالب صنعتی 
اروپا با عصر طالیی مسلمانان و دوران رنسانس اسالمی، 
اثر  عناصر سازندۀ تمدن با توجه به الگوی تمدنی اسالم، 
غیرعرب بر پیشرفت تمدن اسالمی و لزوم احیای مجدد 

تمدن اسالمی اشاره می شود.

تمدن پژوهی  بشری،  تمدن  اسالم،  تمدن  کلیدی:  گان  واژ
غرب، علل و عوامل.

| علی حسن نیا استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه شاهد

نقدی بر تمدن پژوهی غرب 
با نگاهی به کتاب سهم 

اسالم در تمدن بشری



A Critique of Western Civilization by Looking 
at the Book ISLAM’S CONTRIBUTION TO 
HUMAN CIVILIZATION
Ali Hassania

Abstract : Islam has experienced many ups and 
downs during its lifetime, and in the meantime, 
the golden age and its irreplaceable civilization 
in a long period of time led many to study 
and research in its various angles, and explain 
and extract the components of the Islamic 
civilization model at that time. Some West-
ern researchers of civilizations, following their 
knowledge of Islam, have taken a special look at 
this period, believing that this unique paradigm 
can be reconstructed, strengthened, and revived, 
bringing humanity of today and the world of 
tomorrow to a special place. In the present ar-
ticle, the book  Islam’s Contribution to Human 
Civilization, which is a passage to the golden 
age of Muslims and the amazing and far-reach-
ing impact of Islam on world civilization, has 
been reviewed and commented on. Some points 
made in this review are as follows; Comparing 
the Age of Enlightenment and the European 
Industrial Revolution with the Golden Age 
of Muslims and the Islamic Renaissance, the 
constituent elements of civilization according to 
the pattern of Islamic civilization, the non-Arab 
effect on the development of Islamic civilization 
and the need to revive Islamic civilization.
Keywords: Islamic civilization, human civiliza-
tion, Western civilization, causes and factors.

دراسـة نقدّيـة عـن حبـوث احلضـارة يف الغـرب مـن خـالل نظـرة عىل 
ّية( کتاب )دور اإلسالم يف احلضارة البشر

عي حسن نیا

اخلالصـة: شـهد العـامل اإلسـالمي منـذ ظهـوره وحـّى الیـوم فتـراٍت 
خمتلفـة مـن االزدهـار والتراجـع، وقد حّفز اسـتمرار عصـره الذهي وما 
 مـن الباحثـن للبحث 

ً
ّيـة ال نظیـر هلـا کثیـرا شـهده مـن مدنّيـٍة حضار

والوصـول  احلضـارة  هـذه  مـن  املختلفـة  اجلوانـب  يف  والتحقیـق 
مـن خـالل ذلـك إىل اسـتخراج وبیـان عناصـر النمـوذج احلضـاري 

اإلسالمي يف تلك الفترة.
بّيـن   مـن فهمهـم اخلـاّص عـن اإلسـالم ينظـر بعـض الغر

ً
وانطالقـا

ّية نظرًة خاّصة هلذه الفترة معتقدين  املختّصن بالدراسات احلضار
لإلسـالم  يـد  الفر احلضـاري  النمـوذج  هـذا  بنـاء  إعـادة  بإمكانّيـة 
ّية يف  إحیائـه مـن جديـد مبـا ميّكنـه مـن االنتقـال بالبشـر يتـه و وتقو

عصرنا احلاضر والعصور القادمة إىل مكانٍة ممّيزة.
اإلسـالم يف  دور  لكتـاب  نقدّيـة  مراجعـة  يتضّمـن  احلـايل  واملقـال 
فه إسـن وود کاب والذي اسـتعرض فیه 

ّ
ّية الذي أل احلضارة البشـر

العصـر الذهـي للمسـلمن ومـا ترکـه مـن اآلثار الرائعـة والعمیقة عىل 
يـر   يف سـیاق ذلـك إىل مقارنـة عصـر التنو

ً
ّية، مشـیرا احلضـارة البشـر

للمسـلمن وعصـر  الذهـي  العصـر  بـا مـع  أور الصناعّيـة يف  والثـورة 
النمـوذج  يف  احلضـاري  البنـاء  عناصـر  إىل  و اإلسـالمّية،  الهنضـة 
بّية عىل تطّور احلضارة  احلضاري لإلسالم، وتأثیر العناصر غیر العر
کیـد عـىل ضـرورة إعـادة   ذلـك إىل التأ

ّ
اإلسـالمّية، لیخلـص مـن کل

إحیاء احلضارة اإلسالمّية.
ّية،  البشـر احلضـارة  اإلسـالمّية،  احلضـارة  األساسـّية:  املفـردات 

ّية يف الغرب، العلل والعوامل. الدراسات احلضار
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مقدمه
مطالعۀ غربیان دربارۀ اسـام موضوع جدیدی نیسـت و بررسـی، نقد و مطالعه در آداب، رسـوم، فرهنگ، 
امـروز  آنچـه  امـا  برمی گـردد،  بسـیار دور  بـه سـال های  اسـام  به ویـژه دنیـای  تمـدن خاورزمیـن  و  عقیـده 
دربـارۀ تمـدن اسـامی یـا تمـدن نویـن آن مطـرح اسـت، بـه اشـکال مختلـف کانـون توجه شـان قـرار گرفتـه 
اسـت. بـا وجـود تـاش بسـیار خوبـی کـه در سـال های اخیـر بـرای مطالعـه و شناسـایی ایـن آثـار از سـوی 
مسلمانان و نیز محققان ایرانی به ویژه در بخش ترجمه انجام شده، در مقایسه با حجم وسیع مطالعات 
خاورشناسـی که در دهه های اخیر رنگ و بوی تخصصی و نظام مند به خود گرفته، بسـیار اندک بوده و 

نیازمند مطالعات بیشتر و بیشتر و نیز نقد و نظر فزون تر و عمیق تر است.1

کتاب هـا،  ی از محافـل علمـی،  گفتـن دربـارۀ »تمـدن اسـام« یـا »تمـدن غـرب« امـروز در بسـیار سـخن 
مقـاالت و جرایـد رسـمی و غیررسـمی دنیـا بحثـی مهـم و اساسـی بـه شـمار مـی رود. به ویـژه در دهه هـای 
یارویـی بـا فرهنـگ و تمدن غرب  پاشـی بلـوک شـرق، تمـدن اسـام و کشـورهای اسـامی در رو اخیـر بـا فرو
رنـگ و بـو و اهمیـت بیش تـری یافته اند. این حقیقتی اسـت کـه در برابر تمدن پرزرق  و برق غرب، تمدن 
ی را پشـت سـر  اسـام انکارناپذیـر اسـت. تردیـدی نیسـت کـه مسـلمانان عظمـت و افتخـار اعجـاب آور
گذرانده انـد؛ چـون نهضـت و تحولـی در پهنـۀ گیتـی بـه وجود آورده و تمدنی عظیم و باشـکوه بنا کرده اند 
کنون نیز از حلقه های تمدن به شـمار می رود  که چندین قرن ادامه یافته و مشـعل دار بشـر بوده اسـت و ا
، اخاق  یخ به داشـتن آن به خود می بالد. مسـلمانان چندین قرن در صنایع مختلف، فلسـفه، هنر و تار
و نظامـات عالـی اجتماعـی بـر همـۀ جهانیـان تفوق داشـتند و دیگران از خرمن فیض آنها توشـه گرفتند. 
البتـه جـای بسـی تأسـف و تأثـر اسـت کـه بـا وجود ایـن افتخار عظیـم، امروز حتـی خود مسـلمانان از این 

