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 فصلنامه تاريخ اسالم

، دومشماره ، سیزدهمسال 

 05مسلسل ، شماره3113تابستان

 

 

درآمدی بر چیستی تمّدن اسالمی از دیدگاه 

 مستشرقان

 

  22/1/13 تاريخ تأيید:  8/2/13 تاريخ دريافت:

 سیدضیاءالدین میرمحمدی

  دکتر محمدرضا بارانی

اي تمدن پژوهي در نظام علمي غرب،، سراب ه

دارد و چیستي تمدن اسرالمي ا  اير   ديبينه

قاعده مستثنا نیست. هدف اصلي نگرار  اير  

م اله، شناخت چیستي تمردن اسرالمي بباسرا  

تنوع رويكبدها است. برا توهره بره مم روم 

شناسي تمردن برا رويكبدهراي ماهیرت نگرب، 

نگب و تحلیرل مم رومي و برا تمايزنگب، علت

 هاي تمدن ماننرد نظرامتوهه به ببخي ويژگي

اهتمرراعي، ايرر  ه رراني بررودن، همرراهنگي و 

همسويي عناصبي آن، هويت و پويايي تمردن و 

سنخ شناسي مطالعات تمردني در نظرام علمري 

غب،، حداقل پنج رويكبد درباره چیستي تمدن 

قائل بره رويكبد : اسالمي قابل استخباج است

وحدت در عی  تنروع تمردن اسرالمي، رويكربد 

سالمي، رويكربد شأن است اللي تمدن اقائل به 

اي ايبانري و عاريره -شأن اسرالمي قائل به 

                                           

  ، دانشجوی دکتبی گرباي  تراريخ و تمردن اسرالم

 دانشگاه معارف اسالم .

 ( الم هللا علی را)سرگبوه تاريخ دانشگاه الزهبا استاديار

 ت بان.
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رويکبد قابل بره هروهبغ غیرب تمدن اسالمي، 

چه تمدن اسرالم  نامیرده تمدن  و فبهنگ  آن

عبب  داشرت   غهوهببه قائل رويکبد شود؛ م 

 –اي  م اله، با رويکبد منط    .تمدن اسالم 

ترراريخ  و بررا روشرر  مرتنرر  بررب اسررت با  

 .ده استوي  پنج رويکبد را کاتاريخ  اي

چیستي تمدن، تمدن اسرالمي،  هاي كلیدي:واژه

فون گبونرام، ببنشو ويگ، ژ ف بوركو، ارنست 

 رنان، فیلیپ حّتي.

 

 مقدمه

پژوهي و مطالعررات پیبامرروني آن در تمرردن

اي ديبينره دارد و نظام علمري غرب،، سراب ه

رويكبدهاي متمراوت و گونراگوني دربراره آن 

 1. رويكبدهرراي فلسررمه نظرربي،موهررود اسررت

 4و توصرریت ترراريخي 3راهررربدي 2شررناختي،هامعه

تمّدن را در تاريخ مطالعات اسرالمي در غرب،، 

 توان مشاهد كبد.مي

-موضروعيک  ا  چیستي و ماهیت تمّدن اسالمي 

با رويكبدهراي فلسرمه نظربي،  هايي است كه 

شناختي، راهرربدي و تراريخي در حرو ه هامعه

سي شرده اسرت. مطالعات اسرالمي  در غرب، ببر

پژوه  حاضب، درآمدي بب ماهیت و چیستي تمّدن 

اسالمي ا  ديدگاه مستشبقان است كره بباسرا  

رويكبدهاي موهرود در  5،نوعي است با  تاريخي

 كند.م اي   مینه را تریی  و ن د 

 

 6شناسي تمّدن. مفهوم1

در تعبيررت يررء شرري  و پديررده ترراريخي و 

توان در ختلمي را ميغیبتاريخي، رويكبدهاي م

نظب گبفت. يكي ا  اي  رويكبدها در تعبيرت، 
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تعبيت ماهوي است؛ يعني هنس و فصل آن شي  و 

توان متعلق پديده تاريخي و غیبتاريخي را مي

تعبيت قبار داد كره بره رويكربد و ديردگاه 

 ماهیت نگب در تعبيت معبوف است.

رويكبد ديگب در تعبيت يء شري  و پديرده، 

ايزنگب است كه در آن، تمايز كامل رويكبد تم

و يا نسري میان يء شي  و پديده برا شري  و 

گبدد. در اير  رويكربد پديده ديگب مالحظه مي

تعبيمي، به تمايزهاي هامع و مانع ا  امرور 

شود و به با شناسري مّعربف ا   م مشتره توهه

 شود.غیب خود پبداخته مي

رويكرربد تمررايزنگب علررل، يكرري ديگررب ا  

دهاي موهود در تعبيت يء شي  و پديرده رويكب

است كه بب مرناي آن، به علل تمايزبخ  میان 

يء شري  و پديررده برا شري  و پديرده ديگرب 

شود. ا  كارآمدتبي  رويكبدها در پبداخته مي

 7تعبيت، تعبيت پديده بب اسا  تحلیل مم رومي

هاي اسررت. در ايرر  رويكرربد تعبيمرري، م لمرره

د و معنراي واژه شرومم ومي معربفف تحلیرل مي

 8 گبدد.شناسي ميواكاوي و مم وم

 

 نگرشناسي تمّدن با رویكرد ماهیت. مفهوم1-1

اگب در تعبيت تمّدن، ماهیرت و چیسرتي آن، 

بب اسا  هنس و فصل تمرّدن ببرسري و شرناخته 

نگب ا  تمرّدن ارائره تعبيت ماهیتنوع  شود، 

شده است. در میان فیلسروفان نظربي تمرّدن و 

ترروان يرر  رويكرربد تعبيمرري را مرريترراريخ، ا

مشاهده كبد كه بباسا  نگاه فلسمي به تعبيت 

 تمدن پبداخته است.

سوروكی ، فیلسوف نظربي تمرّدن )آمبيكرايي 
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پژوه قربار االصل( در  مبه متمكبان تمّدنروسي

دارد كه چیستي تمردن را بباسرا  ماهیرت آن 

ا  نظرب سروروكی ، تمردن  9تعبيت نموده است.

 ندگي اهتماعي انسان است كه در  اي درپديده

كنرد پیدا مي  اشكال مختلم ،هاي مختلتدوران

-چه را كه فبهنگ است، شامل ميو تمدن هب آن

شود. تمدن به لحاظ تاريخي داراي سه ماهیرت 

 مادي، معنوي و هامع در حال هبيان است.

 

 شناسي تمّدن با رویكرد تمایزنگر. مفهوم1-2

اسرا  تمايزهراي  در اي  رويكبد، تمدن بب

هامع و مانع ا  امرور مشرتره مثرل فبهنرگ، 

شود. شناخت تمّدن و با شناسي آن ا  تعبيت مي

امور مشابه، اسا  اير  رويكربد تعبيمري را 

پژوهان برب اسرا  دهد كه اكثب تمّدنتشكیل مي

انرد. اي  رويكبد بره تعبيرت تمرّدن پبداخته

هنربي  12برار،، 11لیپربت، 10ويل لم ف  هرولت،

ا   15و آلمرربد وبررب 14دنرري كررو  13 ،لوكررا

پژوهاني هستند كه بب اسا  رويكبد هامع تمّدن

و مانع ا  فبهنگ به عنوان يء امب مشتره با 

 16اند.تمّدن، به تعبيت تمدن پبداخته

هرولررت، لیپرربت و بررار، فبهنررگ را برره 

اقتصادي و يا قلمبوي مادي  -هاي فني دكاركب

بي  و هاي بردانند و تمدن را هنررهمببوط مي

هنبي  17شناسند.هاي معنوي انسان ميتوانانگبي

، تمردن تاریخ تمدنلوكا  نیز در م دمه كتا، 

داند و تن را تمراوت و فبهنگ را هم معنا مي

میان آن ا را به قلمبوي معنايي آن دو برا  

گبدانررد و فبهنررگ را برره لحرراظ معنرروي مي

گیربد و برباي محدودتب ا  تمدن در نظرب مري
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چنی  دنري هم 18شود.عم قائل ميتمدن معنايي ا

هاي تراريخي فبهنرگ و كو  با اشاره به ريشه

 گويد:تمدن درباره تماوت میان اي  دو مي

این دو همراه هم هستند اما كامالً معااد  

هاي هم نیستند، فرهنگ بیشتر یادآور پیشرفت

هااي انفرادي و تمدن بیشتر یادآوري پیشرفت

 19است. جمعي

 

 ي تمّدن با رویكرد عّلت نگرشناس. مفهوم1-3

تعبيت تمّدن بب اسرا  رويكربد عّلري، يكري 

 ديگب ا  رويكبدهاي موهرود در تعبيرت تمرّدن

گیبي تمرّدن، است كه در اي  مرنرا عّلرت شركل

واكاوي و تحلیل علل و عوامل پیداي  تمرّدن، 

شود. اي  معیار تعبيت و معبفت تمّدن واقع مي

ر میرران نرروع رويكرربد مم ررومي برره تمررّدن د

پژوهان رويكبدي شايع است. دراي   مینه تمّدن

و  20چرون ويرل دورانرتبه آراي متمكباني هرم

 22توان اشاره كبد.مي 21آرنولد توي  بي

هراي ها داراي چبخا  نظب توي  برري، تمردن

حیاتي ثابتي نیستند هبچند مباحل مشاب ي را 

پاسخ، خاسرتگاه و  –كنند. الگوي چال  طي مي

هاست و روند رشد و تكامرل تمدنمنشأ پیداي  

شود و سر وط و ها با اي  الگو انجام ميتمدن

 –ها به واسطه همی  الگوي چال  انحطاط تمدن

 23ها است.پاسخ در تمدن

 

 شناسي تمّدن با رویكرد تحلیل مفهومي. مفهوم1-4

در تحلیل مم روم تمرّدن، ممراهیم سرا نده 

ل شرود. در تحلیرتمّدن، تحلیل و شناسرايي مي

مم ومي تمّدن، عرالوه برب تعبيرت لمظري واژه 
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گربدد و برب تمّدن، معناي تمّدن نیز تحلیل مي

شناسي واژه تمّدن، مماهیم سا نده اسا  مم وم

 24شروند. فوكوتسراوا يروكی يتمّدن شناخته مي

شنا  ببهسته ژاپني در اثرب پژوه و تمّدنتمّدن

بررا چنرری  « نظبيرره تمررّدن»ا ؛ يعنرري علمرري

 25پربدا د.ه تحلیل مم وم تمّدن ميرويكبدي، ب

را ف ر  افرزاي  او تمدن به معناي محدود آن

داند و تمردن كند، ميچه كه انسان مصبف ميآن

برره معنرراي گسررتبده را نرره ف رر  در  مینرره 

را پاالي   شناسد بلكه آنهاي رو انه ميضبورت

معبفت و پبور  فضیلت به نحوي كه  ندگي بشب 

 26داند.بساند، ميرا به مبتره باالتب ب

 

 شناسي تمّدن. ویژگي2

هب تمرّدني داراي خاسرتگاه ع النري اسرت و 

ع النیت به كار رفته در حو ه تمّدني، نه بره 

معناي فلسمي آن، بلكه به معنري مجموعره اي 

ها و باورهاي همعي است كه ها، بین ا  گباي 

شرود. در كار و فعالیت همعي مر ثب واقرع مي

ب ساختار تمّدني، منافراتي اي  نوع ع النیت ب

با ع النیت فلسمي ندارد و ع النیرت اهتمراعي 

مي تواند ببخاسته ا  گزاره فلسمي هم باشد. 

هراي مختلرت اي  اصول ع الني است كره گمتمان

ها سیاسي، اقتصرادي و اهتمراعي را در تمرّدن

 27كند.ايجاد مي
 

 هاي اجتماعي تمّدن. نظام2-1

هرراي نظام هررب تمررّدني مرتنرري بررب مجموعرره

اهتماعي است كه اسرا  و هويرت آن تمرّدن را 

هراي اقتصرادي، سیاسري، دهنرد نظرامشكل مري
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هررراي فبهنگررري، علمررري و هنررربي ا  نظام

هراي دهنده تمّدن هستند. هبيرء ا  نظامتشكیل

تمّدني داراي بعدي نظبي و بعدي عملري اسرت. 

