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  چکیده

نوبنیاد پیامبر اکرم چنانکه مدینۀ النبی، شهر . هاي آن بر محور دین اسالم میگردد تمدن اسالمی، تمدنی دینی است که همۀ مؤلفه
فتوحات اسالمی به . (صلی اهللا علیه وآله) بر اساس همین ارکان استوار شد و تمدنی را ایجاد کرد که مبانی آن قرآنی و سنت بود

در نتیجۀ گسترش ارضی . رویارویی جهادگران مسلمان با مردمان سایر نواحی چون ایران، شام، شمال آفریقا، مصر و اندلس انجامید
هاي تمدن تغییر کرد و اسالم با اصولی تغییرناپذیر و فروعی منعطف، در  وسعه مناطق تحت نفوذ خالفت اسالمی، بیشتر مؤلفهو ت

هاي ملل مختلف، تمدنی با ارزش بود  حاصل این برخورد و آمیختگی اسالم با سایر فرهنگ. هاي فتح شده پرورش یافت سرزمین
هدف اساسی در این . هایی چون ایران، بین النهرین، شام، مصر و اسپانیا بالید ما در سرزمینکه سرآغاز آن در مدینه النبی بود، ا

قومی، مذهبی و زبانی در هاي   و ناهمگونیها   پژوهش بازنمایی تمدن اسالمی در محدوده جغرافیایی خاص آن و شناسایی همگونی
  . چارچوب آن است

  . یو زبان یمذهب ،یقوم یو ناهمگون یالم، همگونجهان اس يایجغراف ،یتمدن اسالمکلیدواژگان: 
  

                                                           
 .rahmanitirkalai1391@yahoo.com، نویسنده مسئول: تادیار، دانشگاه پیام نور - 1

  .نور امیدانشگاه پ یمرب - 2
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  مقدمه
این بخش . اي کهن دارد کانون مرکزي ظهور اسالم جزیره العرب است که به لحاظ تاریخی و جغرافیایی پیشینه

هاي مهم  شود که به دلیل تفاوت العرب) و جنوبی (یمن) تقسیم می جغرافیایی خود به دو بخش شمالی (جزیره
بخش جزیره العرب، منطقه جغرافیایی پهناوري است که از شرق به خلیج فارس . از یکدیگر متمایز هستندجغرافیایی 

  . و دریاي عمان، از غرب به دریاي سرخ و بحر المیت، از جنوب به یمن و از شمال به شامات متصل است
را از جزیره العرب فراتر برد، از جمله حوادث تاریخی که به گستردگی ارضی تمدن اسالمی انجامید و توانست آن 

) و تا اواخر دورة 46: 1372آغاز شد (ابن اعثم کوفی، ه)  11ـ  13فتوحاتی است که از زمان ابوبکر بن ابی قحافه (
 349ـ  351: 1997هجري) در ایران و نیمه آخر قرن دوم در شمال آفریقا ادامه یافت (خضري بک،  132امویان (سال 

، تمامی شامات تا »شمال«هاي اسالمی از ناحیه  بنا بر این پس از اتمام فتوحات، سرزمین. )396ـ  398و  368و 
گرفت و به خلیج عدن و اقیانوس هند ختم  ، تمامی یمن را در بر می»جنوب«شد و از سمت  مرزهاي روم را شامل می

گشت و  نهر تا ترکستان را شامل مینیز تمامی ایران و مضافات آن و ماوراء ال» شرق و شمال شرقی«شد و از ناحیه  می
هاي شمال آفریقا شامل افریقیه، مصر و مغرب را در نوردید و تا اندلس،  نیز تمام سرزمین» غرب و شمال غربی«از 

این نفوذ تنها در همین مناطق محصور نشد، بلکه در قرون بعد نیز نفوذ معنوي آن، . سیسیل و جزایر کرت ادامه یافت
  . ان، قفقاز، شرق هند، چین، آسیاي جنوب شرقی و آسیاي میانه را پیمودآسیاي صغیر، بالک

سان تعریف  نگار مسلمان قرن چهارم هجري در تعریفی دقیق، محدودة جغرافیایی تمدن اسالمی را بدین جغرافی
داشته و ده  کند: مملکت اسالم از شرق تا کاشغر (در ماوراء النهر) و از غرب تا سوس (در سرزمین مغرب) امتداد می

  . )71: 1987ماه راه بوده است (مقدسی، 
توان از شرق به هند، از غرب به سرزمین سیاهان در سواحل اقیانوس اطلس  هاي اسالمی را می همچنین سرزمین

هاي بلغار، اسالو، ترکمنستان و چین و از  (مغرب األقصی)، از شمال به بالد روم، ارمنستان، آالن، اران، خزر، سرزمین
  . )15ـ  16تا،  جنوب نیز به خلیج فارس محدود دانست (ابن حوقل، بی

  . به صورت کتابخانه اي بوده استها   این پژوهش به روش تحلیلی و توصیفی انجام شده و گردآوري داده
سؤال اصلی این نوشتار چیستی و چگونگی فرآیند شکل گیري محدودة جغرافیایی تمدن اسالمی و فراز و فرودهاي 

