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  نوسازي تمدن اسالمی
 *بحبیب زمانی محجو

  يدهكچ
هاي پرشماري  تمدني مستمر تاریخ است. در طول تاریخ، ها ها از جریان زاد و مرگ تمدن

اند. تمدن اسالمی نیز این مسیر  رسیدهمتولد شده، رشد یافته و سرانجام به افول یا انحطاط 
  رده و پس از چند قرن افول، در پی خیزشی دوباره است.کرا طی 

ـ   سازي کند یا خیـر، از مسـائل مناقشـه    تواند دوباره تمدن اینکه آیا اسالم می  ۀانگیـز عرص
نوسازي تمدن اسالمی و گسترش آن  ۀداعی ،فرهنگ و تمدن در عصر حاضر است. گروهی

ها و وضعیت بحرانی جوامع اسالمی  حاضر، گران، خیالی و نامتناسب با بضاعت را در حال
دانند که در جهان اسالم  دانند. برخی نیز بازسازي تمدن اسالمی را بسته به شرایطی می می

ه عوامل نوسازي تمدن اسـالمی را  کبه مرور در حال تحقّق است. این نوشتار بر آن است 
  ند.کبررسی 

  تمدن اسالمی. و فرهنگ، تمدن، نوسازي، اسالم، مسلمانانها:  واژهکلید
   

                                            
  zamani1358@gmail.com  تاریخ و تمدن ملل اسالمیدانشجوي دکتري  *

  13/7/1390: پذیرشـ  6/3/1390: دریافت
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  مقدمه
از ، بخشـد  ترین عاملی است که به ملـل جهـان هویـت مـی     ، مهم»تمدن«و» فرهنگ«امروزه 

انـد. کشـورهاي اسـالمی     آمدهها درصدد بازسازي تعلقات تمدنی خود بر بیشتر ملترو،  این
  از شمول این قاعده بیرون نیستند.نیز 

اند که فرهنگ و تمدن، امري تاریخی و مربوط بـه گذشـته اسـت و     ر این عقیدهبرخی ب
از نظر آنها، فرهنگ همچون ارگانیسمی زنـده   1ناپذیر است. ها اجتناب افول و انحطاط تمدن

سپس براي همیشـه فـرو   گیرد،  موجی است که اوج میدارد؛ است که تنها یک دور زندگی 
وم تا ششم گیري، در قرن س تمدن اسالمی نیز پس از شکل آنها، فرهنگ و ةافتد. به عقید می

  2پس احیاي آن دیگر معنایی ندارد.، گاه به انحطاط گرایید هجري به ترقی رسید و آن
  معتقدند:و  گروهی دیگر، این نظریه را رد کرده

آینـد و   ها، هرگز نه چون ارگانیسم پدید می میرند، ولی فرهنگ آیند و می ها پدید می دولت
میرد... روي هم رفته، هر  شوند... پس هیچ فرهنگی به تمامی نمی ه چون ارگانیسم نابود مین

هـایی بـه خـود     فرهنگی ممکن است چندین قله داشته باشد؛ ممکن است اوج و حضیض
ممکن است فرهنگی طی هزاران سال شکوفا شود و بعد به زندگی نهانی و این، ببیند. بنابر

اي معـین غالـب    گاه بار دیگر رخ نماید و دوباره براي دوره آنبه حالت کمون تنزل کند، 
  3. شود...

ه در کـ چرا، و زنده بوده است نه ایستا و مـرده  كفرهنگ اسالمی نیز همواره جوشان، متحر
تمـدن   هجوم دشمنان متعدد، اثري از فرهنـگ و بایست امروز به سبب  میغیر این صورت، 

، دوبـاره روي  هردکـ ند، تـالش  ا همسلمانان هر جا ضربه خورد، در حالی که بود اسالمی نمی
نـد. در  ا هردکـ جدیدي از تاریخ فرهنـگ و تمـدنی خـود را آغـاز      هو دور هپاي خود ایستاد

و شـده  هاي اسالمی پراکنـده   ملتکه شود  دوران استعماري امروز با آنکه سخت تالش می
هاي تمدن اسـالمی را چنـان    شههریک به تمدن باستانی خویش دلخوش و پایبند شوند، ری

، هـا ایجـاد کنـد    هاي اوج خود را در ملت رود تا همان پیوندهاي سده بینیم که می می استوار
  .چند به لحاظ سیاسی موانع بسیاري بر سر راهش وجود داردهر

این نوشتار در پی بررسی و تبیین عوامل نوسازي تمدن اسالمی و راهکارهاي آن است. 
و در بخـش دوم، بـه عوامـل و    پرداختـه  مفهوم تمـدن و تمـدن اسـالمی    به بخش اول،  در

  شده است.هاي نوسازي تمدن اسالمی اشاره  مؤلفه



  ۱۱۹ نوسازي تمدن اسالمي

  تمدن
اخالق و خوگرفتن به گري،  ابتدایی و و حشی ۀجامعه از مرحل کرا خارج شدن ی 4»تمدن«

گفتـه  بسـیار  هـاي   تعریفبراي مفهوم اصطالحی تمدن،  5اند. ا کردهآداب شهرنشینی و... معن
مرحله یا نوعی خاص از فرهنگ که در عصر معینـی موجودیـت یافتـه و    «، مانند شده است

خلّاقیت  نظمی اجتماعی که در نتیجۀ وجود آن،« 6،»صل نبوغ اقلیت مبتکر و نوآور استحا
الی فرهنگی و پـذیرش نظـم   حاصل تع« 7،»ندک شود و جریان پیدا می می پذیر فرهنگی امکان

  8»اجتماعی.
)، تمـدن  سـاموئل هـانتینگتون  زمین و در تعریفی تازه (تعریف  از نظر دانشمندان مغرب

