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چکیده
تمدن اسالمی به مثابه یک واقعیت و دارای هویت استقاللی (تمدن به مثابه حقیقت) یا
امری اعتباری برآمده از نوع زیست اجتماعی مسلمانان (تمدن به مثابه یک وضعیت) ،از
مسائل پر چالش و قابل تأمل تمدنپژوهی است .از مباحث معطوف به تمددن اسدالمی،
سیر تاریخی یا دورههای حیاتی آن است .برخی آن را در گذر تاریخ بررسیدهاند و عدهای
برای آن الگویی حیاتمند قائل شده و مراحلی چون تکون و پیددایی ،رشدد ،گسدتر و
شکوفایی ،ایستایی و رکود و نیز انحطاط یا افول برشدمردهاندد ،هدر چندد در خ دو
زمانبندی مراحل یا ترتیب تاریخی آن همنظدر نیسدتند .نقطده مشدتره همده ایندان،
پذیر شکوفایی آن در قرن چهارم هجری است .مقاله حاضر با رهیافتی انتقادی و بده
رو مقایسهای ،به این پرسش محوری پاسخ میدهدد کده نگدرههدای ابدراز شدده در
خ و ادوار تمدن اسالمی ،از چه مزایا و مشکالتی برخوردار است؟ رهداورد پدژوهش
آن است که بیشتر دیدگاههای موجود ،به سدبب داشدتن ابهدامهدا و اخدتالط مرزهدای
مفهومی ،عدم تعیین شاخص ،نامشخص بودن مبادی تاریخی و نیز کاستیهای نظدری
به ویژه در هم آمیزی مرز وجود حقیقی یا اعتباری تمدن ،از استحکام علمی قابل دفاعی
برخوردار نبوده و طبعاً نیازمند بازنگری جدی و اساسی هستند .از منظر این مقاله اساسداً
برای تمدن اسالمی نمی توان سیری حیاتی شناسایی کرد ،بلکه باید آن را در دورههدای
مختلف و در سرزمینهای مختلف بررسی کرد ،بی آنکه بتوان الگویی تغییر ناپذیر برای
آن نشان داد.
کلیدواژهها :ادوار تمدن اسالمی ،تمدن اسالمی ،رویکرد انتقدادی ،رنسدان اسدالمی،
فرهنگ اسالمی.

درآمد

از دو منظر میتوان به مقوله تمدن اسالمی نظر کرد؛ یکی از منظر هستیشناسیی ،بیه
این معنا که اساساً تمدن اسالمی چیست و بر چه چیزی اطیال مییشیود آییا تمیدن
اسالمی ی ودر سطح کالنتر ،تمدن -واقعیتی مسیتقل از دیگیر دسیتاوردهای بشیری و
دارای «هویتی ملمو

و محسو

یا الالت وجود فلسفی» اسیت ییا لیرفاً مفهیومی

اعتباری و برگرفته از نوع زیست آدمیان در یک جامعه و در مبحث مورد نظر« ،وضعیتی
از زندگی مسلمانان» و طبعاً «امری انتزاعی» است و با فرض دوم ،آیا مقولهای تدبیرپذیر
و برنامهمند است یا فرآیندی است که در گذر زمان پدید میآید  1بررسیی ایین مقولیه
مهم (رویکرد آنتولوژیک ،)2خود مجال فراخ و مسیتقلی مییطلبید تیا مبتنیی بیر روش
خالی ،دیدگاه های قابل طرح آن بررسی و کاویده شود .اما مفروضانگاری تمیدن بیه
حوزه تمدنی ،حوزه دیگری از مطالعات (رویکرد اپیسیتمولوژیک )3را شیکل مییدهید.
آنان درباره تمدن چه دیدگاهها و نظراتی داشته و آیا نگرههای آنیان مبتنیی بیر روش و
الول قابل دفاع است یا خیر و در هر لورت از چه طریقی به آن نظرات رسیدهاند
سال نهم ،شماره سی و چهارم ،تابستان 1398

یکی از سرفصلهای تأمل برانگیز در حوزه مطالعات معرفتشناسی ،سیر حییاتی ییا
ادوار تمدن اسالمی اسیت کیه در دهیههیای اخییر ،ماییه تیأمالت و دغدغیه محققیان
شده است .مهمترین انگیزه ورود آنان به این مقوله وضعیت کنونی مسلمانان ییا جایگیاه
تمدنی آنان بود که با ذهنیتهای دینی و نیز تاریخی ناسازگار مینمیود .از نظیر دینیی،
اسالم برترین و کارآمدترین دین و از نظر تاریخی نیز دردورههایی چنین بودهاست ،امیا
از قرن ها پی

در مقام تحقق خارجی از چنین نقشیی فالیله گرفتیه و پیای در مسییر

دیگری نهاده است .نگاهی به جهان اسالم و زندگی مسیلمانان در دورههیای طیوالنی،
آشکارا از نوعی گسست سیاسی اجتماعی و نابسامانی فرهنگی و زیستی خبر میدهید،
به ویژه در مقیا

جوامع پیشرفته ،تا حدی غیرتوانمند و عقب افتاده شمرده مییشیود.

 .1توینبی تمدن را حرکت می داند نه یک وضع ،سفر می داند نه یک بندر (رک :تمدن در بوته آزمای .)59 ،
2. Ontology
3. Epistemology
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این مسئله به طور طبیعی ،اذهان بسیاری را به خود مشغول ساخته که بیه راسیتی چیرا
۶
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مثابه امری پژوهیدنی ،در دایره مجادالت علمی و در ساحت فهم و شناخت پژوهندگان

مسلمانان در چنین جایگاهی قرار گرفته و چه علل و عواملی موجب آن شدهاست.
در مواجهه با دغدغه پی

گفته ،دو دسته نظریه پدید آمد .دستهای از منظر تاریخی و

جامعهشناسی سیاسی و دسته ای دیگر از منظر تمدنی به آن نگریسته و کوشیدند تا سیر
تاریخی پدید آمده را در قالب الگویی فهمپذیر عرضه نمایند .اینان آگاهانه یا بیتوجه به
جوانب رویکرد خوی  ،به فلسفه تاریخ پناه برده و از سنت حاکم بر تمدنها سخن به
میان آورده و ت ابع آن مراحلی را برای تمدن اسالمی برشمردند ،بی آنکه رسماً از وجود
حقیقی تمدن ،سخن به میان آورند .این مقاله با نگاهی انتقادی به پارهای از دیدگاههیای
موجود در ایران ،می کوشد تا با طرح و سینج

اعتبیار آنهیا ،کاسیتیهیای احتمیالی و

مزایای آنها را مورد مداقه قرار داده و دیدگاه مختار را برگزیند.
درباره بررسی ادواربندی تمدن اسالمی کار پژوهشی خالی انجام نشدهاست .علیی
پرداخته است .مقاله حاضر با نگاهی انتقادی از آن استفاده کرده است.
ادوار تمدن اسالمی در نگره نویسندگان ایرانی

از منظر نویسندگان کنونی ایران ،تمدن اسالمی در گذر تاریخ فراز و فیرود بسییاری
آنند که تمدن اسالمی ،به مثابه یک واقعیت حیاتمند ،در دورهای از تاریخ سیر بیرآورد،
به آهستگی از اقتدار و شکوفایی بی بدیلی بهیره یافیت و سیبس بیه دالیلیی درونیی و
بیرونی دچار توقف یا افول شد و دوباره در پی یافتن جانی است تا خودی نشان دهد و
حیاتی مجدد بیابد .بر همین اسا  ،اینان به طراحی دورههایی پرداختنید ،هیر چنید در
هستیشناسی آن نبرداخته و لرفاً به تعریف مفهومشناسانه آن بسنده کردهاند.
 .۱رویکردی عمومی

رویکرد انتقادی به ادوار تمدن اسالمی در ...

