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شاخه  در  جدیدی  نسبتبا  شاخه  تمدن،  تاریخ  چکیده: 
مسلمانان،  تاریخی  فرهنگ  در  است.  تاریخ  درس  های 
نگاه تمدنی به تاریخ نبوده و غالبا همان نگاه های سیاسی 
و احیانا اجتماعی غیر پویا به تاریخ گذشته وجود داشته 
تاریخ  عنوان  با  تاریخی  علمی  گرایش  درحالیکه  است. 
اروپا  اخیر  سده  دو  مورخان  از  بسیاری  توجه  مورد  تمدن 
ها  ملت  تاریخ  به  ترقی  یا  انحطاط  نگاه  با  و  گرفته  قرار 
تاریخ  نگرش  ها  غربی  طوریکه  به  است.  شده  پرداخته 
تمدنی را نسبت به خودشان و سایر ملل باب کردند. نگاه 
ای  خاورمیانه  و  اسالمی  مطالعات  حوزه  در  تمدنی  تاریخ 
منجر به تأسیس گرایش تاریخ تمدن اسالمی شده است. 
غربی ها نخستیبن کتاب ها را با عناوین تاریخ تمدن اسالم 
از  توان  می  که  است  باری  نخستیبن  این  اند.  نوشته  عرب  و 
شکل گیری دانش تاریخ تمدن اسالمی یاد کرد. بدین ترتیب 
کتاب های تاریخ تمدن اسالم و عرب به تدریج از زبان های 
فرنگی به عربی و بعدها به مرور به فارسی هم ترجمه شد. 
نویسنده در نوشتار حاضر، محور بحث خود را بر واکاوی 
معرفی  به  و  داده  قرار  اسالمی  نگاری  تمدن  مطالعات 
نخستیبن نگارش ها در حوزه تمدن اسالمی همت گمارده 

است.

تمدن  تمدن،  تاریخ  اسالمی،  تمدن  تمدن،  کلیدواژه ها: 
تاریخ  مسلمانان،  تمدن  اسالمی،  نگاری  تمدن  نگاری، 

تمدن اسالمی، تمدن شناسی.
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رسول جعفریان



The First Writings in the Field of Islamic 
Civilization (a Short Review)
Abstract: The history of civilization is a rela-
tively new branch of history. In the historical 
background of Muslims, there has been no view 
about history from the aspect of civilization. 
They often looked at history through the same 
political and possibly non-dynamic social views. 
While the historical scientific trend called the 
history of civilization has been considered by 
many historians of the last two centuries in 
Europe and has been viewed as a way of decline 
or progress in the history of nations. In a way, 
Westerners began the field of history of civiliza-
tion towards themselves and other nations. The 
view of the history of civilization in the field of 
Islamic and Middle Eastern studies has led to 
the establishment of the trend of the history 
of Islamic civilization. Westerners have written 
the first books entitled History of Islamic and 
Arab Civilization. This is the first time work 
written about the knowledge of the history of 
Islamic civilization. Later, books on the history 
of Islamic and Arab civilization were gradually 
translated from French into Arabic and later 
into Persian. In the present article, the author 
focuses on the study of Islamic civilization 
studies and tries to introduce the first writings 
in the field of Islamic civilization.
Keyword: Civilization, Islamic civilization, his-
tory of civilization, Muslim civilization, history 
of Islamic civilization.

 أوائل الكتابات يف مسألة احلضارة اإلسالمّية )نظرة خاطفة(
يان رسول جعفر

 من فـروع الدروس 
ً
يبـا يـخ احلضـارة هـو فـرٌع جديـد تقر اخلالصـة: تار

يـخ معدومة يف الثقافة  ّيـة إىل التار خيّيـة. وكانـت النظـرة احلضار التار
خيّية للمسـلمني، إذ كان الغالب فهيا هو تلك النظرة السياسـّية  التار
نظـرة اجتماعّيـة   

ً
لهـا أحيانـا

ّ
إن ختل السـابقة، و العصـور  يـخ  تار إىل 

جامدة.
يخ  خرى التار

ُ
خيي -  أو بعبارة أ اه العلمي التار

ّ
هذا يف حني أّن االت

 الهتمام الكثير من 
ً
يـن مثارا احلضـاري  - كان خـال القرنـني األخير

ـف 
ّ
بـا، فكانـوا ينظـرون مـن منظـار التطـّور أو التخل املؤّرخـني يف أور

بّيـون مـن فـرض النظرة  يـخ الشـعوب، حـّى متّكـن هـؤالء الغر إىل تار
مـم باعتبارها 

ُ
هبم وغيرهـا مـن بـايق األ ّيـة إىل شـعو خيّيـة احلضار التار

.
ً
 ومتعارفا

ً
 مأنوسا

ً
أمرا

الدراسـات  جمـال  يف  ّيـة  احلضار خيّيـة  التار النظـرة  هـذه  أّدت  وقـد 
احلضـارة  يـخ  تار مهنـج  تأسـيس  إىل  أوسـطّية  والشـرق  اإلسـامّية 
يـن  بّيـون أوائـل الكتـب املعنونـة بعناو كتـب الغر اإلسـامّية، حـّى 
وىل الـي 

ُ
بّيـة. وهـذه هـي املـّرة األ يـخ احلضـارة اإلسـامّية والعر تار

يخ احلضارة اإلسامّية. ميكن احلديث فهيا عن تأسيس علم تار
يـخ احلضارة  يـج عملّيـة ترمجـة كتـب تار وهكـذا بـدأت تتزايـد بالتدر
بّيـة، ومـن مّث إىل  بّيـة إىل العر بّيـة مـن اللغـات الغر اإلسـامّية والعر

اللغة الفارسّية.
كاتبـه أن يكـون حمـور حبثـه هـو التنقيـب يف  واملقـال احلـايل اختـار 
الكتابـات يف  بأوائـل  يـف  والتعر اإلسـامّية  ّيـة  احلضار الدراسـات 

جمال احلضارة اإلسامّية.
يخ احلضارة،  املفردات األساسـّية: احلضارة، احلضارة اإلسـامّية، تار
حضـارة  اإلسـامي،  احلضـاري  يـن  التدو احلضـاري،  يـن  التدو

يخ احلضارة اإلسامّية، علم احلضارة. املسلمني، تار
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مقدمه
برای تعریف تمدن هیچ وقت دیر نیست. می شود گفت روزگاری که تالش می شد همه چیز ابتدا تعریف 
کرد. از نظر بسیاری،  کنون باید یک موضوع یا مسئله را در زمان دید و آن را تعریف  گذشته است. ا شود 
مفاهیـم نوعـی حیـات دارنـد، زمانمنـد هسـتند و تغییـر شـکل و محتـوا می دهند. مفهوم تمـدن هم از این 
قاعـده مسـتثنا نیسـت. دانشـمندان ده هـا تعریـف برای تمدن ارائـه و تفاوتش را با فرهنگ بیـان کرده اند. 
کـه یـک فرهنـگ وجـود دارد و یـک تمـدن. مفهـوم تمـدن در معنـای جـاری خـود مفهومـی  گفته انـد  آنهـا 
ی »ترقی و  یفی که برای تمدن می شـود، رو کـه »تکنولـوژی« مهم شـده، در تعار مـدرن اسـت. در دنیـای مـا 
که در همه سـطوح و برای همگان،  کید می شـود. روشـن اسـت  پیشـرفِت« سـازمانمند در زندگی مادی تأ
فرهنگ به عنوان پایه تمدن و معنویت و اخالق ارکان اصلی تمدن به شمار می آید. با این حال می شود 
که تعریف تمدن  یف و در معنای امروزی آن، ترقی مادی اسـت؛ چیزی  گفت اسـاس تمدن در این تعار
گاهـی مفهـوم توسـعه از خـود تمـدن هـم مهم تـر اسـت. ایـن در  گـرو آن اسـت. در روزگار مـا  و تحقـق آن در 
گر اینها باشـد، اما ترقـی مادی، یعنی  کـه در بخـش اخـالق و معنویـت بـه  گونه ای اسـت که ا حالـی اسـت 
تکنولـوژی و فـن و صنعـت نباشـد، کسـی نمی گویـد آنجـا تمـدن هسـت. درسـت مثـل این اسـت که باید 
گر از اصل این ساختمان  که در آن فرهنگ و اخالق و معنویت هم هست، اما ا ساختمان زیبایی باشد 
که از تمدن می شـود، حتی با وجود اخالق و معنویت، تمدنی  یفی  نباشـد، به نظر می رسـد بر اسـاس تعار
در کار نخواهـد بـود. ایـن مفهـوم از تمـدن بـه یـک معنـا کهـن اسـت و بـه معنـای دیگـری، در غـرب بـارور و 
که تا چند دهه  حاال جهانی شده است. حاال همه دولت ها و ملت ها دنبال »توسعه« هستند؛ مفهومی 
کنـون بـا ایـن معنـا از تمـدن جـز به ندرت دشـمنی نمی شـود؛  قبـل بـرای بسـیاری از ملت هـا نامفهـوم بـود. ا
یـادی می کننـد. برخـی آن را غربـی می داننـد و می خواهنـد بومی اش کنند  گرچـه در فهـم آن بحث هـای ز ا
کنـار بیاینـد. خیلی ها هم در حسـرت تمدن قدیم هسـتند که انسـان را الهوتی تر می دید  تـا راحت تـر بـا آن 
و از اینکه این قدر انسـان ناسـوتی شـده اسـت در خشـم هستند. از این بحث ها فراوان می شود. در اینجا 