نرارب بره ع النیرت  ،هاابعاد نظبي اي  نظام

ها پايه ت و ابعاد عملي آنفكبي و فبهنگي اس

دهند كه منجب به وهود خارهي تمّدن را شكل مي

 28شوند.تمّدن مي

 

 جهانی تمّدن. ویژگی این2-2

يء تمدن ف   با همع شدن عناصرب و ارکران 

تمّدن ، هويت و معنا پیدا نم  کنرد و بايرد 

ويژگ  اي  ه ان  و کارکبدهای دنیروی تمرّدن 

ّدن هويرت عینر  به مبحله فعلیت درآيد تا تم

پیدا کند. ويژگ  اي  ه ان  بودن تمّدن؛ بره 

که نیا هرای مرادی و بیبونر   اي  معناسرت 

ه ان  تمّدن، مح ق شود. به بباسا  ويژگ  اي 

تعریبی اي  ه ان  بودن تمّدن، به اي  مم وم 

)نربم افرزار  های اهتماع  تمدناست که نظام

افزار تمرّدن  بنرا ن ( که بب پايره سرختتمدّ 

اند، کرارکبد و کاربسرت عینر  در ه ران شده

 29خاره  پیدا کنند.

 

 . هماهنگی و همسویی عناصر تمّدنی2-3

بب اسا  تحلیل مم وم  تمّدن، بايرد میران 

عناصب و نظام های تمرّدن، نروعي همراهنگ  و 

همسوي  حاکم باشد و اگرب چنری  همراهنگ  و 

انسجام  میان عناصرب تمرّدن  وهرود نداشرته 

یبی آن بررب اسررا  کارکبدهررای گباشررد، شررکل

تمّدن ، عینیت  ناقص خواهد بود. همراهنگ  و 

همسوي  میان عناصب تمّدن  که منجب به نروعي 
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های مختلت وحدت میان عناصب تمّدن  است، ساحت

 30افزاری تمّدن را شکل خواهد بخشید.نظام نبم

 

 . هویت و پویایی تمّدن2-4

هرای پويراي  و هب تمرّدن  بايررد ا  ويژگ 

هويت  ببخوردار باشد. تمّدن بدون پويراي  و 

مّدن  عینر ، بیبونر  و فعرال  بدون هويت، ت

نیست. هويت و پوياي  تمّدن، حاصل همع تعامل 

 31های تمّدن  است.نظاممثرت میان خبده

 

 پژوهی در نظام علمی غربشناسی تمّدن. سنخ3

های انجام شرده در حرو ه مطالعات و پژوه 

پژوه  در رت عرام و تمرّدنپژوه  بره صروتمّدن

حو ه تمّدن اسالم  به صورت خرا  را در نظرام 

اسا  چ ار محور کالن ذيل توان ببعلم  غب، م 

 بندی كبد.طر ه

 

 32پژوهی با رویکرد فلسفه نظری تمّدن. تمّدن3-1

ای ا  مطالعات تمّدن  در نظرام سنخ و گونه

علم  غب،، نگاه و رويکبد فلسرمه نظربی بره 

ت. بب اسا  اير  رويکربد، ماهیرت و تمّدن اس

چیست  تمّدن با اسرتماده ا  فسرلمه مطالعره 

شود و در پ  شناخت و کشت علرل و قروانی  مي

حاکم بب تمّدن و ساختار تمّدن  اسرت. قرانون 

حاکم بب تمّدن بره لحراظ پیرداي ، گسرتب  و 

میباي  تمّدن ا  اهداف اصل  اي  نوع رويکبد 

سمه نظربی بره مطالعات  است. در رويکبد ف ل

تمّدن، به دنرال کشت و استنراط قانون عام و 

مدل فباگیب در نظام ساختاری و منط   تمرّدن 

شناسر  برا رويکربد هستند که بره لحراظ رو 
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كنرد. ا  م منط   و تاريخ ، تمّدن را ببرسي 

تبي  فیلسوفان نظبی تمّدن در نظام علمر  م م

آرنولرد  33توان به اسروالد اشرپنگلب،غب، م 

اشاره کبد که  35و پ  تبيم سوروکی  34توي  ب 

بب اسا  رويکبد فلسمه نظبی به تحلیل ماهیت 

 اند.و چیست  فلسم  تمّدن پبداخته

در اي  نوع رويکبد مطالعات  به ماهیرت و 

ها و تمايزهرای بنیرادي  چیست  تمّدن، تماوت

به لحاظ دين  و غیبدين ، ارکران، عناصرب و 

اصول ثابت در میران ساختار تمّدن  ندارند و 

ها قابررل کشررت، اسررتنراط و تمررام  تمررّدن

 الگوگیبی است.

بنابباي  ا  ديدگاه فیلسوفان نظبی تمرّدن 

ها مانند اشپنگلب، توي  ب  و سوروکی  تمرّدن

در اصول ثابت و ارکان تمّدن  به لحاظ ماهیت 

و چیسررت  تمررايز ندارنررد. آن ررا در تحلیررل 

ها، سايب تمّدنماهیت و چیست  تمّدن اسالم  با 

 تماوت و تمايزی قائل نیستند.

ها ا  ديدگاه فیلسوفان نظربی تراريخ تمّدن

تمررّدن، ا  الگرروي  عررام، فباگیررب و ه رران  

کنند که به عنوان قانون حراکم برب ترعیت م 

شرود و در میران ساختار تمّدن  ا  آن ياد م 

ها در صورت کشت و استخباج ثابرت تمام  تمّدن

غیرب اسرالم  و يرا دينر  و  است و اسرالم  و

 غیبدين  ندارد.

ها به تعریبی  يببنا و  يبساخت همه تمرّدن

ا  نگاه فیلسوفان نظبی تمّدن، ثابرت اسرت و 

های تمام  گونرهبه عنوان اصولي مشتبک میان 

ها ا  اير  حیر ، تمرّدنتمّدن  ببقبار اسرت. 
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کنند، بلکه تمايزهای تمايز و هويت پیدا نم 

روبنا، روساخت و اصول متغیب  تمّدن  بب اسا 

 گیبد.ها شکل م میان تمّدن

کره فیلسروفان بنابباي  با توهه بره اير 

نظرربی ترراريخ و تمررّدن، در تحلیررل چیسررت  و 

ماهیت تمّدن اسالم  تماوت  میران آن و سرايب 

های مختلم  درباره بینند، ديدگاهها نم تمّدن

ماهیت و چیست  تمّدن اسرالم  ا  حیر  فلسرمه 

بی تمررّدن وهررود نرردارد و تریرری  و ن ررد نظرر

رويکبدها در اي  م اله، سالره بره انتمرا  

 موضوع است.

 

 36پژوهی با رویکرد راهبردی به تمّدن. تمّدن3-2

پژوه  در ای ا  مطالعرات تمررّدنسنخ و گونه

پژوه  بباسا  رويکبد شناس  و تمّدنغب،، تمّدن

راهربدی و سیاست  به تمّدن است. برب مرنرای 

ي  نوع رويکبد به تمرّدن، ماهیرت و چیسرت  ا

-تمّدن ا  ابعاد فلسمي، مطالعه و ببرسي نمي

اسا  نگراه و رويکربد توصریم  شود و حت  بب

گبدد. بلکه اي  نوع مطالعرات نیز ببرس  نم 

شناسر  تراريخ  و تمّدن  بب اسرا  نروعي رو 

گیربد و بره دنررال تردوي  تجويزی صرورت م 

هاي  ببای حاکمیرت ستمجموعه راهربدها و سیا

های موهرود، است تا در مواه ه با سايب تمّدن

 دستورالعمل  را بباي آن ا تجويز كند.

های بار  اي  مطالعه تمّدن ، يكي ا  نمونه

خورد تمرّدن های نظبيه نظم نوي  ه ران  و بب

اسررت. هررانتینگتون  37سرراموئل هررانتینگتون

گباي  تاريخ  در مطالعره بباسا  نوعي تجببه
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ها، به مجموعه راهربدهاي  ه رت تجرويز مّدنت

هاي  ببای تداوم و استمبار تمّدن غرب، سیاست

 های موهود، پبداخت.در م ابل سايبتمّدن

ها، نظبيه نظم نوي  ه ان  و ببخورد تمرّدن

حاصل و نتیجه مطالعات راهربدی هرانتینگتون 

ای ا  در  مینرره تمررّدن اسررت کرره مجموعرره

در اي  نوع مطالعرات تجويزهای استخباج شده 

-را در اختیار حاکمان سیاس  غب، قربار مري

 دهد.

رويکبد هانتینگتون در اي  نظبيره، حاصرل 

مطالعه راهربدی در  مینه تمّدن و نگراه بره 

تمّدن ا  سنخ نگاه علوم اهتماع  نیست. بلکه 

دار بربای ارائه چ ارچو، يرا الگروي  معنرا

یار قربار دن داببرس  سیاست ه ان  و در اخت

 گذاران غب، است. آن به مح  ان و سیاست

گتون، رويکبد تمرّدن  در نا  ديدگاه هانتی

ف ررم سیاسررت ه رران  در پايرران قرربن بیسررتم 

هرای تواند ممید واقع شود و فبهنگ و هويتم 

هرای فبهنگ  که در سطح گسرتبده، همران هويت

ها، تمررّدن  هسررتند كرره الگرروی همرسررتگ 

ه ان پرس ا  هنرگ ها را در ها و هنگواگباي 

کنند. به نظب وي، سیاست ه ان  سبد تعیی  م 

چند قطر  چند تمّدن  اسرت و ترروا ن قروا در 

خو  تغییب شده اسرت. تمرّدن ها دستمیان تمّدن

های آسریاي  در حرال کند و تمّدنغب، افول م 

گستب  هستند و تمّدن اسالم  در حرال نرو اي  

 است.

درگیربی  اّدعاهای ه ان گبايانه غرب، سرر 

ها به ويژه تمّدن اسالم  و فزاينده سايب تمّدن
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چین  با غب، شده است. غرب، در حرال حاضرب، 

هاي آينده نیرز، است و در سال تبي  تمّدنقوي

تبي  تمّدن خواهد ماند اما قردرت تمرّدني قوي

 ها در حال افول است.غب، نسرت به سايب تمّدن

ر ا  ديدگاه هانتینگتون، تمرّدن، فبهنرگ د

 ؛ها هرامع هسرتندابعادي بزرگتب است. تمرّدن

توان هیچ يء ا  اهزاي تشكیل دهنده يعني نمي

يء تمّدن را بدون ارهراع بره كرل تمرّدن بره 

ها فناپذيب اما در عی  درستي درك كبد. تمّدن

مل مي يابنرد و حال بسیار ديبپا هستند، تكا

ها در ماندگارتبي  ن اد بشبي هسرتند. تمرّدن

يابند، پويا هسرتند، ري تكامل ميعی  ماندگا

گیبند كنند، شكل ميآيند، س وط ميبه وهود مي

 شوند.و ت سیم مي

ا  نظب هانتینگتون، دي  ويژگي عمرده هرب 

اديان  38تمّدن است و به گمته كبيستمب داوس ،

هاي بزرگ بب هايي هستند كه تمّدنبزرگ شالوده

  اند. ا  نظب ايشان ا  پنج ديها بنا شدهآن

ه ان، چ ار دي  اسالم، مسیحیت، هندوئیسرم و 

 هاي بزرگ هستند.كنموسیو  تداعي كننده تمّدن

-هاي معاصب عررارتا  نظب هانتینگتون تمّدن

هراي چینري، ژاپنري، هنردويي، اند ا : تمّدن

اسالمي، ارتدوكسي و غببي كه در حرال حاضرب، 

تمّدن غب، مسرل  برب ه ران اسرت امرا سرايب 

  تمرّدن اسرالمي برا گسرتبه و ها به خصوتمّدن

عم ي كه در حال با  ايي اسرت ت ديردي هرّدي 

 39بباي تمّدن غب، هستند.

چره كره دربراره بنابباي  با توهه بره آن

تمررّدن بیرران شررد، ا  نظررب هررانتینگتون در 
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رويكبد مطالعاتي راهربدي بره تمرّدن، تمرّدن 

اسالمي داراي هويت و ماهّیتي در حرال گسرتب  

حیرر  راهررربدي، تنرروعي  ترراريخي اسررت و ا 

درباره ماهّیت و چیسرتي تمرّدن اسرالمي وهرود 

هاي بیان شده، هب ندارد بلكه بب اسا  شاخصه

تمّدن ماهّیت و هويتي فبهنگي و دينري دارد و 

تمّدن اسالمي نیرز مسرتثنا ا  اير  قاعرده و 

هويت فبهنگري و دينري نیسرت. بنرابباي  در 

و رويكبد راهرربدي بره تمرّدن نیرز، ماهّیرت 

چیستي تمّدن اسالمي ا  وحدت ببخروردار اسرت. 

