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  *حسين مفتخري

  چكيده
هاي اساسي فرهنگ  ايراني كيست و وجوه مشخصة آن كدام است؟ عناصر و مؤلفه

رغم اينكه قلمرو ايراني در طول تـاريخ، سـرزمين    چيست؟ چرا بهو هويت ايراني 
ها و تنوع و تحول مداوم آنها بود، يك جريان گستردة فرهنگـي   چندگانگي فرهنگ

بر آن حاكم بوده و در عين كثرت ظاهري، وحدتي دروني موجب حفظ و بقاي آن 
د، يكـي از عناصـر   مان جاي شك، اسالم، ميراثي كه از پيامبر گرامي به شده است؟ بي

ــ   اي كـه وقتـي از فرهنـگ ايرانـي     اصلي و سازندة هويت امروز ماست؛ به گونـه 
آيد، منظور آن نظام فرهنگي است كه عناصر ديگر را نيز در  مي ميان اسالمي سخن به

پـذيري آن بـا    بـودن در ايـن فرهنـگ، انطبـاق     گنجاند، زيرا مالك خـودي  خود مي
  .مبانيت با آن است عدمكم  هاي توحيدي يا دست ارزش

در مقالة حاضر، ضمن تشريح رابطـة عنصـر اسـالميت و ايرانيـت از منظـري      
شـدن و   تاريخي، چگونگيِ تكوين و تطور فرهنگ ايراني، اسالمي، تثبيت و نهادينه

نتايج حاصل از نوشتار حاضـر  . ايم داده سرانجام ركود و افول آن را مورد توجه قرار
ايرانيان به عنوان حلقة واسط، در تفكيك اسالم از عرب و  دهندة آن است كه نشان

كردند و  هاي ايراني و اسالمي و ارتقا و اعتالي آن نقش مهمي ايفا سازگاري انديشه
اي كه آميختگي فرهنگ اسـالم   گذشتة باستاني را با دين جديد پيوند زدند؛ به گونه

ايران، شناخت اسالم و ايران به حدي است كه حتي براي شناخت تحوالت تاريخ 
  .الزم و ضروري است

  .ايران، اسالم، فرهنگ، تمدن، هويت، تمدن اسالمي :ها كليدواژه
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  مقدمه. 1
شناخت وضـعيت فعلـيِ آن، منـوط بـه آگـاهي از      . مقولة فرهنگ امري پويا و مستمر است

گذر بـه  اي براي  زمينه پيشينه و سير تاريخي آن خواهدبود، زيرا هر شناختي از گذشته، پيش
ـ اسـالمي، نـه بـراي     به همين دليل، تعمق و بازنگري به فرهنگ و تمدن ايراني. آينده است

يابي عناصر سازندة فرهنگ  تفاخر به باورهاي گذشته و تجليل صرف از آن، بلكه براي ريشه
همچنين، سخن دوباره از فرهنگ و تمدن اسـالمي، نـه بـا    . امروزي ما امري ضروري است

، )كه در جاي خود الزم اسـت (هاي سياسي به منظور تقويت هويت ملي  داريبر هدف بهره
، و نه بـراي  )كه البته آن هم امري ضروري است(نه صرفاً براي تعيين سهم در تمدن بشري 

گرايي اسـت، بلكـه از آن رو اسـت كـه چـالش تمـدن مـدرن، هـيچ          خودشيفتگي و واپس
وزگار ما، تمدن و فرهنگ اسـالمي از جملـه   در ر. است اي را به حال خود رها نكرده جامعه

در حوزة ايران در مواجهه و تصادم با فرهنگ جديـد جهـاني قرارگرفتـه و در نتيجـة ايـن      
مان بيش از هر زمان ديگري  مواجهه و مقايسه، امروزه خودآگاهي و ارزيابي هويت فرهنگي

. ن كدام استضرورت يافته و اين پرسش مطرح است كه ايراني كيست و وجوه مشخصة آ
كم از عهد مشروطه به اين طرف، ذهن روشنفكران و تا حـدي   اين پرسشي است كه دست

هـاي مختلـف و گـاه متضـادي دربـارة       نظريـه . اسـت  مردم عادي را به خود مشغول كـرده 
هايي از هويت فرهنـگ ايرانـي توجـه     است كه هركدام به ابعاد يا جنبه شده بودن ارائه ايراني
و بـه تبـع آن، هويـت    (حقيقت آن است كه سخن از هويت فرهنگـي ايرانيـان   اند، اما  كرده
نشـين در طـول    و تعيين عناصر سازندة آن كار آساني نيست، زيرا قلمروي ايرانـي ) شان ملي

اختصـار، سـرزمين چنـدگانگي     ها و به ها، اقوام، آيين تاريخ خود، سرزمين تنوع نژادها، زبان
  .است ها بوده فرهنگ

هاي تجـاري، در تالقـي سـه قـاره و در       افيايي و تمدني ايران در مسير راهموقعيت جغر
است كه مردم ايـران همـواره بـا اقـوام      شده  ، موجب)از چين تا روم(هاي بزرگ  ميانة تمدن

باشند؛ تا آنجا كـه ايـران را    برخورد داشته... گوناگون از يونان و عرب گرفته تا ترك و تاتار 
كمتـر  . كند اند كه شرق و غرب را به هم متصل مي راه تاريخ دانستهگذرگاه حوادث يا چهار

اندازه آرامش سياسـي و اجتمـاعي و در نتيجـه فرهنـگ آن،       توان يافت كه تا اين جايي مي
  .باشد دستخوش حمالت اقوام مختلف قرارگرفته

هاي مداوم با همسايگان، نمودي از اهميت و نقش ژئوپـوليتيكي ايـران در طـول     جنگ
است؛ ايـران در   گرفته به اين دليل، هويت ايراني همواره در تقابل با بيگانه شكل. ريخ استتا
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... . مقابل انيران، ايران در برابر توران، عجم در مواجهه با عرب، تاجيك در منازعه با ترك و 
از سوي ديگر، تنـوع  . طبيعي است كه تقابل نظامي با خود دادوستد فرهنگي نيز همراه دارد

وهوايي فالت ايران و مناسبت آن با زندگي ايلي در راستاي تنوع معيشت، بـه   ليمي و آباق
از ايـن  . اسـت   نبودن چهرة ظاهري ايرانيان مدد رسـانده  دست ها و حتي يك برخورد فرهنگ

انـد، در عـالم واقـع وجـود      رو، طرح ملت واحد و همگن كـه برخـي بـر آن پـاي فشـرده     
گي اقوام و نژادها و نيز دادوستد مداوم فرهنگي با دنياي پيرامون، به دليل آميخت. است نداشته 

است؛ تا آنجا كه تجلي اين تنوع و تركيـب در   فرهنگ ايراني شكل رنگارنگي به خود گرفته
  .ديدني است... تمامي مظاهر فرهنگي از معماري و هنر تا شعر، موسيقي و 

گستردة فرهنگي بر ايـن قلمـرو حـاكم    رغم اين تنوع و تحول مداوم، يك جريان  اما، به
است كه هـويتي كـم و    شده است كه در عين كثرت ظاهري، وحدت دروني آن موجب بوده

مكانيزم اين وحدت و يكپـارچگي  . بيش يكپارچه از ايرانيان در گذرگاه تاريخ ترسيم گردد
بيگانه شدة عناصر  در برابر فشارهاي مختلف عبارت از گشادگي فرهنگي و گزينش حساب

