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بررسی تاثیر فرهنگ اسلامی در پیشرفت جامعه با واكاوی عوامل ترقی مسلمانان در
قرون وسطی
سید حسام الدین محمدی
چکیده
هرچند مناب مرعددي به ارتباط فرهن و پيشرفت جهان اسلام در قرون وسطي اشار ميكنند ،اين ارتبتاط بته طتور واضتحي
نمايش داد نشد است .در اين مقاله ابردا نشان ميدهيم كه عوامل اقرصادي يا سياسي براي توضيح علّت بسياري از مصتاديق
پيشرفت علمي مسلمانان كفايت ميكند و ترقّي در اين حوز ها به فرهن جامعه ارتبتاطي نتدارد .در مرحلتهي بعتد فلستفه و
منطق را به عنوان عرصههايي معرفي ميكنيم كه پيشرفت در آنها نريجهي مسرقيم فرهن جامعه است و شكو جهتان استلام
در قرون وسطي در سايهي آنها حاصل شد است و در اين را ويژگيهاي اصلي فرهنت ملّتهتاي ممرتاز تتاريخ را شناستايي
ميكنيم .سپس عواملي را كه به فرهن اسلامي امكان تاثيرگذاري داد است را مشخّص متيكنيم و نشتان متيدهيم كته ايتن
عوامل سبب ميشوند فرهن اسلامي برواند در هر زمان و مكاني در ترقي و پيشرفت جامعه تاثيرگذار باشتد .در نهايتت دلايتل
عقب افرادگي جوام مسلمان در جهان امروزي ،نسبت آن با فرهن اسلامي و ظرفيتهاي پيشرفت مسلمانان را متورد بررستي
قرار ميدهيم.
واژگان كلیدی :فرهن  ،پيشرفت ،جهان اسلام ،قرون وسطي ،فلسفه ،منطق
مقدمه
ارتباط فرهن و پيشرفت هميشه مورد توجه پژوهشگران بود است .با اين حا دامنه و قدرت تاثير عوامل سياسي ،اقرصادي
و اجرماعي آنقدر زياد است كه ميتوان تقريباً هر پيشرفري را در سايهي آنها توجيته كترد و نيتازي بته مطترح كتردن عنصتر
فرهنگي نيست .به همين ترتيب در اين مقاله نشان ميدهيم پيشرفت علوم در بين مستلمانان قترون وستطي بيشترر نريجتهي
وضعيت مساعد اقرصادي و سياسي يا نبوغ شخصي دانشمندان بود استت تتا عوامتل فرهنگتي .در مقابتل توستعهي فلستفه و
بحثهاي اسردلالي در بين مسلمانان نشاندهند ي فرهن غني مسلمانان و عامل برتتري مطلقشتان بتر رقبتاي جهتاني بتود
است .سپس دلايل تاثيرگذاري فرهن اسلامي بر مسلمانان قرون وسطي را مورد بررسي قرار ميدهيم و توضتيح متيدهيم كته
چرا عليرغم در دسررس بودن گنجينهي فرهن اسلامي ،مسلمانان عصر حاضر نميتوانند از آن به انداز ي كافي بهتر ببرنتد.
در انرها برخي راهبردها براي حل اين مشكل پيشنهاد ميشود.