بب اير  اسرا  در م الره حاضررب، ا  ن رد و 

ببرسي ماهّیت و چیستي تمّدن اسالمي برب اسرا  

نگب  راهربدي به سر  وحدت حاكم برب چیسرتي 

 شود.تمّدن اسالمي، اهتنا، مي
 

 پژوهي با رویكرد تاریخ تمّدن جهان. تمّدن3-3

در غرررب،،  سرررنخي ا  مطالعرررات تمرررّدني

پژوهي با رويكبد تاريخ تمّدن ه اني است تمّدن

كه در قال  و ساختار تاريخ توصریمي انجرام 

گیبد. در اي  رويكربد و نگرب ، ماهّیرت و مي

ها ا  ابعراد فلسرمي و راهرربدي چیستي تمّدن

هاي شود، بلكه تاريخ توصیمي تمرّدنتحلیل نمي

 گبدد.ه ان مطالعه و ببرسي مي

تااریخ   نوع مطالعره تمرّدني، هاي اينمونه

 41هنبي لوكا  تاریخ تمّدنو  40ويل دورانت تمّدن

است. ويل دورانت و هنبي لوكا ، تاريخ تمّدن 

ه ان را ا  آغا  تا سبانجام آن، برب اسرا  

ها مرورد مصاديق عیني و تح رق يافتره تمرّدن

 اند.مطالعه و پژوه  توصیمي قبار داده

ن اسالمي بره در اي  رويكبد مطالعاتي، تمدّ 
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عنوان تمّدن عیني و بیبوني تح رق يافتره در 

يء م طع تاريخي مطالعه توصریمي شرده اسرت. 

نگاه آن ا به تمّدن اسالمي، نگاهي عینري بره 

تمّدن اسالمي در يرء م طرع تراريخي اسرت كره 

داراي عوامل و عناصبي اسرت كره مثرل سرايب 

ها ا  اي  عوامل و عناصب تمّدني ترعیرت تمّدن

 مي كند.

ويرررل دورانرررت عوامرررل هغبافیرررايي، 

شررناختي، اقتصررادي، نررژادي، روانرري و  می 

دانرد كره در سیاسي را عوامل كلري تمرّدن مي

ها هاري هستند و ديني و غیبدينري تمام تمّدن

ندارند. ا  نظب ويل دورانت، تمّدن بره شركل 

توان نظمي اهتماعي دانسرت كره كلي آن را مي

پذيب گي امكاندر نتیجه وهود آن، خالقیت فبهن

يابد. در تمّدن، چ ار ركر  شود و هبيان ميمي

و عنصب اساسي را مري تروان تشرخیص داد كره 

بینري و احتیراط در امرور اند ا : پی عرارت

هراي اخالقري و اقتصادي، سا مان سیاسي، سرنت

در هب دوره  42كوش  در راه معبفت و بس  هنب.

تاريخي، اي  امور چ ارگانه تح ق پیدا كنرد 

مّدن به لحراظ تراريخي، تح رق عینري پیردا ت

خواهد كبد و اي  امور چ ارگانره سراختار و 

 دهند.اركان هب تمّدني را تشكیل مي

عوامل اقتصادي، نرژادي، سیاسري، اخالقري، 

ع لرري و روحرري تمررّدن، اركرران مشررتبك تمررام 

ها هسررتند. تمررّدن تررابع ايرر  عوامررل تمررّدن

ن چندگانه است كه يا سر  تسربيع در حبكرت آ

ها، تمرّدن را ا  سریبي هستند و يا ف دان آن

 43دارد.كه در پی  دارد با  مي
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ويل دورانت مانند سرايب مّورخران، تراريخ 

توصیمي تمرّدن ه ران و تمرّدن اسرالمي را بره 

هاي عنوان مصداقي بیبوني و خرارهي ا  تمرّدن

موهود در فبايند تاريخي بب اسرا  عوامرل و 

توصریمي قربار عناصب تمّدني فوق مورد پژوه  

دهد بنابباي  رويكبد مطالعاتي به تمرّدن، مي

بب اسا  نوعي تاريخ توصیمي به تمّدن ه ران، 

تمّدن اسالمي به لحاظ ماهّیت و چیسرتي، ترابع 

ها نیرز ترابع آن عواملي است كه سايب تمرّدن

عوامل هستند. در اي  رويكبد مطالعاتي، ن د 

نتما  ماهّیت و چیستي تمّدن اسالمي سالره به ا

 يبا در اي  رويكبد مطالعراتي،  ؛موضوع است

تمّدن اسالمي به لحاظ اركان و عناصب ساختاري 

 ا  ماهّیت و چیستي يكساني ببخوردار است.

 

 پژوهي بر اساس رویكرد تمّدن اسالمي. تمّدن3-4

نوعي ا  مطالعات تمّدني در نظام علمي غب، 

ف ر  تمرّدن اسرالمي بره  ،رايج است كه در آن

ان واحد مطالعاتي، پژوه  و ببرسري شرده عنو

است. در اصطالح به اي  نوع مطالعات دربراره 

تمّدن اسالمي، مطالعه تمّدن اسالمي ا  ديردگاه 

شود. مستشبقان در مطالعره مستشبقان گمته مي

تمررّدن اسررالمي يررا برره كلیررات تمررّدن اسررالمي 

اند و يا علم و علروم و يرا هنرب و پبداخته

 44اند.ن اسالم ببرسي كبدهمعماري را در تمدّ 

دربرراره چیسررتي تمررّدن اسررالمي ا  ديرردگاه 

مستشبقان كه تمّدن اسرالمي و يرا ابعرادي ا  

علم و يرا هنرب و معمراري را  آن، مثل شاخه

انرد، اخرتالف نظبهراي مطالعه و ببرسي كربده

شود. بره طرور كلري، دربراره عمی ي ديده مي
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ماهّیررت و چیسررتي تمررّدن اسررالمي در مطالعررات 

اسالمي در غب،، رويكبدهاي ذيل قابل استخباج 

بندي است كه در م اله حاضب تریری  و و طر ه

 شوند.ن د مي

 

 رویكرد او : منشأ وحدت و تنوع تمّدن اسالمي

مستشربقي اسرت كره دربراره  45گبونرامفون 

ماهّیت و چیستي تمّدن اسالمي، آراي متماوت ا  

سررايب مستشرربقان دارد. رويكرربد او در ايرر  

وحردت در عری  »مینه را مي توان با عنوان  

شناخت كه در ادامره، بره « تنوع تمّدن اسالمي

ببخي ا  مراني و اصول حاكم بب اي  رويكربد 

 شود.گبدد و سپس ن د مياشاره مي

گبونرام، تمّدن اسررالمي محصرول فون ا  نظب 

تعامل سّنت بزرگ؛ يعني دير  اسرالم برا سرن  

حلري در هوامرع هاي مكوچء؛ يعني خبده فبهنگ

اسالمي است. وحدت در نظبيه وي، نارب به سنت 

بزرگ؛ يعني اسالم و تنوع نارب به سن  كوچء؛ 

هاي محّلي است. بنرابباي  ا  فبهنگيعني خبده

در گبايانه او، تمّدن اسالمي ماهّیتي وحدتنظب 

 دارد.عی  تنوع کثبت گبايانه 

 

 هاي مسلمانان. رابطه تمّدن اسالمي و فرهنگ1

فون گبونرام بب اي  ع یده است كره برباي 

ماهّیت و چیستي و ورود به تاريخ تمّدن اسالمي 

آن، بايد به مسئله رواب  میان تمّدن اسرالمي 

هاي ن اطي كه به مبور  مان به صورت و فبهنگ

 اند، توهه هّدي كبد.راهب مسلمان شده

در تحلیل چیستي تمّدن اسرالمي بره اير  وی 

مرنرايي اساسري، تأكیرد موضوع، بره عنروان 
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 يسرتي و روابر  عت دارد. به نظب وي هرمضام

يعنري اسرالم و يرا بره  ؛میان تمّدن همگراني

هاي محلي و يا سن  تعریبي سنت بزرگ با تمّدن

كوچء، يء مسئله اساسي در منشأ شناخت تمرّدن 

 46اسالمي و ماهّیت آن است.
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 . عوامل اسالمي و غیر اسالمي در تمّدن اسالمي2

نگ سیاسي، هسته مبكرزي پیرام پیرامرب فبه

عببي اسرت كره در مباحرل پیشربفت بره سرر  

فتوحات سیاسي با سن  فبهنگي مختلرت، تمرا  

پیدا كبده و با آن ا مخلروط و ممرزوج شرده 

است. بنابباي  در شناخت چیستي و منشأ تمّدن 

اسالمي بايد به اي  نكته تّوهه هّدي نمود كره 

عوامل غیب اسالمي  بايد عوامل اسالمي تمّدن ا 

تمّدن اسالمي، به صورت هداگانه شناسايي شوند 

ديگب تمكیء كربد. بره و آن ا را بايد ا  هم

تعریبي در تمّدن اسالمي بايد عناصربي را كره 

 ايیده اسالم است ا  عناصبي كه غیرب اسرالمي 

است، تشخیص داد و تأثیب عوامل غیرب اسرالمي 

 47را در تمّدن اسالمي سنجید.

 

 ثیر اسالم در حوزه فرهنگي و فكري. تأ3

كه در اثرب گسرتب ، دي  اسالم عالوه بب اي 

موه  تغییباتري در حرو ه فبهنگري كشرورهاي 

مغلو، شد بباي گستب  و بسر  توسرعه فبهنرگ 

اسررالمي در قلررو، و قلمرربوي ايرر  منرراطق 

 48هغبافیايي، چند كار اساسي را انجام داد.

د و الت( اسالم، مسائل هديدي به میران آور

آن ررا را تأيیررد كرربد و برره صررورت قررانوني 

هاي مناسري بباي اي  مسائل درآورد و راه حل

 بیني كبد.پی 

هاي هديدي به مسرائل قرديم ،( اسالم، پاسخ

دهرد كره هاي مشربوعي ميداده است و يا هوا،

ممك  است ا  نظب سن  مخالت، گمباه كننده و 

 يا قابل قرول باشد.

اي شربي را وسریلهج( اسالم،  ندگي فراني ب
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 ؛دانردبه سعادت عالم براقي مري نبباي رسید

اي برباي يعني  ندگي بباي فبد مسلمان وسیله

 كس  حیات ابدي است.

د( مررذه  اسررالم، فرربد مسررلمان را معلررول 

داند و ا  اير  سبنوشت خود در ه ان باقي مي

راه، مسئولیت ح روقي و اخالقري هرب فربد را 

اسالم، م منی  را به عالوه دي   .كندبیشتب مي

كند كه دقايق  ندگي خود را با ت وا مورت مي

داري سپبي كنند و هیچ گاه ا  تحصیل و و دي 

 رستگاري دست ببندارند.

دي  اسالم، مذهري اهتماعي اسرت و فربد ه( 

مسلمان بايد بعضي ا  ورايت اهتماعي و اصلي 

خود را انجام دهد. پس اسرالم بره طرور هرّدي 

 ا مان سیاسي است. معت د به لزوم س

 

 . نقش اسالم در تغییر فرهنگ اجدادي اعراب4

توفی ي كه اسالم در تغییب فبهنرگ اهردادي 

اعبا، بدوي به دسرت آورد بره چ رار مبحلره 

 شود.اساسي ت سیم مي

مبحله اول: دامنه احساسات اعربا، توسرعه 

 يافت و احساسات مزبور عمیق شد. 

بي مبحله دوم: مسرلمانان داراي وسرعت فكر

بیشتبي شدند و اسالم بب افكرار آنران تسرل  

  49كامل يافت.

مبحله سوم: محی  محدود اعبا، بدوي منسوخ 

شد و به هاي آن، يء اهتماع وسریع سیاسري و 

 اخالقي به وهود آمد.

