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  تاریخ فرهنگ و تمدن اسالم و ایران

  

  :مقدمه

، دین اسالم با دعوت پیامبر اسالم صلى اهللا علیه و آله در مکـه پـاى بـه عرصـه وجـود      یالديم 610از حدود سال 
دعوت و مرحلـه  مرحله : توان به دو مرحله تقسیم کرد مفهومى دین اسالم را از این زمان مى -اساس تاریخى. نهاد

پـس از تشـکیل حکومـت اسـالمى، دیـن      . هجرت پیامبر صلى اهللا علیه و آله به یثرب و تشکیل حکومت اسالمى
جوارى اسالم با تمدنهاى آن روز، یعنى ایران، روم و مصر، زمینـه ارتبـاط    هم. اسالم وارد دوره گسترش خود شد

با ارسال نامه به سران کشورهاى همسایه، امکان ارتباط ) ص(پیامبر اسالم  .هاى تمدنى را فراهم آورد با این حوزه
این وضع پس از پیامبر، در زمان خلفاى راشدین، عهد اموى و عهد عباسى نیـز  . مسلمانان با آنها را فراهم ساخت

وره، در ایـن د . ادامه پیدا کرد و در اواسط عهد عباسى گستره اسالم در سه قاره آسیا، افریقا و اروپا امتداد یافـت 
از نظر گستره جغرافیایى، این دین از شرق تا مرز چین امروزى؛ از غرب تا مراکش کنونى در غرب افریقـا یعنـى   

الیه غربى مسکونى آن زمان؛ از شمال تمامى منطقه ماوراءالنهر و جنوب سـیبرى، بخـش وسـیعى از آسـیاى      منتهى
الجزایـر   و از جنـوب نیـز مجمـع    -پانیا و فرانسـه حدفاصل اسـ  -صغیر، تمام ساحل شرقى مدیترانه و کوههاى پیرنه

بـا انتشـار   . شـد  آسیاى جنوب شرقى، جنوب شبه جزیره جفنا در سریالنکا و جنوب صحراى افریقـا را شـامل مـى   
اسالم در این گستره عظیم که دربرگیرنده اقوام و زبانهاى گوناگون بود، الفت و وحدت در میان مردمـى حـاکم   

دیـن  . حاصـل بـود   اسالم محدوده جغرافیایى زندگى آنان صحنه نبردهـا و جـدالهاى بـى   شد که تا پیش از ظهور 
ایـن پدیـده از   . اسالم زمینه تضارب آرا و افکار بین تمدن اسالمى و فرهنگ و تمدنهاى پیشین را فـراهم سـاخت  

می دچـار  از اوائل قرن ششم هجري قمري تمدن اسال. بود  اواخر سده دوم هجرى آغاز شد و اوج آن سده ششم
رکود شد و علی رغم تالش براي خیزش مجدد در عرصه تمدنی در پاره اي از مقاطع تاریخی این رکود تا سـده  

تـا   فرهنگی و جذب در تمدن غربی گشـتند اما بعد از آن، جوامع اسالمی دچار سرخوردگی . چهارده ادامه یافت
وارد صـحنه   به سلطه فرهنگی و تمدنی غـرب  عقب ماندگی و در واکنشاینکه اندیشمندان مسلمان براي جبران 

  .شده و در احیاء فرهنگ و تمدن اسالمی کوشیدند

 

  



 

٣ 
 

   و مفاهیم اساسی  کلیات: بخش اول

  .مفاهیم مهم این موضوع را تعریف کنیم برخی از براى بحث و بررسى فرهنگ و تمدن اسالمى، الزم است

   شناسى تاریخ واژه )الف

  .تعیین و شناساندن وقت استتاریخ از نظر لغت به معناى 

   :علم تاریخـ 

سیاسـت   خلدون، تاریخ را دانشى سرچشمه گرفتـه از حکمـت، و بیـانگر سرگذشـت ملتهـا، سـیره پیـامبران و        ابن
  .داند پادشاهان مى

علـم  : توان گفت با در نظر گرفتن عناصر اصلى تاریخ، یعنى انسان از یک سو، و زمان و مکان از سوى دیگر، مى
  .اى از اطالعات درباره تأثیر و تأثر انسان است مجموعهتاریخ 

، آن را به دو بخش تاریخ نقلى و تـاریخ علمـى   )ره(به دلیل گسترده شدن مسایل مربوط به تاریخ، شهید مطهرى 
  .داند پذیر مى کند و قواعد استنباطى تاریخ علمى را به حال و آینده تعمیم تقسیم مى

  .م به وقایع و حوادث سپرى شده و آگاهى از اوضاع و احوال گذشتگان استتاریخ نقلى، عل : تاریخ نقلى

علم تاریخ در این معنا، به یک سلسله امور جزیـى و فـردى   . ها، از این نمونه است ها و سیره ها، فتحنامه زندگینامه
  .زیرا به گذشته تعلق دارد. هاست» بودن«پردازد و در واقع علم به  مى

هـاى حـاکم بـر     علمى یعنى مطالعه، بررسى و تحلیل وقایع گذشته و اسـتنباط قواعـد و سـنت   تاریخ  : تاریخ علمى
مبـادى و مقـدمات ایـن علـم شـمرده      ) حوادث و وقایع گذشـته (در واقع محتواى تاریخ نقلى . زندگى گذشتگان

  .ودمند استشود و براى استنباط قوانین کلى و کشف طبیعت حوادث تاریخى و روابط علّى و معلولى آنها س مى

   علمیت، اعتبار و فایده تاریخـ 

هـاى   ها و اندوخته هاى متوالى بشر براى دستیابى به تجربه تاریخ نه مایه سرگرمى بلکه نوعى پل ارتباطى میان نسل
اى علّـى میـان حـوادث     هاى گوناگون، کوشش بـراى یـافتن رابطـه    مطالعه تطبیقى و تحلیلى تمدن. پیشینیان است

ریزى یک زندگى  تاریخ و دقّت در آنچه بر انسانها رفته است، سرمایه مناسبى است که انسان را در پىاى  زنجیره
  .رساند سالم و خردمندانه یارى مى

فرزندم، هر چند من عمرى به اندازه  :فرماید على علیه السالم به فرزندش امام حسن علیه السالم و دیگر انسانها مى
ا در اعمـال همـه آنهـا نگریسـته و در اخبارشـان        انـد، سـپرى نکـرده    زیسـته  عمر همه کسانى که پیش از من ام، امـ
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ام بلکه به سـبب آگـاهى    چون یکى از آنان شده ام که گویا هم در آثارشان چنان سیر و جستجو کرده. ام اندیشیده
زنـدگانى آنـان را از   از سرگذشت آنان، گویا با همه آنها، از اولین فرد تا آخرینشان زندگى کرده، زالل و پاکى 

  1.ام اش را از زیان آن بازشناخته هاى آن، و سودمندى تیرگى

بنـدگان خـدا،   اى : البالغـه چنـین آمـده اسـت     تر امام علیه السالم در تبیین قانونمندى تاریخ در نهـج  گفتار روشن
اسـت و نـه شـرایط     اى است همسان؛ که نه گذشته را بازگشتى گمان روزگار را با آیندگان و گذشتگان شیوه بى

بسـتر زمـان، ماجراهـاى تـاریخ را     . هاى آن از روز نخست تا پایان با یک ضابطه است کنش. کنونى را جاودانگى
پس، از آنچه مایـه عبـرت اسـت پنـد گیریـد و از      ... اى است  اى است که هر کدام را پرچم افراشته میدان مسابقه

  2.سود برگیرید) امبرانپی(دهندگان  پذیرید و از بیم گردش روزگار عبرت

  مفاهیم فرهنگ و تمدن) ب

  .می باشد... و  پروراندن، رویاندن در لغت به معناي باال کشیدن، :تعریف فرهنگـ 

  :اشاره می شود که به سه مورد در اصطالح تعاریف متعددي ارائه شده

  .می باشد و آداب و رسوم یک جامعهعادات  اخالقیات، ،سنت ها باورها،اي از  مجموعهـ 

در طـول تـاریخ حاصـل    مجموعه دستاوردهاي مادي و معنوي انسان که در سایه تالش مشترك فکري و عملی  ـ
  .ده به نسل بعدي سپرده استکرمانده و هر نسل آن را کاملتر  چون میراثی براي نسل هاي بعد باقیشده و هم

آدمـی بـه جهـان و انسـان و نـوع رفتـار او در       فرهنگ عبارت است از نـوع نگـاهی   : از فرهنگ ـ تعریف جامع تر
کـه هویـت مشـترك هـر جامعـه را      ... هاي مختلف فردي، اجتماعی، اخالقی، معیشتی و اقتصادي، سیاسی و  جنبه

  .می شود دهد و همچون میراثی، از نسلی به نسلی منتقل تشکیل می

  : تعریف تمدنـ 

  .شینی استبه معناي شهرنشینی و یکجانو ت در لغت از مدنیتمدن 

                                                        
أَى بنى إِنّى و إِن لم أَکن عمرت عمر من کان قبلى فقد نظرت فى أعمالهم و فکّرت فى أخبارهم و سرت فى آثارهم حتى عدت ). 1(  1

نهج البالغه، .( کأَنّى بما انتهى إلى من امورهم قد عمرت مع اولهم إِلى آخرهم فعرفت صفو ذلک من کدره و نفعه من ضررهبل . کاحدهم
  )31ترجمه سیدجعفر شهیدى، نامه 

فعاله کأوله، متسابقۀ اموره، متظاهرة عباداللَّه انّ الدهر یجرى بالباقین کجریه بالماضین، الیعود ما قد ولّى منه و الیبقى سرمداً ما فیه آخرُ ). 2(  2
  .)157البالغه، خطبه  نهج.( فاتّعظوا بالعبر، و اعتبروا بالغیر، وانتفعوا بالنّذُرِ... اعالمه 
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نشـینى و   تمدن، حاصل تعالى فرهنگ و پذیرش نظم اجتماعى است، یعنـى خـروج از مرحلـه بادیـه    : در اصطالح
  .شدن امور اجتماعى نهادن در شاهراه نهادینه گام

  .داند خلدون تمدن را اجتماعى شدن انسان مى ابن

  .آید شمار مى ترین سطح هویت فرهنگى به بندى فرهنگ و گسترده تمدن باالترین گروه :ساموئل هانتینگتون 

تمـدن عبـارت اسـت از نظـام شـهرآئینی کـه مشـتمل بـر ارکـان چهارگانـه فرهنگـی،            : تعریف دیگري از تمـدن 
  .اجتماعی، اقتصادي و سیاسی می باشد

  تمدن  فرهنگ باارتباط ـ  

توانـد   کـه جامعـه غیرمتمـدن مـى     چـرا  .دو الزم و ملـزوم یکـدیگر نیسـتند    با وجود ارتباط فرهنگ و تمدن، ایـن 
مثلًا بومیان استرالیا و افریقـا تمـدنى ندارنـد، ولـى داراى فرهنـگ بـومى خـود، یعنـى         . برخوردار از فرهنگ باشد

  .اى از باورها، آداب و رسوم هستند مجموعه

  عوامل مؤثر در زایش و اعتالى تمدنهاـ 

یکى از این عوامل امنیت و آرامش، یعنى امکـان کـاهش   . زایش و اعتالى تمدنها نقش دارندعوامل متعددى در 
اى از غـرور و همبسـتگى    عامل دیگر، که درواقع روح اصلى هر تمدن است، گونـه . مشغولیهاست اضطرابها و دل

ین عوامـل، اخـالق   در کنار ا .عامل بعدى اصل همکارى و تعاون است. خلدون، عصبیت است ملى یا به تعبیر ابن
تسامح به معناى تحمل، بردبارى و صبورى؛ و نیز حفظ وحدت و یکپارچگى و دیـن  . را نیز نباید نادیده انگاشت

  .آیند ساز به شمار مى از دیگر عوامل تمدن

  عوامل و علل زوال و انحطاط تمدنها ـ 

دورانت بر آن اسـت کـه   . کند ىنظران معتقدند که هر تمدنى در طول حیات خود مراحلى را طى م برخى صاحب
جاى توحید و پرستش مبادى معنـوى، بـه سـتایش عقـل و      مردمانِ هر تمدنى بر اساس رشد عقلى پس از مدتى به

شود  تدریج متوقف مى پردازند، از این پس جنگ بین ارزش و دانش آغاز شده، نیروى محرك جوامع به علم مى
  .گردد و دوره انحطاط آن تمدن آغاز مى
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مرحله پیکار و مبارزه اولیه؛ مرحله پیدایش خودکامگى و : کند هر تمدن سه مرحله را طى مى ،خلدون ظر ابنبه ن
  . رود شمار مى استبداد؛ و سرانجام مرحله تجمل و فساد که پایان تمدن به

هجـوم  اند، ازجملـه فقـدان وحـدت و انسـجام جامعـه،       عوامل متعدد دیگرى را نیز براى انحطاط تمدنها برشمرده
  .گرى دشمنان خارجى، آشفتگى در بافت طبقاتى جامعه و تولیدات تصنعى و رویکرد سوداگرى و واسطه

   در تمدن دینی؛: ویژگی هاي تمدن دینیـ 

  .ـ جهان بینی حاکم بر جامعه، الهی است

  .اي براي رسیدن به آخرت است سیلهدنیا و و ـ جهان داراي مبدأ و معاد است

  .)صالح و حرکت به سوي غایت رشد،سبیل (شود به آخرت تعیین می برنامه ها با نگاهـ 

  .ـ معیار ارزشگذاري، ارزشهاي الهی و اخالقی می باشد

وسعه مادي در مرتبه بعدي خواهـد  و تاست  رشد و تعالی روح بشردر درجه اول  معیار پیشرفت در تمدن دینی،ـ 
  .دبو

در تمدن دینی بنیاد خانواده بر پایه عقد مذهبی است اما در تمدن غیر دینی بناي خانواده بر لذت اسـت لـذا بـه     ـ
  . پاشد خاطر نبود اصول اخالقی از هم می

کند، پس هدف از  مبدأ و معاد انسان همین دنیا است، نیاز فیزیکی انسان برنامه را معین می: در تمدن غیر دینیاما 
  .می باشدمعیار ارزشگذاري اقتصاد و ثروت و  مندي هرچه بیشتر از آن استزندگی بهره 

  سیر تاریخی فرهنگ و تمدن اسالمی: بخش دوم

  .دبه هفت مرحله و دوره تقسیم کرتاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی را از دوره تاسیس تا عصر حاضر می توان 

  .)مدینه(تاسیسدوره و ) مکه(ساله نبوت، دوره تنزیل23دوره  :فرهنگ و تمدن اسالمی عصر تاسیس.1

  )ق2ق تا اوائل قرن11(فرهنگ و تمدن اسالمی  دوره گسترش.2 

  )ق 4تا اوائل قرن2اوائل قرن(تمدنی دیگر اقوام از مواریث و دستاوردهايعصر أخذ و اقتباس .3
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  )ق 6اوائلتا 4اوائل(عصر شکوفایی و طالئی و خالقیت فرهنگ و تمدن اسالمی.4

سـقوط عثمـانی در ترکیـه و قاجـار در ایـران و تاسـیس       )ق.ه 14سـده تـا   6از اوائـل (عصر رکود، ضعف و زوال.5
  .پهلويحکومت 

ــرب    .6 ــدن غـ ــگ و تمـ ــلمین در فرهنـ ــدنی مسـ ــی و تمـ ــتحاله فرهنگـ ــر اسـ ــط(عصـ ــالب   14از اواسـ ــا انقـ تـ
  )ش1357/ق1399اسالمی؛

  .بازگشت به هویت اصیل اسالمی. آغاز انقالب اسالمیعصر تجدید و احیاء فرهنگ و تمدن اسالمی با . 7

  عصر تاسیس فرهنگ و تمدن اسالمی : مرحله اول

  :می باشد که خود بر دو دوره تقسیم می شود) ص(رسول خدا ساله نبوت23دوره این مرحله شامل 

 ،)فرهنـگ سـازي   دوره( می باشـد ) ص(ساله مکه که بیشتر ناظر بر مواحهه فکري و فرهنگی پیامبر13دوره ) الف
ایجاد نگرش توحیدي، اعطاء جایگاه خلیفۀ اللهی بـه انسـان در همـه عرصـه هـاي      :  تالش در تغییر بینش و منش

  ... زندگی و 

ساله مدینه که دوره تاسیس حکومت اسـالمی و نـاظر بـر مواجهـه اجتمـاعی، سیاسـی، اقتصـادي و         10دوره ) ب
  .نظامی آنحضرت می باشد

را در مدینه بر سه پایه مهم، یعنى بناى مسـجد، عقـد بـرادرى میـان مهـاجران و      » جامعه اسالمى«پیامبر اسالم بناى 
درواقـع، جامعـه سیاسـى اسـالمى نیـز پـس از       . انصار، و پیمان همکارى میان مسلمانان و غیرمسـلمانان پـى افکنـد   

ت، شــامل حکومـت اســالمى مدینـه همـه ویژگیهــاى الزم را بـراى یــک دولـ     . هجـرت بـه مدینــه شـکل گرفــت   
ایـن جامعـه اسـالمى    . برخوردارى از قلمرو زمینى، جمعیت، حاکمیت و نظام ادارى و اجرایـى در اختیـار داشـت   

. رکن مهم تشکیل جامعه حاکمیت قانون بود: سابقه بود در تاریخ بشر بى ویژگى دیگرى نیز داشت که تا آن زمان
  .ون هیچ گونه تبعیضیعنى وجود یک نظام حقوقى واحد براى تمام افراد جامعه بد

سازى اسالم نمود یافت و این مطلب در تغییـر لحـن    هجرت، ابعاد تمدن  توان گفت از همان روزهاى نخستین مى
برخالف دوران نخستین دعوت، در مدینه آیـات االهـى بیشـتر جنبـه احکـام و      . خوبى پیداست شده به آیات نازل

  .به میان آمد حدود یافت و سخن از قوانین شرع و احکام اجتماعى



 

٨ 
 

  )ق2ق تا اوائل قرن11( عصر گسترش فرهنگ و تمدن اسالمی: مرحله دوم

پس از درگذشت پیامبر اسالم در سال یازدهم هجرى، بر سر جانشینى پیامبر صلى اهللا علیه و آله اختالف پیدا شد 
سیار و پس از دو سال جنگ ابوبکر با کوششهاى ب. و سرانجام بر اثر ماجراى سقیفه بنى ساعده با ابوبکر بیعت شد

جزیره را زیر فرمـان   پذیرفتند سراسر شبه و ستیز با کسانى که سلطه خلیفه، و اصولًا حکومت واحد مرکزى را نمى
ابوبکر در سـال سـیزدهم فـوت کـرد، امـا      . سپس به قصد گسترش آیین اسالم به شام و عراق لشکر فرستاد. آورد

  .ت برگزیدپیش از درگذشت عمربن خطاب را به خالف

زمان با قدرت گـرفتن اعـراب در پرتـو     هم. زمان بود خالفت عمر با آغاز فتوح در مصر و ایران و شام و افریقا هم
بیزارى مردمان . حاصل خسته و فرسوده شده بودند دین اسالم، دولتهاى روم و ایران پس از نبردهاى طوالنى و بى

اى کمتـر از نـیم قـرن اسـالم      اسالم را در پى داشت و در فاصله این کشورها از دولت خود استقبال آنان از لشکر
با آشنایى مسلمانان با باورها و آداب مردم این کشورها فضـاى اجتمـاعى مدینـه    . دین غالب ایران و افریقا گشت

هاى متعدد و گونـاگونى   شده آگاهیها و تجربه دهى امور سرزمینهاى فتح از دیگرسو، سامان. دستخوش تحول شد
از همین دوران است که اندك انـدك سـازمانهاى دیـوانى بـراى انتظـام ارکـان       . پیش روى مسلمانان گذاشت را

  .سیاسى به وجود آمد

اگر چه در شیوه و سبک گسترش اسالم در دوره خلفا تامالتی وجود دارد اما اصل گسترش پیامد منطقـی اسـالم   
  .می باشد

در کشـورهاي اطـراف از جملـه عوامـل بیرونـی و      ... اعی و کاستی هاي فکري، فرهنگی، اجتمـ : عوامل گسترش
  .جهان شمولی و عدم مناسبت شبه جزیره براي رشد اسالم از جمله عوامل درونی این گسترش می باشد

و شـکل گیـري تمـدن     تمدنی دیگر اقـوام  دستاوردهاياز اقتباس  آشنائی وعصر  :مرحله سوم
  )ق 4تا اوائل قرن2اوائل قرن(اسالمی

   گیرى تمدن اسالمى شکلدر  ثرها و عوامل مؤ زمینهـ 

   جایگاه علم و دانش در اسالم. 1

اگر آنچه در آیات و اخبار درباره فضیلت علم و دانش و معرفت آمده بدون هـیچ تفسـیر و توضـیحى کنـار هـم      
وجود خواهد آمد و اگـر ایـن انـدازه اولیـاى اسـالم بـر فضـیلت دانـش و          قرار دهیم، کتاب یا کتابهاى بزرگى به
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اصـل کلمـه علـم، بجـز     . رسـید  نمـى  اندوزى تأکید نکرده بودند، هرگز تمدن اسالمى بدین پایه از عظمـت  دانش
مشتقات آن، حدود هشتاد بار در قرآن کریم در مواضع مختلف به کار رفته است و اگرچه کلمه عقـل در قـرآن   

همچنـین، واژگـانى چـون    . توان در قرآن یافـت  را که به معناى خردمندان است مى» االلباب اولى«نیامده، ترکیب 
خداوند مؤمنان را از اینکه بر اساس تقلید کورکورانه به . اند رآن به کار رفتهحکمت، برهان، فکر و فقه بارها در ق

در . علم و ایمان را در کنـار هـم قـرار داده اسـت    ) 56روم، (او ایمان آورند نهى فرموده و حتى در یکى از آیات 
موارد بسیارى در تجلیل  احادیث مأثور از اقوال حضرت رسول صلى اهللا علیه و آله و ائمه اطهار علیهم السالم نیز