یخی و در درجه اّول مربوط به مطالعات »تمدن نگاری اسالمی« است. بحث ما اساسًا تار

مـا مسـلمانان در قدیـم از تمـدن حرفـی نمی زدیـم و حـاال هـم وقتـی از تمـدن صحبـت می کنیـم، مطابـق 
کـه در غـرب هسـت و عجالتًا عالم گیر شـده تمدن را پیشـرفت می دانیم. این  یکـردی  همیـن تعریـف و رو
پیشـرفت همانـی اسـت کـه دنیـای جدیـد را از قدیـم جـدا کـرده اسـت. تفاوتـش بـا قدیـم این اسـت که آن 
وقت هم »زندگی اجتماعی« درک می شد، اما یک درک پویا و متحرک و متکامل از آن نبود. شاید به این 
ی الکتریسته و  ی بخار و سپس برآمدن نیرو که دنیا و مفاهیم آن ایستا دیده می شد. پیدایش نیرو دلیل 
آن گاه قدرت اتم با تمامی پیامدهای دیگر دانش های نو و تکنولوژی، تصویری شگرف از جهان مادی و 
پویایی آن به دسـت داد. سـاختن کشـتی های بزرگ، هواپیماها، سـفینه های فضایی، گسـترش شهرها، 
کـه همـه مـردم از آنهـا در »سـرعت«، »دقـت« و »راحتـی« اسـتفاده  راه هـا، پل هـا و بسـیاری از پدیده هایـی 



آینۀ پژوهش  184
سال سی ویکم، شمارۀ چهــــــارم، مهـــــروآبـــــان 1399

مقــــــــــــــــــاله
دن اسالمی 20نخستینن نگار  ها در حوزه تمگ

کرد. حاال وقتی مسـلمانان درباره تمدن صحبت می کنند، از این دایره خارج  می کنند همه را بهت زده 
که با دینشان سازگار باشد. نمی شوند، ولی تالش می کنند درکی از تمدن داشته باشند 

کشـورهای اسـالمی  کـه مصادیـق آن وارد  کـه بحـث تمـدن بـه میـان آمـد و مخصوصـًا وقتـی  اّولیـن بـاری 
شد، بسیاری از مسلمانان در نزدیک شدن به آن و پذیرش آن مشکل داشتند. اینجا تمدن، یک مفهوم 
کجـا می آیـد  جدیـد، نوگرایـی، مدرنیتـه و چیـزی مشـابه آن اسـت. افـزون از واقعیـت آن، بحـث اینکـه از 
هـم مهـم بـود. مشـکل اّول هویـت آن بـود کـه از نظر بسـیاری در آن اوایل و تا کنون بـه کفر نزدیک بود. دیگر 
مشـکل تـرس از تسـلط کفـار بـود. آنهـا می دیدنـد که این تمـدن و مظاهر و افزار آن را خود آنها و مستشـاران 
آنها می توانستند اداره کنند. یک مشکل دیگر از نظر طرز تلقی نسبت به زندگی مادی به عنوان پدیده ای 
لذت جویانـه بـود؛ تمـدن یعنـی لذت جویـی دنیـوی. بـه عبـارت دیگـر تصوراتـی در میان مسـلمانان وجود 
ی خوش نشان دهیم.  که به آن رو گرایی است و خیلی هم خوب نیست  که این نوع توسعه رفاه  داشت 
نگرانی هـای دیگـری هـم بـود. از جملـه اینکـه در ایـن ورود تمـدن مسـلمانان تحقیـر می شـدند. آنهـا بایـد 
چیزی را می پذیرفتند که از خودشان نبود. شاید دالیل دیگری هم برای دورماندن از تمدن بود. این البته 
شـروع نضج گیـری فکـر تمدنـی در میـان مسـلمانان را به تأخیر انداخت و البته امـری طبیعی هم بود. یک 
کـه ایـن تمدن جدیـد که همراهش دیـن و اخالق خاص خودش را دارد، با اسـالم  نگرانـی عمـده ایـن بـود 
یکرد موافق با تمدن  که رو کنار خواهد آمد. در این باره تفسـیرهای بسـیار مختلفی می شـد و آنها  چگونه 
کـه همزمـان انتقـاد از غـرب و نشـان دادن راه هـای  و همزمـان اسـالم داشـتند، در ایجـاد نگاه هـای ترکیبـی 

ترکیب اسالم و تمدن بود تالش می کردند.

تمدننگاری،دانشیتازهازشاخههایتاریخ
که پیشـینه طوالنی  یخ اسـت. به این معنا  یخ تمدن یک شـاخه نسـبتًا جدید در شـاخه های درس تار تار
یخ و مانند اینها بوده، تمدن  که در وضع رجال - تار یخ سیاسی یا شاخه هایی  کنار تار ندارد. در واقع در 
گفت نخسـتین بار آن هم، نه از  یخی نبوده اسـت و شـاید بشـود  به عنوان موضوع یک بررسـی مسـتقل تار
یخـی مـا  کـرده اسـت. در فرهنـگ تار یخـی، بلکـه از دیـد جامعه شناسـی ابـن خلـدون آن را مطـرح  دیـد تار
یـخ نبـوده و غالبـًا همـان نگاه هـای سیاسـی و احیانـًا اجتماعـی غیرپویـا به  مسـلمانان نـگاه تمدنـی بـه تار
یخ را در چارچوب پیشـرفت بررسـی  یخ گذشـته وجود داشـته اسـت. نگاه تمدنی نگاهی اسـت که تار تار

که در این زمینه وجود داشته سخن می گوید. کند و از همه عواملی 

کار  که اصطالحات الزم برای این  آنچه سـبب می شـود تا ما بگوییم نگاه تمدنی نداشـته ایم، این اسـت 
در میـان مـا نبـوده اسـت. حتـی کلمـه تمـدن که در لغت به معنای شهرنشـینی اسـت و در دوره جدید به 
معنـای تکامـل و پیشـرفت و ترقـی بـه کار مـی رود، در گذشـته ادبـی مـا تنهـا در معنـای لغوی بـه کار رفته و 

معنای اصطالحی آن مورد توجه نبوده است.