تاثیر فرهنگ اسلامی بر پیشرفت علوم طبیعی در قرون وسطی
بسياري از پژوهش گران ،فرهن اسلامي را از عوامتل اصتلي پيشترفت مستلمانان در قترون وستطي دانسترهاند .ويتل دورانتت،
تاريخنگار معروف ،در اين مورد مينويسد« :با عنايت به تعاليم قرآن ،عمل و فرهن مسلمانان رشد كرد .قرآن آنان را از اوهتام،
خرافات ،تعصّبات و وحشي گري نجات داد ... .در همان زمان قرآن آنان را به پيشرفري سوق داد كته در تتاريخ بيبتديل استت»
(دورانت. 1111،12،
به نظر مي رسد كه در تاثيرفرهن اسلامي در فروحات مسلمانان صدر استلام نميتتوان ترديتد داشتت .مستلمانان ايتن دور از
امريازات اقرصادي و دانش نظامي به مراتب كمرري نسبت به رقباي منطقهاي خود مرل ساسانيان و روميتان برختوردار بودنتد،
بنابراين توجيه موفقيت مسلمانان تنها در سايهي ايمان و ارز هاي فرهنگي آنان امكانپذير است .ولي نكرهاي كه توضتيح آن
سخت تر است اين است كه پيشرفت مسلمانان در همين مرحله مروقّ نميشود .با گذر از اين مرحلهي تاريخي ،كشتور استلام
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خيلي زود تبديل به قدرت او نظامي و اقرصادي جهان ميشود و دقيقاً از همين زمان رابطهي فرهن با پيشترفتهاي جهتان
اسلام به انداز ي قب ل واضح نيست .آيا پس ازدسريابي مسلمانان به ثروت ممال فرح شد نميتوان گفت پيشترفت مستلمانان
تنها نريجهي گشايش اقرصادي و سياسي جامعه ي آنان بود است؟ در واق آيا فرهن سهمي در پيشرفت جهان اسلام داشتره
كه نروانيم آن را براساس عوامل ديگر توجيه كنيم؟
مناب مرعددي رشد جامعهي اسلامي در قرون وسطي را معلو نهضت ترجمهاي ميدانند كه در قرن هشرم ميلادي آغاز شد و
مورد حمايت خلفاي عبّاسي قرار گرفت (الخليلي . 2111،دلايل مرعددي براي آغاز اين نهضت ذكتر شتد استت .يكتي از ايتن
دلايل بر اين نكره تاكيد ميكند كه جسرجوي معرفت وظيفهي ديني مسلمانان بود است .بنابراين مسلمانان به محض اينكته
امكان مادّي علمجويي به دست آمد تلا خود را با ترجمهي آثار علمي گذشرگان آغتاز كردنتد و حاكمتان عبّاستي هتم بنتابر
ملاحظات ديني از آنها حمايت كردند .با اينحا اين نظر چندان محرمل به نظر نميرسد زيرا بسياري از نخسترين مرترجمين
مسيحي يا پيرو ساير اديان بودند (الخليلي . 2111،11،بنابراين آنچه مررجمين را به ترجمه واميداشت اعرقادات اسلامي نبود.
از سوي ديگر علّت اصلي حمايت خلفاي عباسي از نهضت ترجمه هم توصيهي اسلام به كسب دانش نبتود استت .بتا گسترر
مرزهاي جغراف ياي جهان اسلام و برقراري ثبات در اين دور  ،نيازها و تمايلات جديدي شكل گرفت .از يت ستو جهتان بتزرگ
اسلام براي ادار نيازمند دانش نوين بود و از سوي ديگر مسلمانان نسبت به دانتش تمتدّنهاي بتزرگ گذشتره كنجكتاو بودنتد
(الخليلي . 2111،اينها دلايل اصلي حمايت از نهضت ترجمه بودند و آغاز اين نهضت نريجهي مسرقيم فرهن استلامي نبتود
است.
از طرف ديگر روشن نيست كه تمايلات دانشمندان مسلمان به نجوم ،رياضي ،فيزي و  ....تا چته انتداز مرتاثر از ادبيتات بتهجا
ماند از تمدّنهاي قبلي يا نبوغ شخصيشان و تا چه انداز ناشي از دسرورات اسلام مرل ضرورت قبلهيابي يا اسرهلا متا بتود
است .يونانيان ،مصريان ،ايرانيان و چينيها همگي اين موضوعات علمي را تعقيب ميكرد اند و شتايد اگتر دانشتمنداني از قتوم
ديگر هم به مناب اين علوم كه اندک اندک ترجمه ميشدند دسررسي پيدا ميكردند اسباب همتين پيشترفتها در ميتان آنهتا
مهيّا مي شد .به اين ترتيب ترقّي مسلمانان در اين علوم ربطي ناواضح با فرهن متردم دارد و نميتتوان آن را نريجتهي قطعتي
ارز هاي فرهنگي اسلام دانست.