مبحله ن ايي: موا ي  هديدي بباي  ندگاني 

تعیی  شد و طبح ممّصلي برباي تح رق مروا ي  

اي كره وررايت همزبور تنظیم گبديد. به گونر
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مسلمانان ا  رو  والدت تا رو  قیامرت معرّی  

بیني شد و سبنوشت م منان تا رو  واپسی  پی 

 50گبديد.

 

. نسبت تمّدن اسالمي با فرهناگ هااي باومي و ساایر 5

 هاتمّدن

تمررّدني كرره اعرربا، فرراتح ا  شررره هزيرربه 

و  عببستان با خرود آوردنرد، نتیجره اخرتالط

عبا، امتزاج عوامل بدوي فبهنر ا آدا، برگ ا

ها اسرت. اسرالم، ي وديان، مسیحیان و يوناني

تمامي اير  عوامرل را برا خرود آورد و برا 

افزودن پیام اسالم به آن ا، ع ايد مذكور را 

در نتیجه اير   گب ساخت.به صورت اسالمي هلوه

هراي برومي در اسرالم مسرتحیل مرار ه، فبهنگ

 شدند. 

ه و تشكیالت اداري و سیاسري ايربان، فلسرم

علم يونان و طّ  و رياضي هند بدون  حمرت در 

اختیار اعبا، قبار گبفت. علرومي كره بردي  

-آمد به  بان عببي ترديل ميطبيق به دست مي

گبديد و به اي  وسیله، هز  ادبیات و فبهنگ 

 شد.عب، مي

در نتیجه، وقتي علوم بیگانگران در قالر  

هاي  بان عببي درآمد و با طرب  تمكرب اصطالح

، توافق يافت به عنوان فبهنگ اصرلي عرب، عب

شناخته شد. ا  هان  ديگرب، تمرّدن اسرالم در 

مباحل اولّیه، با آ ادي ا  مزايراي فبهنگري 

نمود و آن ا را هز  خرود ديگبان استماده مي

هاي مختلمري كبد به همی  سر  توانست تمّدنمي

 51را در خود بگنجاند.

در با توهه به پنج مرنا و محور اصلي كره 
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شد، وي معت رد فرويكبد  ون گبونرام مالحظره 

است تمّدن اسالمي تنّوعي دارد كه اير  تنروع، 

هاي ديگرب و خربده فبهنرگ محلري میبا، تمّدن

شود كه وي با عنروان سرن  اعبا، را شامل مي

كنرد امرا روح و پیرام كوچء ا  آن ا ياد مي

اسالم به عنوان يء سنت بزرگ بررب اير  تنروع 

تنوع و تكّثب، روح واحدي در تابید و در عی  

تمّدن اسالمي مسّت ب شرد. برا توهره بره پرنج 

ون گبونرام بره ن رد فمرناي فوق در رويكبد 

 پبدا يم.ديدگاه وي مي

 

 ون گرونبامف. نقد محتوایي و معرفتي نظریه 1

هاي كوچا  در . ماهیّت و چیستي تركیب سنت بزرگ و سنت1-1

 تمّدن اسالمي

ظرب اسرت كره تمرّدن ون گبونرام بب اي  نف

اسالمي در عی  اي  كه، نروعي تنرّوع و تكّثرب 

دارد، اي  تنّوع هم نوعي وحدت دارد كه اير  

وحدت ناشي ا  تأثیب اسالم و پیام اسرالم برب 

چه در اي  هاي تمّدن اسالمي است. آنسايب تنّوع

 مینه بايد مالحظه كبد تبكی  اي  نوع تالقي؛ 

اي كوچء است كه هيعني تالقي سنت بزرگ با سنت

-منجب به وحدت در عی  تنّوع تمّدن اسالمي مري

 شود.

آيا اي  تبكی ، تبكیري مكانیكي است و يا 

يء نوع تبكی  ارگرانیكي اسرتب بره تعریربي 

ديگب، اگب حاصل اي  تبكی ، تبكی  مكرانیكي 

ها و عناصب تمّدني باشد، اير  نروع ا  پديده

نیكي، تبكی  به لحاظ مالحظه ماهّیت تبكی  مكا

اثبي است اللي نخواهد داشت و به لحراظ عردم 

هراي برزرگ و كوچرء، تأثیب است اللي اي  سنت
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تبكی  حاصل امبي غیب ا  تحصیل حاصل خواهرد 

بود اما اگب نظب فرون گبونررام، در تبكیر  

هاي كوچء در تمّدن اسالمي هاي بزرگ با سنتسنت

و حاصل شدن نوعي وحدت برباي تمرّدن اسرالمي، 

ارگانیكي باشد در اي  صورت، معی  و تبكیري 

كند كه در سايه ايجاد يرء وحردت و روش  نمي

تبكی  ارگانیكي در تمّدن اسالمي، اصالت ماده 

تبكی  با كدام يء ا  عناصرب تمرّدني اسرت و 

يرء  اي  عناصب تمّدني حاصل شده، محصول كدام

 ا  عناصب قرلي ا  ه ت اصالت و اعترار است.
 

 ستگاه عقالني تمّدن اسالمي. ابهام در خا1-2

ا  نظب فون گبونرام، تمّدن اسررالمي محصرول 

هاي محّلي تبكی  سنت بزرگ؛ يعني اسالم با سنت

هاي تمّدني است كره و كوچء؛ يعني سايب میبا،

اسالم، وحدت حاكم بب آن را تعیی  كبده است. 

گونرره كرره در ابتررداي م الرره برره همرران

يد توهه كبد شناسي تمّدن پبداخته شد باويژگي

هرايي دارد كره يكري ا  كه هرب تمرّدن ويژگي

 آن ا، خاستگاه ع الني تمّدن است.

ع النیررت حرراكم بررب سرراختار يررء تمررّدن، 

هاي سیاسري، اقتصرادي و فبهنگري برب گمتمان

مرناي خاستگاه ع النري تمرّدن را ايجراد مري 

كنررد. بررب اسررا  ايرر  مرنررا، در ديرردگاه و 

اسالمي، ماهّیرت گبونرام به تمّدن  رويكبد فون

و چیستي خاستگاه ع الني تمّدن اسالم در اب ام 

است و مشخص نیست كه خاستگاه ع الني، متعلرق 

ها در تمّدن اسرالمي اسرتب به كدام يء ا  سنت

به تعریربي، خاسرتگاه ع النري تمرّدن اسرالم، 

ها است و يا متعلرق متعلق به تبكی  اي  سنت
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سرالم به اصالت و اعترار سنت برزرگ؛ يعنري ا

است كه اير  باعر  ايجراد نروعي اب رام در 

ساختار ع الني تمّدن اسالمي در رويكبد وي شده 

 است.

 

. هماهنگي و همساویي عناصار تماّدني در نظریاه فاون 1-3

 گرونبام

هرراي يرء تمرّدن، همراهنگي و يكي ا  ويژگي

همسويي عناصب و ابعاد تمّدني است كره نروعي 

ني ايجراد هماهنگي و وحدت را در ساختار تمدّ 

كند. فون گبونرام منشأ و خاسرتگاه اصرلي مي

ماهّیت تمردن درباره هماهنگي و وحدتي را كه 

-اسالمي مّدعي است، به صورت واضح تریی  نمري

كند. به تعریبي ديگب، به چه دلیلي بب اثرب 

هرا، تبكی  پیام اسالم با محتواي سايب تمرّدن

يء نوع وحدت حاصل شده استب بب فبض كه چنی  

دتي حاصل شده اسرت، بباسرا  چره مرنرا و وح

توان وحدت حاصل را بب اسا  نروعي معیاري مي

هماهنگي و همسويي میان عناصرب تمرّدني، بره 

سّنت بزرگ؛ يعني اسالم نسرت دادب به تعریربي 

بايد در نظبيه فون گبونرام، منشأ همسويي و 

 هماهنگي میان عناصب تمّدني را روش  كبد.

 

تاارییی و یاا  (ثباوت) منطقی مقام . نظریه ناظر به1-4

 تمّدن اسالمي (اثبات)

عدم تمكیء و تمییز میان م ام ثروت و يرا 

به عنوان نوعي اب رام در  اثرات تمّدن اسالمي

 نظبيه فون گبونرام، قابل مالحظره و مشراهده

اسررت. تمررّدن اسررالمي در م ررام ثررروتي و برره 

تواند چنی  وحردتي تعریبي در م ام منط ي مي
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وهود آورد اما در م رام اثررات و در را به 

م ام تاريخي تمّدن اسالمي، اثرات اير  وحردت 

 با اسناد تاريخي قابل تطریق نیست.

 

. ابهام در عدم تعریا  ماهیّات ماادي و یاا معناایي 1-5

 داشتن عناصر تمّدني

اي  اب ام به سر  اب رام در مرراني فرون 

گبونرام است. ماهّیت عناصب هب تمدن يا مادي 

 -يا معنايي و يا تبكیري ا  نظام مادي  است

سا د كره معنايي است. فون گبونرام روش  نمي

تمّدن به لحاظ ماهّیت فلسمي و عناصرب تمرّدني 

 ا  چه نوع ماهّیتي ببخوردار است.

گبايي در اگررب مرنرراي او، يررء نرروع مرراده

عناصب تمّدني اسرت. در اير  صرورت تبكیر  و 

ن اسرالمي وحدت حاصل ا  اير  تبكیر  در تمردّ 

 يبا ماهّیرت مراّدي تمرّدن، قردرت  ؛معناستبي

ايجاد و تبكیر  چنری  وحردتي را بره لحراظ 

منط ي ندارد و اگرب ماهّیرت تمرّدن و عناصرب 

تمّدني ا  نظب فون گبونرام، ماهّیت معنايي و 

يا تبكیري ا  معنايي و ماّدي اسرت، چگرونگي 

حاصل شدن نوعي وحدت تبكیري ا  اي  مرنا در 

 ي درباره تمدن اسالمي روش  نیست.نظبيه و

 

 . نقد روشي و ساختاري نظریه فون گرونبام2

در تحلیل انت ادي نظبيه فون گبونرام بره 

تروان شناسي در چنرد محرور ذيرل ميلحاظ رو 

 تأمل كبد.
 

شناسي نظریه مبتني بر استقراگرایي تارییي یاا . روش2-1

 قیاس منطقي

بيه فون شناسي در رويكبد و نظبه لحاظ رو 
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گبونرررام يررا ابتنرراي نظبيرره او برره لحرراظ 

گبايي، مرنايي مشراهده است باگبايي يا قیا 

شررود، هبچنررد برره نرروعي اسررت باگبايي نمي

تاريخي، قابل اسرتنراط اسرت. ا  نظرب فرون 

گبونررررام، تمرررّدن اسرررالمي داراي مررراهیتي 

گبايانره اسرت كره گبايانه در عی  كثبتوحدت

اسرالمي تمرّدني  اي  وحدت ا  اسرالم و عناصرب

 اسالمي است.

پبس  و يا ايباد اساسي بب اي  مرنا، بره 

ام در اير  رراي  صورت است كه آيا فون گبون

شناسي، برب اسرا  يرء نوع نگب ، ا  ه ت رو 

رويكبد است بايي به اي  نتیجه رسیده اسرتب 

و يا بب اسا  يء نوع رويكبد قیا  منط ري و 

در اي   فلسمي به آن دست يافته است. اگب وي

نظبيه، بب اسا  نوعي اسرت باگبايي تراريخي 

به اي  حكم دست يافته است، بدي ي اسرت كره 

به لحاظ منط ي و فلسمي است باگبايي حجّیت و 

اعترار ندارد اما اگب برب اسرا  نروعي رو  

قیاسي به اي  نتیجه رسیده اسرت، اير  نروع 

ببهان قیاسي در استدالل فون گبونرام مشاهده 

 شود.نمي

 

 شناسي فون گرونبامشناسي تمّدن. ابهام در روش2-2

توان ا  سه شیوه و بباي شناخت يء تمّدن مي

 رو   يب استماده كبد:

كه بباي شناخت يء تمّدن، بايرد ا  اّول اي 

ها و عناصب تمّدني آن شبوع كربد و خبده نظام

نظام، مثل خربده به تدريج با شناخت يء خبده

تمّدن، همع و تبكی   نظام علمي و يا ساختاري

 كل آن تمّدن را شناخت.



