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تمدن اسالمي با تشكيل حكومت نبوي فرآيند شكل گيري و توسعه خويش 
را آغاز كرد. اما آنچه كه موجب ش��د طي بيش از ده قرن به يكي از مهم ترين 
تمدن هاي تاريخ بشري مبدل شود، چند ويژگي بنيادي بود كه دو مورد اصلي 
و محوري آن در اين مقاله مورد توجه بوده اند: تركيبي يا تلفيقي بودن و وحدت 

فرهنگي تمدن اسالمي در تمام دوره ها. 
اين دو ويژگي ضامن توسعه و پويايي و تداوم خالقه تمدن اسالمي بوده است 
كه تا دوره مدرن نيز وجود داشته و با ورود مدرنيته متوقف شده است. تركيبي 
بودن س��بب مي ش��د كه تمدن اس��المي ذيل جهان بيني توحيدي، س��نت هاي 
پيشااسالمي سرزمين هاي فتح شده را در خود ادغام كند و وحدت فرهنگي نيز 
س��بب مي ش��د چرخه دائمي از روابط درون تمدني كه منجر به نقل و انتقاالت 
فرهنگ و هنر و علوم مي ش��ده، ش��كل بگيرد. در اين مقاله اين دو خصيصه با 

تأكيد بر دو عرصه هنر اسالمي و علوم اسالمي مورد بحث قرار گرفته اند. 
 واژگان كليدي: 

تمدن اس��المي، فرهنگ اس��المي، تلفيقي بودن، وحدت فرهنگي، هنر اسالمي 
و علوم اسالمي.
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مقدمه
تمدن اس��امي در طي تاريخ يكي از مهم ترين و بحث انگيزترين تمدن هاي جهان بوده اس��ت. 
موقعيت استراتژيك جغرافيايي اين تمدن به همراه ايده هايي كه در بطن آن وجود داشته، سبب 
ش��ده كه در طي تاريخ چهارده قرني خودش، تأثير بس��ياري بر ش��رق و غرب عالم بگذارد. اين 
تأثيرگذاري سبب شكوفايي ساير تمدن ها شده و توانسته سنت هاي قدرتمند فرهنگي و تمدني 
خ��اص ايجاد كند. توانمندي درون اين تمدن غني، علي رغم مش��كاتي كه در جهان معاصر و 
در عصر مدرن به واسطه عوامل داخلي و خارجي بدان دچار شده، دليل اصلي نظريه هايي است 
كه در غرب بر عليه اين تمدن ساخته و پرداخته شده است. تئوري هانتينگتون، علي رغم همه 
نقدهايي كه به آن وارد است، يك نكته را به طور ضمني بيان كرده و آن اينكه در مقابل تمدن 
خودمح��ور غرب��ي، تنها تمدني كه درون مايه و محتوايي دارد و مي تواند در جهان معاصر مطرح 

باشد، تمدن اسامي است1. 
تاري��خ جهان نيز به گونه اي ديگر بيانگر ويژگي هاي معنوي و مادي تمدن اس��امي اس��ت. 
گس��تره جغرافيايي اين تمدن از ش��رق آس��يا تا قلب اروپا و آفريقا بوده است. درحدود بيش از 
چندين قرن، مهم ترين و جدي ترين تمدن جهاني محسوب مي شده است.2 اما آنچه كه در اين 
ميان مهم است فهم درست سازوكار ها و شرايطي است كه بستر شكوفايي اين محتوا محسوب 
مي شده است. هرچند تمدن اسامي، نشئت گرفته از مذهب اسام محسوب مي شود، اما لزوماً 
تبلور عيني و دقيق اس��ام هم نبوده اس��ت. اوج و فرودها و به تعبير دقيق تر انحطاط تمدن و 
فرهنگ مسلمانان، بيانگر شكافي است كه هميشه ميان هسته معنوي پيام يك مذهب و تجلي 
تاريخي آن وجود داش��ته اس��ت. تسري پيام اسام در بستر زمان و مكان كه از قرن دوم سبب 
ش��كل گيري تمدن اس��امي به معناي وسيع آن ش��د، همراه بوده با آغشته و آميخته شدن اين 

پيام با رنگ و بوي مؤلفه هاي زمان و مكان. 
هرگاه شكاف ميان هسته اصلي پيام اسامي و تجلي تاريخي تمدن اسامي بيشتر مي شد، 
زمزمه هاي انحطاط از گوشه و كنار پيكره اين تمدن به گوش مي رسيده است. به همين سبب اذهان 
خاقه و متفكر گاه پيش از فروپاشي دروني، اين زمزمه ها را مي شنيده اند. يكي از اين متفكران 
ابن خلدون بود كه در قرن هشتم پس از مسافرت ها و تأمات بسيار در اقصي نقاط جهان اسام، 
نظريه انحطاط را مطرح كرد. به همين س��بب بايد در بررس��ي هاي تاريخي تفكيكي ميان هسته 
اصيل مذهبي و تجليات تاريخي قائل ش��د. الزم به تأكيد اس��ت كه بررسي هاي جامعه شناختي 
و انسان ش��ناختي تاريخ، بر وجه دوم اين تفكيك، يعني تجلي تاريخي و جغرافيايي يك مذهب 
متمركز است و بحث از افول و انحطاط و... دال بر هسته مذهب نيست، بلكه دال بر صورت هاي 
زمان مند و مكان مندي است كه اين محتوا را به خود گرفته و درك خاصي از آن را شكل داده اند. 

1. ر. ك: اميري، 1375
2. براي گستره تمدن اسالمي تا قرن 18 ر. ك: ميكل و لوران، 1381 الف و ب و لوئيس، 1378.
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برمبناي مباحث فوق الزم است نگاهي به فرآيندها و سازوكار هاي دروني تمدن اسامي در 
اوج  ش��كوفايي آن داش��ته باشيم. البته قصد اين نوشتار بررسي همه جوانب اين موضوع نيست، 
بلكه بر دو مش��خصه اصلي كه به نظر مي رس��د نقش زمينه اي مهمي را در ش��كوفايي فرهنگ و 
تمدن اس��امي داش��ته اند، به طور خاص تأكيد خواهيم داشت. ضرورت اهميت پرداختن به اين 
مبحث، از آنجا ناشي مي شود كه فهم وضعيت امروزي اين تمدن و كشورهاي مسلمان در قرن 
حاضر منوط اس��ت به فهم ريش��ه هاي تاريخي ش��رايط امروزي. اگر بتوان مؤلفه هايي را كه در 
دوره اوج وجود داشته اند درك كرد، مي توان علل ضعف و فتور امروزي را هم در نبود آنها بهتر 
فهميد. بر اين اساس بازگشت به سازوكار هايي كه زماني عامل شكوفايي تمدن اسامي بوده اند، 
مي توان��د ب��ه ما ابزاري ب��راي فهم و تحليل تحوالت تمدن اس��امي در جهان معاصر بدهد. اما 
قبل از پرداختن به اين مباحث الزم اس��ت درك مفروض خود از »فرهنگ و تمدن« و »تمدن 

اسامي« را به طور مشخص بيان كنيم. 