داشت .دستهای از آنان به معرفی دوره های آن پرداخته (نجفی )1۴9-129 ،و عموماً بیر
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بیات (1393ش) در مقاله «بایسته دوره بندی تمدن اسالمی» ،تا حدی به ایین موضیوع

در خصوص ادوار یا مراحل تمدن اسالمی ،در کتاب فرهنگ و تمددن اسدالمی آمیده
است که بر پایه منطقی قابل درک و بیان شدنی شکل گرفته کیه احتمیاالً تبلیور همیان
فلسفه تاریخ است .این تاریخ تکرار میشود و اگر منحنی آن را رسیم کنییم ،شیاید در
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است بررسی تاریخ اسالم نشانگر مسیر مضبوط و مراحل دقیق فرهنگ و تمدن اسالمی

چند سده و چند هزاره به نقاط مشابه و تقریباً قابل انطبا برسیم .سبس مؤلفان 1عناوین
اللی مراحل تمدن اسالمی را چنین طراحی کردهاند:
مرحلییه اول :عصییر دعییوت یییا آغییاز حرکییت تییاریخ و فرهنییگ تمییدن اسییالمی
( 13سال بعثت)
مرحله دوم :عصر تشکیل حکومت اسالمی در یثرب و پایهگیذاری نمیادین میدنیت
اسالمی (10ساله مدنی پیامبر)
مرحله سوم :عصر گسترش اسالم که خود شامل دو بخ

است :انتشار دیین اسیالم

در جزیرةالعرب و گسترش آن در جهان متمدن آن روزگار ،شامل بیینالنهیرین ،اییران،
روم ،مصر ،حبشه ،هند ،ماوراءالنهر ،چین و ماچین ،شیمال آفریقیا و سیرانجام جنیوب
اروپا (سدههای اول و دوم هجری)
مرحله چهارم :عصر مجاور شدن فرهنگ و تمدن نوپای اسالمی با تمدنهیای کهین
جهان و کوش

ترجمه ،تأسیس کتابخانه ها ،مدار

و جذب مغزهای متفکر به مراکز علمی و آموزشیی

جهان اسالم (سدههای دوم تا چهارم هجری)
سال نهم ،شماره سی و چهارم ،تابستان 1398

مرحله پنجم :عصر خودجوشی تمدن اسالمی (سده سوم تا پنجم)
مرحله ششم :عصر شکوفایی فرهنگ عمیق اسالمی و ادبییات عرفیانی (آغیاز سیده
چهارم و اوج آن در قرن هفت)
مرحله هفتم :عصر هنر و معماری (نهیم تیا دوازدهیم :عصیر لیفویان ،عثمانییان و
گورکانیان هند)
مرحله هشتم :عصر رکود تمدن اسالمی یا عصری که للیبیان و مغوالن با قساوتها
و بیرحمی های بیسابقهشان روح ناامیدی را در فرهنگ اسالمی دمییده و بیا تخرییب
شهرها ،اسا
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برای شناخت و انتقال آن تمدن ها به حیوزه تمیدن اسیالمی از طرییق

مدنیت مسلمانان را متزلزل کردند (قرن هشتم و نیمه اول سده نهم ،با دو

حمله للیبیان و مغوالن)

8

برابر للیبیان و مغوالن و با همت دانشمندان ایرانی
 . 1در چاپ اول کتاب در سال 1383ش ،این اثر محصول کار جمعی و زیر نظر علی اکبر والیتی معرفی شدهبود.
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مرحله نهم :خیزش مجدد جهان اسالم ،با مجاهدت لالح الدین ایوبی و ممالیک در

مرح له دهم :هجوم استعمار و آغاز دومین دوره رکیود ییا عصیر اسیتحاله فرهنگیی
مسلمانان (سده پانزدهم میالدی).
در ادامه از تداوم سیر تمدن اسالمی پس از آن سخن به میان آمده که آغیازی بیرای
پایان دوران رکود و خمودی است و خود دارای چهار مرحله :مرحله بیداری اسیالمی،
تشکیل حکومت اسالمی ،گسترش اسالم و تجدید بنای فرهنگ و تمدن اسالمی اسیت
که در سایه بیداری و خیزش مسلمانان در حال بازسازی خوی

است .نویسندگان این

کتاب با دقت در سیر تاریخی منحنی تمدن ،نتیجهگیری کردند که یک بار دیگیر شیاهد
قدرت گیری و اعتالی مسلمانان و فرهنگ و تمیدن اسیالمی در آینیده نیه چنیدان دور
خواهیم بود ،انشاءاهلل (والیتی .)1۶ - 12 ،و نمودار زیر را برای روشنسیازی میدعای
کتاب طراحی کردهاند.

الزم میداند :اول .مراد از فرهنگ و تمدن اسالمی چیست دوم .با چیه شیاخ

رویکرد انتقادی به ادوار تمدن اسالمی در ...

این قلم بی آنکه بخواهد به نقد ریزکاوانه رویکرد کتاب ببردازد ،ذکیر چنید نکتیه را
هیایی

مکشو

کیدام داده

تاریخی استوار است که برای نویسندگان قابل درک تلقی شدهاست و در پاییان خلیط
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منحنی سیر طراحی شده است سوم .چگونه این سیر و مسیر بر لاحب نظران محتیرم
شده است چهارم .سیر منطقی و مضیبوطی ادعیا شیده بیر اسیا
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سده

حوزه تمیدن و فلسیفه محیل تأمیل

میان فلسفه تاریخ و تمدن است که برای متخص

جدی است .البته این پرس ها جدای از خلط ادوار در یکدیگر ،همپوشانیهای فراوان
و غیر الولی نیز دارد که حاکی از عدم تأمل و دقت یا عدم تخص

نویسندگان است.

عنوان دورهها منطق روشنی ندارد ،مثالً عصیر خودجوشیی اسیالم ییا دوره شیکوفایی
فرهنگ یا عصر هنر چه نسبتی با مفاهیم تمدنی داشته و چگونیه در ییک مسییر طیولی
قرار میگیرند.
البته کتاب کوشیده تا برای القای مراد خوی

تعریفی از تمدن و فرهنگ ارائه دهید،

لذا پس از ذکر تعریف های دیگران ،در یک جمعبنیدی کلیی ،تمیدن را حالیل تعیالی
فرهنگی و پذیرش نظم اجتماعی ،خروج از بادیهنشینی و گام نهادن در شاهراه نهادینیه
شدن امور اجتماعی یا به قول ابن خلدون عمران یافتن ،دانسته است (والیتیی.)22 /1 ،
ذهن مخاطب شکل نمیگیرد ،ازین رو آنچه در ادامه و ذیل عنیاوین «عوامیل میؤثر در
زای

و اعتالی تمدنها» (همان )2۶-2۴ ،و « علل و عوامل انحطاط و زوال تمدنها ییا

عوامل مؤثر در میرایی و فرسای

تمدنها» آمده (همان ،)29-28 ،بیی

از روشینگری،

سال نهم ،شماره سی و چهارم ،تابستان 1398

ابهام افزاست.
 .۲محوریت امر دینی

کتاب دیگری که با عنوان تاریخ فرهنگ و تمدن اسدالمی 1انتشیار یافتیه ،ادوار تمیدن
اسالمی را در دو جا به دو گونه ترسیم کرده است :در آغاز نوشیتار و در بییان سیاختار
کتاب ،پس از تولیف تمدن اسالمی به عنوان پدیدهای خار العاده ،شیگفتی برانگییز و
ایدئولوژیک با مجموعهای از ساختههای معنوی و مادی ،آداب و رسوم مشخ
و معار

 ،سنن

و علوم و فنون معین و مشترک که در همیه وسیعت ارضیی تمیدن اسیالمی
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روشن است از این عبارات تصوری از مفهوم تمدن و شاخ

هیای انیدازهپیذیر آن در

یکسان مینمود ،فرآیند شکلگیری تا اضمحالل آن را چنین بیان میکند :نقطیه آغیازین
آن به مدینه منوره (سال  )11-1باز میگردد و سبس عصر فتوحات (سیال  )132-11را