 

 

 

 

 
 

 

 

 م  ا  ديدگاه مستشبقاندرآمدی بب چیست  تمّدن اسال

 

 

 

 

 

12 

كه بباي شناخت يء تمرّدن، نره برب دّوم اي 

هاي تمدّني متعدد، بلكه بب عنصب و خبده نظام

بندي آن موضوع كلیدي يرء تمرّدن كره در شركل

تمّدن ن   اساسي دارد، تأكید كبد و آن ن طه 

و عنصب كلیدي را مرناي شناخت كل تمّدن قبار 

 داد.

توان ا  كه بباي شناخت يء تمّدن مياي سوم 

يء حبكت علمي ا  هز  به كل شبوع كربد ولري 

ن طه حبكت، يء هز  كانوني نیست، بلكره يرء 

توان حبكت به طربف كرل هز  سیستمي است و مي

 52سیستم را شبوع كبد.

شناسي با توهه به مبات  فوق، به لحاظ رو 

ام بب مرنراي كردام رمشخص نیست كه فون گبون

ء ا  سه رو  فوق، به شرناخت تمرّدن اسرالمي ي

شناسري پبداخته است و شناخت وي به لحاظ رو 

 با يء نوع اب ام روشي مواهه است.

 

 شناسي در سطح نظریه فون گرونبام. انحصار روش2-3

گبونرررام، برره نرروعي در سررطح نظبيرره فون

گبايي قابل مشاهده است. به نظرب انحصار رو 

ررام در تحلیرل تمرّدن رسد نظبيه فون گبونمي

گبايانرره آن در عرری  اسررالمي و ماهیررت وحدت

تنوع، مرتني بب يء است باي ناقص تراريخي و 

يء مرناي سست و شكننده تجببي اسرت و بردون 

 -رويكرربدي منط رري و يررا رويكرربدي منط رري

تاريخي، ف   با يرء رويكربد تراريخي محر ، 

استدالل كبده و حكمي اهت ادي دربراره تمرّدن 

 اده است.اسالمي د

 

 : شأن استقاللي تمّدن اسالميدوم رویكرد
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ا  مستشبقاني اسرت كره  53گراببت ببونشووي

در ارتراط با ماهیت و چیستي تمرّدن اسرالمي، 

نظبي مرنري برب شرأن اسرت اللي آن دارد. وي 

معت د است در تمّدن اسرالمي و عناصرب تمرّدني 

آن، اسررالم شررأن و هايگرراه اسررت اللي دارد و 

ي در ماهیت تمّدن اسالمي، اسرالم منشأ اثب اصل

توان محورهراي مي گاست. در ديدگاه ببونشووي

 كالن ذيل را تریی  نمود.

 

 . جواز و عدم جواز استقال  تمّدن اسالمي1

هوا  و عدم »بحثي را با عنوان  گببونشووي

كند كه در مطبح مي« هوا  است الل تمّدن اسالمي

برا   آن، مواردي قابل تأمل اسرت. وي پبسشر

كند كه آيا بح  در اطباف اي  عنوان مطبح مي

يعني آيرا بره كرار  ؛تمّدن اسالمي هايز استب

مرواردي دارد يرا « تمّدن اسالمي»ببدن اصطالح 

 نهب

به اعت اد ببونشوويگ بايد ديررد كره آيرا 

-ها و مكرانهمعّیت فباوان مسلمانان در  مان

هز   هاي مختلت، چون داراي مذه  اسالم هستند

كره تمرّدن شوندب يا اي اسالمي محسو، ميتمّدن 

اسالمي امبي اعم ا  مذه  افباد است و معناي 

 تبي دارد.وسیع

درباره تمّدن اسالمي، بايرد گمررت كره اير  

بندي، ف   هنره مذهري دارد؛ يعني تمّدن طر ه

شماري است كه در مناطق اسالمي شامل افباد بي

-هاي محلي خود رشرد مريوسیع ه ان با فبهنگ

نمايند و بب اثب ع ايد اسالمي خود ا  سرايب 

 افباد بشب متمايزند.

ها بباي ملل و اقروامي تمّدن اسالمي در اي 
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رود كه دي  اسالم را در كلیه شئون به كار مي

داننرد عمومي و خصوصي خود، نافذ و مر ثب مي

كه ف   ا  لحراظ ذوق و سرلی ه آن را نه اي 

دوست دارند. پس اصطالح تمّدن اسالمي را نرايد 

كاره هايي به كار ببد كه نیمرهدرباره فبهنگ

انرد. شرايد ب ترب و ناقص، اسالم را پذيبفته

« تمرّدن مخرتل »ها را است كه اي  قریل تمّدن

؛  يبا مثالً بعضي ا  «تمّدن اسالمي»بنامیم نه 

 ايي و بعضي ا  ملل خاور دور كه اقوام آفبي

بنرد تمرّدن و اند، بره شردت پايمسلمان شرده

رسومي قديم هستند كه به طرور كامرل مغرايب 

 54اسالم است.

 

 . اثر استقاللي اسالم بر تمّدن اسالمي2

اي بب بسریاري ا  العادهدي  اسالم اثب فوق

عوامل فبهنگي ا  قریل  بان، هنبهاي  يررا، 

ت، تشكیالت اهتماعي و ح وقي اد،، اخالق، سیاس

اي  مسائل را به طور كامل  بگزارده است. اگ

رسیم ها در نظب بگیبيم به اي  نتیجه ميو يء

تمرّدني مسرت ل اسرت و  ،كه اسالم در نمس خود

همه اي  مسائل، داراي عالمرت و آثرار تمرّدن 

 اسالمي است.

به هب صورت، دي  اسرالم مبّكر  ا  اهرزا و 

هاي قرديم اهمّیرت و ر تمرّدنعواملي است كه د

اند. پس دي  اسرالم بره تأثیب فباواني داشته

يء سلسله تحّوالت فبهنگي مررادرت كربده و در 

بسیاري ا  تحّوالت فبهنگي داراي سرر  و اثرب 

 55شده است.
 

 . مراتب و مراحل تمّدن اسالمي3
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با توهه به مبات  فوق، بايد برباي تمرّدن 

م؛ يعنري اير  اسالمي مباحل مختلمي قائل شوي

تمّدن را داراي مباحل تراريخي و هغبافیرايي 

هايي را چنی  تمرّدنقديم و هديد بدانیم و هم

كه حد فاصل میان تمّدن اسالمي و غیرب اسرالمي 

 هستند، هزئي ا  تمّدن اسالمي بدانیم. 

هراي حال بايد ديد در تمّدن قديم چه درهره

خواهرد كسي كره مري .مختلمي وهود داشته است

ره اسررالم تح یررق كنررد بايررد در ايرر  دربررا

بندي تجديدنظب نمايد و اصرالحاتي در آن طر ه

هاي انجام دهد تا بتواند به طور كلري تمرّدن

وابسته را به اسالم معرّی  كنرد و نسررت بره 

تبي قائل شود. برباي تمّدن اسالمي مم وم هامع

اي  منظور، ب تب است بگويیم كه تمّدن اسالمي 

میزان استماده ا  قرانون بسته به  ،هب قومي

اسالم در شرئون مختلرت  نردگي اسرت. فبمرول 

كه هب مّلتي كه بیشتب علم ف ه را تب اي هامع

 اهبا كند، بیشتب داراي تمّدن اسالمي است.

بنابباي  با توهه به فبمول فرروق، نرايرد 

« تمرّدن اسرالمي»هاي هاي مختلت را درههفبهنگ

ن ع ايرد دانست، بلكه بايد آن ا را به عنوا

حّدي در تا غیب متجانس اسالمي شناخت كه اسالم 

آن ا تأثیب و نموذ كبده است. پس تح ی راتي 

بعضري  برارهكه درباره مدارج تمّدن اسالمي در

آيرد بايرد مرال م برا ا  اقوام بره عمرل مي

شناسي باشرد شرايد اير  نروع تح ی ات هامعه

هاي اقوام مختلرت ها سر  شود كه تمّدنمطالعه

ديگب ن به صورت مشخص و ممتا تبي ا  يءمسلما

تمییز داده شوند و به صورت سلسرله مباترري 
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در تمّدن اسرالمي درآينرد. در نتیجره اقروام 

تمراوت فاحشري  ،ديگبكه با يءآنمختلت بدون 

داشته باشند در هوار هم به نام تمّدن اسالمي 

هاي دهند. الرته تمرّدنبه حیات خود ادامه مي

هررايي فبعرري و اراي ت سرریممزبررور، هبيررء د

اهزايي هستند كه سر  خواهد شرد بسریاري ا  

هاي تصّنعي و سطحي كه تاكنون شده اسرت ت سیم

 56ا  بی  رود.
 

 نقد رویكرد و نظریه استقاللي برونشوویگ

 . نقد محتوایي و معرفتي رویكرد و نظریه برونشوویگ1

 . معنا و مفهوم شأن استقاللي تمّدن اسالمي1-1

يگ ع یده دارد كره اسررالم در نمرس ببونشوو

 العرادهخود، تمّدن مستّ لي است كه آثرار فوق

بسیاري ببهاي ن راده اسرت و ا  اير  حیر ، 

شأني است اللي بباي تمّدن اسالمي قائرل اسرت. 

چه در اي  ع یده، محل ن رد و نظرب اسرت، آن

معنا و مم وم شأن است اللي بباي تمّدن اسالمي 

ست كره منظر ور ببونشروويگ ا  است. روش  نی

تعریب شأن است اللي تمّدن اسرالمي، نرارب بره 

م ام منط ي و بايسته )ثرروت( تمرّدن اسرالمي 

است و يا نرارب بره م رام تح رق و تراريخي 

 )اثرات( تمّدن اسالمي است.

اگب منظور او، م ام ثروتي و منط ي تمرّدن 

اسالمي باشد در اي  صورت، هاي بحر  نیسرت و 

به لحاظ موقعیت و ساختار روش  است كه اسالم 

تواند تمّدني است اللي داشرته باشرد منط ي مي

گربدد و اما اي  به موقعیت منط ي اسالم ببمي

تح ق خارهي به اي  حی  كه در تح رق تمرامي 

هررا و عناصررب و اركرران تمررّدني اسررالم، آمو ه
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هاي اسالمي، عّلرت تاّمره و عامرل اصرلي گزاره

د. اگب منظرور شود، تحّ ق تاريخي ندارمحسو، 

ا  شأن است اللي تمّدن اسالمي، شأن اثرراتي و 

تاريخي آن باشد اسناد تراريخي، گرواه اير  

 يبا تمّدن اسالمي در  ؛مّدعاي ببونشوويگ نیست

م ام اثررات و تراريخي تحرت ترأثیب عوامرل 

گونرراگوني اسررت كرره خررارج ا  ماهیررت اسررالم 

 هستند.

 

 اسالمي. معنا و مفهوم مراتب و مدارج تمّدن 1-2

اي  بح  كه تمّدن اسالمي ا  نظب ببونشوويگ 

داراي مبات  و مدارهي است فبع بب اصل بحر  

ماهیت و چیستي تمّدن اسالمي است. به تعریربي 

مدارج و مبات  تمّدن اسالمي، فربع بحر  شرأن 

 است اللي تمّدن اسالمي است.

تمررّدن اسررالمي مرري توانررد داراي مباترر  و 

كه داراي مباتر  ي مدارج باشد اما در عی  ا

و مدارهي است مي تواند منشأ غیباسالمي نیرز 

داشته باشد. منشأ اسالمي و منشرأ غیباسرالمي 

تمّدن اسالمي، منافراتي برا مباتر  و مردارج 

 اسالمي ندارد.

 

. علم فقه و تمّدن اسالمي و رابطه این دو در نظریه 1-3

 برونشوویگ

تب اي  ببونشوويگ اعت اد دارد فبمول هامع

است كه هب مّلتي كه علم ف ه را بیشتب اهربا 

كند، بیشتب داراي تمّدن اسالمي است. به نظرب 

رسد كه ببونشوويگ هب معنرا و منظروري ا  مي

ايرر  فبمررول هررامع داشررته باشررد، فبمررول و 

 اي هامع و فباگیب نیست.قاعده
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هاي علمي، هب تمّدني مرتني بب مجموعه نظام

قي است كه بب اقتصادي، سیاسي، فبهنگي و اخال

آن مرنا، بنا شده است و تمّدن اسالمي نیز ا  

ف ره بره تن رايي  اي  قاعده مستثنا نیسرت.