تاثیر فرهنگ اسلامی بر پیشرفت فلسفه و علوم استدلالی در قرون وسطی
با اين حا نهضت ترجمه چندين دهه بعد از آغاز به مطالبي تسرّي پيدا كرد كه عنصر فرهنگي در آنها به مراتب مشخّصتر
است .در اين دور مسلمانان به ترجمهي آثار رو شناخري ،فلسفي و منطقي ارسطو و افلاطون همت گماردند تتا آنطتور كته
جيم الخليلي مينويسد «:چيزي را به دست آورند كته در مقابتل رقبتاي مستيحي و يهتودي از آن بيبهتر بودنتد و آن دانتش
اسردلا و بحث بود» (الخليلي . 11،2111،تفاوت اين دانش جديد با ساير انواع دانش همچون نجوم و فيزي بتراي مستلمانان
اين است كه در اين عرصه را براي تقليد و بسر صرف آثار گذشرگان بسره است .مسلمانان براي اولين بار آثاري را ديدند كته
ظاهراً با باورهاي آنها مرناقض بود و نميتوانسرند آن را به همان شيو اي كه يونانيان ،هنديها يا ايرانيان دنبا كردند پيگيتري
كنند .در چنين شرايطي جامعهي اسلامي سه را پيش رو داشت:
به اين آموز هاي جديد پشت و وجودشان را انكار كند و مان از ادامهي ترجمهي اين مطالب شود.
-3
باورهاي ديني خود را رها كند و فلسفه را به شيو اي كه فرهن رقيب پيشنهاد ميكند دنبا كند.
-2
با اعرماد به نفس آموز هاي جديد را فراگرفره ،جذب كرد و براي اهداف خود بهكار بگيرد.
-3
در طو تاريخ جوام مخرل به شيو هاي مخرلفي به چنين شرايطي واكنش داد اند .غرب در قرون وسطي و رنسانس جلو اي
از را حلهاي ( 1و ( 2را به نمايش گذاشره است .را حل كليسا در قبا تحقيقات گاليله گزينهي او است .از طترف ديگتر
پاسخ روشنفكران عصر روشنگري اروپا به شرايطي كه اعرقادات ديني در ي كفه و اعرقادات جديتد و رقيتب در كفتهي ديگتر
قرار ميگيرد گزينهي دوم بود.
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در مقابل پاسخ مسلمانان در قرون وسطي به اين چالش را حل ( 3استت .يعنتي مستلمانان تلتا كردنتد فكتر رقيتب را بته
رسميت بشناسند و آن را در خود هضم كنند .دو باور فرهنگي مهم كه باعث انرخاب اين را توسر مسلمانان شدند عبارتنتد از
اينكه:
افلاطون ،ارسطو و مكربي كه فرهن غرب بدون هيچ ترديدي اعربار كلامشان را ميپتذيرفت ممكنالخطتا هسترند و
-3
خداوند بالاتر از آنها تنها كسي است كه همهچيز را ميداند.
اين آموز ها كه به ظاهر در عرض باورهاي اسلامي هسرند ،اگر حقيقري دارند ميتوانند به عنوان نردباني براي تعميق
-2
آموز هاي اسلامي به كار گرفره شوند.
به اين ترتيب مسلمانان با ياري غناي فرهنگي خود آموز هاي به ظاهر مرناقضي كه به دسرشان رسيد بتود را اوّلتاً ستركوب و
نابود نكردند و ثانياً آنها را تصحيح كردند و به نوآوريها و ابداعات جديدي دست زدند .فرهن اسلامي در قترون وستطي بتراي
جامعهي مسلمانان پروژ تعري ميكرد و آنان را از تقليد و پيروي صرف از ساير فرهن ها ميرهانيد و همين موضتوع جايگتا
يگانهاي را به جهان اسلام بخشيد .بنابراين اين درجه و گسرر ي موفقيتهاي مسلمانان در علوم نبود كه جايگا ويژ ي آنتان را
به ارمغان آورد بلكه فعليتهاي فكري و نگا ناشي از فرهنگشان بود كه اعرماد به نفس مرفاوت بودن و ممراز بتودن را بته آنهتا
ميداد.