گیرد و به عنوان فرضیه که پاسخ موقتی به سوال اصلی پژوهش است، این نکته که با تمامی فراز و   می را در بر ان
زیادي را در خود مستتر دارد و همچون گذشته نیز با هاي   فرودهاي محدودة تمدنی اسالم، این جغرافیا هنوز پویایی

  . دیگر تاثیرگذار باشد عنوان شده استهاي   تواند بر تمدن  می توجه به عصارة پیام دین اسالم

  اسالمی  محدوده جغرافیایی تمدن

 ینیانقالب د« یگريخوانده و د »یانقالب اسالم«از دانشمندان علم اجتماع  یکیکه یاسی اسالم و س ینهضت اجتماع
 یزانسب یشینپ یاحو قفقاز و نو یانهم یايآس يو کشورها یرانموجب شد که ا یاست در اندك مدت یدهش نام»محمد

(خالفت) گردند و اسالم  یه) جزو قلمرو دولت عربیترانمتوسط (مد یايدر یو جنوب یشرقهاي   ) در کرانهی(روم شرق
 یرانا يبعد یخدر تار یزهو به و. کرد یداپ یالملل ینب ۀآن بور به سرعت جنب یدةکه اسالم عق ینهضت یقطر ینبد. آورند

  . )13: 1363 ی،کرد (پطروشفسک یمیعظ یرمجاور آن تأث يو کشورها
اند و دراین میان  بیشتر جمعیت بیش از پنجاه کشور جهان مسلمان. اند ها مسلمان در سراسر کره زمین پراکنده میلیون

کشورهایی چون ایران، افغانستان، . )30: 1361شوند(درایسدل و بلیک،  چهل کشور رسماً کشور اسالمی قلمداد می
اندونزي، مالزي، عربستان، یمن، عراق، سوریه، فلسطین، کویت، مصر، مغرب و مراکش، تونس و  پاکستان، بنگالدش،

  . اند شان اسالم است، بیشترین جمعیت مسلمان را د رخود جاي داده الجزایر که دین رسمی
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کشورهاي  1. کنند ها زندگی می اي از کشورها نیز داراي نظام حکومت اسالمی نیستند، اما مسلمانان بسیاري در آن پاره
آسیاي جنوب شرقی، هندوستان، لبنان، اندونزي، ترکیه، بوسنی و آلبانی، کشورهاي استقالل یافته قرقیزستان، ازبکستان، 

ها مسلمان را  هاي آفریقاي شمالی و جنوب و حتی اروپا و آمریکا مناطقی هستند که میلیون آذربایجان و بیشتر بخش
  . اند پذیرفته

مسیحی و حدود  ٪3اند و کمتر از  و شمال آفریقا مسلمان 2از جمعیت خاورمیانه ٪ 93ي موجود بیش از مطابق آمارها
توان دو دسته محدودة جغرافیاي تمدن اسالمی را در  بر این اساس می. اي اند  هاي قبیله این مناطق نیز داراي دین 3٪

تمدن اسالمی منطقه خاورمیانه و دیگر محدوده هاي محدوده جغرافیاي  یک تقسیم بندي کلی جاي داد: نخست تمدن
  . جغرافیاي تمدن اسالمی خارج از این منطقه

 20هاي  کشورهاي اسالمی منطقه خاورمیانه حدوداً میان عرض: اسالمی منطقه خاورمیانه  محدودة جغرافیاي تمدن - 1
به دلیل نحوه کلی . قرار گرفته انداي انتقالی بین آب و هواي استوایی و عرض متوسط  درجه شمالی در منطقه 40و 

هاي اتمسفري، غلبه آب و هوایی این حوزه خشک و کم باران است و این خشکی فراگیر، آثار متعددي را بر  گردش
  . هاي این منطقه است گوناگونی عوارض زمین و تنوع اقلیمی از دیگر ویژگی. چهرة طبیعی این منطقه نهاده است

که مردم این  با این. هاي متنوع، در مناطق مختلف خاورمیانه بسیار است ی به همراه گویشاختالف نژادي و تنوع زبان
اي نیز در نواحی  هاي منطقه هاي بومی و گویش گویند، زبان منطقه به سه زبان اصلی عربی، فارسی و ترکی سخن می

  . مختلف آن کاربرد دارد
وجود چهار تنگه بزرگ استراتژیک دنیا در منطقه خاورمیانه  تالقی سه قاره بزرگ آفریقا، آسیا و اروپا و از سویی

در طی سالیان اخیر نیز حمل و نقل . اي برخوردار باشد العاده موجب شده است، این منطقه از اهمیت ژئوپلوتیکی فوق
دور و هاي تجاري اروپا و هند، آسیاي جنوب شرقی و خاور  هوایی از طریق خاورمیانه و ایجاد ارتباط میان کانون

  . استرالیا بر اهمیت منطقه افزوده است
هاي اسالمی  با توجه به پراکندگی جغرافیایی تمدن :اسالمی خارج از منطقه خاورمیانه  ـ محدودة جغرافیایی تمدن2