تواند مبتره باالتب تمّدن اسالمي را نشران نمي

هرراي دهررد. سررايب علرروم و بسرریاري ا  گزاره

منط ي اسالم در مبات  و مدارج تمرّدن اسرالمي 

 ن   دارند كه خارج ا  حو ه ف ه هستند.

 

 . نقد روشي و ساختاري نظریه برونشوویگ2

. عاادم تعاایّن رویكاارد منطقااي، رویكاارد تااارییي و 2-1

 رویكرد منطقي تارییي

در نظبيه ببونشوويگ درباره شأن اسرت اللي 

تمّدن اسالمي، شاهد نوعي عدم تعّی  در رويكبد 

شناسرري هسررتیم. در مطالعررات فلسررمي برره رو 

ترراريخ و مطالعررات فلسررمي برره تمررّدن و 

توان ا  سره رويكربد تراريخي، شناسي ميمّدنت

تاريخي استماده كبد اما در  -منط ي و منط ي

شناخت رو  ببونشوويگ در اير  نظبيره، هریچ 

 -كدام ا  رويكبدهاي تاريخي، منط ي و منط ي

تاريخي به تمرّدن اسرالمي قابرل ف رم و كشرت 

شناسري وي در نیست، بنابباي  عدم تعرّی  رو 

 شناسي است.رو  سطح نظبيه، يء خأل

 

 شناسي برونشوویگ. عدم تعیّن در قلمروي تمّدن2-2

چه در ن رد نظبيره فرون گبونررام هم چنان

توان برب اشاره شد، بباي شناخت يء تمّدن، مي

نظام تمّدني، اسا  سه شیوه و رو  شناخت خبده

شناخت هز  كانوني تمّدن و شناخت هز  سیستمي 

و معبفت قبار  يء تمّدن، تمّدن را مورد شناخت
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شناسي بباي شناخت داد. بنابباي  ا  حی  رو 

تمّدن اسرالمي و شرأن اسرت اللي كره آن دارد، 

معلوم نیست ببونشوويگ بب اسرا  چره مرنراي 

شناسي عناصب تمّدني اقدام شناختي به رو تمّدن

كرربده اسررت. ايرر  عرردم تعررّی  در قلمرربوي 

شناسرري، يررء خررأل شناسرري برره لحرراظ رو تمّدن

 ناسي در سطح نظبيه وي است.شرو 
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اي تماّدن عرباي و عاریاه -سوم: منشأ اساالمي رویكرد

 اسالمي

هاي رايرج دربراره ماهیرت و يكي ا  نظبيه

چیستي تمّدن اسالمي، نظبيره و رويكربد منشرأ 

اي تمّدن اسالمي است. بب عببي و عاريه -اسالمي

طرق مماد و داللت اي  نظبيه، تمّدن اسالمي در 

د و تطررّور ترراريخي، تحررت تررأثیب اصررل ايجررا

هرراي اسررالم، عررواملي ماننررد ببخرري ا  گزاره

ها، مثل تمّدن فبهنگ عببي و میبا، سايب تمّدن

يونان و ايبان بوده است. بنرابباي  ماهیرت 

اي  تمّدن، مراهیتي چنردوه ي اسرت كره تحرت 

تأثیب عوامل مختلت اسالمي و غیب اسالمي شركل 

 گبفته است.

افرباد متعرددي اير   در میان مستشربقان،

نظبيرره و رويكرربد را دربرراره چیسررتي تمررّدن 

انرد كره يكري ا  آن را ژو ف اسالمي ببگزيده

است. ژو ف بورلو در م دمه اثب  تحت  57بورلو

 گويد:مي« تمّدن اسالمي»عنوان 

میالدي،  در اوایل قرن یكم هجاري  هفاتم 

دین جدیدي در عربستان ظاهر شد كاه تااریخ 

د. ایاان دیاان كااه باار جهااان را متحااّو  كاار

ناز  شد، متكي بر اعتقاد راسخ به  پیامبر

خداي واحد است. پیروان دین اسالم به سارعت 

كشورهاي خاورمیانه را فتح كردند و اسالم و 

زبااان عربااي را در ایاان منطقااه كااه داراي 

هاي قدیمي بود گسترش دادند. از تالقاي تمّدن

این دین و میراث یوناان و ایاران، تماّدني 

 58د حاصل شد.جدی

در مجموع با توهه به مروارد ذيرل كره ا  

تروان مري 59اصول و مراني ژو ف بورلرو اسرت،

اي تمرّدن اسرالمي عببي و عاريه -ماهیت اسالمي
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 را استنراط كبد.

 

 . وجود سابقه تمّدني پویا در جنوب شبه جزیره عربستان1

او اعت رراد دارد در هنررو، شررره هزيرربه 

ل پری  ا  مریالد، عببستان در حدود هزاره اوّ 

تمّدني با شكوه، فعال و پويرا وهرود داشرته 

است. ممالء مضبي، سرا بره پرايتختي مرأر،، 

قرطیان و حضب الموت ا  مصراديق اير  حرو ه 

تمررّدني هسررتند كرره در ايرر  منط رره محرردود 

تمرّدن اسرالمي ا   .اندهغبافیايي حضور داشته

هزيبه  هاي ساك  در هنو، شرهمیبا، اي  تمّدن

و بره تعریربي بخشري ا   تان ب به ببدهعببس

میبا، عببي تمّدن اسالمي نارب به اير  حرو ه 

 60با ساب ه تمّدني است.

 

 . حكومت امویان و سازمان حكومتي آنها در تمّدن اسالمي2

قدرت و حاكمّیت در دوره اموي بب چند عامل 

م م استوار بود، يكي سّنت عببي كه طررق آن، 

شرد و مید انتخا، ميسرئیس قریله به دست ري 

ديگبي سّنت بیزانسي يا ايبانري كره طررق آن 

پادشاه ا  قدرت مطل ه ببخوردار بود و اير  

را امب در ساختار حكومت اموي راه يافت و آن

تحت تأثیب خود قبار داد. ف ه قبآنري نیرز، 

هايي دربرراره شرریوه حكومررت و اطاعررت توصرریه

خلیمره امروي عنروان خلیمره ال ري و  .داشت

دارا بود؛ يعنري نماينرده را الم منی  امیب

رت برود مباقر  اهرباي شربيعت وخداوند كه م

 61باشد.
 

 . تّولد هنر اسالمي و منشأ آن3
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-اعبا، هیچ گونه سّنت هنبي نداشرتند و هرم

هايي برا چنان كه بب متصبفات خود در سب می 

افزودند، عناصب هنبي فباواني تمّدن قديمي مي

برا اير  وهرود،  كبدنرد.ا  آن ا اقترا  مي

آن ا با پرذيب  مرذهري كره در همره  نردگي 

م منرران ريشرره دوانیررد، سرررء معمرراري و 

تزئیناتي هديدي بره وهرود آوردنرد كره برا 

م تضیات و توقعرات آن را سرا گاري بیشرتبي 

داشت. ديبي نگذشت كه هنب مذهري، هنب خصوصي 

 62را تحت تأثیب قبار داد.

د بره معماري و هنبهاي به كار رفته در مساه

عنرروان نمررادي ا  هنررب اسررالمي باعرر  ايجرراد 

هايي متأثب ا  حو ه اسالمي گبديد. با توهه سرء

به وسعت فضاي هغبافیايي، هنب اسالمي در انواع 

هرراي مختلمرري ا  بناهررا وهررود دارد و مكت 

شود. اي متماوتي در اي   مینه مشاهده ميمنط ه

 شباي  هغبافیايي، اهتماعي و مذهري هنب اسالمي

شود و شررباي  كه مسجد منشأ اساسي آن شمبده مي

خطاطي  نگاري،تزئیني هنب اسالمي مثل خ ، كتیره

قبآني و استنسراخ آن، ا  شربايطي اسرت كره 

باع  تنوع مكترري در هنرب اسرالمي در تمرّدن 

 63اسالمي شد.

 . حكومت عباسیان و ساختار حكومتي آنها در تمّدن اسالمي4

سانیان را ادامه هاي اداري ساعراسیان سّنت

دادند. سا مان مبكزي آن ا ا  چنرد دفترب و 

هاي مالیره، امرالك شد. ديوانديوان تشكیل مي

، هی  و ديا خباج، ضیاع، خزانه، رسائل، ببي

اي ا  تشكیالت اداري و سرا ماني قضايي نمونه

است كه تحت تأثیب ساسانیان در دستگاه خالفت 
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 عراسي گستب  پیدا كبد.

قدرت مبكرزي برود. عراسریان خلیمه، حامي 

دانسررتند و بررا مي خررود را وار، پیررامرب

استماده ا  اي  وابستگي، خود را به عنروان 

نامیدنرد. الّبسرول و امیبالمر منی  ميةخلیم

العاده فبهنگي در ابترداي عصرب شكوفايي فوق

ايي مصرادف شرد. العادهعراسي، با هوش  خارق

وه ي عراسیان در اي  شكوفايي، س م قابرل تر

داشتند و چون ا  ار   فبهنگ باستاني مطلرع 

 -بودند در ادغام اي  فبهنگ با تمرّدن عببري

اسالمي تبديدي به خود راه ندادنرد. در اير  

دوره، آثار فلسمي و علمي غیبدينري افرزاي  

 64شماري پیدا كبد.يافت و هواخواهان بي
 

 . شكوفایي و تحو  علمي، تركیبي تمّدن اسالمي5

اسالمي برا  -هاي عببيه، انديشهدر اي  دور

هاي يونرراني، ايبانرري و تبكیررري ا  انديشرره

هندي مواهه شد كه حاصل آن، شكوفايي و تحّول 

علمي تمدن اسالمي در اي  دوره بود كه ا  آن 

نوان میربا، عببريمي اسرالمي و  -توان بره ع

 يوناني نام ببد. -ايباني

شناسي، فلسمه، علوم، عبفان، رياضي، ستاره

زيء، علوم طریعي، پزشكي، ادبیات، تاريخ، فی

هغبافیا، تمسیب قبآن، احادي  نرروي، ف ره، 

كالم و ال یات اسالمي كه حاصرل مطالعراتي در 

بود سرر  « الحكمهبیت»مباكز علمي با عنوان 

شكوفايي و رونق علمي شد كه اي  شركوفايي و 

اسرالمي و  -رونق علمري نتیجره فبهنرگ عببري

 65بود. هامیبا، سايب تمّدن
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اي داشاتن اساالمي و عاریاه -نقد دیدگاه منشأ عرباي

 تمّدن اسالمي

تمّدن اسالمي را به لحراظ ماهیرت و چیسرتي 

توان در دو م ام منط ي )ثروت( و تراريخي مي

 )اثرات( تحلیل و ببرسي كبد.

 

 ال ( تمّدن اسالمي به لحاظ مقام منطقي )ثبوتي( 

بي تمّدن اسالمي در م ام ثروتي و بره تعریر

هرايي در م ام منط ي، مرتني بب مجموعه نظام

هاي تمّدني و عناصب تمرّدني، است كه اي  نظام

هرا و منشأ اسالمي دارد. به تعریبي با آمو ه

توان نظام تمرّدني اسرالمي هاي اسالمي ميگزاره

اي م ندسي كبد كه تمامي اضرالع و را به گونه

اركان آن، به لحاظ منط ري و همراهنگي تحرت 

هراي آن یب ممراد و داللرت اسرالم و آمو هتأث

هبچند اي  نظام تمّدني، تحّ ق خارهي و  .باشد

تاريخي نداشته باشد قابرل تحلیرل منط ري و 

ثروتي است. ا  اي  ه ت نظبيره فروق؛ يعنري 

اي داشرت  اسالمي و عاريره -نظبيه منشأ عببي

تمّدن اسالمي، سنخّیتي با اي  نظبيره نردارد؛ 

توانرد  ري، دير  اسرالم مي يبا به لحاظ منط

ها و عناصب تمّدني داشته باشد كه تمامي نظام

 هاي اسالم باشد.تمّدني آن، مرتني بب نظام

 

 ب( تمّدن اسالمي به لحاظ تارییي )اثباتي(

توان در يء مرنا بباسا  تمّدن اسالمي را مي

كبد؛  تحلیل موقعیت و م ام اثراتي و تاريخي

ر عررالم خرارهي و يعني آن تمّدن اسالمي كره د

ه ان تاريخي، تح ق پیدا كبده است. ا  اير  

اي اسرالمي و عاريره -ه ت، نظبيه منشأ عببري



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

، شرماره 3113شماره دوم، تابسرتان  سیزدهم،سال           

 05مسلسل 

 

 

 

 

 

20 

داشت  تمرّدن اسرالمي ژو ف بورلرو، ترا حردي 

همرراهنگي و سررا گاري بررا م ررام ترراريخي و 

 اثراتي تمّدن اسالمي دارد.