در تاريخ هر ملّري كه به جايگا ممرازي دست يافره از غنتاي فرهنگتي ويتژ اي برختوردار بتود  .بته عنتوان مرتا امپراتتوري
هخامنشي از همين امرياز بهر مند بود است .هگتل ،فيلستوف آلمتاني ،در توصتي وضتعيت شتاخص امپراتتوري هخامنشتي
مينويسد «:اين شكل حكومت را ميتوانيم پادشاهي خداسالارانه بناميم .وظيفهي شا آن است كه نيكي را به كار بندد .ايرانيان
مردمان بسياري را به زير فرمان خود در آورد اند ،ولي همۀ آنها را آزاد گذاشره اند تا ويژگي هاي خويش را نگا دارند؛ از ايتن
رو حكومت آنان را ميتوان همانند امپراتوري دانست» (عنايت . 221-222 ،1321 ،به عبارتي فرهنت ايرانتي توانتايي ايتن را
داشت كه بدون اينكه نگر هاي گوناگون را نابود كند ،آنها را هضم و در خود نگه دارد .فرهنگي كته بروانتد از امريتازات ديگتر
فرهن ها بهر بگيرد امكان ممراز شدن و شكو را دارد.
ویژگیهای فرهنگ اسلامی
نكره ي مهمي كه بايد به آن توجه كرد اين است كه فرهن اسلامي امكانات لازم براي انرخاب را حل ( 3را دارا بود استت در
حالي كه فرهن بسياري از جوام حري در اوج قدرت هم امكان همگامي با فرهن هاي رقيب را نداشره است .به عنوان مرتا
در قرن سيزدهم ميلادي پهناي سرزمين فرحشد توسر مغو ها از سواحل چين تا قلب اروپا ميرسيد ،با اين حا اين فرهن
مغو ها بود كه مغلوب فرهن سرزمينهاي ميزبان به خصوص ايرانيان شد .اين در حالي استت كته فرهنت استلامي چته در
پيروزيها و چه در شكستها تهاجم فرهن هاي رقيب را تاب آورد .گوسراو لبون دربار ي اين موضتوع مينويستد «:مشتاهد
نشد است كه هيچ قبيله ي مسلماني چه پيروز يتا چته شكستت ختورد ديتن ختود را از استلام بته مستيحيت تغييتر دهتد»
(لبون . 1121،111،اما چه عواملي در ي فرهن باعث مي شود كه برواند در مقابل فرهن رقيب زند بماند و آن را در ختود
هضم كند؟ به عبارتي چرا فرهن مسلمانان قابليت انرخاب را حل ( 3را داشت اما فرهن مغولي اين قابليت را دارا نبود؟
گوسراو لبون ،تاريخ نگار غربي علّت اين امكان را هماهنگي باورهاي اسلامي با قوانين طبيعي ميدانتد .او مينويستد« :در تمتام
كشورهايي كه زير پرچم اسلام بودند پيشرفت در هر عرصهاي واقعاً خير كنند بود .اين اتّفاق بهخاطر مطابقت باورهاي استلامي
با اصو و قواعد طبيعي رخ داد» (لبون . 1121،111،علاو بر اين ،طبيعت انستان بته طتور ختاص متورد توجته استلام استت.
جهانبخش ثواقب در اين مورد مينويسد «:عامل ديگر در گسرر اسلام همسو بودن آن با طبيعتت انستان استت .استلام تنهتا
شامل شعاير مذهبي نيست ... .در اسلام رابطهاي بين طبيعت انسان و اجبار ديني وجود دارد» (ثواقب. 126 ،2112،
علاو بر عامل هماهن بودن با طبيعت ،ارز هاي اسلامي از عموميت و ضرورتي برخوردارند كه در هر شرايطي پيترو ختود را
ملزم به اطاعت از دسرورات ميكند .به عنوان مرا اسلام بر ضرورت علمآموزي تاكيد ميكنتد بنتابراين مهتم نيستت كته فترد
مسلمان پير است يا جوان ،در قرن او هجري زندگي ميكند يا در قرن پانزدهم ،ساكن آمريكاستت يتا آستيا :او بته هتر حتا
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موظّ است براي كسب دانش بكوشد .ارز هاي اسلامي مرشكل از چنين قوانيني است و اين قوانين به عنتوان ملتاک در هتر
شراير جديدي تمام فعاليتهاي فرد مسلمان را تحت تاثير قرار ميدهد.