اند، جزو این دسته  خارج از منطقه خاورمیانه، همه کشورهایی که در آسیا، جنوب غرب آسیا و یا شمال آفریقا پراکنده
کشورهایی چون افغانستان، پاکستان، بنگالدش، مالزي و اندونزي در شرق خاورمیانه و کشورهاي . آیند به شمار می

  . اند سودان، تونس، الجزایر، مراکش و مغرب اسالمی در غرب خاورمیانه واقع شده
هاي سرزمینی، عمده کشورهاي مسلمان به جز ایران و ترکیه تحت تأثیر  همچنین با وجود تمایز ملی و تفاوت هویت

ها کامالً  و سیاسی آنسازي ملی  زبان عربی هستند، هر چند به دلیل موانع موجود چون ناهمگونی تمدنی، یکپارچه
  شوند: بندي می این ناهمگونی تمدنی در محدودة جغرافیاي تمدن اسالمی عمدتاً به سه دسته بخش. تحقق نیافته است

محدودة جغرافیاي داراي ناهمگونی زبانی و اشتراك مذهبی: در اغلب این مرزهاي جغرافیایی در کنار زبان رسمی، . 1
سازي ملی مقدور نیست، اما از آنجا که  دارد که به دلیل همین ناهمگونی زبانی، یکپارچههاي بومی متنوعی وجود  زبان

براي نمونه، کشورهایی چون مراکش و الجزایر . اند هاي زبانی گرد هم آمده ها اسالم است، همۀ اقلیت مذهب غالب آن

                                                           
 . هاي مسلمان در جهان امروز، ترجمه محمدحسین آریا براي آگاهی بیشتر بنگرید به: علی کتانی، اقلیت. 1

میالدي مورخ آمریکایی، آلفرد ماهان به کار برد که منظور از آن تشریح منطقه  1902اصطالح خاورمیانه را اول بار در سال . 2
شد، نه خاور نزدیک بود و نه خاور دور، از این رو آن را خاورمیانه  چون از اروپا به آن نگریسته می. اطراف خلیج فارس بود

بلیک، جغرافیاي سیاسی خاورمیانه و شمال آفریقا، ترجمه . بنگرید به: آالسدیر درایسدل و جرالد اچبراي آگاهی بیشتر . نامید
 . 20و  19دره میر حیدر (مهاجرانی)، ص 
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اسالم مشکل تأخیر وحدت ملی را مرتفع اند، اما با تابعیت  که بیشتر جمعیتشان عرب زبان هستند و اقلیت بربر زبان
ترین کشورهاي  ترین و ناهمگن مسلمانان شیعه، یکی از متنوع ٪ 90کشوري چون ایران نیز با دارا بودن . اند نموده

هاي زبانی دیگري  ) زبان رسمی ایرانیان پارسی است، اما اقلیت203: 1369(درایسدل و بلیک، . آید اسالمی به شمار می
زبانان آذري در غرب و شمال غرب، عرب زبانان در خوزستان و جنوب باختري،  زیند؛ همچون ترك ان مینیز در ایر

هاي زاگرس و  ها در خاور و جنوب خاوري و نیز لک و لر زبانان در دامنه کردزبانان در غرب و شمال غربی، بلوچ
در اثر پیوند متعالی اسالمی اهمیت خود را از نظیر زبانی و ناهمگونی فرهنگی منحصر به فرد  غرب ایران، این تنوع کم

طلبی و یا  هاي جدایی به دلیل همین پیوند مستحکم، بیگانگان هرگز نتوانستند با سردادن آهنگ. اند دست داده
  . جویی و حتی توسعه افکار ناسیونالیستی، در میانشان اختالف اندازند استقالل

هاي آفریقاي شمالی و جنوب و حتی  ازبکستان، آذربایجان و بیشتر بخش آلبانی، کشورهاي استقالل یافته قرقیزستان،
  . اند ها مسلمان را پذیرفته اروپا و آمریکا مناطقی هستند که میلیون

کشورهاي داراي ناهمگونی مذهبی و اشتراك زبانی: اگر چه دین اسالم در برخی از مرزهاي جغرافیایی  رسمیت . 2
  براي نمونه، کشوري چون مصر با وجود رسمیت. ها بسیار است هاي مذهبی میان آن اي و تفاوت دارد، تنوع فرقه

) ؛ بدین بیان که 206: 1369اي در آن وجود دارد (درایسدیل و بلیک،  داشتن زبان عربی، یک تقسیم ساده درون فرقه
رسوم مشترك، نزاعی  ) با وجود زبان عربی واحد و آداب و٪10) و اقلیت قبطی (٪90همواره میان اکثریت سنی (

در این . اي ساده است کشور دیگري چون جمهوري عربی یمن نیز داراي اختالفات برون فرقه. ممتد وجود داشته است
اي چندگانه، اختالفات عمیقی دارند؛  اي و برون فرقه میان، کشورهایی هستند که با داشتن تقسیمات درون فرقه