183  آینۀ پژوهش
سال سی ویکم، شمارۀ سوم، مـــــردادوشهریـــــور 1399

مقــــــــــــــــــاله
دن اسالمی نخستینن نگار  ها در حوزه تمگ 21



آینۀ پژوهش  183
سال سی ویکم، شمارۀ سوم، مـــــردادوشهریـــــور 1399

مقــــــــــــــــــاله
دن اسالمی 22نخستینن نگار  ها در حوزه تمگ



184  آینۀ پژوهش
سال سی ویکم، شمارۀ چهــــــارم، مهـــــروآبـــــان 1399

مقــــــــــــــــــاله
دن اسالمی نخستینن نگار  ها در حوزه تمگ 23

کلمه »الحضاره« به معنای شهرنشینی همراه ترقی و رشد در فرهنگ اصطالحات اجتماعی ابن خلدون 
که پس از ابن خلدون تا دوره اخیر، این اصطالح، یعنی  کار رفته است، اما جالب این است  به کرات به 
الحضـاره دیگـر بـه معنـای تمـدن و ترقـی و تکامـل به کار نرفته اسـت. ابـن خلدون از کلمـه »العمران« هم 
کاربرد در ادبیات مسـلمانان رایج نشـده اسـت. همه اینها نشـان می دهد که  که باز این  اسـتفاده می کند 

گرفته است. کاربرد قرار  ی مورد قبول و  یشه در میان ما داشته و نه بعد از و نگاه ابن خلدون، نه ر

یخـی امـری متأخـر و تـازه اسـت و در گذشـته دور  یـخ تمدنـی در حـوزه علـوم تار گرایـش تار بـه نظـر می رسـد 
یـخ سیاسـی و احیانـًا ادبـی و اجتماعـی  کتاب هـای تار یـخ نگریسـته نشـده اسـت. مـا  بـا ایـن نـگاه بـه تار

یخ تمدن به صورت رسمی نداشته ایم. داشته ایم، اما تار

کـه در تمدن هـای قدیـم، نـگاه تکاملـی ماننـد آنچـه امـروز در تمـدن بشـری  شـاید یـک دلیلـش ایـن اسـت 
وجود دارد یا وجود نداشـته یا بسـیار نادر بوده اسـت، بلکه بیشـتر نگاه های ادواری و هزاره گرایی ها بوده و 
در ادیـان توحیـدی هـم تکامـل بیشـتر معنـوی و جاودانی بوده و این جهان مادی ارزش و اعتبار مسـتقلی 

نداشته است.

در عصـر جدیـد، دسـت کم از نـگاه برخـی، بحـث از تمـدن از نظر محتوا به عنوان یک فلسـفه برای زندگی 
بشـری مبتنـی بـر نظریـات تـازه ای در حـوزه مادیگـری و لذت گرایـی و این جهانـی درسـت شـده و از نظـر 
یـک، خـط  گرایـش علمی شـده اسـت. ایـن مسـئله دسـت کم از لحـاظ تئور یخـی هـم تبدیـل بـه یـک  تار
کرده و سبب شده است تا کسانی ماهیت بشر جدید را به  فاصلی میان زندگی بشر قدیم و جدید ایجاد 

عنوان بشر سلطه گر، لذت جو و توسعه طلب در مقابل بشر قدیم بدانند.

انتقــالدانــشتمدننــگاریبهکشــورهایشــرقی)شرقشناســییاشــناختفرهنــگوتمدن
مسلمانی(

پا قرار گرفته  یخ تمدن مورد توجه بسیاری از مورخان دو سده اخیر ارو یخی با عنوان تار گرایش علمی - تار
یخ  پایی مورخ تار یخ ملت ها پرداخته شده است. بسیاری از مورخان ارو و با نگاه انحطاط یا ترقی به تار
کـه در قدیـم چنیـن پدیـده ای وجـود نداشـته اسـت. هـر چنـد ممکن  تمـدن بوده انـد. ایـن در حالـی اسـت 

ئقی شبیه به آن در آثار برخی از مورخان دیده شود. است عال

یـخ تمدنی در حوزه مطالعات اسـالمی و خاورمیانه ای منجر به تأسـیس گرایش  ایـن نـگاه، یعنـی نـگاه تار
یخ فرهنگ و تمدن وجود دارد و سعی می شود  کنون در ایران رشته تار یخ تمدن اسالمی  شده است. ا تار

گذشته با نگاه تمدنی نگریسته شود و تحقیقاتی انجام شود. به 

کردنـد. دربـاره ملـل دیگـر، اوایـل  یـخ تمدنـی را نسـبت بـه خودشـان و سـایر ملـل بـاب  غربی هـا نگـرش تار
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کار پیشـرفت و  یـج در ایـن  کننـد، امـا به تدر سـفرنامه می نوشـتند و سـعی می کردنـد دیگـران را شناسـایی 
کردند. یخ تمدن درباره تمامی سرزمین های دیگر  گسترده شروع به بحث درباره تار به صورت علمی و 

بخشـی از حـوزه کار غربی هـا شرق شناسـی و بـه طـور خـاص شـناخت دنیای اسـالم بـوده و از قرن نوزدهم 
یـخ زبـان و ادبیـات عـرب و همین طور فرهنـگ و تمدن  و حتـی پیـش از آن بـه طـور مرتـب بـه شـناخت تار
یـخ تمـدن اسـالم و عـرب نوشـته اند. ایـن  کتاب هـا را بـا عناویـن تار اسـالمی پرداخته انـد. آنهـا نخسـتین 

کرد. یخ تمدن اسالمی یاد  که می توان از شکل گیری دانش تار نخستین باری است 

یشـه در فرهنـگ اسـالمی داشـت، بـه دالیلـی که گذشـت، تـا این زمان  کـه ر تمدن نـگاری فـارغ از کلیاتـی 
بـه عنـوان یـک علـم مسـتقل انعقـاد نیافتـه و از غـرب بـه جهـان عـرب آمـد. نخسـتین نوشـته ها در مغـرب 
یج  پـا و تطور تمدنـی آن بود و هـم به تدر اسـالمی و مصـر بـه عربـی ترجمـه شـد. ایـن نوشـته ها هـم دربـاره ارو
یـج ایـن نـگاه دقیق تـر و متمرکزتر شـد. احساسـات غربی ها در  کـه به تدر نیم نگاهـی بـه مسـلمانان داشـت 
ضدیـت بـا اسـالم از آغازیـن سـال های قـرن اّول هجـری بـا حملـه مسـلمانان بـه مسـیحیان شـام و توسـعه 
نفوذشـان تا قسـطنطنیه آغاز شـده بود و طبعًا این احسـاس در نگاه و مطالعات آنها بود، اما می دانیم که 
یادی نوشـته شـد و  یـج روحیـه علمـی هـم بـه میـدان آمـد. سـفرنامه های ز از قـرن شـانزدهم و هفدهـم به تدر
پـا برده شـد. اینها زمینه شرق شناسـی را که بخشـی از آنها بحث از  یـادی بـه ارو بـه دنبـال آن متـون عربـی ز
یـخ علـم در آنجـا بـود پدیـد آورد. آثـار نوشته شـده از طریـق ترجمـه آثـار فرنگـی در دنیای  تمـدن شـرقی و تار
عرب و شـبه قاره و بعد هم ایران رواج یافت. یکی هم همین مطالعات تمدن شناسـی بود. این را باید در 

کرد. یخ شرق شناسی دنبال  تار

برخی از این نوشته ها جنبه عمومی داشت و بیشتر به دل شرقی ها می نشست؛ مخصوصًا از وقتی که در 
که شـروع به تعریف و تمجید از تمدن اسـالمی کردند. این هم  کسـانی در غرب یافت شـدند  قرن نوزدهم 
کلیسا بود. در واقع بخشی از اهداف نویسندگان غربی در  انگیزه های علمی داشت و هم برای مقابله با 
قـرن نوزدهـم از ایـن آثـار مصـرف داخلـی داشـت و هدف ایجـاد زمینه برای تغییر در غرب بـود. به  هر حال 