فرهنگ و تمدن
علي رغم گس��تره كاربرد اين دو مفهوم، هنوز تعريف واحد قابل اجماعي از آنها ش��كل نگرفته و 
همچنان مباحث مربوط به آنها در فضاي علوم اجتماعي جاري است. مفهوم فرهنگ نه تنها در 
عرصه علوم اجتماعي و تاريخي اهميتي كليدي دارد، بلكه در عرصه جهاني و مناسبات سياسي و 
اختصاصي ملل جهان، محوريت خاص پيدا كرده است. انبوهي از تعاريف از قرن هجدهم ميادي 
)يعني زمان پديدآمدن اين مفهوم( تا امروز شكل گرفته است. هر كدام از اين تعاريف بر وجهي 
خاص از آن داللت دارند. در حالت كلي فرهنگ به الگوهاي زندگي و تفكر باز مي گردد. با توجه 
به اينكه كاربرد مفهوم فرهنگ، با مس��ئله معنا س��ر و كار پيدا مي كند، به توافق رسيدن بر سر 
آن، موضوع دشواري است1 اما آنچه كه اهميت دارد رابطه مفهوم فرهنگ با مفهوم تمدن است. 
در ط��ي تاريخ ش��كل گيري دو مفهوم فرهنگ و تمدن در علم نوي��ن، اين دو واژه به حوزه 
معناش��ناختي واحدي تعلق داش��ته و تا حدودي مفاهيم يكس��اني را منعكس مي كنند. اين دو 
مفهوم گاه همراه يكديگرند و گاه نيز كامًاً معادل نيس��تند. در نگاه اول واژه تمدن نيز همانند 

واژه فرهنگ، مفهومي است منفرد كه بيانگر تلطيف اخاقيات انسان هاست. 
مفهوم تمدن به تدريج دچار تحول ش��ده و همچون فرآيندي از بهينه س��ازي نهادها، قوانين 
و تعليم و تربيت تعريف مي ش��ود. تمدن، جامعه را به طور كامل تحت تأثير قرار مي دهد و اين 
كار از دولت آغاز مي ش��ود. در علوم انس��اني تفكيك اين دو واژه تا حدي ريشه در گفتمان هاي 

آلماني و فرانسوي دارد2. 
در سنت انسان شناسي گاه اين دو واژه يكسان به كار گرفته شده اند. به همين سبب تايلور، از 

1. براي مسير تحول معناهاي اين واژه ر. ك: اينگولد، 1994: 329-334.
2. ر. ك: كوش، 1381: 18-22.

ويژگي هاي بنيادين شكوفايي تمدن اسالمي: تلفيقي ...
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بنيانگذاران علم انسان شناسي در تعريف انسان شناختي اين واژه مي نويسد: »فرهنگ يا تمدن، 
در گسترده ترين معناي انسان شناختي خويش، كل پيچيده اي است كه شامل شناخت ها، باورها، 
هنر، اخاق، حقوق، آداب و رسوم و ديگر توانايي ها و عادت هايي است كه به وسيله انسان، به عنوان 
عضو جامعه كسب مي شود« )كوش، 1381: 27(. اما به تدريج اين دو مفهوم از يكديگر تفكيك 
شده و مفهوم فرهنگ محوريت خاصي پيدا كرد. به نظر تايلور از آنجا كه فرهنگ، واژه اي خنثي 
اس��ت، تفكر درباره كل بش��ريت و گسستن از رويكردي را درباره انسان ها كه »ابتدايي« قلمداد 
مي ش��ود امكان پذير مي س��اخت )كوش، 1381: 28(. در مجموع در دقت هاي نظري جديد در 
باب مفهوم فرهنگ ويژگي هايي هس��ت كه كاربردهاي آن را تعيين مي كند. مفهوم فرهنگ به 
تقابل با امور مادي، فناورانه و امور مربوط به ساختار اجتماعي تمايل پيدا كرده )هرچند با آنها 
روابط عميق و تجربي دارد(، از س��وي ديگر مفهوم فرهنگ به منزله قلمرو امر فكري، معنوي و 

غيرمادي در نظر گرفته مي شود. 
فرهنگ به عنوان عرصه س��ازمان يافته باورها، ارزش ها، نهادها و نش��انه ها و گفتمان ها درك 
مي ش��ود. درعين حال فرهنگ، اس��تقال خاص خود را دارد و نمي توان آن را معلول يا بازتاب 
زيربناهايي مانند اقتصاد، يا نيازهاي ساختاري اجتماعي دانست. درنهايت اينكه مفهوم فرهنگ از 
نظر ارزشي خنثي و بي طرف است )اسميت، 1383: 17-16 و ادگار و سجويك1، 1999: 95-98(. 
باتوجه به محوريت مفهوم تمدن در اين نوشتار در ادامه به مؤلفه ها و تعاريف اين مفهوم مي پردازيم. 
واژه تمدن، واژه اي عربي است كه از واژه مدينه به معني شهر مشتق شده و معادل انگليسي 
Civilization اس��ت كه ريشه در واژه هاي Civis به معناي كسي كه در شهر زندگي مي كند و 
Civitas به معناي جامعه اي كه فردي در آن ساكن مي شود، دارد. اين واژه نيز ريشه در تحوالت 
تفكر مدرن در مواجهه با جوامع غيرغربي دارد. به همين سبب داللت هاي ارزشي و اخاقي ضمني 
در آن نهفته اس��ت. در ابتدا اين مفهوم در قرن هجدهم در مقابل بربريت به كار برده مي ش��د و 

به طور ضمني بر تمدن اروپايي داللت داشت و آن را معيار قرار مي داد2. 
تعاريفي كه از تمدن ارائه شده، معموالً فرهنگ را نيز تا حدي دربرمي گيرند، اما در نهايت 
مفهوم تمدن به تجلي نهادي و عيني و مادي محتواي فرهنگ تأكيد دارد. به همين س��بب در 
تعريف آن آورده ش��ده كه »تمدن عبارت اس��ت از مجموعه دانش ها، هنر، فنون، آداب و سنن، 
تأسيس��ات و نهادهاي اجتماعي كه در پرتو ابداعات و اختراعات و فعاليت هاي افراد و گروه هاي 
انساني طي قرون و اعصار گذشته توسعه و تكامل يافته و در تمام قسمت هاي يك يا چند جامعه 
ك��ه با هم ارتباط دارند، رايج اس��ت« )روح االميني، 1379: 49(. واژه تمدن، در جهان س��نتي 
معادل واژگاني نداشته و شايد بتوان »ُملك«، »باد« را تا حدي معادل هاي سنتي آن دانست، 
اما در جهان نوين با پيدايش واژه Civilization معادل فارسي آن تمدن قرار گرفت و هرچند 

1. Edgar & Sedgwick
2. ر. ك: پهلوان، 1388: 465.
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اين واژه، ريشه عربي دارد، اما در زبان عربي، معادل آن، واژه »الحضاره« است. 
اين واژه علي رغم ابهام هاي اوليه آن، به تدريج حوزه مطالعات تمدن شناسي را به عنوان يك 
حوزه ميان رش��ته اي شكل داد. تاش هاي بس��ياري نيز براي بررسي مفهومي و تاريخ »تمدن« 
توسط علماي علوم اجتماعي شكل گرفت. بحث بر سر زمينه هاي ظهور يا علل اصلي شكل گيري و 
بعدها علل اصلي تحول و گاه انحطاط تمدن ها، بسياري از نظريه پردازان را به خود مشغول داشت. 
در ساده ترين حالت تعريف ادبي، تمدن به معني يك جامعه تركيبي و پيچيده است. گاه به 
حكومت هاي پيشرفته كه داراي سطح بااليي از فرهنگ، علوم، صنعت و حكومت هستند، اشاره 
داشته و گاه به جامعه و فرهنگي خاص در زمان و مكان ويژه اي )مانند تمدن يونان( اشاره دارد. 
معموالً آن را به عنوان مرحله اي از توسعه نظام هاي اجتماعي، سياسي و فني در مقياس بزرگي 