هاي مختلف مذهبی اعم از  ي خلیج فارس و یا سوریه و لبنان با داشتن فرقهها کشورهایی مانند عربستان و شیخ نشین
شایان ذکر است جمعیت مسلمان این . اند سنی و شیعه و مسیحی و یهودي، همواره از این اختالفات آسیب جدي دیده

یگري نیز هستند که هاي متعدد د ها و اقلیت شوند، بلکه فرقه کشورها تنها به دو مذهب بزرگ شیعه و سنی تقسیم نمی
هاي اهل سنت چون مالکی، شافعی و حنبلی  هاي شیعی چون زیدي، اسماعیلی و علوي دارند و یا از شاخه یا گرایش

  . روند به شمار می
کشورهاي ناهمگون زبانی مذهبی:درمرزهاي جغرافیایی چون عراق، سودان و یا فلسطین اشغالی داراي اختالفات . 3

براي نمونه، در عراق سه گروه بزرگ فرهنگی وجود دارد: کردهاي . ی زبانی فراوانی هستندمذهبی عمیق و ناهمگون
) با اینکه شیعیان دو 214ش:  1369) (درایسدیل وبلیک، ٪55هاي شیعه ( ) و عرب٪25هاي سنی ( ) عرب٪ 20سنی (

این در حالی . اند داشته هاي سیاسی تاریخ عراق حضور کمتري دهند، در صحنه هاي عراق را تشکیل می برابر عرب
همین نحوه حضور در عرصه . اند ها رهبري عراق را بر عهده داشته است که اقلیت عرب سنی مذهب از زمان عثمانی

هاي شیعه در توزیع جغرافیایی عمدتاً در روستاهاي فقیرنشین جنوب  سیاسی و اجتماعی موجب شده است عرب
  . مشاغل صنعتی در شهرها زندگی کنند ها با دسترسی به عراق متمرکز شوند و سنی

ترین موانع جدي وحدت عراق، کرد زبانان هستند که بارها  توان دریافت که یکی از مهم هاي به عمل آمده می از بررسی
هاي کردزبانان و  تاریخ عراق مشحون از سرکوب شورش. اند مهري حاکمان عراق قرار گرفته به همین دلیل مورد بی

ها هزار نفر از آوارگان  در طی جنگ تحمیلی عراق علیه ایران ده. هاست و قتل عام دسته جمعی آنتخریب روستاها 
ترین خاطرات این  یکی از تلخ. کرد که جان سالم به در برده بودند، به ایران گریختند و در مناطق مرزي مستقر شدند

گ ایران و عراق، و انجام حمله شیمیایی به دوره زمانی، کشتار دسته جمعی کردزبانان عراق در روزهاي پایانی جن
  . حلبچه است که هزارها کشته بر جاي نهاد
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سازي کشورهاي اسالمی است، هر چند عامل قدرتمند دین اسالم  با این توصیف، عوامل متعدد بسیاري مانع یکپارچه
است؛ به خوبی توانسته  بخش جوامع مسلمان نقش آفرینی نموده که تاکنون به عنوان حلقه پیوند و کانون وحدت
  . هاي اجتماعی ایفا نماید وظیفه خطیر خود را در قبال وحدت بخشی توده

  محدوده تاریخی تمدن اسالمی

. دانند همه مورخان و محققان، آغاز تمدن اسالمی را هجرت پیامبر اکرم (صلی اهللا علیه وآله) به یثرب (مدینه النبی) می
اند  هاي قرآنی دانسته پیامبر اکرم (صلی اهللا علیه وآله) در تشکیل حکومتی مبتنی بر آموزهدلیل این آغاز را برنامه عملی 

هاي مختلف در غرب و شرق جهان  پس از استقالل حکومت. که دورة اوج این تمدن تا پایان قرن چهارم هجري است
شناخت، بر همه آن  زي نمیاسالم، پراکندگی فرهنگی سرعت بیشتري یافت، اما روح حاکم بر جهان اسالم که مر

ها بعد در سرزمین حجاز، شام، بین النهرین، ایران، مصر، مغرب، اندلس و حتی سند و هند  سیطره داشت و تا قرن
. هاي اسالمی با سیطرة معنوي خالفت عباسیان به وحدتی سیاسی نائل آمده بود این گستردگی سرزمین. گسترده شد

. هاي اسالمی شد خالفت عباسیان بغداد را در هم پیچید و منجر به تجزیه سرزمینطومار ه  656حمله مغوالن در سال 
. هاي خاص جغرافیایی منحصر شد از این پس آهنگ انحطاط تمدن اسالمی نواختن گرفت و رفته رفته در محدوده

ا بدین گونه بندي کلی محدوده تاریخی تمدن اسالمی تا نیمه اول هفتم هجري ر توان در یک تقسیم بنابراین می
  بندي نمود: بخش
  هجري  10تا  1عصر نبوي، سال . یک
  هجري  41تا  11عصر خلفاي راشدین، سال . دو
  . هجري 132تا  41عصر خلفاي اموي (شاخه سفیانی و مروانی)، سال . سه