این تأکید پیامبر اسالم که دانش آموختن بر هر زن و مرد مسلمان واجـب و  . شود از علم و فضیلت علما یافت مى
اندوزى در اسالم  هایى از تأکید بر دانش فریضه است، یا ساعتى اندیشیدن از عبادت یک ساله نیکوتر است، نمونه

آمـوزى رونـق تمـام     از دوره امام جعفر صادق علیه السالم کـه دانـش و دانـش    ویژه در دوره حیات ائمه، به. است
  .فرمودند اندوزى تشویق مى ه دانشداشت، آن حضرت یاران خویش را ب

اى  آموزى در اسالم شرایطى دارد؛ اسالم میـان علـم و اخـالق فاصـله     باید این نکته را نیز در نظر گرفت که دانش
در اسالم، دانشمند صاحب مسئولیت است و دانشمند . ى این دو تأکید ورزیده استبیند و همواره بر پیوستگ نمى

این موضوع خود از امتیازهـاى اسـالم اسـت کـه در زمینـه آمـوزش و       . کند اخالق جز به گمراهى هدایت نمى بى
  .پرورش مکتبى خاص دارد

   انتقال علوم و جذب دانشمندان به جهان اسالم. 2

اگرچه بیشترین علوم غیرمستقیم منبع اصلى علوم عقلى که به جهان اسالم راه یافت یونان و محفل علمى آن بود، 
  .و با ترجمه آنها به زبانهاى سریانى و التینى، مأخوذ از یونانى، به دست مسلمانان رسید

سـه اسـکندریه، بـه مسـلمانان     و مرکز علمى آنجا، یعنـى مدر ) در مصر(بخش دیگر علوم یونانى نیز از اسکندریه 
آثـار  . انـد از ریاضـى، نجـوم، پزشـکى و علـوم طبیعـى       علومى که مسلمانان از یونانیـان فراگرفتنـد عبـارت   . رسید

هاى بقـراط، جـالینوس، افالطـون، فیثـاغورس و      دهد که مسلمانان تا چه حد از نوشته دانشمندان اسالمى نشان مى
است که اولین برخورد و آشنایى در این زمینه نه از راه ترجمه آثار یونانى،  این نکته نیز مهم. ارسطو بهره گرفتند

بـا انتخـاب   . زیسـتند  زمان فتـوح در سـرزمینهاى یونـانى مـى     بلکه از طریق پزشکان انجام گرفت؛ پزشکانى که در
ز هنـد بـه جهـان    بخشى از علـوم هـم ا  . تر شد مراتب آسان پایتختىِ خالفت، تماس با دانشمندان یونانى به دمشق به

هایى از متـون هنـدى در پزشـکى و     در اوایل دوره عباسى، این ارتباط علمى برقرار شد و ترجمه. اسالم راه یافت
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ق نیز، چند دانشمند هندى، که در میان آنها اخترشناسى برجسته نیز  154در سال . نجوم و جز آن صورت گرفت
از این اخترشناس خواست مختصـرى از ایـن علـوم را بـه      منصور. حضور داشت، نزد منصور خلیفه عباسى آمدند

صـورت وسـیعى وارد حـوزه علـوم اسـالمى       هاى هندى بـه  به این طریق، دانسته. دانشمندان دربارش آموزش دهد
  .گردید

ویـژه شـهر    یکى دیگر از مراکز علمى که از طریق آنجا علوم گوناگونى وارد قلمرو تمدن اسالم شـد ایـران و بـه   
شـاپور، از زمـان حکومـت خسـرو انوشـیروان، مدرسـه و        در گُنـدى . بـود ) میـان شوشـتر و دزفـول   ( شـاپور  گندى

. بیمارستانى ساخته شده بود و در آنجا پزشکان و دانشمندان متعددى از کشورهاى مختلف به کار اشتغال داشتند
شـده از مدرسـه    ان رانـده هنگامى که نسطوری. شاپور ورود نسطوریان به این شهر است یکى از دالیل رشد گُندى

هـاى سـریانى کتـب یونـانى را بـا خـود        شاپور اقامت گزیدند، ترجمـه  ادسا به سوى ایران آمدند و در شهر گندى
آوردند و برخى از حکماى اشراقى یونانى که از آتن تبعید شده بودند به آمـوزش فلسـفه پرداختنـد و بـه دسـتور      

  .و را به پهلوى ترجمه کردندانوشیروان برخى از کتابهاى افالطون و ارسط

   نهضت ترجمه. 3

پس از آنکه اوج دوران فتوح فروکش کرد و قلمرو حکومت اسالمى ثبات یافت و مسـلمانان از تـدوین اساسـى    
علوم اسالمى فراغتى نسبى یافتند، در پرتو اهتمام و سیاسـتهاى تشـویقى برخـى از خلفـاى عباسـى، بـا اسـتفاده از        

رفته به سوى علوم و صنایعى جلب شد که عمدتاً در اختیـار   ل، توجه جامعه مسلمانان رفتهالما ثروتهاى کالن بیت
منبع اصلى این توجه آیات قرآن و احادیث بسیارى بود که مؤمنان را به کسـب  . تمدنهاى غیرمسلمان قرار داشت

  .کرد علم و فن ترغیب مى

شت فتوح مسلمانان و به ویژه اسـتیالى آنـان بـر    آنچه بیش از همه در فراهم آوردن شرایط این حرکت اهمیت دا
این سرزمینها هـر یـک فرهنـگ و تمـدنى دیرپـا      . سراسر قلمرو ساسانیان و بخشهایى از امپراتورى روم شرقى بود

مـآبى نیـز در    داشتند، افزون بر آنکه، در هزاره قبل از این، بـا لشکرکشـى اسـکندر مقـدونى، کـم و بـیش یونـانى       
اى سـاختند و در کنـار دیگـر     فاتحـان مسـلمان از سـرزمینهاى مغلـوب قلمـرو یکپارچـه      . بودمیانشان رسوخ کرده 

در مـدتى کوتـاه،   . مآبان دور و نزدیک نیز مبادله و مشارکت فرهنگى جدیدى را تجربه کردنـد  فرهنگها با یونانى
کـه بعـدها آن دوره را   اشتیاق و فعالیت حکام، اندیشمندان و دوستداران دانش در جهان اسالم چنان باال گرفـت  

را در عصـر   امیه آغـاز شـد، تـأثیر اصـلى خـود      این نهضت، اگرچه در عصر بنى. نام نهادند» عصر نهضت ترجمه«
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دارى  اى که آثار تاریخى و اجتماعى و فرهنگى عمیـق و دامنـه   نهضت ترجمه آگاهانه. عباس برجاى گذاشت بنى
. این نهضت علمى بیش از دو سده تداوم یافت. آغاز شد از خود برجاى گذاشت با ظهور نخستین خلفاى عباسى

، اقـدامات مهمـى در زمینـه ترجمـه     )ق 136/ -158: حک(ویژه از زمان حکومت منصور، دومین خلیفه عباسى  به
هـا از فارسـى بـه     در این دوره، نخستین ترجمـه . اللفظى و معنایى صورت گرفت علوم بیگانگان به دو روش تحت

  .عربى بود

ترجمه چنـد کتـاب ادبـى ازجملـه کلیلـه و دمنـه، بـه        . زادگانى نومسلمان بودند ن این آثار معمولًا زرتشتىمترجما
هـاى بعـد، مترجمـان اسـالمى در      طـى دوره . از آن جمله اسـت ) ق 141م (بن مقفع، نویسنده ایرانى  دست عبداللَّه

یافتند آثارى از زبانهاى سریانى و یونـانى بـه   اى که در این راه  فنون ترجمه تبحر بیشترى یافتند و بر اساس تجربه
مـذهب   شیخ المترجمین، پزشک حـاذق نسـطورى    بن اسحاق، مشهور به در این دوره، حنین. عربى ترجمه کردند

که به زبانهاى یونانى و سریانى و عربى و پهلوى تسلط داشت، نخستین مترجمى بود که گروهـى را گـرد آورد و   
بـن اعسـم    اش حبـیش  ازجمله شاگردان او در ترجمـه فرزنـدش اسـحاق و خـواهرزاده     .به کار ترجمه نظم بخشید

  .کرد هاى بسیارى از مترجمان دیگرى را با اصل متن آنها مقابله و اصالح مى حنین همچنین ترجمه. بودند

  :ـ ادوار نهضت ترجمه

هـا،   در هـر کـدام از ایـن دوره    .هایى تقسـیم کـرد   توان به دوره به طور کلى، نهضت ترجمه در دوره عباسى را مى
ویـژه از   هـا را، بـه   این دوره. داد ها رخ مى بسته به عالقه خلیفه یا عواملى دیگر، تفاوتى در موضوع یا تعداد ترجمه

  :بندى کرد توان چنین دسته ، مى)ق 170/ -193: حک(الرشید  زمان خالفت پنجمین خلیفه عباسى، هارون

بن خالد برمکى، وزیر  این دوره، تکیه اصلى بر ترجمه آثارى در علوم بود و یحیىدر  :دوره هارون الرشید) الف
در زمـان هـارون، کتابخانـه شـهرهایى کـه بـه       . آوردن مترجمانى قابل کوشش بسیارى کـرد  دست هارون، براى به

اصـول هندسـه    نخستین آثـار علـوم یونـانى، ازجملـه کتابهـاى     . شد افتاد کلًا به بغداد منتقل مى دست مسلمانان مى
نوشته اقلیدس و مجسطى، نوشته بطلمیوس و نیز آثارى در پزشکى از زبان هندى در ایـن دوره بـه عربـى ترجمـه     

  .شد

الرشید به حکومت رسید، و هنگـام   مأمون، دوره کوتاهى پس از هارون ):ق 198/ -218: ومـت حک(دوره مأمون ) ب
در . اساس برداشتهاى متفاوت از آیـات قـرآن کـریم بـود    به خالفت رسیدن او اوج دوره رواج مباحث کالمى بر 

  .ویژه آثار فلسفى متعددى به عربى ترجمه شد این دوره به



 

١٢ 
 

کار ترجمه همچنان ) ق 232/ -247: ومتحک(پس از مأمون، و در دوره متوکل عباسى  :دوره پس از مأمون) ج
ترجمـه اشـتغال داشـت؛ امـا انتقـال مرکـز       بن اسحاق همچنان در دوره متوکل بـه کـار    ازجمله حنین. ادامه داشت

باعث تغییراتـى در چگـونگى ترجمـه    ) ق 218/ -227: حک(حکومت اسالمى از بغداد به سامرا در دوره معتصم 
تـرین نهـاد علمـى ایـن      الحکمه، مهـم  ترین علت این تغییر کاسته شدن اهمیت بیت مهم. آثار مختلف به عربى شد

  .دوره، بود

تدریج رو به افول نهاد و سرانجام در  نهضت ترجمه در بغداد پس از دو قرن کار جدى به :پایان نهضت ترجمه) د
البته افول نهضت ترجمه بـه معنـاى کـاهش عالقـه بـه علـوم       . آستانه هزاره جدید میالدى به پایان کار خود رسید

اصلى خاموشـى نهضـت    شده یا کم شدن شمار دانشمندان مسلط به ترجمه از زبان یونانى نبود، بلکه سبب ترجمه
دیگر، این نهضت موضـوعیت اجتمـاعى خـود را      به عبارت. توان عدم ارائه مطالب تازه دانست ترجمه را فقط مى
هـاى   کتاب یونانى دیگـرى کـه بـه مالحظـات و خواسـته     که عدم ارائه مطالب تازه به این معنا . از دست داده بود

و بانیـان و حامیـان، اکنـون    وجود نداشت  و داشته هاي تازه اي ارائه دهد بانیان، عالمان و دانشمندان مربوط شود
دهنـده مطالـب اصـیل و بـه زبـان عربـى        جاى سفارش و پشتیبانى از ترجمه، پشتیبان و سـفارش  بیش از گذشته، به

  .بودند

  )ق 6تا اوائل4اوائل(فرهنگ و تمدن اسالمیعلوم و عصر طالئی  عصر شکوفایی: مرحله چهارم

   مراکز علمى در تمدن اسالمىسیس و ترویج تا .1

وجـود آمـد کـه نقـش      تدریج نهادهاى آموزشـى بـه   با استقرار نظام نوبنیاد اسالمى و تکامل درونى این اجتماع، به
  . اى در پرورش و گسترش علوم و فنون داشت برجسته

ریـزى   الرشید پایـه  به دست هارون مانان در بغداد بود کهنخستین کتابخانه مسلبیت الحکمه : ـ بیت الحکمه بغداد
این مرکـز، کـه بـه هزینـه خزانـه دولتـى یـا         .تأسیس شدبود در راستاي گسترش علوم نخستین مرکز مهمى  شد و
اى بـود کـه کتابهـاى     ویـژه مترجمـان شایسـته    شد، محل اجتماع دانشمندان و پژوهشگران و بـه  المال اداره مى بیت

  .کردند رجمه مىنانى را به عربى تعلمى و فلسفى یو
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دنبـال   او صد بار شتر کتاب به بغداد حمل کرد و ظاهراً ایـن کتابهـا بـه   . الحکمه توسعه یافت ر زمان مأمون، بیتد
هـزار   300مـأمون همچنـین   . قرار صلحى که بین وى و امپراتور روم، میشل دوم، بسته شد، به مسـلمانان داده شـد  

  .دینار صرف ترجمه کتاب کرد

مسـاجد  . ز فراگیرترین مراکز آموزشى مساجد بود که در سراسر قلمرو اسالمى پراکنده شده بودیکى ا :ـ مساجد
مسـاجد معـروف کـه یـا از همـان آغـازِ       برخـی از  آمـد   شمار مى نخستین مراکز اجتماعات دینى براى مسلمانان به

مع فُسـطاط، جـامع کبیـر    عبارت بودند از جـامع بصـره، جـا   تابخانه نیز در آنها تشکیل شد تأسیس یا چندى بعد ک
  ... .الخصیب اصفهان و جامع قیروان، جامع اموى دمشق،

ازجمله این مراکز، دارالعلم فـاطمیون در مصـر   . آمدند هاى عمومى به حساب مى دارالعلمها کتابخانه: ـ دارالعلمها
  .یک میلیون جلد کتاب وجود داشت در این نهاد، که در قاهره تأسیس شد، تقریباً. است

الملک با ساخت مدارسى به نام نظامیه در بغـداد و نیشـابور و شـهرهاى دیگـر بنـاى ایـن        خواجه نظام :ها نظامیهـ 
 .ها را پدید آورد نظامیه

و  و مطالعـه مراکـز تحقیـق   اشـاره نمـود کـه داراي    هـا   رصـدخانه  تانها وبیمارسـ  می توان بـه  از دیگر مراکز علمى
  .بودندهاى تخصصى  کتابخانه

  در تمدن اسالمی علوم .2
ــ   هـاي انسـان   ویـژه بـه انسـان، در چـارچوب نظریـه      بـه  ،کلی، نگاه دانشمندان اسالمی به طبیعـت  بررسیدر یک 

مرکـزي بطلمیـوس در گسـتره     نظریه پزشکی جالینوسی در عرصـه پزشـکی و نظریـه زمـین    ( شناختی یونانی جهان
از  یدانشمندان اسالمی آنان را با رویکردهاي متفاوتبعدي هاي  اما نتایج پژوهش. بوده است )شناسی دانش ستاره

  .رو ساخته است ها روبه این نظریه
در جهان اسـالم مـواردي یافـت     علوم دیگر، فیزیک و ،شناسی، ریاضیات هاي پزشکی، ستاره در هر یک از زمینه

گـاهی یونـانی در اسـالم    اي از آ هاي اخذ شده از یونان یا رشد نطفه توان آن را به هیچ روي آگاهی شده که نمی
  .دانست

هـا عمومـاً از نـوع نگـرش      ایـن روش کـه   بندي علوم وجود داشـته اسـت   هاي متعددي براي دسته در اسالم، روش
  .ت گرفته استأپدیدآورندگان آنها به جهان اطراف نش
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  :توان به موارد ذیل اشاره کرد ها، می بندي ازجمله این تقسیم
این علوم خـود  . مطرح است »شناخت و معرفت«حکمت نظري، تنها اصل یا علوم نظري در  :نظري و عملی  .یک

  :دنشو به سه قسمت تقسیم می

علـم  (» علـم حسـاب و ریاضـی   «اسـت؛  ) متافیزیـک (که مخصوص امور مجـرد از مـاده   ) علم اعلی(» علم االهی«
که به امور متعلق به ماده، ) علم ادنی(» علم طبیعی«که بحث آن علوم تماماً ذهنی و مجرد از ماده است؛ و ) اوسط

  .پردازد چه در صورت ذهن و چه در خارج از آن، می

علـم  «مربوط به خـانواده و  » علم تدبیر منزل«مربوط به زندگی شخصی؛ » علم اخالق«: اند علوم عملی نیز سه دسته
  .ارسطو، صورت گرفته است ویژه تأثیر فلسفه یونان، به بندي تحت این طبقه. مربوط به مسائل جامعه» سیاست

امـور   ،علـوم نقلـی   منظـور از  و مـی باشـد   مقصود از علوم عقلی همان حکمت، کـالم و فلسـفه   :عقلی و نقلی. دو
  .هاي مختلف چون نجوم و پزشکی است هاي معرفتی مربوط به دانش شرعی و دانسته

انـد و   طور خـالص از تفکـر مسـلمانان برخاسـته     علوم اسالمی علومی هستند که به :علوم اسالمی و غیراسالمی. سه
اسالم رسیده و مسـلمانان آنهـا   جهان هاي دیگر به  که اصل آنها از تمدنروند  شمار می بهعلوم غیراسالمی علومی 

  .اند  ساخته و پرداخته ،را بسط داده

  :در این نوشتار طبق تقسیم سوم، علوم تقسیم شده اند

  علوم غیراسالمی) الف

  ریاضیات. 1
دانـان   دانان یونانی به عربی برگردانده شد و بـه سـرعت ریاضـی    در جریان نهضت ترجمه، آثار بسیاري از ریاضی

هـاي بسـیاري نوشـتند و بسـیاري از      دانان یونان گذشتند، بر آثار آنـان شـرح   هاي ریاضی اسالمی از سطوح دانسته
  .هاي آنان را توسعه بخشیدند دانسته

نقش درهم آمیزنده ریاضـیات اسـالمی   . دانان مسلمان در تکوین دانش ریاضی نبود ضیترین نقش ریا اما این مهم
تـرین دسـتاوردهاي ریاضـیات     هاي ریاضی شرق و غرب، یعنی بین ریاضیات یونـان و هنـد، از ارزنـده    بین مکتب

هـاي ریاضـیات    ریاضـیات اسـالمی بـود کـه توانسـت دانسـته       این نقـش . آمد ه حساب میاسالمی براي نوع بشر ب
دهی را با دیگر مفاهیم ریاضی طرح شده در یونان درهم آمیـزد و از   تر، شیوه عددنویسی ده هندسی و از همه مهم

با آنکه ریاضیات یونانی در چند شاخه، ازجمله مثلثات و علـم   .آن صورت واحدي در آورد و به غرب ارائه دهد
  .، اما نبود یک روش عددنویسی ساده مانع پیشرفت علم اعداد در یونان شده بوداشتدپیشرفت فراوانی  ها، رهکُ
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بـا شـیوه عددنویسـی     الجمع و التفریق بالحساب الهنـد  مسلمانان از طریق کتاب محمدبن موسی خوارزمی با نـام 
اب در عالم اسالم نوشـته شـده   ترین کتابی است که درباره علم حس این کتاب خوارزمی کهن. هندي آشنا شدند

که از عربی به التین  این کتاب نخستین کتاب حساب هست. امروزه فقط ترجمه التین آن باقی مانده است. است
زمین کنونی در علوم مربوط به ریاضیات و رایانه، براي نشان دادن هر روش معین در محاسـبه   ترجمه شد و مغرب

  .دنکن به آن اطالق می» الگوریتم« صورت حریف شده آن، یعنی بهها، اسم خوارزمی را به شکل ت پدیده

  :توان عنوان کرد چنین می اگونگونهاي  دانان اسالمی را در شاخه طور کلی دستاوردهاي ریاضی  به

  اصالح دستگاه عددنویسی هندي با تکمیل حساب دستگاه اعشاري آن، ازجمله ابداع کسرهاي اعشاري؛. 1

  مفاهیم جدید در تئوري اعداد؛وجود آوردن  به. 2

  وجودآوردن علم جبر؛ به. 3 

  ها؛ کشفیات مهم و جدید در دانش مثلثات و علم کره. 4

  .هاي عددي معادالت درجه دو و سه هاي گوناگون براي یافتن پاسخ ابداع روش. 5

موضوع علم جبر در یونان وجود داشت و دانشمندان یونانی بسـیاري همچـون   مسلمان اگرچه پیش از دانشمندان 
فیثاغورس، ارشمیدس و دیوفانتوس در آثـار خـود بـه حـل مسـائل جبـري نزدیـک شـده بودنـد، امـا دانشـمندان            

  .یندآ شمار می گذار این علم به با کاربرد منطقی و تنقیح آراي دانشمندان یونانی پایه، خوارزمیویژه  بهمسلمان، 
دانـان   ایـن دسـته از ریاضـی   . انـد  صورت یک علم و به روشی علمـی بررسـی کـرده    دانشمندان اسالمی، جبر را به

اسالمی از خوارزمی آغاز و با دستاوردهاي خیام، ماهانی، ابوکامل شجاع بن اسلم، ابوالوفاي بوزجانی، خجندي، 
الجبـر و المقابلـه    از مهمترین آثار دانشمندان اسالمی در زمینه جبر کتـاب  .کند ادامه پیدا می... ابوسهل کوهی و

  .می باشد محمدبن موسی خوارزمی

با استفاده از کوشش دانشـمندان پـیش    شکل القطاع کتاب درنصیرالدین  خواجه نیز، هاي هندسی در تبیین شکل
روابط حاکم بـر زوایـا در اشـکال هندسـی      هاي مثلثاتی به تبیین بسیار دقیقی از از خود در بسط و گسترش جدول