گاه می شدند. این آثار در سطح عموم هم انتشار یافت. مسلمانان نیز از این آثار آ

گوستاولوبونتاآدممتز از
یج از زبان های فرنگی به عربی و بعدها به مرور  یخ تمدن اسالم و عرب به تدر کتاب های تار بدین ترتیب 
یخ تمدن اسـالم و عرب  بـه فارسـی هـم ترجمـه شـد. از نمونه هـای رایـج آن، اثـر گوسـتاو لوبـون با عنـوان تار
یادی گذاشـت. این کتاب به وسـیله یک دانشـمند و طبیب فرانسـوی به نام گوسـتاو لوبون  که تأثیر ز بود 
کتاب به بسـیاری از اعتراضات  )متولد 1841( در سـال 1884م نوشـته شـد. به نوشـته مترجم او در این 
پاییـان بـه اسـالم و تمـدن اسـالمی پاسـخ داده اسـت. همیـن طـور دربـاره رسـوم و  واردشـده از سـوی ارو
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که بر اسـاس امکانات و مقتضیات محیط، آنچه بوده، بهترین نظامات بوده  نظامات اسـالمی می گوید 
کـه وقتـی در هنـد معلـم ادبیـات بـوده،  اسـت. مترجـم ایـن اثـر سـیدمحمدتقی فخـر داعـی گیالنـی اسـت 
کـرده اسـت. ایـن ترجمـه در سـال 1313 در چاپخانـه مجلـس بـا حمایـت یـک نماینـده و نیـز  آن را ترجمـه 
کمیسـیون معارف«  علی اصغر حکمت منتشـر شـد. بعدها در سـال 1320 هم با آمدن تعبیر »از نشـریات 
کـه انتشـارش بـا حمایت دولتی بوده اسـت. جالب اسـت که کتـاب از ترجمه  ی جلـد معلـوم می شـود  رو

که مترجم در مقدمه یادآور شده است. ی آن به فارسی درآمده است. این نکته ای است  اردو

یدان در سال 1352ش منتشر شد. گوستاو لوبون و جرجی ز کتاب  در ایران نقدی بر دو 

کتاب الحضارة االسالمیه فی القرن الرابع الهجری به وسیله Adem mez نوشته  در اوایل قرن بیستم هم 
شـد و در سـال 1941 در قاهـره بـه عربـی ترجمـه شـد و در سـال 1364 شمسـی بـه وسـیله علیرضـا ذکاوتـی 
از عربـی بـه فارسـی درآمـد و در دو مجلـد در نشـر امیرکبیـر منتشـر شـد. ترجمه مختصـری از آن هم در یک 
مجلـد در سـال 1343 بـه وسـیله محمدحسـین اسـتخر منتشـر شـد. ایـن اثـر از نظـر سـطح علمـی باالتـر از 
گوستاو لوبون و متکی به انبوهی از منابع اسالمی در شناخت تمدن اسالمی است. بخش هایی  کتاب 
از آن درباره نظامات حکومتی، الهیات و فرق و بخشی هم درباره علوم مادی و تمدنی از قبیل جغرافیا، 

یایی و خشکی و مانند اینهاست. محصوالت، صناعات، تجارت، راه های در

آثـار دیگـری هـم، نـه لزومـًا بـا عنـوان تمـدن و حضـاره، امـا بـه نوعـی مرتبـط بـا مباحـث تمـدن اسـالمی در 
کـه اندکـی از آنهـا بـه عربـی درآمـد. کتـاب حاضـر العالـم االسـالمی اثـر لوتروپ سـتودارد  غـرب نوشـته شـد 
یله عجـاج نویهص در دو  بـه وسـیله نویسـنده معـروف عـرب امیـر شـکیب ارسـالن تکمیل و مجموعًا بـه و
جلد )409 ص + 402( در سـال 1343ق )1303ش( به عربی منتشـر شـد. عنوان »جهان اسـالم« بیشـتر 
کشـورهای مسـلمان با غیرمسـلمان و خودشـان مطرح شـد. رنگ سـبز  توسـط غربی ها برای تفکیک بین 
هـم بـرای ایـن امـر انتخـاب شـد. ایـن نقشـه ای اسـت که در همین کتاب منتشـر شـده اسـت. ایـن کتاب 
کتاب  کنونی عالم اسـالمی، اما با مالحظه وضعیت تمدنی آنها اسـت. فصل اّول این  بیشـتر جغرافیای 

با عنوان »الیقظة االسالمیه« یا بیداری اسالمی است. )مجلد اّول، ص 59-33(

بارتولدوفرهنگوتمدناسالمی
یلـچ بارتولـد )1869 -  1930 ( شرق شـناس بسـیار معـروف  مستشـرق معـروف روس، واسـیلی والدیمیـر وو
کـه انجام داده، کتابی هم درباره فرهنگ و تمدن اسـالمی نوشـته  کـه در زمـره کارهـای بزرگـی  روس اسـت 
که در سـال 1918 منتشـر شـده اسـت. این کتاب مختصر و مفید، در سـال 1922 توسط جمال ولیدی به 
زبـان تاتـاری، بـه سـال 1927 بـه زبـان ازبکـی، و پـس از آن ترجمـه اردو و انگلیسـی آن منتشـر شـده اسـت. 
فـؤاد کوپریلـی نیـز ایـن اثـر را بـه ترکـی در سـال 1940 منتشـر کـرده اسـت. بدیـن ترتیـب با اثـری مواجهیم که 
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کتـاب یادشـده، توسـط ع گنجـه ای  تأثیـر ویـژه ای در میـان مسـلمانان تـرک و تاتـار و ازبـک داشـته اسـت. 
یج در نشـریه آیین اسـالم سـال سـوم،  در مرداد ماه 1320 )جمادی الثانی 1360( به فارسـی ترجمه و به تدر
که در  کتاب غیر از اهمیتی  گنجه ای نوشته است: این  شماره های 2 - 13 انتشار یافت. در مقدمه آن، 
که  یخ تمدن اسـالمی دارد، در تأثیر تمدن ایران به عالم اسـالمی نیز اهمیت بخصوصی را حائز اسـت  تار
ی آثار او  ی در مقدمه، شـرح حالـی از و کـه بـه زبـان فارسـی هم ترجمه شـود«. و از ایـن لحـاظ موافـق دیـدم 

کرده است.  آورده و سپس شروع به ترجمه آن 

کبـر دیانـت نیـز در سـال 1357 ش  کتـاب بارتولـد بـا عنـوان »فرهنـگ و تمـدن مسـلمانان« بـا ترجمـه علی ا
کتاب یادشـده در سـال 1934 توسـط شـهید سـهروردی در  که  منتشـر شـده اسـت. در مقدمه آمده اسـت 
کلکتـه بـه انگلیسـی و توسـط کوپریلـی در سـال 1940 بـه ترکـی ترجمـه شـده اسـت. همچنین ایـن متن، به 
فرانسه نیز ترجمه شده است. سپس می نویسد: بخش اول و قسمتی کوتاه از بخش دوم، با ترجمه طاهری 

یخ تمدن اسالمی به فارسی درآمده است. بنده از ترجمه طاهری شهاب بی خبرم.  شهاب به نام تار

کـه ترجمـه حاضـر از متـن ترکـی و ضمـن مطابقت با متن انگلیسـی انجـام یافته  دیانـت ادامـه داده اسـت 
کـه آن هم نباید کامل  کـه او بـه ترجمـه ع. گنجـه ای از این کتاب  اسـت. )مقدمـه، ص 6(. جالـب اسـت 

باشد، اشاره ای نکرده است. این ترجمه در 167 صفحه منتشر شده است. 

از عجایب آن که این کتاب با عنوان »فرهنگ اسـالمی« توسـط لیال ُربن شـه، ترجمه و توسـط پژوهشـگاه 
که هیچ مقدمه ای ندارد و اساسـًا  علوم انسـانی در سـال 1389 منتشـر شـده اسـت. این در حالی اسـت 

اشاره ای به ترجمه های پیشین نکرده است.  