 . 1به قلم فاطمه جان احمدی که در سال  138۶منتشر شدهاست.
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در برگرفته و ادوار میانی به دوره اموی (سال  )132 -۴1و ابتدای عصر عباسیان (سیال

 )1۴8-132کشیده می شود .اوج این تمدن در فرلت زمیانی میورد نظیر بیه دوره دوم
عباسی (سال  )218 -1۴8می رسد و انحطاط تدریجی آن از این عصر آغاز و بیه سیال
( ۶5۶سال حمله مغوالن و اضمحالل وحدت سیاسی جهان اسالم) ختم میگیردد .هیر
چند با رشد استقالل نسبی سرزمین های تحت سیلطه حکومیت اسیالمی ،بیه وییژه در
مغرب زمین و بعدها مشر اسالمی تمدنهای منطقیهای و محلیی شیکل خیود را بیاز
یافتند و رفته رفته در تاریخ جهان اسالم جایگاه ویژهای به خود اختصاص دادند (جیان
احمدی.)17-1۶ ،
نویسنده به این گونه اراده خود از تمدن اسالمی و سیر آن را بیان میدارد ،هیر چنید
به آسانی نمی توان واحد مطالعاتی یا موضوع کانونی بحث ایشان و نیز مقاطعی که برای
ادوار تمدن ذکر شده را فهم کرد .همچنین روشن نیست که اگیر از ربیع اول نیمیه اول
تمدن دارای شکوه و عظمت مؤثر بر دیگر جهانیان بودهاست ،همچنین اطال دوره دوم
عباسی بر سالهای میان  1۴8تا  ، 218بر چه مبنا و منطقی است شاید همیین ابهامیات
موجب شد تا نویسنده خود در بخ

دوم اثر ،تصویری دیگیر از سییر تمیدن اسیالمی
1

ارائه دهد :یک .عصر نبوی (سال  1تا  10هجری)؛ دو .عصر خلفای راشدین (سال 11
هجری)؛ چهار .عصر خلفای عباسی (سال  132تا  ۶5۶هجری  -سال سقوط بغداد بیه
دست مغوالن) .وی در ادامه اشاره میکند کیه همیه مورخیان و محققیان ،آغیاز تمیدن
اسالمی را هجرت پیامبر اکرم
برنامه عملی پیامبر اکرم

به یثرب (مدینةالنبی) مییداننید .دلییل ایین آغیاز را

در تشکیل حکومت مبتنی بر آموزههای قرآنی دانستهاند که

دوره اوج این تمدن تا پایان قرن چهارم هجری است .پس از اسیتقالل حکومیتهیای
مختلف در غرب و شر جهان اسالم ،پراکندگی فرهنگی سرعت بیشیتری یافیت ،امیا

رویکرد انتقادی به ادوار تمدن اسالمی در ...

تا  ۴1هجری)؛ سه .عصر خلفای اموی  -شاخه سفیانی و مروانیی( -سیال  ۴1تیا 132
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قرن سوم هجری ،انحطاط تدریجی تمدن اسالمی آغاز شدهاست ،پس چیه زمیانی ایین

روح حاکم بر جهان اسالم که مرزی نمیشناخت ،بر همه آن سیطره داشت و تا قرنهیا

 . 1سال یازده هجری شاید مراد باشد.
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بعد در سرزمین حجاز ،شام ،بین النهرین ،ایران ،مصر ،مغرب ،اندلس و حتی سند و هند

گسترده شد .این گستردگی سرزمین های اسالمی با سیطره معنوی خالفت عباسییان بیه
وحدتی سیاسی نائل آمدهبیود .حملیه مغیوالن در سیال  ۶5۶هجیری طومیار خالفیت
عباسیان را در هم پیچید و منجر به تجزیه سرزمین اسیالمی شید .از ایین پیس آهنیگ
انحطاط تمدن اسالمی نواختن گرفت و رفته رفته در محدوده هیای خیاص جغرافییایی
منحصر شد (جان احمدی.)5۴ ،
بدینگونه نویسنده دورهبندی دیگری از تمدن اسالمی ارائه میکند که تا قیرن هفیتم
هجری را پوش

می دهد و به زعم ایشان ،پس از آن انحطاط تمدنی پی

چند در جایی دیگر مینویسد :تمدن اسالمی پس از یک دوره نمیای

میآیید ،هیر
اقتیدار و دوران

طالیی ،از قرن چهارم هجری (دهم میالدی) به بعد از حرکت بازماند و هم چون سیایر
تمدن ها در سراشیبی انحطاط قرار گرفت ،اگرچه این اضمحالل هنوز بیه منزلیه نیسیتی
و در قالب های مختلف تمدنی تجلی یافت (جان احمدی .)233 ،او در لفحه دیگیر و
در بحث علل انحطاط تمدن اسالمی ،به مقولیه نظیام خالفتیی ،کیه انحرافیی از اسیالم
راستین و نادیده انگاشتن حق الهی و عدول از شایسته ساالری بود و نیز روی کار آمدن
سال نهم ،شماره سی و چهارم ،تابستان 1398

خلیفگان کم مایه و بیتدبیر اموی و عباسی اشیاره مییکنید (همیان )23۴ ،کیه اساسیاً
چیستی تمدن اسالمی و سیر حرکت آن را در هالهای از ابهام قرار میدهد.
آنچه در این کتاب به چشم می خورد ،نبود معنای مشخ

برای تمیدن و نییز عیدم

تمایز میان تاریخ ،اسالم و فرهنگ با تمدن ،و همچنین نداشتن معیاری مشیخ

بیرای

شناسایی فرایند تمدن و نیز عدم ثبات رویکردی در تبیین دورههای تمدنی است .البتیه
این که آیا چنین تصویری از تمدن اسالمی و رویکرد اتخاذی ،بیا واقعییتهیای تیاریخ
اسالم سازگار است یا نه ،خود بحث دیگری است.
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نبود ،بلکه الل دیانت اسالم در طول زمان همچنان اعتبار و عظمت خود را حفظ کرد

 .۳تعامل با جوامع دیگر

12

با سرزمینهای دیگر ابراز شدهاست 1که مراحل گسترش و اشاعه تمدن اسیالمی را بیه
 .1تاریخ فرهنگ و تمدن اسالم (ویژه علوم پزشکی) اثر دمیرچی نییز بیه ماننید دو کتیاب پیشیین از سیوی نهیاد
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عالوهبر دو دیدگاه پیشین ،دید گاهی مبنی بر شناسایی ادوار تمدن اسالمی در تعامیل

لورت ابتر در سه دوره تاریخی آورده است :انتشیار دیین اسیالم در جزییرةالعیرب و
گسترش آن در جهان متمدن آن عصر (سدههای اول و دوم هجری)؛ مجاورت فرهنیگ
و تمدن نوپای اسالمی با تمدن های کهن جهان و سعی در شناخت و انتقال آن تمدنها
به حوزه تمدن اسالمی (از سده دوم تا سده های سوم و چهارم هجری) .نویسینده ایین
انتقال را از طر  :الف) ترجمه ب) تأسیس کتابخانه ها و مدار

و انتقیال کتیابهیا از

حوزههای تمدنی م جاور به حوزه تمدن اسالمی پ) انتقال دانشمندان و به تعبیر امیروز
جذب مغزهای متفکر به مراکز علمی و آموزشی جهان اسالم میداند و مینویسد :عصر
طالیی تمدن اسالمی که به حق باید آن را عصیر شیکوفایی فرهنیگ عمییق اسیالمی و
ادبیات عرفانی نامید ،از سده سوم تا سده پنجم هجیری بیود (دمیرچیی .)33-32 ،ایین
رویکرد با ضعفها و کاستی های بسیاری روبرو است که از مجال نوشتار خارج است.
یا دستنامه تدریس ،از سوی نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاهها به مجامع دانشیگاهی
راه یافته و به طور طبیعی طیف وسییعی از دانشیجویان بیا آن سیر و کیار یافتیهانید و
چه بسا منشأ تلقیهای نالحیحی شده اند .واقعیت آن است که چنین مباحثی ،پایههیای
فکری و نوع نگرش مجامع علمی به دیانت و تمیدن اسیالمی را سیاماندهیی کیرده و
 .۴منظر سیاسی و نظامی

مبحث ادوار تمدن اسالمی با ذکر اقوال مختلف اندکی به درازا کشید ،اما برای نشان
دادن ضرورت ورود به این مقوله جز با عنایت به آن دیدگاهها میسیور نبیود .پدییداری
یک تمدن لزوماً با شکل گیری یک حکومت مقارن نیست .چیه بسیا تمیدنی در فراینید
زمانی طوالنی شکل بگیرد ،بیآنکه بتوان آن را بر حکومتها منطبیق دانسیت .بیر ایین
اسا

جعفریان ،به بیان اجمالی ادوار تمدن اسالمی مییپیردازد و آن را در ذییل چنید

رویکرد انتقادی به ادوار تمدن اسالمی در ...