  . هجري (سال سقوط بغداد توسط مغوالن) 656تا  132عصر خلفاي عباسی، سال . چهار
  گیري تمدن اسالمی  شکلهاي رایج در  نظریه

گیري تمدن اسالمی، نظریات کامالً متفاوت و گاه متضادي در میان محققان وجود دارد که به  در مورد چگونگی شکل
  شود: دو بخش کلی تقسیم می

  . مخالفان و معاندان تمدن اسالمی. یک
  موافقان و دوستداران تمدن اسالمی . دو

دو جریان فکري کالن با چهار گرایش مخالف، معاند، موافق و دوستدار تمدن به رغم وجود اختالفاتی که میان این 
آنچه بیشتر بیانگر . گیري تمدن اسالمی را باور دارند اسالمی وجود دارد، به طور کلی هر دو گروه، اصول اساسی شکل

اه بر آورد و تحلیل هاي مجاور بر تمدن اسالمی است که گ حد فاصل میان این دو دیدگاه است، میزان تأثیر تمدن
  . دهد دستاوردهاي تمدن اسالمی را نیز تحت تأثیر قرار می

اند که معتقدند تمدن اسالمی   شود، عمدتاً محققان غربی دسته نخست که خود به دو گرایش مخالف و معاند تقسیم می
به عنوان دینی توحیدي تنها در  هاي دو تمدن پیشین پدید آمده و اسالم  بر تمدن روم و ایران است و بر ویرانه میراث

همین . اي، تکامل یافته تغییراتی صورت داده است ها که متناسب با عرف و جغرافیاي منطقه برخی مواضعِ تمدنی آن
  . )8: 1372دانند (زیدان،  تمدن می جزیره العرب را بی 1گروه، عرب و اعراب

                                                           
(جمال الدین محمد بن مکرم بن منظور، . عرب به معناي شهرنشینی، و اعرابی نیز به معناي کوچ ور و بادیه نشین است. 1

 ). 290، ص 4لسان العرب، ج 
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اند، اما گاه چنان  یات آراي گرایش نخست موافقگرایش دوم از دسته نخست خاورشناسان غربی هستند که با کل
اي ندارند جز نفی همه اصول و  خیزند که گویی چاره متعصبانه و مغرضانه به مقابله با اسالم و تمدن اسالمی بر می

ا کوشند تا تمدن اسالمی ر دار و مطالب معنادار می آنان بر این بنیاد، با سخنان نیش. هاي حاکم بر تمدن اسالمی ارزش
  . پردازند منکوب کنند و غالباً دستاوردهاي آن را نیز نفی کرده، به طرد هویت تاریخی تمدن اسالمی می

انگارند و به نفی دستاوردهاي تاریخی و  این دو گروه با رد هویت تاریخی تمدن اسالمی، پیشینه غنی آن را نادیده می
  . ردازندپ  می آوران تمدن اسالمی در عصر حاضر خدمات شایسته نام

علل و  یو دانشمندان غرب ینفراوان در مورد شناخت از اسالم در نزد مستشرق ییهاينارسای، پطروشفسکبه گفتۀ 
  اسباب گوناگون دارد که از آن جمله است:

  ی،بر زبان عرب و معارف اسالم یتسلط کاف عدم
 ةدربار یراکه اخ يو روشنگر و مستند یقیکتب تحق یژهبه و یل،از مآخذ و منابع اص ینداشتن به برخ دسترسی

  نوشته شده است، یمربوط به مذاهب و فرق اسالم یاناتجر
 ینید یانهايو جرها   یدهپد ۀهم یلو تعل یهو اصرار در توج يو رسوبات اعتقاد يبه مذهب و مسلک و مرام فکر تقید
  آنها، یۀبر پا

  ین،مشرق زم ۀو فلسف یهنبودن با روح مأنوس
.. . یستندن ياغراض خاص مبر یبۀاز آنها از شا یکه برخ یغرب یاسالمشناس ۀداخل یقاتز تحقبودن ا متأثر

  . )5: 1363ی، پطروشفسک(
در مقابل این دو دیدگاه، گروه دیگري نیز معتقدند تمدن اسالمی داراي هویت تاریخی درخور توجهی است و 

نگرش به تمدن اسالمی خود به دو دسته تقسیم اینان در نوع . اي دارد دستاوردهاي تاریخی و خدمات برجسته
شوند: گروهی که به عنوان موافق ضمن قبول واقعیت تمدن اسالمی به ناکارآمدي آن در عصر حاضر تأکید دارند و  می

توان وقوع  توان به سابقۀ تاریخی آن بالید، اما نمی اند که تنها می کنند و مدعی صرفاً آن را موضوعی تاریخی قلمداد می
ها را در  توان از دستاوردهاي تمدن اسالمی عبرت گرفت و آن ها بر این باورند که نمی آن. مجدد آن را انتظار داشت
  . جهان امروز به کار بست