گاه اند.2 فرهنگ و تمدن غنی و جهان شمول کمتر آ

سهم اسام در تمدن بشری3 اثر استن ووب کاب4 دربارۀ تأثیر شگرف اسام بر تمدن جهانی به نگارش 

یـری )خنـدان(، مطالعـات اسـامی در غـرب، 1381؛ ادوارد سـعید،  .ک بـه: الو بـارۀ فعالیت هـای مستشـرقان در علـوم اسـالمی ر 1. در
شرق شناسی، 1371؛ امیرخانی فراهانی، اسام شناسی و اسام شناسان، 1393؛ بدوی، دایرة المعارف مستشرقان، 1377.

یایی تمدن اسامی و مدرنیته، 1381، ص 8-7. 2. حسینی، رو
3. Islamic Contributions to Civilization.
4. Stanwood Cobb.
.ک بـه: سـهم اسـام در تمـدن بشـری )اسـتن وود كاب(، مترجـم )بـه ضمیمـه نقـد و بررسـی(: علی حسـن نیا،  ، ر بـرای ترجمـۀ فارسـی اثـر

.1395
اسـتن وود کاپ در سـال 1881م در شـهر نیوتن )Newton( در محلۀ ماساچوسـت )Massachusetts( به دنیا آمد. تحصیالت متوسـطۀ 
از دانشـگاه هـاروارد )Harvard( فارغ التحصیـل  گذرانـد.   )Dartmouth College( کالـچ دارت مـوث نیوتـن و  را در دبیرسـتان  خـود 
بـرت )Robert College( در  یـخ و فلسـفۀ دیـن متخصـص شـده بـود. سـپس بـه مـدت سـه سـال در کالـچ رو شـد، در حالـی کـه در تار
بیاتـش در مشـرق زمین منتشـر کـرد کـه از اولیـن کتاب هـای  یـس مشـغول شـد. در سـال 1914م کتابـی بـر اسـاس تجر اسـتانبول بـه تدر
 Progressive Education( یکایی بود که نگاهی دردمندانه به ترکیه و اسالم داشت. وی در سال 1919م انجمن تحصیلی پیشرو آمر
 Chevy( زانۀ کشوری چوی چیس Association( را تأسیس کرد و خود اولین رئیس آن مرکز شد. در همان سال همچنین مدرسۀ رو
Chase Country Day School( در واشـنگتن را بنیان گـذاری کـرد. او عضـو کانـون کیهان شناسـی )Cosmos Club( و رئیـس انجمـن 
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درآمده است. در این اثر که به شیوه ای ادبی و خواندنی نوشته شده است و همچون رمانی با فصل های 
به هم پیوسته، خواننده را از ابتدا تا انتها با خود همراه کرده، پستی ها و بلندی ها، تلخی ها و شیرینی ها 
ی خوش می نماید، نویسنده پس  و افسوس ها و مباحات  داستان تمدن های عظیم بشری را در قریحۀ و
از بیان خاطرات خود در یک کشـور اسـامی و چگونگی تأثیرپذیری اش از مسـلمانان و فرهنگ آنان، به 
ی بر فراز و نشـیب تمدن  انگیـزه و علـت اصلـی نـگارش کتـاب اشـاره می کنـد و در تاش اسـت تا با گذر
اسـامی از آغازیـن روزهـای اوج گیـری آن تـا دوران مدرنیتـه، ضمـن بیـان ایـن حقیقـت کـه تمدن بشـری و 
کمـان اسـامی اسـت و تمـدن  ی، حاصـل گسـترش اسـام در دوران اوج خلفـا و حا پیشـرفت های امـروز
پـا مرهـون تاش هـای مسـلمانان در عصـر زرین تمدن اسـامی اسـت، در نهایـت به این  نویـن غـرب و ارو
پرسـش اساسـی پاسـخ دهـد کـه مهم تریـن دلیـل رشـد یـک تمـدن و در نتیجـه پیشـرفت های گسـترده در 
یخ  جوامع انسـانی چیسـت؟ چه عواملی در ظهور و افول تمدن ها مؤثر بوده اسـت و امروز با خواندن تار
چـه درس هایـی را می توانیـم از سرگذشـت تلـخ و شـیرین تمدن هـا به ویـژه داسـتان هیجان انگیـز خیـزش 
یـم؟ نویسـنده در البـه الی سـطور کتـاب خـود بـه نقـش بی بدیـل  گیر بشـری در عصـر ظهـور و اوج اسـام فرا
کید و آن را از سـده های آغازین اسـام تا دوران افول آن  و غیرقابل انکار اسـام در پیشـرفت های بشـر تأ
یخ نگاران کمتر به  یخ کـه تار ی بـر ایـن باور اسـت که از جمله نقاط مبهم تار به تفصیـل بررسـی می کنـد. و
آن توجـه داشـته اند، عصـر طایـی حکومـت اسـامی اسـت و بـا این نگاه، در صدد اسـت تـا تأثیر عمیق 
و پیشـرفت مثال زدنـی اسـام را در تمـدن قدیـم و جدیـد جهـان، رنسـانس، عصـر روشـنگری و انقـاب 
پـا و پیشـرفت های مدرنیتـه القـا کنـد. در نوشـتار پیـش رو ابتـدا نگاهـی خواهیـم انداخت به  صنعتـی ارو
این اثر و محتوای داسـتان گونۀ آن و سـپس مطالب مطرح شـده در آن را به عرصۀ نقد و نظر می کشـانیم. 
یـم نقـد و نظـر هـر چنـد مختصـر ایـن کتـاب گامـی باشـد از هـزاران گام  الزم و بایسـته در عرصـۀ  امیدوار

ی از این دست. مطالعه، بررسی و نقد آثار

فصولکتاب 1.گذریبر
ی به نگارش درآمده است. او در مقدمۀ کتاب خود  به اذعان مؤلف، این اثر بر اساس تجربۀ شخصی و
به تجربه ای حیرت انگیز در سـفر به اسـتانبول اشـاره می کند و زمینه های عاقه مندی خود به تحقیق و 

تفحص دربارۀ اسام را به آن تجربه ارتباط می دهد5 و هدف از نوشتن کتاب را این گونه بیان می کند:

یخ  که تار هدفـم آن اسـت تـا فضایـی بسـازم کـه یـک نگـرش ذهنی را بـه موضوعی عینـی تبدیل کنـد؛ چرا
اسـام را نمی تـوان قدردانـی نمـود جـز توسـط کسـانی کـه تـا انـدازه ای روح درونـی و تأثیـر آن را در اعطـای 
درجاتـی از مقـام و آرامـش حتـی بـه زندگی عوام درک کنند. می توانم در زندگی شـخصی ام به این مسـئله 

. (Islamic Contributions to Civilization, Preface)نیز بود(Washington Athors Club)  یسندگان واشنگتن نو
5. Islamic Contributions to Civilization, Preface.
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ی کـه در مواجهـه با  اقـرار کنـم؛ زیـرا زمانـی  کـه از ترکیـه بـه خانـه برگشـتم، به کلـی تغییـر کـرده بـودم؛ بـه طـور
ناامیدی ها کمتر احسـاس ناامیدی می کردم، کمتر عصبانی می شـدم و دل واپسـی هایم کم رنگ تر شـده 

بود و لذا آرامش مشرق زمین بر من مستولی شده بود.6

یـخ فرهنـگ اسـامیـ  عربـی بـه گونه ای همدالنه نزدیک شـود؛  او در ادامـه از خواننـده می خواهـد تـا بـه تار
کـه بـرای درک بهتـر هـر ملتـی بایـد تـاش کنیـم تا همچون آنان احسـاس کنیم و برای فهـم هر دوره ای  چرا

نیازمندیم تا زندگی خود را در آن زمان تصور کنیم.7

یـخ( بـا توجـه بـه غفلـت محققـان غربـی از پرداختن بـه دورۀ تمدن  یـک تار در فصـل اول کتـاب )نقطـۀ تار
، دورۀ اسـامی ـ عربـی یکـی از مقاطـع بسـیار مهـم را  اسـامی اشـاره می کنـد کـه در داسـتان پیشـینۀ بشـر
تشـکیل می دهد. این دوره یکی از سـه دورۀ مهم علمی دنیاسـت که در میانۀ مسـیر قرار دارد و بین علم 
ی ظهور و افول اسـام هر  ی مدرنیتـه را بـه یکدیگـر پیونـد می دهـد. از نظر و اولیـن یونـان و علـم و تکنولـوژ
دو مهیج است. »چگونه عرب، دانش انبوه دوره های پیشین را به تصاحب خود درآورد« و »چگونه شد 
پا سپرد«، هر دو فصلی عجیب در عرصۀ  که در دورۀ افول خود، مشعل روشنگری علمی را به دست ارو

تمدن جهانی دارند.8

کید می کند که  پا اشـاره و تأ یکی ارو در فصل دوم )خروج از صحرا( به ظهور اسـام در دوران جهل و تار
اعراب به سرعت فرهنگ مرده و دانش در خواب رفتۀ یونان را احیا کردند و علم و فنون برگرفته از دوران 
پـای خفتـه منتقـل کردنـد. ایـن تغییـر فرهنـگ در نـژاد بیابانـی اعـراب به واسـطۀ یکی از  کاسـیک را بـه ارو
ی بر امت خود گذاشته و  یخ و سپس نفوذ و تأثیر عمیق دینی بود که و برجسته ترین شخصیت های تار
باعث شـده بود تا آنان از روح اتحاد و یکپارچگی که محمد)ص( اسـاس مکتب خود را بر آن قرار داد، 
صیانـت کننـد.9 قـدرت نظامـی اسـام به سـرعت فرودآمدن بهمـن به پیش رفت و آنان توانسـتند در طول 
، فلسـطین، قسـطنطنیه، ایـران، خاورمیانـه و ... را در اختیـار گیرند و  یه، مصـر چنـد دهـه تمامـی بـاد سـور
)ص( ملت عرب سـیطرۀ خود را از دروازه هـای هند تا تنگۀ  در طـول تنهـا چنـد دهـه پـس از وفـات پیامبـر
ی معتقد اسـت که این معجزۀ درخشـان نتیجۀ عوامل مختلفی بود که  جبل الطارق گسـترش دهند.10 و
ی  بیش از هر چیز عنصر تعصب دینی مسلمانان در آن مؤثر بود؛ نیرویی درونی که جسارت و جنگ آور

را به اعراب هدیه داد و  باعث شد در تمام عملیات نظامی شکست ناپذیر باشند.11

6. Ibid.
7. Ibid.
8. Ibid, p. 1-2.
9. Ibid, p. 3-4.
10. Ibid, p. 6.
11. Ibid, p. 7.
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در فصل سـوم )تمدن اسـامی عربی( به گسـترش اسـام با فتح اسـپانیا در سـال 711 م و سـپس شـمال 
ی کـه هرگـز تحـت تأثیـر روم قرار نگرفته بودند، اشـاره می کند12 و بـه موضوع صلح و  یقـا و مناطـق خـاور آفر
اتحاد در پرتو زبان و دولت مشـترک و تحت توجه خداوند می پردازد13 و بغداد را به عنوان شـهری نمونه 
ی15  ی و معامات تجار در تمدن مدنی نام می برد.14 او البته موقعیت استراتژیک بغداد در رشد کشاورز
و نیـز عاقـۀ مأمـون بـه علـم را از عواملـی می دانـد کـه باعـث شـد بغـداد قطـب دانـش دنیـا شـود؛ تأسـیس 
یاضـی،  ی، ر آبیـار ی و  کشـاورز رصدخانـه و دارالحکمـه، پیشـرفت های فوق العـاده در ستاره شناسـی، 
گـری، فلزگـری، شـیمی، شـفا و ... و شـروع نهضـت ترجمـه نیـز برخـی از مـوارد  ی، کیمیا بـاروت، کاغذسـاز
ی همان  طور که بغداد اولین مرکز اسـامی بود که به اوج  چشـمگیر این دوره به شـمار می رود.16 از نظر و
شـکوه و جـال رسـیده بـود، بـه همیـن ترتیـب اولیـن جایـی بـود کـه بـه آن زوال بـه ظاهـر غیرقابـل تغییـر و 
جایگزین ناپذیر سـقوط کرد. همچون روم، فسـاد تجمل گرایی و خودپسـندی و غرور در قدرت از عوامل 

سهیم در سقوط اسام در این دوره بود.17

کثریـت  ا و وضعیـت عقب مانـدۀ  اسـامی  تمـدن  انحطـاط عظیـم  بـا وجـود  کـه  دارد  کیـد  تأ البتـه  ی  و
 ، ی مهم و حیاتی در دنیاست و مسلمانان روشنفکر و بصیر کشورهای اسامی، اسام هنوز هم یک نیرو
ی کنند. اسام به ادعای آنان »فی نفسه«  کی اولیه و سادگی آن را بازساز با شور و عشق در تاش اند تا پا
یخ اثبات می شـود. »چگونه  به علم و پیشـرفت تمایل داشـت و این ادعا توسـط قرآن، حدیث و خود تار
ی  گذشـتۀ درخشـان اسـام باز پس گرفته می شـود؟« این پرسـش اساسـی و مهم مسـلمانان وارسـتۀ امروز