اثراتی بر جای مینهند.
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این سیه نوشیته از آن حییث میورد بررسیی قیرار گرفتنید کیه بیه عنیوان درسینامه

دوره شناسایی میکند:

نمایندگی رهبری در دانشگاهها به عنوان کتاب درسی یا کمک درسی نوشته شدهاست.
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الف :دوران شکل گیری و نضج تمدن اسیالمی (قیرن اول و دوم هجیری  /هفیتم و

هشتم میالدی) که با تأسیس دولت نبوی در مدینه آغاز شد و با فتوحات و گسترش آن
به حوزههای دیگر که خود الیه های تمدنی کهنی داشتند ،تداوم یافت .این دوره به زعم
نویسنده ،دوره زمینهسازی و نضج گیری تمدن اسالمی بود؛ تمدنی میان عصیر بیدوی و
عصر شهرنشینی پیشرفته ،که در قرن سوم پدید میآید.
ب :دوران حرکت و پیشرفت (قرن سوم هجری /نهم مییالد)) کیه پیس از خیروج
دیگر اقوام از شوک ناشی از سیطره مسلمانان و آشنایی با نظم نوین جهیان اسیالم کیه
نوعی هم سان سازی اقوام مختلف در پرتو تعالیم اسالمی بود ،شکل گرفت و به دنبال
آن بسیاری از اقوام ،آیینهای کهن خود را کنار گذاشتند و داخل اسالم شدند.
ج :دوران اوج تمدن اسالمی (قرن چهارم تا اوائیل هفیتم هجیری /دهیم ی سییزدهم
میالدی) که عالم اسالم بهترین دوران خود را ،به رغم جنگهای داخلی و خارجی و به
برترین چهره های علمی مانند ابن سینا و بیرونی ،و نوشته شدن بهترین آثار اسیالمی در
زمینه های مختلف دینی ،فلسفی ،پزشکی ،ریاضی ،نجومی ،جغرافی و تاریخ و بسییاری
از رشته های علمی دیگر ،در این دو قرن بود و از اواخر قرن ششم و سبس اوایل قیرن
سال نهم ،شماره سی و چهارم ،تابستان 1398

هفتم ،به آرامی نشانههای رکود تمدن اسالمی پدیدار میشود.
د :دوران توقف و رکود (قرن هفتم ی دهم هجری/سیزدهم ی شانزدهم مییالدی) کیه
با جنگ های داخلی ،وهور تصو

و عدم باز شدن درهای تازه ترقیی علمیی بیه روی

مسلمانان ،سبب درجا زدن آنان شد .خراسان از مراکز مهیم تغذییه تمیدن اسیالمی ،در
دوره غُزها ،در میانه قرن ششم و در اواخر دوران سنجر سلجوقی ،نابود شد.
هی :دوران تجدید (دهم تا دوازدهم هجری /شانزدهم ی هیجدهم میالدی) که با عصر
عثمانی و لفوی از یک طر

و وهور و دوام دولت مغیولی هنید در دهلیی از طیر
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خصوص جنگهای للیبی ،سبری کرد .بسیاری از آثار تمیدنی ی علمیی و نییز وهیور

دیگر ،شکل گرفت .اندکی از این تجدید حیات ،مربوط به دوره اخیر تیموری در هرات
بود که بقایای آن به دولت لفوی و عثمانی انتقال یافت .این که در این دوره یکباره سه
1۴

و :دوران دیگر انحطاط (قرن سیزدهم و چهاردهم هجری /نوزدهم تا بیستم میالدی)
که با تضعیف و نابودی دولت عثمانی و لفوی ی قاجیاری و نییز دولیت مغیولی هنید
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دولت اسالمی قد برافراشتند باید برای آن یک عامل فرامنطقهای جستجو کرد.

همراه بود .در این دوره ج هان اسالم با دشمن جدیدی مواجه و گرفتار تحولی اساسیی
شد .رسوخ تمدن غرب ،سبب از هم گسیختگی در تمدن اسالمی شد کیه پدیید آمیدن
نسل جدید و قدیم یکی از عوارض بسیار مهم آن بود.
ز :انقالب اسالمی ایران که عصر بازگشت جهان اسالم به لورت جدی بیه لیحنه
سیاست جهانی بود (جعفریان.)10-۶ ،
در این دورهبندی ،اشرا

نویسنده بر دورههای تاریخی قابل توجه است ،امیا چیون

در نگاه به تمدن ،نه تعریفی از آن ارائه کرده ،نه شاخ

تعریف شیدهای دارد ،نیازمنید

بازخوانی و تأمل مجدد است.
گذشته از دیدگاه های پی
که بر اسا

گفته ،نگرهای با مرکزیت سیاسی دینی نیز دیده مییشیود

آن تمدن اسالمی را به چهار دوره تقسیم کردهاست:

الالت تمدن اسالمی (از سال یکم هجری تا وفات پیامبر

؛ مرحله تقلید و انحیرا

که به رغم دنبال کردن سیره و سنت نبوی ،با انتصاب معاویه به امارت شام ،تلیختیرین
نتایج را برای جامعه اسالمی به بار آورد (سال دهم تا سیی و ششیم هجیری)؛ مرحلیه
تبعید الالت که با انتقال اجباری خالفت علی

از مدینه به کوفه پدید آمید و گیویی

نداشت .علی

 ،خلیفه ای که مقر خالفت

با شهادت به فوز مطلوب خوی

بی یار و یاور بود و در سال چهلم هجری،

رسید.

دوره دوم (شام) ،با انتقال خالفت بیه حیوزه امبراطیوری روم و مرکزییت شیام رخ
نمود .به اعترا

شخ

خلیفه امبراطوری روم الگوی خالفت اسالمی شد .جنگهیای

داخلی و تشعب و تفر در جامعه اسالمی آغاز شد .به گمان نویسنده ،بزرگترین فاجعه
تاریخ اسالم (واقعه کربال) در این دوره روی داد و کارنامه بدی برای خانیدان امییه بیه

رویکرد انتقادی به ادوار تمدن اسالمی در ...