  9آید. ترین سطح هویت فرهنگی به شمار می بندي فرهنگی و گسترده باالترین گروه
بر تعاریف یادشده، میان فرهنگ و تمدن ارتباطی تنگاتنگ وجود دارد و تمدن بدون  بنا

و فرهنـگ،   ها، ساختارهاي فرهنگـی اسـت   تمدن ۀبناي همزیرا زیر، یابد فرهنگ تحقق نمی
  باشد. زمینه الزم براي رشد تمدن می

  اسالمي تمدن
اي  گذاري تمدن باشکوهی بود کـه در برهـه   از رهاوردهاي مهم اسالم در حیات بشري، پایه

هاي درخشان تمدن بشـري بـه    ها را زیر نفوذ داشت و از حلقه از تاریخ، بسیاري از سرزمین
  شود. یاد می» تمدن اسالمی«ه از آن با عنوان کرفت  ار میشم

  توان حاصل دو جنبه دانست: تمدن اسالمی را می
خود اسالم پدید آمد و در پرتو ابتکار مسلمانان گسترش یافـت.   ۀیک جنبه آن به وسیل

  از تمدن اسالمی، قرآن و سنت بود.منشأ این جنبه 
هـاي   مسلمانان، بلکه میراث به جاي مانـده از تمـدن  جنبه دیگر تمدن اسالمی، نه ابداع 

پیشین در قلمرو اسالم بود که به دست مسلمانان توسعه و تکامل یافت و بـه رنـگ اسـالم    
  درآمد.

هـایی اسـت کـه روزگـاري      روي هم رفته، تمدن اسالمی میراث مشترك مـردم و ملـت  
ایفاي نقش کردند. المی تمدن اسو در ساخت و شکوفایی در سرزمین آنها نفوذ کرد اسالم 

به این ترتیب، تمدن اسالمی نه به نژاد خاصی تعلق دارد و نه تمدنی ملی است که به مـردم  
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هاي نـژادي و قـومی را کـه در پیـدایش، رونـق و       خاصی تعلق داشته باشد، بلکه همه گروه
  10گیرد. میاند، در بر طراوت و گسترش آن نقش داشته

  نوسازي تمدن اسالمي
رود کـه   بـه کـار مـی   » احیاي تمدن اسـالمی «، عبارت »نوسازي تمدن اسالمی«ي گاه به جا

سـازد کـه    ، به طور طبیعی این مفهوم را به ذهن متبادر می»احیا «واژة  11مفهوم دقیقی نیست.
 ۀآنیم. این اندیشه، برگرفته از نظری هتمدن اسالمی از میان رفته است و ما در پی تولد دوبار

  به آن قائل هستند. نظران ست که برخی صاحبها حیات و مرگ تمدن
 و هاي افـت  هاي دیگر، در طول حیات خویش، دوره مانند بسیاري تمدن تمدن اسالمی

هاي مختلف، در مدینه و کوفه و شام و بغداد  ها و مکان خیز را پشت سر گذاشته و در زمان
گـاهی در  ؛ وده استو قاهره و قرطبه تا هرات و اصفهان و دهلی و استانبول، در چرخش ب

هایی هم بر اثر عوامل مختلف سیاسی، اجتمـاعی، فرهنگـی، اقتصـادي و     اوج بوده و دوران
حتی طبیعی، با ضعف و رکورد رویارو شده، ولی هرگز به طور کامل از میان نرفتـه اسـت.   

مطلـق و نـابودي در نظـر گرفـت؛      سـکون  هبراي تمدن اسالمی، دورتوان  کلی نمیبه طور 
  هاي ضعف و سستی، همواره در حرکت بوده است. وجود سپري کردن دوره ه باچراک

امروزه نیز شاهد بیداري اسالمی و حرکت دوباره مسـلمانان بـراي نوسـازي فرهنـگ و     
  مریکا معتقد است:ارئیس انجمن علوم سیاسی ، ساموئل هانتینگتون 12تمدن اسالمی هستیم.

دارند اسالم تنها راه تأکید  روند و اسالمی میاي چشمگیر به سوي هویت  مسلمانان به گونه
حل است. احیاي اسالمی، تالشی براي یافتن راه حل، نه در ایـدئولوژي غربـی، بلکـه در    

کند و تعهد به اسالم را راهنماي زنـدگی در   اسالم مدرن است که فرهنگ غربی را رد می
  13داند. جهان مدرن می

هاي گذشته، بلوغ الزم براي دستیابی به وضـعیت   مسلمانان امروز با مشاهده و لمس ناکامی
نویسـنده، شـاعر و   ، اقبـال الهـوري  دین هسـتند.  اند و در پی تغییري بنیا جدید را پیدا کرده

وي  14ه بـه نـوزایی اسـالمی عقیـده دارد.    کـ سـانی اسـت   کاز  ،آشناي پاکستانی فیلسوف نام
گذرانیم که شـباهت   اي را می لهما اکنون مرح«نویسد:  می احیاي فکر دینی در اسالمدرکتاب 
باید از آن عبرت بگیریم و با احتیـاط تمـام و    گري اروپاست... انقالب پروتستانی ۀبه مرحل

  15»آشنایی کامل گام برداریم.