بـر اسـاس ترجمـه دیانـت، بخـش اول، بـا عنـوان شـرق مسـیحی و اهمیـت آن بـرای اسـالم، بخـش دوم: 
خالفت و آغاز تمدن عرب، بخش سوم: بغداد و اعتالی بعدی تمدن عرب، بخش چهارم: تمدن ایران 
و تأثیر آن در دیگر کشـورهای اسـالمی و بخش پنجم اثرات فتوحات مغول در تمدن ایران و بخش ششـم 
کـه نوعـی تقسـیم بندی  دنیـای اسـالم پـس از قـرن پانزدهـم میـالدی اسـت. بـه ایـن ترتیـب روشـن می شـود 

کتاب دیده می شود.  منطقی در این 

و توسـط  یـخ الحضـارة االسـالمیة« تسـوط حمـزه طاهـر منتشـر  »تار بـا عنـوان  کتـاب  ایـن  ترجمـه عربـی 
انتشـارات »عین للدراسـات و البحوث االنسـانیه و االجتماعیه« در سـال 2013 منتشـر شـده اسـت. این 

ترجمه از عربی به ترکی است.

کتـاب بارتولـد یـک بـار دیگـر هم توسـط عباس به نژاد با ویرایش مرحوم مرتضی اسـعدی به فارسـی آمده و 
همراه با حواشی فراوان، در سال 1383 توسط انتشارات امیرکبیر منتشر شده است.
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جرجیزیداناّولینحلقهبزرگدرنگارشهایعربیدرتمدناسالمی
کـه شـاید قدیمی ترین و  در مرحلـه بعـد نویسـندگان عـرب بـه نـگارش آثـاری در تمـدن اسـالمی پرداختنـد 
یدان است. چاپی که بنده دیدم مورخ 1902  یخ التمدن االسالمی از جرجی ز معروف ترین آنها کتاب تار
کـه در ایـن کتاب از شـکل گیری دولت اسـالمی، نظامات اداری و سیاسـی و  ی جلـد آمـده اسـت  بـود. رو
مالی و نظامی، وسعت ممالک اسالمی، ثروت، بناها و نیز تحوالت ابیات و شعر و اخالقیات و آداب و 
کامل به عنوان یک تمدن عربی  گفته خواهد شـد. در این قبیل آثار، تمدن اسـالمی به طور  رسـوم سـخن 
مـورد بحـث قـرار گرفتـه اسـت. ایـن کتـاب در چهـار مجلد منتشـر شـده و مجلـد چهارمش در سـال 1905 

انتشار یافته است.

کنش هایـی هـم در جهـان اسـالم داشـت و از جملـه شـبلی نعمانـی نقـدی بـر آن  یـدان وا کتـاب جرجـی ز
که در سال 1330ق منتشر شد. نوشت 

یدان به وسـیله علی جواهر الکالم به فارسـی ترجمه شـد و انتشـارات  یخ تمدن اسـالم جرجی ز کتاب تار
کرد. امیرکبیر آن را منتشر 

در ردیـف کتاب هـای فرنگی هـا دربـاره تمـدن اسـالمی از کتـاب سـازمان های تمـدن امپراطـوری اسـالم از 
که در سال 1326ش منتشر شد. کرد  گویلرد، ترجمه فخرالدین طباطبایی هم باید یاد  استانسیالس 

کارهـا  قبیـل  ایـن  خروجـی  داشـت.  وجـود  عـرب  دنیـای  در  هـم  پایـی  ارو تمـدن  شـناخت  بـرای  تـالش 
کنـد. در ایـن زمینـه هـم آثـاری وجـود دارد.  می توانسـت آنهـا را بیش ازپیـش بـا مفهـوم تمـدن جدیـد آشـنا 
یه از وزیر و دانشـمند خواجه  یـخ تمدن الممالک االروباو نمونـه آن کتابـی بـا عنـوان التحفـة االدبیه فی تار
یه در 470 صفحـه منتشـر شـد.  کـه در سـال 1877 میـالدی در اسـکندر حنیـن نعمـت اهلل خـوری اسـت 
کـه مصـر به شـدت به سـمت نوگرایـی در حرکت و به مباحث نـو در زمینه تمدن  ایـن اثـر در دوره ای اسـت 

اسالمی نیازمند بود.

پـا نوشـته و در سـال 1285ق بـه عربـی  کـه یـک تونسـی دربـاره ارو کتـاب دیگـری هـم  کتـاب،  به جـز ایـن 
یـخ تمـدن غـرب داشـت. ایـن کتـاب اقوم المسـالک فی  منتشـر شـده بـود، نشـان از توجـه مغربی هـا بـه تار
ی در سـال 1284 آن را نوشـت و سـال بعد  معرفة احوال الممالک تألیف خیرالدین پاشـای تونسـی بود. و
منتشـر شـد. شـگفت آن اسـت کـه ایـن کتـاب در اصفهـان به وسـیله میرزاحیدرعلی اصفهانـی ملقب به 

کتابخانه ابن مسکویه اصفهان موجود است. فخراالدباء به فارسی ترجمه شد و نسخه آن در 

کـه یـک کتـاب درسـی از سـوی عبـاس اقبـال مـورخ  یـخ تمـدن غـرب آن قـدر اهمیـت داشـت  در ایـران تار
کتاب یادشده  کتاب برای سال ششم دبیرستان ها بود. چاپ دوم  معروف در این زمینه نوشته شد. این 
کتـاب در 364 صفحـه دربـاره تمـدن غـرب و 74 صفحـه در پایـان  در سـال 1325ش بـوده اسـت. ایـن 
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درباره ورود تمدن جدید از دوره صفوی تا زمان حاضر است.

کتاب درسی دیگری به وسیله عباس پرویز برای سال ششم ادبی در موضوع تمدن مغرب زمین نوشته و 
یخ چاپی از این کتاب که در اختیار بود سـال 1330 خورشـیدی را نشـان  در 218 صفحه منتشـر شـد. تار

یخ بوده است. که ممکن است چاپ نخست آن پیش از این تار می داد 

توسـط  نوشـته می شـد، می توانسـت  آن  و اجتماعـی  از اسـالم و جنبه هـای مدنـی  انتقـاد  کـه در  آثـاری 
کرومر بود که مصطفی  مسلمانان نقد شود. نمونه آن کتاب االسالم روح المدنیه او الدین االسالمی و لرد 

الغالیینی نوشت و در سال 1908 میالدی در 290 صفحه منتشر شد.

یخ تمدن دنیای اسـالم شـده  یـج خودشـان مبتکـر نـگارش آثاری در حوزه تار بدیـن ترتیـب عرب هـا به تدر
یـخ تفکـر اسـالمی دنبـال می کردنـد. آثـار احمـد امین مصـری با عنوان  گاه ایـن را بـا نـگارش آثـاری در تار و 
فجر االسـالم و ضحی االسـالم و ظهر االسـالم از این دسـت آثار اسـت. این آثار اغلب تکرار مکررات بوده 

و چندان عمیق نیستند.

در سه چهار دهه اخیر مجددًا روش های تازه ای در میان مسلمانان عرب در مغرب اسالمی یا مناطقی از 
شامات برای تولید نظریات تمدنی در بررسی گذشته تمدنی عرب و اسالم ایجاد و دنبال شده که نمونه 
کار مـی رود، عنـوان  کـه بـرای ایـن قبیـل مباحـث بـه  آن کارهـای ارکـون و جابـری و دیگـران اسـت. عنوانـی 
نقـد تـراث اسـت. در ایـن آثـار معمـواًل بـا روش های تـازه معرفتی به بازشناسـی میراث مسـلمانان پرداخته 

می شود. اینها مدل جدید بحث های تمدنی و تقریبًا همگی زیر سایه مفهوم عقب ماندگی است.