و سازگاري خالق با محيط و فشارهاي پيراموني بود كه موجب بقا و حفظ هويـت ايرانـي   
  .از اين رو، در تاريخ فرهنگ ايران شاهد نوعي تداوم در عين تحول هستيم. شد

ـ ضرورت بازنگري در گذشتة   با هر هدفي  ـ اختصار، نياز به شناخت فرهنگ فعلي ما به
كند، زيرا فرهنگ ريشه در گذشته دارد و نگاه به وضع فعلي بدون  اين فرهنگ را ايجاب مي

اي بـه   از اين رو، مقالة حاضر پـس از اشـاره  . توجه به گذشته، باعث سردرگمي خواهدشد
هاي اساسي فرهنـگ و   هويت فرهنگي ايرانيان و سهم ميراث اسالمي در آن، مباني و مؤلفه

  .كند ن را در قرون نخستين اسالمي بررسي ميتمدن اسالمي را بيان و سرانجام سير تطور آ
  

  هويت ايراني و اسالم. 2
هاي مختلف  با توجه به اينكه تمدن ايراني در طول تاريخ حاصل برخورد و آميزش فرهنگ

فرهنـگ  «رسد ميـراث   مي نظر پوشي كنيم، به هاي محلي چشم فرهنگ است، اگر از خرده بوده
هـاي گونـاگون، سـه عنصـر برجسـتة       با درجه» درنيتهم«و » فرهنگ اسالمي«، »ايران باستان

گيري  تعيين ميزان سهم هريك از اين عناصر در شكل. دهند مي فرهنگ امروزي ما را تشكيل
برانگيز ميان محقّقان و متفكران اجتماعي عصر حاضر  هويت امروز ما، از موضوعات مناقشه

توجهي به عناصر ديگـر، صـورتي    اي كه برخي با بهادادن به يك عنصر و كم است؛ به گونه
  .اند كاريكاتورگونه از فرهنگ ما به نمايش گذاشته
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ـ اسالمي همت گماشتند  كردن گذشتة ايراني اي با تكريم از بعد غربي، به پايمال عده
سان، گروهي ديگر بـا غيراسـالمي قلمـدادكردن هـر آنچـه خاسـتگاه صـرفاً         و به همين

گرايان افراطي نيـز   باستان. اند خش ديگر اهتمام ورزيدهاسالمي ندارد، به مخالفت با دو ب
همة مصايب و مشكالت را از ناحية عرب دانسته و پااليش هر آنچه را به عرب مربوط 

كـاركرد   شـده و بـي   انـد و بـه احيـاي بعضـي رسـوم فرامـوش       است، راه درمان پنداشته
  آوردند؛ غافل از آنكه روي

ان و اسالم، فرهنگي گسترده پديد آمده اسـت كـه   در طي چهارده قرن همراهي تاريخ اير
جسـتن، بـه    فرهنگ ايران بـدون اسـالم  . توان از ديگري بازشناخت يك را نمي در آن هيچ

 نكردنـي، كـه فرهنـگ اسـالمي را بـدون ايـران ديـدن        همان اندازه محال است و تصـور 
  .)146: 1361شريعتي، (

شود كه سرانجام هويت امروزي  مياهميت تبيين هويت فرهنگي ما نيز از اينجا روشن 
يك از اين عناصر است؟ هرچند تعيين دقيقِ نسبت حضور هريـك از ايـن    ما در گرو كدام

هرحال يكي از عناصر اصـلي و   عناصر چندگانه در فرهنگ امروز ما كاري دشوار است، به
مي ــ اسـال   اي كـه وقتـي از فرهنـگ ايرانـي     سازندة فرهنگ امروز ما اسالم است؛ به گونه

گنجانـد،    شود، منظور آن نظام فرهنگي است كه عناصر ديگر را نيز در خود مي صحبت مي
هـاي توحيـدي يـا     پـذيري آن بـا ارزش   بودن در ايـن فرهنـگ، انطبـاق    زيرا مالك خودي

  .مباينت با آن است كم عدم دست
اي بوده كه به جاي طرح خودي و غيرخودي، مـالك را   سرشت ايرانيان نيز به گونه

. بـودن آن  است، نه خودي يا بيگانـه  ق و باطل و سنخيت امر با فطرت انساني قراردادهح
نيامـد؛   شـمار  درست به همين سبب، اسالم در اين ديار پذيرفته شد و عنصري بيگانه بـه 

. گاه خود را در حصارهاي تنگ جغرافيايي محصور نسـاخت  همچنان كه اسالم نيز هيچ
اي است كه شناخت فراز و  رهنگ و تمدن ايراني به گونهاما، پيوستگي ديانت اسالم با ف

. فرودهاي تاريخي اسالم و ايران بدون دقت و توجه يكي به ديگر تقريباً ناممكن اسـت 
كند، به اين نكته توجـه نـدارد كـه     جرياني كه نيمي از تاريخ اين مرز و بوم را انكار مي
از اين  ).191: 1371شايگان، (است  انكار اسالم، انكار چهارده قرن تمدن و تفكر ايراني

هاي فرهنـگ و تمـدن آن، بـه عنـوان ركـن       رو، شناخت صحيح اسالم و مباني و مؤلفه
هـا و اركـان تـاريخ     تر به سرچشمه تر و عميق اصلي هويت ما، وظيفة ما را در نگاه دقيق

  .سازد اسالم دشوارتر مي
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  ـ اسالمي و نسبت آن با تمدن اسالمي فرهنگ ايراني. 3
ميـراث  . اي دارد ها، فرهنگ و تمدن اسالمي جايگاه ويـژه  در مباحث مربوط به تاريخ تمدن

تنها به عنوان  اسالم نه. وجه كمتر از ميراث يونان باستان نيست هيچ فرهنگ و تمدن اسالم، به
يكي از اديان بزرگ الهي حايز سهمي بسزا در تحوالت تاريخ بشري است، بلكه به واسـطة  

به اجتماع و سياست، كه حاصل آن ظهور تمدن و فرهنگي مختص به خود بوده، نگاه ويژه 
اي كه شناخت تاريخ تمدن  است؛ به گونه تري در عرصة تاريخ جهان يافته نيز حضور پررنگ

از همـين روي،  . جهاني بدون عنايت ويژه به تاريخ تمـدن اسـالمي تقريبـاً نـاممكن اسـت     
بـرده و بـا    زمين به اين مهم پـي  آغاز آشنايي با مشرقمحقّقان و پژوهشگران غربي از همان 

هـاي گونـاگون    نگرش خاص خود تا عصر حاضر، بخشي از آثارشان را به شـناخت جنبـه  
با وجود اين، غالب ايشان بـه تمـدن و فرهنـگ    . اند تاريخ و فرهنگ اسالمي اختصاص داده

دانند كه يكبار اتفاق افتاده  مياي دارند و آن را واقعيتي مربوط به گذشته  اسالمي نگاهي موزه
هـاي آن   رغم درخشش اوليه و تأثير در رشد و گسـترش تمـدن بشـري، اكنـون شـعله      و به

  .خاموش گشته و به تاريخ پيوسته و سخن از احيا و بازسازي آن امري مهمل است
مورخان معاصر جهان عرب هم كه در زمينة معرفي و بازيابي عناصر تـاريخ فرهنـگ و   

گرايي شده و ميراث اسـالمي را   اند، عمدتاً گرفتار عرب هاي بلندي برداشته سالم گامتمدن ا
اغلب در چارچوب ميراث عربي بررسي كرده و به ناحق تمدن اسالم را همان تمدن عـرب  