دانان بسیاري را به تـاریخ علـم    دوره تاریخ ریاضیات اسالمی، از سده دوم هجري تاکنون، ریاضی .پرداخته است
  .گنجد ذکر نام آنها در این بخش نمیکه . جهان هدیه داده است
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   نجوم. 2

تـرین   ویـژه ترجمـه مهـم    ترجمه آثار نجومى یونانى و بـه  هاى دانشمندان اسالمى از در زمینه نجوم اسالمى، دانسته
کتاب نجومى بطلمیوس، مجهاى بطلمیـوس گرفتـه شـد و بـه      دنبال آن، ایرادهایى بر نوشته به .طى به دست آمدس

هـاى   هـاى دانشـمندان اسـالمى بـه نظریـه      ایـن نظریـه  . هـاى نجـومى خـالف نظـر بطلمیـوس انجامیـد       طرح نظریـه 
ها پیش از طرح ایرادهـاى دانشـمند لهسـتانى، کوپرنیـک بـر تئـورى        اند، زیرا سده هور شدهمش »کوپرنیکى پیش«

  .نجومى بطلمیوس وضع شدند

مطالعه موجود آمدن مکتبى شد که عمده کار آن رصد ستارگان و تهیه جدولهاى  سطى در عالم اسالم باعث بهج
یکـى  . ترى به دست آمد هاى نجومى دقیق ششها دادهدر نتیجه این کو .د، بودشو نجومى، که به آنها زیج گفته مى

باعـث شـد روشـهاى متعـددى نیـز       رصدهاى پیاپی. ى نجومى تعیین طول سال شمسى بودها ترین این داده از مهم
  .جهان اسالم طراحى و پیشنهاد شودبراى اعمال کبیسه در انواع گاهشماریهاى طرح شده در 

شناسان اسالمى آن را پذیرفتند، زمین در مرکز جهان  ه نسل اول ستارهمرکزى بطلمیوس، ک بر اساس تئورى زمینْ
امـا دو سـیاره نزدیـک بـه     . چرخیدند هایى دور زمین مى قرار داشت و خورشید و ماه و چهار سیاره دیگر در دایره

پیشـینیان در درجـاتى معـین از خورشـید دور       زمین در ایـن تئـورى، یعنـى عطـارد و زهـره، بـر اسـاس رصـدهاى        
مرکـزى بطلمیـوس چنـین     در تئـورى زمـینْ  . کردنـد  درجه را بر روى دایرةالبروج طـى نمـى   360شدند و مسیر  مى

شد که این دو سیاره بر روى خطوطى خاص که از مرکز خورشید خـارج شـده و مرکـز آنهـا را در بـر       تصور مى
ود مسـیر ظـاهرى ایـن دو    این روش باعث شـده بـ  . کنند گرفت، هماهنگ با خورشید به دور زمین حرکت مى مى

شناسـان اسـالمى    سیاره در آسمان تقریباً با چرخش آنها در عالم واقعیت هماهنگ شود، اما رصدهاى دقیق ستاره
سینا در شرحى است که بـر مجسـطى    هاى ابن ترین این رصدها، نوشته از مهم. بذر تردید را در این تئورى کاشت

بـر  . که خواجه نصیرالدین طوسى از مجسطى تهیـه کـرد وارد شـد    اى نوشت و در سده هفتم هجرى در بازنویسى
  .سینا نوشته است که سیاره زهره را همچون خالى بر سطح خورشید دیده است اساس این نوشته طوسى، ابن

وجود آورد، زیـرا بـر اسـاس ایـن      مرکزى بطلمیوس به سینا تردیدهایى بسیار اساسى در تئورى زمینْ این نوشته ابن
از اینجـا خواجـه   . ده شدن زهره بر سطح خورشید، یعنى عبور آن از سـطح خورشـید غیـرممکن اسـت    نظریه دی

و آن  ،مرکـزى بطلمیـوس وارد کـرد    سطى ایرادى مهم بر نظریـه زمـینْ  جعنوان شارح م نصیرالدین طوسى به
تـرین   این تردید را طوسى در شرقى. موضوع ترتیب چرخش ستارگان به دور زمین بر خالف نظر بطلمیوس است

تـرین نقطـه همـین     شـناس مسـلمان اندلسـى، در غربـى     زمان با او، بطروجى اشبیلى، ستاره قلمرو عالم اسالم، و هم
  3.تمدن، یعنى در اسپانیاى اسالمى، مطرح کردند
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ى در کتاب قانون مسعودى از کلیات نجومى حـاکم بـر مجسـطى انتقـاد کـرد و بطروجـى اشـبیلى        ابوریحان بیرون
این ایرادها بر نظریـه   .اصولًا با چگونگى ترتیب گردش سیارات به دور زمین بنابر رأى بطلمیوس مخالفت ورزید

  .کارهاى خواجه نصیر به اوج رسید مرکزى بطلمیوس با زمینْ

ترین کشف نجـومى عـالم، بـا عنـوان مـدل       گذاران مهم ده است که کپلر و کوپرنیک پایهامروزه، تقریباً اثبات ش
تـر خواجـه    خورشیدمرکزى منظومه شمسى، در ارائه آراى خود تحـت تـأثیر دانشـمندان اسـالمى و از همـه مهـم      

  . اند بوده الدین طوسینصیر

  فیزیک و مکانیک. 3
علم حیـل، دانـش یـا شـناخت ابزارهـاي شگردسـاز در       . شد یخوانده م »علم الحیل«دانش مکانیک نزد مسلمانان 

  .دادند اصطالح پیشینیان بود که هر یک کار خاصی انجام می
ساختن و سوار کردن وسـایل بـه توانـایی در هندسـه     . اي نیست بررسی و برآورد توان مهندسان مسلمان کار ساده

کردن ابزار، معیار منسجمی نداشت، اما علـت  هرچند سوار. ها نیاز داشت گیري مساحت حساب و اندازهمسطحه، 
هـاي مکـانیکی    اي با حرکات خودکار و فواره کامیابی مهندسان مسلمان در ساخت ابزارهاي نوین، چون مجسمه

توانسـتند   کردند و نیز مـی  ه میاستفاد) شناسی ایست(این بود که آنان در طرح این ابزار از دانش تجربی استاتیک 
  4.وادي که داشتند ببرند، شکل دهند و سوار کنندقطعات الزم را از م

فرزنـدان موسـی بـن     از محمـد و حسـن   ،هـاي احمـد   اسالم سه برادر به نامجهان نخستین مهندسان 
بنوموسی نخستین اثر مدون شناخته شده در زمینـه مکانیـک    الحیل کتاب. شاکر، مشهور به بنوموسی، بودند

صـورت   انـد کـه بیشـتر آنهـا بـه      در این کتـاب، یکصـد دسـتگاه شـرح داده شـده     . رود شمار می در جهان اسالم به
هـاي خودکـار،    ایـن وسـایل شـامل انـواع فـواره     . کننـد  خودکار و با استفاده از خواص مکانیکی سیاالت کار مـی 

نکته جالب . ن هستندخودکار و وسایلی مانند ایهاي  هاي چاه، آفتابه هاي آبی، انواع باالبرهاي آب و چرخ ساعت
لنگ را در  هاي این سه برادر آن است که آنان پانصد سال پیش از اروپا و براي نخستین بار، میل در مورد پژوهش

  5.اند کار برده هاي فنی به حوزه دانش

او در نیمه دوم سده ششم یا آغاز سده . دیگر مهندس مشهور اسالمی و نامدارترین مکانیک مسلمان جزَري است
فی معرفۀ الحیـل   کتابکتاب مشهور او در مورد مکانیک، . زیست فتم هجري در شهر آمد یا دیار بکر امروزي میه

  .نام دارد الجامع بین العلم و العمل النافع فی صناعۀ الحیلیا  الهندسیۀ
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او در شـهر مـرو بـه دنیـا آمـد و در      . دان اسـالمی اسـت   دان و فیزیک ابوالفتح عبدالرحمان خازنی، دیگر مکانیک
تـرین   از مهـم ) ق 515نوشته حدود ( میزان الحکمه ويمشهورترین اثر . دستگاه سلجوقیان به امور علمی پرداخت

ویـژه   ، بـه )هیدرواسـتاتیک (شناسـی   ، ایسـتاب )هیـدرولیک (هـا   نـه مکانیـک آبگو . هـاي علـم الحیـل اسـت     کتاب
هـا و   سـنج  سنجی، باالبرها، ترازوها، زمان اي وي درباره گرانیگاه، تعادل اجسام، وزن مخصوص، چگالیه دیدگاه

شمار  کار بستن ابزارهایی در این زمینه، جملگی نشان دهنده تبحر او در حوزه دانش مکانیک به فنون ساختن و به
  .رود می

پیشـینه  . هاي آتشین است ن اروپا با باروت و سالحمسلمانان در حوزه علم حیل، آشنا ساخت هايدستاورد دیگر از
  .رسد ویژه هنگام محاصره شهرها به سده هشتم هجري می به ،ها هاي آتشین در جنگ اده از انواع سالحذکر استف

   طب. 4

ویـژه از   هاى نظرى پزشکى بـه  ترین دانسته کلى. علم طب از نخستین دانشهایى است که بین مسلمانان رواج یافت
ویـژه   اى که بـه  نکته .تر بقراط و جالینوس به دست مسلمانان رسید ترجمه آثار دانشمندان یونانى و از همه مهمراه 

ترین عامل در بررسى دانش پزشکى در حوزه تمدن اسـالم بایـد بـدان توجـه شـود، خاصـیت بـومى         عنوان مهم به
  . اسالم است جهان پزشکى در و دستاوردهاي جدید شدن زودهنگام

بررسى شده، بسیار بیشتر از آن چیزى اسـت  نوشته رازى  »الحاوى،«کتاب  یهایى که در بخشهاى گوناگونبیمار
یکى دیگر از نکـات مهـم و برجسـته در تـاریخ     . که در آثار جالینوس، بقراط و دیگر پزشکان یونانى آمده است

در همه دوران پزشکى غرب، هیچ کتابى که چنین جامع و مانع و  .است سینا ابن »قانون«کتاب پزشکى اسالمى، 
دلیـل نبـود کـه قـانون بـه       بـى . وجـود نیامـده بـود    گونه مبادى و موضوعات پزشکى را دربرگرفته باشد، به دانشنامه

عنـوان کتـاب    سرعت و پس از ترجمه آن به التین، مورد توجه دانشـمندان و پزشـکان غـرب قـرار گرفـت، و بـه      
   6.هاى پزشکى تدریس شد دانشکده درسى در

ابن سینا و رازي نیز بعد از  .یکى از نخستین ایرادهاى دانشمندان اسالمى بر جالینوس را ابونصر فارابى مطرح کرد
رازى فراینـد دیـدن را درسـت بـرعکس آراى جـالینوس بسـته بـه        . مورد نقـد قـرار دادنـد    را آراى جالینوس وي

رسند نه آن گونه که جـالینوس گفتـه بـود بـا پرتوهـایى کـه از چشـم سـاطع          مىدانست که به چشم  پرتوهایى مى
ترین نقد آراى پزشکى جالینوس را در جهان اسالمى، که مایـه شـهرت و افتخـار بـراى پزشـکى       اما مهم. شود مى

 از این رو او در قرون گذشـته . ، پزشک سده ششم هجرى، مطرح کردنفیس دمشقى ابنرود،  شمار مى اسالمى به
ی بر قـانون  شرحکه (نفیس در دو اثرش،  ابن. معروف گشت) اسالمى(به جالینوس عرب  بین نویسندگان اسالمى

بـر اسـاس نظـر جـالینوس در مـورد      . را شـرح داده اسـت   گردش ریوى خـون کشف خود موسوم بـه   )می باشند
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نهاى راست و چـپ قلـب   گردش خون، خون از راه شریان وارد بطن راست قلب شده و از راه منافذى که بین بط
نفیس نوشت که خون از بطـن راسـت و از    چرخیده است، اما ابن وجود دارد به بطن چپ وارد شده و در بدن مى

راه ورید به ریه رفته و پس از آنکه در ورید با هوا آمیخته شد از راه وریدى دیگر به بطن چپ رفته و از آنجا در 
این . این اطالعات را از راه تشریح بدن انسان به دست آورده است نفیس شک، ابن بى. شود سراسر بدن پخش مى

کشف او سه سده پیش از آنکه میگل سـروتو، پزشـک ایتالیـایى، آن را شـرح دهـد، بـه طـور آشـکار و روشـن          
  . توضیح داده شد

پزشـکان   افـزون بـر بسـط آراى پزشـکان و چشـم      نیز پزشکان اسالمى هاى علوم وابسته به پزشکى، چشم در شاخه
بیماریهاى متعددى را شناسایى و راههاى درمان آنها  ،خود ماریهاى چشم و راههاى درمان آنهایونانى در مورد بی

شـده از قرنیـه و طـرح     انواع جراحیهاى چشم، برداشتن آب مروارید با بیرون کشـیدن مـایع جمـع   . را ارائه کردند
ــه ایــن نوآوریهاســت انــواع داروهــاى گیــا شناســى و  در زمینــه گیــاه. هى، معــدنى و حیــوانى بــراى چشــم ازجمل

  .یز وضع کمابیش به همین گونه استداروشناسى ن گیاه

  کیمیا. 5
موضوع کیمیاگري . فن و جادو بود که تدریجاً شکل اولیه شیمی را به خود گرفت ،مقوله کیمیاگري برآیند علم

کیمیا یکی از انواع علوم مخفی . شد نامیده می» حجر الفالسفه«تبدیل مواد در حضور عاملی روحانی بود که غالباً 
کـار بـردن آن تبـدیل     بـا بـه   شد که اي بحث می در کیمیا از ماده. شد گفته می 7»کله سرّ«بود که اصطالحاً به آنها 

 ترین مهم. نامیدند می» اکسیر«آن ماده را کیمیاگران . شد چون آهن و مس به زر و سیم ممکن میهمفلزات پست 
زمـین نیـز    از آنِ جابربن حیان اسـت کـه نـه تنهـا در جهـان اسـالم، بلکـه در مغـرب         اثر در این زمینه کیمیا

صـنعت زر  «بـا ظهـور جـابر، کیمیـا در نـزد مسـلمانان از صـورت         .رود شمار مـی  ترین حجت در کیمیا به بزرگ
 ،شـیره  ،جابر به تقطیـر مایعـات خـالص ماننـد آب    . درآمده است» دانش تجربی آزمایشگاهی«صورت  به» خرافی
اي تازه بر مـاده   کند، ماده پنداشت که هر بار که آب را تقطیر می پرداخت و چنین می خون و مانند آن می ،روغن

یـافتن بـه اکسـیر از طریـق      بـه نظـر او دسـت   . شود، تا عدد ایـن تقطیـر بـه هفتصـد برسـد      شین افزوده میخالص پی
 محمدبن زکریاي رازيپس از جـابر،   .جوشاندن و تقطیر طال در مراحل خلوص گوناگون تا هزار بار مقدور بود

  . استاز شهرت برخوردار 
   فلسفه. 6

او . آیـد  اولین فیلسوف مسلمان به شمار مـى ) ق 185/ -260(ندى بن اسحاق ک در جهان اسالم، ابویوسف یعقوب
 »فیلسـوف العـرب  «نخستین کسى بـود کـه بـه پـژوهش و مطالعـه در علـم و فلسـفه پرداخـت و از ایـن رو، او را          
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شود، ازجمله فلسفیات،  اثر برشمرده شده است، به هفده دسته تقسیم مى 270آثار کندى، که در حدود . اند نامیده
  .یات، حسابیات، کریات، موسیقیات، نجومیات و هندسیاتمنطق

رشد همـوار   سینا و ابن کندى نخستین کسى بود که بین دین و فلسفه آشتى ایجاد کرد و مسیر را براى فارابى، ابن
نـدیم،   دیگر فیلسوف بزرگ در قرون اولیه عالم اسالم محمدبن زکریاى رازى است کـه، بـه نوشـته ابـن    . ساخت

کرد و به حرکت  اندازه تکیه مى آن بى او قایل به اصالت عقل بود و به نیروى. دانست خوبى مى علوم را بهفلسفه و 
  .به سوى خداى متعال ایمان داشت

افالطون و ارسـطو و    ویژه در تأیید فلسفه ترین فیلسوف مسلمان که در تاریخ علوم عقلى و به پس از رازى، بزرگ
بـدو   »معلم ثـانى «ابونصر فارابى است که به درستى لقب ، مقامى شامخ دارد نزدیک کردن آن دو به یکدیگر،

وجـوى حقیقـت    او بر این باور بود که فلسفه اساساً یک مفهوم واحد است که هـدف آن جسـت  . داده شده است
بـا  با هم هماهنگى دارند و باید ) سواى مسائل صورى(از این رو، حقیقت دینى و حقیقت فلسفى از نظر او . است

  .گذارى کرد تلفیق آنها فلسفه نوینى را پایه

ترین فیلسوف اسالمى وجود دارد کـه شخصـیتى مهـم و همچنـین داراى      عنوان بزرگ سینا نیز به در این دوره، ابن
ویژگى مهم و برجسته او، که از وى نه تنها در جهـان اسـالم، بلکـه در کـل     . نظام فلسفى استوار و درخشان است

زمین شخصیتى یگانه ساخته، این است که توانسته از برخى مفاهیم اساسى در فلسفه به طور  قرون وسطاى مغرب
هاى شناخت، نبوت، خـدا و   سینا در مورد هر یک از نظریه ابن. مستدل تعریفى خاص و منحصر به فرد عرضه کند

ایـن آراى او  . اى داده است جهان، انسان و حیات، رابطه نفس با بدن و مانند اینها گزارش مفصل و البته جداگانه
در جریان قرون وسطا به شدت در شـرق و غـرب نفـوذ کـرد و در مـدارس و دانشـگاههاى مهـم اروپـا تـدریس          

 -از لحاظ عقالنى، ضرورت و لزوم وحى را به طور مسـتدل ثابـت کـرد و بیـان کـرد کـه بصـیرت عقلـى        . شد مى
چنان نیرومند است که مفاهیم عقالنـى   آن روح پیامبر. ترین موهبتى است که به پیامبر اعطا شده است روحى عالى

  .شود آورد و با عنوان ایمان بر مردمان عرضه مى را به صورتى زنده و پویا در مى

باید مورد توجه بسیار قـرار   سده هفتمپرداز در  مدار و اندیشه عنوان فیلسوف، دانشمند، سیاست ویژه به کسى که به
زمـان بـا    است که در شرایط بسیار سـخت اجتمـاعى و سیاسـى ایـران، یعنـى هـم      گیرد خواجه نصیرالدین طوسى 

  8.سینا است، اما عقاید خاص خود را نیز دارد طوسى به طور کلى در فلسفه پیرو ابن. یورش مغوالن ظهور کرد

مالصدراى  ،میرفندرسکى ،میرداماد استرآبادىهاي بعدي نیز فیلسوفان بزرگی همچون  و در دوره پس از طوسى،
  .ظهور کرده اند ،شیرازى مشهور به صدرالمتألهین
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  علوم اسالمی) ب
  قرائت. 1

پـس از علـی بـن    . اسـت  اکـرم  گذار قرائت قـرآن پیـامبر   پایهت؛ چراکه ترین علوم اسالمی اس علم قرائت از کهن
سـده اول قرائـت کـرد،    طالب، عبداهللا بن مسعود و ائمه اطهار، نخستین کسی که قرآن را با الحان متـداول در   ابی

  .ثقفی بود هبکر شخصی به نام عبیداهللا بن ابی
از آنجا که روایت صحابه از پیامبر درباره برخی از الفاظ قرآن کریم و کیفیت حروف و اداي آنها، بـه طـرق   

وسیله قاریـان نقـل شـده و     و چون این اختالف به مختلف صورت گرفته این امر سبب اختالف قرائت شده است
قرائـت یکـی از    ،فتوحات اسالمی مسلمانان در هر یک از بـالد و کشـورهاي اسـالمی   دوره م یافته است، در تداو

  9.است، پدیدار شد» قراء سبعه«قاریان مشهور را پذیرفتند و در نتیجه پنجاه قرائت که مشهورترین آنها 

نهـم  تـا   امـا در سـده هفـتم    هاي چهارم تا ششم هجري رو به پیشـرفت داشـت   روي هم رفته، علم قرائت طی سده
  .هجري علم قرائت به وسعت سده ششم رشد نکرد

  تفسیر. 2
زمـان بـا تـدوین حـدیث بـوده       عباس هـم  عهد بنیاوائل امیه و  در اواخر عهد بنیقرآن ظهور مرحله تدوین تفسیر 

گـان اسـالم   ؛ زیرا نخست تفسیر قرآن کریم ازجمله بخشی از روایات بود که بعدها بـا کوشـش علمـا و بزر   است
سعیدبن جبیر تشیع، سنت و  به نظر بسیاري از اهل. روایات تفسیري از مجموعه احادیث جدا گردید و مدون شد

ترین تابعینی بود کـه   او شاگرد عبداهللا بن عباس و از فرهیخته .رود شمار می کننده تفسیر قرآن به نخستین تدوین
  .جاج بن یوسف به شهادت رسیددست ح به) ع(به سبب تشیع و وفاداري به حضرت علی

تردیـد نـام حضـرت     تر باشیم که نخستین مفسر قرآن کریم چه کسی بـود، بـی   سخ به پرسشی اساسیاگر درپی پا
  . را باید آغاز تفسیر عقلی از قرآن کریم دانست در واقع، تفسیر امام علی. درخشد می طالب و علی بن ابی محمد

روش تعقلی است و این روش در حقیقت همان سـیاقی  تبیین و تفسیر آیات قرآن براساس  ،منظور از تفسیر عقلی
و امام  اوج رشد این مکتبِ تفسیري از قرآن در عصر امام محمد باقر .آموزد است که کتاب خدا به اهل ایمان می

کوفایی خـود دسـت   تفسیر عقلی که از سده دوم آغاز شده بود، در سده ششم هجري به اوج ش. بود ’صادق جعفر
  .یافت

