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 سیر اجمالی از آغاز تا کنون

فتوحات اسالمی با جنگ  شاید شرق و غرب ظهور کرد و به وجود آمد، تمدناز اسالمی، قبل  تمدنفرهنگ و -0

 اهل کفار و اسالم زندگی . نبوده استجنگ  زور قلب ها بادر ولی نشر اسالم در ممالک و ، ه باشدبه دست آمد

یهودی ونصرایا مشخص بود که اهل کتاب  . بین مسلمانان پذیرفت جذیه در شرط که کتاب داشتند باکتاب را 

 شدند. شمرده کتابو زیر مجوعه حدیث اهل شد  با مجوس هم که مورد تردید بود معامله اهل کتاب وبودند 

 اروپا وتبت هم بعنوان مجوس توانستند در قلمرو های اسالمی با دادن جزیه با آسایش و حتی بت پرستان هند و

 اریهودیانی که هرگز اسالم ؛  خواندند می صابئین هم خود را اهل کتاب؛  راحتی در کنار مسلمانان زندگی کنند

و  ، بودن تردر قلمر اسالم راحت  چون کردندمی تی وآرامش زندگی در قلمر اسالم به راحولی  نمی کردند قبول

 با مسیحیان به دعوا و نزاع نمی پرداختند.

متر خیلی ک دو اسالمی داشتن و مجوس که جزیه به اسالم را می پرداخت یعقوبیان زندگی راحت تری را در قلمر

 از مالیات به رومی ها بود.

 شناخت آنها از اسالم شد وبیشتر آنها مسلمان شدنداین راحتی و آسان گیری ها باعث -0

 1م را تقویت کردا تحقق پیدا نکرد گرویدن به اسالوعدهاهی مانند معجزه وظهور منجی که در ادیان آنه-1 

 روی آوردن اهل کتاب به اسالم بخاطر سادگی و روشنی عقاید اسالمی بود.-

بلکه به سبب مقتضیات زمان و اسباب مختلف اجتماعی بود  به وسیله اجبار وفشار و عنف نبودانتشار اسالم -9

 که اسالم تصمیمات مصلحت آمیزی می گرفت.

از طرفی دیگر پیشرفت نظامی اسالم خود عامل روانی بود،پیشرفتی که از دوران شخص واالی پبامبر آغاز شد تا 

مصر شد.انگیزه مسلمانان غنیمت و نتیجه آن فتح عراق شام و  و به بنی عباس رسید دوران خلفاء ادمه یافت و

 کشورگشایی نبود،بلکه روحیه جهاد برای خدا ومعنویات آنها را تشویق می کرد.

زکات خوداری کردن که در سرکوبی اعراب مرتد که از پرداخت ازجمله فتوحات از دوران ابوبکر شروع شد،

دست مسلمانان افتاد امپراطور بیزانس انجا خالدبن ولید جالدت بی نظیری از خود نشان داد و شام و فلسطین به 

او یک قرن بر تمام قلمرو اسالمی فرمانروایی کرد.عمربن خطاب که خلیفه دوم شد  و را برای همیشه ترک کرد،
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راسان ،هم بر خعراق را به سعدبن ابی وقّاص سپرد و او نیز در اندک زمان فاتح تیسفون شد وچندی بعد به فارس

 دست یافتند هم بر ماوراءالنهر.

وریه س بیزانس در کردند این فتوحات این چنین آسان نبود، نگاه می مسلمانان مهاجمداوت به ااگر مردم با چشم 

 چند شهر هم که مقاومت ، چنگال بیرون آید آنها هم که منفورتر شده بود با ده هزار سربازهم کافی بود که مصر از

 کردن  دو سال هم در دست بیزانس نماند.

ز اما بعد ا ؛متحد باقی ماندند که ری مذهبی بود،هوادارن ائمه موافق اتحاد بودنوحکومت دیکتات ومت خلفاءحک

 کشته شدم عمر وبه خالفت رسیدن عثمان بن عفان با ضعف و سستی وی کار به دست بنی امیه افتاد خالفت عثمان

 .مورد بی رضایتی مردم بود هم

بعد معاویه خالفت را  ،شد وقتل ایشان توسط خوارج صورت گرفتها  در دوران خالفت حضرت علی شورش

وای محت ،نپذیرفته بودن به اسالم این خانواده خالفت را از روی عالقه ؛شدگرفت که در دوران او خالفت مورثی 

ما ااما در لباس خالفت اسالمی ،،  اسالمی را اجرا نمی کردند بنی امیه خالفت را به حکومت موروثی تبدیل کردند

کومت حسیاست های انها موجب نارضایتی مردم شد و بنی امیه سقوط کرد و بنی عباس خالفت را به دست گرفتند،

در دوره اینها تمدن درخشان  بغداد در زمان منصور دوانقی بناء شد ، انها هم مورثی بود مرکز حکومت انها بغداد بود

از رقبایی غربی  یو خویش داشت، دهر مانی را همشارل امپراطوری هارون الرشید فقط ،شرق صورت پذیرفت

 .و وقتی بر روی کار آمدن عباسیان قتل عام شدن  الل می زدند،قامویها در اندلس دم از است خود مجلل تر بود،

 میوتجزیه شدن حکومت اسال بغداد رشد خود را از دست داد، ، وبعد با غلبه ترکان ودست یابی به خالفت در بغداد

-1فاطمی در مصر-1عباسی در بغداد-0درآن دوره دنیای اسالم سه خلیفه همزمان در سه نقطه داشت شروع شد.

 اموی در اندلس

چون قدرت فاطمیان در مصر رو به افزایش بود تحریک های آنها در فلسطین بهانه ی برای جنگ های صلیبی 

 ،انها بود مقدس بهانه ای سازی کشورای  صلیبی برای حمله وتجاوز غرب به شرق بود وهدر اصل جنگ  بود،

غرب در تمام دوران خود به فکر تسلط به شرق بود تا از ان برای خود استفاده کند که حال حاضر مصداق آن 

 تشکیل اسرائیل در سرزمین مسلمانان هست 
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  ، فرهنگ است ن علم وحال وقوع است که صالح آ دربه نظر مصنف در قرن اخیر دو جنگ صلیبی نامرئی 

بنای علم وفرهنگ تازه خود قرار دهند مای جزء این ندارند که علم وفرهنگ گذشته خویش را لمانان چاره مس

 0وتقلید کور کورانه از غرب نکنند و تمدن نوین اسالمی را ایجاد کنند.

 تمدن انسانی اسالمتسامح، مادر 

فرهنگ و  ، رشد علم و تمدن و از فتوحات اسالمی دوران درخشانی را در کارنامه خود دارد اسالمی بعد نتمد

 توانست آن را قبول ن را به خود جلب کرد و هیچ کس نمیات از ویژگی های بود که نظر تمام جهابدوری از تعص

به دیگر ادیان و در و طب در سرزمین های اسالمی خدمات زیادی را  یرفت های علمی همچون ریاضشپی . نکند

حقیقیت این پویای همان تساهل و تسامحی بود که با تشویق به یاد  ،داشته است 06غرب از دور رنسانس تا قرن 

 بود.گرفتن علم و ترویج نشاط حیاتی 

کلیسا که راه رهبانیت را مسیر خود قرار داده بود از پیشرفت علم جلوگیری می کرد ، وفلسفه را تعطیل کرد و به 

وتساهل است که با گذشت از تعصبات برای  ح روح پویای در تمدن اسالمی همان تسام ، خت گیری مشغول شدس

اسالم به جای دعوا ونزاع با دیگر ادیان راه تسامح با اهل کتاب را  ، آمد وباعث پیشرفت شد تمسلمانان بدس

ا کم شد و قدرت قبیله هدوره رنسانس وقتی به وجود آمد که قدرت کلیسا  ، پیشنهاد داد یعنی وحدت بین مردم

اما تمدن اسالمی موقعی نابودی را پیش گرفت یا  خواهد گرفت که تعصبات قومی قبیله ای زیاد و  زیاد شد، 

 تسامح کم شد.