حکومتی در تبعید شکل گرفت ،چرا که جامعه یارای کشییدن بیار الیالت علیی

را

] [ Downloaded from journal.isihistory.ir on 2022-06-26

دوره اول (مدینةالنبی) ،خود شامل سه مرحلیه اسیت :مرحلیه تکیوین ،شیکوفایی و

یادگار گذاشت.
هجری ادامه یافت .این دوره با نفوذ اشرا

و زمینداران ایرانیی در دسیتگاه خالفیت،

شاهنشاهی ساسانی الگوی خالفت اسالمی قرار گرفت و جز در مقیاطعی کوتیاه ،تنهیا
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دوره سوم (بغداد) ،با سقوط امویان در سال  132و روی کار آمدن عباسییان تیا ۶5۶

اسمی و واهری از اسالم در میان بود.
دوره چهارم (از  ۶5۶تا کنون) ،که با سقوط خالفت عباسی به دسیت مغیوالن آغیاز
شد و تا به امروز ا دامه پیدا کرد ،هر چند دو دولت عثمانی و لفوی با داعییه اسیالمی،
هر یک برای خود مشروعیتی دینی جستجو میکردند .غیر از این دو حکومت ،پیس از
فروپاشی دولت عثمانی ،مدتی حکومت آل سیعود در عربسیتان میدعی رهبیری جهیان
اسالم بود (مهیمنی.)279-278 ،
 .۵متغیرهای فرهنگی

این دورهبندی پس از نقد دیدگاه های دیگران ارائه شده و طراح آن کوشیده است تیا
ضعفها و کاستیهای موجود را برطر
پی

ساخته و تصویر منطقیتر و پاسخگوتری فیرا

نهد (بیات .)3۴-11 ،رویکرد و تبیین عالمانه ایشان در باب ضرورت دورهبندی و

متغیرهای چندگانه ،ستودنی است .او با طرح تمدن در بستر فرهنگی فراز و فرود آن را
به زمینه های آن ارجیاع داده و تمیدن را در هفیت مرحلیه شناسیایی مییکنید .1 :دوره
تأسیس و پیریزی (دوره  23سال پیامبر) .2 ،دوره گسترش جغرافیایی تمیدن اسیالمی
سال نهم ،شماره سی و چهارم ،تابستان 1398

(از رحلت پیامبر

تا اوایل سده دوم) .3 ،دوره اخذ و اقتبا

دستاوردهای فرهنگیی

و تمدنی دیگر اقوام (اوایل سده دوم تا اوایل سده چهارم) .۴ ،دوره خالقیت و نوآوری
فرهنگ و تمدن اسالمی (اوایل سده چهارم تیا اواییل سیده ششیم) .5 ،دوره ضیعف و
رکود فرهنگ و تمدن اسالمی (سده ششم تا میانه سده چهاردهم) .۶ ،دوره زوال تمدن
اسالمی و سلطه فرهنگ و تمدن غربی (میانه سده چهاردهم تا اواخر همیان سیده).7 ،
دوره تجدید و بازآفرینی تمدن اسالمی (از اوایل سده پانزدهم تا کنون).
بیات برای تبیین این دورهبندی ،ابتدا به بیان متغیرها پرداخته و الل تمدن اسالمی را
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نیز بررسی دیدگاههای دیگران همچنی ن تالش ایشان برای ارائه الگوی متفاوتی مبتنی بر

به عنوان متغیر وابسته و اسالم اولیه (قرآن و سنت نبوی) را به عنوان متغیر اللی ذاتی،
متخصصان دینی و ائمه

را عنوان متغیر الیلی عرضیی ،بسیترهای اجتمیاعی را بیه

1۶

ادوار مختلف را معرفی کرده و نشان دادهاست مثالً دوره تأسیس و پیریزی ،چگونه از
متغیرها اثر پذیرفته و دیگر دورهها چگونه.
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عنوان متغیر زمینهای و بیگانهها را به عنوان متغیر مداخلهگر شناسانده و بر این اسیا ،

با چشمپوشی از خلطی که در این دورهبندی میان دورههیای تیاریخی بیا دورههیای
تمدنی شده ،چند نکته در حاشیه آن قابل ذکر است :نویسنده که عدم ارائه شیاخ

را

در دیدگاه های دیگران به نقد کشیده ،خود نییز بیا همیان مشیکل روبیرو اسیت ،چیون
مشخ

نمیکند شاخ

اللی وی برای شناسایی دورهها چیست و بر چیه اسیا

و

معیاری یک دوره با عنوان دوره تأسیس ذکیر مییشیود و دوره دیگیر بیا عنیوان دوره
گسترش؛ جز آن که گفته شود مراد ایشان اقتدار سیاسی یا حکومت اسالمی است و این
همان چیزی است که ایشان از آن گریز داشت .دیگر آن که مطالعیه و میدعای ایشیان،
بیگمان در حوزه مطالعات تاریخی جای میگیرد و در تاریخ ،ارائهِ مبادیِ پدیده محیورِ
زمانمند امری بدیهی و ضروری است که در نوشته دیده نمیشیود ،سیه دیگیر آن کیه
متغیرهای ذکر شده لرفاً عبارت هایی غیر مؤثر بوده که برای توضیح هر دوره و تقریبیاً
نمیدهد ،ضمن این که در دورههایی هیچگونه کارایی ندارد .به ویژه در دوره هفتم ،تنها
یک متغیر در راستای تجدید است و دو متغیر دیگر به مقوله زوال اشاره داد .چهارم آن
که مشخ

نیست رابطه میان فرهنگ و تمدن چیست ،به همین جهت در دورههایی هر

دو در کنار هم قرار گرفتند و در بعضی از دورهها چنین نیست و حتیی در دوره ششیم
بخ  ،فرهنگ را در کنار تمدن قرار میدهد و این اختالط مفاهیم از چال هیای مهیم
آثار تمدن پژوهانه است .پنجم آن کیه نویسینده بیه روش علمیی کیه وی را بیه چنیین
دیدگاهی رسانده اشاره نمیکند.
افزون بر اینها از رویکرد ایدئولوژیک نویسنده نمیتوان چشمپوشی کیرد .نوشیته نیه
تنها در بزرگنمایی نق

شیعه کوشیده ،بلکه به گونیهای پیی

رفتیه کیه گیویی دیگیر

مسلمانان در تمدن اسالمی نقشی نداشتهاند .همچنین ایشیان بیرای دوره پینجم کیه بیه

رویکرد انتقادی به ادوار تمدن اسالمی در ...

نویسنده به لراحت از تفکیک آن دو سخن به میان میآورد ،هر چنید خیود در همیان
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در همه دوره ها مشابه هم آمده ،ولی هیچ تبیینی از الل ادعایی که برای دوره شده ارائه

زعمشان دوره ضعف و رکود فرهنگ و تمدن اسالمی است ،از الغای خالفت در ترکیه
برای آنها ،به ویژه مقوله مشروطیت که آغاز تحولی تمدنی بود ،نمیتوان یافیت .وی در
طرح دوره هفتم کیه آن را دوره تجدیید و بیازآفرینی تمیدن اسیالمی نیام داده ،اوالً از
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و نهضت مشروطه و فروپاشی دولت قاجار در ایران یاد میکنید ،کیه مبنیای مشخصیی

فرهنگ سخنی به میان نمیآورد ،در حالی که در دورههای پیشین از ضیعف و زوال آن
یاد شده بود و ثانیاً آغازگر این دوره را سید جمال الدین اسدآبادی میداند که بی

از آن

که وجه تمدنی داشته باشد ،وجه فرهنگی دارد و از آن مهمتر ،سیدجمال در اوایل سده
چهاردهم میزیسته که به زعم نویسنده دوره زوال است.
در آخر این که نویسنده دوره بلند پنجم (از اوایل سده ششم تا میانه سده چهاردهم)
را به ترکان خردگریزِ بیپیشینه فرهنگی و تمدنی پیوند داده که جز سادهسیازی مسیئله
نام دیگری بر آن نمیتوان نهاد .همچنین نظریه والیت فقییه امیام خمینیی را بیه مقولیه
تمدن ارتباط میدهد ،بی آنکه اساس ًا مشیخ

باشید بیا چیه معنیایی و چگونیه چنیین

ارتباطی مطرح شده است در این که نویسنده همه تمدن اسالمی را با محورییت اییران
دیده و در پایان به آن ختم کرده ،خود جای تأمل جدی دارد .البته این موارد جیدای از
نقدهایی است که به روش ،ساختار و رویکرد نوشته وارد است.