هاي مختلـف و متضـاد کالمـی گسـترش یافـت،       مشرَبهاي تفسیري براساس  پس از آنکه در دوره عباسی بحث
؛ مـثالً دانشـمندان   گروهی از دانشمندان مسلمان براساس تخصص و مذهب خود به تفسیر قرآن کـریم پرداختنـد  

قـرآن   ،یین آیات مبادرت کردند و دانشمندان علوم عقلیعلم نحو از دیدگاه ادبیات و علوم بالغت به تفسیر و تب
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هـا و   براین اسـاس، نحلـه   .قواعد و مبانی فلسفی و اقوال و آراي حکما و فالسفه اسالمی تفسیر کردندرا براساس 
تفسـیر  ، تفسیر موضـوعی ، تفسیر اجتهادي10،تفسیر قرآن به قرآن: از قبیلوجود آمد  هاي تفسیري متعددي به روش

، تفسیر هدایتی و تربیتـی ، تفسیر نقلی یا مأثور، تفسیر ادبی، تفسیر فلسفی، تفسیر تاریخی11،تفسیر عصري ،تطبیقی
  12.تفسیر عرفانیو  تفسیر رمزي، تفسیر کالمی، تفسیر فقهی

گیري در سیاق نگـارش آثـار تفسـیري مشـاهده      تغییر سبک چشمهجري، از آغاز تدوین تفسیر تا قرن چهاردهم 
 ،در سـبک تفسـیر   ،تفسـیر المیـزان   صـاحب  حسین طباطبایی محمدعالمه سید  ،در سده چهـاردهم شود، اما  نمی

ي آیه را به کمـک دیگـر   ایکی از چند معن ،»قرآن به قرآن«با روش تفسیري آورد؛ چراکه ایشان تحولی پدید 
طـور مطلـق،    معاصـر و بـه  ترین تفاسیر شـیعه در دوره   ترین و جامع از مهم تفسیر المیزان. داده استترجیح  ،آیات

  13.مشهورترین تفسیر در سده اخیر نزد امامیه است

  حدیث. 3
کـه   نظـر وجـود داشـت؛ درحـالی     اسالمی، از آغاز اخـتالف مختلف هاي  در موضوع نگارش حدیث در میان فرقه

. شیعیان از همان زمان به اهمیت حدیث پـی بـرده و بـا کتابـت آن بـه حفـظ ایـن میـراث تـاریخی اقـدام کردنـد           
سنت تا نیمه دوم سده دوم هجري مجموعه مدونی از احادیث نداشتند؛ زیرا خلیفه دوم کتابت حدیث را نهی  اهل

  14.کرده بود
بـه گـزارش برخـی از    . طالب بود که در حقیقت امالي پیامبر بوده اسـت  نخستین کتاب حدیث از آنِ علی بن ابی

 ،به گزارش شیخ مفید15.نشان داده است» حکم بن عتیبه«به  محققان، این کتاب نزد امام باقر وجود داشته و آن را
 )نیمـه سـده سـوم هجـري    (محقق حلی و شهید اول، شیعیان از عهـد امیرالمـؤمنین تـا عهـد امـام حسـن عسـکري       

  .اند تألیف کرده) هاصول اَربعمائ(چهارصد کتاب حدیث 

اي  گام بسیار ارزنده ،)کتب اربعه(از سده چهارم هجري علماي شیعه با نگارش و تدوین چهار کتاب مهم حدیث
محمـدبن   .را نگاشـت  »الکافی«) ق 329 .م(بر این اساس، محمدبن یعقوب کلینی  .در تکامل این دانش برداشتند

را تـألیف کـرد و در سـده پـنجم محمـدبن       »الیحضره الفقیه نْم « ،علی بن بابویه قمی، معروف به شیخ صـدوق 
  .را به نگارش درآورد »استبصار«و  »تهذیب«هاي  کتاب) ق 460 .م(حسن طوسی 
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بـه همـین دلیـل در ایـن فاصـله آثـار        .از سده ششم تا یازدهم هجري، علم حدیث تقریباً دوره رکود را طی کـرد 
در ایـن دوره، مالمحسـن   . اما با ظهور صفویه دوباره توجه به این دانش افزایش یافـت . خورد زیادي به چشم نمی

  .را پدید آوردند حرعاملی وسائل الشیعه و عالمه مجلسی بحاراالنوارحسن فیض کاشانی الوافی و محمدبن 

را  هفی احکـام الشـریع   طبایی بروجردي کتاب ارجمند جامع احادیث الشیعهدر سده چهاردهم نیز سید حسین طبا
  .تألیف کرد

 کالم.4

ارتبـاط مسـلمانان بـا     ،جملـه ایـن دالیـل    از. دالیل چندي باعث پیدایش علم کالم بـر دامنـه تمـدن اسـالمی شـد     
اخـتالف عقایـد آشـکار شـد و مسـلمانان       ،بر اثر این ارتباط. غیرمسلمانان همچون ایرانیان، رومیان و مصریان بود

  .هاي نوین فکري و استداللی پرداختند براي دفاع از دین اسالم به فراگیري روش
دلیل دیگر پیدایش این علم، اسالم آوردن اقوامی بود که در مذهب آنان عقایدي در باب صفات خـدا، توحیـد،   

کوشـیدند باورهـاي دیـن     این سابقه، تازه مسلمانان می با توجه به .قضا و قدر، جزا و سزا و مانند آن وجود داشت
هاي عقلـی،   گیري از استدالل رو، مسلمانان کوشیدند با بهره از این. دیرین خود را در قالب دین اسالم تبیین کنند

  .اصول عقاید اسالمی را مستحکم کنند

کسـی کـه در امـور اعتقـادي     خـت و  پردا ویژه توحید مـی  در مسائل اعتقادي به م کالم از آغاز صرفاً به بحثعل

» علـم کـالم  «بحث و جـدل در امـور اعتقـادي و اصـول دینـی را       و شد خوانده می »متکلّم«کرد،  استدالل می
  .یدندنام

  فقه. 5
و اهـل سـنت ادوار مختلفـی را تـا بـه امـروز سـپري         شیعه از دیگر علوم مهم اسالمی علم فقه می باشد که در بین

  .کرده است

  اسالمی در تمدن غربی تاثیر تمدنـ 

نگارنده تمدن اسالمی نیـز در پیـدایش   . تمدن فعلی جهان برآیندي از کوششهاي ملل جهان در طول تاریخ است
  .جهانی نقش غیر قابل انکاري دارد تمدن جدید

   :به غرب انتقال یافت از سه راه علوم و تمدن اسالمیـ 

شـنا شـدن بـا فرهنـگ و تمـدن      هـاي صـلیبی و آ   در خالل جنـگ  آمیزش مسلمانان با مسیحیان در اسپانیا و نیزـ 1
تـدریس و اسـتفاده ازکتـب     ــ 3. ایی از سدة پنجم تا هفتم هجريترجمه کتب عربی به زبان هاي اروپ ـ2. اسالمی
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، ایگاههاي آشنایی غرب با مسلماناناز مهمترین پ. عربی که دانشمندان مسلمان آنها را نوشته یا ترجمه شده بودند
  .کردند مانان لباس عربی بر تن مییا اساپانیاي فعلی بود که تحت تأثیر مسل اندلس

هاي اروپایی دالیلی داشت که دلیل بیرونی آن آشنایی اروپائیان بـا مسـلمانان    نهضت ترجمۀ آثار اسالمی به زبان
ین علـت  و مهمتـر . هاي صلیبی و مواجه شدن مسیحیت با خیل عظیم کتب علمـی مسـلمانان بـود    در خالل جنگ

درونی، نحوة برخورد دانشمندان مسیحی با آثار دانشمندان یونـانی بـه ویـژه ارسـطو و افالطـون و غیـره بـود کـه         
این نهضت به دو . آشنایی چندانی با زبان یونانی نداشتند و ناگزیر به ترجمۀ آثار آنان از طریق آثار اسالمی شدند

  .شود هاي اسپانیایی و رومی تقسیم می باندورة ترجمه از عربی به التین و دورة ترجمه به ز

تأثیر علوم عقلی، فلسـفه اسـالمی   ) 1: همچون: تمدن اسالمی در عرصه هاي مختلفی در تمدن غربی اثر گذاشت 
تأثیر ریاضیات اسالمی در تمدن غرب، ) 3تأثیر پزشکی اسالمی در تمدن غرب، ) 2و علوم الهی در تمدن غرب، 

تأثیر هنر اسـالمی در تمـدن   ) 6مدن غرب، تأثیر جغرافیاي اسالمی در ت) 5تأثیر نجوم اسالمی در تمدن غرب، ) 4
  . غرب

هاي سدة دوازدهم میالدي با ترجمۀ آثار  در نخستین سال به عنوان نمونه علوم عقلی، فلسفه اسالمی و علوم الهی
عقاید ابن رشد نیز در میان یهود شایع بود و به مسـیحیت هـم نفـوذ    . ابن سینا و فارابی و غزّالی، به غرب راه یافت

شد تا آنجا که میـان افکـار ارسـطو و شـارحان آثـار وي تفکیـک        این تهدیدي براي کلیسا محسوب می کرد که
نخستین مدرسه و مرکز خاورشناسـی در  . نیز در غرب رواج یافت) معقوالت(حاصل شد و آراي فلسفی ابن سینا 

ابن رشد نیـز  . آشنایی کافی داشتندکرد که با علوم اسالمی  اروپا هم افرادي را براي تبلیغ میان مسلمانان آماده می
مـی نامنـد کـه ضـامن     » اروئیسـم «از دیگر مفاخر اسالمی بود که در فلسفۀ اروپا به شهرت رسید و مکتـب وي را  

  .بقاي فلسفۀ اروپا بود

  هنر و تمدن اسالمی _

نبـوغى حکایـت   هـاى مصـنوع بشـر، از اسـتعداد و      همه زیبایى. هاى الهى در وجود آدمى است هنر یکى از ودیعه
روسـت   انس عاشقانه با نمادهاى زیباى موجود در گیتى از ایـن . تعالى است دارد که خاستگاهش همان ذات بارى

خوش کـردن بشـر بـه     هاى آسمانى و دل تعلق داشتن به همه خوبى. که خداوند زیباست و زیبایى را دوست دارد
. توجـه نبـوده اسـت    ست که هرگز اسالم بدان بىهمه لطایف زمینى، امرى فطرى است و عرصه تجلى آن هنرى ا

  .بنابراین اساس مطالعه هنر و جایگاه آن در تمدن اسالمى بسیار مهم است

اى براى بیان عواطف و احساسات و زاییده روح و  منشأ و زادگاه هنر منبعث از استعداد و نبوغ انسان، و وسیله
ى، ذوق به درك و وصول به زیبایى است؛ چنان که جوی اساس هنر میل به کمال. احساس متعالى آدمى است

در واقع از همین روست که . اى از عظمت آفریدگار و پرستش تنها معبود جهان هستى است روح آدمى جلوه
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دانند؛ هنرى که موجد حرکت انسان است و آدمى را از  مى» هنر دینى«بسیارى از محققان اصل و اساس هنر را 
  .رساند ه اوج و تعالى مىزوال و پستى رهانیده، ب

  :تعریف هنر

هاى  نمونه. هاى خود تعریفى از هنر به دست داده است به طور کلى هر کس بنا بر نوع برداشت و نگاه و آموزه
  :هاى مختلف و تعاریف متعدد از هنر است زیر جملگى حکایتگر این تنوع گرایش

  .و تفکرات بشرىدرك براى احساسات هنر عبارت است از خلق زیبایى قابل _ 

  .شود کار گرفته مى ها به زیبایى هنر همان کوشش و جِد و جهدى است که براى به وجود آوردن و نمایاندن_ 

که در قالب کوششی است براي خلق  و نمایاندن زیبائی ها، همسو با آموزه هاي اسالمی و عرفانی  :هنر اسالمی
  .گیرد ى در دسترس همگان قرار مىکالم، موسیقى، تصویر، تجسمى، نمایشى و یا معمار

  :مظاهرو تجلیات هنر

دانند و همه مصادیق  برخى از هنرهاى زمینى، طبیعت را عرصه پر شکوهى براى پرواز روح و اندیشه هنرمند مى
اى براى پرواز اندیشه هنرمند  اى دیگر، ماورا و کائنات را عرصه عده. کنند طبیعت را در هنر خود دنبال مى

گمان یکى از ممیزات هنر اسالمى با سایر  بى .کشند ستگارى روحانى را در آثار خود به تصویر مىدانسته، ر
  .ز خود، در همین ساحت استمر هنرهاى هم

قلمرو هنر اسالمى نه طبیعت محدود و دامنه تجربى آن است و نه کائنات و ماورا و دامنه تجریدى آن، بلکه 
معاد و در یک سخن، از  غیب تا شهادت، از روح تا طبیعت، از هستى تاقلمرو آن تمامى جهان هستى است؛ از 

کران هستى  اقرار پیوسته هنرمند اسالمى به احدیت و وسعت بى. صبحگاه خلقت گرفته تا لحظه دیدار حق تعالى
 صنایع دستى ونقاشی و خطاطی، تجسمى، آثار و سیر آفاق و انفسى در همه مظاهر هنر چون معمارى، موسیقى، 

  .نهفته و متجلى است... حتى نمایش، شعر، ادبیات و 

  :ویژگی هاي هنر اسالمی

پس از تغییرات کلى که در موضوع و محتواى هنر در عرصه تمدن اسالمى ایجاد شد، هنر متعالى و مقدس پا به 
  :بدین قرار است هایى گردید که به مهمترین آنها اى ویژگىهنر اسالمى دار. عرصه وجود نهاد
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  . آورد دهى هنر را براى جامعه اسالمى به ارمغان مى و جهت ین ویژگى خالقیت، هشیارىا: تعهد و راستینم. 1

  .فهم است مفاهیم هنر اسالمى، عام: روشنى و صراحت. 2

تواند باور به  بخش ایمان است و از این طریق مى هنر اسالمى مقوم عقیده و تحکیم: خادم عقیده و ایمان. 3
  .عه فزونى بخشدان به هستى او را در میان مردم تسرّى دهد و قوت قلب و اعتماد به نفس را در جامخداوند و ایم

هدف و سردرگم  بى  کننده آن در عرصه هنر اسالمى نه خالق هنر، نه محصول و نه مصرف: هدفمند و متعالى. 4
  .نیستند

نیست، بلکه با نگاهى آسمانى به جستجوى  هنر اسالمى هرگز برخاسته از امیال زودگذر بشرى: اخالقى بودن. 5
  .دارد هاى اخالقى را به جامعه عرضه مى زیبایى پرداخته، بهترین پیام

  

  )ق.ه 14سدهتا  6از اوائل(اُفول تمدن اسالمی رکود وعصر : مرحله پنجم

   رکود تمدن اسالمى بیرونى و درونىعلل ـ 

نقش داشته اند که مـی تـوان آنهـا را در دو دسـته علـل      علل و عوامل متعددي در رکود و ایستائی تمدن اسالمی 
  .درونی و بیرونی بیان نمود

دنیـاگرایى، تحجـر و دور   علل درونی رکـود عبارتنـد از اسـتبداد،     :رکود تمدن اسالمى  علل درونى) الف
  .که در ادامه به اختصار مورد بررسی قرار می گیرند شدن از اسالم راستین

  استبداد. 1

عنـوان دوره   هـاى زمـانى مختلفـى هسـتیم کـه از آنهـا بـه        اى از تاریخ تمدن بشرى شاهد برهـه  در هر عصر و دوره
ررسى هدف ما در این گفتارِ کوتاه این است که تأثیر استبداد را بر فرهنگ و تمدن اسالمى ب. شود استبداد یاد مى

شـود و   عنوان یکى از دالیل رکود فرهنگ و تمدن اسـالمى معرفـى مـى    کنیم و ببینیم که به راستى چرا استبداد به
  .آید و ویژگیهاى جوامع اسالمىِ استبداد زده کدام است وجود مى اصولًا استبداد چیست، چرا به

  



 

٢٧ 
 

  تعریف استبداد

  .است» خودرأى بودن«و » ود به کارى پرداختنخودىِ خ به«، »یکه و تنها«استبداد در لغت به معناى 

استبداد در لغـت آن اسـت کـه شـخص در کـارى کـه شایسـته        «: گوید عبدالرحمان کواکبى اندیشمند عرب مى
تصـرف کـردن یـک نفـر یـا      «کواکبى اسـتبداد را از لحـاظ سیاسـى    . »مشورت است، بر رأى خویش اکتفا نماید

  .داند مى» ...خواست در حقوق ملتى بدون ترس از باز... جمعى 

کـه در آن   توان استبداد را خودرأیى و خودکامگى دانست کـه مسـتلزم و متضـمن نظـامى اسـت      براین اساس مى
یعنـى نظـامى کـه    . فردى که در رأس دولت قرار دارد در مقابل ملت، هیچ گونه تعهد و مسئولیتى ندارد دولت، و

  .ان او صالح خود را در آن بدانندستبد کل یا گماشتگقوانین و مقررات موجود فقط تا زمانى نافذند که م

هـاى یـک فـرد قـرار دارد و      گونه که گفته شد، در جامعه استبدادى همه مسائل تحت تأثیر عالیـق و سـلیقه   همان
در جامعه استبدادزده، مخروط اسـتبداد  . شاید بتوان گفت که کمترین آسیب آن، از بین رفتن حقوق فردى است

تـر،   هـاى پـایین   اى که حق و حقوق نامحدود هر عنصر و یا عناصر یک رده نسبت بـه رده  ه گونهگیرد؛ ب شکل مى
حقـوقى و   یابد؛ یعنى تلفیقـى از بـى   حقوقى مطلق آن عنصر یا عناصر در پیوند با رده باالتر مى بدیل خود را در بى

خصوص براى ذهنهـاى   ناهنجار بهکشاند و تحمل این وضعیت  زمان، ذهنیت آدمیان را به تباهى مى قدرتمندى هم
تـر از   بنابراین، وقتى همه چیز تحت تأثیر عوامل مختلف مبتنى بـر اسـتبداد و، مهـم   . آزاد بسیار مشکل خواهد شد

توان منتظر رشد و پیشرفت تعامالت اجتماعى ازجمله روابط  همه، اراده فرمانرواى مستبد شکل بگیرد، چگونه مى
  .کل، فرهنگى آن جامعه باشیم به طوراقتصادى، اجتماعى و سیاسى و 

   استبداد در جوامع اسالمى

هدف عمده ایـن دیـن االهـى رهاسـازى انسـانها از      . وجود آورد ظهور دین اسالم تحول بزرگى در اندیشه بشر به
اسالم با خودرأى بـودن مخـالف و   . وپاى او پیچیده شده است کلیه قیدوبندهایى است که در طول زمان بر دست

رسول اکرم صلى اهللا علیه و آله نیـز در بیشـتر مسـائل بـا     . حکومت را بر اصل مترقى مشورت قرار داده استبناى 
کردند که مردم از آنهـا بـا    اى رفتار مى کردند پس از پیامبر نیز خلفاى راشدین به گونه اصحاب خود مشورت مى

شـد، از آنهـا پیـروى و     ر نظر گرفته مىکردند و حتى اگر مجازاتى براى کسى د میل و رضایت درونى اطاعت مى
  .کردند دستور را اجرا مى
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. رسیدن بنى امیه بسیارى از مسائل تغییر یافت و سیاست مدارا و تحمل حکومت از بین رفـت  قدرت اما از زمان به
گیـرى و   عمال معاویه بیم داشتند که اگر به مردم آزادى دهند، آنها دست بـه شـورش بـر دارنـد؛ لـذا بـه سـخت       

گیرى و شکنجه اعمـال شـد و اشخاصـى     نخستین بار در دوران معاویه بود که سخت. کنجه مسلمانان پرداختندش
  .شدند کردند دستگیر و کیفر مى که با وى مقابله مى

تر از دوران اموى بـود و خلفـاى ایـن دوره از ایجـاد      ویژه برخى از آنها وخیم در مجموع دوران خلفاى عباسى، به
. آورد دنبـال مـى   د فروگذار نبودند و این گونه سیاسـتها بـه مـرور زمـان نارضـایتى عمـومى را بـه       قتل مخالفان خو

دهد که هر اندازه استبداد شاهان کمتر بوده، به همان انـدازه جامعـه بسـتر     مى  بررسى تاریخى تمدن اسالمى نشان
  .آورده است مساعدترى براى رشد و توسعه فرهنگ و تمدن به دست مى

   ایى، تحجر و دور شدن از اسالم راستیندنیاگر. 2

اى تنظیم کرده بود که کاملًـا   آور اسالم، شیوه زندگى خود را به گونه عنوان پیام پیامبراکرم صلى اهللا علیه و آله به
تـرین افـراد جامعـه     خوراك و مسکن و پوشاك او همانند عادى. از هر نوع اسراف و تبذیر و تجمل به دور باشد

آنهـا  . پس از وفاتش، شیوه زندگى خلفاى راشدین نیز به او شباهت داشت. کرد نوع تجمل پرهیز مىبود و از هر 
کردند تا با تبعیت از اسالم راستین و شیوه زندگى رسول اکرم از تجمالت مادى پرهیز کننـد و خـود    نیز سعى مى

ع خالفـت امویـان دنیـاگرایى و    در حالى کـه بـا شـرو   . به الگویى مناسب براى زندگى سایر مسلمانان مبدل شوند
تجمل، منجر به دورى مسلمانان از اسالم راستین شـد همچنـان کـه عامـل تحجـر نیـز مـانعى بـر سـر راه تعقـل و           

  .نواندیشى و باعث رکود تمدن و فرهنگ اسالمى بوده است

   دنیاگرایى) الف

هـاى مختلـف زایـش، رشـد و جـوانى و       خلدون معتقد بود که حکومتها همانند یک انسان داراى عمر و دوره ابن
نوعى، از  گیرى از پیوندهاى قومى که به فرد فرمانروا با بهرهی دولتدر هر وى معتقد بود که . ضعف و پیرى هستند