تمـدن  «گيري تمدني سـترگ و تـازه در جهـان بـا نـام       اند؛ غافل از اينكه شكل فرض كرده
بر اين مبنا، تا حد بسياري بـر  . شمول اسالم بوده است جهان ، در اصل معلول ديدگاه»اسالم

بنـابراين، محصـوركردن و   . اسـت  گرفتـه  اساس ميراث تمـدني سـاير اقـوام و ملـل شـكل     
  .ناميدن آن، اشتباهي فاحش است دانستن آن با عرب و تمدن عربي مساوي

است كه خود از آنچه اين تمدن را جهاني كرده است، در واقع نيروي شوق و ارادة كساني 
گونه ماية اصلي  بدين. اند و تعليم آن هرحال منادي اسالم بوده اند، به هر قوم و ملتي كه بوده

شود، در واقع اسالم بود كه انساني بـود   اين معجون كه تمدن و فرهنگ اسالمي خوانده مي
  ).29: 1362كوب،  زرين(و الهي، نه شرقي و نه غربي 
بنا بـر  . است شده هاي گوناگون بحث ميان آن دو، از جنبه رابطة فرهنگ و تمدن و نسبت

هـاي ديگـر، تمـدن مظهـر مـادي فرهنـگ        يك تعريف، هـر دو متـرادف و طبـق تعريـف    
دانند و گروهي بـه عكـس آن بـاور     گروهي فرهنگ را اعم از تمدن مي. است گرديده قلمداد
  :منظور ما از تمدن. دارند
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 ةجامعـ خصايص فرهنگي عمده و مشـابه چنـد   فرهنگي است كه از ) نظام(يك مجموعه 
توان به عنوان يك تمـدن توصـيف    داري غربي را مي است؛ مثالً، سرمايه شده خاص تشكيل
هاي خاص علم، تكنولوژي، مذهب، هنر و غيرة آن را بايد در چند جامعـة   كرد، زيرا شكل

  .)137: 1370باتامور، (متفاوت پيدا كرد 
كند، ولـي تمـدن مفهـومي     صيت قومي را متبلور ميدر اين تلقي، فرهنگ اغلب خصو

اجتماعـات  (هاي جمعي متعـدد   شود كه فراتر از هويت هايي اطالق مي است كه بر فرهنگ
بنابراين، منظور از تمدن اسالمي، فرهنگـي اسـت كـه فراتـر از     . است گرفته  شكل) مختلف

النبــي، گســترش مكــاني و زمــاني يافتــه، اجتماعــات متعــدد را  ينــةخاســتگاه خــود، مــد
 گـذارد  شود و بر حيات اجتماعي آنها تأثير مي گيرد؛ از حيات اجتماعي آنها متأثر مي دربرمي

  ).52: 1376زاده،  رجب(
زودي در  العرب و در بستر فرهنگ عربي متجلي گشـت، بـه   ةتمدن اسالمي كه در جزير

هـاي اسـالمي خـاص آن منـاطق      تشر شد و بـه پيـدايش فرهنـگ   ميان ساير اقوام و ملل من
انجاميد، زيرا هريك از اين اقوام داراي شرايط اقليمي، سياسي، اقتصادي و تاريخي متفاوتي 

هايي از عناصر فرهنگـي سابقشـان را    بودند كه پس از برخورد با اسالم، ديانت جديد بخش
از اقوام و ملل مسلمان از جملـه ايرانيـان،    بنابراين، فرهنگ هريك. تأييد كرد و ماندگار شد

اخص از تمدن اسالمي است و گرچه نظام ارزشي آن از اسالم اقتباس شده است، بايـد بـه   
  .خود ايشان منسوب گردد و شناخته شود

اي است كـه   شود كه آميختگي فرهنگ اسالم و ايران به گونه با توضيح باال، روشن مي
در مقابل طرح ايـن  . شناخت اسالم الزم و ضروري است حتي براي شناخت تاريخ ايران،

يافـت و   پرسش كه اگر اسالم به ايران نيامده بود، تمدن اسالمي تا چه حد نشو و نمـا مـي  
توانـد روشـنگر نقـش ايرانيـان در مجموعـة تمـدن        كرد، مي جايگاه اصلي خود را پيدا مي

  .اسالمي باشد
  

  تمدن اسالمي ةسازندمنابع و عناصر . 4
هايي بـزرگ آن را   اي ظهور كرد كه از هرسو تمدن ، در منطقه1ساز اسالم به مثابة ديني تمدن

العرب از رطوبت درياهاي اطراف ةگونه كه سرزمين خشك جزير اما، همان. بود احاطه كرده
هاي پيرامون نيز در اين سـرزمين چنـدان وزيـدن     محروم بود، نسيم فرهنگ و انديشة تمدن

اي  هاي منطقه اي پا به عرصة گيتي نهاد كه به علل گوناگون، تمدن هنگامه اسالم در. نگرفت
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رفتند و اين خـود يكـي از عوامـل     سر گذاشته، رو به ضعف مي دورة بالندگي خود را پشت
آورد، بـه زودي از مرزهـاي   ) ص(  دينـي كـه محمـد پيـامبر    . مؤثر در گسترش اسـالم بـود  

ا به چالش واداشـت؛ از انـدلس در غـرب تـا     هاي بزرگ ر العرب گذشت؛ امپراتوريةجزير
مرزهاي چين را در شرق درنورديد و تمدن و فرهنگي بنا نهاد كـه نقـش مهمـي در تـاريخ     

  .تمدن بشري ايفاكرد
گونه كه آمد، برخي از محقّقان، ضمن تعريف و تمجيدهاي فـراوان از فرهنـگ و    همان

از نظر آنها، فرهنگ به مثابة . دانند تمدن اسالمي، آن را امري تاريخي و مربوط به گذشته مي
گيـرد،   موجي است كه اوج مي: ارگانيسمي زنده است كه فقط داراي يك دور زندگي است

بر اساس اين ديدگاه، اوج ترقـي فرهنـگ اسـالمي    . گيرد افتد و ديگر اوج نمي سپس فرومي
سـاز   گر تمدنهاي سوم تا ششم هجري بوده و بعد از آن به انحطاط دچار گرديده و دي قرن

هاي احياي فرهنگ و تمدن اسالمي و اصوالً اين موضوع كه  سخن در خصوص راه. نيست
انگيـز عرصـة فرهنـگ و     سازي كند يا خير، از مسائل مناقشه تواند مجدداً تمدن  آيا اسالم مي

  2.طلبد تمدن در عصر حاضر بوده و هست و خود تحقيقي جداگانه مي
  :اختصار بايد گفت به

بيني صريحي  پارة نخست، جهان: شوند ناپذير تشكيل مي هاي بزرگ از دو پارة جدايي تمدن
هاي فرهنگي، ايدئولوژي يا مذهب باشـد؛ پـارة دوم،    اي از نظام تواند مجموعه است كه مي

» نظامي تـاريخي «نظامي اقتصادي، ارتشي و سياسي است كه معموالً در قالب امپراتوري يا 
  .)48: 1377مظفري، (يابد  تعين مي

  بنابراين، فرق است ميان اسالم و خالفت اسالمي، زيرا
آيند  ها هرگز نه چون ارگانيسم پديد مي روند، ولي فرهنگ مي بين آيند و از ها پديد مي دولت