  ۱۲۱ نوسازي تمدن اسالمي

ه کـ ته اسـت  کاین نبر یدي ؤه مکبل، پروتستانیزم اسالمی نیستتأیید  البته این به معناي
  باشند. و در پی آن میکرده اندیشمندان جهان اسالم ضرورت تغییر و تحول را احساس 

  تمدن اسالمي عوامل نوسازي
یابد. اگـر   ق نمیبا شعار و طرح موضوع تحق» اسالمینوسازي تمدن «که ت این است قیقح

تمدن اسالمی بخواهد از رکود و رخوت نجات یابد و اوج گیـرد، مجموعـه عـواملی بایـد     
  تا این آرمان تحقق یابد. دست به دست هم دهد

  . بازگشت به اسالم۱
ترین راهکار و راهبرد نوسازي و گسـترش تمـدن اسـالمی اسـت.      مهم» بازگشت به اسالم«

گیري فرهنگ و  ، اسالم سبب شکلتردید بیبنیاد اصلی تمدن اسالمی، اسالمیت آن است و 
ادیـان   هادیان جهـان نیـز اسـالم در زمـر     بندي تمدن درخشان اسالمی بوده است. در تقسیم

هـاي آن   لوازم یک تمدن انسـانی و سـازنده، در آمـوزه    ۀکه هم، چراگیرد ساز قرار می تمدن
ه نظام گنجانده شده و بستر ایجاد تمدن در متن آن فراهم است. مجموعه تعالیم اسالم دربار

انجامـد.   به ایجاد تمدن میو رعایت و عمل به آنها دارد رد تمدنی کجوهره و رویاجتماعی، 
ه وقتی دین توجه خود را به جامعه معطوف کتجربه تاریخی مسلمانان خود گواه این است 

جامعـه   کبـه سـوي یـ    را پایبند عمل به تعالیم اسالمی بداند، الزامـاً  دارد و جامعه، خود می
 گسترش و توان به با چنین باوري، در هر زمان می 16رد.کت خواهد کبرخوردار از تمدن حر

 )گذشـته (زمـان مشـخص    که تنها در یکگونه نیست  نوسازي تمدن اسالمی پرداخت. این
اسالم ظرفیت تولید علم و فرهنگ را داشته و دیگر چنین زایشی در میان مسلمانان وجـود  

  ساز است. ه اسالم همیشه زنده و تمدنکنداشته باشد، بل
 ،رو از این، بود» توحید«اصلی آن  ةجوهر جانبه بود، ولی فرهنگی که اسالم بنا نهاد، همه

نـه بیـرون آن. اصـوالً در نظـام     کرد،  جوو اسالمی را باید در خود اسالم جستمبناي تمدن 
فرهنگی اسالم، این عنصر در کنار سایر عناصر نیست، بلکه اساس فرهنگ و تمدن اسالمی، 

ي تا ادبیات و از پزشـکی تـا   ها، از معمار اسالم و تعالیم آن است و تجلّی آن در تمام حوزه
براي گسترش و نوسازي تمدن اسالمی باید بـه  رو،  از این، خورد آداب و رسوم به چشم می

هاي این شریعت پـاك   اسالم و اصول آن بازگشت. مسلمانانِ امروز، از اصول اسالم و آموزه
اي  وظیفـه «نویسـد:   می اقبال الهورياي اندیشید.  چارهآن  هاند و باید براي پیوند دوبار بریده
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 ۀآنکه رشـت  امروزه بر دوش دارند، بسیار سنگین است. مسلمانان امروز باید بیمسلمانان که 
  17»ارتباط خود را با گذشته قطع نمایند، از نو در کل دستگاه مسلمانی بیندیشند.

 :گویـد  بـاره مـی   و در این خواند عمل به اسالم را عامل ترقی مسلمانان می امام خمینی
گذاران تمدن بزرگ در جهان بوده است. هر کشوري بـه قـوانین اسـالم     سالم، خود از پایها«

  18.»ترین کشورها خواهد بود عمل نماید، بدون شک از پیشرفته
ه فرهنـگ و بیـنش و کمـال    کـ بل، تمدن، علم و تکنولـوژي نیسـت   هپایکه باید دانست 

معناي تمدن را در تغییر کلیه عناصر نظام ارزش و فکري باید رو،  ، از اینفکري انسان است
  ساز اسالم) شناسایی نمود. مبتنی بر شریعت انسان(جامعه 

  شمندان.تالش دان۲
تمدن اسالمی، همت و کوشش مضاعف علما و دانشمندان  ةترین عوامل رونق دوبار از مهم

علـم، رشـد نکـرده     مسلمان است. در طول تاریخ، هیچ تمدنی بدون حرکت نخبگان و اهل
است. در روزگار زرین تمدن اسالمی نیز رنج و تالش فراوان دانشمندان براي کسب علم و 

دان نامی قـرن   جغرافی، بن احمد مقدسی محمداهللابوعبدخورد.  دانش به خوبی به چشم می
  نگارد: چنین می احسن التقاسیم مقدمۀ در، چهارم هجري

  همـه  هـا را نیـز شـناختم، بـا ایـن      ترین راه شدم و کوچک... من اقلیمی نماند مگر بدانجا 
  هـا و عرضـه کـردن    هـا و کتابخانـه   جو در کتـاب و و جست(از پرسش و بررسی غایبانه 

  هـاي  را شـناختم، بـا گـروه    شـاهی نمانـد مگـر آن    هکوتاهی نکردم... گنجین )به پیشوایان
ـ و زاهدان درآمیختم، با اندرزگران شهرها گفت   راه بـه سـی و شـش    و کـردم... در ایـن  گ

)،      مقدسی، فلسطینی، مصري، مغربـی، خراسـانی، سـلمی (مسـلمی     مانند ،نام خوانده شدم
  لّـد، تـاجر،  ، صـوفی، ولـی، عابـد، زاهـد، سـیاح، وراق، مج     )مقري، فقیه(فرائضی، شیخ

مذکّر، امام، مؤذن، خطیب، غریب، عراقی، بغدادي، شامی، حنیفی، متؤدب، کـري، متفقـه،   
. و این از گوناگونی شهرها بود که بدان گذشتم و بسیاري جاها که بدان شـدم. از  متعلّم..