با اغماض از ذوقی یا غیر علمی بودن برخی از دورهبندیهای فو  ،میتوان دریافت
سال نهم ،شماره سی و چهارم ،تابستان 1398

که در پارهای از موارد ،مراد نویسندگان از تمدن ،چیزی جز دولتهیا ییا حکومیتهیا
نبوده و مرحلهبندیها معطو

به حیات سیاسی ،با محوریت حکومتها طراحی شده و

این مالکِ سیاسی بوده که آنان را به داوری کشانده است .برخی دیگر با شاخ
پی

رفته و بر اسا

علیم

آن به بیان ادوار پرداختهاند ،چنان که دستهای با مالکهای مذهبی

یا دینی و برخی خواسته یا ناخواسته بر سیر تاریخ اسالم عنوان سییر تمیدن نهیادهانید.
دیدگاه هیای متفیاوت و گیاه متنیاقا بییان شیده ،بیی
هستیشناسانه و مفهوم شناسانه تمدن و از آن مهمتر ،شاخ
توافقی بر سر آن حالل نشود یا نویسندگان اراده خوی

از هیر چییز ریشیه در ابهیام
های آن دارد و تا زمانی که
از آن را به لورت مشیخ
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نقد عمومی بر دیدگاههای ادوار تمدن

و قابل شناسایی بیان نکنند ،امکان ارزیابی درست دیدگاهها میسر نخواهد شد .بیا همیه
اینها ،عالوه بر نقدهای خُردی که ذیل دیدگاهها به اجمال بیان شد ،چند نکته کالن نییز
18

 .1کاربرد واژهای منعطف و تا حدی مبهم؛ بررسی ادواری تمدن بدین معنا که تمدن
به مثابه یک حقیقت ،دارای دوره های حیاتی متمایز از هم و قابل شناسایی باشد ،بیشیتر
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باید مد نظر قرار گیرد:

از سوی نویسندگان داخلی و متأثر از رویکرد فلسفه نظری تاریخ و تا حدی بومی است
و چنین رویکردی را به عنوان امری رایج نمیتوان مشیاهده کیرد .البتیه روشین اسیت
مطالعه تمدنها بر اسا

دوره های تاریخی یا بررسی آنها در ییک دوره خیاص ،مقولیه

دیگری است .بر نویسنده پوشیده نیست که بررسی و مطالعه یک تمدن هنگیامی میسیر
می شود که در محدوده زمانی و مکانی مشخصی دیده و در همیان محیدوده بیه بحیث
گرفته شود ،چنان که دیگر پدیده های مربوط به گذشیته بیا چنیین تحدییدهایی روبیرو
هستند .آنچه مورد بررسی قرار میگیرد ،وضعیت یک تمدن در یک دوره یا تمدنها در
ادوار مختلف است ،چنان که در تجربه نویسندگان غربی و عربی دیده میشود ،نه ادوار
یک تمدن که امری نامفهوم است.

1

 .2خلط دو عرله حقیقت و اعتبیار؛ تمیدنپژوهیی در دو رویکیرد هسیتیشناسیانه
متمایز از هم می تواند مورد مداقه قرار گیرد .در یک نگره که بر پایه الالت وجیودی و
مراد از تمدن و ادوار یا مراحل آن چیست و چگونه بررسی میشود این مقولیه عمیالً
در حوزه مطالعات فلسفی قرار میگیرد ،اما در رویکرد دیگر که به مثابه امری اعتباری و
برآیند روابط حاکم بر حیات آدمی است  -چه آن که امری اندیشییده و برنامیه محیور
گذشته) ،بنابراین ،دو روش کامالً متمایز را دنبال میکنند که در دیدگاههای بییان شیده
مغفول است.
این که تمدن اسالمی در واقع چیست و چه ویژگیهایی دارد و اساسیاً ورای دیگیر
پدیدههای ملمو

می توان برای آن هویتی الیل و دارای سییر حییاتی دیید ییا آن کیه

مفهومی اعتباری و انتزاعی و مترتب بر دورههای تیاریخی اسیت ،بحثیی آنتولوژییک و
خارج از حوزه مطالعات تاریخی است .طبعاً تمدنپژوه بیا مراجعیه بیه متخصصیان آن
عرله ،تعریفی از آن را مبنا قرار داده و بر پایه آن پی

رویکرد انتقادی به ادوار تمدن اسالمی در ...

باشد یا امری فرایندی و تحصلی -طبعاً مشمول مطالعات تاریخی است (البته در تمیدن
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استقالل فلسفی تمدن استوار است ،با نگاه فلسفی باید به بحث گرفتیه و روشین شیود

میرود ،اما درهمآمییزی آن دو،

می تواند معروض مطالعات معرفت شناختی شود .چنان که مقاله با ایین رویکیرد پیی
 .1محمد امین مصری در کتابهای فجر االسالم ،ضحی االسالم و ظهر االسالم با این رویکرد پی

رفته است.
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پذیرفتنی نیست .در هر حال آنچه در حیوزه تمیدنپژوهیی تبییین و عرضیه مییشیود،

رفته و کوشیده تا نشان دهد آنچه درباره سییر تمیدن عنیوان شیده ،در معیرض نقید و
انتقادهای جدی قرار دارد.
 . 3عدم تمایز میان تمدن با دیگر مفاهیم؛ در حیات اجتمیاعی ییا تیابع آن ،بشیر بیه
اموری دست پیدا کرد که در زندگی فردی امکان رسیدن به آنها وجیود نداشیت .دیین،
جامعه ،فرهنگ ،حکومت ،پیشرفت یا ترقی 1که هر یک بییانگر نیوع خالیی از رابطیه
آدمیان با غیر خود و با ساختاری خاص خود است .در این میان تمیدن نییز رهیاوردی
دیگر است و خلط میان آنها ،موجبات فهمهای نادرستی را فراهم میسازد .فراز و فرود
دین (البته به مثابه متن مقد  ،نه ایمان یا باور) ،یا ادوار تاریخی یا ساختار و سنتهای
جامعه و نیز آنچه در خصوص پیشرفت یا توسعه علوم مطرح میشود بیتردید با تمدن
تفاوت دارد ،همانطور که فرهنگ برابر پارهای از تعیاریف و دییدگاههیا غییر از تمیدن
است ،بنابراین در بررسی دورههای تاریخی تمدن نباید دچار مرزشکنی شد.

تمدن در معنای گسترده و عیار ،امری مربوط به روح تمامی ملیت اسیت (یوکیشیی،
سال نهم ،شماره سی و چهارم ،تابستان 1398

 .)۶9تالشی برای آفریدن جامعه ای که کل بشریت بتوانند با هم نوایی در کنار یکدیگر،
به منزله اعضایی از یک خانواده کامل و جیامع در درون آن زنیدگی کننید (تیوین بیی،
بررسی تاریخ تمدن .)۴8 ،نوع یا وضعیتی از زندگی اجتماعی آدمیان است که در مسییر
زیست بهتر ،در گیذر زمیان پدیید آمیده و نهادینیه شیده و فراینیدی درراه همزیسیتی
گسترده تر است (من دیگری یا دیگری چون من) .به تعبیر نوربرت الیا  ،متمدن شدن
فرایندی درمسیر تعادل است 2.تمدن ،نظمی اجتماعی اسیت کیه در پرتیو آن خالقییت
فرهنگی امکانپذیر میشود (دورانت ،مشدر زمدیگ گداهواره تمددن .)5 ،3 /1 ،بیر ایین
اسا

دارای وجودی اعتباری و متخذ از زندگی سییال اجتمیاعی اسیت نیه پدییدهای

مستقل و عینی یا معروض واقعیتی ملمو

یا پروژهای از پی

طراحی شده ،و به رغم

 .1مارکی دو کندرسه ،در کتاب طرح نقشهای از پیشرفتهای روح انسانی ،به سیر منطقی پیشرفت باور دارد و بیر
است که بشر همچنان به سوی مترقیتر شدن پی میرود و این مسیر بیبازگشتی است (رک :دورانت ،لذات
فلسفه.)277- 27۶ ،
 .2رک .مقالهای با همین عنوان در https://www.cgie.org.ir/fa/news/129385:
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تمدن اسالمی در فرایند شدن