کند تا با تثبیـت   در مرحله دوم، سعى مى. ردآو کند، قدرت را به دست مى تازى او جلوگیرى مى خودرأیى و یکه
، با حفظ خودکامگى از مزایاى آسـودگى و آرامـش   در مرحله بعد .فرماندهى، قدرت را به انحصار خود درآورد

در ایـن مرحلـه   . پـردازد  هـاى قـدرت مـى    آورى میـوه  شود و به اصطالح، به جمع مند مى بر اریکه قدرت بهره تکیه
وى به تقلید از دولتهاى مشهور دیگر، مبالغ هنگفتـى پـول را صـرف سـاخت      .شود ىتجمل و آسودگى پدیدار م

انـدرکاران حکومـت    در ادامه این رونـد، پیـروان و اطرافیـان و دسـت    . کند بناهاى عمومى و زیباسازى شهرها مى
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دوران . گیرنـد  زنند و به نوبه خود زنـدگى تجملـى را در پـیش مـى     آورى ثروت و توانگر شدن مى دست به جمع
شـوند و رو بـه    صنایع، هنرهاى زیبا و دانشها در سایه توجهات طبقه حاکم تشویق مى. رسد رونق اقتصادى فرا مى

رسد و در آن انسانها از آسایش و لذتهاى  آسایى فرا مى در این دوران، زمان استراحت و تن. گذارند پیشرفت مى
، کـه بـا   ایـن مرحلـه  در . رسـد  تکامل دولت به پایان مىدر این قسمت، نخستین مرحله . شوند جهان برخوردار مى

منـدى از لـذتهاى    اینـان از پیشـینیان خـود در بهـره    . رسد خرسندى حاکمان و رعایا همراه است، دوره اوج فرا مى
آنهـا فکـر   . انـد  کنند؛ غافل از اینکه پیشینیان براى نیل به این لـذتها تـا چـه انـدازه مبـارزه کـرده       زندگى تقلید مى

نند که زندگى تجملى و پرزرق و برق آنها و مزایاى گوناگون تمدن همیشـه وجـود داشـته و تـا ابـد وجـود       ک مى
، حکومـت  در مرحله نهائی. شود براى آنها عادى مى  تجمل، آسایش و ارضاى خواهشهاى نفسانى. خواهد داشت

آسـایى و تجمـل، ضـعف     به تن عادت. شود رو به انحطاط و زوال نهاده و آخرین مرحله اسراف و تبذیر آغاز مى
آورد و در نتیجه، حکومـت کاملًـا سسـت شـده و در اثـر تهـاجم بیرونـى یـا          جسمانى و فساد اخالقى را به بار مى

  .رود اضمحالل درونى یا ترکیبى از هر دو، از بین مى

  :امیه و شروع تجمل آغاز سلسله بنىـ 

بیشـتر فتوحـات اسـالمى در دوره    . بنی امیه شـروع شـد   تجمل و دنیا گرائی در دولت هاي اسالمی از زمان سلسله
دار شدن اسالم راستین نقش داشت؛ زیرا اسالم از طریق خاندان  نوعى در خدشه امیه تکمیل شد و این مسئله به بنى

امیه بدعتهاى مختلفـى در دیـن    بنى. شد و عوامل وابسته به آنها، که خود اعتقاد چندانى به آن نداشتند، ترویج مى
آنها با زیر پا گذاشتن اصـل برابـرى و مسـاوات در اسـالم بـه      . وجود آوردند و آن را به نام دین گسترش دادند به

امویان بسـیارى از درآمـدهاى دولـت اسـالمى را صـرف عیاشـیها،       . ترویج اندیشه برترى عرب بر عجم پرداختند
ش نارضـایتى عمـومى و در نهایـت،    ساختند؛ که همین امر خود، موجـب افـزای   ساخت کاخها و بناهاى مجلل مى

هـا پرداختنـد و سرنوشـت مشـابهى پیـدا       عباس به تداوم همین شـیوه  بعد از آنها هم بنى. اضمحالل این سلسله شد
  .کردند

  رحجتَ )ب

یکى دیگر از عوامل رکود فرهنگ و تمدن اسالمى تحجر است کـه بـراى درك تـأثیر آن در فرهنـگ اسـالمى      
ه ایسـتایى،     تحجر معانى متعددى دارد که از آن جملـه مـى  . باید به تعریف و تبیین دقیق آن پرداخـت  تـوان ـب

تحجر در حوزه اندیشـه و   .ناپذیرى، جمود و برنتابیدن فرهنگ و ارزشهاى حقیقى و متعالى اشاره کرد تحول
در مفـاهیم قرآنـى نیـز از تحجـر      .دهد و اگر در زمینه گرایش و رفتار ظاهر شود، جمود نـام دارد  تفکر رخ مى
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ثُم قَست قُلوبکُم منْ بعد ذلـک فَهِـى کالحجـارة او    «: عنوان مرحله یا مانعى براى شناخت حقیقت یادشده است به
از دید قرآن کریم، این دسته افراد آنهایى هستند کـه از حـوزه اندیشـه و تفکـر فاصـله      ). 74قره، ب(» ...اشَد قَسوة 

پس تحجر علت عدم پذیرش حق و گـرایش بـه کمـال و سـعادت واقعـى اسـت و       . اند ناپذیر شده گرفته، هدایت
یافتــه و  رســوبهــاى بســته،  متعاقبــاً مــانعى جــدى در شــکوفایى اندیشــه اســت و متحجــران از اســالم جــز آمــوزه

اصـطالح،   ناپذیر ندارند و هرگز پذیراى فقر اندیشه و عمل خویش، و بازشناسى و بازنگرى فکر و فعل به انعطاف
  .ناپذیرند اسالمىِ خود نیستند و همواره راکد و تحول

کنـد کـه بـه شـدت      استاد مطهرى با تجزیه و تحلیل جریانهاى فکرى منحرف سه جریان کلى را شناسایى مـى 
  :اند اند و در ترویج تحجر نقش مؤثرى بازى کرده تار جموداندیشى بودهگرف

ه  «جریانى که نظریه . 1 . اش مطـرح کـرده اسـت    را در رسـیدن بـه مقاصـد حکـومتى و سیاسـى     » حسبنا کتـاب اللـَّ

  .انحراف فکرى و مهجور ماندن عترت و انزواى سنت و سیره نبوى مؤثر بود اقدامات این گروه در ایجاد

را طـرح کردنـد و بـه مهجـور سـاختن قـرآن کـریم اهتمـام         » حسبنا احادیثنا و اخبارنـا «یانى که در برابر آن جر. 2
  .هاى اصیل و حیاتى بازداشتند ورزیدند و جامعه را از معارف و آموزه

و هاى قرآنى را مطـرح کردنـد    نایافتنى بودن آموزه ناپذیرى و دست جریانى که در قالب تقدس، مسئله معرفت. 3
  .اند نامیده» معطّله«آنان را . انجامید» تعطیل فکرى«آنان به » این التراب و رب االربابِ«شعار 

   گریز در جهان اسالم جریانهاى عقلى و عقل) ج

. به هر حال، شکوفایى و انحطاط تمدنها ازجمله تمدن اسالمى محصـول جریانهـاى فکـرى متعـددى بـوده اسـت      
 232 -247(هاى افول فرهنگ و تفکر اسالمى را به دوره خالفت متوکل عباسى  برخى اندیشمندان دالیل و ریشه

گرایى داشتند و از اهل  لى یعنى عقلاین خلیفه برخالف خلفاى قبل از خود، که تمایالت معتز. اند نسبت داده) ق
کردند، به زمره هواداران سنت و حدیث پیوسـت و بـا عقایـد     دارى مى نظر و حکما و فالسفه و دانشمندان جانب

معتزله مخالفت کرد و جدل و مناظره در آرا و عقاید را ممنوع کرد؛ تا آنجا که اگر کسى وارد مناظره و مباحـث  
یکـى از پیامـدهاى ایـن اقـدام، رشـد گروهـى از اهـل حـدیث در لـواى          . کـرد  مى شد، وى را مجازات علمى مى

احمدبن حنبل بود که تنها به تبعیت و تقلید از حدیث و سنت و تسلیم در برابر نصوص و منقوالت اعتقاد داشتند 
ا ظهور امام محمد این جریانات ب. ساختند ویژه معتزله را به کفر متهم مى و مخالفان خود، یعنى اهل عقل و نظر، به
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عشـرى و    شدت بیشترى یافت و ایستادن در برابر تعقل و معتزله و تکفیر آنها دامن گروههـایى ماننـد شـیعه اثنـى    
  .بودن متهم شدند گرى اسماعیلى را نیز گرفت و آنها به رافضى و باطنى

هجـرى را نیـز بـه آنهـا     توان گسترش تصوف در قرون ششـم و هفـتم    در کنار این عواملِ رکود تفکر اسالمى مى
. اند ویژه فلسفه و استدالل یاد کرده عنوان آفت بزرگ علوم عقلى به برخى از محققان از این جریان به. اضافه کرد

پس با بررسـى تـاریخ   . هر کجا تعقل و تفکر محکوم به ایستایى باشد، طبعاً جمود و تحجر نیز تقویت خواهد شد
  .جر را به تعطیلى تعقل نسبت دهیمتوانیم جمود و تح اندیشه اسالمى مى

  .جنگهاي صلیبی، حمله مغول و سقوط اندلسهمچون  : رکو د تمدن اسالمی علل بیرونى) ب

   جنگهاى صلیبى. 1

بـوده اسـت کـه ایـن امـر را هـم        »انگیـزه دینـى و مـذهبى   «ترین دالیل جنگهاى صـلیبى   بدون شک یکى از قوى
توان  البته دالیل بسیارى براى این جنگها ارائه شده است که از آن جمله مى .مسلمانان و هم مسیحیان قبول دارند

افزایش نفوذ پاپ در جوامع مسیحى؛ جلوگیرى از پیشرفت ترکـان سـلجوقى در آسـیاى    : به این موارد اشاره کرد
و قهرمانى و ها براى ابراز وجود  وخروش شوالیه جزیره بالکان؛ جوش صغیر و سقوط قسطنطنیه و ورود آنها به شبه

  .اروپایىساختار اجتماعى و سیاسى کشورهاى  تر از همه، یابى به منصب پادشاهى اورشلیم؛ و مهم دست

جنگهاي صلیبی که نزدیک به دو قرن ادامه داشـت، پیامـدهاي منفـی و جبـران ناپـذیر متعـددي در عرصـه هـاي         
  .داشتبراي تمدن اسالمی در پی ... فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادي و 

   ظهور مغوالن. 2

، مغـوالن از شـرق آسـیا بـه ممالـک اسـالمى یـورش        )م 1248 -1254/ ق 646 -652(مقارن جنگ هفتم صـلیبى  
در حقیقـت، قـرن   . شاه، پادشاه ایران، را شکست داده، وى را وادار به فـرار کردنـد   بردند و سلطان محمد خوارزم

د، زیرا این قرن توأم با جنبش وحشیها و از میان رفتن تمدنها گذارى کر توان قرن وحشت نام سیزده میالدى را مى
  .بود

توان گفت که هیچ  جرئت مى اما به. جهان اسالم در طول تاریخ، حمالت سختى را از جانب بیگانگان تجربه کرد
است تا در این گفتار کوتاه، سعى بر این . کدام از این تجارب به اندازه حمله مغوالن تلخ و سهمگین نبوده است

  .نقش طوفان سهمگین مغوالن را در رکود فرهنگ و تمدن اسالمى نشان دهیم
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   حمله مغوالن به جهان اسالم

چنگیزخان، رهبر مقتدر قبایل مغولسـتان، تصـمیم گرفـت بـراى تـأمین منـافع قبایـل تحـت امـر خـود، بـه غـارت             
ن دچـار تشـتت و تفرقـه شـده بـود، وى      از آنجا که چین در آن زما. کشورهاى مجاور یعنى چین و ایران بپردازد

حمالت به چین دو سال به طول انجامیـد و طـى ایـن مـدت، مغـوالن ایـن       . مصمم شد تا به این کشور حمله کند
پس از این حمالت، وى هنوز خیال پیشروى بـه جهـان اسـالم را نداشـت؛     . کشور غنى را به خاك سیاه نشانیدند

پـس سـعى کـرد تـا     . رسید شاه، به دست مى ه ایران، سلطان محمد خوارزمزیرا اخبار بسیارى مبنى بر قدرت پادشا
. زم را جهت آغاز حمله بـه دسـت آورد  هاى ال نخست به دریافت اخبار و اطالعات بپردازد و، در عین حال، بهانه

ت م رخ داد که طى آن کاروان عظیمى از مغـوالن بـه دسـ    1218/ ق 615بهانه اصلى براى حمله به ایران در سال 
شاه، از بین رفت و همه اعضاى این کاروان بجز یک نفر بـه   حاکم شهر اترار، واقع در کرانه شرقى قلمرو خوارزم

  .صادر کرد در این زمان بود که چنگیز فرمان حمله به ایران را. قتل رسیدند

شـاه   محمـد خـوارزم  اى به سپاه سـلطان   چنان ضربه رخ داد، آن مغول و خوارزم شاه دودر نبردى که بین نیروهاى 
به هـر حـال،   . داد الدین نبود، وى جان خویش را از دست مى فشانى پسر سلحشورش جالل وارد آمد که اگر جان

اى پنـاه بـرد و در    این شکست چنان هراسى در دل سلطان محمد انداخت که وى به مازندران گریخت، به جزیره
  .جا از غم جان داد همان

این شهر پس از پنج مـاه  . در وهله اول، این شهر را به محاصره درآوردندبود لذا هدف نخست مغوالن شهر اترار 
استقامت سقوط کرد و مهاجمین مغول به هیچ کسى رحم نکردنـد و همـه را بـه خـاك و خـون کشـیدند و ایـن        

هالى را رسیدند، ا آنان در مسیر خود به هر شهرى که مى. شروع تجاوز و ویرانى کشور ایران از سوى مغوالن بود
آنها سمرقند، بخارا، خـوارزم، بلـخ،   . گذاشتند کردند و سپس از شهر چیزى جز تل خاکستر باقى نمى قتل عام مى

مرو، هرات و سایر شهرها و قصبات را نابود کردند و در بعضى از روستاها حتـى بـه حیوانـات خـانگى نیـز رحـم       
ماهـه   مثلًا وقتى چنگیز با مقاومـت ده . دادند ن مىخصوص در شهرهایى که اندکى مقاومت از خود نشا نکردند؛ به

شـدن   کمک طلبید و به انتقام این مقاومت و کشـته ) جغتاى، اوکتاى، تولى(رو شد، از پسرانش  مردم طالقان روبه
  .اى را زنده نگذاشت جغتاى حتى سگ و گربه
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   بررسى وضع فرهنگى و تمدنى اسالمى در دوره مغوالن

شـود   هاى تاریخى کشورهاى اسالمى محسوب مـى  یت مغوالن یکى از ناگوارترین دورهساله حاکم دوره دویست
یکى . ناپذیرى بر پیکر فرهنگ و تمدن اسالمى وارد آمد که طى آن بر اثر اعمال وحشیانه مغوالن زیانهاى جبران

چند هزار جلد کتـاب   ها و از دست رفتن ناپذیرترین خرابیهاى مغوالن در سقوط بغداد، نابودى کتابخانه از جبران
پلى «شمار به دجله انداختند که  قدر کتابهاى بى خلدون، مغوالن آن به گفته ابن. هاى آتش شد بود که طعمه شعله

عـالوه، بـا سـقوط     بـه » توانستند از یک کرانه به کرانـه دیگـر رونـد    وجود آمد و روستاییان و سواران مى استوار به
ر سیاسى جهان اسالم از دست رفت و مکانهاى مقدس اسالمى مانند مساجد، بغداد، مرکز خالفت اسالمى و اقتدا

  .هاى علمى ویران شدند یا به طور کلى از فعالیت بازماندند مدارس و حوزه

اما از میان این خاکستر، تمدن اسالمى بار دیگر رشدونمو پیدا کرد و توانست در مغـوالن کـافر تـأثیر بگـذارد و     
بسیارى از ادیبان و دانشمندان بزرگ اسالمى در همین دوره ظاهر شدند و هر کـدام بـه   . آنها را شیفته خود سازد

تـوان بـه    اى را ایفـا کننـد کـه از آن جملـه مـى      نوبه خود توانستند در احیاى فرهنگ و تمدن اسالمى سهم عمـده 
  .مولوى، سعدى، حافظ، عطاملک جوینى، خواجه نصیرالدین طوسى اشاره کرد

ساختند، اکنـون   شدند و این همه لطمات را وارد نمى نمى ور یران و سایر کشورهاى اسالمى حملهاگر مغوالن به ا
  .اى دیگر بود خصوص ایران به گونه وضعیت کشورهاى اسالمى، به

   سقوط اندلس. 3

بدون شک، یکى از وقایع تلخ در سیر تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمى، سقوط اندلس و زوال حکومت مسـلمانان  
راستى چرا جامعه اسالمى اندلس که از قرن هشتم تا پانزدهم میالدى به طور پیوسـته و   به. این ناحیه از دنیاستدر 

مداوم با پدید آوردن شاهکارهاى علمى، معمارى، فرهنگى و هنرى به حیـات خـود تـداوم بخشـیده بـود، دچـار       
  ى و فرهنگى جهان رخت بربست؟ضعف و سستى شد و کاملًا به تاریخ پیوست و از صحنه جغرافیاى سیاس

   فتح اندلس به دست مسلمانان

بن نُصیر در آن زمان حاکم افریقیه و مغرب بود و وقتى خبر انحطاط دولت ویزیگوتها را شنید، تشویق شد  موسى
ور م بـا عبـ   711/ ق 92بن زیاد، دستور داد با هزار سرباز در سال  لذا به غالم خود، طارق. تا اندلس را تسخیر کند

وى توانسـت  . الطارق نامیده شد، در خاك اسپانیا پیاده شود و آنجا را فتح کند اى که بعدها به نام او جبل از تنگه
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ا پیش برود و در مدت یک سال از جنوب تـ  با ورود به اسپانیا، پادشاه ویزیگوتها را شکست دهد و تا قلب اسپانیا
تقدنـد کـه عربهـا از ابتـدا در اندیشـه فـتح کامـل انـدلس و         بیشتر مورخان مع .شمال اندلس را به تصرف درآورد

اندیشـیدند؛ امـا پیـروزى     استقرار در آن نبودند، بلکه تنها به کسب مقدارى غنیمت و سپس بازگشت به افریقا مى
  .قاطع و غیرمنتظره طارق، همه چیز را تغییر داد

  :قابل تقسیم استتاریخ سیاسى اندلس در دوران حکومت مسلمانان به سه دوره کلى 

  .م 716 -755/ ق 98/ -132منزله بخشى از خالفت اموى در دمشق  اندلس به ـ1

   م 755/ -1031/ ق 138/ -422دوران حکومت سلسله امویان بر اندلس  ـ2

   م 1031/ -1492/ ق 422/ -898دوران حکومت ملوك الطوایفى در اندلس  ـ3

زمین اندلس از هم پاشید و بنى حمـود بـر بیشـتر شـهرهاى     پس از سقوط امویان، وحدت سیاسى بخش اعظم سر
هـاى   در عین حال، خاندانهاى متعـدد عـرب و سلسـله   . جنوبى وادى الکبیر و امتداد آن تا رود شینل حاکم شدند

م حکومـت   1085/ ق 478پس از سـقوط طلیطلـه در سـال    . ملوك الطوایفى شهرهاى مختلف را به دست گرفتند
تمامى مراکش و موریتانى بود، بلکه تا دهانـه    قرن در اندلس حکومت کرد که نه تنها شاملمرابطون به مدت نیم 

دوران حکومـت مرابطـون در   . گرفـت  رود اورسنگال در جنوب و بخش غربى مراکش در شمال را نیز در بر مـى 
/ ق 541ر سـال  اندلس چندان طوالنى نشد و این سلسله بربر به دست گروهى دیگر از بربرهـا بـه نـام موحـدون د    

ازجمله عواملى که براى سقوط مرابطون ذکر شده، غرق شدن سـرداران و افسـران و سـایر    . م سرنگون شد 1145
  .مقامات این سلسله در فرهنگ تجمالتى و مادى اندلس و فساد اخالقى آنها است

در شـرق و غـرب   درپى مسیحیان قرار گرفـت و قلمـرو مسـلمانان     در روزگار موحدون، اندلس آماج حمالت پى
هاى قرن هفتم، تمام شهرهاى اسالمى اندلس در  طورى که در نیمه به. یکى پس از دیگرى به دست مسیحیان افتاد

شمال، غرب و شرق به دست مسیحیان افتاد و از فرمانروایى پهناور و مقتدر مسلمانان در انـدلس، جـز غرناطـه در    
  .جنوب و چند شهر کوچک چیز دیگرى باقى نماند

   علل سقوط اندلس به دست مسیحیانـ 

تـوان آنهـا را بـه سـه دسـته عوامـل        در مورد انحطاط مسلمانان در اندلس نظریات مختلفى ارائه شده است که مى
  .داخلى، عوامل خارجى و عوامل ژئوپلیتیکى تقسیم کرد
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  :عوامل داخلى مؤثر در افول مسلمانان در اندلس) الف

در ایـن دوران بـدعتها و انحرافـات فراوانـى در نظـام      . به دست مسلمانان افتـاد امیه  اندلس در دوران حکومت بنى
  :توان به موارد زیر اشاره کرد ارزشى اسالم ایجاد شده بود که مى

  .به حکومت استبدادي، موروثی و فرديحکومت اسالمى  تبدیل. 1

  .و حاکم شدن امتیازات نژادي و خانوادگیمساوات از میان رفتن . 2

  .گذرانى و فاصله گرفتن از رفتارهاي اسالمی درتجمل و خوش رآمد حکومتدصرف . 3

  .مخالفان عام حبس، شکنجه، کشتار و گاه قتلدستگیرى، . 4

امیه وارد اندلس شد و  دهد که چگونه خط انحراف مسلمانان از طریق حکومت بنى مجموعه این عوامل نشان مى
کنار ارزشهاى اسالمى و مسـخ بسـیارى از تعـالیم عالیـه اسـالمى،       امیه در وجود انحرافات و بدعتهاى خاندان بنى