يونان باستان به عنوان يك دولت مرد، اما پس از مرگ، . شوند و نه چون ارگانيسم نابود مي
سراسر عالم گسترش يافت و هنوز همچون عنصر مهمي در  قسمتي بزرگ از فرهنگ آن به

رفته، هـر فرهنگـي ممكـن اسـت      هم روي. دهد مي هاي اروپايي به حيات خود ادامه فرهنگ
هايي را به خود ببيند و هيچ چيزي كـه   باشد؛ ممكن است اوج و حضيض چندين قله داشته

  .)5 -  4 /1 :1362شريف، (ندارد  مخالف امكان تجديد حيات آن باشد وجود
هايي ضعف و ركود داشت، اما منحط نشد و  بنابراين، تمدني كه اسالم بنا كرد، در دوره

هاي مختلف از مدينه، شام، بغداد، قاهره و قرطبـه تـا هـرات، اسـتانبول،      ها و مكان در زمان
  .اصفهان و دهلي در چرخش بود
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حلقـة انتقـال فرهنـگ    برخي از محقّقان نيز نقش فرهنگ و تمدن اسالمي را واسـطه و  
داننـد و نقـش    هاي صليبي مـي  يونان باستان به اروپاي قرون وسطا از طريق اندلس و جنگ

دهند، امـا حقيقـت    نهضت ترجمه را در بلوغ فرهنگ و تمدن اسالمي بيش از حد جلوه مي
آن است كه فرهنگ يوناني فقط يكي از عناصري بود كه در هاضمة قـوي تمـدن اسـالمي    

اينكه همين فرهنگ يوناني قبالً يكبار ديگر پس از حملة اسكندر به شرق  هضم شد؛ ضمن
اي  و در نهضت هلنيسم، اين منطقه را فراگرفت، اما در آن دوره چنين نهضت علمي گسترده

  پس، . را كه در دورة اسالمي ظهوركرد، شاهد نبوديم
كند اسالم هيچ  ن ميدلي هست كه خالصانه گما نويس ساده زمين، تاريخ اگر هنوز در مغرب

اي به وجود نياورده است و جز آنكه فرهنگ يونان قـديم را بـه دنيـاي غـرب      فرهنگ تازه
  .)32: 1362كوب،  زرين... (منتقل كند كاري نكرده است، عذرش روشن است

االطراف بود، ولي توحيـد جـوهرة اصـلي و سـتون      فرهنگي كه اسالم بنا نهاد، جامع
از اين رو، مباني و منابع اصلي تمـدن اسـالمي را بايـد در    . شد محوري آن محسوب مي

اصـوالً، در نظـام فرهنگـي اسـالم، ديـن      . جو كـرد نـه بيـرون از آن    و خود اسالم جست
عنصري در كنار ساير عناصر نبود، بلكه محور و اساس فرهنگ اسالمي اسـت و تجلـي   

ـ       ا آداب و رسـوم  آن در تمامي مظاهر فرهنگـي، از معمـاري تـا ادبيـات و از پزشـكي ت
هاي قبل از  از اين رو، بايد اضافه كرد كه تمدن اسالمي بر بنياد تمدن. مشاهده است قابل

نظري بـه خـرج    سازي و اقتباس عناصر بيگانه تنگ خويش بنا گشت و در جذب، بومي
اما، توجه به اين نكته مهم است كه اين نقل و اقتباس كوركورانه نبود، بلكه معيـار  . نداد

بـه همـين دليـل،    . ميزان تطابق اين عناصر بيگانه با اسالم و توحيد بـود و بـس  سنجش 
ديانت جديد بسياري از عناصر فرهنگي قبل از اسالم را تأييد نكـرد و ايـن عناصـر بـه     

پس، نخستين عنصـري  . داده، به فراموشي سپرده شدند دست مرور ايام كاركرد خود را از
كند، خود اسالم است؛ به اين معنا كه با مباني و  يكه فرهنگ و تمدن اسالمي را ممتاز م

هـاي فرهنـگ پيشـينيان نيـز در تمـدن و       هايي را فراهم كرد تا سرمايه اصول خود زمينه
  .فرهنگ اسالم جذب شود

  
  هاي تمدن اسالمي ها و ويژگي مؤلفه. 5

ه به موفقيت هاي فرهنگ و تمدن اسالمي ك ترين مؤلفه اي از مهم با توجه به مطالب باال، پاره
  :و پيشرفت اولية آن ياري رساند، عبارت است از
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اسـالم از همـان آغـاز، داعيـة     : شمولي و نبود مـرز و محـدوده   انديشة جهاني، جهان. 1
. اسـت  شمولي داشته و خود را در حصار تنگ نژادي، قومي و زباني محصور نسـاخته  جهان

از سـوي ديگـر،   . كرد ي را تبليغ ميگرچه خاستگاه آن در ميان قوم عرب بود، رسالتي جهان
ها،  شد و فرهنگ مي اسالم در محلي ظهور يافت كه مركز فرهنگي جهان زمان خود محسوب

از يـك سـو، بـا شاهنشـاهي     . ها و اديان بزرگ آن زمان در اطراف آن حضور داشـتند  تمدن
مزدكـي در  دار آن و با ديانت زردشـتي و افكـار زروانـي، مـانوي و       ساساني و تمدن سابقه

ارتباط مستقيم بود؛ و از سوي ديگر، با امپراتوري قدرتمند روم، مسـيحيت و يهـود، افكـار    
گنوسي، هرمسي، صابئي و نوافالطوني و ساير مكاتب و مذاهب دينـي، فكـري و عرفـاني    

گونـه مـذاهب    غربي مواجه بود؛ حتي، در مكه، مدينه و بعداً بصره و بغداد نماينـدگان ايـن  
اي بود كه اسالم رو به گسترش نهاد و اقوام،  در چنين موقعيت و زمانه. اشتندحضور فعال د

افكار و اديان مختلف را كه تا پيش از اين كمتر با يكديگر ارتباط داشتند، بـا هـم مـرتبط و    
 .گو واداشت و آشنا ساخت و به گفت

ا حاصـل  راحتي قابليت گسترش در فضاهاي جديد و انطباق با شرايط مختلـف ر  اسالم به
كـرد كـه در    كه در ميان بربرهاي آفريقا به همان سهولت براي خود جـا بـاز مـي    كرد؛ چنان
آنكـه در اصـول بنيـادي آن از لحـاظ اعتقـادي       هاي دورافتادة آسياي شرقي، و بي سرزمين

هاي بومي و جغرافيايي  هاي جديد و متفاوت و با همة گوناگوني دهد، با محيط تغييري روي
شد و به نيازهاي روحي و معيشتي مردمان در هر جـايي   جتماعي سازگار ميو فرهنگي و ا

  .)13: 1372مجتبايي، (گفت  يافت پاسخ مي كه راه مي
تساهل و مدارا، گشادگي مشرب، آمادگي براي پذيرش افكار تازه و عناصر فرهنگـي  . 2

نگ و تمدن ساختن آن با روح توحيدي اسالم از ديگر مميزات اساسي فره ديگران و تطبيق
كـافي اسـت بـه    . هاي ديگر نبست تمدن اسالمي درهاي خود را به روي تمدن. اسالمي بود

نديم و ساير متون مشابه نظري افكند تا معلوم شـود   ابن الفهرستصورت اجمالي به كتاب 
 .مسلمانان تا چه ميزان از معارف و علوم مناسب و مفيد زمان خود اخذ كردند