اسالم وجود ر دتسامحی که در اسالم وجود داشت در مسیحیت وجود نداشت و خشونتی که در یهود وجود داشت 

در دوران  ، بر با منافقان تساهل می کردمافی بود حتی خود پیاکنداشت برای گرویدن به اسالم گفتن شهادتین 

و باهم به بحث و احتجاج کالمی می پرداختن بر  دکردن یهودیان در کنار هم زندگی می مسیحیان و ظهور اسالم

   1خالف مسیحیت که به دنبال خونریزی بودند.

                                                           
 11-00کارنامه اسالم ازص 0
 11-01ازصکارنامه اسالم  2
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 ر اسالمدمقام رفیع دانش 

اسالم توصیه های بسیاری در آموختن علم در طول ظهور خود داشته است وهمراه توصیه آموختن علم در زبان 

اشخاص برجسته اسالم نمایان شده است مقامی که به عالم در اسالم داده شده در اخرت  از مقام شهداءباال تر 

قران دعوت کرده و کسانی که می دانند را هم سطح کسانی که نمی دانند  است،همواره قران به تفکر و تدبر در ایات

ندانسته است،وتجربه کردن و سیر کردن در زمین را را سفارش کرده است در جنگ بدر هر اسیری که توان پرداخت 

را فرا  دیانفدیه را نداشت با یاد دادن خواندن و نوشتن به ده نفر ازاد می شد،بعضی از اصحاب کتاب های دریگر ا

گرفته بودن،همچنین نجوم که باعث شناخت راه بود مورد سفارش قرار می گرفت،طب از علوم مطلوب پر فایده 

،علومی که افت وزیان داشت مورد مذمت قرار می گشت مثل سحر وجادو،علوم به کفایه و غیر کفایه تقسیم بود

ومی به دفاع از اعقاید اسالمی می پرداخت مورد شد علومی که مورد نیاز بسیار بود،کالم فلسفه حکمت از عل

  0ارزش و احترام بود،و هر علمی که در تفسیر وتبین قران مؤثر بود اهمییت فوق العادهی داشت.

 فرهنگ و تمدن انسانی و جهانی اسالم

هنگ رگذشته نبود بلکه خود داری محتوایی قوی بود که تشکیل دهنده ف اقوام یتمدن اسالمی فقط وارث فرهنگ

ه نژاد برتری نه ب ، ن پا برجا بودآدر این فرهنگ و تمدن قانون قر؛ عظیمی شد که با تمام وجود انسان سازگاربود

 غزالی در رد فلسفه کتاب می نوشت وابن ؛در مصر یک خراسانی حاکم بود ،بود  و نه به  شرقی ونه به غربی بودن

این فرهنگ از داخل به هم پیوسته بود ومی توانست مسائل  ، بدون نزاع و دعوا دلسی به ان جواب می دادنرشد ا

و افریقایی وحتی اقوام  ،مغول ،هند ،ترک ،ایرانی ،در دوران اسالم اقوام مختلف عرب،  ضم کندخارجی را خوب ه

و  هم جمع کرد اباسالم انها را  و ،ذمی با هم تلفیق شدن واین مسئله باعث شد ضعف های همدیگر را اصالح کنند

ه را اسالم هم ، فرهنگ نوین انسانی خود را اجرا معرفی نمود البته محتوای اسالمی خود اصالت دارد تحلیل کرد و

 1برادر کرد و از ویژگی های منحصر به فرد هر یک برای خدمت به دیگران استفاده کرد.

 تمدن اسالمی منشأ یک فرهنگ عظیم انسانی

ازی ین مکتب در تمدن ساانسانی بودن فرهنگ اسالمی که با طبع و عقل انسان سازگار بود باعث می شد پیروان 

علق به این تمدن مت ، انگیزه فوق العاده ای داشته باشند و تا جای پیشرفت کنند که از تمدن یونان هم جلو بزنند

                                                           
 81-16کارنامه اسالم ازص 1

 10-14کارنامه اسالم ازص 2
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 د به ان می پیوست و این مسئله وحشت بزرگی را برایبلکه انسانی بود که هر کسی با اعتقاد خو ،هیچ نژادی نبود

شاید اگر االن مردم و تایخ نویسان مغربی چیزی از تمدن  می کرد ،گوی دب اسالم مسیحیت ایجاد کرد که همراه از

اسالمی ندانند علت ان همین مسئله بدگوی درباره اسالم باشد که توسط مسیحیت حاصل شده است، حال بعضی 

بله فرهنگ اسالم در جهان غریب است  ، تمدن انسانی اسالم پی برده اند ودر حال معرفی ان هستندکه به  دهستن

 0ایستادن نیستدیگر قابل  ، و نیاز به معرفی دارد اگر این فرهنگ و در مکان خاص و زمان خاص دینامیک شود

 فرهنگ اسالمی معجزه

دن انسانی مانند یک معجزه است که با معجزه یونان تمدن فرهنگ اسالمی با عرضه یک مرحله طوالنی از وضع تم

بته لا ، آوردن  تسجزه از یونان شروع شد وخود یونانی ها هم آن را از بالد اسیای صغیره بدعبرابری می کند این م

افرت افالطون مس ، ریاضیات طالس و فلسفه فیثافورس از تاثیر شرق خالی نبود بر نهلیست بود . یونانیان ءمبنا

 هک خود شرق گرفته است و اعتقاد به دو مبدأ شر و خیر می دهدفسفه خود را مبنای های  و مصر مشهور استبه 

ذی مقراطیس پدر فلسفه اتمی هم به شرق سفر کرده،بسیاری از یونانیان خود را مدیون  . زتشت گرفته شده استاز 

طون به اعتقاد خود فلسفه یونان را حریص تفاوت های هم در فلسفه انها وجود دارد که افال ، شرق دانسته اند

 .مصر را حریص منفعت و کنجکاوی می دانست دانستن و فلسفه

 عالفآنچه که باعث معجزه اسالمی می شد ذوق معرفت جوی و حس کنجکاوی بود که به  تشویق قرآن و پیامبر 

حث امّا گذشته از این ب ، دنولی خود عرب نبود ، را به زبان عربی نوشتندود کتب خ ءو اطبا ءه علماتالب ، می شد

هر چند در البه الی آن حاکمان  ،بودچه در یونان و چه در بالد اسالمی مهمترین عامل پیشرفت حس کنجکاوی 

جمه کتب رمی بردند و از مصادیق این شوق دعوت هارون از اطباء و همچنین تاز  علم ای دیگری نیزه استفاده

یاری مانند بس و همچنین تحقیق وجستجو در اموری که هیچ سودی عملی برای انها نداشت ، توسط مأمون می باشد

 تالش های می توان و کنجکاوی تحقیق زنمونه های ا دوری می کردند، از مسائل فلسفه و منطق و کالم وتاریخ

کیم پراطور برای اینکه حی بدست آوردن کتب یونانی در بیزانس ودادن نامه به امرافرستادن افرادی ببرای مأمون 

شان رابه بغداد بفرستن نمونه ای از این کنجکاوی علمی می باشد و این در در زمانی بود که شارلمانی در قلمرو 

                                                           
 11-11کارنامه اسالم ازص 1
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 ون با کتاب های افالطون و ارسطو در دربار مأمو کند ولی مسلمینبا سواد پیدا د خود به زحمت می توانست چن

 0اقلیدس و جالینوس سر کار داشتند.