است که با آن مواجه اند.18

در فصـل چهـارم )خیزش هـای تـازه در اسـپانیا( بـه عاقـه و تأثیـر خاندان های عربی اسـامی در اسـپانیا19 
و سـپس گسـترش زبان عربی و پیشـرفت آنجا اشـاره اشـاره می کند و اینکه این کشـور اروپایی به سـرعت 
و بـه صـورت همه جانبـه ای هماننـد شـمال آفریقـا و بغـداد رشـد کرد و بسـیاری از مسـیحیانی کـه در میان 
کمـان اسـامی را پذیرفتنـد.20 او البتـه معتقـد اسـت مسـیحیانی  فتح شـدگان زندگـی می کردنـد، دیـن حا
یـج جـذب فرهنـگ حرفـه ای، ظریـف و زیبـای مردم  کـه بعدهـا اسـپانیا را بـه تصـرف خـود درآوردنـد، به تدر

مسـلمان شدند.21

12. Ibid, p. 8.
13. Ibid, p. 8-9.
14. Ibid.
15. Ibid.
16. Ibid, p. 10-19.
17. Ibid, p. 22.
18. Ibid, p. 25.
19. Ibid, p. 29.
20. Ibid.
21. Ibid, p. 37.
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فصل پنجم )مخابرۀ فرهنگ اسـام به اسـپانیا( با ذکر عوامل کم فروغی قدرت اسـام در بغداد از جمله 
ی هـای عمیـق به جـز نسـبت بـه قـرآن و خداونـد،  ی در وفادار ویژگـی فردگرایـی عـرب و عـدم توانایـی و
کمان به سـبب وجود حرم سـراها که نه تنها اجازۀ هوسـرانی را می داد،  ی حا تحلیل رفتن شـخصیت و انرژ
آن را تقویـت می کـرد، وضعیـت خسـته کنندۀ اوضـاع آرام و خوشـایند اندلـس کـه بـرای بقـای ویژگی هـای 
ک بـود و رشـد نارضایتـی مسـیحیان کـه بخـش عظیمـی از جامعـه را تشـکیل می دادنـد،  اخاقـی خطرنـا
قرارگرفتـن آنـان در طبقـۀ پاییـن جامعـه و افزایـش روز بـه روز مالیـات  بـر آنـان22 شـروع می شـود، سـپس بـه 
زندگـی مسـالمت آمیز و رفاقـت بیـن مسـیحیان و مسـلمانان اشـاره می کنـد. رفاقتـی کـه از نظـر نویسـنده 
بـا عمـل ارتبـاط داشـت. مسـیحیان بـه ایـن مسـلمانان فتح شـده نیـاز داشـتند تـا فنـون زندگـی را از آنـان 
ی هـای پیشـرفته ای بـود کـه در  بیاموزنـد؛ فنونـی کـه در طـول قرن هـا بـه دسـت آمـده بـود و شـامل تکنولوژ
زندگی اقتصادی و اجتماعی کارکردهای بسـیار مؤثری داشـت.23 به این ترتیب مسـلمانان و مسـیحیان 
بیش از دو قرن ونیم با مسالمت در کنار یکدیگر زندگی کردند و این دوره، دورۀ رشد و پیشرفت اسپانیا 

پا انجامید.24 ی و متمدن شدن ارو به شمار می آید. این ارتباط نزدیک در اسپانیا و سیسیل به بیدار

ی بـر سـهم اسـام عربـی( نویسـنده بـه فعالیت هـای بی بدیـل و اعجازگونـۀ علمـی  در فصـل ششـم )گـذر
گـری، شـیمی درمانی و  دورۀ اسـامی – عربـی می پـردازد؛ مـواردی همچـون: طـب و شـفا، شـیمی، کیمیا
ی،  یانـوردی و کشـتیرانی، دسـتگاه ده دهـی اعشـار علـوم وابسـته بـه شـیمی، ستاره شناسـی، جغرافیـا، در
ی، نسـاجی، سیسـتم های  ی و باروت سـاز کاغذسـاز گسـترش صنعـت   ، بسـط هندسـه و اختـراع جبـر
کز دانشـگاهی جهان و به ویژه  ی، تأسـیس بزرگ ترین مرا ی و دامدار ی، آب رسـانی، باغدار نوین کشـاورز
ی علم و  تأسـیس دارالحکمه، تأسـیس نهضت عظیم ترجمۀ علوم، صنعت ماشـین  و ... .25 به اعتقاد و
پا را از دوران تیرگی ای که در  پا رسـید، ارو ی عربی ـ اسـامی که از طریق سیسـیل و اسـپانیا به ارو تکنولوژ

آن به خواب رفته بود بیدار کرد.26

پـا توسـط اعـراب، نـه قسـطنطنیه( نویسـنده بـه نقـد ایـن مسـئله  در فصـل هفتـم )انتقـال علـم یونـان بـه ارو
یخ علم آشـنا  می پردازد که چرا این حقیقت مورد توجه قرار نمی گیرد و سـبک رایج نویسـندگانی که با تار
ی عقلـی عظیم قرون پانزدهم و شـانزدهم صحبـت می کنند که  نبودنـد، آن اسـت کـه بـه گونـه ای از بیـدار
ی با رنسانس هنری ایتالیا، تحت تأثیر بیزانس در ارتباط بود. حقیقت آن است که ظهور  گویی این بیدار
یه که  ی شـرق نیسـت، بلکه خرمن علم اسـکندر علم چندان مرهون انبوه سـبک های کاسـیک امپراطور
پـا وارد شـد، عمیقـًا مدیـون تأثیـر فیزیک دانـان یهـودی کـه  اعـراب آن را گـرد آوردنـد و کم کـم بـه شـمال ارو

22. Ibid, p. 38.
23. Ibid, p. 39.
24. Ibid, p. 40.
25. Ibid, p. 48-59.
26. Ibid, p. 59-60.
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پـا،  یانـوردی علمـی و تأثیـر آن بـر ارو مـدارس پزشـکی را در خاورمیانـه تأسـیس کردنـد و مدیـون اختـراع در
ی حقایقی که در پشـت  پیـش از آنکـه سـنت دانشـگاه های مغـرب نابـود شـود بود.27 بنابراین بـه اعتقاد و

این جریان قرار دارد، بیش ازپیش لزوم بررسی ظهور و افول تمدن ها را می طلبد.28

پا  پا توسعه دهندۀ نگرش علمی( نویسنده به قرن پانزدهم و درک وجودی آرام آرام ارو در فصل هشتم )ارو
پـا تقریبًا تمـام پیکرۀ علوم و فنـون کاربردی را که  اشـاره می کنـد29 و معتقـد اسـت در آغـاز قـرن هفدهـم ارو
اسام آنها را از جهان باستان گرفته و محافظت کرده بود، در اختیار گرفت و این دوره مرحله رشد منظم 