از انتظام دانسته اند كه شامل چندين اجتماع )جامعه( نيز مي شود.1
باتوج��ه ب��ه تعاريف مختلفي كه وجود دارد، گوردون چايلد خصوصيات مميزه يك تمدن را 
اين گونه توضيح مي دهد: »تجمع جمعيت هاي بزرگ در شهرها، تفكيك توليدكنندگان اوليه به 
افزارمندان تمام وقت، بازرگانان، مأموران دولتي، روحانيون و حكمرانان در ميان جمعيت ها، تمركز 
مؤثر قدرت اقتصادي و سياسي، استفاده از عائم قراردادي براي ثبت و انتقال اطاعات )خط( و 
همچنين واحدهاي قراردادي اوزان و مقادير، زمان و مكان، كه به پيدايش نوعي علم)رياضي و 
تقويم( انجاميد«2. عمده تعاريف تمدن بر دو مقوله شهرنشيني و حكومت تأكيد دارند و برخي 
مهم ترين ش��رط ش��كل گيري آن را ايجاد شهر دانسته اند )مهيمني، 1379: 203(. ويل دورانت 

در يك تقسيم بندي عوامل تمدن را در چهار عامل زير جمع بندي مي كند: 
• عوامل اقتصادي تمدن: كشاورزي، صناعت و سازمان هاي اقتصادي

• عوامل سياسي تمدن: حكومت، دولت، قانون و خانواده
• عوامل اخاقي تمدن: ازدواج، اخاق جنسي، اخاق اجتماعي، دين و آداب ديني

• عوامل عقلي و روحي: ادبيات، علم و هنر. 
مي توان چندين ويژگي  را براي همه تمدن ها برش��مرد: الف( همه تمدن ها داراي مقررات و 
قوانيني هس��تند كه معموالً به صورت مجموعه اي مكتوب اس��ت. ب( همه تمدن ها داراي نوعي 
دولت هستند. ج( همه تمدن ها خط و الفبايي براي ثبت و ضبط وقايع دارند. د( در همه تمدن ها 
اشكال و انواعي از هنر و فعاليت هاي هنر پيدا مي شود. ه�( همه تمدن ها داراي نوعي معتقدات 
ديني با سلسله مراتبي از روحانيون و نهادهاي ديني استقرار يافته هستند. ز( همه تمدن ها علوم 
را تكامل مي بخش��ند، خواه به خاطر قواعد علمي و خواه براي خدمت به اهداف ديني3. براساس 

اين ديدگاه ها مي توان درك دقيق تري از مفاهيم فرهنگ و تمدن اسامي داشت. 

1. براي اين تعاريف ر. ك: 
http://www.allwords.com/word-Civilization.html

2. ر. ك: گولد و كولب، 1384: 267-268.
3. ر. ك: قهي كرمي، 1386: 90-109.
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علم و هنر: دو عرصه تجلي ويژگي تلفيقي بودن و وحدت فرهنگي در تمدن اسالمي
تمدن را مي توان به بهترين نحو در دو حيطه هنر و علوم و دانش هاي آن مورد بررسي قرار داد. 
به نظر مي رسد فهم سازوكار هاي شكل گيري و اعتاي تمدن اسامي مستلزم فهم سازوكار هاي 
توسعه و شكوفايي هر كدام از اجزاي اين تمدن است. برخي نظريه پردازان تاريخ تمدن اسامي، 
به وجوه مختلف اين تمدن و كارنامه آن در طي دوره هاي مختلف پرداخته اند. متفكراني مانند 
سيد حسين نصر به جهان بيني توحيدي به عنوان هسته معنوي و معنايي اين تمدن كه مبناي 
زايش و توليد و خاقيت هاي فكري فرهنگي آن بوده تأكيد داشته اند1. نصر بر آن است كه افول 
اين تمدن را نيز مي توان در افول جهان بيني اسامي و توحيدي در ميان مسلمانان دانست2. از 
س��وي ديگر زرين كوب، با تأكيد بر تاريخ و ادب در تمدن اسامي، آنجايي كه »كارنامه اسام« 
)1389( را بررس��ي مي كند، به س��هم ملل مختلف در برساخته نهايي اين تمدن اشاره مي كند. 
زرين كوب بر تلفيقي و تركيبي بودن اين تمدن به عنوان مبناي رش��د و تعالي آن در دوره هاي 
ش��كوفايي به خوبي تأكيد كرده اس��ت3. در اين نوشتار بر مبناي اين سنت پيشيني در مطالعات 
تمدن اس��امي و مباحث مختلف در باب اوج و فرود، تاش خواهد ش��د كه تأملي دوباره بر اين 
موضوعات با تأكيد بر دو عرصه هنر اسامي و علم اسامي داشته باشيم. از اين لحاظ ويژگي هاي 
اين تمدن را از خال مؤلفه ها و عناصري كه سبب س��از رش��د و ش��كوفايي اين تمدن شده اند، 
مورد باز انديش��ي قرار خواهيم داد. البته گفتني اس��ت كه مس��ئله تلفيقي بودن، امري مختص 
به تمدن اسامي نيست. تمام تمدن ها در دوران هاي شكوفايي بر اين خصيصه مبتني بوده اند. 
تمدن هاي بزرگ تاريخ بش��ري، حاصل جمع نيروهاي اجتماعي � فرهنگي و فكري س��نت هاي 
مختلفي هس��تند كه در زمينه تمدن جديد با همديگر تلفيق ش��ده اند. اين خصيصه در تمدن 

اسام هم قابل مشاهده است. 
در باب هنر و علوم اس��امي تعابير مختلفي وجود دارد. اين تعابير در طيفي قرار مي گيرند 
كه يك س��ر اين طيف رويكرد عرب گرايانه به هنر و علوم و معارف اس��امي است. به عنوان مثال 
عفيف البهنس��ي در باب هنر اسامي معتقد است كه اين هنر»از شبه جزيره العرب نشئت گرفته 
اس��ت« )1387: 10( در اين رويكرد تمدن اس��امي و هنر اس��امي، به نوعي تمدن و هنر عربي 
دانسته شده است. عرب گرايي اين رويكرد، تمام شكوه اين تمدن را به مقوله قوم عرب و سابقه 
آن ارجاع مي دهد: »امت عرب ادوار تمدني بارز و مشخصي را از آغاز تاكنون طي كرده است و در 
طي اين مراحل و ادوار تاريخ هميشه جلودار پيشرفت انسانيت بوده است. اين ادوار عربي اسامي 
به عنوان منزلتي تلقي مي شود كه نظير آن در دوره هاي تاريخ بشري وجود نداشته و دليلي است 
بر قدرت احياء امت عربي« )عفيف البهنسي، 1387: 38(. در اين رويكرد، عرب، قومي متمدن و 

1. ر.ك. نصر، 1350؛ 1371؛ 1380 و 1389.
2. ر.ك. نصر، 1389.