شايد حس  اي  رويكبد و نظبيه در اي  است 

تح رق خرارهي، تحرت  كه تمّدن اسالمي در م ام

تأثیب سه عامل عببي برودن، اسرالمي برودن و 

اي بودن قبار داشته است. بنابباي  در عاريه

ن د اي  نظبيه، بايد عنوان كبد كه به لحاظ 

شناسررري، رويكررربد تررراريخي مطالعرررات رو 

هاي تراريخي، مسرتند و شناسي با واقعیتتمّدن

 همباه است.
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 یرتمّدني تمّدن اسالمي: منشأ فرهنگي و غچهارمرویكرد 

در میرران ببخرري ا   ديگرربی کررهرويكرربد 

مستشبقان درباره چیستي تمرّدن اسرالمي وهرود 

دارد رويكبدي غیبتمّدني و فبهنگري اسرت كره 

داننرد و آثرار و تمّدن اسالمي را تمرّدن نمري

مظاهب تمّدني تمّدن اسالمي را متعلق به سرايب 

ظراهب دانند و اسالم را در  مینه مها ميتمّدن

و آثار تمّدني، فاقد هبگونه منطرق و فلسرمه 

 دانند.مي

يكرري ا  ايرر  مستشرربقان، ارنسررت رنرران 

فبانسوي است كه نگاه و رويكبدي غیب تمرّدني 

برره اسررالم دارد و تمررّدن اسررالمي را ا  هررنس 

داند و منكب منشأ تمّدني بباي دير  فبهنگ مي

شود. داليل م م ارنست رنان را برباي اسالم مي

توان در موارد مّدني نشان دادن اسالم، ميغیبت

 66ذيل شمبد.

نگراران ا  علروم، فنرون، كه تاريخ. اي 3

اند اشتراه است؛ تمّدن و فلسمه عب، سخ  گمته

كره متعلرق بره ها پی  ا  آن يبا اي  پديده

ها باشد، محصول اقوام غیبعب، است. تمّدن عب،

بیشررتب  ،غالرر ، محصررول ايبانیرران و فلسررمه

پبسرتان حّبانري مسیحیان نسرطوري و بت محصول

 است.

فیلسرروفان تمررّدن اسررالمي ماننررد كنرردي، 

سینا و اب  رشرد همگري بره هرز فارابي، اب 

كندي غیبعب، هستند. به اير  دلیرل انتسرا، 

تمّدن، علم و فلسمه به اعبا، نادرست اسرت و 

 دقتي در تعریب و سخ  است.دهنده بينشان

فلسمه و بحر   . اسالم نه تن ا مشوق علم،2
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آ اد نیست بلكه با اعت اد به عوالم غیر  و 

تكیه بب خوارق عادت و ايمان كامل به قضا و 

قدر، مانع فلسمه علم و فلسمه است. در میان 

پبداخت مورد مسلمانان، اگب كسي به فلسمه مي

هراي  گبفت و يرا كتا،ت ديد و آ ار قبار مي

 شد.سو انده مي

به مسلمانان ا   با اي  همه، فلسمه منسو،

ار   چنررداني ببخرروردار نیسررت؛  يرربا ايرر  

فلسمه، همران فلسرمه آشرمته يونراني اسرت. 

كرره اروپائیرران ا  مسررلمانان در اي فلسررمه

اي بود كه ا  متوني اسپانیا آموختند، فلسمه

آشمته و به صورت نادرست تبهمه شده بود. به 

كه خرود دسرت همی  سر  اروپائیان پی  ا  آن

ه مترون اصرلي بزننرد، نتوانسرتند به تبهمر

 اي ممید ا  آن بربند.ب به

رنان علي رغم تأكیرد برب آمرو   و اصرول 

وااليي ا  اسالم، اعت اد دارد كه اسرالم سرّدي 

در م ابل تمكب و انديشریدن دربراره ح ی رت 

ها و اشیا  است و خبد ساكنان سرب می  پديده

چه كه مسرلمانان اسالمي ناقص و اندك است. آن

كند، دشمني آنان با ا  ديگبان متمايز مي را

علم و اعت اد به اي  مسرئله اسرت كره بحر  

فايرده كبدن، كمب و مايره كاسرتي ع رل و بي

 است.

. نررژاد عررب، برره طررور طریعرري و ذاترري، 1

تبي  فكب را دارد؛  يبا در رو گار غیبفلسمي

خلماي راشدي  كه رو گار پیشوايي عرب، برود 

راح  فلسرمي و علمري اي وهود نداشت. مفلسمه

 ماني پديد آمد كه ايبانیان پیربو  شردند، 
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عراسیان را در نربد با امويان ياري كبدند، 

خالفت را تسلیم آنان نمودند و مبكز خالفت را 

به عباق منت ل كبدند كه كرانون تمرّدن ك ر  

 67ايباني بود.
 

 نقد نظریه ارنست رنان
 . نقد معرفتي و محتوایي دیدگاه ارنست رنان1

. خلط مقام منطقاي )ثباوتي( و تاارییي )اثبااتي( 1-1

 میان اسالم منطقي و اسالم تارییي

سرتیزي، كه ارنست رنران دربراره علم چهآن

گويرد، غیبتمّدني و غیبفلسمي برودن اسرالم مي

نوعي خل  مرح  میان م ام ثرروتي و اثرراتي 

اسالم منط ي و اسالم تاريخي است. اسالم منط ي 

هايي اسرت كره در آن و گزاره هاداراي آمو ه

ها به لحاظ داللت منط ي اسرالم آمو ه و گزاره

محوري، تمكبمحروري داراي رويكبد تمّدني، علم

باوري است. به تعریبي علم، تمرّدن و و فلسمه

تمكررب در ذات اسررالم ا  اركرران منط رري ديرر  

شوند و موقعیت ثروتي اسالم به لحاظ محسو، مي

 ، علم و تمّدن است.داللت تصّوري عی  تمّكب

اگب در ه ان تاريخي، اسالم منط ي با اسالم 

تاريخي فاصله و ناهماهنگي دارد، اير  امرب 

معلول عوامل تاريخي است كه تا حدودي مرانع 

اند. تح ق ه ان منط ي به ه ان تراريخي شرده

پس ديدگاه ارنست رنان، اگب ديدگاه و نظبيه 

 درستي هم باشرد، ديردگاهي تراريخي دربراره

اسالم تاريخي است، نه دربراره ه ران منط ري 

 اسالم كه عی  منطق، تمكب و علم است.
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 . خلط میان عرب و اسالم در نظریه ارنست رنان1-2

در بسیاري ا  مواضع ارنست رنرران، نسررتي 

هرا غیبعلمي، غیبفلسمي و غیب تمّدني بره عب،

شود. بب فبض درست برودن نسررت دادن داده مي

مرب بره لحراظ تراريخي، هرا، اير  ابه عرب،

ارتراطي با اسالم ندارد. بب فبض اي  كره در 

ها، اثربي ا  علرم و فلسرمه تمرّدن میان عب،

تروان ثابرت به لحاظ منط ي نمي ،وهود ندارد

كرربد كرره ايرر  مرروارد در اسررالم نیررز وهررود 

ندارند. بسیاري ا  آراي ارنست رنان درباره 

 .ها در پس ا  اسالم، مستند تاريخي نداردعب،

ها و مسرلمانان، فلسرمه كه عب،. در اي 1-3

را ا  يونان گبفتند شكي نیسرت امرا فلسرمه 

اسررالمي برره لحرراظ ماهیررت، چیسررتي و تطررور 

تاريخي، چند مكت  م رم فلسرمي را پشرت سرب 

هرا در مسرائل و رو ، گذاشت كره اير  مكتر 

گیبي برا فالسرمه و فلسرمه يونران تماوت چشم

در ه ران  پیدا كبدند. آخربي  مكتر  فلسرمي

اسالم؛ يعني مكت  مالصردرا بره لحراظ تبكیر  

مشب، عبفاني، ع الني، فلسمي و كالمي يء مكت  

منحصب به فبد فلسرمي اسرت كره خرالف سرخنان 

 دهد.ارنست رنان را نشان مي

 

 . نقد روشي و ساختار نظریه ارنست رنان2

 . تناقض نظریه در رویكرد منطقي و رویكرد تارییي2-1

سرت رنران دربراره رويكربد اگب نظبيه ارن

غیبتمّدني و غیبعلمري اسرالم و تمرّدن اسرالمي 

ببرسي شود هم برا مطالعره ا  ه رت رويكربد 

منط ي و هرم برا مطالعره بره ه رت رويكربد 
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تاريخي درباره چیسرتي تمرّدن اسرالمي تنراق  

دارد. به اي  معنرا كره برا مطالعره تمرّدن 

اسالمي برا رويكربد منط ري، يرء نروع تمرّدن 

مرتني برب عناصرب علمري، اقتصرادي، اسالمي، 

فبهنگي، سیاسري و اخالقري مرتنري برب نروعي 

هندسه معبفتي بره طرور كامرل قابرل كشرت و 

 استنراط است.

حتي با مطالعره ماهیرت تمرّدن اسرالمي برا 

رويكرربد ترراريخي، ايرر  نگرراه غیبعلمرري و 

غیبتمّدني ارنست رنان بره تمرّدن اسرالمي برا 

دارد. پرس  مستندهاي تاريخي مغايبت و تناق 

در سطح نظبيه و رويكبد ارنسرت رنران، هریچ 

نرروع رويكرربد منط رري و ترراريخي همسررو بررا 

 مطالعات و مستندات تاريخي وهود ندارد.

 

 . رویكرد فلسفي ارنست رنان در نظریه2-2

كه، ارنسرت رنران فیلسروف با توهه به اي 

بود، ديدگاه او تحرت ترأثیب نروعي رويكربد 

ه دلیرل ف رب فلسمي قربار گبفتره اسرت و بر

شناسي تاريخي و مطالعات تاريخي، نظبيره رو 

شناسررري و او برررا مطالعرررات تررراريخي، سنخ

شناسرري نرروعي تنرراق  منط رري دارد برره رو 

تعریبي، عدم تسل  ارنسرت رنران بره مراحر  

تاريخي، مطالعرات تراريخي و تمرّدني و ضرعت 

 شناسي در نظبيه او مشخص است. رو 
 

 ن اسالميرویكرد پنجم: منشأ عربي تمدّ 

يكي ا  رويكبدها درباره ماهیت، چیسرتي و 

منشأ تمّدن اسالمي، نظبيه منشرأ عببري تمرّدن 

اسالمي است. بباسا  اي  ديدگاه، ن ر  اصرلي 
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در پیداي ، تطرّور و گسرتب  تمرّدن اسرالمي و 

عناصب تمّدني آن، عنصب و م لمه عب، و عببّیت 

ا  مستشربقاني اسرت كره در  حت ّ است. فیلیپ 

اسرالمي برب عنصرب عرب، و شرأن ترأثیب  تمّدن

است اللي آن، تأكید  يادي دارد. او در كتا، 

هاي ذيرل، ، بباسا  مراني و م لمرهتاریخ عرب

چنی  رويكبدي دربراره چیسرتي تمرّدن اسرالمي 

 دارد.

. عببستان در قبون وسطا قومي پديد آورد 3

كه بیشتب دنیاي متمّدن آن رو  را تسخیب كبد 

الم شد. آن هاله درخشاني كه و  ادگاه دي  اس

با نام فاتحان ه انگیب قربي  اسرت عرب، را 

نیز در ببگبفته است؛  يبا اي  قوم در مرّدت 

يء قربن پرس ا  ن ضرت خروي ، فبمانبوايران 

امپباتوري بزرگي شدند كه ا  سواحل اقیانو  

اطلس تا حدود چری  گسرتبده شرد و ا  وسرعت 

گبفت. امپباتوري روم در اوج انرساط سر ت مي

نظیررب، آن قرردر اقرروام در ايرر  پیشرربفت بي

،  بران و حتري مختصرات هبیگانه را در ع ید

هسماني خود مست لء كبدند كه در طول تاريخ، 

هرریچ يررء ا  ملررل حترري يونرران و روم و 

انگلوساكسررون و غیرربه، نظیررب آن را نكرربده 

 بودند.