گدایی و ارتکاب گنـاه   زبج، آن نصیبی برگرفتم آنچه به مسافران رسد چیزي نماند مگر از
کبیره. سپس فقه آموختم، ادب گرفتم، زاهد و عابد شدم، فقه را آموزاندم و ادب دادم. بـر  

نمازي کردم، در انجمـن   ها اذان گفتم و در مسجدها پیش به گلدستهمنبرها خطبه خواندم. 
. سخن گفتمها  ها دعوت کردم، در مجلس رفتم، در محفلها  اندرزگري نمودم، به آموزشگاه

هـا کـه از    نشنیان تریدها، با دریانوردان حلواها خوردم. چه شب با صوفیان آشها، با خانقاه
گهـی  . نوردیدم و در صحراها سـرگردان گشـتم  که درها  مسجدها رانده شدم و چه بیابان
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دار شدم و گاه زنبیل بر سر نهاده روان  پرهیزگار شدم و گاه حرام عینی خوردم... گهی برده
  قاضـیان و بزرگـان  . بودم، چند بار نزدیک بود غرق شوم، بارها راه بر کاروانیان زده شـد 

  ر راه بـا فاسـقان رفـتم، کـاال    د. گـو کـردم  و اردم، با شاهان و وزیران گفتذرا خدمت گ
  جاسوسی گرفتار آمـدم. جنـگ رومیـان    ها افتادم! و به اتهام در بازارها فروختم، به زندان

  هـا صـحافی کـردم، آب را    قرآندیدم. به مزد، ها  ها را در شب ها و زدن ناقوس در کشتی
  مـودم، باد گرم و کـوالك بـرف راه پی  بهاي گران خریدم، اسب و قاطر سوار شدم، در ه ب

  میان نادانـان لولیـدم، بلنـدپایگی    در بارگاه شاهان میان بزرگان نشستم، در محله جوالهان
  .حـج کـردم و در آنجـا مجـاور شـدم      .ها براي کشتنم چیده شـد  و سرمدي یافتم، توطئه

ها دریافـت کـردم، بارهـا     هاي شاهان پوشیدم، صله به جنگ رفتم، مرزبانی کردم... خلعت
را بـه گزافـه    این کتاب بدانـد کـه مـن آن    هشدم... این را یاد کردم تا بینندنوا و برهنه  بی

  19. ام... ام و پوچ نیاراسته نساخته
دوسـتی اسـت.    دانش ۀآنچه باید امروز دانشمندان اسالمی در پی آن باشند، یافتن این روحی

تـرین   از مهمدانشمندان و اندیشمندان جوامع اسالمی باید به اصالت علم توجه نمایند. این، 
نوشت و نام خـود   تاب مین اسالمی است. محققی که در گذشته، کها در بالندگی تمد مقوله

  نهاد، مرادش بالیدن و اوج تمدن اسالمی و عزت مسلمانان بود. را بر آن نمی
 20،علم و دانش، همواره محبوب بشر بوده و در اسالم نیز از آن بسیار تمجید شده است

  نویسد: میباره  در این ريشهید مطهاسالم است. تأیید  علم مشمولاما باید دید کدام 
مانند ، شوند واجب نفسی حساب میوختن آن جهت دیندار شدن الزم است، علومی که آم

انان را فرودسـت  خداونـد مسـلم  ب و واجبات دینی، و از طرفی دیگر، علم به اصول مذه
لَنْ یجعلَ اللَّه للْکافرِینَ علَی ر باشند (است، بلکه مسلمانان باید فرادست کفاکفار نخواسته 
انّ العـزة هللا و  (، طور عزت از آن مؤمنین و خدا و رسولش اسـت  ) و همینالْمؤْمنینَ سبِیالً

هر علم و دانـش و فنـی کـه بـراي فرادسـتی و عـزت       ، حال لرسوله و للمؤمنین جمیعا). 
است... و آن همه تأکیدات و ثوابـاتی کـه   نیاز باشد، واجب کفایی اي اسالمی مورد جامعه

شمرد، شامل هر علمی است که براي عزت و سربلندي جامعه اسالمی  اسالم براي علم می
  21الزم است.

هـاي   توسعه مادي و معنوي جهان اسالم و عزت و سـرافرازي مسـلمانان، بایـد از اولویـت    
هاي اندیشمندان اسـالمی،   گیزهباید اهداف و انن و نخبگان مسلمان باشد. در واقع، دانشمندا

در جهت تعالی علم و دانش و در خدمت اسالم قـرار گیـرد. همچنـین طبـق قواعـد ثابـت       
  آید.پدید تاریخی، باید اجماع نظري میان نخبگان فکري 
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دیگر اینکه دانشمندان مسلمان نباید از فراگیري علوم روز و تمـدن جدیـد غـرب     هنکت
اسـالمی   هبـه آن صـبغ   ه،اوردهاي تمـدن جدیـد بهـره بـرد    باید از دسـت ، بلکه دوري گزینند

آن صورت است که نوسازي تمدن اسالمی حاصل خواهد شد. امروز زمـان آن   در بخشند، 
 ،از غرب جسورانه بگیـریم ، نیمکاي و محلی عمل  ه جهانی بیندیشیم، اما منطقهکفرا رسیده 

، ولـی بـه جـاي    بـوده غرب  استفاده از تمدن جدیدنشده و در پی ولی در برابرش مسحور 
  بیندیشیم. دمصرف به تولی

اي از  مجموعه بینی در نگاه به علوم است. امروز علم، موضوع دیگر، تحول فکر و جهان
کنـد. علـوم سـمت و سـوي      هاست که نیاز دنیایی انسان را برطـرف مـی   اطالعات و آگاهی

سـالمی، علـوم هـدفی    هاي پیشـین، از جملـه تمـدن ا    در حالی که در تمدن، واحدي ندارند
عنـی  ی 22دانش معنوي) برقـرار بـود.   وار میان علم و معرفت ( یکسان داشتند و وحدتی اندام