تمدن اسالمي بازبودن آن و آمادگي براي قبول عناصر فرهنگي ديگر اولين مميزة فرهنگ و 
و سازگاركردن آن با ساختار بنيادي و روح توحيدي اسالم بود و اين خاصـيتي اسـت كـه    

تنها در فلسفه، منطق، رياضيات، نجوم و ساير علوم مشابه، بلكه در علم كالم نيز كه كالً با  نه
اصوالً، اسالم براي علم حد و مرز قـومي و  . شود ده ميمسائل اعتقادي سروكار دارد، مشاه
علم موهبتي است الهـي، خـواه در چـين و هنـد     . شناسد نژادي و حتي ديني و مذهبي نمي

  ).12 :همان(باشد خواه در يونان و روم 
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كننـدة   سادگي و سهولت احكام اولية اسالمي در مقايسه با آداب و تشـريفات خسـته  . 3
ها با ساير اديان توحيدي در احكام، عبـادات و   همچنين برخي تشابه 3عصرش، هاي هم آيين

توانست نقش مهمي در جذب افراد به اسالم و توسعة فرهنـگ و تمـدن    مفاهيم مذهبي مي
سهولت مراسم مذهبي در اسـالم را در مقايسـه بـا مراسـم      هانري ماسه. باشد اسالمي داشته

و در نتيجه انتشـار  (در قبول مذهب اسالم دشوار و پيچيدة مذهب زرتشت، از عوامل مؤثر 
 ).247: 1346ماسه، (داند  ، خصوصاً در شهرها مي)فرهنگ اسالمي

توجـه اسـت كـه حتـي بوميـان و مردمـان        در همين چـارچوب، ايـن مسـئله قابـل    
و مردمان «: هاي مفتوحه در آغاز مجاز بودند نماز را به زبان محلي خود اقامه كنند سرزمين

 »اسالم در نماز قرآن به پارسـي خواندنـدي، و عربـي نتوانسـتندي آمـوختن     بخارا به اول 
  ).67: 1363نرشخي، (

اي چون يهود و زردشتي، از ديگر  هاي بسته تبليغي و بازبودن اسالم در مقايسه با آيين. 4
هاي ديانت جديد بود، لكن نهادي مشخص و متشكل كه اختصاصاً وظيفة تبليغ دين  ويژگي

د، وجود نداشت؛ با وجود اين، معموالً در ميان سـپاهيان مسـلمان گروهـي را    گير را برعهده
كه دربارة فـتح سيسـتان آمـده     ساختند كه در دينداري و ايمان سرآمد بودند؛ چنان  روانه مي

سـمره را بـه سيسـتان فرسـتاد حسـن       بن عامر به فرمان عثمان، عبدالرحمن بن عبداهللا«: است
هايي صرفاً تحت عنوان  اما، گروه). 83: 1366تاريخ سيستان، (» بصري و فقهاي بزرگ با او

. شـود  گونه كه در مسيحيت بود، حداقل در فتوح اولية اعراب مسلمان مشاهده نمي مبلّغ، آن
از ديدگاه انديشة اسالمي، هر مسلماني خود بايد اسالم مجسم باشد و رفتار و كردار او مبين 

آاليش يك مسلمان مؤمن تأثير  ن صورت، سلوك ساده و بيدر اي. و مبلّغ اعتقادات او باشد
در فتوح اولية مسلمانان مكرراً از اشخاصـي نـام   . بيشتري از دعوت رسمي يك مبلّغ داشت

شود كه به دست مسلماناني كه هيچ موقعيت مهمي نداشتند و حتي به دست مقامات  مي برده
از جمله،  ؛)299: 1358؛ آرنولد، 37: 1364بولت، (ـ به اسالم گرويدند   و نه مذهبي ـ  دولتي

  : هجري در سيستان آمده است 46الحارثي در سال   دربارة حكومتداري ربيع
ربيع بيامد به سيستان و سيرتها نيكو نهاد و مردمان را اجير كردنـد تـا علـم و قـرآن و     
تفسير آموختند و عدل فرونهاد و بسيار گبركـان مسـلمان گشـتند از نيكـي سـيرت او      

 ).91: 1366تاريخ سيستان، (

تعادل در نگرش ميان دنيا و عقبا و نيز توجه به سياست و اجتماع از ديگـر مميـزات   . 5
  .درخور توجه فرهنگ و تمدن اسالمي است
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اسالم هم به عالم درون توجه داشت و هم به محيط بيرون؛ يعني برخالف اديان شرق دور 
فاً تصفية باطن و تهذيب نفس را وجهة همـت  كه بيشتر سر در گريبان خود فروبرده و صر

بودند، اسالم هر دو جهت را لحاظ كرده؛ هم به عالم درون و تصـفية بـاطن،    خود قرارداده
ايمان و تقوا نظر داشت و هم به تصرف در محيط بيرون و تأسيس حكومت و اصالح امور 

  .خلق و تصدي امور اجتماعي
هـاي   هاي ذهنـي توانسـت گـروه    در كنار بحران اسالم از آغاز با تأكيد بر مسائل عيني

تعاليم اسالمي چندبعدي بود . هاي مفتوحه را به خود اميدوار سازد كثيري از مردم سرزمين
داد و يكـي را   هـاي خـويش قرارمـي    و نجات بشر در دنيا و نيز آخرت را سرلوحة آمـوزه 

اش براي تودة مـردم   ينيساز و تعاليم ع از اين رو، احكام زندگي. ساخت فداي ديگري نمي
مفتخـري و   ←هـا   براي بعضـي نمونـه  (بود تا مباحث صرفاً نظري آن  كردني زودتر لمس

 ).56: 1390زماني، 
 از ديگـر،  مـذاهب  و ملل حقوق به احترام و نژادها و اقوام برابري و عدالت بر تأكيد. 6

 عربـي  جـويي  برتـري  سياست با امويان زمان در بعدها كه بود اسالم احكام بارز مشخصات
 حربـة  بـا  و اسـالم  از عـرب  تفكيـك  بـا  نومسلمان اقوام اما،. شد سپرده فراموشي به ايشان
 شـده  داده وعده عدالت به دستيابي اميد به را خويش جويانه، تساوي مبارزات خواهي، عدالت

 در مسـلمانان  هـاي  پيـام  نخسـتين  در كه برادري و عدالت هاي وعده. كردند دنبال اسالم، در
 از و برادراننـد  حـوا  و آدمنـد  فرزندان مردمان،« كه نكته اين بر تأكيد و شد سرداده فتوحات

در همان آغاز به  يداشت كه بعض يتي، چنان جذاب)259 /2: 1987 ي،طبر( »مادر و پدر يك
 .شدند يلاسالم متما

هرچنـد در برابـر   در كنار اين امر، بايد به اين نكته اشاره كرد كه سياست ديني مسلمانان 
متفاوت بود، در مجموع بر سركوب ديني و تغيير اجبـاري مـذهب ممالـك     ها اقشار و گروه

آرنولـد،  (انـد   اي از محقّقان سرشناس نيز اين امر را تأييد كرده مفتوحه استوار نبود و البته پاره
ــب، 152: 1358 ــپولر، 24: 1367؛ گي ــالم  ). 240 /1: 1364؛ اش ــراي اس ــلمانان ب دن آور مس
اي از لشكريان مسلمان  كردند و در اين خصوص كوشش آگاهانه هاي مقابل اصرار نمي طرف

است؛ دعوت به اسالم تنها يكي از سه پيشـنهادي بـود كـه مسـلمانان از آغـاز       مشاهده نشده
دو پيشنهاد ديگر عبـارت از مصـالحه بـا    . كردند همواره در مواجهه با حريفان بر آن تأكيد مي