 کتابها وکتابخانه ها

از ماوراء النهرین وارد کشور  ، موین عل، صنعت کاغذ سازی برای ثبت ا در پی حس کنجکاوی مسلمانان در علم

این در حالی بود  ، ر مصر هم چنین بوددو حتی در بغداد هم کارخانه کاغذ سازی راه افتاد و  ، های اسالمی شد

ی این صنعت رونق بسیار ؛چه برسد به کاغذ و کاغذ سازی ، آشنا نبودند که در مغرب مردم با مفهوم نوشتن اصالً

 خانه ها اغلبکتاب ، داشت و همین امر مقدمه به وجود آمدن کتابخانه های بسیار پر محتوا در جامعه اسالمی بود

ه ساسانیان بخانداشت، کتا کتابخانهالحکمه مأمون کتابخانه بود،عضدالدوله در شیراز بیت د،ومدارس بودندر مساجد 

 نابود شایعه در قرطبه خلیفه اموی اندلس کتابخانه عظیمی داشت ، ، جای بود که ابن سینا در ان مطالعه می کرد

روایتی که اعراب  ، ن مستد زمانی نیستکردن کتابخانه اسکندر به دست عمرعاص به دستر عمر که روایت آ

 1ی ندارد.ظاهراً هیچ اساس ، کتابخانه مدائن را نابود کردن

 مدارس و دانشگاه ها

خیر به تاسیس رسید برای رشد و اغلب این مدارس به جهت وقف اهل ی بنا شد مدارس انبوه در دنیای اسالم 

 اغلب فرقه ها هم مدارس خاص ، و نظارت حکومتی بر روی ان نبوداین مدارس اغلب آزاد بودند  مسائل خیر،

 ،شصت هزار دینار صرف خواجه نظام الملک وزیر ، را تربیت کرد بودندبزرگی خود را داشتند، این مدارس علمای 

به سبب همین مدارس  ، میه مرکز مهم فعالیت های علمی عصر شد، این نظ ه کرد که بعد مدرسه شدمیبنای نظ

 مد،آسلطان محمد خدابنده به وجود  ، حتی در عهد مغول هم مدرسه بسیار توسط مسجد بیمارستان تشکیل شد

 1غرب در اواخر قرن دوازده اولین مدارس  را تشکیل شد. حالی بود که رد ای

 نهضت علمی مسلمانان

علمی  عث شد که متوناب ، موختن علمآموختن علم در صدر اسالم وسفارشات فراوان پیامبر در آتشویق بسیار به 

واحادیث  نآاز متون قر و فهم ، که با ترجمه فلسفه یونان شروع شد، برای استفاده بسیاری به عربی ترجمه شود
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ع ولمی که بعد ها منبع معرفت و موضد، کالم موضوع نابی بود برای استفاده های ع ه در اسالم باز شقبحث اصول ف

 راه جستجو وتحقیق در ان دوره توسط همین ت:مصنف معتقد اس ، جدید فلسفه و منبع استدالل علمی قرار گرفت

نحوی روبه روی با علم و  ، واقع این است چون حکومت علمی از ائمه جدا شده تترجمه ها به وجود امد ، الب

  0تولید علم به طوری که باید پیش می رفت ،باز ایستاد.

 علم طب و بیمارستان ها

تحول واالیی در آن رخ داد در حدی که مقاالت پر محتوای  ، وقتی دانش طب از سریانی ها به مسلمانان منقل شد

در دانش چشم پزشکی کارهای بسیاری صورت  ، بهتر کار کردنددرباره ان نوشته شد، حتی از دیگر ادیان هم 

 ، ، رازی مقاالتی دارد که االن هم در اروپا خیلی معروف است داراز جمله حنین بن اسحاق مقاالتی د ، پذیرفت

طبیب و کیمیاگر بود، او دایره المعارفی دارد که غنی از نظرات مختلف جهانی و تجربه شخصی  هم یم ،او هم حک

هم به وفور یافت می شد، و که مقاالتی او تا قرن هجده  تابن سینا از معروف ترین اطباء اس در زمینه طب بود ،

یب ، این طب ک تن دوبار آبله نمی گیردابن رشد حکیم اثبات کرد ی ، حتی نظر های دیگران را هم نقد می کرد

جراحی یکی از مسائلی بود که بین مسلمین رواج  ، اندلسی اثبات کرد طاعون از بیماری های واگیر دار است

 ، را به راحتی جراحی می کردندآن  ، ن اب داشتآ یک چشم داشت وچشم داشت تای جای که کسی که فقط

 در صورتی که مسیحیان ان را قصابی انسان تلقی می کردند. ؛ اختراع کردحی اابوالقاسم الزهراوی چند وسیله جر

 و فرق جذام با بقیه بیماری ها یماری ها تخصص داشتن مثالًبفرق انها با دیگر  مسلمانان در کشف بیماری ها و

شخصی در دارو های بسیاری درست کردند، تجربه  ،انواع دارو های گیاهی و ادویه های از سوی انان بررسی شد

ه ، پزشکی در اروپا ب و با متقدمان به مخالفت بر می خیزیدند ، ون های درمانی اهمّیّت فوق العاده ای داشتندر قا

نظر های فوق العاده ابن  ، و تا چند قرن اخیر هم از انها استفاده می کردند ، خیلی دین دارندپزشکی مسلمانان 

های انها در درمان و تکراری نبودن انها و در زمان خاص بودن سینا در مورد ورزش و ورزش درمانی و حالت 

درست بود که تن انسان میّت در اسالم احترام بسیاری دارد و بعضی اوقات وقتی در اندامها و  ، بسیار مهم است

رد سو له موالبته این مسئ ، فرصتی بود برای استفاده طبیبان برای بررسی کردن ان اندام ،د شاستخوانها پیدا می 

 استفاده بسیاری قرار گرفت چون در ان دوران می توانستند از میمونها و حیوانات دیگر استفاده کنند.
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 ، اشتنددبا حقوق باال  اولین بیمارستان ها توسط مسلمین تأسیس شد. حتی شیفت شب هم در بیمارستان ها

صارف ای کالنی مورد  استفاد ومهبودجه  شد،ل از رفتن به بغداد متصدی ان بود بنا بیمارستان شهر ری که رازی قب

 0و ساخت امکانات بیمارستانی ان زمان می شد.

 داروسازی و علوم طبیعی

با پیشرفت علم طب در اسالم مسلماً علم دارو سازی هم پیشرفت های کرد وانواع اقسام دارو و ادویه های گیاهان 

به علت وسعت منطقه ای اسالم با انواع ادویجات داروی  ، مدآداروی مورد کشف مسلمانان برای درمان به وجو 

 انواع ادویه داروی در کتاب مفرده ذکر شده است.نوع از 0911که  یآشنا شدند تا حد

ته و تمام نباتات را شناخ ابن ابی اصیبه نقل می کند به همراه استاد خویش تمام اطراف دمشق را مسافرت کردند،

و کم و اضافه به  ، داشته و ان را مطالعه کرده و اشکاالت ان را می گرفته دیوسقوردس   است وهمراه خود کتاب

فریقا و  آودر  را در باب ادویه مفرده نوشت استان می کرده و ثبت کرده است، و در قرن دوازده هم کتاب خود 

فالحه  ، یر گرفته استت هم از این مسئله تاثحعلم فال ،است اندلس مدت زیادی به جستجو و تحقیق پرداخته

وت وتفا و تجارب خود را در کشت و مسائل کشاورزی نوشته است، ، ندلس می زیستاالنبطه در قرن ششم در 

دلیل  :را بیان می کند ائل،دلیل این مس وتلقیح مصنوعی را بیان می کند ، نر و مادهگی گیاهان را مطرح می کند

، ترکی، وعربی است در اسامی اروپایی، تأثیر عوامل طبیعی به روی این مسئله بعضی از میوه ها به اسم ایرانی 

ود گر مسائل تجربی مسلمانان به اروپا ز،مصنف معتقد است ازمین از مسائلی بود که ابن سینا ان را بررسی کرده 

  1تر می رسید انها زود تر وسریع تر در مسائل تجربی گام های بزرگ برمی داشتند.