پا بود.30 و سریع علم و تمدن ارو

در فصل نهم )آهنگ الگوی تمدن جهانی( با طرح این مسـئله که چه عواملی در تولید و رشـد تمدن ها 
یات زندگی معمولی باید در دسـترس  به ویژه اسـام مؤثر بوده، بیان می کند که پیش از هر عاملی، ضرور
همگان باشد تا سبب رفاهی شود که به نسل آمادۀ هر نژاد اجازه می دهد رشد کند. همچنین باید ثروت 
ی این عوامل  به اندازۀ کافی وجود داشـته باشـد تا امکان پشـتیبانی از علوم و فنون فراهم شـود. به باور و
در زمانـی کـه تمـدن اسـام در بغـداد و اسـپانیا رشـد کـرد وجـود داشـتند. ایـن عوامـل در دوران پریکلـس 
پا نیز ثروتی که به واسـطۀ رشـد صنعت و تجارت و دسترسـی  ]عصر طایی آتن[31 وجود داشـتند. در ارو
پا  به فلزات گران قیمت برای ضرب مسکوکات به دست می آمد، رنسانس را ممکن کرد و آغاز حرکت ارو
ی اذعان می کند که ثروت و رفاه کافی نیست، بلکه چیزی مهم تر مورد  به سمت مدرنیته شد.32 البته و
ی محرکه که به  ی و میل به پیشرفت است؛ یک نیرو نیاز است و آن اشتیاق و شور متعصبانه، خودباور

واسطۀ قدرت اقتصادی و سیاسی به وجود می آید.33

یخ( با طرح این سؤال که امروز برای نیازهای بشر چه درس هایی  نویسنده در فصل دهم )آینده نگری تار
یـم،34 نتیجـه می گیـرد کـه پنـج درس مهـم ایـن دوره  را می توانیـم از دورۀ فرهنـگ عربـی ـ اسـامی فرابگیر

 : عبارتند از
1. صلح که برای رشد فرهنگی الزم است. 

ی که از دالیل اصلی رفاه مردم در حکومت اسامی است. 2.توجه به کشاورز
3. روح اشتیاق که علم با آن شکوفا شد. 

27. Ibid, p. 61.
28. Ibid, p. 62.
29. Ibid, p. 68.
30. Ibid, p. 70.

.)Pericles( ک به: پایگاه اطالع رسانی کانون ایرانی پژوهشگران فلسفه و حکمت، بخش فلسفۀ یونانیان. 31. ر
32. Ibid, p. 76.
33. Ibid.
34. Ibid, p. 79.
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4. وحدت زبانی که اسام آن را بر مردم سرزمین های مفتوحه اعمال کرد. 
5. شیفتگی مردم به یک دین مشترک و وقف دین به مردم عوام.35 

سپس می نویسد:

قوام تمدن ها نیازمند اتحاد نیروهاست. هر چه این نیروها بیشتر با هم یکپارچه شوند، استحکام تمدن 
ی و علـم نیروهـای  ی وحـدت جهانـی اسـت. تکنولـوژ بیشـتر می شـود. امـروز بـرای بشـریت نیـاز بـه برقـرار
یکپارچـه دنیـای مدرنیتـه هسـتند کـه بـر هـر جایـی نفـوذ عمیـق می گذارنـد، امـا فرای ایـن نیروهـا برخی از 

کی یک اتحاد دینی را نیز در زندگی متصور می بینند.36 متفکران جهان در این کرۀ خا

، اوج و افـول آن گفته  اسـتن وود کاب در پایـان بـا توجـه بـه آنچـه در تمـدن اسـامیـ  عربـی و عوامـل ظهـور
شد، یک زندگی جدید مشترک را پیشنهاد می دهد:

مورخـان قـرن چهلـم خواهنـد گفـت کـه تأثیـر تمـدن غـرب بـر معاصرانـش، در نیمـۀ دوم هـزارۀ دوم دوران 
مسـیحیت، واقعه ای دوران سـاز در آن زمان بود؛ زیرا اولین گام در جهت یکپارچگی بشـر و تبدیل آن به 
جامعه ای واحد بود. در زمان آنان، احتمااًل وحدت بشر یکی از اساسی ترین شرایط زندگی بشری به نظر 
خواهـد رسـید، در حالـی کـه ایـن تنهـا بخشـی از نظـام طبیعـت اسـت. پندارم این اسـت کـه مورخان قرن 
ی و اقتصاد و  پنجاهم خواهند گفت: »اهمیت این یکپارچگی اجتماعی انسان ها، نه در گوی تکنولوژ

نه در زمین جنگ و سیاست پیدا خواهد شد، بلکه تنها در پهنۀ دین یافت می شود«.37

نظر 2.نقدو
در ایـن بخـش برخـی از مـوارد نقدبرانگیـز کتـاب کـه بـه نظـر می رسـد از دیگـر نـکات مهم تـر و برجسـته تر 

است، در چند قسمت مورد توجه قرار می گیرد.

1-2. عصر روشنگری و انقالب صنعتی اروپا
پا و ارتباط آن با دوره های  با وجود تاش نویسنده در معرفی ارزندۀ عصر روشنگری و انقاب صنعتی ارو
پیشـین، چیـزی کـه کمتـر بـه آن پرداختـه شـده، نقص هـا و نقـاط ضعـف آن در مقایسـه بـا عصـر طایـی 
مسـلمانان و دوران رنسـانس اسـامی38 اسـت. بـدون شـک امـروز کسـی نمی توانـد منکـر انبـوه تحـوالت 
، بینـش و شـیوۀ تولیـد در زندگـی  و پدیده هـای نومحصـول عصـر روشـنگری و انقـاب صنعتـی در تفکـر
انسان شود، اما هنگامی که همین دستاوردها را با حساب سرانگشتی و عقل سلیم در مقابل غفلت ها، 

35. Ibid, p. 80-82.
36. Ibid, p. 82.
37. Ibid, p. 84.

. ، تمدن اسامی در قرن چهارم هجری، 1364، ج 1، مقدمۀ ناشر .ک به: آدام ِمتز بارۀ این اصطالح ر گاهی بیشتر در 38. برای آ
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ی هـا، انحرافـات، تنش هـا و تعارضـات فرهنگـی و اخاقـی قـرار می دهیـم، درمی یابیـم کـه درگیـر  ناهنجار
ی  یکم دستخوش بحران های سرنوشت ساز چه مصیبت و مخمصه ای شده ایم! جهان در قرن بیست و
یستی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و ... ملت ها و دولت ها را  است که در همۀ قلمروهای ز
سخت به خود مشغول کرده است. انقاب اطاعات و ارزش های مسخ شدۀ جوامع فوق مدرن می روند 
ی و انگیزشـی کشـورهای در حـال توسـعه پیـروز شـوند. نظمی  تـا بـر سـاختارهای اجتماعـی و نظـام رفتـار
ی در  کـه نویـد آن در بـوق مدرنیتـه بـه ملت هـا داده می شـود، مهم ترین عامل و منشـأ بی نظمـی و ناهنجار
جهـان اسـت. علـوم جدیـد بـه جـای آنکـه بـه کار رفـع مشـکات و معضـات نـوع بشـر درآید، خـود باعث 
دغدغۀ همیشگی و کابوس انسان شده است. در چنین فضایی است که فرهنگ، اخاق و ارزش های 