3. ر. ك. زرين كوب، 1386 و 1387.
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متعالي فرض شده است كه اسام را نيز به واسطه پشتوانه تمدن خودش به اوج تمدني رسانده است. 
در مقابل رويكرد باال، رويكردهاي قوم گرايانه ديگري نيز وجود دارد كه سهمي براي اعراب 
در حيطه تمدن اس��امي قائل نيس��تند و آنها را تنها واس��طه اي براي انتقال پيام و جهان بيني 
الهي دانس��ته و شكوفايي اين تمدن را محصول ساير اقوام باالخص ايرانيان دانسته اند، به عنوان 
مثال عيسي بهنام در مقدمه اي بر ترجمه فارسي كتاب كونل در باب هنر اسامي مي نويسد با 
مطالعه دقيق هنر در كش��ورهاي اس��امي خواهيم ديد كه »الاقل هشتاد درصد ريشه آنچه كه 
ما هنر اس��امي مي ناميم، از كش��ور ايران است« )كونل، 1384، مقدمه عيسي بهنام بر ترجمه 
فارس��ي: 5(. اين نوع رويكردهاي افراطي تقليل كليت يك تمدن وس��يع و پيچيده به مقوله اي 

واحد، تحليلي است كه سبب مي شود بسياري از ابعاد آن ناديده گرفته شود. 
در نقد رويكرد عرب گرايانه به تمدن اسامي، منابع تاريخ تمدن اسامي1 بيانگر آن هستند كه 
سرزمين حجاز در دوران ظهور اسام، داراي فرهنگ قبيله اي و طايفه اي خاص خود بوده است، 
ام��ا با توجه ب��ه معيارهاي تمدني )اعم از حكومت مركزي، خط، هنر، ادبيات، علوم، تكنولوژي، 
شهرنشيني و...( نمي توان مدعي سطح تمدني خاص براي آن بود. با استقرار حكومت اسامي است 
كه هسته اوليه تمدن اسامي در مدينه شكل مي گيرد و فتوحات بعدي و باالخص جابجايي هاي 
مراكز حكومت اسامي به سرزمين هاي ديگر، زمينه هاي شكل گيري اين تمدن را فراهم مي كند. 
يكي از ويژگي هاي بنيادي تمدن اس��امي چندقومي بودن يا عدم محوريت يك قوم خاص 
در اين تمدن اس��ت كه اين ويژگي را در همان آغاز اين تمدن مي توان ديد. در تمدن هاي ديگر 
مانند تمدن ايران، يونان، چين، محور و كنش��گر اصلي آن تمدن يك قوم خاص بوده اس��ت2؛ اما 
در تمدن اسامي، قوم عرب تنها نقش كليدي اش اين بود كه حامل جهان بيني اسامي بود و در 
مقاطعي، نيروهاي حاكم )نيروهاي مركزي حكومت( را به سرزمين هاي جديد ارائه مي داده، ولي 
س��اير تحوالت تمدني فراتر از قلمرو نفوذ ق��وم عربي بود. به همين دليل آميزش و تركيب گري، 
يكي از مهم ترين و اصلي ترين ويژگي هاي تمدن اسامي است. »عاملي كه بيشتر از همه موجب 
گسترش جهاني اسامي شد، آميزشي است كه از عناصر گوناگون قومي و جهاني يافت. اقوام و ملل 
گوناگون در ديانت نبوي وارد شدند و ميراث هاي فرهنگي و هنري خود را نيز همراه آوردند و آن 
را با مقتضيات و نيازمندي هاي جوامع اسامي منطبق ساختند. از به هم پيوستن نحوهاي متعدد 
فرهنگ و هنر قومي، رودخانه عظيم هنر و فرهنگ اسامي جريان يافت )واليتي، 1390: 31(. 
چندقومي بودن س��اختار اجتماعي تمدن اسامي سبب مي شده هميشه اقوام مختلفي كه 
وارد اين تمدن مي شدند، ميراث پيشيني خود را نيز با خودشان بياورند. محوريت چندگانه اقوام 
مختلف در هدايت تمدن اسامي عاملي بوده است براي ايجاد فضايي تعاملي ميان ميراث هاي 

1. از جمله ر. ك: ميكل و لوران، 1381: الف و ب و متز، 1364.
2. در ب��اب نق��ش ايراني��ان به عنوان محور اصل��ي تمدن ايراني در عهد پيشااس��المي ر. ك: هوار، 1379 و 

يارشاطر، 1381.
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فرهنگي و تمدني غيرعربي در زمينه نوظهور تمدن اسامي. در همه تمدن هاي جهان، هميشه 
قومي خاص محور بوده و تغيير قوميت ها، معموال به معناي تغيير جهت هاي بنيادي در آن تمدن 
نيز بوده است. اما در تمدن اسامي، روح اين تمدن از خال اشكال مختلف تاريخي و اجتماعي 
حاكمان اين تمدن، هميشه تداوم و پيوستگي داشته است. اين بستر تعاملي چندقومي، سبب 
مي شده هميشه خصلت تركيب گري در اين تمدن براي تلفيق سنت هاي مختلف در جهان بيني 
اس��امي ش��كل بگيرد و تداوم داشته باشد. اين مقوله تركيب گري را مي توان در دو عرصه علم 
و هنر اسامي به خوبي ديد. نگاهي به منابع تاريخ هنر اسامي بيانگر نقش سنت هاي هنري و 
معماري پيشااس��امي سرزمين هاي فتح شده در شكوفايي هنر و معماري اسامي است. تمدن 
اس��امي در قلمرو تمدني ايران باس��تان از سنت هاي هنري و معماري ايراني و در قلمرو تمدن 
رومي و هلني، از س��نت هاي آنها و در قلمرو تمدن هندي از س��نت هاي هندي اس��تفاده كرد. 
تلفيق خاقانه اين س��نت ها ذيل جهان بيني توحيدي اس��ام، هنر و معماري اس��امي را شكل 
داد به گونه اي كه نتيجه نهايي قابل تقليل به سنت هاي ماقبل اسامي مناطق فتح شده نبود1. 
به عنوان مثال در ش��كل سنت معماري مسجد اسامي مي توان نقش استادكاران يوناني، ايراني 
و سوري را ديد2، اما نتيجه نهايي يك مسجد اسامي است، نه بنايي رومي، ايراني و يا سوري. 
در ش��كل گيري نگارگري اس��امي به عنوان يكي از مهم ترين ش��اهكارهاي هنر اس��امي3 
مي توان به خوبي تأثير س��نت هنر چيني و ايراني و آس��ياي ميانه را در اين هنر ديد. در عرصه 
هنر و معماري اسامي اين تلفيق گري و تركيب گرايي تمدن اسامي، مهم ترين شرط شكوفايي 
هنر اسامي بوده است. مي توان گستره وسيعي از اقوام و ملل را ديد كه در هنر اسامي نقش 
داش��ته اند. آنچه از دل هنر اس��امي برخاس��ت، برآيندي بود از هنر صدر مسيحيت و بيزانسي، 
به عاوه بارتاب هايي از صورت هاي هنر هلني و رومي و مجموعه وس��يعي از س��نت هاي هنري 
ايراني كه بعدها ميراث چيني و هندي و مصري و سوري هم با آن درآميخت )واليتي، 1390: 
31(. ام��ا همه اينها در پيكره اي به نام هنر اس��امي به طور خاقانه اي بازتوليد ش��ده و عناصر 