اي عمرانی و داراي نظامات مدنی و ساختار تمدنی  گروه دیگر دوستداران تمدن اسالمی هستند و آن را مجموعه
این دسته هرگز تمدن . چینند شمه گرفته و اکنون مردم مغرب زمین ثمرات آن را میدانند که از قرآن کریم سرچ می

کنند و از دیگر سو ضمن صحه نهادن به واقعیت تاریخی و هویت غنی تمدن اسالمی،  اسالمی را تمام شده فرض نمی
اسالمی تأثیر معنوي خود را  هم اینان معتقدند که فرهنگ و تمدن. کنند تداوم دستاوردهاي آن را تا به امروز دنبال می

  در تایید این مطلب باید گفت:. بر دنیاي کنونی حفظ نموده و به جذبه و معنویت آن نقصان راه ندارد
مسلمانان بر علوم و . در نتیجه تمدن اسالمی رو به گسترش نهاد. اعراب فاتح با نژادهاي دیگر بشري درهم آمیختند

ف در قرون میانه گوي سبقت ربودند و اروپائیان نیز از تراوش فکر مسلمین مختلهاي   معارف مسلط شده، در حوزه
  . )9: 1389بهرة فراوان بردند (حسن، 

تمدن اسالمی که الاقل از پایان فتوحات مسلمین تا ظهور مغول قلمرو اسالم را از لحاظ نظم و انضباط اخالقی، برتري 
هاي دراز پیشاهنگ تمام دنیاي  ه و ترقی علم و ادب، قرنسطح زندگی، سعه صدر و اجتناب نسبی از تعصب، توسع

شک یک دورة درخشان از تمدن انسانی است و آنچه فرهنگ و  متمدن و مربی فرهنگ عالم انسانیت قرار داد، بی
تمدن جهان امروز بدان مدیون است، اگر از دینی که به یونان دارد بیشتر نباشد، کمتر نیست؛ با این تفاوت که فرهنگ 

  . )21: 1376اسالمی هنوز در دنیاي حاضر تأثیر معنوي دارد و به جذبه و معنویت آن نقصان راه ندارد (زرین کوب، 
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دهد:   می زرین کوب در کتاب دو قرن سکوت، اقبال به دین اسالم را در ایران در دورة ساسانیان این گونه شرح
فسادي که در اخالق موبدان بود، هوشمندان قوم از آیین وحدت دینی در این روزگار تزلزلی تمام یافته بود و از «

جستند که جنبۀ اخالقی و روحانی آن از دین زرتشت قوي تر باشد و   می زرتشت سرخورده بودند و آیین تازه اي
  . )81: 1356رسم و آیین طبقاتی کهن را نیز درهم فرو ریزد (زرین کوب، 

اند که هر یک در تسریع روند آن نقشی بسزا  مل متعددي دخالت داشتهگمان در تکوین ساختار تمدن اسالمی، عوا بی
تردید اساس و جوهرة  بی. نماید هاي قرآن کریم از همه مؤثرتر می البته در این میان نقش دین اسالم و آموزه. اند داشته

خوردند و با  وند میتمدن اسالمی نگرش توحیدي آن است؛ نگرشی که در سایه آن، همه اقوام و ملل مختلف به هم پی
و ترویج  1هاي اسالم و قرآن کریم مبنی بر علم اندوزي ترغیب. آوردند شائبه را پدید می داشتن کثرتی انبوه، وحدتی بی

نظري،  نشاط علمی، جامعه اسالمی را به سوي کسب معارف جدید رهنمون کرد و به دورازهرگونه تعصب و تنگ
کند که براي کسب  ) آنان را تشویق می30/ 1تا:  صه علم اندوزي (کلینی، بیضمن فراخوان همه مردان و زنان به عر

  . )368/ 8: 1962؛ سمعانی، 4204: 1362اي چون چین بروند (طبري،  معرفت علمی به نقاط دوردست و ناشناخته
(جاحظ، انداز، گمشدة مؤمن علم خواهد بود و یافتن آن حقی است که بر عهدة همۀ مسلمانان است  در این چشم

  . )485/ 3: 1409؛ مسعودي، 66: 1308
یاري و تساهل را به جاي تعصبات دنیاي باستان نشاند و در مقابل  در این مسیر پر فراز و فرود، اسالم روح هم

روي تأکید ورزید و  کرد، بر رعایت اعتدال و میانه  می رهبانیت کلیساي قرون وسطی که ترك دنیا و انزوا را توصیه
هاي رو به فرسایش  این در حالی بود که تمدن. ه توسعه و تکامل صنعت و علم انسانی را تسهیل بخشیدبدین وسیل

کردند؛ تا جایی که در  گیري بدون گذشت، تعصبی جدي را در فرازهاي تمدنی خود اعمال می ایرانی و رومی با سخت
اشراف محدود شده بود و یا در بسیاري از نواحی هاي مرتبط با آن، یا در جماعتی اندك از  هر دو کانون، علم و فعالیت

رویکردي پرتسامح ایجاد شد  2هاي فتح شده، نسبت به اهل ذمه پس از نفوذ اسالم در سرزمین. رفت آن رو به افول می
و در پی آن، همه عالمان و دانشمندان اهل ذمه به دارالعلم اسالمی بغداد دعوت شدند و با نوعی همزیستی مسالمت 