به اين ترتيب اگر فرهن اسلامي در دور اي برانگيزانند بود  ،در هر دور ي زماني ديگري هتم برانگيزاننتد خواهتد بتود . .بته
عبارتي اگر غناي فرهنگي جامعه ي اسلامي به سبب هماهنگي آن با قوانين طبيعت از جمله طبيعت انسان استت ،ايتن غنتا بتا
گذشت زمان و در اعصار گوناگون تغيير نميكند زيرا قوانين طبيعت هموار به همين شكل بود اند و خواهند بود .علاو بر ايتن
همانطور كه گفريم ،تعاليمي كه ارز هاي اسلامي بر آنها بنيان نهاد شد اند هموار و در هر شرايطي انگيتز ي پيشترفت در
جامعه را برمي انگيزند .به عنوان مرا ي مسلمان عصر حاضر بايد به همان انداز در عقلانيت روند علمي زمانها شت كنتد
كه ابن هيرم به رو مكرب ارسطويي اروپا ترديد ميكرد .لذا ميتوان گفت فرهن اسلامي به ستبب همتاهنگي بتا طبيعتت و
عموميري كه دارد هموار ظرفيت عملكرد به عنوان عاملي موثر در پيشرفت را دارد.
فرهنگ اسلامی و جوامع امروز مسلمانان
در ب خش قبل توضيح داديم كه چرا فرهن اسلامي به سبب هماهنگي با طبيعت و عموميتت دستروراتش در قترون وستطي از
اصليترين عوامل رشد و ترقي برخي جنبههاي علمي جامعهي استلامي بتود استت و از آن مهمتتر يگانته عامتل جايگتا برتتر
مسلمانان تلقي ميشد .همينطور اسردلا كرديم كه فرهن اسلامي با توجه به اين ويژگيها ميتواند در هر زمان و هر مكتاني
به صورت ي عامل موثر در پيشرفت عمل كند .يعني عليالاصو فرهن اسلامي بايد همان تاثيري را بر فرد مسلمان امتروزي
بگذارد كه بر دانشمند قرون وسطي ميگذاشت.
با اين حا وض حا حاضر جوام مسلمان با وض مستلمانان قترون وستطي كاملتاً مرفتاوت استت و قرنهاستت بستياري از
كشورهاي مسلمان آنطور كه بايد و شايد پيشرفت نكرد اند .به عبارتي اگر فرهن اسلامي ميتواند به عنوان ي عامتل متوثر
در رشد جامعه ي اسلامي تاثيرگذار باشد چرا بسياري از كشورهاي مسلمان اين چنين عقبافراد اند؟ دو پاسخ براي ايتن ستوا
محرمل است:
ممانعت عوامل سياسي ،اقرصادي و  ...از پيشرفت جوام مسلمان
-3
ناديد گرفرن ارز هاي اصيل فرهن اسلامي در جوام مسلمان
-2
عامل او همان دليلي است كه افو تدريجي جامعهي اسلامي از قرن پانزدهم به بعد را سبب شد .برختي منتاب از عامتل دوم
به عنوان يكي از اصليترين دلايل از دست رفرن اندلس از سلطهي مسلمانان ياد ميكنند (دورانت. 1111،
حا بايد تعيين كنيم كه كدام ي از اين دو عامل را ميتوان در عقبافرادگي كنوني جوام مسلمان موثر دانستت .اگتر عامتل
عقبافرادگي جوام مسلمان تنها سياست و اقرصاد باشد جاي اميدواري هست كته در صتورت تتامين شتراير متاديِ حتداقلي
شكو گذشره بازگردد .با اين حا مراسفانه به نظر ميرسد علاو بر شراير اقرصادي و سياسي ،جوام مسلمان از جملته ايتران
با بسياري مشكلات فرهنگي ناشي از بيتوجهي به ارز هاي فرهنگي اسلام هم دست به گريبانند ،يعني درواق اين كشتورها از
هر دو مشكل بهطور همزمان رنج ميبرند.
در بخش قبل ديديم كه فرهن موثر به اصلاح و جذب تفكر رقيب ميانجامد .با اين حا در جامعهي امروز ايران هيچ شاهدي
مبني بر تلا براي اصلاح يا جذب تفكّر وارداتي به چشم نميخورد .معيار توجّه به موضوعات علمي نيازهاي جهان غرب است،
تقليد در سطوح مخرل وجود دارد و هر كار علمي كه انجام شود به خدمت بسر دانش به شيو اي كه مطلوب فرهنت رقيتب
است درمي آيد .در واق فعاليت علمي در ايران بيش از آنكه به كارهتاي دانشتمندان مستلمان قترون وستطي شتبيه باشتد بته
فعاليتهاي كشيشهاي قرون وسطاي اروپا در حاشيهنويسي آثار ارسطو شبيه است .به اين ترتيب ميتوان نريجته گرفتت كته
فرهن اسلامي و ارز هاي آن اساساً از جامعه رخت بسرهاند.