دانشـمندان اسـالمی منشـأ و مقصـدي     داشتند و وحدت علوم در عین کثرت (گوناگونی)، 
کردنـد.   ت مـی کالهی براي علوم قائل بودند و این مسیر واحدي بود که علوم باید در آن حر

سـاخت   مـی  کهر علمی دانشجویان و دانشمندان آن حوزه را به خداوند نزدیبیر بهتر، به تع
رنـگ  رو، علوم، حتی علوم تجربی،  شد، از این میو باعث آشنایی بیشتر آنها با عظمت الهی 

  گرفت. یافت و در خدمت دین قرار می و بوي الهی می
دانشـمندان افـزون بـر علـم و     یابـد کـه    امروزه نیز تمدن اسالمی در صورتی فعلیت می

و مسـلمانان  بـوده  متکـی   -به عنوان دو بال تمدن اسـالمی  -به دین و ایمان مذهبیدانایی، 
ننـد و آن را بـا گذشـت زمـان، از طریـق      کشـف  کاندیشمند، تلفیق میـان علـم و وحـی را    

تار ترین اقدامات در ایـن زمینـه، تغییـر سـاخ     از مهم 23اصالح نمایند.هاي متعدد،  سازي مدل
شناسی است.  آموزش در جوامع اسالمی است که گام نخست تغییر رویکرد به علم و جهان

  ـ اسالمی ضروري است.تی شناسی سن امروز احیاي جهان
ـ  این جهان   م و دانـش معنـوي نقـش مهمـی بـر عهـده      شناسی در تحقق یافتن وحدت عل

هاي تجربی و ابزارهاي  شناسی سنتی مستلزم جدایی و یا غفلت از روش دارد. احیاي جهان
  کـارآیی خـود  هایی در زمینه مطالعـات کمـی طبیعـت،    نوین پژوهش نیست. چنین ابزار

هایی بنیـادین   اند، اما در نگرش تازه نسبت به واقعیت و دانش باید دگرگونی را نشان داده
  24روي دهد.
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هیختگـان  با آغاز بیداري اسالمی، بسـیاري از فر  نکته دیگر، توجه به علوم انسانی است.
  و اندیشمندان جهان اسالم تنها راه پیشرفت و تعالی را توجه بـه علـوم تجربـی و رشـد در    

سـبب افـول بـیش از پـیش     این امر،  25و از علوم انسانی غفلت ورزیدند.انگاشته این علوم 
علوم انسانی در جوامع اسالمی شد و برآیند خوشایندي بـراي مسـلمانان در پـی نداشـت.     

  رویکـرد را تغییـر دهنـد و بـار دیگـر     نظران مسلمان، وظیفه دارند این  بدانشمندان و صاح
ــع اســالمی بیفشــانند   ــه علــوم انســانی را در جوام ــذر توجــه ب ــراي نوســازي، چراب ــه ب   ک

شده همسو کرد و از سوي دیگر، تغییر افکـار و   تمدن اسالمی باید جامعه را با اهداف تعیین
  آید. ان علوم انسانی فراهم میهاي جامعه، تنها به دست اندیشمند اندیشه

  سلسـله اصـالحات صـوري    کآن بـا یـ  نمـودن  علوم انسانی و از انزوا خارج  توجه به
نگر به تنهایی قابل حل نیست. علوم انسانی به جنبش و نهضت علمـی، سـاختاري    و بخشی

  توانـد تنهـا از   شـور و جهـان اسـالم نیـاز دارد و ایـن جنـبش نمـی       کو فرهنگی عظـیم در  
این حوزه  نهادهاي رسمی و دولتی ایجاد و مدیریت شود. دانشمندان مسلمان باید درطریق 
   و ارتقـاي علـوم انسـانی را بررسـی    و موانـع اعـتال  کرده پردازي  ، ایدهداده، طرح شدهوارد 

  کنند.و برطرف 
ریـزي تمـدن اسـالمی و نهضـت علمـی       رسیدن به اهداف بلند و عالی در پیتردید،  بی

اي بدون توجه  نقشه ازمند توجه به علوم انسانی و مبانی آن است. تدوین هرجهان اسالم، نی
دهنـده،   ه علوم انسانی براي جهان اسالم جهـت آنجا کارساز نخواهد بود. از به این مبانی، ک

و بـر همـین    ساز است، اهمیت مضاعفی در نوسازي تمدن اسـالمی دارد  تکرساز و حرکف
ي ایجاد نهضت تولیـد علـم در   انی توسط دانشمندان برااستفاده از ظرفیت علوم انساساس، 
ي نوسـازي تمـدن   توجهی به این علوم، مـانع بزرگـی بـرا    امري ضروري است و بیجامعه، 

  اسالمی خواهد بود.

  ها حكومت نقش .۳
عامل مهم دیگر در گسترش تمدن اسالمی، تالش دولتمـردان و حاکمیـت اسـالمی اسـت.     