هنري به محملي براي انتقال جهان بيني اسامي تبديل شدند. 
همان طور كه گفته شد توسعه تمدن همراه است با شكل گيري اشكال نهادي و توسعه يافته  از 
هنر، علوم، فنون، زبان و خط و... كه در اين نوشتار به دو مؤلفه مهم و اصلي كه بيانگر يك تمدن 
هس��تند اش��اره و تأكيد مي شود: يعني هنر و علوم. در ا ين مقوله بيشتر به وجه تركيب گرانه و 
تلفيقي هنر اسامي اشاره شده است. در باب علوم و معارف نيز همين ويژگي قابل ماحظه است. 
در حيطه علوم اس��امي يا به طور خاص طب اس��امي، ادوارد براون وجه تركيبي و تلفيقي 
اين علوم را اين گونه بيان كرده اس��ت كه: »چون از »علوم اس��امي« يا »طب اس��امي« سخن 

1. ر. ك: كونل، 1379؛ هيل و گرابار، 1375 و ايروين، 1389.
2. ر. ك: كونل، 1379: 11 و همچنين ر. ك: گرابر و همكاران، 1389: 12.

3. ر. ك: نصر، 1389.
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گفتي��م، منظور ما آن اصول و نظرات علمي پزش��كي اس��ت كه در كتب ب��ه زبان عربي تدوين 
گشته است. گو اينكه در اصل اكثر مؤلفين آنها يوناني هستند و هنديان و ايرانيان و سريانيان 
نيز ضمائمي بر آن افزوده اند و فقط بخش بسيار اندكي زاييده و محصول انديشه اعراب است« 
)براون، 1337: 14(. اين مسئله را در ساير عرصه هاي علوم و معارف اسامي مانند فلسفه اسامي 
و فرقه ها و سنت هاي مختلف الهيات اسامي نيز مي توان ديد )ر. ك: كوربن، 1369 و 1380 و 
مادلونگ، 1387(. آنچه كه به بهترين نحو تأثير سنت هاي قبلي در توسعه و ترقي نهاد علوم و 
معارف اس��امي را نشان مي دهد، مراكز آموزشي يا به تعبير امروزي دانشگاه هاي اسامي است 

كه مهم ترين مراكز توليد و انتقال علوم اسامي بوده اند. 
زماني كه اعراب با همه ايمان و اعتقادي كه به مذهب جديد اسام داشتند، وارد سرزمين هاي 
جديد ش��دند، خودش��ان مردمي بيابان نش��ين بودند كه از فنون و علوم كشورداري و ... چندان 
بهره اي نداشتند. با ورود اعراب به ايران، عده اي از نخبگان ايراني به اسام گراييدند و به توسعه 
نهادهاي علمي اس��ام و مراكز علمي و انتقال فنون و علوم اداره مملكت امپراطوري اس��امي 
پرداختند. اهميت قومي مانند ايرانيان در س��نت علوم اس��امي به حدي اس��ت كه عامل اصلي 
شكل گيري و بسط علوم صرف و نحو عربي، ايرانيان بودند و بزرگ ترين دانشمند نحوي و مؤلف 
نخستين كتاب در اين زمينه، سيبويه فارسي )متولد 183 ه� . ق( بود و امام مكتب كوفيان در 
علم صرف و نحو نيز كس��ائي نحوي اس��ت )متولد 110 ه� . ق( كه او نيز ايراني نژاد بود. برخي 
پيشوايان مذاهب اهل سنت از جمله ابوحنيفه نعمان بن ثابت و احمدبن حنبل شيباني، ايراني نژاد 
بودند و در زمينه تدوين حديث عاوه بر نويس��ندگان كتب اربعه ش��يعي، صاحبان صحاح سته، 
از مناب��ع اصلي و معتبر حديثي اهل س��نت، همه از ايرانيان بودن��د1 منابع ديگر تاريخ آموزش 

اسامي نقش ساير اقوام و سنت هاي علمي پيش اسامي آنها را نيز مورد تأكيد قرار داده اند2.
اين خصيصه تلفيق گري از يك س��و ناش��ي  از وضعيت فرهنگي و ماقبل تمدني اعراب دوران 
ظهور اس��ام و از سوي ديگر ناش��ي از تمدن هاي پيشرفته پيرامون سرزمين هاي عربي بود كه 
بعدها و به تدريج توسط اعراب مسلمان فتح شدند3. از آنجا كه توسعه تمدن اسامي همراه بود 
با حضور اقوام مختلف در اين تمدن به عنوان اقوام حاكم و صاحب قدرت، در نتيجه اين وضعيت 
اوليه خصيصه مهمي را در تمدن اس��امي شكل داد. محور اين تمدن، جهان بيني اسامي بود، 
به همين س��بب توانس��ت تمام س��نت هاي فرهنگي را در اقصي نقاط جهان در خود جذب كند 
و س��نت نويني را ايجاد كند. در حيطه فلس��فه، فلس��فه ايراني در سنت اسامي ادغام مي شود 
)كوربن، 1369( و در حيطه فرهنگي و عرفاني، س��نت عرفان هندي، ابزارهاي بس��ط و توسعه 

دانش نظري عرفان اسامي را به دست مي دهد4. 
1. ر. ك: مقدمه مترجم بر كتاب غنيمه 1388: 6-7.

2. ر. ك: احمد، 1384.
3. ر. ك: يارشاطر، 1381.

4. ر. ك: احمد، 1367
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بر اين اساس بايد گفت آنچه كه در نتيجه اين خصيصه جذب و تلفيق سنن محلي در سنت رو به 
رشد تمدن اسامي ايجاد شد، فرآيندي پيوسته از تزريق ميراث هاي فكري و علمي ملل غيرمسلمان 
)و غيرعرب( به درون س��نت اس��امي بود. اين فرآيند پيوس��ته در طي تاريخ چهارده قرني تمدن 
اسامي، عامل اصلي نوزايي و پويايي و رشد تمدن اسامي بوده است. درنتيجه تلفيقي و تركيبي 
بودن را يكي از خصيصه هاي بنيادي تمدن اسامي بايد دانست. يكدستي تمدن اسامي از لحاظ 
فرهنگي و تاريخي )مثًاً تقليل اين تمدن به امري نژادي � تمدن عربي( عاوه بر آنكه يك تحريف 
تاريخي است، عامل تجزيه اين تمدن نيز مي تواند باشد. نكته مهم آن است كه هر زمان كه تمدن 
اسامي در اوج شكوفايي بوده، اين روحيه تلفيقي و تركيبي نيز در حد بااليي وجود داشته و به طور 
پيوس��ته س��نت تمدن اسامي از طريق سنن علمي و هنري ساير تمدن ها و فرهنگ هاي باستاني 