اگر اين اسردلا درست باشد جوام مسلمان از جمله ايران نميتوانند حري بعد از دسريابي به توسعهي سياسي و اقرصادي در
عرصهي بينالمللي حرفي براي گفرن داشره باشند و هموار تعقيبكننتد ي پتروژ ي ممالت ديگتر خواهنتد بتود .جامعتهاي
قدرتمند از نظر نظامي ،اقرصادي و سياسي بدون داشرن فرهنگي كه اعرماد به نفس كتافي بتراي مقابلته بتا فرهنت رقيتب را
2121

http://www.opoosoft.com
مجموعه مقالات یازدهمین کنگره پیشگامان پیشرفت

داشره باشد سرنوشري بهرر از قوم مغو نخواهد داشت .چنين قدرتي تنها در برههاي از تاريخ عرض اندام ميكند و بته سترعت
هم محو ميشود ،بدون آنكه اثر بزرگي از خود به جا بگذارد.
راه حل مشکلات فرهنگی جامعه
با اينكه وضعيت فرهنگي در جوام مسلمان از وضعيت مطلوب خيلي فاصله دارد ،ميتوان با اقدامات سنجيد اوضاع را تغييتر
داد .مهم است كه همان طور كه براي بهبود شراير نظامي ،اقرصادي و سياسي كشور تلا و برنامهريزي ميشود ،به فرهن نه
فقر به منزلهي ي وجه تزييني از قدرت بلكه به عنوان عاملي كه قدرت در سايهي آن حاصل ميشود توجه گردد .در ايتن را
لازم است ارز هاي فرهنگي ايراني/اسلامي در جامعهي ما نهادينه شوند و افراد از سنين كودكي با معارف حقيقي استلام آشتنا
شوند .قدم بعدي تشويق جامعهي علمي به تعري پروژ و نگا انرقادي به فعاليتهتاي علمتي در غترب استت .از ستوي ديگتر
مسئولين فرهنگي بايد به جاي انكار فرهن غرب و دسراوردهاي آن و روشنفكران جامعه بايد به جاي تحقير فرهن جامعته و
دلباخرگي به فرهن رقيب (را حلهاي  1و  2در برخورد با فرهن رقيب دست در دست يكديگر راهكاري بتراي تصتحيح و
جذب تفكرات وارداتي بيابند.
نتیجهگیری
در اين مقاله ابردا مشخّص كرديم كه منظور ا ز تاثير فرهن در پيشرفت ي جامعه چيست و نشان داديم كه نميتتوان تاييتد
كرد عامل بسياري از مصاديق پيشرفت جهان اسلام در قرون وسطي فرهنگي بود باشد .با اين وجود با جلب توجّه به دور اي از
نهضت ترجمه كه در آن فلسفه و منطق مورد توجّه قرار ميگيرند نشان داديم كه مسلمانان اوّلاً اين علوم به ظاهر مرنتاقض بتا
باورهاي اسلامي را سركوب نكردند و ثانياً به تصحيح و جذب آن همّت گماردند و اين همته تنهتا در ستايهي فرهنت استلامي
انجام شد .در ادامه معلوم كرديم كه غناي فرهنگي اسلام نريجهي ويژگي طبيعي بودن و عموميت تعاليم آن است كه به نوبهي
خود اسباب تاثيرگذاري در هر زمان و مكاني را فراهم ميكنند .در انرها بررسي كرديم كه چرا با وجتود تاثيرگتذاري جاودانتهي
فرهن اسلامي كشورهاي مسلمان از جايگا خود در قرون وسطي فاصلهي زيادي دارند و اين وضتعيت را اوّلتاً معلتو شتراير
سياسي-اقرصادي اين كشورها و ثانياً فرامو شدن ارز هاي فرهنگي دانسريم.
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