گیرد. حکومت سبب ایجاد فضاي امن و مناسب براي  هیچ تمدنی بدون حکومت شکل نمی
کنـیم هرگـاه    شـود. در تـاریخ اسـالم نیـز مشـاهده مـی       هـا مـی   گیري و رونـق تمـدن   شکل
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، هبـود مند  ـ بهره  نسبیـ اگرچه  و جهان اسالم از وحدتداشته هاي اسالمی اقتدار  حکومت
  26نهاد. تمدن اسالمی رو به اوج و شکوفایی می

ها و دولتمردان جهان اسالم باید به آن توجـه داشـته و    مهمی که حکومتمسئله امروزه 
هـاي مسـلمان    آن به گسترش و نوسازي تمدن اسالمی بپردازنـد، همگرایـی ملـت    ۀدر سای

هاي نهفته در فضاي ارزشی و معنایی دین مبین اسالم، زمینه ایـن   است. خوشبختانه ظرفیت
هـا و باورهـاي مشـترك     با تکیه بر ارزشتوان  میهمکاري و اتحاد را فراهم ساخته است و 

گیـري از   اسالم، به این هدف نایل آمد. درد گذشتۀ جهان اسـالم، زهـد و کنـاره   تأکید  مورد
هـاي مسـلمان بایـد خـود را از      هـا و ملـت   گرایی است. حکومت دنیا، و درد امروز آن، ملی

هویـت  (چتـر اسـالم   و با کسب هویـت جمعـی در زیـر    کرده پرستی رها  هاي ملت اندیشه
دست به دست هم دهند. اندیشمندان کشورهاي اسالمی نیز باید با هم برخیزنـد و   )اسالمی

شوند. عموم مسلمانان نیـز بایـد بـه ضـرورت سـاختار       )جزئی از کل (جامعه جهانی اسالم
تمدن اسالمی، در قالب وحدت اسالمی بـا مشـترکات فرهنگـی و اعتقـادي بـاوري عمیـق       

بـه  شـود. اسـالم    هاي تمدن سـاخته مـی   زیرا از همین مشترکات است که پایه، داشته باشند
و فرهنـگ و تمـدن اسـالمی بـراي ملـت و       27وابستگی نداردسرزمین و کشورهاي خاص، 

نژادي خاص نیست که بخواهد آن را به تنهایی ارتقا بخشد. اگر به اسالم و تفکـر اسـالمی،   
اسـت کـه از تمـدن اسـالمی در کشـورهاي      در ابعاد محلی و بومی نگریسته شود، طبیعـی  

مختلف خبري نخواهد بود. هنوز برخی اندیشمندان و دولتمردان کشورهاي عربـی، اسـالم   
شـمارند و در   و فرهنگ اسالمی را صورت یا جزئـی از فرهنـگ عربـی مـی    دینی عربی،  را

یعنـی  داننـد. ایـن،    هـا مـی   باورانه، راه احیاي تمدن اسالمی را همدستی عرب نگاهی خوش
ها تمدن اسالمی را به نام تمدن عربـی بـه دنیـا     ها که قرن گرفتارآمدن در همان توطئه غربی

و اعراب مسلمان نیز غرّه از مکـر  ه و جهان اسالم را به جهان عربی محدود کرد 28هشناساند
  دشمن، در دام آنها گرفتار آمدند.

و نـژادي   )شـیعه و سـنی  (هاي مذهبی  مسلمانان نباید در تعصبات و وابستگیبنابراین، 
محدود بمانند، باید فراتر بیندیشند و همه با هم و با یـک هـدف برخیزنـد.     )عرب و عجم(

 29گنجایش و ظرفیت اسالم فوق نژاد و قوم است.
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مبارك وحدت جهان اسالم، افزایش همکاري و ارتباط دانشـمندان اسـالمی   هاي  هاز ثمر
میان آنهاست. در روزگـار رونـق تمـدن اسـالمی، همـین عامـل، مسـافرت          و تبادل اندیشه

اي آسـان   هاي مختلف اسالمی را براي کسب علم و دانش، به هر منطقـه  دانشمندان سرزمین
و رفتـه  اي به منطقه دیگـر   توانستند به راحتی از منطقه دانشوران مسلمان میو  30ساخت. می

در ۀ روسـی،  خاورشـناس برجسـت  ، اچکوفسکیکرمدتی در جاهاي مختلف اسکان گزینند. 
 ظـاهراً »  نویسد: می ،اح معروفسی، ابودلفدربارة  هاي جغرافیایی در جهان اسالم تاریخ نوشته

وي از جمله نویسندگانی است گه در آن روزگار به سبب وحـدت تمـدن اسـالمی توفیـق     
  31»اند. سفرهاي دراز یافته

از نتیجـه کـار و کوشـش قـوم و نـژاد دیگـر       در پرتو وحدت اسالمی، هر قوم و نژادي 
شـرق اسـالمی بـا وسـایل      ه. دانشمندان مسلمان از فرغانه در دورترین نقطـ شد مند می بهره

رسـاندند تـا از    افتادند و خود را به غرناطه در غـرب اسـالمی مـی    ابتدایی آن روز به راه می
آمـد  و حیه علمـی و رفـت  پیدایش چنین روو در نتیجه،  32محضر دانشمندان آنجا بهره برند.

. چنـین  شدچه شکوفاتر شدن دانش در حوزه تمدن اسالمی دانشمندان مسلمان، موجب هر
رهنمـون  » جامعـه مشـترك المنـافع علمـی    «تالش علمی گسـترده، مـا را بـه ایجـاد نـوعی      

  33گردد. می
ها باید در راسـتاي گسـترش و نوسـازي تمـدن اسـالمی       از دیگر اقداماتی که حکومت

نهضت آزاداندیشی و آزادمنشی است. وجـه بـارز نظـام آمـوزش و     استقبال از انجام دهند، 
پرورش اسالمی در دوران بالندگی فرهنگ و تمدن اسالمی، آزاداندیشی اهـل علـم و فکـر    

  شد. بود. این سیستم، موجب پیدایش افراد فرهیخته و دانشمندان نامی
مسلمانان در رویارویی با دانش و فرهنگ سایر ملـل، بـا آزاداندیشـی و بـدون تعصـب      

هـاي دیگـران سـود     و با روحیه تساهل و تسامح و کنجکاوي علمی، از دانشه برخورد کرد
علمی و تبادل افکـار  ه گو، مباحثه، مجادله و مناظرو تند. وجود این روحیه، فضاي گفتجس