              نجوم وریاضات

ودر ان زمان مطالعات ریاضی و نجوم خیلی وسعت گرفت.حتی  الحکمه مرکزی بود، رصد خانه مأمون ضمیه بیت 

 د مسلمین شد،الارقام واعداد در همین سال ها وارد ب طول نصف النهار را تا نزدیکی اندازه فعلی بدست اوردن،

خوارزمی از  رساند. او به اروپ تجاری استفاده این ارقام راترویج داد، ورابطه خوارزمی این ارقام را رواج داد،

و عدد نویسی  ، کرد ت، ریاضیات هندی و یونانی را تلفیقدر علوم اس معروف  Algorismن جبر است،مؤسسی

 امع زوایا ر، کوپرنیک راه حل ج ازکارهای مهم او بودهاست  sinکشف زاویه و مقداره  ، هندی را ترویج داد
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خیام اثار خوارزمی را به  ،ت اوردند ان را بدس رازحتلی مسلمانان راه حل راولی خیلی سخت بود و ، بدست اورد

در  . در هدایت هندسه تأثیر به بسزای داشتند و ، لین بار مسلمین مطرح کردنداو ازبان التین ترجمه کرد. جبر ر

بود   Alacin که وجود داشت فقط یک ریاضیدان مشهور در اروپا ، ن مأمون کتاب های بسیاری ترجمه شددورا

ا ب پیشرفته ترین محاسبت ، و ریاضیات او از اصول مقدمات تجاوز نمی کرد ، نی بودعالم در بار پارلما و مربی و

پا با چرتکه به کارهای و، در حالی که در ار نبوغ مسلمین حل می شد، و مشکل ترین مسایل را حل می کردند

 شد و خیلی پاالیش ها در ان صورت گرفت. علم مثلثات هم وارد اسالم ؛ می رسیدند فقط ودخ روز مره

زیادی انجام داد ، ابو مشعر بلخی در نجوم  کار در نجوم هم مسلمین مطالعات و نوشته های ارزنده زیادی داشتند 

 رد.وامی از روش رصد گنگ بدست  ، و حرکات سیارات را

ه از ک ابن یونس دوم  زیج  ، رالکوکب عبدالرحمان صوفیمسلمان را می توان یک صوبزرگترین اثار منجمین 

ید ین جمشسومین شاهکار نجومی زیج الغ بیک که با قاضی زاده رومی و غیاث الد ، بزرگ ترین منجمین هست

سعید  . شد طرحتوسط مسلمانان م ، ان معترض شدند به ، مسئله حرکت زمین که یونانیها برد کاشانی تدوین شد نام

ن خواجه نصیرالدی ، برد مخواجه نصیر دین طوسی راباید نا منتقدان و از ، به حرکت زمین اعتقاد داشته سجزی

ه ، اثبات و طرح عیوب سیستم بطلمیوس ب طوسی قطع نظر از تحریر اقلیدس و مثلثات را از نجوم مستقل ساخت

یا ممکمن است بعصی از اثار او  ا. کمک کرد ، ک عرضه شدکوپرنی ضرورت اظهار طرح تازه ای که بعد ها بوسیله

 افته اند.ی هم ینیاداده اندو قر به وسیله بیزانس به کوپرنیک رسیده باشد.بعضی احتمال

ی   هلابو مهشر بلخی مسئ ، بعضی از مسائل الینحل در هندسه توسط ابن هیثم و ابوالسهل کوهی حل شده است

وسطی از روی کتاب او و در اروپا در قرون  ، بر روی زمین را بررسی کرده استماه مغناطیسی  مد و تأثیرجزو

  0.ان را یاد گرفتند

 فیزیک وشیمی و فنون صناعات

مونه . برای چند ن به دست اروپاییان کامل شد کردند و این مسئله مسلمانان حرکت های ابتدائی در صنعت را زنده

را  بعدها صلیبیها ان هبکشی کآهای  تلبه ، توسط مسلمانان ساخته شد در دوران هارون الرشید  ساعت های اولیه

ری ، کیمیا گ صنعت چرم سازی  در ان رخ داد بود . سیا به وجود امدآسیاب بادی قرنها قبل از آ ، به اروپا بردند
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ه شده تفگ بود، جابر شیعه،  ،پدر علم شیمی ن جابربن حیان بودآ هاجوب همی خیلی مورد توجه مسلمانان بود کالاس

بت داده ان نس به که ولی بعضی از کتاب های اطر شیعه بودن اعدام شد، شک در وجود جابر اصالً معقول نیست،خب

 ه. ببرد  اموخت و جلوجابرشیمی را تجربی وبراساس نظریه فلسفی مشاء ازنوع طبیعیات مشائی  شده سند ندارد،

یش و پیدا ،ن و نظریات در شیوی شیمی خواندا . ز جهان استوقرون وسطی و امر در شیمی علم ر حال او پدره

سئله م به نسبت تفاوت مقدارگوگرد و جیوه انها است، عناصر فلز نظریه اختالف ششگانه و نظریاتش دارد.فلزات 

 ایه مسلمانان که پیشرفت ،شدوارث تعلیم او احتراق و احیا کردن ردوکسیون رابیان کرد. رازی کاشف الکل 

 بدست اوردندند، مواد قابل احتراق را کشف کردند، بود را یونانیها مجهول رایزیادی داشتند، و بعضی از مواد که ب

ل ان را از مسلمانان گرفتند و در مسائ و اولین بار وماده شیطانی باروت را تولید کردند، و این به دست اروپا افتاد،

قیل ساعت ها خواننده و جرثلید رنگ قالی و چرم و ساختن اسلحه مسلمانان در تو ، جنگی از ان استفاده کردند

 متأسفانه سنت ساختن سالح .است  قسمت دیگری از پیشرفت انها به مسائل مکانیکیدست داشتند ، رقاص 

  0جنگی از دنیای غرب به مسئله علم چیر شد، و از این ابزار به نادرستی استفاده می کنند.

 جهان گردی و جغرافیا

 و این مسائل ، ا بودهه وجود راه ان و سبب و مطالعه بسیاری در رابطه با جغرافیا دارند اریمسلمانان اثار بسی

انها عالقه زیادی به  .ه کردمی را تقویت  مناطق جدیدجدید به سبب حس جستجو و کنجکاوی انها در کشف 

 وسعت ، مورد بررسی و نقد قرار می دادند را ها اداب و رسوم فرهنگ ،هاانها بنادر راه  جغرافیای انسانی داشتند،

، انها هم از منابع برید وساسانیان استفاده کرده اند به نظر می رسد تحقیقات مسلمین خیلی بیش از یونانیان بود،

 رافیاجغاظهار عالقه بعضی از متصدیان برید به مسائل راجع به و وجود نام های فارسی اصل در جغرافیا اسالمی 

 اثار مسلمانان در جغرافیا اغلب تجربی و از روی مشاهده بود، و مدارک این مسئله را تایید می کند، اسناد قهو ساب

سفانه ابوالحسن مسعودی متأ است، انجام داده های بسیاری که مسافرت در کتاب بلدان نقل می کند یعقوبی که خود

او به  افت، دریرا می توان و کتاب التنبیه و االشراف او ولی خیلی وسعت نظرش باال بوده، دو کتاب او باقی نمانده،