انسانی بودن ،از محاسبه آگاهانه ناشی نمیشیود و مسیتقیماً مشیمول اراده آدمیی قیرار
نمیگیرد (الیا  ،)285 ،چون از ضریب خواستها ،نیازها ،ضرورتها و به دنبال آنها،
و واکن

تالشها ،برنامه ها ،کن

عقالنی و غیر عقالنیی آدمییان در تضیارب جامعیه،

دین ،فرهنگ و تاریخ ،به اضافه محیط حالل می شیود .بنیابراین هیویتی انتزاعیی دارد،
چنان که جامعه و حکومت ،به عنوان دو مقوله اعتباری چنیناند.
برابر رویکرد پی

گفته ،تمدن اسالمی در دوره های مختلف با هویتهای گوناگونی

واهر شد .چه بسا در قیا
اولا

با پیشینه یا پسینه خود و یا در مقیا

دیگیر تمیدنهیا ،بیه

خوب یا بد شناسایی شود و این مدعا ،غیر از باور به سیر حیاتی تمدن اسالمی

به مثابه یک واقعیت حیاتمند یا ادوار آن است .با این همه ،اگر در تاریخ با تنوع تمدنی
روبرو باشیم ،چگونه میتوان بر همه آنها نام تمدن اسالمی نهاد به اختصیار مییتیوان
مجاز میسازد (زرین کوب.)29 ،
برای مفاهمه بهتر ،سه سطح از آنچه اسالم خوانده میشود ،باید از هم تفکیک کیرد.
اول اسالم آموزه که مجموعه ای از دستورات و احکام و اخالقییات منیدرج در قیرآن و
سنت نبوی است که به انگیزه تأثیر در مخاطب بیان میشود ،دیگراسالم فرهنیگ اسیت
تمام آن آموزه هاست و نه لرفاً از آنها ساخته میشود ،بلکیه آمییزهای از آنهیا و دیگیر
آموزهها و فرهنگهاست .سه دیگر اس الم تمدن یا اسالمی است که در حیات اجتماعی
مسلمانان نمود و تحقق یافته و هویت روابط اجتماعی آنان را سامان میدهد و بیگمان
از فرهنگ اسالمی و فرهنگهای دیگر تاثیر پذیرفته است .از اینرو آچه به عنوان تمدن
اسالمی تعریف میشود ،رهاوردی زمانمنید و متیأثر از رنیگ دورهای اسیت کیه در آن
شکل میگیرد و به این معنا میتوان از تمدنهای اسالمی سخن گفت ،اما آیا همه اینهیا

رویکرد انتقادی به ادوار تمدن اسالمی در ...

که با تثبیت آن آموزهها در ذهنیت مسلمانان شکل میگیرد ،ذهنیتی که نه تحقیق تیام و
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گفت قرار گرفتن ه مه آنها زیر چتر یا سایه دیانت اسالمی ،اطال چنین عنوان عامی را

با آنچه مطلوب اسالم ،در سطح آموزه و حتی فرهنگ بوده ،همسویی دارد یا خیر ،پای
ولف با تمدن مطلوب یا تمدن به مثابه عییار (ننیوعی زنیدگی روحیی انسیانی .رک.
توینبی ،تمدن در بوته آزمایش )59 ،که چه بسا در دورههایی از تاریخ ،فاللهای بسییار
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بحث دیگری را به میان میکشد .فالله یا تفاوت میان تمدن موجود یا تمدن بیه مثابیه

و عمیق بوده باشد ،چنانکه تمدن اسالمی در عهد امویان ،با تمدن اسالمی در دوره اول
عباسی ،با آنچه در دوره آل بویه یا سالجقه یا لیفویه ییا دیگیر دورههیای تیاریخی و
سرزمینها رخ داد ،نه همگونی تام و تمام داشته نه با عیار تمدن اسالمی کیامالً منطبیق
است ،در عین حال انکار اسالمی بودن هیچ یک از آنها نیز پذیرفته نیسیت ،از ایین رو
باید اذعان کرد که هر یک تمدنی اسالمیاند ،امیا مولیود بسیتر زمیانی و مکیانی خیود.
بررسی این تمدن در ادوار مختلفی می تواند لورت گیرد .القای رنیگ و پوششیی کیل
نگرانه به آن ،متکی بر دیدگاه واقعیت انگاری تمدن ،به مثابیه ییک حقیقیت اسیت کیه
تاکنون بحث مستقلی در خصوص آن لورت نگرفته است.

1

راهکار پیشنهادی برای دورههای تمدن اسالمی

اگر تمدن اسالمی به معنای نوعی از زندگی اجتماعی هویت یافته در زیسیتجهیان
نظم و فرهنگ برخوردار بوده و امکان ابراز خالقیت مییابند ،به سختی مییتیوان دوره
قابل دفاع یا متمدنانه ای (تمدن اسالمی عیار) در تاریخ اسالم شناسایی کرد .نگیاهی بیه
سال نهم ،شماره سی و چهارم ،تابستان 1398

زندگی اجتماعی مسلمانان در دورههای مختلف تاریخی ،مؤید این مدعاست .لذا از این
منظر ،دوره ای که با عنوان عصر شکوفایی تمدن اسالمی معرفی میشود ،بیی
معطو

از آنکیه

به حیات عمومی و جامعه مسلمانان باشد ،جنبه خالی از زندگی مسیلمانی را

نظر دارد که چه بسا با آنچه مطلوب رسالت اسالمی است بسیار دور باشید .بیه همیین
سبب بزرگانی در همان دورهها به نقد جدی وضع فکری فرهنگی زمانیه خیوی
کرده بودند.

روی

2

به نظر می رسد این تمدن از زمانی که هویت پییدا کیرد ،تقریبیاً مسییر یکنیواختی را
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مسلمانی باشید کیه در آن انسیان هیا بیر پاییه آمیوزه دینیی از آزادی برابرانیه ،امنییت،

پشت سر نهاد که در مجموع از آنچه در جهان پیرامونیاش قرار داشت ،عقب مانده بیه
شمار نمیآمد ،چنان که نوع حکومت ،تربیت مسلمانان ،آمیوزش هیای علمیی و نحیوه
] [ DOR: 20.1001.1.22519726.1398.1.34.1.7
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 . 1ابن خلدون بحث مبسوطی در خصوص زوال پذیری همه پدیدههای انسانی دارد که قابیل تسیری بیه تمیدن
میباشد (رک .مقدمه.)2۶3 - 259 ،
 .2دو کتاب مهم رسایل اخوان الصفاء از نویسندگان ناشنا  ،و احیاء علوم الدیگ غزالی ،عمالً در نقید فرهنیگ و
علوم ،و به تعبیری تمدن اسالمی آن زمان تألیف شدند (رک .اخوان الصفا۶ /1 ،؛ غزالی.)2 /1،

تعامل با دیگران نشانگر این مدعاست .مسلمانان جز در قرن اول کیه هنیوز بیه مرحلیه
جامعه با هویت تمدنی متمایز و گسترده گیام ننهیاده و در مسییر هوییتییابی تمیدنی
بودهاند ،بگونه ای زیستند که در مجموع در قیا