هـاي   دیـدگاه ه اسالمی گشود و سبب شد دانشمندان اسالمی آزادانه ها را در جامع و اندیشه
  34.کنندعلمی خویش را ابراز 

اما هنگامی که آزادي اندیشه و عقیده از میان رفت، چرخ حرکت تمدن اسـالمی نیـز از   
  کت باز ایستاد.حر
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 ةاز اصول حرکت اسالم، اجتهاد و مباحث نقادانه در فقـه اسـت؛ یعنـی پـژوهش دربـار     
فقهی و ارائه حکم دربارة آن. اهل تسنن به صورت نظري اجتهاد را پذیرفتنـد، امـا   اي  مسئله

هاي  و بدین ترتیب، اندیشهمانده فقهی بانیان مذاهب چهارگانه باقی هاي  دیدگاهدر عمل بر 
اجتهاد را محصور کردند. وقتی این چرخ حرکت در اسالم بـاز ایسـتاد، آزادي روح تمـدن    

ري و کـ نه در جمود فکامل، ترقی و ت 35واز و اوج گرفتن آن گرفته شد.اسالمی و امکان پر
ر علمـی و دینـی   که در نشاط اجتهادي و تولید فکاعتقادي و نه در خودباختگی و تقلید، بل

ه در آن تـأمین خـاطر و   کـ است. بالندگی علمی، نیازمند محیطی آرام و آزاد است؛ محیطی 
  36اهم آید.ري و نظري براي اندیشمندان فرکامنیت ف

ها نیز حفـظ شـود ـ سـبب      گسیخته نباشد و حریم آزادي فکر و اندیشه ـ البته اگر لجام 
ه نویسـندگان و متفکـران،   کـ بایـد فضـایی فـراهم آیـد     رو،  ، از ایـن شـود  رشد و رونق مـی 

و گروهـی از  نمـوده  هـاي خـود را ابـراز     ، نظریـه کـرده هاي انتقادي خـود را طـرح    اندیشه
ننـد.  کو آنها را نقد و بررسـی  مده آ فن نیز در پی پاسخ این انتقادها بر دانشمندان و نخبگان

شـود، دانشـمندان را از رخـوت و     چنین وضعیتی، موجب تحول و پویایی فکري جامعه می
و در نتیجه، راهکارها و  شود ها عرضه می رهاند، مطالب گوناگون در برابر پرسش سستی می

  آید. راهبردهاي مناسب به دست می
االي کـ ار گریخـت و نقـد و انتقـاد را بـه     کآري، نباید از آزادي ترسید و از رویارویی اف

ه نباید به جاي مناظره، به جدال گرفتار آمد و بـه  ک رد، چنانکقاچاق یا امري تشریفاتی بدل 
ه سهم آزادي، اخالق و منطق، کگریزي لغزید. آن روز  ی و مسئولیتکجاي آزادي به دام هتا

دینـی میـان    هر بالندکعلمی و تفخلّاقیت  دیگر ادا شود، آغاز روندکنار یکدر  جا و کهمه ی
اقبـال   37لید نوسازي تمدن اسالمی در همه جوامـع اسـالمی زده شـده اسـت.    کمسلمانان و 

  معتقد است: الهوري
تنها راهی که در برابر ما باز است این است که قشر سختی که اسالم را پوشـانیده و نظـر   

آن را نسبت به زندگی متوقف ساخته است، از روي آن بـرداریم و از  و بالنده]  [پویاباالن 
  38نو حقایق اصلی آزادي و برابري و مسئولیت مشترك را اکتشاف کنیم.

ترین اقدامات در این مسیر، ایجاد روحیه تفکر آزاد و ذهنیت استداللی در میـان   یکی از مهم
نـد، طبیعـی   کقوا و استعدادهاي آنان رشد ن مسلمانان است. اگر وضعیت فکري مسلمانان و

ه کـ ه تمدنی نیز در کار نباشد. نوسازي تمدن اسالمی، به مسـلمانانی وابسـته اسـت    کاست 
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اندیشـمندانه تشـخیص دهنـد.     بتوانند آزادانه بیندیشند و منـافع جمعـی و فکـري خـود را    
 و دانایی در خدمتاندیشه و دانش ن بعد ماهوي انسان است. در حقیقت، تری مهمخلّاقیت، 
بیشـتري داشـته باشـد در    خلّاقیـت   ملت و کشوري که بتواندبدیهی است است و خلّاقیت 

اسـت. بـدیهی اسـت کـه     » آزادي«خلّاقیت در گرو  یابد. سازي نقش برتري می عرصه تمدن
 هثمـر ، چراکـه  غیر از رهایی به عنوان نردبان شهوت اسـت آزادي به عنوان نردبان خلّاقیت، 

گسـیختگی،   محصول رهـایی و لجـام  ، در حالی که تولید علم و فن استو خلّاقیت، آزادي 
  .است تخریب هویت انسانی

مسئله مهم دیگر، حمایت و تکریم دانشمندان، فرهیختگـان و اهـل علـم و ادب اسـت.     
بینیم در دوران بالندگی تمـدن اسـالمی، در سـایه حمایـت      زنیم، می وقتی تاریخ را ورق می

می رونـق داشـته اسـت.    هـاي اسـال   هاي علم و دانـش در سـرزمین   مسلمان، کانونحاکمان 
اي از جانشـینان آنهـا و نیـز امـراي      و عـده  مأمون، هارون، منصورچون تشویق خلفایی، هم

ی و خوارزمشـاهی و گروهـی از امـراي    هزیار، برخـی پادشـاهان بـوی    مأمون، آل سامانی، آل
و  و برخی خلفاي اموي اندلس و خلفاي فـاطمی؛   الدوله حمدانی سیفمانند  ،مغرب و شام
هـاي گـران، باعـث شـکوفایی و رشـد علـم در        دوست آنها و پرداخـت صـله   وزیران دانش