  مسئله تجربی بودن این مسائل تاکید دارد،

حس  می کرد، را زیاد انچه انگیزه مسلمین در تجربه در احوال اقوام و اطالعات راه ها و مسائل جغرافیای دیگر

 خود قلمرخالفت در کهسالها در مسائل دیگر انها در عقاید و صنایع و  کنجکاوی مسلمین در این زمینه بوده است،
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راه  بلکه از ،دحتی ژاپن را می شناختن ، دهند و کره را میشناختن هب منتهینه فقط راه های   بود کار می کردند،

قبل قرن قبل از مارکوپلو  1در واقع  های زمین تا اسیای مرکزی و حتی به چین معرفت خود را افزایش داده بودند،

که انها اثر انگشت خود  در گزارش خوداز چین اورده است، مسلمان سلیمان تاجر از چین دیدن کرد،یک سیاح 

 بزرگی است، که گنجینه در باب هنر مسائل خیلی دقیق و عمیقی نوشته است،یرونی ب قبول داشتند، ءرا بعنوان امضا

دان یریاض منجم و حمدبن موسی خوارزمیم بنابر گفته های، و انچه نوشته از یونانی ها خیلی کاملتر بوده است،

برای فهم مسائل  .ه است و کهف و اجساد او را یافت هب کهف به روم رفتایافتن اصح ومعروف برای تحقیق 

 گرا داشتن برخالف مسلمانان جغرافیای واقع می کند که ان را بررسی کنند، دعوتجغرافیای قران مسلمانان را 

 ولی مسلمانان واقع گرا بودند، می کردند، مخلوطداستان های باور نکردی و افسانه ای یونانیان که همواره ان را با 

دانان مسلمان از روی فرضیات  بعضی از جغرافی در روسیه توسط ابن فطان گزارش شده.قدیمی ترین اطالعات 

ه همین نظریه ب باشد،سوی کره زمین باید خشکی  اطالع یافتن که ان پیش از قاره امریکا چند قرنو اطالعات 

که اروپا هنوز در حال  ، این مسائل در زمانی بود کریستف کلمب رسید، وی را به کشف قاره جدید رهنمود کرد،

 د.و انها از ان استفاده کردن ، این مسائل به دست انها رسید. گزر از قرون وسطی بود

که به نام معجم  بزرگ جغرافیای یاقوت است المعارفتالیف دائرۀ انجام دادند های مسلمینیکی دیگر از کار  

 سیله ان وو مواد کشاورزی را به  وخلیج فارس راه تاجران و کاروانیان بودنددریای سیاه و هند .  البلدان است

 0جا می کردند.ه جاب

 تاریخ نویسی

داستان و ، داشترواج که همراه با داستان بود برای نام انساب و اجداد  حفظ داشتن تاریخ نویسی در جاهلیت مانند

هارون الرشید در  انها را در اوقات فراغت تعریف می کردند، شنیده بودندهای بعضی از پیامبران را از یهودیان 

و  تروایسند مطرح شد؛ بررسی  نقل حدیث ویسیوبعد ها تاریخ ن اوقات فراغت تاریخ عرب وعجم را می خواند،

بت ملل مختلف وث بعالوه حس کنجکاوی و تماس دائم انها با اصلی ترین کار انها شد،ه و طبقات انها احوال صحاب

ها مثل هرودت که بعضی از ملل ان حذف انیتاریخ یون ، از عوامل دیگر تاریخ نویسی بود و فتوحاتباج وخراج 
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اریخ تالیف ت تاریخ ایرانی رجوع کنند،و همین امر باعث شد انها به منابع  برای مسلمانان جذاب نبود، شده بود،

 گ است برای نمونه تاریخ یعقوبی .عمومی یکی از کارهای بزر

و هیچ قومی در اثر جدید،به پای مسلمین  که منابع تاریخی قوی است، کتاب های زیادی در تاریخ چاپ کرده اند 

قه مسلمین در مورد دانستن اقوام دیگر عال قابل تقدیر است، کار مسلمین در این زمینهدر تاریخ نگاری نمی رسد،

و در کار های خود وسواس  مصر بابل ایران ویهود وروم اطالعات داشتند، انها درباره انگیزه انها را زیاد می کرد،

 .مسعودی،یعقوبی،ابنوری ،وطبری،از مورخان هستند نشان می دادند،

جه که به دقت مورد تو احادیث واخبار بود ر سندیکی از مسائلی که در تاریخ نویسی اسالمی رعایت می شد ذک 

و علم رجال در  د تا به شاهد اصلی برسند،دنبه طوری که افراد سند پشت سر هم نقل می ش گرفتقرار می 

رای جمع  مسعودیب ، گرفته ذکر زمان از مواردی بوده که مورد توجه قرار می موضوعات مختلف به وجود امد،

یق مسعودی در اثارش خیلی دق اسیا هند سیالن افریقا وتا زنگبار، طوالنی رفته است، اوری اطالعات به سفر های

قرار می داد، و مسائل ضعیف و مسائلی که با عقل جور در جوی دقیق همه مسائل را مورد جست بین بوده وو ریز

که اغلب در تاریخ یکی از ویژگی های برجسته حفظ اخالق در نقل و قضاوت ها بود  نمی امد را نقل نمی کرد،

ی قرار م با دقت وتوجه مورد بررسیو مسلمانان به علل واسباب و ویژگی ها وقایع را  نویسی رعایت نمی شد.

 0دادند. 

 نحل ملل و

ه های از ریش ، بودند ن اعتقاداتکنجکاو شناخت ااعتقادات انها بود که مسلمانان  ،یکی از مسائل مهم ملل مختلف

یونانیان هم به مطالعه دیگر ادیان  همچنین بحث های کالمی انجام دهند، ند،رکمی  دااطالعات پیاعتقادات انها 

ولی اطالعات علمی مهم از طرف مسلمانان جمع  در هرودت امده است، اجماالً ان که اطالعات عالقه داشتند،

 بود. اوری شده

در حضور او انجام می گرفت، سه  مناظره های و بحث های کالمیبنا به درخواست او مأمون  خالفت در دوران 

 پیشوای مجوس و یزدانبختذر فرنبغ آامثال  ،غذا شروع به مناظره می کردند بعد از خوردن  شنبه جمع می شدند و
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ظره با موبدان بزرگ منا حتی ابالیش زندیک که از مجوس برگشته بود، داشتند، حضورپیشوای مانویه هم در ان 

  و با یهود و نصارا مناظره می کردند. رضا علیه السالم در این مجالس حاضر می شدند، حتی امام می کرد،

مسلمانان به اجیل و تورات اشنا بودند واغلب به طور  در بحث های که بین مسلمین و یهود و مسیحیت می شد،

ر نکرده داشتند که تغییحتی به توراتهای قدیمی دسترسی  که بعد ها همان ها مکتوب شد، شفاهی مناظر می کردند،

اطالعات مسلمین باعث می شد مناظرات دقیق  حتی مسعودی انواع تورات و انجیل را با هم مقایسه کرده بود، بود،

و وعده  سمقد ریف کتابحدر محور نسخ شریعت موسی و مفهوم ثالث ثالثه وتظرات امن و مستقیم داشته باشند،

مناظرات انها منطقی بود و سعی می کردند در  . د بحث قرار می گرفتامدن پیامبر خاتم ازطرف عرب بود که مور

بول در رد کردن یهودیان که نسخ را ق و ابن حزم اندلسی که به تورات تسلط داشت، ، کتابه ای خود تناقض بیابند

ات تالفخود اخجعفری در رساله بقاء لابوا سخ ازدواج با دو خواهردر شریعت موسی را مطرح می کرد، نداشتند،ن