تغذيه مي شده است، اما همه اينها در نهايت در ذيل چتر جهان بيني اسامي تلفيق مي شده اند. 
در كنار اين خصيصه اول، يك ويژگي مهم و بس��يار حياتي ديگري وجود داش��ته كه علت 
بسيار كليدي در شكوفايي تمدن اسامي بوده است. اين خصيصه دوم، وحدت فرهنگي قلمرو 
داراالس��ام بوده اس��ت. با وجود پراكندگي مراكز سياسي تمدن اسامي باالخص از قرون دوم 
و س��وم به بعد1، نوعي وحدت فرهنگي وجود داش��ته كه از شرق تا غرب جهان اسام را در يك 
پيكره واحد نگه مي داشته است. وحدت فرهنگي ويژگي مهمي است كه سبب مي شد كه جهان 
اسام به مثابه يك جهان چهل تكه، روح واحدي را در بطن خودش داشته باشد. اين روح واحد، 
علي رغم جريان هاي سياسي جدايي طلب در حكام محلي اسامي، هميشه وحدت فرهنگي اي را 
در جهان اسام ايجاد مي كرده است. از نتايج وحدت فرهنگي اين بوده كه محصوالت فرهنگي، 
علمي و هنري كه در هر كجاي تمدن اس��امي توليد مي ش��د، در سرتاس��ر اين تمدن، فارغ از 
مرزهاي سياس��ي حكام محلي مسلمان و گاه فراتر از مرزهاي سياسي امپراطوري هاي اسامي، 
مصرف كننده خاص خودش را داشته و در ميان مناطق مختلف نيز توزيع مي شده است. به عبارت 
ديگر اگر محصولي فرهنگي )علم، هنر و ...( در شرق تمدن اسامي توليد مي شد، ساكنان غرب 
اين تمدن نيز مي توانستند به آن دسترسي داشته باشند، البته شايان ذكر است كه اين وحدت 

فرهنگي به معناي مركزگرايي واحد فرهنگي نبوده است. 
وحدت فرهنگي جهان اس��ام بيانگر حضور به هم پيوسته سنت ها و مراكز فرهنگي مختلف 
در قلمرو تمدن اس��امي بوده كه همه آنها در رابطه با هم و گاه به عنوان مكمل يكديگر عمل 
مي كرده اند. در نتيجه در دوره هاي مختلف اس��امي، به ط��ور همزمان مراكز فرهنگي مختلفي 
داش��ته ايم. به همين س��بب مي توان مراكز فرهنگي متعددي را نام برد. از مدينه و مكه گرفته تا 
كوفه و بغداد و نجف، ري و اصفهان و نيش��ابور، دهلي و آگرا، قاهره و حلب و ش��ام و ... و گاه 
اندل��س و قرناط��ه و ... هر كدام در دوره هاي متعددي و همزمان ب��ا حضور برخي مراكز ديگر، 

مراكز فرهنگي و علمي كليدي در تمدن اسامي بوده اند. 

1. ر. ك: ميكل و لوران، 1381 الف و ب.
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اين فدراليسم فرهنگي را هم در حيطه هنر و هم در حيطه علوم و معارف اسامي مي توان 
ديد. ايروين در بحث از ميراث هاي غيراسامي در هنر اسامي به ميراث ايران باستان در شرق 
تمدن اس��امي و ميراث بيزانس در غرب اين تمدن اش��اره مي كند. ام��ا توضيحات او به خوبي 
نشان مي دهد اين ميراث هاي هنري پس از آنكه وارد تمدن و هنر اسامي شدند، در جغرافياي 
س��نتي خودش��ان ساكن نماندند، بلكه مسير تحول و فرآيند گسترش را در برخي وجوه شان در 
سرتاس��ر تمدن و هنر اس��امي طي كردند )ايروين، 1389: 40-36(. اين مسئله را مي توان در 
س��نت معماري مس��اجد كه از سنت معماري ايراني ريشه گرفت و بعد در بسياري از سنت هاي 

معماري مساجد اسامي تعميم پيدا كرد، مشاهده كرد1. 
هنرهاي ديگر مانند نگارگري كه ريش��ه در چين و آس��ياي ميانه داش��تند، تا غرب تمدن 
اس��امي و باالخص امپراطوري هاي صفوي و عثماني و ... گسترش يافتند2. هنرهاي فلزكاري و 
كاشي كاري، بافندگي و ... نيز اين گونه بوده است نكته مهم اين است كه علي رغم تعدد و تكثر 
حكومت هاي اسامي در يك زمان، همه آنها صرفاً مرزهاي سياسي داشتند و عمًا در مرزهاي 
فرهنگي بس��يار ضعيف و كم رنگ بودند، به همين س��بب هر توليد هنري و فرهنگي به سادگي و 
به س��رعت به ساير بخش ها منتقل مي شده است. اين انتقال هميشه شريان هاي فرهنگي تمدن 

اسامي را پويا و زنده نگه مي داشته است. 
زمينه دومي كه به خوبي اين وحدت فرهنگي و فقدان مرزبندي هاي سفت و سخت فرهنگي 
را نش��ان مي دهد، در حيطه علوم و معارف اس��امي است. علوم اسامي هيچ گاه متمركز در يك 
مكان واحد نبوده اند، هميشه در هر مقطعي از زمان، مراكز فرهنگي متعددي وجود داشته اند كه 
با هم در ارتباط بوده اند. در عرصه علوم اس��امي، اين وحدت فرهنگي جهان اس��ام را به خوبي 
در مس��افرت ها و جابجايي هاي علما در پهنه جغرافيايي تمدن اس��امي مي توان ديد. نتيجه اين 
شرايط، رحله يا سفرهاي علمي بود كه آن قدر مهم و كليدي بود كه يكي از شروط بسيار ضروري 
و كليدي در فرآيند عالم ش��دن محس��وب مي شده اس��ت. به عنوان مثال در گزارش هاي طاب 
اسامي در قرون چهار آمده است: »دانشجويي مي گفت كه ميانه نخستين سفرش گام هاي خود 
را مي ش��مرد و به يك هزار فرس��نگ كه رس��يده بود، از شمارش ايستاد. بجستاني )متوفي 316 
ه� .ق( فرس��نگ هايي را كه در راس��تاي سفر علمي خود شمرده بود، نزديك به هزاران فرسنگ 
مي رسيد. با همه اينها او تنها دانشجويي نبود كه آن اندازه راه پيمود. براي نمونه ذهلي )متوفي 
258 ه��� . ق( نيش��ابوري ب��ود و تحصيات خويش را در بصره آغاز كرده بود، ش��هري كه روي 
هم رفته به خاطر مس��افرت هايش، دوازده بار در آن تدريس كرد. دانش��مند ديگري )متوفي 373 
ه� . ق( كه در قيروان زاده ش��ده بود، به دنبال آموختن، به تقريب از سرتاس��ر جهان اسام ديدن 
كرد« )احمد، 1384: 156(. رحله هاي علمي عمًا بيانگر پويايي و سرزندگي شريان هاي فرهنگي 