کتاب االسالم و الحضارة العربیة کرد علی )م 1953( و  محمد 
ی در بـاره  یـدان و پـس از و کـه در میـان عـرب هـا، و همـان دوران جرجـی ز از جملـه چهـره هـای مشـهوری 
کتـاب خطـط الشـام او  کردعلـی« )6781 ـ 3591(  بـود. از قدیـم او را بـه  تمـدن اسـالمی نوشـت، »محمـد 
کز تمدنی بشـر و طبعا دوره اسـالمی  کهن ترین مرا یخ و جغرافیای شـام به عنوان یکی از  که شـرحی از تار
یه شـد، و  به عنوان یک چهره فرهنگی از شـام، فردی  نوشـت، می شناسـیم. او دو باره وزیر فرهنگ سـور
کتـاب »االسـالم و الحضـارة العربیـه« او در دو مجلـد، در سـال 4391 میـالدی در  شـناخته شـده بـود. 
که یک ناشـر دولتی اسـت، منتشـر شـد. او فردی عربگرا اما اسـالمی اسـت  دارالکتب المصریه در قاهره 
ی در دفاع  ی قـوم عـرب مـی دانـد. و کـه مثـل دیگـر متخصصـان تمـدن اسـالمی، تمرکـز اصلـی تمـدن را رو
کتـاب هـم، در بخـش هـای  از تمـدن اسـالیم و اسـالم، سـخت منتقـد شـرق شناسـان اسـت و در همیـن 
کـه در کارشـان دارنـد، حمله می کنـد. در واقع، چنانکـه که اروین  مقدماتـی بـه آنـان بـه خاطـر اشـکاالتی 
کتاب را برای اصالح دیدگاههای شرق شناسان در باره اسالم و تمدن اسالمی  مدعی شده، اساسا این 

ک، ترجمه محمد دهقانی، تهران، 9931، ص 363 - 563(.   نوشت )دانش خطرنا
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گرایش و نگاه های دیگر او در باره تمدن اسـالمی  کتاب نشـانگر همین  نگاهی اجمالی به فهرسـت این 
که سبب جفای غربی ها در باره تمدن اسالمی شده است  است. »العوامل فی جفاء الغربیین« عواملی 
)بنگریـد: االسـالم و الحضـارة العربیـه، 2/1(، صفحـات 31 تـا 33 در بـاره نقـد دیدگاههـای مستشـرقین 
کـه  و کسـانی ماننـد رنـان و دیگـران در بـاره اسـالم و تمـدن اسـالمی اسـت. بخـش بعـدی شـعوبیه اسـت، 
بـاز بـه تفسـیرهای شـرق شناسـان از شـعوبی هـا، پرداختـه اسـت. »کالم لعلمـاء افرنسـیین، و ایطالییـن، 
و بریطانییـن و روسـیین«. )ص 25(. در ادامـه بـه ادعاهـای شـعوبیه هـم در بـاره اسـالم عـرب پاسـخ داده 
یخ عرب پیش و پس از اسـالم در ادامه آمده و سـعی شـده تا عرب ها مردمانی متمدن تصویر  اسـت. تار
کـه در بـاره برخـی نـکات مثبـت در جهـان اسـالم هـم  شـوند. در میانـه، از برخـی از اظهـار نظرهـای غربـی 
نظر داده اند، اسـتفاده شـده اسـت. بخشـی هم در باره وضعیت غرب، در دوران جوانی اسـالم دارد. این 
تفسیر برای این است تا نشان داده شود که وقتی دنیای اسالم آباد بود، غرب ویرانه بود )ص 781(. تأثیر 
عربهـا در مناطـق غیـر عربـی، تأثیـر فرهنـگ عـرب در غـرب، تأثیـر شـعر عربی در غرب، شـرح تمـدن عربی 
گـزارش جنگهـای صلیبـی، تاثیـر مغـول بـر تمـدن عربـی!، و در نهایـت تاثیـر اسـتعمار بـر بـالد  در اندلـس، 
مسـلمانان در ادامـه آمـده )ص 713( و جهـت گیـری همـه اینهـا روشـن اسـت. آخریـن قسـمت در مجلـد 

اول، در باره تأثیر تمدن غربی بر بالد عربی است )ص 443(. 

مجلـد دوم کتـاب در بـاره »علـوم و مذاهـب در اسـالم«، اداره در اسـالم، و سیاسـت در اسـالم اسـت. این 
کـه گذشـت، مـی تـوان آن را یک  ینـی  مجلـد در همیـن سـه بخـش، 485 صفحـه اسـت. بـا توجـه بـه عناو
نمونه از مباحث تمدن اسالمی، با جهت گیری های مشخص ضد غربی، با ستایش بی اندازه از تمدن 

ی فکر عربی دانست. اسالمی، و احتمال پذیرش یک انتقادات جزئی، و در عین حال، تمرکز رو

آغازینبحثهادربارهتمدندرمتونایرانی
که از آن سوی عالم به شرق روانه بود، در آثار دیگر  بازشناسی تمدن غرب با توجه به اختراعات شگفتی 
نویسـندگان فارسـی زبان، چه آنان که در ایران بودند یا در شـبه قاره دیده می شـود. روزنامه حبل المتین در 
کتابی فراهم آمده است. رساله های  که اخیرًا هم در  کرد  یادی را منتشر  گفتارهای ز این زمینه مقاالت و 
کـه خـود  ینـی  کتـاب قانـون قزو مسـتقلی هـم در ایـن زمینـه نوشـته شـد. شـماری از ایـن رسـائل در مقدمـه 
آن هـم نمونـه ای از ایـن رسـائل اسـت فهرسـت شـده اسـت. نوشـته هایی در حـوزه سیاسـت و اجتمـاع از 
ی  حوالـی سـال 1250ق بـه بعـد به ویـژه نیمـه دوم دوره ناصری سرشـار از این مباحث اسـت. دارالفنون رو
کشـید تا اذهان  که از این بحث ها برآمده بود سـاخته شـد، اما باز هم مدت ها طول  شـاخه های درختی 
بـرای بحث هـای منظم تـر دربـاره تمدن آماده شـود. در اینجا بـه برخی از این نمونه ها که می تواند حکایت 

از توجه به نگارش درباره تمدن اسالمی را در این دوره نشان دهد اشاره می کنیم.

کار رفته باشـد، رسـاله  کـه کلمـه تمـدن در عنـوان کتـاب بـه  شـاید یکـی از قدیمی تریـن آثـار در ایـن زمینـه 
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که  ی در این اثر همزمان  که در سـال 1325ق منتشـر شـد. و میرزاملکم خان با عنوان اصول تمدن اسـت 
پا دارد، مسائل ایران و فاصله آن با تمدن و راه های پیش رو را هم ارائه می دهد. نگاهی به پیشرفت ارو

پیـش از مشـروطه کسـانی ماننـد آخونـدزاده یـا میرزاآقاخان کرمانی و طالبوف در ایـن زمینه اظهارنظرهای 
فراوان داشـتند. همچنین در رسـائل سیاسـی و اجتماعی دوره مشـروطه بحث تمدن بسـیار جدی شـد. 
گروه هـا در چارچوب بحث از عقب افتادگی فعلی، گذشـته درخشـان، لـزوم اقتباس از غرب  غالـب ایـن 
)گاه با نقد فرنگی مآبی( و قدم گذاشتن در راه تمدن مباحث خود را پیش می برند. برای نمونه می توان از 
که میان سال های  کرد  رساله مفتاح التمدن فی سیاسة المدن از میرزامحمد معین االسالم بهبهانی یاد 
کتاب نوعی نظریه پردازی برای معرفی یک جامعه متمدن با  1325 تا 1332ق نوشـته شـده اسـت. این 

توجه به رخدادهای مشروطه و تحوالت بعدی آن است.

از نظر تکنولوژی غربی، آن هم در چارچوب یک بحث تمدنی میدانی و نه صرفًا نظریه پردازی بحث هایی 
مطرح بود. برای مثال در رسـاله فواید راه آهن در حقیقت بحث از »کارخانه« از روزگار محمدشـاه قاجار و 
تمام دوره ناصری وجود داشت. هر چند نگارش در زمینه چگونگی این قبیل پیشرفت ها در غرب بیشتر 
کتابی با عنوان طلوع تمدن و اختراعات  جنبه تبلیغاتی داشـت. یک اثر درباره ربط تمدن با تکنولوژی، 
عظیمه بود که بر اساس کتاب های متعدد انگلیسی به وسیله مترجمی با نام میرزامحمد منشی در سال 

1328ق در 120 صفحه و به فارسی، اما در هند منتشر شد. این آثار در ایران هم مطالعه می شد.