با دیگر تمیدنهیای مقیارن ،از حییث

انسانی بودن متمایز بود .البته در بعضی از ادوار که به «من گسترده یا چون خود انگاری
دیگران» 1توجهی ویژه نشان دادند ،با شکوفایی بیشتر و اقتدار نفوذ2ملمو تری همیراه
بودند و هر گاه چنین نبودند ،دوره سخت و اختنا آلودی را طی کردند ،اما منحنی پیر
فراز و فرودی را ترسیم نکیردهانید ،مگیر برخیی از دورههیا کیه وجیوه انسیانمدارانیه
پررنگ تری را پشت سر نهادند .زمانی از عهد اول عباسیی ،بخشیی از دوره حمیدانیان
حلب ،دوره ای از زمان فاطمیان مصیر و همچنیین سیالیانی در دوره اموییان انیدلس و
مقداری از عصر آل بویه و سالجقه و نیز سامانیان و حتی ممالیک و ایلخانی و تیموری
با نگ اه تسامحی به شکوفایی رسیدند ،یعنی تمدن قابل دفاعتری داشتند ،امیا در برخیی
زمانهای دیگر چنین نبودهاند.
بر این اسا  ،جنگ های للیبی و حمیالت مغیول ،عامیل الیلی انحطیاط تمیدنی
نبودند ،بلکه بیشتر امری تابع و زاده عدم توازن زیستی مسلمانان یا ضعف تمدنی آنیان
اینها ،شاید بتوان تمدن اسالمی را در چهیار دوره متمیایز از هیم شناسیایی کیرد؛ دوره
تکوین تمدن اسالمی (قرن اول تا نیمه قرن دوم هجری) که عصر شیکلگییری فرهنیگ
اسالمی و گام نهادن در فضای نهادینه شده تعاملی بیود .دوره دوم کیه شیاکله تمیدنی
مسلمانان ثباتی یافت ،عصر توسعه روابط ،گسترش گفت و گیو ،تسیامح و تسیاهل در
تعامل و بالتبع توسعه دان

و پیشرفت علمی بود که قرون چهار و پنج هجری در رأ

آن قرار دارد .در این دوره جهان اسالم بی

از هر زمانی به بیرون مرزهای تعریف شده
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. 1از این تعبیر با الطالحاتی چون تساهل و تسامح یاد شده که وجه برجسته تمدن اسالمی در برخی از دورهها
بودهاست.
 .2مراد از این تعبیر ،قدرت نظامی یا سیاسی نیست ،بلکه گونه ای از زیست و تعامل است که دیگران را به سوی
خود جذب میکند ،چه برآورده شدن نیاز خود را در فضای آنها میسر میبیند (رک .رنان 285 ،به بعد).

رویکرد انتقادی به ادوار تمدن اسالمی در ...

بودند ،هر چند خود در ادامه حیات تمدنی مسلمانان نقشی آشکار بازی کردند .با همیه

] [ Downloaded from journal.isihistory.ir on 2022-06-26

و در دورههای بعدتر ،سال هایی از عهد عثمانیان آناتولی و لفویان ایران و مغوالن هند،

گام نهاد و بی

از هر چیزی به نگاه فراخ انسانی روی آورد و زندگی مناسیبتیری را

برای هموندان

تعبیه کرد (متز /1 ،فصول  /2 ،15 ،12فصول .)30 -20پیشرفت علیوم

یکی از ابعاد آن بودهاست ،البته نباید غافل بود که مالک انگاری علوم طبیعی و تجربی،
به تنهایی نمیت واند شاخ

مناسبی برای تمدن سنجی به شمار آید (نصیر.)2۶7-2۶۶ ،

در این دوره علوم مختلفی با بهره گیری از دستاوردهای دیگران که بیا نهضیت ترجمیه
امکان وهور یافت و نوآوری های چشمگیر مسلمانان در حوزههای مختلیف علمیی ،در
جهان اسالم سربرآورد و در پاره ای از شاخهها به اوج رسید (هونکه 135 /1 ،به بعید).
بی گمان وضعیتی پدید آمد که اطال شکوفایی بر آن چندان بییراه نیسیت .پیس از آن
دوره ای طوالنی و یکنواخت و نسبتاً قابل دفاعی را تا دوره معالر پیمود و ایین هرگیز
به معنای بدانگاری تمدن اسالمی یا منحط دانی آن نیست ،بلکیه وضیعیتی بیود کیه در
رقابت /استعمار با سرعت بیشتری به سوی تمدن مطلوب حرکت میکرد و طبعاً شکا
میان آن دو فراختر می نمود .مرحلیه آخیر ،عصیر جدیید اسیت کیه پییدایی نواندیشیی
معرفتشناسانه و نیز دغدغههای آزادی خواهانه با بازخوانی نیوین از دیانیت اسیالمی،
سال نهم ،شماره سی و چهارم ،تابستان 1398

مرحله چهارمی را تجربه می کند .برخی بر این دوره عنوان نوزایی (بورلو ،فصل آخر بیا
عنوان نوزایی دوران معالر ،از  281به بعد) گذاشتهاند که از یک سده قبیل آغیاز شید.
این مرحله با بروز انقالب اسالمی در ایران که امکان مدیریت کالن جامعه امیروزی بیر
پایه دیانت اسالمی را بیا سیه شیعار اسیتقالل ،آزادی ،جمهیوری اسیالمی بیه نمیای
گذاشت ،وهور آشکاری یافت .گرچه قیامها یا حرکتهیایی کیه در دیگیر کشیورهای
اسالمی رخ داد با این شعارها همیراه نبودنید ،امیا دغدغیههیایی ایین چنینیی را دنبیال
میکردند .هر چند این حرکت ها هنوز در آغاز راه تمدن شدن است و چه بسا هژمیونی
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مقیا

دیگر تمدن-ها ،همچنان حاوی وجوه مثبت بود .هر چند وضع جهانی و مترلد

تمدن غرب که امروزه چشم همگان را خیره کرده ،مانع آن شود (توینبی ،تمدن در بوته
آزمایش.)202 ،

طرح مبحثی با عنوان ادوار یا مراحل تمدن اسالمی که مبتنی بر پدیدهانگیاری تمیدن
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2۴

نتیجه

است ،میتواند با ساز و کار خاص خود قابل دفاع باشید ،امیا وقتیی بیه عنیوان امیری
انتزاعی یا وجودی اعتباری در نظر گرفته میشود ،چنان که بیشتر تمدنپژوهان با چنین
رویکردی پی

آمدهاند ،دیگر نمی توان از آن زاویه به آن پرداخت ،بلکه بایید از تمیدن

اسالمی در دورههای مختلف سخن به میان آورد .در این نگره ،تمدن اسالمی بیه مثابیه
موضوعی قابیل مطالعیه ،در دورهای از تیاریخ ییا در دورههیای تیاریخی و در عیرض
جغرافیایی ،با محوریت تاریخ ،مورد گفت و گو قرار میگییرد .ارائیه الگیویی قانونمنید
(دارای سیر مشخ

) چندان وجاهت علمی ندارد ،بنابراین آنچه در نوشتههای دستهای

از محققان آمده که بر الالتانگاری تمدن استوار است ،گذشته از آنکه از حوزه دانی
تاریخ خارج است ،بر منطق درستی نیز استوار نیسیت ،ضیمن آن کیه عمیالً مرزبنیدی
مشخصییی در نسییبت بییا دیگییر مفییاهیم اجتمییاعی پیییدا نمیییکنیید .تمییدن اسییالمی در
و در تاریخ فراز و فرودی بسیاری داشتهاست .امروزه با دغدغههای نواندیشیان و تیابع
آنچه با محوریت انقالب اسالمی ایران رخ داده ،چه بسا در مسیر جدیدی قرار گییرد و
آینده خوشی را نوید دهد ،اما این بی

از آن که ییک نظرییه علمیی باشید ،ییک امیید

انسانی است.
رویکرد انتقادی به ادوار تمدن اسالمی در ...
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سنجه تمدن عیار ،گاه از جایگاهی نسبتاً خوب و گاهی نه چندان خوب برخوردار بوده
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شماره دوم ،زمستان .1391
 نصر ،سید حسین ،اسالم و تنگناهای انسان متجددد ،ترجمیه انشیاء اهلل رحمتیی ،نشیرسهروردی ،تهران .1389
 والیتی ،علی اکبر ،فرهنگ و تمدن اسالمی ،دفتر نشر معار  ،قم .1383 هونکه ،زیگفرید ،فرهنگ اسالم در اروپا ،ترجمه مرتضی رهبیانی ،دفتیر نشیر فرهنیگ -یوکیشی ،فوکوتساوا ،نظریه تمدن ،ترجمه چنگیز پهلوان ،نشر گیو ،تهران .1379

رویکرد انتقادی به ادوار تمدن اسالمی در ...
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