ری می ،طب دب وابن اهلل در انجیل مجازی می بواستعمال عنوان ا ،ست می دان عقول انجیل را دلیل به تحریف انمنا

 ت در انجیل بشارت ظهور پیامبر داده شده. نصرا می کوشید الوهیت عیسی را از قران اثبات کند که قران ان راشنو

حالی که قران تا قرن دوازدهم به التین ترجمه نشده  درعه بود مناظرات مسلمانان از روی مطال رد کرد، صریحاً 

ی مأمون خود یه مجوس بلکه با مجوس هم مناظره داشتند، مسلمانان فقط با یهود و مسیحی مناظره نمی کردند، بود،

 مسلمان کرد و او مرتد شد و دوباره مأمون با مناظره او را و او را با خود به عراق برد، را با مناظره مسلمان کرد،

مسائل جبر و اختیار و بعضی از مسائلی که مطرح می  مباحث مربوط به خیر و شر مورد مناظره با مجوس بود، ،

و خیر را منتسب به نور می کردند و  و اینکه برای جهان دو مبدأ می دانستند، کردند جنبه توهمی وخرافی داشت،

مجوس و معتزله به این مباحث چهره مناظره مسلمانان با  .دشر را منتسب به ظلمات و الزمه اعتذار جانی بودن

این  ازبل ق و مجوسیان عقایدشان را تشبیه به مسلمانان می کردند، می بخشید. مباحث مسلمانان فلسفی بود،عل

 0.واز ان استفاده می کردند ده بود و مسلمانان ان را پاالیش کرده بودندشفلسفه وارد اسالم  مناظرات

 ذاهبعقاید و م

توجه به عقاید داشت و همیشه دو طرف مناظره را با  مأمون بعداز انکه مسلمانان را با منطق و هندسه اشنا کرد،

اعر ش چون البته به زندیقه فضا نمی داد و از بد زبانی و بی احترامی همدیگر منع می کرد؛ هم روبه رو می کرد،

اباحیه و ثنویه اختصاص به انها نداشت و دهریه اعتقاد داشتند،به هر حال انها مثل مجوس به  ثنویت  صرف بودند،
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زنادقه اغلب وجود شرو افات  مأمون نسبت به انها تسامح نمی کرد، وشکاکان که بعد ها به همین نام خوانده شدند،

ند هست در توحید مفضل انها مانند کوران تشبیه کرده که در خانه ای و...را دلیل به عدم وحود خدا می دانستند،

درحالی که اسباب سر جای است  وقتی به اسباب خانه برخورد می کنند می گویند برای ما اسباب زحمت شده

 د،نانستمی د خداو ان را بهانه ای برای قبول  و انها نمی توانند رعایت کنند.زنادقه به معاد اعتقاد نداشتند خود است،

ان  امد و ریشه دنای با فلسفه باز هم پوچ گرای نهلیسم به وجوبا وجود اش ، مأمون در مقابل انها تسامح نورزید

ها ان تفکرات زنادقه کماکان وجود دارد انها اصالت را در ماده می دانند و برای ماده سازنده نمی دانند، در اروپا بود،

 از روی کار دسیدنانها وقتی به حکومت ر معتقداً جهان چرا با درد وافت افریده شده و ان را حکیمانه نمی دانند،

 0امدن ابن سینا وشهاب الدین سهروردی بخاطر جواب دادن های فلسفی جلوگیری می کردند.

 حکمت کالم و و فلسفه

 ابداعات خاصی داشته اند،با وجود سوء ظن در مورد فلسفه در بین بعضی فقهاء به هر حال مسلمین در فلسفه 

منشأ  و در صورتی که فلسفه اسالمی اصالت داشت، دانستد، عده ای  فلسفه اسالمی را فقط ترجمه یونانی می

 د،وردنوجود اب،و مسائل جدید در ان توسط مسلمین  و مسائل ان فوق العاده پاالیش شد حرکت در علوم بود،

معتزله و مجوس در یک  مردم حل کنند. های عقلی و مادی دین را برایکالم هم موضوع برای فلسفه شد که جنبه 

 ند،که مجوس و معتزله دیدگاه جبری داشت و ان مسئله جبر و اختیار بود، ی با مسلمانان بحث می کردند،مسئله خیل

مذهب فنومینیسم که عقاید  ،استدالل و برهان در ان زمان جا افتاداین فرهنگ  مسلمانان جواب انها را می دادند، و

د راانها قائلند جهان برای اداره در اینده نیاز به افعال د کرداشاره انها ریشه جبر دارد و میتوان به نظریه مالبرانش را 

به ازیونان اکه جواب های مش را بسازد و درگرگون کند و تمام افعال ما هم سازه خواست خداست، هاکه خالق ان

ود داشت که فلسفه و کالم فقط منحصر در یک قوم عرب بود در حالی که جشبهه ای و و مسلمانان داشته است.

صی به نام کندی صحبت می خکه انان عرب نبودند از شمی برد نام را م مختلف چند قوو مصنف از  نطور نبود،ای

ارابی از ابو نصر ف ، عقلی در بین مسلمانان خیلی تاثیر داشته علومرواج شود که به چند زبان اشنای داشته و در 

و  بلد بود را خوبوفلسفه  در ارتباط در پیش گرفت، ، او شیوه ابن سینا را  ترکستان یا ماوراء النهرین برخواست

 ازی ور و .تلفیق می کرد با نظر ابن سینا رسطو رااسفه ود وبه ظواهر توجهی نمی کرد،او فلاز زاهدان هم زاهدتر ب

 ؛ندتدلیل هم داش سالمی با فلسفه یونان متفاوت است،فلسفه ا ندمعتقد بود ند نهابعد ها همه را نقد کردراوندی 
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نها را که ا تاشکالتی هم داش مورد استفاده قرار گرفت،در کالم واصول وارد اسالم شد، خیلی  همنطق افالطونی ک

لشفا کتاب ا می توان او بود کار های زیادی انجام داد از اثار حکمتیوهم طبیب  هم حکیمابن سینا  برطرف کردند؛

 شهرت بود رمناظر با او خود دلیل ب کرد.رد اداره و وزارت کار غیر حکیمانه او این بود که خود را وا یول ونجاه ؛

کتاب های او به التینی ترجمه شده است، و تز فلسفه مشاء ای  خیلی او را با مخالفت ها محترم می شمردند، ،

خیلی قهار بود و دین و عقل را خیلی خوب  سن اگوست او را استاد فلسفه بعد ارسطو می داند، سینا مشهور است،

فه ابن سینا قهرمان بزرگ مبارزه با فلس حکمت و حکومت یهود از فلسفه اسالمی خیلی جهت گرفت ؛ فیق کرد؛تل

ین مسئله ا یلسوف بود با نقد دقیق فلسفه خود را یک فیلسوف معرفی کرده است،به هر حال او خود ف غزالی بود،

ه نصیرالدین خواج و این باعث پویایی کالم شد، ندباعث شد اشاعره هم به میدان بیایند و فلسفه ابن سینا را نقد کن

بن رشد اعتقاد داشت فلسفه را باید از دست کسانی که ان را خوب نمی  و غزالی را رد کرد،ا از فلسفه دفاع کرد،

د او غزالی را ررا وادار اختالف می کنند، ها انفهمند دور نگه داشت، چون بین دین وفلسفه اختالف نیست ولی ان

ه ابن رشد :فلسف راجر بیکن د،نزرگی یاد می کنه بباوو از  خوار او در مسئل فلسفه بودند؛اروپاییان جیر کند،می 

به هر حال حکمت اسالمی تاثیر زیادی در ادیان افکار مختلف مخصوصاً  را مورد قبول تام عقالء بیان می کند،

 0اروپا و یونان گذاشت.