اهل ذمه در جامعـة اسـالمي قـوانين و مقـررات خاصـي       4.و يا جنگيدن بودپرداخت جزيه 
كه البته متناسب با شـرايط و اوضـاع و احـوال حـاكم بـر      ). 184: تا ماوردي، بي ←(داشتند 

شد، امـا در مجمـوع    يافت و هرازچندگاه دچار تعصب يا تسامح مي جامعه، قبض و بسط مي
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بـر مسـلمانان،    نكـردن  ، شـورش )از جزيه يـا خـراج   اعم(پرداخت مبلغ معيني ماليات سرانه 
از جملـه  ... راهنمايي ايشان در جنگ، نريختن خون مسلمان و ناسـزاگويي نكـردن بـه او و    

در عوض، مسلمانان نيز ضمن دادن امان بـر  . كردند تعهداتي بود كه اهل ذمه بايد رعايت مي
نكردن معابـد،   تن خون ايشان، ويرانبه مال و فرزندان و نريخ نكردن ها، تعرض ها و دين جان
تر از آن، محافظت از ايشان  آمد به هركجا و مهم و نبردن به زر و سيم ايشان، آزادي رفت طمع

از اين رو، گرچه پيشرفت نظامي اعراب مسلمان در آغاز عجيـب جلـوه    5.شدند را متعهد مي
  .كرد ره قلمدادكرد، نفوذ و گسترش ديانت و فرهنگ اسالمي را نبايد غيرمنتظ مي

و سرانجام، بايد بر ايجاد زمينة فكري براي گسـترش نهضـت علمـي، بـا تأكيـد بـر       . 7
شكست حصـارهاي  . آموزي اشاره كرد فرصت برابر براي همة اقشار اجتماعي در زمينة علم

داد، به زودي تأثير خود را بر  هاي اجتماعي كه اسالم وعده مي طبقاتي و در عين حال آزادي
تحرّك اجتمـاعي شـديد بعـد از    . نهاد جاي بر... كاستي نظير ساسانيان و  و شبه 6بستهجوامع 

، گرچـه  )537: 1367 سـن،  كريسـتن (، برقراري حكومت عامه سن كريستنزعم  اسالم، و به
هاي مفتوحه  معايبي نيز به همراه داشت، از نتايج مثبت ورود اسالم به ايران و ساير سرزمين

اي خاص كـه نتيجـة آن بعـدها      شدن آن از انحصار عده انش و خارجعموميت علم و د. بود
در پرتـو همـين   . نشست، شعارهايي بود كـه در آن زمـان طرفـداران بسـياري داشـت      بار به

تعليمات بود كه در قرن سوم هجري، مهاجرت دو كودك فقير روستايي را به سمرقند براي 
صـيل آنهـا را مادرشـان از طريـق     فراگيري علم و دانش شـاهديم، درحـالي كـه هزينـة تح    

  ).346 /2: 1988سمعاني، (كرد  ريسي تأمين مي پشم
 

  ـ اسالمي ادوار تطور فرهنگ ايراني. 6
رغم تكثّر  هاي ملل مسلمان از جمله ايرانيان متجلي شد، به تمدن اسالمي كه در بستر فرهنگ

قرون اولية اسـالمي   فرهنگي، داراي وحدتي استوار بود و در طي تحوالت تاريخي خود در
  :شد سر نهاد كه در ذيل اجماالً به آن اشاره خواهد اي را پشت فرآيندي چندمرحله

  
  )دورة گذر(دورة مواجهه و ارزيابي  1.6

رغـم فتـوح    يادكرد، بـه » دورة گذر يا انتقال«توان از آن به  در قرن اول و دوم هجري كه مي
كـردن دولـت    ، و ساقط)در شرق(كاشغر  تا) در غرب(چشمگير اعراب مسلمان، از اندلس 

هاي مهمي از امپراتـوري روم شـرقي و بـه تبـع آن، انتشـار       بزرگ ساساني و تصرف بخش
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تدريجي اسالم در ميان ساكنان اين مناطق، اغلب شاهد مواجهـه و ارزيـابي نظـام فرهنگـي     
ز سـوي  سو و فرهنگ ايراني و رومي و همة نومسـلمانان غيرعـرب ا   ـ عربي از يك اسالمي

جواري قوم عـرب بـا    هاي بازرگاني و هم مراودات نظامي و در كنار آن تماس. ديگر هستيم
تدريج فرهنگ  به 7هاي مفتوحه بود، غيرعرب كه خود نتيجة استقرار قبايل عرب در سرزمين

گرچه در برخي نقاط مانند بخارا و قم . تأثير قرارداد شده را تحت فتح هاي تازه مردم سرزمين
هـايي ميـان آنهـا     بوميان از استقرار اعراب در كنار خود چندان خشنود نبودنـد و اصـطكاك  

؛ 42: 1363نرشـخي،  (كرد، در نهايت حضور مسلمانان را در كنـار خـود پذيرفتنـد     مي بروز
  ).253: 1361قمي، 

هاي جديد كـه بـه گسـترش     از سوي ديگر، اعراب مسلمان با حضور خود در سرزمين
بـا محـيط جديـد را    » تطـابق «زودي  ، بـه كـرد  رواج زبان عربي كمـك مـي  ديانت جديد و 

نيـاز، بـيش از همـه در     پذيري اعراب به علـت فقـدان تخصـص مـورد     كردند؛ فرهنگ آغاز
رؤساي عرب نيز به شـيوة زنـدگي اشـراف و اعيـان ايرانـي      . هاي ديواني و اداري بود زمينه

دادنـد؛ حتـي، اميـري متعصـب چـون      گرايش داشتند و گاهي آن را بر عادات خود ترجيح 
، )331 /1: 1364خلـدون،   ابـن (پرداخت  حجاج به كندوكاو دربارة آداب و رسوم ايراني مي

تدريج همين حتي در مناطقي مانند قم كه تقريباً هـيچ قرابتـي بـين اعـراب و ايرانيـان       كه به
يل كرده و آنان را رغم ميل بوميان، خود را بر ايشان تحم شد و اعراب به ساكن آن ديده نمي

تأثير فرهنگ محلي قرارگرفتند و ايراني شدند  از شهر بيرون رانده بودند، پس از مدتي تحت
  .)113: 1366حوقل،  ابن(و به زبان فارسي سخن گفتند 

در اين ميان، تقليل درآمد اعراب مهاجر، به واسطة وقفه و نهايتاً پايان فتوحات در اوايل 
ه، كـاهش امـواج مهـاجرت و تنـزّل پايگـاه اجتمـاعي ايشـان و        قرن دوم هجري و در نتيج

كـردن   تـر  اي ميان آنها، هريك نقش مهمي در نزديـك  شدن اختالفات قبيله ور همچنين شعله
  .كردند مهاجران عرب و بوميان به يكديگر ايفا

سـويه نبـود و مـردم     پـذيري، يـك   توجه به اين نكته ضروري است كـه رونـد فرهنـگ   
وحه نيز از برخي عناصر فرهنگي اعراب مسلمان، از جملـه زبـان عربـي و    هاي مفت سرزمين

حتـي،  . مند گشتند هرحال اعراب مهاجر حامالن آن بودند، بهره خصوص عنصر دين كه به به
سـره   تنها آيين پدران خود را يك شدت تأثيرپذيري در برخي نومسلمانان به حدي بود كه نه