  .بردارى عامل خارجى فراهم کرد عنوان عامل اصلى ضعف تدریجى مسلمانان اندلس، زمینه کافى را براى بهره به

  :علل و عوامل بیرونى سقوط اندلس) ب

ا و ناکـامى مسـیحیان در جنگهـاى    منـاطق وسـیعى از اروپـ    درپى مسلمانان در جنگهـاى متعـدد و فـتح    موفقیت پى
ویـژه از منطقـه انـدلس     آنها براى عقب راندن مسلمانان به. شد صلیبى، ضربه شدیدى براى اروپاییان محسوب مى

  : ند که این طرح داراى دو بخش بودطرحى درازمدت تدوین کرد

  . گیرى سرزمین اسپانیا، تهاجم نظامى و بازپس.1

   .تهاجم فرهنگى.2

یکى از عوامل اصلى در انحطاط مسلمانان اندلس، تبلیغات یـا بـه عبـارتى،    در توضیح تهاجم فرهنگی باید گفت 
اعتقـادى و   مـدت، تخـم رخـوت، بـى     اى طـوالنى  آنهـا توانسـتند طـى برنامـه    . هجوم فرهنگى اروپا علیه اسالم بود

ضـربه پیروزیهـاى اولیـه مسـلمانان در     . ن بگیرنداعتنایى را در جامعه مسلمانان بپاشند و انتقام سختى از مسلمانا بى
اش را بـراى نـابودى مسـلمانان     اى سهمگین بود که خود پاپ شخصاً وارد عمل شد و نفوذ دینـى  اندلس به اندازه

یکـى از ایـن   . اندلس به کار گرفت و در این راه از اختالفات میان سرداران و حاکمان مسلمان نهایت بهره را برد
وگوهـاى   وى در بحـث و گفـت  . بـن عمـار اسـت    ن عرب که به مسیحیان بسیار یارى رساند، براقسرداران مسلما
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کرد که ضمن خـوددارى از رویـارویى مسـتقیم بـا      مختلف با سرداران مسیحى و مقامات کلیسا به آنها توصیه مى
وى . پوك و تهى سازندمسلمانان، با بستن پیمان و معاهده در چند حوزه سعى کنند تا جامعه اسالمى را از درون 

آزادى در تبلیغ دین، آزادى در آموزش به مسلمانان، و آزادى در : به آنها گفت که باید در سه چیز پیمان ببندند
به نظر او، دو عامل نخست باعث شد که مسلمانان و به خصوص جوانان مسلمان بـه خـاطر حـس    . تجارت با آنها

تـر و   یـان نـوعى برتـرى فکـرى و نـژادى قایـل شـوند و آنهـا را قـوى         طبیعى به آموزگار، براى مسـیحیان و اروپای 
توانسـت در   عامـل سـوم هـم مـى    . تفاوت شوند تر از خود بدانند و در برابر عقاید دینى خود سست و بى مقام عالى

قیـد و الابـالى    تـدریج بـى   ترویج خوراك و پوشاك و نوشیدنیهاى حرام در بین مسلمانان مؤثر باشد و آنان را بـه 
  .کند

اى توانسـتند بـا آلـوده سـاختن جامعـه اسـالمى،        گونه بود که مسیحیان با توسل بـه چنـین ترفنـدهاى زیرکانـه     این
  .تدریج و آهسته شهرهاى دیگر اسپانیا را نیز یکى پس از دیگرى به تصرف خود درآوردند به

  :عوامل ژئوپلیتیکى مؤثر در سقوط اندلس اسالمى) ج

بـه طـور   ) اندلس(صوص فتوحات مسلمانان در اندلس این است که شبه جزیره ایبرى نکته مهم ژئوپلیتیکى در خ
کامل فـتح نشـد و بـه تصـرف کامـل مسـلمانان درنیامـد؛ مخصوصـاً در شـمال غربـى، ناحیـه بزرگـى از انـدلس              

. در سایر نقاط هم مناطقى وجود داشـت کـه مسـلمانان تسـلط مـؤثرى بـر آنهـا نداشـتند        . نخورده باقى ماند دست
سیحیان که کل اسپانیا را از دست داده بودند، نوار باریکى را در سواحل شمال اسپانیا در کنـار خلـیج بیسـکاى    م

براى خود به مثابه پلى حفظ کردند تا شاید بتواننـد از همـین مکـان بـا اسـتفاده از ضـعف و اختالفـات داخلـى و         
تـدریج اسـپانیا را بـه دامـن مسـیحیت       و بـه صورت تدریجى به سوى جنوب گسترش یافته  توجهى مسلمانان، به بى

  .بازگردانند
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تـا   14سـده  از (عصر استحاله فرهنگی و تمدنی مسلمین در فرهنـگ و تمـدن غـرب   : مرحله ششم
  )ش1357/ق1399انقالب اسالمی؛

  استحاله فرهنگی و تمدنی مسلمین در فرهنگ و تمدن غربعوامل  ـ 

  .عامل مهم در این زمینه می باشنداستعمار، شرق شناسی و پدیده صهیونیسم سه 

  )کهنه و نواستعمار (استعمار . 1

  . از جمله عوامل متأخر تأثیرگذار بر رکود فرهنگ و تمدن اسالمى استعمار است

استعمار از لحاظ لغوى به معناى آباد کردن است؛ اما از لحاظ سیاسى به معنى حاکمیت گروهـى   :مفهوم استعمار

  .سرزمین دیگر است از افراد بر مردم یا بر

  :استعمار کهنه) الف

م آغاز شده و در طـول ایـن مـدت اسـتعمارگران برخـى از کشـورهاى اروپـایى         1500این پدیده حدوداً از سال 
پیدایش استعمار با ظهور . بردارى پرداختند مناطق وسیعى از دنیا را کشف کردند و در آنجا ساکن شدند و به بهره

بعد از کشف راههاى . همراه بود... کشورهاى قدرتمند اروپایى آن زمان یعنى انگلیس، فرانسه، پرتغال، اسپانیا و 
م، مسـافرتهاى دریـایى بـه     1492و کشف قاره امریکا در سال ) م 1488(دریایى در اطراف افریقاى جنوب شرقى 
بودند، امـا  ... آنها در ابتدا به دنبال طال، عاج، اشیاء قیمتى و . د آغاز شدمنظور استعمار و کشف سرزمینهاى جدی

تر اقتصادى نظیر تجارت، انتقال مواد اولیه معدنى و کشاورزى به سرزمینهاى اروپایى و  هاى وسیع رفته رفته انگیزه
ى زود دریافتنـد کـه   کشورهاى استعمارگر خیلـ . هاى استعمارى وسعت بخشید فروش کاالهاى اروپایى به فعالیت

کشى الزم است که بر جوامع مستعمره خود نظارت سیاسى داشته باشند و حتـى فرهنـگ آنهـا را     براى تداوم بهره
این کار در سرزمینها و جوامعى مانند جوامع بومى امریکـا، افریقـا و اقیانوسـیه کـه مراکـز      . تحت کنترل درآورند

یـا در اولـین یورشـهاى اسـتعمار فروریختـه بـود، بسـیار راحـت          اقتدار و فرهنگ و تمدن بومى آنها ضـعیف بـود  
. در ایــن ســرزمینها مراکــز قــدرتى بــه وجــود آمــد کــه تمامــاً زیــر نظــارت اســتعمارگران بــود  . صــورت گرفــت

ها و مناسبات  استعمارگران در این کشورها در کنار نهادها و مؤسسات سنتى بومیان معمولًا نهادها، سازمانها، شیوه
سیاسى، اجتماعى و فرهنگـى جدیـدى ایجـاد کردنـد کـه در حقیقـت، پاسـخ بـه نیازهـاى اسـتعمارى            اقتصادى،

استعمارگران در برخورد با کشورهایى که از قدرت باالیى . خودشان بود و نه نیازهاى مردمان بومى آن سرزمینها
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ردنـد تـا تغییراتـى را بـه منظـور      برخوردار بودند وقادر به تسلط کامل بر آنها نبودند، مانند ایران و چـین، سـعى ک  
مثلًـا سـاختار اقتصـادى ایـن کشـورها را بـه       . حفظ منافع و تأمین نیازهاى خود در این کشـورها بـه وجـود آورنـد    

  .اى تغییر دادند که آنها تنها برآورنده نیازهاى بازار جهانى شدند و نه برآورنده نیازهاى بازار داخلى گونه

  .براي پیدایش این پدیده ذکر شده است... صادي، نژادي، سیاسی و عامل اقت: دالیل متعددي همچون

  :استعمار در آسیا

م از طریق اقیانوس هند به سواحل شمال شرقى شبه جزیـره هنـد    1498واشکودوگاما، دریانورد پرتغالى، در سال 
ى بـزرگ آسـیایى   در ایـن زمـان کشـورها   . رسید و با این اقدام دوره نوینى در روابط اروپا و آسیا شـکل گرفـت  

همانند ایران، عثمانى و چین از لحاظ پیشـرفت در علـوم مختلـف، کشـاورزى و تجـارت در سـطح بـاالیى قـرار         
  .داشتند

واشکودوگاما نیز بیشتر به دنبال اهداف تجارتى بود اما آلبوکرك، سردار نظامى پرتغال، هشت سال بعد به دنبـال  
هـاى   در کـل پرتغالیهـا داراى انگیـزه   . غال به این مناطق وارد شـد فتح سرزمینهاى جدید و گسترش امپراتورى پرت

نظامى و مذهبى بودند ولى به هر صورت در تثبیت موقعیت خود در این منطقه از جهان چندان  -تجارتى، سیاسى
وان باید توجه داشت که پرتغالیهـا در اروپـا بـه عنـ    . موفق نبودند و تنها به تجارت و مسائل مربوط به آن پرداختند

آنها تا اواخر قرن شانزدهم هلنـد را زیـر نفـوذ تجـارتى     . کردند اى تجارتى بین آسیا و شمال اروپا عمل مى واسطه
. خود داشتند، اما از اوایل قرن هفدهم هلندیها درصدد برآمدند تا خود به طور مستقیم با آسیا وارد تجارت شوند

  .سیا شدندانگلیسیها و سپس فرانسویها وارد آ پس از هلندیها،

   استعمار در خاورمیانه و خلیج فارس

پرتغالیهـا در سـالهاى نخسـتین قـرن     . بودنـد  پرتغالیهـا  ؛اولین گروه از کشورهاى استعمارگر کـه بـه آسـیا آمدنـد    

آنها . م تصرف کرد 1514فارس گذاشتند و دریاساالر آلبوکرك پرتغالى، جزیره هرمز را در  شانزدهم پا به خلیج
آنهـا  . شد، اشـغال کـرده بودنـد    را که مرکز عمده تجارتى محسوب مى) بندرعباس(نیز گمبرون م  1512در سال 

نزدیک به یک قرن بر منطقه خلیج فارس تسلط داشتند تا آنکه شاه عبـاس صـفوى بـا عقـد قـرارداد مشـترك بـا        
فارس بیـرون کنـد، امـا     انگلیسیها و کمک گرفتن از نیروى دریایى آنها توانست پرتغالیها را براى همیشه از خلیج

آنها . فارس بود الجیشى خلیج انگلیسیها به نفوذ خود در این منطقه ادامه دادند که از جمله دالیل آن، اهمیت سوق
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عنوان قاضى، مصلح و میانجى تعهد  باشیوخ عرب قرارداد بستند و این شیوخ ضمن به رسمیت شناختن انگلیس به
اروپاییان سعى داشتند تا از طریق اکتشـافات  . حه و حمل بردگان نپردازندکردند که به دزدى دریایى، قاچاق اسل

 1800در سال . دریایى بر حوزه قدرت و تسلط خود بیفزایند و ذخایر بیشترى از ثروت را به خود اختصاص دهند
آنهـا  . داده شـد  امتیازات و انحصارات بازرگانى فراوانى از سوى ایران به انگلستان) شاه قاجار دوره فتحعلى(م نیز 

م در جنوب بوشهر پیاده شدند و آنجا را اشـغال کردنـد امـا سـرانجام تمـامى شـهرهاى ایـران را تخلیـه          1856در 
  .کردند

منابع نفتى خاورمیانه توجه قدرتهاى دیگر مانند امریکا و آلمان را به خود جلب کرد و در اوایل قرن بیستم، نفت 
انگلیسیها منابع نفتى قطر، کویت، عراق، عمـان و ایـران   . مریکایى تقسیم شداین منطقه بین شرکتهاى انگلیسى و ا

البتـه نبایـد فرامـوش کـرد کـه      . را در دست داشتند و امریکاییها نیز نفت عربستان و بحرین را از آن خود کردنـد 
  .کشور ایران در جریان استعمار بیشترین لطمه را دیده است

مثلًا انگلستان و فرانسه که بر . بود که به جوالنگاه قدرتهاى بزرگ تبدیل شد اى موقعیت جغرافیایى ایران به گونه
کردند، دامنه این درگیریها را به ایران کشاندند و آسـیبهاى فراوانـى    سر تصاحب هندوستان با یکدیگر رقابت مى

ایـران از روسـیه و   درپـى   شکستهاى نظامى پـى  در قرن نوزدهم،. را بر استقالل سیاسى و اقتصادى آن وارد کردند
انگلستان دولت قاجار را واداشت تا به منظور حفظ ثبات خود امتیازهـاى اقتصـادى و تجـارتى زیـادى را بـه ایـن       

اقتصـاد داخلـى ایـران نیـز     . مبـدل سـازد  » نیمـه اسـتعمارى  «کشورها اعطا کند و وضعیت این کشور را بـه حالـت   
تنهـا بـه تولیـد    ) هماننـد هنـد  (گلیس مقاومـت کنـد و ایـران    نتوانست در مقابل سیل کاالهاى وارداتى روسیه و ان

بانک شاهنشـاهى انگلـیس و   (بانکهاى استعمارى . محصوالت خام کشاورزى مانند پنبه، توتون و تنباکو پرداخت
هاى مالى ایران را قبضه کردند و با دادن وامهاى مکرر به شاهان و مقامات قاجار  فعالیت) بانک استقراضى روسیه

  .و سیاست ایران را به طور روزافزون زیر سلطه خود درآوردند اقتصاد

تقسـیم  . سایر کشورهاى خاورمیانه در بین قرنهاى نوزدهم و بیستم زیر سلطه استعمارگران اروپـایى قـرار گرفتنـد   
. اى صورت گرفت کـه انـواع درگیریهـاى قـومى، مـذهبى و سیاسـى را بـه وجـود آورد         این سرزمینها نیز به گونه

در لبنـان نیـز   . وان مثال استعمارگران کردها را بین کشورهاى ایـران، ترکیـه، سـوریه و عـراق تقسـیم کردنـد      عن به
ترکیب اجتماعى ناهمگونى از اقوام و مذاهب مختلف شکل گرفت و قدرت سیاسى بین اقوام و پیـروان مـذاهب   

یهودیـان  . و مـذهبى فـراهم شـود   اى نامتعادل و متزلزل تقسـیم شـد تـا زمینـه برخوردهـاى قـومى        مختلف به گونه
سرتاسر جهان نیز با برخوردارى از حمایت قدرتهاى استعمارگر، به فلسطین آمدنـد و بـا تشـکیل دولـت یهـودى      
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بـه عبـارتى مجموعـه اقـدامات اسـتعمار در کشـورهاى       . ترین معضل خاورمیانه و دنیا را به وجـود آوردنـد   بزرگ
اى کـه امـروزه بـا شـنیدن نـام       گونـه  درگیرى و آشوب تبـدیل کـرد بـه    خاورمیانه این منطقه از جهان را به کانون

  .بندد خاورمیانه تصویر ناآرامى و درگیرى بر ذهن نقش مى

  :استعمار نو) ب

همان طور که اشاره شد، شکل اولیه استعمار چنان بود که براى قدرت استعمارگر امنیت نظامى، منـافع اقتصـادى   
  .مقایسه با قدرتهاى رقیب آن به ارمغان بیاورد و به طور کل برترى بیشترى را در

، شـاهد رشـد سـریع    1960و  1950هـاى   ویـژه در دهـه   بعد از جنگ جهانى دوم و تشکیل سازمان ملل متحد و بـه 
بودیم، به طورى که تعـداد کشـورهاى عضـو سـازمان     ) مبارزه براى کسب استقالل سیاسى(جریان استعمارزدایى 

ایش یافت و این کشورها با در دست داشتن اکثریت در مجمع عمومى، مسائل مربوط به ملل متحد به دو برابر افز
به دلیل تأثیر شدید اسـتعمار کهنـه بـر    . توسعه اقتصادى، سیاسى و اجتماعى را مرکز توجه سازمان ملل قرار دادند

ا دچـار دوگـانگى   این کشورها، استعمارزدایى آنان نه تنهـا مشـکالت آنهـا را حـل نکـرد، بلکـه ایـن کشـورها ر        
هسـتند و از  ) اسـتعمارگران سـابق  (آنها از یک طرف خواستار کمکهـاى اقتصـادى کشـورهاى پیشـرفته     . ساخت

ویژه  کشورهاى پیشرفته نیز هنوز به این کشورها و به. خواهند در مسائل داخلى آنها دخالتى شود طرف دیگر نمى
در مجمـوع، ارتبـاط   . خواهنـد بـه ایـن مهـم دسـت یابنـد       و مىبازارهاى داخلى و مواد خام و اولیه آنها نیاز دارند 

اى شکل گرفته است  به گونه) مستعمره سابق(با کشورهاى استقالل یافته ) استعمارگران سابق(کشورهاى پیشرفته 
  .نامند مى» استعمار نو«که آن را 

از طریق شرکتهاى تجـارتى   امروزه) استعمارگران سابق(نظران معتقدند که کشورهاى پیشرفته  بسیارى از صاحب
المللـى پـول، بانـک جهـانى و سـازمان تجـارت جهـانى و بـا          المللى چون؛ صـندوق بـین   چندملیتى و نهادهاى بین

کنند تا  سعى مى) مانند جهانى شدن(المللى و تعامالت پیچیده روزافزون جهانى  گیرى از شرایط مختلف بین بهره
  .لط یابندبر کشورهاى محروم و یا در حال توسعه تس
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  ـ شیوه ها و ابزارهاي استعمار نو

   شرکتهاى چندملیتى)الف

مقـر اصـلى ایـن شـرکتها در یـک کشـور اسـت و        . روند ایجاد شرکتهاى چنـدملیتى اساسـاً از امریکـا آغـاز شـد     
مثلًا شرکت کوکاکوال، جنـرال  . گیرد عملیاتشان از طریق شرکتهاى مستقل یا وابسته در سایر کشورها صورت مى

هاوس بر مبناى قرارداد با شرکتهاى مستقل و به ازاى دریافت قسمتى از سود به آن شـرکتها   الکتریک و وستینگ
از  بسیارى .دهند تا کاالها یا خدمات خود را تحت عنوان شرکت اصلى تولید کنند و به فروش برسانند اجازه مى

اى  شود در مقایسه بـا سـرمایه   وارد جهان سوم مىاى که از طریق این شرکتها  نظران معتقدند میزان سرمایه صاحب
گـذارى اولیـه انـدك از     آنها در مقابل سرمایه. کنند بسیار ناچیز است که آنها از کشورهاى جهان سوم خارج مى

گذارى مجدد در عملیات مالى  ، سرمایه)استفاده از اعتبارات کشور میزبان(راههاى مختلفى نظیر استقراض محلى 
  .شوند و سرانجام انتقال سود خالص، باعث خروج مستقیم سرمایه از کشور میزبان مى شرکتهاى تابعه

    المللى نهادهاى مالى بین) ب

تـوان بـه بانـک جهـانى و      تـرین آنهـا مـى    المللى وابسته به سازمان ملل که از مهم برخى از نهادها و سازمانهاى بین
المللـى و   دوم و به منظور مدیریت امور مالى در سطح بینالمللى پول اشاره کرد بعد از جنگ جهانى  صندوق بین

که با نوسانات شدید نرخهاى تبدیل و کاهش رقابتى  1930پیشگیرى از تکرار بحرانهایى همانند بحران مالى دهه 
با وجود آنکه این سازمانها شامل کشورهاى متعـدد جهـان اسـت امـا غلبـه      . ارزش پول همراه بود به وجود آمدند

گیریهاى کلیـدى آنهـا کاملًـا آشـکار اسـت، مثلًـا امریکـا بـا          قدرتمند و استعمارگران سابق در تصمیم کشورهاى
اش است، نقشـى   المللى پول، که در آن قدرت رأى هر عضو بر اساس سهمیه داشتن یک پنجم سهام صندوق بین

  .کننده دارد تعیین

گذارى مستقیم خـارجى و فعالیـت    از طریق سرمایهتوانند مشکالت خود را تنها  چون کشورهاى توسعه نیافته نمى
آورند که یکى از راههاى متعدد آن دریافت وام  شرکتهاى فراملیتى برطرف سازند به استقراض خارجى روى مى

اما دریافت این . المللى پول و بانک جهانى است المللى یعنى صندوق بین یا استقراض از همین مؤسسات مالى بین
کننده وام نداشته و بالعکس موجـب بحرانهـاى مختلـف     اً آثار مثبتى بر اقتصاد کشورهاى دریافتگونه وامها الزام

همچنـین دریافـت ایـن وامهـا تـوأم بـا       . اقتصادى از جمله بحران بدهى کشورهاى جهان سوم در دهـه هفتـاد شـد   
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استعمارگران (پیشرفته  المللى است که معمولًا تأمین کننده منافع کشورهاى پذیرش سیاستهاى مؤسسات مالى بین
  . است) سابق

   و پیامدهاى آن  جهانى شدن)ج

: توان گفت به طور خالصه مى. کند، جهانى شدن است هایى که دنیاى امروز آن را تجربه مى یکى دیگر از پدیده
  .تعریف شده و هم به صورت یک پروژه) پروسه(جهانى شدن هم به صورت یک روند 