1. ر. ك: كونل، 1384.
2. ر. ك: نصر، 1389.
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بوده اند. آنچه كه در اين مس��افرت ها جابه جا مي ش��ده، عاوه بر طاب و اساتيد، ميراث فرهنگي 
و علمي بخش هاي مختلف مراكز علمي جهان اسام بوده است. اين رحله ها هيچ گاه محدود به 
مرزهاي سياس��ي حكام محلي نمي شده اند و عمًا مي توانستند بدون مشكل از مرزهاي سياسي 
حكومت هاي مس��لمان بگذرند. از سوي ديگر خود حكام نيز افتخاري براي خود مي دانستند كه 
دانشمندان زيادي به قلمرو آنها بيايند و پس از رفتن، آوازه علم دوستي حاكم را به همه جا ببرند. 
نكته مهم آن است كه گزارش هاي موجود از جهان اسام و نهاد آموزش در آن1 بيانگر آن 
است كه اين وحدت فرهنگي و مبادله هاي متقابل ميان بخش هاي مختلف پيكره تمدن اسامي، 
يك امر مفروض بوده كه هيچ گاه حكام محلي حق ممانعت بر سر راه آن را نداشتند. جابه جايي 
گسترده ميان علماي اسامي از شرق تا غرب و بالعكس در تمدن اسامي سبب مي شده كه در 
كنار روح تركيبي و تلفيقي تمدن اسامي، جرياني پيوسته  از ارتباط درون فرهنگي و درون تمدني 
وجود داش��ته باش��د. اين ارتباط درون تمدني و و حدت فرهنگي همراه با آن، تا زماني كه وجود 
داشته، عامل پويايي بوده است و جابجايي هاي ساده و آسان علماي اسامي )از لحاظ سياسي(، 
سبب انتقال معارف و تجارب و بازتوليد وحدت فرهنگي بوده است. البته بايد گفت اين وحدت 

فرهنگي از خال دو زبان عربي و فارسي مقدور بوده است2. 

نتيجه گيري
سرزمين اعراب قبل از ظهور اسام، تمدن خاصي را در خود نداشته است. آنچه كه امروزه به نام 
تمدن اس��امي خوانده مي شود، يك محصول قومي � عربي نبوده است. تمدن اسامي با توجه 
به ش��رايط بدوي اعراب صدر اسام با تش��كيل حكومت اسامي شروع به شكل گيري و توسعه 
يافت��ن كرد. به عبارت ديگر تمدن اس��امي در يك فرآيند تاريخي ش��كل گرفت. آنچه كه اين 
تمدن را به مدت چهارده قرن به يكي از مهم ترين و مؤثرترين تمدن هاي تاريخ بش��ري تبديل 
كرد، وجوه خاص آن بود. تمدن اس��امي برخاف س��اير تمدن هاي باس��تاني مانند چين، هند، 
ايران، يونان، روم و... حول يك قوم و يك مركز جغرافيايي شكل نگرفت. هرچند در تمدن ايران 
باس��تان، در مقاطعي اقوام تحت س��لطه حق ادامه حيات داشتند، اما در نهايت همه سنت هاي 
غيرپارس��ي مي بايست در سنت پارسي ادغام و جذب مي شدند. اما در تمدن اسامي اين اتفاق 
نيفتاد. فرآيند ش��كل گيري، توس��عه و استقرار تمدن اسامي دو خصيصه مهم و اساسي داشت: 
خصيص��ه اول، تركيب��ي بودن و تلفيقي بودن )كه تا حدي ناش��ي از چندقومي بودن اجتماعي 
اين تمدن بود(، خصيصه دوم، وحدت و انسجام فرهنگي، علي رغم تعدد و تكثر مراكز سياسي. 
خصيصه اول بيانگر آن است كه اصوالً تمدن اسامي با محوريت جهان بيني توحيدي با فتح 

1. ر. ك: احمد، 1384 و شلبي، 1387.
2. به عنوان مثال ر. ك: ابن خلدون، 1369 و مولوي محمد زمان خان شهيد، 1906سفرهاي طوالني او از هند 

تا شام و مصر و ... اين مسئله را به خوبي نشان مي دهد.
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س��رزمين هاي جديد، س��نت هاي تمدني، فكري، فرهنگي و هنري پيشااس��امي آنها را در خود 
مي پذيرفته و از آنها استفاده مي كرده است. لذا تمام سنت هاي غيراسامي، تا آنجايي كه در تناسب 
و هماهنگي با جهان بيني توحيدي اسام بودند، وارد تمدن اسامي مي شدند )البته گاه زبان عربي 
اين تمدن س��بب مي شده آن را به اشتباه به تمدن عربي تقليل دهند(. هميشه جرياني پيوسته 
از پذيرش و ادغام س��نت هاي غيراسامي متناسب با جهان بيني توحيدي وجود داشته است. در 
نتيجه اين خصيصه، به تعبير زرين كوب )1389( تمدن اسامي از يك سو ريشه در خيال و روح 
هندي دارد، از س��وي ديگر ريش��ه در فكر و انديش��ه ايراني؛ در عين حال مهم ترين سربازان اين 
تمدن، تركان بودند و آنچه كه همه اين س��نت هاي پراكنده را به هم متصل مي كرد، زبان عربي 
بود. در نهايت همه اين عناصر در جهان بيني توحيدي اسام رنگ و بوي توحيدي مي گرفتند. 

خصيصه دوم، كه عامل بسيار مهمي در تداوم و پويايي تمدن اسامي بوده، وحدت فرهنگي 
اين تمدن بود. قلمرو تمدن اسامي علي رغم آنكه گاه بين حكومت هاي محلي متعددي تقسيم 
مي ش��ده، اما هميش��ه مرزهاي فرهنگي اين حكام مسلمان محلي، براي سايرين باز بوده است. 
اتحاديه حكومت هاي مس��لمان براي رفت و آمد فكر، فرهنگ، هنر و علما و دانش��مندان آزاد 
بود. در نتيجه هميش��ه جريان فرهنگ، هنر و علوم در اين پيكره جاري و س��اري بود. وحدت 
فرهنگي و تداوم و پويايي شريان هاي فرهنگي و علمي سبب مي شده كه توليدات و محصوالت 
يك بخش جهان اسام خيلي ساده و سريع به ساير بخش هاي اسام نيز منتقل شده و در آنجا 
مورد استقبال قرار مي گرفت. در عرصه فرهنگي، علمي و هنري هيچ گاه محلي گرايي به مفهوم 
تقلي��ل جغرافيايي ذهني علما و هنرمندان )هم براي توليد و هم براي عرضه محصوالت ش��ان( 
به محل سكونت ش��ان نبوده اس��ت. هنرمند و عالم اسامي هميشه قلمرو خودش را كل پيكره 

سرزمين هاي اسامي مي دانست. 
درنهايت مي توان گفت فرآيند تمدن اسامي بيش از همه مبتني بر دو قاعده تلفيقي بودن 
و وحدت فرهنگي جهان اس��ام بوده اس��ت. تا زماني كه اين دو قاعده در جريان بوده و عمل 
مي كرده اند )يعني تا نيمه قرن 19( تمدن اس��امي پويايي و ش��كوفايي خاص خود را داشت. با 
ظهور جهان مدرن و افول اين دو قاعده و باالخص ايجاد مرزهاي فرهنگي بر اس��اس مرزهاي 
سياسي و قومي )دولت ملت ها(، شريان هاي اين تمدن نيز گرفته شد و به نوعي مسير افول آغاز 
ش��د. بر همين اس��اس مي توان گفت يكي از شروط مقدماتي اما بسيار مهم براي پويايي تمدن 
اس��امي، جاري و س��اري بودن اين دو قاعده بوده و خواهد بود. حكومت هاي محلي اسامي از 
گذشته وجود داشته اند، اما آنچه كه مانع از افول جهان اسام مي شد، وحدت فرهنگي و روابط 
درون تمدني پيوس��ته و مداوم آن بوده اس��ت. لذا در برنامه ريزي هاي توسعه و پويايي تمدني در 

جهان اسام، الزم است به اين ضرورت توجه داشته باشيم.
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منابع 
1. ابن خلدون. )1369(. مقدمه ابن خلدون. محمدپروين گنابادي. تهران: علمي و فرهنگي.