رها كردند، بلكه برخي از ايشان چنان با گذشتة خود دشمني ورزيدند كه به بـدگويي از آن  
پرداخته، حتي نام و نسب خود را تغيير دادند و برخي از آنان نسب خـود را بـه اعـراب، از    
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تنهـا   در اين اوضاع و شـرايط نـه  ). 101: 1365مسعودي، (ابراهيم رساندند  بن جمله اسحاق
زبان شدند، بلكه  ها همچون شام، عراق، مصر و شمال آفريقا به كلي عرب سرزمين اي از پاره

در ايران نيز زبان فارسي تا حد زيادي از عربي تأثير پذيرفت و به مثابة عاملي مهم در حفظ 
  .وحدت و يكپارچگي مردم اين خطه اداي وظيفه كرد

اي غيرعربي، ايرانيان جزئـي از  ه تر از همه اينكه با ورود اعراب و اسالم به سرزمين مهم
اي بزرگ بـا تحـرك اجتمـاعي چشـمگير شـدند كـه وارث تمـامي         يك تمدن باز و جامعه

بـا  . بـود ... خود، اعم از يوناني، سامي، ايراني، سـرياني، رومـي، هنـدي و     از هاي پيش تمدن
تـا  اي از غـرب آفريقـا    هاي گسـترده  كه سرزمين) دو قرن نخست(وجود اين، در اين زمان 

اي اسـالمي و   شـدند، بـه عنـوان جامعـه     مـي  ماوراءالنهر جزئي از قلمرو جهان اسالم تلقـي 
آمدند، زيـرا هرنـوع دگرگـوني فرهنگـي، رونـدي       نمي شمار برخوردار از فرهنگ اسالمي به

رغم اينكه اين جوامع پذيراي امواج  تدريجي و آرام دارد؛ به عبارت ديگر، در اين دو قرن به
اي عناصـر   تدريج از پـاره  بودند و به ده و بسياري از اهالي آنها مسلمان شدهتفكر اسالمي ش

نكرده و تا  شدند، هنوز هويت فرهنگي جديد خود را كسب فرهنگي گذشتة خويش دور مي
  .بودند» شكلي فرهنگي بي«حدي دچار 

  
  شدن تثبيت و نهادينه 2.6

بعـد، شـاهد ظهـور فرهنـگ     پس از دو قرن تالقي فرهنگي، از اوايل قرن سوم هجـري بـه   
شــده و تجلــي آن در  شــدن آن در رفتارهــاي تثبيــت تركيبــي و مشــترك اســالمي، نهادينــه

نومسلمانان غيرعـرب،  . نشين هستيم هاي هنر، ادبيات و معماري مردم مناطق مسلمان عرصه
از جمله ايرانيان، از پس حيرت اولية ناشي از سقوط نظام قبلـي و ورود عناصـر جديـد، از    

ها و هنجارهاي جديد اجتماعي كه منبعث از دين اسالم بود، بـه   طريق تطبيق خود با ارزش
تـدريج از تالقـي    شد و بـه  اي خودي تلقي  دين تازه به مثابة پديده. يافت هويتي نوين دست

سويي آنها، فرهنگ سومي متولد شـد كـه از    فرهنگ ملل نومسلمان با فرهنگ اسالمي و هم
است  مشهور گشته» عصر زرين تمدن اسالمي«اين دوره كه به . نشست بار قرن سوم به بعد به

گيرد، بـا اعـتالي فرهنگـي در بغـداد،      و اوج ترقي آن قرون سوم تا پنجم هجري را دربرمي
در اين دوره، هرچنـد بـا ظهـور    . شود مي مشخص... نيشابور، بخارا، دمشق، قاهره، قرطبه و 

رق و غرب خالفت، امپراتـوري اسـالمي وحـدت و    مستقل در ش هاي مستقل و نيمه دولت
بود، همچنان روحي واحد بر اين قلمروهـا   داده دست يكپارچگي خود را به لحاظ سياسي از
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رغم تنوع نژادها و اقـوام و وجـود عناصـر نامتجـانس، وحـدت       حاكم بود كه در پناه آن به
مسـلمانان در برخـورد   در اين ميان، تسامح . كرد دروني و يكپارچگي فرهنگي خود را حفظ

شد كه حتي ايشان نيز به نوعي خويشـتن را در قلمـرو    با اهل ذمه و غيرمسلمان نيز موجب
  .اسالمي بيگانه نپندارند و تا مقامات باالي اداري و اجرايي ارتقا يابند

تعصبي بود كه در قلمرو اسالم بين اقوام و امم گوناگون تعاون  در واقع، همين تسامح و بي
آميز  آورد و همزيستي مسالمت وجود دتي را كه الزمة پيشرفت تمدن واقعي است بهو معاض

  .)25: 1362كوب،  زرين(عناصر نامتجانس را ممكن ساخت 
همچنين، در اين دوره به لحاظ امنيت نسبي موجود، ارتباط فكري گستردة ملل مختلف 

اين نومسـلمانان،   مسلمان، محرّك رشد و شكوفايي تمدن اسالمي شد و ديري نگذشت كه
نيان خـود بـه   يداران فرهنگ جديد شدند و در نهضت ترجمه آثار و متون علمي پيشـ  طاليه

. گرفتنـد  عهده زبان عربي و ترويج علوم عقلي و تضارب افكار و آرا، نقش شايان توجهي بر
نت هاي اقوام مسلمان، تا حد بسياري ناشي از تشويق ديا اين امر عالوه بر تجارب و توانايي

در بين مسلمانان، سبب عمدة حصـول آنچـه   «. جديد به كسب علوم و معارف روزگار بود
جويي و حس كنجكاوي بود كـه   شك، ذوق معرفت هيچ شود، بي معجزة اسالمي خوانده مي

سان تمدن  و بدين )همان(» انگيخت مي تشويق و توصية قرآن و پيغمبر، آن را در مسلمين بر
كمتر كسي ترديد دارد در اينكه تمـدن  «. اوج درخشش خود رسيداسالمي در اين دوران به 

تنهـا دوران زريـن    هاي اسالمي بـود و نـه   اسالمي قرون چهارم و پنجم هجري اوج كاميابي
  ).248: 1363فراي، (» جهان اسالم بود، بلكه سراسر جهان و سراسر دوران

گون به ضعف گراييد با وجود اين، فرهنگ و تمدن اسالمي در قرون بعدي به علل گونا
  .و از گسترش بيشتر بازماند

  
  افول و نزول 3.6

وخيـز   هـاي اُفـت   هاي ديگر، در طي حيات خويش دوره تمدن اسالمي مانند بسياري تمدن
گاه كامالً منحط و مضمحل نشده و به موضوعي  سر گذارده است، اما هيچ متعددي را پشت

. اسـت  كرده حضيض، تداوم خود را نيز حفظدر واقع، در اوج و . است تاريخي تبديل نگشته
تدريج از قرن پنجم بـه   نخستين دورة انقطاع يا افول تمدن اسالمي پس از يك دورة اوج، به

هرچنـد علـت اصـلي ايـن     . بعد آغازشد و ضعف و رخوت بر تـاروپود آن حـاكم گرديـد   
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در فهـم  . هاي بيروني نيز مزيد بر علت شد وضعيت، عوامل دروني بود، تضادها و كشمكش
  :زير اشاره كرد هاي توان به نكته آورد، مي و تحليل وضعيتي كه اين مرحله را پيش