واالی انسانی در جامعۀ مدرن دستخوش بحران و استحاله شده است.39

2-2. عناصر سازندۀ تمدن
ی،  نویسـنده بر اسـاس عواملی که در ظهور هر تمدن پدید آمده اسـت، صلح، توجه به صنعت کشـاورز
روح اشـتیاق بـه علـم، وحـدت زبـان، شـیفتگی مـردم بـه یـک دیـن مشـترک و وقـف دیـن بـه مـردم عـوام و 
ی به درسـتی بـه مؤلفه هـای تأثیرگذار و  باالخـره وجـود یـک وحـدت دینـی را در ایـن امـر دخیـل می دانـد. و
گر با آنچه دیگر محققان برشمرده اند مقایسه ای داشته باشیم،  سازنده در تمدن ها اشاره کرده است که ا
به ظرافت این نتیجه گیری پی خواهیم برد. البته تفاوت هایی نیز بین نظر آنان دیده می شود. برای نمونه 
کید می کنند و عناصر مهم و تعیین کنندۀ سازندۀ تمدن  ی در ایجاد تمدن ها تأ برخی بر عنصر خردورز

را چهار عامل می دانند:
1. معرفتدینی: اندیشمندان بر این باورند که دین مهم ترین عنصر حیات ملل به شمار می آید.

و  می یازنـد  دسـت  خاقیـت  و  ابتـکار  بـه  عقانیـت  گسـترش  بـا  متمـدن  ملت هـای  خـردورزی: .2
استعدادهای نهفتۀ خود را در جهت نیل به خواسته های خود به کار می بندند. فهم درست از دین نیز 

به کار انداختن عقل و عقانیت را می طلبد.
فضایـی  کـه  جامعـه ای  در  بنابرایـن  اسـت.  ممکـن  آزاد  فضـای  در  ی  دانش انـدوز دانـش:  پیشـرفت .3

ی ممکن نیست. کم باشد، تکامل علمی و در نتیجه تمدن ساز استبدادی حا
4.امنیت: همۀ عوامل یادشده در پرتو امنیت و آرامش جامعه سودمند است.

ی، آزادی و امنیـت اجتماعـی بنیـان تمدن هـای نویـن را پـی می افکنـد.  بنابرایـن عقانیـت، دانش انـدوز
در ایـن میـان برداشـتی از دیـن کـه بتوانـد بـه تقویـت و تأییـد این عناصر بپـردازد، در آفرینـش تمدن نقش 

اساسی دارد.40

39. حسینی، پیشین، ص 17-16.
40. همان، ص 30-28.
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همچنین با مقایسۀ عواملی که ویل دورانت برای ظهور تمدن ها ذکر می کند، با اندکی مسامحه می توان 
گفـت کـه تفـاوت  دیـدگاه ایـن دو نویسـنده بـا یکدیگـر چنـدان جـدی و مشـهود نیسـت.41 در اینجـا بیـان 

لطیف و دقیق ویل دورانت از تمدن قابل توجه است:

تمـدن نـه امـری اسـت کـه جبلـی انسـان باشـد و نـه چیزی که نیسـتی در آن راه نداشـته باشـد، بلکه امری 
اسـت کـه هـر نسـلی بایـد آن را بـه شـکل جدیـد کسـب کنـد و هـر گاه توقـف قابـل ماحظـه ای در سـیر آن 
پیـش آیـد، ناچـار پایـان آن فرامی رسـد. انسـان بـا حیـوان تنهـا اختافـی کـه دارد در مسـئلۀ تربیـت اسـت و 
در تعریف تربیت می توان گفت: وسـیله ای اسـت که مدنیت را از نسـلی به نسـل دیگر منتقل می سـازد. 
روابـط  کـه  بـه شـمار می رونـد. همان گونـه  نـژادی  روح  بـه منزلـۀ نسـل های متوالـی  تمدن هـای مختلـف 
خانوادگی و پس از آن خط نویسی سبب اتصال نسل ها به یکدیگر می شود و به آن وسیله میراث پدران 
بـه فرزنـدان می رسـد، همان گونـه نیـز فـن چاپ و تجارت و تمام وسـایل، ارتباط تمدن هـای مختلف را به 
یکدیگر اتصال می دهد و از فرهنگ کنونی ما آنچه را مفید است برای فرهنگ های آینده نگاه می دارد. 
یـم و آن را به فرزندان خود  یـم، تمام دارایـی خود را گرد آور پـس بهتـر آن اسـت کـه پیـش از آنکـه از میـان برو

تسلیم کنیم.42

3-2. اثر غیرعرب بر تمدن اسالمی
نویسـنده در خـال مباحـث خـود، ضمـن از نظـر دور نداشـتن اهمیـت و تـاش غیرعـرب در توسـعه و 
پیشـرفت تمـدن اسـامی، متأسـفانه به کـرات از واژۀ اسـام عربـی یـا اسـامی ـ عربـی اسـتفاده کـرده و بـه 
یج در ذهن مخاطب این گونه القا شـود که به جز اعراب، دیگران سـهمی  این ترتیب ممکن اسـت به تدر
در ایـن تمـدن نداشـته اند. بایـد توجـه داشـت کـه در آغـاز قـرون وسـطی هیـچ یـک از ملت ها بـه اندازه ای 
کـه عـرب در پیشـرفت بشـریت تـاش کـرده، نکوشـیده اسـت و مقصـود از عـرب در اینجـا تنهـا کسـانی 
نیسـتند که در مرزهای جزیره العرب زندگی می کردند، بلکه همه کسـانی اند که به تمدن اسـامی مربوط 
می شـوند، یعنـی همـۀ مسـلمانان. زبـان عربـی قرن هـای متمـادی زبـان ادبیـات و علـوم و پیشـرفت های 
فکـری در جمیـع انحـای جهـان متمـدن آن روز خـاور دور بـود، ولـی وقتـی از حق عرب در تمدن اسـامی 
ی به کوشش ملت های آسیای میانه، ایران، ترکیه و هند اعتراف  ی مسامحه کار گر از رو تقدیر می شود، ا
یـخ را نقـض کرده ایـم.43 بـرای نمونه و به ویژه بایـد گفت که تأثیر  نکنیـم، از انصـاف دور شـده و حقایـق تار
فرهنـگ، هنـر و ادبیـات ایرانـی پیـش از اسـام و آثـار آن در تمـدن اسـامی و ادبیـات عـرب، بـر اسـاس 

یخ چیزی نیست که بتوان از آن چشم پوشید یا آن را کم رنگ جلوه داد.44 شهادت تار

یخ تمدن، بی تا، فصل اول: عوامل کلی تمدن. رانت، تار یل دو .ک به: و 41. ر
42. همان، ص 7.