 روش تربیت اسالمی

 ود،برای اسالم تربیت خیلی مهم ب کرد،منحرف  فرهنگی مسئله این دره تربیت دینی انها را عدم توجه مسیحیت ب

بود، زندگی دور از افراطی  تر اصل ان که برادری جهانی بود که خیلی مهم و دو مبناء ان ایمان و عمل صالح بود،

 توجه به ماده و روح دو بُعد ، و زندگی دور از فحشا و توجه به ارزش های انسانی گری و قرار دادن امت وسط،

 .؛ .و. به ورزش و عبادت و جوان مردیتوجه  و انسان اصلی

و اموختن علم  ،تربیت کودکان از سران قریش را بین اطفال فقیر ویتیم تقسیم کی کرد؛چند تن پیامبر خود فدیه 

توجه به  ود.ب تربیت اسالمیانی و فرق نذاشتن بین پسر ودختر وتعیلم و تربیت انسانی از مببه انها روش زندگی 

ص حتی زنان ناق ؛ زمینه تخصصی کنار مردان خودزنانی که خود نظریه پرداز بودند در ضی از بعوجود مقام زن و 
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 واظهار نظر کنند حتی زنی به نام هلن کله در اسکندریه دست نداشت وی با پا می نوشت، الخلقه می توانستند،

  نظریه می داد؛

مبنای خود هماهنگ نمی دیدند یعنی گاهی مسلمانان ان را با مبناهای از یونان که  هترجمه شد بعضی از علوم

بود  و تجربه مبنای مسلمانان مبنای قران و سنت و عقل و  مورد اصالح وتدوین قرار می گرفت، درستی نداشت،

استفاده از ممالک دیگر نمی  وسوء مسلمانان اصالح انسانی قرانی را می دیدند، و دروغ کلک را نمی پذیرتند،

 0برد. می و انسانها را به فکر فرو قرار داد، اسالماین مسئله دنیا را مورد توجه  کردند،

 اوضاع سیاسی و اجتماعی و اداری

را  ،که اسالم ان و نیاز به یک قانون واحد داشت وجود اقوام مختلف در حیطه اسالم به راحتی قابل کنترل نبود،

 و همین باعث شد اعراب تعصبات نژادی بود، نوین و مورد پسند خیلیتلفیق حکومت با روح اخالقی  معرفی کرد،

عدم آزار اذیت در  با فرهنگ های مختلف داشته باشند، ،و احساس برادری در زیر سایه امت واحد، را ترک کنند

 ی زندگی می کردند، این در حالی بد کهیهود وبردگان که با ازاد بابین مسلمانان بر اقوام دیگر و اینکه مسلمانان 

حیان ن امریکا مردم افریقا را مسیآبه همدیگر و بردگان ظلم و ستم می کردند، نمونه  دیگر اقوام با هم در گیر بودند،

ه ست بود کدر  و مسیحیان تسامح نداشتند، مسلمانان اندلس را بعد از سقوط حکومت اسالمی اذیت می کردند

که بردگان به راحتی ازاد شوند، احادیث  ی خاصی را به ان ضمیمه کرد،بداآولی  را پذیرفت،اسالم برده داری 

 برده و عدم ایجاد عمل زنا و ولد زنا نبودند فرزندان ان، و نکاح با بردهداب برده داری و اذیت نکردن آمختلف در 

 و میزش با بردگان را زنا می دانستند،آبه خالف یهود و نصارا که  برده بوده اند، اسالم مادر بسیاری از بزرگان

فلسفه چند همسری در اسالم جلوگیری از فحشا و روابط نامشروع زنان مطلقه  برای بردگان ارزشی قائل نبودند.

 .یا بیوه و...بود

اسالم قانون خود را از کتاب  می گناه و هر گناهی جرم بود و منبع قانون واحد کتاب و سنت بود.در اسالم هر حرا 

قانون اصلی این بود که انسان هیچ حقی ندارد  ،بیان می کردو سنت می گرفت و ان را بر مبنا علم فقه و اصول 

به خالف مشهور اغلب زرتشت به اهل سنت گرایش داشتند، شیعیان خالفت  مگر اینکه خدا در ان حق داشته باشد،

عد ب ا غاصب می دانستند، و قائل بودند که خلفاء محتوای اسالم را تغییر می دادند،و انها ر خلفاء را قبول نداشتند،
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به طوری که در بغداد اندولس شام  ،ماندولی محتوای اسالم همچنان باقی  ،شدند کشور ها در حال جدایی ب ها

 0وجود اشت. مسلمان همزمان سه خلیفه

 زیبا هایهنر

و زیبایی را دوست دارد و قران او  حتی یکی از صفات خداوند متعال جمیل است، نددین از هم جدا نیست هنر و

ستون های  طاق ان را از طاق کسرا ، مسلمانان مساجد را هنرمندانه و زیبا می ساختند، است، و فصیح هنرمندانه

امبر اولین است چون خود پیالبته به گفته مصنف نقد بسیار  و محراب ان را از کلیسا گرفتند ، ان را از معابد بابل،

  خود ساخته است. مسجد خدا را

 ، مثل بر طرف کردن نزاع ها و دعوا ها ل وضع خطابه و انجام امور مسلمین،حمساجد محل جمع و اجماع بود م

 خطوط و محل تعلیم احادیث و تربیت بودند، مساجد محل بحث های کالمی، بیشتر کارها در ان انجام می شد.

که طراحی مساجد اثر گرفته از فرهنگ ها تمدن های  مصنف معتقد است، ی ها در ان دید می شد،نقوش و منحن

عضی ب از فتح مساجد را کلیسا کردند، ددر اندس نصارا بع که هر کدام نشانه عظیمی و جلیلی بودند، مختلف هستند،

می توان کمال الدین بهزاد  ا نیست،در ساخت مساجد که اغلب اسم سازنده انه از پادشاهان ان را قصر خود کردند،

 وجود قالی های زیبا در مساجد و ، به خط کوفی و بعد نستعلیق کار می کرد بودکه خوشنویس در زمان صفویه 

  1صحیح و درست هم در بین هنرمندان رواج داشت. اشعار

 عرفان اسالمی 

 اذلت نشینی از عرفان صوفیه بود، گیری ووجود صوفیه در جامع اسالمی و انجام کارهای سخت و دشوار و گوشه 

وجود مباحث صوفیه که باعث  و رابعه عددیه را نام برد، ددااصلی می توان سلمان و ابوذر مالک و مق اما از زاهدان

هاب الدین ش و با شعر و ادبیات بیان می شد مانند مولوی، نوشته شدن مباحث نظری شد که شاکله فلسفی داشت،

عتقد بود مصوفیه رهبانیت مسیحیت را داشت و  اکله شرعی داد ولی فقهاء را نتوانست رازی کند،سهروردی به ان ش

ال ابن مسرق می گوید اشتغ درست است ولی خیلی در این مسئله افراطی بودند؛ می تواند حجاب باشد، یهر چیز

ه فرادی کاویق غنا و تش داشت؛ به حدیث او را از مائده ی که پیغمبر در روز برای صوفیه اماده کرده بود محروم

میستراکهارت عارف قدیم المان به عرفان اسالمی  احوال و کار های صوفیه به اروپا هم رسید؛ برای مردم بخوانند؛
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شمنی و د دردل نداشت حبت و عرفان سانتا ترزا  که او محبت هیچ کس اال خدا را حتی پیامبر خدا را مدیون است؛

عرفان مسیحی به  به هر حال زهد مبنای عرفان اسالمی بود که به شهود منتهی می شد؛ ؛دشمن را در خود راه نداد

 0مدیون است؛ خیلی عرفان اسالمی

 ادب اسالمی

ن دارد، و وقتی این ادب به وارد هر قومی و به هر زبانی آادب اسالمی داری محتوای قوی است که ریشه در قر

گاهی اوقات  گذاشت چون ادب ان واقعا متناسب با زمان و مکانی بود.در انجا خیلی تاثیر می  ترجمه می شود،

البته با سقوط عباسیان و تیموریان ادب  پارسای و شجاعت و گاهی اوقات حیرت و زهد وهنر را بیان می کرد؛

 یادب عربی که زبان ان پشتیوانه عرب و عثمانی و مغول درپی انتشار ادب خود بودند؛ عربی و فارسی افول کرد

ادب  و باعث پیشرفت میخته شد،آو ادب فارسی با محتوای ناب و هنر ایرانی  منبع شد برای زبان فارسی؛ داشت؛

ان می تو از اثار رودکی و یشار و منو چهری نیز الهام داردیک شاعر مسیحی که اثار ان  عربی و دیگر ادب ها شد،

 نام برد.