آن را ) دستگاه خالفـت عباسـي  (ساخت سياسي امپراتوري اسالمي كه وحدتي شكننده 
هرچنـد  . سـاخت  نمايي اقوام تـازه مهيـا مـي    گاهي صحنه را براي قدرت از  كرد، هر مي حفظ

شد، عمالً نفوذ خليفه بـه اعطـاي القـاب و     مي ام خليفه خطبه خواندهمعموالً در مساجد به ن
هـاي مسـتقل، بـه تضـاد      نشـين  بود و اميران و سالطين با ايجاد امارت عناوين خالصه شده

زمان چنـدين مـدعي خالفـت     عالوه بر آن، ظهور هم. زدند دروني ساختار سياسي دامن مي
. كشـيد  اي عباسـي را نيـز بـه چـالش مـي     ، منزلت صوري خلفـ )فاطميان و امويان اندلس(

هـاي   گيري غالمان ترك در دربار خالفت، افزايش قدرت وزيران و حاكميت سلسله قدرت
ماندة اعتبار عباسيان را در جايگـاه   بويه، فاطميان، قرامطه و حمدانيان، باقي شيعي همچون آل

  .زد مذهبي دامنهاي شديد قومي و  برد و به درگيري وارثان پيغمبر نيز ازميان
هـاي   تساهل مذهبي مسلمانان به اهل ذمه و كـالً غيرمسـلمانان، در روابـط ميـان فرقـه     

دامنة نزاع خونين ميان شيعه و سني در بغداد و ساير نقاط، حتـي بـه   . اسالمي نمود نداشت
امـان ايـالت و    هجـوم بـي  . ها در ري و ديگر شهرها انجاميـد  هاي شديد ميان سني درگيري
ها از غرب، ضربات تكميلي را بـر ايـن    رك و مغول از شرق و تاخت و تاز صليبيعشاير ت
در بعد اقتصادي، بسط و گسترش انواع اقطاع، تضاد ميـان نيروهـاي   . رمق واردكرد پيكر بي

را بيشتر سـاخت و تسـلط حيـات    » اهل قلم«و » اهل شمشير«طلب يا  ازمركز و تمركز گريز
در بعـد انديشـه،   . نشيني را به عقب رانـد  گي شهري و يكجااي، زند اجتماعي ايلي و عشيره

زدايي جامعة  رغم وجود نكات مثبت آن، به سياست زدگي ناشي از نهضت ترجمه، به يوناني
گرا، چون شيعه و معتزله، مباحث و تـأمالت   گيري بر نيروهاي عقل علمي انجاميد و سخت

انديش تا  ن، از اصحاب حديث ظاهرياي از تسلط قشريو فلسفي را به محاق كشاند و دوره
سـر   نژاد را نيز در پشت هاي ترك آورد كه حمايت حكومت مذهب، را درپي متكلمان اشعري

كـردن   ها بـراي برقـراري وحـدت مـذهبي اجبـاري و كانـاليزه       تأسيس نظاميه. خود داشت
شدن شـريعت ظـاهرگرا و مقابلـة آن بـا طريقـت و معرفـت        صداهاي مختلف، به قدرتمند

احساس يأس و ناتواني در مقابل قدرت عريان استبداد و رعب و وحشت ناشـي  . نجرشدم
عاقبـت همـة عوامـل    . ها، تفكر صوفيانة دنياگريز را تقويت كـرد  از كشتار مغوالن و صليبي

هاي فرهنگ و تمـدن اسـالمي را از جملـه در ايـران در      يادشده دست در دست هم، شعله
  .ختسو سا اي از حيات خود كم مرحله
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  گيري نتيجه. 7
مسلمان در زمينة باروركردن فرهنگ و علوم انساني نقش اساسي ايفاكردند و بـا   ايرانيان تازه

ها از اعراب جلو  تعصب در دين جديد كه معموالً خصيصة نوكيشان است، در بسياري زمينه
همچنين، آنان بـه عنـوان حلقـة واسـط در تفكيـك اسـالم از عـرب و سـازگاري         . افتادند
هاي ايراني و اسالمي و ارتقا و اعتالي آن نقش مهمي بازي كردند و گذشتة باستاني  انديشه

شدن علـم   را با دين جديد پيوند زدند و در ساية ديدگاه غيرطبقاتي اسالم از عرب و خارج
داران فرهنگ اسالمي شدند؛ فرهنگي كه  هاي بعدي، طاليه اي معين، در قرن از انحصار طبقه

با اين حال، اگر مقصود . الم پرورش يافت، ولي ارتباط چنداني با اعراب نداشتدر دامن اس
كه برخي از محققان خيلي به آن اهميت داده و سه مميزة اساسـي آن  » اسالم ايراني«از بيان 

، ايـن باشـد كـه    )363: 1366آربـري،  (اند  را تشيع، تصوف و اعتقاد به تقدير توصيف كرده
انـد، سـخن چنـدان     هاي خاص نژادي و ملـي تفسـير كـرده    ارچوبايرانيان اسالم را در چ

ديني كه از فاتحين عرب به ايرانيان رسيد، در اينجا «همچنين، اين ديدگاه كه . معتبري نيست
اشپولر، (» رنگ و روي ايراني گرفت و تشيع خوانده شد و از مذهب اهل سنت امتياز يافت

اما، اين ديـدگاه كـه قـوم    . كند ريخي تطبيق نميهاي تا نيز چندان با واقعيت) 239 /1: 1364
هاي قومي و ملـي   است با نبوغ خويش اسالم را در چارچوب ايراني برخالف عرب توانسته

با ورود اسـالم  . هاي جهاني آن را تفوق بخشد، سخني استوارتر است محصور نكند و جنبه
ـ   به ايران، جامعة بسته و كم اي بـزرگ بـا    از و جامعـه ارتباط ساساني جزئي از يك تمـدن ب

شـمول اسـالم، وارث تمـامي     تحرّك اجتماعي چشمگير شد كه بـه لحـاظ ديـدگاه جهـان    
  .هاي قبل از خود بود تمدن
  
  نوشت پي

كـه   گذار يك تمدن است نه اينكه تمدني به آن بگرود؛ چنان قابل توجه است كه اسالم خود بنيان. 1
 .11: 1363علي شريعتي،  ←. تمدن رومي به مسيحيت گرويد

 .48: 1377مظفري،  ←براي بررسي مختصر دربارة اين موضوع . 2
كننده كه مملو  هاي خشك و خسته نگري مذهب زردشتي همراه با رسوم و آيين تصلب و قشري. 3

بود، از داليل رويكرد ايرانيان به اسالم  داده آور و بيهوده شده و تأثير خود را ازدست از احكام رنج
اعتباركردن خون، نـژاد و امتيـازات پـدران از     است كه خالصگي و سادگي آيين و بي شده قلمداد
 .301: 1358آرنولد،  ←. هاي بارز احكام فقهي آن بود ويژگي
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  .53: 1390مفتخري،  ←بيشتر هاي  نمونه؛ براي 324: 1978بالذري، . 4
هـاي   قسـمت : 1978؛ بـالذري،  1987طبـري،   ←براي اطالع از جزئيات اين تعهـدات متقابـل   . 5

  .به بعد 59: 1390مربوط به فتح ايران؛ مفتخري، 
جـايي جمعيتـي در آن    ها و تحرّك اجتماعي و جابه اي است كه تبادل فرهنگ جامعة بسته جامعه. 6

 .اندك است يا اصالً وجود ندارد
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