43. حسینی، پیشین، ص 41.
رانت، پیشین. یل دو .ک به: محمدی، 1374 و و 44. برای اطالعات بیشتر ر
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4-2. لزوم احیای مجدد تمدن اسالمی
نویسنده در پایان پژوهش خویش، بیانی منطقی در ضرورت وحدت دینی برای تجدید حیاتی متمدن 
و پیشـرفته دارد، امـا بـه چگونگـی ایـن احیـای دینـی و وحدت آفرینی آن اشـارتی ندارد. افـزون بر اینکه به 
ی است  صورت ویژه به لزوم احیای تمدن اسامی توجهی نداشته است. توجه به این مسئلۀ مهم ضرور
کـه بـرای رسـیدن بـه تمـدن قوی نیازمند گسـترش اخاقی متعالی هسـتیم و این مهم جـز با دینی متعالی 

میسر نمی شود. به گفتۀ ویل دورانت:

ی و تعـاون هـر دسـته ای بـا دسـته و  ی فـرد بـا عمـوم و همچنیـن همـکار اخـاق عبـارت اسـت از همـکار
. به این ترتیب باید گفت که پیدایش مدنیت بدون اخاق امکان پذیر نیست.45 اجتماع بزرگ تر

امروز درد بزرگ تمدن اسامی این است که امت اسامی که روزگاری پرچمدار دانش و اندیشه و مدنیت 
ک که در برابر تمدن غرب  بوده، طی قرن های اخیر دچار ضعف و واپس ماندگی شده و با انفعالی دردنا
پیـدا کـرده، حتـی فرصـت و توان بهره گیری درسـت از دسـتاوردهای این تمدن را نیز نیافته اسـت. انفعال 
چندقرنـی مـا نتیجـۀ پایان یافتـن تمدنـی اسـت که در روزگاری چون سـتاره می درخشـید و تمدن مسـتولی 

روزگار نیز به حق وامدار آن است و هنوز هم آثار و مآثر به جامانده از آن ستایش  برانگیز است.

گر به فرض محال ممکن  امروز بازآفرینی عیِن تمدن گذشته ممکن نیست؛ زیرا زمان آن گذشته است و ا
باشـد مطلـوب نیسـت، امـا مهـم ایـن اسـت کـه بدانیـم ایـن انفعـال و سسـتی و عقب ماندگـی سرنوشـت 
یخی بوده اسـت، باز هم قادر  محتوم ما نیسـت و قومی که آفرینندۀ یکی از درخشـان ترین تمدن های تار

است تمدن ساز باشد، به شرط آنکه اهل فکر و ذکر باشد که به فرمودۀ حضرت رّب ـ جّل و علی ـ:

نُفِسـِهم:46 خداوند سرنوشـت هیچ قوم )و ملتی( را تغییر نمی دهد 
َ
 اهلَل ال یَغیُر ما ِبَقوٍم َحّتی یَغیروا ما ِبأ

َ
ِإّن

مگر آنکه آنان آنچه را در خودشان است تغییر دهند!

: و این حاصل نمی شود مگر بر اثر

یشه در وحی دارد و جاودانه است و از سوی  یخی که از یک سو ر 1. بازگشت تأمل برانگیز به خویشتن تار
یخی است و به گذشته تعلق دارد. ، صاحب ظرفیت ممتاز فرهنگی تار دیگر

2. تاخت درست و عمیق زمانه و در این زمینه بدانیم که میان تمدن اسامی و زندگی امروز ما پدیده ای 
بـه نـام »تمـدن غـرب« فاصلـه اسـت؛ تمدنی که دسـتاوردهای مثبت آن نیز به خصوص بـرای غیرغربیان 
فراوان اسـت و زمانۀ ما هنگامۀ اسـتیای تمدن و فرهنگ غربی اسـت و این بسـیار کارسـاز اسـت که از 

رانت، پیشین، ص 47. یل دو 45. و
46. رعد: 11.
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یم و به مبادی و مبانی نظری و ارزشی آن برسیم.47 مظاهر این تمدن درگذر

گـر تمـدن اسـامی بخواهـد احیـا شـود و از رکـود و انحطـاط نجـات یابـد، مجموعه عوامـل مختلفی باید  ا
دست به دست یکدیگر دهند تا این آرمان و ایده تحقق پیدا کند. اینها شامل عوامل انسانی، سیاسی، 
راه کارهـای  از  امـام خمینـی)ره( برخـی  از دیـدگاه  و فرهنگـی هسـتند.48  روانـی  اقتصـادی،  اجتماعـی، 
احیـای تمـدن اسـامی از ایـن قرارنـد: هویـت دادن بـه مسـلمانان یـا همان بازگشـت بـه اسـام، پیوند علم 
و دیـن کـه هیـچ تضـادی بیـن این دو نیسـت، عرضۀ دین به صورت کارآمد و جهانی، یعنی اسـام دینی 
کامل و جامع است که می تواند بشر را در همۀ مقاطع زمانی راهنمایی کند، دمیدن روح تعهد، حماسه 

و جهاد، استقال فرهنگی، سیاسی و اقتصادی که از همه مهم تر استقال فرهنگی است.49

، قـرآن كریم، به عنوان  در اینجـا همچنیـن بایـد بـه نقـش بی بدیل کتاب جاوداِن آسـمانی و راهنمای بشـر
گر نقش آفرینی  محور وحدت میان امت اسامی و نشان دادن مسیر درست زندگی و حرکت اشاره کنیم. ا
انکارناپذیر قرآن كریم از یک سو و مفاهیم ناب و بلند آن با تفسیر و بیاِن ائمه طاهرین)علیهم السام( را 
که فهم صحیح و دقیق قرآن بدون تفسیر ایشان امکان پذیر نیست، در میان مسلمانان در نظر بگیریم، 
ی از وجوه بازگشت به خویشتِن خویش اسام را درک می کنیم و مسیر رشد و تعالی جوامع بشری  بسیار

هموارتر خواهد شد. به فرمودۀ مقام معظم رهبری:

یم: یکی غفلت از اینکه قرآن وسـیلۀ اجتماع ما مسلمان هاسـت. دوم غفلت از باور به  ما دو غفلت دار
مفاهیم قرآنی و اعتراف به آنچه خدای متعال به ما در قرآن كریم وعده کرده است. وعده های الهی را هم 
گر وعده های الهی را باور کردیم، آن وقت راه به سـوی عزت، به سـوی وحدت، به سـوی  باید باور کنیم. ا

اقتدار در مقابل امت اسامی باز خواهد شد و امت اسام از عقب  ماندگی نجات پیدا خواهد کرد.50

ایشـان همچنیـن بـا اشـاره بـه آیـۀ مذکـور51 در جایـی دیگـر به نقش انسـان در تحوالت عظیم بشـری اشـاره 
می کند و می فرماید:

کلید تحوالت اجتماعی و تحوالت عظیم در دست شماست. مضمون  تغییرات به دست شماست. 
ِنعَمه  مغّیرًا  َیُک  م 

َ
ل اهلَلّ  بأّن  »ذِلَک  می فرماید:  محدودتر  دایرۀ  یک  در  دیگر  جای  یک  است.  این  آیه 

أنَعَمها َعلی َقوٍم حّتی ُیغّیروا ما ِبأنفِسهم«.52 این آیه پسرفت را می گوید. خدای متعال پسرفت را نصیب 

47. حسینی، پیشین، ص 176-175.
.ک به: همان، ص 190. 48. برای مطالعۀ بیشتر ر

49. بروجردی، مصطفی، گسـترش و نوسـاز تمدن اسـامی، عوامل و موانع، )مجموعۀ مقاالت، تمدن اسـامی در اندیشـۀ سیاسی امام 
خمینی)ره((، به نقل از حسینی، پیشین، ص 218.