موز. درست است ادیبان عرب از ادیبان مصر یونان آت مشعر وسیله ای شد برای انتقال حکمت و مسائل حک

 لود در ان یافته می شد؛آفاصله داشتند ولی بعضی از مسائل شرک 

 به هر حال شعر و داستان های مانند سند باد و الف لیل ومانند ان تاثیر بسیاری در ادب های مختلف گذاشتند، 

 1مخصوصا اروپا به ادب اسالمی بدهکار است. ،ستا ها و ممالک گذاشتهنگ داستان تاثیر بسیاری بر فر

 اسالم و فرهنگ جامع

 نتایجی را که اسالم در هیچ حراسی از ان ندارد، و ان را دین انسانی بیابد، اگر محققی با دنیای اسالم اشنا شود.

که اسالم  اکنون غرب در دوره جدید  به بعضی از ان با کنار گذاشتن تعصبات رسیده باشد، زمان قدیم به ان رسید،

 ،انسان استیک قامت   فهم ارزش خود را نمی داند بخاطر توجه نکردن به معنویت خود است، فهم اسالم به اندازه

ترین  اسالم را مترقی مدرنیته صحبت می کند، السالم و بارهنداشت، وقتی درنت چندان عالقه به اسالم ااگوست ک

 ردنک چیز ها ،پیشرفت دیگر مثل ،کرداز روی هوس بررسی   امی رتمدن اسالغرب  ربانی معرفی می کند،ادوار 
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تاثیر  ریاضی؛ اسالم در  پیشرفت علوم خیلی در مثل پیشرفت ؛کرده اندیر به معجزات پیشرفتی اسالمی تعبتمدن 

ریس مسائل ان هنوز در دانشگاه های جهان تدو بعضی از  داشته ، شواهد زیادی از باب ترجمه به ان داللت دارد،

 می شود؛

گوید به  اکارت که می جلوگیری کنند، سالمتا از ترویج ا یونانی گری از مسائلی بود که در مقابل اسالم گذاشتند،

 0هیچ چیز شناخت نداشته باشم،به این که من هستم شناخت دارم،که تاثیر از ابن سینا دارد.

    اسالم و فرهنگ غرب

یان از از اینکه مسیح دانشمند اروپایی حتی الوارو اسپانیا و سیسیل بود، انچه غرب را با فرهنگ اسالم اشنا کرد،

ردم م پژارک شاعر ایتالیایی می کوشید،،  می شدناراحت بسیار  و استفاده می کردند، لذت می بردند اسالمیاشعار

به  بود ش کرداین فرهنگ و ادب و محتوای قوی همه اروپا را متوجه خوی را از رفتن به ستم اسالم باز دارد،

رنسانس اروپا تاثیر گرفته از اسالم است.غرب مدیون تمدن اسالمی  طوری که انها با زبان عربی اشنا ساخت،

تفاده یزال اسمحتوای الاز این وز روشنفکرانی هستند که می خواهند ولی تعصب به ان دارند با این وجود هن است،

 1کنند.

 نظر مخلِّص

ن آنویسنده در مقدمه خود معتقد است در قلب تاریخ چیزی نهفته  است، به نام فرهنگ و تمدن اسالمی که ما از 

عدم اعتماد مسلمانان به معنویت خود بیان می  مسئله را ایندر قسمتی از متن خود علت و خیلی فاصله گرفته ایم 

  کند؛

بیش از اندازه مسئله تسامح و تساهل را به دین  که تیکی از اشکاالتی که به مصنف وارد است این مسئله اس

سان بگیرد  و از آاحساس می کند که دین اسالم در هر مسئله ای باید  هبه طوری که گاهی خوانند نسبت داده،

سئله به این ماصول دین خود دست به توقف بزند. البته ریشه این اشکال  درخود نرمشی نشان دهد و حتی باید 

دیدگاه  نویسنده فقط بیان کند،خوب ه نویسنده دیدگاه فقاهتی ندارد که حد ومرز تسامح و تساهل را می گردد کبر

 را با محتوای انجام شده توسط خلفاء ی کهمواردی از انحراف محتوای اسالم که گاهی اوقات  ،صرف دارد ییختار
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اسالمی را بعد شهادت پیامبر خاتم به دو نویسنده باید قسمت اداره تمدن  ؛ است کردهخلط  و واقعی اسالمی اصلی

دوم چیزی که به رهبری  ائمه اطهار باید انجام می ، اول چیزی که انجام شده توسط خلفاء  م می کرد؛یقسمت تقس

 ما است که انجام دهیم؛ ه یو چه مقدرا به عهد ، انجام شده مقدار از آن توسط ائمهشد و چه 

د که این باش ، از فرهنگ و تمدن خود فاصله گرفته اند انکند که چرا مسلمانعلتی که به ذهن خطور می  شاید اما

کافران و مشرکان از یک طرف  .وسنگ انداز  نبوده است از روز ظهور اسالم این شریعت بدون دشمن و کار شکن،

ا در هنگام چهره واقعی  خود ر ودشنه به تن این شریعت حمله ور شده بودند،  ا، یهود و نصرا از طرف دیگر ب

م به نفوذ اسال صحیح راه ، وقتی ائمه از اداره حکومت کنار رفتند دادند.نشان   ، جانشینی ائمه به مسند خالفت

، و خلفاء هر کدام در این مسئله سلیقه ای عمل کردند، که این مسئله باعث شد  دیگر اقوام از جمله اروپا بسته شد

 یونانی گری را در مقابل اسالم گرایی قرار دهند. ، اروپاییان

این کتاب مسائل مهمی را به خوانند می آموزد از جمله اینکه دین اسالم هیچگاه مخالف واقعیت نبود و آنچه با 

علم و عقل اثبات می شد را می پذیرفته و گاهی ان را شرعی می دانسته ؛ نگاه دقیق اسالم به مسائل جدید وتوجه 

 ابعاد مختلف انسان و جهان هستی باعث توجه دیگر اقوام به ان می شد ، که از ان استفاده کنند.به 

نویسند به مسئله مدیون بودن غرب به اسالم تاکید ویژه ای دارد و در تمام فصول کتاب این گزاره را تکرار کرده 

 است ، و تای جای که توان داشته ان را اثبات کرده است؛ 

این محتوای اسالمی را استخراج کنیم و راه نفوذ -وشهود نقل عقل،تجربه،-توسط منابع چهارگانه علمحال ما باید 

 ؛مببرند ،در واقع ما دو کار داریه و بهرکرده به دل ها و عقل را کشف کنیم تا بشریت از این تمدن اسالمی استفاده 

 ها که باید کشف شود؛همگام با مقضیات زمان، دوم راه نفوذ ان به انسان استخراج  ییک
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