قوم عب، تن ا يء امپباتوري بنیاد نكربد، 

كه ا  تمّدن قرديم و  بلكه فبهنگي پديد آورد

درخشان ساحل دهله، فبات، وادي نیل و سواحل 

گبفرت. ا  فبهنرگ شبقي مديتبانره مايره مري

يونان و روم نیز، ن اط روش  را اقترا  كبد 

و چون پلي بود كه اي  آثرار معنروي را بره 
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اروپاي قبون وسطا رسانید و بیداري اروپراي 

هرا غببي كه راه ن ضت هديرد را گشرود ا  آن

بود. هیچ قومي در قبون وسطا به اندا ه عب، 

و مبدم عب،  بان در پیشبفت انسرانّیت مر ثب 

 68نرود.

وگوي مبدم .  بان عب، وسیله تماهم و گمت2

دنیا شرد و همرری   بران در قرربون وسرطا در 

سباسب ه ان متمّدن،  بان علم، فبهنگ، تبقري 

هايي كه ا  قبن سّوم تا ششرم و فكب شد. كتا،

ره فلسمه، تراريخ، دير ، هیئرت و هجبي دربا

هغبافیا به  بان عببي تألیت شرد بیشرتب ا  

هب  بران ديگربي برود. هنرو  هرم در  بران 

اروپاي غببي، كلماتي را كره ا   بران عرب، 

توان ديد. المراي عببري اند، ميعاريه گبفته

بیشتب ا  هب المرراي ديگربي در ه ران رواج 

اردو دارد و در نوشت   بان فارسي، افغران، 

هراي هاي تبكي، بببب و  بانو گبوهي ا   بان

 69رود.مااليا به كار مي

هاي ديني كه پیشبفت اسالم را بره . نظبيه1

دانرد، همگري مرنراي عنايتي ال ي منسرو، مي

ها، اسالم را در سه نادرست دارند. اي  نظبيه

انرد. نخسرت م صرود ا  آن معنا به كار ببده

ولت شد و بعدها ف   يء دي  بود، پس ا  آن د

گي خرا  درآمرد. تمراوت دير   به صورت فبهن

اسالم، دي  ي ود و بودايي اي  است كه اسالم، 

چون دي  مسیح، نموذ خوي  را برا قردرت و هم

ترلیغ بس  داد. پس ا  آن، ديرر  دولتري بره 

شد دولت اسالم برود وهود آمد و هب ها فتح مي

 ها به عنوان وابستگان يءكبد. عب،كه فتح مي



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

، شرماره 3113شماره دوم، تابسرتان  سیزدهم،سال           

 05مسلسل 

 

 

 

 

 

01 

حكومت ديني و قومي، دي  را فباگبفتند. اي  

اعبا، بودند كه در مباحل اول رمب يافتنرد، 

نه دي  اسالم؛  يبا قسمت بیشتب مربدم شرام، 

هراي دوم و سروم هجربي، عباق و فار  در قبن

اسالم را نپذيبفتند و میان فتح اي  مناطق و 

 70اي طوالني بود.مسلمان شدن آن ا فاصله

خیز و ايبان، نه ف ر  حاصل. با فتح هالل 2

تبي  منرراطق وسرریع هغبافیررايي بلكرره قررديمي

مباكز تمّدن، هزئري ا  قلمربوي عرب، شردند. 

هاي قرديم و بنابباي  فب ندان صرحبا، تمرّدن

همرره رسرروم ديرربي  آن را كرره ا  رو گررار 

يونانیرران، رومیرران، ايبانیرران، مصرربيان، 

بابلیان و آشوريان بب هاي مانرده برود بره 

هاي اصیل در هنرب، معمراري، د. عب،ار، ببدن

لوم، ادبیرات و سیاسرت چیرزي  فلسمه، ط ، ع

نداشتند كه به ديگبان بیامو نرد امرا همره 

 بباي آموخت  در دستب  آنان بود.

هاي مسلمان كه نسرت به علوم، دلرستگي عب،

كه در هانشران  شديدي داشتند با نیبوهرايي 

 فبصت تجلي نیمتاده ،مكنون بود و پی  ا  آن

بود با همكاري رعاياي خوي  و ا  ببكت ياري 

ايشان به كس ، هذ، و تعديل مواري  ع لري و 

هنبي پبداختند و فبهنگ خا  خود را به وهود 

-چه كه تمردن عرب، مريآوردند. بنابباي  آن

هراي اساسري و نامیم ا  لحراظ ريشره، مايره

-هاي م م نژادي، عببي نروده و افرزودههلوه

مسائل مببوط به لغرت و  هاي عببي آن ف   در

تا حدودي در مسائل ديني بروده اسرت. اسرا  

تمدن عب، و اسالم، تمدن ايباني و آرامي بود 
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كه رنگ يوناني داشت اما تحرت سرلطه حمايرت 

 خلما بس  يافت و در غال   بان عب، در آمد.

. اعبا، ا  صحبا، فبهنگ و سروابق علمري 0

 هاي فرتح شرده، نیاوردنرد و دربباي سب می 

شررام، مصررب، عررباق و ايرربان، شرراگبدوار در 

ببابب اقوام مغلو،  انو  دند و بره راسرتي 

، شراگبداني حربيص دانر  كه در هسرت و هروي

بودند. دوره امويان بره طرور كلري، بیشرتب 

دوره پبور  بود نره بذرافشراني. وقتري كره 

گبوه هراي ايبانري، شرامي، قرطري، بببرب و 

اعربا،  اقوام ديگب رو به اسالم آوردند و با

ا دواج كبدند ديوار بلندي كه در دوران سلت 

میان عب، و غیب عب، بب پا بود درهم ريخرت. 

تعص  قومي مسلمانان عب، پیشي گبفت و چنران 

عنوان عببي يافرت و هرب  شد كه پیبوي محمد

نوشت بردون گمت و به عببي ميكس عببي سخ  مي

توهه به ساب ه نژادي، ل   عببي گبفت و اي  

اي است كه ترا ابرد بره فبهنرگ اسرالم پديده

 اختصا  دارد.

 

 نقد رویكرد شأن عربي تمدن اسالمي

 . نقد محتوایي و معرفتي رویكرد فیلیپ حتي1

. عدم مطابقت تارییي رویكرد شأن عربي تمدن اسالمي 1-1

 با مستندات تارییي

چه كه فیلیپ حتي دربراره چیسرتي تمردن آن

ن اسرالمي در اسالمي مرني بب شأن است اللي تمد

كنرد بباسرا  انتسا، به قوم عرب، بیران مري

شواهد و مستندات تاريخي، محل تأمرل هردي و 

داراي خدشه علمي است. تمدن اسالمي در تمرام 

ساختارهاي ، چه ساختار حكومتي و چه ساختار 
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هاي دينري علمي، تأثیبپذيبي اساسي ا  آمو ه

هراي و قبآني و هم چنی  تأثیبپذيبي ا  تمدن

نرري، يونرراني و هنرردي داشررته اسررت و ايبا

شماري در اير   مینره مطالعات و تح ی ات بي

ارائه شرده اسرت. بنرابباي  انحصرار تمردن 

گیبي و گستب  بره  بران عرب،، اسالمي در شكل

 م يد و مستند تاريخي ندارد.

 

. نسبت زبان عرب با تمدن اسالمي و رویكرد انحصاار 1-2

 گرایانه

ون وسرطا را فیلیپ حتي  بران عرب، در قرب

- بان علم، فبهنگ، و تبقي و فكب معبفي مري

هاي علمي به  بان عببي را كند و تألیت كتا،

چره داند. آندلیل ماهیت عببي تمدن اسالمي مي

مل است، نگاه انحصار گبايانه أقابل ن د و ت

در ادعاي فیلیپ حتي است كه عامل اصلي شركل 

گیبي و گستب  تمدن اسالمي را  بران و عنصرب 

دانرد كره نگراهي انحصرارگبايانه در عب، مي

 عوامل دخیل در تمدن اسالمي است.

تمدن موضوعي بسیار پی یده است كه در اصل 

پیداي  و گستب ، مبهون عوامل متعدد درونري 

و بیبوني است. تمدن اسالمي هم ا  اي  قاعده 

مستثنا نروده اسرت. بنرابباي  فربو كاسرت  

مي بره عنصرب تمامي عوامل دخیل در تمدن اسال

عب، و  بان عب، ا  نگراه فیلیرپ حّتري، يرء 

 نگاه معبفت گبايانه انحصاري است.
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دانساتن . نقد روش شناسي فیلیپ حتي در رویكارد عرباي 2

 منشأ تمدن اسالمي

شناسي مبتني بر تحویل نگري در رویكرد فیلیپ . روش2-1

 حتي

در تحلیل ماهیررت و چیسرتي تمرردن اسرالمي، 

شناسري ارگبايانه در رو نوعي رويكربد انحصر

ود است. در اثرات اصل، منشرأ  فیلیپ حتي مش

و خاستگاه تمدن اسرالمي تمسرء بره اسرت با  

تاريخي و تأكید بب فبو كاسرت  همره عوامرل 

م ثب در تمدن اسالمي و ت ويرت عنصرب و قروم 

يرء نروع تحويرل به عب،، نشان دهنده گباي  

 شناسي تح یق فیلیپ حتي است كرهنگبي در رو 

شناسي و معبفت شناسي پرژوه  او ا  ار   رو 

 نمايد.كند و بب آن خدشه وارد ميميکم 

 

 شناسي مبتني بر استقراء تارییي ناقص. روش2-2

در تحلیل ماهیررت و چیسرتي تمرردن اسرالمي، 

فیلیپ حتي ا  رويكبد منط ي و رويكبد منط ي 

كنرد و سرند او، ف ر  تاريخي استماده نمي –

متعی  در عناصرب  قصريخي نانوعي است با  تا

عببرري و قرروم عببرري اسررت. نتیجرره ايرر  رو  

شناسي، يرء نروع كراركبد بسریار محردود ا  

است با  تاريخي است كه به حرداقل اسرناد و 

شرود. او ا  تمرام شواهد تاريخي مسرتند مري

شواهد و مستندات تاريخي بباي تحلیل چیسرتي 

هراي تراريخي را تمدن اسالمي، ف   آن پديرده

كند كه در آن ا به گمان او، نروعي ن  ميگزي

اثبگذاري عنصب عببي و  بان عببي مش ود است 

هراي و با گربوه عظیمري ا  حرواد، و پديرده

تاريخي غیب مبتر  برا عنصرب و  بران عرب،، 
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كند. اي  نتیجه و ارتراط و پیوندي پیدا نمي

ثمبه يء نوع است با  تراريخي نراقص و ه رت 

 دار است.

 

 گیرينتیجه

چه كه دربراره چیسرتي تمردن اسرالمي ا  آن

ديدگاه مستشبقان بیان شد، درآمدي مختصب بب 

اي  حو ه مطالعات تمردني ا  ديردگاه آن را 

بررود. بررا توهرره برره رويكبدهرراي متنرروع در 

هاي مستشبقان درباره چیستي مطالعات و پژوه 

تمدن اسالمي، پژوهشي ديگب در  مینره تحلیرل 

رسرد. به نظرب مريهاي مستشبقان ضبوري يافته

رويكبدهاي گوناگون و گاه در ت ابل برا يرء 

سالمي ا  نگراه  ديگب درباره چیسرتي تمردن ا

هاي بنیادي  در اير  مستشبقان، ضبورت پژوه 

- مینه را بباي كشت داليل اي  امب نشان مري

هراي آينرده برباي دهد. بنابباي  در پرژوه 

تحلیل چیستي تمدن اسالمي ا  نگاه مستشربقان 

دو محور ذيرل مرورد توهره هردي قربار  بايد

 گیبد:

شناسري مستشربقان در . تحلیل و ن رد رو 3

شناسي تریی  چیستي تمدن اسالمي، به خصو  رو 

مرتني بب پديدار شناختي و تاريخي گبي آن ا 

 در مطالعات تمدني.

. تحلیررل تنرروع رويكبدهرراي گونرراگون در 2

 مینه چیستي تمدن اسالمي ا  منظب مستشربقان 

شت داليل معبفت شناختي و رو  شناختي اي  و ك

 تنوع رويكبدها.
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