2. احم��د، عزيز. )1367(. تاريخ تفكر اس��امي در هن��د. نقي لطفي و محمدجعفر ياحقي. تهران: كيهان و 
علمي فرهنگي.

3. احمد، منيرالدين. )1384(. نهاد آموزش اسامي. محمدحسين ساكت. تهران: نگاه معاصر.
4. ارش��اد، فرهنگ. )1379(. مهاجرت تاريخي ايرانيان به هند. تهران: پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات 

فرهنگي .
5. اسميت، فيليپ. )1383(. درآمدي بر نظريه فرهنگي. حسن پويان. تهران: دفتر پژوهش هاي فرهنگي.

6. اميري، مجتبي. )1375(. هانتينگتون و منتقدانش. تهران: وزارت امور خارجه.
7. ايروين، روبرت. )1389(. هنر اسامي. رويا آزادفر. پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسالمي.

8. براون، ادوارد. )1337(. طب اسامي. مسعود رجب نيا. تهران: بنگاه نشر و ترجمه كتاب.
9. بورلو، ژرزف. )1386(. تمدن اسامي. اسداهلل علوي. مشهد: بنياد پژوهش هاي اسالمي.

10. البهنسي، عفيف. )1387(. هنر اسامي. محمود پورآقاسي. تهران: پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسالمي.
11. پهلوان، چنگيز. )1388(. فرهنگ و تمدن. تهران: ني.

12. جعيط، هشام. )1381(. بحران فرهنگ اسامي. غالمرضا تهامي. تهران: دفتر پژوهش هاي فرهنگي.
13. چند، تارا. )1374(. تأثير اسالم در فرهنگ هند. علي پيرنيا و عزالدين عثماني. تهران: پاژنگ.

14. حكمت، علي اصغر. )1337(. سرزمين هند. طهران: چاپخانه دانشگاه تهران.
15. حوران��ي، آلبرت. )1387(. اس��ام در تفكر اروپايي. حميدنس��اج  و.... تهران: پژوهش��كده  مطالعات 

 فرهنگي  و اجتماعي.
16. دورانت، ويل، آريل. )1385(. دين در تاريخ تمدن. علي فتحي لقمان. شيراز: آوند انديشه.

17. روح االميني، محمود. )1379(. زمينه فرهنگ شناسي. تهران: عطار.
18. زرين كوب، عبدالحسين. )1389(. كارنامه اسام. تهران: اميركبير.

19. زرين كوب، عبدالحسين. )1387(. روزگاران. تهران: سخن.
20. زرين كوب، عبدالحسين. )1376(. جستجو در تصوف. تهران: اميركبير.

21. زرين كوب، عبدالحسين. )1386(. تاريخ مردم ايران. تهران: اميركبير.
22. زنگهاس، ويتر. )1387(. برخورد درون تمدن ها. پرويز علوي. تهران: اختران

23. شلبي، احمد. )1387(. تاريخ آموزش در اسام. محمدحسين ساكت. تهران: نگاه معاصر.
24. شولته، راينهارد. )1389(. تاريخ جهان اسام در قرن بيستم. ابراهيم توفيق. تهران: پژوهشكده مطالعات 

فرهنگي و اجتماعي.
25. عنايت، حميد. )1372(. انديشه سياسي در اسام معاصر. بهاءالدين خرمشاهي. تهران: خوارزمي.

26. غنيمه، عبدالرحيم. )1388(. تاريخ دانشگاه هاي بزرگ اسامي. نورامه كسايي. تهران: دانشگاه تهران.
27. فولر، گراهام. اي و رند، رحيم فرانكه. )1937(. شيعيان عرب. خديجه تبريزي. قم: مؤسسه شيعه شناسي 
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28. قهي كرمي، محمدتقي و همكاران. )1386(. جستاري در باب تمدن. قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمي.
29. كريمي زنجاني اصل، محمد. )1385(. دارالعلم هاي ش��يعي و نوزايي فرهنگي در جهان اس��ام. تهران: 

اطالعات.
30. كوربن، هانري. )1380(. تاريخ فلسفه اسامي. جواد طباطبايي. تهران: كوير.

31. كوربن، هانري. )1369(. فلسفه ايراني و فلسفه تطبيقي. جواد طباطبايي. تهران: توس.
32. كوش، دني. )1381(. مفهوم فرهنگ در علوم اجتماعي. فريدون وحيدا. تهران: سروش.

33. كونل، ارنست. )1384(. هنر اسامي. هوشنگ طاهري. تهران: توس.
34. گرابار، اولگ و همكاران. )1375(. معماري اسامي. اكرم قيطاسي. تهران: پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسالمي.

35. گولد و كولب. )1384(. فرهنگ علوم اجتماعي. محمدجواد زاهدي. مهران: مازيار.
36. لوئيس، برنارد. )1378(. زبان سياسي اسام. غالمرضا بهروزلك. قم: دفتر تبليغات اسالمي حوزه علميه. 

37. لينتون، رالف. )1378(. سير تمدن. پرويز مرزبان. تهران: علمي و فرهنگي. 
39. مادلونگ، ويافرد. )1387(. مكتب ها و فرقه هاي اسامي در سده هاي ميانه. جواد قاسمي. مشهد: بنياد 

پژوهش هاي اسالمي.
40. متز، آرام. )1364(. تمدن اسامي در قرن چهارم. عليرضا ذكاوتي قراگزلو. تهران: اميركبير.

41. مولوي محمدزمان خان شهيد. )1906(. داستان جهان. چاپ سنگي. بدايون. هندوستان.
42. سيكل، آندره و هانري لوران. )1381 الف(. اسام و تمدن اسامي. جلد اول. حسن فروغي. تهران: سمت.
43. ميكل، آندره و هانري لوران. )1381 ب(. اسام و تمدن اسامي. جلد دوم. مهرداد وحدتي دانشمند. 

تهران: علمي و فرهنگي.
44. ميهمني، محمدعلي. )1379(. گفتگوي فرهنگ و تمدن ها. تهران: ثالث.

45. نصر، سيدحسين. )1389(. هنر و معنويت اسامي. رحيم قاسميان. تهران: حكمت. 
46. نصر، سيد حسين. )1350(. علم  و تمّدن  در اسام . احمد آرام.، تهران: نشر انديشه. 

47. نصر، سيد حسين. )1380(. معرفت  و امر قدسي. فرزاد حاجي  ميرزايي. تهران : انتشارات  فرزان  روز. 
48. نصر، سيد حسين. )1371(. سه  حكيم  مسلمان. احمد آرام. تهران: انتشارات  اميركبير

49. وال، جان و جان اسپوزيتو. )1390(. جنبش هاي اسامي معاصر. شجاع احمدوند. تهران: ني.
50. واليتي، علي اكبر. )1390(. حرفي از هزاران. تهران: اميركبير.

51. هوار، كلمان. )1379(. ايران و تمدن ايراني. حسن انوشه. تهران: اميركبير.
52. يارش��اطر، احس��ان و همكاران. )1381(. حضور ايران در جهان اسام. فريدون بدره اي. تهران: مركز 

بازشناسي اسالم و ايران.
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