هاي اسالمی شد. در این دربارها، عالمان یهودي، نصرانی، زرتشـتی، صـابئی و مسـلمان،     سرزمین
شـدند. ایـن    می مند هاي آنان بهره به میزان علم و دانش خود، از تقرّب خلفا و امرا و وزرا و صله

هـا و شـکوفایی    ها و ظهور آثار ارزشمند در عرصه علم، بـروز نـوآوري    امر به تبادل اندیشه
  39و زمینه رشد و پیشرفت فرهنگ تمدن اسالمی را فراهم آورد.کرد دانش کمک مؤثري 

پـردازان و   یـه امروزه نیز دولتمردان جهان اسالم باید به تکریم دانش و دانشمندان و نظر
که شرط تحقق تمدن نوین اسالمی اسـت، اهمیـت بسـیار    خلّاقیت  تحقق فضاي شورانگیز

هاي اسالمی، در راستاي تقویت توان  هاي دولت ریزي ها و برنامه گذاري سیاستبوده و قائل 
سـازي،   تمـدن  هعلمی کشور و حمایت از اهل علم و ادب باشد تا با تکیه بـر تجربـه و اراد  

  زرین دیگري در تاریخ اسالم باشیم. شاهد عصر

  . خودباوري مسلمانان۴
کننـده   تالش علمی، سیاسی، اقتصـادي و فرهنگـی، ترسـیم    هاعتماد و اتکا به نفس در عرص

سـت.  ترین لوازم نوساري تمدن اسالمی، عوامـل روانـی ا   خط و جهت اصلی است. از مهم
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مسـلمانان بایـد   به بیان دیگر، رسد. گیرد باید به خودباوري بتمدن اسالمی اگر بخواهد اوج 
توان آن را تغییر داد و باید این  ماندگی، ذاتی نیست و می  یافتگی و عقب باور کنند که توسعه

  40شود. کار را کرد. با نگاهی به تاریخ و تمدن درخشان گذشته اسالم این امر روشن می
خت وضعیت فعلـی آن  از آنجا که مقوله فرهنگ و تمدن، امري پویا و مستمر است، شنا

اي  زمینـه  که شـناخت گذشـته، پـیش   ، چراتاریخی آن خواهد بود هوابسته به آگاهی از پیشین
اسالم و آگاهی  با بازنگري هویت فرهنگیِتوان  میبه همین دلیل، . براي گذر به آینده است

از شوکت و عظمت دیرینه آن، قدم در راه نوسازي فرهنـگ تمـدن اسـالمی نهـاد. امـروزه      
ضرورت دارد تا ضـمن الگوپـذیري   م بیش از هر زمان دیگر، اهی از هویت فرهنگی اسالآگ

گذشته، نقاط ضعف و قـوت آن را شـناخت و جـوهره رشـد و      از تمدن درخشان اسالمیِ
به استعدادهاي ذاتی خود بیشتر پـی بـرد و بـر    و از سوي دیگر،  ار بستکاش را به  بالندگی

  افزود. طی این مسیرخود،  اعتماد به نفس
فرهنگ و تمدن درخشان اسالمی، بایـد از منظـر    هالبته باید توجه داشت که مرور پیشین

آموزي و تنها در جهت تقویت حس اعتماد به نفس باشد، نه اینکه نگاه ما به گذشـته   عبرت
معطوف ماند و همچون چند قرن متأخر، از آینـده غفلـت ورزیـم. تقـدیس کـاذب تـاریخ       

اي براي درمان درد  به آن، خود مخالف حرکت اسالم است و چارهگذشته و دلخوش کردن 
هـا و   بایـد از گذشـته عبـرت گرفـت و بـا تقویـت اراده       41فرهنگ و تمدن اسالمی نیسـت. 

به آینده نگریست. همچنین به این امر باور داشت که آنچه اطراف مـا  پرورش افراد توانمند، 
  .نظر، تغییرپذیر است و نیازمند تجدیدرا فرا گرفته

  گيري نتيجه
توان دریافت که نوسازي و گسترش فرهنـگ و تمـدن اسـالمی،     شده میبا مرور مطالب یاد

هاي مادي و معنـوي جهـان اسـالم آن قـدر مهیاسـت کـه        دور از واقعیت نیست و ظرفیت
و عظمت گذشته خـویش را  وه کتوانند با بازشناسی و تقویت آنها، بار دیگر ش مسلمانان می

  بازیابند.
انات و تـوان مـادي و معنـوي جهـان اسـالم را      کشورهاي اسالمی، باید امکمسلمانان و 

بشناسند و با در پیش گرفتن استراتژي روشن و هدفمند، همه توان و نیروي خـود را بـراي   
  ار گیرند.کنوسازي تمدن اسالمی به 
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این عامل  از آنجا که تمدن اسالمی بر شریعت اسالم استوار است و مسلمانان با تکیه بر
اند، امروزه نیز بازگشت به اسـالم و عمـل بـه تعـالیم آن،      سازي کرده تمدن )اسالم(بنیادین 

  تکامل مادي و معنوي مسلمانان و بالندگی دوباره تمدن اسالمی را در پی خواهد داشت.
در کنار این عامل اساسی، تالش و همت دانشمندان و اجماع نظـري و عملـی نخبگـان    

ذاري معقول جوامع اسالمی در پرتو اتحاد جهـان اسـالم و خودبـاوري و    گ فکري، سیاست
توانـد   نـونی مـی  کاعتماد به نفس مسلمانان و خواست آنها، از عواملی است که در روزگـار  

  تمدن نوین اسالمی را تحقق بخشد.گیري  ایده نوسازي تمدن اسالمی یا شکل
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