  3. توأم با تسامح و تساهل، به دستاوردهاي عظیم علمی نایل آمدندآمیز 
به تعبیر صاحب نظران، آیین مسیحیت بیش از هر چیز بر ایمان استوار بود، در حالی که فلسفۀ یونانی کوششی بود در 

خود در هم آمیزند دانشمندان مسلمان سعی بر آن داشتند تا تعهد به عقل را با ایمان . جهت تفسیر منطقی وعقلی تجربه
اسالمی به مسائل هاي   همه متفق القولند که اندیشه. توانست با سازگاري ایمان و عقل عملی شود  می و این امر تنها

  . )117: 1388دارد (مشیري،   می دنیایی نیز توجه فراوان مبذول
  سرمایه تمدن جغرافیاي اسالم 

هاي ظاهري داراي مشترکات بسیاري  ت که به رغم همۀ تفاوتجهان اسالم شامل همۀ اقوام پراکنده و متنوعی اس
آورد، اصولی  هاي پراکنده مسلمان و یا این اقوام نامتجانس را گرد هم می هاي تمدنی که کانون ترین سرمایه مهم. است

  این اصول عبارتند از:. است که هر یک به تنهایی سهم مهمی در وحدت معنوي جهان اسالم دارند
ـ اعم از شیعه و سنی   هاي متفاوت اسالمی یم: کتاب دینی مشترك میان همۀ مسلمانان با مذاهب و یا مسلکقرآن کر. 1

ترین عنصر جدایی ناپذیر هویت  این کتاب آسمانی که مهم. کشد ـ است که همۀ بار معنوي جهان اسالم را بر دوش می
است؛ چه آنکه نظام معرفتی اسالمی بر بنیاد  اسالمی است، کلید راهنماي مسلمانان و رمز موفقیت زندگی آنان

                                                           
 . بار تکرار شده است 854واژة علم و مشتقات آن در قرآن . 1

 . همان اهل کتاب و پیروان ادیان الهی (چون صابئین، مجوس (زرتشت)، یهود و مسیحیت) هستند. 2

 . براي نمونه ببینید: علی بن یوسف فطی، تاریخه الحکماء، ترجمه بهمن دارایی. 3
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سنّت نبوي (حدیث) نیز در کنار قرآن از مهم ترین منابع تکوین دهنده و زیربنایی تمدن . گردد هاي آن می آموزه
  . باشد  می اسالمی در گسترة جغرافیاي جهان اسالم و وراي آن

ابراهیمی، نخستین مهبط وحی و کانون نضج نهال  قبلۀ مشترك: مکه مکرمه که مرکزیت تفکري توحیدي، یادگار. 2
مسلمانان در همۀ نقاط عالم همواره در پنج وقت مشخص به . اسالم است، نزد مسلمانان اهمیتی درخور توجه دارد

  . سایند سوي قبله رو نهاده، سر به سجود عشق می
ر اقصی نقاط جهان است؛ زیرا هر ساله در اي شایان توجه عامل وحدت همه مسلمانان د آیین حج: این آیین به گونه. 3

آیند و ضمن مالقات و  ایامی خاص (دهه اول ذي الحجه) مسلمانان براي اداي این فریضه عبادي در مکه گرد هم می
  . پردازند رویارویی به تبادل نظر می

جام فریضۀ حج، از هزارن مسلمان هر سال به قصد ان. همچنین حج را بزرگترین انگیزة سیر و سیاحت باید دانست
گفتند   می شدند، و پس از بازگشت، از رخدادها و حوادث مسیر سخن  می اطراف جهان اسالم به سوي حجاز رهسپار

  . )9: 1389(حسن، 
ترین عناصر مشترك میان مسلمانان، کانون عبادي مسجد است که زیباترین تجسم خارجی  مسجد: یکی دیگر از مهم. 4

که با رشد و گسترش اسالم در اقصی نقاط جهان بناي مسجد نیز مورد توجه  لی است؛ چنانبینش اسالمی در آن متج
هاي بنیادي ساخت مسجد در مناطق گوناگون و یا شهرها  از عوامل و انگیزه. حکمرانان و معماران مسلمان قرار گرفت

و حتی اجتماعی و اقتصادي آن همان نقش و کارکردهاي مختلف عبادي، فرهنگی، سیاسی  و روستاها و مرکز اسالمی،
هاي یکسان چون منبر،  اي یکسان و تزئینات و نوع معماري مشابه، و حتی مؤلفه مسجد اسالمی با دارا بودن ارایه. است

  . هاي دور و نزدیک است مأذنه و محراب وجه مشترك میان همه مساجد در سرزمین
هاي وسیعی از جهان اسالمن را تحت پوشش  ست که بخشزبان عربی: زبان وحی و قرآن کریم و ادعیه اسالمی ا. 5