آثاریدربارهتمدناسالمییاتمدنواسالماز1300تا1320خورشیدی
کـه اصلـش فرنگـی بـوده بـه فارسـی  در ایـران اواخـر قاجـاری و اوایـل پهلـوی هـم آثـار فرنگـی یـا عربی شـده 
گوسـتاو لوبـون در دوره رضاشـاه بـا  کتـاب تمـدن اسـالم و عـرب  ترجمـه شـد. چنان کـه بـاال اشـاره شـد، 
گرایـش بـه  ی  یـادی رو حمایـت میرزاعلی اصغرخـان حکمـت و برخـی از رجـال دیگـر ترجمـه شـد و تأثیـر ز
یکرد ایرانی هم نوشـته شـد. در  تمـدن در ایـران گذاشـت، امـا در دوره پهلـوی اّول آثـاری دربـاره تمدن با رو
یخـی - تمدنـی ایـران فعالیـت داشـت. در  کـن تار ایـن دوره انجمـن آثـار ملـی هـم فعاالنـه در بازسـازی اما
کـه در حـال نوکـردن تمـدن ایرانـی اسـت  چشـم برخـی از نویسـندگان ایـن دوره، رضاشـاه بـه عنـوان فـردی 

شناخته می شد.

مسـئله تمدن از نظر احسـاس انحطاط و ضعف در میان مسـلمانان و از جمله مسـلمانان ایرانی مربوط 
به وضعیت داخلی مسـلمانان بود. وقتی دانش »تمدن نگاری« آمد و مسـلمانان در مقایسـه میان خود و 
کنند. چنان که  گذشته تمدن خود تحقیق  کردند درباره  کردند، سعی  پاییان احساس عقب ماندگی  ارو
گذشـت، ایـن کار بـا بحـث از عظمـت گذشـته، عقب افتادگـی فعلـی و یافتـن راه نجات برای رسـیدن به 

عظمت همزمان با مالحظه تمدن جدید پیش می رفت.



184  آینۀ پژوهش
سال سی ویکم، شمارۀ چهــــــارم، مهـــــروآبـــــان 1399

مقــــــــــــــــــاله
دن اسالمی نخستینن نگار  ها در حوزه تمگ 33

در ایران بحث ها به صورت موردی آغاز شد و مشروطه آغازی بر جدی شدن و عمومی گشتن آنها بود.
یخی دربـاره عظمـت دیرین  کـه چـرا ایـران عقـب افتـاده اسـت؟ طبعـًا بحـث تار مهم تریـن سـؤال ایـن بـود 

می شد و راه های رسیدن به تمدن جدید و موازین و معیارهای آن بحث می شد.

یـه دیگـری هـم دیـده می شـد؛ هـر چنـد محـدود بـود و آن اینکـه ایـران بـزرگ همچنـان  البتـه مسـئله از زاو
گذشـته اش را نشـان دهید. در برابر علم غرب چه می شـد  که هنر  جایگاه خود را دارد. اثباتش به این بود 
گفت؟ نجم الدوله که عالم طبیعی این دوره بود، در سال 1323ق مجموعه ای از چند رساله را با عنوان 

که به نظر می رسد می خواسته است این حس را نشان دهد. کرد  علم ایرانی منتشر 

به این ترتیب ایرانی ها هم شروع به نگارش آثاری در تمدن کردند. طبعًا قلم و روش آنها، نه مانند فرنگی ها 
بود و نه حتی به پای عرب ها می رسید؛ آثاری عمومی، اما آثاری بود که احساس و تفکرشان را در این زمینه 
بیان می کرد. یکی از این آثار کتاب مدینة االسالم، روح التمدن بود که به وسیله شیخ احمد شاهرودی در 
سـال 1346ق )1306ش( در نجف به فارسـی در 362 صفحه منتشـر شـد. او در همان مقدمه به شـدت از 
فرنگی مشرب بد گفته و سعی کرده است نشان دهد که اسالم تمدن خاص خود را دارد. این کتاب بیش 

از آنکه تاریخ تمدن باشد، در زمینه نظریه پردازی برای ساختن تمدن اسالمی است.

چنان کـه اشـاره شـد، در سـال های اخیـر دوره قاجـار و اوایـل پهلـوی اّول بحـث تمدن باال گرفـت و به ویژه 
کتابی  گفته شـد. در این زمینه آثاری نوشـته شـده اسـت. یک نمونه آن  درباره تطبیق آن با اسـالم سـخن 
که در 191 صفحه در سـال 1344ق  اسـت با عنوان دین و تمدن، اسـالم و فلسـفه از سـیدمفید ملجایی 

در رشت منتشر شد.

نمونه دیگر که کاری مفصل و درخور هم بود، کتاب تمدن االسالم شیخ قاسم مهاجر بود که آن را در شوال 
1351 قمری نوشـت. این کتاب در دو جلد، به تفصیل از رابطه اسـالم و تمدن سـخن گفته بود. نویسـنده 

کتاب آورده است. یادی با استفاده از مأخذ روسی در این  که با زبان روسی هم آشنا بوده، شواهد ز

یـک اثـر محـدود دیگـر هـم بـا عنـوان کتـاب الهـادی و البتـه بـه فارسـی در سـال 1313 در انتقـاد از تمـدن 
پایـی و همزمـان نقـد مسـیحیت و جـز اینهـا بـه وسـیله میرزاهادی بن ابـی تراب نوری مازندرانی نوشـته  ارو

که در مطبعه مجلس در 150 صفحه منتشر شده است. شده 

در دوره رضاشـاه مهم تریـن نکتـه محـوری در گفتمـان جـاری، ترقـی و پیشـرفت مـادی بـود. در ایـن زمینه 
نظریه پردازی هـای فراوانـی می شـد. در ایـن دوره بحـث دربـاره موانـع رشـد و ترقـی بـود  و از جملـه دربـاره 
حجـاب یـا عـزاداری و جـز اینهـا هـم بحـث می شـد. غالبـًا بحـث از زن، برداشـتن حجـاب و آمـدن او بـه 
صحنه اجتماع به میان می آمد و گفته می شد که حجاب مانع ترقی زنان است. در این زمینه مشکالت 
یـادی پدیـد آمـد. غالـب روحانیـون بـه خاطـر حجـاب و مسـئله تغییـر لبـاس و آزادی هـای اخالقـی یـا بـه  ز
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که حامی  گرفتند. اقلیتی  عبارتی غیراخالقی در جامعه مثل مشروب فروشی ها و ... از حکومت فاصله 
ترقـی و پیشـرفت بودنـد، وقتـی بحـث حجـاب شـد، اندکـی متوقـف شـدند. ایـن توضیـح برای این اسـت 
گفته شـود، رابطه بحث هایی مثل حجاب و پیشـرفت و تمدن سـوژه بحث هایی در این زمینه شـد.  که 
کـه رسـاله های  از سـوی روحانیـون ترقی خـواه ماننـد سیدحسـین عرب باغـی )م1329( - روحانـی ارومیـه 
متعـددی ماننـد نجـات ایـران درباره لزوم ترقی نوشـته بود و حتی در تأسـیس پادگان هـای ارتش در ارومیه 
هم با دولت همکاری داشـت - چندین رسـاله بر جای  مانده اسـت. او سـخت طرفدار تغییرات بود، اما 
ی رساله طریق  کرد و آن را مانع تمدن و ترقی ندانست. عنوان یکی از رسائل و درباره حجاب ایستادگی 
که در ضرورت و لزوم دین برای یک مؤمن متمدن بحث  یقین در لزوم دین بر متمدن یا متمدنین است 
کـرده اسـت. بیشـتر محتـوای رسـاله آیـات و روایـات دربـاره اصالح زندگی زیر سـایه آیین و دین اسـت. در 
که بدون دین زندگی خوب محقق نخواهد شـد. تمدن یا انسـان متمدن هم تنها  واقع بحث این اسـت 
کرد. درباره این شـخص در  در سـایه دین می تواند وجود داشـته باشـد. وقتی دیگر باید این رسـاله را مرور 

گفته شده است. کتاب گذر آفتاب )حسین خردمند، تهران، 1395( به تفصیل سخن 

عرب باغی در رساله نجات ایران درباره چندین مسئله از قبیل »وجوب درست کردن خط آهن در بالد ایران و 
فواید آن« و نیز »ضعف دولت و ملت از جهت عدم درست شدن کارخانه ها« بحث کرده بود. در همین دوره 
اوایل پهلوی کتابی هم با عنوان تمدن اسالم از سیدعلیرضا بن سید علی اصغر شهرستانی منشی جریده 
ترویج االسـالم منتشرشـده در مشـهد در سـال 1346ق درآمده که من نسـخه ای از آن را تا کنون ندیده ام.1 در 

ذریعه2 از کتابی هم با عنوان التمدن و التدین یاد شده، اما هیچ اطالعاتی درباره آن نیامده است.