یـم )90/4/14(، بـه نقـل از پایـگاه اینترنتـی دفتـر حفـظ و نشـر آثـار بـه  50. بیانـات ایشـان در دیـدار بـا شـرکت کنندگان مسـابقات قـرآن كر
.Khamenei.ir نشانی

51. رعد: 11.
52. ایـن بـه خاطـر آن اسـت کـه خداونـد هیـچ نعمتـی را کـه بـه گروهـی داده تغییـر نمی دهـد، جـز آنکـه آنهـا خودشـان را تغییـر دهنـد و 
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ی نمی کند، مگر خودشان به دست خودشان بکنند. تغییرِ موجِب پسرفت را خوِد ملت ها  هیچ کشور
به وجود می آورند و شبیه این مضمون در آیات متعدد دیگری هم هست که مرجعش به همین است.53

بـه طـور خاصـه آنکـه از دیـدگاه علـوم اسـامی، مطالعـۀ آینـده مبتنـی بـر ماحظاتـی اسـت کـه بـا آنچه در 
تفکـرات آینده شناسـان غربـی می یابیـم، به کلـی متفـاوت اسـت؛ زیـرا بیشـتر ایـن آینده شناسـان دسـت 
کوتـاه می پندارنـد و آینـده را بـر اسـاس اسـتنباط از روند هـای کنونـی  یـخ انسـان  خداونـد را یکسـره از تار
یست محیطی و مانند اینها مطالعه می کنند، در حالی که از دید اسام  جمعیت شناختی، اقتصادی، ز
مطالعـۀ آینـده همـواره مشـروط بـه ایـن اسـت کـه ارادۀ الهـی را در همـۀ لحظـات زندگـی انسـان و در همـۀ 

یخ حاضر بدانیم. دوره های تار

کـه دانشـمندان اجتماعـی و دیگـر متفکـران و  وانگهـی مسـلمانان می تواننـد بـا اشـاره بـه دورنماهایـی 
عالمـان غربـی یـک قـرن پیـش از آینده ترسـیم کرده اند، به چشـم اندازهایی که در جهان امـروز برای آینده 
ی خـوش نشـان دهنـد. جهـان امـروز تا چه حدی بـا جهانی که آینده شناسـان دورۀ  عرضـه شـده اسـت رو
قبـل پیش بینـی کرده انـد متفـاوت اسـت! نگـرش اسـام بـه آینـده بـر حضـور سرنوشت سـاز ارادۀ الهـی و 

یخ مبتنی است. عوامل پیش بینی نشده در صحنۀ تار

در ایـن میـان، اسـام نیـز بـه منزلـۀ یـک دیـن و نیز بـه  مثابه تمدن هنوز زنده اسـت. مسـلمانان پیش از هر 
چیـز بایـد بـرای حفـظ دیـن و تمـدن اسـامی کـه بـه دستشـان رسـیده اسـت، کمـر همـت ببندنـد و فصل 
جدیـدی بـه آن بیفزاینـد، چنان کـه پیشـینیان آن هـا چنیـن کرده اند؛ فصـل جدیدی که همـۀ چالش های 
موجود بر سر راه جهان اسام را در نظر بگیرد. آنها نباید هرگز فریب اندیشۀ یک تمدن جهانی بی شکل 
و هویت را بخورند که تنها نامی مشترک برای تمدن های مختلف است، بلکه بدتر از آن، مرحلۀ نهایی 

پایی بر جهان است. نابودی همۀ تمدن های غیرغربی در پنج قرن پس از گسترش تمدن ارو

گر تمدن بخواهد آینده ای روشـن داشـته باشـد، انسـان باید بیاموزد که در هماهنگی با خلقت خداوند  ا
زندگـی کنـد و طبیعـت را فقـط بـرای اشـباع کوته بینانـۀ خواسـته های نفسـانی بی پایـان خـود نابـود نکنـد. 
همچنیـن بـرای رسـیدن بـه ایـن مهـم، تمـدن باید بر این حقیقت اسـتوار شـود که انسـان جاودانه اسـت و 
گذشته و آینده ای نمی شناسد و این حقیقتی است که در همۀ زمان ها و مکان ها صادق است. بدون 
فهـم درسـت از انسـان، آینـده ای بـرای هیـچ تمدنـی وجـود نخواهـد داشـت، چنان کـه اضمحـال تمـدن 

جدید غربی گواه خوبی بر این مدعا است.54

خداوند، شنوا و داناست. )انفال:53(.
53. بیانـات ایشـان در دیـدار بـا دانشـگاهیان سـمنان )1385/8/18(، بـه نقـل از پایـگاه اینترنتـی دفتـر حفـظ و نشـر آثـار بـه نشـانی 

.Khamenei.ir
.ک به: حسینی، پیشین، ص 286-283. 54. برای تفصیل بحث ر
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نتیجه
سهم اسام در تمدن بشری یکی از چندین کتاب نگارش یافته توسط غربیان و به ظاهر دغدغه مندان 
اسام دربارۀ تأثیر شگرف و بی بدیلی است که اسام و مسلمانان در اوج قدرت و در دوران طایی خود 
بـر ظهـور و بـروز تمدنـی بزرگ در جهان بشـریت گذاشـتند. نویسـنده ایـن موضوع را به گونه ای داسـتان وار 
پیش کشـیده و ضمـن ارائـۀ دالیـل اوج و افـول ایـن تمـدن عظیـم بشـری تـاش می کنـد مؤلفه هـای قـدرت 
ی آن تمـدن شـکوفا را در  و شکسـت آن را اسـتخراج کنـد و در نهایـت تصویـری آینده پژوهانـه از بازسـاز
گرچـه تـاش کـرده تـا سـهم اسـام را در  ، نویسـنده ا سـالیان پیـش رو بـه تصویـر کشـد. از منظـر نقـد و نظـر
دوره ای از تمـدن جهـان بسـیار پررنـگ نشـان دهـد، توجه نکـردن بـه نقـاط ضعـف و سرشـار از نقـد عصـر 
پـا، دقیق نبـودن در اسـتخراج مؤلفه ها و عناصر سـازندۀ تمدن به ویژه با  روشـنگری و انقـاب صنعتـی ارو
توجه به تمدن اسـامی، نگاه ناقص بر سـهم غیرعرب در تمدن اسـامی و توجه نداشـتن به لزوم احیای 
ی به  مجـدد تمـدن اسـامی در کنـار تمامـی مؤلفه هـای تمدن سـاز دیگر از جملـه  مهم ترین نواقـص کار و

شمار می آید.
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