شان عربی است، سایر مسلمانان جهان نیز در سایه زبان عربی به یکدیگر  عالوه بر برخی کشورها که زبان رسمی. دارد
ن خواندن نماز به شکل واحد در ساعات خاصی از شبانه روز و یا قرائت قرآن کریم و اذکار و ادعیه آ. خورد پیوند می

  . هم با زبان قرآن، عامل مهمی در پیوند مسلمانان است
آورند که  هاي اسالمی، فرایض عبادي مشترکی به جاي می  هاي مختلف فرقه آداب و مناسک مشترك: همه گرایش. 6

ا ها بسیار مؤثر است؛ فرایضی چون نمازهاي پنج گانه و ی هر یک به تنهایی در ایجاد پیوند و ارتباط میان این فرقه
  . افزاید گرفتن روزه در ایام ماه مبارك رمضان نمادهایی است که بر مفهوم امت واحده می

اي از آداب و  اعیاد اسالمی مشترك: به رغم گوناگونی فرهنگی، قومی و زبانی میان همۀ جوامع مسلمان، مجموعه. 7
و کالمی شیعه و اهل سنت درمیان با وجود گسترش و پراکندگی فکري . رسوم مشترك مؤید همبستگی میان آنان است

اعیادي . ند ها در بزرگداشت و گرامیداشت اعیاد اسالمی با هم مشترك ا هاي متعدد) همۀ آن جوامع اسالمی (با شاخه
چون عید قربان و یا عید فطر و حتی مبعث رسول اکرم صلی اهللا علیه وآله حلقۀ پیوندي است که آداب و سنن 

  . دهد اي یکسان جلوه می گونه اسالمی را در همۀ عالم به
مشترك: بنابر آنچه گذشت، مسلمانان جهان با اقوام و ملل متعدد ـ با وجود تفاوت در مکاتب و هاي   تاریخ و آرمان. 8

تواند  یابند و اسالم به مثابه آیینی مشترك می اي غنی از مشترکات معنوي به هم پیوند می مسالک مختلف ـ با مجموعه
  . اسالمی همبستگی متقنی ایجاد کند میان کشورهاي

گرایی رشد و گسترشی روزافزون یافت و فرهنگ  با همین رویکرد، به دلیل پویایی اندیشه و ایدئولوژي اسالمی، اسالم
  . تر شد هاي مختلف خود در بسیاري از کشورها پررونق غنی اسالمی با جاذبه
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و حضور جدي اقوام و ملل مختلفی است که هر یک به قدر پیشینه و بالندگی تمدن اسالمی مرهون بذل مساعی 
به مدد فتوحات جهاد گران مسلمان، . تمدنی خویش نقش بسزایی در گسترش و تو سعه آن داشته اندهاي   توانایی
پی این در . متفرق تمدنی یمن،بین النهرین، ایران، شام، مصر، اندلس و سایر تمدنها به هم نزدیک شدندهاي   کانون

  . ارتباط نزدیک و رویارویی سر نوشت ساز،تمدن اسالمی به مفهوم کامل خود شکل گرفت
در این میراث بري، نه . قدیم شرق و غرب شدهاي   و فرهنگها   در کمترین زمان ممکن ،تمدن اسالمی وارث تمدن

ي ها ر و عناصر فرهنگ و تمدنپیشین شد و نه ادامه دهنده محض آنها، بلکه باترکیب آثاهاي   مقلد صرف فرهنگ
پرداخت و به سوي تشکیل فرهنگی ها   قرآنی و سنت نبوي،به رفع نواقص این تمدنهاي   مختلف به وسیله آموزه

این در حالی بود که تمدن اسالمی نشان و مظاهر همه عناصر عبري، سریانی، قبطی، ایرانی، . جهانی گام برداشت
این عناصر نامتجانس قومی و نژادي تنها زمانی . را در خود حفظ نمودها   تمدنیونانی، هندي و حتی چینی و سایر 

بنابراین مرزهاي جغرافیا یی را در . توانستند با یکدیگر پیوند یابند که با سماحت و تساهل فرهنگ اسالمی در آمیختند
 . تاوردها را خلق نمودندنوردیدند و در قلمرو امپراتوري عظیم اسالمی بهترین، زیباترین و ماندگارترین دس

هاي   توان بیان داشت دین اسالم با محیط پیرامونی خود آمیختگی  می پژوهشهاي   به عنوان ختم کالم با مروري به یافته
مختلف آثار و پیامدهاي خاص خود هاي   فراوانی داشته و حاصل و برآیند آن تمدن اسالمی را شکل داده که در برهه

و نظریات متضاد و متعارض ها   با توجه به رهیافت. مختلفی را به خود دیده استهاي   و نشیب را خلق نموده و فراز
 مختلف پیرامون روند تمدن اسالمی در گذشته و حال و آینده ابراز گذشتههاي   که توسط صاحب نظران از نحله

و ها   خطیري قرار داشته و پویاییتوان بیان داشت که در موقعیت سیال جهان کنونی، تمدن اسالمی در موقعیت   می
  .گذراند  می دیگر از سرهاي   تحوالت گوناگونی را هم از بعد درون تمدنی و هم در ارتباط با تمدن
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