هـاى   عتقدند با افزایش و توسعه و پیشـرفت در ابزارهـاى ارتباطـات جمعـى، رسـانه     نظران م یعنى برخى از صاحب
جوامـع و فرهنـگ هـاي مختلـف را در     گیرد  تعامالت بشرى با سرعت و سهولت بیشترى صورت مى... جمعى و 

  .شود تر مى اى که مرزهاى بین دولتها به طور روزافزون کمرنگ گونه بهکنار هم قرار می دهد 

اند تا بـه چپـاول    اى است که کشورهاى پیشرفته به اجرا درآورده اى معتقدند که جهانى شدن پروژه دهدر مقابل ع
به اعتقاد آنها جهانى شدن تنها به ضرر کشـورهاى  . نیافته بپردازند هر چه بیشتر کشورهاى در حال توسعه و توسعه

دولتها بر قوانین تعرفـه و گمـرك، اقتصـاد    جهان سوم خواهد بود، زیرا با از بین رفتن مرزهاى حاکمیت و کنترل 
  .نین کشورهاى پیشرفته خواهند بوداین کشورها از هم فروخواهد پاشید و آنها محکوم به اجراى قوا

بـه اعتقـاد گروهـى دیگـر از همـین اندیشـمندان،        )عرصه هـاي اقتصـادي و فرهنگـی   ( :پیامدهاي جهانی شدن
کنند که فرهنگ  شود و کشورهاى امپریالیستى سعى مى محدود نمىپیامدهاى منفى جهانى شدن به بعد اقتصادى 

کند تا فرهنـگ   مثلًا ایاالت متحده در قالب فیلمهاى هالیوودى سعى مى. خود را بر کشورهاى دیگر تحمیل کنند
تا آنجا کـه برخـى جهـانى شـدن را برابـر بـا        مصرف و الگوى زندگى امریکایى را در سطح جهان گسترش دهد

از جمله (ترویج الگوهاى سیاسى و حکومتى تحت لواى دموکراسى و ارزشهاى لیبرالى . دانند شدن مىامریکایى 
  . عامل دیگرى است که در تضعیف حاکمیت کشورهاى جهان سوم نقش داشته است) حقوق بشر

   شناسى شرق. 2

اندیشـمندان غربـى   هاى مطالعاتى است که در دوران جدیـد شـکل گرفتـه و     ترین رشته شناسى یکى از مهم شرق
اند نکات و زوایاى پنهانى را به  گرا در مورد شرق توانسته فعال در این زمینه مدعى هستند که با پژوهشهاى عینیت

تواننـد   مارکس بر آن بود کـه شـرقیان نمـى   . اند شرقیان بشناسانند که شرقیان خود توانایى رسیدن به آن را نداشته
اى خود را نمایان کنند؛ بنابراین، باید در این راه به آنها کمـک کـرد ولـى    خویشتن را آشکار سازند و استعداده
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کـه   شناسان مدعى آن هستند، گفتمانى علمى و عینى است یا، چنـان  آیا این گفتمان آن گونه که بسیارى از شرق
ت ت و در جهـ گویند، گفتمانى است مبتنـى بـر قـدرت و تحکـیم قـدر      شناسى مى منتقدان غربى و غیرغربى شرق

  .مارگرو ابزارى براى تحکیم و توجیه قدرت غربیان استع مشروعیت بخشیدن به آن

شناسى، بدین ترتیب، گفتمانى غربى است که نهادها و ادبیات و مطالعات و باورها و بوروکراسى استعمارى  شرق
تـدریس و   شناسى تعریف علمى آن است، که بر اساس آن هر کس به تر شرق تعریف مقبول. خاص خود را دارد

شـناس،   شـناس یـا مـورخ یـا زبـان      چـه جامعـه   شـناس باشـد و   نوشتن و پژوهش پیرامون شرق بپردازد؛ چـه انسـان  
  . شناسى است دهد شرق شناس خواهد بود و آنچه انجام مى شرق

زیرا به نظـر  . اند رانده شناسان در سخن گفتن از اسالم برخى از منتقدان به صراحت، سخن از عدم صالحیت شرق
تـاریخ  . طرفى، که براى یک بررسى علمى الزم است، را دارا نیستند شناسان هیچ کدام از معیارهاى بى نان شرقآ

آنان شامل جنگهاى صلیبى علیه مسلمانان و اتهامات آنان بـه پیـامبر و رد طبیعـت االهـى وحـى و جهـل آنـان در        
  .دار کرده است طرفى آنان را خدشه ، بىمسلمانان  اطالع از زبان عربى و نیز پشتیبانى از یهودیان علیه

شناسى و اعتراف به کاستیها و سوگیریهاى خاص آن، به اندیشـمندان شـرقى محـدود نبـوده و      البته انتقاد از شرق
شناسـى   ایوانز بریچارد بر آن است که شرق .اند شناسان غربى نیز به این راه رفته حتى برخى از اندیشمندان و شرق

  .استعمارگر قرار داشته است متهاىدر خدمت حکو

شناسان سده هجدهم و نوزدهم و حتى بیسـتم کارمنـدان وزارت    نکته حائز اهمیت دیگر این است که بیشتر شرق
شـناس معـروف    تـوان بـه شـرق    امور خارجه دولتهاى متبوع خویش در سرزمینهاى استعمارشده بودند؛ ازجمله مى

  .رفت شمار مى ریز استعمارگران فرانسوى به فرانسوى، ارنست رنان اشاره کرد که برنامه

  شناسى شرق وارد برى ـ انتقادها

  :شناسى شرق مطالعات هایى  پایه از جمله نقدهاي وارد بر

  .و معیارى براى ارزیابى دیگر ادیانعنوان هنجار  نگرش به مسیحیت اروپایى به. 1

و دیگران را ساده ساز  تمدنرا اروپاییان و تقسیم » دیگران«و » ما«نگرش نژادگرایانه، که بشریت را به دو دسته . 2
  اندیش معرفی می کنند
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  .آمیز و متناقض در نگرش به شرق نگرى مبالغه ساده .3

  .ر اساس معیارها و هنجارهاى متضاد غربیب »شرقى«جوامع  و ارزیابی بررسى .4

دهند و سپس بر اساس این تصـویر بـه    مىشناسان با مطالعه جوامع شرقى، تصویرى از آن ارائه  بدین ترتیب، شرق
کننـد تـا حـوزه رهبـرى، سـلطه و       دست آمده، به حوزه رهبرى دولتهاى اسـتعمارگر، راهنماییهـا و نصـایحى مـى    

  .حکومت خود را بر جوامع شرقى ادامه دهند

   صهیونیسم. 3

کـه،   رود در حـالى  ىواژه صهیونیسم در بین طرفهاى درگیـر، بـا معـانى و مفـاهیم مختلـف و متضـادى بـه کـار مـ         
برند؛ مخالفان آنها این واژه را صفتى  صهیونیستها آن را صفتى مثبت که بیانگر هویت و اهدافشان است به کار مى

دانند که عالوه بر هویت و اهداف منفى آنها، تاریخ پر از ظلم و ستم آنـان را بـر جهـان اسـالم، و      کاملًا منفى مى
  .آورد ذهن مى ویژه بر ملت مظلوم فلسطین، به به

کـرد و تالشـهایى کـه ایـن      دعوتى که سـازمان صهیونیسـم روى آن تبلیـغ مـى    « :گفته شدهصهیونیسم در تعریف 
ایمان » بال«طبق این تعریف، صهیونیست کسى است که به برنامه کنگره . داشت سازمان در این جهت مبذول مى

 عبدالوهاب المسیرى در کتاب صهیونیسم، در توضیح این پدیـده، از اواخـر قـرن شـانزدهم تـا آغـاز قـرن       » .دارد
و از اوایـل قـرن هجـدهم تـا اوایـل قـرن نـوزدهم را        » صهیونیسم دینى غیریهـودى بـا زمینـه مسـیحى    «هجدهم را 

  .با زمینه الئیک، رمانتیک و ارگانیک و غیره اطالق کرده است» صهیونیسم فرهنگى غیریهودى«

  :به طور کلى سه دیدگاه در تبیین پدیده صهیونیسم مطرح استـ 

ى و ضداسالمى در قلب جغرافیاى سیاسى جهان اسالم، فلسـطین، کـه از ابتـداى تـاریخ     ایجاد گسل صهیونیست. 1
آسیا، افریقا و اروپا محسـوب    اسالم تاکنون پیوستگى جغرافیایى و سیاسى سرزمینهاى اسالمى در ملتقاى سه قاره

   شده است مى

یهودیـان و طـرح اتهامــات   کـه موجـب قتـل عامهـاى متعـدد      (یهـود اروپـا    -انتقـال بحـران تـاریخى مسـیحیت    . 2
ایـن  . یهـود در فلسـطین   -به جهان اسالم و تبدیل آن به بحران اسـالم ) نژادپرستى و مواردى از این قبیل شده بود

اى تـاریخى   تـوان آن را معاملـه   طرح در نهایت زیرکى اجرا شد و بدان پایه اهمیت داشت که در یک جملـه مـى  
  .ام به قتل عیسى مسیح علیه السالم بوددانست که بخشى از آن تبرئه یهود از اقد



 

۴۵ 
 

  .تحقق تدریجى آرمان موهوم یهودیان نژادپرست و افراطى در برپایى حکومت یهودیان در فلسطین. 3

اى سراسـرى برقـرار    قدرتهاى استعمارگر غربى از یک طرف به برکت فنّاورى پیشـرفته بـر جهـان اسـالم سـیطره     
گى موجب استحاله معنـوى و تضـعیف اعتقـاد و سسـت شـدن ریشـه       کردند و از سوى دیگر، به مدد هجوم فرهن

کـه ممکـن اسـت     -وجود آوردن صهیونیسـم، جنگـى فرسایشـى را    باورهاى دینى مسلمانان شدند و سرانجام با به
هاى عظیمـى از مسـلمانان    بر مسلمانان تحمیل کردند، که طى بیش از نیم قرن سرمایه -سالهاى طوالنى ادامه یابد

در نظرى کلى، اگر در یک مورد مخالفان قدیم و معارضـان جدیـد پـاپ بـا پیـروان واتیکـان در       . استرا بلعیده 
البتـه مسـیحیان شـرق، خاورمیانـه و     . نظر نشان دادنـد، آن اشـغال فلسـطین بـه دسـت صهیونیسـتها بـود        عمل اتفاق

چنـین تجـویزى نکـرده     توان گفـت کـه مسـیحیت    بر این اساس، مى. کشورهاى عرب از این قاعده مستثنا نبودند
گرى غربى، متأثر از فرهنگ گالدیاتورى رومـى عامـل اساسـى ایـن تفکـر صـلیبى اسـت کـه          است؛ بلکه صلیبى

م را به نیابت از قیصـرهاى رومـى بـه راه انداختـه بودنـد نـه مسـیحیان         11/ -13/ ق 5 -7نبردهاى سهمناك قرون 
کننـد، فرهنـگ زورمدارانـه روم قـدیم      مسیحیت ارائـه مـى  آنچه امروز غربیها به نام . نسطورى، فلسطینى و سورى

زمـان بـا دوران    گیرى حکومـت صهیونیسـتها در خاورمیانـه هـم     شکل. است که لعابى از مسیحیت را بر خود دارد
ماجراى اشغال فلسـطین خنجـرى   . ویژه افول امپراتورى عثمانى از سده هجدهم، بود ضعف دولتهاى مسلمانان، به

الم بود؛ سه جنگ خانمان برانداز را بر مسلمانان تحمیل کرد و میلیونها فلسـطینى را بـه خـاك    بر پهلوى جهان اس
بن گوریـون   بخشهاى آباد اردن، سوریه، لبنان به اشغال وارثان. سیاه نشانید و سایه شوم صهیونیستها را تثبیت کرد

  .قدس درآمد درآمد و بخشهاى بیشترى از خاك همسایگان فلسطین به اشغال رژیم اشغالگر

به طور کلى نفس اصول صهیونیسم همانا ساختن نه فقط یک مذهب، بلکه یک ملت و یک دولـت از یهودیـت   
اسـرائیل  «یعنـى  طلبانـه، در سـرزمین موعـود     کوشد تا تمام یهودیان دنیا را با توسل به جنگهاى توسـعه  است و مى

  .گردهم آورد» بزرگ

  نگ و تمدن اسالمیو احیاء فره بیداري اسالمی: مرحله هفتم

  بیداري اسالمی در جهان عرب.1

ماندگى خود و توسعه و پیشرفت  اعراب، چون ایرانیان، از زمانى که با دولتهاى اروپایى آشنا شدند، به عمق عقب
حلهاى متعددى براى جبران این عقب ماندگى ارائه شـده اسـت کـه یکـى از آنهـا       تاکنون راه. اروپاییها پى بردند

مانـدگى، آنهـا را بـه     شده به علل عقـب  براساس نوع پاسخهاى داده. اسالم به مثابه دین و تمدن استبازگشت به 
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گـرا؛   اسـالم  -گرا تمدن) گرا؛ ب عرب -گرا تمدن) الف: اند از این گرایشها عبارت. کنیم چهار گرایش تقسیم مى
 .گرایى اسالمى اصول) گرایى سنتى؛ د اسالم) ج

الـدین   از اندیشـمندان عمـده گـرایش اول؛ سـیدجمال     هطـاوى و خیرالـدین تونسـى   بندى فـوق، ط  براساس تقسیم
گویـان اصـلى گـرایش سـوم؛      اسدآبادى و تا حدودى محمد عبده از متفکران گرایش دوم؛ رشید رضا از سـخن 

  .اند حسن البنا و سید قطب و اخوان المسلمین از فعاالن گرایش چهارم

گـرا بـر دیگـر جریانهـاى      شـویم، گرایشـهاى اسـالمى اصـول     به لحاظ تاریخى، هر چه به زمان حاضر نزدیک مى
جویانـه آن   شود، ویژگى مبارزه گیرى ضدغربى آن تشدید مى راند؛ جهت فکرى غالب شده، آنها را به حاشیه مى

هاى سلفیه در آنها قـوت گرفتـه    دیشهگیرد، ان شود، و از دولتهاى حاکم در جوامع اسالمى فاصله مى آشکارتر مى
  . شود اى و سیاسى تبدیل مى و از یک حرکت فکرى به یک جنبش توده

اولین مـوج بیـدارى اسـالمى نـوگرا از طهطـاوى در مصـر و خیرالـدین پاشـا         . گرا عرب -گرا گرایش تمدن) الف
کنـد کـه مسـلمانان بـراى ترقـى       طهطاوى اندیشه خود را بر این محور اسـتوار مـى  . شود تونسى در تونس آغاز مى

  .یابى به علم اروپایى ندارند اى جز دست چاره

  :گرا داراى ویژگیهاى زیر بود عرب -گرا توان گفت که گرایش تمدن طور کلى، مى به

دانست که در کسب فناورى و  اصالت و برترى تمدن غرب را پذیرفته بود و مسلمانان را داراى این توانایى مى. 1
  .پنداشتند اند، زیرا علم غربى را همان علوم اسالمى مى وفقتمدن غربى م

هر دو نماینده برجسته ایـن گـرایش از مقامـات دولتـى بـود و اخـذ تمـدن و نهادهـا و فنـاورى غربـى و ترقـى            . 2
  .آورند شمار مى را وظیفه دولت به مسلمانان

تمـاعى جوامـع خـود بـا اسـتفاده از      اج -دنبال اصـالح نهادهـاى سیاسـى    گراست و به روش و منش آنان اصالح. 3
  .اند تجارب و نهادهاى اروپایى

اندیشند، زیرا آنان یقـین دارنـد کـه اساسـاً تمـدن       این گروه اصولًا به احتمال تضاد اسالم و تمدن اروپایى نمى. 4
معیـارى   بنابراین، هـدف آنـان تعیـین   . اروپایى برگرفته از اسالم و علوم اروپایى ترجمه علوم اسالمى پیشین است

  .ضرورت داشت» نهادهاى غیردینى«از نظر آنان تنها بهسازى «و » بود که در اخذ تمدن از اروپا به کار آید
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  .نگرش آنان کاملًا محدود به وطن خود است. آنان اندیشه وحدت امت اسالم را ندارند. 5

درواقـع نسـل دوم از   . داردبین این گرایش و گـرایش اول اشـتراکاتى وجـود     .گرا اسالم -گرا گرایش تمدن) ب
الدین اسـدآبادى و   چهره بارز آن سیدجمالنامید که » گرا اسالم -گرا تمدن«توان  منادیان بیدارى اسالمى را مى

گراى پـس   تر است و عبده به نسل سنت با این تفاوت که سید جمال به نسل اول نزدیک .شیخ محمد عبده است
گـرى   حگرى سید جمال ابعادى مختلف دارد، اما روح اصلى اصالحباید گفت که اصال. تر است از خود نزدیک

دنبال این است که جهان اسالم و مسـلمانان را بـا دوران جدیـد،     سید به. است» تجدد«سید جمال در جهان اسالم 
گیرى آن آشنا کند و شرایطى را فراهم کند که مسلمانان نیز در این دنیاى جدید و تمدن  ویژگیها و عوامل شکل

آن سهمى به دست آورند و با اتکا بر عناصر اصلى آن یعنـى علـم و عقـل و دیگـر عناصـر آن ازجملـه نهادهـاى        
گـرا، بـر دو فـرض     گرایان تمدن در اینجا سید جمال، برخالف عرب. سیاسى دموکراتیک بر قدرت خود بیفزایند

به نهادهاى جدیـد و مهارتهـاى فنـى    نخست نقش ناگزیر دین در زندگى ملتها و دوم، نیاز : کرد اساسى تأکید مى
  .براى برآوردن خواستهاى زندگى جدید

گرایى را تأکید بر اصـالت عقـل و علـم، توانـایى      اسالم -گرایى توان محورهاى اصلى نحله تمدن در مجموع، مى
ت کـه در  سازى و افزایش اقتدار مسلمانان، یگانگى و اتحاد اسالمى و مبارزه با سلطه اروپـا دانسـ   اسالم در تمدن

  .گذر زمان شکل گرفته و دچار تحول شدند

گرا، احیاى اسالم را در احیاى علمى، جذب تفکر نوین و  گرایان اسالم اگر تمدن .گرایى سنتى گرایش اسالم) ج
گرایان سـنتى و متفکـر برجسـته آن،     دانستند، اسالم استفاده از دستاوردهاى فناورى اروپایى در جوامع اسالمى مى

» بزرگـان اسـالم  «دهندگان سلفیه هستند، احیاگرى اسالمى را در بازگشـت بـه روش و سـیره     که ادامهرشید رضا 
هـاى پیشـین، در جـذب     هـاى نحلـه   تـوان گفـت کـه ناکـامى دولتهـاى اسـالمى در تحقـق اندیشـه         مى. دانستند مى

گرایان  ، سنت»و ترقى تمدن«دستاوردهاى علمى و سیاسى تمدن نوین و برعکس، افتادن در دام قهقرایى شدیدتر 
گرایـى   اسالمى را نسبت به تهدید غرب و از دست رفتن هویت اسالمى، دچار نگرانیهاى شدیدترى کرد و اسالم

  .سنتى پاسخى به این نگرانیها بود

دهنـده ماهیـت سـنتى     گرایى رشیدرضا موجب تمرکز افراطى او بر احادیث شد کـه افـزون بـر اینکـه نشـان      سلفى
هـاى   تـر شـد و همـین امـر هـم او را از اندیشـه       بینـى گسـترده   یابى او بـه یـک جهـان    انع از دستاندیشه اوست، م
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جـویى   سـتیزه  جویانـه وى دربـاره شـیعه را، کـه یـادآور      گرایانه سید جمال دورتر کرد و گرایشهاى ستیزه وحدت
  .سلفیه بود، موجب شد

نـاتوانى کشـورهاى   «گرایى اسـالمى دارد   ژاك برك در تحلیلى که از اصول .گرا گرایى اصول گرایش اسالم) د
. دانـد  شـدن آنهـا مـى    ساز افراطى اسالمى را در ارائه مدلهاى متناسب با عصر تکنیک و تمدن در قرن بیستم، زمینه

 .»دانـد  ترین علت درونى را توقف اجتهاد و سرکوب حرکتهـاى اصـالحى بـه نـام مبـارزه بـا بـدعت مـى         وى مهم
عنوان یک تـراژدى غمبـار، روح اعـراب را آزرده     درواقع، این شکستها، در کنار ناتوانى دراجراى اصالحات، به

  .ساخته است و آنان را در طیفى از انفعال تا تندروى سیاسى سرگردان ساخته است

سدآبادى فقط یک فریاد ا: دهد گران اسالمى چنین نظر مى المسلمین، درباره اصالح گذار اخوان حسن البناء، بنیان
نـویس و   فقط یک تاریخ هشدار براى مشکالت است و شیخ محمد عبده فقط یک معلم و فیلسوف و رشید رضا

  .المسلمین به معنى جهاد، تالش و کار است و فقط یک پیام نیست که اخوان نگار است، در حالى وقایع

یکـى از  . ونیهاى اساسى در جوامع اسالمى استدنبال دگرگ مذهبى است که به -اخوان المسلمین جنبشى سیاسى
کـه  »ناپذیر اسالم در حل مسائل اجتماعى و سیاسى مسلمین اسـت  قدرت تفوق«المسلمین  اعتقادات اساسى اخوان

  .گرایى است گرایى اسالم درواقع جوهر اصول

ماینـدگان برجسـته   المسلمین بود، افرادى چون سـید قطـب و محمـد غزالـى ن     اگر حسن البناء رهبر سیاسى اخوان
باید گفت که تفاوت طهطاوى، خیرالدین پاشا تونسى، سید جمـال، محمـد عبـده،    . المسلمین بودند فکرى اخوان

رشیدرضا و سید قطب در سیر تحول جنبش بیدارى اسالمى کاملًا مشـهود و اساسـى اسـت و هـر چـه بـدین سـو        
هاى سید قطب  اندیشه. شود اطگرایى آن کاسته مىتر شده و از التق جویى آن قوى شویم ویژگى مبارزه نزدیک مى