ترجمهآثارعربیدرحوزهتمدناسالمیبهفارسی
یـخ تمدن و بیشـتر در زمینه نظریه پردازی و بازسـازی اسـالم  اندیشـه ها و افـکار مصری هـا هـم در زمینـه تار
کتاب هـای فریـد وجـدی، هـم  و جوامـع اسـالمی بـه ایـران هـم می رسـید و در ایـن آثـار اثـر می گذاشـت. 
کـه بـه وسـیله شـیخ آقابـزرگ طهرانـی ترجمه شـد، در شـمار آثار  دایرة المعـارف و هـم المدینـة و االسـالم او 
کتابخانه مجلس موجود است.  پرتأثیر میان ایرانی ها بود. نسخه خطی این ترجمه با شماره 15818 در 

که دو ثلث آن در نجف طبع شده است. در آنجا نوشته 
که موضوعش اثبات هماهنگی اسالم با علم روز بود. در واقع  از جمله آثار او االسالم فی عصر العلم بود 
که این کتاب در سـال 1318ش،  که اسـالم دین علمی اسـت. جالب اسـت بدانیم  نکته اصلی این بود 

یعنی دوره پهلوی اّول با عنوان اسالم در عصر دانش به فارسی ترجمه و منتشر شده است.

اینکـه اسـالم یـک دیـن علمـی اسـت، مهم تریـن نکته ای اسـت که در ایـن مقطع، یعنی از حوالـی 1900 به 

یعه، ج 3، ص 245؛ ج 4، ص 432. 1. ذر
یعه، ج 4، ص 432. 2. ذر
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گرد  بعد مورد توجه نویسندگان مسلمان است. خود سیدجمال در این باره با ارنست رنان بحث کرد. شا
کتابی با عنوان االسالم دین العلم و المدنیه نوشت؛ یعنی می خواست اسالم  او شیخ محمد عبده هم 
که با مدنیت و تمدن موافقت دارد. این کتاب در ضمن، پاسخ  را هم دین علمی نشان دهد و هم دینی 

که در غرب علیه اسالم در حوزه علم و ... نوشته شده است. به برخی از مقاالتی است 

کتاب های دیگری هم از بعد دانش به اسـالم توجه می کردند و این بحث،  همان وقت ها یا اندکی بعد، 
یـخ اسـالم بخشـی از مباحـث تمـدن اسـالمی بـود. نمونـه آن ترجمـه  یعنـی توجـه بـه مسـائل علمـی در تار
کتابی از عبدالعزیز اسماعیل پاشا به وسیله غالمرضا سعیدی با عنوان اسالم و طب جدید یا معجزات 

که در سال 1322ش منتشر شد. علمی قرآن بود 

نمونه دیگر هم کتاب اسالم و هیئت بود که در سال 1356ق، یعنی 1316ش به وسیله فردوسی فراهانی 
ترجمه و به کوشش حاج سراج انصاری در نجف منتشر شد.

 یکـی از آثـار فریـد وجـدی کتـاب تطبیـق الدیانة االسـالمیة علی نوامیس المدنیه بود که در سـال 1316ق 
در مصر منتشـر شـد. از نام آن پیداسـت که نظریه پردازی های تمدنی در چارچوب نزدیک کردن اسـالم با 

کهن دارد. یشه  آنچه مدنیت جدید است در مصر ر

امیرعلیهندی-انگلیسیوتمدناسالمی
گـروه به ویـژه بـه دلیل آشـنایی با فرهنگ  مسـلمانان شـبه قاره هـم در بحث هـای تمدنـی ورود کردنـد. ایـن 
که  انگلیسی از نظر زبان و روش در این امر از جهاتی جلوتر بودند. یکی از آنها سیدامیرعلی هندی است 
یخ عرب و اسـالم او به وسـیله فخر داعی  کتاب تار یخ العرب و التمدن االسـالمی را نوشـت.  مختصر تار
گیالنـی )مترجـم کتـاب تمـدن اسـالم و عـرب گوسـتاو لوبون( به فارسـی درآمده اسـت. )تهـران، 1366 که 
یاض رأفت به  یخ العرب در سـال 1938 با ترجمه ر کتاب مختصر تار به احتمال باید چاپ دوم باشـد( 
که به فارسی هم درآمده و القانون  ی دو کتاب دیگر هم با عنوان روح االسالم   عربی منتشر شده است. و
کتاب را برای جلب توجه غربی ها به تمدن اسالمی  که این  گفته  ی در مقدمه  االسالمی نوشته است. و

نوشته است.

یج دانشـی با  یخ نگارش های مسـلمانان در دو قـرن اخیر به تدر کـه میـان تار آنچـه گذشـت نشـان می دهـد 
عنوان »تمدن نگاری« شکل گرفته است. این دانش یک سر در ترجمه آثار فرنگی ها درباره شرق اسالمی 
گرفتاری هـای مسـلمانان و واقعیـات موجـود در  یشـه در  بـه عربـی، اردو و فارسـی دارد و بخـش دیگـر آن ر
زندگـی آنهـا در مقایسـه بـا غـرب. مسـلمانان هـم باید از اسـالم و هویت خود دفاع می کردنـد و هم واقعیت 
کار تمدن نـگاری در جنبه هـای مختلف  عقب ماندگـی خـود را چـاره و بـرای آن نظریه پـردازی می کردنـد. 
گذشـته تمـدن اسـالمی بـود و بخشـی شـروع نظریه پـردازی  یخـی و دربـاره  ادامـه یافـت. بخشـی صرفـًا تار
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مقــــــــــــــــــاله
دن اسالمی 38نخستینن نگار  ها در حوزه تمگ

دربـاره آن. حتـی گاهـی هـم در صـورت دفـاع از اسـالم دربـاره رابطـه اش با علم و مدنیت ظاهر می شـد. در 
کتاب های دیگری نیز هست. همچنین مقاالت فراوانی  این زمینه عالوه بر آنچه در اینجا ذکرش رفت، 
در مطبوعـات نوشـته شـده اسـت. پیشـگام در ایـن حرکـت علمـی مصـر و شـبه قاره هسـتند و ایـران نیـز با 
مالحظـات خـاص خـود در ایـن عرصـه وارد شـده و گام هایـی برداشـته اسـت. ایـن ماجـرا ادامـه یافتـه و تا 
امـروز کـه گفتمـان تمـدن اسـالمی بـه صـورت یـک گفتمان بسـیار نیرومند در دنیای اسـالم و به ویـژه ایران 
گرایش های تازه ای  پس از انقالب درآمده، عمدتًا به صورت تبلیغاتی به پیش رفته است. در این زمینه 
کـه در غـرب زندگـی می کردنـد و بسـیاری از متفکـران معاصـر  هـم بـا عنـوان نقـد تـراث میـان مسـلمانانی 
مصـری و ایرانـی پدیـد آمـده اسـت. ایـن قبیـل مباحـث را هـم بـه نوعـی می تـوان دنبـال شـکل گیری دانـش 
کـه تمـدن در اینجـا شـامل فرهنـگ هـم می شـود. شـاخه ای از ایـن  تمدن نـگاری دانسـت. طبیعـی اسـت 

کرد. که باید در جای دیگری از آن بحث  که خود مسیر دیگری را پیموده  یخ علم است  جریان، تار