  .جویى است گرایى و مبارزه گرایى و اصول بیانگر این خلوص

کنـد و   دانـد و جوامـع اروپـایى را اوج جاهلیـت مـدرن تلقـى مـى        سید قطب تمامى جوامع موجود را جـاهلى مـى  
رایـى کـه برتـرى و پیشـرفت تمـدن      گ کننده اندیشه وى بـا پیشـگامان اسـالم    اینجاست که تفاوت اساسى و تعیین

» نیـافتگى  توسعه«و » توسعه«هاى  سید قطب به تعریف دوباره واژه. دهد اروپایى را پذیرفته بودند، خود را نشان مى
اى  یافتـه جامعـه   کرد کـه جامعـه توسـعه    قطب تأکید مى. و معرفى معیارهاى جدید براى پیشرفت و ترقى پرداخت

. یافته است که تفوق اخالقـى از خـود نشـان دهـد     اى توسعه ادى است، بلکه جامعهنیست که در نقطه اوج تولید م
گرایى اسالمى است که دیگر جنبشهاى اسـالمى در سراسـر جهـان تحـت      نهضت امام خمینى اوج گرایشِ اصول
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ویت و تفکر و طرح امام خمینى درواقع تلفیقى از ه. تأثیر موفقیت ایشان در تأسیس جمهورى اسالمى توانا شدند
دنبـال توسـعه و تجـدد بودنـد و      که رهبران پیشین جنبش بیدارى اسالمى چون سید جمال بـه  در حالى. توسعه بود

دنبـال احیـاى هویـت     امـام خمینـى همـان گونـه کـه بـه      . کردند برخى هم به صورت کمرنگى بر هویت تأکید مى
اى کـه در چـارچوب هویـت     ار بـود، توسـعه  اى برخـورد  ویژه  اسالمى بودند، توسعه نیز در گفتمان وى از جایگاه

شد و همین امر موقعیـت و   نظریه سیاسى امام منحصراً در قالب و شکل اسالمى مطرح مى. شد اسالمى تعریف مى
  .دهد گرایى در جهان اسالم مى ویژگى ممتازى به امام خمینى در جنبش اسالم

تحـرك بسـیارى از جنبشـهاى اسـالمى در جهـان اسـالم       انقالب اسالمى ایران، به رهبرى امام خمینى، در تولد و 
گرایـى در منطقـه    گرایى، ناسیونالیسم، الئیسیسم، راه را براى حضور قدرتمندانه اسالم افول قوم. نقش داشته است

در میـان رهبـران   . هاى امام خمینى هم تأثیر فراوانـى در ایـن رونـد گذاشـت     مهیا کرد و انقالب اسالمى و اندیشه
اللَّه خمینـى   آیت«. هاى امام نزدیک بود هاى سید قطب تا حدى به اندیشه المى در جهان عرب، اندیشهبیدارى اس

هـر دو جهـان را بـه    . دیدند که براى فهـم اسـالم داشـتند    و سید قطب هر دو راه حل نهایى مسائل را در راهى مى
نامیـد و   تقابل را مستضعف و مستکبر مـى  اللَّه خمینى دو قطب این آیت. گرفتند صورت تقابل ما و آنها در نظر مى

و  -سید قطب آن دو را جاهلیت و اسالم؛ هر دو آن دسته از بخشهاى جهان که نظام اسالمى بر آن حاکم نیسـت 
قلمـرو   -توانیم آن بخشهایى را نیز که رفتار دینى بر آنهـا حـاکم نیسـت بـه آن دسـته اضـافه کنـیم        در اینجا ما مى

در نظر اندیشمندانى چون امام و سید قطب، اسالم هم دیـن اسـت و هـم دولـت و      .»اند هجاهلیت و استکبار دانست
  .تواند با ارزشهاى اسالمى سازگار باشد ارزشها و الگوهاى رفتارى غرب نمى

    بیدارى اسالمى در ایران. 2

جتماعى و دینـى،  هاى گوناگون سیاسى، اقتصادى، ا دو سده اخیر، به لحاظ تغییرات و تحوالت فزاینده در عرصه
زمـان بـا آغـاز     این دوره که به تاریخ معاصـر ایـران شـهرت یافتـه، هـم     . رود شمار مى از اعصار مهم تاریخ ایران به

  .شود حکومت سلسله قاجاریه در ایران شروع مى

د ایران با وجود دور بودن از اروپا، که کانون اصلى رقابتهاى کشورهاى قدرتمند بود، به علـت همسـایگى بـا هنـ    
یابى به هند که منشأ قدرت، ثروت و اعتبار سیاسى انگلیس  انگلیس و داشتن بهترین موقعیت راهبردى براى دست

در . خواه قرار گرفـت  یکباره مورد توجه کشورهاى استعمارگر و فزون شاه قاجار به در جهان بود، از زمان فتحعلى
فرانسه و انگلیس خـواه نـاخواه وارد شـدند و بـا     مناسبات جدید ایران با کشورهاى خارجى، کشورهاى روسیه و 
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توجه به ضعفهاى سـاختارى جامعـه و حکومـت ایـران، ایـن مناسـبات منجـر بـه اسـتقرار روابـط نـابرابر، تحمیـل             
  .قراردادهاى استعمارى و انفصال بخشهاى مهمى از قلمرو ایران در شمال و شرق شد

تـدریج تحـول مهمـى، نخسـت در      ه روسـیه و انگلـیس، بـه   ویژ شکست ایران در رویارویى با قدرتهاى بزرگ، به
این تحول عبـارت بـود از لـزوم اصـالحات،     . ساختار سیاسى رسمى و سپس ساختار غیررسمى جامعه پدید آورد

ویژه سیاسى و همچنین پدیدار شدن بیـدارى   ها، به هاى نظامى و صنعتى و سپس در دیگر عرصه نخست در عرصه
در » نفـى سـبیل  «در مقابله با استبداد داخلى و به کار بسـتن قاعـده   » سالم و اساس دینحفظ بیضه ا«اسالمى براى 

  . رویارویى با استعمارگران خارجى بود

ویژه مراجع تقلید و روحانیون، با نقش دائمى رهبرى مـذهبى آنهـا در جامعـه، و     زمینه حضور نیروهاى مذهبى، به
  .ى در اوایل حکومت قاجار مهیا شدعلمیه شیع هاى نیز تحولى مهم در حوزه نهاد دینى و حوزه

تـدریج   گذارى و تألیفات فراوان که به منزله مقدمات نظرى مکتب اصولى و بیدارى اسـالمى بـود، بـه    پس از پایه
رو شدند و با تکیه بر  اى به نام استعمار خارجى روبه عالمان شیعه در این عصر با پدیده. نوبت به مرحله عمل رسید

لـن یجعـل   «این قاعده بر اساس آیه شـریفه  . گران خارجى موضع گرفتند در مقابل سلطه» نفى سبیل«ى قاعده فقه
در تفکر نوین انقالبى شـیعه،  . کند است که سلطه کافران بر مسلمانان را نفى مى »المؤمنین سبیلًا اللَّه للکافرین على

گـرى   هاده شـد و روحیـه مبـارزه، سـتیز و انقالبـى     کنار ن» تسلیم«و » انفعال«و » کننده به آرامش دعوت«تفسیرهاى 
  .جاى آن را گرفت

شاه قاجار و شکست ایران از روسها و استیالى آنها بـر بخـش وسـیعى از     جنگهاى ایران و روس در دوره فتحعلى
گرا به آن، اولین صحنه عملى مداخله علماى اصولى در مسائل سیاسى تاریخ  قلمرو ایران و واکنش علماى اصول

همگى بر وجـوب جهـاد علیـه کفـار روسـى       نامیدند و» جهاد«نبرد با روسها را علما . آید اصر ایران به شمار مىمع
  .تأکید داشتند

مـانع  . سیر تکاملى عقاید شیعه بر محور مکتب اجتهـادى، نقـش و تـأثیر بیشـترى در تـداوم بیـدارى داشـته اسـت        
وجود آمد، طرح افکار و عقاید الحادى و ضـددینى، یـا    بهدیگرى که در مقابل روند رو به رشد مکتب اجتهادى 

یکى از وظایف و چالشهاى نهاد دینى در این دوره، مبـارزه   .به عبارت دیگر سکوالر و گسترش فراماسونرى بود
سیاستهاى اسـتعمارى بـراى ضـربه زدن و ایجـاد     . سازى بود و مقابله با فرقه» نفى سبیل«با استعمار با تکیه بر قاعده 

  ایجاد فرقه شیخیه به کوشش سید کاظم رشتى، از شـاگردان . سازى روى آورده بود شتت در میان شیعیان به فرقهت
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ید کاظم رشـتى، در ایـن   مسلک و ایجاد فرقه بابیه به همت على محمد باب، شاگرد س شیخ احمد احسایى صوفى
  .راستا بود

هاى وابسته به حکومت و سلطنت طـرد   لک از حوزهمس خان امیرکبیر، عناصر درویش در زمان صدارت میرزا تقى
وى تأکید داشت که علماى دین در امور شرعى و دینـى  . پرستى مقابله شد آمیز و خرافه شدند و با سنتهاى بدعت

در مجموع، سیاست مذهبى امیرکبیر، به رغـم محـدود   . با قدرت و قوت عمل کنند و نگذارند دین تضعیف شود
  .بیدارى اسالم کمک کرد انیون، بهکردن نقش روح

گرایانـه وى و   اصـالحات غـرب  . ، موقعیت نهاد دینـى تضـعیف شـد   خان سپهساالر ندر دوره صدارت میرزا حسی
  .ض و مخالفت روحانیون را برانگیختاعطاى امتیازات به خارجیان، اعترا

ایـن  . آخونـدزاده اشـاره کـرد    خان الدوله و فتحعلى خان ناظم توان به ملکم مى دیگر افراد منورالفکر غرب گرا  از
میـرزا  . کردنـد  پـردازى مـى   افراد به عنـوان طراحـان سیاسـت مـذهبى و افکـار سـکوالر سپهسـاالر عمـل و نظریـه         

اش، به اصول و مبانى فکرى مکاتب مادى غرب  مآبى مقاصد تجددخواهانه خان، به رغم تالشش در مذهب ملکم
اندیشى بود؛ چون در صورت برمال شدن چهـره واقعـى او، از    صلحتکرد بنا به م معتقد بود و اگر آن را پنهان مى

  . خان از اولین مؤسسان تشکیالت فراماسونرى در ایران و فراماسون بود میرزا ملکم .شد جامعه مسلمانان طرد مى

. الـدین اسـدآبادى صـورت داد    در عصر ناصرى، شاهد حرکت بیدارگرانـه دیگـرى نیـز هسـتیم کـه سـید جمـال       
او تردیـدى نداشـت کـه نیرومنـدترین رابطـه میـان       . اندیشه بیدارگرانه وى، اندیشه اتحـاد اسـالمى بـود   ترین  مهم

. اسـالمى و مسـلمانان بـود     بخشیدن به جوامع ترین کارهاى وى هویت از مهم. مسلمانان، رابطه و پیوند دینى است
  .»شد و مرکز وحدت آن ایمانمن آرزو دارم که سلطان همه مسلمانان قرآن با«: در عروةالوثقى نوشتوي 

به طور کلی بیداري اسالمی از سوي علما، اندیشمندان و اشخاص تاثیر گذار دیگر با راهبردهاي مختلف و بر سر 
این نهضت اگر چه داراي فراز و فرود بود اما به هر حال به حیات خود ادامه داد و . جریانات متعدد پی گیري شد

از جمله افراد فعال در این دوره زمانی می توان بـه شخصـیت   . مرحله جدیدي شد وارد) ره(با رهبري امام خمینی
شیخ فضل اللع نوري، میرزاي شیرازي، سید حسن مدرس، شیخ عبدالکیرم حائري، آیه اهللا کاشـانی،  : هایی چون

  .اشاره کرد.... مصدق، آیۀ اهللا بروجردي و
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  )ره(ـ بیداري اسالمی به رهبري امام خمینی

ت  در موج  جدید بیدارى اسالمى، امام خمینى و روحانیون همفکر وى، کوشیدند که سیاست را بر محور مرجعیـ
امام خمینى، براى تحقـق ایـن    .کرد طیف مذهبى جنبش دانشجویى نیز به تحقق این هدف کمک مى. بازگردانند

  .هدف، به تقویت حوزه علمیه پرداخت

در هیئت دولت، که بر اساس آن قید اسالم از شـرایط   1341مهر  16تصویب الیحه انجمنهاى ایالتى و والیتى در 
جاى سوگند به قرآن، سوگند به کتاب آسمانى جانشین شد،  کنندگان حذف شد و به شوندگان و انتخاب انتخاب

امـام خمینـى از ایـن    . ساز بحرانها و تحوالت دیگرى در آینده شد بحران عظیمى را درپى آورد که خود نیز زمینه
نکتـه تـازه در   . هاى خود را با فراخوانى و تشکیل جلسات مشورتى میان علماى قم آغـاز کـرد   رسماً فعالیت پس،

. رهبرى امام خمینى این بود که انتقادهایى که تاکنون متوجه دولت بود، از این پس متوجه محمدرضا پهلوى شد
گرى به اندیشه انقالبـى تبـدیل    ه اصالحهاى احیاگرانه، موجب شد ک مقاومتهاى حکومت پهلوى در برابر اندیشه

  .شود

امام خمینى مخالفت خود با الیحه مذکور را با وارد کردن ایرادهاى شرعى به آن آغاز کـرد و خواسـتار لغـو آن    
عواقـب وخـیم تخطـى و تخلـف از قـرآن و احکـام       ) وزیر نخست(طى تلگرافهایى در اعتراض به شاه و علم . شد

  .گیرشد الش امام خمینى، مخالفت و مبارزه همهبا ت. اسالم را یادآور شد

نشینى رژیم پهلوى و لغو الیحه انجمنهاى ایـالتى   با عقببه رهبري امام خمینی مرحله اول نهضت بیدارى اسالمى 

پرسـى اصـول    مخالفـت مراجـع و علمـا بـا همـه     مرحلـه بعـدى،   . پایان رسید با موفقیت به 1341آذر  10والیتى در 

آمیـز   ها، تجمعات اعتـراض  انجام شد و به دنبال صدور اعالمیه 1341ید بود که در ششم بهمن ششگانه انقالب سف
  .پرسى شرکت کنند راد کمترى در همهو سخنرانى و نشستهاى مشورتى صورت گرفت که سبب شد اف

 بود که حکومـت پهلـوى بـه سـرکوب روحـانیون در مدرسـه       1342رخداد مهم در این زمینه واقعه دوم فروردین 
نکتـه جالـب اینکـه رژیـم     . اى کشـته و مجـروح شـدند    فیضیه قم و مدرسه طالبیه تبریز دست زد که طى آن عـده 

پهلوى براى فریب افکار عمومى، آن را نزاع بین روحانیون مخالف اصالحات ارضى و دهقانان موافق آن، که به 
اقدامات ضد دینـى قبلـى نتیجـه معکـوس     این اقدام رژیم نیز همچون . قصد زیارت به قم آمده بودند، اعالم کرد

  .ز خشم و نفرت در سراسر کشور پدیدبار آورد و موجى ا به
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مرحله دیگرى از نهضت، که به دلیل اهمیت و تأثیرگذارى آن در تحوالت نهضت اسالمى در آینده، مقطعـى از  
انتقاد از اعمـال سـرکوبگرانه   در محرم این سال، روحانیون مبارز به . است 1342خرداد  15تاریخ معاصر شد، قیام 

قیام پانزده . رژیم پهلوى پرداختند و در نهایت، محافل عزادارى به کانونهاى مبارزه و فعالیت سیاسى تبدیل شدند
تحقق اسـالم سیاسـى    براى  هاى سیاسى و تالش تر روحانیون به فعالیت خرداد درواقع نوعى نمایش گرایش جدى

  .بود

خرداد، امواج فرعى دیگرى بیدارى اسالمى را تقویت کردنـد   15ه بروجردى تا قیام اللَّ در فاصله درگذشت آیت
گرایى جناح غیرروحـانى،   هاى آنها نیز مذهبى و اسالمى بود و با درهم آمیختن مذهب و ملى مایه فعالیت که جان

  .نهضت احیاگرى دینى را شکل دادندروشنفکرى دینى و 

  ):ره(رهبري امام خمینیـ ویژگی هاي بیداري اسالمی به 

توان به تقویت اندیشه پیوند دین و سیاست،  از ویژگیهاى بیدارى اسالمى به رهبرى امام خمینى در این سالها، مى
هاى علمیه و تلفیق نظر و عمل در مبارزه با اسـتبداد   ناپذیرى با رژیم پهلوى، تثبیت اجتهاد سیاسى در حوزه سازش

  .تر، استکبار دوره جدید جهان را هدف قرار داد مه مهمو استعمار اشاره کرد که از ه

هـاى   شـتر بـه فعالیـت   توان به محمود طالقانى و مرتضى مطهرى اشاره کرد کـه بی  از دیگر احیاگران این سالها، مى
  فکرى پرداختند،  

مشـغول   ش به مطالعات تئوریک و فراگیرى آموزشـهاى نظـامى   1350تا  1344در این میان، سازمان مجاهدین از 
ش، بـا   1353تا  1350از . ش نگذاشتند 50شدند و در عمل، تأثیر چندانى بر روند جنبش بیدارى اسالمى در دهه 

جنبش . گذاران و رهبران آن دستگیر، زندانى، یا اعدام شدند آشکار شدن روش مبارزه مسلحانه، بسیارى از بنیان
و مارکسیست تقسیم شدند که بـه درگیریهـاى خـونین     ش نیز دچار انشعاب شده و به دو گروه اسالمى 1354در 

  .حزبى منجر شد درون

در این سالها هیئتهاى مؤتلفه . تدریج زندانیان سیاسى نیز آزاد شدند ش، از اختناق سیاسى کاسته شد و به 1356از 
رجـایى،  رنگ سیاسى، از سوى مبارزانى، چون محمدجواد باهنر، محمـدعلى   هاى فرهنگى و کم در قالب فعالیت

  .الدین فارسى و دیگران احیا شد هاشمى رفسنجانى، جالل
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آل احمـد، مهـدى بازرگـان و علـى      هاى افـرادى، چـون جـالل    در کنار احیاگران و مصلحان دینى، آثار و اندیشه
در خدمت و خیانـت  «و  »زدگى غرب« در کتابهاىآل احمد . شریعتى نیز در امتداد تقویت بیدارى اسالمى بود

ناپـذیر از هویـت    او شیعه را نیـز عنصـرى تفکیـک   . به تبیین ابعاد غربزدگى و روشنفکرى پرداخت »نروشنفکرا
هـاى   بازرگان نیـز بـا پشـتوانه فعالیـت     .ایرانى معرفى کرد و به نقش روحانیون در مقابله با تسلط غرب تأکید کرد

ترین اثر خـود،   ش مهم 1345در . آوردش به مبارزه ایدئولوژیک در عرصه قلم روى  50سیاسى گسترده، از دهه 
هاى  فعالیت. ش نیز تداوم پیدا کرد 60ها در دهه  این نوع فعالیت. رشته تحریر کشید یعنى بعثت و ایدئولوژى را به

دلیل نفوذ و ایجاد تحرك اسالمى در قشر دانشگاهى و جوان و دور کردن آنهـا از تفکـرات    فکرى شریعتى نیز به
او با طرح گفتمان بازگشت به خویشتن، دنباله گفتمان غربزدگى . سیستى داراى اهمیت استگرایانه و مارک غرب

  .آل احمد را گرفت

از سـوى امـام   » والیـت فقیـه  «ش، بـا عنـوان    1348ترین رخداد این دوره، آغاز بحـث حکومـت اسـالمى در     مهم
و پیوند دین و سیاست و فراتر بودن ایشان در این جلسات به اثبات و تبیین حکومت فقیهان . خمینى در نجف بود

  .دئولوژى نسبت به عبادت پرداختندای

خمینى در اروپا و امریکا، دانشجویان مسلمان ایرانى بودند کـه در   هاى امام یکى از عوامل تقویت و پخش اندیشه
هـاى   رسـانه  دسترسى آنهـا بـه مطبوعـات و   . کردند و با نجف در ارتباط بودند قالب انجمنهاى اسالمى فعالیت مى

  .داد ترى براى تبلیغ و فعالیت مىگروهى در فضاى مناسب سیاسى، به آنان امکان بیش

سـابقه اختنـاق سیاسـى و فضـاى سـرکوب و همچنـین زنـدانى         ش به دلیل حاکمیت بى 1355و  1354در سالهاى 
طعى شـد و بیشـتر در   رکود مق شدن بسیارى از مبارزان و متفکران مذهبى طراز اول، جنبش بیدارى اسالمى دچار

  .یان به حیات خود ادامه دادقالب جنبش دانشجو

ش و آزادى زنـدانیان سیاسـى، فضـاى     1356ویـژه   ش بـه بعـد، بـه    1355با ایجاد فضاى نسبتاً باز سیاسى از اواخر 
کاهش سانسور مطبوعات نیز باعث شـد کـه از ایـن رسـانه     . مساعدى پیش روى جنبش بیدارى اسالمى نهاده شد

ویژه نیروهاى مذهبى نیز فرصت را مغتنم شمرده، تا حکومت پهلوى را  اده مطلوبى شود و مخالفان سیاسى، بهاستف
  .اى مورد انتقاد قرار دهند هدر سطح گسترد

رسـانى بـه مرجعیـت و رهبـرى امـام       شبکه مبارزان در داخل و خارج از کشور، از طرق گوناگون تبلیغى و اطـالع 
شده در پى درگذشت سـید   نکته پایانى اینکه حرکت شروع. پیروزى نهایى تأکید کردند خمینى و ادامه مبارزه تا
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صورت جریانى مهارنشدنى درآمد و اسالم سیاسى و رهبرى دینى، خیز نهایى را بـراى تشـکیل    مصطفى خمینى به
 دهـه تکـاپو و تـدارك صـبورانه، حکومـت      پـس از چنـدین   1357حکومت اسالمى برداشت و عاقبـت در بهمـن   

  .مى به رهبرى امام خمینى تشکیل شداسال

  

  باشید و سرفراز پیروز

  مرتضی دادور آالنق

 

  


